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  پيشگفتار 
جلد » رويدادهای تاريخ معاصر ايران مصدق، نهضت ملی و« کتاب  بخش ازاين 

 ١٢٩٩رضاخان در سوم  اسفند  –هفتم، مربوط به مقدمات کودتای انگليسی سيد ضياء 
ً اقرار کرد که دولت  ١٣٢٠راديو لندن پس ازسوم شهريوراست که  صريحا

 :ردار سپه دست داشته استو تقويت س١٢٩٩انگليس درکودتای سوم حوت 
بدبين است وآن را مبنی ١٩١٩پس ازآن که ديديم ملت ايران نسبت به قرارداد « 

درعوض آن دولت ايران را  برغرض فاسد می داند قرارداد را الغاء کرديم و
تمام . کشورايران برقرارنمايد   را در مساعدت کرديم که نظم واقتدار تقويت و

ضا شاه پهلوی روی اين اصل بود و بايد انصاف داد تقويت و مساعدت ما از ر
که درچند سال اول زمامداری پهلوی به اصالح امور کشور پرداخت و ما از او 

زمان هرچه قدرتش بيشترمی  ليکن متأسفانه آن پادشاه به مرور. راضی  بوديم
تا . به کارهای بی قاعده دست زد منحرف می شد و شد از راه صحيح بيشتر

. ديدم شيطنت آلمان ها وغفلت شاه منافع ما را درخطرمی اندازد باز وقتی که
رضاشاه را ( کرديم که برخالف ميل خودمان ازناچاری اين اقدام را اين بود

 لندن بخش زبان فارسی گفتارهای شهريورتا راديو( .»)ازسلطنت برداشتيم
م استبدادی سقوط رژي يكی از پيامدهای اشغال ايران به دست متفقين،)١٣٢٠آبان

 ١٣٢٠پنجم شهريور روز. بود رضا به قدرت رسيدن فرزندش دمحم رضاشاه و
 درهمين زمان رضا .نيروهای انگليس وشوروی به سوی تهران حركت كردند

    )١.(شاه استعفا داد
 تا شهريور ١٢٩٩کودتای رضاشاه محصول سياست انگليس درايران بود واز  

قانون اساسی را "  امنيت وتجدد"اوبنام . بر مردم ايران تحميل شده بود ١٣٢٠
پا گذاشت و راه را بر تجدد واقعی که يافتن فرهنگ دموکراسی وموفق شدن  زير

 را با خفت وخواری قبول١٣١٢ ننگين قرارداد. تجربه مشروطيت بود، بست
 مثل تمامی ديکتاتور ثروت ملی دست زد، غارت اموال مردم و دزدی و ،بهکرد

وقتی تاريخ مصرفش تمام شد، همانهائی که او را آورده  دست نشانده،های 
 ٣١( ١٩۵٣مه ٢١مورخ  سندِ  کيبر بنادمحم رضا شاه اين مهم را . بودند، بردند
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در  کايبه منابع سفارت آمروزارت امورخارجه آمريکا ، )١٣٣٢ بهشتيارد
کار انداختند و پدرم را سر  رونيخاندان قاجار را ب ها یسيانگل«:می گويدتهران 
يا  ندازنديب رونيتوانند من را هم ب یم انداختند و رونيآنها پدرم را ب. آوردند

ابتدابه جزيره موريس وسپس به ژوهانسبورگ بدينرو،رضاشاه ) ٢(».نگهدارند
طنز تاريخ اين است هواداران . درهمانجا درگذشت ١٣٢٣مرداد  ٤شد ودر تبعيد

ل به انگلستان و سلطه خارجی و بعضی ازمورخين متماي) پدر و پسر( پهلويها
سال است که با جعل و تحريف تاريخ عصر معاصر تجدد گری را  ٨٠بيش از 

که خمينی تاريخ مبارزات اجتماعی  همانطور! به پای رضاشاه می نويسند
اين  .را بنام روحانيت شيعه به ثبت رساند ١٣٥٧انقالب بزرگ بهمن  ايران و

درصورتيکه  .روش ديکتاتوريها است تاريخ نگاری خواست مستبدين ومنش و
وليعهد، فرزند فتحعلی  ، نايب السلطنه و"و نوگرائی از زمان عباس ميرزا تجدد

ميرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی  و. آن بود پرچمدار او شد و شاه قاجار، آغاز
خان  وزيرعباس ميرزا نائب السلطنه و صدراعظم دمحمشاه قاجاروميرزا تقی

با اين انقالب، مردم . به انقالب مشروطيت انجاميد ادامه دادند و ن راآ اميرکبير
کودتای رضاخانی، فراگرد . ايران بودند که تجدد خويش را خود برعهده گرفتند

سال ٦ هدايت، کسی که درحدود مخبرالسلطنهبه قول  و تجدد را متوقف کرد
دن بولواری تم«بود،  نخست وزيراو )١٣١٢ تا شهريور١٣٠٦ خرداد( وسه ماه

  ). ٣(».را جانشين آن کرد» .آن تمدن ناچيز دو ری غلبه کرابر تمدن البراتو
به معنای  آغاز، رشد انسان و که تجدد ترجمه شد، در» مدرنيته«ديگر اينکه 

که مردم  خاطر  دموکراسی بدين. بود آزاد بازيافتن عقل خودانگيخته، مستقل و
آن شهروندان  کردندوحاکميت از می رعيت به شهروندحقوقمند تحول هرکشوراز

چه آنها که . بشماربود» مدرنيته« اسباب از شدن و» مدرن«گشت، خود  می
شد و سرمايه جای انسان را گرفت و انسان به خدمت  هگويند مدرنيته اسطور می

بميان » پست مدرنيته«چه آنها که سخن از  ووازخود بيگانه کرد  سرمايه درآمد
کامال به انجام  هنوز» پروژه مدرنيته«ا که ميگويند چه آنه و اند آورده

 را با معيارخود اقتصاددانان که اندازه رشد چه جامعه شناسان و است و  نرسيده
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و ... های اجتماعی و طبيعی و ازانواع سرمايه کنند و انگيختگی انسان، تعيين می
چه  دانند و می بست کار خارج از بن  را راهوعدالت  آزادی ،رشد بر پايه استقالل
کند و تهديد و تحديد استقالل و  انسان می را اين که رشد ضد رشدها بر سر

  .است، اجماع دارند» مدرنيته«آزادی و برخورداريش از حقوق، ضد 
، هنوزشماری از نخبگان »شکسته شدن اسطوره رشد«وجود اين اجماع و  با    
آيا انقالب مشروطيت و » .رضا شاه به ايران خدمت کرده است«که  گويند می

ورود در تجربه دموکراسی تجدد نبود؟ پس از چه رو کودتا برضد مشروطيت و 
توان خدمت ناميد؟ تبديل شدن شاه  ممانعت از به نتيجه رسيدن آن تجربه را می

شدند، تجدد نبود  و نهی و مردمی که شهروند می مستبد به شاه ممنوع از امر
  مصدر بيم و اميد، تجدد بود؟ گری که شاه  وتجديد سنت ويران

گاه قانون نشناخته بود و دوره سلطنت ناصرالدين شاه، دوره قانون  ايران هيچ    
شد و در سلطنت فرزند ) رساله ٢٠٠افزون بر (شناسی و قانونمدار کردن دولت 

آيا خودادن دولت و شهروندان . او مظفرالدين شاه، ايران قانون اساسی پيدا کرد
يا تعطيل آن؟ آيا قانون  انون اساسی وقوانين عادی تجدد بودبه عمل به ق

کشور را نداشت  امور شاه حق دخالت در« که کرد اساسی مشروطه مقرر نمی
مخالفت با تغيير سلطنت  ؟ آيا مصدق در»نه حکومت کرد و و بايد سلطنت می

العنان شدن رضا خان را خاطر نشان نکرد و آنچه که شد،  خطر شاه مطلق
گذاری  برقانون اساسی مسئوليت برنامه بنا آيا! که مصدق داد؟ ری نبودهشدا

 سياست داخلی و خارجی کشور، برعهده شاه بود؟ ممنوع کردن حکومت و
گذاری تحول اقتصاد   آن به خود و برنامه گذاری و انحصار  مجلس ازحق برنامه

واند؟ آيا توان مدرن کردن ايران خ توليد محور به اقتصاد مصرف محور را می
 :متمم قانون اساسی مشروطه درجملۀ اول خود تصريح نمی کند ۴۴اصل

: طور نخواند ، آيا او اين اصل را اين»شخص پادشاه از مسئوليت مبری است«
سان  شاه مختارمطلق است ومسئول اعمال خويش دربرابر هيچ مقامی نيست؟ اين

آيا دموکراسی بر  ود؟خواندن قانون اساسی وعمل کردن به آن، ارتجاع کامل نب
قدرت يا قدرتهای خارج هيچ  آن مردم است و حاکميت از(دو اصل استقالل 
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حق تصميم و انتخاب با مردم است وهيچ (و آزادی ) سهمی از آنرا ندارند
شود؟ آيا ويران کردن اين دو پايه مدرن  بنا نمی) را ندارد ن آ مقامی، سهمی از
  کردن ايران است؟

که اقتصاد مصرف محور و وابسته » توسعه تجدد و«نامه درعصر وی بر     
حقوق انسان . شناخت پايه اصلی آن بود، با خشونتی به اجرا درآمد که اندازه نمی

، »امنيت و تجدد« ه، بنامزبه ضرب سرني. و حقوق ملی زيرپا گذاشته شدند
ها  آزادی استقالل و امکان برخورداری از از يکايک شهروندان را جامعه و

 وحشتی که بر با ترس و. ناميد» طويله«مجلس فرمايشی را محروم کرد و
اطرفيانش  جامعه تحميل کرد، امنيت دزديها وغارت اموال مردم را برای خود و

  .تضمين کرد
 خدمت«روش رضاخانی را شما نخبگان، اينگونه منش و براستی برخی از اگر 

 جامعۀ باز هست و دشمنه پس مخالفت شما با نظام واليت فقيه ک ،دانيد می »
جنايت، فساد و تاراج  به قتل، آزاديها وحقوق انسانی و ملی را پايمال کرده و

آيا نظام واليت  دهد، برسرچيست؟ اموال مردم و منابع کشورهمچنان ادامه می
مطلقه فقيه همچون دوران پهلوی اول و دوم فرصت های تاريخی را از جامعه 

گذاری اقتصادی نظام واليت فقيه دنباله  برنامه آيا ملی ايران نگرفته است؟
 کاری جزپاسداری از گذاری ماسونهای وابسته عصرپهلوی نيست؟  برنامه

کند؟  وابسته به سلطه گران خارجی وبيگانگان می و اقتصاد مصرف محور
براستی اگر توسعه نظام اجتماعی ايران که بازکردن آن بايدباشد، به زور ممکن 

داشتن نظام اجتماعی دارد؟   و زور کاربردی جز نيمه بسته نگاهاست؟ آيا قهر 
 به چه اندازه بودند و ممکن است بگوئيد نيروهای محرکه آن دوران کدامها و

اگر رشد شهروندان ايران بکار افتادند؟  چگونه در بازکردن نظام اجتماعی و
النصر «با » سياست مشت آهنين رضا شاه « قهر و زور رشد آور باشد، فرق 

؟ اگر رشد در ساختن مدرسه چيست ای و آخوندهای دستيار او خامنه»  بالرعب
و ... دانشگاه و جاده و راه آهن، آب لوله کشی و درمانگاه ها برای روستاها و و

فراموش کردن و پايمال کردن حقوق انسان باشد، رژيم آخوندی بر رژيم پهلوی 
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  . ، با عصرپهلوی قابل مقايسه نيستهای اين رژيم، از نظر آمار ساخته. سر است
 شوند درآينده،کسانی پيدا نمی گونه نخبگان باشد، اينرويه برادامه  هرگاه بنا    

سرپوش  خيانت آخوندهای حاکم واعوان انصارشان، و جنايت، فساد که بر
  )٤( !ای به ايران خدمت کردند؟ خامنه بوق بدمند که خمينی و بگذارند و بر

 ) ٥( Edmund Ironside )(آيرونسايد )  ١٢٩٩دی  ٢٢(  ١٩٢١ژانويۀ  ١٢  
 در واقع فقط ديکتاتوری نظامی مشکالت ايران ما را« در خاطراتش می نويسد

به ما فرصت خواهد داد تا بدون هيچ گونه دردسری کشور را  حل خواهد کرد و
  )٦. (».ترک کنيم

. راخوانده شدآيرونسايد به بغداد ف)  ١٢٩٩بهمن  ٢٥( ١٩٢١فوريۀ١٤روز 
از اين پس، شما فرمانده قوای قزاق هستيد و : پيش از رفتن، به رضا خان گفت

او از رضا خان قول گرفت . مناسب  می دانيد عمل کنيد می توانيد هر طور
  !احمد شاه را از سلطنت خلع نکند

کودتا دست داشت چند سال بعد  هم که رايزن سفارت بود و در» هاوارد«ولی    
ه ای به لورن، که در آن موقع مدير کل وزارت خارجه بود، در باره در نام

  :ديکتاتوری بنام رضاخان که بر مردم ايران تحميل کردند چنين می نويسد
شاه از نظر پول دوستی و عشق به زمين . شاه بسيار منفور مردم شده است« 
مدت  به طوری که در. از احمد شاه است به مراتب بدتر) تصرف امالک مردم(

دو سالی که از پادشاهيش می گذرد ثروت بسيار  کالنی برای خود فراهم کرده 
   )٧(» .است

دست نوشته ژنرال ادموند آيرونسايد از قول اسمايس که ١٩٢٠نوامبر٢٠در
می نامد، بخوبی روشن می کند که رضاخان را قبل » اين مردک«رضاخان را

. را بررسی کرده بودند فهای اواينکه برسرکار بياورند، شناسائی کرده و ضع از
  : آيرونسايد  می نويسد. يکی ازآن ضعف ها، آلودگی او به دزدی بوده است

ديکسون را از تهران برداشته، با خود به روستای آقا بابا که تمامی قزاقهای « 
مراسم و تشريفات نظامی کامل که جنبۀ . ايرانی درآنجا گرد آمده اند، بروم

درمجموع ) قزاقها( ديکسون کمی روحيه گرفت. ل آوردمنمايشی داشت، به عم
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. مدتها بود که موجوداتی به اين مفلوکی نديده بودم. نفربودند ١٠٠٠درحدود 
تنها . اکثر آنان پابرهنه بودند و پارچه ای مندرس به دور خود پيچيده بودند

همگی . بود» آترياد تبريز«گروهی که در ميان ايشان ظاهری مناسب داشت، 
آنان به شيوۀ ايرانی آموزش . فراد فوج کوهستانی آن اسلحه کمری ودشنه داشتندا

اين . می کنی با چشم دنبالت می کنند مقابل ايشان عبور ديده اند و هنگامی که از
پس از رژه نظامی با . حالت اگر با آن آشنا نباشی بسيار زننده به نظر می رسد

گفتم که افسران انگليسی جانشين افسران به آنها .تمامی افسران به گفتگوپرداختم
يکی دو نفراز آنان از من خواستند حقوقشان را پرداخت . ايرانی نخواهند شد

آنها فقط يک بار از سرهنگ اسمايس حقوق گرفته اند و حاال می دانند که . کنم
  . روسها در پرداخت حقوق  آنها تا چه اندازه خست داشته اند

رضا خان فرمانده . دم ايران را مطالعه کرده اممن تمامی خصوصيات مر    
اسمايس رضا خان را فرمانده واقعی . آتريا تبريز بی ترديد يکی از بهترينهاست

او زير دست يک مافوق  سياسی که از تهران نصب شده . صحنه قلمداد می کند
  . است، کار می کند

يداً تالش می اين مردک برای دست يافتن به بودجه شد«اسمايس می گويد     
چونکه درآن . ولی بنا به دستور من او حق دست زدن به بودجه را ندارد. کند

اسمايس  به من . »صورت به قول فرانسويها برای خود کيسه خواهد دوخت
  )٨(   .گفت که کم کم عالقه اش را از دست می دهد

ه در تائيد اين ضعف بزرگ رضا خان در خاطرات دمحم رضا آشتيانی زاد     
پدرم، داستانی نقل کرد ازمدرس، و اولين و آخرين مالقات با « آمده است که 

« : مستشار عالی سفارت امپراتوری انگلستان در تهران، پدرم گفت –هاوارد 
در آن ايام من و مدرس با هم همکاری نداشتيم، من از راه خود می رفتم و او 

او را در منزلش مالقات می  به منزل من می آمد و يا من. راه خود را می پيمود
  .  کردم، و همچنين در منزل دوستانمان

از من وقت مالقات  به منزل من تلفن کرد و) ٩(مديرالملک جم يک روز   
» .من حامل پيامی از جانب آقای هاوارد هستم« :خواست و به ديدارم آمد و گفت
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با جنابعالی و آقای  هاوارد مايل اند چند دقيقه ای آقای« مديرالملک ادامه داد که 
ً ايشان متذکر شدند که اگر برای شماو آقای . مدرس مالقات کنند مخصوصا

منزل يکی از شما، دو مرد محترم، اين مالقات  مدرس مانعی وجود دارد که در
انجام پذيرد، ما دراطراف تهران، اعم از شميرانات، کن وسولقان، لواسانات 

ات با شما داريم، که بتوانيم چند دقيقه ای جايی برای مالق وهرکجا مايل باشيد،
  ».با هم خلوت کنيم و بدون مزاحم به گفتگو بنشينيم

چرا کن « :مدرس گفت. من پيام مديرالملک را به مدرس رساندم: پدرم گفت    
. هاوارد بيايد همين جا منزل خود من!! و سولقان يا لواسانات يا جابلقا وجابلسا

خالصه قرارشد که » !نخير، همين جا بيايد. ندارم من از هيچ کس پنهان پسله
با هم چند  و. به منزل مدرس برود و من نيز حضور يابم" هاوارد"يک روز

من به منزل مدرس رفتم و هاوارد نيز از راه . دقيقه ای مشغول به صحبت شويم
شما اين مرد، که در حال حاضر پادشاه مملکت شماست می « :به ما گفت. رسيد

  »بايد اطالع داريد؟ ازسوابق او آن طور که شايد و و شناسيد؟
شما بر سر او تاج ! ما که او را پادشاه نکرده ايم« :مدرس تبسم کنان گفت    

شما از سوابق او اگر چيزی می . و مسلماً شما از همۀ سوابق او آگاهيد. نهاده ايد
  ».دانيد بگوييد تا ما هم بدانيم

آن ايام که وکيل باشی قزاقخانه بود، همراه عده ای اين مرد، در «: هاواردگفت   
قزاق فرماندهی يک صاحب منصب قزاقخانه، مأمور حفاظت از سفارت هلند و 

يکی از شاهزادگان هلندی، زينی . اسکورت کالسکۀ وزيرمختار هلند شده بود
مرصع وجواهر نشان به عنوان هديد برای شاهزاده ظل السلطان فرستاده بود، 

رسوم وآداب هلنديها، هرهديه برای هرشخصی که فرستاده می شد،  که برطبق
سفارتخانه،  بنا به مقام ومنزلت آن شخص، آن هديه يک شب دراتاق گارد

هديه  ويک نفر قزاق يا گارد سفارت، مأمور حفاظت ازآن. نگاهداری می شد
آن شب، با آنکه رضاخان وکيل باشی بود، حفاظت از آن زين  در. می گشت

ً برعهده گرفت مرصع اما ديرگاه، در شب، قمه را از نيام بيرون . را شخصا
صبح وقتی آن ! بر آن زينت بود، کند و به جيب زد کشيد و هر چه طال و جواهر
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آن حال و وضع ديد،  زين مرصع را نزد وزير مختار بردند، و او آن زين را در
ات الزم، دستور و بعد از تحقيق. صاحب منصب فرماندۀ رضاخان را احضار کرد

. داد که به همين رضاخان يا پادشاه فعلی مملکت شما، سی ضربه شالق بزنند
اين مرد که اکنون پادشاه مملکت شماست، چنين آدمی است و سوابقش از اين 

  )  ١٠( ».گونه
شناسايی ميزان شجاعت وشهامت رضاخان ودرباره روحيه فردی و     

ت خارجی آنچه در خاطرات مهندس جعفر شخصيت نظامی او درمقابله با تهديدا
وفاداران جدی به  استاد اعظم لژ فراماسونری و از وابستگان و -امامی  شريف

بيان شده است خود  -رژيم پهلوی، نخست وزير و رئيس مجلس سنا پهلوی دوم 
شريف امامی . تهديدات خارجی می باشد بيانگر کنه ترس و واهمه رضاخان از

روزی موقع خروج ديدم كه سرگرد  ]جنگ دوم جهانیدرزمان [ «:می گويد
آهن يك گوشی تلفن به دست راست و  آهن، درايستگاه راه  لئالی، معاون پليس راه

ود نيك گوشی ديگر را به دست چپ گرفته و مطالبی را كه از يك طرف می ش
گويد كه روسها از  ديدم می. چند دقيقه ايستادم. كند به طرف ديگر بازگو می

 اند وايستگاه بعد نيزمطلب را تاييد كرده و ن به سمت تهران حركت كردهقزوي
او موضوع  دهد و تلفن اطالع می شهربانی با  موضوع رابه رئيس )تحقيق( بدون

دهند كه  به اعليحضرت خبر می و آنجا به دربار از را به هيئت وزيران و
دهند كه فوراً  رمیدستو) رضاشاه(ايشان . اند روسها به سمت تهران سرازير شده

. زودتررفتم به منزل... ها را آماده كنند كه به طرف اصفهان حركت كنند اتومبيل
پس از بررسی و . قزوين را گرفتم آهن تلفن كرده وخط  ولی از آنجا به راه

های خود را در دست  ها، معلوم شد چند كاميون عمله كه بيل پرسش از ايستگاه
شد درست تشخيص  اند وچون هوا تاريك بود، نمی هآمد داشتند به طرف تهران می

لذا بالفاصله  .آيد می اند كه قوای شوروی استكه به طرف تهران داد، تصوركرده
  )١١(» .از حركت خودداری شود) دادم تا(مطلب را به اعليحضرت گزارش 

   
در مجلس چهاردهم در هنگام  ١٣٢٢اسفند  ١٦شادروان دکتر مصدق در •
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بخاطر دارم سردار سپه رئيس : ارنامه سيد ضيا طباطبائی گفتمخالفت با اعتب
الوزراء وقت در منزل من با حضور مرحوم مشيرالدوله و مستوفی الممالک و 
دولت آبادی و مخبرالسلطنه و تقی زاده و عال اظهار کرد که مرا انگليس آورد 

د ولی آن وقت نميشد در اين باب حرفی ز. و ندانست با کی سرو کار پيدا کرد
روزگار آن را تکذيب کرد و بخوبی معلوم شد همان کسی که او را آورد چون 

  .ديگر مفيد نبود او را برد
ما راه آهن کشيد و بيست سال برای متفقين  با پول ما وبه ضرر ديکتاتور  

امالک امروزبا تدارک مهمات، دين عقيده وايمان ورجال مملکت را از بين برد، 
قانون اساسی را تغيير داد و  ٨٢اخالق را ترويج و اصل  مردم را ضبط و فساد
. متزلزل کرد و برای بقاء خود قوانين ظالمانه وضع نمود قضاوت دادگستری را

. چون به کميت اهميت ميداد، برعده مدارس افزود و به کيفيت عقيده نداشت
توان نخبه آنها را نا سطح معلومات تنزل کرد، کاروان معرفت به اروپا فرستاد،

  .و معدوم کرد
. اگر بتدريج که دختران از مدارس خارج ميشدند، حجاب رفع ميشد چه ميشد    

اگر خيابانها اسفالت . وبی تدبير چه نفعی برای ما داشت زنان پير رفع حجاب از
نمی بود چه ميشد واگر عمارتها و مهمان خانه ها ساخته نشده بود، بکجا ضرر 

اک راه بروم و وطن را در تصرف ديگران نبينم، من ميخواستم روی خ. ميرسيد
اين است کار . داشتن به از شهريست که دست ديگران است اختيار خانه ای در

اما آنها کسی را آلت اجرای مقصود قرار می دهند و . سياستمداران وطن پرست
بر فرض که با هواخواهان . مردم منت ميگذارد پس از اخذ نتيجه از بردن او بر

ژيم موافقت کنيم و بگوئيم ديکتاتوربه مملکت خدمت کرد، در مقابل آزادی اين ر
  که از ما سلب نمود چه برای ما کرد؟

اگر موجب ارتقاء ملل، حکومت استبداديست، دولت انگليس و آمريکا روی     
چه اصلی حائز اين مقام شده اند و اگر رژيم ديکتاتوری سبب ترقی ملل بود، 

آنها که . ميروند؟ هيچ ملتی درسايه استبداد بجائی نرسيد چرا دول محوراز بين
دوره بيست ساله را با اين دوره که از آزادی فقط اسمی شنيده ايم مقايسه 
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ميکنند و نتيجه منفی ميگيرند در اشتباهند، زيرا سالها الزم است که بعکس 
د خود ديکتاتور شبيه به پدريست که اوال. ساله خاتمه داده شود ٢٠العمل دوره 

را از محيط عمل و کاردور کند و پس از مرگ خوداوالدی بی تجربه و بی عمل 
پس مدتی الزم است که اوالد او مجرب و مستعد کار شوند يا بايد گفت . بگذارد

اين همان  .که در جامعه افراد در حکم هيچند و بايد آنها را يکنفر اداره کند
خواستند و قانون اساسی برای چه مجلس برای چه . سلطنت استبداديست که بود

تمام مردم بايد غمخوار جامعه و  نوشتند و يا بايد گفت که حکومت ملی است و
اگر ناخدا . در اينصورت منجی و پيشوا مورد ندارد. درمقدرات آن شرکت نمايند

يکی است هر وقت که ناخوش شود کشتی در خطر است و وقتی که مرد کشتی 
 اگر ناخدا متعدد شد ناخوشی و مرگ يکنفر در ولی. به قعر دريا ميرود

آقا اگر غمخوار اين ملتند به ترقی و تعالی وطن . سرنوشت کشتی مؤثر نيست
معتقدند و نميخواهند بعناوين هيچ و پوچ به آتش نفاق دامن بزنند، بايد خود را 
فوق ديگران ندانند و بگذارند که در سايه آزادی، جامعه خودش کشتی متالطم را 

ما نمايندگان قبل از هر چيز بايد به ايران نظر کنيم و . به ساحل نجات برساند
ما همه اهل يک مملکت و . منافع عموم را بر منافع شخصی خود ترجيح دهيم

. ما بايد کاری کنيم که قوای مملکت صرف خير و صالح شود. زاده يک وطنيم
يک وقتی از فرط . ما بايد بدانيم که نفاق برای ما بسيار مضرو گران است

نادانی و جهل در شيخی و متشرعی اختالف داشتيم زمان ديگر در استبداد و 
مشروطه مباحثه نموديم، پس از آن اختالف در آزادی و ديکتاتوری و بعد تغيير 

آقا وقتی . اکنون باز برای اصالح معنويات دچار تغيير کاله شده ايم. فرم بود
را ببندند و يا آن را قرق کنند و مثل ايام کابينه که در مجلس  کنند کار ميتوانند

سياه خرابه را تعطيل کنند، با اين مجلس که ميخواهد ثابت کند طليعه آزاديست 
بعقيده من بايد از خود رفع زحمت کند و از مجلس . کار آقا بسيار دشوار است

من  ١٣٠٤آنهايی که ميگويند در نهم آبان . برود و غير از اين راه ديگری ندارد
توانستم اوضاع وخيم بيست ساله را پيش بينی کنم و ديگران نتوانستند بيان واقع 

من از جان خود گذشتم و همقطارانم از دادن يک رای نخواستند امتناع . نيست
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آقا مثل نهر . باز من آتيه را ميگويم خدا کند که اين دفعه با من همراه باشند. کنند
هر قدر که آب از نهر بيشتر  صل شده باشدکوچکی است که به رود تيمس مت

اگر . برود بر توسعه نهرمی افزايد و آب زياد مساحت زيادی را فرا ميگيرد
آب جلوگيری نمود اعتبارنامه ايشان که تصويب  امروز با خاک ميشود از عبور

شد و حزب حلقه که بر شعبات خود افزود و قوت گرفت با توپ جديداالختراع 
آزادی مطبوعات صحبت  از امروز او. شود مقاوت کرد اين جنگ هم نمی

ميکند و از اصالح معنويات که نميدانم مقصودشان چيست، سخن ميراند ولی 
ميخ خود را که محکم نمود، زمينه دوره شوم ديگری را تهيه و جامعه را گرفتار 

چه ضرورت دارد که ما امروز خود را گرفتار کنيم و چه لزومی . خواهد کرد
آقايان نمايندگان بيائيد دوره بدبختی را نگران نمائيم؟  که هموطنان را دارد

بيائيد به جامعه ترحم نمائيد بيائيد جوانان روشن فکر مملکت را ! تکرار نکنيد
بيائيد علمداران آزادی را بدست ميرغضبان ! دچار شکنجه وعذاب ننمائيد

بزرگی ايران  ن عظمت وبيائيد ثابت کنيد که اين مجلس خواها! ارتجاع نسپاريد
  )  ١٢( ".است

با اشاره به اينکه دولت فخيمه انگليس از طريق » تاراج بزرگ «مجد در کتاب 
را تسلط كامل بر ايران  ١٩٢١فوريه  ٢١حكومت استبدادی نظامی با كودتای

ها پس از تصرف نظامی ايران،  انگليسی«: خاطرنشان می سازد ممكن گرداند و
 تسلط كامل بر ايران از .نفتی آن تسلط كامل ودائم يافتند بر اين كشور ومنابع

با  .ممكن گرديد ١٩٢١فوريه  ٢١طريق حكومت استبدادی نظامی با كودتای
توجه به مداركی كه وزارت امور خارجه به تازگی منتشر كرده مشخص شده 

ند ا ريزی و هدايت كرده ها، آنها كودتا را برنامه است كه با وجود انكار انگليسی
كودتا را . اند و نيروهای نظامی وسفارت انگلستان دراين كودتا نقش داشته

او پس از اين . سوادی بود برپا كرد رضاخان ميرپنج كه افسر قزاق گمنام و بی
با . آن به رضاشاه پهلوی معروف شد كودتا به رضاخان سردارسپه و پس از

 به خودكامۀ نظامی ها رضاخان عمالً  حمايت نظامی، سياسی واقتصادی انگليسی
كودتای انگليسی ديگری دردسامبر . تبديل شد ١٩٢٥تا  ١٩٢١های  ايران درسال



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٨                                                                             ٧    دق ، 

  

  

  

باعث شد كه رضاخان حكومت قاجار را براندازد و خود به پادشاهی  ١٩٢٥
ای از كودتاها به قدرت رسيد و  با توجه به اين كه رضاخان با مجموعه. برسد

مايت مردمی برخوردار نبود، برای در قدرت باقی ماند و از مشروعيت وح
به همين دليل . ادامۀ ديكتاتوری نظامی خود كامالً وابسته به حمايت خارجی بود

درمقابل فشارهای سياسی خارجی كامالً ضعيف وشكننده ونگران تبليغات 
های انگليس، آمريكا، روسيه وحتی فرانسه با آگاهی  دولت. خارجی مخالف بود

پهلوی، ازشرايط بهرۀ كامل بردند وامتيازاتی گرفتند ازاين نقطۀ ضعف رژيم 
  .كه رژيمی مستقل با پشتوانه مردمی هرگز حاضر به اعطای آنها نبود

 ١٩٣٣ترين امتيازی كه دولت ايران در اين دوره اعطا كرد موافقتنامۀ نفت  مهم
به روسيه ١٩٢٧امتياز ديگر، شيالت دريای خزر بود كه درسال . بود) دارسی(

امتيازهای ديگری كه به همان اندازه مهم است ولی شناخته شده نيست، . شدداده 
های  به موزه ١٩٤١تا ١٩٣١های شناسی است كه درفاصلۀ سال امتيازهای باستان

ايم؛  گونه مدارك كتبی پيدا نكرده ما در اين مورد هيچ. آمريكايی داده شده است
ترين   گانه برسربا ارزش  رسدكه دراصل توافقی بين قدرتهای سه ولی به نظرمی

درحالی كه  .شده بود برقرار نفت وخاويار باستانی، منابع ايران يعنی آثار
آمريكائيان با دقت زيادخود را از تجارت خاويارو نفت كنار كشيده بودند، 

شناسی آمريكاييها  های باستان  ها هم متقابالً دخالتی دركاوش ها و روس انگليس
شناسی بزرگی كه آمريكاييها   های باستان مقايسه با كاوشدر. ايران نداشتند در

سر اورل "شناس مهم انگليسی به نام   دادند، فقط باستان در ايران انجام می
هم به "استين "كرد و بخشی از كار در ايران كار می ١٩٣٠در دهه " استين

اه با تصادفی نبود كه آمريكاييها هيچگ. نمايندگی از طرف دانشگاه هاروارد بود
ها هم  برای انگليسی امور نفتی ايران به چالش برنخاستند و ها بر تسلط انگليسی

. شناسی ايران مورد ترديد واقع نشد  هيچگاه برتری آمريكاييها درمسائل باستان
  ها بود، باستان دست انگليسی درحالی كه كنترل سياسی و نظامی ايران در

 برخی بر. آمريكاييها درآمد انحصار كامالً به ١٩٢٥شناسی ايران بعد ازسال 
 برابر ايران به آمريكاييها در شناسی در  باستان اين باورند كه اعطای امتياز
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ها  انگليسی. ها ازاعطای امتياز نفت شمال ايران به آمريكا بود ممانعت انگليسی
برای  مصمم بودند كه جلوی نفوذ آمريكاييها به مسائل نفتی ايران را بگيرند و

ان عدم دسترسی آمريكاييها به نفت ايران، دسترسی انحصاری آنها به آثار جبر
بهره نمانند،  ها هم برای اين كه كامالً بی روس. باستانی ايران را فراهم كردند

در نهايت اختيار شيالت دريای خزر را در دست گرفتند كه شامل صادرات 
مريكايی، مستشار كل ميلسپوی آ همانگونه كه آرتور چستر. پرسود خاويار بود

، توضيح داده و براساس شواهدی كه ارائه كرده، ١٩٢٧مالی ايران تا سال 
به روسها به معنای فروش كامل حقوق و منافع  ١٩٢٧اعطای امتياز شيالت 

يعنی زمان  ١٩٥٢ايران تا پايان دوره امتياز شيالت در سال . ايران بود
را باز پس  شيالت دريای خزروزيری دكتردمحم مصدق، نتوانست اداره  نخست

اعطای چنين امتيازهايی به معنای حيف وميل كامل منابع ثروت ايران . گيرد
گويد رضاشاه در اين دوره تا جايی كه توانست ايران  آن گونه كه ميلسپو می. بود
بيشتردرآمد نفت ايران صرف  ١٩٤١تا  ١٩٢١سال از ٢٠به مدت. »دوشيد«را 

كه منحصراً (درصد بودجه ساالنه دولت  ٦٥تا  ٦٠ خريد تسليحات شد و حداقل
ميل منابع دراين  حيف و .پليس هزينه شد برای ارتش و)از درآمدهای نفتی بود

ها و  اين منابع مالی صرف آموزش، زيرساخت اگر. بود انگيز دوران حيرت
شد، امروز ايران در ميان كشورهای جهان  های صنعتی وكشاورزی می پيشرفت

درصد  ٩٠تا ٨٥كه رضاشاه ايران راترك كرد،  ١٩٤١در سال  .سوم نبود
را  جانشين او كشور و سال بعد، وقتی پسر ٤٠. سواد بودند جمعيت ايران بی

. باقی مانده بودند سواد دوسوم مردم كشوربی» تمدن بزرگ«ترك كرد، با وجود
اريخ توان دريافت كه چرا ايران با وجود فرهنگ، ت با توجه به چنين مسائلی می

 .و منابع عظيم طبيعی و نفتی پيشرفت نكرده است
، نيروهای روسيه وانگلستان به ايران حمله وآن را اشغال ١٩٤١آگوست  ٢٥در 

بهانه متفقين برای هجوم به ايران، حضور اتباع آلمان در ايران و تهديد . كردند
، ١٩٤١الحال آنكه حداكثر تعدادآلمانيهای حاضردرايران در س.احتمالی آنان بود

طرفدار «اين رضاشاهی كه هرگز مدركی دال بر اينكه او . نفر بود ٦٠٠تا  ٥٠٠
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سال در  ٢٠ها به قدرت نشانده شد و  بود پيدا نشده، به دست انگليس» آلمانها
مسند قدرت نگاه داشته شد؛ و دست آخر هم مبلغ هنگفتی پول در بانك لندن 

اشغال خود در آوردند بيشتر  قوای متفقين كه ايران را به. انداز كرد پس
 .انگليسی بودند تا روسی

همانگونه كه درجای ديگری اشاره شده است، با توجه به اين كه حكومت 
اش را از دست داده  رضاشاه با انقالبی احتمالی و پر آشوب مواجه بود و كارايی

 ١٩٤١بود، رضاشاه با كودتای انگليسی ديگری عزل شد و پسرش درسپتامبر 
در يك كشتی انگليسی و  ١٩٤١رضاشاه در سپتامبر . ی او برتخت نشستبه جا

نظر  با حمايت انگلستان ايران را ترك كرد و سالهای باقی مانده عمرش را تحت
 )١٣(.ها سپری كرد انگليس

در خاطرات پدرم خوانده بودم « :مجد درگفتگو با عبدهللا شهبازی تاکيد می کند •
ی ازمردم، به ويژه دکتر دمحم مصدق، گفته که پس از سقوط رضا شاه، بعض

بودند که تمام درآمدهای نفتی ايران در دوره رضا شاه عمالً به بهانه خريد 
مهمات و اسلحه به حساب های بانکی شخصی شاه در لندن و آمريکا ريخته 

تنها يک نگاه . مورد بررسی قرار دهم تصميم گرفتم که اين ادعا را نيز. می شد
اد مربوط به نفت و ماليه ايران و ارقامی که در اين اسناد ذکر شده ساده به اسن

بله، عمالً . بود کافی بود تا ثابت کند که ادعای مصدق کامالً درست بوده است
 ٢٠٠تمامی درآمدهای نفتی ايران در دوره رضا شاه، يعنی رقمی در حدود 

اين که عظمت برای . ميليون دالر، به حساب های شخصی او انتقال يافته بود
 ١٩٢٥اين رقم را دريابيم بايد توجه کنيم که کل بودجه دولت ايران درسال 

همه، اکنون فاش شده که صدام  جالب تر از. ميليون دالر بود ٢٠ميالدی حدود 
. حسين و پسرانش ميلياردها دالر در بانک های سويس ذخيره مالی دارند

ه حساب های بانکی شخصی منشاء اين ثروت انتقال درآمدهای نفتی عراق ب
  ) ١٤(» . پيشگام اين کار، در هشتاد سال پيش، رضا شاه بود. است

دالر  ٣٥انس طال،  ، بهای هر١٩٤١توضيح اينکه، با توجه به اين که در 
ميليون دالر ثروت دزديده را طال می خريد و  ٢٠٠بوده است، اگر رضاخان 
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دالر است  ١٤٤٧ ، که بهای هر انس طال٢٠١١مارس  ٣١اين طال، در
و اگر می گشت  ميليون دالر ٨٢٠٠تخمينی حدود  بفروش می رسيد،  بطور

را بر مبنای متوسط نرخ تورم در آمريکا  ١٩٤١ارزش امروزی يک دالر سال 
برابر ثروتی  ١٩٤١ميليون دالر در سال  ٢٠٠ثروتی معادل  ،مبنا قرار دهيم

 .است ميليارد دالر امروز ٣حدود 
دربارۀ ثروت رضا «: وی سئوال می کند ۀ گفتگويش با مجد ازشهبازی درادام

برخی ازمورخين . نيز تصوير روشنی دردست نيست خان در خارج از کشور
مدعی اند که گويا رضا شاه، به رغم حرص او در غصب اموال مردم در داخل 

کتاب جنابعالی عکس اين قضيه . توجهی در خارج نداشت ايران، اندوخته قابل
ن می دهد و ثابت می کند که رضا شاه به طور مدام درحال انتقال بخش را نشا

  . مهمی از ثروت خود به بانک های خارج بود
يک خانواده فقير روستايی درمنطقه  رضا در: مجد در پاسخ به آن می گويد

نوجوانی به  ريکايی، رضا درمطبق اسناد آ. سوادکوه مازندران به دنيا آمد
طی . درهيئت نمايندگی بريتانيا مستخدم بوده است) سبنگهبان ا(عنوان مهتر

دوران بيست ساله ای که او بر ايران حکومت کرد، بدون ترديد به يکی از 
اين موفقيت بزرگی است برای شخصی . ثروتمندان درجه اّول جهان تبديل شد

اثبات اين . که زندگی خود را به عنوان يک روستايی بی سواد شروع کرده است
. شاه يکی از ثروتمندان بزرگ جهان در زمان خود بود نسبتاً ساده است که رضا

  :اجازه دهيد به ميزان ثروت رضا شاه اشاره کنم
اين امالک . رضا شاه، شش الی هفت هزارروستا را درايران به زور تملک کرد

 از فريمان در استان خراسان شروع می شد و تا الهيجان در استان گيالن امتداد
شمال خوزستان و بيشترکرمانشاهان، بخش  مالً بيشتر اراضی لرستان،داشت وع

ويژه ورامين، جزو امالک  مهمی از کرمان و تمامی مناطق جنوبی تهران، به
مناطق پهناوری . تمامی هتلهای شمال ايران به رضا شاه تعلق داشت. شاه بود

در مالکيت  در تهران وشميران از مالکين بی دفاع آن ها به زور گرفته شد و…
به اين ترتيب، رضا شاه نه تنها بزرگترين زمين دار . شخصی شاه قرار گرفت
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رضا شاه تعدادی . قاره آسيا بلکه بزرگ ترين زمين دار در سراسر جهان بود
اين کارخانه ها به . کارخانه های قند و شکر، ابريشم و نساجی احداث کرد

بودند ولی هزينه احداث آن دولت ايران تعلق نداشتند بلکه ملک شخصی شاه 
ما بر اساس منابع متعدد، از جمله . ها به وسيله دولت ايران پرداخت شد

ميليون  ٧٥٠رضا شاه  ١٩٤١گزارش های آمريکائيان، می دانيم که در سال 
ميليون دالر  ٥٠اين رقم برابر است با . لایر در بانک ملّی تهران پول نقد داشت

وزارت خارجه و وزارت خزانه داری آمريکا  من بر اساس اسناد. زمان خود
ميليون دالر در حساب های بانکی خود  ٢٠٠ام که رضا شاه حدود  نشان داده 

  )١٥( ».در خارج از کشور پول نقد داشت
در »  ١٢٩٩های انگليس برای كودتای  چينی  اميل اوسوئر در کتاب زمينه «

ها منافع سياسی ـ اقتصادی  انگليسی :بر اين نظراست ١٢٩٩اسفند ٣ باره کودتا
و نظامی در ايران داشتند كه در آن شرايط بحرانی حاكم بر ايران، فقط سلطه و 

در اين . توانست تضمين كننده اين منافع باشد نفوذ بدون منازع آنان كشور می
سپس تشكيل حكومت مركزی منسجم و صاحب اندازی كودتا و  راستا راه

تا اقصی نقاط ايران گسترش دهد، بيش از هر اش را  اقتداری كه حيطه سلطه
در اين ميان . ها جامه عمل بپوشاند مقاصد انگليسیتوانست بر گزينه ديگری می

غرب كشور، های جنوب غربی و تضمين امنيت منابع عظيم نفت ايران در بخش
ها داشت، بيش از هر زمان ديگری  كه بريتانيا سلطه بدون مانع و رادعی بر آن

بدين ترتيب . آمدن حكومتی مقتدر را در تهران الزامی ساخت وی كار موضوع ر
تمام قراين، شواهد و اخبار حاكی از نقش بدون انكار انگلستان در طرح كودتا 

 .در ايران بود
های وقت ايران عهدنامه مودت ميان ايران وشوروی را   به ويژه اين كه دولت

شور ايران بود، با مقامات نظام كه متضمن پايان روابط استعماری روسها در ك
رسانيدند و اين امر موقعيت بريتانيای استعمارگر و  انقالبی جديد به امضا می

همين كه ها  انگليسی«: بدين ترتيب. كرد بدنام را در ايران باز هم تضعيف می
شود به فكر افتادند تا آخرين تالش  احساس كردند دارد زير پايشان خالی می
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انجام  ١٩٢١فوريه  ٢١كه در د و آن تدارك كودتايی بودخود را هم بكنن
قدرت را در  ،سيد ضياءالدين روح ملعون هيأت نمايندگی انگليس... گرفت

دست گرفت و بدون قبول كمترين وارسی و اعمال نظر به اعمال قدرت پرداخت 
بيدرنگ حكومت نظامی  ،اين ديكتاتور برای از ميان برداشتن مقاومت مردم... 

 )١٦(» ...های عمومی را از ميان برداشت زادی م كرد و همه آاعال
ها برای اين كه جو عمومی را برای پذيرش حركت كودتا  در اين راستا انگليسی

آماده كنند، شايع كردند كه نيروها و اتباع آن كشور به زودی ايران را ترك كرده 
. ايران خواهند شد وارد) نيروهای انقالبی روسيه(و به دنبال آن نيروی بلشويك 

اندازی كودتا پيشاپيش  ها جهت ايجاد فضائی دلخواه برای راه انگليسی
به بهانه پيشروی قريب (های نمايندگی اروپايی مقيم درتهران خواستند  ازهيأت

اميل بوسوئر . ترك كنند خاك ايران را) ها به سوی ايران الوقوع بلشويك
برد دراين باره چنين نوشته   رمیايران به س در آن روزگار فرانسوی كه در

ها با تشويق خارجيان به ترك تهران در ماههای دی و بهمن   انگليسی«: است
ها ومنافع مادی آنها را  آشكارا هدفی ديگر منهای حفظ جان انسان] ١٢٩٩[

برابرشان خالی باشد و تمامی صاحب  كه ميدان در خواستند آنان می :داشتند
نه دور كنند تا در هنگام وقوع حوادثی كه در حال منصبان اروپايی را ازصح

آنها بودند از اقدام به كنترلی كه ممكن بود اسباب زحمت بشود جلوگيری  تدارك 
های آنان را بر هم  مبنی برعدم ترك تهران نقشه] ها فرانسوی[تصميم ما . كنند

اندازی  راه[ها  نشينی وعقب انداختن زمان اجرای نقشه ريخت اما برای آنان عقب
  )١٧(»...آنچه اجتناب ناپذير بود سرانجام روی داد. ديگر دير شده بود] كودتا

 :نويسد می ١٢٩٩اندازی كودتای  ها در راه  لوسوئيردرتأييد واثبات نقش انگليسی
های نظامی انگليس در شمال ايران وها از قزوين كه مهمترين پايگاه نير قزاق«

است،   ها انگليسی كه همه چيز، حتی نام خيابان در اين شهر. است، به راه افتادند
خواهند بقبوالنند كه مقامات ايرانی و صاحبان قدرت از حركت  به چه كسی می

؟ و يا از نيات واقعی .اند خبر بوده نفر نظامی مسلح و مكمل بی ٢٥٠٠بيش از 
يشان را های ا  اند جلوی اجرای نقشه اند؟ و يا اين كه نتوانسته ايشان اطالع نداشته
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تر اين كه چند روز پيش از حركت شورشيان به  بگيرند؟ از اين مهمتر و جالب
سمت تهران سه هزار سرباز انگليسی به قزوين فرا خوانده شده بودند تا خالء 

ديكتاتور به گرفتن دستورالعمل از . ها را پر كنند ايجاد شده از حركت قزاق
 ) ١٨(» ...كند ا پنهان نمیاو هيچ چيز ر. دهد سفارت انگليس ادامه می

ها بود به مورد اجرا  و بدين ترتيب كودتای سوم اسفند چنانكه دلخواه انگليسی
 اقدامی كما ١٩١٩كه الغای قرارداد  درآمد و ديری نپاييد كه همگان دريافتند

اما هيچ يك از افراد ملت . لوحانه برای تغيير افكار عمومی بوده است بيش ساده
ها عمالً قدرت را در دست  خورد، زيرا انگليسی امر را نمیديگر فريب اين 

داشتنند و به زودی از آن برای تحميل سلطه خود بر سراسر كشور و دور كردن 
قشونی كه در تحقق كودتا نقش عمده ايفا كرده بودند، به . رقبايشان بهره گرفتند

لطاف آنان برخوردار الرأی به اربابان تازه پيوستند و لذا از تمامی ا ای متفق گونه
شدند و زمانی هم كه موضوع تجديد سازمان آن مطرح گرديد همان طرحی كه 

  ) ١٩(» ...وابسته نظامی انگليس از قبل تهيه كرده بود، به اجرا درآمد
  

  جمال صفری  
 ١٣٩٦مرداد   - فرانکفورت     
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  فصل اول 

  ١٢٩٩مقدمات کودتای سوم حوت 
 

  »١٢٩٩ای كودتای سوم اسفند ه ريشه«: جان فوران
كه ) ١٩٢١( ١٢٩٩های كودتای سوم اسفند  ريشه«: به روايت جان فوران ◀

م به قدرت رساند را بايد در  ١٩٢٥/ ش ١٣٠٤سرانجام دودمان پهلوی را در
های ناشی از جنگ جهانی اول و سامان نيافتن نظام جهانی پس از اين  خرابی

بداد در ايران به دليل روند معكوس جنگ و سرخورده شدن جبهه مخالف است
مناطق شمالی ايران  ١٢٩٣تا  ١٢٩٠از سال . انقالب مشروطيت جستجو كرد

روسيه نفوذ . زير سلطه روسيه و مناطق جنوبی تحت سيطره انگلستان بود
ای افزايش  عظيمی بر كابينه داشت و تجارت خود را با ايران به طور گسترده

سه برابر آن  ١٢٩٣روسيه در سال  -اد و ستد ايرانداده بود؛ آن چنان كه حجم د
 ».بود ١٢٧٩در سال 

طرفی  طرفی كرد اما به رغم اين بی ايران در جنگ جهانی اول اعالم بی«
جنگ تاثير مستقيم و . های قوای روسيه، عثمانی و بريتانيا شد صحنه درگيری

و دامی  های مهاجم، محصوالت كشاورزی مخربی براقتصاد ايران داشت، ارتش
را مصادره كردند، طی نقل و انتقال آنان شبكه آبياری ويران شد، دهقانان به 

های نظامی واداشته شدند و روستاها خالی از  سازی و ساير بيگاری زور به جاده
به سطح توليد كشاورزی ما  ١٣٠٤سكنه شد، به طوری كه ايران حتی تا سال 

ران توسط نيروهای متخاصم اثرات ناشی از اشغال اي. قبل جنگ بازنگشت
وری  درجنگ جهانی اول تنها محدودبه حوزه كشاورزی نبود، داد و ستد و پيشه 

واردات بر صادرات پيشی گرفت و . در سطح محلی باقی ماند و گسترش نيافت
اوج مشكالت . در شمال كشور نيز ركود تجارت وضعيت بدی به وجود آورد

علت پايان يافتن مازاد محصوالت و بود كه قحطی شديدی به  ١٢٩٧زمستان 
 » .ذخيره مواد غذايی بروز كرد
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كشمكش  ١٢٩٩در دوره ما بين ويرانگری های جنگ جهانی اول تا كودتای 
های بيگانه به وجود  های داخلی و قدرت ای ميان دولت مركزی و جنبش فزاينده

ا كنند اما هر توانستند در ايران تفوق كامل پيد هيچ يك از اين قدرت ها نمی. آمد
در اين وضعيت گويی همه . توانستند ديگری را از مقاصد خود باز دارد يك می
های كشمكش در صحنه شطرنج قدرت، ايران و ملت ايران را مات كرده  طرف
روسيه تزاری و دولت انگلستان در مسابقه استعماری و تجاوز به حقوق . بودند

ميزی دست يافته بودند، ولی اين آ مردم ايران به همكاری و همزيستی مسالمت
انقالب ) ١٢٩٦(١٩١٧در سال . همكاری در اواخرجنگ جهانی اول خاتمه يافت

. بلشويكی روسيه رخ داد و آن كشور را با مشكالت داخلی فراوانی مواجه كرد
. گيری ازجنگ، نيروهای خود را ازايران فراخواند به همين دليل روسيه با كناره

قيبی در صحنه سياسی ايران برای خود نمی ديد فرصت را انگلستان كه ديگر ر
. را تنظيم كرد ١٩١٩بدين منظور قرارداد . غنيمت شمرد و يكه تاز ميدان شد

در اين قرارداد كليه امور نظامی، اقتصادی، اداری و طرق حمل و نقل ايران 
ه موارد مندرج در اين قرارداد ب. گرفت در اختيار متخصصان انگليسی قرار می

كرد و در صدد بود سرنوشت مردم  نوعی ايران را تحت الحمايه انگليس می
  )  ١(» .ايران را يك سره به دست انگليس بسپارد

ولی اين قرارداد ننگين به دنبال اعتراضات و تنفر ملت ايران عملی نشد و «
ها ديدند قراردادی كه با وثوق  انگليسی. سياست انگليس با ناكامی مواجه شد

لذا نقشه ديگری را طرح . اند به آن صورت اجرا شدنی نيست ه بستهالدول
بر اين اساس آن . كردند، زيرا ايران اهميت سوق الجيشی برای انگليس داشت

دولت به اجرای سياست نوينی همت گماشت كه برخالف روش مالوف آن 
اين سياست به استقرار . دولت، داير به تضعيف حكومت مركزی در ايران نبود

. كومت مركزی مقتدری كه در عين حال خدمتگزار انگلستان باشد، مبتنی بودح
  ».لذا امپراتوری بريتانيای كبير درصدد انجام كودتا و تغيير سلطنت برآمد

در چند منطقه  « از طرف ديگر، جنبشها و شورشها: جان فوران ادامه می دهد 
  نبشهای خود ج. و بخش ديگر کشور نيز دولت مرکزی درمعرض  تهديد بود
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مختاری درآذربايجان به رهبری شيخ دمحم خيابانی، درخراسان به رهبری کلنل 
دمحم تقی خان پسيان و دمکراتهای محلی، در کرمانشاه به رهبری امير افشار 
دموکرات که با زمينداران محلی متحد شده بود و نيزدر چند ايالت جنوبی خاصه 

شورشهای شهری . ان به رهبری شيخ  خزعل، شيخ محمره آغاز شددر خوزست
نيز فعال بود و تقريباً می توان گفت  ١٣٠٠/  ١٩٢٠و يا ايلی در کردستان دهۀ 

در مناطق شهری،  . خود مختاری قبيله ای درهمه جای ايران رواج داشت
از سرگرفته ١٢٩٧ - ١٢٩٦/  ١٩١٨ – ١٩١٧جنبش اتحاديه های کارگری در 

. اعتصابها و تظاهراتی ازسوی نانوايان و کارگران چاپخانه برگزار گرديد شد و
يک شورای  متحد مرکزی با پيوندهای غير رسمی  که با حزب کمونيست ايران 

اتحاديه را  ١٦اين شورا . تشکيل شد ١٣٠٠/  ١٩٢١و اتحاد شوروی داشت در
موع در سال درمج. در بر می گرفت و روزنامۀ حقيقت ارگان آن حساب می شد

آذربايجان،خراسان،مناطق عشايری  جنگلی، – همۀ اين جنبشها ١٣٠٠/  ١٩٢١
عامل خنثی کنندۀ . تاحد زيادی موجوديت دولت راتهديد می کردند –و اتحاديه ها

حکومت بريتانيا بود  –بيش ازآن که دولت ايران باشد –اين جنبشهای اجتماعی
د شوروی وتغيير حکومت در  که به منظورحفظ موقعيت برترنسبت به اتحا

سياست بريتانيا درايران بعد ازسال . آغازکرد ايران، تالش گسترده ای را
بريتانيا می خواست از ميزان . دوهدف را دنبال می کرد ١٢٩٧/  ١٩١٨

تعهدات نظامی درخاروميانه بکاهد اما لرد کرزن معاون وزارت امورخارجۀ 
در رؤيای  « داشت و به قول نيکلسونکشور که اطالعات زيادی در مورد ايران 

ايجاد يک رشته دولت های دست نشانده از کناره های دريای مديترانه تا  فالت 
پامير بود، تا بدين وسيله نه تنها مرزهای هندوستان را مورد محافظت قرار 
دهد بلکه ارتباطات ما با امپراطوری گسترده ترمان را برقرار سازد و توسعه 

ايران ضمن آنکه » دولتهای حايل« در اين زنجيرۀ ) ودکه بودبرآن ب...(دهد
حياتی ترين حلقه نيز بود، ابزار  ادغام ايران  ضعيفترين حلقه محسوب می شد

بود که بموجب آن بريتانيا به هزينۀ ١٢٩٨/  ١٩١٩در اين زنجيره، قرار داد 
» ان اداری اير« برای چند بخش ازدستگاه... مشاوران متخصص« دولت ايران 
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در قرار داد، اعطای . و خاصه افسر مهمات برای ارتش کشور فراهم می نمود
وامی به مبلغ دو ميليون پوند استرلينگ به دولت پيش بينی  شده بود و مقرر بود 
گمرک جنوب و در صورت لزوم تمامی گمرکات کشور به عنوان تضمين وام 

محرمانه با وزيران کابينه مفاد قرار داد بطور . به دولت بريتانيا واگذار شود
  »پيش  پرداخت« مورد بحث  قرارگرفت و  بخشی از وام به عنوان 

به آنان داده شد اما به محض افشای مفاد آن درايران با مخالفت ) يعنی رشوه( 
به رغم اعتراض مطبوعات ايران وتظاهرات . گسترده مردمی روبروگرديد

ی فرانسه، اياالت متحده آمريکا و عمومی عليه آن و به رغم اعتراضهای دولتها
مجلس (شوروی، دولت بريتانيا منتظرتصويب آن از سوی مجلس شورای ملی 

نشد وهيئتی را برای تحويل گرفتن ) چهارم که هنوزانتخابات آن برگزارنشده بود
 ١٩٢٠دولت بريتانيا در. مسئوليتهای اداری، مالی ونظامی به ايران گسيل داشت

رفه ای جديد را به ايران تحميل کرد که به موجب آن يک پيمان تع ١٢٩٩/ 
کاالهای انگليسی ارزانتروارد کشورشوند، درآمدهای وارداتی ايران بدين 
ترتيب کاهش می يافت و درعوض کاالهای روسی با توجه به تعرفه های 

وثوق الدوله نخست وزير و . سنگين تر در بازار ايران گرانتر عرضه می گرديد
ناچاربه ) ١٢٩٩تير –خرداد( ١٩٢٠در ژوئن١٢٩٨/ ١٩١٩د عاقد قراردا

جانشين او مشيرالدوله اعالم کرد تا زمانی که قوای روسيه و . کنارگيری شد
به حالت تعليق در می ١٢٩٨/  ١٩١٩بريتاينا از کشور خارج نشوند قرار داد  

 از نخست وزيری کنار گذاشته شد و سپهدار١٢٩٩/  ١٩٢٠اما او نيزدرپائيز آيد
سپهدار، افسران . که گرايشهای انگليسی بيشتری داشت جای وی را گرفت

انگليسی را به فرماندهی فوج قزاق منصوب کرد اما اوهم به رغم  ميلش 
پوند  ٢٢٥٠٠٠دولت بريتاينا با . نتوانست قرار داد را به تصويب مجلس برساند

ب قرار داد را استرلينگ به ياری دولت ايران شتافت در حالی که اميد به تصوي
از دست داده بود و در صدد تخليۀ ايران از قوای نظامی خويش برآمد هرچند 
نگران بود که ميدانهای نفتی جنوب ايران بود که با چه تعهدی ازخطر  شوروی 

  .حفظ کند و چگونه راه نفوذ شوروی  به خارج را ببندد
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تی بحرانی وضعي ١٣٠٠/  ١٩٢١و اوايل سال  ١٢٩٩/  ١٩٢٠در اواخر سال  
جنبش گيالن به صورت يک تهديد . و رکود سياسی بر تهران حکمفرما بود

شاه قادربه تشکيل کابينه نبود، انگلستان . نظامی احتمالی عليه تهران ادامه داشت
نتوانست قرار داد خود را به تصويب مجلس شورای ملی برساند، هنوز  مجلس 

مه جا خود مختار بودند و  فوج جديد تشکيل نشده بود، اياالت و عشاير در ه
اقتصاد از قرضۀ خارجی، . قزاق درحال عقب نشينی ازسواحل دريای ايران بود

حالت مات . کسری تراز  بازرگانی  و ساير بيماريها و نا بسامانيها رنج می برد
تاحد کمتری  آمريکا و شوروی ( بر عرصۀ شطرنج ميان بريتانيا، دولت  ايران،

لف داخلی حکمفرما بود که وضعيت بسيار  بی ثباتی را پديد و چند جنبش مخا) 
در يک چنان اوضاع دشواری يک افسر نظامی که تنها آن زمان نسبتاً . می آورد

فوج )  ١٢٩٩اسفند  –بهمن (   ١٩٢١گمنام مانده بود به نام رضا خان در فوريۀ 
( ين سئوال جالبتر. قزاق را از قزوين به تهران آورد و قدرت را به دست گرفت

در مورد کودتا و حد و حدود نقش بريتانيا ) که پاسخی بمراتب دشوارتر دارد
اما بی آنکه به راه  افراط و تفريط برويم بايد بگوييم بريتانيا نقش . در آن است

شواهد موجود مؤيد آنند که وزارت خارجۀ بريتانيا نقش . مهمی درکودتا داشت
دراين مقطع حساس سياست بريتانيا درمورد ودرواقع ( چندانی درکودتا نداشت 

اما مقامهای برجسته نظامی و پرسنل سفارتخانۀ بريتانيا ) ايران روشن نبود
  .درايران، درتدارک کودتا نقش تعيين کننده ای داشته اند

رضاخان که . حاال به حقايقی که دراين مورد روشن و بديهی اند می پردازيم 
به ١٢٩١/   ١٩١٢طی کرده بودازمير پنجی در مدارج  نظامی را درفوج قزاق 

رسيد و هنگامی که افسران روسی فوج قزاق  ١٢٩٩/  ١٩٢٠درجۀ سرتيپی در
از کار برکنار شدند، افسران انگليسی به فرماندهی سرلشکر ادموند آيرونسايد 

و فوريه ) ١٢٩٩آذر  –آبان (  ١٩٢٠فاصلۀ نوامبر در . جای  آنها را گرفتند
رضا خان با حمايت آيرونسايد به مقام فرماندهی )١٢٩٩اسفند  –بهمن (١٩٢١

فوج قزاق رسيد و درزمستان آن سال آيرونسايد و سرهنگ هنری اسمايس 
  مهمات و آذوقۀ فوج قزاق را تأمين کردند و حقوق آنها را پرداخت 
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 –دی( ١٩٢١ژانويۀ در . قزاقها بدين ترتيب روحيه ای کسب کردند. نمودند
يک ديکتاتوری نظامی می « آيرونسايد درخاطراتش می نويسد) ١٢٩٩بهمن 

تواندمشکالت ايران راحل کند وما امکان پيدا می کنيم بی هيچ دردسری 
)  ١٢٩٩بهمن  ٢٥(  ١٩٢١فوريۀ  ١٤ روز ».قوايمان را از ايران بيرون ببريم

يادآورشد که از آن پس او  آيرونسايد به بغداد فراخوانده شد و به رضاخان
فرمانده قوای  قزاق  است و می تواند هر طور مناسب می داند عمل کند و تنها 

دراين اثنا . از رضا خان قول گرفت که احمد شاه را از سلطنت خلع نکند
اسمايس با دو تن ازافسران رضا خان وسيد ضياء الدين طباطبائی روزنامه نگار 

ردۀ فرانسه در تماس  بود سيد ضياء مردی  هوادار سالۀ تهرانی و تحصيل ک ٣٤
اسمايس به رضا شاه توصيه می . اصالحات و تاحدز يادی طرفداربريتانيا بود

هرمن نورمن وزير مختار بريتانيا در تهران . کرد که کودتا را رهبری کند
يا  ١٤(ظاهراً يک هفته پيش از وقوع کودتا از طريق آيرونسايد اطالع پيدا کرده

والتر . و به قرار معلوم نگران حال شاه بوده است) بهمن ٢٦يا  ٢٥/ فوريه  ١٥
ً در جريان اقدامهای آيرونسايد و اسمايس  اسمارت کاردار سفارت بريتانيا دقيقا

عصر روزی که کودتا به وقوع پيوست سرتيپ هيگ از سفارت بريتانيا به . بود
ت در برابر قزاقان بی فايده فرماندۀ سوئدی ژاندارمری تهران گوشزد کرد مقاوم

است و روز بعد نورمن به احمد شاه توصيه کرد به خواست کودتاگران تن در 
بعد از وقوع کودتا، نورمن به دولت متبوع خود توصيه کرد از رژيم جديد .  دهد

برای منافع بريتانيا مناسبترين دولتی است که می توانست « حمايت کند، زيرا 
ران انگليسی مقيم ايران با کودتا موافق بودند؟ در اين مرحله چرا افس» .پديد آيد 

  ١٢٩٨/  ١٩١٩دولت کودتا بهترين گزينه در برابر قرار داد غير قابل عملی 
بود، کودتايی که دولت مقتدر را به عرضۀ قدرت رهنمون می کرد و اين دولت 

وی می توانست هم با جنبشهای راديکال داخلی مقابله کندوهم جلوی پيشر
. احتمالی قوای شوروی را بعد ازتخليۀ کشور از نيروهای انگليسی بگيرد

» .کودتا از هر چيز ديگر برای ما بهتر است« :آيرونسايد درخاطراتش می گويد
انگلستان مرا به قدرت رسانيد تنها به « : گفت ١٣٠٢/  ١٩٢٤رضا خان در 
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  ».آن سبب که نمی دانست با چه کسی معامله می کند
دوهزار قزاق از قزوين )  ١٢٩٩بهمن  ٢٨( ١٩٢١فوريۀ ١٨ترتيب روز بدين  

آنها . کيلو متری  پايتخت به فرماندهی رضا خان رهسپار  تهران شدند ١٤٠در 
فوريۀ  ٢٠در رضاخان. وارد تهران شدند)  ١٢٩٩سوم اسفند ( فوريه  ٢١روز

  :به هيگ  يکی از افسران انگليسی  گفت)  ١٢٩٩اسفند  ٢(  ١٩٢١
درحال پيشروی به سوی پايتخت واستقرارحکومتی است که پيش از دل  « 

مشغولی  به مجلس، مشروطه و قانون اساسی و موضوعهای بی ربطی از اين 
   )٢.(» .قبيل، قدری، به نظم و ترتيب خانۀ خود بپردازد

خواهان  آن ) انگليس ( وزارت جنگ «  : نظرهوشنگ صباحی براينستکه ◀
پس از عقب نشينی قوای . ت شمال ايران را تخليه کندبود  که دراسرع وق

، ادامۀ اشغال شمال غربی ايران ) ١٢٩٨( ١٩١٩انگليس از قفقاز در تابستان 
به بهانۀ محافظت از مسير تدارکاتی  به روسيه،  ديگر از لحاظ  نظامی  توجيه 

ان را ليکن  وزارت جنگ بدواً موافقت کرده بود که نيروی شما ل اير. پذير نبود
به منظور احتراز از تضعيف سياست ايران کرزن وسعی در جلوگيری از 

ديری نپائيد که کمبود پول و .  ، نگه دارد»با بلوف زدن« تجاوز  بلشويکها
نفرات وزارت جنگ را برآن داشت تا تعهدات نظامی در ايران را دوباره 

ً چرچيل را لويد جرج و آستن چمبرلن، وزير خزانه داری، دا. ارزيابی کند ئما
لغو سريع بسيج . تحت فشار قرارمی دادند تا هزينه های نظامی را تقليل دهد

او نوشت، . عمومی تعداد سرباز در اختيار ويلسون را به شدت کاهش داده بود
در سرتا سر دنيا پراکنده اند، همه جا ضعيف، همه جا  بی « سربازان انگليسی، 

او می خواست منابع رو به کاهش » .قدرت، و ذخيره ای هم در کار نيست
وزارت جنگ را در مناطقی که برای دفاع از بريتانيا و امپراتوری حياتی می 

من «.ايران در رأس اين فهرست الويتها قرار نداشت. انگاشت، متمرکزسازد
: صحنه های عملياتی مان را به ترتيب اهميت قرار می دهم، که عبارت اند از

او » .، بين النهرين، راين، فلسطين، ايران، قسطنطنيهانگلستان، ايرلند، مصر
مناطقی که قرار است به آرای عمومی مراجعه « می خواست که نيروها از



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٤                                                                             ٧    دق ، 

  

  

  

شود، قسطنطنيه، فلسطين وسرتاسرايران، و بخش اعظم بين النهرين بيرون 
فکر حفظ قوا در بين النهرين يا ايران برای دفاع از هند، « :به عقيدۀ او» .بيايند

   ».ه کلی  نا معقول استب
وزارت جنگ از حملۀ گستردۀ شوروی )  ارديبهشت(ازاين گذشته، دراوايل مه  

چنانچه دولت اعليحضرت « ويلسون به چرچيل نوشت،. به ايران هراس افتاد
آمادگی جنگ با روسيه را نداشته باشد، شانسی  برای باز داشتن آنان از اين کار 

راحت اظهارداشته بود که منابع نظامی به من اجازه چرچيل قبالً  به ص» .نداريم
در  مگر مقاومت مؤثری دربرابر پيشروی بلشويکها نشان دهيم«نمی دهد

نبايد خود را در « )بريتانيا( او مؤکداً گفته بود که دولت » .مرزهای اصلی هند
 برابر دولت ايران  متعهد سازد، يا مردم  ايران را اميدوار به حمايتی سازد که

بنابراين ويلسون » .درصورت بروزخطر واقعی عمالً از قدرتش خارج است
  .قوياً خواست که قوای  انگليس ايران را تخليه کند تا به دست روسها خوار نشود

) ١٢٩٩خرداد  ٢٨( ١٩٢٠مه  ١٨پياده شدن  قوای شوروی درانزلی در  
  .يت کرداستدالل وزارت جنگ را برای  فراخواندن نيروی شمال ايران تقو

ابتدا جمع آوری شد « )انزلی ( چرچيل به کرزن نوشت، پادگان انگليس در بندر 
و سپس  اجازه يافت با وضعی بسيار خفت بار برای ارتش انگليس، عقب نشينی 

ويلسون که پنج روز پيش از پياده شدن قوای شوروی قوياً خواهان تخليه » .کند
 –وشتن نامه ای خصوصی از نوع نمی توانست خود را از ن« فوری شده بود، 

شايد  « او به کرزن نوشت،. به کرزن باز دارد ،» -من که به شما عرض کردم
اين رويداد قابل تاسف در انزلی، که اينک رخ داده است و رويدادهای ديگری 
را متعاقبا در پی خواهد داشت سبب شود که شما تغيير عقيده بدهيد و حتی، 

کرزن درپاسخ » .ان مسئول نظامی اعتماد کنيدکمی به توصيه های مستشار
را به گمراه کردن وزارت  خارجه  با » مستشاران مسئول نظامی« زننده اش 

  .بی اهميت شمردن خطر نظامی  شوروی متهم کرد
وارد کردن اتهمات متقابل و محکوم کردن دوجانبه صحنه را برای رويارويی 

بين کرزن و ميلنر، وزير )  ١٢٩٩(  ١٩٢٠های متعدد در کابينه در تابستان 
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مستعمرات، که محافظت ازايران را در برابر  بلشويکها برای امنيت امپراتوری 
که غالباً در جلسات ( ضروری می انگاشت، از يک سو، و چرچيل و ويلسون 

ويلسون . از سوی ديگر، آماده کرد) در مقام کارشناس نظامی شرکت ميکرد
را از ايران ) قوا( ه خواهش کرده ام اجازه دهند ماههاست که از کابين« نوشت،

بايد برای احتراز از « اينک او معتقد بود که وزارت خارجه  ».بيرون بکشانم
، که  کابينه برای )خرداد  ٣١( مه  ٢١در » .فاجعه های ديگر پافشاری کند

بحث در بارۀ پياده شدن قوای شوروی در انزلی، تشکيل جلسه داد،چرچيل و 
ليکن در نتيجۀ مخالفت سرسختانه کرزن  .بر تخليۀ ايران پافشار کردند ويلسون

کيلو متری  ٢٠٠و ميلنر، کابينه فقط تصميم گرفت که نيرو را در قزوين، 
ويلسون مجددا از کابينه ) خرداد ٢٨( ژوئن  ١٨در . جنوب انزلی، متمرکز  کند

پيشنهاد  .خواست که دستور فراخواندن نيروی شمال ايران را صادر کند
به وضوح آشکار بود که  . مخالفت شديد کرزن و ميلز را برانگيخت« ويلسون

بنابراين لويد جرج به دفع . در صورت تحقق چنين عملی آنها استعفا می دادند
» .الوقت پرداخت و گفت که او منتظر ورود پرسی  کاکس از بغداد می شود

و کابينه را در جريان بيش از يک ماه طول کشيد تا کاکس وارد لندن شود 
در اين ضمن وزارت جنگ فعاليت خود را برای . اوضاع  ايران قراردهد

ديلی اکسپرس ) روزنامۀ(فراخواندن قوا از ايران تشديد کرد، مباحثات کابينه به 
متعلق به لرد بيوربروک درزکرد و اين روزنامه کابينه را به سبب تصميم به 

برای مقاومت در برابر « اد قرار داد، آن هم نهحمايت نظامی از ايران مورد انتق
  تهاجم خارجی يا تضمين امنيت ايران در برابر تجاوز خارجی، زيرا بلشويکهای 
روسی که به انزلی  آمده  بودند آنجا را ترک کرده اند، بلکه به خاطر حفظ 

  روزنامه نوشت، اين ) اين( ».دولت شاه در برابر عناصر انقالبی کشور خودش
مظهرامپرياليسم گستردۀ «يم يک پيروزی برای کرزن محسوب می شودکه تصم

  » .پالمرسون است، بدون دراختيار داشتن منابعی که پالمرسون تدارک ديده بود
محدوديتهای خزانه و نيروی انسانی بريتاينا « سياستهای کرزن با نديده گرفتن 

  اين روزنامه » .ندامپراتوری را به نابودی کشا« اين خطر را در بر دارد که
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موجب کمال تأسف است که نخست وزيرهم بايد به طرفداری ازاين « افزود 
درعين حال، چرچيل ويلسون به لويد « .ماجراجوييهای بلند پروازانه بپردازد

  .جورج متوسل شدند تا از تخليۀ ايران حمايت کند
کابينه ) مرداد ١٥( اوت ٦در.  لندن آمد کاکس به) شهريور( با فرا رسيدن اوت

کرزن وميلز يک بار ديگر . مذاکره دربارۀ نيروی  شمال ايران را از سرگرفت
ً اظهار داشتند که اگر«  » .از ايران بيرون بياييم استعفا خواهند کرد صراحتا

کاکس هم مخالف فراخواندن نيروی شمال ايران بيرون شمال ايران بود، و چنين 
می کرد که امر مشکالت نظامی در بين النهرين را افزايش  می دهد و  استدالل

هيچ چيز بيشتر از ترک ناگهانی سياستمان درايران وتخليۀ آن کشور از قوای  « 
ازسوی ديگر، چرچيل و ويلسون » .انگليس وجهۀ ما را خدشه دار نمی کند

ا در صحنه با شدت هرچه تمامتر خطرات ناشی ازپراکندگی نيروه« سعی کردند
اگرچه اين نيروها « استدالل آنها اين بود که. به کابينه بقبوالنند» های  مختلف را

در ايران و سايرجاها کافی نيستند، ليکن در جمع کل نيروی ما را جذب  می 
کابينه )  مرداد ٢١(اوت  ١٢در» .کنند، و نيروی ذخيره ای باقی نمی گذارند

مخالفت شديد با حفظ نيروهای انگليس « غم به ر. سرانجام به تصميم دست يافت
بايد  به « لويد جورج به اين نتيجه رسيد  که آنها » در ايران از لحاظ  نظامی ،

ميزان فعلی شان حفظ  شوند تا  نتيجۀ مذاکرات مجلس  ايران در بارۀ تصويب  
کرزن با حمايت نخست وزير حرف خود » .قرار داد ايران و انگليس معلوم شود

مسائل مهم . واقعيت اين است که لويد جورج مصر بود.  ه کرسی نشاندرا ب
ً با استفاده از اداره کند، و » ديپلماسی از طريق مشورت« اروپايی را شخصا

ليکن اودست  کرزن را در ادارۀ . بدين ترتيب وزير خارجه اش را ناديده بگيرد
او . شتمسائل شرق که بيش از همه چيز مورد عالقه اش بود باز می گ

يعنی  - بخصوص مايل نبود کرزن را با  تضعيف طرح دست پرورده اش  
هنگامی که ويلسون از او خواست از . سياست ايران، به کلی کنار بگذارد

کرزن تحمل آن را نخواهد « از ايران حمايت کند پاسخ داد ) قوا( فراخوانی 
در ايران، جانب بنابراين او، به رغم مخالفت شخصی با تعهدات نظامی » .داشت
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اگر احساس نکرده « در پايان جلسۀ کابينه به کرزن نوشت، . کرزن را  گرفت
از ايران موقعيت شما را متزلزل نمی سازد، با ) نيرو( بودم که فراخواندن 

ً به نفع فراخواندن رأی می دادم) مشکالت( توجه به  » .شديد مالی مان، يقينا
خوانی نيروی شمال ايران پيش از بهار  آينده، تصميم کابينه بدين معنا بود که فرا

در ايران، ژنرال چمپلين، . به دليل شرايط  جوی  درشمال ايران امکانپذير نيست
پس از دو سال فرماندهی نيروی شمال ايران، و بخصوص پس از مشکالتش در 

« ادموند . کرد، و تصميم به باز نشستگی  گرفت» فرسودگی « انزلی، احساس 
متولد  ١٨٨٠او که  در . جانشين او شد) مهر( آيرونسايد در اوايل اکتبر  »تاينی 

ويلسون او را چنين توصيف . شده بود، جوانترين سرلشکر در ارتش انگليس بود
بدون شک يکی از افسران جوان درخشان ارتش، يا شايد درخشانترين « :کرد

بدنی عالی، و  افسر ارتش، فردی با هوش، زبان دانی خارق العاده، با قدرت
با وجود اين موقعيت شغلی ژنرال آيرونسايد از » .شجاعت و ابتکاری بی همتا

زمان پايان جنگ اول رو به افول نهاده بود، که بازتاب شکاف روز افزون بين  
اتفاقاً او در مناطقی خدمت کرده . اهداف سياسی بريتانيا و منابع نظامی اش بود

آرخانگل، اکتبر ( و فرماندهی  قوا  را در روسيه ا. بود که اين شکاف بارزتربود
، که کابينه ) ١٩٢٠اوت   - ازمير، ژوئيه ( و ترکيه )  ١٩١٩سپتامبر  – ١٩١٨

بيهوده اميدوار بود به ترتيب بلشويکها را عقب بزند وملی گرايان را سرجای 
درآن زمان او خود را در موقعيت مشابهی می . خود بنشاند، به عهده داشت

وزارت جنگ ديگر نه تمايل و نه توانايی حمايت ازسياست ايران کرزن . يافت
پس از ترک مخاصمه، اين سومين بار بود « او خاطرات خود نوشت،. را داشت

که خود را در رأس نيروهای نامحبوب نظامی در قسمتهای بسيار جدا افتادۀ دنيا 
   ».می يافتم ، به سرعت تبديل به پرونده ای  بد يمن می شدم

پس ازفرماندهی  .نشاندهنده اهداف وزارت جنگ درايران بود آيرونسايد انتخاب 
فرماندهی متبحر در « تخليۀ شمال روسيه تحت شرايط خطرناک، آيرونسايد به عنوان

او می بايست تا زمان تصميم گيری کابينه . معروف  می شد» عقب نشينهای خطرناک
باشد و از درگير کردن نيروهايش در اين  به فراخواندن نيرو ازايران مواظب  اوضاع
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می بايست نفوذ شخصی خود را براستاروسلسکی « در اين ضمن، . کشوراحتراز کند
و ديگر نيروهای ايرانی تحکيم  کند، به طوری که بتوان قوای آنها را به نحو احسن 

رت به  عبا» .به کارگرفت تا خواستهای  مقامات سياسی  رادر تهران بر آورد سازند
ديگر، قرار بود او مساعی خود را به کار برد تا نيروهای نظامی  محلی  را به جای  

  )٣. (نيروی  شمال ايران به صورت آلت دست سفارت در آورد
  

  نابسامانی ها و آسيب ها
    

اوضاع اجتماعی و سياسی  »ايرانيّت، مليّت، قوميّت«اصغر شيرازی در کتاب 
تا اينجا كوشيديم خطرهای  بيرونی  و : ی کنداينگوه شرح مقبل از کودتا را 

درونی  كه در فاصلۀ ميان جنگ جهانی  اول و برآمدن رضاخان براريكۀ قدرت 
ديديم كه . ايران، استقالل و تماميت ارضی آن را تهديد می كردند، شرح دهيم

خطرها چه تصورات وچه ترسهايی رادرذهن غالب سياستمداران و روشنفكران 
اوضاع . اما تهديدها محدود به اين دوخطر نبودند. كرده بودند آن عصرايجاد

نابسامان و پرآسيب عمومی داخلی كشورخطر ديگری بود زيان بارترو در واقع 
بالی جنگ، گرفتاری مجلس، پريشانی نمايندگان، . زمينه سازآن دوخطرديگر

، خودكامگی و بی ثباتی دولت، فقرهولناك، قحطی، شيوع بيماری های موسمی
مرگ و ميرميليونی  جمعيت و فساد اخالق جلوه های مختلف اين خطر بنيادی 

نقد اين نابسامانی ها وآسيب ها مانند دوره های پيشين موضوع ثابت نگاه . بودند
روشنفكران به اوضاع بود، نقدی كه گاه با نقد هرج ومرج درونی  و تهديدهای 

اشاره به چند نمونه از . بودبيرونی درمی آميخت و گاه موضوع سخنی جداگانه 
 .اين نقد مقصود را كفايت می كند

فقر، قحطی ونبود بهداشت عمومی يكی ازموضوعات دائمی نقدوضعيت موجود 
مرگ عدۀ كثيری )  ١٩١٨/  ١٠/  ١۵(خود  ٣١/ ٣٢مجلۀ كاوه در شمارۀ . بود

 از گرانی و از اهالی تهران در اثرحصبه درچند ماه اخير را نقد می كند و
گاليه ازاين ناروايی ها گاه با شكايت . كميابی نان و سايرمواد غذايی خبرمی دهد
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همان مجله در . می آميزد دراز رفتارقدرتهای استعماری، به عنوانمسبب آنها 
به شرح تعديات انگليس در جنوب و روسيه در ) ٢/١٩١٨/ ١۵( ٢۵شمارۀ 

ً درتمام مملكت،  «شمال ايران می پردازد و قحطی نان و کميابی آذوقه  تقريبا
را به چپاول وسائل تغذيۀ مردم توسط نظاميان عنان » خصوصاً در طرف غرب

در ارتباط با )  ١۵/۴/١٩١٨(  ٢٧در شمارۀ . گسيختۀ روسيه نسبت می دهد
شرح احوال مجالس مشروطه كه از شماره های  قبل شروع شده بود، از جمله 

در باريك ترين موقع تاريخی  «ه به وضعيت اسفناك مجلس دوم می پردازد ك
واقع شده ] ها[ايران و خطرناك ترين بحرانات مملكتی و خوفنا كترين زمان

اولتيماتوم روسها مانند صاعقه ای بود كه همراه با اغتشاشات بزرگی .  »بود
همچون طغيان رحيم خان قراجه داغی، شورش عشايرشاهسون، بازگشت 

ها و ياغيگری داراب ميرزا بر سرايران می دمحمعلی شاه مخلوع، طغيان تركمن 
اينها همگی اسباب هايی بود كه دول استعمارگر برای اين مجلس چيده . باريدند

عالوه براين دولت های  روس و انگليس ازگرفتن وام از دولت های ثالث . بودند
روسها به رحيم خان، اين . و استخدام مستشار خارجی جلوگيری می كردند

تحريك عشاير كلهر، قلخانی و . طلبان آذربايجان پناه می داد دشمن مشروطه
گوران عليه ايل سنجابی درغرب ايران كار انگليس بود، همين طور فتنه و 

.  ١٢٨٨/ ٣/  ۵كاوه ( فسادی كه طايفۀ جلو درغرب آذربايجان راه انداخته بود 
٣٢/  ٣١ .(  

 ١٢٩٩آمده از كودتای  نويسندۀ كاوه نقد برخی از اقدامات كارگزاران دولت بر
درآخرين شمارۀ مجله كه در فروردين ) تقی زاده(او. گذاردنمی را هم فرو

« با عنوان » ورقۀ فوق العاده « به صورت يک ) ١٩٢٢مارس  ٣٠(  ١٣٠١
جريان افكار « منتشر شد، در»  خطراستقالل سياسی يا انقراض ملّی و نژادی؟ 

سوی وسائل نجات حقيقی مملكت نمی  اثری از حرکت به» طبقۀ مديرۀ مملكت 
بدون در » درتکثيرعدۀ  قوۀ مسلحه»  اوليای دولت « همچنين از افراط . بيند

» تعصب جاهالنۀ عامۀ « او. نظر داشتن منبع عايداتی  آن  شکايت می کند
جوانان متصدی امور و اخراج  روزنامه ها  که اغلب  از خطرخارجی فرياد 
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بزرگ ترين كل خطرهای سياسی و ملّی و نژادی و  می زنند، ولی ازتوجه به
جنسی و اعظم آفات ملک و ملّت  يعنی ترياك و الكل و امراض تناسلی  و ترك 

ورقۀ  فوق العاده « او سپس درهمين . ورزش بدنی غافل هستند، اعالم می  كند
واليات كم وبيش ترقی يافتۀ ايران برخالف اوليای حكومت « به نقد قيام » 

منظوراو قيام پسيان درخراسان، ميرزاكوچك خان در . می پردازد» تهران
او برخاستن واليات برضد حكومت مركزی  . گيالن و خيابانی  در تبريز است

می داند و » خالف صالح مملكت و موجب تزلزل اساس خيلی  ضعيف آن « را 
ود آن شورش ها را با مصلحت وحدت ملّی كه ايران برای حفظ استقالل لفظی خ

او در عين حال مخالف زدن . ازهمه بيشتر بدان محتاج است، مغاير می  شمرد
مهر شرارت و مغرضيت به قيام كنندگان است و اكتفا كردن به سركوب آنها، 

به نظر . بدون رسيدگی به علل قيام و كوشش در رفع آن علل را ناکافی می دانند
ی ها و دشتی ها و شاهسو اين نوع حكم كوته نظرانه حتی برای اغتشاش لشن«او

نها و شورش ايالت دزد وفتنه سميتقوی ُكرد كه دزدی بيش نيست، صحيح نيست 
اوعلت اين انقالب . »تا چه رسد به انقالب جمعی ازملّت شهرنشين وتربيت شده

های ادواری را فساد فوق العادۀ مركز وانحطاط اخالق درآن نقطه و رواج بی 
اينها عشق ترقی و ميل ..ال مملكت می دانداندازۀ رشوه ومداخل وغارت م

رأی واليات « اومتأسف است ازاينكه . اصالحات در واليات را مسدودمی سازند
تأثيری در جريان امورعامه مملكت ندارد و فقط عقيدۀ عامۀ مردم تهران است 
كه اوليای دولت وپيشروان ملّت آن را افكارعامه دولت حتی حاكم شهرهايی 

اصفهان را از تهران می فرستد واو حتی  وكالی آن واليات را به چون تبريز و 
 .ميل خود انتخاب می  كند

بی  حركتی ، بی قيدی ، بطالت ممتد و بی تاريخی  ايران در هشتاد سال  گذشته 
در مقاله ای  ) ١٨/٢/١٩١۶(موضوع  ديگری است که دردومين  شمارۀ کاوه » 

در اين مقاله  نويسنده از . منتشر شد» روزهای  تاريخی ايران « با عنوان 
بدتر  از مرگ شده ، که به زبان  « اوضاعی  اظهار آنچنان رنجی  می  نمايد كه 

ترقيات و .چيزی كه ابداً محل اعتنا نيست . »و قلم  از وصف آن عاجز است
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موضوع يكی  . آبادی  مملكت و كمتر از آن حفظ ملك و تدارك قوت استعداد است
تأسف از آشوبی است كه عشاير ) ١٩١۶/  ٧/ ١۵( مارۀ دهم كاوه از مقاالت ش

  . در نقاط مختلف مملكت ايجاد كرد ه اند
طوايف شاهسون در . در آذربايجان اغتشاش وناامنی وچپاول از حد گذشته است

اردبيل وخلخال وكردها وايل شكاك درخوی وسلماس از تمام آن ايالت سلب 
 ١٠/١٩١٨/ ١۵(   ٣١/  ٣٢درشمارۀ. موده اندامنيت كرده و آتش فتنه روشن ن

نويسنده اندوه خود را از زد و خورد ميانطايفه جلو و ايل شكاك و كشته شدن ) 
مارشيمون، كشيش آسوری ، قريه خسروآباد بيان می كند و در شمارۀ هفتم دورۀ 

خبر از ورود بلشويكها و انورپاشا به باكو و عبور قوای  )  ١٩٢٠/ ٧/ ١٧(جديد 
موضوع سه شمارۀ . صطفی  كمال وانورپاشا از نواحی خوی  وماكو می آوردم

درگيالن وآذربايجان نفوذ  انقالبيون « ترس ازآن استکه) ١٩٢٠/ ١٠/ ١۵( بعد
روسی مخلوط به نفوذ خياالت پرستان عثمانی شده وچيزهای عجيبی به 

دن اوضاع باكو مركزاختالط اين دوعامل شده و از آنجا در به هم ز. ظهوررسد
واليات سرحدی ايران جهانگيران ترك و منكرين اصول مليت مشهدی بوداق 

برای برانگيختن برادران اسالمی وتبليغ  قنبرناجی جودت اوف را بيك و
پيش از اين همين مجله متأسف از » بالشويسم ملّی  به واليات ايران می فرستند

است، به حمايت »  از اشرارو دزدان معروف« شورشی  است كه خدرخان که 
نويسنده اين شورش را يكی  ازآثار . روس ها در خراسان به راه انداخته است

  .انقالب در روسيه و تأثير آن در واليات سرحدی ايران می داند
، پس از »خصائص ايرانيان « حسين كاظم زادۀ ايرانشهر در مقاله ای با عنوان 

از اين كه از آنها ) دو تشبثذكاوت، قوه تقلی (شرح صفات خوب ايرانی ها 
برای ترقی كشور بهره ای  نمی برند، شكايت می كند ودر ذكرعلل اين غفلت به 

ايرانشهر ( اخالق درنزد ايرانيان می پردازد شمارش مظاهردوازدگانه فساد
برخی  ازآن خصائص خيانت به وطن،تنبلی و بی كاری . )۴، شمارۀ  ١٣٠٠

 .وبی عاری و افراط و تفريط است
به نقد خرافات واستبداد به عنوان موانع » مليت و روح ملّی ايران «همودرمقالۀ 
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توسعه و مهاجرت سرمايه و مغزها دست می زند و آن را با  نقد تعليمات واعظ 
دنيا را ناپايدارو عمررا بی اعتبار دانسته مردم را « ها و روحانيان رياكاركه 

 ،حس تشبث واقدام درامورتشويق به دريوزگی وبرهنگی ودرويشی كرده
 ) . ٢، شمارۀ ١٣٠٢ايرانشهر،(ادامه می دهد»[...]اقتصادی ومعاشی را كشتند

مزروع حاصل خيز دماغ ايرانی حاِل يك « است که»درنتيجه اين اوضاع« 
  .»شوره زاررا گرفته وقرنهاست كه تخم فكرهای جديد وآزاد درآن نروييده است

مله به همۀ كسانی كه از نظراو مسؤول مشفق كاظمی كه ازهرفرصت برای  ح 
نابسامانی ايران بودند، استفاده می كرد، قتل ای مبری ، كنسول  آمريكا در 

به گردن ) ١٣٠۶/  ۶/ ١٠( تهران را در سرمقاله شمارۀ پنجم مجلۀ فرنگستان 
آخوندها و تعصبات مذهبی  مردم می اندازد و آن را دليلی  برای ننگين شمردن 

آنها . ، اخالق فاسد جمعيت قليل ايران وآخوندهايش می داندوضعيت مملكت
اجازه ممانعت ازنشر معارف دارند، وكال شيره ای  هستند و محافظه كاران 

او پنج ميليون ازهفت ميليون جمعيت ايران را از حيث فكر با . صاحبان قدرت
اوی می  بشر اوليه و بوزينه هايی كه داروين برای  اجداد ای شان قائل است، مس

حمله مجلۀ فرنگستان در . آنها جز آلت دست اين و آن شدن كاری ندارند. داند
علت اين بار . به روحانيت ادامه می يابد)  ١٣٠۴(  ١٢/ ١١سرمقالۀ شمارۀ 

حمالتی است كه  در طی  يك سال به نشريه شده و از جمله به منع توزيع آن در 
آخوندها كه از نظر نويسنده حاكمان اينها همه به تحريك . داخل منجر گشته است

نويسنده آنهارا مسئول شماری ازآنچه مطلوب . حقيقی مملكت اند، انجام شده است
 .نظر او بود می  داند و خواهان رفع آنها می شود

دو نكته در اين مقاله جالب و در عين حال عجيب است؛ يكی ، جدا كردن حساب 
ق نازك خرافات از ذهن مردم به دنبال مردم از آخوندها و اين كه با زدودن ور

آخوند نخواهند رفت؛ دو ديگر، اين كه شرط موفقيت انقالب سياسی  و اجتماعی  
مانند انقالب در كشورهای  ديگر انقالب ادبی ، مذهبی  و اخالقی ، در پيشاپيش 

  .»ايران امروز تشنه انقالب ادبی و اخالقی است« : آن است
به قول دمحمعلی همايون . ن تاريخ نيز تأييد می كننداين تصاوير را پژوهشگرا 
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 - درحالی آغاز شد كه آشوب و كشمكش وخطر تجزيه  ١٩٢١سال « کاتوزيان 
ً به شدت ماه های آخرحكومت شاه سلطان حسين و انحطاط صفويه باال  تقريبا

 ١٩٢٠در سال «  به نظرآبراهاميان ) ٣۴۵، ص ١٣٧٩کاتوزيان، ( »گرفته بود
 . معنی  كالسيك كلمه يك كشور ورشكسته بودايران به 

دولت به علت رقابت . وزارتخانه ها درخارج از پای تخت هيچ حضوری نداشتند
اعيان سنتی  واحزاب جديد، از يك طرف و قرارداد ايران و انگليس، از طرف 

برخی از اياالت در اختيار جنگ ساالران، برخی ديگر در . ديگر مختل شده بود
ارتش سرخ گيالن را تسخيركرده و تهديد به پيشرفت به . م كنندگان بوداختيار قيا

شاه به گفته انگليس ها، سرگرم جمع آوری جواهرات . طرف تهران می كرد
جلد دوم تاريخ مختصر احزاب ).۶۴، ص ٢٠٠٨همو، (» سلطنتی برای فراربود

 سياسی ملك الشعرای بهار نيز آينۀ هرج ومرجی است كه دردوران بعد از
انقالب و به ويژه در چندسال آخری كه به سقوط سلسله قاجارمنجرشد، در 

درآنجا می خوانيم كه . جامعۀ سياسی حزب سازی و فرقه بازی ايران حاكم بود
حزب سازی و فرقه بازی وجاروجنجال ليدرها وپادوها وهتاكی  جرايد «چگونه 

لكت را رو به و مم)  ٢٣، ص ٢، ج  ١٣۶٣بهار، .( (همه را خسته كرده بود
  )۴(). ١٠٠ص (ويرانی  می  برد 

    

  نامزدهای کودتا
فکر، کودتا در ذهن سياستمداران بريتانيا قطعی و پخته : "حسين مکی می نويسد

از روزی . ديدۀ کارکنان سفارت بازيگر اين کمدی  را جستجو می کرد. شده بود
ه باال رفت، چند که اين تصميم قطعی شد تا روزی که انتخاب عملی گرديد و پرد

سيد . نفری نامزد اين نقش شدندکه نامزدی هريک مواجه با مشکالتی گرديد
ضياءالدين شايد آخرين کسی بود که نامزد اين بازيگری شد، ولی ظاهراً استعداد 
. و صالحيت کامل او اين جامه را به قامت او برازنده تر از ديگران ساخته است

الالن و مأمورين سفارت می خواسته اند د) اين حدس ضعيف است( شايد هم 
چند نفر را به اين اميد و آرزو آرام نگاهدارند و از روزاول نظرشان قطعاً 
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  ".متوجه سيد ضياء بوده است
  .اينک  در بارۀ هرکدام  از نامزدان و داوطلبان کودتا، مختصری  می نگاريم

ی که نويسنده نزديکی طبق يادداشتهائ(اولين کسی را که نامزد کودتا کرده بودند 
سردار اسعد بختياری بود ) از دانشمندان و محترمين معاصر بختياری ديده است

  :که جريان تاريخی آن بدين شرح بوده است
از چند نفر مطلعين شنيده که تقريباً اواخر کابينۀ وثوق الدوله موقعی که بختيار 

رضای جوزدانی  يها بعنوان کمک با اردوی دولتی برای رفع غائله و تعقيب
برخاسته بودند، با آنکه تقريباً دوسه ماه هم از واقعۀ قتل رضای جوزدانی گذشته 
بود، معهذا بنام اينکه در تعقيب رضای جوزدانی خواهند رفت، دسته دسته وارد 

تا آنکه شبی درعمارت چهل ستون اصفهان . اصفهان شده در آنجا متمرکز گشتند
ن بختياری تشکيل يافت وموضوع فرماندهی اين مجلس مشاوره ای بين تمام سرا

اردوی چريک بختياری مطرح گرديد؛باالخره سرداراسعد نامزد فرماندهی اردو 
  .شد، ولی رأی بتصويب نرسيد

برای تعيين سرکردگی اين اردوی چندين هزاری، بين آنها اختالف نظر پيدا  
بح هريک ازسران شد، حتی کار به نزاع و مناقشه کشيد؛ دراثراين اختالف، ص

بختياری قسمتهای خودرا برداشته روانۀ خاک بختياری گرديدند وبالنتجه 
نتوانستند به ايجاد اتحاد موفق گردند تا بر اثرآن بتوانند مقدمات حملۀ به تهران و 

  ). شايد اين موضوع هم مقرون  بصحت نباشد( کودتا را  فراهم سازند
د بود که وی پس از آنکه سالها ازاين گويا بر اثرهمين نامزد بودن سرداراسع

مقدمه گذشته و سرداراسعد نهايت درجه خود را به شاه سابق نزديک و بی 
اندازه اعتماد به او پيدا کرده بود، ناگهان گرفتار دژخيمان مرگ گشته با فجيع 

يکی ديگر از نامزدهای . ترين وضعی در زندان قصر شربت شهادت را نوشيد
سر بانو عظمی می باشد، که خودش هم داوطلب بود، يک کودتا، ساالرجنگ پ

ماه پيش از کودتای سيد ضياء دست بکار شد، با قوای مسلح چريک که از يک 
عده ارمنی ومقداری سواربختياری وعده ای ازنفرات جنگجوی روزمزد تشکيل 
يافته بود، ازاصفهان حرکت کرده درحدود سياه کوه ورامين به ياغيگری 
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و چنين تصميم داشت که با عدۀ خود تهران را تصرف نمايد، ولی   برخاسته بود
پايداری سخت عده ای از نيروی ژندارم، مانع از پيشرفت وی بطرف تهران 

کلنل گلروپ رئيس  ١٢٩٩برج دلو   ٦برای دفع شر او بود که در تاريخ . گرديد
ات به تشکيالت ژاندارمری شخصاً برای سرکشی پستها و بازديد و دادن دستور

اردوی ژاندارم و دفع غائله ازتهران بطرف ورامين حرکت کرده وساالرجنگ 
خودش به کاشان فرار کرد و چهار نفر از همرانش  . را در سياه کوه شکست داد

  .دستگير شدند
  

  ميرزا اسماعيل نوبری 
يکی ديگر ازکودتاچيها استاروسلسکی فرمانده روسی قزاقخانه بود که می  

نمايد و قبل ازانگليسها رسيده و به بهانۀ سستی و اختالس  خواست پيشدستی
  )٥.(اموال دولت برای عزل او اقدام کرده اند

که در ) آقای ضياء الملک قراگوزلو( اينک جريان اين داستان را از زبان فرمند 
دورۀ چهاردهم مجلس  شورای  ملی موقع طرح اعتبارنامۀ  سيد ضياءالدين گفته 

  :است، بشنويد
که يکی ازانقالبيون دورۀ  بنده باميرزا اسماعيل نوبری١٢٩٩راواخر پائيز د« 

مشروطه بود و هميشه يک شخص انقالبی بود؛ آقايان تبريزيها مخصوصاً آقای 
 دکترشفق آن مرحوم رامی شناسند، ايشان يک نفروطن پرست حقيقی بود؛

ً ازآن وطن پرستهائی که بنده به ايشان کامالً معتقد بودم م؛ در رشت صوصا
  متجاسرين بقول مرحوم مشيرالدوله آمده بودند به بندر پهلوی؛ ازآنجا هم جاده ها 
را قطع کرده بودند وسعی کرده بودند تا به شش فرسخی قزوين برسند؛ درآنوقت 
 نيروی ارتش انگليس در قزوين بود و اجازه مبارزه نداشت؛ به آنها امربعقب

  .  نشينی از قزوين داده شده بود
بنده و مرحوم ميرزا اسماعيل نوبری وارد قزوين شديم؛ تمام مأمورين دولت از  

ترس  متجاسرين شش فرسخی قزوين فرارکرده بودند و متجاسرين منتظر بودند 
  .وارد شهر شوند
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وقتی ما واردتهران شديم، قزوين بکلی ازمأمورين دولت و قشون انگليس  تخليه 
ۀ مشيرالدوله در تهران تشکيل يافته بود و يک عده در اين ضمن کابين. شده بود

وقتی ما به تهران می آمديم، آنها را در راه می ديديم . قزاق فرستاده بود به آنجا
که به قزوين برای دفع متجاسرين می رفتند،آنها به قزوين رفتند وجلو متجاسرين 

ند،اين بود راهم گرفتندوالبته يک امرسياسی که مرحوم مشيرالدوله اعمال کرد
که ميان ميرزا کوچک خان ومتجاسرين رابهم زدندوميرزا کوچک خان را 

  . بطرف خود کشيدند ومتجاسرين را هم نگذاشتند از قزوين جلوتر  بيايند
مرحوم ميرزا اسماعيل نوبری و بنده وارد تهران شديم؛ دراين  وقت سه جريان  

  .باشند کودتائی درتهران بود که شايد آقايان اطالع داشته
يکی همان مرحوم مدرس بود که در تهران يک جريان داشت و ديگری مربوط  

مقام خودش   را از» استاروسلسکی«به نوبری بودکه به اقدامات مجددانۀ خود
  .خلع کرد

و جريان آن اين بود که روزی درمنزل بنده آقای ميرزا اسماعيل نوبری  
ه در اثر آن رنگ رويشان پريد تشريف داشتند؛ کسی آمد با ايشان صحبت کرد ک

و بعد فرمودند دوساعت ديگر می آيم؛ وقتی که برگشتند خيلی گرفته وپکر بنظر  
  .می رسيدند و بعد اشخاصی که آنجا بودند، رفتند

به من می گفت که » استاروسلسکی«مرحوم ميرزا اسماعيل نوبری فرمودند که 
کودتائی هستند؛ شما بيائيد  راجع به سياست خارجی، انگليسها مشغول و در فکر

من قزاقخانه را در تحت نظر شما قرارمی دهم و شما يکنفرانقالبی هستيد، بيائيد 
  .کودتا کنيد

مرحوم ميرزااسماعيل نوبری جواب داده بودکه من به دست خارجی مخصوصاً 
به دست نظامی، انقالب نمی کنم واگر بخواهم انقالب کنم، بدست افرادی انقالب 

چون خودش وطن پرست بود، به وطن . که وطن پرست وانقالبی باشند می کنم
من به دست . پرستها اهميت می داد و می گفت با کارد وطپانچه انقالب نمی کنم

يکنفر خارجی و يک ميسيونی که بعداً معلوم نيست، در تحت اختيارمن باشد يا 
 .د که کودتا  بکندنه و مطيع من بشود يا نه، انقالب نمی کنم؛ و قبول نکرده بو
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بعد آمده بودند وصحبت کرده بودندکه ممکن است بروند يکی ديگر را پيدا کنند، 
که به مقام رياست عالقه داشته باشد و اين کاررا بکند و او گفته بود، من بايد 

مرحوم مشير  .بروم به مرحوم مشيرالدوله اطالع دهم و اوازاين امرآگاه سازم
وزيربود؛ وقت گرفته، رفت منزل او، آقای نوبری که الدوله دراين وقت نخست 

مرحوم مشير الدوله . خدا رحمتشان کند، به مرحوم مشيرالدوله چگونگی را گفت
فرمودند که ما با انگليسيها در مذاکره هستيم که يک ماده از قرار داد را لغو کنيم 

زيک و آنهم ماده ايست که مربوط به صاحب منصبان قشونی و نظميه است وا
مملکت خارجی برای ايران مستشارمی آوريم؛ولی هنوزمذاکرات ما تمام نشده 
است؛ مرحوم مشيرالدوله فرموده بودند که من خيلی خوشوقت هستم که شما مرا 
مستحضرکرديد وبهمين جهت فوراً اقدام کردند وگويا سردار همايون را 

و يکعده زيادی را هم به درقزاقخانه گذاشتند و دست آنها را از آنجا کوتاه کردند 
جاهای ديگرگذاردند و از آن خيالی که استاروسلسکی در سرش پخته بود؛ جلو 

مرحوم مدرس راهم که البته شنيديد که وارد بودند و يک کميته ای  .گيری کرد
بود در ايران، به نام کميتۀ آهن که آنها هم مشغول بودند؛ در صدد کودتا بودند و 

زمان بودند، اطالع دارند که کودتا بدست کميتۀ آهن اجرا شد  البته آقايانی که آن
مکرراين لقب را شنيده اند، آنهائی که سنشان اقتضا دارد، آن موقع درسياست 

  )٦.(همه سنشان اقتضا دارد - عمادالسلطنه فاطمی ) وارد بودند، می دانند
ينجا ا جا دارد که دراينجا بطور مختصرزندگينامه ميرزااسماعيل نوبری در

  :بياورم
ميرزا اسماعيل نوبری، فرزند حاج محسن، تاجر تبريزی، چون از محله نوبر  

در  ) خورشيدی  ١٢٥٢(ق.ه ١٢٩٠به سال . تبريز بود معروف به نوبری شد
  .تبريز متولد شد

انجام تحصيالت مقدماتی به تحصيل علوم حوزوی پرداخت، صرف و ازپس 
احمد کسروی . عد و اصول را فرا گرفتنحو، منطق و معنای بيان، کالم و قوا

پايداری «که دردوره مشروطه ... او راهمراه با ستارخان، باقرخان،خيابانی و
  .ياد می کند  » نمود 
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که از عمال سرسپرده دربار  یفرستادن بمب به شجاع نظام مرند یر ماجرا
 شود یم یجاساز یا بمب در جعبه نکهيبعد از ا. داشت ميقاجار بود شرکت مستق

که جعبه را به پستخانه برساند و نگران راه  رديگ یآن شادروان آن را به گردن م
 یشجاع نظام مرند شدنکار انعکاس خبر کشته  نيانداختن آن باشد، ماحصل ا

نهضت  شرفتيحرکت در پ نيا. لرزه به اندام آنان انداخت ن،يمستبد نيدر ب
شاه ازحکومت، انتخابات پس ازخلع دمحم علی  .داشت يیبسزا ريمشروطه تأث

ميرزا اسماعيل نوبری به همراه خيابانی، . دوره دوم مجلس شورای ملی آغازشد
  . نماينده ديگر مردم تبريز، راهی مجلس شورا شد

 خواهانيو کشتار آزاد جانيبه آذربا یاشغالگران روس یتجاوز نظام یماجرا
 نيبزرگان قوم چن ديباعث گرد... السالم و اءيمانند ثقة االسالم وض یبنام

خاک  یبه سو نيو مجاهد یازسران آزاد یکنند که تعداد یشياند مصلحت
آقا  رزايبه همراه م شانيا ؛یمهاجرت کنند، ازجمله مرحوم نوبر یعثمان

بعد از جنگ . باز کرده مشغول کسب شدند یا مغازه گريو چند نفر د یشبستر
 خواهانيآزاد ريو سا ینوبر .خفقان کم شد طياول ، فشار روسها و آن مح یجهان
  خود را به زادگاهشان رساندند تيوضع نيا دنيبا د

نگلوفيل و به ويژه االدوله  های وثوق در قيام شيخ دمحم خيابانی برعليه خودکامکی
ميرزا اسماعيل نوبری در اين جنبش فعاالنه . شرکت داشت١٩١٩قرارداد ننگين 

 .آيد حساب می کند و بعد از خيابانی شخص دوم به شرکت می
از جمله قدمهای موثری که توسط ميرزا اسماعيل نوبری و چند نفر شخص خير 

کردن به مردم بی چيز در مورد تأمين آذوقه و ايستادگی  ديگر برداشته شد کمک
خواستند با ايجاد قحطی مصنوعی گندم و جو  در مقابل سرمايه دارانی بود که می

بارز آزاديخواه وسازش ناپذير، پس از به اين م. را به قيمت گرانتر بفروشند
قدرت رسيدن رضاخان ميرپنج و آشکار شدن ماهيت ضد مردمی وی مبارزه با 

رضاشاه او را به . رسد کند و باالخره به دست وی به شهادت می او را آغاز می
اش ريخته و  شمسی مأموران نظميه به خانه ١٣٠١کند و در سال  همدان تبعيد می

خورد  و  سه روز پس از آزاد شدن حالش به هم می. برند ندان میاو را  به ز
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  )٧(.جهان را بدرود می گويد
  
 یبا آقا١٣٧٥ن ماه ساليران درفرورديخ معاصر ايمؤسسه مطالعات تار ◀

گفت و گويی داشته است که دراينجا آن بخش که دررابطه با  یمك ین آقايحس
  : دهماست در دسترس خوانندگان قرارمی  ١٢٩٩کودتا 

د يمعاصر در کشورما هست یخنگاريشکسوتان تاريپ از یجنابعال! یمک یآقا" •
ست ساله و مدرس قهرمان يخ بياگر تار. ديبه عنوان مورخ دار یو سهم بزرگ

دا يپ یست ساله اول پهلويازدوران ب یشما نبود نسل امروز ما شناخت کاف یآزاد
ست ساله خود سنگ يخ بين تاريتنخس ینکه شما در جلدهايبا توجه به ا. کرد ینم
 یرجيد، نظرتان درباره خاطرات اردشيرا گذاشته ا١٢٩٩ یکودتا یمعرف یبنا
ر چندان ياخ یتا سالها یرجيست؟ ظاهراً اردشيراً منتشر شده چيپورتر، که اخير

  .از او مطرح نبود یشناخته شده نبود و اسم
 .خود آورد ین اسم او را در كتاب فراماسونرين مرتبه رائياول  ٭
 یلياند خ ران بودهيا یداريكه عضو لژب یكسان یفقط اسم اورا جزو اسام •

 .ت كنديجاد حساسيكه ا یا ه آورد نه به گونهيمختصر دركنار بق
ك يد هم يرونساين كه آيك نكته اي: كنميرسد كه عرض م یچند نكته به نظرم م ٭

ن يكند، ا یحكومت م یلوكه سلسله په ید كرده تا زمانينوشته و تاك یزين چيچن
قبل از . رديگ یها را م ادداشتيآن  یا دمحمرضا پهلويمطالب منتشر نشود و گو

شد و اساس  یل بود كه پدر بزرگ كودتا محسوب ميد، ژنرال دنسترويرونسايآ
خواست خارج شود منصب او به  یران ميازا یوقت. ده بوديكودتا را او چ

س، دارد كه يرخارجه انگلي، وزیم ادوارد گره یكتاب. شود ید واگذار ميرونسايآ
ن كتاب يكه در ا یمطلب مهم. است و بعد به فرانسه ترجمه شد یسيبه زبان انگل

ران بر يه در اين بود كه بر طبق نظر دولت انگلستان چون نفوذ روسيدم ايد
م كه ينيب یشاه را م یاد شده بود، و دربار دمحمعليز یاساس قرارداد تركمانچا

» یرمرئينفوذ غ«ك شده بودند، انگلستان متوسل به ينزد یليها خ ا به روسبيتقر
ن جهت يد به ايگو ین عبارت را به كار برده و مين كتاب ايسنده در اينو. شود یم
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ران يت را در اصل ما به ايمشروط. ميج كرديران ترويت را در ايما مشروط
مطلب اشاره دارد كه ن يخود به ا یها ازنطق یكيمرحوم مدرس هم در . ميداد
ر يخ یم ولينوزاستعداد آن را نداشتهرد ما يخواست پا بگ یت ميمشروط یوقت

 .ميبود ما هم قبول كرد یز خوبير است، چون چيبرسد خ یازهر كس
مخالف بودند و در  یليخ یها با استاروسلسك یسين كه انگليگر ايك مطلب دي

ه يجه قضيرالدوله هم در نتيمش كنند و یاعتراض م یليران خيمورد او به دولت ا
ن مورد از يدر ا يیها ادداشتيرالدوله يمش. از كار كناره گرفت یاستاروسلسك

ادداشتها را ازمادرش ين يا ايرنيش همسرش بود و داود پيخود به جا گذاشته كه پ
ن بود كه يدم ايها د ادداشتيكه در  یجالب یليمطلب خ. گرفت وبه من نشان داد

ها ارتباط برقرار كنم و ضمن  خواستم با روس یشته بود من مرالدوله نويمش
او نه رد كرد و نه . ان گذاشتمين مطلب را با اودرميس، اير انگليبا سف یمالقات

تومان به  ٦٠٠ یمن هم فور. ندارم ین مساله من دستوريراجع به ا: قبول؛ گفت
ات به من  رروزنامه گل زرد، دادم كه تو برو در روزنامهيحان، مدير يیحي

د؟ شب كه منزل آمدم يكن ید رابطه نميها تجد اعتراض كن كه چرا با روس
ن مرد يد اينيبب: من انداخت و گفت یهمسرم اوقاتش تلخ بود؛ روزنامه را جلو

است كه  یال كردم همان انتقاداتيبه ما داده؟ اول خ يیها ز چه نسبتيهمه چ یب
هم به من كرده؛  یهتاك یليدم خيكردم دنگاه  یوقت یمن به او گفته بودم بكند، ول

نها جزو يا: به خانم گفتم. انتقاد كند یكه من پول داده بودم تا قدر یدر صورت
 یاسيد ما فعال روابط سيد، بگذارينقدر ناراحت نباشياست؛ شما ا یاسيمسائل س

 .ميرا برقرار كن
روند هر  یران مياز ا یاست كه وقت یگفتن یاخوف و استاروسلسكيدرمورد ل •

شود،  یده در قفقاز كشته مياخوف به مسكو نرسيل. شوند یكشته م یدو بعد از مدت
 .شود یرود و گم م یهم از راه عراق م یاستاروسلسك

انگليسی  دهد؛ یرمرصع به اوميك شمشي یاحمدشاه قبل ازحركت استاروسلسك٭
ره به يون ليليدو م١٩١٩آنها قراربود طبق قرارداد . كنند یهم اعتراض مها 

ران يگرهم درارتش ايكس و چند نفرديت وسايتاژ اسميران كمك بدهند وآرميا
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ت استخدام يشناسد وچون اسم یت نميون را به رسميسين ميرالدوله ايمش. باشند
ن ما و انگلستان يكه ب یفرستد تا درمورد مسائل نفت یشده بود او را به لندن م

. دهد  یران ميبه نفع ا یم گزارشاختالف وجود داشت موضوع را حل كند، و اوه
. ها قبل از وقوع كودتاست یسيگردرمورد رابطه رضاخان باانگليمطلب د

ف كرد و گفت يمن تعر یبرا یان معروف به سرهنگ باقرخان بمبيسرهنگ مو
راه  یا مقدارين، رضاخان به من گفت بياز رشت به قزو ینينش به هنگام عقب

ن يدايكرد كه اوضاع خراب است و با یدر ضمن راه با من صحبت م. ميبرو
در آنجا . ميديم به گراندهتل سابق رسيرفت یطوركه راه م نيهم. وضع را آباد كرد

من هم مدت سه ربع . د تا من برگردميستيابان بايرضاخان به من گفت شما در خ
م سرد شده بود ين سرد بود و پاهايآن موقع قزو یچون هوا. ستادميساعت ا

 یسيدم در طبقه دوم رضاخان با چند افسرانگلياختمان هتل شدم و دناچار وارد س
 .مشغول صحبت است

شان يا یها ادداشتينگفته، چون  یزيراجع به واقعه كودتا چ محمود محمود •
 یليبود وخ یشان آلمانين جهت كه همسرايدا كرد ظاهرا به ايپ یعيسرنوشت فج

ومدارك محمود محمود  اسناد كرد، تمام یت مياذ یشوهرش رابه خاطرمسائل مال
گرفتن  یبرا یاديدوستان محمود تالش ز. برد یدارد وبا خود به آلمان م یرا برم
ه به يبا تك یدهد ومحمود ناچارمطالب ین خانم آنها را پس نميا یكنند، ول یاسناد م

 .ارهم محققانه بوده استيش دراصل بسيها ادداشتيسد وگرنه ينو یحافظه خود م
درمورد  یاديمطالب ز یز درمورد كودتا ننوشته وليچ چيمود همرحوم مح ٭

 یليست ساله ازمطالب او خيخ بيران نوشته و من دركتاب تاريا یروابط خارج
را  یگرينكته د. شان مهندس وزارت پست وتلگراف بوديا. ام نقل قول كرده

اترات دردوران ين كه هاوارد يف كرد وآن ايم تعريبرا یارسالن خلعتبر
ابان آب يخ در یا دن رضاشاه درخانهيوقبل ازبه سلطنت رس یارسپهسرد

تر  نيي، كه منزلش پایارسالن خلعتبر. كند   یمقصودبك با رضاخان مالقات م
گر يد یا به نقل از كسيده بود ين كه او خود ديا. ن مطلب اطالع داشتيبود، ازا

 .دانم یگفت؟ نم یم
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كند، مطلب  یبه آن اشاره م یرجيشرضاخان، كه ارد یار قويدرمورد حافظه بس
 ید درآنجا مطلبيرابخوان یمان بهبوديسل یها ادداشتيشما اگر. درست است

 یدرسوم اسفند قوط یب كه وقتين ترتيبه ا. گاريوس یهست راجع به چا
گارفالن جا يك سيد من يگو یك نخ از آنهاكم بود و ميآورند  یگاراو را ميس

. داشته است یقو یا دهد كه حافظه ین نشان مي؟ ااز آنها كم است یكيدم چرا يكش
 یكيز بوده ممكن است يم یگار رويس ید چون قوطيگو یدرجواب م یبعد بهبود

 .از آنها را برداشته باشد یكيو افتخار  یادگاري یاز افسران برا
الت غرب يكه من مسئول تشك یزمان. داشت یپسراودمحمرضا هم حافظه خوب

خواست به خوزستان برود كه هوا  یبودم دمحمرضا شاه مران در حزب دمكرات يا
الت حزب يران تشكيچون من درغرب ا. ما دراراك نشستيخراب شد وهواپ

 یمك: ده بوديتوده را نابود كرده بودم، شاه درفرودگاه سراغ مرا گرفته و پرس
دم يرفتم، د یوقت. كجاست؟ ازفرودگاه فرستادند سراغ من كه شاه تو را خواسته

خوراك  یكي، خوراك كبك و یكياره، سه قابلمه كوچك قراردارد كه يبال ط یرو
خورد، او درهمان حال با  یبود و داشت غذا م یروسبزينان وپن یگريمرغ و د

ها  یرمستعفين كه جزو غيمرداد، من با ا ٢٨بعد از واقعه . كرد يیها من صحبت
بودم كه آمدند وگفتند  دربند سر. كردم یها شركت نم وقت درسالم چ يه یبودم ول

گفت . رفتم، خطاب شاه به من بود یوقت. ديايحتما ب یند مكيگو یحضرت مياعل
را كه آنجا به من  یگفتم؟ تمام مطالب یادتان هست درفرودگاه اراك به شما چي

ها  كيدرمورد آمدن بلشو. داشت یارقويلذا حافظه بس. نجا تكراركرديگفته بود ا
 یرجينامه اردش تيتخت، كه دروصيدرپا یكيبلشو یمخفل محافل يران وتشكيبه ا

 ین درسارين سفرلنيكه به عنوان اول یتسف هنگاميم كه كاالميد بگويآمده، با
 ١٧هر يیك محاكمه صحرايرود ودر یبه آنجا م یشود، استاروسلسك یاده ميپ

با خود  یاو جواهرات. است ینك قبرآنها درساريكند كه ا یرباران مينفر را ت
از جواهرات را هم بفروشد  ین مملكت اهدا كند و قسمتيده بود كه به رجال اآور

به من گفت كه  یباقرخان بمب. ركننديو خرج خودشان را درآورند وسفارتخانه دا
 .ز گذاشتند ازتاللو جواهرات، اتاق روشن شديم یجواهرات را رو یوقت
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 یمشهوراست زمان د؟يدار ین بودچه اطالعاتياء درفلسطيض ديكه س یاز دوران•
ها  نيموجه، زم یشان به عنوان مسلمانيجاد شد، اين ايهوددرفلسطيكه موج ضد 

رعباس يالملك، پدرام نيوبا كمك ع ديخر ین ميرا از اعراب مستقردرفلسط
ندمنبع ثروت سرشاراو يگو یم. كرد یها منتقل م یهوديها رابه  نيدا، اسناد زميهو
  .ها بوده است ن معاملهيهم
تومان  ٢٥٠درحدود ینداشت ومبلغ یران رفت پوليازا یدانم كه وقت یرا م نيا ٭

 .دهند یپول به اوم
 یدهند تا خرج یست هزارتومان به اوپول ميها ب یسيموجوداست كه انگل یسند •

 .راه داشته باشد
بعدهم كه . درآنجا داشته یها بوده وباغات مركبات دانم مدت ین هم ميدر فلسط ٭

ك ي ین جاده پهلويآباد، درهم وسفيمارستان يدرنهركرج، باالتر ازبنجا آمد يبه ا
 .آباد رفت بعدها به سعادت. درست كرد ید و درآن مرغداريرا خر یعين وسيزم

شاه كه سن و   یاو درزمان دمحمعل. اء وجود دارديدضيدرباره س ینكته جالب •
 يیی دربازجوشيشود وشارژدافراتر یرميدستگ یگذار نداشته به جرم بمب یسال

نداشته باشد و  یرياء اقاريض ديكند كه س یشود ونظارت م یاو شخصا حاضرم
 .فرستند یبعد هم او را به خارج م

 .شاه بود یاء، از طرفداران دمحمعليدضي، پدر سیزديآقا یدعليس ٭
با آنها بود، بعدا جزو مخالفان قرار  یچون مدت مشكوك است یه قدرين قضيا
 .رديگ یم
شده  یارتزاق م یاء در خارج هم به نحويدضيندارد كه س یال استبعادبه هرح ٭

و  یالسلطنه، كه عمو وهمباز نصرت را یاما درباره احمدشاه مطلب. است
ها  یسيدم انگليفهم یگفت وقت یاو م. من نقل كرد یاحمد شاه بود، برا یهمشاگرد

قرار . ميجمع شدخواهند احمد شاه را از سلطنت خلع كنند، ما، سران قاجار،  یم
من و عضدالسلطان . س صحبت كنندير خارجه انگليشد دو نفربروند و با وز

ركل وزارت ين كارنزد مديس به ما گفت پرونده اير خارجه انگليوز. ميرفت
د يسم، شما بروينو یاو م یبرا یادداشتياست، من  یخارجه است كه فعال مرخص



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٦                                                                             ٧    دق ، 

  

  

  

ركل را ياغ منزل آن شخص مدم وسريما به اسكاتلند رفت. ديبا او صحبت كن
ادداشت يما . م، با حوله حمام آمد در را باز كرديدر منزل او را زد یوقت. ميگرفت
ادداشت را به طرف ما يم برگه يديك دفعه دي. مير خارجه را به او نشان داديوز

سال ما را در  ١٥٠را كه در طول ] قاجار[ن خانواده يگر ايسر داد و گفت ما د
 ین ماجرا را برايما ا. ميم تحمل كنيتوان یها قرار داده نم با روسجنگ  یك قدمي

. ه راجعونيانا و انا ال: د گفتيناصرالملك شن یوقت. ميناصرالملك نقل كرد
ران يبه ا یهم از راه بندر پهلو یوقت: السلطنه در ادامه صحبت خود گفت نصرت
ه همان وضع به ن ما را سخت لخت كردند و ما بين رشت و قزويم بيبرگشت

را كه غارت كرده  يیزهايآن روز همه آن چ یفردا. ميس رفتيانگل یكنسولگر
 .بودند آوردند و به ما پس دادند

ك لفظ يشاهداست من  خدا: نديفرما یدرمجلس ششم، مرحوم مدرس م -
ك اختالف نظر ين يرا اينگفتم ز] ١٩١٩[ن قرارداد ينسبت به موافق زيآم نيتوه

 یالدوله را به بد ك دفعه اسم وثوقيد من يگو یز در همان نطق مبود و با یاسيس
كنند كه چرا مدرس  یرا درباره مرحوم مدرس عنوان م یا ها شبهه یبعض. نبردم

م رضاخان يريكه اگر بپذ یمخالفت كرد، در صورت یرضاخان یبا جمهور
 مدرس. شد یس ميتاس یه نهاد جمهوريران مثل تركيبود حداقل در ا یسيانگل

بوده،  یستم، حكومت صدر اسالم هم جمهوريمخالف ن یگفت من با جمهور یم
شان يا. ن كنند مخالفمييما تع یها بخواهند برا یكه خارج یا یبا جمهور یول

كرد دكتر  یسع یليخ] به ظاهر[مار شد رضاخان يب ین كه مدتيپس از ا
كه  يیها بتاو با همه مح یع كنند ولياش تسر گران در معالجهيراعلم و ديام

  .م نشديرضاخان بظاهر به او كرد، تسل
رضاخان ١٢٩٩ یشد بهتر از كودتا یاجرا م ١٩١٩به نظر شما اگر قرارداد •

  نبود؟
جامعه ما گرفتار  ١٩١٩قرارداد  یبا اجرا یبه هر حال هر دو شق بد بود، ول ٭
 سيهند مستعمره انگل. شد یش آمد نميبه آن صورت كه پ یكتاتوريك حكومت دي

 .دا نشديجاد كرد در هند پيكه رضاخان ا یخشن یكتاتوريچگاه ديه یبود، ول
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كه نورمن به  یا نامه یكي: دو سند وجود دارد] احمدشاه یزندگان[در كتاب بنده 
س در هند رونوشت آن را يالسلطنه انگل بيس نوشته و به ناير خارجه انگليوز

شته و به لرد كرزن رونوشت السلطنه هند نو بيگر كه به نايك نامه ديداده و 
م مواد قرارداد يد تاكنون اگر ما نتوانستيگو یدهد و م یدر آنجا گزارش م. داده

كند كه ما در قرارداد  یرا م يیم رضاخان همان كارهايكن یرا عمل ١٩١٩
رد يم منتها آن موقع قرار بود با پول ما صورت گيم انجام دهيخواست یم ١٩١٩

 .كند یدا مين خواسته تحقق پيران ايو حاال با پول ا
اگر آن . شد یعمل ١٢٩٩ یبه شكل كودتا١٩١٩در واقع جوهر قرارداد  یعني •

ات ياز نشر یكيش در يپ یچند. كرد یشد فقط ظاهرش فرق م یم یقرارداد عمل
خود را در لندن  یخواهند اسناد خانوادگ یلورن م یآمده بود كه ورثه سر پرس

 .بفروشند
زدهم يدر جلد س. دياعتماد نكن یخارج یها وزارتخانه یاسيد سچ وقت به اسنايه٭
از آن را  یس، كه مختارالملك صبا مقداريا چهاردهم اسناد وزارت خارجه انگلي

ا ي» دهيبه عرض رس«د يگو یاست كه درآن م یاديز یها ترجمه كرد، تلگراف
ست؛ بعد هم شش هفت سطر يواصل تلگراف دركتاب ن» دهيبه اطالع رس«

 یك تلگرافيدر . ست كه منتشر شوديعجالتا مصلحت ن: ديگو ین كرده وميچ هنقط
س نوشته مشاورالممالك با ما ير خارجه انگلير مختار به وزين اسناد، وزيازا
 ]به یمطلب[خوب است شما . ل دارديها هم تما مخالف است و به روس یليخ

ها بدانند او مورد  ینرايل كنند تا اياز او تجل] تا[د يس بدهيانگل یها روزنامه
  )٨.(دا كننديتوجه ماست و از او تنفر پ
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   :توضيحات و مآخذ◀            

  پيشگفتار
على  :مصحح» آئينه عبرت« -خاطرات دکترنصرهللا سيف پورفاطمی - ١

  ١٥٧ص  - ١٣٧٨ -ناشر سخن چاپ اول،  –دهباشى
2- Foreign Relations of The United States –Iran , 1951- 1953 

Department of States Washington - 210. Memorandum for the Record -

Washington, May 21, 1953. -S. 573  -  United States Government 

Publishing Office Washington 2017 
“Ambassador Henderson has recently been informed on a number of 
occasions by close associates of the Shah that he is disturbed regarding 
British attitude toward himself. He has reportedly stated on occasions, 
“The British threw out the Qajar dynasty; they brought in my 
father; they threw out my father; and they can throw me out or 
keep” 
 

  روم، اما به کجا بروم؟ می: شاه ملتمسانه پرسيد 
  

راجع   ١٣٥٧درخاطرات سوليوان سفير وقت آمريکا در ايران درهنگام انقالب  
 :  گوش به فرمان شاه دست نشانده در برابر اربابش آمده استبه 
در همين ايام پيامی از واشنگتن دريافت داشتم مبنی بر اينکه در اولين فرصت «

کنم و به او بگويم که دولت اياالت متحده آمريکا مصلحت شخص  شاه را مالقات
. بيند که هرچه زودتر ايران را ترک گويد شاه و مصالح کلی ايران را در اين می

تصميم شاه به خروج از ايران قبل از وصول اين پيام از طريق وسائل ارتباط 
هم ترديدهايی  جمعی منتشر شده ولی شاه رسماً آن را اعالم نکرده بود و هنوز

ابالغ چنين پيامی از طرف سفير يک کشور به رئيس . در اين مورد وجود داشت
ها و  ای نيست، ولی در مالقات مملکتی که در آن مأموريت دارد کار ساده

وگوهای من با شاه طی چند ماه اخير به قدری مطالب عجيب و غيرعادی  گفت
شنيدن . رسيد غيرعادی به نظر نمی رد و بدل شده بود که ابالغ اين پيام هم خيلی
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توانستم  من تا آنجا که می. ای نبود اين پيام هم برای شاه چيزعجيب و غيرمنتظره
او با دقت و . با لحن ماليم و مهربان مضمون پيام واشنگتن را به شاه ابالغ کردم

کرد گوش داد و وقتی که  آرامش به پيامی که او را به ترک کشورش دعوت می
خيلی «من تمام شد رو به من کرد و با لحنی کم و بيش ملتمسانه گفتحرفهای 

خاطرات دو سفير، غرور وسقوط، آنتونی ( »خوب، اما کجا بايد بروم؟
  ) ٢٠٩ص  – ١٣٧٣پارسونز،ترجمه محمود طلوعی، نشر علم، چاپ دوم 

 

  -انتشارات زوار–»خاطرات وخطرات«):مخبرالسلطنه(حاج مهديقلی هدايت، - ٣
  ،٤٩٢، ص  - چاپ چهارم  ،١٣٦٣

سومين پسرعليقلی خان مخبرالدوله و » مخبرالسلطنه «حاج مهديقلی خان هدايت 
هدايت . شد در تهران متولد. ق.ه١٢٨٠درهفتم شعبان  نوه رضاقلی خان هدايت،

سه . هاعضويت داشت قريب سی سال درصحنه سياسی ايران، درغالب کابينه
ازهمه مهمتر، متجاوز از شش . فارس شد والی آذربايجان و يک بار والی بار

سال در اوايل سلطنت رضاشاه، رئيس الوزرای ايران بود و در تمام بازيهای 
م نفت، در ١٩٣٣تمديد قرارداد . سياسی آن زمان، نقش اول را بر عهده داشت

وی يکی از هفت تن از وزرای دوران  .دوران نخست وزيری او انجام گرفت
او در شهريورماه . طنت پهلوی به نخست وزيری رسيدندقاجاريه بود که در سل

  .سالگی در تهران درگذشت ٩٤در سن . ش١٣٣٤سال 
درجامعۀ اروپايی فرايند مدرن سازی با : تورج اتابکی بر اين باور است که - ٤

رشد گسترش تدريجی خرد نقاد، که مالزم تحقق تدريجی خود مختاری فردی 
ترکيه عثمانی وايران وضع  بود، اما در بود، و پيدايش جامعه مدنی همراه

درآنجا، مدرن سازی مورد استقبال روشنفکرانی قرار گرفت که . برعکس بود
منافع خود را با منافع از ديوانساالری وافسران ارتش تشکيل می شدند و

بورژوازی تجاری وصنعتی نوخاسته، که . حکومت يکسان تلقی می کردند
حمايت  از برخوردار ليت های غيرمسلمان واعضای اق اکثريت قاطع آن را

در نتيجه تهديدی برای بقای  به طرز فزاينده ای بيگانه و خارجی تشکيل ميدادند،
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 نگاه تجدد حکومت از حقوق فرد ورابطۀ او با درنتيجه،. حکومت تلقی می شد
به نظرمی  بود، و خورداررنه محوری ب خواهان خاورميانه ازاهميت جزئی و

دليل اصلی اين  .خود مختاری فردی اهميت چندانی ندارند قاد ورسيد خرد ن
تفاوت دراين واقعيت نهفته بود که رشدجامعه های مدرن اروپايی با عصر 
استعمار و امپرياليسم اروپايی و درگيری با شرق همزمان بود و از آن بهره مند 

ابکی تورج ات.:اما مدرن سازی درخاورميانه نوعی واکنش دفاعی بود.می شد
  ) ٨ص  - ١٣٨٥ –انتشارات ققنوس –خواه مهدی حقيقت: ، مترجم»تجدد آمرانه«
روزی به «: خاطرات و خطرات آورده است« کتاب  مخبرالسلطنه هدايت در•

يکی ; تمدن است است، دو شاه عرض کردم تمدنی که آوازه اش عالم گير
است و  ه مفيدتمدنی ک: البراتورها بولوارها، يکی تمدن ناشی از تظاهرات در

گمان کردم به اين . کتابخانه ها است قابل تقليد، تمدن ناشی ازالبراتوارها و
بود که  شد، تمدن بولوارها ظاهر عرض من توجهی فرموده اند، آثاری که بيشتر

و خاطرات (».آن بودند خواستار مردم بی بندوبار و به کارالله زارمی خورد
  )  ٣٨٣ص  –خطرات 

 نداشت تمام امور دوره پهلوی هيچكس اختيار در: می نويسدوی درجايی ديگر  
ای اختيار  تا درجه كنند و رفتار بآنچه فرمايش ميرود  بايست بعرض برسد و می

بسيار اتفاق  شده است و  انبار  نباشد مسئوليت معنی ندارد، برنامه و دستور برف
را بدستور  نكه كاركارمندان باي را ميكشد افكار بسيار افتد كه تعقيب دستور می

  .اند قانع ميشوند و رجال صاحب اراده پيدا نميشود داده موافقت 
يكی از مسائلی كه من به پهلوی خاطرنشان كردم اين بود كه عمال دولت در .... 

حدی اختيار معنی ندارد و بسيار امور  مسئوليت بی ،ندارند مسئوليت خود اختيار 
مصلحت  با مسئوليت صحت و مأمور ايد نيست ب بينی آن مقدور است كه پيش

ليكن ترتيب اثری  اختيار عمل برای خود داشته باشد تصديق مانندی فرمودند 
  ) ٤٠٢ص - پيشين(  .ديده نشد

در اين دوره ازوكالئی چند سلب «: همچنين او به اين مهم اشاره می کند 
كسی  رضای رفيع مصونيت شد؛ جواد امامی، اسمعيل عراقی، اعتصام زاده و 
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چسبيدند كه منظورت چه بود و گاهی  اش را می آورد يقه اسم شاه بر زبان می
  .بستند و راه دخلی برای مأمورين بود محمل كه ميخواستند بآن می هر 
چرخيد در تمام  بهرحال تا تيمورتاش بود چرخ دولت و مجلس بآرامی می.....

عدليه ميكرد و از برای عامه و  ميشد، وزارت فوايد ها از خراسان وكيل  دوره
بازيگران در دوره  از وزارت دربار اين دوره ساخته شده بود، شايد شاه 

د بعضی روگردان، خوش نداشت كسی زيا از تغييرات اساسی نگران است و
يافتند بواليات سركشی ميكردند اوضاع  شد كند حتی اگر حكام قبول عامه می ر

  ) ٣٩٧ ص - پيشين(   .يآوردندمدعی را بتهران م را مطالعه فرموده و 
» بانی مدرانيزاسيون«،»گر اصالح«رضاشاه راهمواره«:آبراهاميان می نويسد•

تأسيس  از واقع، قصد او در. کبيرتلقی کرده اند] جامعه[ » عرفی ساز« و حتی 
های  طريق  کسترش قدرت دولت درهمۀ بخش نهادهای جديد، گسترش سلطه از

ميراثی که او . تا اقتصاد واجتماع و ابدئولوژیسياست  گرفته  کشور بود، از
واقع محصول فرعی اقدامات مصمم وی برای ايجاد يک  پشت سر گذاشت در

  .دولت متمرکز قدرتمند بود
ً از يک مرکز  طريق تبديل مجلس از سلطۀ مطلق او بر نظام سياسی، عمدتا

رت صو قدرت آريستوکراتيک به يک مجلس کامالً فرمايشی و فرمان بردار
 –نشر نی  –ی حترجمه فتا -»تاريخ ايران مدرن« يرواند آبراهاميان (» .پذيرفت
  )  ٤١ص  - ١٣٨٩

. دولت جديد با برخوردهای متفاوتی مواجه شد«آبراهاميان براين نظراست که 
ازديدگاه  برخی ايرانيان وهمچنين ناظران خارج از کشور، اين دولت نظم، 

مدرسه، راه آهن،  –سايل رفاهی جديد قانون، انضباط، اقتدار مرکزی و و
» م ملیجاانس« ،» توسعه« و به عبارتی ديگر - اتوبوس، راديو، سينما، وتلفن 

به همراه  -که بعضی آن را غرب گرايی می ناميدند - را» مدرانيزاسيون« و
امنيت از نوع  به باور برخی ديگر سرکوب، فساد، ماليات، بی هويتی و. آورد

/  ١٩٤٢ميلسپو که در سال . ورد اين دولت بودآ سی رهدولت دولت های پلي
حکومتی  « مجدداً به ايران بازگشت، معتقد بود که ميراث رضا شاه  ١٣٢١
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سياست ماليات بندی شاه به شدت « :است» صول  فساد و برای فسادحفاسد، م
نه بود طوری که موجب افزايش هزينۀ زندگی و فشار آن بر طبقات ياواپس گرا

به طور کلی او کشور را دوشيد، دهقانان، ايالت و عشاير و کارگران ... فقير شد
  ) ١٦٩ص -پيشين (» .را از پای درآورد

جا دارد در اينجا به سرنوشت فروغی ، تيمور تاش، نصرت الدوله فيروز و •
  : سلطنت استبدادی رضا شاه  اشاره ای  بکنم » معماران ايرانی « داور

معروف بودند » مثلث سياسی« که بنام  روزيدوله فال و نصرت مورتاشيداور،ت
 یها هيپا ميدرتحک رضا خانی بودند و» تجدد« و  » استبداد« نظريه پرداز

 که سرانجام عهده داشتند نقش برجسته ای برپهلوی اول استبدادی سلطنت 
و داورهم مجبوربه خودکشی  تيمورتاش ونصرت الدوله بدستوراو به قتل رسيدند

  .شد
ازمعماران  اصلی استبداد رضاخانی و در تشکيل ديگريکی « علی فروغی دمحم  

پس از واقعه مسجد  ١٣١٤در آذر ماه سال .سلسله پهلوی نقش اساسی داشت
 . گوهرشاد ، از رئيس الوزرايی عزل و برکنار شد

، نايب التوليۀ آستان قدس »دمحمولی خان اسدی«رضاشاه در واقعۀ گوهر شاد ،   
چون . ی کردند و او هم بی آنکه گناهی داشته باشد، تيرباران شدرا مقصر معرف

) يکی از پسران اسدی داماد فروغی بود(اسدی با فروغی نسبت سببی داشت 
الوزرا بود استعفا داد و تا  طبق رسم رضاخانی، فروغی که در آن وقت رئيس

 . که ايران به اشغال قوای بيگانه درآمد، خانه نشين شد ١٣٢٠شهريور 
غير / در کف شير نر خونخواره ای«: بيت مشهور موالنااين  خود،  نامۀدر 

 –مثنوی (». را هم خطاب به اسدی نوشته بوده است تسليم و رضا کو چاره ای
خود را در دام به فعل و مکر و زرق  یحواله کردن مرغ گرفتار «- جلد ششم 

رضاخان می اما چون نامه به دست   )١٠٨٣- ص» زاهد و جواب زاهد مرغ را
  .افتد و او هم اين بيت را می بيند عصبانی می شود و فروغی را برکنار ميکند

 غوغائی حجابی برسربی درخراسان«:مخبرالسلطنه هدايت دراين باره می نويسد
 مضايقه آتشين حربه استعمال واز كشيد متبركه بقعه اطراف در تحصن به كه شد
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 فروغی و رفت دار بر كار آن سر رب باشی متولی اسدی شدند مقتول جمعی نشد
 آذر ١٣ شد معزول توسطی نتيجه در شايد بود منسوب او با و الوزراء رئيس كه

 .آمد او بجای جم ١٣١٤
 :است نوشته پسرش به قضايا در شد معروف

 ».است آمده بدست و ای چاره كو رضا و تسليم غير ای خونخواره نر شير كف در
 ) ٤٠٧ص   - »خاطرات و خطرات «)مخبرالسلطنه(مهديقلی هدايت (
] وقتی:[اين می داندرا » نتيجه احيای دولت خود سربه شکل مدرن«کاتوزيان •

ً منزوی بود و هيچ کدام  ١٣٢٠در که متفقين به ايران حمله کردند شاه تقريبا
ً همۀ آنها مدت ها  ازطبقات واقشاراجتماعی نظرمساعدی به وی نداشتند؛ تقريبا

دمحم علی همايون ( » .دان شده وخواستار سرنگونی اش بودندبود که ازاو رويگر
  ) ٥٦ص  - ١٣٧٩ –ترجمۀ حسن افشار - » دولت و جامعه در ايران« کاتوزيان 

ترين سرلشگر  جوان)  Edmund Ironside )   Sir» سرادموندآيرونسايد« - ٥
د ميالدی متولد ش ١٨٨٠وی كه در . انگليسی تا آن زمان در ارتش بريتانيا بود

نخستين . گری خود را در ارتش بدست آورد سالگی باالترين رتبه شواليه ٣٩در 
مأموريت مهم اونظارت برعقب نشينی نيروهای بريتانيائی ازلشكركشی نافرجام 

نشينی سربازان انگليسی  عقب.بلشويكی روسيه بود پس ازانقالب»آرخانگلسك«به
نيز زيرنظر او انجام  ١٩٢٠درتابستان ) تركيه(و يونانی در آسيای صغير 

مامور خدمت در  ١٣٠٠تا ارديبهشت  ١٢٩٩آيرونسايد از شهريور . گرفت
 .ايران و هدايت كودتای رضاخان پهلوی بود

حاضر است وی به رياست دانشكده افسری   پس از اين مرحله كه موضوع مقاله
و تا درجه ارتشبدی ارتقاء مقام يافت ) ١٩٢٢ـ  ٢٦(انگلستان منصوب شد 

درهمان  »وينستون چرچيل«. رئيس كل ستاد ارتش بريتانيا گرديد ١٩٤٠ودر
آيرونسايد خاطرات . عضو مجلس اعيان انگلستان كرد سال او را بازنشسته و

نوشت كه بعدها  ای می خود را در طول دوران خدمت در دفتر يادداشت روزانه
 .سالگی درگذشت ٧٩در  ١٩٥٩وی در . پسرش آن را منتشر كرد

. به انضمام ترجمه متن كامل شاهراه فرماندهی: اطرات سری آيرونسايدخ  - ٦
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تهران، مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی و مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 
   ١٥، ص ١٣٧٣

نامزد بريتانيا در درجه نخست سيد ضياء الدين : خسروشاکری می نويسد
، ١٢٩٩/١٩٢١ل كارگزار بريتانيا درسا و طباطبائی بود، كه به عنوان هوادار
دستياری مأموراطالعاتی  وبا) Ironside(تحت فرماندهی ژنرال آيرونسايد

كودتايی را با نيروهای قزاق ) Smythe(سمايتاسفارت بريتانيا درتهران سروان 
اما از . گذاشته و به نخست وزيری رسيده بود تحت فرمان رضا خان به اجرا

وی سه ماه بعد توسط » نجند،دراقليمی نگ] ديكتاتور[دوپادشاه «كه  آنجا
رضاخان، كه نيروهای نظامی را تحت فرمان داشت، ازايران تبعيد شد، چه 

سياسی بهترمی  ۀنظامی بی سابق كه يك ديكتاتور اين بود تشخيص بريتانيا
  .توانست برنامه ی نئواستعماری وی را به اجراگذارد

اينترنتی  سايت نشريه»  ١٣٣١سخني پيرامون سي ام تير«خسروشاکری* 
  سازمان سوسياليستهای ايران طرفدار راه مصدق

3049.htm-iran-http://www.tvpn.de/ois/ois    
  ١٥٧ص » آئينه عبرت«  -خاطرات دکتر نصرهللا سيف پورفاطمی  - ٧
  . ٣٣٥ – ٣٣٦صص : خاطرات سری آيرونسايد   - ٨
، در حکومت کودتای  سيد )در تهران ١٣۴٨ - در تبريز ١٢۶۴(محمود جم  - ٩

دار  های بعد، عهده طی سال. ضياءالدين طباطبايی، وزير امور خارجه گرديد
دوحکومت  های وزارت ماليه در حکومت مشيرالدوله، وزارت ماليه در سمت

و وزير در حکومتهای دمحمعلی فروغی  رضا خان سردارسپه، معاونت نخست
وزارت  ،) ١٣٠٨(الممالک، استانداری کرمان وخراسان  ميرزا حسن مستوفی

در حکومت دوم ) کشور(عامه در دولت مخبرالسلطنه هدايت، و وزارت داخله 
و در اواخر استبداد رضا شاه، محمود  .بود ١٣١۴تا  ١٣١٢دمحمعلی فروغی از 

دوم  تا پايان  محمود جم در زمان  پهلوی. وزيرشد نخست ١٣١٨تا  ١٣١۴جم از
 .های سوم، چهارم و پنجم  در مجلس سنا  عضويت داشت عمر در دوره

 –کتاب سوم  –خاطرات دمحم رضا آشتيانی از کتاب تاريخ معاصر ايران  - ١٠
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  )  ١١٤ - ١١٥صص  -  ١٣٧٠ –ناشر  مؤسسه پژوهش  مطالعات فرهنگی 
،ص ١٣٨٠خاطرات مهندس جعفرشريف امامی، انتشارات سخن، تهران،-١١
٥٣-  
اسفندماه  ١٦صورت مشروح مجلس چهاردهم شورای ملی روز سه شنبه   - ١٢

١٣٢٢  
تاراج بزرگ، دكتر دمحمقلی مجد، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سياسی،   -١٣

 .٣٢تا  ٢٩صص 
اسناد علنی شده دولت « با دکتر دمحمقلی مجد  ی عبدهللا  شهبازی گفتگو  - ١٤

بايکوت در حوزه تاريخنگاری معاصر  –ی سانسور آمريکا، تاريخ پهلوی، و الب
 - ١٨٦، صص ١٣٨٢ ، بهار٢٥فصلنامه تاريخ معاصر ايران، شماره  -» ايران
١٨٥   

    ١٩٣- ١٩٤صص  –پيشين  – ١٥ 
ترجمه » ١٢٩٩زمينه چينی های انگليس برای كودتای « -اميل اوسوئر - ١٦ 

 ٢٧ص  - ١٣٧٣ ولی هللا شادان، تهران، انتشارات اساطير، چاپ اول،
  ١٣٥ـ  ١٣٤اميل لوسوئر، پيشين، صص  -  ١٧
  ١٤٢ـ ١٤١اميل لوسوئر، پيشين، صص  -  ١٨
  ١٤٤ـ  ١٤٣همانجا، صص  -  ١٩
      

١٢٩٩مقدمات کودتای سوم حوت   
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  فصل دوم 
 

  ) لردها( سخنرانی کرزن در مورد ايران در مجلس اعيان 
  

براساس » از قاجار به پهلوی « در کتاب دمحم قلی  مجد  در ادامه  پژوهش خود 
در جريان « سخنرانی کرزن که در  :می نويسدد وزارت خارجه آمريکا اسنا

بخش های ديگر اين سخنرانی . ايراد شد»  مذاکرات پارلمانی در مجلس لردها
  :از اين قراراست 

نزديک به سی سال است که با مسائل سياسی ايران مستقيماً در ارتباط هستم و 
زير سئوال رفته است، طول آن  هر زمان که استقالل  تماميت ارضی اين کشور

صحيح : لردها. ( مدت همواره مورد اعتماد تمام وزرا و دولتمردان ايرانی بود
الزم نيست که يادآوری  کنم تنها  ظرف شش ماه  گذشته .)... است، صحيح است

که هنوز جای کار دارد  و بايد  مدت زمان   -کابينه ساعت ها از وقت خود را 
صرف بررسی اين مسئله کرده  است که  -نظرگرفته شود بيشتری برای آن در

من ... انگلستان می بايست از چه خط  مش سياسی و نظامی در ايران پيروی کند
از شما عاليجنابان درخواست می کنم که به خاطر داشته باشيد که اوضاع ايران 

  .نتيجه مستقيم و اجتناب  ناپذير جنگ است
دگاه انگلستان و توجيه اشغال ايران بی طرف، کرزن پس از ترسيم حوادث از دي

  :حوادث  پس از جنگ  را چنين تشريح می کند
در آن زمان فردی به نام وثوق الدوله برمسند رياست وزرا تکيه  زد؛ مردی  با  

در همين زمان، يکی از شايسته .  تجربه  و با نفوذ در ميان  هم ميهنان خود
وی  همچنين ازکسانی است . زم تهران کرديمترين مأموران خود را از بغداد عا
هنگام ... بله منظورم سرپرسی کاکس  است. که شرق را به خوبی می شناسد

ورود او به تهران ، وثوق الدوله از ما خواست که با دولت ايران توافقنامه 
  الزم می دانم که دو دقيقه از وقت شما را صرف دفاع  ... دوستانه ای امضا کنيم
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از اين قضيه بکنم که ايران يکی از منافع مهم انگلستان است؛ و مطمئن هستم 
اين سياستی است که کابينه های مختلف . هيچ کس با آن مخالفت نخواهد کرد

داشتن ايرانی آرام، با ثبات، ... انگلستان بيش از  صد سال از آن پيروی کرده اند
اينها اساس قرارداد انگليس . ياست انگلستان استدوست و مستقل، سنگ بنای س

ايران است؛ و اين روزها مذاکرات خود  را با ايران در مورد اين قرار داد  -
در اين قرار داد هيچ تالشی برای زير پا گذاشتن استقالل ايران ...آغاز کرده ايم

. ايمبرعکس مطلقاً و صراحتاً آن را تأييد و تضمين کرده . صورت نگرفته است
هدف ما از اين قرارداد فراهم آوردن وسايل و ابزاری بود که ايران  با توسل  به 

ما برای ايجاد نيروی نظامی مستقل و ملی در . آنها از استقالل  خود صيانت کند
ايران، همکاری خود را اعالم کرده و متخصصين نظامی خود را برای 

هدف ما اين بود که . داديم سازماندهی چنين ارتشی دراختيار اين دولت قرار
مديريت داخلی ايران را تصفيه کرده و برنامه مالی سالمی  در اختيار اين کشور 

.  ما در پی توسعه روابط دوکشور وگسترش منابع ايران بوديم. قرار دهيم
همزمان با انعقاد قرارداد، به عنوان يکی از مواد قرارداد وامی به مبلغ 

گمرکات و ديگرعوايدکشور به . رايران قرارگرفتپوند در اختيا ٠٠٠/٠٠٠/٢
همچنين در تعرفه اين . عنوان تضمين بازپرداخت اين وام در نظرگرفته شد

کشور تغييراتی داده ايم که مطمئناً دراين تغييرات منافع ايران مد نظرقرارگرفته 
 ايران شکل گرفته و در - در يک يا دوجمله  است  و پايه قرارداد انگليس . است

اين جلسه اعالم می کنم که اين قرارداد با استقبال و رضايت کامل مردم مواجه 
هيچگاه تالش نشده که ايران به کشوری تحت الحمايه انگلستان . خواهد شد
ما هرگزبه منظوربه دست آوردن حکم قيموميت ايران به سراغ . تبديل شود

رمساری  من باشد و هيچ مسئله ای وجود ندارد که مايه ش...جامعه ملل نرفتيم
يا در صدد مخفی کردن آن باشم و از ابتدا به دولت ايران و  به ويژه وزير 
خارجه  فشار  آوردم که اولين گامی  که بايد بر داشته شود، ارائه  قرارداد به 

اگر  پارلمان ايران قرار داد را رد کند، هيج نيازی نيست ... پارلمان ايران است
اندکی پس از انعقاد قرار داد شاه به انگلستان ... برويم که به سراغ جامعه ملل
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آمد و  شما عاليجنابان به خاطر داريد که ايشان بيش از يک بار رضايت قلبی  
خود را از اين قرار داد ابراز کرد سپس  طبق در خواست دولت ايران برای 

م بازگشت در چنين موقعيت بحرانی و دقيقاً هنگا... عملی  کردن آن آماده شديم 
کشورهای  نسبتاً با ثبات . شاه به کشور، ايران دستخوش  تغييرات سياسی شد

منظورم از اين تغيير و تحوالت  –نيز گاهی با چنين تحوالتی  مواجه می شوند 
مشير الدوله از . کناره گيری وثوق الدوله و روی کار آمدن مشير الدوله است

) قرار داد( می توان  وی را مخالف جناحی ملی تر برخاسته است و به نظر من 
وی در مقايسه با پيشنيان خود، خط مشی  سياسی  متفاوتی  در پيش گرفته . ناميد
ايشان ترجيح دادند اجرای  توافقنامه تا زمان کسب رضايت از مجلس، در . است

به نظر من چنين تصميمی، اتخاذ سياستی سخت گيرانه و . حال تعليق قرار گيرد
جانب  دولت ايران بود، و با اين کار منافع فراوان اين توافقنامه، از  ابلهانه از

اما اين  به خود آنها مربوط  بود و ما در مورد  اين تصميم )  *.(کف ايران رفت
حق  دخالت نداشتيم؛ ما به قدری به کسب  موافقت مجلس اهميت می داديم که 

ولين فرصت مجلس تشکيل برای عملی شدن قرار داد شرط گذاشتيم که بايد در ا
مجلس تشکيل می شد و نمايندگان [اگر. شود و متن قرار داد به مجلس ارائه شود

ما حرفی نداشتيم؛ اما اگر قرارداد را می . ترجيح می دادند که تنها بمانند ]مجلس
پذيرفتند وتصويب می کردند، آن وقت ما نيزآمادۀ همکاری صادقانه با آنها 

به آنها اعالم کرديم که کمکهای مالی فقط برای چهار ماه  برهمين اساس  . بوديم
اين همان مدت زمانی است که به ما گفته بودند برای . ديگر ادامه خواهد يافت
در اين مدت بار ها تأکيد کرديم که مجلس بايد تشکيل . تشکيل مجلس الزم است

رلمان ايران عالوه بر اين به ما خبر رسيدکه پا. شود و قرار داد را بررسی کند
به عنون مثال وضع محدوديت  -خواستار ايجاد تغييراتی درمفاد توافقنامه است 

. و ما نيز  آمادگی خود را برای بررسی تغييرات پيشنهادی اعالم کرديم -زمانی 
پس ازاين ماجراها بود که بحران استقالل طلبی آغاز شدکه تا چند لحظه ديگر 

که چند  لحظه پيش  اشاره کردم همزمان با همانطور ...به آن خواهيم پرداخت
اين تغيير و تحوالت، اوضاع جديد و متفاوتی در شمال غرب ايران به وجود 
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آنها باحمله ناگهانی به آذر . حمله ارتش بلشويک های روسی به ايران...آمد
همچنين ... بايجان، حکومت جمهوری شوروی را در اين استان مستقر ساختند

در همين زمان . نها کنترل دريای خزر  را به دست گرفتندکشتی های جنگی آ
در تبليغات گسترده خود اعالم کردندکه در شمال ايران جمهوری شوروی را 

نيروهای بلشويک درانزلی لنگر انداخته و رشت را به . مستقرخواهند ساخت
آنها همچنين شورشی عليه دولت ايران در تهران . اشغال خود در آوردند

درست در . اين حمالت تهديد جديد وپيش بينی نشده بود. ی کردندسازمانده
ايران درمجلس بوديم، تخت سلطنت  - زمانی که منتظر تصويب توافقنامه انگليس

و دولت ايران از جانب دشمن جديد مورد تهديد قرارگرفت و نيروی اندک ما در 
اين ... ود، مانع بسيارضعيفی درمقابل تهديد بلشويک ها ب)نفر ٣٦٠٠(قزوين 

گزارشی بود از اوضاع و احوال داخلی ايران و شرايط ما تا به امروز و از 
ابتدا به جنبه سياسی می ... اينکه صبورانه به آن گوش فرا داديد بسيار ممنونم

با توجه به اينکه تصميم گيری در مورد قرارداد مدت مديدی به تأخير . پردازم
ديم هرچه زودتر مقدمات تشکيل جلسه افتاده است، به دولت ايران اعالم کر

همچنين از آنجا که بيشترنمايندگان مجلس انتخاب  شده . مجلس  را فراهم آورد
اند و در تهران حضور دارند، انتظارمی رود مجلس در ماه آينده تشکيل شود و 

اگر  قرار داد به . پيش از آغاز سال جديد، تکليف قرار داد را روشن کند
اجرای اصالحاتی که پيش از اين ذکر کردم از هيچ کمکی تصويب برسد، در 

من  به نوبه خود اطمينان می دهم که اين قرار داد ثبات . فروگذار نخواهيم کرد
ايران را تضمين خواهد کرد و به سختی  می توانم تصور کنم که دولت، پارلمان 

وضاع و يا اقشار مختلف مردم ايران تن به وضعيت ديگری بدهند و خواهان ا
از سوی ديگر؛ چنانچه پارلمان ايران اين قرار داد  را نپذيرد، ... ديگری  باشند

ما برای  ]البته  [دولت اين کشور می بايست به تنهايی به راه خود ادامه دهد،
اگر خودشان خواهان  ]اما  [ .کمک به آنها از هيچ کاری فرو گذار نمی کنيم

از نظر سياسی ما موضع ... دشان استهمراهی ما نيستند، عواقب آن متوجه خو
دولت فعلی ايران درتالش های مجددانه خود . خود را کامالً روشن کرده ايم
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حمايت و پشتيبانی ما را پشت سر  دارد؛ اما بر عهدۀ آنها ست که تعيين کنند که  
اگر آنها خواهان اجرای . می خواهند از اين به بعد در چه مداری  حرکت کنند

با اعتماد به ما  اجازه دهند نقش   ايران هستند بايد -افقنامه انگليسصادقانه تو
خود را ايفا کنيم؛ اما اگر ايشان راه  خود را در پيش  گيرند و به منابع خود تکيه 

عواقب اين تصميم متوجه خود آنها خواهد . کنند، ما نمی توانيم مانع آنها شويم
کردم شما را متقاعد کرده باشد که اميدوارم توضيحاتی که تاکنون ارائه . بود

هيچ يک از سياست های انگلستان در ايران آنطور که گاهی اوقات به ما نسبت  
بر عکس، . داده  می شود؛ ماجراجويی های بی حساب و کتاب ونسنجيده نيست

تصميمات سياسی  ما بر طرح های دقيق  و کامالً حساب  شده مبتنی  است و به 
که طبيعتاً آنها را به  –ن و نه صرفاً تأمين منافع انگلستان منظور حل مشکل ايرا

ً طرح های خود را تغيير داده و از شيوه  –دست فراموشی نمی سپاريم  دائما
های متفاوتی  بهره می گيريم و در اين روند همواره استقالل ايران  را مد نظر 

اين ايران است ما همواره آماده کمک و همکاری  هستيم؛ اما ... قرار می دهيم
  )  ٢.(که سرنوشت خود را تعيين ميکند

سخنرانی  کرزن را درتهران منتشر  کرد ١٩٢٠نوامبر  ٢٨اخبار رويترز  در   
  :وزير مختار آمريکا در پی انتشار اين سخنرانی چنين اظهار نظر کرد. 
مستحضرهستيد که اخباررويترز، يک نشريه انگليسی است وزيرکنترل و  

شايد الزم باشد . سفارت انگليس در تهران  چاپ و منتشر می شود سانسور دقيق
به  بعضی از استدالل های مغا لطه آميز لرد کرزن در مجلس اعيان اشاره کرده 

وزيرامورخارجه انگلستان از . و زبان بازی بيش از اندازه او را آشکارسازيم
به ميان  آورده به او سخن » تمام  وزرا و دولتمردن ايران« اعتماد سی ساله 

در پاسخ . می دانند» دوست  حقيقی  و ثابت قدم  ايران« مقاماتی که او را . است
بايد گفت  مردم ايران، مؤدب ترين و نرم خو ترين مردم دنيا هستند و بسياری  
از ايشان هرگز  نظر واقعی و صريح خود را  در مورد  سياست های جناب لرد  

ليل ايرانيان آگاه و  با بصيرت دربر خورد با وی  و به همين د. اعالن نکرده اند
جناب لرد . سياست های او در ايران همواره با شک و ترديد رفتار می کرده اند
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به صورت قطعی و « ايران  –در قرار داد اخير انگلستان : اظهار  داشته اند
ران ناظ.  »صريح استقالل ايران را به رسميت شناخته و آن را  تضمين می کنيم

ايرانی می دانند که اين تضمين، تکرار بيهوده قول و قرار دادهايی است که پيش 
انگليس   ١٩٠٧به خصوص در قرار داد ( از اين نيز بارها زير پا گذاشته شده 

و هيچ يک از اين وعده ها هرگز  ) روسيه که ايران به مناطق نفوذ تقسيم شد -
عالوه بر اين اهل نظر در .  استعملی نشده و حتی مورد توجه قرار نگرفته 

ايران به اين نکته اشاره می کنند که وقتی رابطه وتعامل دو ملت بر اساس اصل 
تساوی آن دوباشد، نه ضروری است و نه معمول است که يک طرف، استقالل 

همچنين به وام دو ميليون  پوندی . نقض کرده باشد ]در گذشته  [طرف ديگر را
ضمانت باز « . توافقنامه به ايران پرداخت شده است  اشاره شده که بر اساس

پرداخت اين وام عوايد گمرکی وديگر درآمد های کشورمی باشد و به اصالحاتی 
تجديد نظر در تعر فه »  .که در تعرفه ها صورت گرفت نيز اشاره  شده است 

ن و در واقع اين خود انگليسی ها بودند که ايها، کامالً مخفيانه صورت  گرفت 
اعضای ايرانی کميسيون تنها آلت دست بودند و به . کاررا به انجام رساندند

لرد کرزن خاطر نشان . دستور انگلستان، توسط وثوق الدوله انتخاب شدند
با استقبال و رضايت عمومی مردم ايران مواجه شده » کرده که قرارداد 

نامه با بيزاری  لرد کرزن فراموش کرده که ياد آوری کند  که اين توافق» .است
دولت انگلستان با عنصری  فاسد بر . و نفرت سراسری  در ايران مواجه شد

وی به دست انگليسی ها به وزارت منصوب  . سراين توافقنامه وارد مذاکره شد
شد و با  ورود  نيروهای  انگليسی  به سه بخش از ايران و با زور سر نيزه  

م حکومت نظامی  تمام تجمعات و مخالفت بر سر کار باقی ماند؛ همچنين با اعال
های عمومی، بحث در مورد قرار داد، انتشار مقاالت مخالف آميز در مطبوعات 

شمار  زيادی از بهترين دولتمردان و کارمندان قديمی . ممنوع و قدغن شد... و
تبعيد و روانه زندان شدند، چرا که به خود جرأت دادند عليه اين قرار داد 

وزيرامورخارجه انگلستان بااشاره به سقوط وثوق الدوله،  ...نداظهارنظر کن
شايد بهتر بود که از . قلمداد کرد» مخاطب« جانشين او يعنی مشيرالدوله را 
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وثوق الدوله به دليل ترس  از خشم . فرارمخفيانه وثوق الدوله نيز صحبت کند
ی  خود  نيز  وی  در دوران تصد.  عمومی  مجبور شد فوراً ايران را ترک  کند

به ندرت درانظارو اماکن عمومی ديده می شد و با اينکه گروه  کامالً مسلحی از 
او حفاظت می کردند، همواره ازجان خود بيم داشت و خود را در معرض ترور 

آن درحالی  بود که جانشين او يعنی مشيرالدوله بدون همراهی محافظين . می ديد
. می کرد و مورد احترام همه مردم قرارداشتمسلح  در خيابان ها  رفت و آمد  

توافقنامه را تا زمان کسب رضايت مجلس درحال تعليق نگاه « مشيرالدوله 
وبا اين کارتنها ازمقرراتی که درمورد انعقاد واجرای توافقنامه ها » داشت

اما وثوق الدوله بسيارمشتاق بود پيش . درقانون اساسی ذکرشده بود، پيروی کرد
مجلس  اين قرار داد را اجرايی کند؛ با اين  که افراد منتخب  پارلمان  ازتشکيل  

به هرحال ، تاکنون . با تقلب و به انتخاب رئيس الوزرا به مجلس راه يافته بودند
بسياری از شروط معاهده اجرايی شده است؛ بخشی ازوام پرداخت شده، بسياری 

. ر خود را آغازکرده انداز مستشاران مالی ونظامی  انگليسی وارد شده و کا
تعرفه های گمرکی مورد بازبينی و تجديد نظرقرارگرفته اند و گام های ديگری 
نيز برای اجرای توافقنامه برداشته شده است؛ در واقع می توان گفت توافقنامه 

مجلس چندان هم  ]تشکيل[ برای اثبات اين واقعيت که.. کامالً اجرايی شده است
احتمالی   [نبود؛ و برای اثبات ترس آنها ازمخالفت  ]ها  انگليسی [مورد تمايل 

ما به قدری « : جناب لرد مشت خود را اين طور بازمی کند ]مجلس با قرارداد 
به نظر مجلس در باره قرار داد اهميت می داديم که قرار داد را تا کسب نظر 

ان دهنده البته به نظر من، مخالفت مجلس نش» .مجلس، به حال تعليق در آورديم
شايد بتوان پيروی از قانون اساسی اين است » .حماقت و ترس دولت ايران است

به بر کناری سرهنگ   ]کرزن  [اشارۀ وی... »هيچ چيزميان دوستان نيست« که 
ليه عاستاروسلسکی و ديگرافسران روسی وعملکرد نيروهای قزاق ايران 

.  مضحک و خند آوراستبلشويک ها، برای کسی که ازحقايق خبرداشته  باشد، 
تبليغات ضد انگليسی « البته  ممکن است که اين افسر روسی در به را ه انداختن 

دخيل بوده ومظنون به اختالس ازاموال دولتی هم باشد؛ اما گناه اصلی »  
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برکسی پوشيده نيست که انگلستان . است ]تبليغات ضد انگليسی [اوهمان اولی
اما کلنل  تاروسلسکی خالص شود؛يک سال تمام سعی می کردازشراس

سياستمداری زيرک و ماهر بود و خود را به شاه و ديگر  مقامات ارشد کشوری 
اين شاه  نبود که تصميم « همچنين . حتی وثوق الدوله بسيار نزديک کرده بود

. بلکه انگليسی ها ازفرصت سوءاستفاده کردند» گرفت به خدمت او پايان دهد
ه انتظار آن بودند تا بتوانند کنترل نيروهای قزاق را فرصتی که مدت زيادی ب

درواقع کلنل . نگرفت» اعليحضرت دراين باره هيچ تصميم«. در دست بگيرند
به همراه نيروهای قزاق خودمستقيماً به نيروهای  بلشويک در شمال ايران حمله 
کرد و موفقيت بزرگ و درعين حال آسانی کسب کرد و توانست بلشويک های 

هنگام بازگشت به تهران . قر در اين منطقه از ايران را کامالً قلع و قمع کندمست
همچون قهرمانی فاتح مورد استقبال قرار گرفت و اعليحضرت يک قبضه 

سپس از اوخواست که از .  شمشيرالماس نشان و درجه ژنرالی به او اعطا کرد
ک ها  پاک  مسير قزوين به رشت برود و اين منطقه را از لوث وجود بلشوي

من به  خوبی  مطلعم که وی پيش از ترک تهران محرمانه با شاه ديدار .  کند
کرد و به شاه گفت که اگر  تهران را ترک کند، دسيسه های هميشگی عليه او و 
جايگاهش دو باره آغاز خواهد شد و به همين  خاطر او می ترسد که حتی  برای 

حضرت خواست که او را مطمئن سازد ازاعلي. مدتی کوتاه  تهران را ترک کند
اعليحضرت به . که درغياب اوبا قدرت تمام در مقابل اين توطئه چينی ها بايستد

او امر  فرمودند که به راه خود ادامه دهد و او را ازحمايت شاهانه و دوستی  
خود مطمئن ساختند و خاطر نشان کردند  که کلنل بر جايگاه خود باقی خواهد 

از ) سپهدار اعظم ( که کلنل به تهران بازگشت، نخست وزير فعلی  زمانی. مياند
او خواست که فوراً پست خود را  ترک کند و به او گوشزد کرد  که انگلستان 

کلنل عرض حال خود را نزد  شاه برد و او نيز شانه . خواهان استعفای او است
دستان  ن درازدست من چه کاری برمی آيد؟ م« : هايش را باال انداخت و گفت

صادقانه به تو قول  دادم، اما  . انگليسی ها فردی بدون اختيار و توانايی هستم
ه و گزارشی در اين سلسکی نشد من چيزی جز يک عروسک خيمه شب بازی
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عجب است که هيچگونه » .نيستممورد منتشر نشده است و به نظر  نمی رسدکه  
عالوه بر اين . صورت پذيردتفحصی در مورد اتهامالت استارو چنين کاری هم 

در زمان مشيرالدوله هم برای برکناری او تالش هايی شد که رئيس الوزرای  
نسبت به کناره گيری » ما« بنابراين بد يهی بود که . وقت با آن مخالفت کرد

درهمين  » .کلنل  روسی و افسران او هيچ مخالفتی نداشته و کامالً راضی بوديم
ن ناگهان الزم می بيند که اعالم کند نيروهايش را از شرايط ناگوار، انگلستا

ايران خارج می کند؛  آن  هم درشرايطی که تقريباً پس از پنج سال اشغال خاک 
ايران توسط ارتش انگلستان، همين يکبار است که ايران به حضور چنين ارتشی 

تهديد  خيلی  ها معتقدند که  اين. برای  امنيت  و تماميت ارضی اش  نياز دارد
به خروج  ارتش انگلستان، که ايران را در معرض  تعرض  بلشويک ها  قرار 
می داد، بويژه اگر انگلستان کمک مالی  خود را  هم به نيروی  قزاق ايران قطع 

. را بپذيرد» قرار داد« می کرد، فقط برای فشار برايران بود تا به اصطالح 
بودن قرار داد سخن به ميان آورده  جناب لرد در پايان سخنان خود از دو جانبه

وی سخنان . و متذکرشده که منافع انگلستان نيز مورد توجه قرار گرفته است
را با اظهاراتی فضل فروشانه و متکبرانه به پايان برده و اظهار داشته،  خود

اما بهتر بود کالم خود . ما نيازمند است» کمک وهمياری « به » همواره«ايران 
ه پايان ببرد که ايران نيازمند همياری و کمک کشورهايی است که را اينگونه ب

هيچگونه منافع واهداف پنهانی ندارند و اضافه می کرد که ايران آزاد است از 
  )  ٣.* (هر کشوری که می خواهد کمک بطلبد

    
  اعالم خروج نيروهای انگليسی 

تار انگلستان وزير مخ« :ازاين قراراست ١٩٢١تلگرام کالدول درپنجم ژانويه  
به من خبرداد که وزيرامور خارجه اين کشوربا در نظرگرفتن اوضاع فعلی 
ايران و خطر احتمالی دستور داده است تمام زنان و فرزندان هيأت ديپلماتيک و 

وزير مختار انگلستان نگران است با . نيز خارجيان مقيم، از ايران خارج شوند
. نا آرامی و حتی انقالب قرار گيرد خروج نيروهای اين کشور؛ ايران در خطر
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. با اين حال، نيروهای انگليس قبل از ماه  آوريل خاک ايران را ترک نمی کنند
شاه در صدد حرکت به ... به نظر  بنده اوضاع کنونی کشور چندان وخيم نيست

اگر دولت و ديگرسفارت خانه ها نيز تهران را  ]حتی  [سمت جنوب است و
احساسات ضد انگليسی فروکش نکرده .می دهم اينجا بمانم ترک کنند، من ترجيح

  ) ٤(» .است
بدون ترديد اوضاع خاورميانه به نقطه عطف خطرناک . محرمانه« :ژانويه ٦در

باخروج نيروهای انگليسی ازشمال ايران، اجرای قرارداد . خود نزديک می شود
يد حتی  اگر وزير مختار انگليس می گو...ايران و انگليس غير ممکن شده است

مجلس  فوراً تشکيل شود و قرارداد را تصويب کند، بسيار دير شده است، زيرا 
دولت وی ديگر درمقابل حمله محتمل بلشويک ها هيچ مسئوليتی در قبال دفاع 

با توجه  به اين که به نظر می رسد مردم آمريکا  توجه . از ايران قبول نمی کند
ان داشته باشند، به نظر من اکنون فرصتی خاص به امکانات و منابع طبيعی اير

درحال حاضر  .بی نظيرپيش آمده که به اين توجه وعالقه جامۀ عمل بپوشانيم
ضروری ترين نيازدولت ايران، تعدادی افسرنظامی است که جای افسران 

هم . افسران روس، ديگر مايل  به ادامه کار نيستند. اخراجی  روسی  را بگيرند
سی ها ادعا می کنندکه حتی اگر از آنها خواسته شود هم روس ها وهم انگلي

اگردولت ايران به صورت محرمانه با  منعقد . نخواهند پذيرفت که کار کنند
ساختن قرار دادی، با  به خدمت گرفتن حداقل سی نفر از فرماندهان کهنه کار 

مايد، نظامی  آمريکا، نيروهای نظامی ايران را مجدداً سازماندهی و فرماندهی ن
می تواند از آشوب های محلی جلوگيری کند و مهمتراز آن ايران را ازخطر 

پيش از ماه آوريل و   ]روس ها  [آنها . حملۀ ارتش روسيه شوروی  نجات دهد
تأثير . به عبارت ديگربه محض خروج کامل انگليسی ها، به تهران می رسند

ً دولت آ مريکا را درگيرنمی اخالقی اعالم چنين تصميمی، که البته ضرورتا
مردم ايران همچنان به آمريکا  سازد، بسيارعظيم خواهد بود؛ چرا که تمام اقشار

اعتماد دارند وبا کمال رضايت با افسران آمريکايی همکاری خواهند کرد و جان 
تازه ای به بدنه سياسی کشور می دمند و در برابر تمام نقشه های بلشويک ها، 
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از طرفی با توجه به خطر فعلی  بلشويک ها، دنيا . دبه خوبی ايستادگی می کنن
. نمی تواند اجازه دهد که چنين ارزش ها ی اخالقی ای بال استفاده باقی  بماند

عالوه براين،ازآنجا که دولت ايران درشرف رسيدن به توافقی با روسيه شوروی 
است، حضور آمريکايی ها می تواند خلوص نيت روس ها را بسنجد؛ چرا که 

وس ها قول داده اندکه با خروج نيروهای انگليسی، درامورداخلی ايران مداخله ر
همچنين دولت ايران احتماالًخواستاربه کارگيری مستشاران اقتصادی . نکنند

اما فوری ترين خواسته آنها استخدام .خواهد شدآمريکايی  وديگرمتخصصان فنی
بحرانی دوره گذارنظم و افسران نظامی خواهد بود تا به کمک آنها در روزهای 

بدون اجرای  چتنين اقداماتی، مشکل بتوان ديد . آرامش را درکشوربرقرار سازد
تصميماتی  که درچند هفته . که دولت چگونه ازفروپاشی جان سالم بدرمی برد

آينده اتخاذ خواهد شد، سرنوشت اين بخش از دنيا را برای  يک نسل معين 
ارد درتوسعه اقتصادی اين منطقه مشارکت خواهد کرد، و اگر آمريکا قصد د

کند، برای گذاشتن سنگ بنای مشارکت هيچ فر صتی بهتر از فرصت کنونی 
چون احتماالً دولت ايران بدين منظور با سفارت وارد مذاکره . پيش نخواهد آمد

خواهد شد، نظرات و ديده گاه های وزارت خارجه بايد بسيار مساعد و تفاهم 
ال احترام الزم می دانم که گوشزد کنم، در صورتی که ياران با کم. آميز باشد

آمريکا در خواست مستشار کنند، دولت انگلستان با توجه  به نگرش  خود 
وزيرمختار انگلستان به سفارت اطالع داده که . موضع گيری خواهد کرد

انگلستان هيچ مخالفتی با تصميمات آمريکا ندارد چرا که تصميم گرفته است 
  ) ٥(» .را به حال خود رها کند ايران

از آنجا  که درست درهمين زمان مراسالت و نامه های  فراوانی  در مورد 
ايران و  عراق  ميان وزارت امور خارجه آمريکا و انگلستان رد و بدل می شد، 

 ١٩٢١ژانويه  ١٤در. موضع کالدول، وزيرمختارانگليس رابه شدت نگران کرد
همکار عزيز ، بر اساس گزارشی که به دست « : سدنورمن  به کالدول می نوي

من رسيده است شما از طرف دولت خود به دولت ايران پيشنهاد کمک مالی داده 
و استخدام مستشاران وهمچنين افسران آمريکايی را برای سازماندهی مجدد 
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ً  ازشما  بخواهم . نيروهای نظامی ايران تضمين کرده ايد ممکن است صراحتا
ً به صداقت من که صادقان ه به من بگوئيد که آيا اين خبرصحت دارد؟ لطفا

  » .نورمن. اطمينان کنيد، همکاری عزيز، ارادتمند شما ، اچ
همکار عزيز، بر من « :ژانويه در نامه ای ديگر  چنين می نويسد ١٥نورمن در 

البته متوجه شدم که در نظر . منت  خواهيد گذاشت اگر پاسخ نامۀ مرا  بدهيد
از قراری که آقای . يد که چنين پيشنهادی را به دولت ايران ارائه کنيدداشت

انگرت چند هفته پيش به من خبرداد، وی پيشنهادبه کارگرفتن افسران آمريکايی 
در ارتش ايران را با يکی از اشخاص غير رسمی به بحث گذاشته و پيشنهادش 

اين فرصت پيش آمده  به نظر من شما می توانيد در. با استقبال مواجه شده است
با کسب  اختيار ازطرف دولت خود  با طرح  پيشنهادی  رسمی کار  را پيش  

البته من نبايد به چيزهايی که آقای  انگرت گفتيد آنقدر اهميت می دادم که . ببريد
  )  ٦(» نورمن. ارادتمند صديق شما اچ . آنها را به شما خاطر نشان کنم

  :شده انگليسی  ها را اينگونه تشريح می کندکالدول خروج  برنامه ريزی   
در روز ها ی پايانی ماه نوامبر، درحالی که انگليسی  ها تحريکات روس ها را  

( به چشم خود می ديدند و درحالی که ايران جز انگليس، پشتيبان ديگری نداشت 
افسران گمرک بلژيکی و چندين نفر از افسران سوئدی ژاندارمری کامالً تحت 

انگليس تصميم گرفت دست به حرکتی عجيب و ) ن انگليسی ها قرارداشتندفرما
انگلستان اعالم کرد کمکهای خود را به ايران قطع و اين کشور . جسورانه بزند

روشن بود که ايران هيچ تمايلی به عملی شدن . را به حال خود رها خواهدکرد
يسی می بايست ايران قرار داد ايران وانگليس ندارد و بنابراين مستشاران انگل

مشهد از نيروهای انگليسی تخليه می شد و نيروهای  مستقر . را ترک می کردند
همزمان، تمام نيروهای  انگليسی . در شرق  به سيستان عقب نشينی  می کردند

از خاک اين ) که مرکزفرماندهی آنها درقزوين قرار داشت(در شمال ايران 
طق  شمالی ايران و تهران در برابر حمله بنابراين منا -کشور خارج می شدند 

هيچ اشاره ای  به خروج نيروهای انگليسی . (بلشويک ها کامالً بی دفاع می ماند
شايعات حساب شده ای در بارۀ حوادث ). از مناطق مرزی هند وخليج فارس نشد
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وزارت از مردان انجام شود، چرا که . ناگوار آينده بر سر زبانها افتاده است
می توانستند درآينده به راحتی ازايران خارج شوند؛ چنانچه به موقع مردان 

گزارش . خاک ايران را ترک کنند،  تسهيالت الزم را در اختيار آنها می گذارد
حاکی ازآن بود که نه تنها تمام کارکنان انگليسی اداراتی چون تلکراف، 

انگلستان نيز  بانکداری و حمل و نقل ايران را ترک خواهند کرد، بلکه سفارت
بانک . پيش از رسيدن نيروهای بلشويک به تهران، خاک ايران را ترک می کند

شاهنشاهی ايران که هيچ ارزشی برای مشتريان خود قائل نيست و تنها از يک 
، از سرمايه گذاران در خواست »مردم بروند به جهنم« : سياست پيروی می کند

اما فقط به نقره پول  آنها را پرداخت  کرده  است پول خودرا از بانک خارج کنند
که اين بدترين شيوه ممکن برای نگهداری مبالغ هنگفت پولی می (خواهد کرد 

ايرانيان ... درهمين اثنا ازخريد يا فروش ارزهای خارجی نيز سرباز زد). باشد
که به صورت طبيعی مردمی بسيار حساس و تحريک پذيرند، احساس می کنند 

« ار تالش می کند تا آنها را بترساند؛ آرام و منتظر نشسته اند تا که انگلستان بسي
ً نسبت به خروج انگلستان و . »آيدچه پيش  افکارعمومی درايران نيز تقريبا

به نظر می رسد ايران همواره ميان . حصول توافق  با روس ها راضی می باشد
اما مردم ... ه استبرزخ و جهنم گرفتاربوده، با اين وجود به حيات خود ادامه داد

ايران به  نقطه ای رسيده اند که ازهر چيزی که ايشان را از شرانگليسی ها 
خالص کند، استقبال می کنند؛ ووخيم شدن اوضاع در آينده برای آنها اهميت 

همچنين بيشتر آنها احساس می کنند چيزی  برای از دست دادن ندارند و . ندارد
به محض اينکه معلوم شد روس ... آنها شودممکن است درنهايت چيزی هم عايد 

ها به ايران پيشنهاد توافقنامه ای داده اند، کابينه دچار بحران شد و رئيس الوزرا 
با اين حال ، تصميم بر اين شد که با استعفای او . استعفای خود را اعالم کرد

و رئيس الوزرا زمانی که د. موافقت نشود و او همچنان بر مسند خود باقی است
باره زمام امور را دردست گرفت، به منظورپيشگيری از آشوب، اعالم حکومت 

کامالً روشن است که انگليسی ها از هر ابزاری که دراختيار دارند .. نظامی کرد
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برای فشار آوردن به ايران استفاده می کنند تا به ايرانيان ثابت کنند که سعادت 
يران درحال حاضردربدترين دولت ا... آنها در گروحمايت انگلستان است

وضعيت ممکن قرار دراد؛ اين وضعيت از تغير و تحوالت سياسی فصل گذشته 
شاه که با مشاهده کوچکترين آثار . و نگرانی  در مورد آينده ناشی شده است

خطر، نگران جان خود می شود، در بدو  ورود به سال  جديد، آماده فرار شده 
اطرافيان، اعليحضرت ...جه بايدبه اروپاسفرکندو اعالم کرده است که برای معال

را متقاعد کرده اند که حداقل فعالً ايران را ترک نکنند، اما چنانچه تهديدات 
جدی شود، بدون شک متزلزل  شده و فرار می کند؛ اگر چه از نظر سياسی، 
شاه کالمالً بی اثر وبی خاصيت است، اما به هرحال، با توجه به حيثت و اعتبار 

، فرار وی برای وخيم تر کردن اوضاع ]به عنوان پادشاه ايران  [يگاهش جا
. چندی پيش به طور خصوصی با اعليحضرت به گفنتگو نشستيم. کافی است

درپايان اين گفتگوی طوالنی مدت وی اذعان داشت که اينجانب عمالً او را 
اين سخنان  البته. متقاعد کرده ام و قاطعانه تصميم گرفته است در تهران بماند

تنها چاپلوسی ورعايت تشريفات بود؛ چرا که در  گفتگو با هر کسی که درآن 
روز به مالقات او رفته بود، همين جمالت را تکرار کرده  بود؛ اما وی ازطريق 
روزنامه اعالن کرد که باز سالمتی خود را بازيافته و تصميم گرفته است دوره 

  )٧.(». درمانی خود را در تهران ادامه دهد
   

  اوضاع ايران درآستانۀ کودتا   
اوضاع سياسی  آرام آرام رو « : چنين می نويسد  ١٩٢١ژانويه  ٢١کالدول در 

شاه که به شدت ترسيده، در پی رها کردن مملکت و فرار . به وخامت می رود
دولت استعفا کرده است؛ . کردن است، امابه او اجازه چنين کاری داده نمی شود

. باشند  ]تشکيل دولت  [سانی که درصدد بر عهده گرفتن مسئوليت اما هستند ک
صبح، گزارش شد  ١٠ژانويه  ٦به تاريخ  ٣همانطور که در گزارش شماره 

وزير مختار انگليس  به من خبر داد که هيچ اميد و عالقه ای به تصويب  قرار 
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يران خارج  داد ايران و انگليس  ندارد؛ و به زودی تمام نيروهای  انگليس از  ا
می شوند که دراين صورت نا آرامی  و شورش  براين کشور حکمفرما  خواهد 

مقدمات خروج فوری زنان، کودکان و تمام کسانی که حضورشان ضروری . شد
  ) ٨(».نيست، آماده است

چون مليون می خواهند تشکيل ... کابينه بارديگر منحل  شد« : ١٩٢١فوريه  ٩
بيفتد و مدعی هستند بسياری از نمايندگان مجلس آلت  به تعويق  ]چهارم  [مجلس 

شاه خواستار . دست  قدرت های خارجی  بوده و با تقلب  به مجلس راه يافته اند
ً به تعويق افتاده است . بازگشايی فوری مجلس است اما تشکيل مجلس موقتا

 اوضاع عمومی آرام است وآمريکايی ها درامان هستند و بسياری  از ميسيونرها
پيش زمينه )  ١٠(».به غيرازميسيونرهای تبريز  و مشهد، عجالتاً باقی  مانده اند

همانطور که در گزارش فصلی  شماره « : ذهنی  کالدول از کودتا چنين است
بيان کرديم، دولت  . ، در باره اوضاع و احوالی که منجر به شرايط فعلی  شد١٠

ه سر می برد و اکنون نيز ايران در فصلی که گذشت در وضع بسيار وخيمی ب
وقتی انگليسی ها .  همان وضع ادامه دارد؛ البته تحوالتی هم درکار بوده است

ابتدا نيت خود را مبنی  بر خروج از ايران و رها کردن ايران به حال خودش  
اعالن کردند، با اين کارشان به ويژه برای ايرانيان، آينده ای به وضوح مخوف 

رج و مرج و ناامنی های سياسی واقتصادی که و هولناک و سرشارازه
گريبانگير ايران می شود، به نمايش گذاشتند؛ يعنی زمانی که بلشويک ها آمده 

اما  پس ازاين . اند و ايران را اشغال کرده اند و همه چيز را به دست گرفته اند
اعالن، وقتی هيچ اتفاق خاصی نيفتاد، ايرانی ها احتمال داده اند که اعالم 

حاال ] بنابراين [خروج نيروهای انگليس يک مانورو بازی سياسی بوده است؛
خيلی آرام نشسته ومنتظرتحوالت بعدی، به ويژه اقدامات انگلستان و نيات 

وزارت امور خارجه انگلستان از طريق اخباررويترز  ».واقعی اش هستند
رفته اعالم کرد تالش های فراوانی برای به منظور کمک به ايرن صورت گ
لذا . است، اما ايران حق نشناس هيچ ارزشی برای اين زحمات قائل نشد

او را به « انگلستان تصميم گرفت حمايت های خود را از ايران قطع کرده و 
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پس  از فرو نشستن نآرامی های معمول، مردم ايران از اين . »حال خود رها کند
رضايت می کردند؛ اما که دخالت انگلستان پايان يافته است اظهار شادمانی و

هرگز ازاين احساس خالصی نداشتند که انگليسی ها واقعاً آنچه را که می گويند، 
 –انگليس  ١٩١٩شواهد حاکی ازآن است که توافقنامه آگوست ... نمی خواهند

ايران کامالً فسخ شده و هيچ اميدی به احيای آن نيست و عموماً نيز اين مسئله را 
ن شماری از مقامات برجسته ايرانی و شاه، پيشنهاد داده همچني. تصديق می کنند

اند که می توان از افسران نظامی و اقتصادی  آمريکا استفاده کرد و بدين و سيله 
ايران را به اياالت متحده واگذار کرد؛ و از اين طريق » نيروی نظامی «تصدی 

بلشويک های می توان پس از خروج نيروهای انگليسی از ايران، حمله احتمالی 
رجوع ( اين موضوع با وزارت خارجه در ميان گذاشته شد . روسی  را دفع کرد

و ذکرشد در اين باره با ) ژانويه گذشته  ٦به تاريخ  ٣کنيد به تلگراف  شماره 
وزارت خارجه انگليس نيزگفتگوشده است، اما با توجه به رفتارو رويکرد  

کامالً . چنين پيشنهادی موافق نيستمقامات محلی انگلستان، دولت اين کشوربا 
روشن است که مقامات انگليسی درايران چه نگرشی دارند؛ چنانچه ايشان 
ايران را ترک کنند آرزو می کنند بدترين بالی ممکن براين مملکت نازل شود و 

اگر چه وزيرمختار انگلستان، با  ؛ »درس خوبی برای اين شور خواهد بود«اين
به هيچوجه با کمک آمريکا به ايران « اعالم کرده  لحنی خارج از نزاکت،

و شاه در تمام مدت زندگی سياسی خود، همواره تحت »مخالفت نخواهد شد
اوايل اين فصل، اعليحضرت برتشکيل فوری . کنترل انگليسی ها بوده است

شمار زيادی از مليون به شدت با تشکيل  . اصرار داشت ]چهارم [مجلس 
د، زيرا معتقد بودند بسياری از اعضا با تقلب به مجلس مجلس مخالفت می کردن

. راه يافته اند و بر خالف تمايل شديد شاه، بازگشايی پارلمان به تعويق افتاد
همزمان با اين تحوالت، مردم مشغول کار خود بودند و با اينکه ازحمله احتمالی 

اما . بودندبلشويک ها خبر داشتند، منتظر خروج نيروهای انگليسها از مملکت 
ً برای انگلستان موجب  اگر چه اين خواست عمومی ايرانيان بوده است، محققا

پس از اخراج افسران روسی از بريگاد قزاق . خشم و سرافکندگی بوده است
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ايران، قزاق ها که اسماً مدافعان اين کشوردربرابر حمالت خارجی هستند،  به 
شايع ترين زمزمۀ . ن آنها  شايع شدحاشيه رانده شدند و تدريجاً بی نظمی در ميا

درميان قزاق ها اين بود که حاال که يک مسلمان فرماندۀ آنهاست، جيره و 
اشاره به اين که بودجۀ تخصيص يافته به آنها، . ( مواجب آنها قطع شده است

و با اينکه  اکنون سردترين روزهای  ) می شود» خورده« توسط فرماندهانشان 
وسوخت کافی  برای گرم کردن خود  ندارند و همه اينها در سال است آنها لباس 

در همين زمان . حالی است که به طورکامل  کنترل گيالن را در دست گرفته اند
نيروهای نظامی انگليسی سعی می کردند قزاق های مستقر در قزوين را 

انگلستان به قدری خشمگين است که به استثنای  کمک مالی  هيچ . آموزش  دهند
ونه کمک ديگری به ايران نمی کند، واز آنجا  که به کشور ديگری هم  اجازه گ

در ماه ژانويه تنها سه ... دخالت نمی دهد، خطر  بلشويسم بسيارجدی شده است
نفر از اعضای هيأت مستشاری نظامی انگلستان در تهران حضور داشتند و از 

قلمداد می کرد، به ايشان  آنجا  که دولت انگلستان مأموريت اين هيأت را ناموفق 
سرلشکر ديکسون . خبر داد که به محض دريافت دستور، تهران را ترک کنند

فرمانده هيأت اعزامی انگليس در ايران بود و با اينکه تالش ها ی آغاز ين او 
مورد  پسند مقامات ارشدش واقع شد، ظاهراً در سفارت اين احساس پديد آمد که 

ژنرال در . طباق کامل با سياست های سفارت نيستديگر ادامۀ کار او در ان
سفارت انگلستان در تهران به دنيا آمده بود؛ و به شدت با مليون و ديگر ايرانيان  

چند  روزپس ازکودتای  شب بيستم فوريه . متشخص  همدلی  و همراهی  داشت
، ژنرال به سفارت احضار و به او دستور داده شد فوراً تهران را در تهران

رک کند، چرا که ادامه حضوراو دراينجا  به ضرر اهداف و اغراض انگلستان ت
وی همچنين متهم شد که اوضاع فعلی ووقايع اخير رابه سفارت  .تمام  می شود

البته وی اين اتهام دروغ را رد کرد اما همانطورکه . آمريکا گزارش کرده است
ال گذشته مستشاران و طی س. به او دستور داده شد، فوراً تهران را ترک گفت

اتباع انگليسی  که احساس می شد بيش از اندازه به سفارت آمريکا نزديک شده 
دوعضو ديگر هيأت نظامی انگلستان همچنان در . اند، از ايران اخراج شدند
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تهران به سرمی برند و با اينکه  به آنها دستور داده شده  به واحد های نظامی 
» .نان اميد دارند به استخدام دولت ايران درآيندمربوطه در هند برگردند، همچ

همانطورکه درپژوهشی ديگر تشريح شده است،ماجرای مشهوربه ) ١٠(
در لندن، بخشی از نقشه انگلستان برای کودتا  ١٩٢١درفوريه » ماجرای ژدس«

  ) ١١(.درايران بود و از اين طريق می کوشيد عکس العمل آمريکا را تعديل کند
کودتا زمانی رخ داد که ويلسون درحال واگذاری قدرت به عالوه براين، 

برخالف موضع گيری خصمانه آمريکا دربرابرتوافقنامه انگليس . هاردينگ بود
 )١(. فوريه هيچ واکنشی  نشان نداد ٢١ايران، اين کشور در مقابل کودتای  –

  :در زير شرح  زندگی سياسی کرزن را می آورم
  

  کرزن ناتانيل جرج
 کلدستون، کرزن به معروف )George Nathaniel Curzon(کرزن نيلناتا جرج

 ژنويه ١١ در. شد ملقب وارل بارون ويسکونت، مارکی، چون القابی به که
 انگلستان )Derbyshire(شاير دربی )Kedleston Hall(هال کلدلستون در ١٨۵٩

 ايی،بريتاني سياستمدار. درگذشت درلندن ١٩٢۵ مارس ٢٠ ودرتاريخ آمد دنيا به
 که)١٩١٩ -١٩٢۴( خارجه وزير ،)١٨٩٨ - ١٩٠۵( هندوستان السلطنه نايب

 بريتانيا سياستگذاری در بزرگی نقش خارجه، دروزارت خود خدمت درطول
 th Baron ۴(» اسکارزديل چهارم بارون« فرزند بزرگترين ايفاکردجرج

Scarsdal( ، يهاتحاد« رياست به ١٨٨٠ سال در کرزن. بود »کلدستون« کشيش 
 All Souls(»سولز آل« مذهبی کالج وارد ١٨٨٣ در و شد انتخاب »اکسفورد

College( و داشت حساس جاهای در يابی دوست برای خاصی استعداد. شد 
 بارها حتی او بعد، سال دو. شد می او های ای دوره هم رنجش سبب همين

 Lord( ساليسبوری لرد اجدادی ،خانه)Hat field) House»هتفليد«درکاخ
Salisbury( به آنجا در تا خورد غذا اعيان، مجلس در کار محافظه حزب رهبر 

 بودکه اين کار، اين ازای در او پاداش. کند تهيه سخنرانی متن و بپردازد تحقيق
 ، )Southport( »پورت ساوت« کاران محافظه به را کرزن سفارش ساليسبوری
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 در خود نامزد عنوان به را وا که پذيرفتند آنها و کرد )Lancashire(النکاشاير
 برای ١٨٨۶ سال در و بود، محفوظ حزب در او کرسی. برگزينند آتی انتخابات

 را خود پارلمانی وظايف ساليسبوری، تأييد به بنا او. شد مجلس نماينده بار اولين
 و سفر اين حاصل. شد آسيا شيفته و کرد دنيا دور به سفر آهنگ و گرفت ناديده

 Russia in Contral(»مرکزی آسيای در روسيه«: بود کتاب سه ديگر، سفر چند

Asia) (9881(، »ايران قضيه و ايران«)Persia and persian Question) (2981( 
 )(Problem of the Far East(»دور خاور مسائل« و بود، او اثر آورترين نام که

 با ياستس نردبان در را خود گام اولين ،١٨٩١ نوامبر ١۵ در کرزن .)4981
 دولت در هندوستان امور وزارت معاونت مقام برای ساليسبوری دعوت قبول

 Lord(»الگين لرد« جای به او که شد اعالم١٨٩٨ سال در. کاربرداشت محافظه

Elgin( به سال همان سپتامبر در و رسيد خواهد هندوستان سلطنت نيابت به 
 در هندوستان السلطنه نايب جوانترين او. شد مفتخر »کدلستون کرزن بارون«

 دوست که گونه همان و ساخت آماده سخت را خود مقام اين برای و بود تاريخ
 حضور اول سال پنج درپايان. ديد تدارک خود برای باشکوه دفتری داشت،
 و داد قرار تأييد مورد را او های موفقيت بريتانيا دولت هندوستان، در کرزن

 و سرآمد به درخشان افتخارات دوران اقع،و به اما کرد؛ تمديد را او مأموريت
 تلگرامی ،١٩٠۵ آگوست ١۶ روز درصبح. رسيد فرامی سياسی تراژدی اکنون
 گرفته قرار قبول اومورد استعفای اينکه بر مبنی کرد دريافت هفتم ادوارد ازشاه
 بار ازمدتی پس و انداخت تأخير به انگلستان به را خود بازگشت کرزن. است
 کاميابی و مانده بيرون دولت از کاران محافظه. رساند لندن به را خود ديگر
 نايب به معموال که وارل لقب حتی. بود شده سپرده فراموشی به وی های

 که سياسی افول دوره در. نشد داده او به شد می اعطا رفته کنار های السلطنه
 سمت چند و آکسفورد دانشگاه روشنفکر و عالی رئيس عنوان به او آمد، درپی

 همسر مرگ با ازسياست، او موقتی گيری کناره اما. شد برگزيده ديگر مهم
 هرگز اما گرفته آرام او سياسی های طلبی جاه. شد همزمان ،»مری« او، وفادار
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 همان در. زد جوانه ١٩١١ سال در ديگر بار او اميدهای و بود نشده خاموش
 اسکار« ويسکونتی وارل، القاب کرزن »پنجم جرج« تاجگذاری از پس سال،
 دولت به ١٩١۵ تابستان در او. کرد دريافت را »رادنزديل بارونی« و »زديل

 جرج لويد که هنگامی و پيوست،( H .H .Aschuith)»اسکيث. اچ. اچ« ائتالفی
 پس، آن از. رسيد اعيان مجلس رياست به لرد عنوان به او آمد، کار سر بر

 جهانی جنگ امور و ها سياست هب که بود دولت هيئت اعضای از يکی کرزن
 عنوان به شد، تشکيل جرج لويد توسط که جنگ از پس دولت در. پرداخت اول

 اما. بود آن شايسته هرحيث از که بود مقامی اين و شد، برگزيده خارجه وزير
 سياست و شد، گذاشته کنار و گرفت قرار خود رئيس خشم مورد ديگر بار يک
 او استعفای که بود هنگام دراين. شد برآب قشن او شده ريزی طرح دقيق های

 جرج لويد ليبرال، ائتالف رهبر که( را کاران محافظه وچرای چون بی حمايت
 به اينکه جای به. رساند اوج به را او و کشاند او سوی به) شمردند می حقير را

 تحويل ١٩٢٢ در را دولت کاران محافظه تا گذاشت بيندازد، چنگ وزارت
 افتخار با ١٩٢٣ سال تا او..  آورد دست به را وزارت اختيارات تمام وا تا گيرند

 که بود اميدوار هرچيز از بيش و رسيد مارکی لقب به ١٩٢١ در او کرد، خدمت
 برآب نقش او اميد نيز جا اين در اما شود، او عنوان وارث تا داشت می پسری

 رفت راحیج عمل زير بدن داخلی وضعيت خاطر به ١٩٢۵مارس ٩ در و شد
 آخرين. (درگذشت بعدی عوارض اثر در که نکشيد طول هفته دو از کمتر و

 تاريخ روزشمار« )(٢( ).ی -ز ص مقدمه، کرزن، لرد زندگی های سال
 پژوهشهای و مطالعات موسسه:  نشر حسن فراهانی، »  اول جلد ايران معاصر
  )١۴-ص   - ١٣٨۵ سياسی،
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 ه پهلویانتقال قدرت از قاجاريه ب
 عوامل خارجی 

نوشتار حاضر قصد دارد با پاسخ به اين  « برای  اين نظر است که  نفيسه واعظ
» چرا حکومت قاجار فرو پاشيد و پهلوی اول به قدرت رسيد؟«پرسش که 

  » .های انتقال قدرت در آن دوران بگشايد ای به ابهامات و تاريکی دريچه
  

عی بر سر راه تداوم مداخالت مان )١(صدور دستخط مشروطيت درايران،
استعماری دو قدرت روسيه و بريتانيا در ايران ايجاد نکرد نمونه بارز آن تقسيم 

ها به اقدامات مورگان  و نيز اولتيماتوم روس. م ١٩٠٧ايران به مناطق نفوذ در 
. است )٢(شوستروالزام ايران به جلب نظرروسيه دراستخدام مستشاران خارجی

در اثنای . وم روسيه به ايران، مجلس دوم به تعطيلی کشانده شدبر اثر اولتيمات
جنگ جهانی اول، رخدادی چون دستگيری سليمان ميرزا رهبرحزب دموکرات، 

بعد با  یها در سال. ها برانگيخت را عليه انگليسی )٣(افکار عمومی و مليون
لر از واقعه قتل ايمبری، نايب کنسول آمريکا و منصرف کردن کمپانی نفت سينک

ايران، دو قدرت توان خود را برای تاراندن رقبا از صحنه ايران آزمودند و 
از «: احمد شاه قاجار در آن واقعه تنها به اين بسنده کرد که به علما تلگراف زند

 )٤(» .ناخرسند است) به خاطر قتل ايمبری(برقراری حکومت نظامی 
قطع مساعده از  ت ودوس یها خارجی در تحميل کابينه یها مداخالت قدرت

چنان که مشيرالدوله . تاثير نبود مستقل، در متزلزل شدن قاجارها بی یها کابينه
بعد از رفتن وثوق الدوله، ماهی دوازده هزار «: آشکارا به پرنس ارفع گفته بود

دادند، حاال  ها می ليره به طور مساعده برای گرداندن چرخ دولت، انگليسی
در واقعه امتناع خود از نخست وزيری و اصرار بر ارفع نيز  )٥(».موقوف شد

چون آن وقت نظريه سفارت انگليس در «: دارد یوزارت مشيرالدوله اظهار م
در  )٦(».الوزرا خيلی مدخليت داشت، از تمجيد او مضايقه نکردم يسيتعيين ر
خارجی ثبت  یها مقامات انگليسی موارد بسياری از دخالت قدرت یها تلگراف

من و همکار «: زند یبرای مثال بارکلی به سرادوارد گری تلگراف مشده است؛ 
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ای تشکيل شود و ما در باب ترکيب کابينه از  ام اصرار نموديم که جلسه روسی
در تلگرافی که دو روز  )٧(».حضرت دهيم ساير جزئيات توضيحاتی به اعلی

امروز « :دهد یشود، بارکلی گزارش م یمخابره م ١٩٠٩بعد به تاريخ هفتم مه 
عصر اجالس مذکور تشکيل يافت، اصرار نموديم که ناصرالملک و سعدالدوله 

 )٨(» .بايد جزو کابينه بشوند
تحميلی در ايران  یها در اثنای اشغال ايران در جنگ جهانی اول بر تعداد دولت
. الوزرا شد يسير )٩(افزوده شد؛ چنانچه فرمانفرما با پيشنهاد سفارت انگليس

درد «هدايت ازحضور قشون روس درهمين ايام در ايران تعبير به  مخبرالسلطنه
چندی در «ها بگو  گويد دم نزند و به زن یو به اجزای نظميه م» درمان نموده بی

خانه با چادر نماز حرکت کنند بهتر از آن است که سربرهنه از خانه به در 
  )١٠(».شوند

  
 پيامدهای جنگ جهانی اول در ايران 

گران قاجار در حفظ قدرت  بيش از پيش به استيصال حکومت اشغال ايران
ها  طرفی ايران توجه نشد، که روس در اين جنگ نه تنها به اعالن بی. انجاميد

نيروهايی در شمال، غرب و گيالن پياده کردند؛ بريتانيا بر شمار سربازان خود 
مختصر  افزودند و )١١(ها بر دامنه تحريکات عشايری در جنوب افزود، آلمان

تلخ )١٢(».پرچم ايران بر فراز فقط چند شهر عمده کشور در اهتزاز بود«آن که 
خواست از آن احتراز کند،  یتر آن که ايران تمامی نتايج شوم جنگی را که م

 )١٤(هتک نواميس، تورم و کاهش توليدات )١٣(قحطی نان،کشتارنفوس، همانند
وقتی روزنامه عدل به تاخت و . و خدشه دار شدن استقالل سياسی را تحمل کرد

. ها درجنوب انتقاد کرد، اشغالگران دستور توقيف آن را دادند تازهای انگليسی
مشکالت اشغال کشوردراين دايره محدود نماند و سومين مجلس شورای ملی 

ای  تعطيل شد ومتعاقب آن آزادی خواهان پراکنده وبرخی تبعيد و فترت چند ساله
 . در کشور آغاز گرديد
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 آغازين قرن بيستم  یها تحوالت سياست انگلستان در دهه
نظامی در ميان همسايگان  یها درروسيه، تشکيل حکومت ١٩١٧با وقوع انقالب

خطر . داری به يک ضرورت سياسی تبديل شد شوروی برای نظام سرمايه
در  ١٩١٧سرايت فرم و محتوای ستم ستيزی، آزادی و برابری خواهی انقالب 

. ها را به واکنش واداشت ه در مناطق تحت نفوذ انگلستان، انگليسیدنيا به ويژ
داری درتدبير برای مهارانقالب کمونيستی به تقويت يا ايجاد  نظام سرمايه

ميليتاريستی در پيرامون روسيه شوروی پرداختند و بر اين اساس  یها دولت
ن، آتاترک در مانرهايم در فنالند، ريدزسيسمگلی در لهستان، برليس در بلغارستا

گری  چک درچين، با ماهيت نظامیيهللا خان درافغانستان وچيان کا ترکيه، امان
انگلستان ازصحرای  یها الحمايه ای از تحت زنجيره«به واقع . به قدرت رسيدند

  ای از دولت زاگرس، مصر، فلسطين، ماورای اردن وعراق، مجموعه ليبی تا
زمينی رسيدن به هند را حفاظت  یها راه دادند که یدست نشانده را تشکيل م یها
 )١٥(» .کردند یم

ها  با خروج نيروهای روسيه از ايران همه تيرهای خشم و نفرت متوجه انگليسی
از اين رو تغييراتی در سياست . شد که هنوز خاک ايران را ترک نکرده بودند

کردن نور  خروج نمادين از ايران، فعال: انگلستان در ايران پديدار شد؛ از جمله
، يافتن فرمانده مناسب برای نيروهای ١٩١٩پرفورس، تحميل قرارداد 

ها در ايران، طرح کودتا و سپردن آن  متحدالشکل به عنوان جايگزين انگليسی
 . به عناصر طرفدار انگلستان

زمام اداره ايران را  ١٩١٩سياستمداران انگليسی بر آن شدند با تحميل قرارداد 
وقوع انقالب روسيه، در جدی شدن مليون در مخالفت با «ا در دست گيرند؛ ام

يس يو حتی مليون از دفتر آرميتاژ اسميت، ر» موثر واقع شد ١٩١٩قرار داد 
با بروز . کردند یتعبير م)١٦(»جوالدوزی« ١٩١٩کميسيون مالی قرار داد 

، تغيير جدی تری در ١٩١٩فراوان داخلی و خارجی با قرار داد  یها مخالفت
دهد که  یلرد کرزن نشان م یها نامه. كرد یت انگلستان اجتناب ناپذير مسياس



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٩١                                                                             ٧    دق ، 

  

  

  

سبب شد که آنها دل به کودتا و  ١٩١٩وس و متاثر شدن کرزن از قرار داد يما«
 » .رضاخان ببندند

ها پس از ناممکن ديدن اجرای قرارداد  انگليسی«کند که  ینيکی کدی نيز تاييد م
  )١٧(».ديگری بيابندهای  حل بر آن شدند تا راه ١٩١٩

ها درصدد تجديد سازمان نظامی ايران برآمدند و به ادغام  در اين راستا انگليسی 
ای نظامی  ها و گماردن چهره نيروهای پليس جنوب، نيروی ژاندارمری و قزاق

در تبادل نظر فراوانی که بين مقامات بلند . و بومی در راس اين قوا پرداختند
گرفت، با توجه به شرايط بحرانی پايان حکومت  ها صورت پايه و انگليسی

قاجار که انديشه کودتا حتی به اذهان غيرنظاميان نيز راه يافته بود با کاناليزه 
کردن رخدادهای داخلی، رضاخان فرمانده آترياد همدان با کودتای سوم اسفند 

با چرخش محسوسی که در سياست انگلستان . ، به مقام سردارسپهی رسيد١٢٩٩
ها متوجه دولت مرکزی قوی شد و با رها کردن  رت گرفت، اهتمام انگليسیصو

سياست کهن که تشديد نظام خان خانی و ملوک الطوايفی بود، بسياری از 
قربانی ) رضاخان(دوستان گذشته مانند شيخ خزعل را به پای دوست جديد 

 . کردند
ها بين تهران  رافانبوهی از تلگ ١٩١٩ها در تحميل قرار داد  با شکست انگليسی

و وزارت خارجه انگلستان مبنی بر تقويت حکومت مرکزی قوی در ايران و 
سرپرسی لورن که بر اساس همين . متعاقب آن حمايت از رضا شاه مخابره شد

معروف گرديد، ) ١٨(»تاج بخش«خود در آن برهه، درانگلستان به  یها رايزنی
چه » ند که با رضاخان متحد شويمک یمنافع بريتانيا ايجاب م«اصرار ورزيد که 

کند و مردم از او  یمرد نيرومندی است که با مردم بيرحمانه رفتار م«او 
کرزن نيز داليلی برای حمايت از رضاخان طرح کرد؛ از  )١٩(».ترسند یم

، ١٩١٩تجديد حيات بلشويزم در شمال ايران، دشمنی مجلس با قرارداد : جمله
 . ران ايران و بی کفايتی احمد شاهفساد درمان ناپذير سياست مدا

آيد گزارشی که نيکلسون برای چمبرلين، وزير خارجه انگليس،  یچنين به نظر م
ايران «او گزارش داد که . فرستاد، درحکم تير خالصی به حکومت قاجاريه بود
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اش، ايران کنونی هرم سستی است ايستاده  سابق هرم سستی بود ايستاده بر قاعده
 )٢٠(» .براين احتمال سقوط آن بيشتر استروی سرش؛ بنا

  
 عوامل داخلی 

برينتون در کالبد شکافی چهار  ای از عالئمی که کرين رسد پاره یبه نظر م
کند، در چگونگی  یها از آنها ياد م آهنگ انقالب پيش یها انقالب به عنوان نشانه

اين  حکومت قاجار مصداق يافته بود، با یها فروپاشی قدرت در آخرين سال
تفاوت که مجموعه رخدادهای پايان قاجار به انقالب ختم نشد و نهاد سلطنت 

 : مورد نظر برينتون عبارتند از یها برخی از نشانه. همچنان پا بر جا ماند
و فقدان ورزيدگی  )٢١(عدم موفقيت طبقات حاکم در اجرای کارکردهايشان. ١

 و اعتماد به نفس سياسی طبقه حاکم؛ 
 طبقه خود؛  یها گر در قبال بی عدالتی دان طبقه حکومتبيداری وج. ٢
 )٢٢(قدرت؛  یها کاربرد پراکنده و ناموثر قدرت و سست شدن پايه. ٣
 )٢٣(عدم شکوفايی استعدادها؛ . ٤
 قهر روشنفکران با حاکميت؛ . ٥
 )٢٤(. اجتماعی یها تشديد ناسازگاری. ٦

فوق يافت و در عين  یها هتوان مصاديقی برای همه نشان یدر دوره مورد بحث م
نجا به اختصار به چند مورد آن يدر ا. حال موارد ديگری نيز بر آن افزود

  . پردازيم یم
 

  عدم موفقيت طبقه حاکم در اجرای کارکردهايشان      
آيد که در اين دوره، حکومت قاجار به دليل افزايش فشارهای اخلی  یبه نظر م 

ای که در چهارم  برای مثال در نامه و خارجی با بحران مشروعيت مواجه شد؛
برای تاجر کرمانشاهی نوشته شده عبارتی هست که  ١٣٣٠جمادی الثانی 

با اين «: ها باشد تواند نشان دهنده فقدان مشروعيت قاجاريه در آن سال یم
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اوضاع که معلوم نيست حاکم کيست و ترتيب چيست، نمی دانم کاری از پيش 
  )٢٥(؟».برود يا خير

نمايندگان مجلس شورای ملی و آن گاه مجلس موسسان نيز که به تغيير  اکثريت 
سلطنت رای مثبت دادند به واقع در عدم مشروعيت قاجار برای ادامه حکومت 

 ١٣٠٤بهار در جلسه هفتم آبان ماه  یملک الشعرا. ترديدی به خود راه ندادند
به هيچ وجه  می توانم قسم بخورم که برای شخص بنده«: دارد یمجلس اظهار م

فرقی نمی کند که در راس امور اين مملکت اشخاص خاص يا طبقات 
راجع به سالطين قاجار، «: دکتر مصدق هم اعالم کرد ) ٢٦(».مخصوص باشند

اند که  وس هستم؛ زيرا آنها در اين مملکت خدماتی نکردهيبنده که کامال از آنها ما
انگلستان  یها کنسولگری یها طبق گزارش )٢٧(».بنده بتوانم از آنها دفاع کنم

اما از ظهور «در شهرهای مختلف، مردم از رفتن قاجارها افسوس نخوردند، 
در جريان جنبش تنباکو، کندی انگليسی  )٢٨(».اند سلسله جديد هم خوشحال نشده

اين امتياز تنباکو نيست که مورد هجوم قرار «به ناصرالدين شاه هشدار داد که 
ت اعلی حضرت است که در معرض حمله قرار گرفته گرفته، بلکه اين سلطن

. مخابره کردند)درباره دمحم علی شاه( در تلگرامی که سيدين به علما) ٢٩(».است
چند روز است اعلی حضرت بدون بهانه با « يأس آنان از قاجاريه آشکار ميشود

نرا را بعد از آهيأت موحش در خارج دروازه تشکيل اردو زده، چند نفراز 
 روز حبس تبعيد، ملت درکمال استيحاش وخوف، قتل نفوس فوق العاده دوسه 

از ديدگاه آيرونسايد ) ٣٠.(»واليات ايران تعطيل عمومی، اقدامات مجدانه سريع
مصرف است و اقشار پايين  طبقه باالی جامعه اين کشور کامال فاسد و بی«نيز 

 )٣١(» .آن به شدت تنگدستند
    

  در قبال بی عدالتی های طبقه خودبيداری وجدان طبقه حکومتگر
نگاهی به روز شمار حوادث پس از فتح تهران، گويای اين واقعيت است که 
اعتبار و حيثيت سياسی قاجاريه به حداقل درجه خود رسيده و آنان سهم ناچيزی 

  . در هدايت يا مهار رخدادهای سياسی داشتند



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٩٤                                                                             ٧    دق ، 

  

  

  

الدين طباطبايی،  ءالوزرايی سيدضيا خط رياست احمدشاه به گاه صدور دست
تواند مصداقی از بيداری وجدان طبقه حکومت گر در  یآورد که م یجمالتی را م

  :نويسد یاو م. طبقه خود باشد یها عدالتی برابر بی
 یها قيدی زمامداران دوره حکام اياالت و واليات در نتيجه غفلت کاری و بی« 

فراهم کرده و ما و تمام تکليفی عمومی و تزلزل امنيت را در مملکت  گذشته، بی
ات دولت ثابتی متاثر ساخته بود، مصمم شديم که به تعيين ياهالی را از فقدان ه

شخص اليق خدمتگزاری که موجبات سعادت مملکت را فراهم کند به بحران 
  )٣٢(».متوالی خاتمه دهيم

  
  قدرت قاجاريه  یها کاربرد پراکنده و ناموثر قدرت و سست شدن پايه

ای از   خان قاجار سبب برقراری ثبات و امنيت در کشور پس از دورهاگر آقا دمحم
هرج و مرج سياسی و باز گرداندن وحدت ملی به ايران، وجاهت سياسی پيدا 
کرد، آخرين بازماندگان قاجار حيثيت سياسی خود را بر سر ناامنی مزمن در 

گری  نظامی قدرتش را بر یها آقا دمحم خان يکی از ستون. کشور از دست دادند
حيات سياسی قاجاريه اثری از آن رکن  یها استوار ساخت؛ اما در آخرين سال

برای نشان دادن استيصال قاجاريه در کنترل اوضاع به . قدرت هويدا نبود
داغ  مخبرالسلطنه هدايت در سرآغاز شرح فتنه قراجه: کنيم یای اشاره م نمونه

خوانين محل که بايد دفاع . است داغ ميرزا هاشم خان حاکم قراجه«: نويسد یم
کنند، در تبريز هم قوه که به اهر  یکنند، شانه خالی کردند، تجار هم تذبذب م

قاجارها مشروعيت پادشاهی خود را بر شالوده قدرت )٣٣(» .بفرستيم نداريم
ای، بوروکراسی دولتی، ايجاد ارتش  های عشيره پيمان«ايالتی گذاشته بودند و با 

به اين . حيات سياسی خود را تداوم بخشيدند )٣٤(رسوم درباریدائم و احيای 
قرار، آخرين پادشاهان قاجار که فاقد مهارت و استعداد سياسی ضروری در 

 . حفظ قدرت بودند، بيش از پيش ارکان قدرت قاجاريه را متزلزل کردند
نگاه دارنده  یها افزون بر اين، پس از مشروطه نهاد مجلس به يکی از ستون

ات حاکمه در همين مقطع ناتوانی حادی را در يرت تبديل شده بود، اما چون هقد
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حفظ روابط صحيح با اين نهاد از خود بروز داد، از اين رو مجلس شورای ملی 
برای حفظ قدرت در خاندان قاجاريه، تعصبی از خود بروز نداد و حتی به 

 . قانونی بخشيده شد ابتکار تنی چند از نمايندگان به انحالل سلطنت قاجار وجه
بخش ديگری از تزلزل قدرت قاجاريه به ناکارآمدی نهادهای حکومتی در آن 

در . پردازيم یدر اينجا به بيان کوتاهی از ناکارآمدی نهادها م. گردد یمقطع باز م
موسسه «ها عناصر تشکيل دهنده نهاد سلطنت به تعبيرعلی اکبر داور  آن سال
از کارکرد واقعی خود فاصله ) نصر عملیعنصر نظری و ع( )٣٥(»سلطنت

گرفتند و مصاديق عملی نظام شاهنشاهی دمحمعلی شاه و احمد شاه بودند که يکی 
السالم و ديگری به سبب ترس و  با گلوله باران مجلس و حرم امام رضا عليه

رود  یاحتمال م. اعتبار شده بودند غيرقابل توجه سياسی، سخت بی یها احتياط
وره قاجار بر اين نکته اتفاق نظر يافته باشند که قاجارها در پژوهشگران د

پايانی، قدرت انطباق با رويدادهای داخلی و خارجی را از دست داده  یها دهه
رسد که در تحوالت پس از مشروطه، به ضرورت  یبودند و چنين به نظر م

يا مداران گذشته که اغلب  توجهی گرديد و کماکان سياست بی» چرخش نخبگان«
بودند اداره کشور را به  )٣٦(»شاهزادگان درجه اول«وابسته به دربار يا از 

شيوه سنتی در دست گرفتند؛ از اين رو مسووليت بسياری از خطاهای سياسی 
کرد که جايگاه خود را به  یشاهان قاجار بر دوش آن سياست مداران سنگينی م

ر با احمد شاه، آشکارا از رحيم زاده صفوی در ديدا. نخبگان جديد نسپرده بودند
از «طبقه اعيان در نيمه اخير سلطنتشان و اينکه اعيان قاجار » انحطاط فکری«

سخن به ميان  )٣٧(»اند لحاظ عقل و همت و بلندنظری سخت بينوا گرديده
مداران که درصدد تطبيق با شرايط برآمدند، در  حتی بعضی از سياست. آورد یم

الدوله عاقد قرارداد  وثوق«طا شدند؛ برای مثال شيوه رسيدن به اهداف دچار خ
آدم کم هوش و ناتوانی نبود، بلکه مانند بسياری از دولت مردان ايران  ١٩١٩

  )٣٨(».ای همکار داشت، اما قدرتش بر نهاد مبتنی نبود فرد منفردی بود که عده
نمونه بارز کاربرد ناموثر قدرت در دوره احمد شاه قاجار به منصه ظهور  

احمد شاه ناتوانی آشکاری در حفظ قدرت داشت و با اينکه آخرين پادشاه . يدرس
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محققان . شد، عدم تمايل او به قدرت به تسريع سقوط قاجاريه انجاميدسلسله قاجار
تاملی در خطابيه . اند ناميده)٤٠(»رياکار«و » بزدل«، )٣٩(»حال بی«او را 

ارن به قدرت رسيدن احمد شاه دهنده وخامت اوضاع مق مجلس به احمد شاه، نشان
 :بود، در اين خطابيه آمده است

چون سلطان واال حضرت شاهزاده دمحمعلی ميرزا از شغل مهم سلطنت به 
 ٢٧العاده که در  اند، مجلس فوق قانون اساسی معاف شده ٣٧و  ٣٦موجب ماده 

حضرت  االخری در عمارت بهارستان منعقد گرديد، سلطنت را به اعلی جمادی
 )٤١(. يون شما تفويض کرده استهما

از مظاهر ناتوانی احمد شاه يکی آنکه مبادرت به غيبت سياسی طوالنی از 
صحنه حوادث ايران نموده و همين امر راه را برای انتقال قدرت از قاجاريه به 

از طرفداران قاجار کاسته و عقالی مملکت توجه «کم  پهلوی هموار کرد و کم
غريب  یها احمد شاه با دلهره )٤٢(».عطوف داشتندخود را به سردار سپه م

نويسد که احمد شاه  یدولت آبادی م. سياسی اش، سخت به تکيه گاه نيازمند بود
ديديم مردم با پدر ما چه کردند بايد پولی جمع کرد و گوشه امنی «: گفته بود

مرحوم احمد شاه «: گويد یالدين دراين باره م سيدضياء) ٤٣(».زندگانی نمود
گفت من در امان نيستم، اگر قشون  یخواست مراجعت کند به فرنگ و م یم

توانم در پايتخت خودم که قشون و پليس و ژاندارم ده  یانگليسی برود چگونه م
ماه مواجب نگرفته اند زندگی کنم واگرمتجاسرين به من هجوم کنند چه 

ترجيح  )٤٥(»کلم فروشی در سوئيس برپادشاهی«از نظر او حتی  )٤٤(کنم؟
 . داشت

بی ميلی احمد شاه سوژه جذابی برای مطبوعات فراهم آورد؛ چنانچه کوکب 
آيا شاه ما، مرکز اميد و انتظارات ما، موقع را هنوز برای عطف «: ايران نوشت

 )٤٦(» داند؟ نظری به اوالد بدبخت خود مقتضی نمی
سايد در اولين کنيم که آيرون یدر پايان به مقايسه احمد شاه با رضاخان اشاره م

 : ديدارش با آن دو شرح داده است
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وقتی به مرد چاقی که لباس فراک خاکستری به تن داشت و به هنگام شنيدن ... 
کردم، با خود انديشيدم که ديدن  یلرزيد نگاه م یمن به طرز عصبی م یها حرف
ای از يک انسان در هم شکسته در مقامی به اين اهميت تا چه حد دردناک  نمونه

 . بود
نفرات واحد آترياد همدان بشاش بودند، فرماندهی آنها مردی بود با قامتی به 

ای بسيار مشخص و متمايز،  هايی فراخ و چهره بلندای بيش از شش پا، با شانه
بخشيد که در آن مکان  یبينی عقابی و چشمان درخشانش به او سيمايی زنده م

  )٤٧( .نام او رضاخان بود. دور از انتظار بود
 

 قهر روشنفکران با حاکميت
رسد درتطبيق با نظريه برينتون، بتوان سرخوردگی مشروطه  یبه نظر م

از برآيند . خواهان از قاجاريه را نماد قهر روشنفکران با حاکميت تلقی کرد
 یها آل آيد که جامعه ايرانی پس از سرخوردگی از تحقق ايده اوضاع چنين برمی

، به تجربه اصالحات به شيوه آمرانه متمايل دموکراتيک خوددرنهضت مشروطه
نااميدی از مشروطه به . و اختيار خود را به ديکتاتوری چون رضاخان سپرد

نهضت مشروطه، توقيف  یها عللی چون بازگشت استبداد، عدم تعميق ارزش
 . گشت یآزادی خواهان و مطبوعات و تداوم سيطره خارجی باز م

  
 در کشور همزمانی تمايالت سياسی متضاد 

در اين دوره از يک سو تمايالت گريزاز مرکز و حکومت ملوک الطوايفی شدت 
رهايی بخش جنگل و خيابانی تبلور يافت و  یها يافت که يکی، در سيمای جنبش

کمابيش از همدلی بخشی از جامعه روشنفکری برخوردار بود، و ديگری، در 
سواد کوهی، اسماعيل آقا  سيمای خوانين و سرکردگان اياالت مانند امير مؤيد

سميتقو، دوست دمحم خان بلوچ، شيخ خزعل، که فرياد خودسری سر داده و عمال 
 . از فرمان حکومت مرکزی سر بر تافته بودند، جلوه گر شده بود



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٩٨                                                                             ٧    دق ، 

  

  

  

اما هر قدرکه تمايالت گريزاز مرکز به لحاظ جغرافيايی بيشتر درمناطق مرزی 
 یها ريان سياسی که بيشتر تحصيل کردهايران بروز يافته بود، در تهران يک ج

کرد؛ از اين  یکردند، از تمرکز گرايی حکومتی پشتيبانی م یجديد آن را هدايت م
گران پايانی  رو فشار همزمان تمايالت قوی سياسی متضاد، از تحمل حکومت

نمايندگان اين تفکر، تمرکز گرايی قوی را تنها راه حل مشکل . قاجار فراتر بود
اقتدار «از نظر دکتر سيف زاده، نظريه . کردند یافتگی ايران قلمداد متوسعه ناي

ها مطرح شده بود خود نوعی نظريه بحران  که در اين سال» گرايی ديوانساالر
زيرا تقاضاهای مشارکت و توزيع جامعه موجب بحران مشروعيت و «بود، 

 یها پاسخی که رژيم برای حل بحران. شود یرسوخ مشروعيت و رسوخ رژيم م
  )٤٨(.مزبور دارد چيزی جز سرکوب سازمان يافته نيست

  
 اجتماعی  یها تشديد ناآرامی

آيد که اوضاع آشفته اجتماعی ايران در هنگام سقوط قاجاريه، با  یچنين به نظر م
ها  اجتماعی قبل از وقوع انقالب یها نظريه برينتون در خصوص تشديد ناآرامی

و » بالتکليفی«، »برزخ«ين دوران با عناوين منابع تاريخی از ا. انطباق دارد
در اين دوران چنان ناامنی مستولی . کنند یياد م )٤٩(»اوضاع پيچيده سياسی«
گردد که از شگفت روزگار حضور نيروهای انگليسی نوعی ثبات روانی  یم

هر «: نويسد یآيرونسايد در اين باره م. بخشد یموقت به برخی از افراد جامعه م
کرد که پس از خارج شدن نيروهای شما از ايران،  یم، از من سوال مکس را ديد

 )٥٠(» .چه بر سر کشور خواهد آمد
گفتنی است که منابع داخلی ضمن اذعان به ناامنی اجتماعی معتقد بودند برخی 

در «کرد تا  یاز سارقان و عناصر شرور را دولت انگليس تحريک به آشوب م
 )٥١(».لت مرکزی قادر به حفظ امنيت نيستداخل و خارج انتشار دهد که دو
 یها زنجان، خوزستان، خراسان، تفنگچی« برای مثال در آن آشفته بازار 

  )٣( )٥٢(».خواستند کردند یخوانين و مالکين هر چه م
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  »خط سيد ضياء« 

  
ايرانيان از رهگذر انقالب مشروطيت چگونه  «در مقالۀ ابوالحسن بنی صدر 
در حقيقت، :  می نويسد » ه ای با دولت را در سر داشتند ؟دولتی و چگونه رابط

مدند و به تدريج هويتهای مشخص آاز عصر قائم مقام بدين سو، دو تمايل پديد 
يکی خواستار استقالل و داخلی کردن دولت و ديگری جانبدار استبداد و : يافتند

م قرار اين دو از يکديگر جدا و رو در روی ه. وابستگی به بخش مسلط جهان
جريان استقالل طلب، بر اصل . گرفتند و همچنان رويا روی يکديگر قرار دارند

موازنه عدمی يا منفی، کوشيده است مداخله قدرت خارجی را در امور داخلی به 
بيشتر از اين، کوشيده است ايران را از روابط قوا در مقياس . صفر رساند

دجوش دانسته و در کار رشد رشد را درون زا و خو. جهان، بيرون نگاه دارد
و . زادی و استقالل و رشد بوده استآپذير کردن فرهنگ ايران بر اصول 

جريان وابسته، استيالی استبدادی خويش را بر مردم ايران در گرو خارجی 
« به قول مخبر السلطنه هدايت، ( کردن دولت و اقتصاد ايران و تجدد صوری 

و، برغم جنبش تنباکو، امتياز فروشی کار از اين ر. ، يافته است»تمدن بلواری
 روزمره شاه و درباريان او شده است 

و بانک روسی » شاهنشاهی« بهنگام انقالب مشروطيت، دو بانک انگليسی     
گمرکها . ، اختيار دولت را از لحاظ بودجه اش در دست داشتند»استقراضی« 

ن قزاق تشکيل داده در گرو قرضه ها بودند و روسها، برای دولت قاجار، قشو
هنوز تا : اندازه خارجی شدن دولت را، منابع بودجه گزارش می کنند. بودند

بقيه، از . درصد بودجه دولت از منابع داخلی تأمين می شد ٩٦شمسی،  ١٢٤٩
درصد، تأمين  ٣/١درصد و از محل عوارض گمرکی  ٧/٢محل فروش امتياز 

درصد بودجه از منابع داخلی  ٥/٣٧اما بهنگام انقالب مشروطيت، تنها . می شد
درصد از محل  ٧٥/١٢در صد حقوق و عوارض گمرکی و  ٣٠. تهيه می شد

. درصد از محل قرضه های خارجی، بوده اند ٧٥/١٩واگذاری امتيازها و 
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بدانخاطردر قانون اساسی، رسيدگی به دخل وخرج کشوراز وظايف اختصاصی 
در بودجه خود و ارتش و  مجلس شورای ملی گشت تا مگر بتوان دولت را،

جامعه ملی، اثر وابسته شدن . زاد کردآنيروهای انتظامی، از قدرتهای سلطه گر 
دولت به اقتصاد مسلط و وابسته شدن خود به بودجه دولت را، روزانه تجربه 

با وجود اين، برغم اصالحات مالی، . تجربه ای سخت فقر افزا و تلخ. می کرد
مدهای بودجه دولت، از منابع آخانی، نسبت درهنوز، بهنگام کودتای رضا 

داخلی و خارجی، همان ماند که بود اما جهت ياب عمومی تحول سياست مالی و 
و سپس ) شمسی  ١٢٩٨(  ١٩١٩اگر نه، قرارداد . پولی، استقالل دولت بود

سياست اقتصادی دوران پهلوی، . ضرورت پيدا نمی کردند ١٢٩٩کودتای 
گرداندن دولت و بازگشت به روند خارجی کردن  گويای توقف روند مستقل

دولت و اقتصاد و متالشی کردن فرهنگ از راه القای نه عناصری از فرهنگ 
بيانگرهای قدرت خود کامه و اسطوره ساز ( غرب که عناصر ضد فرهنگی 

« ، بهنگام بردن رضا ١٣٢٠چنانکه در . است) قدرت غرب بمثابه سلطه گر 
 ٤/١٨. درصد بودجه از منابع صرفا داخلی بود ١٢ها به تبعيدگاه، تن» شاه 

منابع زير « درصد از نفت و  ٢/٥٣درصد از حقوق و عوارض بر واردات و 
اين روند، تا جنبش ملی کردن . درصد کسر بودجه ٤/١٦و » زمينی ديگر 

ن آاگر حکومت مصدق بر. صنعت نفت و نخست وزيری مصدق ادامه پيدا کرد
کند و نزاع اصلی با امپراطوری ميرنده انگلستان و »  ملی« شد که دولت را 

استبداديانی که دربار پهلوی را ستاد خويش کرده بودند، نزاع بر سر دولت 
ن رو آوابسته به ملت و يا دولت بيگانه با مردم و يگانه با قطب مسلط، گشت، از 

او می دانست که . بود که مصدق می دانست معنای خارجی شدن دولت چيست
ارجی شدن دولت، وابستگی ملت به بودجه دولت و وابستگی بودجه دولت به خ

نفت و گاز و منابع زير زمينی ديگر و استعدادها و ( جريان نيروهای محرکه 
از ايران به قطب مسلط و گرفتار فقر و قهر روز افزون شدن ... ) سرمايه ها و

وجه تميز نهضت . مردم کشور و عقيم گشتن فرهنگ و نا ممکن شدن رشد است
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نها، توجه او آملی ايران و مصدق از جنبش ها در کشورهای ديگر و رهبران 
او و . زادی بودآبه اين مهم و به تجربه گذاشتن راه و روش رشد در استقالل و 

وردن دولت را، با اقتصاد آحکومت او، ملی کردن يا تحت حاکميت مردم در
ب بودجه دولت و متکی کردنش به بدون نفت و اين اقتصاد را با تغيير ترکي

نکه، براثر محاصره اقتصادی و جلوگيری از آبا . مدهای داخلی شروع کردآدر
فروش نفت ايران، هزينه بخش نفت هم بر بودجه تحميل شده بود، ترکيب بودجه 

درصد و حقوق و عوارض بر واردت  ٣٢منابع داخلی : را بدين سان تغيير داد 
مرداد، بقصد بازگرداندن  ٢٨کودتای . درصد ٣ها درصد و کسر بودجه تن ٦٥

دولت به بيراهه خارجی شدن و متوقف کردن تجربه رشد اقتصادی در استقالل 
وگرنه، امريکا و انگليس چرا تن به کودتائی می دادند تا، نيم قرن بعد، . بود

ن، از مردم ايران، پوزش آرئيس جمهوری و وزير خارجه امريکا، بابت 
مرداد، روند خارجی شدن دولت و اقتصاد  ٢٨هر رو، با کودتای بخواهند ؟ ب

در صد بودجه  ٤/١٠، تنها ١٣٥٠چنانکه در بودجه سال . کشور، شدت گرفت
درصد  ٥/٤١درصد از حقوق و عوارض گمرکی و  ٢/٢٣. از منابع داخلی بود

يکبار ديگر، در دوران مرجع انقالب، . درصد کسر بودجه بودند ٣٥از نفت و 
کودتای . شد بودجه و دولت داخلی شود و تحت حاکميت ملت قرار گيرد کوشش
، از نو، روند خارجی کردن دولت و اقتصاد و عقيم کردن فرهنگ را ٦٠خرداد 

درصد بودجه دولت از  ٨٠: امروز، خود می گويند . جانشين روند استقالل کرد
 .درصد اقتصاد کشور است  ٨٠نفت و بودجه دولت 

زادی هم بمعنای انتقال آزادی، آجربه، اصل استقالل با اصل در جريان ت    
قطعی حاکميت به ملت و هم بمعنای حقوق مند شناختن انسان و اصل رشد، 

ايرانيان نه به : ينده اهميت دارد، اينست آنچه از لحاظ حال و آاما . همراه شد
« وی، بوده اند و نه به روش فرانس» زادی از دولت« آشيوه انگليسی، در پی 

ن بوده است که آوجدان ملی خواستار . را می جسته اند» زادی از راه دولتآ
رشدی . دولت را از سيطره دو قدرت روس و انگليس خارج و تابع ملت بگرداند
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که اين وجدان بدان رضا داده است، به حق، با استقرار حاکميت مردم بر دولت، 
دستگاه مکنده نيروهای وارد مرحله بازگشت ناپذير می شود هرگاه دولت 

بر مردم ايران مشکل نبود دريابند که . نها به قطب مسلط، نماندآمحرکه و انتقال 
ورده فعال شدن نيروهای محرکه در جامعه ايران و در آرشد خودجوش و فر

نها که از راه رها کردنش از آنه از راه متالشی کردن فرهنگ . ايران است
 ، ميسر می شود عناصر ضد رشد يا ضد فرهنگ قدرت

رضا خان، هويت قطعی تری  –با وجود اين، تمايلی که با کودتای سيد ضياء     
ن نبود که اصول آرا در پيش گرفت، ديگر درپی » خط سيد ضياء« پيدا کرد و 

زادی آدر انقالب مشروطيت، جانبدار تقدم . راهنمای انقالب ايران را انکار کند
زادی و آخان، از تقدم تجدد و ترقی بر  رضا –شد و با کودتای سيد ضياء 

بخش حاکم بر دولت از تقدم  –که متالشی شده است  -استقالل دم زد و امروز، 
در قلمرو انديشه راهنما، واقعيت سخت . جانبداری می کند» اسالم ناب دمحمی« 

نها که گمان می برده اند بايد ايران تا مغز استخوان آ: در خور اهميت اينست
ن آشود، بعد از وقوع انقالب، کوشش مستمر بکار برده اند که، به فرنگی ب

انقالب، انديشه راهنمائی را بدهند که نمی داشت اما دلخواه اينان بود و زمينه 
يا خارجی کردن کامل دولت و » تمدن بولواری«ساز کودتای رضا خانی و 

يست که رضا بيهوده ن. بود» غربی کردن فرهنگ ايران«نها آاقتصاد و به گمان 
بديهی از . می خوانند» فرزند مشروع انقالب مشروطيت ايران«خان را 

صورت سازان نمی توان انتظار داشت که دريابند چرا با وجود شکست تجربه 
که غرب خود بدان معترف است، از تنگدستی، هنوز » غربی کردن فرهنگ«

ار داشت به اين تجدد صوری را می خورند ؟ و باز نمی توان انتظ« نان خورده 
چرا از قائم مقام بدين سو و از جنبش تنباکو تا انقالب : پرسش پاسخ دهند

اصل راهنمای تمايلی شد که، تا » موازنه منفی«يا » موازنه عدمی«مشروطيت، 
امروز، تمامی جنبشهائی را برانگيخته و رهبری کرده است که صفت همگانی 

 کرده اند ؟ زادی و استقالل و ترقی را هدف آداشته و 
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کوشيده است وجدان همگانی را نسبت به » زادیآخط استقالل و« در برابر،    
زادی و رشد آهمراه و همزاد بودن اصول راهنمای جنبشهای ايرانی، استقالل و 

تجربه تلخ تقدم اين . زادی بمثابه انديشه راهنما، غنی و شفاف بگرداندآو بيان 
خود کرده اند و هم استواران بر اصول ن اصل را هم مردم ايران آاصل بر 

. ن را تشريح کرده اندآراهنمای جنبشهای ايرانی، بطور پيگير، پر خطر بودن 
زادی، يک روز، تجدد، يک روز اسالم ناب آيک روز، ( پرده های رنگارنگ 

خط سيد « پرده هائی را دريده اند و می درند که پيروان . را دريده اند) دمحمی 
عيتی کشيده اند و می کشند که خارجی کردن دولت و اقتصاد و بر واق» ضياء

روياروئی دو جريان تا بدين جا ادامه يافته . نازا کردن فرهنگ ايران است
  )٤.(است
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  :توضيحات و مآخذ◀
) براساس اسناد وزارت خارجه آمريکا» از قاجار به پهلوی « ( دمحم قلی مجد - ١
مؤسسه مطالعات و  -مصطفی اميری –زايیسيدرضا مر –مترجمين –

   ١٣٧ - ١٥٣صص    – ١٣٨٩ –پژوهشهای سياسی 
  
 موسسه:  نشر حسن فراهانی، »  اول جلد ايران معاصر تاريخ روزشمار«  - ٢

  ١۴-ص   - ١٣٨۵ سياسی، پژوهشهای و مطالعات
 –فصلنامه علمی » نتقال قدرت از قاجاريه به پهلوىا« نفيسه واعظ - ٣

، ٨٢زمستان  -، شماره بيست و چهارم ۶، دوره ۶مقاله  -وم سياسی پژوهشی عل
  ١٣٠  - ١٣٨،  صص ١٣٨٢پاييز 

  نفيسه واعظ شهرستانی، عضو هيأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی دکتر* 
ايرانيان از رهگذر انقالب « -به نقل ازمقاله ابوالحسن  بنی صدر: منبع -٤٣

مرداد  »ا دولت را در سر داشتند ؟مشروطيت چگونه دولتی وچگونه رابطه ای ب
   ١٣٧٩ماه  

  
  »از قاجار به پهلوی « دمحم قلی مجد : پی نوشتها  ◀
اول،  یپس از جنگ جهان: حکومت وثوق الدوله با انگليس ١٩١٩قرار داد « - *

وثوق الدوله  یران به امضايل كرد كه از ايران تحميرا بر ا یانگلستان قرارداد
 یوثوق الدوله با همكار. دير مختار رسيكس وزكا یس به امضايواز انگل

وثوق الدوله (  یك مبالغيكه هر ینصرت الدوله و صارم الدوله درحال
 ١٠٠٬٠٠٠تومان و صارم الدوله  ١٠٠٬٠٠٠تومان، نصرت الدوله  ٢٠٠٬٠٠٠

س يرا با دولت انگل ١٩١٩از دولت انگلستان رشوه گرفته بودند قرارداد ) تومان
سرانجام با مخالفت بسياری . د آغاز شديجد یك گرفتارينجا يمنعقد ساخت و از ا

از رجال ملی ، آزاديخواهان ،  روشنفکران ، روحانيون، روزنامه نگاران، و 
ن قرارداد از جمله سيد حسن مدرس، قرارداد يخطبای آن دوره در برابر ا

شكست خورد، عاقد آن معزول شد وبه اروپا رفت و ميرزا حسن خان 
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قرارداد .كسال استعفا كرديافت، اما در كمتر از يا صدارت يرنيه پرالدوليمش
زنده ياد سيد . ران بوديتسلط بر ا یانگلستان برا یها نهياز گز یكيفقط  ١٩١٩

« : حسن مدرس در مجلس شورای ملی دوره پنجم در ضمن سخنانش می گويد
يده بود، با کم رشد و نرس) انگليسی ها( ملت ايران با اينکه به قول حضرات... 

اينکه اکثريت مردمش به پيچ و خم ها و رموز سياست آشنا نبودند، الحق و 
. االنصاف مخالفت خود را با قرار داد به بهترين وجهی که ممکن بود نشان داد

نه اينکه زيدی بگويد من مخالفت کردم، يا حسن مخالف بود، يا حسين مخالفت 
و خصيصه ذاتی ملت بود که  خير، سرعمده موفقيت ملت همان سرشت. کرد

قوه ملت و طبيعت ملت، يعنی قويترين نيروئی که می تواند با هر . مقاومت کرد
   .»...دسيسه و تهاجمی مقابله کند، باعث اين موفقيت گرديد

سيد ١٢٩٩) اسفند( حوت  ٣، طرح كودتا انگليسی١٩١٩با شكست قرارداد 
  ».رفتضياء و رضا خان در دستور كار انگلستان قرار گ

خردا د بمناسبت صد و بيست و هشتمين سالگرد تولد دکتر  ٢٦«به نقل  از * 
نشريه  انقالب  –از جمال صفری  -) ٣(زندگينامه دکتر دمحم مصدق » مصدق 
   ٧٥٣شماره  –اسالمی 

 ٢٤مورخ . ٧٤١، ٩١/ ٥٦،  ٣٧٨٨گزارش  ديويس و ضمائم، شماره - ٢
  . ١٩٢٠نوامبر  

 ٢٩مورخ . ٧٤١، ٩١/  ٦٦،   ٦٣٤ميمه، شمارهگزارش کالدول و ض  -  ٣
  . ١٩٢٠نوامبر  

  . ١٩٢١ژانويه  ٥مورخ . ٨٩١، ٠٠/  ١١٧٠،  ٢تلگرام  کالدول ، شماره   - ٤
ژانويه  ٦مورخ . ٨٩١، ٠٠/  ١١٧١،  ٣تلگرام  کالدول ، شماره    – ٥

  ١٤مورخ پست ديپلماتيک،   ٨٦٣نامه های  نرمن به کالدول، فايل شماره    – ۶  ١٩٢١٫
  . ١٩٢١ژانويه  ١٥و 
ژانويه  ١٥،  ٨٩١.  ٠٠/ ١١٩٥/ ١٠گزارش فصلی کالدول، شماره    – ٧

١٩٢١٫  
  ١٩٢١٫ژانويه  ٢١،  ٨٩١.  ٠٠/ ١١٧٦،  ٥تلگرام کالدول، شماره   – ٨
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  .   ١٩٢١فوريه    ٩،  ٨٩١.  ٠٠/ ٨٣،  ٧تلگرام کالدول، شماره  – ٩
  ٥، مورخ    ٨٩١.  ٠٠/ ١١٩٦، ١١گزارش فصلی  کالدول، شماره   – ١٠

  .    ١٩٢١آوريل  
١١ - Majd , Oil and The Killing of The  American Consul in Tehran    

     ٤٥ – ٥٥صص 
  

 
  »انتقال قدرت از قاجاريه به پهلوى« نفيسه واعظ: پی نوشته ها ◀
 
: هرانت( » تاريخ انقالب مشروطيت   ايران« دمحم علی تهرانی کاتوزيان  – ١

 ٢٠٠ص ) ١٣٧٩انتشار، 
امير کبير ، : تهران( حسين مکی، زندگانی  سياسی  سلطان احمد شاه  - ٢

  ٩٧ص ) ١٣٧٧
( رحيم زاده صفوی ، اسرار سقوط احمد شاه، به کوشش بهمن دهگان – ٣

  ٣١٢ص ) ١٣٦٨فردوس ، : تهران
ش  بر آمدن  رضا خان  و بر افتادن  قاجار  و نق: سيروس غنی ، ايران – ٤

  ٣٥١ص ) ١٣٧٧نيلوفر، : تهران(  انگليسی ها ، ترجمه  حسن کامشاد
شهاب : تهران(  خاطرات پرنس ارفع ، به کوشش علی دهباشی: ارفع  – ٥

  ٤٩٩ص ) ١٣٧٨ثاقب، 
  ٣٥١همان ف ص   – ٦
گزارش های محرمانه وزارت امور خارجه انگليس در باره : کتاب آبی – ٧

، به کوشش بشيری  ١٩٠٩مه   ١٠تا  ١٩٠٨ نوامبر   ٣٠انقالب  مشروطه  از 
  ٥٢٠٫، ص  ٢، ج 

  ٥٢١همان،  ص  – ٨
( صادق مستشار الدوله ، يادداشت های تاريخی ، به کوشش  ايرج افشار  – ٩

  )١٣٦١فردوسی ، : تهران
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مخبر السلطنه هدايت گزارش  ايران  قارجاره   و مشروطيت ، به اهتمام   – ٠
  ٢٥٩٫، ص  ٤و  ٣ج ) ١٣٦٣قره، ن: تهران( دمحم علی   صولتی 

اليور  باست، آلمانی در ايران ، ترجمه  حسن : برای اگاهی  بيشتر ر، ک  -١١
  .به بعد ١٧٧ص ) ١٣٧٧شيرازه، : تهران ( بنی احمد 

  ٣٢سيروس غنی ، پيششين،  – ١٢
ابوالقاسم کحال زاده ، ديده ها و شنيده ها ؛  خاطرات  ابالقاسم  کجال   - ١٣

  ٢٩٤٫ص ) ١٣٧٠البرز، : تهران ( کوشش  مرتضی  کامران زاده، به 
) ١٣٧٧رسا، :تهران( جان فوران، مقاومت شکننده ، ترجمه احمد تدين – ١٤

  ٢٩٦ص 
15- Peter Avery, The Cambridge History of Iran, Volumen 7, 
Cambridge University Press, p215  

 .٤١٨ابوالقاسم کجال زاده، پيشين ، ص  – ١٦
نيکی کدی ، ايران  دوران قاجار و بر آمدن  رضا خان ، ترجمه  مهدی  – ١٧

  ١٣٢٫ص ) ١٣٨١ققنوس، : تهران( حقيقت  خواه 
نصرهللا سيف پور فاطمی ، ايينه عبرت ؛ خاطرات  دکتر سيف پور  – ١٨

  ١٥٤ص )١٣٧٨سخن ، : تهران ( فاطمی ، به کوشش  علی دهباشی 
  گ١٥٤همان، ص  – ١٩
ر زرگر ، تاريخ روابط سياسی ايران  و انگليس  در دورۀ  علی اصغ – ٢٠

  ١٥٢ص ) ١٣٧٢پروين، :  تهران( رضا شاه، ترجمۀ کاوه بيات 
( کرين برينتون، کالبد شکافی  چهار انقالب ، ترجمه  محسن ثالثی  – ٢١

  ٦١ص )  ١٣٧٦سيمرغ، چاپ ششم، : تهران
  ٦٢همان،  ص  -٢٢
  ٧٨همان، ص  – ٢٤گ٧٧همان، ص  -٢٣
دمحم حسين  کتابفروش، تا چه  شود؟  بازتاب  واقعه  مشروطه   در  – ٢٥

مجموعه  ای  از مکاتبات  تجاری  حاج  دمحم  حسين  کتابفروش ، به کوشش  
  ١٥٣ص ) ١٣٧٨شيرازه ، : تهران( سيروس سعدونديان
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امير : تهران( ملک الشعرابهار، تاريخ مختصر  احزاب سياسی  ايران  – ٢٦ 
  ٢٩٥، ص ٢ج ) ١٣٧٨کبير، 

  ٣٤٩همان ، ص  – ٢٧
دمحم علی  همايون کاتوزيان، دولت  و جامعه  در ايران ؛ انقراض  قاجار   – ٢٨

  ٣٩٨ص ) ١٣٧٩مرکز ، : تهران( و استقرار  پهلوی ، ترجمه حسن  افشار 
( آن لمپتون، سيری در تاريخ  ايران بعد از اسالم، ترجمه  يعقوب  آژند – ٢٩

  ٢٧٣ص ) ١٣٦٣ امير کبير،: تهران
ج ) ١٣٥٥امير کبير  ، : تهران( احمد کسروی ، تاريخ مشروطه ايران – ٣٠

  ٦١٤، ص ٢
ادموند آيرونسايد ، خاطرات  و سفرناه  ژنرال آيرونسايد، ترجمه بهروز  -٣١

  ٥٢ص ) ١٩٦٣اينه ، : تهران( قزوينی 
نشر  :تهران (  ١٢٩٩حسن مرسلوند، اسناد کابينه  کودتای سوم  اسفند  – ٣٢

  ٣ص ) ١٣٧٤تاريخ ، 
  ٢٦٠مخبر السلطنه هدايت، پيشين، ص  – ٣٣
( يرواند  ابراهاميان؛ ايران  ميان دو انقالب ، ترجمه  فيروزمند و ديگران – ٣٤

  ٣٥ص ) ١٣٧٨مرکز  ، : تهران
  ٢٩٠٫دمحم تقی  بهار  پيشين ، ص  – ٣٥
( طرات  من عباسقلی گلشائيان، گذشته  ها و انديشه های  زندگی  يا خا-  ٣٦

  ١٩٫ص ) ١٣٧٧انيشتين، :  تهران
  ٧٢ا، ص يرحيم زاده صفوی ، پيشينر – ٣٧
  ١٠٧عباسقلی  گلشائيان، پيشين ، ص  – ٣٩
  ٣٨٢٫سيروس غنی ، پيشين، ص  – ٤٠
  ٢٤٤٫مخبرالسلطنه هدايت، پيشين ، ص  – ٤١
  ٧٩عباسقلی گلشائيان، پيشين، ص  – ٤٢
  ٣٦٢يحيی دولت آبادی ، پيشين ص  – ٤٣
  ٢١حسن مرسلوند ، پيشين ، ص  – ٤٤
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  ٣٦٢دمحم تقس بهار، پيشين، ص  – ٤٥
  ١)١٣٣٦ربيع الثانی (  ٤٤کوکب  ايران، ش  – ٤٦
  ٥١و   ٤٨ادموند  آيرنسايد ، پيشين ، ص  – ٤٧
) ١٣٧٣قومس ، : تهران( حسين سيف زاده، نوسازی و دگرگونی سياسی  – ٤٨

  .٢٤٣ص 
وری رضاخان  در ايران، ترجمه  سيروس   ملکيف ، استقرارديکتات. اس   -  ٤٩ 

  ٢٧٫ص ) ١٣٥٨شرکت سهامی  کتابهای جيبی، : تهران( ايزدی 
  ٥٢ادموند  آيرونسايد ، پيشين، ص  – ٥٠
  ٤٠٦آبوالقاسم کحال زاده ، پيشين، ص  – ٥١
: قم ( باقی . تحرير تاريخ شفاهی  انقالب  اسالمی   ايران،  به کوشش  غ – ٥٢

  ٥٩ص ) ١٣٧٣چاپ باقری ، 
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  فصل سوم
  

  ايران از سقوط مشروطه تا کودتای سوم اسفند  
 
ايران ازسقوط مشروطه «پژوهشگرتاريخ معاصرايران درکتاب*حسين آباديان  

 : گوشه ای از رويدادهای آن زمان را اينگونه  آورده است» تا کودتای سوم اسفند
 ١٩١٩خويش آگاه بودند، قرارداد انگليسی ها که خود از ميزان نفرت مردم از 

را باعث تداوم اين نفرت تلقی می کردند، نيز آنان از بيم اينکه مبادا قوای 
کوچک خان ضربه اساسی به منافع آنان وارد کند، بايد راه حلی اساسی به 

خزانهداری در اين مخالفت با نايب . منظور حفظ منافع خويش اتخاذ می کردند
بود، به همين دليل به وزارت جنگ فشار آورد تا  السلطنه هند همداستان

مسئله ای  - )١(شرق ايران خارج کند از شمال غرب و شمالنيروهای خود را 
ديگر هم وجود داشت و آن اين که در سال پايانی جنگ اول جهانی، يعنی سال 

، هزينه نظامی بريتانيا در ايران به سالی سی ميليون ليره بالغ ميشد، اين ١٩١٨
م شامل پرداخت مستمری به شاه، کمک ماهانه به دولت و نيز حقوق قزاق ها رق

کرزن بر اين باور بود که بايد اندکی صبر کرد، زيرا بدون حضور ) ٢(هم ميشد
وقتی تحت فشار ) ٣(از بين خواهد رفت ١٩١٩بريتانيا در ايران قرارداد 

لستان مقرری برچيده شد، دولت انگ ١٩١٩مخالفين داخلی و خارجی قرارداد 
خزانهداری . دولت ايران را که ماهی سيصد و پنجاه هزار تومان بود قطع کرد

هم کمک به قزاق خانه را که ماهی يکصد هزار تومان بود قطع نمود و هم چنين 
دولت وثوق . به ماهی شش هزار تومان کمک ساليانه به سپاه خراسان خاتمه داد

وزارت جنگ بريتانيا . ور بگنجداينک ضعيف تر از آن شده بود که در تص
  ميگفتند دولت ايران حتی وزير . وخامت وضع دولت او را گوشزد ميکرد

در پشت ) ۴(بپردازد زيرا پرداخت آن برای اين وزارتخانه دشوار شده است
تمام اين تحوالت نقشه ای نهفته بود، همان نقشه ای که روزنامه رعد مدت ها 

  نقشه اين بودتا قوای شوروی . آن پرده برداشتپيش دردوره مأموريت براوين از
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را وارد ايران کنند، آنگاه انگليسی ها به بهانه مبارزه با نفوذ کمونيسم سيطره 
دسيسه . خود را بر مناطق شمالی و مرکزی ايران و به ويژه تهران افزايش دهند

. دهای رضا افشار و احسان هللا خان نقش مهمی در اجرای اين سناريو ايفا کر
باالتر، از قول دولت آبادی نشان داديم که قوای قزاق چگونه بهانه به دست 
نيروهای سرخ داد تا وارد انزلی شوند، موضوعی که حتی اعجاب اين نويسنده 

 .را هم باعث شد
يکی از مهم ترين گردانندگان سياست بريتانيا در قبال مسئله ايران در اين زمان، 

. به وزارت کشور دست يافت ١٩١١چيل سال چر) ۵(سر وينستون چرچيل بود
حرکتی ضد يهودی رخ داد، وقتی ) .Sauth Wales(در اين سال در ساوت ويلز

او ديد پليس محلی قادر به مهار بحران نيست، نيرويی برای استقرار آرامش 
در اين سال . وزيرجنگ کابينه لويد جرج شد ١٩١٩وی سال . اعزام کرد

روسيه از نيروهای روس سفيد به فرماندهی  چرچيل برای سرکوب انقالب
حمايت کرد، مردی که عليه بلشويسم می جنگيد و ) .Denikin (ژنرال دنيکين

می کردند؛ اما در مقام عمل نيروهای دنيکين  نيروهای انگليسی از او پشتيبانی
شروع به فعاليتهای ضد يهودی کردند، به همين دليل چرچيل مورد استيضاح 

برای دفاع از خود تلگراف هايی که برای دنيکين به منظور او . واقع شد
جلوگيری از تحرکات ضد يهودی ارسال کرده بود، نشان داد و به آنها استناد 

به طور کلی چرچيل درسراسر دوره زندگی اش به صهيونيسم ابراز عالقه . کرد
 نخستين باری که از. می کرد و هميشه از اين دست حرکت ها حمايت می نمود

جنبش صهيونيستی برای استقرار و تشکيل يک دولت يهودی در افريقا دفاع 
و زمانی بود که معاونت وزارت مستعمرات انگلستان را به  ١٩٠۶نمود، سال 
دو سال بعد از شرق افريقا بازديد نمود، از اين به بعد او مصر شد . عهده داشت

سال به وزارت . که يهوديان بايد در سرزمين فلسطين اسکان داده شوند
مستعمرات دست يافت، به دليل منازعات بين ملک فيصل و نيروهای فرانسه در 

او تالش . دمشق، چرچيل با ناآرامی گسترده ای در سراسر خاورميانه مواجه شد
  کرد ناآرامی ها را فرونشاند، به همين دليل در کنفرانسی در شهر قاهره؛ ملک 
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در پايان . شاه دست نشانده عراق تعيين کردفيصل را به عنوان نخستين پاد
درعين حال با سر هربرت . به فلسطين رفت ومدت يک درآنجا ماند١٩٢١مارس

درهمين سفر او در بيت المقدس با . ساموئل قيم انگليسی فلسطين هم ديدار نمود
کرد، دراين ديدارچرچيل به عبدهللا پيشنهاد نمود پادشاه ربرادر فيصل عبدهللا ديدا

کتابی  ١٩٢٢در مه . وراء اردن شود که اين تقاضا مورد قبول عبدهللا واقع شدما
در کتاب سفيد به اعراب . منتشر گرديد» کتاب سفيد«منسوب به چرچيل به نام 

اطمينان داده شد بريتانيا قصد ندارد يک سرزمين کامالً يهودی در فلسطين ايجاد 
رمردم و سرزمين فلسطين تسلط او وعده داد که يهوديان به طورکامل ب. نمايد

طبق مندرجات کتاب سفيد، مهاجرت يهوديان بايد به اندازه ای . داده نخواهند شد
می شد که آنها امور اقتصادی فلسطين را به طور کامل قبضه ننمايند و نبايد 

يهوديان انتشار کتاب سفيد را . مهاجرين جديد به اين سرزمين اعزام می گرديد
نی بريتانيا دربرابر وعده بالفورتلقی کردند، صهيونيست ها می به منزله عهد شک

با اينکه در کتاب سفيد به . گفتند بريتانيا يهوديان را به حال خود رها ساخته است
مضمون وعده بالفور تأکيد شده و توضيح داده شد که مفاد آن اعالميه غير قابل 

. غايت خشمگين بودند تغيير است، اما صهيونيست ها از انتشار کتاب سفيد به
طبق مندرجات کتاب سفيديهوديان می توانستندسرمايه خود را آزادانه در 

استقرار يهوديان . فلسطين به کاراندازند وحقوق آنها به رسميت شناخته خواهدشد
درسرزمين فلسطين طبق مندرجات کتاب سفيد تضمين بين المللی می يافت و 

اساس سوابق تاريخی سکونتشان در اين  مسئله اسکان آنها در اين سرزمين بر
. منطقه توجيه شد، اما اين مسائل نتوانست رضايت صهونيستها را به دست آورد

چرچيل به شدت بانظريه محدود ساختن مهاجرت يهوديان به ١٩٣٠دردهه 
اوهم چنين توقف شهرک سازی يهوديان در اين کشور را . فلسطين مخالفت کرد

دوم جهانی، زمانی که چرچيل نخست وزير در طول جنگ . مردود شمرد
سکوت کشورهای اروپايی در برابر يهود ستيزی  انگلستان شد؛ به شدت عليه

او در اين دوره باز هم دروازه های فلسطين را به روی . نازی ها اعتراض کرد
مهاجرين بازگذاشت، چرچيل خود در خاطراتش اين امر را ابتکاری فردی 
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 .يه آلمانی ها عنوان می کندبرای پيروزی در جنگ عل
وقتی بلشويک ها به انزلی حمله کردند،جنجالی درکابينه جنگ بريتانيا درگرفت، 
فيلد مارشال هنری ويلسون و وينستون چرچيل وزير جنگ، خواستار آن بودند 

 ١Lord(اما لرد ميلنر . تا نيروهای انگليسی شمال ايران را کامالً تخليه کنند
Milner (مرات تهديد کرد اگر اين کار صورت گيرد بدون ترديد وزير مستع

در اين بين مونتاگ بيشترين خصومت را عليه کرزن به ) ۶.(استعفا خواهد داد
او بهترين راه جلوگيری از حمله بلشويک ها را به ايران، آن ميدانست . خرج داد

ً اعالم شود قرارداد  اد به واقع مخالفين قرارد) ٧(عملی نيست ١٩١٩که رسما
به نظر کسانی . می گفتند نبايد بيش از اين به اقتصاد محتضر ايران کمک کرد

چون چرچيل ومونتاگ، ايران بايدخود فکری برای رفع مشکالت خويش می 
کرد و دولت انگليس نبايد متعهد شود پولی را که بايد صرف بازسازی اقتصاد 

از سويی با . مايدمتالشی شده انگلستان در طی جنگ کند، به ايران سرازير ن
برچيدن قرارداد، بايد بهانه جويی هم ازبلشويک ها سلب می شد، به اين شکل با 

نخست اينکه افکار عمومی داخل کشور آرام می : يک تير دو نشان زده می شد
شد و ديگر اين که روس ها را حداقل به طور مقطعی از حمله به ايران 

رآن وضعيت بغرنج ايران چگونه می اما مسئله اين بود که د. منصرف می نمود
 توانست خود را سرپا نگهدارد؟

 ١٩١۵بهواقع وضع ماليه ايران سال ها قبل از اين تاريخ بحرانی بود، سال 
ميالدی بود که برخی از مطبوعات کشورعليه بانک شاهنشاهی به صدا در 

قتصاد دراين سال بانک شاهنشاهی دچار بحران مالی شد، اين امر تمامی ا. آمدند
برخی از مطبوعات به خود جرأت دادند واز اينکه اقتصاد . کشور را فلج ساخت

روزنامه عصر جديد نوشت . کشوردردست يک بانک خارجی است انتقاد نمودند
حتی اگرامتياز بانک شاهنشاهی لغو شود؛ باز هم بانک و صرافان، ضرر و 

صوصاً طبقه فقرا و بلکه خسارت را عامه اهالی و مخ«زيانی متحمل نميشوند، 
متوسطين ميبرند که بيچاره ها کورکورانه يا از روی اضطرار خود را در يک 

ريشه بحران مالی کشور در اين زمان به » .چنين زحمت و اشکالی ميبينند
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عمليات بانک شاهنشاهی باز ميگشت، به دليل وقوع جنگ و کسادی اقتصادی، 
ه همين دليل مردم اسکناس ميدادند ب. بانک حتی اسکناس های خود را نميپذيرفت

و سکه دريافت ميکردند چون برای تبديل اسکناس به سکه، وقت زيادی از مردم 
تلف ميشد و به عبارتی صفهای طوالنی تشکيل ميگرديد، مردم ترجيح ميدادند 
برای تبديل پول خود به صرافان مراجعه کنند، صرافان برای تبديل اسکناس به 

هر يک تومان يک قران به باال کسر می کردند ، به اين مسکوکات فلزی، از 
اين . ترتيب صرافان بيشرين سود را از کسادی وضع اقتصادی کشور ميبردند

کشاورزان . مسدود گردد و وجه نقد کمياب شود معضل باعث شد باب معامالت
و کسانی که محصوالت کشاورزی از حومه به شهر ميآوردند اغلب اوقات 

دست خالی به خانه و کاشانه خود بازگردند، به عبارتی آنان  ناچار ميشدند
اين يکی از ) ٨(محصول خود را عرضه مينمودند، اما چيزی دريافت نميکردند

 ١٩١٨-١٩١۶داليل بروز قحطی و مرگ و مير طاقت فرسای سالهای بعد يعنی
به عبارت . بود، سالهايی که مردم از قحطی و گرسنگی با داس مرگ درو شدند

هترکشاورزان به دليل اقدامات بانک شاهنشاهی اين ابزار تسلط اليگارشی مالی ب
انگلستان بر اقتصاد ايران، انگيزه توليد را از دست دادند، همين امر خود يکی 
از داليل کمبود و در نهايت قحطی مواد غذايی و به ويژه گندم و سايرغالت در 

 .سراسر کشور گرديد
ت وزرايی وثوق الدوله هم لحظه به لحظه شدت بحران مالی در دوره رياس

مييافت، اين موضوع می توانست برای هميشه به مثابه ابزاری عليه منافع 
کرزن در يکی از يادداشتهای روزانه خود نوشت مصيبت . بريتانيا عمل کند

های فراوانی در ايران برای بريتانيا رخ داده است، اما مسئوليت آن در ابتدای 
وزارت جنگ است که سر وينستون چرچيل آن را اداره ميکرد و در امر متوجه 

درجه بعد اين مسئوليت متوجه اداره هندوستان ميباشد که لرد ادوين مونتاگ آن 
او نوشت آخرين مسئول اين وضعيت، خود کابينه است که . را سرپرستی مينمود

حال وقوع  کرزن پيش بينی کرد فاجعهای در. رياست آن بر عهده لويد جرج بود
است که اگر به نتيجه برسد و به منافع بريتانيا زيان وارد سازد، همه وزارت 
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 )٩(امور خارجه را که او سرپرستی ميکند، سرزنش خواهند کرد
 Andrew Bonar(مهردار سلطنتی آندريو بونار ال ١٩٢٠روز بيستم مه 

Law (که در عين حال رهبری حزب محافظه کار را به دست داشت، گفت 
) ١٠(بريتانيا خود را موظف به حمايت از ايران در برابر تهاجم شوروی نميداند

او که نخست وزير به اصطالح ليبرال . باالخره لويد جرج هم به صدا در آمد
کابينه جنگ بود در پارلمان بريتانيا اظهار داشت، انگلستان در برابر ايران هيچ 

د بريتانيا حتی برای دولتی که آن آخر هم معلوم ش) ١١(گونه تعهد نظامی ندارد
همه برای روی کار آوردنش تالش کرده بود، ارزشی قائل نيست و به طور 
مسلم مصالح ملت ايران را هم در پای منابع نفتی خود در خوزستان و منافعش 

به عبارتی معلوم گرديد برای بريتانيا آنچه . به راحتی قربانی ميکند در هند
دولت های ايران به منظور صيانت از منافع نامشروع اهميت دارد، تسلط بر 

اينک در . خويش است و بس و در اين راستا به هيچ اصل و ارزشی باور ندارد
دولت انگلستان در مورد انگيزه های شوروی از وارد کردن نيرو به ايران گفته 
ميشد که شوروی برای حفظ سرحدات خود به عمليات نظامی مبادرت ورزيده 

حمله سراسری به ايران  اين دولت نوپا به دليل مشغله های فراوان امکاناست و 
اداره هندوستان هم معتقد بود وزارت امور خارجه بايد اجازه دهد . ندارد

ً با روس ها کنار آيند زيرا بريتانيا آماده دفاع از ايران  ايرانيان خود مستقيما
زنه ای برای برقراری وثوق هيچ رو. پشت وثوق به شدت خالی شده بود. نيست

گفتگو با شوروی نگشوده بود، حال آنکه تماس مستقيم با اين همسايه قدرتمند، 
وثوق می توانست مشروعيت رژيم جديد روسيه . ضرورتی بود غير قابل انکار

را نپذيرد اما در عين حال باب گفتگو با آن را هم مسدود نسازد و هميشه امکانی 
وقتی در انگلستان گفتند الزم است ايرانی ها خود . برای چانه زنی باقی بگذارد

ً با شوروی گفتگو کنند، معلوم شد وثوق بيهوده به راه و روش کرزن  مستقيما
بدون انديشه عمل کرده است، زيرا در خود انگلستان هم ديپلماسی بی حاصل 

ً آن کس که بايد با شوروی ها . کرزن در برابر شوروی آماج حمله بود مسلما
اعتماد روس  ١٩١٩و می کرد وثوق نبود، زيرا اينک ديگر بعد از قرارداد گفتگ
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ها به وثوق نيز کامالً از بين رفته بود، به ويژه اينکه وثوق حتی حاضر نشد با 
فرستادگان دولت جديد گفتگو کند؛ از اين باالتر وثوق نسنجيده دولت خودخوانده 

ود تا بين طرفين سوءظنی مساوات را به رسميت شناخت و اينها همه کافی ب
 .هميشگی وجود داشته باشد

ً با بلشويک ها وارد  ديگر اينکه، وقتی هم دولت ايران تصميم گرفت مستقيما
انگليسی ها . گفتگو شود تا شايد راه حلی بيابد، انگليسی ها با آن مخالفت کردند

 حتی اجازه ندادند موضوع تجاوز بلشويک ها به ايران در جامعه ملل مطرح
تقاضاهای فيروزنيزبرای دريافت اسلحه از طرف بريتانيا و طرح . شود

لرد بالفور که اينک نماينده . موضوع بحران ايران در جامعه ملل بی نتيجه بود
اصلی بريتانيا در شورای جامعه ملل بود، گفت اگر موضوع ايران در جامعه 

ابا وجود قرارداد زير!ملل به بحث گذاشته شود، فرانسوی ها ناراحت خواهند شد
آنها ايران را در حد دولتی دست نشانده انگليس بيش نميدانند و ميگويند  ١٩١٩

او حتی گفت امکان ! کسر شأن جامعه ملل است که چنين دولتی عضو آن باشد
 )١٢! (دارد نماينده فرانسه همين را بهانه کند و انگليسی ها را ناراحت نمايد

ا حاضر به پذيرش طرح مذاکره مستقيم ايران فيروز خبر نداشت که انگليسی ه
و شوروی نخواهند بود، زيرا درهمين روزها که او سرگرم گفتگو با کرزن 
بود؛ لئونيد کراسين نماينده تام االختيار لنين در ژوئن همين سال به لندن و 

. پاريس رفت تا مذاکرات تجاری را با دولت های انگلستان و فرانسه آغاز کند
و لرد کرزن با کراسين به گفتگو نشستند و نتيجه مذاکرات اين شد که لويد جرج 

دو دولت با يک توافق کلی اختالفات خود را در قفقاز، ترکستان، ايران، 
دولت شوروی متعهد شد مانع تبليغات کمونيستی و . افغانستان و چين خاتمه دهند

ضی اين کشورها ضد انگليسی در ايران، افغانستان و چين شود و به تماميت ار
از آن سوی انگليسی ها قول دادند از تقويت عناصر ضد انقالب . احترام گذارد

شوروی در قفقاز، ترکستان و آسيای مرکزی اجتناب ورزند؛ نيز قول دادند 
قوای خود را ازآسيای مرکزی بيرون برند و ايران راپايگاه ضد انقالب شوروی 

و يکم مارس مطابق با يازده فروردين  ننمايند وهردو کشورخاک ايران را تا سی
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به عبارت بهتر انگليس قول داد از قوای دنيکين حمايت ) ١٣(تخليه کنند١٣٠٠
اين موضوع . نکند و شوروی هم متعهد شد قوای جنگل را به حال خود رها کند

موضوع . ضربه اساسی بر جنبش ميرزا کوچک خان جنگلی وارد ساخت
انع ورود اياالت متحده به عرصه مسائل سياسی و ديگراين بود که انگليسی ها م

اقتصادی ايران شدند، ماجرا از آنجا شروع شد که فيروز از کرزن تقاضا کرد 
برای کمک به خزانه تهی ايران، موافقت کند شرکت استاندارد اويل درمنابع 

. نفتی شمال ايران سرمايه گذاری کند؛ پيشنهادی که با خشم کرزن مواجه شد
ديد نفت و اختالفات اقتصادی کمپانی های بزرگ و قدرت های بين بدون تر

المللی برسرآن، نقش تعيين کننده ای درجهت گيری های سياسی اين کشوراز 
پيش تربه اجمال درمورد اختالفات منافع . دوره مشروطه به بعد داشته است

ته شرکت نفت انگليس وايران با شرکت استاندارداويل دردوره مشروطه سخن گف
  .و اينک به اقتضای بحث مطالب ديگری را مورد اشاره قرار می دهيم) ١۴(ايم
 
 کرزن و شرکت استاندارد اويل 

امريکا به طور مشخص از دوره مشروطه تالش داشت به نوعی وارد حريم 
در اين زمينه امريکا بيشترين شانس را در ايران . اقتصادی خليجفارس شود

س و بين النهرين به طور کامل در اختيار بريتانيا شيخ نشين های خليجفار. داشت
امريکا تالش ميکرد در نواحی . به ويژه بعد از پايان جنگ اول جهانی. بودند

خارج از قرارداد دارسی و نيز حوزه های نفوذ شرکت نفت انگليس و ايران، 
کرزن به دنبال خاتمه جنگ اول جهانی، هميشه . امتيازهای نفتی به دست آورد

ان هجوم اقتصادی امريکا را به ايران مد نظر قرار ميداد و تالش ميکرد امک
دولت بريتانيا از اين هراس داشت که هر . جلو نفوذ امريکا را به ايران بگيرد

چه امريکا به ايران نزديکتر شود، امکان تهيه منابع مالی جديدتری برای اين 
يران از سيطره اليگارشی کشور به دست خواهد آمد و اگر اين امر محقق ميشد ا

کاکس تالش کرد به هنگام بحث در مورد قرارداد . مالی بريتانيا خارج ميگرديد
، مادهای بگنجاند که براساس آن ايران از اخذ وام و يا استخدام مستشار ١٩١٩
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وثوق با اين ماده به شدت مخالفت کرد . ازکشوری ديگرغير از بريتانيا منع شود
. روسيه ميانداخت ١٩١١محدوديت او را به ياد اولتيماتوم چون به گمان او اين 

در آن دوره، سياست وثوق اين بود که به سفيران روس، انگليس و فرانسه گفت 
به تحريک ناصرالملک بود که نمايندگان مجلس اولتيماتوم را رد کردند، اما از 
 سويی به نمايندگان مجلس گفت اگر ناصرالملک روس و انگليس را تحريک

ً با ) ١۵(نکرده بود؛ روسيه به ايران اولتيماتوم نميداد با اين که وثوق صريحا
انحصار استخدام مستشار از انگلستان مخالفت کرد، اما به نوعی اين نيت 
انگليسی ها درقرارداد گنجانيده شد، همين امر يکی از مهم ترين داليل نفرت 

 .مردم از قرارداد و جنبش همگانی عليه آن بود
د يک ماه قبل از حمله نيروهای سرخ به انزلی، يعنی روز دهم آوريل حدو

؛ نصرت الدوله فيروز با لرد کرزن ١٢٩٩فروردين  ٢١مطابق با  ١٩٢٠
مالقات کرد، دراين مالقات او از کرزن خواست اجازه دهد دولت ايران مستقيماً 

ت با اين کرزن با همان تفرعن خاص خود به شد! با روس ها به مذاکره بپردازد
درهمين مالقات فيروزمصلحت را دراين ديد که امريکاييان . تقاضا مخالفت کرد

برای بهبود وضع مالی ايران مشارکت جويند و پيشنهاد داد مستشارانی در 
او به ديد انگليسی ها پا را . زمينه کشاورزی و راه آهن از امريکا استخدام شوند

مستشاران امريکايی در مسئله نفت از گليم خود فراتر گذاشت و تقاضا کرد 
فيروز شانس آورد که به دليل اين پيشنهاد جان خود . ايران هم مشارکت جويند

را از دست نداد، همان طور که ديگرانی پيش و پس از اين تحوالت جان خود 
به هر حال کرزن به شدت با آمدن شرکت استاندارد ) ١۶(را بر سر نفت گذاشتند

داد آمدن امريکاييها به مفهوم » هشدار«فت کرد و به فيروز اويل به ايران مخال
رقابت با شرکت نفت انگليس و ايران است ودرآينده برای منافع شرکت انگليسی 

 )١٧(مشکالتی ايجاد خواهد کرد
انگليسی ها بار ديگر نفت را ملک طلق و مايملک انحصاری خود دانستند و 

حتی بعدها در دوره نخست . حتی حاضر به سخن گفتن در مورد آن نشدند
وزيری قوام السلطنه وقتی انديشه مشارکت امريکاييها در منابع نفتی ايران در 
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استان های شمالی کشور به ميان آمد، جرج چرچيل مسئول بخش ايران 
وزارتخارجه انگلستان، هشدار داد دولت قوام در اين فکر است که کشور را به 

از ديد چرچيل جرم و اتهام ايرانی ها اين بود که ! کلی به امريکاييها تسليم کند
ميخواستند از امريکا به اندازه کافی وام بگيرند تا قروض خود را به انگليس 
پرداخت کنند و از بقيه آن برای ايجاد يک بانک ملی به راهنمايی امريکاييها و 

است جرم باالتر اين بود که دولت ايران ميخو. احداث خطوط آهن استفاده کنند
 )١٨(برای سر و سامان دادن به ماليه خود يک امريکايی استخدام کند

بعدها که نورمن به سمت وزير مختار بريتانيا درتهران تعيين شد، شرکت 
اين امر باعث شد روابط بريتانيا و . استاندار اويل باز به تالش خود ادامه داد

امريکايی در صدد  اين شرکت بيش از هر شرکت ديگر. اياالت متحده تيره شود
. دست يابی به بخشی از نفت ايران بود که در حوزه قرارداد دارسی قرار نداشت

قابل تشخيص  از همان فردای خاتمه جنگ اول جهانی، اين گرايش به خوبی
فيروز امکان فعاليت  ١٩٢٠با اين زمينه ها بود که روز هشتم آوريل . بود

رسی قرار داد، کرزن به فيروز اقتصادی امريکاييها را با کرزن مورد بر
وقتی جمهوريخواهان در ) ١٩(هشدار داد اين فکر را از سرخود بيرون کند

به پيروزی رسيدند و هاردينگ به جای ويلسون به رياست  ١٩٢٠انتخابات سال 
جمهوری امريکا نايل آمد، بريتانيا نگرانی بيشتری از نقشه های شرکت های 

گفته ميشد جمهوريخواهان . به ايران احساس کرد نفتی امريکايی برای راه يابی
اندکی بعد، يکی از اعضای . تسليم تقاضاهای شرکت نفت استاندارد اويل هستند

متهم شد که از هاری ) Albert B. Fall(کابينه هاردينگ به نام آلبرت فال
مدير شرکت نفتی سينکلر و يکی از مديران شرکت ) Harry Sinclair(سينکلر

شرکت نفتی . رشوه ستانده است) Edward Doheny -(ی ادوارد دوهنیمستقل نفت
سينکلر همانی است که بعدها رقيب شرکت نفت انگليس و ايران شد و تالش آن 
برای سرمايه گذاری در ايران، به تراژدی قتل ماژور ايمبری و بحرانی شدن 

 )٢٠(روابط ايران و امريکا منجر گرديد
د امريکا به عرصه های نفتی ايران، صريحاً شخص کرزن در مخالفت با ورو
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به جای کاکس آمده بود ياد  ١٢٩٩به وزير مختارخود يعنی نورمن که از خرداد 
آوری کرد که در ميان تمام کشورها، تنها اياالت متحده است که ميخواهد امتياز 

او به نورمن دستوراکيد داد که به دولت . نفت شمال ايران را به چنگ آورد
اطالع دهد، بريتانيا پشتيبان شرکت نفت انگليس و ايران است و با نظر  ايران

را باطل ) Akakiy Medvedievich Khoshtaria(دولت ايران که امتياز خوشتاريا
که هنوزهم به استحصال  - مقدربود منابع نفت شمال. ميداند مخالفت ميکند

يران تبديل به يکی ازموضوع های بحث انگيز تاريخ معاصر ا -نرسيده است
شود و در حاشيۀ آن حوادثی بی شماررقم خورد که سهم تعيين کنندهای در سمت 

پيش از همه بهتر است سابقۀ امتياز نفت . و سوی تحوالت کشور داشته است
 :شمال را ارزيابی کنيم

  
 امتياز خوشتاريا

 ١٨٩۶شمسی مطابق با  ١٢٧۴امتياز بهره برداری از نفت شمال به سال 
نج سال قبل از اعطاء امتياز دارسی، از سوی ناصرالدين شاه به دمحم ميالدی، پ

اين خود مبين عمق غفلت شاه ايران از مسئلۀ نفت . وليخان تنکابنی واگذار شد
در دنيای آن روز بود و نشان ميداد که دولتمردان ايران تا چه حد از اهميت 

به درستی شناخته هر چند هنوز اهميت نفت در دنيای آن روز . موضوع غافلند
 نشده بود و هر چند امروز نيز نفتی در شمال ايران استحصال نشده، اما

اين همه نمی توانست دليل اين باشد که امکانات حتی بالقوه کشور در دست يک 
همين غفلت بعدها برای کشور مشکالت عديده ای ايجاد . فرد حقيقی قرار گيرد

ميالدی و در بحبوحۀ جنگ  ١٩١۶ بيست سال بعد از آن ماجرا در سال. کرد
اول جهانی ، يک گرجی تبعۀ روسيه به نام آکاکی مددويچ خوشتاريا امتياز فوق 

نکته مهم . را از تنکابنی خريد و اين سرآغاز بحرانی وسيع در آيندۀ کشور شد
اين است که به هنگام جنبش جنگلی ها در جنگ اول جهانی يکی از مهم ترين 

سيم تلگراف رشت ديروز عصری «:داره خوشتاريا بودکانون حمالت آنها ا
اصالح شده ومخابرات ميرسيد از قشون روس که روسها به انزلی پياده کرده 
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رود  رشت شده است ويک عده ای هم قشون به گرگان بودند، نهصد نفر وارد
 ».مداومت دارد زد وخورد طالش هابا اجزای کمپانی کوشتاريا. وارد نموده اند

)٢١( 
رداد مشهور به خوشتاريا در دوره صدارت سپهساالر تنکابنی منعقد شد، اما قرا

روز بيست و . به داليل بعدها مطبوعات تهران آن را به نام وثوق تمام کردند
، درست در ميان رعب و وحشت ناشی از عمليات کميته ١٣٣۵ششم شعبان 

نتشر کرده و مجازات؛ مخالفين برای اينکه سندی جديد در مورد خيانت وثوق م
زمينه های الزم را برای برخورد خشونت آميز با او فراهم نمايند، متن امتياز 

طبق اين قرارداد دولت ايران امتياز کشف و . نامه مزبور را منتشر کردند
استخراج کليه معادن گيالن، مازندران و استرآباد و واليت اردبيل را به 

قرارداد دولت ايران به صاحب طبق ماده چهار . خوشتاريا واگذار می کرد
امتياز اجازه می داد راه شوسه و آهن، همچنين پل و مغازه و خط تلفن احداث 
کند و هر گونه امتيازی که برای سهولت اجرای ماده يک مندرجه در قرارداد 

 .الزم باشد به طرف امتياز اعطا کند
: ن شرح بودماده هشتم که بعدها باعث دردسر فراوانی برای ايران شد به اي

امه حاضره با اين اجازه به مسيو خوشتاريا داده شده است که برای ن زامتيا«
خود شريک گرفته يا شرکتی برای اجرای مطالعات و تفتيشات مقدماتی راجع به 
استفاده واقعی از معادن تشکيل دهد پس از آن صاحب امتياز حقوقی را که به 

که از طرف دولت شناخته شده  موجب اين امتياز دارد به يک شرکت سهامی
. آن شرکت مکلف خواهد بود تمام مواد و شرايط آن را مجری داردوباشد واگذار

 ».شرکت مزبور بايد الاقل چهار سال بعد از تاريخ امضای قرارداد تشکيل شود
: به همين ترتيب ماده دهم هم می توانست برای آينده ايران بسيار زيانبار باشد

ً به موقع استفاده گذارده شود شرکت مزبور برای اينکه امتي« از حاضره حقيقتا
حق دارد قسمت های اراضی منضمه در اين امتياز نامه را به اشخاص يا 
شرکت های سهامی اجاره و واگذار نموده يا به ترتيب ديگر قراری با اشخاص 
يا شرکت های سهامی بدهد، شرکت فوق الذکر مجاز است حقوق خود را کامالً 
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جزواً به اشخاص يا شرکت های مزبوره انتقال دهد، مشروط بر اينکه يا 
. مشاراليهم متقبل شوند مواد و شرايط اين امتياز نامه را به مورد اجرا گذارند

کليه قراردادها و کنترات هايی که صورت می گيرد و همچنين تشکيل قانونی 
د می شود به دولت امتياز نامه ايجا هر شرکتی که برای عمل و استفاده از اين

طبق ماده نوزدهم، تاريخ امتياز به مدت هفتاد سال » .ايران اخطار خواهد شد
تعيين شد که در پايان انقضای آن کليه مايملک منقول و غير منقول به دولت 

 )٢٢(ايران تعلق می گرفت

خوشتاريا اقدامات اوليه را برای استحصال نفت شمال ايران آغاز کرد، اّما 
خوشتاريا . لشويکی همۀ رشته های او را پنبه کرد وکارش معلق ماندانقالب ب

برای اينکه به سود خود دست يابد، در صدد برآمد تا اين امتياز را به جايی 
بفروشد، در نهايت امر اين امتياز را به شرکت نفت انگليس و ايران فروخت؛ 

ر مقدمهای بود اين ام. بدون اينکه دولت ايران اطالعی از موضوع داشته باشد
بر بحران های فراوانی که حتی تا مرز شکستن استقالل و تماميت ارضی ايران 

دولت ايران که اينک به خبط عظيم ناصرالدين شاه وقوف حاصل . نيز پيش رفت
کرده بود و نيز به اهميت نفت و مداخالت ناروای بريتانيا در امور داخلی کشور 

ف يافته بود، امتياز خوشتاريا را که از سوی به دليل مسئلۀ نفت بيش از پيش وقو
دولت شوروی ملغی شده بود به رسميت نميشناخت و اصل آن را غير قانونی 
ميدانست، اّما شرکت نفت انگليس و ايران با استناد به فروش اين امتياز از سوی 

اين وضعيت باعث شد رقابت های . خوشتاريا آن را به نفع خود تفسير ميکرد
بين شرکتهای امريکايی و انگليسی از يکسو و دولت شوروی از سوی فراوانی 

طبعاً شوروی . ديگر شکل گيرد که به زيان مصالح و منافع ملی ايران تمام شد
حاضر نبود در مرزهای خود فعاليتهای شرکت هايی را تحمل کند که وابسته به 

فع خود در اين اردوگاه سرمايهداری بودند و دول غربی نيز نميتوانستند از منا
مشکالت فراروی  وضعيت اقتصادی ايران به. حوزۀ نفتی چشم پوشی کنند

   .کشور بيشتر دامن ميزد
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 امريکا، انگليس و نفت شمال 
بحث نفت شمال ايران يکی از مهم ترين داليل حضور نيروهای بريتانيايی در 

اسين سود در واقع انگليسی ها از مذاکرات خود با لئونيد کر. شمال کشور بود
، حداقل منابع نفت شمال ايران را در )٢٣(جستند تا اگر باکو از دستشان رفت 

تسلط بر منابع نفتی شمال، به منزله سيطره سياسی و . اختيارداشته باشند
اقتصادی برشمال و جنوب ايران به شمار می آمد، ضمن اينکه حضور در شمال 

. هم می توانست ارزيابی شود ايران، به منزله تسلط بر مرزهای جنوبی شوروی
يکی ازمهمترين علل مخالفت محافلی در خود بريتانيا با حضورنيروهای انگليس 

به ياد آوريم رقابتی فشرده و . در شمال ايران را هم بايد در اين راستا تحليل کرد
سهمناک بين شرکت شل از سويی و شرکت نفت انگليس و ايران از سوی ديگر 

شمال ايران جريان داشت، رقابتی که تا سال های ملّی شدن برای تسلط بر نفت 
شرکت انگليسی حاضر نبود سر مويی از انحصار . نفت ايران هم ادامه يافت

منابع نفتی ايران کوتاه آيد و شرکتهای رقيب هم حق خود ميدانستند دراين منابع 
 ١٩١٩به واقع بسياری از مخالفين قرارداد خارجی . سرشار سهيم شوند

اينان به طور طبيعی در . احبان صنايع نفتی و کمپانيهای عظيم فرامليتی بودندص
مخالفت خود به تنها چيزی که ميانديشيدند سود بود و سود؛ در اين راه هيچ 

دولت بريتانيا از اين اختالفات و علل . مانعی نميتوانست آنان را متوقف سازد
له، اولويت نخست و تالش عمده بنيادين آن به خوبی آگاه بود، اما در اين مرح

 .کليه محافل بريتانيا اين بود که مانع ورود امريکا به منابع نفتی ايران شوند
حتی بعد از سقوط وثوق، نورمن به پيرنيا اطالع داد موضع دولتش مخالفت با 
واگذاری امتياز نفت شمال ايران به امريکاست و خريد امتياز خوشتاريا را 

ليس و ايران قانونی ميداند؛ امری که دولت های ايران توسط شرکت نفت انگ
پيرنيا پاسخ داد به نظر دولت ايران امتيازی . هرگز حاضر به پذيرش آن نشدند

نورمن که . که در مجلس شورای ملی تصويب نشده باشد، فاقد اعتبار است
جوابی برای گفتن نداشت فقط گفت دولت انگلستان نميتواند اين نظر را قبول 

مخالفت پيرنيا با نظرات کرزن و بگو مگوی او با نورمن باعث شد ) ٢۴(دکن
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وزير مختار به رئيس الوزرای ايران بی اعتمادتر شود و بعدها کار به جايی 
 .رسيد که دولت وی به شدت تضعيف گرديد
 

 نفت، انگليس و طرح تجزيه ايران  
نی مقامات با اين اوصاف به واقع ورود نيروهای شوروی به انزلی نگرا

وقتی . بريتانيايی را از آينده نفت شمال و البته نفت جنوب مضاعف ساخت
نيروهای شوروی در انزلی پياده شدند، نورمن که ديگر به اجرای قرارداد 

هيچ اميدی نداشت، به اين فکر افتاد که اگر جنگلی ها و بلشويک ها به  ١٩١٩
در . را ترک کندسوی جنوب ايران لشکرکشی کنند؛ بهتر است تهران 

وزارتخارجه بريتانيا نقشه ميکشيدند برای فرمانروايی بر مرکز ايران، از 
، ١٢٩٩درست در آستانه کودتای سوم اسفند . عشاير بختياری استفاده شود

آنها خواستند حاکميت بخش بزرگی از ايران . بختياری ها بخت خود را آزمودند
از شاهزادگان قاجار را به عنوان پادشاه  به آنان داده شود، در مقابل آنان هم يکی

مسئله اين بود که آنان تقاضا داشتند تمامی . دست نشانده انگلستان قبول ميکردند
خوانين . حق االمتياز ايران از بابت نفت به خوانين بختياری پرداخت شود

بختياری اعالم آمادگی کردند همراه با قوای قوام الملک شيرازی صيانت از 
با اين حال ميخواستند سهم . رکزی و جنوبی ايران را عهدهدار شوندنواحی م

 .پول قوام الملک را خود انگليسی ها بپردازند
اين سناريويی مسخره بود، اما وزارت خارجه عقيده جاده صاف کن امپرياليسم 
در منطقه يعنی سر پرسی کاکس را هم که متخصص تشکيل حکومت های دست 

او اين همکاری را مورد تأييد قرار ) ٢۵(بود؛ جويا شد  نشانده در بين النهرين
داد، توضيح داد اگر بلشويک ها تهران را به تصرف در آورند و خان های 
بختياری احساس کنند با شاه جديد بهتر ميتوانند کار کنند، دولت بريتانيا نبايد در 

بس  اين مستعمره چی کهنه کارسناريويی. انجام خواسته آنها کوتاهی کند
ايران برای صيانت ازهند و حفظ منافع : خطرناک برای ايران طراحی کرده بود

نواحی مرکزی ايران به بختياری . شرکت نفت انگليس و ايران بايد تجزيه گردد
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ها داده شود، خوزستان بايد به شيخ محمره يعنی خزعل محول می گرديد تا 
کوه لرستان نيز بايد تشويق دولت خود را به نام عربستان تشکيل دهد و والی پشت

او بر اين باور بود که . می شد تا در قلمرو خود دولت لرستان را به وجود آورد
کنفدراسيونی تشکيل دهندوحصاری استواردر  دولتهای يادشده ميتوانستند

برابرتجاوزبلشويک ها عليه منابع نفتی شرکت نفت انگليس وايران به وجود 
 )٢۶(آورند

پيش تر در کناراستقالل خزعل از : ائنانه تر هم وجود داشتنقشهای به غايت خ
، اين مسئله بين مقامات دولت انگليس مورد بحث واقع شد ١٢٩٧نيمه دوم سال 

که اورميه و سلماس و بخش هايی از آذربايجان غربی امروز را برای تشکيل 
ن سازند دولت ارمنستان به ارامنه بدهند و بنادر بوشهر را هم ضميمه بين النهري

هم زمان انگليسی ها ) ٢٧(و به اين شکل اين مناطق را از ايران منفک سازند
انگليسی ها در . اعراب را به مخالفت با عثمانی بيش از پيش تشويق کردند

» بعضی از رؤسای شرور عرب«بصره، نجف و به ويژه کربال با اتکا به 
. مبادرت ورزيدند شروع به دسته بندی کردند و عليه حکومت عثمانی به جنگ

اين امر بهانهای به دست عثمانيها داد تا آنان راسرکوب سازد، اما اين بار 
اعراب نجف، عطيه نامی را رئيس خودکردند و سر از اطاعت حکومت عثمانی 

خليل پاشا . به زودی روابط نجف و کربال با دولت مرکزی گسسته شد. پيچيدند
بود، از کاربر کنار و به جای او انور که طرفدار شدت عمل در برابر شورشيان 

انور پاشا به دليل جنگ بصره و فالحيه و حضور قشون . پاشا والی بغداد گرديد
. انگليس در اطراف عراق عرب، تالش کرد آتش جنگ داخلی را خاموش سازد

از آن سوی عثمانی در جبهه ايران ميخواست اين کشور را با انگليسی ها درگير 
نکه مردم ايران اکثراً شيعه بودند، انورپاشا تالش کرد از سازد، نظربه اي

سرکوب جنبش کربال ونجف جلوگيری کند تا در مناسبات عثمانی با طرف 
از سويی به تحريک انگليسی ها بين ترک ها و اعراب . ايرانی خللی روی ندهد

دراين بين روحانيت شيعه برای . منازعات خونينی درخود عثمانی درگرفت
ی از برادر کشی، نقش مهمی ايفاکرد؛ عدهای ازآنان را همراه با بعضی جلوگير
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ديگر ازعاقبت انديشان از کاظمين به کربال فرستادند تا با اعراب کربال گفتگو 
التيامی بين اعراب و ترک  نمايند، نتيجه گفتگو مثبت بود؛ حداقل به طور موقت

ادر کشی که دست وخصومت وآتش افروزی و بر) ٢٨(های عثمانی شکل گرفت
 .انگليس در پشت آن ديده ميشد، خاموش گرديد

با تمام اين اوصاف نقشه تجزيه ايران و استراتژی خطرناک کاکس با واکنش 
مخالفت آميزاداره هندوستان مواجه شد، نيز وزارت خزانهداری با اين طرح 
مخالفت کرد و توضيح داد که حاضر نيست برای چنين طرح ابلهانه ای پولی 

شرکت نفت انگليس و ايران هراس های . بپردازد و بودجه آن را تأمين نمايد
مديران شرکت ترديد داشتند خان های بختياری بتوانند . خاص خود را داشت

حتی بر افراد قبيله خود تسلط داشته باشند و مناطق نفتی را از خطرات احتمالی 
ی ديده بودند که مديران شرکت در طول جنگ اول جهان) ٢٩(مصون نگهدارند

خوانين بختياری چگونه به آسانی موضع خود را تغيير ميدهند و حتی از آلمانی 
پس در اين مقطع از . ها دفاع ميکنند؛ به همين دليل به آنان هم اعتمادی نداشتند

تاريخ کشور،رقابت محافل درونی خود انگلستان وبحث نفت، مانع ازتجزيه 
ور بودند که بهتراست در ايران دولتی قدرتمند مخالفين کرزن براين با. کشورشد

و مرکزی که دست نشانده تمام عياربريتانيا باشد روی کارآيد، دولتی که هزينه 
حفاظت از منابع نفتی و ساير امتيازات اقتصادی بريتانيا را بدون تحميل بودجه 

بود اين دولت بايد متکی بر ارتشی می . ای به خزانه داری بريتانيا متقبل شود
به واقع به . که باز هم هزينه اش را خود دولت ايران تقبل می کرد و نه انگلستان

موازات اقدامات رسمی کرزن،محفل مخالف سياست خارجی رسمی بريتانيا 
  .مشغول کار بودند و خواهيم ديد که چگونه نقشه خود را پيش بردند

  
   مأموريت نورمن و سياست نوين 

از ايران رفت تا دولتی را در بين النهرين به  کاکس ١٢٩٨نيمه های خرداد 
 Herman- 1955-1872)( وجود آورد و به جای وی هرمن کامرون نورمن

Cameron Norman  (٢٣روز . را به عنوان وزير مختار به ايران فرستادند 
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خرداد آن سال کاکس خاک ايران را ترک کرد تا مأموريت اصلی گروهی از 
نورمن در مدرسه ايتن و . ر ايران را، نورمن انجام دهدمحافل حاکمه بريتانيا د

به عنوان کادر ديپلماتيک  ١٨٩۴کالج ترينيتی کمبريج درس خواند، از سال 
از بدو استخدام تا دو سال نخست جنگ . وارد وزارت امور خارجه بريتانيا شد

 او. اول جهانی در مصر، عثمانی، امريکا، روسيه، آرژانتين و توکيو کار کرد
عضو هيئت نمايندگی انگلستان در کنفرانس صلح پاريس بود و سمت وزير 

. ميگويند به شش زبان ازجمله عربی، ترکی و روسی آشنا بود. مختاری داشت
يا  ١٣٠٠به تهران آمد و تا مهر  ١٩٢٠مصادف با مه  ١٢٩٩در ارديبهشت 

کت فعال کرزن به دليل مشار. انگلستان در تهران بودروزير مختا ١٩٢١اکتبر 
نورمن درکودتای رضاخان بدون اطالع وزارت امور خارجه، از او بيزار بود؛ 

با اين . به همين دليل حاضر نشد حتی بعد از خاتمه مأموريتش با او مالقات کند
حال کرزن به وی پيشنهاد کرد به عنوان وزير مختار به شيلی برود، نورمن اين 

 )٣٠(خود را بازنشسته نمود ١٩٢۴پيشنهاد را محترمانه رد کرد وبه سال
نخستين اقدام مهم نورمن پس از ورود به ايران توطئه کودتا عليه استاروسلسکی 

استاروسلسکی که رياست قزاق خانه را در . برای قبضه کردن قزاق خانه بود
از سويی استاروسلسکی . ميکرد» درظاهربا انگليسی ها مماشات«اختيار داشت،

بودند هم مرتبط  ١٩١٩انده می شدند و مخالف قرارداد با عده ای که مليون خو
عده ای ديگر از مقامات ايرانی به اميد اين که وی بتواند با توسل به قوه . بود

آنها نميخواستند قزاق خانه . قزاق جلو شرارت ها را بگيرد، حمايتش می کردند
رد تا او سفارت بريتانيا هر کار ک. به صاحب منصبان انگليسی تحويل داده شود

او گفته بود فقط اوامر شاه ايران . را به متابعت از فرامين خود وادارد موفق نشد
نورمن به کرزن گزارش داد  ١٢٩٧خرداد ٢٧در) ٣١(را اطاعت ميکند

استاروسلسکی با افسران بلشويک ارتش شوروی در ارتباط است و به نيروهای 
شترکشان انگليس تحت امر خود ميگويد همه آنان روس هستند و دشمن م

اين اتهام، بدون ترديد برای سهولت انجام کودتا انجام ميشد که ) ٣٢(است
نورمن . استاروسلسکی به دليل وفاداری به شاه می توانست با آن مخالف باشد
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حتی ادعا کرد اگر حادثه ای غير مترقبه روی دهد، احتماالً استاروسلسکی به 
ا به احمد شاه اطالع دادند، اما شاه گفت مراتب ر. بلشويک ها پناهنده خواهد شد

حتی اگر يکی از افسران قزاق به بلشويک ها پناهنده شود، او همه آنان را 
اخراج خواهد کرد ليکن تا زمانی که آنان به شخص وی وفادارند، هيچ گونه 

درهمين نامه، نورمن وثوق را متهم به بی . اقدامی عليه آنان انجام نخواهد داد
کند و ميگويد او ديگر حاضر نيست اقدامی کند تا باعث نارضايتی شهامتی مي
نورمن با وثوق ميانه ای نداشت، همسو با گروه مونتاگ ) ٣٣(شاه گردد

مخالفت می کرد، ازانديشه تأسيس دولتی که مطلقاً  ١٩١٩چلسمفورد، با قرارداد 
ها تأمين کند دست نشانده بريتانيا باشد و امنيت ايران را با هزينه خود ايرانی 

از اين به بعد يک . حمايت می کرد، پس نخستين اولويت او برافکندن وثوق بود
سلسله تحريکات عليه وثوق انجام شد که منجر به استعفای او در چهارم تير 

به عبارت بهتر، کمتر ازدو هفته بعد از وزير مختاری نورمن، . گرديد ١٢٩٩
 .وثوق از قدرت فروافتاد

مشيرالدوله کانديدايی بود که کرزن . سن خان مشيرالدوله بودح جانشين وثوق،
نيز به وی نظر موافق داشت، با اينکه او از نظر وزير مختار مردی قابل اعتماد 
به شمار نميرفت، ليکن برای وارد آوردن ضربه اصلی کابينهای الزم بود تا 

يده در دست دوره انتقال را طی کند و کار به جايی برسد که کشور مثل سيب رس
مشيرالدوله قبل از اينکه قدرت را به دست گيرد، شرط . انگليسيها قرار گيرد

کرد در درجه اول حاضر نيست قرارداد را اجرا کند مگر اينکه به تصويب 
دوم اينکه او گرچه با ادامه فعاليت مستشاران مالی بريتانيا مخالف . مجلس برسد

سومين . ی آن را رد يا قبول کندخواهد داشت که توصيه ها نيست، اما اين
موضوع اين بود که انگليس بايد تعهد کند به فوج قزاق حد اقل تا دو ماه ديگر 

و آخراالمر اينکه برادرش حسين پيرنيا مشهور به مؤتمن الملک و . کمک نمايد
او گفت هيچ کدام از افسران روسی را از . مخبرالسلطنه هدايت در کابينه باشند

اخراج نميکند، زيرا در شمال کشور جنبش های جدايی طلب وجود بريگاد قزاق 
 .دارند و برای سرکوب آنان به فوج قزاق نياز خواهد بود
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همزمان در مجلس اعيان بريتانيا در مورد سياست انگلستان در باب ايران 
اختالفات و درگيری های لفظی فراوانی رخ داد به طوری که لرد کرزن ناچار 

او گفت برخی از مخالفينش سياست های . ه منتقدان پاسخ گويدشد خود شخصاً ب
بريتانيا در قبال ايران را سياستی امپرياليستی می دانند؛ کسانی که می گويند 
مگر بريتانيا در داخل خود مشکل ندارد که روی به سوی کشورهای ديگر 
آورده است؟ کرزن گفت برخی ازمنتقدان سياست های او را در قبال ايران 
سياستی ديوانه وار می دانند که برخی از همقطاران او را به دنبال خود می 

کرزن خاطرنشان کرد به اين انتقادات اعتنايی نمی کند، سپس يادآوری . کشانند
نمود که سی سال است با مسائل ايران مرتبط است و در طول اين سالها هميشه 

و استقالل و تماميت ارضی  عده ای او را بی اعتنا نسبت به مسائل سياسی ايران
او ادامه داد مسئله ايران هميشه يکی از مسائل مهم سياست . اين کشور دانسته اند

خارجی بريتانيا به شمار رفته، زيرا متجاوز از يکصد سال است که منافع مهمی 
سياستی که او تعقيب می . برای امپراتوری در آن کشور تعريف گرديده است

استی است که وزرای خارجه سابق انگلستان مثل لرد کند به واقع همان سي
اين سياست همان سياستی است . ساليسبوری و لرد لنسداون در پيش گرفته بودند

که سر ادوارد گری سابق و ويسکونت گری آو فالوان کنونی، به شکل متواتر از 
آن بنای سياست خارجی بريتانيا در قبال ايران . پشت همين ميز اعالم داشته اند

است که اين کشور هميشه امنيت داشته باشد، استوار و پايدار گردد، ايران به 
اين . يکی از متحدين نزديک بريتانيا تبديل شود وبتواند استقالل خود را حفظ کند

سياست زمينه قراردادی است که وزارت خارجه بريتانيا با دولت ايران در باب 
عوام هم تقديم شده و به اندازه  آن مذاکره می کند، قراردادی که به مجلس

طبق قرارداد، انگلستان . سرسوزنی استقالل داخلی ايران را خدشه دار نمی کند
حاضر شده است به ايران مساعدت کند تا يک نيروی نظامی ملّی و مستقل 
تشکيل دهد، نيز کوشش بر اين است تا ايران بتواند مسائل داخلی خود را اداره 

که ايران بتواند منابع ثروت خود را مورد بهره برداری  منظور اين است. کند
قرار دهد، به همين دليل است که به هنگام انعقاد قرارداد، يک قرضه دو ميليون 
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ليره ای در اختيار اين کشور قرار خواهد گرفت و بعالوه پذيرفته شده است که 
سيار در تعرفه گمرگی تجديد نظری صورت گيرد که به حال اقتصاد ايران ب

او باز هم تذکر داد هدف بريتانيا اين نيست که ايران را تحت . مفيد خواهد بود
الحمايه خود نمايد، به هيچ وجه او به ُمخيله خود اين مسئله را خطور نداده است 

 .که از مجمع اتفاق ملل تقاضای قيموميت بر ايران نمايد
يات خود را در آقای مکرمی که نظر«کرزن گفت آقاخان محالتی يعنی همان 

جرايد اشاعت داده و راجع به سياست کنونی ما در موضوع ايران قدری اظهار 
که لردهای انگلستان به سخنان او استناد می  ، همان کسی»ظن و ترديد نمود

به عقيده من قرارداد انگليس و ايران بايستی «: کنند، به خود وی گفته است
پايی و يک دولت آسيايی واقع سرمشق قراردادهای بين يک دولت معظم ارو

در همان زمان می گفتند اين قرارداد بايد به مجمع اتفاق ملل فرستاده » .گردد
شود تا تصويب شود، اما انگلستان ابداً مجبور نبود به چنين اقدامی مبادرت 

علت اين است که قرارداد زمانی امضا شده که هنوز معاهده صلح امضا . ورزد
با اين وجود او . جمع اتفاق ملل هنوز وجود خارجی نداشتنشده بود و اساساً م

مايل بود قرارداد براساس مقررات مجمع اتفاق ملل انجام گيرد زيرا هيچ دليلی 
وجود ندارد که انگلستان از کرده خود پشيمان باشد و يا بخواهد آن را مکتوم 

جه آن لهذا از ابتدا من به دولت ايران و خاصه وزير امور خار«: نگهدارد
مملکت از صميم قلب اصرار نمودم برای عرضه داشتن به مجلس شورای 
ايران عاجالً اقدام نموده تا مساعدت عناصر ملّی را که بعضی از آقايان ناطقين 

هر گاه مجلس . از بنده تحصيل آن را ضروری خواندند جلب و کسب نمايد
ستحکام و نيروئی دو شورای مزبوره آن را قبول و تصويب کند مسلماً آن را با ا

 ».برابر از آنچه دارد به مجمع عرضه خواهيم داشت
کرزن گفت وقتی شاه ايران به کشورش بازمی گشت حادثه ای روی داد که در 

يعنی اينکه دولت وثوق الدوله که بانی و . هر کشور قدرتمندی هم روی می دهد
رالدوله شکل مؤسس قرارداد بود ساقط شد و هيئت دولت جديدی به رياست مشي

او گفت مشيرالدوله به گمان او می تواند نماينده حزب مخالف يعنی حزب . گرفت
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مشيرالدوله می خواهد اندکی سياست خود را در مقايسه با . متمايل به مليون باشد
وثوق تغيير دهد، او قرارداد را به حالت تعليق درآورد تا به تصويب مجلس 

ياست دولت ايران را قدری خورده گيری من شخصاً اين س«: کرزن گفت. برسد
از فوائد عظيم آن که ] باعث شده[بی مورد و سياستی جاهالنه پنداشته زيرا 

اين مسئله مربوط به خود ايرانيان » .شروع به استفاده کرده بود چشم بپوشد
است، اما انگلستان هم ميل دارد اين قرارداد به تصويب مجلس ايران برسد به 

که آن سياست را پذيرفت، به شرط اينکه مجلس مزبور به  همين دليل است
کرزن ادامه داد علت اينکه او . زودی افتتاح شود و قرارداد به آن عرضه گردد

مايل است قرارداد به تصويب دولت ايران برسد اين است که انگلستان می 
ران اين امر مستلزم توانايی اي. خواهد از مسئوليت های خود در آن منطقه بکاهد

اگر مجلس ايران . برای دفاع از سرحدات خود با تکيه بر يک قوه نظامی است
اما . را انتخاب کند، او هيچ گونه ايرادی نخواهد داشت» تنها بودن«ترجيح داد 

اگر پذيرفت آن را تصويب کند، انگلستان با کمال صداقت حاضر است در اين 
 .راه به دولت ايران کمک نمايد

بود برای انعقاد مجلس چهار ماه وقت الزم است، به همين دليل  دولت ايران گفته
انگلستان هم از ادامه مساعدت مالی تا آن زمان استنکاف می ورزد و بر اين 
باور است و اصرار دارد که ظرف همان مدت بايد مجلس ايران افتتاح گردد و 

ه احتمال داده می شود ک. قرارداد در ظرف همين مدت به آن عرضه گردد
مجلس ايران به طور مثال برای مدت انقضای اين قرارداد پيشنهادهايی بنمايد، 

کرزن توضيح داد مسئله ايران . به همين دليل او هم از اين امر استقبال می کند
آنگاه وی گفت در مراحل اوليه جنگ انگلستان . سياسی و نظامی: دو وجه دارد

جنوب و ديگری به منطقه شمال نظامی به ايران اعزام داشت يکی به  دو قّوه
او مدعی شد اگر اين نيروها به دليل احساسات خصمانه بريتانيا . شرقی در مشهد

نسبت به دولت ايران اعزام شده بودند، ايران تقاضای احضار آنها را می کرد، 
اما ايران متواتراً تقاضا کرده است اين نيروها باقی بمانند و مأموران بريتانيا در 

او خاطرنشان . م به اين موضوع اشاره کرده و آن را تائيد نموده اندتهران ه
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ساخت با اين وجود انگلستان مايل است برای تقليل مخارج خود در اين نقطه از 
دنيا و سرعت بخشيدن به اتکا ايران به نيروی نظامی ملّی خود، به تدريج اين 

فقط عده ای محافظ نيروها را از جنوب و شمال شرق اين کشور فرا خوانده و 
او گفت نمی خواهد مسئوليت های دوره جنگ . برای کنسولگری ها باقی گذارد

را در ايران تقبل کند و آن را امری غير عادالنه می داند؛ به همين دليل هر دو 
 .قوه را احضار نموده است

کرزن گفت نيروهای انگليسی بين همدان تا قزوين، برای دفاع از وضع عمومی 
اقی مانده اند، بنا براين اين نيروها برای مقابله با بلشويک ها يا هر کشور ب

نيرويی که بايد مقابل بلشويک ها ايستادگی می . نيروی ديگری مأمور نشده اند
کرد قوه قزاق ايران بودکه همه ايرانی اند و سالح کامل دارند وصاحب منصبان 

اين نيرو با استاروسلسکی کرزن توضيح داد فرماندهی .آن هم البته روسی هستند
بود که به طور ناگهانی، بدون دليل و با آن که برتری نظامی را در دست داشت 
عقب نشينی کرد و شروع به تبليغات ضد انگليسی نمود؛ اين مرد مظنون است 
که مبالغ گزافی وجوه دولت ايران را اختالس کرده و به صرف مصارف 

ور اين صاحب منصبان را به مثابه او ادامه حض. شخصی خود رسانيده است
تهديدی برای منافع بريتانيا در ايران عنوان نمود، به روايت کرزن به همين دليل 

. است که او تغيير کرده و ژنرال آيرونسايد هم از اين تغيير حمايت نموده است
 .نيروی قزاق از آن به بعد تحت فرماندهی انگليسی ها واقع شده بود

کرزن ابراز اميدواری کرد مجلس ايران تا يک ماه ديگر از نظر سياسی هم 
ً اين منتخبين در  گشايش يابد، زيرا اکثر نمايندگان آن انتخاب شده اند و عمدتا
تهران و اطراف آن سکونت دارند، پس اين اميدواری وجود دارد که قرارداد به 

و اگر اين مجلس، قرارداد را با جرح . زودی به مجلس ايران عرضه گردد
او تنها . تعديل بپذيرد، انگلستان هم حتی االمکان از کمک مضايقه نخواهد کرد

دانست، اگر مجلس آن  ١٩١٩راه ممکن برای استقالل ايران را اجرای قرارداد 
را تصويب کند که دولت بريتانيا به کمک خود ادامه خواهد داد و گرنه مسئوليت 

کرزن گفت قوه قزاق در حال حاضر در ادامه . بر عهده خود ايرانيان خواهد بود
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تنها نيرويی است که می تواند پايه تشکيل نيروی نظامی ملّی ايران واقع شود، 
، از سويی اين نيرو تنها قوه ای است »قوه ای که ما اشتياق تأسيس آن را داريم«

اگر . که می تواند سرحدات شمال و شمال غربی ايران را حفاظت نمايد
ا حتی االمکان کوشش کرده ايم دولت ايران را قادر موفقيت حاصل شود م«

سازيم که از ضربت بالشويکها که می خواهند به پايتخت و موجوديت وی وارد 
آورند جان به سالمت ببرد و هر گاه فقدان و فتور حاصل کند آن قدری که در 

 ».حيز امکان ما بوده است به عمل آورده بايستی آن کار را ترک کنيم
به دولت ايران اطالع داده است که نمی تواند قوای انگليسی مقيم کرزن گفت 
اگر دولت انگلستان بتواند تا بهار اين نيرو را حفظ . ابد نگاه دارد قزوين را تا

اوهيئت دولت مشيرالدوله را مشتمل بر عناصری . کرده است»همت غريبی«کند
گفت با دولت  او» .دارای تمايالت آزادی خواهانه مترقی هستند«دانست که 

ايران اظهار همدردی می کند زيرا مشکالت ممالک شرقی که به واسطه جنگ 
. هستند به هيچ وجه با دول اروپايی قابل قياس نيست» حال تشنج و ضعف«در 

اگر مايل به اجرای قرارداد . اّما دولت ايران بايد تکليف خود را مشخص نمايد
ی کند ولی اگر ايران می خواهد است انگلستان هم موافق تعهدات خود عمل م

، مسئوليت »و به منابع ثروت خود تکيه می کند«روشی ديگر در پيش گيرد 
متوجه خود آنها خواهد بود و بريتانيا رادع و مانعی در اين مسير به وجود 

نقشه با کمال فکر و مطالعه طرح شده «کرزن در پايان گفت . نخواهد آورد
پياپی ايران، ضامن استقالل اين کشور و حفظ ، به نحوی که با تحوالت »است

هر گاه در عين هرج ومرجی که تمام مشرق زمين «: منافع بريتانيا خواهد بود
که دارای شعائر عظيم و ]را[را تهديد می کند ما بتوانيم يک مملکت اسالمی 

دوستی قديمی با انگلستان می باشد مساعدت نماييم که تماميت، سرحدات و 
را مصون نگاه دارد من به مسئوليت هايی که بر عهده گرفته و  استقالل خود

اما مسئوليت دو جانبه » .مصارفی که متحمل شده ايم چندان اهميتی نمی دهم
فقط برای حس احسان و ياری به ديگران مسئوليت «است و انگلستان نمی تواند 

هميشه بايستی  در حقيقت ايران«: جمله پايانی اين بود. دهد» خود را تا ابد ادامه
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 )٣۴(» .به ياری و مساعدت ما مقدرات خويش را تعيين نمايد
پيرنيا بر خالف وثوق که تحت تأثير . به هر حال پيرنيا دولت خود را تشکيل داد

کرزن، انقالب روسيه را به رسميت نميشناخت، تالش کرد تا معادله را به هم 
. ا به سوی مسکو روانه کنداو در صدد بر آمد تا مشاورالممالک انصاری ر: زند

وثوق بهواقع سياست ديرين ايران در مورد حفظ معادله و موازنه قوا با قدرتهای 
بزرگ را به هم زده بود، اين بود که پيرنيا در صدد بر آمد تا اين سياست ديرين 

کرزن با اين سياست مخالف بود و همين امر ادوين . را بار ديگر احيا کند
ت هندوستان را واداشت تا به کرزن خاطر نشان کند منع مونتاگ وزير سرپرس

برای  ١٩١٩از برقراری رابطه ايران با شوروی تعهداتی را طبق عهدنامه 
ايران ايجاد ميکند و آن اينکه اگر ايران مورد حمله شوروی واقع شد؛ بريتانيا 

مونتاگ خاطر نشان ساخت کرزن خود . بايد با نيروی نظامی از آن حمايت کند
ميداند چنين امری غير ممکن است و وزير خارجه با اين سياست خود بر تعهدی 

به واقع کسانی مثل ) ٣۵(صحه ميگذارد که بريتانيا قادر به انجام آن نيست
مونتاگ می دانستند اگر شوروی به ايران حمله کند، با توجه به حمايت هايی که 

. واند اقدام مؤثری انجام دهددر گيالن از آنها می شد، امکان نداشت انگلستان بت
ً اينکه ديگر بين توده های مردم و رجال مستقل ايران، اعتمادی به  مضافا

مونتاگ می خواست بدون اينکه در ايران تعهدی برای بريتانيا . انگليس نداشتند
 .بماند انجام شود، اين کشور همچنان در مدار منافع انگلستان باقی

ارمند بخش شرقی وزارت خارجه انگلستان، ک) .Esmond Ovey (ازموند اوی
که بعدها در دوره رئيس الوزرايی رضاخان کاردار کشورش در ايران شد و آن 
زمان با قتل ايمبری مصادف بود؛ اعتقاد داشت نميتوان جلو ايرانيان را گرفت 
تا معاهده با بلشويک ها را که متضمن عدم تعرض به آنان است نپذيرند، او 

شوروی مخالفت کرد که بريتانيا  -ی ميتوان با مذاکرات ايرانميگفت به شرط
اما اين امر از نظر . بتواند به اندازه کافی نيروی نظامی به اين سو اعزام دارد

ازسويی اگربريتانيا دست به اقدامی نزند، باز . سياسی و مالی غير ممکن است
بيش تر از دو راه پس ) ٣۶(هم نفوذ و تسلط خود را بر ايران از دست خواهد داد
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يا بايد به ايران نيروی نظامی اعزام می کرد و : در مقابل انگلستان وجود نداشت
 .يا اينکه سياستی جديد را سرلوحه کار قرار می داد

از آن سوی پيرنيا در کنار شرط و شروط خود با انگليسی ها، سياستی ديگر را 
يئتی را پنهانی به عتبات او ميخواست ه: هم سرلوحه برنامههای خويش قرار داد

عاليات در بين النهرين بفرستد تا مراجع دينی را ترغيب کند به موجب فتوايی 
عده ای از . بلشويسم را آماج حمله قرار دهند و آن را مغاير اسالم بخوانند

روحانيون تهران نيز فراخوانده شدند تا به موعظه و خطابه عليه بلشويسم 
زمانی که . مدت ها قبل سرلوحه کار واقع شده بوداين طرح از ) ٣٧(بپردازند

هنوز وثوق رئيس الوزرا بود و جنگلی ها اطمينان داده بودند با دولت مرکزی 
ضديتی ندارند و فقط هدفشان حفظ گيالن از تجاوز و غارت گری است، 

دولت مرکزی به جای آنکه از سياست ايجاد . انگليسی ها به دست و پا افتادند
ش به دست قوای جنگلی استقبال نمايد، به رغم تاکيدات فراوان ميرزا نظم و آرام

در اينکه او گرايش گريز از مرکز ندارد و به طريق اولی دارای پيوندی خاص 
چريک های چگينی . با بلشويک ها نيست؛ نيرويی برای سرکوب آنان مهيا ديد

و آترياد رشت، و سواران ظفر نظام قزوينی همراه با نيرويی از بريگاد مرکزی 
 .آترياد اردبيل و نيروی توپخانه برای سرکوب جنگلی ها بسيج کرد

همزمان سپهساالر تنکابنی با قوای خود به همراه نيروهای اميرافشار از زنجان 
به اين شکل نيرويی .واميرالسلطنه ازاردبيل برای سرکوب جنگلی ها بسيج شدند

. رای رضايت انگليسی ها فروکوبيدندرا که استوارترين دژ استقالل ايران بود، ب
هر کدام از دو طرف دولتی يا جنگلی «برخی از ناظران بر اين باور بودند که 

از آن سوی اين گونه پراکندند که » .ها مغلوب شوند، زيان اسالم و ايران است
برخی از علما بر فساد و افساد جنگلی ها و ارتباط آنان با بلشويک ها حکم داده 

ازآن سوی شايع کردند بلشويک ها . هرگز نگفتند اين علما چه کسانی اند اند، اما
، جنگلی ها را مصداق فعاليت بلشويکی »عقيده به اشتراک درنسوان هم دارند«

به موجب حکم شرع اعدام و تدميرآنها برهر مسلمانی الزم «تلقی کردند و گفتند 
ً از دولت سوال «به قول کمرهای » .است نمايد که چه فساد کسی نيست علنا
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چهار سال به حق عمومی نموده اند؟ آيا حفظ  وافسادی جنگلی ها در عرض اين
و  ناموس رشتی ها از اجانب وآيا جلو تطاول وچپاول امثال سپهساالرها

سپهدارها و امين الدوله ها و متنفذين رشت ازرعايا، آيا نگذاشتن آنکه در سنه 
نفر در رشت بميرد؛ آيا فرستادن  از قحطی و گرسنگی يک] ش ١٢٩۶[ماضيه 

اعانه برنج زيادی از رشت برای فقرای طهران؛ آيا اصالح ماليه، دادن ماليات 
ً چهار کرور نقدی و دو کرور تومان جنس از مأخذ  بده ها در رشت که تقريبا

، آيا تقاضای آنها از دولت که اجزای امين و درستکار برای ]گرفتند[عشريه 
عيين نمائيد؛ کدام يک از اينها افساد آنها است؟ آيا مانع شدن دواير دولتی رشت ت

اينکه قشون روس و انگليس در رشت نتوانند خرابی و خسارتی به مال و جان و 
بديهی است که کمره ای به واقع ) ٣٨(»ناموس اهالی وارد بياورد خيانت است؟

رفاقت ازکسانی که در جنبش جنگل رخنه کرده بودند وبا امثال وی سابقه 
داشتند، يعنی همان بقايای کميته مجازات و شخص احسان هللا خان دفاع می کرد 
تا ميرزا کوچک خان؛ به ياد آوريم که در اين زمان هنوز روابط بين گروه 
افراطی جنگلی ها وشخص ميرزا يکسره به هم نخورده بود، با اين وصف سخن 

منظوری خاص مثل کمره ای دراينجا سخنی است حق، حتی اگر در پس آن 
به هر حال مشيرالدوله تالش . همين حمايت ازگروه احسان هللا خان نهفته باشد

داشت به هرشکل ممکن جنبش جنگل را نابود سازد، اما وی به طوری که 
مشيرالدوله به هر شکل ممکن : خواهيم ديد بين نيروهای جنگلی تفکيک قائل شد

ت با وی مصالحه کند، اما همزمان به ميرزا کوچک خان پيغام می داد حاضر اس
با گروه مرموزی که به نام ميرزا حس تنفر مردم را برانگيخته بودند، سر ستيز 

 .مشيرالدوله نام اين گروه را متجاسرين نهاد. داشت
گفتيم او نخست . پيرنيا سياستی سخت دربرابر اين متجاسرين در پيش گرفت

و هدفش سرکوب عده ای شورشی  برای اينکه نشان دهد با روسيه جنگی ندارد
او تصميم گرفت به هر . است، نام مخالفين ايرانی را در گيالن، متجاسر نهاد

حاکمی از . نحوی شده با اين به قول خودش متجاسرين در هر جا درگير شود
بستگان خود را به گيالن فرستاد و استاروسلسکی را هم مأمور سرکوب جنبش 
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متجاسر خواندن اين قوا فراهم شد، پيرنيا خبردار  بهانه الزم برای. گيالن کرد
شد روس ها درجواب اعتراض دولت ايران در مورد قشون کشی آنها به انزلی، 
اظهار بی اطالعی نموده و گفته اند اينان ايرانی هستند که به خاک ايران وارد 
شده اند و مأمورين روس تنها در بحرخزر به دنبال کشتی های جنگی دنيکين 

 .ده اندبو
وقتی اين خبر رسيد مشيرالدوله مصمم شد روابط خود را با روس ها گسترش 

او عبدالحميد خان سياح را که روسی ميدانست و روسيه را ميشناخت، از . دهد
قرار شد سياح در آنجا همراه با . راه خراسان به عشق آباد اعزام کرد

بود، به مسکو روند  منشورالملک فرستاده وثوق که هنوز از کشور خارج نشده
و زمينه را برای ورود يک سفير فوق العاده و بستن عهد و ميثاق با روس ها 

منشورالملک با کروپاتکين سردار روسی مقيم ماوراء النهر سابقه . مهيا سازند
وثوق ميخواست از طريق او راه گفتگو را با روس ها باز کند، . آشنايی داشت

آنان هم از . ی ها هم روابط حسنهای داشتمنشورالملک با انگليس چون اين
همزمان مشاورالممالک انصاری به عنوان . تعيين اوبه اين سمت رضايت داشتند

سفير کبير ايران در روسيه تعيين شد، او از ترکيه به مسکو رفت تا زمينه های 
در اين زمان نصرت الدوله که در اروپا بود از . قرارداد با روس ها مهيا سازد

روس ها به ايران به مجمع اتفاق ملل شکايت برد، اما به زودی معلوم شد  تجاوز
دولت ايران با دولت شوروی مستقيماً داخل مذاکره «او ديگر مسئوليتی ندارد و 

در اين زمان بر بسياری از ) ٣٩(».است و مذاکره آنها دوستانه و رسمی است
انگليس آنها را به چنان که اکنون سياست «اقشار ايران روشن شده بود که 

مضيقه انداخته است، در دوره حکومت تزاری نيز يک قسمت از بدبختی های 
آنها که از طرف روس ميرسيد بارش در لندن بسته ميشد و به دست مأمورين 

در اين صورت به کسانی که اين راه غير . روس در ايران گشوده ميگرديد
حربه را از دست انگليس گرفته  مستقيم بدبختی را به روی آنها بسته اند و اين

 )۴٠(» .اند متمايل ميباشند
سياست سّوم مشيرالدوله اين بود که در صدد برآمد تا کسانی را که توسط وثوق 
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کرزن با اين سياستها به ويژه سياست . تبعيد شده بودند به تهران بازگرداند
با همکاری برقراری ارتباط مستقيم با شوروی به شدت مخالف بود، از سويی او 

دولت با کسانی که در دوره جنگ عليه سياست رسمی انگليس کار کرده بودند 
اين امر نورمن را واداشت تا نامه ای طوالنی و شديد . به شدت مخالفت ميورزيد

نورمن در آن نامه از جمله يادآور شد، . اللحن به وزير امور خارجه بنويسد
ه شکل گذشته در ايران غير ممکن ديگر سياست حمايت از دولتی محافظه کار ب

است، زيرا اسباب بی اعتمادی رجالی را که او ملی گرا، روشن بين و مترقی 
نورمن معتقد بود بايد با اين گروه جديد کار کرد و . ميخواند فراهم خواهد ساخت

او . گروه سابق هئيت حاکمه را که در نزد مردم منفور شدهاند به کناری نهاد
را  ١٩١٩نخست اينکه قرارداد : اه ديگر نيز در دسترس استتوضيح داد دو ر

به ابتکار خود باطل سازند و قرارداد ديگری که سوءتفاهمات کنونی را برچيند 
ديگر اينکه نيروهای . به جای آن بنشانند تا به مذاق توده های مردم خوش آيد

بريتانيا  انگليسی در شمال ايران احضار شوند و حتی نهادهای سياسی و کنسولی
هم برچيده شود و ضمن اينکه آن منطقه را در هرج و مرج و تهديد بلشويک ها 

) ۴١(رها می سازند، راه ديگری برای صيانت از بين النهرين و هندوستان بيابند
نورمن از کرزن خواست به شرکت نفت انگليس و ايران فشار آورد تا يک 

ز بابت حق االمتياز سالهای ميليون و پانصد هزار تومان سهم دولت ايران ا
گذشته پرداخت شود، زيرا با وجود کاهش کمک های مالی بريتانيا، ايران راه 

اندکی بعد باز هم . حل ديگری برای استقرار ثبات و آرامش در پيش رو ندارد
نورمن برای اينکه دل کرزن را به دست آورد، ضمن اينکه خبر داد پيرنيا 

اراضی تراشی بودند و ثروت عمومی را به باد عناصر نامطلوب را که باعث ن
نيز درکنار اين مژده که شمال ايران از . ميدادند از ادارات بيرون انداخته است

شورشيان پاک شده ومخبرالسلطنه به زودی از وزارت ماليه کنار ميرود و 
برای سرکوب شيخ دمحم خيابانی عازم تبريز ميشود؛ ياد آوری کرد ظرف هفته 

ئتی به طورمخفی روانه عتبات ميشودتا در بين النهرين فتوای روحانيون آينده هي
 )۴٢(را در زمينه مبارزه عليه بلشويسم بگيرد
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کرزن به دولت پيرنيا و شخص نورمن بی اعتماد بود، نامههای طوالنی او را 
بدون پاسخ ميگذاشت و اگر هم پاسخی ميداد همان خط مشی استعمار کهن در آن 

رمن دراين مقطع تاريخی همان نقشی را ايفا ميکرد که هم نو. موج ميزد
به عبارتی اينان زير پوشش الفاظ عوام فريبانه . قطارانش در دوره مشروطه

ونيز پشتيبانی از نيروهای -ياکسانی که با قراردادمخالف بودند –حمايت ازمليون
فع بريتانيا مترقی، همان سياستی را در پيش گرفته بودند که در تحليل نهايی به ن

او بارديگر به کرزن نوشت دولت بريتانيا در مقامی . در هندوستان تمام ميشد
او . نيست که به ايران فرمان دهد؛ مگر اينکه آماده باشد از قوه قهريه استفاده کند

ميگفت حفظ منافع بريتانيا در اين برهه، حمايت از دولتی است قانونمدار؛ اين 
بريتانيا گشوده است مگر اينکه انگلستان بخواهد تنها راهی است که به روی 

همان روز باز هم نورمن نامهای ديگر ) ۴٣(ايران را به حال خود رها نمايد
ارسال کرد و خاطر نشان نمود اگر خواسته او کناره گيری دولت ايران است، او 
 اين کار را فوری انجام خواهد داد، به نوشته او شاه اينک چنان متکی به حمايت
انگلستان است که هر کسی را نورمن نام برد به رياست وزرايی برخواهد 
گماشت، اما به ديد اواين کاری است غير عاقالنه؛ زيرا مشيرالدوله نقشه کشيده 

او تغيير . است تا به شمال لشکرکشی کند و جنگلی ها و بلشويک ها را براندازد
آن را مغاير مصالح دولت را باعث تقويت خيابانی و کوچک خان دانست و 

بايد به دست مخبرالسلطنه : اين سياستی بود بسيار زيرکانه. بريتانيا ارزيابی کرد
و عوامل ذی مدخل مرموز در جنبش جنگل، اين دو نهضت يعنی جنبش تبريز 
به رهبری خيابانی و قيام ميرزا کوچک خان جنگلی به دست خود نيروهای 

 .جام نقشه های آتی مهيا می ساختايران سرکوب می شد و راه را برای ان
اين نامه عمق فاجعه را نشان ميدهد و گواهی است بر اين حقيقت که ايران 
چگونه در چنبره نقشه های بريتانيا گرفتار آمده بود، به طوری که به خواست 

پيرنيا مثل خلف خود در . وزير مختار، شاه ايران دولت ها را جابجا ميکرد
م اسفند، يعنی قوام السلطنه در ارتباط با شوروی سياستی دوره بعد ازکودتای سو

او از يکسو برای ابراز حسن نيت هيئتی را به . دو جانبه را تعقيب ميکرد
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شوروی اعزام کرد و از سوی ديگر بر فشار نظامی خود در شمال کشور افزود 
 با مذاکرات کراسين و لويد جرج ظاهراً . تا قوای جنگلی را به زانو در آورد

به عبارت بهتر شوروی ها ديگر نسبت به جنبش جنگل . مانعی مهم در راه نبود
حساسيتی نداشتند و اگر دولت مرکزی برای سرکوب آنان نيرو اعزام می کرد، 

اما مسئله اين بود که تکيه گاه ميرزا کوچک . شوروی واکنشی نشان نمی داد
بنابر اين . نابود شود خان و جنبش او، شوروی نبود که با برداشتن حمايت آنان

يک ضلع . سناريويی بسيار فاجعه بار برای متالشی ساختن آن طراحی شد
بازيگران اين سناريو برخی عوامل ذی مدخل در جنبش جنگل بودند مثل احسان 
هللا خان، ضلع ديگر برادران ميرزا کريم خان رشتی و ضلع سّوم هم البته 

  .بريتانيا
  

 جنبش جنگل سرکوب پيرنيا و ناکامی در 
 

 ١٢٩٧فراهم شود، يعنی به سال  ١٢٩٩مدت ها پيش از اينکه مقدمات کودتای 
قمری خبر رسيد که امير مؤيد سوادکوهی در مازندران  ١٣٣۶شمسی مطابق با 

مخبرالسلطنه هدايت فردی . تشکيالتی به راه انداخته است به نام انجمن طبرستان
ی مدير نشريه االسالم، مشهور به مجله به نام شيخ عبدالعلی مازندرانی الريجان

گم «او مخفيانه و برای . اسالمی را به مأموريتی اداری به بارفروش فرستاد
به آن سمت حرکت کرد، هدف مخبرالسلطنه اين بود دريابد آيا » کردن رد

ارتباطی بين امير مؤيد و جنبش جنگل وجود دارد يا خير؟ اين مرد گفته بود 
مجله اسالمی . نظور کمک از جنگلی ها به اين سو آمده استبرای تهيه قوا به م

او محرمانه به شيخ دمحم حسن نامی . به ساری رفت و وارد منزل امير مؤيد شد
  تا کامال «که از جنگل مأمور آنجا شده بود رسانيد با وی اظهار آشنايی نکند 

ر مؤيد به اين امي) ۴۴(» .او هم قبول نمود. بتوانم از نيات امير مؤيد مطلع شوم
مرد اعتماد داشت غافل از اينکه او برای تجسس و از جانب مخبرالسلطنه آمده 

  پس توضيح داد وی را برای اين خواسته است که کاری بزرگ انجام دهد . است
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چون امين و «و آن اين است که وجوهات و عوايد مازندران را جمع آوری نمايد 
از او خواسته شد به محالت مازندران رفته و اعانه دريافت » .ستيدمطمئن ه

او گفت فعالً خسته است و بايد مدتی استراحت . مجله اسالمی طفره رفت. دارد
امير مؤيد سپس گفت شخصی از سوی اتحاد اسالم جنگلی ها آمده و از او . کند

المی اميرمؤيد پرسيد اوچه نظری دارد؟ مجله اس. طلب کمک کرده است
آنگاه امير . مخالفت کرد و گفت بايد احوال جنگليها را قبل از هر چيز دريافت

 :مؤيد منويات باطنی خود را با وضوح علنی ساخت
امير مؤيد عنوان کرد که ما بايد خودمان را نگاه بداريم و نگذاريم عوايد «

دواير در دست خودمان، . مملکت طبرستان ما صرف شهوات طهرانيها بشود
چه جهت دارد . ايد خودمان صرف قشون حافظ خودمان، رؤسا از خودمانعو

مگر دول متحده جمهوری . با همه احتياجات، مازندران پولش جای ديگر برود
الزم به ) ۴۵(».چه ضرر دارد؟ ما هم همان زمينه و ريشه را تعقيب ميکنيم

يا امير  يادآوری است که بحث اتحاد اسالم در اين دوره منحصر به جنگليها و
مؤيد و عثمانی نبود، در اين زمان آقاخان پيشوای اسماعيليان هم تشکيالتی به 

مواضع او البته با عثمانی . تشکيل داده بود» اسالمی هندوستان انجمن اتحاد«نام 
وی بالفاصله بعد از جنگ و ورود عثمانی به اين معرکه بيانيه . ها متفاوت بود

يعنی ورود عثمانی به جنگ ابراز تأسف  ای منتشر ساخت و از اين موضوع
او در بيانيه ای نوشت اتريش و آلمان اهداف خيرخواهانه ندارند و اگر . کرد

به ديد آقاخان معلوم . آلمان فاتح جنگ گردد، عثمانی دست نشانده آنها خواهد شد
نبود چرا عثمانی وارد جنگ شده است، زيرا اين جنگ به منافع عالم اسالم 

عثمانی را «: رهبر فرقه اسماعيليه خاطرنشان ساخت. د نميساختزيانی وار
تحريک کرده اند که شمشير خود را برای يک مقصود غير مقدس بکشد و هر 
چه اتفاق بيفتد اسباب خرابی او خواهد بود، زيرا سالطين عظيم الشأن به مثل 

 )۴۶(» .پادشاه انگلستان و روسيه هيچ وقت شکست نخواهند خورد
ال تکاپوی امير مؤيد ناکام ماند، تکاپويی که تا واپسين روزهای منجر به هر ح

از آن سوی انگليسی ها در رشت فجايع زيادی . ادامه داشت ١٢٩٩به کودتای 
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مشيرالدوله . مرتکب شدند، از اين فجايع بوی توطئهای هولناک به مشام ميرسيد
کرده بود، نيز او نبرد با متجاسرين را يکی از اولويت های کاری خود تعيين 

ظاهر قضيه . را به افتتاح مجلس شورای ملّی موکول نمود ١٩١٩بحث قرارداد 
اين بود که انگليسی ها بااين پيشنهادها موافقت دارند، اما در پشت پرده تحوالتی 

مشيرالدوله بعد از اينکه اطمينان يافت جنگ با برخی . ديگر در حال انجام بود
منزله نبرد عليه روس ها نخواهد بود؛ به عنوان رئيس از قوای تندرو جنگلی به 

اين پيش «اّما . دولت حق خود ميدانست با نيرويی ايرانی جلو اين گروه را بگيرد
بينی بايد شده باشد که مبادا به دست تحريکات کارکنان انگليس در ايران آن قوه 

ين افتاده ايرانی پيش از آنکه به تصرف کردن واليت هايی که به دست متجاسر
است کامياب گردد، خود ازهم متالشی بشود خصوصاً که اختيار آن قوه کامالً به 
دست يک سردار روسی مستخدم ايران داده شده باشد و معلوم نباشد چند رنگ 
لباس روی يکديگر در برنموده باشد و دست آخر به چه صورت در آيد و چه 

بايد ديد آيا انگليسيان در اين قضايا  و هم. عالقمندی به ايران و ايرانی نشان بدهد
تماشاچی خواهند بود يعنی دست روی دست گذارده انتظار ميکشند که قرارداد 
آنها و مقررات تدافعی که برای آنها راجع به خود ايران و هند و بين النهرين 
اهميت بسيار دارد به کلی بی تکليف مانده يک قوه ايرانی به رياست يک 

که با مليون مخالف انگليس بی رابطه نيست و ممکن  صاحب منصب روسی
است روزی هم به بلشويک ها ملحق گردد، بی دخالت آنها متجاسرين را تأديب 
کرده قوای دولت را تقويت نمايد و پيش پای دولتيان را برای پيمودن راه سعادت 
 يعنی کوتاه کردن دست هر بيگانه از مداخله در امور مملکت، صاف سازد و در
عين حال مخارج اين اردوکشی را انگليسيان بپردازند به اميد آنکه روزی 
مجلسی دائر گردد و قرارداد آنها در آن مجلس تصويب شود و اين وجوه را از 
وجه استقراضی که بايد به موجب قرارداد بدهند کسر بگذارند؛ تصّور نميشود 

د را گم کرده باشد انگليس عاقبت انديش شرق شناس اين درجه درايران عقل خو
و پيش بينی اين موضوع البته از پيش بينی در موضوع شرط اول آسان تر بوده 

 )۴٧(» .است
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مسئله مهم تر اين بود که اوضاع سياسی داخلی و خارجی ايران بسيار مغشوش 
اغراض خصوصی، تهی بودن دست دولتيان از پول و ناراضی ماندن «بود، 

که وثوق الدوله با پول خارجی آنها را تا يک  جمع کثير از اشخاص فتنه انگيز
افق موفقيت مشيرالدوله » درجه راضی نگاهداشته بود و وجود محذورات ديگر

ً اساس حکومت ملّی و حاکميت حقيقی «را تيره و تار نشان ميداد و  مخصوصا
اندکی بعد از لشکرکشی  )۴٨(را درمعرض تهديد قرار ميداد» قانون اساسی

گيالن، خبر ميرسيد که پس از پيروزی اوليه قزاق ها بر قوای دولت مرکزی به 
جنگلی، شکستی سهمگين بر آنان وارد شده است و استاروسلسکی ناچار شده 

موقعيت دولت پيرنيا در مذاکره با شوروی هم عمالً . است رشت را تخليه کند
ر بسيار تضعيف شد، ديگر از ديد نورمن هم اميدی به آينده وجود نداشت، مگ

اينکه قوای بريتانيايی مستقر در شمال کشور ابتکار عمل را به دست ميگرفتند و 
 .مانع پيشروی جنگليها ميشدند

شايع بود . در اين ايام توازن قوا در گيالن به نفع نيروی ميرزا کوچک خان بود
او قراردادی با انگليس منعقد کرده که تمام به نفع جنگلی هاست و دولت ايران 

طبق اين قرارداد حمل اسلحه در شهر و جنگل . د آن دخالتی نداشته استدر انقعا
برای انگليسی ها ممنوع بود، انگليسی ها بايد قشون خود را از رشت خارج 
ميکردند، آنان فقط حق داشتند در شهر عبور و مرور کنند و پايگاه های نظامی 

خساراتی را که به  نيز مقرر شده بود انگليسيها تاوان. شان بايد برچيده ميشد
خانه هايی از مردم را که . جنگليها و مردم رشت وارد آورده بودند؛ بپردازند

انگليسی ها آتش زده و يا اموال و اسبابی که به سرقت رفته و يا به آتش کشيده 
طبق اين قرارداد، از سويی جنگليها بايد خساراتی . شده، بايد مسترد می داشتند

ويژگی بارز جنبش . ی وارد کردهاند جبران سازندرا که به بانک شاهنشاه
پول ابداً جنگليها نگرفتهاند و تمام افتخار آنها اين است که «: ميرزا اين بود که

پول هيچ دولتی تا کنون نگرفته و قصد گرفتن نخواهند کرد و برای مخارج 
 امساله قصد دارند دو عشر از عايدات رشت و توابع را از بابت ماليات گرفته

نکته مهمتر اين بود که قزاق های مقيم رشت و جنگل با قوای » .خرج نمايند



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٤٦                                                                             ٧    دق ، 

  

  

  

» .روی صميميت خدمتگزارشده اند«کوچک خان همکاری ميکردند واز 
کنسول فرانسه واستوکس مقام عالی رتبه سفارت انگلستان برای بررسی اوضاع 

ما ايستادگی «به مالقات آنها درجنگل رفتند، جنگلی ها به مأمورين مزبور گفتند 
در مقابل و ضديت با عموم اجانب داريم و فهميده بودند که با آلمانی و عثمانيها 
ابداً مربوط نيستند، فقط چند نفر از صاحب منصبان اطريشی را که جزو اسرا و 
فراری ها بودند آنها را گير آورده استخدام کرده بودند، نه آنکه آنها از طرف 

اين استوکس همان وابسته ) ۴٩(».ا را داشتندآلمان واطريش مأموريت آنج
دوره مأموريت مورگان شوستر بود که با اقدامات  نظامی سفارت انگلستان در

خود باعث لشکرکشی روسيه به ايران شد؛ اين مرد اينک با تيم نورمن و در 
 .چلمسفورد کار می کرد-راستای نظريات گروه مونتاگ

 
کرزن . امی پيرنيا باعث خشم کرزن شدموفقيت های مقطعی جنبش جنگل و ناک

با عتاب و خطاب فراوان نورمن را مورد حمله قرار داد و سياست او را در 
اما نورمن از . مخالفت با دولت وثوق و حمايت از کابينه مشيرالدوله نکوهيد

خود دفاع کرد و با لحنی که گويی با زيردست خود سخن ميگويد نوشت 
. ران را در مدار منافع بريتانيا سرپا نگهداشته استسياستهای اوست که هنوز اي

او گفت وقتی به ايران آمد با رئيس الوزرايی ناتوان مواجه بود که جز افزودن 
شمال و شمال غرب کشور غرق در شورش . بر ثروت خود هيچ فکری نداشت

بود و وضع به گونهای بود که اگر بلشويک ها در شمال کشور موفق ميشدند و 
او گفت اگر دولت وثوق . ان ميآمدند با استقبال عظيمی رو به رو ميشدندبه تهر

. سرکار بود، بدون ترديد انقالب بلشويکی از مدتها پيش در تهران رخ ميداد
نورمن خاطر نشان کرد اگر وثوق ميماند همه ايران به استثنای خراسان که 

د؛ نيز نوشت در هنوز نيروهای بريتانيا در آن حضور داشتند، بلشويک شده بو
راستای جلوگيری از اين حادثه بود که ترجيح داده دولتی مرکب از مليون ميانه 

نورمن صريحاً به کرزن توضيح داد غير از اين به قول او . رو روی کار آورد
ميانه روان و مليون که مورد حمايت اقشاری از گروههای اجتماعی هستند، 
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او نوشت . ا به تصويب مجلس برساندر ١٩١٩کسی ديگری قادر نيست قرارداد 
تالش دارد تا آنجايی که امکان دارد دولت پيرنيا را سرپا نگهدارد تا بتواند 

نورمن نوشت با اين سياست حد اقل سه ماه بر عمر . اقدامات خود را پيش برد
موجوديت ايران برای منافع بريتانيا افزوده است و شايد هم خطر فروپاشی آن و 

 )۵٠(فع بريتانيا را در کشور برای هميشه از بين برده باشداضمحالل منا
در . اسناد بريتانيا مدعی اند که کرزن به تيم پيرنيا به ويژه هدايت اعتماد نداشت

هدايت، والی فارس بود و به ادعای اسناد انگليس . ش١٢٩۴- ١٢٩٢سالهای 
البته  تأسيس پليس جنوب ايران را مغاير با حق حاکميت ملی کشور ميديد و

طبق همين ) ۵١(ظاهراً حاضر نبود با کنسول بريتانيا در شيراز همکاری کند
اسناد، هدايت متهم به اين بود که ضد انگليسی ها کار ميکند و در پيکار عليه 
بلشويک ها در قفقاز به نيروهای انگليسی تحت فرماندهی ژنرال دنسترويل 

ريتانيا در شيراز ميگفت کنسول ب) .F. O’Connor(اوکانر. کمک نکرده است
هدايت، بر فرانسه و آلمانی تسلط دارد اما در ته دلش از همه اروپاييها بيزار 

با اين وصف او حاکمی اليق شناخته ميشد که گرچه به اهداف ) ۵٢(است
بريتانيا در ايران ظنين است، اما مردی است که حسن شهرت دارد و بر عکس 

اين قضاوت البته صحت . مند نشده استواليان ديگر از قبل شغل خود ثروت
نداشت، مخبرالسلطنه هيچ اقدامی عليه انگليسی ها نکرده بود، مخالفت او با 
تأسيس پليس جنوب و يا حمايتش از بيطرفی ايران را نبايد به منزله ضديت وی 
با بريتانيا ارزيابی کرد؛ تحوالت بعدی نشان داد که مخبرالسلطنه آن چيزی 

مخبرالسلطنه با سرکوب جنبش . اد رسمی انگليس آمده استنيست که دراسن
خيابانی بزرگترين خدمت را به منافع بريتانيا کرد، در حقيقت او با عنوان 
دمکرات، در صفوف ياران خيابانی رخنه کرد و بين آنان تفرقه انداخت و آنگاه 

ش جنگل به آسانی آنان رااز پای درآورد، همان کاری که احسان هللا خان در جنب
مخالفت هايی از آن دست که به مخبرالسلطنه نسبت می دهند، با شدت . انجام داد

به عبارت بهتر می خواهيم . بيشتری در خود کابينه جنگی انگلستان وجود داشت
توضيح دهيم که گروهی مثل مخبرالسلطنه با تيمی خاص در هندوستان و خود 
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مقدمات کودتای سّوم اسفند را فراهم بريتانيا همسويی داشتند، همين ها بودند که 
شکست پيرنيا درسرکوب نهايی جنبش جنگل، راه را برای دسيسه های . آوردند

آتی بازگذاشت، که همين همفکران مخبرالسلطنه در فروپاشی آن نقش برجسته 
خان  هدايت وامثال اوبعدها سکانداردولت هايی بودند که رضا. ای داشتند

 .خود را بر آنان اعمال می کرد حاکميت بدون چون و چرای
   

 مأموريت آيرونسايد 
هر چه زمان پيش تر می رفت نگرانی انگليسی ها از آينده منافع شان در ايران 

باالخره قرار بر . افزايش می يافت، پس بايد ضربت نهايی را وارد می آوردند
ان اين شد که نيروهای انگليسی خود حوزه های نفتی جنوب و جنوب غربی اير

تصميم بر اين بود که نيروهای انگليسی از ساير نقاط کشور . را پاسداری کنند
درست در چنين شرايطی بود که وزارت . به ويژه مناطق شمالی خارج شوند

را به ) Sir Edmond Ironside -(جنگ تصميم گرفت سر آدموند آيرونسايد
سايد متخصص خارج آيرون. ايران اعزام کند تا جای هيو بيتمن چمپين را بگيرد

بنا بر اين او را نفرستاده بودند تا با . کردن نيروهای نظامی از ميدان جنگ بود
شوروی ها و جنگليها گالويز شود، بلکه اونقشه مهمتری درسرداشت و خودش 
ً برای خارج کردن نيروهای بريتانيايی از شمال کشوربه اين سوی آمده  صرفا

ريتانيا را از آرخانگلسک و سپس آسيای صغير او اندکی پيش از اين قوای ب. بود
در اين . آيرونسايد فرستاده وزارت جنگ بريتانيا بود. با موفقيت بيرون برده بود

 .ايام چرچيل وزارت جنگ را تصدی می کرد
علت اينکه آيرونسايد تالش داشت نيروهای بريتانيا را از شمال ايران بيرون 

نخست اينکه وی علی رغم هياهوی  :برد، ريشه در چند موضوع اصلی داشت
کرزن و ديگر اعضای گروه همسو با وی، به خطر عاجل کمونيسم برای ايران 

آيرونسايد همان . باوری نداشت، اين نکته در خاطرات شخصی او آمده است
به اعتقاد من روس ها قادر نيستند در خارج از «: زمان که در ايران بود نوشت
نمی توانيم بپذيريم که برای ما يک خطر نظامی . کشور خود به جنگ بپردازند
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 اما تبليغاتشان بسيار سهمگين است و ممکن است به ما آسيب. محسوب می شوند
دليل دّوم اين بود که وی و نيروهای تحت امرش در راستای ) ۵٣٣(».برساند

سياست وزارت جنگ که تحت کنترل سر وينستون چرچيل قرار داشت، سازی 
آيرونسايد به صراحت در خاطراتش نوشته است که . زدند مخالف کرزن می

  وزارت امور خارجه انگليس هيچ توجهی به اوضاع نظامی ندارد و در تصميم 
گيری های خود در مورد ايران، با وزارت جنگ هيچ گونه مشورتی نمی 

فقره ای که نقل شد نشان می دهد بين وزارت جنگ و وزارت امور ) ۵۴(کند
سئله ايران به شدت اختالف نظر وجود داشت و آيرونسايد بدون خارجه بر سر م

سوم اينکه تيم . اطالع وزير امور خارجه اقدامات خود را در ايران پيش می برد
انگليسی های مقيم ايران و به طور خاص شخص نورمن، کاری به فرامين به 

ً از قول نورمن  نوشت قول خودشان تلگرافی کرزن نداشتند، آيرونسايد صريحا
 )۵۵(».از اقدامات خودسرانه آنها خوشنود نيست«که کرزن 

کرزن و لرد هاردينگ معاون او در وزارتخارجه، با نقشه سر وينستون چرچيل 
. وزير جنگ برای خروج نيروهايشان از شمال ايران، به شدت مخالف بودند

  بست در آنان ميگفتند ايران بايد با قدرت نظامی انگلستان حفظ شود و به طور در
استدالل ميشد اگر از ايران عقب نشينی شود، . اختيار اين کشور قرار گيرد

بلشويک ها بر قفقاز تسلط مييابند، ايران سقوط ميکند، افغانستان از دست ميرود 
پيش از اين و درست در بحبوحه ) ۵۶(و در نهايت هندوستان به خطر ميافتد

 لسی تشکيل شد، در مجلس کلکتهبحران های داخلی ايران بود که در کلکته مج
عموم نمايندگان اياالت و واليات هند جمع آمده بودند تا آخرين تصميم دولت 

به توصيه دولت انگليس اجازه . انگلستان را در باره کشورشان استماع نمايند
دربار لندن با اعالم استقالل . داده شد به مردم هندوستان خودمختاری داده شود

و سپردن امور داخلی کشور به دست اتباع اين کشور موافقت داخلی هندوستان 
از اين به بعد . نمود، اما اختيارات و امتيازات اين دولت خودمختار محدود بود

هندی ها می توانستند انجمن های ايالتی و واليتی تشکيل دهند، برای خود نوعی 
  وين کنند، اين مجلس قانونگذاری تأسيس نمايند تا بتوانند قوانين داخلی را تد
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مجلس می توانست نمايندگان مخصوص خود را به مجلس نمايندگان لندن اعزام 
کند، اما سياست خارجی و امور دفاعی کشور همچنان در اختيار دولت های 

 )۵٧(بريتانيا قرار می گرفت
لسون رئيس ستاد وي. اما در مورد ايران هم بايد سناريويی مشابه انجام می شد

ارتش بريتانيا می گفت برای حفظ قفقاز و شمال ايران حداقل سه لشکر الزم 
آيرونسايد مدافع نظر وزارت . است و بريتانيا اين تعداد سرباز در اختيار ندارد

او ميگفت البته بايد از هند دفاع شود، اما در پشت مرزهای خود هند . جنگ بود
به عبارتی او گرچه امکان رخنه تدريجی . و نه در جايی به مراتب دورتر

 شوروی به افغانستان و ايران را محتمل ميديد، اما به طور کلی با نظريه امکان
آيرونسايد بر اين باور بود که  )۵٨(حمله شوروی به هندوستان موافقت نداشت

اوميگفت . بايد نيروهای انگلستان ازشمال ايران بيرون روند ١٣٠٠تا بهار سال 
ين کار خطر شوروی برای منافع انگلستان افزايش خواهد يافت اما اين خطر با ا

به طور قطع نظامی نخواهد بود، به عبارتی خطر شوروی بيشتر سياسی است 
به ديد اين ژنرال، بريتانيا نبايد در ايران برای خود تعهد نظامی ايجاد . تا نظامی

دليلی ندارد انگلستان، دانسته او ميگفت . کند، برعکس بايد از اين تعهدات بکاهد
خود را هم مرز شوروی کند، نيزاستدالل ميکرد وظيفه انگليسی ها دفاع از 
ايران نيست؛ آنان بايد فقط از دشت کارون وشرکت نفت انگليس وايران مراقبت 

 )۵٩(نمايند
وضعيت روز به روز . کابينه بريتانيا به يأس کامل رسيده بود ١٢٩٩در دی 

درست درچنين لحظاتی بود که بار ديگر امکان پيشروی نيروی . وخيم تر ميشد
جنگليها برای توليد وحشت درتهران به شدت مطرح شد؛ حال آنکه با فتنه 

. پی. جرج. انگيزی انگليسی ها ديگر ازجنبش جنگل چيزی باقی نمانده بود
چرچيل، مورد مشورت کابينه قرار گرفت تا نظرات خود را در اختيار دولت 

اين باور بود که به محض اينکه نيروهای انگليس از کشور چرچيل بر. ر دهدقرا
به گمان او در . خارج شوند، بلشويک ها به قزوين و تهران سرازير خواهند شد

آن صورت حکومت ايران فرو ميپاشيد و دولتی مدافع بلشويک ها روی کار 
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يا در بين النهرين و او براين باور بود که در چنين صورتی منافع بريتان. ميآمد
چرچيل که پيشتر دبير امور شرقی سفارت . افغانستان هم به خطر خواهد افتاد

کشورش در تهران بود و با مسائل ايران بيش از يک ربع قرن سر و کار 
داشت، بر اين باور بود که سياست رها ساختن ايران به حال خود و دفاع از 

چرچيل ميگفت اگر . است نادرستهندوستان در مرزهای اين کشور؛ سياستی 
اين سياست اجرا شود، شرکت نفت انگليس و ايران و بانک شاهنشاهی در کنار 

عمده کسانی که در . ساير منافع بازرگانی بريتانيا آماج خطر واقع خواهند شد
بانک شاهنشاهی حساب داشتند، اول شخص شاه، دوم رجال دولتی و حتی برخی 

ا در بر ميگرفت، بانک درست در آستانه کودتای ر» روحانی نمايان متمول«
رضا خان به اقتضای سياست استعماری بريتانيا داد و ستد با مردم ايران را به 

ازسويی مقامات بريتانيا استدالل می کردند بدهی ) ۶٠(حالت تعليق درآورد
ايران به بريتانيا سربه چندين ميليون ليره ميزند واگر انگليس از ايران عقب 

 .ينی کند؛ اين بدهی هم غير قابل دريافت خواهد بودنش
جرج چرچيل ميگفت پنج سال است بريتانيا در ايران پول خرج ميکند، اگر 

اوميگفت تصويب . ارتش اين کشورازايران خارج شوداين پول هاهم بربادميرود
ديگر خواب و خيالی بيش نيست، اينک ديگر بايد انديشيد چگونه  ١٩١٩قرارداد 

پيشنهاد او اين بود که . ن بدون اين قرارداد منافع امپراتوری را حفظ کردميتوا
انگلستان ازبه دست گرفتن قدرت در نواحی مرکزی و جنوبی ايران توسط 
بختياری ها حمايت کندو افسران وتفنگداران جنوب را برای کمک به اين 

د، سفارت به ديد اواين حکومت بايد دراصفهان تشکيل ميش. حکومت اعزام دارد
بريتانيا به آنجا منتقل ميگرديد و از منابع نفتی جنوب کشور حراست به عمل می 

نظر چرچيل در تحليل نهايی اين بود که دولتی قدرتمند و سرکوبگر که . آمد
ازنظر او بسياری از رجال ايرانی فاسدند، . ترس ايالت را برانگيزد تشکيل شود
ی اند که ميتوانند دردل ايالت رعب بر اما بايد پذيرفت که اينان تنها کسان

انگيزند؛ اين در حالی است که سران ايالت از کسانی که مدعی دمکرات بودن 
او برای تصدی منصب . هستند، خوششان نميآيد و به آنان اعتنايی نميکنند
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  )۶١( رياست وزرايی عين الدوله رابهترين فردازاين دسته افراد ميدانست
  

 احضار شبح سرخ
شمسی، احمد شاه هراسناک از حوادثی که در شرف وقوع ١٢٩٩اخر سال در او

بود و انديشناک ازترس بلشويسم، عاجزانه از وزير مختار انگليس خواست 
اين بار نورمن به او گستاخی کرد که در تاريخ . اجازه دهند به اروپا رود

با پررويی  او شاه را مورد عتاب قرار داد و. پادشاهی ايران شايد بی نظير باشد
. وی را متهم ساخت که با پولی که به خارج فرستاده ميخواهد عيش و نوش کند

شاه ملتمسانه خواست فقط دو ماه به او اجازه مسافرت دهند تا به متخصص 
دهد، » اجازه مسافرت«نورمن گفت پيش از اينکه به وی . اعصاب مراجعه کند

ب به کرزن نوشت شاه فقط به او در نامهای خطا. بايد نظر کرزن را جويا شود
شاه متهم شدکه به تحوالت کشورش بی . فکر ثروت ومکنت خويش است

. اعتناست و پيش بينی کرد اگر به اروپا رود، بعيد است بتواند به کشور بازگردد
او تغيير شاه را به خودی خود بی اهميت دانست، زيرا به هرحال جانشين 

ئله اين بودکه رفتن شاه دروضعيت بی ثبات مناسبی برای وی يافته ميشد؛ اما مس
نورمن پيش بينی کرد اين بی . آن زمان، باعث تزلزل بيشتر کشور ميگرديد

از ديد وزيرمختار اگر انگلستان از ايران . ثباتی ميتواند به انقالب منتهی شود
اين گزارش هم واقعيتی را ) ۶٢(حمايت نميکرد، اين انقالب اجتناب ناپذير بود

واقعيت امر اين : ی داد وهم از آن بوی نوعی دسيسه به مشام می رسيدنشان م
است که احمد شاه کفايت الزم را برای ادامه سلطنت نداشت، اما به طور قطع 
گزارش نورمن فقط برای ارائه اين ديدگاه نبود، زيرا احمد شاه عمالً قدرتی 

شکل اندک اندک  نورمن می خواست به اين. نداشت تا بتواند آن را اعمال کند
کرزن را با نقشه ای که در سر می پروراند و روز به روز آن را پخته تر می 

او با اين گزارش ها می خواست نشان دهد ديگر با وجود . کرد، هماهنگ سازد
احمد شاه اميدی به بقای ايران نيست، منافع بريتانيا همه از دست خواهد رفت و 

اما کرزن سياستمدارتر از آن بود که به اين . بلشويسم ايران را تهديد می کند
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گزارش های دروغ نورمن اعتنايی کند، او می دانست وزير مختارش در تهران 
در صدد اجرای نقشه ای است که آن را از او پنهان می دارد، به واقع نورمن 
برای توجيه طرح خود بود که به اين صغرا و کبراها دست می زد، هدف او اين 

کرزن با علم و . فقت رسمی کرزن را هم با عمليات خود به دست آوردبود تا موا
 .اطالعی که به منويات نورمن داشت؛ هرگز به او اعتماد نکرد

در اينجا بود که سناريويی پيچيده و در عين حال مؤثر توسط برخی مقامات 
ا بريتانيا با همکاری مأمورين بومی آنان اجرا شد تا ديپلماسی رسمی بريتانيا ر

در اين زمان . قانع نمايند که ايران از دست رفتنی است؛ اگر دير به خود آيند
آنان ١٢٩٩انگليسيهای مقيم ايران بذر وحشت در قلوب ميپراکندند، در زمستان 

. به شدت تبليغ ميکردند که گويا ايران عنقريب به دست بلشويک ها خواهد افتاد
از کارکنان سفارت خواستند زن و برای اينکه سناريوی خود را تکميل نمايند، 

اين دستورالعمل کرزن . فرزندان خود را هر چه زودتر از کشور خارج سازند
او . به دليل گزارشهای وحشتناکی بود که نورمن از ايران برايش ارسال ميکرد

در همين نامه يادآوری کرده بود که مذاکرات ايران و شوروی که در حال انجام 
به نظر او اگر اين مذاکرات منجر به عقد يک عهد نامه بين بود، اهميت دارد و 

دو کشور شود، چه بسا ديگر لزومی به عقب نشينی نيروهای بريتانيايی موجود 
ژنرال آيرونسايد و نورمن با نمايندگان سياسی  ١٢٩٩دی  ٢٩روز ). ۶٣(نباشد

آنها . امريکا، بلژيک، فرانسه و حتی مقامات سابق روسيه تزاری مالقات کردند
نورمن از . نقشه خود را برای تخليه خارجيان برای اين مقامات توضيح دادند

خود گفت کسانی که در گيالن مستقرند، توسط چهار » منابع اطالعاتی«قول 
صد بلشويک همراهی ميشوند و بالفاصله بعد ازعقب نشينی نيروهای انگليسی 

اينان . ا تصرف مينمايندبه سوی قزوين و تهران حمله خواهند برد و پايتخت ر
از ورود اين سپاهيان، ! »قبل يا بعد«يک پيش گويی هم کردند و آن اينکه 

چگونه می شد با چهارصد بلشويک ) ۶۴(انقالبی در تهران روی خواهد داد
پايتخت را تصرف کرد و انقالب به راه انداخت؟ اين معمايی بود که مقامات 

دند، تازه اگر وجود چهارصد بلشويک را در بريتانيا در ايران بايد توضيح می دا
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به واقع . صفوف جنبش جنگل بپذيريم، مسئله ای که از اساس واقعيت نداشت
 .اجرای اين سناريوی ويرانگر از شهريور ماه آن سال شروع شده بود

به بعد، کليه معابر و خيابان اصلی رشت به قزوين  ١٢٩٩از نيمه های سال 
در . ين رشتی گروه گروه وارد قزوين می گرديدندمملو از جمعيت شد، مهاجر

مطابق با مهر  ١٣٣٨واقع چهار ساعت از شب پنجشنبه يازدهم ذيحجه سال 
در . گذشته بود که مردم رشت آماج حمله گروه احسان هللا خان واقع شدند١٢٩٩

آن ساعت اغلب مردم زحمتکش گيالنی يا درخواب بودند يا تازه در سر سفره 
مردم وقتی مورد حمله واقع شدند، تالش کردند جان خود . خوردندشام غذا می 

 اينان با حالتی مشوش و مضطرب و در وضعيتی بسيار رقت. را نجات دهند
خالصه . آور، خانه و کاشانه را ترک کردند و رو به سوی شهر قزوين آوردند

يکی سربرهنه، يکی پای . هر کس به يک حالی وارد می شد. هنگامه بود«
نه، با لباس، بی لباس، زن ها با چادر، بدون چادر، يکی بچه گم کرده ناله بره

می » .همين قسم مردها عکس آن. می کند، يکی شوهر مفقود نموده گريه می کند
گفتند بيست و پنج هزار تن از مردم رشت خانه و کاشانه را ترک کرده و آواره 

در خانه های مردم مسکن  مردمان محترم و کسبه وتجار را«در قزوين . شده اند
هيجان و ترس غريبی مردم را گرفته و . دادند، تتمه را در کاروانسرا و مدارس

واهمه دارند مبادا بی احتياطی شود و بريزند شهر ) ۶۵(اسرا ] از[بيشتر از اين 
 )۶۶(» .فعالً هزار اسير اينجا دارند. را مغشوش کنند

ست مقارن بود با دوره دوم رياست به واقع تشديد پديده هراس از بلشويسم در
بود که تيمی متشکل  ١٢٩٧به عبارت دقيق تر در نيمه دوم سال . وزرايی وثوق

از کمرهای و مورخ الدوله و دوستان آنان که وابسته به کميته مجازات بودند، 
بلشويکيت دارد روی کره را ميگيرد و اسباب وحشت فرانسه و «ميگفتند 

در مسئله هراس از بلشويسم ) ۶٧(».ان هم آمده اندانگليس هم شده و به طهر
رعد هر روز گزارش می داد که بلشويسم . روزنامه رعد بيش از همه فعال بود

کدام نقطه اروپا را فتح کرده و چه تحوالتی در آرايش نيروهای اين زمان از 
ت اين تبليغات اکثراً به منظور ايجاد وحش. نظر بين المللی به وقوع پيوسته است
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بعدها کار به جايی رسيد که درست مصادف با . بين مردم صورت می گرفت
عمليات مرموز احسان هللا خان درگيالن، مورخ الدوله هم مدعی بود مسلک 

درزمان وثوق الدوله دوتن رابه اتهام فعاليت بلشويکی . بلشويسم را پذيرفته است
ن دو را مرخص کرد، وقتی مشيرالدوله به قدرت رسيد، اي. دستگير کرده بودند

اما مورخ الدوله وزيرماليه مشيرالدوله يعنی مخبرالسلطنه را تشويق به مالقات 
مورخ الدوله بعد از اين مالقات دروزارت ماليه استخدام شد تا به . با آنان نمود

مخبرالسلطنه، مورخ الدوله، ) ۶٨(فعاليتهای مشکوک به نام بلشويسم ادامه دهد
ری ديگر و حتی اردشير ريپورتر اعالم می کردند مسلک کمره ای، بينش و کثي

چه نقشه ای درسر اينها پرورانده می شد؟ چه انگيزه ای . بلشويسم را پذيرفته اند
مخبرالسلطنه را به اين وادی کشانيد؟ اين جزيی بود ازطرحی عظيم که يک سر 

ودتای آن فروپاشی جنبش خيابانی و جنگل بود و ضلع ديگر آن تمهيد مقدمات ک
 .سّوم اسفند

به طور مثال ميگفتند . »انقالبی تهيه نمود«در آن ايام صحبت از اين بود که بايد 
بايد بر فراز منبر سخنان آتشين گفت تا نظميه سخنران را دستگير کند و اين امر 

» يک سوسيته و جمعيتی«ديگر اينکه بايد . مقدمهای بر شروع اغتشاش گردد
السلطان بهتر اين است که همه به جمعيت سوسياليست  تشکيل داد؛ به قول نظام

تشکيل جمعيت های مشکوک با نام سوسياليست البته مسبوق ) ۶٩(ملحق شوند
به طور مثال . به سابقه بود و طرفه اينکه تاسيس همه هم درگيالن انجام ميگرفت

در دوره مشروطه گيالن ودرايام هنگامه رشت؛ گريگور يقيکيان به کمک 
ريم خان رشتی مقاله ای درروزنامه گيالن ارگان مشروطه خواهان آن ميرزا ک

نام » چه ميگويند سوسياليستها«اين اولين مقاله يقيکيان بود که . خطه منتشر کرد
. نيز او وقتی به تهران آمد با روزنامه افراطی ستاره ايران همکاری کرد. داشت

يقيکيان از . ا راه اندازی کرديقيکيان بعد به تهران آمد وروزنامه ايران کنونی ر
جمله شرکت کنندگان جنبش جنگل بود، او همراه با احسان هللا خان دوستدار، 

به ادعای خودش بلشويک ها سه . نقشی مخرب در تحوالت اين خطه بازی کرد
بار قصد اعدام او را کردند، اما اين نقشه با مساعی ميرزا کوچک خان جنگلی 
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شکست جنبش جنگل به تهران آمد و درباب جنبش  يقيکيان پس از. اجرا نشد
 )٧٠(جنگل مطالبی در روزنامه تندرو ستاره ايران منتشر کرد

. تشکيل گروه سوسياليست تقلبی توسط مورخ الدوله سپهر هم پی گيری شد
مورخ الدوله بعد از اينکه از همکاری با سفارت آلمان کناره گرفت، به وزارت 

د؛ اندکی بعد ايپکيان جای او را گرفت و به معارف رفت و مفتش معارف ش
به قول دولت آبادی با . عبارتی مورخ الدوله هيچ کاری برای معارف انجام نداد

 )٧١(اين وجود او ماهی يکصد و پنجاه تومان از دولت حقوق دريافت ميکرد
او پيشتر خواسته بود شاه . نورمن به ديدار پيرنيا رفت ١٢٩٩روز سوم آبان 

پيرنيا توضيح داد شاه به اين کار . تاروسلسکی را اخراج کندسرهنگ اس
پيرنيا پرسيد آيا . رضايت نداده است، اما خود استاروسلسکی بی ميل نيست برود

نورمن حاضر است بپذيرد افسر روسی ديگری را که در ديويزيون قزاق خدمت 
ستخدام ميکند به فرماندهی بگمارند و يا اينکه افسری از يک کشور بی طرف ا

کنند؟ نورمن با هر دو مورد مخالفت کرد و پيرنيا هم تهديد نمود اگر وزير 
به دنبال ) ٧٢(مختار درتحميل نظرات خود سماجت ورزد استعفا خواهد داد

. نورمن، آيرونسايد هم به پيرنيا هشدارداد استاروسلسکی را احضارو اخراج کند
حساب پول هايی را که خرج  نيز به رئيس الوزرا گفتند بايد ازاستاروسلسکی

کرده است بخواهد، آيرونسايد گفت قزاقان ايرانی در واقع از پای در آمدهاند و 
پيرنيا گفت جرأت ندارد به شاه بگويد . او ديگر حاضر نيست پولی خرج آنها کند

او را از کار بر کنارسازد، در ضمن اگر انگليسی ها اختيارقزاقخانه را به دست 
آيرونسايد گفت او ميل . رارداد در مجلس غير ممکن خواهد بودگيرند تصويب ق

ندارد اختيار قزاق ها را به دست انگليسی ها دهد، اما حاضر نيست اجازه دهد 
پيرنيا در ميان چکش و سندان گير . را حيف و ميل کنند» پول بريتانيا«روس ها 

 .ه گيری کردکرده بود و دو روز بعد از اين گفتگوها از رياست وزرايی کنار
نخست اينکه خزانه داری : علل استعفای مشيرالدوله چندموضوع مهم بود

بريتانيا از دادن سيصد و پنجاه هزار تومان پول ماهانهای که پيش تربه کابينه 
انگليسی ها از رئيس الوزرا خواسته بودند پول . وثوق می داد امتناع ورزيد
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قرارداد بگيرد، مشيرالدوله از اين امر مورد نياز خود را از دوميليون پوند مبلغ 
. خودداری کرد زيرا اين موضوع را به منزله تأييد قرارداد ارزيابی می کرد

دوم اين که انگليسی ها ازمشيرالدوله خواسته بودند استاروسلسکی را معزول 
. رياست قزاق خانه به دست صاحب منصبان انگليسی سپرده شود کندو

تنهاراهی که مقابل مشيرالدوله وجود . م رضايت ندادمشيرالدوله به اين امره
داشت اين بود که هزينه های جاری دولت خود را ازپول نفت تهيه کند، اما 

می دانستند و  موضوع اين بود که انگليسی ها نفت ايران را ملک طلق خود
ديگر اينکه بهترين راه حل . هرگز حاضر نبودند در اين باب حتی سخنی بگويند

ود که صاحب منصبان قزاق خانه بعد از عزل استاروسلسکی ايرانی باشند، اين ب
اما باز هم مسئله اين بود که کدام ايرانی مطمئن را بايد به اين سمت می 

 .گماردند
او گفت اگر . روز بعد از مالقات آيرونسايد با پيرنيا، نورمن به مالقات شاه رفت

جوهی را که بريتانيا پرداخت ميکند شاه استاروسلسکی را بر کنار نکند، کليه و
قطع خواهد شد و تهديد کرد نيروهای انگليسی از ايران بيرون خواهند رفت و 

او پرسيد اگر پيرنيا . شاه ترسيد. او را با قوای مهاجم شوروی تنها ميگذارند
شاه . استعفا دهد چه کسی جانشينش خواهد شد؟ نورمن سپهدار رشتی را نام برد

نورمن به . را پذيرفت، سپس در مورد ترکيب کابينه صحبت شداين پيشنهاد 
کرزن توضيح داد که پيش تر با سپهدار سخن گفته است و ميداند او حاضر است 

اين سخن نورمن خالف ) ٧٣(سياستی را که وزيرمختار ديکته ميکند، اجرا نمايد
پهدار س«: دولت آبادی مينويسد. داوری دولت آبادی درمورد سپهدار رشتی است

اعظم فتح هللا خان گيالنی شخص وطن دوست ونيکو فطرت است، اما اطالعاتی 
راکه الزمه زمامداری امروزيک مملکت ميباشد، بااين همه محذورات داخلی و 

 ».خارجی که موجود است؛ ندارد، به عالوه ازخارجه ها مالحظه بسيار دارد
خود از دسيسه  اين داوری از سوی دولت آبادی در مورد شخصی که) ٧۴(

هايش در ماجرای کميته آهن و نقش خاندانش در تحوالت خطه گيالن که منجر 
ً اينکه اين . به سقوط جنبش کوچک خان شد پرده بر ميدارد عجيب است مضافا
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می گفتند . تحليل اگر در پرتو گزارش نورمن سنجيده شود به شدت رنگ ميبازد
طنه را هم برای نخست وزيری پيشنهاد غير از سپهدار، شاه فرمانفرما، قوام السل

بود او اين پيشنهاد را بپذيرد تا ديگران  کرده بود، اما مستوفی به سپهدار گفته
 )٧۵(نتوانند به رياست وزرايی دست يابند

از آن سوی، نورمن به شاه اخطار کرد که بايد استاروسلسکی مجبور شود پول 
شاه گفت اين . ز ايران خارج شودهايی را که گرفته است مسترد دارد و آنگاه ا

. فرد به او خدمت کرده است و اين گونه درخواستها از چنين فردی زيبنده نيست
. نورمن بر اين باوربود که شاه دراختالس های استاروسلسکی شريک است

نورمن گزارش داد استاروسلسکی آخرين وجهی را که از بانک شاهنشاهی 
برگ قزاق ها برای لشکرکشی به شمال خرج  دريافت کرده تا برای تجديد سازو

ً اينکه کليه وجه را که پنجاه هزار تومان  کند؛ صرف اين کار نکرده، مضافا
اين کارازنظرکارمندان بانک تعجب . بوده، به شکل اسکناس دريافت نموده است

چند . آوربوده، زيرا خرد کردن اسکناس درشت درشهرستان ها کار آسانی نيست
از همان اسکناس هايی که به سرهنگ داده شده بود، چهل هزار  روز بعد درست

خبری نام ميبرد که اين » منبع«اوازيک . تومان به حساب شاه واريزشد
نورمن ازقول همان منبع ذکر ميکند که سرهنگ . اطالعات را به اوداده است

 )٧۶(اخيرا يک گردن بند به ارزش سی وپنج هزار تومان به شاه هديه داده است
سپهدار رشتی بعد از اينکه قدرت را به : روايت دولت آبادی اندکی تفاوت دارد

که » قربان او ميرود و التماس ميکند«دست گرفت، نامه ای به سيد ضيا نوشت، 
صبحگاه به سفارت انگلستان رود و از آنها بخواهد اجازه پرداخت مبلغی فوری 

سفارت انگلستان . بدهنددر حد چند هزار تومان برای مصارف فوری دولت را 
دراختيار قزاق خانه قرار دهند، » پول به قدرکافی«به بانک شاهنشاهی اجازه داد

به «از سويی . اما اين پول بايد زير نظر صاحب منصبان انگليسی خرج ميشد
کابينه سپهدار اعظم برای اينکه موقتاً صورت خود را نگاهدارد، قوت اليموتی 

به شاه جوان پول دوست بيش از اندازه » .و درخواستميرساند آن هم با واسطه 
پولی که به دربار داده «ضرورت پول دادند تا او را با نقشه خود همراه سازند، 
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ميشودقسمت عمده آن درهمان روزبه بانک برگشته به روی حساب اعليحضرت 
را  بنابر اين انگليسی ها خود به شاه رشوه داده بودند تا او) ٧٧(».گذارده ميشود

با طرح خود موافق نمايند، طرحی که شاه پول دوست از عمق آن بی اطالع بود 
اما نورمن حيله . و نمی دانست که به قيمت نابودی سلطنتش تمام خواهد شد

مشارکت اودراخاذی های استاروسلسکی عنوان  گرانه پرداخت رشوه به شاه را
 .کرد، مطلبی که به کلی دروغ بود

ار رشتی مردی بود که خود از متنفذين گيالن و ايران به شمار فتح هللا اکبر سپهد
می رفت، از انگليسی ها سالها قبل نشان دريافت کرده بود و به همين دليل تحت 

غير از اين موضوع، سپهدار با برخی ديگر . حمايت سفارت بريتانيا قرار داشت
يم خان ابتهاج برجسته ترين اينان ميرزا ابراه. از متنفذين گيالن مرتبط بود

به دنيا آمد و پيش  ١٨۶٠ الملک بود، يکی از بهائيان مشهور ايران که به سال
از مديريت بلژيکيها زيرنظرفتح هللا اکبرسردارمنصور مسئوليت اداره گمرکهای 

او در عين حال در ايام مشروطه مباشرسردار منصور . انزلی را بر عهده داشت
از ) ٧٨(چرچيل کمی هم انگليسی ميدانستبه قول . در تهران به شمار ميرفت

به عبارت بهتر . سويی سپهدار رشتی با احسان هللا خان هم ارتباطی عميق داشت
احسان هللا خان که او هم از قضا بهائی بود، جزو گروهی بود که همراه با ميرزا 
کريم خان رشتی وبرادران، پسر عموهای سپهدار؛ نقش اساسی درفروپاشی 

آيرونسايد نوشت، رئيس الوزرای جديد فردی است . فا نموده بودجنبش جنگل اي
مهم تر اينکه شاه هم اينک تابع ميل آنان . که هرچه به او بگويند انجام خواهد داد

آيرونسايد گفت اينک تنها انگليسی ها حامی شاه هستند و شاه هم از آنان . است
 )٧٩(خواهش کرده است تنهايش نگذارند

دی منصب رياست وزرايی، مردی بود که اهل بذل و بخشش سپهدار قبل از تص
شناخته ميشد، به همين دليل نام او در کنار رجال درجه يک کشور بر زبان 

ليکن ازوقتی امالک واموال اودرگيالن به يغما رفت، اين خصيصه . آورده ميشد
شايد همان نقصان دارايی به او جرأت داده است که در «. هم در او ضعيف شد

 )٨٠(».ن وقت، بار چنين مسئوليت بزرگ را به دوش خود بگيرداي
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وقتی سپهداراکبر به رياست وزرايی رسيد، فشار بر مردم از حد گذشت، اما 
) ٨١(»مشيرالدوله عليه الهاويه«نکته اين است که باز هم کمرهای و امثال او از 

ان شد و به بدی ياد می کردند که باعث تحريک ملّت عليه بلشويک ها در تهر
  باعث گرديد آنان به رشت حمله برند؛ و نيز اين مشيرالدوله بود که باعث عقب 

درست در چنين شرايطی بود که دوائر دولتی . نشينی قزاقها به سوی منجيل شد
حتی قادر نبودند مشکالت روزمره مردم را برطرف سازند، واليات به شدت به 

از آن . نگليسی ها هم پولی نمی دادندپول محتاج بودند، خزانه کشور تهی بود و ا
سوی اشرار و اراذل و اوباش شروع به ناامن ساختن راه ها کردند، فشار 
شگفت انگيزی بر مردم وارد می شد، ساده انديشان می گفتند اينها همه برای اين 

می . را بنمايد ١٩١٩است تا ملّت خودش به تنگ آيد و تقاضای امضای معاهده 
اين سياست است که استاروسلسکی مستعفی شده و رياست  گفتند درراستای

ديويزيون قزاق با ديکسون خواهد بود، سپهدارهم که به رياست وزرايی نائل 
 )٨٢(آمده بود

مشيرالدوله داشت بحران ها را با دولت بلشويکی : اين تحليل از بنياد غلط بود
خان فراهم حل و فصل می کرد و امکان نوعی مصالحه با خيابانی و کوچک 

آمده بود، اما کسانی که از همان دوره مشروطه بحران سازی را سرلوحه کار 
برسد و با عمليات وحشت انگيز  خود قرارداده بودند، باعث شدند خيابانی به قتل

بحران . احسان هللا خان و قوايش، مردم گيالن تا تهران هم از آينده بيمناک شوند
ابی مشيرالدوله به راه حلی واقع بينانه در سازان تالش کردند مانع از دست ي

چارچوب اصول مشروطه شوند، اينان تا توانستند بحران سازی کردند تا دولت 
سپهدار رشتی، پسر عموی ميرزا کريم خان و برادران؛ قدرت را به دست گيرد 

حوادث به خوبی معلوم . تا تحوالت در بستری که آنان ميپسنديدند هدايت گردد
مثال گروه ضدتشکيلی بيهوده با تحليل های گمراه کننده می خواستند بودند و ا

جالب اينکه بين گروه ضدتشکيلی . کاسه و کوزه را به سر مشيرالدوله بشکنند
بينش ومورخ الدوله قرارداشتند و در  در يک سو: نوعی اختالف نظر بروز کرد

بر سپهدار ترجيح بينش براين باوربودکه کابينه مشيرالدوله . سوی ديگرکمره ای
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داشت و مورخ الدوله ازاين موضع حمايت می کرد، اما کمرهای خالف اين 
کمرهای هم درخانه سردارمقتدرسنجابی وقتی مطابق معمول . نظررا داشت

خورد، رو به او ومرآت السلطان وساالرظفربختياری کرد و  »ناهار مفصلی«
هايی که وجود دارد برای گفت کابينه سپهدار بهتر ازمشيرالدوله است وسروصدا

اومی گفت مشيرالدوله می خواهد مليون به . اين است که مشيرالدوله بازگردد
اوالتماس کنند تا بارديگرازموضع قدرت، رياست وزرايی را برعهده گيرد وبا 

پيش از اين ) ٨٣( را امضا کند ١٩١٩نقشه کشيهای قبلی ازموضع باال معاهده
؛ گروه کمرهای متشکل از ميرزا سليمان ١٢٩٩مطابق با مهر  ١٣٣٩در محرم 

خان، وحيد الملک شيبانی، ميرزا عبدالحسين ساعت سازوسيد عبدالرحيم کاشانی 
نخست تالش برای اينکه انتخابات : دو سياست را به موازات هم ادامه دادند

مجلس در حوزه هايی که انجام نشده بود، به هرنحوممکن برگزارنشود و دوم 
کمرهای عريضهای خطاب به . کميته مجازات اززندان آزاد شونداينکه اعضای 

اين عريضه به مهرچند . شاه تهيه کرد و در آن آزادی محبوسين را تقاضا نمود
 .تن ازهمفکران وی رسيد

همين کمرهای که اين همه با مشيرالدوله خصومت می ورزيد، به سپهدار پيغام 
ملّت و مملکت نبيند، ضديتی نمی داد که تا وقتی کارهای او را درمورد صالح 

او در اين پيغام مدعی شد او را برای رياست وزرايی نياورده اند، بلکه عده . کند
ای اسباب چينی کرده اند تا مردم را باز به سوی مشيرالدوله سوق دهند تا او با 
تحکيم موقعيت و محبوبيت باز روی کار آمده و معاهده را امضا کند، پس کمره 

سپهداربعد ازدريافت اين پيغام . پهدار پيام داد ملتفت اين نکته باشدای به س
 به مصلحت ندانست اومالقات را کمرهای مالقات کند، اما با ابرازتمايل کرد

)٨۴( 
سپهدار به محض اينکه رياست وزرايی را به دست گرفت، کاری که پيرنيا 

ً نخواسته بود انجام دهد، پی گرفت ازشاه خواست کسانی را  او: نتوانسته يا قلبا
به کاشان و قزوين فرستاده  ١٩١٩که به عنوان تبعيد و در اعتراض به قرارداد 

 شده اند به تهران بازگرداند تا او بتواند آنها
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شاه که ميدانست شماره روزهای عمر اين کابينه از . را در کابينه مشارکت دهد
به واقع احمد شاه . کرد موافقت عدد اعضای آن بيشتر نيست، با تقاضای سپهدار

با اين موافقت خود، گامی ديگربه سقوط محتوم نزديک ترشد، اواجازه داد 
بيهوده نيست که کابينه سپهدار . دسيسه گرانی حرفه ای به عضويت کابينه درآيند

اين همه مورداستقبال بحران سازان واقع شد، آنان می ديدند با استقراراين کابينه 
کابينه سپهدار . نزديک می شوند بيشتر به سوی مقصود بر اريکه قدرت گامی

. متشکل از هيئت دولتی بود که چهار تن ازتبعيديان به کاشان هم جزو آن بودند
يکی . اين چهار تن با هم عهد و پيمان بسته بودند که هيچ گاه ازهم جدا نشوند

 اسباب برای به دست آوردن خبرهای مخفی ازمنابع خارجی«ازاين چهارتن 
بيش از رفقايش در دست دارد وميشود که خبردار شده باشد از آنچه در پس پرده 

ميرزا اسماعيل خان  اين فرد) ٨۵( ».سياست بازی ها مشغول خودآرايی است
ممتازالملک وزيرمختارسابق ايران درلندن وبرادرصمدخان ممتازالسلطنه وزير 

گفته ايم اعضای استوار مختار ايران در پاريس بود، اينان همان طورکه بارها 
حلقه ای دسيسه گربودند که ازدوره مشروطه به اين سوی، دربحران های 

 .دست داشتند  فراوان
از آن طرف بين سپهدار رشتی و بانک شاهنشاهی ارتباط منسجم و دقيقی وجود 

علل امرفراوان بوداما بديهی ترين نکته اين موضوع بودکه سپهدار برای . داشت
هرکاری به . های خود ناچار بودبه فرامين انگليسی ها گوش کند اجرای برنامه

برای . پول نيازداشت وپول انگليسی ها راهم بانک شاهنشاهی بايد ميپرداخت
درزمينه . پرداخت اين وجه هم اجازه سفارت بريتانيا ضرورت تام داشت

نخست اين که بخشی از : پرداخت پول به دولت سپهدار، چند فرض وجود داشت
را به او پرداخت ميکردند، اين امربا يک مشکل  ١٩١٩ام مندرج درقرارداد و

دولت ايران هنوز به صورت رسمی قرارداد را امضا ننموده و : مهم مواجه بود
اين قرارداد ازنظراجرايی هنوزدرهاله ای از ابهام قرارداشت؛ پس وام مورد 

ايران : وجود داشت اما شّق دومی هم. نظر نميتوانست ازاين طريق تأمين شود
 بانک بدون اجازه سفارت بريتانيا. خود سپردهای دربانک شاهنشاهی داشت
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سفارت «اين امربدان مفهوم بود که. حاضرنبودپول دولت ايران رابپردازد
دخل دولت را به گفته ديگران کنترل نموده باشد، هزارافسوس و  انگليس خرج و

به واقع اززمانی که . ی نداشتاين موضوع تازگ) ٨۶(».باز هم هزار افسوس
ً يهوديان بودند زمام اختيار . امتياز بانک شاهنشاهی به تيمی داده شد که عمدتا

به عبارت دقيق ترمافيای سياسی واقتصادی اين  اقتصاد ايران به دست بريتانيا و
اينک بريتانيا ازبانک به نحواحسن درپيشبرداهداف خود استفاده می . کشور افتاد

 .افی که متضمن تعميق نفوذ اليگارشی مالی بريتانيا درايران بودبرد، اهد
کليه اين نقشه ها براساس طرحی کلی انجام می شد، آيرونسايدناگزيربود 
نيروهای بريتانيا را ازايران خارج سازد، ازسويی نميشد اين کشوررا به حال 

ه با چنگ به هرحال بريتانيا دراين گوشه جهان منافعی داشت ک. خود رها ساخت
 اما اين کار چگونه ممکن بود؟. و دندان بايد آن را حفاظت ميکرد

شخصاًبه دنبال پنجه آهنينی ميگشت تاکشوررا بدون تحمل کوچکترين  آيرونسايد
او به اين نتيجه رسيد . زحمتی ازسوی بريتانيا در مدارمنافع اين کشوراداره نمايد

يس و به نفع ايران تغييرداده است، توازن قوا را به زيان انگل ١٩١٩که قرارداد 
اولمان که به دفترچه . اميد او اين بود که بار ديگر وضع به حال سابق بازگردد

خاطرات شخصی آيرونسايد دسترسی داشت وکتاب سه جلدی بسيار مهمی در 
باره روابط ايران و انگليس به رشته تحرير درآورده است، دربخشی ازکتاب 

در بخشی از کتاب، اولمان به . شر نشده استفاده نمودخود از اين خاطرات منت
ارتش بسيار «او از. نقل از آيرونسايد ذکر ميکند که بايد زودتر ازايران رفت

نام ميبرد که قرار گرفتن در حالت مخاصمت با آن بی ) ٨٧(»حقير بلشويک
 نيز به ديد او از طرفی بدون پايان يافتن اين مخاصمت، رفتن ارتش. فايده است

از مطالب آيرونسايد اين گونه بر ميآيد که او . انگليس از ايران نامطلوب است
استدالل های طرف شوروی را برای بقا در ايران قابل توجيه ميداند، به همين 

او مينويسد بلشويک ها . دليل بر اين باور بوده است که بايد برای آن فکری کرد
از کوچک خان . ان کمک ميرسانندميگويند دارند به عناصر طرفدار خود در اير

نظام فاسد «حال آنکه انگليسی ها از . حمايت ميکنند و طرفدار انقالب هستند
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دفاع مينمايند؛ از شاه طرفداری ميکنند و خواهان ) ٨٨(»سرمايهداری کهنه
بازگشت به اوضاع گذشته اند؛ با اين وصف وقتی انگليسی ها در مسائل داخلی 

 )٨٩(را آنها نبايد به اين امر مبادرت ورزندايران دخالت ميکنند، چ
سپهدار اکبر شايد ضعيف ترين و درعين حال مهم ترين رئيس الوزرايی بود که 
تا آن زمان از بدومشروطيت ودرراستای اجرای سناريوی مافيای سياسی 

به دليل خدماتش به  ١٩٠٣سپهدار به سال . اقتصادی بريتانيا روی کار آمده بود
به هنگام مشروطيت، .نيا، ازادواردهفتم پادشاه وقت نشان دريافت کردمنافع بريتا

. اگر وساطت سفارت انگلستان نبود، به احتمال زياد جانش را از دست ميداد
 سپهدار رشتی درآستانه اولتيماتوم روس ها و کشتار آنان در صفحات شمال

 .ن بازگشتغرب کشور راهی اروپا گرديد، ليکن اندکی بعد به ايرا شرق وشمال
کابينه دوم خود را تشکيل داد، اکبر وزير  ١٢٩٧وقتی وثوق الدوله در سال 

يکی از مهمترين وقايع حيات سياسی او در همين ايام روی . جنگ کابينه بود
او با اينکه عضو کابينه بود، ليکن همسو با جريان اليگارشی مالی مستقر . داد

راطی ترين جناحهای سياسی اين دوره در بريتانيا و هندوستان، نيز همسو با اف
که بار ديگر در کسوت گروه افراطی حزب دمکرات جمع آمده بودند، به شدت 

او اعتراض هايی در بازار تهران به راه انداخت و . عليه وثوق وارد فعاليت شد
 شدت تالش داشت وثوق الدوله را علی رغم ميل کرزن و کاکس براندازد به
ار به نحوی باور نکردنی مطيع فرامين دولت های با اين وصف سپهد) ٩٠(

بريتانيا و مردی ثروتمند به شمار ميآمد که از دوره ناصری برای صيانت از 
او برجسته ترين مدافع منافع . منافع انگلستان در شمال ايران تالش فراوان کرد

) ٩١(امپراتوری بريتانيا عليه تزاريسم و بلشويسم شناخته ميشد و همراه با پسر
عموهايش در بحران سازی های فراوان خطه گيالن که منجر به شکست ميرزا 

به هنگام شورش جنگليها؛ خانواده اکبر يا . کوچک خان شد، نقش فعالی ايفا کرد
همان آالمشه، به شدت صدمه ديد، ميرزا و همراهانش به درستی به منافع وی 

ن حمله برده و منافع او را به مثابه ستون پنجم ارتش و سياست بريتانيا در گيال
سپهدار تابع محض سياستهای نورمن  )٩٢(آماج حمالت خود قرار داده بودند
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بود، بهترين کانديدايی که برای اين لحظه تاريخی ميتوانست ايفای نقش کند؛ 
محافل بريتانيا و اليگارشی حاکم آن از مدت ها پيش با او کار کرده بودند و در 

اقوی دليل بر اينکه سپهدار رشتی در . خود راه نميدادند وفاداری اش ترديدی به
راستای سناريوی تدوين شده از سوی مخالفين کرزن، بهترين شخص به شمار 

. ميرفت اين بود که وی هيچ شرطی برای رياست وزرايی خود تعيين نکرد
بهواقع او ميدانست چه حادثهای در ُشرف تکوين است و خود يکی از مهره های 

او تنها چيزی که خواست، اين بود که . اين سياست به شمار ميآمدشطرنج 
بريتانيا به قوای قزاق برای دفع حمالت قوای کوچک خان و بلشويک ها کمک 

سپهدار پذيرفت که انگليسی ها فرماندهی اين نيرو را بر عهده گيرند، او . رساند
ثوق الدوله برگزار قول داد مجلسی را که انتخاباتش به شکل نيمه تمام از دوره و

اين هم يکی از فريبکاری . شده بود، تشکيل دهد و قرارداد را به تصويب رساند
. های نورمن برای فريب دادن کرزن و همراه ساختن او با نقشه های خود بود

تنها فردی که هنوز نيمه . همه می دانستند که ديگر قرارداد انجام نشدنی است
کرزن بود، نورمن از اين نقطه ضعف وزير اميدی به اجرای آن داشت، شخص 

ً به او وعده تشکيل مجلس و تصويب و اجرای  خارجه استفاده کرد و دائما
را می داد، حال آنکه در پرده و دور از چشم وزير خارجه، کار  ١٩١٩قرارداد 

اکبر وعده داد کليه وزرای خود را از کسانی انتخاب نمايد که . خود را می کرد
اين هم ) ٩٣(انگلستان در وفاداريشان ترديد به خود راه نميدهدوزارت خارجه 

وزارت خارجه در ديپلماسی . مطلبی بود فريبکارانه تا کرزن را ساکت کنند
خود در برابر ايران شکست خورده بود و اينک نوبت وزارت جنگ و وزارت 

 .هند بود تا بخت خود را بيازمايند
. رمن به کرزن همه حرف و حديث بودپس واقع امر اين است که وعده های نو

حتی فکر هم نميکردند؛ آنها  ١٩١٩نورمن و آيرونسايد ديگر به اجرای قرارداد 
مأموريت داشتند کار اصلی خود را به انجام رسانند، کاری که به طور قطع و 

آنها اين سخنان را برای آن به کرزن گوشزد . يقين اجرای قرارداد وثوق نبود
نورمن به . جلب نمايند د دل او را به دست آورند و اعتمادش راميکردند تا شاي
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او به کرزن . گونهای با کرزن سخن ميگفت که گويی ميخواهد وی را فريب دهد
تلگراف کرد و گفت سپهدار در چنگ اوست، وی قول داده است قرارداد را به 

يای نورمن در راستای اهداف ماف. تصويب مجلسی که تشکيل خواهد شد برساند
مالی بريتانيا، به کرزن نوشت کمکهای مالی بريتانيا به دولت سپهدار برای مدت 

او نوشت بانک شاهنشاهی ابزار سيطره مالی . بسيار محدودی بايد ادامه يابد
اليگارشی انگلستان بر ايران پذيرفته است وامی به دولت ايران پرداخت کند، اما 

نافع خود و سهامدارانش ميانديشيد، آنان بانک به م. کرزن با اين امر مخالف بود
ميگفتند اگر دولت ايران پولی در بساط نداشته باشد، بلشويک ها قدرت را به 
دست ميگيرند و بانک مجبور خواهد شد شعبه های خود را در شمال کشور 

بانک کرزن را زير فشار قرار داد تا بپذيرد وامی به دولت ) ٩۴(تعطيل کند
ه واقع برای اجرای سناريوی مورد نظر بانک شاهنشاهی و سپهدار بپردازد، ب

 .اليگارشی مالی بريتانيا بايد سپهدار پولی در بساط می داشت
بانک آن قدر اصرار کرد . اين يکی از عالئم بروز تحوالت جديد در ايران بود

نکته مهمتر اين بود که . تا سرانجام اجازه يافت به دولت ايران وام پرداخت کند
اين موفقيت ) ٩۵(ديگر دولت انگلستان کمک ماهانه خود را تعطيل کرد اينک

تا پيش . بزرگی برای محافل مالی و وزارت خزانه داری بريتانيا به شمار ميآمد
از اين، دولت انگلستان برای حفظ منافع خود در ايران، خويشتن را موظف 

وال در دوره اين ر. ميديد کمکهای بالعوض در اختيار دولت وثوق قرار دهد
کابينه مشيرالدوله هم استمرار يافت؛ اما اعطای وام بانک شاهنشاهی به مفهوم 
اين بود که انگلستان از اين به بعد از کيسه ملت ايران هزينه امنيت سرمايه 

دولت های ايران اصل و فرع اين وام را . گذاريهای خود را تأمين خواهد کرد
برای دولت های ايران نوعی تعهد  ه عبارتیبايد در موعد مقرر ميپرداختند و ب

اين بار به جای اينکه بخشی از حقوق غصب شده . مالی به وجود می آوردند
ملت ايران از منابع نفت به عنوان کمک بالعوض به کشور برگردد؛ نوعی 

هم نفت کشور به يغما ميرفت و هم ملت ايران . استثمار مضاعف شکل گرفت
اين نخستين و البته مهم ترين عالمت سيطره . ان ميشدوامدار و بدهکار انگلست
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کار به جايی رسيد که وقتی . روز افزون مالی بريتانيا بر ايران به حساب می آمد
دولت وابسته سپهدار تقاضا کرد کمکهای مالی هم در کنار اعطای وام استمرار 

خود را  داشته باشد، کرزن اين تقاضا را رد کرد و گفت سپهدار پول مورد نياز
اين پيشنهاد البته مسبوق به ) ٩۶(از شرکت نفت انگليس و ايران دريافت کند

سيدنی آرميتاژ اسميت معاون وزرات خزانه داری ١٢٩٩اوايل مهر . سابقه بود
، آن هم خيلی ديرهنگام يعنی خرداد ١٩١٩بريتانيا که در چارچوب قرارداد 

ت مستشار مالی داشت و البته و در آستانه سقوط وثوق به ايران آمد و سم ١٢٩٩
هرگز هم از وثوق حمايتی نکرد، با شرکت نفت توافق نمود که بخشی از حق 

به عبارتی حق االمتياز مزبور را به ) ٩٧(االمتياز عقب مانده ايران را بپردازند
دستور مقامات بريتانيا و هنگامی پرداخت کردند که آن را برای هزينه کردن 

بديهی است قرار نبود ديناری از اين . يتانيا ضروری ديدندامنيت سرمايه های بر
پول به صرف نيازمندی های مردم ستم کشيده ايران برسد؛ قرار بر اين بود که 
اين وجوهات برای انجام تحولی تاريخی در راستای منافع انگلستان در کشور 

يدان پس هم بانک شاهنشاهی وهم شرکت نفت انگليس و ايران، به م. هزينه شود
 .آمدند تا سناريوی مورد نظر اين مقطع را به انجام رسانند

او ميخواست رئيس . گام بعدی نورمن، رسوا ساختن بيش از پيش وثوق بود
الوزرای محبوب کرزن را برای هميشه بی آينده سازد، زيرا کرزن هم چنان به 

دت موضوع از وقتی ش. بازگشت به وضعيت دوره کابينه وثوق عالقه مند بود
داری، يعنی تشکيالتی که همسو  يافت که يکی از معاونين جزء وزارت خزانه

با لرد مونتاگ و لرد چلسمفورد نايب السلطنه هندوستان در براندازی قرارداد 
او عامدانه وقتی . بسيار ساعی بود؛ به عمد مطلبی بر زبان جاری ساخت ١٩١٩

به دولت ايران پرداخت  ١٩١٩در مورد وامی که قرار بود درچارچوب قرارداد 
شود و پرداخت آن هم تصويب شده بود سخن می گفت، اظهار داشت مبلغ 
مختصری از اين وام به هنگام انعقاد قرارداد برداشت شده و به بقيه آن دست 

بنگاه خبرگزاری رويتر که خود از عوامل تعيين کننده هدايت سرمايه . نزده اند
ود، به سرعت اين خبر را مخابره کرد تا در مالی بريتانيا در ايران و جهان ب
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او از وزير مختار . سپهداربالفاصله واکنش نشان داد. ايران بحرانی توليد نمايد
انگلستان خواست رسماً تکذيب کند که چيزی از اين وام مورد استفاده واقع شده 

او توضيح داد که . نورمن گفت چنين کاری نميکند زيرا خبر واقعيت دارد. است
مبلغ يکصد و سی و يکهزار و يکصد و چهل وهفت ليره و يازده شلينگ بين 

الدوله  گروه سه نفره يعنی وثوق الدوله، نصرت الدوله فيروزواکبر ميرزا صارم
سپهدار هم گفت که ازگروه سه نفری خواهد خواست پول . تقسيم شده است

کنده بود، خويش نورمن که خود به عمد اين سنگ را اف. دريافتی را بازپس دهند
او از کرزن خواست به . را به ساده لوحی زد و از کرزن راهنمايی خواست

کابينه انگلستان توضيح دهد که مبلغ پرداختی را جزو تعهدات خود دولت 
 .بريتانيا به حساب آورند و اصل دو ميليون ليره را به دولت ايران بپردازند

ت و از سويی دست نورمن را کرزن که ديگر به اجرای قرارداد اميدی نداش
خوانده بود، حاضر نشد ازماليات دهندگان انگليسی ونيزعوايد غارت کشورهای 

. مستعمره و نيمه مستعمره مثل خود ايران چيزی به رجال ايرانی پرداخت نمايد
به عبارتی او حاضر نبود ديگر از کسانی دفاع کند که اميدی به بازگشتشان 

 »مشمئزکننده «بود که او هم قرارداد را رويدادی وجود نداشت، پس بيهوده ن
)Repugnant ( بخواند و موافقت خود را با آن به دليل اصرار سر پرسی کاکس

او نوشت سپهدار آن زمان و حتی هشت ماه بعد هم عضو کابينه بوده . بداند
دريافت پول را بايد اقدام رسمی کابينه شمرد که سپهدار  است، بنا بر اين مسئله

او در همين نوشته پيشنهاد نورمن را در مورد اينکه پول . م مسئول آن استه
پرداخت شده را جزو وامی که بايد به ايران پرداخت می شد تلقی نکنند؛ رد 

نکته مهم اين است که وقتی نورمن ديد سپهدار پی گير ماجراست، از ) ٩٨(کرد
زيرا قضايای «کند، متوقف » فعالً «او خواست اقدامات خود را در اين زمينه 

 )٩٩(» .مهم تری در پيش است
از آن سوی آيرونسايد باالخره موفق شد موافقت شاه را با عزل استاروسلسکی 

او . مسئله قزاق خانه يکی از مهم ترين اولويت های کابينه سپهدار بود. جلب کند
و صاحب » بی رئيس مانده«با قزاق خانه ای متالشی شده مواجه بود که 
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قصبات و دهات اطراف تهران و قزوين متفرق «جزء و نفرات آنها در منصبان
شده همه بالتکليف و خودسر مانده بعضی از آنها از تعدی و تجاوز به عرض و 

ديگر اين که اهالی رشت که متواری شده و » .مال مردم هم دريغ نميدارند
. باز ميگشتند نميدانستند چرا آواره شده اند، بايد به نحوی به زادگاه اصلی خود

از خوانين و تجار و کسبه و رعيت گيالنی فراری شده يک قسمت «جمع کثيری 
در قزوين مانده و قسمت عمده آنها به تهران ريخته بی مکان، بی معاش و بی 
تکليف والبته هر يک از آنها از رئيس دولت آن هم گيالنی توقع همه چيز دارند، 

او ) ١٠٠(».ياد و فغانشان را نشنيده فرض نمايداو هم نميتواند آنها را نديده و فر
 .برای اين اقدامات به پول نياز داشت، پس دست به کار شد

همين سپهداری که اين همه دنبال مسئله رشوه به گروه سه نفری را ميگرفت، از 
نورمن خواست به او پولی بدهدتا ميان نمايندگان آتی مجلس پخش کند تا قرارداد 

کرزن به رخ سپهدار کشيد که او خود را مخالف رشوه نشان  .را امضا نمايند
او اين پيشنهاد را . ميدهد اما اين بار تقاضای رشوه برای تصويب قرارداد ميکند

نورمن توضيح داد که تقاضای سپهدار مثل استفاده سياستمداران . رد کرد
او خود توضيح ميدهد که . است) ١٠١(»وجوه سرويسهای مخفی«اروپايی از 

پيرنيا . پيرنيا صرف پول برای به دست آوردن موافقت مخالفين را منع کرد
  بودجه مشخص ماهانهای تعيين کرد که مصارف آن هم معين بود، به همين دليل 

  از آن به . نميتوانست وجود داشته باشد» سرويسهای مخفی«استفاده از اعتبارات 
کن شده بود، زيرا همه بعد استفاده از پولهای خارج از رديف بودجه غير مم

او ) ١٠٢(ميدانستند اين وجوه برای چه مصارفی ميتواند تخصيص داده شود
برای اينکه از سپهدار دفاع کند، هم چنان سياست رسوا ساختن وثوق را ادامه 

  در نامهای نوشت وثوق الدوله زمانی گفته بود مبلغی معادل دويست هزار . ميداد
س که ورشکسته شده بودند پرداخته است، اما او از تومان به تجارتخانه طومانيان

که وثوق اين پول را برای خريد دوازده دهکده در مازندران  منبعی موثق شنيده
کرزن در نامهای به نورمن نسبت به سپهدار ابراز بدبينی  )١٠٣(به او داده است

  راغ او نوشت حکومت ايران ابتدا منابع مالی بريتانيا را دوشيد و سپس س. کرد
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به باور او ايران به هر . شرکت نفت انگليس و ايران و بانک شاهنشاهی رفت
او بر ايران . شکلی شده مخارج چند ماه ديگر خود را هم از آنان دريافت کرد

منت گذاشت که شرکت نفت انگليس و ايران توافق کرده مبلغ يک ميليون تومان 
. به ايران پرداخت نمايد ١٢٩٨معوقه تا يازدهم فروردين بابت حق االمتياز 

هشت نه ماهی اين مبلغ به ايران داده شد، اما کرزن نوشت ميترسد به محض 
اينکه شوروی ها امتيازهای دوره تزارها را ملغی سازند، دولت ايران امتيازاتی 

واسته يا شاه پول دوست هم خ )١٠۴(مثل امتياز خوشتاريا را به آنان اعطا نمايد
او به جای . آيرونسايد شتافت - ناخواسته به کمک اجرای سناريوی نورمن

استاروسلسکی فردی به غايت سست بنياد را به نام قاسم خان والی مشهور به 
سردار همايون را به رياست ديويزيون قزاق برگزيد و به اين ترتيب زمينه را 

آيرونسايد در اين تالش . تبرای توطئه های هر چه بيشتر عليه خويش مهيا ساخ
های خود حتی ژنرال ويليام ديکسون را که رياست مستشاران نظامی بريتانيا را 

مواضع ديکسون بر نورمن و آيرونسايد . در ايران به دست داشت، ناديده گرفت
پوشيده نبود، او بر اين باور بود که بريتانيا بايد با رجالی چون پيرنيا همکاری 

اينکه نورمن، پيرنيا را واداربه استعفا کرده و به جای او سپهدار او حتی از . کند
ديکسون از وزارت جنگ به وزارت امور خارجه . را گماشته، ناراحت بود

مأمور شده بود و فرامين کرزن را اجرا ميکرد، امری که خوشايند آيرونسايد 
لم ميکرد، ديکسون در ايران به دنيا آمده و زبان فارسی را به روانی تک. نبود

اوبخش اعظم زندگی خود را درکشورهای شرقی گذرانيده و با روحيات شرقيان 
آشنايی داشت، اما اينها که به گمان ديکسون نقاط قوتش به حساب ميآمد از نظر 

کرزن و تشکيالت وزارت خارجه اش از . آيرونسايد هيچ گونه ارزشی نداشت
هی مجدد قزاق ها با ديکسون باشد مدتها قبل مايل بود مسئوليت اداره و سازماند

 آيرونسايد درست به همين دليل ترجيح ميداد که وی از ايران برود) ١٠۵(،
ديکسون از تنفر شديد ايرانيان نسبت به قرارداد آگاه بود، به همين دليل ) ١٠۶(

با ديپلماسی کشورش که ميخواست به رغم ملّت ايران قرارداد را اجرا کند، 
او صالح و مصلحت دولت بريتانيا را در اين ديد که . يافت اختالف نظر اساسی
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بين دو گروه از رجال بريتانيا در . بيش از اين ملّت ايران را از خود نرنجانند
تهران اختالف بروز کرد، هر دو به لندن شکايت بردند، اما لندن دست ديکسون 

ايث همراه با اسم. را از کار کوتاه نمود و کلنل اسمايث را به جای او گمارد
ديکسون به ايران آمده بود، ليکن در قسمت قشون آذربايجان مستشار بود و عمالً 

از آبان . بالتکليف، او چون بيکار بود بعداً در بريگاد قزاق به کار گمارده شد
نميدادند، باالخره نورمن از وزير امور  ديگر به ديکسون کاری ارجاع ١٢٩٩

ديکسون غمگين از اين بی مهری ها در ) ١٠٧(خارجه خواست او را فراخواند
به لندن بازگشت ونکته اين است که حتی وزارت امور  ١٢٩٩اوايل اسفند 

نکته مهم تر اينکه ديکسون بعد از ) ١٠٨(خارجه هم از او استقبال گرمی نکرد
او ميترسيد از سرحد . انفصال از شغل خود در ايران هم، اطمينان جانی نداشت

چه مالحظه معلوم نيست، اين است که خود را به کوريه به «خارج شود، 
سفارت آمريکا ساخته زير بيرق امريکايی خود را به بغداد ميرساند و از آنجا به 

اين بود تاوان مخالفت ديکسون با طرح های ژنرال ) ١٠٩(».وطن باز می گردد
 .آيرونسايد و گروه متحد او در سفارت بريتانيا

همه مورد بی مهری واقع شده بود، سرهنگ اسمايث بر خالف ديکسون که آن 
او توسط وثوق برای مستشاری . موقعيت بهتری در نزد آيرونسايد داشت

ژاندارمری استخدام شده بود، اما وقتی جنبش خيابانی به وقوع پيوست تصميم 
بر اين شد که يک نيروی متحد الشکل تشيکل شود، نيرويی که ژاندارمری هم 

. اسمايث در ايران بود که آيرونسايد وارد کشور شد. باشدزير مجموعه آن 
اسمايث به زودی به عنوان تجديد قوای نيروی قزاق بر اين نيرو گماشته شد، 

او : علت امر بسيار واضح بود. حال آنکه افسران ارشدتر از او وجود داشتند
و مطيع فرامين نورمن و آيرونسايد بود که بدون اطالع وزارت امور خارجه 

مأموريتی مخفی بين قزاق ها به او داده بودند تا به  ١٢٩٩شخص کرزن از آذر 
) ١١٠(صورت سری و غير رسمی ميان قزاق ها در ناحيه قزوين فعاليت نمايد

 .آيرونسايد مهيا سازد - و اين قزاق ها را برای اهداف آتی نورمن
اين يادداشت  انگليسی ها يادداشتی تسليم دولت ايران کردند، در ١٢٩٩در آذر 
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آمده بود که بلشويک ها هجوم سراسری خود را شدت بخشيده اند، وزارت جنگ 
بريتانيا نوشته بود دولت انگلستان قادر نيست از قشون خود در برابر اين 

آنها پيشنهاد . حمالت حفاظت کند، تاچه رسد به اين که بتواند از ايران دفاع نمايد
دارم و قزاق خود را به دست انگليسی ها کردند دولت ايران بايد نيروی ژان

سپارد تا تحت رياست صاحب منصبان آنها، در تهران مرکزيت داده شوند و 
کليه مهمات و حقوق آنها را دولت ايران بپردازد بدون اينکه حق تفتيش داشته 
باشد؛ نيز توصيه شده بود دولت ايران در سياست نظامی اين گروه هيچ گونه 

ديگر اين که اگر بعداً قشون زيادتری الزم شد، انگليسی ها حق . مداخلهای ننمايد
داشته باشند نيروی داوطلب استخدام کنند، فقط در اين صورت است که آنها 

 .حاضرند در ايران بمانند و گرنه از کشور خواهند رفت
سپهدار به نزد شاه شتافت و گفت نمی تواند به تنهايی مسئوليت اين کار را 

ر اينکه يک مجلس عالی مرکب ازسی تن ازاعيان و اشراف و بپذيرد، مگ
نمايندگان مجلس در آن جمع شوند و نتيجه شورآنها هر چه شد او هم عملی 

 شاه به جای سی تن، دويست نفر را. سازد
معرفی کرد تا جايی برای مخالفت با قرارداد وجود نداشته باشد، او دستور داد 

سانی که برای مجلس چهارم انتخاب شده شصت تن از وکالی سابق مجلس و ک
مجلسی که هنوز با وجود گذشت حدود سه سال از انتخابات، تشکيل جلسه  -اند

شصت تن ازعلما وروحانيان، پانزده تن از تجار و بقيه از شاهزادگان  -نداده بود
و اعيان و اشراف و وزرای سابق و الحق و نيز رؤسای احزاب روز شنبه 

، دو بعد از ظهر در کاخ ١٢٩٩مطابق با ششم آذر  ١٣٣٩ول شانزدهم ربيع اال
همزمان شايع بود اولتيماتومی از . گلستان جمع شوند و در اين باب شور نمايند

جانب بلشويک ها به دولت ايران داده شده که تا بيست و چهار روز ديگر قشون 
يه می اگر اين کار صورت گرفت آنگاه روس. انگليس را از ايران بيرون کنند

تواند معاهدهای منصفانه با ايران منعقد سازد، در غير اين صورت آنها خود در 
در مجلس دربار حاجی آقا  )١١١(اخراج قشون انگليسی اقدام خواهند کرد

بعد از تبادل نظر سه نفر را از ميان خود ... ما هيئت نمايندگان «: شيرازی گفت
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يکی من هستم که ميگويم کارها  .انتخاب کرده ايم در اين مجلس صحبت بدارند
از محور طبيعی خود خارج شده و ميشود، اين گونه مطالب بايد در مجلس 
شورای ملّی مطرح گردد، بايد به فوريت مجلس را باز کرد، يادداشت را مجلس 
برد و هر چه رأی دادند مجری گردد و اضافه کرد که بازکردن مجلس هم 

به ) ١١٣(».و گرنه ميتوانستند) ١١٢(بکنند معطلی ندارد، ديگران هم نخواستند
قول دولت آبادی حاجی آقا درمخالفت با يادداشت انگليسی ها سخن نگفت، به ديد 

اين بود که راجع » نقشه مشترک يادداشت دهندگان و عده ای از نمايندگان«او 
عده نمايندگان تا اين زمان کافی . به لزوم تعجيل در افتتاح مجلس بحث شود

به همين دليل يک نظر اين بود که بايد سی تن را از ميان مجلس عالی  نبود،
ً کسری نمايندگان مجلس جبران شود و بتوان در  دربار انتخاب کرد تا موقتا

 )١١۴(بحث و گفتگو نمود ١٩١٩مورد يادداشت انگليسی ها و يا روح قرارداد 
تصميم گيری مجلس مزبور در کاخ گلستان تشکيل جلسه داد تا در مورد نحوه 

. در باب يادداشتی که اخيراً از سفارت بريتانيا رسيده بود تصميم گيری کند
يادداشت مشعر بر اين موضوع بود که بريتانيا به زودی نيروهای خود را از 
ايران به کلی خارج خواهد ساخت، دراين شرايط هنوز وضع قرارداد مشخص 

آنان برای ايجاد رعب در . نيست و بايد هر چه سريع تر تکليف آن روشن شود
دل دولتيان هشدار دادند به محض اينکه نيروهايشان از ايران خارج شوند، 
پايتخت مورد حمله متجاسرين واقع خواهد شد حال آنکه ايران هيچ استعداد 

انگلستان ديگرحاضرنيست به دولت های ايران پولی . دفاعی دربرابر آنان ندارد
يد از بين قوای قزاق و ژاندارم خود ايران جمع بدهد و قوه مورد نياز هم با

در اين صورت الزم است اختيار ماليه ايران به دست . آوری و مرتب شود
 انگليسی ها باشد، اگر ايران با اين تقاضا موافقت کند که فبها

اين تهديد در دوسه جای يادداشت «و گرنه ايران ازصفحه گيتی محو خواهد شد، 
در پايان يادآوری شده بود ايران نبايد به وعده های ) ١١۵(».تکرار شده است

روس ها اهميت دهد و نبايد فريب آنان را بخورد؛ زيرا روس ها هرگز به وعده 
 .های خود عمل نکرده اند
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سپهداررشتی رئيس الوزرا دراين جلسه توضيح داد فقط يادداشت سفارت 
ی کند، او گفت اين انگلستان را به جلسه آورده است و نميخواهد ازآن دفاع

) ١١۶(يادداشت هم مضر است و هم اينکه شخص او اصراری به قبول آن ندارد
در برابر تهديدهای انگليسی ها و سکوت بهت انگيز مجلس بعد از خواندن 
يادداشت آنها، اليحه ای از طرف هيئت روحانيان حاضر در جلسه خوانده شد، 

ا کسی جنگ نداريم سفير فوق العاده ما ب«آنها در يادداشت خودخاطرنشان کردند 
به قول دولت » .به روسيه فرستادهايم بايد منتظر شويم ازاو چه خبرخواهد رسيد

مقصود هيئت روحانی اين است که ما هنوز درمعرض تهديد بلشويک «آبادی 
روس نميباشيم چون که سفيرما آنجا درکارجواب وسؤال است و خبرهای مساعد 

است اين عنوان اساسی وجواب حقيقی يادداشت مزبور  از طرف اوميرسد بديهی
است زيرا ميفهماند که ضرورتی اقتضا نکرده است ما قشون و ماليه خود را در 

 )١١٧(».اختيار انگليسيان واگذار نماييم
انگليسی ها به زودی اولتيماتوم خود را پس گرفتند، ماجرا از اين قرار بود که 

ير مختار روسيه گفته بود اين يادداشت برای ميرزا سليمان خان ميکده به وز
استقرار جمهوری و يا ايجاد يک انقالب در ايران می تواند مفيد باشد و نيز اين 

وزير مختار يعنی . يادداشت باعث وقوع جنبش عليه خود انگليسی ها خواهد شد
نورمن گفت اين يادداشت متعلق به مأمور نظامی آنان يعنی لرد آيرونسايد است 

ه سفارت بريتانيا، او يادداشت را پس گرفت و به لندن هم اطالع داد که به اين ن
در اين مرحله بود که نظريه به قدرت رسانيدن مرد ) ١١٨(اقدام دست زده است

اين مرد بايد با اتکا به نيروی نظامی، . ديکتاتور وجهه همت بريتانيا واقع شد
به واقع وقتی آيرونسايد و . ی ساختامنيت الزم را برای منافع بريتانيا فراهم م

نورمن زمينه های الزم را برای کودتای مورد نظر خود مهيا ديدند و به هنگامی 
که همه آماده تحولی نوين بودند، انديشه به قدرت رسانيدن مرد ديکتاتور مطرح 

  .گرديد
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  انگلستان و انديشه مرد زورمند مرتجع 
به سناريويی کمک ميکرد که طبق آن مرد مقتدر مورد نظر آيرونسايد بايد 

. نيروهای انگليسی از ايران خارج ميشدند بدون اينکه منافع انگلستان زيان بيند
چه وقت ظهور ميکند تا بر ايران ) .Strong man (او ميپرسيد اين مرد زورمند 

فرمان براند و حکومت کند؟ او و اسمايث رضاخان را برای اين منظور کانديدا 
انگليسی ها در صدد برآمدند يک صاحب منصب جزء را برای اين . دکرده بودن

بين صاحب منصبان قزاق کسی که استعداد اين کار را . کار در نظر گيرند
داشت و رتبه اش هم باال بود، عبدهللا خان اميرطهماسبی بود، انگليسی ها با او 

باالخره رضا ) ١١٩(وارد مذاکره شدند، اما او ظاهراً پيشنهاد کودتا را نپذيرفت
خان را برگزيدند؛ سردار همايون را مرخص کردند تا به امالکش رسيدگی کند 

 )١٢٠(و اختيار قزاق ها را دربست به رضا خان سپردند
آيرونسايد با هشدار مخوف خود طرف های مذاکره را به شدت ترسانيد، اما کار 

گرفت و مدعی  آيرونسايد گسترش بذر وحشت را پی: به همين جا خاتمه نيافت
شد سی هزار تن سرباز بلشويک در باکو متمرکز شدهاند که ممکن است در 

نورمن برای توجيه نقشه آتی خود وزير . لشکر کشی به تهران شرکت جويند
به او نوشت شايد اگر شوروی اطمينان يابد نيروهای : خارجه را هم ترسانيد

حمالت آتی شان متوقف انگليسی در حال عقب نشينی از شمال ايران هستند، 
کرزن که سياستمداری حيله گر بود و نورمن شاگرد او هم به حساب . گردد

او در پاسخ نوشت حتی احمد . نميآمد به سرعت از نيت وزير مختارش آگاه شد
او ادامه داد ايران به . شاه که ترسوترين فرد است تصميم گرفته در تهران بماند

بسته است و يا در حال انعقاد اين پيمان است؛  هر حال يا با دولت شوروی پيمان
بنا بر اين چه دليلی دارد که اينان به ايران تجاوز کنند؟ به چه دليل شورويها بايد 

گريز دسته «به تهران حمله آورند؟ اوسناريوی خروج خارجيان ازتهران را 
زن خواندو متحيرانه پرسيد دليل اين امر چيست؟ کر) Genelral scutte (»جمعی

نوشت معلوم نيست شوروی قصد پيشروی در ايران داشته باشد، پس عقب 
نشينی توأم با تعجيل و تسليم نواحی شمالی به نيرويی که معلوم نيست مترصد 
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او در زمينه وقوع انقالب . حملهای باشد، حيثيت بريتانيا را لکهدار خواهد کرد
راه باشد، شايد بتوان جلو در ايران هم با ترديد نگريست ونوشت اگر انقالبی در 

 )١٢١(آن را گرفت
اما نورمن خود را آماده کاری مهمتر کرده بود، کاری که روح فيروز و کرزن 

نورمن به . او حتی حاضر نشد فيروز را به کابينه راه دهد. هم از آن خبر نداشت
فيروز به شدت سوءظن داشت و او را ادامه دهنده سياست های کاکس ميدانست 

مهم اين بود که اينک حتی . کاکس هم به نوعی مجری اوامر کرزن بود که خود
فيروز هم به اين نتيجه رسيده بود بريتانيا بايد از خير قرارداد بگذرد و به سود 

با اين وصف . اين کشور است که حتی قرارداد را يک جانبه کان لم يکن سازد
رد وآماده است در گفت از پيمان پيشنهادی شوروی با ايران هم رضايتی ندا

او گفت برای بريتانيا بهتر است چند . موقع مقتضی عليه آن وارد کارزار شود
ماه ديگر هم کابينه سپهدار را تحمل نمايد و آنگاه از نخست وزيری او حمايت 

کاکس از ) ١٢٣(منتظر ظهور دو لتی قدرتمند هستند  کنند؛ زيرا به ديد او مردم
ستی زورگويانه در پيش گرفته بود و هنوز هم همان بدو ورود به ايران سيا

اورفتاری داشت مثل يک حاکم نظامی؛ ميخواست . همان را ميخواست ادامه دهد
او در سفارتخانه خود . به هر نحو ممکن ايران را جزو مستعمرات بريتانيا سازد

حاال که ما راضی «: نشسته بود و در همه کار دخالت ميکرد و آشکارا ميگفت
به ايران حکومتی بدهيم، ايرانی بايد هر چه ما ميگوييم اطاعت  شده ايم

دولت آبادی ميگويد خود به گوش خويش اين سخنان را از زبان ) ١٢۴(».نمايد
بر خالف کاکس گروه نورمن بر اين باور بود که بايد . کاکس بارها شنيده بود

ور بودند که بايد اينان بر اين با. همين سياست را به شکلی بهتر به انجام رسانيد
مشت آهنين از دستکش مخملين بيرون آيد تا در بين ايرانی ها حساسيتی ايجاد 

 .نکند
او روز دوم بهمن . اين بار لرد چلمسفورد هم با انديشه تخليه تهران به پا خاست

خطاب به لرد مونتاگ نوشت خطر اصلی برای منافع بريتانيا اقدام  ١٢٩٩
. ز عقب نشينی نيروهای بريتانيا از شمال کشور استعجوالنه تخليه تهران قبل ا
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او قاطعانه گفت بايد حکومت ايران يعنی شخص احمد شاه، سفارت انگلستان و 
چلمسفورد گفت دولت ايران بايد به . بانک شاهنشاهی در تهران باقی بمانند

شوروی ها اعتماد کند که گفتهاند اگر نيروهای انگليسی عقب نشينی کنند، آنها 
او هر گونه تالشی برای ترک تهران را در حکم . ه تهران حمله نخواهند آوردب

را با ظرافت پس  ١٩١٩خودکشی دانست و گفت به جای اين کار بايد قرارداد 
در اين زمان بانک شاهنشاهی روح و جان اقتصاد ايران را در ) ١٢۵(بگيرند

ن بر اساس يک کف داشت، اين بانک درست در ايام منتهی به کودتای رضا خا
سناريوی کامالً تنظيم شده، کليه راه های داد وستد رابا مردم ايران مسدود 

به «بود، بانک » که بحران شديد اقتصادی روی داده«در آن هنگام . ساخت
صالح سياست دولت خود اعالن کوچ کردن از اين مملکت را داده شعبه های 

يش را از مرکز به بنادر خود را در واليت ها جمع کرده نقدينه مرکزی خو
فارس برده است، در صورتی که هيچ ضرورت اين اقتضا را نداشته است و 
اگر احياناً ترس آمدن بلشويک روس و يا متجاسرين ايرانی او را به اين احتياط 
وا ميداشته است، ممکن بود به طور مخفی اين احتياط را رعايت کند، نه اينکه 

اين هياهو بلند کرده روز روشن صندوقهايی را  صدای برچيدن بساط خود را با
که معلوم نيست چه در بردارد در مالء عام به گاری ها ريخته به عنوان سرمايه 
بانک و با مستحفظين هندی به بنادر حمل نمايد و اسباب اضطراب خاطر خلق 

مردم هم حق دارند مضطرب باشند، چون که بانک ديگر که . را فراهم آورد
صرافخانه های ديگر داخلی . بانک بوده باشد در مملکت وجود نداردرقيب اين 

را دسايس اين بانک و بی وضعی مملکت و بی فکری اوليا امورش از هم 
طومانيانس . پارسيان صرافخانه های معتبر داشتند ورشکستند. متالشی ساخته

دو دسته صرافخانه کوچک . داد و ستد نقدی مهمی که داشت بر هم خورد
به عالوه . که باقيمانده است گنجايش داد و ستدهای بزرگ را ندارند شخصی

برای نگاهداری آبروی خود بسيار دست به عصا راه ميروند در اين صورت 
روزی که بانک شاهی در خود را ببندد تصّور ميشود دَِر تجارت و داد و ستد 

 )١٢۶(» .نقدی داخلی و خارجی به روی مملکت بسته شده باشد
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کرزن در پيامی خطاب به نورمن دستور داد به . تحقير شاه ادامه داشت همزمان
شاه گفته شود وزارت خارجه انگليس با مسافرت او به خارج حتی برای دو ماه 

گفتند اگر شاه به خارج رود، اين مسافرت دليلی بر جبن او تلقی . موافق نيست
در اين صورت شاه  خواهد شد؛ او شاه را متهم کرد که قصد فرار دارد و نوشت

کرزن به . ايران در هيچ صورتی نبايد انتظار کمک از جانب بريتانيا داشته باشد
نورمن توضيح داد نميتوان شاهی به بدی احمد شاه يافت، اما اگربناست حکومت 
ايران برجای ماند وبه عبارتی کشور دراختيار قوای شمال قرار نگيرد، حوادثی 

بی ثباتی خواهند بود و بايد به شدت از آنها  مثل فرارشاه عوامل تزلزل و
احمد شاه گفت مسئله . اندکی بعد نورمن به ديدار شاه رفت )١٢٧(جلوگيری کرد

رفتن خود به خارج را مورد بررسی قرار داده و به اين نتيجه رسيده که کشور 
نورمن مدعی شد شاه ميخواهد با گروهی . را مثل يک شهروند عادی ترک کند

رجال مورد اعتماد خود به مشورت پردازد و سپس تصميم خويش  کوچک از
درادامه نورمن ادعا کرد شاه گفته است برادرش دمحم حسن ميرزا . راميگيرد

مهمترين . وليعهد، جانشينی اش را نميپذيرد و مطلقاً به تاج و تخت کاری ندارد
ايران  ادعای نورمن اين است که شاه گفته است بعد از مسافرت او احتماالً 

در صحت مطالب ). ١٢٨( جمهوری ميشود و جمهوری نيز بدون عيب است
انتسابی به احمدشاه به شدت ترديد وجود دارد و اين مطالب را بايد در راستای 
افشاندن بيش از پيش بذر وحشت در بين سياستمداران ايرانی و بريتانيايی تلقی 

چگونه مقامات مافوق خود را به واقع اين هم شاهدی است بر اينکه نورمن . کرد
به عنوان اين که اصالً احمد شاه حتی به فکر سلطنت خود هم نيست، فريب می 

او حتی مقامات بريتانيا را ترسانيد که اگر کاری انجام نشود ايران جمهوری . داد
نورمن می خواست طرح خود را . خواهد شد و شاه هم با اين امر مخالفتی ندارد

 .برد، او در اين زمينه به همه تشبثات دست زدبه هر قيمتی پيش 
بود که ) Strong reactionary leader(»رهبرمرتجع زورمندی«رضاخان همان 

تشکيالت وزارت جنگ، وزارت خزانهداری، اداره هندوستان، نورمن وزير 
آيرونسايدالبته نتوانست . مختارانگلستان درتهران وآيرونسايد درجستجويش بودند
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اير برگماردن رضاخان به سمت فرماندهی ديويزيون قزاق به شاه نظرخود را د
شاه رفت، نکته اين  درآخرين روزهای اقامتش درايران او به ديدار. تحميل نمايد

شاه نشان . است که اوبه اندرونی رفت، جايی که خانواده شاه زندگی ميکردند
د که درايران به اين باالترين مدالی بو.شيروخورشيد را به آيرونسايد هديه کرد

شاه ابراز تأسف . افرادی که خدماتی درخشان انجام داده بودند تعلق ميگرفت
جالب اينکه شاه . کرد که نيروهای انگليسی بايد به زودی ايران را ترک نمايند

گفت اين ابراز تأسف به خاطر ايران نيست بلکه به خاطر امپراتوری بريتانيا و 
اه خواست رضاخان را به فرماندهی نيروی آيرونسايد ازش! هندوستان است

همين موضوع نشان می داد که برخالف ) ١٢٩(قزاق بگمارد، شاه سکوت نمود
آيرونسايد روز بيست . گزارشهای نورمن، شاه از آينده سلطنت خود بيمناک بود

روز بيست و نهم به بغداد رفت و ديگر هرگز به . و هشتم بهمن به قزوين رفت
او در حالی ايران را ترک کرد که بر اين باور بود مردی را . ايران بازنگشت

 .يافته که بتواند مردم را رهبری کند؛ اين فرد هم رضاخان سردار سپه بود
او کوچکترين . به قول سپهبد يزدان پناه رضاخان مردی بود زورگو و بی فکر

اطالعات اندک خود را از اين موضوع هم . آشنايی با مسائل سياسی نداشت
او از محشورين نصرت الدوله به شمار ميآمد، بنا بر اين . مديون فرمانفرما بود

انگليسی ها از مدتها قبل از ورود آيرونسايد به ايران روی شخصيت او مطالعه 
. در کابينه وثوق بود که رضاخان به دستياری نصرت الدوله شتافت. کرده بودند

ديد که قصد براندازی روس ها از او در اين زمان از ميسيونی انگليسی آگاه گر
رضاخان به ژنرال ديکسون رئيس هيئت مستشاری . فرماندهی قزاقخانه راداشت

انگلستان گفته بود برانداختن روس ها کاری ندارد و او حاضر است اين وظيفه 
ديکسون رئيس کميسيون نظامی قرارداد بود که ظاهراً ) ١٣٠(را به انجام رساند

اين تنها ماده قرارداد بود . لشکل ايران را سازماندهی نمايدبنا بود ارتش متحدا
رئيس ايرانی اين کميسيون هم ) ١٣١(که از همان اوايل انعقاد قرارداد انجام شد

عباس ميرزا ساالر لشکر فرزند فرمانفرما بود که در فرانسه تحصيالت نظامی 
يکی از ) ١٣٢(خود را به انجام رسانيده و در آن ايام معاون وزارت جنگ بود
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اعضای اين کميسيون ماژور فضل هللا خان آق اولی برادرزاده تقی بينش از 
اين مرد وطن . رهبران گروه ضدتشکيلی بود، وی سرتيپ ژاندارمری بود

دوست به دليل تشکيل اين کميسيون که نيروهای نظامی ايران را به زير سلطه 
هللا خان و نيز اختالفاتی  به دليل خودکشی فضل. بريتانيا ميبرد، خودکشی کرد

که در کابينه بروز نمود، هيئت دولت مقررات کميسيون ديکسون را تصويب 
اما اينک ابزار جديدی به طور مصمم قصد آن کرده بود تا نظرات کسانی . نکرد

را که در صدد استقرار دولت دست نشانده بودند، محقق سازد؛ اين تشکيالت 
  .کميته زرگنده نام داشت

 نهايی ضربه 
 سيد ضيا کيست؟. ١٠- ١

تأسيس کميته آهن و نقش آن در تحوالت اين زمان از نکات قابل تاملی است که 
کميته آهن به واقع حلقه اتصال گروهی از متحدان بريتانيا و . بايد موشکافی شود

به عبارتی انگلوفيل های . نيز گروه بحران ساز دوره مشروطه تا آن زمان بود
يد ضيا و گروهی که تا همين ديروز شعار ضدانگليسی سر برجسته ای مثل س

. می دادند، درعملی ساختن نقشه های بريتانيايی ها نقش بسيار مؤثری ايفا کردند
گرچه کميته آهن در اصفهان تأسيس شده بود، اما شعبات آن در تهران و رشت 

) ١٣٣(»مأموررشت کميته«دولت آبادی با اينکه از. هم به فعاليت مشغول بودند
سخن به ميان ميآورد و اينکه او برحسب تقاضای کميته اصفهان معزول شد و 

 .کسی هم به جايش تعيين نگرديد، اما از اين شخص نامی به ميان نميآورد
سيد ضيا . يکی از مهم ترين اعضای کميته آهن سيد ضياء الدين طباطبائی بود

روزنامه خود را پر آوازه  مردی شناخته شده بود، او از دوره مشروطه با انتشار
در کتاب . شرق، برق و رعد: هايش همه يک سيالبی بود نام روزنامه. ساخت

بحران مشروطيت در ايران از تشکيالتی به نام ژون پرسان نام برده ايم و 
خاطر نشان کرديم که شرق بهواقع ارگان اين جريان بود، سيد ضيا که در آن 

نام و عنوان بود، مدير مسئولی روزنامه را  زمان جوانی کم سن و سال و جويای
عهدهدار بود و شديد ترين حمالت را درهمان زمان عليه احمد شاه نوجوان 
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هم شرق، هم برق و هم رعد زير سيطره . انجام ميداد که منجربه تعطيلی اش شد
کسانی قرار داشت که از جاه طلبی های جوان جويای نام يعنی سيد ضيا به نحو 

در روزنامه های سيد ضيا تبليغات آشکاری به نفع . می بردند احسن بهره
حتی ستاره شش پر داوود به عنوان زمينه تبليغات برخی . يهوديان ديده می شد

 .از انجمن های يهودی اين دوره، در روزنامه های سيد ضيا چاپ می شد
ان تشکيالتی که از جاه طلبی های سيد ضيا بهره می برد، همان انجمن ژون پرس

. يا ايران جوان بود، بعدها علی اکبر خان داور اين عنوان را بر کلوپ خود نهاد
يکی از اعضای جمعيت ژون پرسان دکتراحياءالسلطنه بود، طبق اعالنی که در 
جرايد اين دوره چاپ ميشد، از جوانان برای عضويت در اين تشکيالت ثبت نام 

حل کار دکتر احياءالسلطنه و منزل به عمل ميآمد؛ محل ثبت نام بيمارستان اميد م
جالب اينکه اين دکتر ) ١٣۴(او بود که هر دو در خيابان الله زار قرار داشت

اين پزشک با ) ١٣۵(احياءالسلطنه طبيب مخصوص سپهساالر تنکابنی بود
از سيمای سياسی و بخشی از . کميته مجازات که بعدها تشکيل شد ارتباط داشت

لسلطنه و ارتباطهای او با جوخه های ترور در همين فعاليت های دکتر احياء ا
 .رساله سخن گفته ايم

يکی از همکاران سيد ضيا در روزنامه شرق دکتر حسين کحال بود، جالب 
اينکه اين مرد مدير روزنامه استقالل ايران، ارگان حزب اتفاق و ترقی هم بود 

انگير منتشر که به صاحب امتيازی مستعان الملک رئيس انجمن تروريستی جه
به هر حال سردبير شرق دکتر حسين خان کحال بود، اما وی ضمن . ميگرديد

از شغل خود  ١٣٢٨درج نامه ای در اين روزنامه به تاريخ نوزدهم ربيع االول 
البته خوانندگان محترم مسبوقند «:کحال داليل رااين گونه برمی شمرد. استعفا داد

عاونت به اداره شرق، مديريت و که اين بنده برای خدمت به معارف و م
مسئوليت آن اداره محترم را بر عهده گرفته و مشغول انجام وظايف وجدانی 
خود بودم، ولی مع التاسف به واسطه کثرت مشاغل وامورات شخصی که منافی 
با شغل روزنامه نگاری است، با تأسف فوق العاده از مديريت و مسئوليت استعفا 

. ين کسمائی مديريت روزنامه شرق را عهده دار بودمدتی هم حس) ١٣۶(».دادم
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 .اين روزنامه در مطبعه پارسيان به چاپ می رسيد
سه شماره از . دکتر کحال ابتدا روزنامه اش را به زبان فرانسه منتشر ميکرد

روزنامه باعنوان اندپاندانس پرس ياهمان استقالل ايران منتشرشد وبعد روزنامه اش 
اين فرد پدر ميرزا ابوالقاسم کحال زاده . بان فارسی منتشر نمودرا به همين نام به ز

شمسی  ١٣٠۴است که در اين زمان منشی سفارت آلمان بود و بعدها به سال 
اين کحال زاده بازومر سرکنسول سفارت . روزنامه استقالل وطن رامنتشرساخت

يلی به آلمان در تهران روابط صميمانه داشت وشخص کحال زاده با گروه ضد تشک
کحال زاده را ديده احوال زمررا پرسيدم، گفت همه «:رهبری کمرهای مرتبط بود

گفتم از من سالمی . اوضاع رابد ميبيند. ميروم وخوب نيست] نزد او[روزه 
روزنامه استقالل ايران در دوره مشروطه محل تجمع گروه های ) ١٣٧(».برسانيد

ره بعد از سقوط مشروطه تا کودتای افراطی بودکه بعداً نقش مهمی دربحران های دو
مثالً دردوره مشروطه روزنامه استقالل ايران پاورقی به . اسفند عهده دار شدند سوم

ترجمه ميرزا تقی خان بينش منتشرمی کرد؛ اين پاورقی بهواقع ترجمه کتاب تاريخ 
. بينش بعدها يکی از افراد گروه ضد تشکيلی حزب دمکرات شد. شورش فرانسه بود

يالتی که حمالت کوبندهای عليه وثوق انجام داد، با کميته مجازات مرتبط بود و تشک
به عبارتی هم چنان عمليات تروريستی را به مثابه ابزاری برای رسيدن به اهداف 

نکته اين است که اين تيم بعدها بخشی از نيروی تشکيل . خود مورد تأئيد قرار ميداد
 .وجود آوردند را به ١٢٩٩دهنده کودتای سوم اسفند 

. از همان دوره مشروطه، نوک تيز حمالت شرق متوجه احمد خان قوام السلطنه بود
روزنامه برق که به . ميدانيم که بعد ازتعطيلی شرق، روزنامه برق را منتشرکردند

مديريت سيد ضياء الدين طباطبائی درست در بحبوحه مناقشات دوره مجلس دوم 
ه غايت افراطی، دربرخی از شماره های اين منتشرمی شد، روزنامه ای بود ب

ملّت «مضامينی مانند اين روزنامه پربوداز.روزنامه مسئولين به شدت تهديدمی شدند
دار زدن «، »مجازات خائنين« .،»قوه ملّت و قهاريت قوای طبيعت«،»انتقام می کشد

 )١٣٨(و امثال اين مضامين» مجرمين
اصرالملک منتشر می شد، در يکی از روزنامه برق که در دوره نيابت سلطنت ن
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شماره های خود نوشت از اول ساعت اخذ ماليات، به وحشيانه ترين شکل ممکن 
به جای دريافت يک خرواريعنی سيصد کيلو، سيصد و . رعيت بيچاره را می چاپند

و عالوه تا هر قدر توانسته اند «سی تا سيصد و پنجاه کيلواز مردم دريافت می نمايند، 
داشته اند و نيز به عنوان پاک کردن گندم خرواری سی شاهی نقد مأخوذ  دريافت

نمودند ودر موقع حواله دولت برای مصرف عامه خرواری نود و پنج من می 
هيچ کس نمی پرسد آيا اين بيست من گندم اضافه و سی شاهی پول نقدی که . پردازند

م مصرف شايسته می برای هر صد من دريافت می دارند به کجا می رود و به کدا
به اين شکل سيد ضيا نقش کسی را بازی می کرد که مدافع حقوق ) ١٣٩(»!...رسد؟

 .طبقات ضعيف اجتماع است
سيد ضيا از . سيد ضيا يکی از مداحان امير دمحم ابراهيم خان شوکت الملک علم بود

اينکه . حسن سلوک شوکت الملک درانجام وظايف مرجوعه سخن به ميان می آورد
مدرسه ای دائرکرده است به نام شوکتيه که هزينه ای از دانش آموزان طلب نمی  وی

کند و کليه امکانات برای دانش آموزان رايگان است؛ اينکه وی خرج محصلين را 
می پردازد و مراتب معارف پروری و فضيلت » از جيب فتوت وحميت خود«

 )١۴٠(دوستی اش عيان است
اليستی ژون پرسان را در همان رساله بحران ماهيت تشکيالت به ظاهر ناسيون

مشروطيت در ايران توضيح داديم و نيز از پيوندهای آن با فرانکو پرسان يا انجمن 
اين تشکيالت مدرسه ای هم داشت که مدير آن يوسف . ايران و فرانسه سخن گفتيم

ه ريشارخان پسر ژول ريشار بود که در دور. ريشارخان مشهور به مؤدب الملک بود
در دارالفنون و اداره انطباعات به کار پرداخت و بعد از وی . دمحم شاه وارد ايران شد

فرزندش جانشين او شد و به تدريس زبان فرانسه در دارالفنون و ترجمه کتاب در 
اين تشکل ها را با مدارس آليانس  ما پيش تر پيوندهای. اداره انطباعات پرداخت

داديم و خاطر نشان ساختيم که بنيادگذار اين اسرائيلی وبنيادگذاران آن شرح 
» لژ بيداری ايران«مدارس بهواقع مؤسس نخستين لژ فراماسونری ايران يعنی 

اين کالبد شکافی را برای آن انجام داديم تا از ماهيت مناسبات . مسيو ويزيوز بود
بنا . اين جوان جويای نام با اليگارشی مالی مستقر در لندن و هندوستان آگاه شويم
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بر اين سيد ضيا بر خالف تصور رايج مردی گمنام و ناشناخته نبود، هر چند 
احمد شاه او را روزنامه نگاری بی سر و پا ميناميد که پا از گليم خود فراتر 

 .اين ديدگاهی بود که بين دوستان انگليسی سيد ضيا هم رواج داشت. نهاده است
ر شيراز اقامت داشت سيد ضيا را از زمانی که د) .Colonel Meade-(کلنل ميد

که سرپرستی ) .Lancelot Oliphant - ١(اوليفانت  او بعدها به لنسالت. ميشناخت
امور خاور نزديک وزارت خارجه انگليس را عهدهدار بود گفت که سيد ضيا 

بيش ) .Mere mountebank -(»يک شياد صرف«در زمان اقامت درشيراز 
ا اينکه از اقدامات کميته زرگنده مطلع بود، خود سپهداررشتی هم ب) ١۴١(نبود

اما شايد هرگز تصّور نميکرد اداره امور را از دست او خارج سازند و 
او تصّور . يعنی سيد ضيا به رياست وزرايی نائل آيد) ١۴٢(»شخص پادو او«

ميکرد که سفارت انگلستان و کمتيه زرگنده خود او را برای اقدامات آتی خويش 
 .د و از اين حالت بالتکليفی خارج خواهد شدبرخواهند گزي

روزنامه محاکمات که به مديريت . پدر سيد ضيا، سيد علی آقا نام داشت
مجداالسالم کرمانی در دوره اول مشروطه منتشر ميشد و اخبار عدليه را پوشش 
ميداد، در يکی از شماره های خود نوشت؛ علی آقا دستگير شده و در عدليه 

چند روز قبل اعالنی «: شرح محاکمه او به اختصار چنين بود. محاکمه ميشود
به در و ديوار شهر چسبانيدند که حاصل و مفهوم آن اعالن که با ژالتين طبع 

اين مجلس را ما طايفه بهائيه داير کرديم و تمام اين اقدامات از : شده اين است
ذهب به ما طرف ماها بوده و اغتشاشات واليات همه از ماهاست و تا آزادی م

در اين محاکمه سيد ) ١۴٣(»...ندهند ممکن نيست اموراين مملکت منظم شود
علی آقا متهم بود از بهائيان پول گرفته تا به قصد تخريب مشروطيت به نام 

به عبارت . که با اين اساس مخالف بودند، شب نامه پخش کند) ١۴۴(بهائيها 
ش می کردند آن را بدنام سازند و بهتر بهائيان که با مشروطه نسبتی نداشتند، تال

در اين راه از طريق توزيع پول و از طريق افرادی مثل پدر سيد ضيا وارد 
 .عمل می شدند

سيد ضيا در اوايل فتح تهران تا يک سالی بعد روزنامه شرق را منتشر می کرد 
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و مهم ترين ويژگی اش اين بود که صفحه آخر آن همه به زبان فرانسه بود و بعد 
يکی از مواضع جالب توجه . توقيف آن به دليل افراط، برق را منتشر ساخت از

سيد ضيا زمانی بود که سيد عبدهللا بهبهانی توسط جوخه ترور گروه افراطی 
بهبهانی يکی ازرهبران شناخته شده .مدعی مشروطه طلبی به قتل رسيد

نمی يافت،  بود، اگر امثال او نبودند اين جنبش عظيم به پيروزی دست مشروطه 
اما گروه تندرو به شکلی غريب چه در مجلس و چه در جرايد خود به اين 

قتل بهبهانی همان طور که جای ديگری گفته ايم، . موضوع بهای چندانی ندادند
اما موضع . باعث خشم و انزجار عمومی و بسياری از رهبران سياسی مردم شد

در روزنامه شرق بعد از اشاره او . سيد ضيا در اين ماجرا بسيار معنی دار بود
واقعه ابراز تأسف کرد  ، از اين»عده ای مجهول الحال«به قتل بهبهانی توسط 

اما در عين حال نوشت کسانی که به خونخواهی او برخاسته اند، همانهايی 
هستند که تا ديروز در باغشاه جمع شده بودند و حکم اعدام همين بهبهانی را می 

ضيا رياست خونخواهان را حاجی دمحم تقی بنکدار بر عهده  به نظر سيد. خواستند
اگر اين روايت درست باشد، درمی يابيم که قضاوت شرق در مورد او . داشت

بی معناست، زيرا فارغ از قضاوت شخصی در مورد بنکدار؛ او هيچ گاه +
او خود از تجار پيشگام . طرفدار دمحمعلی شاه و يا خواستار اعدام بهبهانی نبود

در ماجرای مشروطيت بود و حداقل بيش از سيد ضيا به اين جنبش خدمت کرده 
 :سيد، بنکدار را آماج حمله قرار داد و نوشت. بود

ما مفسدين و مغرضينی که آلت دست اجنبيان شده اند به خوبی شناخته و می «
ما . دانيم کيانند، ولی نمی توانيم اسم و رسم آنان را علناً برده و معرفيشان سازيم

به چه حمل کنيم در اين موقع هم که سيالب های بدبختی و اضمحالل از اطراف 
به ما حمله آورده و نزديک است حسيات استقالل ما خاتمه يابد حاجی دمحم تقی 

تبعيد وکال را خواستار !!! بنکدار فرصتی به دستش آمده مجلس سنارا می خواهد
ی دمحم تقی بنکدار کيست، چکاره حاج!!!است، توقيف جرايد را خواهان می گردد
حاجی دمحم تقی خود را مشروطه طلب . است جز اين که يکی از افراد ملّت است

می داند، بداند؛ ولی نبايد از حد و مقام خود خروج و اظهاراتی بنمايد که وظيفه 
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 ».افراد يک ملتی نيست
کته جالب ن) ١۴۵(سيد ضيا، بنکداررا متهم کرد آلت فعل ديگران واقع شده است

توجه اين است که با وجود اطالع همگان از ارتباطهای او با سفارت بريتانيا، 
وی که گرانبهاترين خدمات . سيد ضيا همه را متهم می کرد که مزدور اجنبی اند

را در طول عمر به انگلستان کرد، هميشه اهداف و منويات خود را در پوششی 
نکته اين است که همه او . می ساختاز شعارهای به ظاهر ملّی گرايانه مخفی 

را می شناختند اما وی همين موضع را تا کودتا حفظ کرد و بعد از آن تداوم 
 .بديهی است هيچ کس فريب اين شعارها را نخورد. بخشيد

، »عقيده سسياليزم«ويژگی ديگرسيد ضيا اين بود که در روزنامه اش به تشريح 
ری نوشت لغاتی مثل سوسياليست قم ١٣٢٧او ظاهراً به سال . می پرداخت

رولوسيونر، دمکراسی، کمونيزم، آنارشيسم و غيره مد شده که از آنها به عناوين 
اجتماعيون انقالبيون، عاميون، اشتراکيون و غيرها مستعمل گرديده و ما بدون «

وقوف از حقايق مسالک فوق خود را داخل در حزب آنان دانسته و اسمی بدون 
خود سيد ضيا هم نوشت فقط توانايی دارد اين » .شته ايممسمی روی خود گذا
 .يعنی هيچ آگاهی از اين مرام ها ندارد) ١۴۶(لغات را توضيح دهد،

سيد ضيابا سفارت انگلستان روابطی بسيار نزديک داشت، اما هيچ اصل خاصی 
يعنی اين که برای او فقط و فقط ارتباط با سفارت . سرلوحه کارخود قرارنمی داد

انيا مهم بود والغير، گاهی اين رابطه را از طريق انتشار روزنامه های بريت
گاهی با انتشارروزنامه به ظاهر ميانه  افراطی شرق وبرق برقرار می ساخت و

گاهی از وثوق حمايت می نمود و گاهی با مخالفين و دشمنان پابرجای . رو رعد
سيد . زرگنده بود او ائتالف می کردکه نمونه بارزش همين کميته های آهن و

ضيا مردی بود به شدت بی پرنسيپ، او فقط وفقط سودای همنشينی با رجال 
داشت، از اينکه تحقيرمی شد رنج می برد وبه دنبال اين بود تا برای خود قدرتی 

از همين روی همه او را يک شياد ارزيابی می کردند، حتی کلنل . دست و پا کند
 .ميد

رای مناسبات ايران و انگليس بود و در روزنامه سيد ضيا طرفدار بی چون و چ
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برای اين . رعد به صراحت از قرارداد وثوق الدوله تعريف و تمجيد ميکرد
حمايت او پاداش خوبی دريافت کرد؛ سيد ضيا مأموريت يافت به باکو برود و با 
دولت خود، خوانده مساوات، قرارداد بازرگانی منعقد سازد، همان دولتی که با 

 ١٩٢٠مصادف با اوايل  ١٢٩٨درزمستان . انگليسی ها به وجود آمده بودکمک 
اين موضوع . ميالدی او به باکو رفت و هيئت نمايندگی ايران را هدايت کرد

بسيار جالب توجهی بود، وثوق که حاضر نميشد دولت جديدالتأسيس شوروری 
شد، حال را به رسميت شناسد، با اين جمهوری خودخوانده وارد قرار و مدار 

حتی روزنامه ستاره . آنکه کليه عمليات اين دولت خالف منافع ملّی ايران بود
ايران به عمليات اين دولت جديد انتقاد می کرد و از اينکه بدون اطالع دولت 

به «وثوق . مرکزی ايران به تبريز و رشت، فرستاده می فرستاد برآشفته می شد
مانند سفير يک دولت معتبر «قفقاز را سفير آذربايجان » رضای خاطر انگليسيان

. پذيرفت و از سوی ديگر هيئتی به رياست سيد ضيا به باکو فرستاد» در تهران
برقرار » مملکت نورس«سيد ضيا بايد روابط سياسی و اقتصادی را با آن 

در . ميکرد و از آنها برای جلوگيری از نفوذ بلشويک ها در ايران امداد ميطلبيد
ق، مامورين حکومت گيالن را تغيير داد، اين تغيير با جايگزين همان زمان وثو

هدف . به جای مأمورين قبلی صورت گرفت» اشخاص نادرست طماع«ساختن 
اصلی وثوق اين بود که از اين رهگذر خيال خود را از قّوه جنگل آسوده سازد، 

 .امری که در به نتيجه رسيدن آن ترديد جدی وجود داشت
ا چند ماهی همان جا ماند، او اندکی پيش از ورود بلشويک به هر حال سيد ضي

مساواتيست های باکو سيد ضيا را ميشناختند، دمحم . ها به باکو به ايران بازگشت
امين رسول زاده زمانی که سردبير ايران نو در تهران بود، مواضعی شبيه به 

کی سيد ضيا داشت؛ به عبارت بهتر آبشخور فکری هردوشان در آن زمان ي
. بود، هر چند بعداً به ظاهر تمايزاتی بين او و دوستان ايرانی اش بروز کرد

وقتی سيد ضيا به ايران بازگشت وثوق درحال سقوط بود، پيرنيا هم به او 
نورمن هم ) ١۴٧(اعتمادی نداشت در نتيجه او نتوانست با اين دولت پيوندی يابد

اينکه خدمات زيادی به منافع  نميتوانست زياده از حد به او نزديک شود، او با
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امپراتوری انجام داده بود ومورد ستايش نورمن بود، اما مردی نشاندار به 
 A -  (»يک انگلوفيل رسوا«به قول خود نورمن همه اين مرد را . حساب ميآمد

notorious Anglophile. (می خواندند)١۴٨  (.  
مام عيار مشروطه، سيد هايش و به ويژه بعد از سقوط ت بعد از تعطيلی روزنامه

معلوم نيست در اروپا چه کرد و با چه کسانی ارتباط برقرار . ضيا به اروپا رفت
 ١٩١٣ژانويه  ٢٢مطابق با ١٣٣١اما روز چهارشنبه چهاردهم صفر. نمود

آقای آقا سيد ضياءالدين مديرگرامی روزنامه شرق که «: روزنامه آفتاب خبرداد
عزيمت نموده بودند در شب دو شنبه ورود به مدتی بود برای سياحت به اروپا 

سيد ضيا از وقتی ) ١۴٩(».مرکز نمودند و ما ورود ايشان را تبريک ميگوييم
به ايران بازگشت پيشنهادهايی به بريتانياييها برای حفظ منافعشان ميداد که از 

به بريتانياييها  ١٢٩٩اوايل تير . ديد آنها چيزی جز مزخرفات محسوب نميشد
اری کنند تا او حکومت واليات اطراف خزر را تصدی کند و در اين مقام گفت ک

سفارت انگلستان و . حمالت سازمان يافتهای عليه بلشويک ها به انجام رساند
برخی از مستشاران نظامی اين پيشنهاد را روی هم رفته قابل مطالعه دانستند، 

 يشنهادات برودحاضرنشد زير بار اين دست پ خوشنامی مثل پيرنيا رجل اما
اين مرد تا آن زمان . در اين دوره اردشير ريپورتر در تهران فعال بود )١۵٠(

بنا به ادعای . حدود سی سالی می شد که با محافل سياسی ايران رفت وآمد داشت
خودش و بر مبنای سندی که بخشی از ترجمه وصيت نامه او شناخته شده است 

مشروطيت در ايران ارجاع داده ايم، او و ما به اصل اين سند در کتاب بحران 
ماجرا هر ) ١۵١(بود که رضا خان را کشف کرد و به انگليسی ها معرفی نمود

چه بود در اين زمان او به شدت فعال بود، با برخی از رجال سياسی ايران 
ادعائی که بسيار ) ١۵٢(مرتبط بود و باالتر اين که ادعا می کرد بلشويک است،

کمره ای درسراسر خاطرات مفصل خود، به اين . ابی می شودقابل تأّمل ارزي
رجل مهم فقط يک جا اشاره می کند، آن هم درست جايی است که وی ادعای 

به خانه دهخدا رفته، اردشيرجی زردشتی هم آنجا «: بلشويک بودن می نمايد
به گفتم من از شما بد نشنيده ام نميدانم راست است يا خير؟ چون ديدم دهخدا . بود



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٩١                                                                             ٧    دق ، 

  

  

  

] اردشير[بعد . شما اظهار ارادت ميکند به شبهه افتادم که شما خوب بايد باشيد
گفت ارباب کيخسرو که از خائنين و مزورين است و پدرش فالگير و مفلوک 
بود و حاال به واسطه شارالتانی چون کفالت فقرای زردشتيها از بمبئی به عهده 

و استفاده ها از آن کار کرد مرا  من واگذار شده بود و او به شارالتانی پيش برد
بعد . در انظار ضايع ميکند که قبايح اعمال او را که من افشا مينمايم بی اثر باشد

اين مالقات در » .صحبت اوضاع حاليه شد، ديدم خيلی طرفدار بلشويکی است
روی داد، همان زمانی که احسان هللا خان جنبش گيالن را از  ١٢٩٩تيرماه سال 

خفيف  سم متالشی ساخت، ميرزا کوچک خان را در انظار خوار ووحشت کموني
به . نمود و با اعمال خود راه را برای صعود قزاقان به اريکه سلطنت مهيا کرد

ياد آوريم که در اين زمان طيفی گسترده از مورخ الدوله تا دمحم صادق 
ر ريپورتر طباطبائی، از تقی بينش تا سيد ضيا، از دکتر احياء السلطنه تا اردشي

و از ميرزا کريم خان رشتی مالک بزرگ گيالن تا احسان هللا خان، مدعی بودند 
سوسياليستند، نمونه اعمال اينان کارهايی بود که احسان هللا خان در گيالن انجام 

اينک ضدتشکيلی، . داد و ما در همين بخش به اين اعمال اشاره خواهيم کرد
ز عده ی کثيری، در راستای اجرای سناريوی ژون پرسان، بقايای اعتداليها و ني

مورد نظر انگليسی ها تالش داشتند کاری کنند تا توجيهی باشد بر استقرار 
 .حکومت ديکتاتوری

سيد ضيا برای خوش خدمتی به بريتانياييها . دراين بين مدير رعد بسيار فعال بود
بيرون نقشهای ديگر هم طرح کرد که به موجب آن کوچک خان را از گيالن 

او ميخواست اين نقشه را با کمک دو افسر انگليسی يعنی ماژور ) ١۵٣(رانند
سيد ضيا . به انجام رساند) Wickham(و کلنل ويکهام) Edmonds(ادموندز

ميخواست نقش زورگوی مرتجع مورد نظر انگليسی ها را ايفا کند، چرچيل او 
يار مسخره طرح های بس«را مردی جوان توصيف ميکرد که گاه و بيگاه 

طبق اين طرح ها بايد خود برای اجرای مأموريتش . ارائه می داد) ١۵۴(»ای
ويژگی سيد ضيا اين بود که ميخواست . نقش يک ديکتاتور را ايفا مينمود

. را به اجرا در آورد بدون اينکه آن را به تصويب مجلس برساند ١٩١٩قرارداد 
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نشده بود، به هيچ ميانگاشت و به عبارتی او مجلس را که هنوزهم البته تشکيل 
خاصيت طرح سيد ضيااين بودکه به صورت صوری . برای آن اهميتی قائل نبود

او يک شياد و . و ظاهری عليه قرارداد حمله ميآورد، اما مفاد آن را اجرا ميکرد
نورمن نوشت چه قرارداد به تصويب مجلس برسد . يک فريبکار تمام عيار بود

خاطر نشان شد طبق طرح سيد . ن را اجرا خواهد کردو چه نرسد، سيد مفاد آ
ضيا برای تجديد سازمان ارتش ايران و ماليه کشور، سيد مستشاران نظامی 
استخدام خواهد کرد، اما طبق طرح او انگليس بايد آمادگی داشته باشد برای 
ساکت کردن حريفان ومخالفان قرارداد؛ چند مستشارهم از کشورهای دوست 

سيد ضيا درزمره افرادی بود که اگر به . ل بلژيک استخدام نمايدانگلستان مث
قدرت مطلقه دست مييافت، منافع انگلستان را سرلوحه اقدامات خود قرار می 
داد و با وجود او هم مصالح اقتصادی و سياسی آن کشور کماکان حفظ 

 )١۵۵(ميگرديد
ريتی بود که به سيد ضيا يکی از کانديداهای بانک شاهنشاهی برای انجام مأمو

بانک بر خالف نورمن هراسی از نزديکی بيش . زودی به وی محول ميگرديد
برای اينکه سيد ضيا پيوندهای نزديک تری . از حد به سيد ضيا احساس نميکرد

بانک . با مأمورين سفارت بريتانيا داشته باشد، کاری به او محول ساختند
که به بانک حواله ميشد، قبل  تصويب کرده بود براتها و چک های دولت ايران

سيد ضيا مأمور اين . از معامله يا پرداخت بايد به تصويب سفارت انگليس برسد
او با اين پوشش خدماتی، به سفارت رفت و آمد ميکرد، از سوی ديگر . کار شد

مأموريت باکو و تماس او با . با مسئولين دولت ايران و شخص سپهدارمرتبط شد
مساوات ونيزمأمورين در صحنه بريتانيا در قفقاز، بعالوه جمهوری خود خوانده 

تماس های او با سفارت و اعتماد بانک شاهنشاهی به وی؛ هم چنين تماس سطح 
باال با دولتمردان ايرانی، اين جوان جاه طلب را به آنچه ميخواست نزديک تر 

زمان، شروع همه ماجراها از تأسيس کميته آهن در اصفهان بود، از اين . ساخت
  .سيد ضيا حامل مأموريتی مهم از سوی انگليسی ها شناخته شد
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 کميته آهن و کميته زرگنده 

مقارن تحرکاتی از آن دست که باالتر توضيح داديم، سيد ضيا شعبهای از 
اين کميته پيش تر در اصفهان . تشکيالت کميته آهن را درتهران پايه گذاری کرد

انگليسيها برای . نيا از آن حمايت ميکردتأسيس شده بود و کنسولگری بريتا
پيشبرد سياست خود در ايران تالش داشتند اقداماتشان را در لفافهای از اقدامات 

بريتانيا تالش داشت طرفداران خود را سازماندهی نمايد . قانونی رسميت بخشند
و به اين ترتيب يک نيروی ايرانی متشکل در حمايت از سياستهای خود در 

چون جوان های ما طالب شغل دولتی «به قول دولت آبادی . شته باشدايران دا
هستند از هر راه که بتوانند به مقصود خود برسند، آن راه را ميپيمايند بی آنکه 

در اين صورت عضويت . مشروع و نامشروع آن را بخواهند از هم جدا نمايند
ها خواهد بود،  کميته ای که آنها را به مقصود برساند يکی از بهترين وسيله

ً کميتهای که با يک اشاره رئيس يا مدير آن هر مشکل در برابر هر  خصوصا
کار در دوائر دولتی بر طرف شده وصول به مطلوب حتمی بوده باشد و از 
طرف ديگر اشخاصی که تحت ستمکاری سران و سروران شهری واقع شده 

يته آهن خواهند هيچ دادرسی برای آنها نيست، چه پناهگاه بهترازعضويت کم
در اين حال جای حيرت نخواهد . داشت تا از شر ستمکاران آسوده بوده باشند

بود اگر اين طفل يک شبه ره صد ساله برود و در ظرف مدت بسيار کم بيش از 
دو هزار نفر از مردم اصفهان پير و جوان از هر طبقه عضو کميته آهن شده 

ی اين کميته را حيرت انگيز باشند با اينکه ما توسعه فوق العاده فور
 )١۵۶(».خوانديم

مرکزکميته آهن دراصفهان، به هرمالحظهای درجلفا قرارداشت که محله ارامنه 
درجلفا چاپخانهای بود که به خارجيها تعلق داشت، به واسطه . اصفهان بود

کميته آهن با همين . انگليسی ها اين چاپخانه دراختيار کميته آهن قرار گرفت
اعالميه های خود را منتشر ميکرد، تعدادی برای تبليغ اين کميته به چاپخانه 

عضويت کميته را به رايگان ...خلق اصفهان هم«اطراف واکناف رفتند و
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  معتمد گيالنی برای مديريت اين کميته انگليسی ها حسين خان) ١۵٧(».ميپذيرند
ب کرده يکی از مالکين گيالن وازنزديکان ميرزا کريم خان رشتی را انتخا 

حسين خان به اصفهان آمد ودرجلفا خانه ای اجاره کرد و به سرعت . بودند
حسين خان فردی بود که با زين العابدين تقی اف تاجر . مورد توجه واقع گرديد

باکويی رفاقت داشت و البته از مخالفين سردارافخم حاکم گيالن به شمار ميآمد 
با اين وصف خطی . کشته شدکه توسط عده ای ازبلوائيان به نام مشروطه 

نامرئی کميته آهن اصفهان را به گيالن و قفقازمرتبط می ساخت، اين موضوع 
 .اهميت زايد الوصفی داشت

در جلفا، حسين خان معتمد مورد حمايت کلنل هيگ کنسول انگليس در اصفهان 
قرار داشت، دولت آبادی ميگويد از طريق حسين خان، وی دعوت شد تا وارد 

نگارنده از شنيدن اوضاع کميته آهن و خواندن نظامنامه آن که «اما . رددکميته گ
از روی فکرهای عميق کشدار تنظيم شده است بسيار نگران ميگردد، خصوصاً 
که از مدير آن ميشنوم که ميخواهند مرکز تهران آن را به زودی دائر کنند و سه 

ه وزير عدليه و سيد نفر عضو اساسی آن وثوق الدوله رئيس دولت، نصرت الدول
 ضياءالدين طباطبائی خواهند بود و بديهی است اين تعيين را رئيس دولت کرده
است که کار در دست خودش بوده باشد و شعبه تهران با اين وصف خواهد 

همه کارکنان دولت را عضو کميته نمايد و از اين  توانست در زمان کمی
  تا ) ١۵٨(».چه وسيله خواهد بودبهتربرای پيشرفت هر سياستی که داشته باشد 

آنجايی که ما می دانيم وثوق و نصرت الدوله عضو اين تشکيالت نبودند، به 
کلنل هيگ . عکس اعضای آن همه از مخالفان پابرجای وثوق به شمار می رفتند

به لندن احضار شد، او از اصفهان به تهران  ١٩١٩اندکی بعد از انعقاد قرارداد 
 .ته مرکزی رفت، اما به قول دولت آبادی نتوانست آن را بيابدآمد و به سراغ کمي

. مراسم جشن و شادمانی برگزار شد ١٩١٩در اصفهان بعد از انعقاد قرارداد 
وقتی اين جشن توسط کميته برگزار گرديد، عده ای متوجه شدند تأسيس کميته 

آن هياهو به برای حمايت از منافع انگلستان بوده است، به همين دليل اينان عليه 
  راه انداختند و حسين خان معتمد هم اعالم کرد طبق يکی از مواد نظامنامه 
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به يک حزب ! کميته، ميتوان درشرايط ضروری آن را از يک تشکيالت انقالبی
از اين به بعد حسين خان حاضر نشد رياست آن . تبديل کرد! سوسيال دمکرات

کميته آهن ) ١۵٩(د، بلکه اندکی بعد به ميان قبيله بختياری رفتکميته را بپذير
اصفهان به اين شکل منحل شد و انگليسی ها از مصالح آن، کميته زرگنده را 

کميته آهن که به دستياری کلنل هيگ انگليسی در اصفهان تأسيس شده . ساختند
. آن تسلط يافتبود، باالخره در تهران مستقر شد و سيد ضياء الدين طباطبائی بر 

هدف مبرم اين تشکيالت اخراج صاحب منصبان روسی از قزاق خانه ايران، 
دخالت دادن صاحب منصبان انگليسی، جمع آوری اردوی متفرق شده قزاق در 
اطراف قزوين و باالخره به دست گرفتن زمام کار دولت و به اجرا درآوردن 

 )١۶٠(بود ١٩١٩قرارداد 
زرگنده افرادی بودند که در حوزه های سياسی و اعضای تشکيل دهنده کميته 

اينان در زرگنده که خانه سيد ضيا در آنجا قرار . فعاليت ميکردند اجتماعی
داشت دور هم جمع ميشدند؛ به ياد آوريم اقامتگاه تابستانی سفرای روس و 

شرکت کنندگان جلسات منزل سيد ضيا عمدتاً . انگليس در اين محله ها واقع بود
برجستهای بودند و در سلسله مراتب قدرت زمان خود، انسان های مهمی افراد 

. به شمار ميرفتند، اما در انديشه تصدی موقعيت سياسی و اجتماعی بهتری بودند
همه آنان انگلوفيل های شناخته شده به شمار ميآمدند و همگی بيم و هراس از 

جلس و معاون وقت نماينده سابق م. نفوذ کمونيسم در ايران را دامن ميزدند
يکی از ) عدل الملک(وزارت داخله در کابينه سپهدار يعنی حسين خان دادگر 

عدل الملک خود از نزديکان گروه ضد تشکيلی به رهبری سيد دمحم . اينان بود
: کمرهای بود و به شدت مطيع او؛ به گونهای که کمرهای در خاطراتش مينويسد

ميرزا ) ١۶١(».يشی باشد اطاعت نمايمعدل الملک آمد واظهار داشت هر فرما«
حسين خان عدل الملک در دوره دّوم مشروطه رئيس شعبه پنجم حقوق بود، اما 
بعداً از سوی وزارت عدليه به مقام رياست کل محاکم ابتدايی حقوق تعيين 

به عبارت بهتر او هم عضو تشکيالتی بود که دمحمرضا مساوات از ) ١۶٢(شد
 .کرد طريق آن بحران سازی می
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عدل الملک در دوره صمصمام السلطنه بختياری حکومت همدان را به دست 
همدان در اين زمان کانون فعاليتهای هستهای متشکل ازعوامل بريتانيا . گرفت

به شمارميرفت، حتی ورود وخروج گندم اين شهرهم به دست نيروهای انگليسی 
ی تومان وهرخروار انگليسی ها هر خروار گندم وارد شده به شهر را س. بود

حال آنکه . يعنی به زور ميخريدند» به قوه«جو وارد شده را بيست و پنج تومان 
اين باعث شده که «قيمت محصول درخارج شهر بين چهل تا پنجاه تومان بود، 

خريدارهای متفرقه هم که برای قوت شخصی . هيچ مالکی جنس به شهر نياورد
ومان خريداری نمايند در شهر از دست جنس بياورند ودرخارج شهرچهل پنجاه ت

در قزوين انگليسی ها ) ١۶٣(».در طهران هم همين قسم. آنها بيرون ميآورند
. اعالن داده بودند مردم گندم را نبايد بيش از بيست تومان خريد و فروش نمايند

گندم ها در خارج شهر ها به انبار طرفداران اجنبی جمع و در «اين باعث شد 
آن وقت چه حالی مردمان شهر خواهند داشت . بداً جنس نخواهد آمدخود شهرها ا

اين فقط » .و قسمی نقشه ريخته شده که تخم کاری هم برای سال آتيه نخواهد شد
اينان . گوشه ای از دخالت انگليسی ها در تسلط بر قوت اليموت ملّت ايران بود

اندکی دست از  به محض اينکه دولت های دست نشانده شان روی کار می آمدند،
 .سخت گيری می کشيدند تا توده های مردم آنان را منجی خود تلقی کنند

ديگر اعضای کميته عبارت بودند از منصور السلطنه عدل و معزالدوله نبوی که 
گاسپار ايپکيان از . هر دو از مقامات عاليرتبه وزارت امور خارجه تلقی ميشدند

. ره اعضای تشکيل دهنده کميته آهن بودمقيم ايران در زم رهبران اقليت ارمنی
به قول .ايپکيان مقاله نويس روزنامه رعد ورئيس اداره تفتيش معارف بود

مثل نوکرحاضرخدمات و با او اغلب درخلوت «منتصر السلطان؛ نصيرالدوله 
است و آنچه بهائی است جزو مفتشين مدارس زنانه و مردانه نموده، من جمله 

يا ابهی و منيره خانم و امثالهما را برای ) ١۶۴(دقاشراقه خانم زن ابن اص
مدارس زن ها و ديگر از بابيها را برای مدارس مردها و تمام بودجه و سياست 
وزارت معارف با او است و ارامنه خودشان ميگويند که کاسپارايپکيان بابی 

وثوق الدوله شوهرخواهر ميرزا احمد خان بدر ) ١۶۵( ».وازدين ما خارج است
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نصيرالدوله فرزند عبدالوهاب خان آصف الدوله . هور به نصيرالدوله بودمش
که وثوق رئيس الوزرا بود و در عين حال وزارت  ١٣٣۵شيرازی بود، سال 

 )١۶۶(خارجه را تصدی می کرد، نصيرالدوله معاون او بود
نشريهای به زبان ارمنی منتشر ميکرد به نام  ١٩١٢-١٩٠٩ايپکيان در سالهای 

اين نشريه به واقع متعلق به فرقه داشناکسوتيون بود و . به معنی صبح ،»اواد«
او سپس به تهران آمد و نشريه اش را هم در . البته در تبريز منتشر ميگرديد

مسئول اين نشريه بازيل بود که پيش تر روزنامه ايران نو . تهران منتشر نمود
. را خودش ميپرداختارگان حزب دمکرات را پايه گذاری کرد و هزينه های آن 

سردبير نشريه صبح، خود . بازيل در تهران چاپخانهای داشت به نام طهران
ايپکيان که يکی از رهبران حزب داشناک بود، در جنگ جهانی . ايپکيان بود

اول به هنگام ماجرای قتل عام ارامنه توسط عثمانی ها فرار کرد و مدتی آواره 
نه ايران دعوت شد، به محض ورود به بعد از مدتی آوارگی توسط ارام. بود

ايران همکاری با سيد ضيا را آغاز کرد و در کميته آهن عضويت يافت، به پاس 
 ١٢٩٩نزديکی به سيد ضيا نخستين شهردار تهران بعد از کودتای سوم اسفند 

 .به واقع اين نخستين باری بود که برای تهران شهردار تعيين می گرديد. شد
کتر علی اکبر سياسی، اسماعيل مرآت، حبيب هللا آموزگار، ايپکيان همراه باد

محسن قريب،رضا فهيمی،حبيب هللا محيی و دکتر عيسی خان صديق؛ در زمانی 
که نصيرالدوله بدر وزارت فرهنگ را عهده دار بود، با نشريه اصول تعليمات 

شماره يک اين نشريه، اول برج . از انتشارات آن وزارتخانه، همکاری ميکرد
انتشار يافت و محل طبع آن هم مطبعه روشنايی تهران واقع در  ١٢٩٨حمل 

خيابان عالءالدوله يا فردوسی امروزی بود، يعنی همان انتشاراتی که روزنامه 
جالب اينکه آرم اين نشريه تصوير يک کتاب، پرگار . رعد راهم چاپ می کرد

ارتباط اينان با لژ احتمال . باز، گونيا و خط کش يعنی عالئم فراماسونری بود
روشنائی بعيد نيست، اين لژ توسط سر پرسی سايکس به هنگام تأسيس پليس 

از همکاران سيد ضيا در روزنامه رعد بايد از . جنوب ايران بنياد نهاده شد
وقتی بعد از نود روز رياست وزرايی سيدضيا بعد از . هم نام برد عباس خليلی
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خليلی . ت، خليلی روزنامه اقدام را بنياد نهادکودتای سّوم اسفند، وی از ايران رف
از نواده های حاج مال علی خليلی و برادرزاده حاج ميرزا حسين خليلی طهرانی 
بود وزمانی که در عراق اقامت داشت وقبل از همکاری با رعد؛ تشکيالتی به 

 .نام نهضت اسالم راه اندازی کرده بود و با انگليسی ها ميجنگيد
ه زرگنده مؤدب الدوله نفيسی بود که به خانوادهای محتشم در ديگر عضو کميت

اوپزشکی شناخته شده محسوب ميشد که طرف مراجعه . کرمان تعلق داشت
مؤدب الدوله پزشک دمحمرضا پهلوی در دوره تحصيل در . رجال سياسی هم بود

 نفيسی همراه باسيد دمحم تدين نماينده برگزيده مجلس. سوئيس هم به شمارمی رفت
دوره وثوق برگزار شده، اّما هنوزحتی يک جلسه چهارم بود که انتخاباتش در

کريم خان رشتی بعالوه ميرزا) الملکمدير(نيز محمودخان جم . تشکيل نداده بود
محمود جم شوهر خواهرحسينقلی خان نواب . از ديگر اعضای کميته آهن بودند

ق رئيس خزانه داری محمود جم در دوره دوم رياست وزرايی وثو) ١۶٧(بود
کل بود، پيش از اين جم به دستور وثوق رياست انبار غله دولتی را عهده دار 

هم گاهی در اين جلسات شرکت بنا به روايتی ملک الشعرا بهار. گرديده بود
به اين روايت بايد با ترديد نگاه کرد، زيرا بهار هرگز با گروه ) ١۶٨(ميجست

ت نداشت و به ويژه بعد از کودتا هرگز به اين تشکيل دهنده کميته زرگنده سنخي
اينان هيچ کدام در زمره رجال طراز اول دوره احمد شاه . گروه تمايلی نشان نداد

باالتر اينکه تقريباً همه گمنام بودند؛ به استثنای شخص سيد . به شمار نمی آمدند
ناح از کميته زرگنده به واقع نقطه اتصال سه ج. ضيا و ميرزا کريم خان رشتی

گروه طرفداران وثوق، تيم سيد ضيا در روزنامه رعد و : رجال انگلوفيل بود
 .کسانی که با گروه ضدتشکيلی سابق مرتبط بودند مثل ميرزا کريم خان رشتی

وقتی دولت وثوق سقوط کرد و مشيرالدوله روی کار آمد، انگليسی ها طرفداران 
ند، واسطه اين کار باز هم سيد را بيش از پيش زير بال و پرگرفت ١٩١٩قرارداد 

. ضياء الدين طباطبائی بود که درآن ايام مديريت روزنامه رعد را برعهده داشت
در اين ايام پشت پرده های سياست جاری بريتانيا درقبال ايران، درقلهک 

خانه ييالقی سيد ضيا . اقامتگاه تابستانی کارکنان سفارت انگليس رقم ميخورد
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کميته ای که سيد . اين محل واقع در زرگنده بود. قرار داشت نزديک اين اقامتگاه
به شمار ميآمد، اما عده ای ازکنجکاوان شاهد » مخفی«ضيا تشکيل داده بود

. همه اطرافيان سيد ضيا به يک نسبت با او رابطه نداشتند. تحرکات او بودند
بودند  برخی ازکسانی که در زرگنده با سيد ضيا شبانه روزمحشور بودند عبارت

ميرزا محمود خان مديرالملک رئيس انبارارزاق که شوهرخواهر حسينقلی : از
خان نواب بود، دکتر منوچهر خان طبيب ژاندارمری، ميرزا موسی خان رئيس 
خالصجات، مسعود خان کيهان سرهنگ ژاندارمری و جمعی ديگر که از تهران 

ميرزا کريم خان رشتی، به شميران ميرفتند و با اين گروه ارتباط داشتند، مثل 
دکتر مؤدب الدوله نفيسی، سيددمحم تدين بيرجندی، ايپکيان ارمنی و عده ای 

 )١۶٩(ديگر
مهم ترين اولويت کميته زرگنده، فراهم آوردن مقدمات تشکيل دولت بعد از 

شخصيت مهم اين تشکل ميرزا کريم خان رشتی بود، او . مشيرالدوله بود سقوط
فراوان داشت و از سوی ديگر گيالن همه در دست در کميته زرگنده نفوذ 
اينان بودند که تصميم گرفتند سپهدار اعظم فتح هللا اکبر . برادران او قرار داشت

را به صدارت برسانند، اما مسئله اين بود که او محبوبيت نداشت، به همين دليل 
د و تصميم بر اين شد که ابتدا حسن خان مستوفی الممالک را نخست وزير کنن

سپهدار را يکی از وزرای کابينه او نمايند تا زمينه برای رياست وزرايی اش 
حتی ميگفتند برخالف عرف معمول کابينه های ايران از دوره . فراهم گردد

سيد ضياء الدين : مشروطه تا آن زمان، دو فرد معمم را هم وارد کابينه کنند
اطبائی به عنوان وزير طباطبائی به عنوان وزير عدليه وسيد دمحم صادق طب

ميگفتند به اين ترتيب رفته رفته ميتوان زمام امور دولت را به دست . معارف
به قول دولت آبادی . در اين نقشه البته انگليسی ها به اينان کمک ميکردند. گرفت

زمانی سر پرسی کاکس گفته بود کسی که حتی نام مستوفی الممالک را به زبان 
اينک از زبان نورمن ميگفتند او تنها . ی آنها واقع شودآورد، نبايد طرف گفتگو

اما مستوفی الممالک عاقل تر «: شخصی است که می تواند کشور را نجات دهد
از آن است که فريب اين سخنان را بخورد و يا آلت دست اين و آن گشته بعد از 
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يک عمر تحصيل نام نيک چندين مرتبه با شرافت رياست دولت کردن همه چيز 
خود را که استقالل وطنش هم جز آن باشد فدای رياست وزرايی چند روزه 

با اين وصف در اين اظهار نظر دولت آبادی که مستوفی رجلی ) ١٧٠(».بنمايد
در همين رساله مستنداً بيان داشتيم که مستوفی . نيک نام بود ترديد وجود دارد

وره جنگ اول جهانی چگونه آلت فعل گروه افراطی شد و پای بيگانگان را در د
به ايران کشانيد، چگونه اعضای کميته مجازات را زير بال و پر خود گرفت و 

 .چگونه سکوی پرتاب گروه بحران ساز شد
به هر حال اندکی بعد معلوم شد جانشين مشيرالدوله، سردار منصور پسر عموی 

ها ميرزا کريم خان رشتی است، با اين انتخاب سناريوی مورد نظر انگليسی 
. در اين انتصاب ميرزا کريم خان نقش مهمی داشت. بيش از پيش آشکار شد

ميرزا کريم خان چهرهای تودار و پيچيده بود که تا آخر عمر، نقش ويژهای در 
او در سالهای پايانی عمر . تحوالت معاصر ايران از مشروطه به بعد ايفا کرد

ه قوام السلطنه او را به مشاور دمحم رضا شاه پهلوی بود؛ در همين زمان بود ک
دليل مشارکت در تحريکات فراوان دوره نخست وزيری اش به ويژه بحران نان 

. دستگير کرد و با اين اقدام به نفرت شاه از خود دامن زد ١٣٢١در آذر سال 
چهره مهمتر اين جلسات محمود جم بود که با خواهر حسينقلی خان نواب ازدواج 

زمره برجسته ترين عوامل بريتانيا در کشور خانواده نواب در. کرده بود
محسوب ميشدند ونقش مخرب آنها را در تحوالت پيش و بعد از مشروطه در 

اهميت ديگر موضوع اين است که . جايی ديگر به طور مشروح توضيح داده ايم
 وقتی کودتا به نتيجه رسيد سيد ضيا بهواقع کابينهای متشکل از اعضای کميته

 .داشت زرگنده را آماده
او وقتی به رياست وزرايی رسيد چهار تن از اعضای کميته خود را به وزارت 

چهار تنی که به عضويت . گماشت و يکی از آنان را فرماندار نظامی تهران کرد
کابينه در آمدند عبارت بودند از محمود جم وزير امور خارجه، حسين دادگر 

زير صحيه و خيرات عمومی مؤدب الدوله نفيسی و) ١٧١(کفيل وزارت داخله ،
 .حاکم نظامی تهران هم کاظم خان سياح شد. و مسعود کيهان وزير جنگ
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يکی از مهم ترين اشخاص درگير اين ماجراها، وستداهل سوئدی بود که 
او بالفاصله بعد از انتصاب فتح هللا اکبر . مشيرالدوله از کار برکنارش کرده بود

به ياد آوريم که اين . ت نظميه نائل آمدبه رياست وزرايی، بار ديگر به رياس
بسياری از ياران . وستداهل زمان عمليات کميته مجازات، رئيس نظميه بود

کميته . وثوق که اينک همه از کار بيکارشده بودند اطراف سيد ضيا ميچرخيدند
نه مشيرالدوله برای آنها . درايران تلقی ميشد» مرکز سياست انگليس«يادشده 

نکته بسيار . بود و نه آنان برای رئيس دولت جايگاهی قائل بودنداهميتی قائل 
جالب توجه کميته زرگنده اين بود که دمکرات و اعتدالی را دور هم گرد آورده 

و دوستانش » اعتدالی سابق«به طور مثال سيد دمحم صادق طباطبائی . بود
و شخصی تشکيالتی به راه انداخته بودند و با سيد ضيا نوعی روابط خصوصی 

 .شکل دادند
ظاهر قضيه . سيد ضيا هم تا اندازهای در پاره ای از اموربا آنان مشورت ميکرد

اين بود که اين عده از مسلک سابق خود چشم پوشيده و اکنون خويشتن را 
سوسياليستهای دروغين ميخواستند با اين عنوان بلشويک . سوسياليست ميناميدند

وان سوسياليستی به هيچ وجه با بسياری از ها را فريب دهند، در حالی که عن
  )١٧٢(آنان مناسبتی نداشت

 

 دسيسه عليه جنبش جنگل  
  

نيروهای . مهم ترين اقدام کميته زرگنده تالشی بدفرجام عليه جنبش جنگل بود
گروه غالب آنان از انديشه اتحاد اسالم . جنگل يک سو و يک جهت نبودند

اندهی احسان هللا خان دوستدار، در زمره گروه ديگری به فرم. حمايت می کردند
کسانی بودند که پيش تر با نيروهای باراتف جنگيده و با قوای ژاندارم همکاری 

وقتی قوای دولت دفاع ملّی شکست خورد، عده ای از آنان به بغداد . کرده بود
رفتند اما احسان هللا خان به تهران بازگشت و با کسانی که مورخ الدوله آنان را 

ميخواند و کميته مجازات را تشکيل داده بودند »چند نفرآزادی خواهان انقالبی«
از محبس  ١٢٩۶تير ٢۶به همين دليل بعدها دستگيرشد و در . همکاری می کرد
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آزاد گرديده و راه مازندران را درپيش گرفت و باالخره به ميرزا کوچک خان 
ات فراوان با ميرزا، او از اهالی همدان بودو با وصف اختالف. جنگلی پيوست

هيچ گاه از ميرزا «نفاق پيشه کرد وخود را به اندازه ای به او نزديک ساخت که 
فرد ديگری که تا حدی از قوای جنگل حمايت می » .کوچک خان جدا نمی شد

کرد، کلنل دمحم تقی خان پسيان بود، پسيان يکی از فرماندهان نيروی ژاندارمری 
ون ژاندارمری نيروهايی آزادی خواه به شمار می در آن ايام بخشی از قش. بود

بنا به روايتی، پسيان حزبی تشکيل داده بود به نام سوسيال دمکرات که . آمدند
ميرزا حسين خان معاون وافرادی چون ابوالقاسم الهوتی و ميرزاده عشقی در 

کلنل چند تن ازنيروهای خود را مأمورکرد تا . اين تشکيالت عضويت داشتند
زنجان وخلخال وطارم وانبارلوی گيالن به جنگل بروند و با ميرزا ارتباط  ازراه

غير از اينان يکی از صديق ترين ياران ميرزا، دکتر حشمت ) ١٧٣(برقرار کنند
طالقانی بود که از اعضای کميته دمکرات های رشت به شمار می رفت و از 

 .و اعالم داشته بودهمان ابتدای قيام ميرزا آمادگی خود را برای همکاری با ا
به ميرزا حسين خان، معاون می گفتند زيرا وی معاون شعبه رمز وزارت امور 

انگليسی ها تالش می کردند از . خارجه بود که شغلی بسيار مهم ارزيابی می شد
طريق او اخبار سّری به دست آورند، تالش شد اين کار از کانال ميرزا حسين 

تالش کرد از  ١٢٩٧ای، استوکس درآذربه روايت کمره . خان صورت گيرد
اوازطريق . درون وزارت امورخارجه اطالعات درجه اولی به دست آورد

ميرزاعباس خان منشی وزارت داخله به ميرزا حسين خان، معاون ميرزا محسن 
خان رئيس شعبه رمزوزارت امورخارجه پيام داد اگر تماس های محرمانه 

ا که از تمام کشورها در مدت جنگ به وزارت امور خارجه و نامههای رمز ر
. ايران مخابره شده در اختيار او قرار دهد، پول زيادی دريافت خواهد کرد

ميرزا حسين خان قضيه را از طريق نيرالسلطان يکی از عوامل کميته مجازات 
ظاهراً مشاورالممالک ميگويد کار از اين . به مشاورالممالک را اطالع داد

. اگر حسين خان ميتواند، از انگليسی ها چيزی دريافت کندچيزها گذشته است و 
او به علی اکبر دهخدا . اما معاون شعبه رمز، نزد وجدان خود خجلت زده بود
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گفت اگر به اين کار تن دردهد به کشور خود خيانت کرده است و اگر هم 
. نامههای رمز را در اختيار استوکس قرار ندهد از شغل خود برکنار خواهد شد

دهخدا به او ياد داد بگويد ابتدا سی هزار تومان ميگيرد تا رمزهای گذشته را در 
اختيارش قرار دهد، بعد از آن هم ماهی پانصد تومان دريافت ميکند که اگر رمز 

البته اين حقوق ثابت بود، اگر رمزی قابل . جديدی آمد در اختيار آنان گذارد
خان تعيين ميکرد در اختيار طرف توجه ميآمد به قيمتی که خود ميرزا حسين 

دهخدا اين راه حل غير قابل اجرا را برای اين به ) ١٧۴(انگليسی قرار ميگرفت
او ياد دادکه ميدانست مورد قبول طرف انگليسی واقع نخواهد نشد و بهانه از 

اما با کمال شگفتی استوکس با اين طرح موافقت کرد؛ . دست آنان سلب ميشود
طرف . را به خانه اش دعوت کرد تا باهم مذاکره نمايندميرزاحسين خان او 

منزل  ايرانی برای اينکه خود را از مخمصه برهاند هفت تن ازدوستانش را به
آنها ماجرا را شنيدند، اما ميرزا . دعوت کرد و آنها را پشت پرده نگه داشت

وی تمارض کرد و . حسين خان حاضر نشد سندی در اختيار استوکس قراردهد
بين . ازآن سوی استوکس هم به رشت رفت. مديدی دررختخواب خوابيد مدت

راه دائماً جويای حال او ميشد، کسانی را به معالجه او ميفرستاد و خالصه 
درست در همين احوال بود که استوکس احضار . موضوع را پی گيری ميکرد

 .شد و به لندن رفت
يرزا کوچک خان روی مالقاتی بين کنسول انگليس در رشت و م ١٢٩٧اسفند 

او توضيح داد . کنسول خود به مالقات ميرزا کوچک خان جنگلی رفت. داد
قوای دولت مرکزی ايران که آن زمان وثوق الدوله رياست وزرايی اش را عهده 

ميرزا توضيح داد او . دار بود؛ تصميم گرفته اند با جنگلی ها وارد جنگ شوند
رد و يادآور شد قوای جنگلی در گيالن قصد جنگ با دولت مرکزی ايران را ندا

به جز اينکه در چهار سال اخير جان و مال و ناموس مردم را از تاخت و 
باز هم توضيح داد . تازهای گاه به گاه حفظ کردهاند، اقدام ديگری انجام نداده اند

علت حضور او و نيروهايش در جنگل همين بوده است و بس، وی نه تنها با 
. ان مخالفتی ندارد بلکه طالب وحدت ملی کشور نيز ميباشددولت مرکزی اير
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ميرزا از وفاداری خود به منافع و مصالح ملی ايران گفت و يادآور شد در اين 
مدت او و يارانش ابداً با بيگانه َسروسّری نداشته اند، باالتر آنکه سالی دويست و 

ثر چهل تا پنجاه پنجاه تا دويست و شصت هزار تومان ماليات رشت بود که حداک
او اجازه . هزار تومان آن را به مرکز ميفرستادند و بقيه را حيف و ميل مينمودند

نداده است ماليات مردم رشت هدر رود، شايد تصور رود منع ارسال همان 
ماليات اندک به مرکز، زيانی بوده است که آنان به دولت مرکزی ايران وارد 

د که دولت تا ده سال ديگر هم نميتوانست اوبه اين نکته اشاره کر. کرده اند
ماليات رشت را به سالی چهار تا پنج کرور برساند؛ حال آنکه او اين کار را 

اين امر نه تنها خيانت به منافع ملی کشور نيست، بلکه خدمت هم به . کرده است
حال دولت که اين همه خدمات ما را از نقطه نظر خيانت نگريسته «:حساب ميآيد

هد ما را مغلوب و معدوم و بعد از مغلوبيت گرفتاران را اعدام نمايد، و بخوا
کنسول انگليس گفت آيا نيروهای » .چاره تا آنجا که جان داريم نيست مگر دفاع

ما ابداً با هيچ يک از دول «: جنگلی با انگليسی ها جنگی دارند؟ ميرزا پاسخ داد
مان را از تعديات و مجاور عداوت و ضديت و جنگی نداريم، فقط حفظ خود

و اال به عنوان ضديت و جنگ با شماها و با هيچ کس . چپاول ميخواهيم بنمائيم
کنسول خواست ميرزا اين مطلب را به صورت » .اين تجمع را تهيه نکرده ايم

ما عمالً در اين چهار ساله ثابت کرديم «:مکتوب به او ارائه دهد اما پاسخ شنيد
 )١٧۵(» .ل اطمينان ميدهم که بعدها همين قسم باشدکه جنگ با شما نداريم و قو

بهواقع بعد از خاتمه جنگ، شرق و شمال ايران ميدان وسيعی برای دست 
انگليسی ها به دليل داشتن قوا در . اندازی ها و سياست بازی های بريتانيا شد

با عمليات نظامی که در غرب کشور ) ١٧۶(بودند جنوب ايران آسوده خاطر
بهواقع بعد از خاتمه . ت، از اين ناحيه هم نگرانی وجود نداشتصورت ميگرف

جنگ اول جهانی و خروج روسيه از ايران به دنبال انقالب بلشويکی، انگلستان 
انگليسی ها برای . شمال ايران را لقمهای آماده ديد که بايد به سرعت بلعيده ميشد

از تشکيل دولت نخست اينکه : پيشبرد اهداف خود به دو سياست روی آوردند
های مستقل در قفقاز حمايت کردند و حتی نيرو هم به آن سوی اعزام داشتند و 
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دوم بر روی مهم ترين خانواده مالک گيالن يعنی خاندان آالمشه به صورت 
جدی سرمايه گذاری نمودند تا اين بار از آنان برای پيشبرد سياستهای کالن خود 

وس های بلشويک سرگرم تحکيم موقعيت در اين زمان ر. بيش ازپيش سودجويند
انگليس ها از . خود در روسيه بودند و قفقاز ظاهراً به حال خود رها شده بود

نخست اينکه مانع شکل : سياست خود دو موضوع را سرلوحه کار قرار دادند
گيری نهايی دولت بلشويکی شوند و دوم آنکه برای هميشه حکومتی دست نشانده 

 .ورنددر ايران روی کار آ
 - در خراسان قوايی انگليسی. عرصه مهم عمليات انگليسی ها شرق ايران بود

وظيفه . هندی تهيه ديدند و راه هند را در برابر نفوذ بلشويسم مسدود ساختند
او حتی در درون . حفاظت از سرحدات شرقی ايران با ژنرال مالسون بود

کرد و از نيروهای مرزهای سابق روسيه تزاری واقع در ماوراءالنهر رخنه 
با اين وصف وضعيت در . تحت حمايت خويش به طور نظامی جانبداری نمود

در اين ايام در جنگل دو نيرو در کنار هم فعاليت . شمال ايران بسيار پيچيده بود
ميرزا کوچک خان رهبر قوای . داشتند؛ نيروی جنگليها و نيروی دولت مرکزی

او مردی قوی بنيه و . سال سن داشت جنگلی در اين زمان بين پنجاه تا شصت
. سيه چرده بود، موهای سر و صورتش انبوه و از اخالقی نيک برخوردار بود

او مردی صلح دوست به شمار ميآمد و از اتحاد اسالمی و استقالل و آزادی ملّت 
ميرزا با استبداد داخلی و استعمار خارجی به ويژه استعمار . ايران دفاع ميکرد

به عبارتی اين دو را مکمل هم به شمار . طور همزمان ضديت ميکرد بريتانيا به
در اين ايام به حمايت عثمانيها مجمعی از اتحاد اسالم در باکو تشکيل . ميآورد

از آن سوی آلمانی ها تالش داشتند . شده بود که ميرزا با آن ارتباط برقرار کرد
ولی ميرزا «خنه کنند، برای مقابله با روس و انگليس به نوعی درجنبش جنگل ر

کوچک خان با وجود استفاده نظامی که ازآنها مينموده است، ايرانيت و اسالميت 
چنان . خود را از دست نميداده بيگانه را بيگانه ميدانسته است هر که بوده باشد

که روس ها مکرر خواستند او را تطميع کرده به دام بياورند و فريب آنها را 
ستجاتی از قشون روس که برای امتحان جلو ميآمدند، گاهی هم با د. نخورد
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طرف ميشد و آنها را عقب مينشانيد، عده زيادی از وطن خواهان هم که عاشق 
ديدار يک قوه ايرانی خالص بودند از تشکيل جنگل دلخوش و به آنجا متوجه 

 ».بودند
تالش  وقتی به دنبال انقالب بلشويکی روس ها از ايران خارج شدند، انگليسی ها

در اين زمان نيروی جنگل مهم ترين و . کردند در گيالن جانشين روس ها گردند
 .مانع بر سر راه آنان بود

حتی نبردهايی با قوای انگليسی در گيالن روی داد تا به آنان نشان داده شود که 
نيروی جنگلی به هيچ وجه اجازه ورود قشون بيگانه را به گيالن و از آنجا به 

انگليسيها نتوانستند بر قوای کوچک خان غلبه کنند؛ به ناچاربا . هد دادقفقاز نخوا
دانستند که آن «نماينده جنگليها مانند يک دولت مستقل پيمان منعقد کردند، زيرا 

به اين » .قوه آلت دست بلشويک ها نميشود وخارجه را هرکه باشد خارجه ميداند
خود رها ساختند واز تعرض شکل انگليسی ها ظاهراً قوای جنگلی را به حال 

آنها در رشت و انزلی و بعضی نقاط ديگر اطراف . مستقيم به آنان چشم پوشيدند
 دريای خزر قشونی را بر جای نهادند و اين بار به نفوذی زايدالوصف در قفقاز

دست انداختن به روی معدن های نفت «هدف اصلی . و گرجستان همت گماشتند
به ياد آوريم که . در آن راستا قابل ارزيابی است اين تهاجمات. بود» بادکوبه

انگليسی ها از همان دوره تزارها در قفقاز نفوذی فراوان داشتند و برخی از 
عمليات تروريستی آن سامان با پولی که از سوی برخی اتباع بريتانيا به آنان 

می دانيم که نفت باکو تا انقالب بلشويکی در . داده می شد، صورت می گرفت
دست انگليسی ها بود، پس اينان تالش می کردند نفوذ از دست رفته را بار ديگر 

سرسيسيل اسپرينگ رايس بر اين باوراست که سررشته بسياری . به دست آورند
  )١٧٧(ازتحرکات قفقاز به دست روشنفکران يهودی روسيه است

 اعضای آن چند تن«در اين زمان حکومت مرکزی در گيالن نيرويی داشت که 
از بولهوسان عياش خيابان گرد تهران بودند و معدودی از گيالنيان همرنگ آن 

» به شهوت رانی و مداخله کردن«، اين جمع به استثنای عده ای معدود »ها
ميپرداختند، در تفتين ميان درباريان و قوای جنگلی کوتاهی نميکردند و مقاصد 
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ر معظم خراسانی حکومت گيالن با سردا. شخصی خود را تعقيب مينمودند
. بود» بی بند و بار و خارجه دوست«بجنوردی خراسانی بود، اين مرد شخصی 

اعمال او در گيالن مورد نفرت مردم بود؛ وثوق او را معزول ساخت و کسی را 
مساوی اعمالش بيش تر و صالحيتش برای اينکار «به جايش منصوب نمود که 

اين شخص «. خان آذری نام داشت اين فرد ميرزا احمد. بود» از سلف خود کمتر
رياست ماليه را داشته بعد از عزل سردار معظم کفيل حکومت ميشود، آذری 
سفره حقه بازی خود را در گيالن پر آشوب گسترده ميخواهد جنگل را هم جزو 
اسباب بازی خود قرار بدهد و به عنوان اصالح کار جنگل تقربی حاصل کرده 

 )١٧٨(».حاکم گيالن بگردد
او برای به هم زدن کار جنگليها پول کالنی از رئيس . ری، وثوق را فريب دادآذ

الوزرا دريافت کرد، اما توانست فقط چند تن از همراهان ميرزا را با خود همسو 
صفوف جنگلی ها کار آنها هدف آذری اين بود که با اختالف انداختن در. سازد

ميزد و اين گونه وانمود ميساخت او به مرکز تلگراف . را بسازد و نابودشان کند
در اين زمينه «آذری . صلح کنند که جنگليها به ستوه آمدهاند و ميخواهند

تلگراف هايی مشعر بر اظهار اطاعت و انقياد از ميرزا کوچک خان به وثوق 
الدوله مخابره مينمايد که تا اين وقت نگارنده شک دارد که آيا همه آنها ساختگی 

 ».از آنهابوده است يا بعضی 
اين پيامها در . وثوق پيام های محبت آميزی خطاب به آذری و جنگلی ها فرستاد

شاه هم که . نشريات گيالن و تهران منتشر شد و در پيرامون آن هياهويی رخ داد
در اروپا اقامت داشت يکی از بهترين پيام های مسرت آميز دوره زمامداری 

واقع دروغ بود و همه حقه بازی بود و خود را شنيد، اما ختم کار جنگلی ها به
سردستگان رئيس «تنها چيزی که حقيقت داشت اين بود که فردی از . فريب

جنگل که مرد مذبذبی است با چند نفر از بستگان خود بعد از مختصر کشمکشی 
به آذری پيوسته است و بار ننگين وجود خود را از دوش ميرزا کوچک خان 

 )١٧٩(».برداشته
رخوردها چه بود؟ برای پاسخ دادن به اين سوال بايد اندکی به عقب علت اين ب
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احمد خان آذری کفيل ايالت گيالن به  ١٢٩٨از اوايل نيمه دّوم سال . بازگشت
در همان ابتدای گفتگوها اين . دستور وثوق با ميرزا کوچک خان وارد گفتگو شد

دولت مرکزی  گونه به نظر می رسيد که ميرزا مايل است باب مصالحه ای با
ميرزا هيئتی را برای گفتگو با وثوق اعزام کرد، وثوق هم وعده داد . باز کند

از آن . اسلحه قوای جنگل را تحويل گيرد و در عوض کاری به آنان ارجاع دهد
سوی احمد خان آذری هم نامه ای جداگانه به وثوق نوشت و تمايل ميرزا را 

که در روزنامه رعد چاپ شده به اين  متن نامه ميرزا. برای گفتگو اعالم داشت
 :شرح است

حضرت مبارک بندگان مستطاب اشرف اعظم آقای وثوق الدوله رئيس الوزرا «
مملکت ايران دامت شوکته العالی؛ در اين موقع که حضرت اجل ميرزا احمد 
خان آذری کفيل محترم ايالت گيالن ابالغ اوامر مطاعه و نيات مقدسه بندگان 

مت عظمته را به اين جمعيت فرمودند به مقام جسارت آمده حضرت اشرف دا
خاطر مقدس را مستحضرمی دارد اين جمعيت ازچندين سال به اين طرف با 
فداکاری ها وجان فشانی های فوق العاده که متحمل شده اند غيراز خدمت گذاری 
به ابنا وطن و حفظ استقالل مملکت و رفاهيت و آسايش عامه به هيچ اقدامی 

ادرت نورزيده هميشه آرزومند قدرت و سطوت اوليای امور دولت بودند ولی مب
متأسفانه بعضی از عناصر مغرض اين نيات پاک جمعيت را در حضور مبارک 
سوء تعبير نمودند و بدبختانه موفق به ايجاد يک نوع سوءتفاهمی گشته فدويان 

اين همه خسارات را متمرد و مخل آسايش مملکت قلمداد نموده و باالخره باعث 
و خون ريزی گشتند، در تمام اين مراحل باز هم جمعيت به هيچ وجه قصد 

نداشته در مقابل قشون دولتی راه دفاع را پيش گرفته در اين موقع که  مخاصمه
جمعيت مقاصد مقدسه بندگان حضرت اشرف را برای حفظ قوميت و شرافت 

به حضور مقدس اطمينان مملکت تصديق می نمايد، با کمال افتخار وصميميت 
کامل می دهم که چاکر و تمام افراد جمعيت از اين تاريخ کامالً مطيع اوامر 
دولت معظم خود بوده و به کلی ترک مخاصمه نموده ايم و به هيچ وجه در 
اجرای اوامر مطاعه و در جان فشانی و خدمت گذاری مملکت قصور نخواهيم 
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بندگان حضرت اشرف اميدوار به  ورزيد، عموم جمعيت از طرف قرين الشرف
مراحم عاليه بوده و يقين دارند که در سايه مکارم وافيه درآتيه شرافت آنها کامالً 

 )١٨٠(».تأمين خواهد شد
وثوق در پاسخ . همين نامه است که دولت آبادی احتمال می دهد جعلی بوده باشد
ان دادن به مسئله به اين نامه، ازاحمد خان آذری به دليل مساعی اش درمورد پاي

جواب آقای «در عين حال او جواب ميرزا را هم ارسال کرد، . جنگل تقدير کرد
ميرزا کوچک خان را به توسط خودتان مخابره نمودم البته مراتب رضايت و 
امتنان اين جانب را از صميميت و بی غرضی و مساعی که برای خاتمه دادن به 

متن ) ١٨١(».به ايشان ابالغ خواهيد نموداختالفات و مناقشات مبذول داشته ايد 
 :نامه وثوق به ميرزا به اين شرح بود

جناب آقای ميرزا کوچک خان زيد اقباله، تلگرافی که بعد از ابالغ مقاصد «
دولت و ترک مخاصمه به توسط آقای کفيل حکومت مخابره نموده بوديد واصل 

قلبی خود را اظهار نمايم؛ با هيچ بيانی نمی توانم از اين پيشامد مسرت . گرديد
زيرا مناقشات اخالقی که موجب اين همه زحمت و بدبختی شده بحمدهللا مرتفع 

بايد به شما و خود تبريک بگويم که مساعی و اهتمامات من در رفع اين . گرديد
بدبختی که هر دقيقه دوام آن متضمن ضررجديدی برای مملکت بود مؤثر واقع 

و صميميت مقاصد خيرخواهانه دولت را استقبال شده و شما هم با حسن نيت 
نموده ايد الزم می دانم جنابعالی را مستحضرنمايم که هيچ وقت اينجانب مايل 
نبودم اين مناقشات و اختالفات دوام پيدا کند بلکه نظر به حسن ظن و اطالعی 
که به وطن خواهی و صميمت شما پيدا کرده بودم می خواستم حقيقت را به 

ی مکشوف نموده نگذارم قوای اخالقی وفکری و مادی خودتان را بيهوده جنابعال
عمليات جنابعالی که در يک موقع برای دفع خطر از مملکت به . صرف نمائيد

موقع و مفيد بود، درموقع ديگر بالعکس جزخرابی و خسارت و خون ريزی 
ان نتيجه نداشت و تلفات اموال و اشخاص ازهر طرف تضييع بيهوده مال و ج

پس بايد عناصرعاقل وعالقمند مملکت مصلحت را . فرزندان مملکت بود
تشخيص داده هيچ وقت نگذارند نيت خالص ووجدان پاک آن ها به اشتباه و 
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اين جانب همان طوربه وسيله آقای کفيل .اغراض مفسدين آاليش پيدا کند
ته حکومت در ضمن ابالغ مقاصد دولت نوشته ام با جنابعالی نظرمساعد داش

همه طور همراهی و مساعدت خواهيم نمود و اميدوارم حاال که خودتان حقيقت 
را دانسته و تشخيص خيروصالح مملکت را داده ايد دولت هم ازاحساسات وطن 
پرستانه و غيرت وعصبيت ملّی شما استفاده نموده اتحاد وصميميت نتيجه 

لبته درباب اجرای مطلوبه خود را که سعادت مملکت وآسايش اهالی است بدهد، ا
شرايط به طوری که به آقای کفيل حکومت قرار داده ايد زودتر تشکيل کميسيون 

 نموده برای تفرقه جمعيت و تسليم
 ».اسلحه و تعيين تکليف افراد اقدامات خواهند نمود

پيش از اين اوضاع، يکی از رؤسای جنگلی ها به نام دکتر حشمت فريب آذری 
آمد و از همان جا تلگرافی به امضای آذری خطاب  او به رشت. را خورده بود

وثوق بی خبر از ماجرا نيت حقيقی . به وثوق فرستاد تا حسن ظن او را بيازمايد
دکتر حشمت و . او پاسخ داد جنگلی ها بايد قلع و قمع شوند. خود را بروز داد

جنگل  همراهانش با اين پاسخ از شبهه به در آمدند و با وجود تأمين احمد خان به
ماجرای تسليم شدن دکتر حشمت به نيروهای دولت مرکزی و خيانت . بازگشتند

در آن زمان شهر رشت تحت نظارت قوای . روی داد ١٢٩٨آنان در فروردين 
آنان به قزاقها اجازه ندادند وارد شهر شوند که . هندی انگليسی قرار داشت

جنگل به رشت آمد در همين احوال دکتر حشمت از» .چپاول و هرزگی نمايند«
دکترحشمت خواست در ازای تسليم خود و خلع سالح . و خود را تسليم کرد

او با نيروهای دولت مرکزی به . نيروهايش، مقداری حقوق قشونی دريافت دارد
دکتر گفته بود اگر به او پولی داده . محل نگهداری سالح و گروه خودش رفت

اين سخن را برای آن گفت تا . هدشود، قول ميدهد ميرزا را کت بسته تحويل د
وقتی قزاقها و صاحب . نيروهای قزاق را به محل استقرار نيروهای خود بکشاند

مبلغ بيست و چهار . منصبان همراه او رفتند، دستور داد آنان را خلع سالح نمايند
هزار تومان پول هم که گرفته بود، برداشت و با اردوی خود به نزد ميرزا 

تمام . دکتر حشمت هيچ گونه آزارو اذيتی به قزاقها روا نداشتند نيروهای. شتافت



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢١٢                                                                             ٧    دق ، 

  

  

  

تالش آنان اين بود که از زدوخورد با اين نيرو که بدنه اش همه ايرانی بودند، 
نکته اين است که وثوق قبل ازتصدی منصب رياست وزرايی ) ١٨٢(پرهيز کنند

نان وضعيت تالش می کرد راهی برای ارتباط با جنگلی ها بيابد و با کمک آ
به هرحال اردوی دولتی . کشوررا اصالح نمايد، اما اينک آنان را اشرارميخواند

بين گروه کوچک دکتر حشمت و اردوی . مقيم رشت دکترحشمت را تعقيب نمود
ً شکست خورد را  او. دولتی جنگی روی داد،دکترحشمت در اين جنگ طبيعتا

اين ماجرا در شعبان )١٨٣(سبزه ميدان رشت حلق آويزنمودند دستگيرکردندودر
 .روی داد و جرايد هم خبر آن را نوشتند ١٢٩٨مصادف با ارديبهشت  ١٣٣٧

به واقع بعد از اين که ميرزا مانع ورود نيروهای انگليسی به انزلی و رفتن آنان 
به باکو از اين شهر شد، همان طور که پيش تر هم توضيح داديم، ژنرال 

آنان چند ماهی در همدان . ا پايگاه خود قرار داددنسترويل فرمانده آنان همدان ر
نخستين دسته از سربازانی که از بين النهرين  ١٢٩٨ماندند اما در فروردين 

اعزام شده بودند، به قوای دنسترويل ملحق شدند و همين نيروها در ارديبهشت 
در اينان تالش داشتند محور انزلی به قزوين را که . آن سال وارد قزوين گرديدند

دست نيروهای ميرزا بود بگشايند و او را وادار نمايند محور اصلی رسيدن به 
ميرزا تالش کرد اين بار هم انگليسی ها را . قفقاز را در اختيار اينان قرار دهد

و رجال سياسی ساير شهرها فرستاد و از  او نامه هايی به روحانيان. ناکام گذارد
تا مانع هجوم انگليسی ها به شمال کشور آنان خواست هرکاری می توانند بکنند 

ديديم که فقط شيخ مرتضی محالتی به اين ندا جواب داد و باز هم از قول . شوند
دولت آبادی نقل کرديم که به طور خاص رجال سياسی به اين نامه ها پاسخی 

 .ندادند
انگليس می خواست برجنگلی ها ضربه ای خرد کننده وارد سازد، زيرا مقاومت 

نمادی از مقابله با تسلط بريتانيا بر کشور به حساب می آمد و می توانست  آنان
در اين مرحله بود که اينان با حمايت . الگويی برای مناطق ديگر ايران باشد

وقتی دکترحشمت را دستگير کردند، . قوای قزاق، دکتر حشمت را دستگيرکردند
حق او روا داشتند تا  او را به رشت آوردند، انواع مصائب و شکنجه ها را در
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حشمت نپذيرفت به سؤاالت بازجويان خود پاسخ . به بازجويی آنان پاسخ دهد
گويد وگفت فقط حاضر است در دادگاهی شرکت کند که در تهران تشکيل ميشود 

به هر حال او را به پای چوبه . و البته هيئت منصفه هم بايد حضور داشته باشند
او سرداری و . از مردم رشت حاضر بودند دار آوردند، قريب پنج هزار تن

عينک خود را برداشت و به باالی صندلی رفت و طناب دار را گرفت و بوسيد 
دکتر حشمت با شجاعتی وصف ناپذير از . و خود به گردن خويش انداخت

وقتی او را بر دار . عامالن اعدام خود خواست در کار خويش تعجيل نمايند
صاحب منصب . رياد زن ها و مردم بلند ميشوديک مرتبه ضجه و ف«کردند، 

نظامی قزاق خانه به قزاقها امر می کند که شليک نمايند، اما نه به قسمی که به 
همين که مردم می بينند شليک به آنها شده، . مردم بخورد، بلکه برای تهديد مردم

چند بچه کوچک و دو سه نفر زن زير پاهای جمعيت خفه می . فرار می نمايند
رئيس قزاق خانه به قزاقها می گويد که هر کس احسان هللا خان را بياورد . وندش

سه هزار تومان می دهم و پولها برای اين جنگ ننگ آور، دولت به مصرف 
 )١٨۴(».رسانده، عالوه بر مخارج رسمی

بعد از اين عمليات، انگليسی ها توانستند پل منجيل را هم که در تصرف جنگلی 
همان طور که پيش تر هم آورديم، کوچک خان  ١٢٩٨خرداد . دها بود، بگشاين

نيز با بيچراخوف که . با استوکس وابسته نظامی انگلستان در تهران مالقات کرد
قزاق های تحت امراوستون نخست نيروهای انگليسی را تشکيل می دادند گفتگو 

داشتند  ميرزا فقط اجازه داد روس هايی از پل منجيل عبور کنند که قصد. نمود
اما وی همچنان به انگليسی ها اجازه نداد از اين محور . ايران را ترک نمايند

به ديد ميرزا قوای انگليسی نيرويی اشغال گر بودند که نه تنها حق . عبور نمايند
نداشتند از گيالن عبورنمايند، بلکه بايد سراسرخاک کشورراهم ترک می 

ه هواپيماهای شناسايی انگلستان بر چند روز بعد ازاين مالقات بودک. نمودند
. فراز گيالن به پرواز در آمدند و به طور خاص شهر رشت را بمباران کردند

از سوی ديگر، نيروی قزاق تحت امر روس ها هم مواضع ميرزا را با توپ 
. هدف قراردادند و آنان را ناچار به رها ساختن مواضع خود در منجيل نمودند
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 جنگلی ها. د آن سال بيچراخوف رشت را اشغال کردروز بيست و چهارم خردا
در سراسرمحور جاده قزوين به رشت، ناچار به جنگ چريکی با انگليسی ها 

ضربه خيره کننده ای بر قوای انگليسی  ١٢٩٨اين نيروها در اواخر تير . شدند
مستقر در رشت وارد کردند، بار ديگر بخش عمده شهر را تصرف نمودند و 

نبردهای خونين خيابانی چندين روز در . ليس را به آتش کشيدندکنسولگری انگ
باالخره انگليسی ها توانستند با بمباران هوايی رشت جنگلی ها . شهر ادامه يافت

ميرزا ناچار شد با انگليسی ها قراردادی منعقد کند . را وادار به عقب نشينی کنند
ی کرد و مقررشد که طبق آن مربيان نظامی آلمانی و اتريشی را اخراج م

. رشت نشوند -نيروهای تحت امر او مانع استفاده انگليسی ها از جاده قزوين
انگليسی ها هم تعهد کردند از دخالت در فعاليت جنگلی ها خودداری نمايند و در 

از اينجا بود که سناريوی . روابط آنها با دولت مرکزی ايران دخالتی ننمايند
ند تا به طور کلی وجهه ميرزا را بيشتر خدشه ديگری را سرلوحه کار قرار داد

 .دار نمايند
وثوق خشمگين از اطالعات دروغ احمد خان آذری او را برکنار کرد، در اين 

اين شخص . بين شخصی را به گيالن فرستاد تا در مورد اقدامات او تحقيق نمايد
ينت او مردی خوش ط. ميرزا احمد خان اشتری نام داشت و ازاجزای عدليه بود

وثوق باالخره حکومت گيالن را به . به حساب ميآمد و نقطه مقابل آذری بود
وقتی ميرزا کوچک خان، حسن سلوک او را مشاهده کرد، . خود اشتری سپرد

وی را به جنگل دعوت نمود، وعده داد در کار حکومت گيالن به او کمک نمايد 
 ١٢٩٨م اواسط تير باالترگفتي )١٨۵(و خالصه اوضاع واحوال درحال بهبودبود

خبر رسيد که جنگليها بر انگليسيهای مقيم رشت دست يافته اند، تعدادی از آنها 
نيروهای تحت امر ميرزا . را کشته و تعدادی ديگر هم متواری گرديده اند

کوچک خان توانستند نيروهای بريتانيايی را بيرون کنند و بانک شاهنشاهی نماد 
در اين . رشت را به تصرف خود درآوردندسرمايهداری مالی انگلستان در 

اين حريق چند . ضمن، در شهررشت حريقی اتفاق افتاد که بسيار مشکوک بود
انگليسيها وقتی ديدند قادر به حفظ . ميليون تومان خسارت به شهر وارد ساخت



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢١٥                                                                             ٧    دق ، 

  

  

  

رشت نيستند، قصد کردند استراتژی قديمی و شناخته شده سرزمين سوخته را در 
د؛ آنها حتی ساختمان بانک را هم به آتش کشيدند، ناظران رشت هم اجرا کنن

معلوم نيست آئرپالن انگليسی «: شاهد بودند که اسکناس ها درآتش ميسوخت
انگليسی ) ١٨۶(».آتش زده يا خود انگليسی ها، چون اسکناس ها هم آتش گرفته

ت از سويی راه رش. ها گناه آتش سوزی عظيم رشت رابه گردن جنگليها انداختند
 .به قزوين بسته شد

از . در اينجا بود که سناريوی مورد نظر بريتانيايی ها به بوته اجرا گذاشته شد
عده ای در تهران جمع شدند تا به قول خودشان يک تشکيالت  ١٢٩٨شهريور

حاج ناظم، ميرزامحمود متفقه، سيد عبدالرحيم . سوسيال دمکرات به وجود آورند
اينان . فرخی يزدی دراين راه تالش ميکردنداصفهانی، برهان و رجالی چون 

ميخواستند با جذب افرادی از حزب دمکرات و سايراشخاص نزديک به خود 
دراين مسير البته از سيد دمحم کمرهای . يک تشکيالت سوسيال دمکرات به پا کنند

رئيس گروه دمکرات های ضدتشکيلی هم دعوت به عمل آوردند؛ هدف آنان 
کمرهای با اين پيشنهاد چندان موافقتی .بود» نهضت انقالببرای «ظاهراً دعوت 

کمرهای بر اين . منظور هم البته انقالب عليه قرارداد وثوق بود) ١٨٧(نکرد
ما بايد رسماً مسئول هيئت انقالب نشويم، چه که قوه اداره نمودن «باور بود که 

مهم » .بدنام شويم ما نبايد... مردم ] مال[نفله شدن پولها و خوردن ] با[نداريم و 
) ١٨٨(تر اينکه کمرهای ميدانست گروه سوسياليست کذايی، اصالت ندارد

در اين . مهمترين نگرانی انگليسی ها در اين دوره کماکان مسئله جنگل بود
زمان بود که آنان توطئه ای سامان دادند که يک سويش سوسياليستهای کذائی 

الن وسوی ديگرش برخی از بودند، يک سويش متحدان ديرينه آنان در گي
 .عوامل کميته مجازات

در اين مقطع حساس تاريخی، به تقليد از نيروی مجاهدين مدافع کوچک خان، 
هدف اين . نيرويی به اصطالح ملّی تشکيل دادند» متمولين گيالنی«عده ای از

نيروی دّوم اين بود که قوای ميرزا کوچک خان و اهداف استقالل طلبانه او را 
اينان برای . کارازاختالف افکنی بين صفوف جنگلی ها آغاز گرديد. ازندمشوه س
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دست يابی به هدف خود از هيچ جنايتی فروگذار نکردند، تمام تالش اين بود تا 
نيروی محبوب تحت فرماندهی کوچک خان را درانظار مردم گيالن بدنام سازند 

و در آورند، از طريق و گروهی را که نتوانسته بودند ازراه جنگ و گريز به زان
يک قوه «بايد ميرزا را که . شکاف در صفوف داخلی نيروها سرکوب سازند

رأس اين نيروی . به هر نحوممکن محو ونابود سازند» ايرانی ثابت قدمی است
يکی از اعضای اين خاندان يعنی فتح هللا اکبر . مخرب خاندان آالمشه بود

او و . گ کابينه وثوق بودسپهدار اعظم مشهوربه سردارمنصوروزير جن
خاندانش در گيالن امالک وضياع وعقار فراوانی داشتند و درزمره مالکين 

نيز سردار معتمد و سردار محيی اعضای . بزرگ آن سامان به شمار ميرفتند
ديگر اين خاندان و البته باالتر ازهمه چهره پشت پرده تحوالت اين زمان يعنی 

وب جنگلی ها را با منافع خاص خود پيوند ميرزا کريم خان رشتی، بحث سرک
اينان . داده بودند و از انگيزه کافی برای برخورد با آنان برخوردار بودند

انگليسی ها بودند تا اين قدرت بزرگ جهانی که منافعش در » اسباب دست«
 .ايران به شدت در حال آسيب ديدن بود، بتواند به مقصود غائی خود نائل آيد

الحسين خان معزالسلطان، که نقش مخربش رادرايام مشروطيت سردارمحيی عبد
پيش تر بازگو کرده ايم، در اين دوره گاهی در تهران بود و گاهی سر و کله اش 

بود يعنی نميدانست بايد چه » بی تکليف«او در اين زمان. در گيالن ديده ميشد
 ١٩١٩ ميرزا کريم خان و برادرانش در ماجرای اعتراض عليه قرارداد. کند

نسيم شمال، سيد جليل اردبيلی، سيد عبدالرحيم خلخالی، . وثوق بسيارساعی بود
 حسين پرويز و عده ای ديگر در آن ماجرا همراه با سيد دمحم

درست وقتی انگليسی ها در صدد بر  )١٨٩(کمرهای از محشورين او بودند
حيی با آمدند به هر نحو ممکن قوای جنگلی را از سر راه بردارند، سردار م

با دستور مخصوص مخفی «به قول دولت آبادی او؛ . کميته زرگنده مرتبط شد
به گيالن رفته با برادر کوچک خود بی آنکه کسی متعرض آنها بشود، چندی در 
رشت ميمانند و خود را بلشويک ميخوانند و از اينجا بلشويک مصنوعی گيالن 

ندام آن ها به هيچ وجه شروع ميشود؛ بلشويک شدن اشخاصی که اين جامه به ا
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برازندگی ندارد و باور کردنی نيست البته از روی سياست و خارج از عادت 
ً که ديده ميشود دست سياست بيگانه به توسط کميته زرگنده از  است، خصوصا

بلی، . آستين همين بلشويک ساختگی در گيالن در آمده رل بزرگی بازی مينمايد
يرزا کوچک خان و سردستگان مجاهدين تازه انگليسيان با همين دست، ميانه م

وارد شده ازقبيل احسان هللا خان وغيره رابر هم زده شعله آتش رياست جمهوری 
 )١٩٠( ».ميرزاکوچک خان راهنوز درست برافروخته نشده خاموش ميسازند

اما موضوعی ديگر هم وجود داشت، احسان هللا خان و خالوقربان، از اوايل 
د که با قشون جنگلی و نيروهای بلشويک و کمونيستهای ، اصرار داشتن١٢٩٩

نبردی نهانی بين ميرزا . کذائی، به سرعت حرکت کنند و به تهران روی آورند
ميرزا به عنوان رهبر جنبش جنگل، . و احسان هللا خان در حال جريان بود

احسان هللا خان را از رياست قشون عزل کرد، اما رياست گروهی را که به 
او به سعدهللا دستور داد با . ان اعزام شده بودند به سعدهللا خان درويش دادمازندر

نيز . تأنی حرکت کند و عجلهای در کار نشان ندهد تا ببيند اوضاع چه خواهد شد
به قشون طوالش هم مهمات فراوانی که از کشتی های دنيکين به دست آورده 

او داده بودند بين آنان تقسيم بودند، داد و مقداری از مهماتی که بلشويک ها به 
اما نکته اين است که ميرزا به اينها هم دستور داد به سوی جنگل روند و . کرد

 .به عبارتی در صدور فرمان جنگ به آنها عليه اردوی قزاق تعلل می ورزيد
احسان هللا خان و دار و دسته اش اين تعلل ميرزا را که می خواست مانع زد و 

. بی گناه ايرانی شود؛ حمل بر سازش او با انگليسی ها کردندخورد با قزاق های 
احسان هللا خان وخالو قربان نامه ای به رئيس کميسری باکونوشتند که ميرزا 

از باکو فرمان . کوچک خان خائن است و پولها ومهمات را برداشته و برده است
ً به رشت حمله نما يند و قوای داده شد که نيروهای تحت امر اين دو، خود راسا

در نبردهايی که واقع شد مردم رشت به شکلی . ميرزا را مورد هجوم قرار دهند
که در منابع آمده است قربانی عمليات مشکوک احسان هللا خان و خالو قربان 

دولت تالش کرد ميرزا را به سوی خود متمايل سازد، اما او گفت تا . شدند
ان اخراج نشوند، ابداً با دولت نقض نشود وانگليسی ها از اير ١٩١٩معاهده 
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تندروی شديد رفقای مجاهد «ميرزا با  )١٩١(مرکزی وارد گفتگو نخواهد شد
بلشويک مصنوعی گيالن که با « نيز او عليه. موافق نبود» نمای تازه وارد شده

زور و زر فراوان و نفوذ اشرافی خوانين و متمولين درجه اول گيالن خودنمايی 
آلت دست اين قوه «بهواقع » مجاهد نماها«اين . کرد، مقاومت »کرده است

او با تمام تالش خود نتوانست با اين گروه ها به ستيز برخيزد . بودند» ساختگی
او تنها کاری که توانست انجام دهد اين بود که به . و آنان را از سر راه بردارد

سلحه و او هر چه در توان داشت ا. جايگاه اصلی خود در جنگل مراجعت نمايد
نخستين مرحله از . ملزومات جنگی و پول برداشت و به اعماق جنگل رفت

. طرح سقوط قيام جنگلی ها با اختالف افکنی در صفوف جنبش به نتيجه رسيد
اين تالش ميرزا و جان . مخالفين ميخواستند او را دستگير نمايند اما موفق نشدند

ً د«به سالمت بردن او  ر مقابل بلشويک های با اوضاع جاری رشت خصوصا
 )١٩٢(».مصنوعی کار آسانی نبوده است

. بعد از وثوق، مشيرالدوله هم تالش کرد تا راه حلی برای مصالحه با ميرزا بيابد
انگليسی ها برای سرکوب قوای جنگل يک کرور پول و هفت هزار قبضه تفنگ 

سوی ديگر به از . در اختيار دولت ايران قرار دادند تا با آن گروه مقابله نمايد
سردار جنگ بيست هزار تومان داده شد و احتمال داده می شد اين پول برای 

ازسويی سردار فاخر . ايجاد زمينه به منظور بردن شاه به اصفهان بوده است
حکمت در همين احوال در قزوين باالی منبر رفت و گفت او نزد ميرزا کوچک 

ح داد ميرزا قول داده است از سردار فاخر توضي. خان رفته و گفتگو کرده است
به قول سردار فاخر، ميرزا با عمليات گروهی که جديداً از . دولت اطاعت کند

باکو وارد انزلی شده بودند مخالف بود، به همين دليل وی به حالت قهر از رشت 
ميرزا به جنگل . خارج شده است و از اعمال و رفتار آنان مکدر ومتنفر است

ی حساب خود را از کسانی که عمليات مشکوکشان خواب بازگشته و به عبارت
در همين حال خبر می رسيد دولت با . راحت از مردم سلب کرده بود، جدا کرد

انگليسی ها مذاکرات جديدی کرده تا از گسترش جنبش ميرزا جلوگيری به عمل 
 )١٩٣(آورد
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ل به گروه ضدتشکيلی و نفوذيهايی مثل احسان هللا خان نگذاشتند مسئله جنگ
مصالحه تمام شود، اينان تشتت و بحران سازی را ادامه دادند و از طريق 
احسان هللا خان راه هر گونه گفتگوی مسالمت آميز در راستای منافع ملّی ايران 

بهواقع در صفوف جنگلی ها نوعی دوگانگی شکل گرفته بود . را مردود ساختند
قشات درون حزبی خود روسيه که اين دوگانگی البته تا اندازهای ريشه در منا

ظاهراً اين گونه به نظر می رسيد که دولت بلشويکی با . بعد از انقالب داشت
ميرزا رابطه ای مناسب دارد، به عبارتی آنان تالش می کردند نيروها را تحت 

اين قفقازی های کمونيست و اشرار «اما . رهبری ميرزا کوچک خان حفظ نمايند
به با احسان هللا خان و خالوقربان با ميرزا در بعضی شعبه کميته عدالت بادکو

در تهران از قول آقا عماد . می کردند» مطالب مثل رفع حجاب مذاکره و منازعه
کوچک خان رئيس  نوه شيخ فضل هللا نوری که در زمان جمهوری گيالن ميرزا

که نظميه آنجا بود؛ نقل می شد که اين افراد در خانه حاج دمحم جعفر کنگاوری 
رياست يکی از کميسارياهای جمهوری گيالن را به دست داشت، با محسن نجم 

. آبادی، ابوالقاسم ذره، عبدالحسين حسابی، فلسفی و جمعی ديگر جمع شده بودند
احسان هللا خان به صاحبخانه گفت که اين طبخ خوب را کی «ضمن ناهار، 

اگر زنم اينجا بود به  من. گفت او را بياور نزد ما معرفی نما. کرده؟ گفت زنم
اين مطلب را آقا عماد خبر برای ميرزا می برد و نزاع . شماها معرفی می کردم

درمی گيرد و دسته ميرزا حرکت به جنگل می نمايند و مبارزه بين اين ها واقع 
اين آقا عماد با گروه ضدتشکيلی و به ويژه کمرهای رفاقت داشت و » .می شود

 )١٩۴(برای او آورده بود از جمله پيامهايی از رشت
برخی از ديگر راويان نقل می کنند که روزی احسان هللا خان در سبزه ميدان 

او رو به سوی زن ها کرد و گفت تا کی بايد خود را . رشت سخنرانی می کرد
. در بقچه بپيچيد، به زنان عالم نگاه کنيد که چگونه در امورخود دخالت می کنند

احسان هللا خان از زنان خواست . رد و آن را نکوهيداو به حجاب زنان حمله ک
زنان . روی خود بگشايند و به قول او در اصالحات مملکت و وطن شرکت کنند

و مردان حاضر در اين جلسه با اعتراض مراسم را ترک کردند، شب هنگام 
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روز بعد کسبه و تجار و . همه را خبر نمودند که صبح در مسجد جمع شوند
يکی از تجار در مسجد شهر خطاب . شدند، ميرزا را هم آوردند مردم شهر جمع

به ميرزا گفت جان و مال خود را در خدمت او نهاده اند و به خاطر دعوت او 
عليه دولت مرکزی شوريده اند، اما حاضر نيستند نواميس خود را در معرض 

د سوگند ميرزا برخاست و بعد از بوسيدن کالم هللا مجي. اين گونه سخنان ببينند
ياد کرد از اين حرکات خبر ندارد و با اين وضع موافق نيست و تمام اين اعمال 

عصرهمان روز احسان هللا خان در همان مسجد . مربوط به احسان هللا خان است
گفت که اين افکار و سخنان زير سر خود ميرزاست، او انواع و اقسام اتهامات 

ميرزا نيروی خود را برداشت و به  بعد از اين ماجراها. را نثار ميرزا کرد
از آن به بعد اختيار جنبش و تحوالت گيالن به دست گروه احسان . جنگل رفت

 را همراهی می کردند دراين تحرکات آنها هللا خان افتاد، گروهی ازقفقازی ها
مردی شيخ حسن رانکوهی نام که از معاشرين ميرزا کوچک خان  )١٩۵(

ا گروه ضد تشکيلی و به طور مشخص با شخص جنگلی بود و در تهران هم ب
کمرهای ارتباط داشت ميگفت ميرزا کوچک خان را ديده و با او گفتگو کرده 

او از سوی ميرزا مأموريت يافت به سوی ايالت متفرقه بشتابد و کمک . است
کثيری از . وی هم يک ماهی را به انجام اين مأموريت گذرانيد. آنها را جلب کند

ً و چه از طريق کمک های تسليحاتی و مالی از ايالت و عشا ير چه شخصا
ميرزا از اين . جنبش ميرزا حمايت کردند و عده ای کثير هم به نزد او آمدند

گروه پذيرايی شايانی کرد اما در اعزام اين گروه برای نبرد با قوای قزاق تعلل 
و پرسيد  محرمانه از ميرزا علت امر را جويا شد رانکوهی به طور. می ورزيد

چرا به اين گروه مهمات نمی دهد تا روانه شوند؟ پاسخ ميرزا نشان از بصيرت 
و هوشياری او داشت و نشان می داد برخالف آنچه دشمنانش می گفتند از شم 

ميرزا گفت با لنين مذاکره کرده است که نامه . سياسی بااليی برخورداربود
دهند، اما در برابر اين کمک؛ پول بنويسد تا قوای او هر چه مهمات الزم دارند ب

ميرزا گفته بود اگرهم کمک انسانی الزم شد، او ميزان آن . آن را دريافت دارند
را خود اعالم خواهد کرد و بايد اين نيروها تحت امر او باشند و نه فرماندهان 
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ميرزا توضيح داد هنوز لنين به . روسی و يا ساير دست اندرکاران جنبش جنگل
ها پاسخی نداده است، او به همين دليل می ترسد وارد کار شود، زيرا اين تقاضا

اگر بلشويک ها در امور جنگل مداخله کنند خيلی بد خواهد بود، از سوی ديگر 
. اگر هم عقب کشند و او و نيروهايش را تنها گذارند باز هم خيلی بد خواهد شد

ی گرفتار قشون اگر اين حوادث روی دهد بيم آن می رود که نيروهای جنگل
 )١٩۶(».بايد به مماطله گذراند تا مطلب معلوم شود«انگليس شوند، پس 

از آن سوی سيد جليل اردبيلی مأموريت داشت از طرف دولت مشيرالدوله با 
ميرزا شرط گفتگوبا دولت رااخراج قوای انگليسی . قوای جنگل وارد گفتگوشود

ی فرمانده قوای قزاق، گفتگو اردبيلی دررشت با استاروسلسک. از ايران دانست
اردبيلی و . کرد و سفارشات دولت مرکزی را که مکتوب بود به او داد

استاروسلسکی هم به اين نتيجه رسيده بودند که بايد نبرد را در گيالن متوقف 
اقوی دليل بر اين که اين جنگ . ساخت، زيرا اين جنگ به نفع انگليسی هاست

د واين که در پشت تحوالت آن خطه دستهای به نفع طرف انگليسی جريان دار
مرموز عوامل بريتانيا ديده می شود، اين بودکه سردارمحيی و عميدالسلطان 

آنها همراه . برادران ميرزا کريم خان رشتی چپاولگری را از حد گذرانيده بودند
اين . با گروه احسان هللا خان و خالوقربان به عمليات وحشيانه ای دست زدند

نبود که کسی از آن مطلع نباشد، به طور مثال، سيد جليل اردبيلی می  نکته ای
دانست که ميرزا کريم خان رشتی در تهران به طور محرمانه پول کالنی 

می . ازانگليسی ها دريافت کرده و آن را در اختياربرادران خود قرار داده است
ائی بوده باشد گفتند شايد اين عمل با اطالع و تصويب ميرزا دمحم صادق طباطب

وخود را طرفدار زحمتکشان نشان  که اينک حزب سوسياليست تشکيل داده بود
» .درجزو بلشويک ها و کمونيستها اين مظالم را به اسم آنها بنمايد«می داد تا 

می گفتند ديگر . بين احسان هللا خان و ميرزا به شدت به هم خورده بود) ١٩٧(
 ».هر دو از هم خائف به قتل هستند«را محال است آنان با هم کار کنند، زي

در تهران به درستی معلوم شده بود که قوای احسان هللا خان و برادران ميرزا 
کريم خان رشتی عمليات خود را با هم هماهنگ می کنند و به هيچ وجه به 
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به طور مثال مرآت السلطان می . شعارهايی که مطرح می سازند، باوری ندارند
ر کرد تا سردار محيی و خالوقربان و احسان هللا خان به تهران گفت آيا بايد صب

آيند و اموال و زن و فرزند مردم را مورد حمله قرار دهند؟ او می گفت بايد 
نکته اين است که کمرهای . فکری کرد که چگونه می توان از اين بحران رهيد

نگيد تا او را به شدت عليه اين سخن برآشفت و گفت آيا بايد رفت با خالوقربان ج
آقای مشيرالدوله امثال خيابانی را بکشد و به «کشت و يا به دست او کشته شد تا 

کمرهای توضيح نداد چه ربط ) ١٩٨(»سر ملّت بدبخت اين صدمات را بياورد؟
منطقی بين اين دو موضوع وجود دارد، آيا نمی توان هم عليه عمليات مرموز 

د و هم به خونخواهی خيابانی پرداخت؟ قوای احسان هللا خان در جنگل کار کر
همين اظهار نظر مرآت السلطان باعث شد تا کمرهای به شدت برآشوبد، خودش 

از [قدری اوقات تلخی کرده، بعد «می نويسد در اعتراض به اين اظهار نظر 
  )١٩٩(».پياده شدم] کالسکه

. آمدندگروه اطراف احسان هللا خان اغلب افرادی به شدت مرموز به شمار می 
در بين اينان طيفهای مختلفی از نيروهای حزب عدالت باکو تا زميندارانی مثل 

ابوالقاسم ذره يکی از اعضای حزب . برادران کريم خان رشتی ديده می شدند
وی که نقش . عدالت باکو بود که بعداً به حزب کمونيست ايران تغيير نام داد

نشريه ای منتشر می کرد به  فعالی در تحوالت اين زمان داشت، در شهر رشت
بعد از شکست جنبش جنگل، او به شوروی گريخت و بعدها . نام انقالب سرخ

عبدالحسين حسابی هم مردی بود ) ٢٠٠(در تصفيه های دوره استالين کشته شد
او هم مثل ذره با کمونيست های باکو همکاری می کرد، وی از . از اهالی تفرش

بعد از . ز شکست اين جنبش به شوروی پناه بردفعالين جنبش جنگل بود و بعد ا
او . در کشور اقامت داشت ١٣١٠مدتی دوباره به ايران مراجعت کرد و تا سال 

 .هم در جريان تصفيه های استالينی کشته شد
درست در ايامی که انگليسی ها ظاهراً بر شهر رشت و جاده  ١٣٣٨در ذيحجه 

ود از شايعات بی اساس مبنی بر اينکه قزوين به انزلی تسلط داشتند، تهران پر ب
بلشويک ها بر انزلی غلبه کرده اند و تا منجيل را به تصرف خود در آورده اند، 
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اما واقعيت اين است که ) ٢٠١(نگران و متوحش شده بوداين اخباردولت از
مردم می دانستند اين شايعات بی اساس را انگليسيها و عوامل داخلی آنها می 

مردم برخی از دولتيان را شارالتانهايی تلقی . آنان را وحشتزده کنندپراکنند تا 
می کردند که به فشار انگليسی ها اهالی رشت را وادار کرده اند خانه های خود 
را ترک کنند وبه اين بهانه که بلشويکی شما را بی ناموس واعدام می کند و 

) ٢٠٢(».رکت دادندمردم را به اين قسم و به زور متنفذين و مالکين آنجا ح
استاروسلسکی رئيس بريگاد قزاق دستور داده بود نيروهای تحت امرش سه بار 

ً از صاو. در خانه های مردم را بکوبند و اين خبر رابه آنان اطالع دهند ريحا
بسياری ازناظرين . مردم خواست خانه و کاشانه خود را ترک کرده و بگريزند

ايل به انگليس است، چرا انگلستان قوای خود می گفتند با اينکه دولت ايران متم
را از ايران بيرون برد؟ نيزچرا انگلستان دربرابرتحوالت شمال ايران و حوادث 

  )٢٠٣(» .بايد زير اين کاسه نيم کاسه باشد«در شرف وقوع سکوت پيشه کرد؟ 
کمرهای دريادداشت هايش به صراحت نوشته است که رشت را انگليسی ها 

ند و مورد قتل و نهب و هتک نواميس قرار دادند، اما اين غارت کرده بود
اين شايعات به طور خاص در تهران . عمليات را به گردن بلشويک ها انداختند

يک وضع حقه بازی «به قول کمرهای .پيچيد و وحشت فراوان ايجاد کرد
نبردی سهمگين بين ) ٢٠۴(».امان از دسايس حقه بازها«در کار بود، » غريب

. قزاق و بقايای قوای جنگل که همراه ميرزا نرفته بودند درگرفتاردوی 
وقتی . فرماندهی اين نيروها به عهده احسان هللا خان بود که شکست خوردند

رسيد، » اراذل و اوباش«نيروهای احسان هللا خان شهررا تخليه کردند، نوبت به 
اين . ه بودنداين ها بيشتر از نيروهای قزاقی بودند که پيش تر خلع سالح شد

گروه به باقيمانده نيروهای جنگلی حمله بردند و شروع به آزار و اذيت مردم 
اينان تعدادی از نيروهای جنگلی را . نمودند و خانه های آنان را غارت کردند

کشتند، بالفاصله نفراتی از نيروهای قزاق از راه خمام به سمت انزلی حمله ور 
اينک مردم به مقابله با قزاقها . ت کردندشدند، آنها هم اموال مردم راغار

قزاقها در مقابل مردم شکست سختی متحمل شدند، اين بودکه به سوی . برخاستند
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دراين عمليات رضا خان ميرپنج حضور داشت و گروهی . مام فراری گرديدندح
رضا خان فرماندهی آترياد همدان را به . ازنيروهای قزاق را فرماندهی می کرد

 .همراه با نيروهای ژنرال دنسترويل وارد گيالن شده بوددست داشت و
حيله رضا خان برای ترسانيدن مردم، ادامه تحرکات و فتنه انگيزيهای احسان 

او برای اينکه زمينه را برای تحرکات آتی باز نگه دارد، درست . هللا خان بود
آنان را به در ايامی که قزاق ها می توانستند نقش بهتری بر عهده گيرند، اوالً 

غارت اموال عمومی دستور داد و ديگر اينکه درست در موقعيتی مناسب به 
بعد از اين دستور، قزاقها بدون دليل شبانه وارد . آنان دستور عقب نشينی داد

شهر رشت شدند، دو بعد از نيمه شب رضا خان دستور عقب نشينی از رشت را 
مردم ما می «اطالع دادند که  به دستور او به تمام مردم شهر رشت. صادر کرد

رويم و اگر شما بخواهيد کشته نشويد خودتان با زن و بچه ها بدون اسباب فرار 
ً وحشت داشتند«بعد از اين دستور » .نمائيد ، همراه »اعيان و اشراف که اساسا

کسبه که گروه احسان هللا خان سه ماه مال االجاره . ساير مردم از شهر گريختند
ساير مردم . حميل کرده بود، زودتر از همه و پيشاپيش فرار کردندرا به آنان ت
عده ای که متهم به قتل بلشويک ها بودند و گروهی ديگر که آذوقه . هم گريختند

قزاقها در کليه . برای قزاقها تهيه کرده بودند، فرار را بر قرار ترجيح دادند
، در حالی که همان )٢٠۵(مراحل فرار مردم، آنان را تشويق به گريز می کردند

سوی انزلی گريخته بودند و دليلی برای  نيروهای احسان هللا خان هم اينک به
، قوای قزاق که ١٢٩٩در شهريور . عقب نشينی به سوی منجيل وجود نداشت

اين . توانسته بود نيروی احسان هللا خان را شکست دهد، ناگاه عقب نشينی کرد
 .چهار فرسخی قزوين رسيده بودنداردو از منجيل هم عقب نشسته و به 

شرح اين اردوکشی و جنگ و گريز اردوی قزاقها و احسان هللا خان و نيز نقشه 
پشت پرده برای اضمحالل تنها نيروی ايرانی به روايت دولت آبادی به اين 

با رفتن ميرزا به اعماق جنگل، مانعی بزرگ از سرراه احسان هللا : شرح بود
از اين . نوعی که از او حمايت مينمودند برداشته شدخان و گروه بلشويک مص

» به مقاصد سياسی و ضد بلشويک«به بعد احسان هللا خان ميتوانست به راحتی 
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دولت ) ٢٠۶(بود عملی سازد» مأمور اجرای آن«خود رسيده و نقشهای را که 
آبادی احتمال ميدهد که احسان هللا خان از نقشه تو در تويی که برای فروگرفتن 

. کوچک خان طراحی شده بود، اطالعی نداشته و در اين راه فريب خورده است
اما با شواهد و قرائنی که به دست داديم، اين احتمال صحت ندارد و احسان هللا 

قوه «خالصه اين که . خان به عمد و با انگيزه به اقدامات خود دست می زد
ز تحوالت رشت، فوراً بعد از دوری جستن ميرزا ا» بلشويک نمای افساد کننده

سردار محيی و برادرش ميرزا کريم خان . به اجرای نقشه خود ادامه دادند
رخت سربازی بلشويکی در بر نموده در برداشتن قدمهای سريع «رشتی، 

به قول دولت آبادی، » .بلشويکی از هيچ کمونيست نمای شرور عقب نميمانند
بلشويکی به عنوان آزادی  مفسدين رشت برای بد نام و منفور ساختن مسلک«

خواهی شروع به عمليات کرده حکم ميکنند زنان روگشوده بيرون بيايند، اما اين 
حکم اجرا نميشود و حتی زن های معلوم الحال که در غير اين موقع چندان 

بلشويک نماهای رشت به . روبسته نبوده اند بعد از اين روبسته بيرون ميآيند
زند واز هيچ گونه تهديد کردن و آزار نمودن اشخاص گرفتن پول از مردم ميپردا

پولدار دريغ نميکنند، قبر ميکنند و متمولين را در کنار قبرها حاضر کرده 
اين رفتار . تکليف ايشان را پرداختن وجوه و يا زنده به گور رفتن معين مينمايند

عی قوهای که اکنون زمام امور گيالن را در دست خود دارد سبب ميشود که جم
. از متمولين خانه و زندگانی خود را رها کرده از گيالن فراراً به تهران ميآيند

ورود اين جمع فراری رشت در قزوين و تهران توليد هيجان مينمايد خصوصاً 
 )٢٠٧(» .که خبر ميرسد متجاسرين نزديک منجيل رسيده رو به قزوين ميآيند

، بيشتر اينان از آترياد اردبيل در اين بين چهار صد تن از قوای قزاق کشته شدند
قزاقها شروع به عقب نشينی از شهر رشت کردند، گروه افراطی رخنه . بودند

. کننده در جنبش جنگل، به تعقيب اينان پرداخته و کثيری را مجدداً کشتند
شنيدم که به طور تحقيق «بسياری از مردم از گرسنگی وترس درراه ها مردند، 

خيلی از زن و بچه مفقود شده . در سفيد رود انداختندبعضی ها اطفال خود را 
به اين ترتيب بر ) ٢٠٨(».است که متصل پدر يا مادرآنها در تفحص هستند
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درخيابان ها قزوينی ميان «شهر قزوين چهل هزار تن افزوده شد؛  جمعيت
هرروز تعداد کثيری رشتی وارد قزوين  ١٣٣٩تا صفر ) ٢٠٩(».رشتی گم است

می گفتند تا روزی هشت هزار تن . م به زنجان رفته بودندجمعی ه. می شد
در مملکت «وضعيت بسيار اسفناک بود، . مهاجر از رشت وارد قزوين می شود

. اينک به کلی خراب و گدا شد... ايران، شهری به تمول و ثروت رشت نبود،
از امروز به سمت طهران . اداره حکومتی رفتم باغ به آن بزرگی مملورشتی بود

 )٢١٠(» .جازه حرکت داده شده استا
نخست مستوفی : مشيرالدوله برای رويارويی با اين وضع به دو اقدام دست زد

درتشکيل کابينه شرکت ميدهد و ديگر » تندروان مربوط است«الممالک را که با 
او برای امنيت مازندران . اينکه برادرش مؤتمن الملک را وزير مشاور قرار داد

فرستاد، اما اين کار فايده ای نداشت؛ زيرا خطر اصلی از استاروسلسکی را 
ً اينکه نيروی تحت فرماندهی سرهنگ  گيالن بود و نه از مازندران، مضافا
حبيب هللا خان شيبانی ميتوانست برای جلوگيری از متجاسرينی که به آن ناحيه 

تن اردوی تحت فرماندهی سعدهللا درويش به دنبال رف. رفته بودند کافی باشد
در اين ايام . ميرزا کوچک خان به جنگل عقب نشينی کرده و متواری شده بودند

قشون انگليس که پس از تخليه انزلی در منجيل . حادثه ای مهم تر روی داد
اقامت داشتند، بدون دليل عقب نشينی کردند و به سوی قزوين به حرکت در 

. گليسی ها تدوين شده بوداين امر تکميل سناريويی بود که به دست خود ان. آمدند
آنها با اين اقدام باعث ايجاد رعب وهراس در دوائر دولتی شدند، مردم به شدت 
مضطرب گرديدند و شاه بيش از همه ترسيد؛ او به اين فکر افتاد که از پايتخت 

انگليسی ها ميخواستند اين گونه وانمود سازند که تحوالت گيالن ) ٢١١(فرار کند
نه تنها از آن اطالعی در دست ندارند بلکه بيم از دست رفتن  امری است که آنان

اما واقعيت مطلب اين بود که انگليسی ها وقتی از گيالن . جانشان هم وجود دارد
عقب نشينی کردند که مطمئن شدند بلشويک مصنوعی که به دست خودشان 

ند ايجاد گرديده بود، سکان هدايت امور را به خوبی در دست دارد و می توا
عقب نشينی آنان هم نوعی عوام فريبی بود و هم . ازحل مشکالت پيش رو بر آيد
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 .برای ايجاد وحشت بين مردم و شاه
متعاقب اين تحوالت به استاروسلسکی که در مازندران به سر ميبرد، دستور 

مقام نظامی او را ارتقا دادند و اختيارات فراوانی هم به وی . دادند به گيالن رود
چه ضرورت اين اقتضا را ميکند که به يک شخص بيگانه اين «اين که . داده شد

مشيرالدوله شايد گمان . امری بود مجهول» درجات و اين اختيارات داده شود
ميکرد با اين وسيله ميتواند او و قوای قزاق تحت فرماندهی اش را برای مقابله 

اما مسئله . کند با گروهی آشوب طلب در گيالن دارای انگيزه مقاومت بيشتری
سردار روس به ظاهر روس وبه عقيده جمعی به «اين بود که استاروسلسکی 

بود، بعيد به نظر ميرسيد او با اين تشويق ها انگيزه ای برای » باطن تاريک
هر چه برای خود وکسانش «او  باالتراينکه. پيدا کند دفاع از مردم ايران

به عبارت بهتر اينکه قزاقها . »شد درخواست کرده است بدون مضايقه به او داده
به هنگام نبرد درجنگل های گيالن بدون رخت و لباس و حتی پوتين ميجنگيدند، 

 .دروغی بزرگ بود
در کار بود که انگليسی ها که خود » سياست عميقی«به قول دولت آبادی 

اردويی در گيالن داشتند و البته به مسئله بلشويسم هم بسيار حساس تر از 
يان بودند؛ راضی شدند به اين صاحب منصب بيگانه اختيارات فراوان داده ايران
ظاهر امر اين بود که استاروسلسکی تابع حکم انگليسی ها نبود و از آنان . شود

پس چه سياستی در کار بود که انگليسی ها حاضر شدند . فرمانبرداری نداشت
ان نبود؛ سکوت نمايند؟ در برابر اعطای اختيارات به فرماندهی که تابع مطلق آن

اوالً زمام امر بلشويک نمايان «علت امر باز هم به قول دولت آبادی اين بود که 
گيالن در دست خود آنهاست و اهميت به آن نميدهند و ثانياً تمام نقطه نظر آنها 
از ميان بردن قوه قزاقی است که اکنون تنها قوه قابل ايستادگی کردن در برابر 

 )٢١٢(».آنها در ايران دارندقوهای است که 
انگليسی ها شاهد بودند که اردوی استاروسلسکی متشکل از ده هزار تن قزاق و 

اين زمان انگليسيها در حوالی . ژاندارم از مقابل آنان به سوی گيالن در حرکتند
آنان به ياد ميآوردند . قزوين اسکان داشتند، اما هيچ واکنشی از خود نشان ندادند
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ستاروسلسکی تنها دو ماه قبل در برابر تسلط آنان بر قزاق خانه که همين ا
مقاومت کرد، اما اين لحظه عليه او هيچ کاری نکردند؛ مطلعين اين رضايت 

اردوی تحت فرماندهی . ظاهری را دليلی برنقشه های پشت پرده ارزيابی نمودند
به دليل استاروسلسکی به سوی منجيل رفت و در راه يک سردار طالشی که فقط 

. ضديت با ميرزا کوچک خان اردويی کوچک تشکيل داده بود، به آنان ملحق شد
در برابر اين اردو تاب مقاومت »متجاسرين گيالنی وقفقازی بلشويک نما«قوای 

نياورد، به ويژه اينکه از سوی طالش و جنگل هم در معرض تهديد بود؛ پس اين 
. صدا، تا انزلی عقب نشستند متجاسرين گاهی به جنگ و گاهی هم بدون سر و

آنان که از ترس زنده به گور . مردم رشت از اين نيرو به شدت استقبال کردند
شدن به دست قوای احسان هللا خان وخالو قربان به خود ميلرزيدند، ورود قزاقان 

شنيده ميشود «را موهبتی آسمانی دانستند و آن قدر به اين نيرو محبت کردند که 
ن از کرده های شناعت آميز خود نسبت به مردم اين شهر در بعضی از قزاقا

 ».موقعی که برای سرکوبی جنگليان آمده بوده اند، اظهار پشيمانی ميکنند
اردوی دولتی بدون مطالعه و بی نقشه در صدد بر آمدند به انزلی حمله برند و 

رده اينجاست که لبهای به مصلحت روی هم گذا«: متجاسرين را به دريا بريزند
شده نظاميان انگليس در اطراف قزوين به خنده گشوده ميشود و ديدگان اردوی 
دولتی در سايه غرور و اغفال صاحب منصب روسی به گريه ميافتد؛ چه در 
مردابهای انزلی اردو پيش ميرود که ناگهان از دريا گلوله های توپ دور زن از 

ای شصت تير که از سر اردو گذشته صحرا را پر آتش ميکند و با گلوله ه
اطراف ميرسد، جوانان ايرانی مانند برگ خزان به خاک ميريزند و از اين بال 
بدتربمباردمان طياره های انگليسی است که از طرف قشون مقيم بکندی بر سر 

آيا اين وضعيت اجازه نميدهد که انسان تصّور نمايد آن عقب نشينی . آنها ميشود
دريا و کشانيدن اردوی دولتی به مردابهای بی صدای بلشويک نمايان تا لب 

انزلی و آتش باری بر آنها از دريا و صحرا و بمبارده کردن طياره های جنگلی 
 )٢١٣(» همه از روی يک نقشه و با يک فرمان و برای يک مقصود بوده باشد؟

جمع » انگليس دوست نما«و » دشمن بلشويک آسا«به هر تقدير از آتش باری 
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باقی . ان ايرانی حاضر دراردوی دولتی کشته و مجروح شدندکثيری از جوان
در عذر اين «مانده آنان با مصيبت تمام به شهر رشت بازگشتند و انگليسی ها 

بمب اندازی و خسارت شديد که به اردوی دولتی وارد ساخته اند ميگويند طياره 
ردو را های ما برای تحقيق حال اردوی بلشويک به انزلی رفته بودند و اين ا

همزمان انگليسی ها تبليغ ميکردند که قوای » .قشون دشمن دانسته بمبارده کردند
اين خبر . آنان همراه با قوای ايرانی با بلشويک های روس در گيالن ميجنگند

اين خبر دروغ «: دروغ باز هم باعث ايجاد نفاقی در بين سياستمداران ايرانی شد
ميپرسند اگر جنگ با روس است که ما با بر مليون ايران گران آمده از دولت 

روس جنگ نداريم واگربا متجاسرين ايرانی است چرا انگليسيان نام آنها را 
بلشويک روس ميگذارند و هم اگر قشون ماست که ميجنگد انگليسيان چرا خود 
را شريک ميدانند؟ دولت جواب ميدهد ما خود بی شرکت خارجی جنگ ميکنيم 

 )٢١۴(» .ايرانی است نه با بلشويک روس و جنگ ما با متجاسرين
به هرحال بعد از جنگ جانگداز حوالی مرداب انزلی و کشتار جوانان ايرانی به 
دست طياره های جنگی انگلستان، قوه قزاق به کلی متالشی شد، انگليسی ها با 
اقدام زيرکانه خود نه تنها کوچک خان را منزوی ساختند بلکه قوه قزاق ايرانی 

اين بار انگليسی ها باز هم برای نعل وارونه زدن وارد ميدان . نابود کردندرا هم 
شدند، اينان به شاه جوان، ترسو و بی تجربه ايران اين گونه القا کردند که بايد به 
کار صاحب منصبان روسی اين تشکيالت نظامی خاتمه داد؛ اين بزرگ ترين 

ببرد و گامی ديگر برای پيشبرد  نفعی بود که بريتانيا ميتوانست از اوضاع ايران
انگليسی ها به شاه ايران اين . سياست خود در اين گوشه حساس عالم بردارد

البته . گونه وانمود ساختند که نفع ايران در تشکيل يک ارتش متحد الشکل است
واقعيت هم همين بود، اما انگليسی ها منظور خاص خود را از اين نقشه 

ل اين مسئله بودند که باتشکيل قشون متحدالشکل امنيت آنان به دنبا: ميطلبيدند
تشکيل ارتش . الزم برای سرمايه گذاری اقتصادی آنان درکشور فراهم شود

متحدالشکل يک نياز ضروری بود، اما مسئله اين بود که انگليسی ها ميخواستند 
اين سياست . صاحب منصبان خودرا در اين قوه به منصب فرماندهی برگزينند
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در ناف ...يک قشون دارای همه چيز«وی کشوری اتخاذ شده بود که از س
 مملکت

ما يعنی در اطراف پايتخت اقامت دارد، بيگانه ای که به قول خودش با ما 
قرارداد بسته؛ قراردادی که به موجب آن مملکت را سياستاً و اقتصاداً در چنته 

ی دولت ايران بايد در اين شرايط تاريخ) ٢١۵(».دان فراخ خويش مشاهده ميکند
آگاهترين، بی طمع ترين و «زمام امور وزارت جنگ را به دست کسی ميداد که 

اين فرد بايد اوضاع نظامی کشور را . باشد» وطن دوست ترين اشخاص با لياقت
سر و سامانی ميداد وايرانی را که در گرداب باليا غوطه وربود، به ساحل 

يط کسی به مقام کفالت جنگ برگزيده شد اما درست در اين شرا. نجات ميرسانيد
که نه علماً و نه عمالً شايسته اين مقام نبود، او سرمشق درستکاری و بی طمعی 

اين مرد سال ها در . هم محسوب نميشد و اين فرد مهديخان وثوق السلطنه بود
دفتر ماليه قشون کار کرده بود و حيف و ميل هايش زبانزد نفرات قشون بود، با 

و بودجه ناچيز دولت فالکت زده و قشون متالشی شده، از دستبرد حيف وجود ا
و ميل مصون نماند؛ اين بودجه را برای آن تعيين کرده بودند تا بقيه قوای متفرق 

باالتر اين که انگليسی . شده را جمع آوری نمايند، اما پول مزبور حيف و ميل شد
ران را در انزلی بمباران ها در برابر اعتراض دولت ايران که چرا اردوی اي

کردند، پاسخ دادند علت امر بی انضباطی و عدم روابط منسجم و مستمر آنان با 
آنان پيشنهاد کردند يکی از صاحب منصبان خود را واسطه . ايرانيان بوده است

به اين . يعنی اردوی انگليسی ها و اردوی ايرانيان: ميان دو اردو قرار دهند
تگو يک نفر صاحب منصب که از هندوستان شايد برای در تعقيب اين گف«شکل 

همين گونه کارها آورده شده است، رابط قرار داده ميشود و اينجاست که می 
از آن سوی، متجاسرين ) ٢١۶(».توان گفت از بدرقه بيش از دزد بايد حذر کرد

 احسان هللا خان و خالو قربان هم بعد از لطمه سنگينی که به نيروی نظامی ايران
تا ببينند عاقبت «زدند، آسوده خيال با کشتيهای روسی به باکو رفت وآمد ميکردند
خيال ) ٢١٧(».کارها چه ميشود و مددی از جاهای ديگر ميتوانند بگيرند يا خير

آنان از قشون انگليس که در اطراف قزوين بودند راحت بود، زيرا آنان بهواقع 
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د پس فعالً درانزلی استراحت متحدان طبيعی اين متجاسرين به شمارميآمدن
 .ميکردند

شايعات حاکی از . ساخته و پرداخته شد» انتشارات غريبی«به زودی در تهران 
معلوم . اين بود که از سوی روس ها به قوای متجاسرين در انزلی کمک ميشود

سياستی اقتضا کرده است برای اين شهرت بی اساس تا معلوم شود از «بود که 
در اين ايام کسانی که وقايع گيالن را تحت نظر داشتند » .ستروی چه نقشهای ا

و به مسائل آن ازنزديک آشنا بودند ميگفتند تا چند روز ديگر بحران شمال ايران 
شايع بود قزاق خانه منحل ميگردد و . خاتمه مييابد و کليه دعواها تمام ميشود

خبر رسيد قزاق هايی  چندی بعد. اختيار اين قشون به دست انگليسيها خواهد افتاد
که بين رشت و انزلی سرگرم سنگر ساختن بودند با متجاسرين مقيم انزلی به 

ميگفتند . نبرد پرداخته اند وقزاقها بدون ضرورت عقب نشينی کرده اند
ازدور بيرق های روس بلشويک را به دست بيرق داران دشمن «استاروسلسکی

اين شايعات ) ٢١٨(».عقب نشست نميکنيم بايد ديده گفته است ما با روس جنگ
هيچ کدام حقيقت نداشت و کوچک ترين حملهای هم از جانب انزلی صورت 
نگرفته بود، قزاقها با هماهنگی نيروهای انگليسی فرار کردند و به رشت رفتند، 
آنان بار ديگر مردم را به وحشت افکندند، زن و مرد و کوچک و بزرگ، خانه 

و پياده و سواره به سوی قزوين و شهرهای ديگر  و کاشانه خود را ترک کردند
در حالی که هيچ تهديدی عليه مردم وجود نداشت، قزاقها . اطراف رهسپار شدند

در خانه مردم رشت را ميزدند و از آنان ميخواستند هر چه سريع تر شهر را 
اموال مردمی که از وحشت، خانه و کاشانه را ترک کردند به يغما . ترک کنند

بی مقدمه فراری شده هم هر قدر وفادار ... مسلم است اموال بجا مانده «رفت، 
 ».باشند در جای خود دست نخورده نميماند به انتظار بازگشتن صاحبان خويش

اردوی قزاق هم نه در رشت ماندند و نه در منجيل، آنها وظايف و مسئوليت 
اين فرار بی «اثر در . خود را بيهوده رها ساختند و به سوی قزوين عقب نشستند

برخی از قزاقها متفرق شدند، برخی به جنگل رفتند، عده ای از گرسنگی » جا
در طول راه تلف شدند، در اين حال همه ميديدند که استاروسلسکی با اتوموبيل 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٣٢                                                                             ٧    دق ، 

  

  

  

خود بين رشت و قزوين در حال حرکت است و در قزوين با اردوی انگليسی ها 
قتی اين حادثه اتفاق افتاد، بهواقع چراغ و. و صاحب منصبان آنها گفتگو ميکند

آنان از انزلی به رشت آمدند و به . سبزی به نيروهای بلشويک نما داده شد
واسطه استقبال مردم شهر از اردوی دولتی تا توانستند آنان را مورد آزار و 

در صورتی که پذيرايی کنندگان از اردوی دولتی فراری شده «اذيت قرار دادند؛ 
قيماندگان استطاعت فرار نداشته اند چه رسد که استطاعت پذيرايی کردن اند و با

وقتی قزاقها عقب نشينی کردند، انگليسی ها ) ٢١٩(».از کسی را داشته باشند
پيشروی نمودند، اينان از منجيل گذشتند و با فاصله ای اندک از متجاسرين با 

هم در رشت و  »بلشويکان مصنوعی«از آن سوی . کمال اطمينان اردو زدند
باالتر اينکه سردار محيی و برادرش ميرزا کريم خان هم . انزلی آرام گرفتند

هدف انگلستان اين بود که می خواست . زمام حکومت گيالن را به دست گرفتند
يک قوه به صورت ظاهر همرنگ قوه جنگل و قوای بلشويکی؛ ميان او و «

م قوهای که زمامش از آن ه«، يعنی مرزهای شوروی حائل باشد، »بحرخزر
دست قدرت آنها خارج نبوده باشد؛ اينجا ظاهر می شود که بلشويک مصنوعی 
گيالن به توسط اعيان و متمولين آن سامان با کدام دست و از روی چه مصلحت 

 )٢٢٠(» .ساخته شده و چه نتيجه داده است
د بود، با انگليسی ها آسوده خيال از اينکه ازجنگلی ها ديگر کاری ساخته نخواه

قزوين و تهران اينک عرصه . فراغت خاطر به اجرای نقشه خود پرداختند
استاروسلسکی که اينک با انگليسی ها کامالً . قدرت نمايی انگليسی ها شده بود

سپس . هماهنگ بود، به تهران رفت و استعفای خود را به احمد شاه تقديم داشت
آنان تحويل داد و  زاق خانه را بهتحت نظارت انگليسی ها به قزوين آمد رسماً ق

باز هم با حمايت ومراقبت آنان، همراه با خانواده و ديگر صاحب منصبان روس 
 .به بغداد رفته و از آنجا عازم اروپا شد

کمتر کسی بود که نداند هنگامه رشت توسط چه دستهايی شکل گرفت و به آن 
از رياست وزرايی در  درست زمان استعفای مشيرالدوله. نتيجه اسفناک ختم شد

تهران گفته می شد آن هنگامه به دست دولتی ها اتفاق افتاد، اين انگليسی ها 
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بودند که بلشويک ها را وارد رشت کردند و خود رو به منجيل عقب نشينی 
نيز اين انگليسی ها بودند که مانع موفقيت دولت مشيرالدوله شدند، آنان . نمودند

يت مادی خود کمک کنند، درنتيجه دولت هم حاضر نشدند دولت را با حما
درست در اين . نتوانست از پس مهار بحران ها برآيد و ناچار به کناره گيری شد

احوال، ادارات، نظميه، قزاق خانه و بسياری از نقاط ديگر دراعتصاب به سر 
اشرارو مفسدين هر روز مشغول تحريکات بودند و بحران آفرينی را . می بردند
بااينکه حتی بسياری از مغرضين حداقل شخص . يشتری ادامه می دادندبا شدت ب

شقی «مشيرالدوله را فردی مثبت ارزيابی می کردند، کمرهای از او با عنوان 
 )٢٢١(ياد می کرد» ابن شقی و دعی ابن دعی موسوم به حسن مشيرالدوله

مردم رشت گروه گروه وارد  ١٣٣٨روزهای بيستم تا بيست و دّوم ذيحجه 
رئيس . تهران می شدند، مردم از ديدن وضعيت آنان بيش از پيش متوحش شدند

بريگاد قزاق يعنی استاروسلسکی خود روز بيست و دّوم اين ماه وارد تهران 
بعدها معلوم شد که تخليه قوای انگليسی در رشت و عقب نشينی آنها برای . شد

يران به بيان و بنان آنچه خواستند مضار بولشويکی را به مردم ا«اين بود که 
اين شيوه را زدند تا به حس و عيان ما بفهميم که بد . بفهمانند ممکن نشد

 )٢٢٢(».است
آقا شيخ احمد سيگاری که خود از رشت به تهران آمده بود، توضيح داد شايعات 

، او گفت »ابداً بی ناموسی و چپاول نبود«مربوط به رشت دروغ بوده و 
او . مشهدی صمد قفقازی حکمران رشت باشد معترضين فقط نمی خواستند

. توضيح داد اما مردم رشت در وحشت از بلشويک ها با قزاقها همکاری کردند
وقتی برخی از اهالی با قزاقها همکاری کردند، وحشت عمومی شهر رشت را 

حرکت نماييد و اال شماها را «فراگرفت، به ويژه بعد از اين که قزاقها گفتند 
 )٢٢٣(».ت و بی ناموس می کنندبلشويک ها نيس

آقا سيد محمود استرآبادی که چهار روز بعد از حرکت و قهر ميرزا کوچک 
خان و رفتن به جنگل وارد انزلی شده بود، می گفت چند تن روس با عده زيادی 
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اينان چون از وضعيت گيالن و . همراه بعد از رفتن ميرزا وارد انزلی شدند
الع بودند، با گروه احسان هللا خان که اينک بر آرايش نيروهای جنگلی بی اط

ترک های آذربايجانی و دسته احسان هللا . اوضاع تسلط يافته بود، مرتبط شدند
خان، به دنبال رفتن ميرزا کوچک خان به اعماق جنگل؛ بعد از اينکه زمام امور 

می  آنها از مردم اعانه. دست گرفتند، سخت گيری بر مردم را آغاز کردند را به
خواستند و اين مبالغ را به زور از مردم دريافت می کردند، شب ها به در منزل 

به گزارش استرآبادی، روس ها . مردم می رفتند و وجوهات مطالبه می نمودند
مانع از اين کارها می شدند، اما گوش کسی بدهکار نبود، دسته احسان هللا خان 

رشت حريقی توليد کردند، هفت به کارهای خود ادامه دادند، همين دسته در 
از . کاروانسرا، يک مسجد و عمده دکانهای مردم بی گناه رشت در آتش سوخت

در موقع حريق، مردم که می خواستند اطفا نمايند آنها مانع بودند و «اين باالتر 
هر چه اسباب که صاحب دکاکين از حريق بيرون می بردند به نظميه بايد ببرند، 

ديگر . لفت و ليس می کرد و تمام را به صاحبانش پس نمی دادبعد نظميه ] اما[
چند قبر متجاسرين و بلشويک ها کنده بودند و شهرت داده بودند که برای «اينکه 

کسانی است که تمکين از دادن اعانه نکنند و شبی که فردايش بلشويک ها به 
تند از واسطه حمالت قشون دولتی در منجيل به آنها و شکست آن ها می خواس

وقتی صبح شد مردم » .رشت بروند، محرمانه و بی اطالع رشت را خالی کردند
فقط احسان هللا خان با دويست نفری به اسم اين که «رشتی ديدند شهر خالی شده، 

، اما به زودی معلوم شد آنها هم خيال »ما ماندهايم شهر را نگاهداری بنمائيم
وقايع رشت تأثير بسيار بدی در اذهان تبليغات رايج در مورد ) ٢٢۴(رفتن دارند

کمرهای نقل می کند در مجلس روضهای که او شرکت کرده . عمومی باقی نهاد
که ] می کردند[مذمت از عقايد بلشويک ها «بود، عده ای از اهالی طالقان، 

حتی کمرهای ) ٢٢۵(»ديگر مردم زنهاشان روی خودرا باز کنند چه فايده دارد؟
واقعاً اين بيانات الش خورها که عامه مردم فوراً فريب «: در خاطراتش نوشت

آن وقت من قسمی عنوان نمودم که از شدت غيض، . مرا آتش زد] می خورند[
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» .اال لعنه هللا عليهم اجمعين: آنها آتش گرفته، اما نفسشان در نيامد و خفه ماندند
دانست  معاضد السلطنه پيرنيا، ميرزا کوچک خان را مردی فناتيک می) ٢٢۶(

 )٢٢٧(و غارت گری های رشت را به خالو قربان نسبت می داد
تازه بعد از اين حوادث بود که گويا حقايق امور بر لنين مکشوف شد، او به 
دنبال تحريکات احسان هللا خان، فرستادهای به نزد ميرزا فرستاد و پذيرفت که 

به همين . ه بودفرماندهی قشون بر عهده شخص او باشد، اما ديگر خيلی دير شد
دليل ميرزا پاسخ داد تحرکات نيروهای احسان هللا خان در رشت، باعث گرديده 
مردم از بلشويسم نفرت پيدا کنند و اين عمليات تأثيرات مخربی در گيالن به 

اما در اين وضعيت هم بهترين کار اين است که روس ها مال . جای نهاده است
بط کرده اند پس دهند، از سويی اموال و پول التجاره ايرانی ها را که در باکو ض

های مردم که توسط نيروهای احسان هللا خان مصادره شده به آنان بازگردانيده 
اگر اين اموال تلف شده و يا مصرف گرديدهاند و بازگردانيدن عين آن به . شود

اشرار بادکوبه که «ديگر اينکه . مردم ممکن نيست، حداقل قيمت آن را بپردازند
را نمودند تنبيه و سياست  ه اسم بلشويکی در رشت اين کارهای بدب

اينها شروط ميرزا بود برای پذيرش حسن نيت شوروی ها، ) ٢٢٨(».نمائيد
 )٢٢٩(شروطی که هرگز اجرا نشد

درست در همين ايام بود که نيروهای شيخ دمحم خيابانی به دست مخبرالسلطنه 
در اين زمان . خيابانی به قتل رسيدهدايت والی تبريز تارومار شدند و شخص 

مشيرالدوله رئيس الوزرا بود، او توضيح داد قتل خيابانی به وی ربطی نداشته 
به اين کار داشت، يا کار مخبرالسلطنه » ميل مفرط«است؛ بهواقع يا خود شاه 

مشيرالدوله نقل کرد به شاه گفته اند . بود و يا اين قتل به طور اتفاقی روی داد
البته . جای تو نشسته است و عکست را زير پای خود لگد مال می نمايد خيابانی

مشيرالدوله ) ٢٣٠(شاه با اين سخنان ميتوانسته انگيزه قتل خيابانی را داشته باشد
به گروه ضدتشکيلی که نه به خاطر خيابانی، بلکه به خاطر استقبال از بحران 

ر اداره امور با او همکاری سازی معرکه گردان شده بودند پيام داد بيايند و د
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مشيرالدوله عريضهای ممهور . کنند و اگر هم نمی خواهند او کنار خواهد کشيد
به مهر ششصد يا هفتصد تن ازتجار را نشان داده و گفته بود اينان عريضه 
نوشته اند که هر گاه دولت ميخواهد امنيت برقرار کند و اشرار را تعقيب نمايد؛ 

مشيرالدوله از . آشوب طلبان بنای آنتريک می گذارندعده ای از مفسدين و 
شخص کمرهای گله کرد که بعد از قتل خيابانی که به هر دليل واقع شده، بنای 

اين «او می گفت بايد مالحظه وضعيت کشور را کرد؛ اگر . آشوب گذاشته است
ين اگر چه کمرهای بعد از شنيدن ا) ٢٣١(».شد کابينه بيفتد بدتر از اينها خواهد

آخ، آخ از بی شرمی و بی خجالتی «سخنان در يادداشت های روزانه اش نوشت 
اندکی بعد او برافتاد . ، اما واقعيت همان بود که مشيرالدوله ذکر کرد»و شقاوت

و همان طور که خواهيم ديد انگليسی ها مقدمات کودتای سياهی را فراهم ديدند 
 .را مهيا کرده بودندکه همين گروه ضدتشکيلی زمينه های داخلی آن 

او بعد از قتل خيابانی . موضع ميرزا دربرابر کشته شدن خيابانی قابل توجه بود
را مقدمه زمين  ١٩١٩تلگرافی به دولت ارسال کرد و باز هم الغای قرارداد 

نکته اين است که او در همين تلگراف از قتل خيابانی . گذاشتن اسلحه ذکر نمود
کرد وخاطرنشان کرد در کابينه مشيرالدوله به دو  اظهار تأسف و تألم وتحسر

سه تن بيشتر اعتماد ندارد ومی داندعمليات آنها به قصد خيانت به ايران وايرانی 
واضح است که او به ) ٢٣٢(نيست اما نمی داند چه شد که خيابانی به قتل رسيد

ل شخص رئيس الوزرا اعتماد و اطمينان داشت و می دانست که او راضی به قت
قتل خيابانی، فروپاشی جنبش جنگل، تحرکات کميته زرگنده . خيابانی نبوده است

و حوادث ريزو درشت فراوانی که تاکنون نقل کرديم، مقدمه وارد آوردن ضربه 
نهايی برمشروطه ايران که ديگر جز اسمی از آن باقی نمانده بود، به شمار می 

  .آمد
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 تکوين کودتا 
س مربوط دوره مورد نظر را ديده اند، بر اين باورند که محققينی که اسناد انگلي

 Public(»اداره اسناد عمومی «اگر کسی گمان کند که ميتواند ازميان اسناد انبوه 
Record Office (PRO ( بريتانيا ماهيت کودتا را کشف کند راه به خطا پيموده و

می از هيچ اطالع مه. حداقل در حال حاضر وقت خويش را تلف نموده است
برخی محققين احتمال ميدهند برخی ) ٢٣٣(حوادث روزهای کودتا وجود ندارد

) ٢٣۴(از مکاتبات و تلگراف ها که اتهامی مجرمانه را متوجه بريتانيا ميکند 
اين نکتهای . فعالً از پرونده های اداره اسناد عمومی بريتانيا برداشته شده است

اين واقعيت برخی را ) ٢٣۵(داست که کسانی چون سيروس غنی شهادت ميدهن
به اين نتيجه رسانيده که کودتا منشأيی کامالً داخلی داشته و روح بريتانياييها از 

در اين ماجرا آن : اما اين فقدان سند دليل مهم تری دارد. آن بی خبر بوده است
قدر اسرار وجود دارد که بريتانياييها افشای آنها را هنوز مغاير مصالح ملی 

فقدان اسناد دليل بر بی اطالعی مسئولين انگليسی از اين ماجرا . ندخودميبين
حقايق . اگر کسی چنين پنداری داشته باشد بهواقع خود را فريب داده است. نيست

متقنی وجود دارد که حکايت ازدخالت مستقيم مأمورين بريتانيا دراين ماجرا 
نها متکی بر اسناد دارد وحوادثی که در اين دفتراشاره می کند وبسياری از آ
بهترين شاهد مدعا . علنی شده خود انگليسی هاست خود اقوی دليل بر مدعاست

اولمان که به دست نوشته های او دسترسی داشته نقل . اعتراف آيرونسايد است
ميکند که آيرونسايد نوشته مردم فکرميکنند اوکودتا را به راه انداخته است، 

 -۶(کالدول) ٢٣۶(».ن کاررامن انجام دادم البته اگر راستش را بخواهيد اي«
Caldwell. ( وزير مختارامريکا در تهران نقل ميکند که انگليسی ها به هر کدام

او نوشت اين قزاقان . از سربازان حاضر در کودتا معادل پنج دالر پول داده اند
قراردارند و اين فرد تا همين چندی پيش متصدی ) Smyth(زيرنظر کلنل اسمايث

) .In charge of the intelligence office at Kazvin(ره اطالعات درقزوينادا
از سوی ديگر قرائن و شواهد نشان ميدهد که وزارت جنگ بريتانيا مستقيماً . بود

درگير توطئه است، بهترين شاهد مثال اين است که آيرونسايد تصّور می کرد 
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نهای که احتمال لو رفتن سفارت ازنظر امنيتی دارای اشکاالتی است و وجود رخ
به قول اولمان او . دسيسه را بر مال ميساخت به نحوی بر او مکشوف شده بود

 حتی از اينکه مطالب
اولمان بهترين شاهد ) ٢٣٧(محرمانه را با نورمن در ميان نهد اکراه داشت

مدعای خود را اين ميداند که آيرونسايد وقتی ميخواست به فرمانده خود ژنرال 
گزارش دهد، به جای استفاده از خط تلگراف؛ مستقيم به ) .Haldane (هالدين

در اين مالقات او از وضعيت نيروهای انگليسی در منجيل و . بغداد پرواز کرد
جاده منجيل به قزوين گزارشی ارائه کرد، او اين اطالعات را شخصاً به هالدين 

نستون چرچيل آن را داد و هالدين هم آنها را به وزارت جنگ که آن زمان سر وي
سيروس غنی هم احتمال ميدهد آيرونسايد وضعيت . تصدی ميکرد گزارش نمود

ايران را به هالدين اطالع داد و او را قانع ساخت که با کودتا در ايران موافقت 
 .نمايد، زيرا از اين بابت خطری منافع امپراتوری را تهديد نميکند

ً مراتب  را به فيلد مارشال ويلسون اطالع داده، هالدين هم به نوبه خود قاعدتا
هم هالدين و هم ويلسون . ويلسون نيز به نظرات آيرونسايد بسيار بها ميداد

ميدانستند که آيرونسايد مردی به نام رضاخان را کانديدای انجام کودتا کرده 
است، آنان هم چون برای آيرونسايد احترام زايدالوصفی قائل بودند، کم و کيف و 

با اين وصف بنا به روايت کسانی . ار را مورد چون و چرا قرار ندادندنحوه ک
را ديده اند، مطلب چندان مهمی در اين ) .War Office(که اسناد وزارت جنگ

آيا معقول است که . ارتباط ديده نميشود و همين بر اهميت و ابهام قضيه ميافزايد
انگلستان به چنين آيرونسايد بدون اجازه وزارت جنگ و ستاد مشترک ارتش 

اقدام مهمی دست زده باشد؟ اقدامی که تبعات آن معلوم نبود؟ در اسناد ديگر 
. تلگرافی از هالدين به وزارت جنگ وجود دارد که اطالع مهمی در برندارد

طبق اين پيام هالدين اطالع داده که حرکت قزاق ها از قزوين به تهران، به 
ست؛ علت اين لشکرکشی هم به زعم او اين دستور شاه و با اطالع نورمن بوده ا

آنچه برای وزارت جنگ مهم ) ٢٣٨(بوده که جلو قزاق های متمرد را بگيرند
بود اين نکته است که کودتا روند عقب نشينی نيروهای بريتانيا از شمال کشور 
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ً بايد از اين امر بسيار راضی بوده باشد. را تسهيل کرد . وزارت جنگ قاعدتا
کودتا را موجه سازند و برای اين که شائبه انگليسی بودن آن را برای اين که 

بزدايند، به تدبير خود انگليسی ها دست به اقدامی زدند که مسبوق به سابقه بود 
انگليسی ها برای اينکه بتوانند افکار . و در دوره جنگلی ها آزموده شده بود

د شوند، نيز برای عمومی را فريب دهند و مانع از مخالفت مردم با اقدام خو
اينکه روشنفکران مستقل را تا اندازهای فريب دهند؛ تصميم گرفتند روشنفکر 

حنای . نياز داشتند» سوسياليست ساختگی«نمايی کنندو البته برای اينکار به يک 
در اين صورت يک «متمولين، اعيان و اشراف برای اين منظور رنگی نداشت، 

وان سوسياليستی درزير لوای سياست بيگانه روزنامه نويس اميدوارميشود به عن
دست خود را به دامان رياست دولت برساند و در اين خيال با سياستمدارانگليس 

 )٢٣٩(» .در ايران همداستان ميگردد
کالدول گزارش داد وقتی کودتا به نتيجه رسيد معلوم شد عوامل آن عمالً از 

سعود خان کيهان را که بعد از وی سرگرد م. گذشته با انگلستان مرتبط بوده اند
کودتا وزير جنگ شد، معاون شخصی کلنل اسمايث در قزوين دانست، نيز از 

عمالً جاسوس «رضاخان نام بردکه در ميسيون انگليس و ايران خدمت ميکرد و 
 being practically a spy working for the Chief of the (»رئيس ميسيون

Mission…(  بود)ی که سياح و کيهان با اسمايث کار ميکردند و از آنجاي) ٢۴٠
اين فرد با سيد ضيا رفاقت داشت، احتمال دارد سيد ضيا از طريق او با دو افسر 

چنين به نظر ميآيد که نخستين گام عملی در اجرای کودتا . ايرانی آشنا شده باشد
او  .را سردار همايون؛ مالک بی اراده و فرمانده اسمی ديويزيون قزاق برداشت

وی سرخود تلگرامی به قزوين . در اين ميان نقشی به غايت مرموز ايفا نمود
فرستاد و نفرات فوج قزاق را دعوت کرد تا برای حفظ آرامش پايتخت به تهران 

سردار همايون که از فهم متعارفی بی نصيب بود، به سرعت تحت تأثير . درآيند
هانی با دسيسه گران مرتبط برخی از اطرافيان توطئه گر خود قرار گرفت که ن

اين مرد در عين حال شهرت عجيبی به دروغ گويی داشت، بنا بر اين . بودند
. نميشد به ضرس قاطع در آن بحبوحه تشخيص داد که ماهيت موضوع چيست
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 روايت رسمی انگليسی ها اين گونه است که سپهدار پيشنهاد کرد کلنل گليروپ
)Col. Gleerup. (با گروهی از نفرات خود برای مقابله با  فرمانده ژاندارمری

مستشارسفارت بريتانيا ) .W. A. Smart(اسمارت. ا.دبليو. قزاق ها اعزام شود
 ژاندارمری احتمال وقوع جنگ بين قزاق ها وقوای گفت اگراين امرصورت گيرد

اين استداللی بی ربط . بعيد نيست و در اين صورت ژاندارم ها منکوب خواهند شد
ارت خود ميدانست که قوای ژاندارم به مقابله با اردوی قزاق بر نخواهند بود، اسم

ً اينکه دو افسرژاندارم يعنی کلنل . آمد، زيرا آنان را هم توجيه کرده بودند مضافا
کاظم خان سياح وماژور مسعود خان کيهان همکاران کلنل اسمايث اينک در اردوی 

ژنرال ديکسون که آن همه . ا آنان بودخود اسمايث هم ب. مهاجم قزاق به سر ميبردند
مورد بی اعتنايی نورمن و آيرونسايد بود، شهادت داده است که وقتی از قزوين 
برای خروج از ايران عبور ميکرده، اسمايث را ديده که خبر از کودتای قريب 

 .الوقوع قزاق ها داده است
رده بريتانيايی انجام يک کودتای انگليسی، بيش از پيش سرلوحه کار تيم پشت پ

ها واقع شد که عهدنامه ايران و روسيه به سرانجام رسيد و خاتمه يافته تلقی 
برای اينکه بهتر به ماهيت کودتا آشنا شويم، به فقره ای از نوشته يحيی . ميشد

 :دولت آبادی رجوع می کنيم
بلی آن قسمت از عهدنامه که داده های روس است به ايران، نزد انگليسيان بی «
ايرانيان بخشش دوست اشکالی ندارد، ولی چگونه انگليسيان راضی  عتنا و نزدا

می شوند سفير بلشويک با جمعی کارگر به تهران وارد شده درهای سفارت 
روس را برای انتشارافکار بلشويکی و اشتراکی کامالً باز بگذارند و برای 

ران هستند، خروج و دخول اشخاص مخالف سياست انگليس که اغلب منوراالفکا
رادعی و مانعی نبوده باشد و همچنين چگونه انگليس در موضوع ماده نوزدهم 
سکوت ميکند که قشون روس برای بيرون کردن قشون بيگانه ديگر که خود 
اوست حق داخل شدن به خاک ايران را داشته باشد و به هر صورت انگليسيان 

اعظم بگذرد با اينکه کابينه چگونه رضايت دادند اين عهدنامه از کابينه سپهدار 
مزبور کامالً دردست قدرت آنهاست؟ اين مطلبی است که درست نميتوان فهميد 
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و البته بی رضايت آنها نگذشته است وديگرسلطان احمد شاه را که از ترس 
دارائی خوداز شنيدن نام بلشويک بيشتر وحشت دارد تا نام ملک الموت، چگونه 

تبليغات بلشويکی گشوده گردد؟ پس گفته به گفته  راضی کرده اند در ايران در
عوام بايد زير اين کاسه نيم کاسهای بوده باشد که به اطمينان نقشهای که در پس 
پرده است ميخواهند عهدنامه مزبور به جريان تصويب بيفتد، سر روس ها را به 

دارند، کار معاهده گرم کنندو مليون را که با بی صبری انتظار گذشتن معاهده را 
از جوش و خروش بيندازند تا به فراغت خاطر اسباب اجرای نقشهای را که در 
دست گرفته اند و چند روزی وقت الزم دارد فراهم بياورند و آنچه در پس پرده 

 )٢۴١(» .است آشکار گردد و بتوانند مقاصد را به صورت ديگر انجام بدهند
امريکايی مقيم تهران نوشت  ديکسون در نامهای خطاب به يکی از ديپلمات های

به طور قطع اسمارت و هيگ همان که با اردوی قزاق در مهر آباد مالقات کرد 
) ٢۴٢(و همان که کميته آهن اصفهان را بنياد نهاد تعزيه گردان ماجرا بوده اند

ديکسون در نامهای ديگر نوشت که وی معتقد به همکاری با مشروطه خواهان 
، اما نورمن از سياست مشت آهنين دفاع کرده و گفته و نيروهای ملی بوده است

است مردم ايران به زور تسليم ميشوند و با سياست قهر آميز به نتايج بهتری 
که با ) .Folkston(هيگ، هادلستون و کلنل فالکستون) ٢۴٣(ميتوان نائل شد

هيگ از . نيروی مهاجم همکاری ميکردند، همه تحت فرمان وزارت جنگ بودند
جنگ به وزارت امور خارجه مأمور شده بود و در اين زمان به عنوان  وزارت

هادلستون نيز جانشين وابسته . کفيل مستشار سفارت در تهران کار ميکرد
خندهدار است اگر بگوييم . نظامی بود و فالکستون زير دست او مشغول کار بود

تبعيت اين سه تن نظامی بودند اما از سلسله مراتب مرسوم بين نظاميها 
هر سه تن در . نميکردند و سرخود هر کاری دلشان ميخواست انجام ميدادند

جنگ و فرامين آن تبعيت ميکردند، پس اين بهترين  تحليل نهايی از وزارت
قرينهای است که دخالت فعال وزارت جنگ بريتانيا را در توطئه نشان ميدهد، 

زمان ارشدترين افسر  آيرونسايد در آن. امری که کرزن از آن بی اطالع ماند
از سوی ديگر او هم . بريتانيايی مقيم ايران بود و عمالً آنها را فرماندهی ميکرد
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تابع هالدين؛ فرمانده کل قوای بريتانيا در بين النهرين بود و هالدين هم به ستاد 
پس . مشترک ارتش بريتانيا و ستاد مشترک هم به وزارت جنگ پاسخگو بود

نورمن هم با اين دسته همکاری . به وزارت جنگ ميرسيد رشته تحوالت باالخره
نورمن . ميکرد و حتی ظاهر امر اين بود که نقشه ها را او طراحی کرده است

خود در برابر وزارت امور خارجه مسئول بود و گروه نظاميان از اين حيث 
نظاميان وظيفه خود نميدانستند که توطئه را به وزارت . مسئوليتی نداشتند

ه اطالع دهند، اين قاعدتاً کار نورمن بود؛ او هم البته در اين زمينه کاری خارج
اما به طور قطع . انجام نداد و کرزن را در برابر عمل انجام شده قرار داد

اين امر در ادامه اختالفات وزارت . وزارت جنگ از دسيسه اطالع کامل داشت
اسی بعد از جنگ بريتانيا جنگ با وزارت خارجه در ارتباط با نحوه اعمال ديپلم

بهواقع فرماندهی نظامی کودتا با آيرونسايد بود که . با ايران، قابل توضيح است
نورمن هم ظاهراً فرماندهی . او رضاخان را برای انجام طرح خود برگزيد

 .سياسی کودتا را عهدهدار بود، کانديدای او هم البته سيد ضيا بود
ن بود که به اجازه سفارت انگلستان پولی از يکی از نخستين کارهای سيد ضيا اي

بانک شاهنشاهی دريافت نمود، با اين پول لباسی خريد تا بعد از درآمدن از لباس 
وی به پيشواز اردوی قزاق به قزوين . متعارف روحانی خود، آن را در بر کند

 )٢۴۴(صاحب منصبان ارشد سفارت انگلستان هم او را همراهی ميکردند. رفت
تی دوره نود روزه کابينه سياه خاتمه يافت و رضاخان بر اوضاع مسلط حتی وق

گرديد معلوم شد که اختالفات وزارت جنگ و وزارت خارجه بريتانيا فروکش 
نکرده و وزارت جنگ مصمم است برنامه خود را تا برکشيدن نهايی رضاخان 

 .ادامه دهد، آنها حتی نورمن را دور زده بودند
نظر ميرسيد چندان از توطئه آگاهی ندارد، اما به واقع شاه سپهدار رشتی که به 

) اديب السلطنه(را فريب می داد و تجاهل العارف می نمود، معاون خود حسين 
سميعی از مالکين بزرگ گيالن را به نزد اردو که در حوالی تهران بودند 

 سفارت. فرستاد و از آنان خواست خواسته های خود را با وی در ميان نهند
را همراه ) .Col. Huddleston(وکلنل هادلستون ) Col. Haig(انگليس کلنل هيگ
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آنان در مهر . با منشی شاه، معين الملک و اديب السلطنه به اردوی قزاق فرستاد
رضاخان گفت که قصد آنان استقرار يک . آباد تهران به اردوی قزاق برخوردند

) Westdahl( ين ضمن وستداهلدرا. دولت قدرتمند برای مقابله بابلشويک هاست
شد تا به هنگام حمله قزاق ها  رئيس پليس سوئدی تهران هم توسط نورمن توجيه

 )٢۴۵(با آنان مقابله ننمايد
بعد از ظهر وقتی مشخص شد  ٣٠/۵ساعت  ١٢٩٩نورمن روز سوم اسفند 

قزاق ها برتهران مسلط شده اند، نخستين گزارش خود را بعد از کودتا برای 
اونوشت نفراتی ازفوج قزاق قزوين وهمدان که . ن ارسال داشتلردکرز

تا سه هزار تن بوده با هشت توپ صحرايی و هيجده  ٢۵٠٠تعدادشان بين 
مسلسل با فرماندهی سرهنگ رضاخان از قزوين به تهران آمدند و اندکی بعد از 

 در مالقات با هيئت اعزامی از سوی. نيمه شب سوم اسفند وارد اين شهر شدند
شاه ايران، رضاخان گفت روس ها قصد دارند بعد از عقب نشينی کامل 
. انگليسيها از ايران به اعماق کشور حمله آورند و تهران را در تصرف گيرند

قزاق ها از ظهور و سقوط دولت های نااليق شکوه کردند و گفتند ميخواهند 
ها دست به کار دولتی قدرتمند در تهران روی کار آورند تا عليه هجوم بلشويک 

نورمن گزارش داد هيچ نيروی قابل توجهی برای مقابله عليه هجوم قوای . شود
قزاق به تهران وجود نداشت و هفت پليسی هم که کشته شدهاند در اثر سوء تفاهم 
بوده است؛ به عبارت بهتر از اول قرار نبوده عليه مهاجمين اقدامی صورت 

گليروپ از فرماندهان ژاندارمری و  سال ها بعد معلوم شد کلنل) ٢۴۶(گيرد
کلنل وستداهل رئيس پليس تهران، به واحدهای تحت امر خود دستور داده بودند 

در پادگانهای خود بمانند و هر دو تن به خاطر  ١٢٩٩شبهای دوم و سوم اسفند 
دريافت ) .GCMG -٣(حفاظت از منافع بريتانيا نشان شواليه اعظم امپراتوری 

ک غير از رئيس نظميه که خود جزو کميته آهن بود، بقيه اين) ٢۴٧(کردند
پيش از اين هم وستداهل ) ٢۴٨(اعضای جزء نظميه از توطئه بی اطالع بودند

با اينکه خود را مطيع وثوق قلمداد ميکرد، اما در نهان عليه او توطئه مينمود و 
 .تر گفتيميکی از اين موارد مربوط به کميته مجازات بود که پيش. نّمامی ميکرد
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روز دوم اسفند، نورمن عامدانه از تهران به بهانه راهپيمايی خارج شد، شاه 
هراسان به دنبال او ميگشت اما فقط وقتی توانست با او تماس حاصل کند که 

شاه دستپاچه از نورمن پرسيد . بامداد سوم اسفند شد و کودتا موفق از آب در آمد
. تا يعنی سيد ضيا و رضاخان حمايت نمايدچه کند، پاسخ شنيد که از رهبران کود

مالقات با سيد ضيا بر شاه بسی گران ميآمد، او نميتوانست اين روزنامه نگار 
تهی مايه را بپذيرد، تا روز چهارم اسفند هم صبر کرد اما چارهای جز مالقات 

سيد ضيا به راستی پا . شاه با کراهت سيد ضيا را به حضور پذيرفت. با وی نديد
) ٢۴٩(بدهد» ديکتاتور«ليم خود فراتر نهاد؛ او از شاه خواست به وی لقب از گ

شاه از اين پيشنهادجاخورد، اعطای اين عنوان به سيد ضيا تحقير مقام و جايگاه 
شاه اين تقاضا را قبول نکرد اما پذيرفت به او ) ٢۵٠(سلطنت به شمار ميرفت

نظر به اعتمادی که «: بود متن نامه شاه به اين شرح. حکم رئيس الوزرايی بدهد
به حسن کفايت و خدمتگذاری جناب ميرزا سيد ضياء الدين داريم، معزی اليه را 
به مقام رياست وزرا برقرار و منصوب فرموده اختيارات تامه برای انجام 

جمادی اآلخر . وظايف خدمت رياست وزرايی به معزی اليه مرحمت فرموديم
ز ترين صحنه های تاريخ معاصر ايران اين يکی از طنز آمي) ٢۵١(».١٣٣٩

مردی روزنامه نگار و تهی مايه با اتکا به سفارت انگلستانی که مدعی . بود
حمايت از مشروطه بود، ميخواست ديکتاتور ايران شود، در حالی که هنوز 
رهبران مشروطه زنده بودند و اين صحنه مضحک تاريخ معاصر ايران را 

پارلمان و مساوات لغاتی مطعون و ملعون به  اينک آزادی،. نظاره ميکردند
سيد ضيا ميخواست ژست موسولينی گيرد و يک جا به مشروطه . شمار ميرفتند

جايگاه اجتماعی سيد ضيا آن قدر حقير بود که شاه . و الزامات آن لگد زند
« نتوانست حتی برای او عنوانی در خور شان يک رئيس دولت بيابد، پس او را 

 .خطاب کرد و حتی نام فاميل او را هم ذکر ننمود» يد ضياء الدينجناب ميرزا س
بعد از کودتا، تنها نيرويی که امکان داشت عليه کودتاچيان سر به نافرمانی 

اما برای مهار آن هم راه حلی از پيش تعيين شده . بردارد، ژاندارمری بود
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يهان که يکی از صاحب منصبان ژاندارمری يعنی ماژور مسعودخان ک. داشتند
نيز . در زمره نزديکان و محشورين سيد ضيا بود، به وزارت جنگ برگزيده شد
او . گليروپ سوئدی رئيس کل تشکيالت ژاندارمری هم وارد دسيسه شده بود

به کنسول های . ميتوانست هر گونه مخالفتی را در درون ژاندارمری خنثی کند
اين . ديد همکاری نمايندانگلستان در سراسر کشور دستور داده شد با دولت ج

اما . بود که در فرصتی اندک دامنه نفوذ دولت جديد به نقاط مختلف کشور رسيد
قوام السلطنه در خراسان، : چهار نقطه هنوز از اطاعت دولت کودتا سرباز زدند

مصدق السلطنه در فارس، مسعود ميرزا صارمالدوله در کرمانشاه و ميرزا 
 .کوچک خان جنگلی در گيالن

» رضا رئيس کل قوا«ه هر حال همان روز کودتا بيانيه ای مختصر به امضای ب
روز بعد اعالميه مفصلی منتشر گرديد که . منتشر شد» حکم ميکنم«و با عنوان 

اين اعالميه تأثيری مناسب در افکار . باز هم رضا خان آن را امضا نموده بود
قزاقها را دور ديدند، اين مردم هر جا چشم نظميه و . مردم تهران بر جای ننهاد

علت امر اين بود که مردم در . اعالميه را از در و ديوار کندند و پاره نمودند
 )٢۵٢(را ميديدند» انگشت خارجه«پس کودتا 

سيد ضيا برای اين که ژست سوسياليست بودن خود را تکميل کند و برای اينکه 
بعد از اين . اشراف زدمردم را بيش از اين بفريبد، دست به دستگيری اعيان و 

ماجرا نورمن با شاه مالقات کرد و توصيه نمود او با سران کودتا مالقات کند و 
 .خواسته های آنان را برآورده سازد

شاه وحشت زده قدرت تصميم گيری را از دست داده بود؛ هر چند او هميشه از 
برای  نورمن توضيح داد او. تصميم گيری درچنين لحظات حساسی عاجز ميماند

آزادی عبدالحسين ميرزا فرمانفرما ودوفرزندش يعنی فيروز ميرزا نصرت 
الدوله و عباس ميرزا ساالرلشکرکه توسط مهاجمين توقيف شدهاند وساطت 

ً خطری ازجانب اين گروه فرمانفرما و فرزندانش را تهديد ) ٢۵٣(ميکند اساسا
و از همان دوره  آنان تحت حمايت امپراتوری بريتانيا قرار داشتند. نميکرد
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اين . رياست وزرايی وثوق، جرج پنجم پادشاه انگلستان به آنان مدال داده بود
با اين وصف . خود بهترين تضمين برای حفظ جان اين سه تن به شمار ميآمد

نورمن چندان با بازداشت فرمانفرما و فرزندانش مخالف نبود، او ژستی قانونمند 
ه که چرا نميتواند برای آزادی آنان کاری به خود گرفت و در توضيح اين نکت

کند، به کرزن نوشت اينان بدهی مالياتی دارند و او نميتواند به دولت کودتا 
به واقع دليل اصلی عدم وساطت نورمن ) ٢۵۴(بگويد که طلبش را مطالبه ننمايد

 دليل اصلی را بايد در اين نکته ديد که او مايل بود مخالفين احتمالی و. اين نبود
مهم کودتا در بازداشت باقی بمانند تا آبها از آسياب بيفتد و دولت جديد پايه های 

يکی جلوگيری از «: در اين گيرودار دو منظور در بين بود. خود را تحکيم نمايد
حصول عکس العمل اين انتهاض به دست مخالفين و ديگر وانمود کردن که اين 

به ) ٢۵۵(».و اعيان و اشرافنهضت سوسياليستی است بر ضد سرمايه داران 
کليه کسانی که دستگير شده بودند از اعيان : نظر ما دليل ديگری هم وجود داشت

دولت کودتا با دستگيری شان، در دل اينان . و اشراف کشور به شمار ميآمدند
به عبارت بهتر . رعب افکند تا مانع مخالفت های احتمالی آنان در آينده شود

 ً از طبقهای بودند که به سختی خو نگرفته بودند، بازداشت  دستگير شدگان عمدتا
آنان نه تنها باعث محروميت شان از ثروتهای انباشته شده ميشد، بلکه آنان را که 

باالتر . عادت به زندگی اشرافی داشتند از بازداشت های احتمالی آتی ميترسانيد
و خود به تحقير  اينکه اشراف دستگير شده هميشه ديگران را تحقير کرده بودند

بازداشت آنان توسط کابينه کودتا آن هم به دستور دو فرد بی . شدن عادت نداشتند
بين دستگير شدگان رئيس . ريشه و بی سر و پا، بزرگترين تحقير به شمار ميآمد

سپهدار تنکابنی، ميرزا جواد خان : الوزراهايی از دوره های قبل ديده ميشدند
عين الدوله و عبدالحسين ميرزا فرمانفرما؛ مردانی  سعدالدوله، عبدالمجيد خان

 .که در شرايط عادی حتی حاضر نبودند با سيد ضيا سخن گويند
غير از اينان بسياری از شاهزادگان، مالکين، سياستمداران و معمرين قوم را 

محتشم الدوله، ممتاز الدوله و سيد حسن مدرس از مخالفين . دستگير کردند
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به راستی چرا ممتازالدوله را بازداشت کردند حال . ر گرديدندقرارداد هم دستگي
آنکه او عضو کميته آهن بود؟ تنها معدوی مثل حسن خان مستوفی الممالک و 

، سپهدار )موثق الدوله(برادران پيرنيا، در کنار وزير دربار شاه، مغرور ميرزا 
 رشتی، غالمحسين غفاری مشهور به صاحب اختيار مشاور شاه وصمصام

از بين اينان سپهدار به نوعی با . السلطنه رئيس ايل بختياری از دستگيری رستند
دسيسه همراه بود، او پسر عموی ميرزا کريم خان رشتی عضو مؤثر کميته آهن 

غير از چهره های مرموزی مثل . بود که مستقيم در دسيسه مشارکت داشت
کودتا دخيل بودند، از ميرزا کريم خان رشتی، برخی افسران ايرانی که خود در 

مشارکت توطئه گرانی ديگر هم خبر داده اند، اما نکته اين است که از هيچ کس 
سپهبد مرتضی يزدان پناه از نزديکان و وفاداران هميشگی . نام نميبرند

دادند از قزوين به » اجازه«رضاخان، به افرادی اشاره ميکند که به رضاخان 
شايد به نظر آيد منظور . را ذکر نميکند» فرادا«تهران حرکت کند، اما نام اين 

يزدان پناه آيرونسايد بود، زيرا اوبود که به رضاخان چنين اجازهای داد، اما 
سؤال اين است پس چرا او نام چنين شخصيت مشهوری را ذکر نمی کند؟ از اين 

سخن به ميان ميآورد، » سياستمداران«باالتر سپهبد احمد اميراحمدی از برخی 
ستمدارانی که ناپيدا بودند و به طور قاطع در پس کودتا قرار داشتند و از آن سيا

ژنرال ارفع هم ميگويد قرار نبود ژاندارمری در . حمايت همه جانبه ميکردند
 .برابر توطئه مقاومت کند، يعنی اينکه اين تشکيالت هم با کودتا همسويی داشت

د محق بودهاند که اگر با تجربه نشان داد که کودتا گران در اين بينش خو
مخالفين احتمالی با تحقير برخورد شود، زمينه های مخالف خوانيهای آتی هم 

نورمن رضايت مندانه اين روند را مشاهده کرد و در برابر . برچيده خواهد شد
آن حداقل سکوت نمود، دليل اين موضوع را بايد در آگاهی نورمن به تعلق 

نصرت الدوله خالصه کرد، مردی که در خاطر زايدالوصف شخص کرزن به 
کنار وثوق و اکبرميرزا صارم الدوله، يکی از سه رأس تصميم گيرنده در مورد 

اندکی بعد اکبر ميرزا صارم الدوله والی وقت . به شمار ميآمد ١٩١٩قرارداد 
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سيد ضيا از او خواست سهم خود را از بابت رشوه . کرمانشاه بازداشت شد
باز پس دهد تا به او اجازه داده شود تحت  ١٩١٩ی قرارداد دريافتی بابت امضا

با اينکه کرزن نوشت صارم الدوله مورد . حمايت انگلستان کشور را ترک نمايد
، اما سيد ضيا او را آزاد نکرد، به واقع )٢۵۶(حمايت حکومت بريتانياست 

ن سوی از آ. همراه بقيه بازداشت شدگان آزاد شد ١٣٠٠صارم الدوله نهم خرداد 
سپهدار رشتی با اينکه کسی متعرضش نشده بود، اما صبح روز سوم اسفند 

رئيس الوزرای سابق، در اطاق . او را ديدند که به سفارت انگليس رفت ١٢٩٩
پس از . انتظار ماند و بعد از يک معطلی طوالنی، وزير مختار را مالقات کرد

اش رفت و گوشه انزوا اين که وزير مختار او را تأمين داد، سپهداربه خانه
بديهی است پنج روز عزت رياست وزرايی ديدن نه بلکه پنجاه «: اختيار کرد

روز و پنجاه ماه آن به ذلت پنج دقيقه در اطاق انتظار بيگانه ای هر که بوده باشد 
بودن ارزش ندارد، چه رسد که مدت از يک ساعت هم گذشته باشد و به هر 

و يا وليعهد پناه ميبرد، بهتر بود تا بيگانه؛ صورت سپهدار اعظم به شخص شاه 
در صورتی که به آسانی دستش به آنها می رسيد، ولی در اين گونه موارد انسان 

به سفارت  و اين توسل رئيس دولت پيش گم ميکند گاهی همه چيزخود را
 ».انگلستان، ميزان دخالت ونفوذ آنهارا درکارجاری وانتهاض نظامی ميرساند

)٢۵٧( 
نفرما را در سه بعد از نيمه شب در حالی که راهی سفارت امريکا شده بود فرما

همين موضوع نشان ميداد که فرمانفرما . تا در آنجا پناهنده شود، دستگير کردند
ميدانست دست سفارت انگلستان پشت اين دسيسه ديده ميشود، پس به جای پناه 

سيد ضيا برای رها . بردن به آنان می خواست به امريکايی ها پناهنده شود
برای . او از همه پول مطالبه کرد. ساختن بازداشت شدگان شرايطی قرار داد

او تهديد کرد . آزادی فرمانفرما و فرزندانش چهار ميليون تومان پول مطالبه کرد
با اين وصف تا . اگر اين پول داده نشود، آنها را محاکمه و اعدام خواهد نمود

ير اعيان و اشراف زندانی بودند از حق داشتن آشپز و زمانی که فرمانفرما و سا
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اما به هر حال اينان زندانی بودند و تضييقات ) ٢۵٨(نوکر بهره مند ميشدند
نصرت الدوله دست به . خاص زندانيان تا حدودی در موردشان اعمال ميشد

دامان کرزن شد، او از خدمات خود و خانواده اش برای بهبود روابط ايران با 
ستان ياد کرد، از اينکه از انگلستان مدال گرفتهاند و تضمين های کتبی از انگل

او نوشت که تهيه چهار ) ٢۵٩(سوی بريتانيا برای حفظ جان آنان داده شده است
ميليون پول آن هم در مدت پنج روزی که سيد ضيا برايشان تعيين کرده است 

نميتواند در مورد  او نوشت. رفتار کرزن تحقير آميزتر بود. غير ممکن است
دخالتی نمايد، اما توضيح نداد اين ) ٢۶٠(» به اجرا گذاشتن دعاوی عادالنه«

دعاوی عادالنه چيست؟ تنها کاری که کرزن کرد اين بود که به نورمن سفارش 
نمود محاکمه بايد عادالنه باشد، نمايندهای از سفارت بريتانيا بايد در جلسات 

غير از اين انجام گيرد، دولت سيد ضيا حمايت محاکمه حضورداشته باشد و اگر
نزديک بيست روز بعد سيد ضيا از ) ٢۶١(بريتانيا را از دست خواهد داد

فرمانفرما خواست دو ميليون در ازای آزادی خود بپردازد، اما او باز هم زير 
 .بار نرفت

کودتاچيان چند تن ديگر از سياستمداران آن روز کشور را هم تحت نظر قرار 
ادند و يا تبعيد کردند، مثالً ملک الشعرای بهار در خانه اش واقع در شمال د

غرب تهران تحت نظر واقع شد، تيمورتاش به کاشان و سيد حسن مدرس به 
) ٢۶٢(خانه های برخی از دستگيرشدگان را بازرسی کردند. قزوين تبعيد شدند

رخی از دستگير ب. اين رفتار سيد ضيا بيش از پيش بر نفرت شاه از او افزود
شدگان خويشان سببی شاه بودند و عدهای ديگر در دوره قاجار مناصب مهمی 

شاه از اين روزنامه نگار که در . داشته و به اين خاندان خدمت کرده بودند
کسوت يک ناظم مدرسه در آمده بود انزجار داشت و برای رهايی از شر او 

 .لحظه شماری ميکرد
ين سيد ضيا واکنش نشان دادند و اين روزنامه نگار تنها دو تن در برابر فرام

رسيده، پادوی سفارت انگلستان و يکی از دو تن شياد را مورد  تازه به دوران
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والی فارس و احمد خان ) ٢۶٣( خان مصدق السلطنهدمحم: دادندبی اعتنايی قرار
مصدق انتصاب سيد ضيا به نخست وزيری . قوام السلطنه والی مقتدر خراسان

روز ششم . قبول نکرد و از ابالغ رسمی آن به دواير اداری خودداری نمود را
اسفند، مصدق که گويی از زير فشار بودن شاه اطالع داشت، تلگرامی به او 
مخابره کرد و توضيح داد اعالن انتصاب سيد ضيا به رياست وزرايی باعث 

نهم اسفند، روز . آشوب فارس خواهد شد و اعالم خبر را به بعد موکول نمود
سيد ضيا تلگراف شديد اللحنی خطاب به مصدق ارسال کرد و والی را تحت 

در واکنش به اين تلگراف مصدق روز . فشار قرار داد تا خبر را به مردم برساند
او در نزديکيهای اصفهان به سران . شانزدهم اسفند ازسمت خود استعفا کرد

به جای مصدق، نصرت . فتادبختياری پناه برد و آنجا بود تا سيد ضيا برا
 .السلطنه عموی شاه را به والی گری فارس اعزام نمودند

او ضمن اينکه . قوام گامی باالتر نهاد و حتی با تحقير از سيد ضيا ياد کرد
انتصاب سيد ضيا به رياست وزرايی را نپذيرفت، در پاسخ به تلگراف رئيس 

» اء الدين، ناشر روزنامه رعدآقای سيد ضي«الوزرا او را با عنوان تحقير آميز 
او هم : سرنوشت قوام با مصدق يک وجه اشتراک داشت. مورد خطاب قرار داد

بالفاصله از والی گری خراسان برکنار شد، اما يک وجه اختالف هم وجود 
کلنل دمحم تقی خان پسيان که . قوام به دستور سيد ضيا بازداشت گرديد: داشت

ا عهدهدار بود، به دستور رئيس الوزرا قوام را فرماندهی ژاندارمری خراسان ر
ديری نپائيد که خود پسيان را حاکم نظامی ايالت خراسان کردند، . بازداشت کرد

نورمن اين خبر را به . او هم قوام را با محافظ برای محاکمه به تهران فرستاد
از آن سوی مسعود ميرزا صارمالدوله والی ) ٢۶۴(وزارت خارجه مخابره کرد

او به دست ژاندارمری . مانشاه هم از اطاعت دولت کودتا سرپيچی کردکر
هسته مقاومت مهم تر در گيالن قرار ) ٢۶۵(توقيف گرديد و به مرکز اعزام شد

داشت که نيروهای تحت فرماندهی ميرزا کوچک خان به طور کلی حکومت 
خان  جديد را به رسميت نشناختند، هر چند به واسطه دسايس گروه احسان هللا
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 .ضربات کاری خورده بودند
سيد ضيا برای ترميم روابط رجال ايرانی با بريتانيا، مبرم ترين وظيفه خود را 

او بالفاصله بعد از کودتا نورمن را از اين . قرار داد ١٩١٩الغای قرارداد 
روز هفتم اسفند نورمن به کرزن اطالع داد که قرارداد . تصميم خود آگاه ساخت

د شد اما اين امر به مفهوم زير پا نهادن مضمون قرارداد نيست، حتما لغو خواه
بلکه سيد ضيا قول داده است محتوای قرارداد را با استخدام افسران و مستشاران 

اوگفت که حتی قزاق خانه بااستخدام . نظامی و مالی انگليسی به بوته اجرا گذارد
بهتر دو شيّاد می  به عبارت) ٢۶۶(افسران انگليسی تجديد سازمان خواهد شد

را که به نفع انگليس بود اجرا کنند، اما هيچ  ١٩١٩خواستند محتوای قرارداد 
به عبارت بهتر . ضمانتی برای انجام تعهدات بريتانيا دربرابرايران وجود نداشت

قراردادی کتبی به شفاهی تبديل شده بود، معلوم بود که دراين ماجرا انگليس 
 .ست خواهد داشتبرگ برنده را همچنان در د

با وصف حمايت انگلستان از اقدامات عوام فريبانه سيد ضيا، او در اجرای 
او قول داده بود عدليه را تجديد سازمان کند، اما اين . برنامههای خود ناکام ماند

او به کميتهای متشکل از دمحم علی فروغی، سيد نصر هللا . امر هرگز انجام نشد
، علی قمی که زمانی سردبير روزنامه اش بود و تقوی، مصطفی عدل، دمحم قمی

شيخ دمحم بروجردی مأموريت داد تا قوانين موجود را اصالح کنند، اما اين کميته 
سيد ضيا دست به اقدام سخيف ديگری هم زد، او ) ٢۶٧(حتی تشکيل جلسه نداد

 با اين اقدام او امور روزمره کشور را بيش از پيش. وزارت ماليه را تعطيل کرد
او نتوانست به هيچ کدام از وعده هايی که به مردم داده بود جامه . مختل ساخت

او طرحی . عمل پوشاند؛ حتی طرح عوام فريبانه تقسيم اراضی بين دهقانان
داشت تا با انجام آن تهران را زيبا سازی کند، اما اين کار را هم نتوانست انجام 

برای تهران، اعالم منع مصرف تنها اقدام او انتصاب يک شهردار موقت . دهد
مشروبات الکلی، تعطيلی مغازه ها در روزهای جمعه و نيز ايام مذهبی مانند 

به اين فهرست . اين تنها کاری بود که سيد ضيا توانست انجام دهد. عاشورا بود



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٥٢                                                                             ٧    دق ، 

  

  

  

بايد اقامه اذان ظهردر ادارات دولتی را هم افزود که البته تمام اين اقدامات برای 
و اعتماد علمای دينی صورت ميگرفت و همه نشانی از عوام جلب رضايت 

علی رغم اين دسته اقدامات، هيچ کس حتی خود انگليسی ها هم به . فريبی داشت
وقتی سيد ضيا کار خود را به انجام رسانيد، با دسيسه رضا . او اعتماد نکردند

 .خان، ضلع اصلی کودتا، سقوط کرد و راهی خارج کشور شد
او برای اينکه اتهام انگلوفيل بودن . رجی هم سيد ضيا کامياب نبوددر سياست خا

اواخر . خود را خنثی سازد، قصد داشت مستشارانی از امريکا استخدام کند
کرزن به نورمن نوشت دولت بريتانيا با استخدام مورگان  ١٣٠٠فروردين 

تا قرار بود شوستر رياست بانک فالحتی را که دولت کود. شوستر مخالف است
نيز مقرر بود کارشناسانی برای . قصد تأسيس آن را داشت عهدهدار گردد

بريتانيا بالفاصله با هر دو تصميم به . وزارت پست و تلگراف استخدام شوند
نوشته شد بانک فالحتی مقدمه تأسيس نوعی بانک ملی خواهد . مخالفت برخاست

خواهد کرد و دولت  بود و اين بانک در آتيه با بانک شاهنشاهی مشکالتی پيدا
از سويی استخدام اتباع . بريتانيا زير بار تأسيس چنين بانکی نخواهد رفت

امريکايی برای وزارت پست و تلگراف، برای منافع بريتانيا عواقب وخيمی 
خواهد داشت، زيرا انگلستان مالک خط تلگراف هند و اروپاست و نسبت به اين 

من پاسخ داد سيد ضيا در هر نور) ٢۶٨(موضوع بی تفاوت نخواهد نشست
کاری با او مشورت مينمايد، او اين چيزها را ميگويد و يا کارهايی ميکند تا 

 معلوم نگردد
اين رفتار جاهالنه و حقيرانه فی نفسه نشان ) ٢۶٩(آلت فعل دولت انگلستان است

ميداد که به قول غنی کاله زمامداری برای سر او بسيار گشاد است، همان طور 
يت روشنفکری اش هم ميلنگيد؛ او نيز مثل بسياری از ديگر رجال ايران که کم

چيزی از انديشه های رايج غرب شنيده بود، اما هرگز آنها را هضم و جذب 
 )٢٧٠(نکرد

نشريه اختر مسعود، چاپ اصفهان که از مدافعان کودتا بود، برنامه های سيد 
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ب گلشن ايرانپور، مقاله ای عبدالوها. ضيا را اندکی بعد از وقوع کودتا برشمرد
با اين که به طور لزوم از مرکز «: چنين نوشتدر روزنامه منتشر کرد و

مملکت اطالع نداريم، ولی آنچه از آثار و عالئم مشهود شده و آنچه که بر طبق 
تلگرافهای رسمی به دست آمده است، پس از سقوط کابينه سومی سپهدار اعظم 

ن شاهنشاهی تحت رياست رضا خان؛ کابينه و انقالب يک جمعيت از قزاقا
ايران از طبقه اشرافی نزول کرده و در اثر تجدد انقالبی کشور مشروطه ايران، 
حسب االمر شاهنشاه، به آقای سيد ضياءالدين طباطبائی، صاحب و موسس 

رئيس الوزرای جوان، بيانيه ای خطاب به . روزنامه يوميه رعد سپرده گرديد
روشن و آتشين محتوی به گناهان کشور مداران گذشته و  هموطنان با نگارش

رنجوری مشروطه پانزده ساله ما و نظريه مراميه خويشتن در رفورم عدليه و 
ماليه و الغا کاپيتوالسيون، تقسيم اراضی خالصه مابين زارعين، تدوين قانون در 

عاصری بيشتری بهره برزگران از امالک اربابی، دستور ايجاد بلديه ها برای م
شهرها، بهبودی ساکنين و کارگران، ترقی و تجلی لشکری و اقتدار سپاهيان 

 ».آزادی ايران درتساوی رفتاربا تمام دول خاصه همسايگان،انتشار دادند
عبدالحسين سپنتا . گلشن ايرانپور با کانون پارسيان مقيم بمبئی مرتبط بود) ٢٧١(

) ٢٧٢(را در همان شهر چاپ کرد که در اين ايام مقيم بمبئی بود برخی اشعاراو
: توجه به عنوان کتابهای گلشن ايرانپور کافی است تا خط و ربط او را نشان دهد

 .آلمان نامه، بهرام نامه، نخجير نامه و مشروطه نامه
از سويی سيد ضيا نميتوانست قرارداد ايران و شوروی را که نام عهدنامه مودت 

وصف مخالفتهای بريتانيا درهشتم اسفند  اين پيمان با. گرفت، ناديده انگارد
مقدمات اين پيمان ازدوره مشيرالدوله شکل گرفته و اينک . به امضارسيد ١٢٩٩

پيمان مودت چيزی نبود جز قانونی شدن مضمون همان . به نتيجه رسيده بود
بيانيه هايی که پيش تر دولت شوروی به انحای مختلف به طرف ايرانی ابالغ 

. ک قيد وجود داشت که پيرنيا و سپهدار هم آن را پذيرفته بودنداما ي. کرده بود
طبق اين ماده هر گاه دولت ثالثی ميخواست با قوه نظامی در ايران سياستی 
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غاصبانه تعقيب نمايد ياخاک ايران را به مثابه مرکزی برای حمله عليه شوروی 
ی را مورد استفاده قرار دهد، ويا خطری ازمرزهای ايران سرحدات شورو

. تهديد نمايد؛ به دولت ايران اخطارداده خواهد شد که اين خطررا مرتفع سازد
اگر دولت ايران نتوانست خودش اين خطررا رفع کند، دولت شوروی حق 
خواهد داشت نيروی نظامی به کشور ارسال نمايد و برای دفاع از خود اقدامات 

 )٢٧٣(الزمه را انجام دهد
. را برای هميشه حل کند» مسئله شوروی«انحا  رضاخان ميخواست به نحوی از

وزير مختار ) .Rothstein -٢(او در اين راستا به مذاکره مستقيم با روتشتاين 
نيز با وابسته نظامی آن کشور مذاکرات پيوستهای . شوروی در ايران روی آورد

اين مذاکرات ظاهراً حتی از نورمن هم پوشيده نگه داشته ميشد، اما در . داشت
ين نکته ترديدی نيست که مذاکرات ياد شده در چارچوب همان سناريويی قابل ا

او هم بر اين باور بود که طرف . فهم است که لرد مونتاگ تدوين کرده بود
ايرانی بايد خود مستقيماً با شوروی ها گفتگو کند، البته طرف گفتگوی ايرانی و 

اين بار . سيار مهم بودماهيت او برای اداره هندوستان و وزارت مستعمرات ب
وقتی سيد ضيا . آنان به طور قطع به رضاخان اعتماد زايد الوصفی نشان ميدادند

با دسيسه رضاخان بر کنار شد، نورمن به ظاهر بر  ١٣٠٠در چهارم خرداد 
نورمن گزارش داد رضاخان روزی دو بار با . دشمنی خود با رضاخان افزود

وابسته نظامی بريتانيا وانمود کرد ) ٢٧۴(وابسته نظامی شوروی مالقات ميکند،
 رضاخان ضد انگليسی است زيرا در تماس نزديک با روتشتين کارميکند

آنها تصور کردند . اين روش رضاخان حتی روس ها را نيز فريب داد) ٢٧۵(
رضاخان به قول خودشان نماينده خرده بورژوازی ايران است که کشور را در 

ايت ميکند و اين مقدمهای است بر شکل گيری بستر يک نظام دمکراتيک هد
اين انديشه غالب . طبقه کارگر ايران و گام نهادن کشور در مسير صنعتی شدن

در بين آکادميسين های روسی بود، سال ها بعد بود که آوتيس ميکائيليان تحليلی 
ديگر ارائه داد و استدالل کرد رضاخان بهواقع ضامن امنيت سرمايه گذاری 
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ا در ايران است و او وظيفهای بيش از صاف کردن جاده برای اين بريتاني
با اين وصف تحليل غالب مورخين استالينی تا ) ٢٧۶(منظور نخواهد داشت

افرادی مثل ميکائيليان هم البته قربانی . سالهای متمادی همان بود که باالتر آمد
ه سيد ضيا نورمن وقتی ديد رضاخان لحظه به لحظ. تصفيه های استالينی شدند

را دور می زند و عنقريب است که او را واژگون سازد، در نامههای خود به 
او رضاخان را مردی دهاتی ميدانست که هيچ فرد . تحقير وی را آغاز کرد

 )٢٧٧(خارجی از طبقات باالی اجتماع با او مراوده نميکند
ت نمايد رضاخان تالش ميکرد به هر نحو ممکن اثبا. اينها همه ظاهر امر بود

انگليسی ها نه تنها از او حمايتی نميکنند، بلکه او در تالش است تا از نفوذ آنان 
فردی مثل رضاخان ديگر نيازی به نيروهای انگليسی  بهواقع با وجود. کم کند

اين نقشهای بود که ازهمان روزهای نخست ورود آيرونسايد به ايران . نبود
کرده بودند و حال رضاخان بايد  انگليسيها کار خود را. طراحی شده بود

 ءرضاخان درعوام فريبی از سيد ضيا. سناريوی طراحی شده را ادامه ميداد
اوابتدا وانمودکرد مخالف فرماندهی انگليسيها بر واحدهای نظامی . پيش بود

نيز وانمود کرد حضور افسران انگليسی در ايران باعث تضعيف . ايران است
باالتر . پارچه شدن نيروهای مسلح کشور است قوای قزاق ميشود و مانع يک

اينکه او تعدادی از افسران ايرانی را واداشت به قرآن سوگند ياد کنند که تحت 
البته همه می دانند نيازی به اين کار . امر فرماندهان انگليسی خدمت ننمايند

به دليل  به ياد آوريم که انگليسی ها قول داده بودند نه به خاطر ايران، بلکه. نبود
مشکالت خاص خودشان و به دليل مخالفت های نايب السلطنه هند، وزارت 

از ايران خارج سازند،  ١٣٠٠جنگ و خزانه داری؛ نيروهايشان را تا فروردين 
به واقع . پس فرماندهی انگليسی نمی ماند که ايرانيان زير نظر آنان کار کنند

هند با کودتا عملی شده  نقشه های خزانه داری، وزارت جنگ و وزارت امور
رضا خان حتی به سربازان دستور داد با همان روش تعليم و مشق نظامی . بود

شايد در ابتدای امر اين گونه به نظر آيد که رضاخان قصد . روسی کار کنند
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داشت نيروهای انگليسی را تضعيف نمايد، اما واقعيت اين است که ديگر به 
ی نبود و آنها خود ترجيح ميدادند دير يا زود حضور اين نيروها در کشور احتياج

از ايران خارج شوند و اداره ارتش کشور را به دست نيروهای ايرانی بسپارند؛ 
اين امر ميتوانست بهانه های آتی روس ها را هم برای حضور در ايران سلب 

رضا خان به سرعت به نحو آبرومندانه ای طرح عقب نشينی نيروهای . کند
. محقق ساخت تا شائبه شکست و يا گريز آنان را از معرکه بزدايدانگليسی را 

چيزی نگذشت که رضاخان به . اين همان طرحی بود که خود انگليسی ها داشتند
مأموريت اسمايث و هادلستون، همان افسرانی که در توطئه کودتا به او کمک 

ی روز هفدهم ارديبهشت او خواست سرپرست) ٢٧٨(کرده بودند، خاتمه داد
ژاندارمری را که تا آن زمان دردست وزارت داخله بود يعنی زير نظر خود 

اينک . به او سپارند که از مدتی قبل وزير جنگ شده بود -سيد ضيا کار ميکرد
مرد قزاق بر کليه نيروهای مسلح ايران فرمان ميراند، راه برای تبديل کشور به 

امدانه لخت از انزلی عقب پادگانی بزرگ فراهم شده بود، اينک قزاقانی که ع
آنان ديگردليلی براطاعت . نشسته بودند، خود بر اريکه فرمانروايی تکيه ميزدند

ازسيد ضيا نميديدند، همه چيز برای تحکيم نفوذ آنان فراهم بود و سقوط سيد 
سيد ضيا که قدرت قزاق ها را برای اعمال زور . ضيا به تلنگری بسته بود
ردن آنان ميديد، اينک خود در چنبره زور قزاقان از برمردم به منظور منقاد ک

 .پای در ميآمد
به هر حال در ابتدای امر به نورمن دستور داده شد با روتشتاين وارد مذاکره 

بعد گفتند گامی به پيش ننهد اما به تعارفات معموله پاسخ دهد و کارهای . نشود
 )٢٧٩(رسمی را انجام دهد

ستين مالقات بين دو ديپلمات در محل سفارت نخ ١٣٠٠روز نوزدهم ارديبهشت 
در اين مالقات نورمن خبر داد که کليه نيروهای بريتانيايی . انگلستان برگزار شد

روتشتين هم به نوبه خود اعالم . مقيم ايران عنقريب به کلی خارج خواهند شد
. کرد نيروهای شوروی نيز از مناطق شمالی ايران در حال خارج شدن هستند
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خروج نيروهای انگليسی از ايران مشکلی از مشکالت سيد ضيا را حل  سياست
او از کرزن خواست سالح های نيروهايشان را که در حال عقب نشينی . نکرد

اما کرزن باز هم او را . هستند به ايران بدهند و پول آن را هم دريافت دارند
هد افتاد، سيد تحقير کرد و گفت احتماالً اين سالح ها به دست بلشويک ها خوا

 .ضيا از اينکه تقاضايش رد شده است سرخورده شد
. شرکت نفت انگليس و ايران هم حاضر نشد با او به گونهای مناسب رفتار کند

شرکت نفت انگليس و ايران سه . رفتار شرکت نفت از اين هم توهين آميزتر بود
نشد ديناری به سال بود که حق االمتياز ايران را پرداخت نميکرد و البته حاضر 

پيش . اين روش بيش از پيش باعث سرخوردگی سيد ضيا شد. دولت او بپردازد
از اين، پيرنيا به آرميتاژ اسميت مأموريت داده بود تا نحوه محاسبات شرکت 

اين مأموريت در دوره سپهدار هم تمديد . نفت را بررسی کند و به او اطالع دهد
ه دو شرکت فرعی تابع شرکت اصلی اسميت به نفع ايران گزارش داد ک. شد

نفت انگليس و ايران، يعنی شرکت اوليه دارسی و شرکت نفت بختياری که سهام 
خود را به شرکت اصلی فروخته بودند؛ توليدات خود را به بهايی نازلتر از 

او توضيح داد که اين . قيمت متداول به شرکت نفت انگليس و ايران فروخته اند
ند بدون اجازه دولت ايران محصول خود را به اين قيمت شرکت ها حق نداشتها

از نظر اسميت اين به منزله دخالت در معامالت داخلی ايران بود و . بفروشند
باز هم کرزن اينک به نفع شرکت نفت به . امری نسنجيده که بايد محکوم شود

د او از نورمن خواست با اسميت وارد مذاکره شود تا او گزارش خو. ميدان آمد
کرزن که برای ملت ايران ) ٢٨٠(را پس بگيرد و يا اصالحاتی در آن انجام دهد

هيچ حقی قائل نبود، گامی فراپيش نهاد و بحث امتياز خوشتاريا را به ميان 
او به نورمن دستور داد به دولت ايران اطالع دهد، اگر امتياز ياد شده را . کشيد

حاضر خواهد بود مطالبات  به رسميت بشناسد، شرکت نفت انگليس و ايران
او قول داد اگر ايران اين امر را بپذيرد از اين ! عقب افتاده ايران را پرداخت کند

) ٢٨١!(به بعد شرکت نفت ديگر درداد وستد داخلی ايران مداخلهای نخواهد کرد
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اين وقيحانه ترين پاسخی بود که در برابر تقاضاهای قانونی مردم يک کشور 
کرزن دادن حقوق ملت ايران را منوط به زير پا . اده شودمستقل ميتوانست د

او با اين تلگراف، رسماً به حقانيت ايران اعتراف کرد . گذاشتن حقی ديگر کرد
اما احقاق حق ملت را منوط به رفتن زير بار يک قرارداد استعماری ديگر قرار 

ت نفت نايب السلطنه هند هم به اين روند اعتراض کرد و تصميمات شرک. داد
البته کرزن به محتوای اين نامه . انگليس و ايران را غير قابل دفاع دانست

اولين تبعات سياست موازی انگلستان و حکومت هند در ) ٢٨٢(نکرد اعتنايی
ده روز بعد از اين مالقات بود که : مورد ايران، اينک به نتيجه رسيده بود

به ) .Boris Rogachev(وابسته نظامی شوروی به نام کلنل بوريس روگاچف
اطالع داد قشون شوروی از ايران عقب نشينی ) .Saunders(کلنل ساوندرز 

کردهاند و مهم تر اينکه درهر گونه عملياتی که حکومت ايران ضد جنگليها 
به اين شکل مقدمات وارد آمدن ضربه ) ٢٨٣(انجام دهد، دخالتی نخواهد کرد

، شوروی پذيرفت قزاقان، جنبش نهايی بر تنها نيروی مقاوم ايران مهيا شد
 .ميرزا را برای هميشه نابود سازند و حتی در اين زمينه وساطت نکرد

نخست رضاخان وزير : شاه برای رهايی از دست سيد ضيا به دو تن متوسل شد
جنگ و ديگری حسن مشار مشهور به مشارالملک که به سفارش خود سيد ضيا 

. ت هم دادند و سيد ضيا را بر افکندنداينان دست به دس. وزير دربار شده بود
روزنامه نگار ماجراجو که بعد از سالها انتظار و پادويی سفارت انگلستان، 

. دولتی مستعجل تشکيل داده بود، به همان آسانی که به قدرت دست يافت، برافتاد
. او بايد از کشور ميرفت، زيرا کسانی را که زندانی کرده بود از او نميگذشتند

رضاخان با حمايت بريتانيا پله پله پلکان . ود او هم ديگر احتياجی نبودبه وج
ابزار تسلط او ارتش بود و دراين راه انگليسيها حمايتش . را پيمود صعود

او پس از اينکه افسران انگليسی و سوئدی را کنار نهاد، کليه نيروهای . ميکردند
ه را زير سيطره خود در مسلح را يکی کرد، يعنی قزاقخانه، ژاندارمری و نظمي

را هم در اين نيروی  SPRاو حتی بقايای تفنگداران جنوب مشهور به . آورد
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سپاه تفنگداران جنوب را منحل  ١٣٠٠بريتانيا خود درشهريور . متحد ادغام کرد
رضاخان يا . نمود و به اين ترتيب راه بر يّکه تازی های رضاخان هموار شد

اينکه مشاورانش به او توصيه کرده بودند که خود اين هشياری را داشت و يا 
او بر خالف سيد ضيا منتظر فرصت بود، به . راه تماس خود را با شاه نبندد

همين دليل بارها به رجال توضيح داد که فکر ميکرده شاه با کودتا موافق بوده 
او حتی بعد از کودتا . است و به اين شکل خود را سرسپرده شاه عنوان ميکرد

به ديدن شاه رفت و شرايط و موقعيت ناگزير برای کودتا را برای او بارها 
 .تا شاه بيش از اين دچار سوء ظن نشود) ٢٨۴(تشريح کرد

کالدول . گزارش سفارت امريکا در مورد نورمن بسيار گويا و جالب است
خطاب به وزارت خارجه کشورش نوشت هرمن نورمن با آنکه مردی است 

به گزارش . نتوانسته نزد ايرانيان به محبوبيت دست يابد توانا و با فرهنگ؛ اما
وزير مختار امريکا او ازايران و هر چه ايرانی است بيزاراست و اين را علناً 

بيشتر کارمندان نورمن افسران سابق ارتش هند بودند و . بر زبان جاری ميسازد
 »انی هندکلنل کمپ«ايرانيان به تمسخر آنان را . درجه شان هم نايب سرهنگی

اگر سيد ضيا چشم و چراغ نورمن بود، بريتانيا اينک بايد ) ٢٨۵(ميخواندند
فردی را به کشور اعزام ميکرد تا در شرايط بعد از سرنگونی او، رضاخان را 

. بيش از پيش برکشد و روابط خود را با اين مرد زورگوی مرتجع ارتقا بخشد
سرپرسی  )Sir Percy Loraine(وزيرمختار جديد کسی نبود جز سرپرسی لورين

لورين به اين دليل به ايران فرستاده شد که در راستای نظريات نايب السلطنه 
هندوستان نيروهايی را تقويت نمايد که ميتوانستند به عنوان سپر در برابر نفوذ 

اينک رضاخان بايد نقش بازدارنده سپاه شمال . کمونيسم مؤثر واقع شوند
او بايد . را يک تنه ايفا ميکرد) ٢٨۶(پاه جنوب ايرانو س) Norperforce(ايران

به سرمايه ملت ايران امنيت الزم را برای شرکت نفت انگليس و ايران و ساير 
اينک اين رضاخان بود که . کمپانی های سرمايه گذار بريتانيايی مهيا ميساخت

ای او بر. ماليخوليای نفوذ کمونيسم و بختک شبح سرخ، آنی آراَمش نميگذاشت
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رضاخان . مهار اين بحران روز به روز پايه های قدرت خود را تحکيم ميکرد
مردی بود که ميتوانست رؤيای تسلط بی چون و چرای انگلستان را بر ايران 

اين بينش در او هم وجود داشت که به هر حال شوروی خطرناکتر . تدارک بيند
به بعد به بهانه سراسرعمر وسلطنت رضاخان از اين . ازهر قدرت ديگری است

رضاشاه توانست الگوی مورد . مهار نفوذ کمونيسم مصروف سرکوب مردم شد
حکومتی شکل . نظر نايب السلطنه هند و وزارت جنگ بريتانيا را عملی نمايد

و البته ) ٢٨٧(های خود قرار داده بود گرفت که منافع بريتانيا را سرلوحه برنامه
ای برای قدرت های رقيب به  تا هيچ بهانهاستقالل نيم بند آن هم برقرار بود 

گروه سرمايهداری مالی بريتانيا و تيم . منظور دست اندازی در ايران باقی نماند
قدرتمند مستقر در هندوستان فقط بايد گامی ديگر برمی داشت تا به منظور نهايی 

 .تا برداشتن اين گام فقط چهار سالی باقی مانده بود. خود نايل آيد
: در روزهای بعد از کودتا چند موضوع را مورد توجه قرار ميداد انگلستان

نخست اينکه نفت جنوب، بانک شاهنشاهی و بازارهای تجاری خود را هر چه 
دوم اينکه برنامه های آنان برای حفاظت هندوستان در مقابل . بيشتر تقويت کند

مسلکی نفوذ «حمالت احتمالی روس ها به مورد اجرا گذاشته شود، سّوم از 
برای اين سه موضوع که فلسفه اصلی . جلوگيری کند» بلشويسم در اين قوم

کودتا را تشکيل ميداد، الزم بود در سراسر کشور و راه های آن امنيت کامل 
انگليسيان ميخواهند مقاصد سياسی و اقتصادی آنها «از اين باالتر . برقرار گردد

حفظ سياست خويش متحمل ضرر  در ايران انجام گيرد بی آنکه الزم باشد برای
مادی بگردند و بلکه بتوانند مخارجی را هم که در ايام جنگ به جهت حفظ منافع 
خود در جنوب ايران به تأسيس پليس نموده اند هر قدر بشود پس بگيرند و هم 

نفت جنوب و بانک شاهی  آرزو دارند بر مدت امتيازات ايرانی خود مخصوصاً 
و استقرار قزاقان  ١٢٩٩ين بود راز کودتای سّوم اسفند ا! آری) ٢٨٨(».بيفزايند

او در مجلس چهاردهم . دراين ميان البته سيدضيا هم قربانی شد. بر اريکه قدرت
زمانی که اعتبارنامه اش دردست بررسی بود، خطاب به مخالفين خود در 
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ا من ب«: گفت ١٩١٩ارتباط با وقايع کودتای سّوم اسفند و ملغی ساختن قرارداد 
به همين جهت لرد کرزن از من رنجيد ...مسئوليت خودم اين قراردادرا لغو کردم

 ».نشناخت] به رسميت[تاهفت حمل،يعنی يک ماه وسه روز،حکومت مرا] و[
)٢٨٩( 

از ديکتاتوری . به مرور ايام، برخی از روشنفکران توجيه زور را آغاز کردند
ميجی و پطرکبير قرار  خان حمايت نمودند، او را همتراز بيسمارک ورضا
اين راه نه فريادهای مدرس را جدّی گرفتند و نه به هشدارهای در) ٢٩٠(دادند

ستون خيمه قدرت رضا خان همان . امثال بهار و مصدق توجهی نشان دادند
کسانی شدند که در انواع و اقسام بحران های دوره مشروطه به بعد ذی مدخل 

مديرالملک جم و مخبرالسلطنه و : دست يافتنداينان هرکدام به مراد خود . بودند
دکتر احمد متين دفتری ياهمان متين الدوله دوره جنگ جهانی اول به مقام نخست 
وزيری نائل آمدند، مستشارالدوله هم به مقامهايی از جمله رياست مجلس 

وزارت دربار شغلی  مؤسسان رضاخان دست يافت، حتی عمادالکتاب هم در
در اين دوره نقش احمد متين دفتری يا همان . ها همه تصادفی نبوديافت و البته اين

او همين . متين الدوله، نويسنده آتشين مزاج ستاره ايران؛ بسيار مرموز بود
روش را تا سال های بعد هم ادامه داد و باالخره هم در اواخر حکومت رضاشاه 

 .چندماهی به نخست وزيری دست يافت
چک ترين استقالل رأيی داشت و به اصطالح کس کوخان هردر دوره رضا

مشروطه به حضيض . خان شدسرش به تنش می ارزيد قربانی دسيسه های رضا
 ١٣٠۴با ضربه سهمناکتر آبان  ١٢٩٩ذلت خود رسيده بود و ضربه سوم اسفند 

آن روز بود که . تکميل شد؛ آنگاه که رضا خان را بر سرير سلطنت نشاندند
 .لندن، دهلی و بمبئی به طور قطع محقق شدخاص در سناريوی هميشگی محفلی

نامه ای از سرپرسی لورن به وزارت امور خارجه بريتانيا، زمانی که رضا 
خان سکان دار اوضاع ايران شده بود، گواهی است بر مطالب اين دفتر که 
انگليسی ها می خواستند به هزينه ملّت ايران، امنيت سرمايه های خود را تأمين 
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بعد از ضيافت شام به افتخار رضا خان در سفارت، ساعتی در اطاق دفترم  :کنند
رضا خان به من گفت که او، با دست ايرانيان کاری را . با او صحبت کردم

انجام خواهد داد که بريتانيا می خواست با دست انگليسی ها انجام دهد، يعنی 
قوی و مستقل و ايجاد يک ارتش نيرومند و استقرار نظم و ساختن يک ايران 

در برابر انجام اين کارها بريتانيا شکيبايی پيشه کند و از  اميدوار است که
از اين پس ما بايد از هر گونه تظاهر به . دخالت در کار خود او خودداری کند

اينکه رضا خان دست نشانده ماست خودداری کنيم، تبديل او به يک آلت دست 
 )٢٩١(».انگلستان برايش مهلک است

ن نکته ای بود که حتی در مطبوعات دوره رضا شاه از زبان مقامات بريتانيا اي
به طور مثال روزنامه اطالعات، مقاله ای به قلم سراوستين . منتشر می شد

چمبرلين وزير امور خارجه بريتانيا در دوره انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی 
ه تنها در ايران، بلکه در درج کرد که ماهيت و اهداف سياست های بريتانيا را ن
: دراين مقاله آمده است.کشورهايی چون عراق وافغانستان ترسيم می نمود

انيا خيلی اهميت دارد که در ممالکی مانندعراق و ايران و افغانستان تبرای بري«
داشته باشد که قادربه حفظ وصيانت موجوديت و  دولت های مقتدری وجود

ت های مقتدری برای تأمين مصالح بريطانيا استقالل خود بوده و يک همچودول
 )٢٩٢(».بيشتر قابل توجه می باشد

سناريوی گروه چمبرلين و دوستانش تازگی نداشت و از دوره جنگ اول جهانی 
انگليسی ها، تالش  ١٩١۶به طور مثال در اوايل . سرلوحه کار قرار گرفته بود

وانستند ظل السلطان را به کردند منويات کهنه خود را به اجرا در آورند و اگر ت
خبر رسيد که ظل السلطان همراه  ١٩١۶روز سوم مه . تاج وتخت ايران برسانند

. با دو فرزند خود اسماعيل ميرزا و غالمحسين ميرزا وارد انگلستان شده اند
ميرزا مهديخان مشيرالملک وزير مختار ايران در لندن تا فولکستون به استقبال 

د گری و اوستين چمبرلين و لرد کيچنر در لندن با او سر ادوار. آنان شتافت
قرار بود او از انگلستان به اصفهان آيد و زمام حکومت آنجا را به . ديدار کردند
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 ١٩١۶مطابق با نهم ژوئيه  ١٣٣۴روز يکشنبه هشتم رمضان) ٢٩٣(دست گيرد
ظل السلطان وارد تهران شد و در باغ فردوس تجريش، عمارت سپهساالر اعظم 

ظل السلطان برای تصدی مقامات بزرگ به «به قول مورخ الدوله . نزل گزيدم
ايران اعزام شده بود اما پيشروی عشاير عثمانی از سمت غرب اين نقشه را 
باطل ساخت و متفقين در مقام تملق از سلطان احمد شاه برآمده قانع شدند که ظل 

به قدرت  تالش برای) ٢٩۴(».حکومت اصفهان منصوب گردد السطان به
رسانيدن ظل السلطان به عنوان شاه ايران، يکی از نخستين گامهای بلند گروه 
چمبرلين و همفکرانش برای استقرار مرد زورمند مرتجع بر اريکه سلطنت 

ليکن اين سناريو با کودتای سوم اسفند به نتيجه . ايران بود که به نتيجه نرسيد
  )١(.صر ايران گشوده شدمحتوم نايل آمد و فصل جديدی در تاريخ معا
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February 1921, FO. 371/6401.  

، ۴حيات يحيی، ج ١٢۶، . Ghani, p.131 - ١٢۵، . ٩٨، ص۴حيات يحيی، ج - ١٢۴

 -١٢٩،    Ibid, p.130 -١٢٨، .  Ibid, pp.129-130 -١٢٧، . ٢٠٢  -٢٠١صص

Ullman, vol. 3, p.387.  

، .  Arfa, p.90 -١٣١، .  ٣۶۶-٣۶۵، صص١١خاطرات قاسم غنی، ج  - ١٣٠
نوبهار،  -١٣۴، .  ١۶٧همان، ص -١٣٣،. ١٣۶، ص۴حيات يحيی، ج -١٣٢

، ١٩١٨، ژانويه ١٠، ١٣٣۶بيع الثانیشنبه سّوم ر ۵، ٨۶سال ششم، ش
 ۵، ۶٨شرق، ش -١٣۶،   ۵٢۴٢، ص٧عين السلطنه، ج - ١٣۵، »  .اعالن«

کمره ای،  -١٣٧، ».استعفا«، ١٩١٠مارس  ٣١، ١٣٢٨ربيع االّول  ١٩شنبه 
، ١٣٢٨شوال  ١۶شنبه  ۵، ٣برق، ش: برای مثال نک - ١٣٨،  ۴٣٢، ص١ج
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 ۶شنبه  ۵، ٨برق، سال پنجم، ش -١٣٩، » .از انتقام بترسيد«، ١٩١٠اکتبر  ٢٠
 - ١۴٠، » .راجع به خزانه داری و عمل گندم«، ١٩١٣نوامبر  ۶، ١٣٣١ذيحجه 

امير «، ١٩١٣نوامبر  ۶، ١٣٣١ذيحجه  ۶شنبه  ۵، ٨رعد، سال پنجم، ش
 .Oliphant Memorandum of Conversation with Lt. Col -١۴١، »  .قائنات

Meade, London, g June 1921, FO. 371/6404  . ،١۴۴حيات يحيی، ج -٢ ،
دمحم  -١۴۴، .  ١٣٢۶، يکشنبه نهم ربيع اآلخر ٨محاکمات، ش -١۴٣، . ٢٢٧ص

اصفهان، کمال، (، ۴و  ٣تاريخ جرايد و مجالت ايران، ج : صدرهاشمی
ژوئيه  ٢٠، ١٣٢٨رجب  ١٣شنبه  ۴، ٩٨شرق، ش -١۴۵، . ١٩۴، ص)١٣۶٣
 -١۴۶، . از خود سيد ضيا است! مت عال» .بزرگترين اتفاق تاريخی«، ١٩١٠

تشريح عقيده «، ١٩١٠آوريل  ۵، ١٣٢٨ربيع االّول  ٢۴، سه شنبه ۶٩شرق، ش
تاريخ بيست ساله  -١۴٨، . ١٣۴، ص۴حيات يحيی، ج -١۴٧، » .سسياليزم

صفرالمظفر  ١۴، چهارشنبه ١٣٩آفتاب، ش -١۴٩، ١٨۶ايران، جلد يکم، ص
 ,Minute by Champain, Tehran -١۵٠، ».ورود«، ١٩١٣ژانويه  ٢٢، ١٣٣١

July 1920, FO. 158/697  . ،١۵عبدهللا شهبازی: برای متن کامل سند نک - ١ :
تهران، مؤسسه (، ]پيوست های ويراستار[ ٢ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج 
.  ١۴٨٢، ص٢کمره ای، ج -١۵٢، .)  ١٣٨٣مطالعات و پژوهش های سياسی، 

 ،١۵٣- Edmonds to Norperforce, Tehran, 5 July 1920, FO.248/1320  . ،

١۵۴ - The most fantastic projects . ،١۵۵ - Ghani, 153   . ،١۵۶-  حيات
همان،  -١۵٩، .  همان -١۵٨،   ١١۵همان، ص -١۵٧، .  ١١۴، ص۴يحيی، ج

 - ١۶٢، .  ٢٢۴، ص١کمره ای، ج  -١۶١، .٢١٩همان، ص -١۶٠، .  ١۶٨ص
رياست محاکم ابتدائی «، ١٩١٠اکتبر  ٩، ١٣٢٨شوال  ۵، يکشنبه ١برق، ش

ابن اصدق از ياران  - ١۶۴، .  ۴٨٢- ۴٨١همان، صص -١۶٣، » .حقوق
 .نزديک سيدعلی دمحم باب بود

، .  ١٢٩رجال عصر مشروطيت، ص -١۶۶، . ٨۴٧، ص٢کمره ای، ج -١۶۵
بحران مشروطيت در ايران، : در مورد تبار خانواده نواب بنگريد به -١۶٧
، .  ١٩٩٢ره آورد، چاپ لس آنجلس، سی ام نوامبر  - ١۶٨، .عدبه ب ١۵٩ص
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، . ١۶۵-١۶۴همان، صص -١٧٠، . ١۵١- ١۵٠، صص۴حيات يحيی، ج -١۶٩
سيد ضيا منصب وزارت داخله را برای خود نگه داشته بود و بهواقع  -١٧١

منصب حسين دادگر نه تنها منصبی ناچيز و دست دوم نبود، بلکه به اين دليل که 
، .  يم با شخص سيد ضياء مرتبط بود از موقعيت واالئی بهره مند بوداو مستق

، .  ٣٨۵ايران در جنگ بزرگ، ص -١٧٣، . ١۵١، ص۴حيات يحيی، ج -١٧٢

 .٨۵٢، ص٢همان، ج -١٧۵، .  ٧٣٨، ص١کمره ای، ج - ١٧۴

،، ترجمه دکتر جواد شيخ االسالمی، . ٩۴-٩٣، صص۴حيات يحيی، ج - ١٧۶
نامه  -١٧٨،    .٩۴همان، ص -١٧٧،  .١١٩، ص)١٣٧۵تهران، اطالعات، (

، . ١۴٠-١٣٩همان، صص -١٧٩های خصوصی سر سيسيل اسپرينگ رايس ، 
، ١٩١٩دسامبر  ١٩، ١٣٣٨ربيع االّول  ٢۵، ٢٠٣رعد، سال دهم، ش -١٨٠

تلگراف صادره از مقام منيع رياست «همان،  -١٨١، »  .ختم غائله جنگل«
حيات يحيی،  -١٨٣، .٩٠٨- ٩٠٧ص، ص٢کمره ای، ج -١٨٢،» .وزرا عظام

 .١۴٠-١٣٩، صص۴ج
، . ١۴١، ص۴حيات يحيی، ج -١٨۵، . ٩٣٨-٩٣٧، صص٢کمره ای، ج -١٨۴
 -١٨٨، . ١٠٧٧، ص٢کمره ای، ج - ١٨٧، . ٣۵٣، ص١کمره ای، ج -١٨۶

حيات  -١٩٠، . ١١٣۶- ١١٣۵، صص٢کمره ای، ج -١٨٩، . ١٠٧٨همان، ص
 - ١٩٢، . ١۶٠۵-١۶٠۴ص، ص٢کمره ای، ج  -١٩١، . ١۵٢، ص۴يحيی، ج 

 -١٩۴، . ١۵٣۶، ص٢کمره ای، ج  -١٩٣ ،.١۵٣، ص٢حيات يحيی، ج 
 - ١٩۶،    ۵۶٩٣- ۵۶٩٢، صص٧عين السلطنه، ج -١٩۵، . ١۵۵٨همان، ص

. ١۶١٩همان، ص -١٩٨،   ١۶١۵همان، ص -١٩٧،.١۶٠۴، ص٢کمره ای، ج
تهران، مؤسسه مطالعات و (خاطرات ايرج اسکندری،  -٢٠٠، . همان - ١٩٩، 

.  ١۵۶۴، ص٢کمره ای، ج -٢٠١،.  پ ٩٠، ص)١٣٨١پژوهش های سياسی، 
، .  ۵٧۵٨، ص٧عين السلطنه، ج -٢٠٣،  ١۵۶٩-١۵۶٨همان، صص -٢٠٢، 

حيات  - ٢٠۶، .  ١۵٧٢همان، ص -٢٠۵، . ١۶٧٨، ص٢کمره ای، ج -٢٠۴
 -٢٠٨، . ١۵۴، ص۴حيات يحيی، ج  - ٢٠٧، . ١۵٢- ١۵١، صص۴يحيی، ج

 - ٢١٠، .  ۵٧١٢همان، ص -٢٠٩، .  ۵٧٠٧- ۵٧٠۶، صص٧عين السلطنه، ج
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 - ٢١٣، . ١۵۵، ص۴حيات يحيی، ج  -٢١٢، . همان -٢١١،. ۵٧٣٢همان، ص
 - ٢١۶، .  ١۵٨همان، ص -٢١۵، .  ١۵٧همان، ص -٢١۴، .  ١۵۶همان، ص

همان،  -٢١٩،.١۶٠همان، ص -٢١٨، . ١۵٩همان، ص -٢١٧،. همان
 - ٢٢٢، . ١۶٢٢ص، ٢کمره ای، ج -٢٢١، . ١۶٢همان، ص -٢٢٠، . ١۶١ص

 - ٢٢۴،  ١۵٧١، ص٢کمره ای، ج - ٢٢٣،. ، پ۵۶۶٧، ص٧عين السلطنه، ج
 .همان -٢٢۶، . ١۵٧٣همان، ص -٢٢۵،. ١۵٧٢- ١۵٧١همان، صص

در مورد افت و  -٢٢٩، . ١۶٠۵همان، ص -٢٢٨، .١۵٨۴همان، ص -٢٢٧
تهران، جاويدان، (سردار جنگل، : ابراهيم فخرائی: خيزهای جنبش جنگل نک

شوروی و جنبش جنگل، به کوشش برزويه دهگان، : ريگور يقيکيان؛ گ)١٣۵۴
علی : در مورد جنبش خيابانی نک - ٢٣٠، ). ١٣۶٣تهران، انتشارات نوين، (

 - ٢٣١،).١٣۶٢تهران، صفی علی شاه، (قيام شيخ دمحم خيابانی در تبريز، : آذری
، . Ghani, p.186 - ٢٣٣ ،. ١۶١۵همان، ص - ٢٣٢، .١۵٨۶- ١۵٨۵همان، صص

٢٣۴ - Incriminating correspondence and telegrams  . ،٢٣۵- Ghani, p.177  .

 ،٢٣۶- Ullman, vol.3, p.388  . ،٢٣٧- Ullman, vol.3, p.388. 

٢٣٨ - Haldane to War Office, Baghdad, 23 February 1921, FO. 371/6409 

 ,Caldwell to Secretary of State-٢۴٠، . ٢٢٢، ص۴حيات يحيی، ج - ٢٣٩، 

Department of State, Quarterly Report No. 11, 5 April 1921, Quoted in: 

Ghani, p. 181 . ،٢۴منظور از قرارداد ٢١٠، ص۴حيات يحيی، ج -١ ،
عهدنامه ای است که با شوروی ها منعقد شده بود و به عهدنامه مودّت شهرت 

ضای طرفين ايرانی و اين عهدنامه درست چند روزی بعد از کودتا به ام. يافت
ما پيش تر در همين رساله در بخش انتهايی مربوط به روابط . روسی رسيد

، .  Wilber, p. 48 - ٢۴٢، .  ايران و شوروی به مواد اين عهدنامه اشاره کرديم

٢۴٣ - Gen. Dickson to Gen. Radcliffe, London, 8 October 1921, FO. 

 ,Ghani -٢۴۵، . ٢٢٩- ٢٢٨ص، ص۴حيات يحيی، ج -٢۴۴،  . 371/6427

p.176  . ،٢۴۶- Ibid, pp.173-174 . ،٢۴٧- Wallace Murray to Secretary of 

State, Department of State, No. 891/00/1346, 6 March 1925, Quoted in 
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Ghani, p.182 .، ٢۴٢۴٩،  ٢٢٩- ٢٢٨، صص۴حيات يحيی، ج -٨ - Norman 

to Curzon, Tehran, 1 March 1921, FO. 371/6403  . ،٢۵٠ - Ibid  . ،٢۵١ - 

، . Ghani, p. 174 - ٢۵٣،  ٢٣٢-٢٣١همان، صص - ٢۵٢، .  ٢٣٢، ص۴حيات يحيی، ج

٢۵۴ - Norman to Curzon, Tehran, 26 February 1921, FO. 371/6401  . ،
 Curzon to Norman, London, 19-٢۵۶، . ٢٢٩، ص۴حيات يحيی، ج -٢۵۵

April 1921, FO. 416/68. ٢۵٢۵٨، . ٢۴۵- ٢۴۴، صص۴حيات يحيی، ج -٧ - 
Norman to Curzon, Tehran, 10 March 1921, FO. 371/6402 . ،٢۵٩- Same 

to Same, Tehran, 11 March 1921, Ibid. ،٢۶٠ - cannot interfere in carrying 

out just claims . ،٢۶١- Curzon to Norman, London, 14 March 1921, FO. 

، . ٢٧٩، ص١حسين مکی؛ تاريخ بيست ساله ايران، ج -٢۶٢، . 371/6402
احمدخان قوام السلطنه، فرزند ابراهيم معتمدالسلطنه و برادر کوچک  -٢۶٣

وثوق الدوله، خواهر زاده ميرزا علی خان امين الدوله رجل اصالح طلب دوره 
منشی حضور ناصرالدينشاه  ١٨٩٧به دنيا آمد،سال  ١٨٧٣قاجار، به سال 

،در دوره نخست وزيری عين الدوله مقارن با سلطنت مظفرالدينشاه دبير بود
رجال . حضور شد و سپس وزير حضور گرديد، بعداً ملقب به قوام السلطنه شد

 Norman to Curzon, Tehran, 6 April - ٢۶۴، .١۴٣-١۴٢چرچيل، صص

1921, FO. 416/68. 

 Norman to Curzon, Tehran, 25 - ٢۶۶، . ٢٣٩، ص۴حيات يحيی، ج - ٢۶۵

February 1921, FO. 371/6402 ، به ١٢٩٩اسناد کابينه کودتای سوم اسفند  -٢۶٧، . 

 Curzon to -٢۶٨، . ١۶۵-١۵٧، صص )١٣٧۴تهران، (کوشش حسن مرسلوند، 

Norman, London, 18 April 1921, FO. 371/6403  - ٢۶٩،   ٧٣٢: ، ص.  

Norman to Curzon, Tehran, 22 April 1921, FO. 416/69  .،٢٧٠- Ghani, 

p.212 حوت  ٢۴، ١٣٣٨رجب  ۴، ۵٣اختر مسعود، سال اول، ش -٢٧١، . 
. ١٣١نامه سخنوران، ص: ايزد گشسب -٢٧٢، ».کابينه سيدضياءالدين«،١٢٩٩
» .معاهده روس و ايران«، ١٣٣٩، سيم ربيع الثانی ٨١۴ايران، ش -٢٧٣، 

، . ٢٠٩- ٢٠۶، صص۴حيات يحيی، ج: برای مالحظه متن کامل قرارداد نک
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٢٧۴- Norman to Curzon, Tehran, 5 July 1921, FO. 371/6405   . ،٢٧۵- 

Intelligence Summary, Military Attach, Tehran, No.10, 9 July 1921, FO. 

371/6403 انکشاف اقتصادی ايران و امپرياليسم : سلطانزاده. آ: نک -٢٧۶، . 
، . ، فصل سّوم به بعد)١٣٨٣ازيار، تهران، م(کوشا، . انگلستان، ترجمه ف

٢٧٧- Ghani, p.215   . ،٢٧٨- Intelligence Summary for Week ending, 21, 

28 May, 18 June 1921, FO. 371/6435  .٢٧٩ - Foreign Office to Norman, 

London, 21 April 1921, FO. 371/6401  . ،٢٨٠- Curzon to Norman, 

London, 16 April 1921, FO. 416/68. 

٢٨١ - Same to Same, London, 19 April 1921, Ibid    ،٢٨٢- Government of 

India to Curzon, 6 May 1921, FO. 371/6435  . ،٢٨٣- Intelligence 

Summary for week ending, 21 May 1921, FO. 371/6435  . ،٢٨۴- Norman 

to Curzon, Tehran, 26 March 1921, FO. 416/69  . ،٢٨۵ - Department of 

State, US legation, Tehran, to Department of State, 6 June   ،٢٨۶ - South 

Persian Refile  . ،٢٨٧ - Ullman, vol.3, p.394 ، ۴حيات يحيی، ج -٢٨٨، . 

 ١۶صورت مذاکرات مجلس چهاردهم، جلسه مورخ  -٢٨٩، .٢۵١-٢۵٠صص
: از اين طرح ها بنگريد به برای آگاهی از نمونه ای -٢٩٠، . ١٣٢٢اسفند 

روشنفکری «: ، مقاله١٣٨٣، تابستان ٣فصلنامه مطالعات تاريخی، سال اول،ش
» ايرانی در دوره گذار؛ بررسی ديدگاه های عبدهللا رازی و علی اکبر خان داور

؛ »نظريه پردازان استبداد منور«: ، مقاله١٣٨۴، بهار ۶و همان، سال دوم، ش
لورن به مارلينگ،  -٢٩١، . نوشته شده استکه توسط راقم اين سطور 

، مقاله دکتر ٢٩، ص١٣۶۶، تابستان ١۵ره آورد، ش: ، در١٧/٢/١٩٢٣
.نصرهللا سيف پور فاطمی  

سياست خارجی بريطانيا، به قلم : ، مقاله١٣١٠دی  ٩اطالعات، مورخه  -٢٩٢
همان،  -٢٩۴، . ٣۴٨ايران در جنگ بزرگ، ص - ٢٩٣،  .سر اوستين چمبرلين

  .٣۵٨ص
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  فصل چهارم  
 

  دولت ابادی یاز نگاه يحي ١٢٩٩زمنيه کودتای 
 

: می نويسد»   حيات يحيی « حاج ميرزا يحيی دولت آبادی در خاطرات خود 
ّ خان سپهدار اعظم گيالنی و اوضاع دربار و سياست   بازی بيگانه رياست فتح 
تا خوانندگان  نخست بايد از اوضاع دربار و دوائر دولتی در اينوقت سخن گفت

 .بتوانند از آنجا پی باوضاع ديگر برده قضاوت حقيقی بنمايند
عالقه بمملكت است شاه ميگويد  پادشاه جوان ما سلطان احمد شاه قاجار بی

چنانكه نگارنده از زبان برادرش كه او خود از وی شنيده بود ميشنوم ديديم مردم 
كرد و تا ممكن شد اينجا ماند و با پدر ما چه معامله كردند پس بايد تحصيل مال 

 .هروقت ممكن نشد بيك مملكت آزاد رفت آنجا زندگانی نمود
دوست دانشمند ميبودند چه در دوره  بديهی است اگر اطرافيان شاه مردم وطن

زندگانی مكتبی او و چه در دوره تاجداريش او را بخير و شر خود آگاه ساخته 
در دل و دماغ او جای داده بودند در با شهامت را  مملكتداریحب وطن و عشق 

آنصورت شايد اخالقی غير از اين كه هست از او ديده ميشد ولی اطرافيان 
لياقت عياش و طماع بجای كار بطمعكاری و شهوترانی او خدمت كرده او را  بی

 .از ملت و مملكت و بلكه از خود او دور ساختند
ی كه در سلطنت خود ميكرده پيش از اينكه شاه بفرنگستان مسافرت نمايد كار

است در عيدها سالم نشستن و امضاء كردن فرامين و احكام آنهم در موارد خيلی 
الزم زيرا بواسطه احتراز از ميكرب بقلم و كاغذ تا ميتوانسته دست نميگذاشته 
است گاهی سفرای خارجه را هم بطور رسمی يا غير رسمی ميپذيرفته است و 

آنكه دخالتی در كارهای جاری مملكت  ميداشته بی گاهی با رئيس دولت صحبتی
داشته باشد در صورتيكه در رسيدگی بكارهای شخص خود مخصوصا در آن 

  .قسمت كه مربوط بعايدات بوده باشد كمال مراقبت داشته و دارد
بعد از بازگشتن از اروپا هفته يكمرتبه هيئت وزراء در حضور او منعقد ميگردد 
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ر دخالت در كارهای مملكتی دور نميگيرد خصوصا در و مانند پيش خود را د
قضيه بلشويك و متجاسرين شمالی كه از كار آنها كه اگر دشمن جان او نباشند 

 .دشمن مالش هستند انديشه بسيار دارد
شاه در پيروی از افكار ناصر الملك در چند سال نيابت سلطنت او و خصوصا 

توجه بسيار ميكند مسافرت او هم  بعد از برهمخوردن سلطنت تزاری بانگلستان
 .بانگلستان و آنچه در آن محيط ديده و شنيده بر توجه او بآنها افزوده است

و روزی چند پس از ورود شاه بتهران در باغ گلستان بحضور او رفته بشرح 
مشعوف هستم كه اعليحضرت اروپا را در موقع  -نگارنده. ذيل گفتگو مينمائيم

چونكه در غير موقع  -اه از روی حيرت برای چهش. جنگ مالحظه فرموده
بسياری از اين  -شاه. جنگ بدبختيهای اروپا آن طور كه هست ديده نميشود

ام و هم در  بلی هم پيش از جنگ آنها را ديده - ايد ام شما هم ديده ممالك كه من ديده
ترين مردم دنيا بواسطه حرص و  ايام جنگ حقيقة جای افسوس است كه آسوده

مشتی كم از طمعكاران و خودپرستان آنها دچار اين همه بدبختی بگردند  طمع
شاه با تبسم چه ميخواهيد برعايت . ايد اعليحضرتا برای ما چه ارمغان آورده

آباد عرايضی  اقتضای وقت در صالح ملك و ملت در اول شرفيابی خود در فرح
كنم قانون عرض كردم از روی خيرخواهی اينك نيز در همان زمينه عرض مي

باعليحضرت مسئوليت نداده است ديگران نخواهند مسئوليت خود را متوجه 
اعليحضرت بنمايند مرادم موضوع قرارداد است شاه از شنيدن اين جمله اظهار 
مسرت كرده ميگويد حقيقت همين است آن اختيارات كه برای سالطين قاجاريه 

ئول كار ديگران بوده بوده است برای من نيست در اينصورت دليل ندارد مس
باشم بعد رشته سخن را برگردانيده ميپرسد شنيدم در موضوع اصالح الفباء 

ايد نگارنده بلی صحيح عرض شده خواستم ببينم زمينه برای  صحبت داشته
شروع باينگونه اصالحات حاضر شده است يا خير شاه اصالح الف باء الزم 

گرفته همان كار را بكنيم كه  است و چه ضرر دارد ما هم الف باء التين را
اند نگارنده هيچ ضرر ندارد خصوصا كه الفباء معمول را  بسياری از ملتها كرده

كه عربها باصالح خط خود  هم برای امور دينی و مذهبی نگاهداريم تاوقتی
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بپردازند و درصورتيكه افكار برای اصالح الف باء حاضر نباشد برای تغيير آن 
د شاه بعد از سفر اروپا روشنتر و مهربانتر ديده ميشود چگونه حاضر خواهد بو

و اين نتيجه خوبی است كه از اين مسافرت بدست آورده است اينك از دوائر 
آنكه  اند بی دولتی بگوئيم كه در دوره مشروطيت بر عرض و طول خود افزوده

 .عمقی در آنها ديده شود
ست كه براستی نبودنشان ئی خراب ا دوائر دولتی از كشوری و لشگری باندازه

اطالع و  برای آسايش مردم از بودن بهتر است اشخاص قديم كه اغلب بی
كرده و يا روزی  اند يك عده ازجوانهای نيم تحصيل پرستند سر كارها بوده كهنه

های دولتی داخل  چند زنگ مدرسه ديده هم بهر وسيله بوده است خود را باداره
اند  آن پير وجوانها كه فضای اطاقها را تنگ كردهاند و بر وجود بسياری از  كرده

ئی مترتب  غير از اتالف مال ملت و افزودن مشكالت برای مردم هيچ نتيجه
  .نميباشد

آور شده است و جز آنكه  بالجمله اوضاع دوائر دولتی در مركز و واليات شرم
همه را منحل ساخته طرح بهتری بريزند و رشته كارها بدست اشخاص آگاه و 

 .تری بيفتد چاره ندارد كاركن
آنكه انگشت خارجی در آن باشد بعمل  آيا اين مقصود بدست يك قوه ايرانی بی

  .خواهد آمد البته اگر بشود سعادت است برای ملك و ملت
مليون بر دو قسمند يك قسم اشخاصی  -و اما وضع مليون و احزاب سياسی

ساز وزيرتراش  چی حزب طههستند غير رسمی بنام آقا و آقازاده سردسته مشرو
انداز اين جمع در هركار دخالت كرده برای اين و آن واسطه  آور و كابينه كابينه

شغل و كار شده مداخل و معاش ميكنند و از اينگونه مردم اين زمان زياد ديده 
ميشوند با تهديد معزولی دادن بوزرای منصوب و نويد وزارت دادن بمنتظر 

ئی گرم نموده بر اعتبارات خود ميفزايند و از  و حوزه ها دخلی ميكنند الوزاره
آلت شدن در دست بيگانگان هم در صورتيكه برای مقاصد آنها سودی داشته 
باشد باك ندارند اين است كه برای هر يك از رجال دولت كه تمولی دارند و 

مآبان بپاشند طرفدارانی پيدا شده كه سنگ وزارت و  ميتوانند نمكی بآش سياست
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  .ا رياست آنها را بسينه ميزنندي
دوست هستند كه از روی صداقت  قسمتی ديگر از مليون اشخاص صالح وطن 

آنكه  باهم مينشينند ميگويند و ميشنوند و اظهار غمخواری برای مملكت ميكنند بی
دست هستند و از  چندان تأثير عملی بر كار آنها مترتب بگردد زيرا كه اغلب تهی

خواهی است  اند و تنها سرمايه آنها احساسات وطن ئی نبرده رهوجوه يغما شده به
آنكه زر و زوری داشته باشند و بواسطه عفت نفس با بدان قوم دمخوار  بی

نميگردند اين است كه اغلب در سياست عقب ميمانند و بهرصورت اختالط اين 
ر دو دسته از مليون و نبودن قوه تميز حقيقت از مجاز بدگمانی شديدی را د

جامعه توليد نموده است بطوريكه اشخاص صالح هرچه ميخواهند باهم همصدا 
شده بقوه اجتماع كاری از پيش ببرند موفق نميگردند و دست منافقين ميان آنها 
تفتين نموده جمع ايشان را بتفرقه مبدل ميسازد و اين خاصيت در هرجامعه كه 

ه ميشود و شايد در ايران از در علم و تربيت مقام جامعه ما را داشته باشد ديد
 .روی عوارضی كه اينجا جای ذكرش نيست بالنسبه شدت داشته باشد

های ملی آن حوزه كامرواتر شده است كه بواسطه يا بيواسطه  در ميان حوزه
ها مربوط باشد كه البته آنها در زمره قسمت اول از مليون كه گفته شد  بخارجه

 .ه را بيگانه ميداند هركه بوده باشدمحسوب ميشوند زيرا قسمت دوم بيگان
در اينصورت اگر گفته شود كميته زرگنده برابطه با انگليسيان بيشتر و بهتر 
ميتواند دخيل كارها باشد خطا گفته نشده است بلی كميته زرگنده با همراهی 
انگليسيان سپهدار اعظم گيالنی را رئيس دولت ميسازد قسمتی از مليون هم كه با 

 .ه دارند دل خود را خوش ميدارند كه دوستان خود را بوزارت برسانندآنها رابط
ّ خان گيالنی شخصی وطن دوست و نيكو فطرت است اما  سپهدار اعظم فتح 

اطالعاتی را كه الزمه زمامداری امروز يك مملكت ميباشد با اين همه 
حظه ها مال محذورات داخلی و خارجی كه موجود است ندارد بعالوه از خارجه

 .بسيار دارد
سپهدار بواسطه بذل و بخششی كه داشته است نامش در شماره رجال درجه اول 
مملكت برده ميشود اما از وقتی كه امالك زياد او در گيالن يغما شده است اين 
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خصيصه او هم از كار افتاده و شايد همان نقصان دارائی باو جرئت داده است 
 .زرگ را بدوش خود بگيردكه در اين وقت بار چنين مسئوليت ب

رئيس تازه دولت مجبور است هرچه انگليسيان بگويند اطاعت كند چه هركار 
محتاج است بپول و پول را بانك شاهی بايد بدولت بدهد با اجازه سفارت انگليس 
كدام پول را بانك شاهنشاهی ايران بايد با اجازه سفارت انگليس بدولت بدهد آيا 

قرضی است كه بموجب قرارداد برای مصارف الزم  مراد از پول پيش مقدمه
مملكت ميدهند؟ اگراين باشد شايد حق داشته باشند بگويند بايد بدانيم بچه مصرف 
ميرسد خصوصا كه تكليف قرارداد و استقراض هم كه فرع آن است هنوز معين 
نيست خير اين نيست بلكه پول خود ايران كه در بانك شاهی است بانك مزبور 

ازه سفارت نميپردازد و بدان ميماند كه سفارت انگليس خرج و دخل دولت اج بی
 .را بگفته ديگران كنترل نموده باشد هزار افسوس و باز هم هزار افسوس

در اينوقت سيد ضياء الدين مدير رعد و رئيس كميته زرگنده و واسطه است 
هم ميان رئيس دولت و سفارت انگليس پس رئيس الوزراء بايد از واسطه 

شنوی داشته باشد و مقاصد او و همدستانش را برآورد تا او هم بسفارتخانه  حرف
 .انگليس آمدوشد كرده كارهای ويرا آنجا انجام بدهد

سپهدار سياست خود را معين كرده است روی  - و اما نقشه رياست سپهدار اعظم
هم همان نقشه كه مشير الدوله وزير سلف او كشيده بوده است يعنی سياست مب

داخلی در پيروی اساس مشروطيت اين بصورت ظاهر و اما در باطن با يك 
تفاوت و آن اين است كه مشير الدوله نه تنها باقی مانده انتخابات را ميخواهد 
مطابق قانون و از روی صحت انجام بدهد بلكه انتخابات گذشته را هم كه مورد 

كردن بافكار عمومی اعتراض بسيار واقع شده است خواسته است با مراجعه 
رنگ قانونی بآن بدهد و مشكالت داخلی و خارجی همه بر سر همين موضوع 
توليد شده كه اگر او موفق شود و مجلس را بطور قانونی از وكالی حقيقی ملت 
دائر كند بطور قطع قرارداد وثوق الدوله از آن مجلس رد خواهد شد و انگليسيان 

سازی شده  ر گردد بلكه ميخواهند صورتنخواهند گذارد مجلس بآن صورت دائ
باشد و مجلس دائر شود كه نمايندگان آن الاقل اكثريت آنها موافق قرارداد بوده 
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باشند و اما سپهدار اعظم كه ميگويد پيروی اساس مشروطه از طرف ديگر هم 
شنيده است من مجلس را باز  صريح ميگويد چنانكه نگارنده خود مكرر از او

آنكه گوش  يلی كه باشد و بهرصورت كه انتخاب شده باشد بیميكنم با هروك
 .باعتراضی بدهم چون بيش از اين نميشود كار را بال تكليف گذارد

در اينصورت اشكال اساسی بر طرف شده است و راه حل مشكالت بدست آمده 
چه قرارداد بمجلسی خواهد رفت كه نمايندگان آنرا در حقيقت دولت يا كميته 

 .خاب كرده است نه ملت ايرانزرگنده انت
سياست خارجی ما اكنون منحصر است  - و اما سياست خارجی رئيس دولت

بسياست فشاردهنده انگليس كه با سياست داخلی ما يعنی حفظ مشروطيت بگفته 
اند تا كدام يك بر ديگری فائق بيايند و ديگر سياست روس  عوام دست بيقه شده

ما در مسكو در كار جواب و سئوال ميباشد و بلشويك است كه سفير فوق العاده 
نويدهای نيكو ميدهد و دل رئيس دولت را خوش ميكند در صورتيكه آن نويدها 
برای اين است كه ملت بمساعدت آنها اميدوار باشد و بهتر و بيشتر از زير بار 
پذيرفتن قرارداد استقالل شكن انگليسيان شانه خالی نمايد پس اين سياست برای 

ئی كه در دست آنها داده شده است و  يت رئيس دولت و كاركنان او بنقشهموفق
 .اساس است ئی ندارد و اين دلخوشی بكلی بی ناچارند عملی نمايند فايده

دو مسئله مشكل ديگر در كارهای داخلی پيش روی رئيس دولت وقت هست كه 
 .حواس او را مختل دارد

ه صاحبمنصبان جزء و نفرات آنها رئيس مانده ك اول قزاقخانه متالشی شده بی
در قصبات و دهات اطراف تهران و قزوين متفرق شده همه بال تكليف و 
خودسر مانده بعضی از آنها از تعدی و تجاوز بعرض و مال مردم هم دريغ 

 .نميدارند
اند و از روی چه  دوم رشتيهای متواری شده بدبخت كه نميدانند كجا و چرا آمده

شامل حال آنها شده است آری جمع كثير از خوانين و تجار و سياست اين بدبختی 
كسبه و رعيت گيالنی فراری شده يك قسمت در قزوين مانده و قسمت عمده آنها 

تكليف و البته هريك از آنها از رئيس دولت  معاش و بی مكان بی بتهران ريخته بی
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 و فرياد و فغانشان آنهم گيالنی توقع همه چيز دارند او هم نميتواند آنها را نديده
 .را نشنيده فرض نمايد

رئيس الوزراء قزاقخانه را ميدهد بسردار همايون يكی از صاحبمنصبان محترم 
 .ها هم مالحظه بسيار دارد حال است و از خارجه قديم كه شخصی بی

آوری  بديهی است سردار همايون بعد از سردار استراوزلسكی مرد ميدان جمع
سازی است  رق شده نميباشد و پيداست كه اين يك صورتقزاق زنجير گسسته متف

 .كه از روی مصلحت شده است
مخارج قزاقخانه را انگليسيان ميدهند و در زير پرده نازكی در همه كار آن 
اداره مداخله ميكنند و اختالف نظر شديد ميان صاحبمنصبان اين اداره موجود 

 .است
خبرند البته باوركردنی نيست  يب بیآيا رئيس دولت و سردار همايون از اين ترت

و بهر حال صدای قزاقخانه خاموش ميشود و انگليسيان در اخبار خود نشر 
ميدهند كه بعد از رفتن صاحبمنصبان روسی از قزاقخانه ايرانی صاحبمنصبان 
ما داخل شده مداخله ميكنند اما در تهران ديده نميشود كه انگليسيان مداخله 

بنمايند و هر دستی در كار داشته باشند از آستين ايرانی  مستقيمی در كار قزاق
در آمده است كه باراده آنها كارروائی ميكند و اين مخصوص اين قوم سياستمدار 

 .است در مملكتهائی كه ميخواهند نفوذ سياسی و اقتصادی داشته باشند
ت كه ايست كه بانگليسيان داده اس در اينوقت تكليف اهم رئيس دولت وفای بوعده

در ظرف مدت چند هفته مجلس شورايملی را بهرصورت باشد دائر كند و 
قرارداد را بمجلس برده تكليف آنرا معين نمايد اين است كه بحكام واليات و 

مانده نمايندگان را بهرصورت باشد  بواليهای اياالت حكم مؤكد داده است باقی
 .تعيين كرده بمركز بفرستند

جيل در انتخابات از طرف دولت و افتتاح مجلس بديهی است هرقدر صدای تع
بيشتر بلند ميشود هيجان ملت بر ضد انتخابات فرمايشی افزون و اظهار 

 .نارضائی مردم در مركز و واليات از بدی جريان انتخابات بر زيادت ميگردد
تلگرافها و لوايح و عرايض است كه از اطراف مانند برف بر سر رئيس دولت 
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رت داخله ريخته ميشود مشعر بر نارضائی مردم از انتخابات و بروی ميز وزا
آشكار كه در اينموضوع ميشود و چنان مينمايد كه قانون  شكنيهای و از حق

اساسی و نظامنامه انتخابات بكلی لغو شده باشد رئيس دولت همه را ميبيند و 
ی ميشنود و جواب ميدهد انتخابات صحيح يا غلط نماينده حقيقی و يا ساختگ

هركه و هرچه هست بايد بفوريت خود را بتهران رسانيده مجلس دائر گردد در 
اين حال يك عده كم از اشخاص صالح كه در تهران بيشتر و در واليات كمتر 

اند از افتتاح مجلس و حضور در سر خدمت نمايندگی  اتفاقا بمقام نمايندگی رسيده
د و قبول آن هست رضايت با محذور آمدن قرارداد بمجلس و مشكالتی كه در ر

ندارند و نميخواهند مجلس بزودی دائر گردد بر عكس نمايندگان فرمايشی برای 
گرفتن معاش و هم بتحريك ديگران نهايت اصرار را دارند و جز منافع شخصی 

 .خود چيزی در نظر ندارند
آيا انگليسيان در اينحال چه ميكنند؟ انگليسيان با ديدن اين اوضاع از اينكه 

رارداد در مجلس شورايملی ايران پذيرفته شود هرقدر هم كه مجلس ساختگی ق
اند در اينصورت ميخواهند مواد عمده و اساسی قرارداد را  بوده باشد نااميد شده

بصورت ديگر رسميت بدهند يعنی با بدست گرفتن ماليه و قشون مملكت روح 
هد بشود بلی انگليسيان قرارداد را اجراء كنند و جسم آنرا بگذارند هرچه ميخوا

ميخواهند مأمورين ماليه و قشونی آنها در ايران دارای تمام قدرت و اختيار بوده 
باشند و با پول و جان ايرانی برای حفظ هندوستان و عراق عرب در مقابل 
قشون سرخ روس در ايران هم سدی بربندند و از طرف منافع اقتصادی نفت و 

 .رند خيالشان راحت بوده باشدغيره هم كه در جنوب مملكت دا
انگليسيان روز و شب كار ميكنند كه پيش از منتشر شدن افكار بلشويكی در 
ايران و پيش از رسيدن خبرهای مسكو از همراهی زياد دولت سويتی با نماينده 
فوق العاده ايران كه موجب قوت گرفتن افكار مليون بر ضد دخالت آنها در 

تدبير باشد امضائی از ملت و دولت ايران بگيرند  كارهای اين مملكت است بهر
 .كه ماليه و قشون اختيارش در دست آنها است
تجربه عالقمند بتمول زياد خود را  انگليسيان خاطر درباريان و شاه جوان بی
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اند كه تصور ميكنند اگر هرچه  طوری از طرف بلشويك روس مضطرب ساخته
بلشويك خواهد افتاد و هرچه دارند از بگويند پذيرفته نشود مملكت بدست  آنها

 .دستشان ميرود
خارجه نشر ميشود كه مشاور الممالك مذاكراتش در از طرف ديگر در اخبار

مسكو بطور رضايت بخش در جريان است و بزودی خاتمه خواهد يافت و با 
نهايت كوشش كه در جلوگيری از نشر اين اخبار در داخل مملكت ميشود باز 

د و از سفارتخانهای غير انگليس و منابع ديگر كم و بيش منتشر مستور نميمان
ميگردد و گاهی ديده ميشود كه تلگرافهای مسكو كه از راه تركستان بايران 

های سرحدی ببهانه حاضر نبودن تلگرافچی كه  ميشود چند روز در تلگرافخانه
خوانا نبودن حروف التين بخواند و يا ببهانه  الممالكعليقلی خان انصاری مشاور

حروف و حاجت بمطالعه و دقت چند روز در سرحد نگاهداشته ميشود كه ديرتر 
 .بمقصد برسد

 در مسكو از طرف ديگر دولت ايران بمشاورالممالك مأمورفوق العاده خود
اختيارات داده است كه هرطور صالح بداند بكار معاهده ميان دو دولت خاتمه 

س روابط نيكو ميان دو مملكت ممكن است كار بدهد و با عالقمندی خود او بتأسي
معاهده بزودی تمام شود و اگر نتوانند دولت و ملت ايران را از روس بلشويك 

 .بترسانند
آمدها انگليسيان ناچار ميشوند يادداشت فوری  بهرصورت از روی اين پيش

بدولت ايران داده تقاضا كنند بطور رسمی ماليه و قشون را درتحت قدرت و 
شده وارد  ار آنها وابگذارد تا وقتی معاهده روس بلشويك برسد بر كار تماماختي

شود و اختيار زر و زور اين مملكت را بطور قانونی در دست انگليسيان مشاهده 
 .نمايد

طرفدار يا غير مخالف با اين نظريه انگليسيان در ايران كيانند و عدد آنها چقدر 
گنده دوم يكعده از نمايندگان فرمايشی است اول همه بعضی از اعضای كميته زر

مجلس شورايملی كه در سايه روابط دوستانه با كاركنان سفارت انگليس بمقام 
اند و اما اينكه عدد آنها چقدر است تصور ميكنم اگر خوب دقت  وكالت رسيده
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بشود و درست بشماريم عدد آنها از هرحيث بصد نفر بالغ نگردد و اما البته در 
ده اشخاص با نفوذی هستند كه ميتوانند تبليغات و تحريكاتی نموده ميان اين ع

 .باشند
در سفارت ) ه ١٣٣٩(خالصه در ماه ربيع االول يكهزار و سيصد و سی و نه 

انگليس در تهران يادداشت باال بلندی در چند صفحه نوشته از طرف دولت 
ری و علنی شاه بريتانی كبير بدولت ايران داده ميشود و در نتيجه مشورتهای س

 يادداشت  وكيل وغيره درنظر گرفته ميشودويا آنكه غير مستقيم و ووزير
اند كه چون مجلس شورايملی دائر  دهندگان هم در اين نقشه نظر داشته دهندگانش 

نيست يك مجلس عالی بامر شاه در دربار تأسيس شود مركب از وجوه تمام 
اند و يادداشت انگليس در  نتخاب شدهطبقات ملت بضميمه نمايندگانی كه تا كنون ا

آن مجلس خوانده شود و بعد از آنكه اعليحضرت بآن رسميت داده باشند با رأی 
 .مجلس مزبور دولت جواب يادداشت را تهيه نمايد

دهندگان  اين صورت ظاهركار و اما نقشه حقيقی كه نوشته شد شايد فكر يادداشت
چون اين مجلس عالی رسمی منعقد هم در آن دخالت داشته باشد اين است كه 

گشت و يادداشت خوانده شد بديهی است يك جمعيت سيصد نفری كه نميتواند در 
يادداشت نظر كند و رأی بدهد پيشنهاد شود كه رأی در باب اين يادداشت در 

بايد داده شود و چون عدد نمايندگان برای دائر شدن مجلس  مجلس شورايملی
لس رسمی عالی سی نفر انتخاب شوند كه با بيست و كافی نيست از ميان اين مج

چند نفر نماينده انتخاب شده عددشان با اكثريت نمايندگان در مجلس مطابق شود 
و اين هيئت شصت نفری تقريبا در بهارستان جمع شده موقتا بجای مجلس 
شورايملی در موضوع قبول يا رد يادداشت انگليس رأی بدهند و در اينحال سعی 

رچه بشود از طرفداران سياست انگليس كه در اين مجلس عالی دعوت كنند ه
اند جزء آن سی نفر بوده باشند در اينصورت در پذيرفته شدن يادداشت  شده

مزبور ترديدی نخواهد بود و اين كار در ظرف يكی دو روز انجام خواهد گرفت 
دست و انگليسيان بفوريت خواهند توانست اختيار زر و زور مملكت را در 

قدرت خود بگيرند زان پس مجلس دير باز شد يا زود اعتراضی بر انتخابات 
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نمايندگان شد يا نشد قانون اساسی خونبهای حساسترين افراد اين ملت متزلزل 
گشت يا نگشت بحال آنها چه تفاوت خواهد داشت بلكه هرچه بيشتر مليون بجان 

ئی كه روحش در قبضه  دهمعنی و بروی جسم مر يكديگر افتاده بر سر الفاظ بی
قدرت آنهاست بطوريكه هرساعت سر كيسه را ببندند و سرنيزه را دراز نمايند 

ئی نداشته  بيچارگان خود را ذليل و زبون ديده جز فرمانبرداری كردن چاره
خبر  كنندگان بی باشند قانون اساسی ومشروطيت هم در زير دست و پای كشمكش

 .ی نداشته باشد زيانی نخواهد داشتپايمال شود اگر برای ايشان سود
بهرصورت سفارت انگليس بعد از قبوالندن انعقاد يك مجلس عالی و اجرای 
نقشه مزبور بدولتيان اطمينان يافت كه بعد از يكی دو روز متخصصين نظامی و 

اند هريك با قدرت و اختيار كامل  ئی آنها كه در اثر قرارداد بتهران آمده ماليه
 .ند پرداختبكار خود خواه

اين افكارانگليسيان ودوستان ايشان درايران اينك بايد بافكار مليون و وطنخواهان 
تشكيالت دارای افكار متشتت نظر نموده ببينيم آنها در چه حال و در  تهيدست بی

 .چه كارند
رقعه دعوت بدست قريب سيصد نفر از روحانيان و اعيان و تجار و كسبه «

عالی دربار از طرف دولت بامضای وزير دربار  تهران برای حضوردر مجلس
) ه ١٣٣٩(ربيع االول يكهزار و سيصد وسی و نه  بمضمون ذيل ميرسد سيزدهم

برای مشاوره دريك امر فوری مهمی اراده سنيه ملوكانه ارواحنا فداه شرفصدور 
يافته كه مجلس مشورت عالی در دربار اعظم تشكيل گردد حسب االمر االقدس 

شهر جاری  ١۶لس مزبور يك ساعت و نيم بعد از ظهر روز دوشنبه االعلی مج
درعمارت بادگير واقعه درگلستان انعقاد خواهد يافت لذا زحمت ميدهد در ساعت 
مذكور درآن مجلس شرف حضور بهمرسانيده پس از اصغای فرمايشات ملوكانه 

ر اين درباريان د» شركت در مشورت فرمائيد ايام افاضت مستدام موثق الدوله
اند  دعوت مالحظه ميكننداشخاصی راكه ضديت خود را با انگليسيان آشكار كرده

اند كمتر دعوت شده باشند با وجود اين بديهی  وخود را ضد قرارداد معرفی نموده
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 .گونه اشخاص در ميان جمع يافت ميشوند است همه
نگران در اين حال مليون از طرف اين مجلس بسيار نگرانی دارند و حق دارند 

بوده باشند زيرا ممكن است اين مجلس حق حاكميت ملی ما را از ما سلب نمايد 
 .و بلكه مملكت را بصورت قانونی گرچه ساختگی بوده باشد باجنبی تسليم نمايد

مليون هركس را بدانند رقعه دعوت برای او رفته است ميروند ميبينند ميگويند و 
 .رف حقی بگويداصرار و ابرام ميكنند كه در آن مجلس ح

اند همه حاكی از اينكه  مليون لوايح متعدد بهرصورت كه بوده است حاضر نموده
اين مجلس صالحيت ندارد در موضوع پيشنهاد انگليس رأی بدهد و اگر بخواهد 
هيئتی را از ميان خود برگزيند در صورتيكه خودش اين صالحيت را ندارد 

 .چگونه برگزيدگان او صالحيت خواهند داشت
های متعدد و اوراق تهديدآميز كه در موقع  اند با قسمنامه اين لوايح را حاضركرده

شدگان بمجلس عالی دربار بدست آنها بدهند تا كمك فكری بصاحب  ورود دعوت
 .پرست داده و نموده باشند وجدانها و تهديد بعناصر فاسد بيگانه

از مؤالف و  درپی دستجات بسيار و بالجمله در مدت دو روز و دو شب پی
مخالف اجتماع دارند و در اطراف قضيه مجلس دربار ميگويند و ميشنوند و 

روزی بسفارت  دوستان هم درآمدورفت شبانه اقدامات سری وعلنی مينمايند بيگانه
چنانكه شواهدی بدست آمده (انگليس برای خودشيرين كردن و اطالعات دادن 

 .كوتاهی ندارند )است
با چند تن از وطنخوان از رجال دولت و ملت حوزه كوچكی نگارنده در اين ايام 

دارد كه در مسائل سياسی جاری شور مينمائيم و در آن حوزه ميان ما قطع 
ميشود هريك از ما را بمجلس دربار دعوت كردند بايد برويم و بهر وسيله باشد 

اند و  ئی كه كشيده پرستان باجرای نقشه مخالفت كرده نگذاريم بيگانگان و بيگانه
اش محو شدن استقالل ايران است كامياب گردند اتفاقا بيش از نصف از  نتيجه

  .اعضای آن حوزه بمجلس عالی دربار دعوت ميشوند
  مجلس عالی دربار و برهم خوردن آن
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دو ساعت بعد از ظهر روز شنبه شانزدهم ربيع االول يكهزار و سيصد و سی و 

ی بزرگ عمارت بادگير باغ گلستان مجلس عالی دربار در طنب) ه ١٣٣٩(نه 
 .تهران منعقد ميگردد

نهايت نگرانند حتی خود انگليسيان  عموم مردم منورالفكر تهران ازاين مجلس بی
و دوستان ايشان كه يقين دارند نتيجه مثبت خواهند گرفت باز خالی از نگرانی 

كاله ايرانی ئی از نايبهای سفارت انگليس با  نميباشند چنانكه ديده ميشود پاره
يعنی بطور ناشناس در باغ گلستان با حال تحير قدم ميزنند و بجريان احوال 
بدقت نظر مينمايند خصوصا وقتی مشاهده ميكنند دستجات سياسی در فضای 
عمارت كريمخانی موسوم بحياط تخت مرمر با حال اضطراب و با تضرع 

گذشته بباغ گلستان تهديدآميز بر اعضای مجلس عالی كه ميخواهند از آن فضا 
واردشوند سر راه گرفته با هركس باندازه احساسات و سوابق وطنپرستی يا 
خارجه دوستی او صحبت داشته از اوراقی كه در دست دارند باو ميدهند و 
ميگويند خدا و وجدان و وطن را فراموش نكنيد بعضی ازبزرگان از وطنپرستان 

اهزادگانی راكه ازآنها در وطنخواهی را ميبينند قرآنی در دست گرفته رجال و ش
ّ قسم ميدهند كه اگر نميتوانند بر صالح مملكت سخن  اطمينان ندارند بكالم 
بگويند سكوت كرده ال و نعمی نگويند بديهی است ديدن اين اوضاع و مشاهده 
پريشان احوالی مردم و تأثيرات اين اقدامهای وطنپرستانه از طرف مليون در 

آور است نگارنده نيز از  بباغ گلستان برای خودی و بيگانه نگرانیوجود واردين 
همين فضا بايد بگذرم و بمجلس عالی بروم دسته بزرگی از مليون كه سردسته 
ايشان شيخ دمحم علی الموتی است شخص جدی وطنپرست در كسوت روحانيان 

رند آيا سر راه بر من گرفته باين عبارت احساسات وطنپرستانه مرا بهيجان ميآو
 .بشما هم بايد سفارش كرد و نصيحت داد

ئی كه  نگارنده آنها را اطمينان داده ميگويم ممكن نيست بگذاريم از مجلس نتيجه
 .صالح مملكت نباشد گرفته شود

باری مجلس منعقد ميگردد روحانيان يك طرف شاهزادگان يك طرف وزراء 
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ان و تجار و كسبه در منصوب و وكالی انتخاب شده در وسط وزرای قديم و اعي
 .اطراف ديگر قرار ميگيرند

در اين حال سلطان احمد شاه وارد شده در وسط مجلس نزديك هيئت دولت 
ايستاده مختصرتعارفی با روحانيان ميكند زان پس بشهاب الدوله رئيس تشريفات 

 .اشاره ميكند نطق او را كه نوشته شده است بخواند
خواند حاصلش آنكه از طرف سفارت دولت رئيس مزبور اليحه ملوكانه را مي

اند خود جوابی بآن  انگليس يادداشتی بدولت ما رسيده است كه وزراء نتوانسته
بدهند مجلس شورايملی هم كه محل صالحيتدار است دائر نيست از اينرو از ما 

اند بانعقاد اين مجلس عالی امر بدهيم تا بعد از تبادل افكار هرچه در  تقاضا كرده
مجلس رأی داده شد ما همان را اجراء نمائيم باقی مطالب را رئيس الوزراء اين 

 .خواهند گفت
اعليحضرت بعد ازتمام شدن اليحه ازمجلس ميروند و رئيس دولت بميرزا حسين 

 .خان اديب السلطنه گيالنی معاون خود امر ميكند اليحه وزارتی را بخواند
ر شاه بعالوه لزوم توجه اين اليحه مزبور شرح و بسطی است از اليحه مختص

 .مجلس بگرفتن نتيجه قطعی تا بتوانند بيادداشت سفارت جواب بدهند
رئيس الوزراء كه از تندروان ملت مالحظه دارد از خود دفاعی كرده پس از 
تمام شدن قرائت اليحه وزارتی ميگويد من يادداشت سفارت انگليس را فقط باين 

زآن مدافعه كنم و باين بيان دو مطلب را ميرساند آنكه بخواهم ا ام بی مجلس آورده
 .يكی مضر بودن يادداشت و ديگرآنكه او اصراری بموافقت كردن با آن ندارد

و اضافه ميكند كه هرچه دراين مجلس رأی داده شد همان را بموقع اجراء خواهم 
گذاشت همه تصور ميكنند كه بعد از نطق رئيس دولت يادداشت انگليس خوانده 

هد شد ولی ناتمامی گفتار رئيس الوزراء ميرساند كه با نقشه ديگر روبرو خوا
 خواهند شد چه در آخرنطق خويش ميگويد چنين بنظر ميرسد هيئتی از ميان اين
مجلس انتخاب شود كه آن هيئت درياداشت سفارت دقت نظر نمايد مرادش اين 

ز اين مجلس ئی كه ا است كه يادداشت درمجلس عمومی خوانده نشود ونتيجه
ميگيرند فقط اين باشد كه انجمنی رااز ميان خود انتخاب كرده كار مطالعه كردن 
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در يادداشت و تعيين تكليف دولت در رد و قبول آن بعهده آن انجمن باشد و اين 
 .عين نظريه يادداشت دهندگان و كاركنان ايرانی آنهاست چنانكه از پيش گفته شد

تظار جواب اما كسی جوابی باو نميدهد ناچار رئيس الوزراء سكوت ميكند بان
ميپرسد يادداشت حاضر است آيا درانجمنی كه انتخاب ميشود خوانده شود يا در 
همين مجلس ازهرطرف صدا بلند ميشود در همين مجلس رئيس الوزراء بمعاون 

 .خود امر ميكند يادداشت را قرائت نمايد
های كوچك آبی رنگ  هيادداشت بزحمت خوانده ميشوديادداشت روی صفح

نوشته شده شايد بيش از ده صفحه و حك و اصالحها در متن و حاشيه شده است 
كه كار خواندن را مشكل كرده چنانكه ديده ميشود خواننده مكرر توقف ميكند و 

دهندگان و همدستان  گاهی از متن بحاشيه ميرود و خوب نمايان است كه يادداشت
نويس كردن و مرتب ساختن آن فرصتی  كه برای پاكاند  ايشان بسيار عجله داشته

نبوده است يادداشت مشتمل است بر يادآوری حوادث گذشته و نمودن اوضاع 
اند  حاضر ايران با منت گذاردن از مساعدتهائی كه يادداشت دهندگان با ما نموده

اند كه از قرارداد وثوق الدوله هيجده ماه ميگذرد و هنوز  و ضمنا تذكر داده
تكليف مانده است و اينكه هرچه زودتر بايد تكليف آن معلوم گردد و هم اظهار  بی

ميكنند كه بمحض اقتضاء نمودن وقت قشونی كه ما درايران داريم خواهد رفت 
و ناچاربرای حفظ پايتخت ازحمله متجاسرين وغيره بايد دراين مملكت استعدادی 

ن كمك مالی بنمايد ولی يگرحاضر نيست بايراد  موجود باشد ملت انگليس هم
های خصوصی برای تهيه آن استعداد مساعدتی كرد و اين  ميتوان ازكيسه

مساعدت بقرضی كه در قرارداد وثوق الدوله ذكر شده مربوط نميباشد و هم 
تذكر داده شده بود كه افراد اين قوه بايد از ميان قزاق ژاندارم و سرباز حاضر 

اينصورت الزم است اختيار قوه نظامی و  آوری شده مرتب گردد در ايران جمع
اختيار ماليه ايران دردست ما بوده باشد بدون دخالت وزارت ماليه ايران و يا 

جنگ اگر اين تقاضا پذيرفته شد چه بهتر و اال بايد دانست كه ايران محو  وزارت
 .خواهد شد و اين تهديد در دو سه جای يادداشت تكرار شده است

اند كه فريب روسها را نخوريد آنها كجا  شفقانه بايرانيان دادهو باالخره نصيحت م
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اند كه در ايران بكنند با شمردن چند مثل برای خلف  های خود وفا كرده بوعده
 .وعده كردن روسهای بلشويك در قفقاز و غيره

چون درصدد هستم عين صورت يادداشت را بدست آورده بواسطه غرابتی كه 
مايم بيش از اين برای جستجو كردن در زوايای خاطر دارد در كتاب خود درج ن

باری شنوندگان همه بغير . های درهم و برهم آن خود را زحمت نميدهم از جمله
اند بحيرت فرو ميروند و از گوشه و  از كسانيكه ازمضمون يادداشت آگاه بوده

 .كنار كلمات تنفرآميز شنيده ميشود
در مجلس حكمفرما ميگردد و  انگيزی يادداشت بآخر ميرسد و سكوت بهت

باالخره سكوت مجلس درهم شكسته ميشود بخوانده شدن اليحه از طرف هيئت 
روحانيان حاصل مضمونش آنكه ما با كسی جنگ نداريم سفير فوق العاده 

 .ايم بايد منتظر شويم از او چه خبر خواهد رسيد بروسيه فرستاده
رض تهديد بلشويك روس مقصود هيئت روحانی اين است كه ما هنوز در مع

نميباشيم چونكه سفير ما آنجا در كار جواب و سؤال است و خبرهای مساعد از 
طرف او ميرسد بديهی است اين عنوان اساسی و جواب حقيقی يادداشت مزبور 
است زيرا ميفهماند كه ضرورتی اقتضا نكرده است ما قشون و ماليه خود را در 

 .اختيار انگليسيان واگذار نمائيم
ئی از انتخاب شدگان  پس ازخوانده شدن اليحه روحانيان بعضی از وزراء و پاره

برای نمايندگی مجلس شورايملی اظهار نظر ميكنند و همه باهم صحبت ميدارند 
يك با  در اين حال يكی از رئيس دولت تقاضا ميكند مجلس را منظم كنند و يك

ر ميكند مجلس را منظم اجازه صحبت بدارند رئيس الوزراء بشهاب الدوله ام
بسازد نگارنده در حال پريشان خاطری كه دارد از اينكه نتواند حرف حقی 
بگويد خوشحال ميشود كه بنوبت خود هرچه بايد بگويد خواهد گفت و اجازه 

خاطر ميگردم حاج آقای شيرازی در  ميخواهم و چون نامم ثبت ميشود آسوده
خصت نطق طلبيده ميگويد ما كسوت روحانی انتخاب شده از فارس نخست ر

مرادش سی نفر نماينده متحد شده ميباشد كه مخالف قرارداد (هيئت نمايندگان 
ايم در اين  بعد از تبادل نظر سه نفر را از ميان خود انتخاب كرده) نميباشند
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مجلس صحبت بدارند يكی من هستم كه ميگويم كارها از محور طبيعی خود 
طالب بايد در مجلس شورايملی مطرح گردد بايد خارج شده و ميشود اينگونه م

بفوريت مجلس را باز كرد يادداشت را بمجلس برد و هرچه رأی دادند مجری 
گردد و اضافه كرد كه باز كردن مجلس هم معطلی ندارد ديگران هم نخواستند 

 .بكنند وگرنه ميتوانستند
روی ناطق جمله آخر اعتراض بود بمشيرالدوله رئيس الوزراء سابق كه روب

نشسته بود و نبايد تصور كرد كه ناطق بمخالفت با يادداشت سخن گفته باشد زيرا 
ئی از نمايندگان اين است كه راجع بلزوم  دهندگان وعده نقشه مشترك يادداشت

شدگان تا اين وقت  تعجيل در افتتاح مجلس صحبت بشود و چون عده انتخاب
ب شده موقتا كسر نمايندگان مجلس كافی نيست سی نفر از اين مجلس عالی انتخا

را جبران كنند برای مذاكره راجع بيادداشت انگليس يا روح قرارداد آنها چنانكه 
 .از پيش گفته شد

ناطق دوم باز يكی از سه نفر ازنمايندگان است سيد دمحم تدين كه مفاد نطق همكار 
يعنی سردار و هم پيمان خود را بعبارت ديگر بيان مينمايد و پيداست كه سيمی 

معظم خراسانی هم همانرا خواهد گفت ولی نوبت نگارنده پيش از اوست 
برخاسته ميگويم اوال از حجج اسالم تشكر ميكنم كه قسمتی از مقصود مرا در 
اليحه خود بيان فرمودند و ثانيا عرض ميكنم كه اين مجلس بسيار محترم است 

اند حجج اسالم شاهزادگان  اعليحضرت همايونی تشريف آورده آنرا رسميت داده
بزرگان از رجال دولت و ملت حاضرند ولی با وجود اين اين مجلس برای 
مذاكره كردن در موضوع اين يادداشت كه ازسفارت انگليس رسيده است 
صالحيت ندارد آنگاه صدای خود را بلند كرده ميگويم نه تهران ايران است و نه 

ئی شنيده ميشود امين الشريعه  از گوشهايران تهران صدای تحسين بلند ميشود و 
 .نماينده فارس ميگويد و نه تهران اين مجلس

شورايملی  نگارنده نطق خود را تعقيب كرده ميگويم يادداشت بايد برود بمجلس
آنكه بدانند بعد چه  و چون اين جمله نقشه نمايندگان است همه تصديق ميكنند بی

شورايملی مجلسی كه اكثريت آن طرف  اما كدام مجلس - گفته خواهد شد نگارنده
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توجه و اعتماد ملت بوده باشد پس بهتر است كه پيش از انعقاد مجلس شورای 
ئی از آقايان هست و افكار ملت را  ملی برای رفع اعتراضات كه بر انتخاب پاره

مشوش دارد فكری بشود تا صميميت ميان ملت و نمايندگان بوده باشد آنگاه 
 .بوظايف خود رفتار نمايدمجلس افتتاح شده 

اينجا همهمه درميان نمايندگان افتاده چند تن از آنها مخصوصا سه نفر نماينده 
نمايندگان كه نام برده شدند زبان باعتراض ميگشايند و ميگويند توهين شد خارج 
از موضوع سخن گفته شد اگر كسی بانتخابات اعتراض دارد بايد بعد از افتتاح 

د بالجمله صدای هياهوی نمايندگان بلند ميشود و بيشتر آنها مجلس درمجلس بگوي
در اعتراض بر نگارنده شركت ميكنند و يكی از آنها فرياد ميكند ناطق را بزنيد 
ازمجلس بيرون كنيدچون كسی گوش بحرف اونميدهد يكمرتبه قسمت عمده 

ال نمايندگان برخاسته در برابر نگارنده ايستاده مرامالمت ميكنند مجلس بح
انقالب افتاده است ونگارنده ساكت ايستاده رفتار كودكانه كسانی را كه ميخواهند 
كشتی يك مملكت پر آشوب را بساحل نجات بكشانند تماشا ميكنم و چون اصرار 
ميكنند ناطق راازمجلس بيرون كنيد ميگويم من حرف حق زدم چرا بروم هركس 

 .يم و بجای خود مينشينمنميتواند حرف حق بشنود روانه شود اين را ميگو
اعتنائی من بيشتر عصبانی كرده خود را  كنندگان را اين سخن و بی اعتراض

آماده بيرون رفتن مينمايند كسی هم آنها را مانع نميشود و اگر مانع ميشد هم شايد 
كشمكش ميان آنها و  آنها بيرون رفتن نگارنده را شرط ميكردند و اين كار بی

 .يگرفتطرفداران من صورت نم
بالجمله نمايندگان غير از چند نفر كه با نگارنده موافق بودند بصورت اجتماع از 

رو بمشير ) سيد دمحم تدين(مجلس بيرون رفتند و در حال بيرون رفتن يكی از آنها 
ايست كه مشير الدوله در موضوع  مرادش بيانيه( الدوله كرد و گفت بيانيه ششم 

راجعه بافكار عمومی داده است و از پيش گفته صحت و فساد انتخابات و لزوم م
كسی نميتوانست در چنين  اسد تو بود كه ما را باين روز انداخت وگرنه .)شده

 .مجلس اينطور بما حمله نمايد
پس از بيرون رفتن نمايندگان دو نفر از وزراء ميروند آنها را استمالت كرده 
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رهم برهم صحبت ميدارند برگردانند مجلسيان هم بعضی جابجا شده آهسته و د
بعضی ميگويند درست گفته شد و نمايندگان بناحق از شنيدن سخن حقی برآشفته 

 .شدند بعضی هم متحيرند چه بگويند
 

  دسيسه كاری و كشف حقيقت
 

نگارنده ساكت وآرام نشسته ازگفته خود پشيمان نيست واز بيرون رفتن 
ی ماندن موافقين از آنها مسرور نمايندگان مخالف خود ماللی نداردچنانكه از بجا

هستم خصوصا كه از مشير الدوله ميشنوم آهسته ميگويد شما خارج از موضوع 
سخن نگفتيد بلكه آنكس خارج از موضوع گفت كه اظهار كرد من ميتوانستم 
مجلس را باز كنم و نكردم چند دقيقه مجلس باينصورت ميگذرد اشخاصی ميآيند 

ارند و ميروند در اينحال حاج سيد دمحم امام جمعه با وزراء و علماء صحبت ميد
تهران نزد نگارنده آمده ميگويد بهتر آن است باتفاق برويم از نمايندگان دلجوئی 
كرده آنها را برگردانيم ساير روحانيان هم اين نظررا تأئيد مينمايند نگارنده 

كنم اين باتفاق امام جمعه از مجلس خارج شده در حياط باغ گلستان احساس مي
ئی بود برای بيرون بردن من ازمجلس و برگردانيدن نمايندگان از اين  دسيسه

روچون امام جمعه ببهانه رفتن نزد نمايندگان برای حاضر نمودن ايشان باصالح 
ميرود نگارنده توقف نكرده بطرف حياط تخت مرمر روانه ميشوم كه بمنزل 

ام مجلس هم ديگر  ا كردهخود بازگشت نمايم وتصور كردم تكليف خود را اد
منعقد نخواهد شد در صورتيكه نميدانم در حياط تخت مرمر چه گذشته است و 

ايست بلی خارج از دربار جمعيت بسيار ازهرطبقه  خارج از دربار چه هنگامه
جمع شده با نهايت بيصبری انتظار نتيجه مجلس را دارند در حياط تخت مرمر 

رح رفتار آنها با واردين از پيش نوشته شد در هم جمع كثير از وجوه مليون كه ش
حال انتظارند و در ميان اين جمع اشخاصی هم از عنصرهای فاسد وجود دارند 
كه بظاهر همرنگ مليون و در باطن خدمتگذار بيگانگانند چندان تميزی هم در 
كار نيست بلكه شايد حرارت مصنوعی آنها بر ضد قرارداد و يادداشت انگليس 
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مبحث كردن از عناصر صالح بر زيادت بوده باشد در اينوقت كه  برای خلط
 نمايندگان قهر كرده از مجلس بيرون

ميروند آنها كسی را روانه ميكنند باين مردم بگويد ويا از آن اشخاص فاسد كسی 
از زبان آنها چيزی شنيده درميان اين جمع از مليون شهرت ميدهد كه نمايندگان 

بحمايت ) يعنی نگارنده(صحبت بدارند ولی فالنی  خواستند بر ضد يادداشت
يادداشت بر آنها حمله كرد آنها هم تعرض كرده از مجلس خارج شدند اين خبر 
ساختگی و اين دسيسه مضحك خاطر مليون را متأثر ساخته همه در حال حيرت 

 .هستند كه من از دور نمايان ميشوم بآرامی و با مسرت خاطر ميآيم
بجانب من ميآيند خصوصا كه ميبينند من تنها و زودتر از  جمعيت بطور تعرض

ام فرياد ميكنند چه بود؟ چه شد؟ بعضی  هركس و در غير موقع انتظاربيرون آمده
ام يكی با اضطراب  نگارنده من چه كرده!! از روی حيرت ميگويند شما شما

ال خاطر خبر جعلی را نقل ميكند ميگويم دروغ است و مسئله برعكس در اين ح
صدائی از پشت سر شنيده ميشود كسی نام مرا ميبرد و بمردم ميگويد او وظيفه 
وطنپرستی خود را كامالادا كرد اين شخص حاج سيد دمحم معروف بصراف است 

دوست و محل اعتماد مليون ميباشد حاج سيد دمحم بعد از  كه مردی پرهيزكار وطن
شبهه را از مليون برطرف نگارنده از مجلس درآمده اينك ميرسد و تصديق او 

ميسازد همه بمهربانی اطراف نگارنده جمع شده تقاضا ميكنند شرح مطلب را 
 .بيان نمايم

نگارنده مختصری از ما وقع نقل ميكند و صدای زنده باد آنها بلند ميشود نگارنده 
ميخواهد روانه شود دو نفر ازصاحبمنصبان نظميه رسيده مرا بعنوان اينكه بايد 

 .الی برگرديد برده در باغ گلستان در اطاق وزير دربار توقيف مينمايندبمجلس ع
كنندگان بعد از بيرون آمدن  و اما حال مجلس بعد از انقالب مزبور و حال تعرض

نگارنده امام جمعه تهران بعضی از نمايندگان را بمجلس عالی برگردانيده ولی 
موقع متفرق شدن  مجلس ديگر سر نگرفته وبرهم خورده رئيس الوزراء در

مردم گفته است نتيجه مجلس اين شد كه يادداشت بمجلس شورای ملی برود 
نتيجه ماند و مردم  ممتاز الملك گفته است خير اين هم نتيجه نشد بلكه مجلس بی
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 .متفرق شدند
اند من  توقيف من دو سبب داشته يكی آنكه نخواسته - و اما علت توقيف نگارنده

ون دربار جمعند روبرو شد قضايا را برای آنها نقل نمايم با مردم بسيار كه بير
فتنه بزرگ شود و ديگر آنكه وكالی فرمايشی مجلس كه ميخواهند از همين  مبادا

اند هرچه كمتر مردم  در خارج شوند و از ميان همين خلق بگذرند تصور كرده
اند  واستهبر اصل واقعه آگاه گردندبرای آنها كم خطرتر خواهد بود و باين سبب خ

مرا توقيف كنند تا آنها روانه شوند چنانكه شنيده ميشود يك عده از ايشان كه 
بيشتر مورد بدگمانی مردم هستند از راههای غير معمول و با كمال احتياط خود 

 .اند را از محوطه دربار بيرون افكنده
و باالخره چون مجلس برهم ميخورد و هيئت علمای روحانی ميخواهند روانه 

وند ميشنوند با نگارنده اين رفتار شده است بصورت اجتماع باين حجره آمده ش
ئی كه  مرا با خود ميبرند و تا با جمعيت بيرون دربار روبرو نشوند از راه باغچه

اتصال بدربار دارد بيرون ميروند و از وسط ميدان ارك خارج ميشويم در اين 
يدان را پر كرده است و همه حال ديده ميشود كه چند هزار جمعيت فضای اين م

انتظار دارند از اصل واقعه خبردار گردند و خواه و ناخواه مرا كشيده و برده 
 .ببيان كردن واقعه واميدارند

اند كه بواسطه مذاكرات نگارنده بيگانگان و  مردم تايك اندازه خبردار شده
ئی از  پارهاند وهم بر رنجش بيجای  پرستان از اين مجلس نتيجه نگرفته بيگانه

پرستان آگاه شده ازاين رو صدای زنده باد ومرده  نمايندگان همدست بيگانه
ئی در  بادشان بلند است و در عين حال خوشحالند و چنان مينمايد كه روح تازه

 .بدن آنها دميده شده است
نگارنده بخطابه شروع كرده ميگويم خدا و وطن خدا را بپرستيم و وطن را 

شرحی از حق حاكميت و از نعمت مشروطه و از قانون اساسی نگاهداری نمائيم 
و تجاوزاتی كه در انتخابات برخالف مصلحت مملكت شده نقل نموده شرح 
ميدهم قضيه يادداشت انگليس و آنچه در مجلس عالی گذشته است و در عين آنكه 
 خلق را بآرامی و بردباری و متانت توصيه ميكنم آنها را تحريص مينمايم كه در
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نگاهداری حقوق مشروع خويش تا آخرين نفس بكوشند و بر مسرت خاطرها 
افزوده ميشود آری مردم تهران بعد از چند سال كه اغلب در فشار حكومتهای 

اندحرف قانون و مشروطه و حقوق حاكميت  بازی بيگانگان بوده نظامی وسياست
نزديك شده ملی ميشوند و خصوصا كه ميفهمند خطری كه باساس استقالل آنها 

و بهتی كه ساعتی پيش در  بود عجالة دور شد البته خوشحالند و حزن و اندوه
 .ميان آنها حكمفرما بود ديگر ديده نميشود

مردم تهران در اين وقت برای اظهار قدردانی و توجه بخدمتگذاران ملت تا چند 
است فوج بتبريك نگارنده ميآيند و از طرف ديگر بديهی  دسته و فوج روز دسته

نگارنده دلتنگ هستند ولی دست خدا باالی  كه حسودان وخيانتكاران از
 .دستهاست

انعكاس اين واقعه و اثرخوشحالی آن در دل مردم واليات كمتر از خلق تهران 
نيست اما چه فايده يك ملت تهيدست از معلومات الزم تا بالئی ميرسد بهيجان 

 .ده بفكر چاره اساسی نميفتندميآيند و چون موقتا دور ميشود از خيال افتا
آوری قوای صالح  ئی آرام نگرفته ملت را بجمع نگارنده بعد از واقعه دربار دقيقه

و تشكيل صندوق ملی وكمك مادی دادن بدولت برای رفع حاجت فوری او 
آوری قشون متفرق شده تشويق مينمايد افسوس كه وطنپرستان  مخصوصا درجمع

پرستان دارندگانی هم در هر  ت بيگانگان و بيگانهتهی دستانند و زور و زردردس
لباس هستند كه عالقه آنها تنها بنگاهداری دارائی خويش است بهرصورت و 

 .بدست هركس بشود بحال آنها تفاوتی ندارد
عمده وجوه نقدينه دارندگان ازشخص پادشاه و رجال دولت و حتی روحانی 

جمع شده است و در اين وقت نمايان متمول در بانك شاهی ايران و انگليس 
باقتضای سياست استعماری انگليس بانك مزبور در دادوستد را بروی خلق بسته 

 .است
بانك شاهی روح و جان اقتصادی اين ملت را در قبضه قدرت خود گرفته است 
و تمام راههای دادوستد خارجی را بسته و در اين وقت كه بحران شديد اقتصادی 

است دولت خود اعالن كوچ كردن از اين مملكت را رويداده است بصالح سي
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داده شعبه های خود را در واليتها جمع كرده نقدينه مركزی خويش را از مركز 
ببنادر فارس برده است در صورتيكه هيچ ضرورت اين اقتضا را نداشته است و 
اگر احيانا ترس آمدن بلشويك روس و يا متجاسرين ايرانی او را باين احتياط 

داشته است ممكن بود بطور مخفی اين احتياط را رعايت كند نه اينكه صدای وامي
برچيدن بساط خود را با اين هياهو بلند كرده روز روشن صندوقهائی را كه 

بگاريها ريخته بعنوان سرمايه بانك و با  معلوم نيست چه دربر دارد در مالء عام
طر خلق را فراهم مستحفظين هندی ببنادر حمل نمايد و اسباب اضطراب خا

 .آورد
مردم هم حق دارند مضطرب باشند چونكه بانك ديگر كه رقيب اين بانك بوده 

های ديگر داخلی را دسايس اين بانك و  باشد درمملكت وجود ندارد صرافخانه
وضعی مملكت وبيفكری اولياء امورش ازهم متالشی ساخته پارسيان  بی

وستد نقدی مهمی كه  مانيانس دادهای معتبر داشتند ورشكستند طو  صرافخانه
داشت برهم خورد دو دسته صرافخانه كوچك شخصی كه باقيمانده است گنجايش 
دادوستدهای بزرگ را ندارند بعالوه برای نگاهداری آبروی خود بسيار دست 
بعصا راه ميروند در اين صورت روزی كه بانك شاهی در خود را ببندد تصور 

 .دی داخلی و خارجی بروی مملكت بسته شده باشدميشود در تجارت ودادوستد نق
قيدی دولت كه يك صراف بيگانه با سرمايه  علمی ملت و بی اين است نتيجه بی

مختصر باين مملكت آمده مشتی كاغذ پاره ميان اين مردم پاشيده روح ثروت 
مملكت را گرفته است وهمه را بخود محتاج ساخته بالجمله يكروز بعد از مجلس 

آمد  بانگاه بطور خصوصی رئيس دولت را مالقات ميكنم و او را از پيشدربار ش
روز پيش دلتنگ ميبينم خاصه كه از هيجان توليد شده در خلق ميتواند اندكی از 
زير فشار سفارت انگليس كه در تعجيل مطالبه جواب يادداشت وارد ميشود شانه 

ی نگران ميباشد او را پولی و احتياج شديد ادارات دولت خالی نمايد اما از بی
باقدام بقرضه ملی از داخله تشويق ميكنم تصور نميكند صورت بگيرد و همت 
پولداران مملكت را برای مساعدت با دولت و حصول اين مقصود رسا نميداند 
مگر آنكه پای اجبار در ميان بيايد آنرا هم كه قانون اساسی اجازه نميدهد رئيس 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٩٦                                                                             ٧    دق ، 

  

  

  

ها بدهم  واستم مفاد يادداشت انگليس را بروزنامهدولت در اين مالقات ميگويد خ
 .سفارت انگليس مانع شد و گفت همين كارتان باقيست

 .نتيجه ماندن مجلس دربار گرفته شد اشاره نمايم هائی كه از بی اينك بنتيجه
از پيش نوشته شد وثوق الدوله رئيس اسبق دولت و عاقد قرارداد برای پيشرفت 

يندگان مجلس شورايملی از طرفداران و دوستان بلكه سياست خويش ميكوشيد نما
بستگان او انتخاب گردند و بعد از عقد قرارداد و مسلم شدن اينكه رسميت  از

يافتنش موكول است بتصويب شدن در مجلس شورای ملی بيش از پيش در كار 
انتخابات دخالت كرد و كار را بجائی رسانيد كه ديده ميشد مخالف نبودن با 

 .شوندگان بوده باشد د بدان ميماند كه يكی از شرايط قانونی انتخابقراردا
انگليسيان هم در اين موضوع او را كمك مينمودند چه بمأمورين سياسی خود در 
واليات سرا دستور ميدادند كه در كار انتخابات نظر داشته باشند و گاهی هم 

مبدل ميشد چنانكه نظر داشتن آنها بدخالت كردن در رد و قبول اشخاص داوطلب 
های آن انتخابات كه سفارشهای شفاهی وكتبی دوستانه كاركنان  دوسيه

های انگليس را در واليتها بمأمورين انتخابات از اشخاص طرفدار   قنسولخانه
اند بيش  سياست خود دربر دارد مطلب را مدلل ميسازد و با اين تفصيل نتوانسته

مشكوك تهيه نمايند و آنهم معلوم نيست از سی نفر مقطوع بطرفداری از خود يا 
بعد از رسيدن بمقام نمايندگی و گذشتن اعتبارنامه آنها از مجلس با مالحظات 
بسيار كه در كار است تا چه اندازه بتوانند با دوستان بيگانه خود باوفا بمانند چه 

 .يمتا ظهر نميچران) بگفته عوام(ئی را  ما ايرانيان بحكم تاريخ شتر هيچ بيگانه
مجلس دربار پرده را از روی اين كار برچيده آشكار كرد كه يكعده از انتخاب 
شدگان ساختگی و فرمايشی هستند و اكثريتی كه از وجود آنها در مجلس حاصل 
شود محل اعتماد ملت نخواهد بود ديگر آنكه مجلس دربار انگليسيان را از 

ساختن آن اهتمام كنند گذشتن قرارداد از مجلس شورای ملی هرقدر هم كه در 
نااميد ساخت و حس كردند نميتوانند هيچگونه اختياری در مداخله بكار زور و 
زر مملكت بطور قانونی از ملت بگيرند تا برابر دولتهای ديگر بموجب آن 

 .اختيار قانونی اولی بتصرف از ديگران بوده باشند
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ی مقصدی كه داشتند مجلس دربار التهاب شديد انگليسيان را كه ميخواستند برا
بفوريت مقصود از يادداشت را بدست بياورند فرو نشانيد بلی انگليسيان چنانكه 
از پيش نوشته شد ميخواستند معاهده روس و ايران را كه روی بال و پر 

سيم خبرش بآنها رسيده است و بما هم بزودی خواهد  اصطكاك هوا با تلگراف بی
  ئی رسيد بر كار تمام شده

زند كه برای ما جز افسوس كه چرا در پذيرفتن يادداشت استقالل بر باد وارد سا
 .ئی نداشته باشد ده دو سه روز دست نگاه نداشتيم نتيجه

مجلس دربار كار را عقب انداخت تا عهدنامه مزبور رسيده مورد توجه ملت شد 
و دوباره رقابت روس و انگليس در ايران شروع گشت و جسم ناتوان ايران از 

ر فشار سياست يك پهلوی خارجی درآمد و باالخره مجلس دربار اين شبهه را زي
بر طرف ساخت كه تصور ميشد روح مليت از كالبد ايرانی پرواز كرده است و 

 .در اين پيكر ديگر يك رگ جنبنده و يا يك قطره خون جاری موجود نميباشد
وله و انتخابات بلی هموطنان عزيز من در موضوع مخالفت با قرارداد وثوق الد

مصنوعی كه هردو دو تير بود از يك تركش درآمده و بيك هدف ميخورد اظهار 
هويت و موجوديت كردند و در ميان نااميديها كه ناشی از عمليات سست و 

رويه قوه حاكمه اين مملكت است بروز اين احساسات رايحه اميدواری ميدهد  بی
   .گرچه در آينده دورتری بوده باشد

 
  ه روس و ايران و احوال عمومیمعاهد

ئی كشيد و سياست نورس روشن روس را در روی پرده ديده  اينجا بايد پرده
 .حركات سياسی عميق و تاريك انگليس را در پس آنپرده مشاهده نمائيم

روزی دو سه از تاريخ مجلس دربار گذشته است كه خبرهای مسكو راجع بعقد 
ر شده محفلهای سياسی را بخود مشغول معاهده روس و ايران در تهران منتش

ميسازد و مليون را روح حيات تازه ميبخشد آيا شگفت نيست كه ايرانی از 
شنيدن لغت روس همان لغت كه منفورترين لغتها بوددر گوش او اكنون خوشحال 

 گشته از بستن عهدنامه مودت با وی روح حيات مليش باهتزاز آيد؟
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نيست و اين خوشحالی از روی خصوصيتی  نه شگفتی ندارد اين اثر در روس
با آن دولت و ملت نميباشد بلكه سرچشمه اين خشنودی عمومی مالحظات ذيل 

 :است
اشخاص منور الفكر ما ميدانستند تجاوزهائی كه بحقوق ملی ما از سياسی و ) ١(

شكن دربار  اقتصادی واجتماعی و بلكه مذهبی ميشود بحكومت ستمكار حق
آنكه ملت روس از آنها آگاه و يا خشنود بوده باشد در اين  بیتزاری مربوط است 

صورت در سرنگون شدن كانون ستمكاری دربار مزبور تصور ميكنند بدست 
قدرت الهی از ستمكاران انتقام كشيده شده است از اين رو نسبت باشخاصی كه 

 .اند بين گشته اند خوش واسطه كشيدن اين انتقام شده
لفكر ميدانند چنانكه اكنون سياست انگليس آنها را بمضيقه ايرانيان منور ا) ٢(

انداخته است دردوره حكومت تزاری نيزيك قسمت ازبدبختيهای آنهاكه از طرف 
روس ميرسيد بارش در لندن بسته ميشد وبدست مأمورين روس در ايران گشوده 
 ميگرديد در اينصورت بكسانی كه اين راه غير مستقيم بدبختی را بروی آنها

 .اند متمايل ميباشند اند و اين حربه را از دست انگليس گرفته بسته
مليون ايران كه سياست واقتصاد خود رامقهور دست سياست انگليس ميبينند ) ٣(

ئی برای خالص شدن ايشان از قيد  تصورميكنند رسيدن سياست تازه روس وسيله
واقبی كه ديدنش مقهوريت مزبورخواهد بود ونميتوانندعواقب اموررا ببينند ع

ترهم آسان نميباشدو بهرصورت باز شدن پای سياست  بين برای مردم ازما عاقبت
 .جديد شمالی را فرج بعد از شدت تصور ميكنند

داری چنانكه در بعضی ازممالك ديگر  اگرچه در ايران مالكی و سرمايه) ۴(
رباب و موجود است وجود ندارد در مملكت ما نام مالكيت با ارباب است ولی ا

رعيت در نفع و ضررشريك هستند واتفاق ميفتد زمينی را كه رعيتی كشت 
ميكند همه وقت دردست اوو گذشتگان و آيندگانش باقی بوده و ميباشد و با فروش 

ئی از مالكين هستند كه در  ملك و تغييرمالك هم رعيت تغيير نميكند ولی باز پاره
هائی از نقد و  نمايند و هم سرمايهحق رعيت ستم كرده با او بانصاف رفتار نمي

جنس دردست دارند كافی هست كه اگر بكارهای عمومی بيفتد زندگانی اجتماعی 
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ما را بهترميسازد در اينصورت افكار سوسياليستی در طبقه سيم بيشتر ودرطبقه 
 .دوم كمتر رو بتزايد و تهييج است و صاحبان آن افكار بروس كنونی توجه دارند

ارت ايران است با روس بايد دانست كه بموجب احصائيه در موضوع تج) ۵(
تجارت ايران با روس هميشه يا اغلب صادرات بر واردات برتری داشته است و 

تر  از همين جهت شمال و مشرق ايران از قطعات ديگر مملكت آبادتر و با ثروت
د حتی بوده است و بعد از انقالب روسيه كه كار دادوستد با آن مملكت مختل مان

رعيتهای دور از سياست اقتصادی هم پی بردند كه تجارت با روس برای آنها 
ماوراء رود ارس و بحر خزر  يك مسئله حياتی است مأكوالت زياد كه بيشتر در

يك طرف محصول  بمصرف ميرسدروی هم ريخته فاسد ميشودوخريدار ندارداز
قيمت مناسب با وجه آن آنها پول نميشود و از طرف ديگر لوازم زندگانی را كه ب

محصول از روسيه بدست ميآوردند اكنون بايد از امريكا يا انگلستان با قيمت ده 
يا بيست برابر افزون خريداری نمايند در اينصورت معاهده روس و ايران را كه 

 .موجب رواج تجارت شمال تصور ميكنند البته با مسرت بسيار تلقی مينمايند
خبار فجايعيكه اخيرا در روسيه رويداده انديشناكند در ايرانيان از شنيدن ا) ۶(

صورتيكه هنوز معلوم نيست تا چه اندازه از ناحيه سياست خارجی دشمنان آنها 
بر آن قضايا شاخ و برگ نهاده شده باشد و ميترسند قشون سرخ بر ضد سياست 
انگليس باين مملكت وارد شود وهم باشخاص متعصب در آئين خاطرنشان شده 

ت كه بعضی از مرام بلشويكی مخالف آئين ماست و ازاين رو نميخواهند آن اس
مرام بايران سرايت نمايد و معاهده روس وايران را سدی در برابر آن تصورات 

 .وحشتناك ميدانند
مليون ايران ميدانند ورود قشون انگليس بجنوب اين مملكت كه باالخره خود ) ٧(

نه بودن قشون روس در شمال بوده است و را بشمال هم رسانيد در ظاهر ببها
عهدنامه روس و ايران محقق ميدارد كه قشون روس ديگر پا بخاك ايران 
نخواهد گذارد و در اين صورت انگليسيان ناچار خواهند بود قشون خود را از 

 .خاك ايران بكلی خارج نمايند
ا از يك ايرانيان محاسبات خود را با روسيه تزاری سنگين ميبينند زير) ٨(
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طرف دعاوی خسارتی بسيار ملكی مالی حقی و شرفی بر روسيه تزاری دارند 
و قطعا روس بلشويك از تسويه اين دعاوی ابا خواهد كرد و هم ممكن است 
روس كنونی بخواهد از بابت مطالبات بانك روس در ايران و از بابت لوازم 

ما بنمايد در اينصورت اند و غيره طرح دعاوی بر  جنگی كه در آذربايجان داشته
ئی كه تمام دعاوی فرضيه آن طرف را ساقط نمايد و در ازای حقوق  عهدنامه

پايمال شده ايران تعويضاتی بدهد از بخشيدن قروض سابق از مسترد داشتن 
اند از واگذاردن مؤسسات و متعلقات  امالك واراضی كه تحت فشارازايران گرفته

های قديم كه همه بحال  الوه لغو كردن عهدنامهخودشان در ايران بملت آزاد ما بع
های مشترك با دولت ديگر را البته صالح  ايران مضر بوده است حتی عهدنامه

مملكت و موجب مسرت فوق العاده خاطر ايرانيان ميباشد و آينده روشنی را 
 .بخود وعده ميدهند

د و هشتص ٨١۴در روزنامه نيم رسمی ايران شماره  -معاهده روس و ايران
) ١٣٣٩(چهارده در سيم ماه ربيع الثانی يكهزار و سيصد و سی و نه هجری 

 .شرح ذيل منتشر گشت
مواد ذيل درمسكو تحت نظر كميسرخارجه و نماينده ايران نوشته شده و بهيئت 
معظم دولت درتهران پيشنهاد شده و در نتيجه مجلس مشاوره عالی بعضی از آن 

ذيال درج ميشود روزجمعه گذشته بتوسط جرح و تعديل شده بدين صورت كه 
آقای منشورالملك بآستارا مخابره گرديده كه ازبادكوبه بآقای مشاورالممالك سفير 
كبير ايران در روسيه مخابره شود و اختيارات تام بآقای مشاور الممالك داده شده 
است كه در مسكو آنرا از طرف دولت ايران قطعيت داده بامضای حكومت 

 .انندسويتی برس
دولت جمهوری روسيه تمام عهدنامجات و قراردادها و معاهدات دولت ) ١(

 .سابق روسيه را با ايران لغو مينمايد
دولت جمهوری روسيه تمام معاهدات و قراردادهای دولت سابق روسيه را ) ٢(

 .با دولت ثالثی راجع بايران لغو مينمايد
 .يكديگر احتراز ميورزنددولتين متعاهدتين از دخالت در امور داخلی ) ٣(



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٠١                                                                             ٧    دق ، 

  

  

  

دولت جمهوری روسيه قروض ايران را بروسيه باطل ميشمارد و در هر ) ۴(
 .محلی كه برای تأديه قروض مزبور معين شده بود دخالت نخواهد نمود

روسيه بانك استقراضی را با نفوذ و اشيا و محاسبات و اموال منقول و غير ) ۵(
 .منقول آنرا بايران تفويض مينمايد

روسيه شوسه انزلی تهران قزوين همدان و كليه متعلقات آن و اسكله و ) ۶(
وسايط نقليه در راه اروميه را و تمام خطوط تلگرافی كه روسيه در ايران كشيده 

 .است و پرت انزلی و تمام متعلقات آنرا بايران تسليم و تفويض ميكند
 .خواهند داشتدولتين متعاهدتين در كشتيرانی در بحر خزر حق متساوی ) ٧(
اند از درجه  تمام امتيازاتی كه دولت سابق روسيه و اتباع آن از ايران گرفته) ٨(

اعتبارساقط است اراضی وامالكی كه روسيه سابق دارا بود فقط عمارت سفارت 
در تهران و زرگنده و عمارات قنسولگريها بملكيت روسيه باقی ميماند دولت 

مزبوررا بدولت خارج ديگری يا باتباع دولت  ايران هم وعده ميدهد كه امتيازات
ديگر ندهد دولت روسيه در اداره كردن قريه زرگنده مداخله نخواهد داشت 

آهن جلفای تبريز وكشتيهای درياچه اروميه هم  الغای امتيازات البته شامل راه
 .خواهد بود

طرفين ده و فيروزه بدولت ايران اعاده ميشود و در رود اترك  جزيره اشوره) ٩(
متعاهدتين حق متساوی دارند برای رفع اجحافات از هرحيث اراضی و مياه در 
طرف خراسان كميسيونی از روس و ايرانی معين و اختالفات را رفع خواهند 

 .كرد دولت ايران مالكيت روس را در سرخس روس تصديق مينمايد
ات آنها دولت روس تمام ادارات روحانی روس را در ايران منحل و عمار) ١٠(

 .را بايران واگذار مينمايد كه برای تأسيسات ملی بكار ببرند
حق قضاوت قنسولها بكلی باطل شده و رعايای طرفين روس و ايران تابع ) ١١(

 .قانون محلی خواهند بود
اتباع طرفين در خاك يكديگر از خدمت نظامی و پرداخت عوارض جنگی ) ١٢(

 .معاف هستند
فين در خاك طرفين رعايای روس در ايران و در مسافرت اتباع طر) ١٣(
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 .رعايای ايران در روس حقوق ملل كاملة الوداد را خواهند داشت
تجارت و حقوق گمرك امتعه روس در ايران بموجب نظامنامه عليحده در ) ١۴(

 .كميسيونی مركب از طرفين معين خواهد شد
 .طرفين حق ترانزيت در خاك يكديگر خواهند داشت) ١۵(
طرفين متعاهدتين هرچه زودتر باب مخابرات پستی و تلگرافی را باز ) ١۶(

 .خواهند كرد و قرارداد آن توسط كميسيون عليحده معين ميشود
طرفين در پايتخت يكديگر با رعايت حقوق بين المللی نماينده سياسی ) ١٧(

 .خواهند داشت
ود و بايد اين طرفين در نقاطی كه الزم بدانند تأسيس قنسولگری خواهند نم) ١٨(

 .تأسيس و تعيين قنسولگری قبال باطالع و تصويب طرفين رسيده باشد
اگر قشون دشمن روسيه بخواهد از ايران بروسيه حمله كند پس از آنكه ) ١٩(

دولت روسيه توجه دولت ايران را باين مسئله جلب كرد اتمام حجت خواهد نمود 
نعت از ورود قشون روس در صورتيكه دولت ايران قادر بجلوگيری نشد مما

نخواهد كرد و روسيه از آذربايجان و ارمنستان در تجاوز بايران ممانعت خواهد 
 .نمود

هر گاه صاحبمنصبان بحری كه دولت ايران استخدام نمايد از خدمت ) ٢٠(
دولت ايران بخواهند سوء استفاده نموده بر عليه روسيه اقدام نمايند روسيه 

 .خواهد خواست انفصال آنها را از ايران
دولت ايران وعده ميدهد كه در باب اعطای امتياز شيالت با كمپانيهای ) ٢١(

مركب از تبعه ايران و روس داخل مذاكره شود برای فروش و حمل ماهی 
 .بروسيه موجبات تسهيل در قرارداد تجارتی و گمركی فراهم خواهد نمود

و در آنجا قنسولخانه  در هرشهری كه بانك استقراضی خانه داشته باشد) ٢٢(
 .روسيه منزل نداشته باشد يكی از خانهای بانك برای قنسولگری داده خواهد شد

روس متعهد ميشود تمام خساراتی كه از قشون روس بايالت گيالن وارد ) ٢٣(
 .شده جبران نمايد برای تعيين خسارات كميسيونی از طرفين منعقد خواهد شد

 .صويب طرفين خواهد رسيدعهدنامه در مدت سه ماه بت) ٢۴(
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 عهدنامه بروسی وفارسی نوشته شده وهردو مضمون سنديت خواهد داشت) ٢۵(
 .عهدنامه بعد از امضاء فورا مجری خواهد شد) ٢۶(

صورت معاهده مزبور بتوسط منشور الملك كه در بادكوبه انتظار جواب دارد 
مفادش ممانعت  اند و بمسكو فرستاده ميشود و چون يك ماده كه روسها خواسته

نكردن دولت ايران است از نشر مسلك بلشويكی در اين مملكت در اينصورت 
حذف شده است بمشاور الممالك اجازه ميدهند گرچه در ضمن يك مكاتبه رسمی 

 .بوده باشد آنرا بپذيرد و بگويد اين چيزی نيست كه درعهد نامه نوشته شود
هركس در همه جا اظهار بشاشت اين اقدامات دولت در مليون حسن اثر كرده از

و رضايت شنيده ميشود اما كسانيكه از اوضاع روزگار چندان بيخبر نميباشند و 
مخصوصا انگليسيان را ميشناسند نميتوانند اين مسئله را باين سادگی پذيرفته و 

 .باين آسانی گذشته و تمام شده بپندارند
اعتنا و  ان نزد انگليسيان بیهای روس است باير بلی آنقسمت از عهد نامه كه داده

نزد ايرانيان بخشش دوست اشكالی ندارد ولی چگونه انگليسيان راضی ميشوند 
سفير بلشويك با جمعی كارگر بتهران وارد شده درهای سفارت روس را برای 
انتشارافكار بلشويكی واشتراكی كامال باز بگذارند وبرای خروج و دخول 

غلب منور االفكاران هستند رادعی و مانعی اشخاص مخالف سياست انگليس كه ا
نبوده باشد و همچنين چگونه انگليس درموضوع ماده نوزدهم سكوت ميكند كه 
قشون روس برای بيرون كردن قشون بيگانه ديگر كه خود اوست حق داخل 
شدن بخاك ايران را داشته باشد و بهر صورت انگليسيان چگونه رضايت دادند 

نه سپهدار اعظم بگذرد با اينكه كابينه مزبور كامال در دست اين عهد نامه از كابي
رضايت آنها  قدرت آنهاست اين مطلبی است كه درست نميتوان فهميد و البته بی

نگذشته است و ديگر سلطان احمد شاه را كه از ترس دارائی خود ازشنيدن نام 
رايران در اند د بلشويك بيشتر وحشت دارد تا نام ملك الموت چگونه راضی كرده

ئی  تبليغات بلشويكی گشوده گردد پس بگفته عوام بايد زير اين كاسه نيم كاسه
ايكه در پس پرده است ميخواهند عهد نامه مزبور  بوده باشد كه باطمينان نقشه

بجريان تصويب بيفتد سر روسها را بكار معاهده گرم كنند و مليون را كه با 
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از جوش و خروش بيندازند تا بفراغت  بيصبری انتظار گذشتن معاهده را دارند
اند و چند روزی وقت الزم  ئی را كه در دست گرفته خاطر اسباب اجرای نقشه

دارد فراهم بياورند و آنچه در پس پرده است آشكار گردد و بتوانند مقاصد را 
 .بصورت ديگر انجام بدهند

  
  امرار وقت و پريشانی احوال دولت

ئی از اوضاع سلطنت  بازی راببينيم الزم است شمه پيش ازآنكه پشت پرده سياست
 .و دولت بيان نمائيم

و مليون صالح نميديدند و . شاه كه با نهايت اصرار ميخواست باروپا برود
ميگفتند اگر ميرود بايد استعفا بدهد و برود و نه تنها افكار وطنپرستان مخالف 

هم بزبان وزير مختار آنها  مسافرت او در اين موقع باريك بود بلكه از دربارلندن
پيغام باو ميرسيد حركت نكند وبا تخت وتاج خويش بازی ننمايد و او نميپذيرفت 
ناگهان عزم رحليش باقامت مبدل ميگردد و با اطمينان خاطر ميماند پيداست آگاه 

ئی در كار است كه خيال اورا از آنچه از آن ميترسد آسوده خواهد  شده است نقشه
 .نمود

بعد از مجلسی كه سپهداراعظم مركب از شاهزادگان و  -دولت و دولتيانو اما 
رجال اولی مملكت برای شور در عهدنامه روس و ايران منعقد ساخت و آن كار 

ها و رئيس  بصورتيكه نوشته شد پايان يافت كشمكش باطنی ميان منتظر الوزاره
صالح دولت شدت كرد بر سر مسند رياست ويا بگفته دو طرف برعايت م

 .مملكت
در اين كشمكش چهار نفر وزير كاشان رفته و برگشته بيشتر دوندگی دارند خود 
را وجيه المله و اولی بدخالت در كارهای ملكی ميدانند و كمك ميدهد افكار آنها 
را برادری يكی از ايشان با ميرزا جواد خان سعد الدوله كه ميخواهد رئيس 

ضويت بپذيرد اما مليون با رياست سعد دولت بشود و اين چهار تن را هم بع
اثر ميماند  ها هم در موافق كردن آنها بی الدوله موافق نيستند و سعی وجيه المله

در اينصورت كسی كه بتواند دولتی تشكيل كند و آن چهار نفر را هم بعضويت 
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بپذيرد ميرزا حسن خان مشيرالدوله اوال و ميرزا حسنخان مستوفی الممالك است 
  .اشخاص ديگر هم دركارهستند كه ازآنهاست عبدالحسين ميرزای فرمانفرماثانيا 

فرمانفرما چند سال والی فارس بوده در اينوقت بتهران آمده پسرش فيروز 
ميرزای نصرة الدوله وزير خارجه سابق را از اروپا طلبيده ميكوشد رئيس 

 .دولت بگردد
ن مينمايد در مجلسی كه پر نگارنده بموجبی در ايام ورود او بتهران از وی ديد
ايد  ام در راه زمين خورده است از محترمين تهران بشاهزاده ميگويم شنيده

ئی بدهانتان وارد شده جواب ميدهد با يك صدای آميخته بغرور و تكبر بلی  صدمه
 .طبيعت مشتی بدهان ما زد تا كی بتوانيم آنرا تالفی نمائيم

يعنی مشتی بدهان طبيعت بزنيد خير ! يدنگارنده بدون مالحظه ميگويد تالفی كن
هرگز چنين تصوريرا بخود راه ندهيد اگر او بهمين اندازه قناعت كرد شما هم 
راضی باشيد كه مشت دوم را نزند اين جواب نه تنها شاهزاده مغرور را شرمنده 
ميسازد بلكه از اين جواب و سئوال حال بهت و حيرتی در وجود حاضرين 

 .ره شاهزاده معذرتی ميخواهد و ميگذردرويميدهد و باالخ
بالجمله بعد از چند روز يك مالقات خصوصی از اين شاهزاده نموده باو ميگويم 
با اينكه ميدانم نصيحت در وجود شما اثری ندارد باز محض اتمام حجت ميگويم 
دنيا دگرگون شده است و سيلی رو بمملكت ما ميآيد كه هرسدی در راه او باشد 

وخار وخسها را از ميان ميبرد اوضاع حاضر هم قابل دوام نميباشد  محو ميشود
امروز روزی استكه شما پيش افتاده با سرمايه قابلی كه داريد قوای متفرق شده 
نظامی را جمع كنيد مخصوصا قوه قزاق را كه در حال پريشان است مرتب 

ز تجاوزات ساخته بدولت وقوای آن مركزيت داده باصالحات داخلی بپردازيد و ا
خارجی جلوگيری كنيد ازبلشويك روس هم وحشت نكرده خود را كرپاتكين 

 .ايران نمائيد
 .فرمانفرمااز روی حيرت ميگويد من چگونه ميتوانم كرپاتكين ايران بشوم

كرپاتكين اول سرداردولت تزاری دردوره بلشويكی روسيه هم توانست  -نگارنده
ری كرده دارائی هنگفت خود را در خدمت بزرگ بوطن خود بنمايد چون فداكا
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سفره عمومی گذارد واگر اين كار را نكرده بود او هم مانند ديگر همقطارانش 
 .بلكه مانند امپراطور معظمش ببدترين عقوبتها گرفتار گشته بود

 فرمانفرما ميگويد اگر آن سيلی كه گفتيد برسد من هم جزو آن خار و خسها
اب ميدهم اگر آن كاركه گفتم كرديد ديگر خار و خواهم بود كه از ميان ميبرد جو

خس نخواهيد بود فرمانفرما اظهار ميكند بمن تكليف رياست دولت را ميكنند 
نميپذيرم ولی برای رياست قشون حاضرهستم ودرمدت شش ماه سی هزار 

 .قشون حاضر كرده جلوگيری از بلشويك را هم تعهد مينمايم
دارائی رعنوان و از اين راه باز دخلی كرده باينجا ميفهماند كه ميخواهد باين 

هنگفت خويش بيفزايد و انتظار فداكاری و وطنپرستی از اينگونه رجال داشتن 
 .خبط و خطاست

فرمانفرما ميكوشد بمقصود خود برسد و زمامدار مملكت بگردد ولی نه مليون 
ه در ميپذيرند و نه دوستان خارجی او بعد از فريبی كه از پسرش نصرة الدول

كار قرارداد خوردند ديگر فريب حرفهای او راميخورند ناچار بميرزا حسن خان 
مستوفی الممالك متوسل ميشود كه او را رئيس دولت بكند و خود وزير جنگ 
بگردد در اينوقت نجفقلی خان صمصام السلطنه بختياری هم باز بخيال رياست 

وزه خود را گرم كرده دولت افتاده ششم يا هفتم اشخاص داوطلب ميگردد و ح
بيش از پيش برای سورچرانان  ابيكاران را وعده كار ميدهد سفره ايالتی خود ر

ميگستراند و بقدری هياهو راه ميندازد كه سپهدار اعظم استعفا داده كنار ميرود 
دوست با مشكالتی كه در كار  و بحران دولت بطول ميانجامد چه اشخاص وطن

شرط و قيد نميتوانند زير بار بروند رقابت  بیسياست خارجی هست بآسانی و 
پرست هم قوای مختلف آنها را درهم شكسته  طلب و منفعت شديد اشخاص رياست

 .نميگذارد هيچيك بمقصود نزديك گردند
ئی ندارد  شاه هم كه پيش از اين از بحران دولت انديشه داشت در اينوقت انديشه

طمعی و تهی دستی كه از مال دنيا و باالخره مستوفی الممالك كه بواسطه كم 
ها كمتر است از طرف  اش از خارجه دارد جرئتش از ديگران بيشتر و مالحظه

 .شاه مأمور تشكيل دولت ميشود
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مستوفی الممالك از شاه مهلت ميطلبد بلكه قبال با انگليسيان در موضوع قرارداد 
د بيمحذور مجلس مذاكره كرده بلكه راهی برای لغو كردن آن بدست آورد و بتوان

 .را باز نمايد و با مجلس كار بكند
مستوفی الممالك برخالف دو رئيس دولت پيش از خود كه بانگليسيان وعده 
ميدادند مجلس را دائر كرده قرارداد را بمجلس خواهند برد با صراحت لهجه 
بآنها ميگويد قرارداد قابل بردن بمجلس نيست و من بعد از داخل شدن بكار اول 

رافی را كه امضاء خواهم كرد دستورالعملی است بسفرای خارجه خود كه از تلگ
هركجا صالح باشد برای اصالحات اداری مخصوصا ماليه و صاحبمنصب 
برای قشون اجير كرده بفرستند چونكه بهمه حاجت داريم و نميتوانيم همه را از 

دوله و موجب انگليس بخواهيم بديهی است اين اقدام من مخالف قرارداد وثوق ال
رنجش شما خواهد شد در صورتيكه رنجيدن شما را هم صالح مملكت نميدانم 
پس بهتر اين است قبال باهم طرح لغو شدن قرارداد را بريزيم و ضمنا معلوم 
كنيم شما از ما چه ميخواهيد و ما از شما چه همينكه سنگينی اين بار از دوش 

مجلس و هرمشكل داخلی ديگر را من برداشته شد مشكالت انتخابات و افتتاح 
 .دار حل آن خواهم شد عهده

انگليسيان سفارت تهران جواب ميدهند ما دستوری از لندن نداريم كه با شما در 
اين موضوع داخل مذاكره شويم مستوفی الممالك از آنها تقاضا ميكند بلندن 

يرا آنها ئی از اين تقاضا بگيرد ز اينكه نتيجه تلگراف كرده جواب بخواهند بی
 .نقشه ديگر دارند و باين صحبتها اهميت نميدهند

دولت  پس ازمستوفی الممالك كاری ساخته نشده بكنارميرود وچند روز مملكت بی
ميماند فقط شاه با جرئتی كه نظيرش از او كمتر ديده شده است معاونين 

 ها را طلبيده هريك را مسئول كار خويش قرار داده ميسپارد خبر وزارتخانه
 .جريان كارها را بخود او بدهند

شاه مجددا بسپهدار اعظم تكليف كرده است دولتی تشكيل بدهد يكی برای 
گذرانيدن وقت تا موقع آشكار شدن آنچه در پس پرده است برسد و ديگر آنكه 

اند بواسطه امضاء  استعفای سپهدار درمسكو سوء اثركرده است و تصور نموده
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گيری كند و نميدانند جانشين او با آنها چه  است كناره عهدنامه آنها او مجبور شده
معامله خواهد كرد وميخواهند او بجای خود بماند شاه هم صالح ديده است موقتا 

 .هم كه باشد او رئيس دولت بوده باشد
رفته را هم بعضويت كابينه خود  سپهدار ازشاه تقاضا ميكند چهار نفر وزيركاشان

روزهای عمراين كابينه بيشتر از عدد اعضای آن نيست بپذيرد شاه ميداند شماره 
 از دراينصورت تقاضای سپهداررارد نميكند واوهيئت دولتی راكه سه نفر

رفته هم جزوآنها هستند بشاه معرفی ميكنددر صورتيكه آن  چهارنفر وزيركاشان
چهار نفر باهم عهد و پيمان دارند از يكديگر جدا نشوند بلی چهارم آنها اسباب 

رای بدست آوردن خبرهای مخفی از منابع خارجی بيش از رفقايش در دست ب
بازيها مشغول  دارد و ميشود كه خبردار شده باشد از آنچه در پس پرده سياست

خودآرائی است بزودی هويدا ميشود و نتوانسته باشد رفقای خود را قانع كند كه 
اينجا بايد دانست . استخودداری نمايند و او ميرزا اسماعيل خان ممتاز الدوله 

كه چون عده نمايندگان مجلس چه از آنها كه در عهد قرارداد گذارندگان انتخاب 
اند  انگاری برگزيده گشته اند و چه آنها كه در رياست اول سپهداری با سهل شده

بحد نصاب برای افتتاح مجلس رسيده است و همه آنها بغير از معدودی از 
دارند بزودی مجلس دائر گردد دولت خبر داده و  وطنپرستان از ايشان اصرار

جمادی االولی يكهزار و  ٢٧ها نشر شده است كه روز يكشنبه  در روزنامه
مجلس شورايملی افتتاح خواهد شد در اينصورت ) ه ١٣٣٩(سيصد و سی و نه 

ميان روز معرفی وزراء بشاه و روز افتتاح مجلس مدت بسيار كمی فاصله است 
سطه سوء انتخابات و از ترس تصويب شدن قرارداد در مجلس در صورتيكه بوا

افكار ضد افتتاح مجلس شدت و عموميت يافته است گرچه ترميمی هم در 
اند و ميتوان گفت امروز تعجيل در  قرارداد بشود چنانكه انگليسيان بآن رضا داده

ال افتتاح مجلس انديشه عالی و فكر مقدس هرايرانی وطنپرست ميباشد در اين ح
تكليف اين دولت بينوا در اينوقت تنگ و در مقابل اين هيجان شديد ملی چه 

 .خواهد بود
ئی  گفتم هيجان شديد ملی بلی با اينكه عنوان حكومت نظامی است هيچ قوه
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نميتواند مردم را از اظهار نارضائی كردن از قرارداد و از تعجيل افتتاح مجلس 
گاهداری استقالل سياسی و اقتصادی باز دارد برعايت حفظ قانون و باميد ن

 .مملكت بلغو كردن قرارداد مشئوم
 آباد يعنی عمارت ييالقی سلطان احمد شاه نموده اينك نظری بدربارسلطنت

مشاهده كنيم كه سپهدار اعظم وزرای خود را بشاه معرفی ميكند و شاه بآنها 
 .تأكيد مينمايد كه روز موعود مجلس بايد افتتاح گردد

ه وزير دارای وجاهت ملی عرض ميكند آيا بهتر نيست افتتاح مجلس يكی از س
قدری تأخيرشود تا در اطراف آن تجديد نظری بشود شاه نميپذيرد و مذاكرات 
طوالنی ميشود و در ضمن صحبتها شاه بآنها يعنی به پيشنهاددهنده تأخير افتتاح 

ملك جواب ميدهد ما مجلس و دو رفيق او ميگويد شما وجيه المله ميباشيد ممتاز ال
نوكريم وجاهت نوكر بوجاهت ارباب اوست اگر اعليحضرت وجاهت ملی دارند 
ما هم داريم و اگر ندارند ما هم نداريم باز شاه سخن تعرض و تمسخرآميزی 
ميگويد ميرزاحسنخان محتشم السلطنه خودداری نكرده عرض ميكند اگر از ما 

و يا بهندوستان تبعيد فرمائيد و آسوده  نگرانی داريد بهتر اين است ما را ببغداد
 .خاطر شويد

بالجمله كاربكدورت كشيده سه وزيروجيه المله دوساعت بيشترازعمر وزارتشان 
ميروند  شميران بشهربرگشته بخانهای خود نگذشته متعرضانه ومستعفی از

تكليفی باتفاق وزراء ديگرش بشهربازگشت مينمايد  ورئيس الوزراء هم باحال بی
م ناگفته نماند كه در همين روز پيش از معرفی وزراء شاه نمايندگان وكالی و ه

اعتمادی باين سه  اند از طرف اكثريت نمايندگان اظهاربی سفارشی را كه آمده
نفروزير بكنند پذيرفته وبآنها وعده مساعد داده است دراينصورت مذاكرات 

اساس نبوده  یاودرمجلس معرفی وزراء وتعرض بسه وزير مزبور ساده و ب
 .است

خالصه دو سه روز باز دولتی در كار نيست و رئيس الوزراء برعايت رفقای 
شاه استعفاء داده عرض كرده است ه اش وبمالحظه افكارعمومی ب گانه سه
 .وجود آن سه نفر نميتواند قبول مسئوليت بنمايد بی



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣١٠                                                                             ٧    دق ، 

  

  

  

دولت  در اينصورت روز افتتاح مجلس كه وعده داده شده است بواسطه نبودن
آنكه كسی رسما تأخير آنرا خبر داده باشد و تاريخ ديگر را  قهرا تأخير ميشود بی

معين نموده باشد اما نمايندگان فرمايشی بخود وعده ميدهند كه روز هيجدهم 
جمادی االولی كه روز جشن ساليانه تأسيس مجلس است بآرزوی خود ) ١٨(

كرد و ديد برای جلوگيری از  خواهند رسيد در اين حال نظری بكار مليون بايد
 .ئی را تعقيب مينمايند نمايندگان فرمايشی چه نقشه افتتاح مجلس با

شدگان كه از روی صحت انتخاب  نقشه مليون اين است كه يك عده از انتخاب
ئی بشاه نوشته استدعا كنند در افتتاح مجلس  اند و در اقليت هستند عريضه شده

ان آذربايجان وگيالن برسند اين عريضه بامضای دست نگاهداشته شود تا نمايندگ
يازده نفر كه در ميان آنها امضای مهمترين اشخاص از نمايندگان تهران و غيره 
هست فرستاده ميشود و صدای غريبی در تهران كرده نمايندگان فرمايشی را 

رفته در  سخت غضبناك ميسازد اما توجه زياد مليون بنمايندگان مخالف آنها رفته
ئی از آنها برای تحصيل وجاهت از  ان آن جمع اختالف كلمه انداخته عدهمي

گانه اظهار ميدارند  اكثريت بركنار شده همعقيده بودن خود را با نمايندگان يازده
و عدد موافقين با تأخير افتتاح مجلس به بيست نفر ميرسد و اكثريت موافق 

 .دادن درمجلس باقليت مبدل ميگردد نسبت بعدد صالحيتدار برای رأی
ئی تحت عنوان  نگارنده هم دراينوقت بتقويت موافقين با تأخيرافتتاح مجلس رساله

حقيقت نوشته طبع ونشر ميدهد رساله مزبور مشتمل است بر خالصه وقايع 
رياست وثوق الدوله و عقد قرارداد و تأثير آن در دخالت دولتيان و بيگانگان 

ی و نصيحت دادن بملت در خاتمه دادن درانتخابات نمايندگان مجلس شورايمل
بخودسريها و شروع باصالحات اساسی با رعايت حدود حكومت ملی تا گرفتار 

 .عاقبت وخيم نگرديم اين رساله هم اثر نيكو ميبخشد
در اثر اين هياهوها نمايندگان فرمايشی هم كه سی و چند نفر هستند از پيشرفت 

ئی  ه برای جلب توجه مليون بخود اليحهاقدامات خود در افتتاح مجلس نااميد شد
نشر ميدهند حاصلش برائت ذمه از خيانتكاری و اظهار عقيده بخاتمه دادن 
بخودسريها و لزوم افتتاح مجلس شورايملی و باالخره برای رفع بدگمانيها كه 
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نسبت بآنها هست تصريح ميكنند كه قرارداد وثوق الدوله را مضر بحال مملكت 
آنكه مورد توجه مليون شده باشد و يا اندك  منتشر ميشود بی ميدانند اينورقه

وجاهتی بامضاءكنندگان آن بدهد چه بديهی است از روی چه مقصد و برای چه 
آور آنكه بامر شاه  مقصود نوشته شده است در بحبوحه اين قضايا قضيه خنده

نكه آ را رئيس دولت ميخواند بی سپهدار اعظم استعفای خود را پس گرفته خود
آنكه بداند پيش رو  ئی معين و معرفی كند و بی بخواهند يا بخواهد اعضای كابينه

و پشت سر او چه ميباشد سپهدار از شاه رخصت گرفته است يكی از چهار نفر 
وزير وجيه المله كه شاه هم باو كمتر از ديگران بدبين است وزير خارجه نمايد 

را نزد شاه برده اظهار مالطفتی و او ميرزا حسنخان محتشم السلطنه است او 
) ١٢٩٩(شنيده روز بيست و هفتم برج دلو يكهزار و دويست و نود و نه شمسی 

سپهدار اعظم آخرين كابينه حكومت ملی را در فرح آباد نزديك تهران رسما بشاه 
معرفی ميكند با دو سه نفر اعضاء و تصور مينمايد دولت تشكيل داده اما چه 

 .كابينه سريع الزوال و بيمعنی اساس و چه دولت بی
هدف نبودن تيرهائی  تشكيل اين دولت در اينوقت بمنزله هيكلی است كه برای بی

كه بزودی از تركشها در آورده ميشود از مقوی يا از چوب بسازند كه با اصابت 
 .كردن تير اول محو و نابود ميگردد

ه باال رفته آنچه در بهر حال پنج روز بيشتر از عمر اين دولت نميرود كه پرد
پس پرده در قزوين تهيه شده در تهران آشكار ميگردد چنانكه در فصل بعد 

  .ميخوانيد آری شب آبستن است تا چه زايد سحر
 

 اجرای سياست مخفی و مقدمات كودتا  
 

آن شب آبستن كه خوانندگان كتاب من شايد با بيقراری انتظار ديدن بامدادش را 
ئی را با انبر  بازی بيگانه آتش نهفته كه عفريت سياست دارند آن شامگاه تيره

باريك سياه اندامی از زير خاكستر در آورده ميخواهد آخرين بافه خرمن حكومت 
ملی ما را بسوزاند شب دوشنبه سيم برج حوت يكهزار و دويست و نود و نه 
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ه شمسی است كه در تاريكی آنشب آنچه بدستياری بيگانگان و از بيگان) ١٢٩٩(
تران در پس پرده تدارك ديده شده است دولت چند روزه سپهدار را در  بيگانه

 .عمارت ابيض باغ گلستان تهران مانند دود رقيق در جو هوا منحل ميسازد
تا خوانندگان اين كتاب باسباب اين بازی مضحك پی برده بر هويت بازيگران 

های متراكم دريای مانش ئی كه در پس ابر اين صحنه نيكو آگاه گشته بدانند نقشه
با قلمهای پردار هندی بر صفحه سياست آسيای وسطی راجع بايران كشيده شده 
بچه صورت در تهران بموقع اجرا گذارده ميشود الزم است قدمی چند واپس 

ها را در آنجا ديده شاخه و برگها  نهاده فصل پيش از اين فصل را خوانده ريشه
يجه و ميوه تلخ و شيرين اين درخت را در فصل را در اين فصل مشاهده نموده نت

 .بعد بدست آورند
كميته آهن كه بدستياری كلنل هيك انگليسی در اصفهان تأسيس شد و مركز آن 
باالخره در تهران بدست فيروز ميرزای نصرة الدوله و سيد ضياء الدين يزدی و 

منصبان روسی دوستان آنها افتاد دستيار انگليسيان شده برای بيرون كردن صاحب
آوری اردوی متفرق  از قزاقخانه و دخالت كردن صاحبمنصبان انگليسی و جمع

شده قزاق در اطراف قزوين و باالخره برای بدست گرفتن زمام كار دولت و 
 .بموقع اجرا گذاردن روح قرارداد وثوق الدوله كار ميكنند

 قراردادی رادر موقعيكه شاه و نصرة الدوله در فرنگ هستند و دومی ميكوشد 
كه خود شريك انعقاد آن بوده است بهر وسيله باشد عملی نمايد با لرد كرزن 
وزير خارجه انگلستان نقشه كودتائی را در تهران ميكشند كه بر ضد مخالفين 
قرارداد جاری گردد و در ضمن كودتای مزبور حكومت ملی ايران كه تنها مانع 

كومت استعماری انگليس در باطن اجرای قرارداد است روحا منحل شده قوه ح
 .جانشين آن بگردد

انگليسيان بعد از يك سلسله مخالفت كه از مليون ايران با قرارداد ميبينند و 
نارضائيها كه از بعض دول بزرگ مشاهده ميكنند حاضر ميشوند با بدست 
گرفتن ماليه و قشون ايران روح قرارداد را جاری ساخته به نگذشتن صورت آن 

 .س شورای ملی اهميت ندهنداز مجل
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ولی وارد شدن روتشتين سفير روس بلشويك در اثر عهدنامه روس و ايران و 
توجه فوق العاده ايرانيان بروس نورس برای خالصی از فشار انگليس و شدت 
نمودن افكار ضد قرارداد در مليون ايران انگليسيان را نااميد ميكند كه در مقابل 

ئی مانند دولت  يون و موجوديت رقيب قوی پنجهحكومت ملی و تظاهرات مل
روس بلشويك بتوانند زمام ماليه و قشون را هم بدست بياورند مصمم ميشوند در 
عنوان نهضت نظامی حكومت ملی ما را در باطن لغو كنند گرچه صورت 
بيمعنائی از آن برای مصالح سياسی خارجی باقی بماند و اينكه آيا اين نقشه در 

ه شده در لندن تصويب گشته است و يا در لندن كشيده شده و بتهران ايران كشيد
دستور اجرای آن رسيده است بر نگارنده معلوم نيست و بهرصورت بايد دانست 
كه دست انگليسيان در زير پرده نازكی مشغول انجام اين نقشه است و كابينه 

رنجور با  سپهداری برای گذرانيدن وقت تا تدارك الزم ديده شود مانند شخص
تكليف امرار وقت ميكند و از او بی تكليفتر شخص  عصا سر پا مانده است و بی

سلطان احمد شاه است كه خود را در كمال حيرانی سوار مركبی ميبيند كه 
زمامش بدست سفارت انگليس است بلی در اين ايام متأسفانه نرمان وزير مختار 

يد و اسمارت نايب آن سفارتخانه انگليس خود را حاكم حقيقی مملكت تصور مينما
سياستمدار اين مملكت و واسطه ميان سفارتخانه مزبور و سپهدار اعظم رئيس 

 .دولت سيد ضياء الدين مدير روزنامه رعد ميباشد
 رئيس الوزراء در دست اين واسطه مقهور است بدو جهت يكی رياست او بر

يده است و ديگر آنكه بانك ئی كه بتوسط آن كميته او بمقام رياست دولت رس كميته
اجازه  شاهی كه يگانه سرچشمه پول است چنانكه از پيش شرح داده شده بی

سفارت انگليس بدولت پولی نميدهد سفارت هم بدادن وجهی كه برای اجرای 
ثمر باشد رخصت نميدهد در اينصورت كسی كه بتواند بسفارتخانه  سياست آنهابی

از بانك بگيرد بديهی است چه اندازه محل آمدورفت نموده رخصت دريافت پولی 
توجه خواهد بود چنانكه ديده ميشود سپهدار اعظم در آخر شبی مكتوبی دوستانه 
بسيد ضياء الدين مينويسد قربان او ميرود و التماس ميكند كه صبحگاه پيش از 
مالقات او بسفارت انگليس رفته اجازت دريافت چند هزار تومانی برای 
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لت گرفته باو برساند سفارت انگليس ببانك اجازه پرداخت مصارف فوری دو
پول بقدر كافی بقزاقخانه ميدهد اما بتوسط صاحبمنصبان انگليسی و بكابينه 
سپهدار اعظم برای اينكه موقتا صورت خود را نگاهدارد قوت ال يموتی ميرساند 

ر آنهم با واسطه و در خواست چنانكه گفته شد و بدربار سلطنت بيش از قد
دوست برای پذيرفتن نقشه آنها حاضر بوده باشد و  ضرورت تا شاه جوان پول

پولی كه بدربار داده ميشود قسمت عمده آن در همان روز ببانك برگشته بروی 
 .حساب اعليحضرت گذارده ميشود

در اين احوال نصرة الدوله در انگلستان زمينه حاضر ميكند كه خود را بتهران 
قرارداد زمامدار امور مملكت شده و با كودتا خار حكومت  رسانيده در زير لوای

ملی و قانون اساسی را از پيش پای قرارداد و قرارداد گذارندگان برطرف سازد 
غافل از آنكه رفيق و همقدم او در عقد قرارداد يعنی سيد ضياء الدين مدير رعد 
شهد صاحب اختياری كه درحكومت سپهداری چشيده بكامش شيرين آمده 
ماليخوليای زمامداری امور مملكت درمغزش توليد شده با كاركنان سفارت 
انگليس در تهران همدست و همداستان گشته نخواهد گذارد نصرة الدوله يا 

 .ديگری بروی تقدم بجويد
از طرف ديگر هيجان افكارملی برضد قرارداد و قرارداد گذارندگان و دستهای 

صا بعد از امضاء شدن عهدنامه روس داخلی آنها روزبروزشدت مينمايد خصو
و ايران كه روح سوسياليستی در فضای اين مملكت مانند نسيم ازجانب شمال 
وزيده همه رامگرمعدودی طرفدارسياست روس ومخالف انگليس نموده و 

 .مينمايد
مخصوصا در  دراينصورت انگليس سياستمداركه همه وقت ودرهركجا

آنها را دارد دفاع بمثل را بر دفاع بضد مستعمرات و جاهائيكه طمع استعمار 
ترجيح ميدهد تا بعكس العمل آن گرفتار نشود از روی اين سياست ميخواهد از 
تهييج افكار سوسياليستی جلوگيری كند بدست يك سوسياليست ساختگی و برای 

ها و متمولين و اعيان رنگی نخواهد داشت زيرا بدست  اينكار حنای نصرة الدوله
قصودحاصل نميگردد در اينصورت يك روزنامه نويس اميدوار ميشود آنها اين م
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بعنوان سوسياليستی در زير لواء سياست بيگانه دست خود را بدامان رياست 
 .دولت برساند و در اين خيال با سياستمدار انگليس در ايران همداستان ميگردد

يكسن است و بايد دانست كه صاحبمنصب ارشد انگليس در ايران اكنون ژنرال د
ديكسن از روی قرارداد وثوق الدوله بايران آمده تا مستشار نظامی بوده باشد 
پيش از اين هم در ايران بوده است كمی هم زبان فارسی ميداند و بهمين اندازه 

 .باين مملكت بيعالقه نيست
ديكسن بعد از ديدن تنفر شديد ايرانيان از قرارداد با ديپلماسی انگليس كه 

رغم ملت قرارداد را اجرا كند اختالف نظر حاصل كرده صالح ملت ميخواهد ب
 .و مملكت خود را نميداند كه ملت ايران را اين درجه از خود برنجانند

كار اختالف نظر ميان سياستمداری و صاحبمنصبی نظامی مزبور شدت ميكند و 
وز هردو بلندن شكايت مينمايند و باالخره سياسيون پيش برده دست ديكسن دلس

 .را از كار كوتاه كرده كلنل اسمايس نام را بجای او ميگمارند
ديكسن پس از انفصال از شغل خود اطمينان جانی ندارد كه از سرحد سالمت 
خارج گردد بچه مالحظه معلوم نيست اين است كه خود را كوريه سفارت امريكا 

خود باز  ساخته زير بيرق امريكائی خود را ببغداد ميرساند و از آنجا بوطن
و اما اسمايس اين شخص باتفاق ديكسن بايران آمده است كه در قسمت . ميگردد

قشونی آذربايجان مستشار بوده باشد و چون بال تكليف مانده در بريگاد قزاق 
 .استخدام يافته است

ديگر كلنل هنستز نام مدتی است ازهندوستان بايران آمده وبا استاوزلسكی 
نه خصوصيت حاصل كرده است وپس از واقعه صاحبمنصب روس در قزاقخا

در گيالن روی ميدهد و هواپيمايان نظامی انگليس اردوی ايرانی را  دلخراش كه
بمبارده ميكنند بعذر اشتباه كردن آن باردوی دشمن و نبودن رابطه ميان اين دو 
لشگر خود را بميان افكنده رابط اردوی قزاق ايرانی و قشون ساخلو انگليس 

 .دهدقرار مي
گويند اين شخص در بيرون كردن صاحبمنصبان روسی از قزاقخانه ايران و 
دخالت دادن صاحبمنصبان انگليسی بآن اداره مأموريت سری داشته و بهمين 
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نظر با استاوزلسكی بخدعه طرح الفت ريخته است و چون خدمت خود را انجام 
ستان كه محل داده با گذاردن يادگارهای بدی از خود در ايران بطرف هندو

 .اقامت اوست روانه گشته است
بعد از رفتن هنستز جای او را در قزاقخانه اسمايس ميگيرد و با سيد ضياء الدين 

آوری قزاق  و رفقای كميته او دست اتحاد ميدهد اسمايس در قزوين مانده بجمع
مشغول است وسيد ضياء الدين بظاهر دوست و كاركن سپهدار اعظم و واسطه 

و بانك شاهی و سفارت انگليس است و در باطن همدست اسمايس در ميان او 
اجرای نقشه كودتا و رئيس الوزرائی خويش و برای اين مقصود مكرر از تهران 

 .بقزوين ميرود و برميگردد
اسمايس برای اجرای نقشه كودتا محتاج است يكی ازصاحبمنصبان ارشد 

ق بسازد چه سردار همايون قزاقخانه را انتخاب كرده بظاهر او را رئيس قزا
برگزيده سپهدار اعظم بر فرض آنكه لياقت اين كار را داشته باشد ممكن نيست 
دولتيرا كه سپهداربرآن رياست دارد كودتا نمايد در اينصورت بايد يكی از 
صاحبمنصبان جزء را با خود در اجرای اين خيال همراه سازند در ميان 

اش هم باالتر است  اين كار را دارد و رتبهصاحبمنصبان قزاق كسی كه استعداد 
ّ خان طهماسبی است با اوچنانكه ازخودش شنيده شد داخل مذاكره ميشوند  عبد 

 .و او نميپذيرد
شايد با ديگران هم صحبتی داشته باشند كه نگارنده نشنيده باشم باالخره با رضا 

كن است آنكه نپذيرفت خان امير پنجه مازندرانی مذاكره ميكنند واو ميپذيرد و مم
و آنكه پذيرفته با اختالف نظر قضاوت وجدانی هردو از روی احساسات 

 .وطنپرستی بوده باشد
و  بهرصورت رضا خان شرايطی كه بايد بكند وتعهداتی كه بايد بگيرد ميكند

 وظيفه اولی خودميپردازد يعنی باخودهمراه كردن صاحب ببزرگتر و ميگيرد
تر هم بوده است و البته اين كار  ر ميان آنها باالرتبهمنصبان ديگر كه شايد د

آسانی نبوده است و انصاف بايد داد كه در اين مرحله نمونه خوبی از لياقت و 
 .قابليت خويش نشان داده است
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در تهران شاه و وليعهد خبر دارند كودتائی خواهد شد اما تا چه اندازه از 
علوم است اين است كه آنها را جزئيات آن آگاهند معلوم نيست چيزی كه م

اند اين كودتا بهيچ وجه خللی بسلطنت آنها نميرساند بلكه برای  اطمينان داده
تشكيل يك دولت قوی است كه بتواند از نفوذ مسلك بلشويكی كه افكار بشدت بآن 

 .توجه دارد جلوگيری نمايد
گنده در رأس و هم در تهران سفارت انگليس و كاركنان ايرانی آنها كه كميته زر

ايشان واقع شده است انتظار كودتا را دارند و در قزوين اسمايس انگليسی ميداند 
و اشخاص محرم با او كه اكنون رضا خان هم قوه مجريه آنها واقع شده است 
پيش از آنكه داخل موضوع كودتا بشويم باز بايد نظری باروپا افكنده ببينيم 

 .تنصرة الدوله در چه حال و چه كار اس
نصرة الدوله در اروپا ميداند در تهران كودتا خواهد شد و تصور ميكند نظر 
بدوستی كه با انگليسيان دارد ميتواند زمامدار مملكت بشود و شايد تا يك اندازه 

وپا زدن برای  خبر نباشد كه رفيق او مدير روزنامه رعد هم در حال دست بی
بدامان زمامداری برسد و خويش است ولی نميتواند تصور كند كه دست وی 

ميكوشد زودتر خود را بتهران برساند ولی پيمودن راه طوالنی دريای سفيد و 
قرمز و آمدن از راه بصره و بغداد كه بواسطه ترس عبور از روسيه او را با 
شتابی كه در آمدن دارد باختيار كردن اين راه دور و دراز ناچار ساخته است 

مقصود كوتاه كرده و بحريفش فرصت و مجال  دست او را از رسيدن بدامان
 .داده است

نصرة الدوله ببغداد ميرسد و با دوست قديم خود سرپرسی كاكس وزير مختار 
سابق انگليس در ايران و حاكم سياسی كنونی انگليس در عراق عرب مالقات 
مينمايد و شايد بهتر پی ميبرد كه سيد ضياء الدين از او پيش افتاده مأمورين 

اسی انگليس هم در تهران در راه مانده را مثل اين است فراموش كرده باشند سي
 .آن پی برده باشد آنكه بجهت حقيقی بی

بخاطر ميرسد كه نصرة الدوله در حال گذشتن از درياها شايد در عالم خيال 
بخود وعده ميداده است در ورود ببغداد بدست خصوصيت با سرپرسی كاكس از 
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ر تهران جلوگيری ميكند و كاركنان سفارت انگليس را در تندروی رفيق خود د
تهران با همان دست با خود همراه ميسازد و بمقصود ميرسد نصرة الدوله در 
عالم خيال همه چيز را ميديده است مگر سياست تازه رسيده روس را در ايران 
 كه در غياب او در سرتاسر مملكت طنين انداز شده افكار عمومی را بخود جلب

داری طوری قوت گرفته است  نموده است و عقيده ضد اشرافی و مخالف سرمايه
كه حواس انگليسيان و دوستان آنها را بشدت پريشان ساخته برای جلوگيری از 

آنكه توجهی بخصوصيت وزير خارجه  آن بهر وسيله باشد متوسل ميشوند بی
 .شندانگلستان با كسی و يا دوستی سرپرسی كاكس با شخصی داشته با

سياستمداران انگليس درايران جز بوسيله يك حمله شديد مصنوعی بر ضد اعيان 
و اشراف بمعنی كه در ايران گفته ميشود و فريب دادن بعوام و خواب خرگوشی 

 .دادن بخواص چاره ندارند
نصرة الدوله در فاصله ميان ترك لندن و رسيدن بتهران از حوادث اخير و 

خبرمانده بلكه مالقاتها كه در كرمانشاهان با اكبر  یاحساسات تازه هموطنانش ب
ميرزای صارم الدوله مسعود حاكم غرب و شريك عقد قرارداد و دوست صميمی 

ئی كه دركرمانشاهان و همدان ميديده است ميرساند  خود نموده و تدارك اسلحه
 كه در كرمانشاهان و همدان هم آنطور كه بايد از اوضاع سياسی مركز آگاه شده

 .باشد نشده و معلوم نيست با كی جنگ داشته كه اسلحه تهيه ميديده است
نصرة الدوله هرچه بتهران نزديكترميشود بهتر ميفهمد سيد ضياء الدين با كميته 
آهن و فوالد سفارت انگليس را ازدست او گرفته است قزاقخانه هم در دست 

 .ستئی باقی نمانده ا قدرت آنهاست و برای عمليات او زمينه
خبر منفور  اينجاست كه نصرة الدوله كاركن و دوست انگليس بديده اشخاص بی

آنها تصورميشود در صورتيكه اينطور نيست واو همان است كه بوده نهايت 
از روی مصلحت او را عقب انداخته و كسی را كه سمت پادوی نسبت  آمدها پيش

نه با او دشمنی  بوی داشته جلو انداخته است و گرنه سياستمداران انگليس
اش روز و شب  اند و نه با حريفش دوستی بالجمله نصرة الدوله و خانواده داشته

دوندگی ميكنند بلكه پناهگاهی بدست بياورند و رو بهر در ميروند آنجا را بروی 
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خود بسته مشاهده ميكنند و باالخره گرفتار شدن خود و پدرش بدست مأمورين 
چنانكه خواهيد خواند بار زحمت دوندگی بسيار را از كودتا و افتادن آنها بزندان 

  .دوش آنها بر ميدارد
 

 بر افكندن دولت با حمله نظامی كودتا 
تكليفی و انتظار  سپهداراعظم رئيس دولت با وزراء خودسرگرم كار يا درحال بی

است و از اقدامات كميته زرگنده بدستور سفارت انگليس البته بيخبر نيست و 
ئی دارند وقطعا بموقع اجرا ميگذارند ميداند تغيير اوضاعی  سيان نقشهميداندانگلي

ميشود ولی نظر بروابطی كه با سفارت و با كاركنان كميته دارد تصور ميكند 
ها همه بدست خود او خواهد آمد و چيزی كه تصور نميكند اين است كه او  نتيجه

 .از ميان برود و شخص پادو او رئيس دولت بگردد
زوين رفته ببينيم آنجا چه خبر است اسمايس انگليسی دستوردهنده و اينك بق

ئی او قوه ايرانی سياسی  كننده اين جنبش است سيدضياء الدين ورفقای كميته اداره
او هستند و رضا خان سرتيپ قزاق قوه اجراكننده نظامی وی اين هيئت مصمم 

لت سپهداری را آوری شده بتهران بيايند دو ميشوند با يكعده قزاق كه جمع
برهمزده دوائر دولتی را تصرف كنند اشخاصی ازمليون و رجال دولتی را كه 
وجودشان در غير زندان شايد با اجرای مقاصد منافی بوده باشد محبوس سازند 
و روح قرارداد وثوق الدوله را كه بتصرف درآوردن زور و زر مملكت باشد 

اساسی مملكت را هم كه موی باين صورت عملی نمايند حكومت ملی و قانون 
 .دماغ آنها شده است معنا زير پا بگذارند

بديهی است سلطان احمد شاه را چنانكه از پيش گفته شد اغفال كرده و با تطميعی 
اند و جز همراه شدن چه ميتوانسته است  كه شده است او را با خود همراه كرده

 .اشدبكند در صورتيكه نكرده است آنچه را كه بايد كرده ب
بهرحال عصر يكشنبه دوم برج حوت اردوی قزاق بچهار فرسخی تهران يعنی 

 .بشاه آباد ميرسد برياست رضا خان امير پنجه
 سيد ضياء الدين مبلغی پول باجازه سفارت انگليس از بانك شاهی گرفته جامه
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ئی را كه بعد از بيرون شدن از عبا و عمامه خواهد دربر كرد همراه  تازه
پيشواز اردوی قزاق ميرود صاحبمنصبان ارشد سفارت انگليس هم در برداشته ب

 .اين استقبال كردن او را تنها نميگذارند
نزديك غروب آفتاب روز مزبور بتوسط صاحبمنصبان ژاندارمری كه اردوی 

آباد نزديك تهران اقامت دارد بدولت و دربار خبر ميرسد كه  آنها در يوسف
 .و بژاندارمری نظر خصمانه ميكنداردوی قزاق رو بتهران ميآيد 

انگاری معاون خود ميرزا حسين خان اديب السلطنه را  سپهدار اعظم بطور سهل
طلبيده باو دستور ميدهد برای كسب خبر و تحقيق علت آمدن اين اردو بتهران 

 .آباد برود بشاه
 خبر است و اين آمد بكلی بی رئيس الوزراء ميخواهد وانمود كند كه از اين پيش

 .يك طغيانی است از طرف قزاقخانه بروز كرده بايد جلوگيری كرد
بهرصورت در دربار اضطراب شديد هويداست و كسيكه اضطرابی ندارد شاه 

آباد با بعضی از صاحبمنصبان  است ووليعهدچنانكه گفته شد اديب السلطنه درشاه
است ميبيند  قزاق صحبت ميدارد ناگاه سيد ضياء الدين را در لباسيكه نديده بوده

كه تعارف مختصری بوی نموده با نمايندگان سفارت انگليس و صاحبمنصبان 
قزاقخانه بمجلس مشاوره نظامی ميرود و بعد از چند دقيقه با اردو بطرف تهران 

 .روانه ميگردد
معاون مزبور تنها و بال تكليف مانده تا مأمور برگردانيدن او بتهران آمده او را 

 .رده در تهران ساعتی چند توقيف و بعد آزاد ميگرددتكليفی درآو از بی
ّ خان  اردو بشهر نزديك ميشود اداره ژاندارمری در تحت امر سرهنگ حبيب 
شيبانی مهيای جلوگيری ميشود ولی بآنها ازشهرخبرميرسد كه بجای خود نشسته 

 .متعرض اردوی قزاق نبوده باشند
دروازه تهران ميرسد دروازه را مانع پشت  قراول اردو بی در اين صورت پيش

 .گشوده ديده وارد شهر ميشود
اعضای جزء نظميه تهران از اصل واقعه بيخبر هستند گفتم اعضاء جزء بلی 
زيرا رئيس نظميه كه وسيتدهال سوئدی است و خود جزو كميته آهن است و 
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 .بيخبر بوده باشد ولی بمصلحت تابينهای خود را اطالع نداده است ممكن نيست
نزديك نصف شب يا پاسی گذشته اردو وارد شهر ميشود و با چند تير توپ 
خوابها را بيدار و همه را از آمدن خود خبردار ميسازد و چون بميدان توپخانه 
ميرسند در تصرف نمودن مركز نظميه از مأمورين جزء بيخبر اندك مقاومت 

ل ميگردند و ديده زدوخورد بسيار مختصری شده چند نفر آژان مجروح و مقتو
 شهر بتصرف قزاق در ميآيد

بديهی است از صدای توپ و تفنگ اضطرابی در خلق تهران حاصل است ولی 
شدگان  بيش از نيمساعت طول نميكشد كه سروصداها افتاده بيخواب و يا بدخواب

دوباره بخواب ميروند ژاندارم و پليس هم ميفهمند تكليف آنها اطاعت كردن از 
 .كودتاكننده است و بادای تكليف خود ميپردازدفرمانده اين قوه 

يكی از روزهای ) ١٢٩٩(صبح روز سيم حوت هزار و دويست و نود و نه 
تاريخی است مأمورين نظميه از هرطرف باتفاق قزاق برای انجام خدمت 
حركت مينمايند و مأموريت عمده آنها گرفتار كردن شاهزادگان و رجال معروف 

 .مليون كه آنها را بقزاقخانه برده توقيف مينمايندمتمول است و يكعده از 
گرفتاری اين مردم موجب وحشت شده جمعی كه محل نظر هستند مخفی و 

 جمعی بخيال فرار كردن ميفتند در صورتيكه بيرون رفتن از شهر ممكن نيست
تلگراف و تلفن و پست بكلی تعطيل است دواير دولتی بسته و از كودتاكنندگان 

 .توقيف كردن اشخاص كاری ديده نميشودجز گرفتن و 
بديهی است دراين گيروداردومقصد هست يكی جلوگيری از حصول عكس العمل 
اين انتهاض بدست مخالفين وديگروانمود كردن كه اين نهضت سوسياليستی است 

 .داران و اعيان و اشراف بر ضد سرمايه
متمولين توقيف شده و از اين دو مقصد مهمتری هم شايد بوده باشد كه از كيسه 

 .مخارج اين اردوكشی دريافت شود چنانكه بعد بدان اشاره خواهد شد
در اين روز بيانيه مختصری بامضاء رضا رئيس كل قوا و تحت عنوان حكم 
ميكنم مشعر بر لزوم اطاعت و حفظ انتظام نشر ميشود و روز بعد بيانيه مفصل 

 .بهمين امضاء بصورت ذيل منتشر ميگردد
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ن وظايف مقدسه فداكاری نسبت بشاه و وطن ما را بميدانهای خونين هموطنا«
مرگباری كه قشون دشمن برای تسخير ايران و تهديد پايتخت با قوای فزونتر و 
اسلحه مكملتر تشكيل نموده بود افراد دالور قزاق اين وظيفه مقدسه را با جان و 

ست وظيفه مدافعه وطن را دل استقبال كردند زيرا تنها قوه منظم ايرانی كه ميتوان
ايفاء نمايد همين قوه و افراد آن بودند كه بدون لباس بدون كفش بدون غذا بدون 

فشان نمودند غيرت و حميت  اسلحه كافی سينه و پيكر خود را سپر توپهای آتش
ايرانی را ثابت و دستجات انبوه متجاسرين را از پشت دروازه قزوين تا ساحل 

 .دريا راندند
كاری و خدمات جانبازانه اردوی قزاق نتيجه مطلوبه را حاصل نكرد و اگر فدا

نتوانستيم خاك مقدس وطن وعصمت برادران گيالنی خود را از دست دشمن 
نجات دهيم تقصيری متوجه ما نبود بلكه خيانتكاری صاحبمنصبان و كسانيكه 

رديد سرپرستی امور بآنها محول شده بود موجب عقيم ماندن نتيجه خدمات ما گ
ولی باز افتخار ميكنيم كه فوران خون قزاقان دلير توانست پايتخت وطن مقدس 
ما را از استيالی دشمن نجات دهداگرخيانتكاران خارجی توانستند نتايج 
فداكاريهای اوالد ايران را خنثی نمايند برای اين بود كه خيانتكاران داخلی ما را 

نشينی از  قرار ميدادند هنگام عقببازيچه دست و آلت شهوترانی خود و ديگران 
باطالقهای گيالن در زير آتش توپ دشمنان احساس نموديم كه منشأ و مبدأ تمام 
بدبختيهای ايران ذلت و فالكت قشون خيانتكاران داخلی هستند در همان هنگام 
كه خون خود را در مقابل دشمن مهاجم ميريختيم بحرمت همان خونهای پاك 

اولين موقع فرصت خون خود را نثار نمائيم تا ريشه  مقدس قسم خورديم كه
پرور داخلی را برانداخته ملت ايران را از سلسله رقيت  خيانتكاران خودخواه تن

 .مشتی دزد خيانتكار آزاد نمائيم
مشيت كردگاری و خواست حضرت خداوندی اين فرصت را برای ما تدارك 

ايم  ايم زيرا نميتوانسته نكردهديده اينك در تهران هستيم ما پايتخت را تسخير 
اسلحه خود را در جائی بلند كنيم كه شهريار مقدس و تاجدار ما حضور دارد فقط 
بتهران آمديم برای اينكه پايتخت خود را پاك و شايسته اين نمائيم كه معنی حقيقی 
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سرپرستی مملكت و مركزيت حكومت بدان اطالق گردد حكومتی كه در فكر 
ی كه فقط تماشاچی بدبختيها و فالكت ملت خود واقع نگردد حكومت ايران باشد

حكومتی كه تجليل و تعظيم قشون را از اولين سعادت مملكت بشمار آورد نيرو و 
راحتی قشون را يگانه راه نجات مملكت بداند حكومتی كه بيت المال مسلمين را 

كومتی كه حميت قرار ندهد ح پروران بی وسيله شهوترانی مفتخواران تنبل و تن
سواد اعظم مسلمين را مركز شقاوتها و كانون مظالم و قساوت نسازد حكومتی 
كه در قطارسرزمين آن هزارها اوالد مملكت از گرسنگی و بدبختی حيات را 
بدرود نگويند حكومتی كه ناموس وعصمت گيالنی تبريزی كرمانی را با خواهر 

ل معدودی بدبختی مملكت ومادرخود فرق نگذارد حكومتی كه برای زينت و تجم
 .را تجويز ننمايد حكومتی كه بازی دست سياسيون خارجی نباشد

ايم برای انجام اين آمال خون خود را نثار  ما سربازهستيم و فداكار و حاضر شده
نمائيم و غير از قوت وعظمت قشون برای حفظ شهريار و وطن مقدس آرزوئی 

وجبات شرافت وطن آزادی نداريم هرلحظه چنين حكومتی تشكيل شود و م
آسايش و ترقی ملت را عمال نمودار سازد و با ملت نه مثل گوسفندان زبان بسته 
رفتار نمايد بلكه بمعنی واقعی ملت بنگرد آن لحظه است كه ما خواهيم توانست 
بآتيه اميدوار بود چنانكه نشان داديم وظيفه مدافعه وطن را ايفا نمائيم با تمام 

ود ژاندارم افواج پليس كه آنها هم با دلهای دردناك شريك برادران نظامی خ
فداكاريهای اردوی قزاق بودند كمال صميميت داشته و اجازه نخواهيم داد كه 

پرست و فداكار همه  دشمنان سعادت قشون بين ماها تفرقه و نفاق بيفكنند همه شاه
پاينده باد ملت اوالد ايران همه خدمتگذار مملكت هستيم زنده باد پادشاه ايران 

ايران قوی و باعظمت باد قشون و قزاقان دالور ايران رئيس ديويزيون قزاق 
 »اعليحضرت شهرياری و فرمانده كل قوا رضا

اين بيانيه منتشر ميشود و در صورتيكه با دربر داشتن قسمتهای سياسی كه با 
يست توجه بآنچه در فصلهای اخير اين كتاب ذكر شده بر خوانندگان پوشيده ن

راجع بقصور و تقصير دولتهای پيش حقايقی را هم دربر دارد در خلق تهران 
اثر نيكو نبخشيد و هركجا چشم پليس و قزاق را دور ديدند از ديوارها كندند و 
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آمد انگشت خارجه را ميديدند و  نابود ساختند چرا؟ برای آنكه در اين پيش
آمد ساخته شده مقدمه  ين پيشبرسد كه ا نميتوانستند قضاوت كنند كه شايد روزی

 .يك نهضت حقيقی ملی شمرده شود و در پس اين مجاز حقيقتی هويدا گردد
بالجمله در تهران و اطراف آن حكومت نظامی بتمام معنی دائر ميگردد و از 

اجازه حكومت كسی حق خارج شدن ندارد راهها در دست  های تهران بی دروازه
يك مانند قزوين و قم و غيره بفوريت حكومت قوای نظامی است در واليتهای نزد

نظامی اعالم ميشود و بواليتهای دور دست با تلگراف دستور ميدهند كه هريك 
از حكام اوامر دولت تازه را اطاعت كردند بجای خود خواهند بود و هركدام 
سرپيچی كردند دستگير شده بمركزفرستاده شوند و روی اين خطاب هركجا 

 .رئيس آن اداره و هركجا قزاق نبودبرئيس اداره ژاندارمری بوداداره قزاق بود ب
اين عمليات لشگری واما ترتيب امور كشوری روز سيم اين واقعه يا ششم برج 
حوت سيد ضياء الدين با دستخط همايونی كه عينا نوشته ميشود رئيس دولت 

 .ميگردد
ياء الدين نظر باعتمادی كه بحسن كفايت و خدمتگذاری جناب ميرزا سيد ض«

داريم معزی اليه را بمقام رياست وزراء برقرار و منصوب فرموده اختيارات 
تامه برای انجام وظايف خدمت رياست وزرائی بمعزی اليه مرحمت فرموديم 

 »محل صح همايونی ١٣٣٩جمادی االخر 
خوانندگان اين نكته را بايد متوجه بوده باشند كه در حكومت مشروطه ملی 

دش دارای اختيارات تام نيست چگونه ميتواند در غياب مجلس پادشاهی كه خو
دولتی اختيارات تام بدهد از اينجا ميتوان  برئيس سيد ضياء الدين طباطبائی

استنباط كرد كه برای مشروطه و قانون اساسی در اين وقت در دربار و در ديده 
م بشاهدهائی دولت تشكيل دهندگان چه اعتبار و احترامی باقی مانده است و باز ه

برای تائيد اين مدعا بزودی برخواهند خورد بالجمله عالوه بر اين دستخط 
همايونی برای تقويت كار رئيس دولت از طرف شاه تلگرافی خطاب بحكام 

 :واليتها صادر و مخابره ميشود بصورت ذيل
های گذشته  كاری و ال قيدی زمامداران دوره حكام اياالت وواليات درنتيجه غفلت
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تكليفی عمومی و تزلزل امنيت و آسايش را درمملكت فراهم نموده ما و  بی كه
تمام اهالی را ازفقدان هيئت دولت ثابتی متأثر ساخته بود مصمم شديم كه بتعيين 

خدمتگذاری كه موجبات سعادت مملكت رافراهم كند ببحرانهای  شخص اليق
ی كه در جناب ميرزا سيد متوالی خاتمه بدهيم بنابر اين باقتضای استعداد و لياقت

ضياء الدين سراغ داشتيم اعتماد خاطر خود را متوجه معزی اليه ديده ايشان را 
بمقام رياست وزراء انتخاب واختيارات تامه برای انجام وظايف خدمت رياست 

محل صح  ١٣٣٩وزرائی بمعزی اليه مرحمت فرموديم شهر جمادی االخری 
 .همايونی

ها تعطيل است در هشتم  ز چند روز كه كليه روزنامهپس از اين مرحله و بعد ا
 :برج حوت بيانيه رئيس الوزراء منتشر ميگردد بشرح ذيل

هموطنان پس از پانزده سال مشروطيتی كه بقيمت گرانبهاترين خون فرزندان 
ايران خريده شده پس از پانزده سال امتحانات و تجربيات و تحمل انواع محن و 

ال كشمكش با اشكاالت غيرقابل تصور داخلی و خارجی مصائب پس از پانزده س
وطن ما بروزگاری افكنده شد كه نه تنها هيچيك از سياستمداران وقت نخواستند 
بار گران مسئوليت زمامداری را بعهده گيرند بلكه حتی مبعوثين و وكالء جرئت 

رزيدند نكردند كه بوظايف خويش اقدام نمايند و از قبول تحمل اين بار استنكاف و
 .تكليفی چه اشخاص بودند آيا مسبب و مسئول اين وضعيت و بی

های مشروطيت و آزادی و استقرار قانون و عدالت فريب  كسانيكه ملت را بوعده
داده درهمان حال اين مواعيد را حجاب قرار دادند تا درسايه آن رويه هرج و 

 قرون وسطیمرج اساس انتفاع شخصی ولجام گسيختگی اصول ملوك الطوايفی 
 .اصوليكه با سياهی و تيرگيهای فجايع و خيانات احاطه شده بود مستقر سازند

چند صد نفر اشراف و اعيان كه زمام مهام مملكت را بارث در دست گرفته 
بودند مانند زالو خون ملت را مكيده ضجه ويرا بلند ميساختند و حيات سياسی و 

ترين  نمودند كه حتی وطنپرستئی فاسد و تباه  اجتماعی وطن ما را بدرجه
عناصر معتقدترين اشخاص بزنده بودن روح ملك و ملت اميد خود را از دست 

 .داده كشور ما ايران را در ميان خاك و خاكستر سرنگون ميديدند
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آور ادامه  پژمردگی و افسردگی و باالخره نزديك شدن آخرين لحظات انديشه
كه عمر حكومت اين طبقه سپری  وضعيات را غير ممكن ساخت موقع فرا رسيد

گردد مسببين فالكت و پريشانی ايران كه باز هم دست نااليق خويش را از 
 .عمارت فرو ريخته ايران نميكشيدند بحساب دعوت شوند

باالخره روز واژگون و انتقام فرا رسيد در اين روز تاريخی و هولناك است كه 
مور را در دست من جای ميدهد اراده نيرومند اعليحضرت اقدس شاهنشاه زمام ا

مرا روی كار ميآورد اكنون قضا و قدر مرا تعيين كرده است كه مقدرات و 
سرنوشت ملت خود را در اين موقع بحران و خطرناك در دست گرفته وی را از 

اراده و نااليق پرتاب كرده بودند نجات بخشم با  آن پرتگاهی كه حكومتهای بی
همگين وقت من اطاعت امر تاجدار ارجمند و اين اطالع و احاطه از مشكالت س

های خويش را  آمد را وظيفه مقدسه وطنپرستی و انسانيت دوستی گرفته شانه پيش
 .حاضر برای قبول اين بار مينمايم

من امرخسرو متبوع معظم خويش را اطاعت و اين بار را قبول ميكنم نه از آن 
اعتمادم اول بخدای متعال جهت كه بلياقت شخصی خود اعتماد ميكنم بلكه 

دليری است كه خدمتگذاران و پاك نيتان را هدايت و راهنمائی  بخشنده نيرومند و
 .مينمايد

دوم بشاهنشاه ايران است كه پرتوعالقه وی برسعادت وطن مانند خورشيد 
 .درخشان و قلبش از فرسودگی و ضعف ملت و مملكتش خونين است

شت و هامون را با خونهای خويش در راه سيم بر قشون شجاع و وفاداری كه د
وطن گلگون كرده وباالخره بحس فداكاری هموطنان عزيزی است كه با 
چشمهای باز گذشته را نگريسته و آينده را منصفانه قضاوت و حكميت خواهند 

 .نمود
هموطنان شما بهتر از همه كس واقف و مطلعيد از وظايف شخصی كه در يك 

مسئوليت را بدوش ميگيرد زيرا شما هستيد كه جبات و چنين موقع سهمگينی بار 
 .تكليفی است موجوديتتان آغشته فالكت بدبختی ناامنی و بی

هموطنان الزم است عمارات متزلزل و لرزانی كه مفتخواران در آن آشيانه 
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اند سرنگون گردد الزم است اداراتيكه تأسيس آنها برای اسراف و تبذير  نهاده
با قطرات عرق توده ملت تحصيل شده يا باالتر و بدتر از  مال و پولی است كه

همه بقيمت شرافت و استقالل ايران از اجانب قرض شده است از ميان برود و 
بجای آن مبانی محكمی استوار گردد كه وظيفه خدمتگذاری بمملكت را از عهده 
 برآيد موقع فرارسيد كه شرافت و استقالل وطن بشكل پول در جيب مفتخوران
فرو نرود بايد سعی و كوشش نمود كه مملكت با عوايد داخلی خود اداره شود و 
برای گردش دوائر مفتخواری محتاج بقرض از اجانب نگردد انجام اين امر 
يعنی محو و انهدام مفتخواری و ايجاد مبانی امنيت و رفاه و استفاده كارگران از 

نيان عدليه ما كه مركز مشقت خويش اولين وظيفه من خواهد بود الزم است ب
های وی يك  فجايع و جنايات است واژگون و معدوم گشته بر روی خرابه

عدالتخانه حقيقی كه اركانش مبنی برعدل و نصفت باشد بنا گردد زيرا فقط چنين 
ئی ميتواند شالوده يك حكومت عادلی بوده باشد الزم است قيمت زحمت  عدالتخانه

يده گشته و دوره فالكت و بدبختی آنان خاتمه و مشقت كارگران و دهقانان سنج
يابد برای حصول اين مقصود اولين اقداميكه بايد بعمل آيد تقسيم خالصجات و 
اراضی دولتی ما بين دهقانان و همينطور وضع قوانينی كه زارع را از امالك 

مند سازد و در معامالت ارباب با دهقانان تعديلی شود و  اربابی بيشتر بهره
ومرج  ت صحی و زندگانی آنان را تأمين كند الزم است وضعيت هرجموجبا

كنونی ماليه و تشكيالت سوئی كه مهمترين عامل اخالل آن بوده است محو گشته 
بجای آن تشكيالتی برقرار گردد تا مالياتهائی كه از ملت گرفته ميشود با رعايت 

 .جوئی صرف حوائج ملت گردد كمال اقتصاد و صرفه
ه اخالق و قوای روحيه و احساسات ابناء وطن ما بوسيله تعليمات الزم است ك

 .مليه وطنپرستانه نمو و ترقی نمايد تا وطن ما موطن فرزندان اليق فداكار گردد
 الزم است مدارسی تأسيس گردد كه برای كشور ايران آری برای ايران كه مانند

افتاده است تدارك  خورشيد فروزان و آبادان بود و اكنون از تمدن و ترقی دور
مند شدن از نعمت و تعليم و تربيت نبايد از  فرزندان اليق و شايسته نمايد بهره

لياقت گردد بلكه بر  حقوق مختصه طبقات متمول اوالد و وارثان ظالمان بی
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 .مند شوند عكس تمام طبقات مردم و دهقانان بايد از نعمت تعليم و تربيت بهره
رق علمی تشويق گشته حيات تجارتی و صنعتی الزم است تجارت و صناعت بط

 .ما از ورطه كنونی كه نتيجه ضعف اداری است خالصی يابد
الزم است سختی و گرانی زندگانی كه بواسطه فقدان وسائل حمل و نقل و شدت 
احتكاری و در عين حال زينت و تجمالت بيهوده غير قابل تحمل گرديده خاتمه 

كه با استقرار وسائل حمل و نقل و ارتباطات يابد الزم است وسائل ترقی را 
 .ميسر ميگردد برقرار نمود

عالوه بر مراتب فوق و توأم با تغييرات متحتمه مقرر خواهد شد كه اقدامات 
آميز پايتخت و ساير مراكز ايران  جزئيه برای خاتمه دادن بوضعيات فالكت

 .بعمل آيد
و مهمی تأسيس خواهد شد برای اين مقصود بلديه معاصری با تشكيالت وسيع 

كه پايتخت ايران منظری شايسته كرسی يكدولت شاهنشاهی را داشته و فالكتهای 
بيحد و حصر سكنه آن خاتمه يابد همين اقدام نسبت بساير بالد ايران بعمل خواهد 
آمد زيرا نبايد محروم از نعمتی باشند كه پايتخت از آن متمتع است از برای اينكه 

ات ميسر گردد بايد قبل از همه چيز و ما فوق هرگونه اقدامی تمام اين اقدام
مملكت دارای قشونی گردد كه دشمنان خارج و داخل را بحساب دعوت نمايد 
الزم است امنيت در محوطه شاهنشاهی ايران حكمفرما گردد و اين فقط در پرتو 

هستی  قشون و قوای امنيه ميسر ميشود فقط سپاهيان دلير ما قادرند كه حيات و
مملكت را تأمين نموده ترقی و سعادت و اقتدار را فراهم سازند قبل از همه چيز 
قشون همه چيز اول برای قشون و باز هم برای قشون اين است اراده و مرام ما 

 .تا زمانيكه قشون بدرجات عاليه خود نائل گردد
است يك  اما سياست خارجی ما در اينجا هم نيز يك تغيير اساسی الزم است الزم

سياست شرافتمندانه بر مناسبات ما با ممالك خارجه حكومت داشته باشد در اين 
مملكتی بدون ارتباط با جامعه ملل نميتواند زندگانی نمايد بعد از جنگ  ايام هيچ

بين المللی كه مبانی تشكيالت جديده دنيا اصول مشاركت و دوستی شده است 
ساير نقاط قابل اتخاذ است ملت ما اصول مزبور در وطن صلحجوی ما بيش از 
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دوست است نسبت بجميع ملل خارجه مهربان و شفيق و صميمی است ملت  انسان
ما وارث حكم و اندرزهای اعصار و قرون متواليه است حكمی كه حسن 
مناسبات بين المللی را مقرر ميدارد ولی بديهی است دوستی ما نبايد وسيله 

ردد كه در جامعه ملل بشرافت و استقالل ايران های غير مشروع اجانب گ استفاده
 .لطمه وارد گردد

مناسبات ما با هريك از دول خارجه نبايد مانع از حسن مناسبات و دوستی با 
سايرين گردد بنام همين دوستی كاپيتوالسيون را كه مخالف استقالل ملك و ملت 

تباع خارجه از است الغاء خواهم نمود و برای موفقيت در اين مقصود و اينكه ا
مند بوده حقوق خود را بتوانند حقا دفاع نمايند ترتيبات و قوانين  عدالت تام بهره

مخصوصه با محاكم صالحيتداری وضع و ايجاد خواهد شد تا همه نوع وثيقه 
 .داشته باشند

بر طبق اصول فوق الذكر اعالم ميدارم كه بعضی از امتيازاتی كه در گذشته 
بايد اساسا مورد تجديد نظر واقع گردد ما بايد بتمام  باجانب داده شده است

همسايگان بنظر دوستی نگريسته و با همه آنها مناسبات حسنه همجوارانه داشته 
 .باشيم و روابط مودت و تجارت را محكم كنيم

در اين تجديد تشكيالت ما بايستی در استفاده از مساعدتهای جميع دول اعم از 
بصورت مستشار يا سرمايه باشد آزاد باشيم و هيچ  اينكه مساعدتهای مزبوره

ملتی هرقدر قوی و نيرومند باشد نبايد ما را محدود نمايد ما آزاديم و آزاد باقی 
 خواهيم بود

بنام همين اصول و بخاطر همين اصول است كه من الغاء قرارداد ايران و 
 .را اعالم ميدارم ١٩١٩انگليس مورخه اوت 
قاد آن وضعيات دنيا دگرگون بود موجباتی كه ما را ناگزير قرارداد كه موقع انع

باستفاده از آن مينمود ديگر وجود ندارد اراده قطعی اصالحات داخلی و تصميم 
بعظمت و نيرومندی قشون ما را از احتياج بقراردادهائی كه در نتيجه وضعيات 

 .تغيير يافته دنيا و حوادث بر ما تحميل گشت مستغنی ميسازد
غاء قرارداد ايران و انگليس را اعالم ميدارم تا تأثيرات سوئی بر سيره ما من ال
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ترين دقايق تاريخ  نداشته باشد زيرا در ظرف صد سال اخير در سختترين و تيره
ما انگلستان بدفعات دست دوستانه خود را برای مساعدت نسبت بايران دراز 

اقت و وفاداری خود را كرد از طرف ديگر ايران نيز بدفعات نسبت بانگليس صد
ثابت نمود بنابر اين نبايد گذارد يك چنين دوستی تاريخی بواسطه عقد قراردادی 

 .كدر گردد
الغاء قرارداد هرنوع سوء تفاهمی را كه ما بين ملت ايران و انگلستان وجود 
  داشته معدوم و شالوده جديدی را برای مناسبات صميمانه ما با تمام ممالك طرح

 .ريزی خواهد نمود
تخليه ايران از قشون اجانب مهمترين موضوعی است كه اساس مناسبات دوستی 
ما را با دول همجوار مستحكمتر خواهد نمود و انتظار داريم پس از تصديق 
قراردادهائی كه نماينده ما با حكومت مسكو منعقد نموده باب روابط و داديه با 

 .جانب بوسيله تخليه هردو طرف بعمل آيدروسيه مفتوح و نگرانی توقف قشون ا
هموطنان بنام شاهنشاه جوانبخت ما كه از اعليحضرت وی جميع قوا و احكام 
ساطع است بنام قشون دلير و فداكار وی من شما را بانتظام و سعی و كوشش در 
نجات وطن دعوت مينمايم من اعتماد بمشاركت شما دارم من اعتماد بوطنپرستی 

مام شما درخواست مينمايم كه بوسيله طرح و پيشنهادها و تقديم شما دارم از ت
افكار و مشورتهائی كه در نزد من كمال وقع و تعظيم را خواهد داشت مرا 

 .مساعدت كنيد
اكنون اعالم ميدارم كه از اين ببعد فرصت مالقات كمتر خواهم داشت لكن 

امل واقع خواهد شد هرگونه مسائلی كه كتبا ارسال گردد مورد توجه و مطالعه ك
در همان حال اعالم ميدارم كه هيچ چيز و هيچ مالحظه مرا از مهمی كه بر 

ام باز نخواهد داشت زيرا پس از تفضالت سبحانی و تأئيدات اوليای  عهده گرفته
اسالم بتوجهات قاهرانه شهريار ارجمند مستظهر و بنيات پاك وی متكی هستم 

مصائب كنونی مخالفت ورزد باو رحم حتی اگر برادرم درنجات مملكت از 
 .نخواهم كرد

هموطنان شما را بانتظام و كار دعوت مينمايم هشتم حوت يكهزار و دويست و 
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 سيد ضياء الدين طباطبائی رئيس الوزراء ١٢٩٩و نه  نود
خوانندگان كتاب من نيكو ميتوانند در موضوع مندرجات اين بيانيه و ميزان 

در موضوع سياست خارجی و بهرصورت  ارزش آن قضاوت كنند مخصوصا
آميز بيك مقاله سياسی و اجتماعی كه بخواهند برای درج كردن  اين بيانيه حماسه

در روزنامه تنظيم كنند بيشتر شباهت دارد تا بدستور اساسی يك دستور اعظمی 
و نكته مهم در اين بيانيه نام نبردن از قانون اساسی مملكت است مگر بصورتی 

نگارش اشاره شده است و ديگر بكلی مسكوت عنه مانده در صورت  كه در آغاز
اند چنانكه بزودی  ئی هم ساخته ظاهر وگرنه غير مستقيم آنرا هدف تير كشنده

 .خواهيد خواند
ئی كه بتوان تصور كرد  بالجمله دولت نظامی تازه بكار روائی ميپردازد و قوه
ت كه بگفته بعضی از بآسانی زير بار اوامراو نرود قوه ژاندارمری اس

سياستمداران خارجی از حدود خود تجاوز كرده رنگ قشونی بخود گرفته است 
بينی كه برای اين كار شده اين محذور را برطرف ميسازد و آن اين  و لكن پيش

است كه يكی از صاحبمنصبان ژاندارمری ماژور مسعود خان كيهان از اعضای 
كابينه اوست و بعالوه گلرب سوئدی حوزه سياسی سيد ضياء الدين وزير جنگ 

اند و او از  رئيس كل تشكيالت ژاندارمری را داخل سياست كودتائی كرده
هرگونه مخالفتی كه بخواهند بكنند جلوگيری خواهد كرد خصوصا كه 
بقونسولهای انگليس در واليات از طرف سفارت آنها دستور ميرسد كه در 

اء مساعدت نمايند اين است كه بزودی اجرای اوامر دولت تازه با مأمورين اجر
نفوذ حكومت جديد باغلب واليتها سرايت ميكند مگر در چند ايالت كه محتاج 
بعمليات ميشوند مانند خراسان كه قوام السلطنه برادر وثوق الدوله والی آنجا 
مخالفت ميكند و بكلنل دمحم تقی خان رئيس ژاندارمری محل دستور ميدهند او را 

ه تحت الحفظ بتهران ميفرستد و محبوس ميشود و كرمانشاهان كه گرفتار كرد
صارم الدوله مسعود والی غرب اطاعت نكرده او نيز بدست ژاندارمری محل 
توقيف و بمركز فرستاده ميشود و فارس كه دكتر دمحم خان مصدق السلطنه والی 

گرفتاری  آن ايالت پس از اندكی مقاومت استعفاء داده با حمايت ايل بختياری از
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حكومت تازه در آنجا اثری ظاهر نميشود  محفوظ ميماند و مانند گيالن كه از
بواسطه نفوذ روسهای بلشويك و بسبب اقتدار ميرزا كوچك خان در جنگل كه 

 .هنوز بمخالفت خود با حكومت مركزی باقی است
محبوسين جمعی در تهران و نواحی آن در اداره قشونی  -اما احوال محبوسين

اند و نوعا با آنها  تر فرستاده شده وسند و جمعی بخارج يعنی بدور دستمحب
بدرفتاری ميشود مخصوصا با اشخاص متمول كه برای گرفتن قسمتی از تمول 
آنها كيسه هائی دوخته شده است و در اين بی پولی و با اين اردوكشی بمساعدت 

ا باز نميكنند و از زحمت ها ر نقدی آنها احتياج دارند اما آنها هم بآسانی سر كيسه
كه بزودی  احترامی ديدنها انديشه نمينمايند خصوصا ميرزا كوچك خان و بی

ميفهمند خطر جانی متوجه آنها نيست كه از دادن پول خودداری ميكنند مگر 
بعضی از آنها كه مختصروجهی ميدهند و بعضی كه تعويضاتی بدولت ميسپارند 

ل وسائل نقليه بعنوان ضرورت قشونی ضبط و مگر آنچه از اموال آنها از قبي
 .حكومت نظامی ميگردد

داران از  گفته شد محبوسين دانستند خطر جانی متوجه آنها نيست بلی پول
دوستان بودند و انگليسيان كه اكنون بجای همه  شدگان اغلب از خارجه حبس

م اند و زمام حقيقی امر در دست آنهاست بمصلحت وقت و لزو ها نشسته خارجه
يك حكومت ضد اعيان و اشرافی سبب گرفتاری اين جمع شده است  وجود موقتی

و آن سياست كه تمام شد اينها هم آزاد ميشوند و بعالوه بواسطه اين گرفتاری 
موقتی تحصيل وجاهت ملی كرده بعد از اين از وجود آنها بيشتر استفاده خواهند 

  .كرد
  

  :مآخذ   ◀
  .١٣۶٢نشرعطارو  فردوسی،  ،۴ ج » حيی،حيات ي«خاطرات يحيی دولت آبادی

  ١٧٧ – ٢۴٢: ص
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  فصل پنجم   
  

به روايت اسناد وزارت امورخارجه ١٢٩٩اوضاع ايران پيش از کودتای
  آمريکا 

به روايت اسناد وزارت ١٢٩٩اوضاع ايران پيش ازکودتای : توضيح
که امورخارجه آمريکا به کوشش دمحم قلی مجد محقق ايرانی در امريکا می باشد 

دراختيار خوانندگان ) ١(» از قاجار به پهلوی « به نقل ازکتاب اين پژوهشگر
   :ارجمند قرار می دهم

  
  کابينه های مشيرالدوله و سپهدار 

  
کابينه  جديد به رهبری  يکی از چهره « : می نويسد ١٩٢٠جوالی  ٤کالدول در

ورد رضايت کابينه م... های برجسته ملی ، مشيرالدوله کار خود را آغاز کرد
کابينه افرادی  را که به ... کامل مردم بوده و جهت گيری ضد انگليسی  دارد

  ]به تهران [ايران تبعيد شده بودند را  - جرم مخالفت با توافقنامه انگليس
فراخواند؛و قراربراين است تا زمانی که مجلس توافقنامه را به تصويب  نرسانده 

الوزرای  پيشين که تهديد به ترور شد ، رئيس . است، به رسميت  شناخته نشود
الزم به ذکر « : جوالی ٥در) ٢(» .مخفيانه تهران را به مقصد  اروپا  ترک کرد

به هر حال هنوزخيلی  . است کابينه فعلی به طورکلی با کابينه پيشين فرق می کند
زود است درمورد حوادث آينده قضاوت کنيم، اما  می توان گفت کابينه  جديد با 

  )   ٣(».ستقبال  عمومی  مواجه  شده استا
شماری از مستشاران انگليسی که بر اساس توافقنامه اخير  « :آگوست   ١٩  

انگلستان و ايران، مدتی مشغول انجام وظيفه  بودند،  ايران را ترک  گفتند، چرا  
» .که ظاهراً توافقنامه مذکور به هيچ وجه مورد قبول  ايرانيان  واقع  نخواهد شد

  پيدا  کردن  رئيس  الوزرايی  « :جزئيات بيشتر  اين قضيه از اين قرار است) ٤(
  مناسب ، بسيار دشوار است؛ زيرا دراين اوضاع وخيم وآشفته، کسانی که مورد  
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در ميان تمام افراد حاضر  . بول مردم هستند به دشواری قبول مسئوليت می کنند
اما بسيار بعيد به نظر می رسد که اين مسئوليت  . ه بهترين گزينه استمشير الدول
در اين باره، مستوفی الممالک نيز گزينه قابل توجهی بود، اما با . را بپذيرد

توجه به اوضاع  و احوال فعلی ، وی برای پرکردن چنين جايگاهی بسيار  منفی 
با اينکه  پيش  از اين به سعدالدوله نيز  مورد توجه  بود و ... و نامناسب است

شدت از روس  ها طرفداری  می کرد، اما  اکنون کامالً ضد انگليسی  است 
گمان می رفت  استقرار  ).  برادر او يکی از افرادی است که به کاشان تبعيد شد(

او بر اين منصب ، تأثير خوبی  بر مردم به همراه داشته باشد و احتماالً از  
همه  اين افراد پيش  از اين بر . ز  مورد پذيرش  قرار گيردجانب  انگليسی ها ني

البته صارم الدوله را نيز  بايد  به آنها اضافه . کرسی  رياست وزرا تکيه زده اند
اما به دليل  توطئه چينی عليه . کنيم که تا چند  ماه پيش وزيرماليه وثوق بود

به تهران فرا خواند و در چندی پيش شاه او را  .  وثوق  به کرمانشاه تبعيد  شد
کامالً روشن  است که انگلستان تمايل  دارد  که صارم . ليست کانديداها قرار داد

الدوله به اين منصب  گماشته شود چرا  که وثوق الدوله برای  در دست  گرفتن 
در .  اما چنين انتصابی  مردم را  آرام نخواهد کرد.  اين  پست باز نگشته است

 .ز اين تغييرو تحوالت، آرام کردن مردم ناراضی استحالی که هدف ا
ً تماشاگر  اين بازی  نبوده و بی کار ننشسته است چرا  که  . انگلستان صرفا

می دانند آنها عامل  اصلی  نا رضايتی مردم هستند و افکار عمومی به شدت  
نبايد فراموش  شود که  روح و جسم وثوق  . عليه انگلستان تحريک شده است

همانطور که  پيش  از اين گزارش  شد، هيأت های  مختلف   . خدمت آنها بود در
انگليسی  در تهران گرد هم آمده  و گزارشها و توصيه های  خود  را به گوش  

مومی، حتی برای وثوق عاما با  توجه به مخالفت های . دو لت ايران رسانيده اند
   [را در جهت اهداف مورد نظرالدوله هم امکان پذير  نيست که اين پيشنهادها 

تمام زمينه های  کاری ممکن  اين گروه ها  به  تأخير  . پيش ببرد   ]انگليسی ها
افتاده  و با مانع برخورد  کرده است که اين مسئله آرام آرام انگلستان را بی تاب  

 ، با تمام ١٩١٩آگوست  ٩البته انگلستان به پشتوانه توافقنامه .  و منزجر می کند
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قوا  پيشروی کرده است و ظاهراً آن را  کامالً الزم االجرا تلقی می کند و از 
سوی ديگر در اظهارات عمومی خود توافقنامه را تا زمانی  که  به تصويب  

البته مردم ايران هم اين توافقنامه را فاقد . مجلس نرسد، قابل اجرا نمی دانند
ساختگی که گفته می شد با اعتبارمی دانند چرا که حتی از تصويب مجلسی 

  . حضور  طرفداران قرار داد  تشکيل  خواهد شد، نگذشته بود
لذا انگلستان به شدت عالقه مند بود که وثوق را بر سر قدرت نگاه دارد، اما  از 
آنجا که به اين خواسته خود نرسيد طبيعتاً سعی کرد کسی  را بر سر کار بياورد 

اما بيشترمردم خواهان . ردرضايت مردم باشدکه هم مورد قبول خودشان وهم مو
اما [. رئيس الوزرايی هستند که در وطن پرستی و صداقت او هيچ شکی  نيست

در روزنامه های محلی اعالم شد که وزير  مختار  بريتانيا با   ]به محض اينکه
مشيرالدوله ديدارکرده  چهار ساعت با اوبه گفتگو نشسته، شماری از طرفداران 

مشيرالدوله با فرمان رسمی اعليحضرت . لدوله، به مخالفت با اوبرخاستندمشير ا
  )  ٥(» .، اعضای  کابينه خود را انتخاب کرد ]ايران  [

 ٢٦جوالی  تا   ٤( کابينه  مشير الدوله در مدت زمان کوتاهی که بر سرکار بود 
 ١٩٢٠اکتبر  ٥، به همان خوبی که انتظارمی رفت عمل کرد، کالدول  در )اکتبر

  : می نويسد
سپتامبر   ٣٠سفارت مفتخراست که  گزارش کند با اينکه  طی فصل گذشته، که   

پايان يافت، ناآرامی های متعدد وجدی  را در ايران شاهد بوديم ، اوضاع  ١٩٢٠
رئيس الوزرا بدون سر ... تهران آرام  بوده و مشکل سياسی به چشم نمی خورد

اما کارهای . بيش از حد انتظار  کار می کندو صدا درحال انجام خدمت است و 
او بسيار مخفيانه به نظر می رسد و اجازه نمی دهد  اطالعات چندانی  به دست 

  ...عموم برسد
مخبرالسلطنه که در ابتدا . تا کنون چندين نفر از اعضای کابينه تغييرکرده اند 

سمت خود کناره  وزير ماليه کابينه جديد با قبول واليگری استان آذربايجان از
رئيس الوزرا ... گيری کرد و با عزيمت به تبريز  کار جدی خود را آغازکرد 

جديد به باز گشايی هر چه زودتر مجلس اظهار عالقه مندی کرد و بدين منظور 
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به  واليان تمام والياتی که هنوز درآنها انتخابات برگزار نشده است دستور  داد 
در مناطقی  که احساس  می شود . تخابات را بدهندکه  فوراً ترتيب  برگزاری  ان

رئيس الوزرای پيشين با دخالت های ناروا افراد مشخصی  را به مجلس فرستاده  
با اين حال .  است ، نا آرامی های فراوانی  نسبت به انتخابات جديد ديده می شود

نداشته رئيس  الوزرای فعلی تمايلی به برگزاری مجدد انتخابات در اين  مناطق 
و بر اين باوراست کسانی که پيش از اين انتخاب شده اند زمانی که مجلس 

اين در حالی است که رئيس  . تشکيل جلسه بدهد، نماينده مجلس به حساب می آيند
 ً شاهزاده فرمانفرمای ... با انتخاب بسياری ازاين افرادموافق نيست الوزراشخصا

يشين، والی  فارس ، از سمت خود معروف ، پدر  نصرت الدوله وزير خارجه  پ
استعفا داد و کابينه  جديد نيز استعفای او را  قبول کرد و انتظار می رود به 

منابع موثق خبر داده اند ... زودی شيراز  را  ترک کرده  و به تهران بازگردد
که پس از اعالم ابطال انتخابات درچند واليت وتالش  برای برگزاری انتخاباتی  

جای  نمايش مسخره ای  که چندی پيش صورت گرفت، بسياری  از صحيح به 
رئيس  الوزرای جديد  ... واليان مستبد از سمت خود کناره گيری خواهند کرد

متوجه مسئوليت سنگين آرام نگاه داشتن کشور می باشد و با اينکه  تالش های  
دور  وی دربعضی از مناطق مثمر ثمر واقع شده است، اما شماری  از مناطق

گروه نسبتاً بزرگی  از راهزنان . نآرامی و آشفتگی هستند گرفتار دست همچنان 
که در استان خراسان  دست به چپاول اموال عمومی  می زدند، اکنون در برابر 

به محض اينکه وثوق جای خود را  به ... اقدامات شديد دولت تسليم شده اند
به شورش  بر داشتند، اما  به رئيس الوزرای جديد داد، عشاير  کردستان سر 

لرهای  اطراف  بروجرد  و مناطق  ...نظر  می رسد به تدريج اوضاع  آرام شود
شرقی کرمانشاه نيز  اعالم نارضايتی کرده و ناآرامی های فراوانی  را به دربار  

... آورده اند تا آنجا که واليان  و حکام اين مناطق  مجبور  به کناره گيری شدند
ولت فعلی برای  سرکوب  اين بی قانونی ها بسيار تالش می کند  اما به  البته د

تهران يکبار   –جاده بغداد . انجام رساندن چنين کاری زمان زيادی  را می طلبد 
با اين حال الزم به ذکر است که بسته ... ديگر برای  عبور و مرور  مهيا شد
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همچنين متذکر  ... عراق  بودشدن جاده بغداد به دليل ناآرامی  های  اعراب  در
می شوم از زمان  بازگشايی جاده، هيچ نامه خارجی  به تهران نرسيده است، اما  

  .انتظار می رود  در روزهای آتی خبر  رسيدن  نامه را بشنويم 
درسفری  که : کالدول در مورد مخالفت های جاری  با انگلستان چنين می نويسد

ن به منظور  پرس و جوی انفرادی انجام  شد،  به اخيراً از شمال  تا جنوب ايرا
به . ايران موافق  باشند –ندرت افرادی  يافت شدند که با توافقنامه اخير انگليسی

نظرمی رسد کابينه  اجرای  توافقنامه و تمام امور مربوط به آن را تا زمانی  که 
زمانی  که از .  مجلس آن را  مورد  بررسی  قراردهد، به تعويق انداخته است

سر پرسی کاکس تهران را ترک کرده است، انگلستان از تغيير اوضاع چندان 
يکنواخت عقب  نشسته  است ،  انگليس  به طور ]در اين مدت   [...راضی نيست

خود  تالش  بسياری  که به منظور پيشبرد اوضاع  طبق  مراداين درحالی است
تالشهای خستگی  ناپذير  وزير  اين عقب نشينی علی رغم. به خرج داده است

زمانی که رئيس  الوزرای . نورمن، رخ داده است. اچ مختار فعلی، يعنی آقای 
محبوب بر مسند خود تکيه زد، دولتين  ايران و انگلستان توافق کردند که 

تا     ]انگلستان  به ايران   [پرداخت  کمک  هزينه سيصد و پنجاه هزار  تومانی
بنابراين دولت ايران هنوزمقداری  پول  برای . ادامه  پيدا کند   پايان ماه اکتبر

خرج  کردن دارد اما مطمئناً بسيار اندک است و  بايد منتظر بود  و ديد  که پس 
وزير  خارجه اخيراً  به من خبر  . از پايان  ماه اکتبر چه حوادثی  رخ خواهند داد

امبر مجلس کار خود را شروع دادکه  اميدوار است  در روزهای آغازين ماه نو
همزمان کل جريان توافقنامه به حالت تعليق درآمده است و مستشاران .... کند

انگليسی که بر اساس  مفاد توافقنامه اخير استخدام شده بودند از کار منفصل يا 
البته الزم به ذکراست شماری ازاين . به مرخصی سه ماهه فرستاده شده اند

ران حضور دارند وعلی رغم دريافت ماهيانه خود، اجازه مستشاران هنوز در ته
حدود يک ماه پيش شايع شده بود که انگلستان . ندارند دراموردولت دخالت کنند

سياست خود را تغييرداده ودرصدد خارج ساختن نيروهای خود از ايران است؛ 
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اما به نظر می رسد که اين  شايعه پايه و اساس درستی ندارد و بدون شک  
به هر حال ،  ژنرال شامپين، که  . واسته ای است که ساخته ذهنيت افراد استخ

بيش از يک سال فرماندهی نيروهای انگليسی درايران را برعهده داشت، کناره 
گيری کرده و و ژنرال آيرونسايد برای در دست گرفتن فرماندهی عازم ايران 

روهای خود را از ايران انگلستان به هيچ و جه تمايل ندارد ني)   ٦(.شده است
سفارت آمريکا درانگلستان ازاين قرار   ١٩٢٠اکتبر ٢١تلگراف . خارج کند

مفتخرم جهت اطالع وزارت خارجه، گزارش رسمی سئوال وجواب  « :است
های نوزدهمين جلسه مجلس  عوام را که روزسه شنبه برگزارشد، به ضميمه  

: اوضاع سياسی  ايران بررسی شددر اين جلسه . اين نامه برای شما ارسال کنيم
ناو سروان کنورثی در سئوال از معاون وزير امور خارجه جويای اوضاع « 

دولت : معاون وزير خارجه آقای سيسل هارمزورث. سياسی ايران می شود
را به اين  ١٩١٩آگوست  ٩ايران با تشکيل مجلس شورا، به زودی توافقنامه 

ا در چند ماه گذشته بارها به دولت ايران دولت بريتاني. شورا ارجاع  می  دهد
اوضاع سياسی ايران  به . فشار آورده است که توافقنامه  را به مجلس ارائه کند

ً اجرای مفاد قرارداد نيز به حالت . شدت به رويکرد مجلس بستگی دارد ضمنا
. اوضاع نظامی شمال غرب ايران،کمتربحرانی است. تعليق درآمده است

درپی خواهشهای بسيار دولت ايران به صورت موقت دراين  نيروهای انگليسی
همچنين تهديد بلشويک هادرفصل گذشته، کاهش  محسوسی  .منطقه باقی مانده اند

اما عاليجناب  چه موقعی می توانند به ! اين درست. بسيار خوب. داشته است
قای عقب  نشينی  فوری نيروهای انگليسی ازشمال غرب ايران اميدوار باشند؟  آ

در حال حاضر  نمی توانم  به مواردی که پيش از اين ذکر شد، : هارمزورث 
البته  دو موردی که آقای هارمزورث بدان اشاره کرد، ) ٧(» .چيزی اضافه کنم

  .يعنی به تعليق  در آمدن توافقنامه و انعقاد مجلس ، دروغ بود
  
  



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٤٠                                                                             ٧    دق ، 

  

  

  

  اوضاع و احوال  آذربايجان و کشته شدن خيابانی ◀
  

 ١٩٢٠اوضاع آذربايجان که در فصل سوم مطرح شد، تابستان سال آشفتگی 
شهرهای اروميه، سلماس و خوی دراستان آذربايجان کامالً  تحت  « : ادامه يافت

مشروطه خواهان . در آمده است ]سيميتقو[کنترل قانون شکنی به نام اسماعيل آقا
با ورود مخبر آذربايجان، که اداره حکومت را در تبريز به دست گرفته اند، 

السلطنه به عنوان والی آذربايجان موافقت کرده اند، به شرطی که از طرف  
بنابراين وی به واليگری منصوب شد و برخالف  رسم  . کابينه فعلی اعزام شود

رايج درميان واليان اين کشور، وی با سرعت هرچه تمام تر خود را به تبريز  
بريز متوجه  شد که فردی به نام  مخبرالسلطنه پس از ورود به ت. رسانيد

شيخ دمحم خيابانی از طرف مردم  تبريز  . خيابانی اوضاع شهررا در دست دارد
برای نمايندگی مجلس انتخاب شد و رهبری مشروطه خواهان تبريز  را نيز  بر 

.  وی  مقر والی  را اشغال  کرده  و از پس دادن آن سرباز  می زند. عهده  دارد
ون اتالف وقت با اعزام نيروهای قزاق به شهر، مقر حکومت را والی جديد بد

قزاق ها  با مقاومت چندانی مواجه نشدند وخيابانی هم به انبار کاخ . فتح  کرد
به هر حال، نيروهای قزاق  خيابانی را يافته و بيرحمانه او را به قتل  . پناه برد
  ) ٨( .رساندند

گرفت و از آن زمان تاکنون  همچنان  مخبر السلطنه کنترل اوضاع را در دستش 
به نظر  می رسد قتل  خيابانی  خشم بسياری  از ايرانيان  .  بر مسند  قدرت است

را برانگيخته است؛ اما از آنجا که مخبرالسلطنه فردی وجيه المله است، به نظر 
بايد به ياد  داشته . نمی رسد حوادث  تبريز اثر منفی بر وجاهت  ملی او بگذارد 

باشيم که درآغاز جنگ وی والی فارس؛ و به دليل مخالفت با انگلستان در جنوب 
. ، بسيار مورد تنفرانگليسی ها بود و آنها به شدت خواهان کناره گيری او بودند

اميد می رود تحت حکومت قدرتمند و خوب، اوضاع  آذربايجان آرام شده و نظم  
راز شخصيت والی حضور ندارد اما هنوزچيزی فرات. دراين واليت بر قرارشود

چندين بار شايع شد که ارتش سرخ  راهی ... که به اين روزنه اميد، قوت ببخشد
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حدوداً در اواسط  ماه آگوست سفارت انگلستان  به اتباع  خود . تبريزشده است
. و آنها  نيز فوراً شهر راترک  گفتند داد اين شهر را ترک کنند در تبريز دستور
ت که  هيچ خطر فوری  و جدی  ايشان  را تهديد  نمی کرد  و تا اين درحالی اس

آمريکايی ها  در تبريز باقی  ماندند . کنون نيز رويداد خطرناکی رخ نداده است
يک مقام عالی رتبه  آمريکا ) ٩(» .و تاکنون با هيچ مشکلی برخورد نکرده اند

ک پزشک نسخه خالصه شده نامه ي« در استانبول  درگزارشی تحت عنون 
  :چنين می نويسد» ١٩٢٠آگوست  ٤ميسيونر آمريکايی درتبريزبه تاريخ 

نويسنده  نامه که . مطالب ذيل جهت اطالع وزارت خارجه ضميمه می شود 
... خالصه آن در ادامه ذکرخواهد شد، جوانی بسيار متين و قابل اطمينان است

احوال جاری  مطمئن هستم که اين اطالعات تصويربسيارمناسبی از اوضاع و
انگليسی های  « :در بخش هايی از اين  نامه می خوانيم. دراختيارشما می گذارد

دو روز پيش ازتهران  . مقيم تبريز تصميم گرفته اند اين شهر را ترک کنند
و همين  . دستور رسيد که همۀ انگليسی های ساکن تبريز، شهررا ترک کنند

روزبعد، يعنی  . حيان دامن زدواهمه زيادی را در ميان مسي مسئله ترس و
درحال حاضر  اوضاع ... ديروز، مثل هميشه بازهم اوضاع  رو به آرامش رفت

اما از اين پس . کامالًآرام است و به نظر می رسد برهمين منوال باقی بماند
خارج شدن ازشهر ، آسان نخواهد  بود و رد و بدل  کردن نامه نيز کمتر خواهد 

هستم؛ من به هيچ وجه ضد انگليسی   ضد انگليسیگمان نکنيدکه من . شد
 [همانطور که دريا ساالر بريستول به من گفت، افراد و جامعه آنها... نيستم

کامالً خرسند و راضی هستند، اما از لحاظ سياسی  پوسيده و  ]انگليسی های
فاسد شده اند؛ ايشان با توسل به پول، ارعاب و حربه هايی از اين قبيل، 

سروان . "مخفی و تشکل های سياسی محرمانه را خراب کرده اندمعاهدات 
هدف گلوله قرار گرفت، تنها يکی   ]تهران  –تبريز  [، که اخيراً در جاده "گيرد

  ]قبايل[او با پرداخت پول سران  و رؤسای   .  از بخش های اين بازی است
اين  . ی کرداطراف  شهر را مطيع خود  کرده و کردهای  تبعيدی  را دستگير  م

کردها که احتماالً از اتباع ايران  بودند، درد سرهای فراوانی را برای انگليسی 
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وی به آقای  . ها به وجود آورده و تشکيالت زير زمينی به راه انداخته بودند
! مولر در اروميه گفت که البته درکار او اخالق نمی تواند جايگاهی داشته باشد

 –غراق کرده و بيش از حد ايشان را متهم می سازند البته مردم در مورد آنها ا
به عنوان مثال احتمال آن می رود که ايشان مقصر اصلی قتل عام نخجوان باشند 

ملکرد عواقعيت اين است که . و ممکن است کس ديگری مسئول اين کارباشد
  .آنها، هم مسلمانان و هم مسيحيان  را دچار  شک و ترديد  کرده است

د که ايشان با خروج خود در صددند، مشقت و سختی بيشتری را مردم معتقدن
آنها با حذف کردن بانکها و مسدود کردن بندرها می . بر کشور تحميل کنند

خواهند اوضاع اقتصادی را مغشوش سازند و آنها تالش می کنند بی نظمی، 
تنگدستی و نارضايتی عمومی بر کشور حاکم شود تا بدين سبب مردم کشور و 

نين اتباع  بيگانه مصرانه خواهان باز گشت آنها، انعقاد قرارداد و آرام همچ
مردم بر اين گمانند که برای ايشان اهميتی ندارد  . کردن اوضاع مملکت شوند

اين کثيف ترين اتهامی . که دراين روند چه کسی و يا چه چيزی قربانی می شود
اما يک يا چند سال پيش ،  .وارد کرد ]انگليسی ها  [  است که می توان به آنها

دراين مورد برای مردم مسئوليت پذير   معاون قنسول انگلستان ابالغيه ای
کالدول پس از اتمام سخنان نويسنده، چنين ادامه  ) ١٠(» ...تهران صادر کرد

حوادث اخير تبريز روش متدوال بانکداری درايران را مشخص «:می دهد
ای انگليسی است که عمالً درتمام بانک شاهنشاهی ايران، مؤسسه . ساخت

اين مؤسسه ضرب سکه .  شهرهای ايران وهمچنين درعراق و لندن شعبه دارد
به انحصار خود در آورده است  ١٩٨٩نقره و چاپ اسکناس در ايران را تا سال 

اين امتيازبه عالوه چند امتياز ديگر، باعث شده است تمام  امور بانکی سراسر . 
بانک قرار گيرد و هيچ  بانک ديگری، حتی بانک دولتی کشوردرانحصار اين 

روسيه  که پيش از اين بانکی قدرتمند بود، قادر نباشد جايگاه خود را در ايران 
طبيعتاً کميته اعانه آمريکا در خاورنزديک، سرمايه  خود را درتبريز . تثبيت کند

يوسته به دراين بانک ذخيره می کند و تاکنون مبلغ قابل توجهی به طورپ و
در طول سال گذشته ، نزديک به چهارصد .  خزانه اين بانک واريز شده است
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هزار دالردر اين بانک سرمايه گذاری شد، اما هيچ سودی به آن مبلغ اضافه 
سپس با شروع آشوب های انقالبی و احتمال به غارت رفتن اموال بانک . نشد

ز اين نمی تواند مسئوليت پول در تبريز ، بانک به کميته اعانه خبرداد که بيش ا
اين در حالی است بانک در طول سال  -هايی را که در اختيار دارد، بپذيرد

گذشته که اوضاع آرام بود  بدون اينکه هيچ سودی به اين پول پرداخت کند ازآن 
استفاده کرد؛ همچنين اين بانک، که ازجانب دولت خود حمايت می شود، دولت 

. ست در برابر چنين خساراتی ، غرامت پرداخت کندايران را موظف ساخته ا
)١١ (  

  
  افزايش مخالفت با انگلستان

  
چنين می  ١٩٢٠اکتبر   ٢٤انگرت، دو  روز پيش از استعفای  مشيرالدوله، در

مجمع اسالمی ملی « مفتخرم  به ضميمه اين گزارش ترجمه اعالميه « : نويسد
تاريخ . ،  برای شما ارسال کنمايران را که به صورت مخفی منتشر شده  است» 

انتشار اين سند نا مشخص است اما بيستم اکتبر در اختيار سفارت خانه قرار 
الزم  به ذکر  است که از ميان موارد خواسته شده، اين  سازمان بر . گرفت 

ايران،  - انگلستان  ١٩١٩در توافقنامه آگوست  : موارد ذيل تأکيد بيشتری دارد
سالم، خروج تمام نيروهای انگليسی ازسراسر ايران، اخراج برگزاری انتخابات 

دربخش هايی ازاين  »  .تمام مستشاران خارجی و منحل کردن پليس جنوب
انگلستان  ١٩١٩مجمع اسالمی ملی توافقنامه اگوست «:اعالميه چنين می خوانيم

ايران را ناقض استقالل و تماميت ارضی ايران و برخالف قانون اساسی و  –
به همين دليل مجمع مستقيماً از دولت می خواهد  که . ورات اسالمی می دانددست

در انتخاباتی که اخيراً برگزار شد با ايجاد  . فوراً توافقنامه مذکور را فسخ کند
محدوديت ها ی فراوان و با تهديد کردن مردم  به مرگ و شکنجه ، افرادی به 

لستان بودند؛ دراين ميان عاملين مجلس  راه يافتند  که مورد تأئيد سفارت انگ
خيانتکار وثوق الدوله، رئيس الوزرای پيشين، و کابينه اوازهيچ گونه خيانتی  
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برهمين اساس، انتخابات می بايست مجدداً برگزار شود؛ و به . فروگذار نکردند
نام  حقوق و امتيازات  ملی خود را از دولت می خواهيم که انتخاباتی سالم  

مجمع مليون اعالم می کند تمام  توافقنامه ها و وام های خارجی که . برگزار کند
در زمان غيبت پارلمان و اعضايی که آزادانه به دست مردم انتخاب شده اند، 

مجمع به شدت نگران تالش های  . منعقد واخذ شده، بی اعتبارو باطل است
نونی اشخاص اين فعاليت ها نتيجه دخالت های غير قا. انگلستان در گيالن است 

به نظر ما خروج  نيروهای انگليسی ... انگليسی در امور دولتی اين کشور است
از ايران ، تنها راه آرام  کردن  اين شرايط  نامساعد است، استخدام  مستشاران 
خارجی  و اعطای اختيارات  اجرايی در هيأت  دولت، به ضرر منافع ملت می 

بی . راً منحل شده و به ژاندارمری بپيونددپليس جنوب ايران می بايست فو...باشد
درحال حاضر می توان درپيش  طرفی مصلحت آميزترين سياستی است که

گرفت؛ ميان ايران وتمام دولت های خارجی می بايست روابط  دوستانه  برقرار  
بايد فشار و محدوديت  از  روی  مطبوعات  عمومی  برداشته شود و اين . شود

کامالً آشکاراست که چنين  . کار و احساسات مردمی استبه معنی انتشار اف
  ) ١٢(» .محدوديت هايی زندگی  سياسی اين کشور را تهديد می کند

تمام بازرگانان، کارگران،  « ، ازطرف گروهی با عنوان ١٩٢٠نوامبر ١٢در 
. ای به دست سفارت آمريکا  رسيد»اعالميه« ، »دانش آموزان و ديگرافراد ملت

  : ی از اين اعالميه چنين می خوانيمدر بخش هاي
خطاب به تمام روحانيون، شاهزادگان، اعيان، سفرا و وزرای دول دوست اعالم  

رئيس   ، وزير مختار انگلستان و وثوق الدوله،١٩١٩آگوست  ٩در : می کنيم
الوزرای ايران، توافقنامه ای را منعقد ساختند که کامالً به ضرر ملت وغير 

الفاصله  پس از انتشار متن اين توافقنامه در روزنامه ها، مردم ب.  قانونی  بود
اما دولت با توسل به حکومت . صدا عليه اين توافقنامه ننگ آوربه پاخاستند يک

جنبش مردم ناراضی را درهم شکست؛ پليس و ژاندارمری تمام   نظامی،
ايت  مليون دستگير، زندانی و در نه.  تجمعات اعتراض آميز را متفرق ساخت

متأسفانه بدون جلب رضايت مردم توافقنامه به اجرا در آمد و ... تبعيد شدند
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ايشان همچنان از . مستشاران انگليسی کنترل ارتش ايران را در دست گرفتند
مجلسی که با به کارگرفتن زور ملت  –. ارائه توافقنامه به مجلس خبرمی دهند

حاميان انگلستان را راهی خشمگين ايران را پای صندوق آورده و گروهی از 
اين مجلس چيزی جز گروهی خائن و طرفدارانگلستان  .. پارلمان کرده است

.  از ديد منافع ملت آرا وتصميم گيری های ايشان بی اعتبار و باطل  است .نيست
خروج :خواهيم کرد با تحقق يافتن شرايط ذيل ازتصميمات مجلس پيروی

رای کشور با توجه به رضايت اکثريت نيروهای انگليسی ازکشور، انتصاب وز
ملت، بر داشتن حکومت نظامی ، تضمين آزادی  مطبوعات، انتخاب نمايندگان 

اجازه دهيد دنيا به ياد داشته باشد که ... مجلس  بدون دخالت سفارت انگلستان
ايران مخالف و از آن منزجر  بوده  و  – ملت ايران کامالً با توافقنامه انگلستان

ن و طرفداران اين توافقنامه بيزاراست و آنها را خيانتکاران به از حاميا
مملکت خويش می پندارد؛ اهميت ندارد که اين خيانتکاران به کدام فرقه  

از طرف بازرگانان،  ) امضا. ( وابسته وبا ازکدام  طبقه اجتماعی  بر خاسته اند
  ) ١٣(.کارگران، دانش آموزان و ديگر افراد ملت

، سفارت آمريکا، مراسله ای را دريافت کردکه حاوی ١٩٢٠رنوامب ٢٨در  
مفتخريم که به اطالع . خطاب به سفارت اياالت متحده آمريکا« :امضا بود ١١٠

شما برسانيم که، بدنبال آخرين نامه سفارت انگلستان، درتاريخ يکشنبه شانزدهم  
را دعوت  معدودی ازمردم تهران  ، دربار، شمار) ١٩٢٠نوامبر ٢٧(ربيع االول

ً موضوع  مورد بحث، گفتگو در مورد تصويب تمام يا .به گفتگو کرد مشخصا
دردولت دموکراتيک ايران، مجمع ما .  ايران بود –بخشی از توافقنامه انگليس

تنها . هرگز به چنين گروهی  که متشکل از افراد خاصی است، نظر مثبت ندارد
ب شده اند، صالحيت حل اين پارلمانی که اعضای آن با رأی آزاد مردم انتخا

بنابراين ما، يعنی تمام کسانی که اين نامه را امضا کرده اند، به . مسئله را دارد
نام انسانيت و احترام به استقالل تمام ملت ها، ازشما می خواهيم که به اطالع 

همچنين مخالفت شديد ما را عليه . دولت خودبرسانيد اين جلسه غير قانونی است
ای که ميان وثوق الدوله ودولت انگلستان منعقدشد،به گوش  دولتمردان توافقنامه 
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ً .خود برسانيد کالدول همچنين ».پذيرای باالترين احترامات ماباشيد عاليجناب لطفا
را ضميميه  گزارش  » اتحاديه ملی اسالمی ايران« ١٩٢٠نوامبر ٢٧اعالميه 

  :در اين اعالميه می خوانيم. خود می کند
ً از اوضاع  سياسی خطرناک کشورآگاه هستيد هموطنان عزيز ... ، شما مطمئنا

ايران، بدبختی بزرگی را برای اين مملکت  –تصويب توافقنامه ننگ آورانگليس
به  بارخواهد آورد؛ و افرادی که امروز به درباردعوت شدند به هيچ وجه حق 

که اين ازآنجا ... ندارند در چنين مورد سياسی پادر ميانی ويا قضاوت کنند
. اعالميه می بايست فوراً منتشر و توزيع می شد، لذا به چاپخانه داده نشد

  .اتحاديه ملی اسالمی  ايران) امضا(
 

  ادامه آشفتگی ها در گيالن و مازندران 
  

. کمی پس از روی کارآمدن مشيرالدوله ، اضطراب وهراس اندکی پديد آمد 
سربازبلشويک ٢٠٠٠شدن با نزديک «: می نويسد ١٩٢٠آگوست  ٤کالدول در

نيروی هندی و انگليسی درآن مستقر  هستند، نگرانی ها   ٥٠٠٠به قزوين ، که 
شواهد حاکی از آن است که نيروهای مستقردرقزوين .  بسيارافزايش يافته  است

برای  متوقف کردن پيشروی بيشتربلشويک ها کفايت می کنند؛ اما شاه ودولت 
هستند مگر اين که از پيشروی بلشويک ها درصدد نقل مکان به سمت جنوب  

ارتش انگلستان از کنترل اوضاع مظمئن است ولی مردم . جلوگيری شود
مضطرب؛ وديگرسفارت خانه ها به همراه دولت ايران درصدد خارج شدن 

با ارسال نيروی دولتی برای سرکوبی « :آگوست ١٩در) ١٤(»  .ازشهرهستند
اع ايران بسياربهترشده ونگرانی مردم راهزنان و بلشويک ها ، ظاهراً اوض

همانطورکه « :کالدول وقايع را چنين شرح می دهد) ١٥(» .نيزفرو خفته است
در گزارش  فصل گذشته در پايان ماه می امسال ذکر  شد، دولت ايران به 

با اين . منظوردورشدن از خطر بلشويک ها قصد دارد به جنوب  نقل مکان  کند
ودولت همچنان درتهران باقی ماند و حداقل در حال  حال ، خطربرطرف گرديد
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شاه اندکی پس از بازگشت به کاخ تابستانی . حاضر قصد ترک پايتخت را ندارد
رفت و تمام فصل را در آنجا ماند؛  اين در حالی بود که در ماه های  جوالی 
وآگوست با نزديک شدن بلشويک ها احتمال اين می رفت که شاه شهر را ترک 

به دنبال دومين موج حرکت بلشويک ها ماه آگوست، فرانسوی ها به شدت  .کند
جديدترين دشواری هايی که دولت فعلی  ... احساس خطر کرده و آماده فرار شدند

اين . می بايست با آن دست و پنجه نرم کند  تاخت وتاز بلشويک ها است
واجه نبوده که دولت تاکنون با آنها م[مشکالت، مشکالتی نسبتاً غريب است 

درماه می نيروهای انگليسی انزلی ورشت را ترک کرده و به منجيل ....  ]است
با اين حال، درماه های ژوئن و . زحمت نبودند قزوين و تهران، چندان دچار و

جوالی درساحل  جنوبی خزر پراکنده  شدند و بيم آن می رفت که آنها با استفاده 
کلنل استاروسلسکی، . فتح تهران باشندازمسيربسياردشوارشمال شرقی، درصدد 

فرمانده روسی نيروهای قزاق ايران، تصدی تمام امور را دراختيارداشته و به 
ژنرال ديکسون، فرمانده انگليسی ، تمايل دارد و . شدت ازانگليسی ها متنفراست

. همچنان اميدوار است که به فرماندهی نيروهای يکپارچه ايران منصوب شود
زرای فعلی به بهانه اينکه نمی توان تا انعقاد مجلس  تصميم گرفت، اما رئيس الو

استاروسلسکی يکی از فرماندهان رژيم سابق . از انتصاب او طفره می رود
. روسيه و مردی با درايت وبسيارنرم خو ست که توانايی های قابل توجهی  دارد

ارد و بارها وی ازسه سال پيش تاکنون فرماندهی نيروهای قزاق را بر عهده  د
. متهم شده که با همکاری  شاه، عليه انگليسی ها  دست به توطئه چينی زده است

ً به ياد خواهيد آورد که درطول  بهار سال جاری، انگلستان تالش کرد  حتما
فرماندهی نيروهای قزاق را به دست آورد، اما استاروسلسکی از واگذاری سمت 

تالش هايی که عليه او صورت گرفته به خود سرباز زد و تاکنون دربرابرتمام  
در پی اين حوادث نيروهای قزاق به مازندران اعزام . خوبی مقاومت کرده است

شدند وازآنجا که تعداد اندگی ازنيروهای بلشويک دراين شهرحضور داشتند، 
قزاق ها به پيروزی آسان و کامل دست يافتند؛ واشغالگران مجبورشدند ازطريق 

ً برای چند روز به مازندران . از گردنددريا به انزلی ب استاروسلسکی شخصا
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رفت و پس ازپيروزی دربازگشت به تهران، يک شمشيرمرصع ازشاه هديه 
اما ازآنجا که . به اوعطا شد ]فيلد مارشال[گرفت وهمچنين عنوان افتخاری سپهبد

به نظرمی رسيد يکبارديگررشت مورد تهديد قرارگرفته است، اقامت او 
، قزاق ها  ١٩٢٠حوادث  بعدی درسپتامبر» .چندان به  درازا  نکشيد درتهران

بنابراين قزاق ها فوراً « :کالدول قضايا را چنين تشريح ميکند. را به تله انداخت
پس از انجام چند حمله، بلشويک ها به انزلی عقب ... به آن  جانب  اعزام  شدند

ومتی رشت را به تصرف نشينی کردند و نيروهای قزاق عمالً بدون هيچ مقا
. سپس با هدف تصرف انزلی به سمت اين بندر حرکت کردند. خود درآوردند

دراين . نيروهای قزاق تا پنج يا شش مايلی انزلی با هيچ مقاومتی روبه رونشدند
نقطه متوجه شدند که شمارزيادی ازبلشويک ها درعقبه سپاه آنها کمين زده اند 

درلنگرگاه شروع به  ]روسی[ه کشتی های ودرست همزمان با کمين، توپخان
نظم نيروهای قزاق . کارکرده وبدين ترتيب نيروهای قزاق کامالً تارومارشدند

کامالً به هم ريخت، شمار  زيادی ازآنها کشته شدند و جالب اين است که نقشه 
بلشويک ها به قدری بد طراحی شده بود که آتش آنها ازلنگرگاه، شمارزيادی 

با اينکه نيروهای ايرانی باقی مانده مورد . ودشان را نيزکشتازنيروهای خ
البته ازآنجا که تقريباً . تعقيب قرارنگرفتند، اما چندين روزبا پای پياده فرارکردند

آنها، . ازپا درآمده بودند، به سختی وبا دشواری فراوان موفق به فرارشدند
يارند وبا احتياط يکبارديگررشت را به تصرف  خود درآوردند ولی بسيارهوش

همچنين ازآنجا که بلشويک ها درخشکی توپخانه ای به . بيشتری عمل می کنند
قدرت توپخانه کشتی های خود ندارند، تا هرزمان که الزم باشد ، انزلی را در 
کنترل خود نگاه خواهند داشت، مگراين که سالح های سنگين انگلستان ازبغداد 

به نظر می رسد کميته  انقالب  سرخ ايران و  .برسد و دراختيارقزاق قرار گيرد
« هستند که دراستان گيالناين افراد کسانی . دولت اين جنبش ناپديد شده است

کوچک خان، رهبرجنگلی ها در اين . تشکيل دادند» دولت موقت جمهوری 
داستان، ابتدا  به نيروهای اشغالگر خارجی  پيوست؛ اما بعدها  تصميم گرفت 

باانجام اين کاراو خود رابه همراه دويست نفرازافرادش  . ارج شودازاين اتحادخ
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  ) ١٦( ». تنها  يافت و به همراه همين افراد به اعماق  جنگل عقب نشينی  کرد
بلشويک بر طرف خطر. نمی شودتغييری در اوضاع سياسی ديده « :اکتبر ٦در 

  ) ١٧(» .شده است
  

  ن و عزل افسر روسی کابينه سپهدار، طرفداری از انگلستا  
  ) )ه ق ١٣٤٥  -  ١٣٦٤(دمحم ولی خان تنکابنی معروف به سپهدار اعظم (

روز گذشته کابينه استعفا داد و سپهدار «  :می نويسد ١٩٢٠اکتبر ٢٧انگرت در 
اکنون انگلستان برعزل کلنل ... اعظم قبول کرد که دولت جديد را تشکيل دهد

تار دردست گرفتن نيروهايی است که به استاروسلسکی پافشاری می کند و خواس
همسر اين کلنل يک بارونس آلمانی ...سختی  می توان  آن را ارتش ايران ناميد

استاروسلسکی يکی از دوستان نزديک شاه بوده و تاکنون کسی نتوانسته . است
از آنجا  که او بيش ازاندازه به قماربازی .... که او را از سمت خود برکنار کند

خت، برای منضبط ساختن افسران خود  وقت چندانی نداشت؛ و همچنين می پردا
گفته می شود قسمت اعظم پولی که برای سربازان مقررمی شد ، هرگز به دست 

رئيس الوزرای  جديد مردی شصت ساله است که در سال  ... آنها نمی رسيد
درسال .  مفتخر به کسب  نشان شواليه از دولت انگلستان شده است ١٩٠٣
اودرکل .وزارت داخله را برعهده داشت ١٩١٦وزارت عدليه و در سال  ١٩١٥

، همواره درفکر بر ١٩١٧اما پيش ازسال  ازحاميان ودوستان انگلستان است،
قراری ارتباط  با روس ها بود چرا که بخش اعظم ثروت کالن او، امالکی  

ش  او را  به بدون شک حوادث  بعدی بيش از پي.  است  که در گيالن قرار دارد
سمت  انگليسی ها سوق داد تا از آنها بخواهد که آرامش را به منطقه باز 
گردانند؛ همچنين گزارش ها حاکی از آن است که آيرونسايد عازم رشت شده 

وديگر اعضا ی  کابينه نيز به زودی  اعالم خواهند شد  اوضاع تهران . است
لشويک نگران است، از  سفارت اما شاه که از فعاليت های عوامل بآرام است، 

اکتبر  ٢٧انگرت در) ١٨( ».انگلستان خواسته که امنيت او را تضمين کنند
  :می نويسد ١٩٢٠



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٥٠                                                                             ٧    دق ، 

  

  

  

سرهنگ انگليسی اندکی پيش به تهران آمد وبه من گفت که هنگ  قزاق های « 
ايرانی پس ازدرگيری مختصری دررشت، بيست وچهارم اکتبراز اين شهرعقب 

های انگليسی مواضع نزديک منجيل را تصرف کردند و نيرو... نشينی کرد
 عتماد کامل به توانايی خوداظهارداشت چنانچه شمارا با ژنرال آيرونسايد

ً مانع  پيشروی   نيروهای بلشويک ازحد معمول تجاوزنکند، انگليسی ها مطمئنا
  ».آنها  به سمت  قزوين و تهران خواهند شد

.  ح نا آرامی  های اندکی را شاهد بوديمشب گذشته و امروز صب« :اکتبر ٣٠در 
افرادی  که با قدرت رسيدن کابينه حامی انگلستان مخالف هستند، تشکيل جلسه 

 بازارو بيشتر. دادند که جمع آنها با حمله نيروهای پليس وژاندارم برهم خورد
نفره ازدانش آموزان وافسران رده پائين  ٤٠يک  گروه . مغازه ها تعطيل شده اند

 تی، امروزصبح با تجمع روبروی سفارت خانه، خواستار بست نشستن دردول
البته از . شماری از اين افراد دردرگيری با پليس زخمی شده بودند. سفارت شدند

پذيرش آنها خود داری شد و تنها دو نفرازايشان به عنوان سخنگو به داخل 
را که ايشان باند  اين افراد سعی داشتند رفتار کسانی. سفارت خانه راه يافتند

پس ازگفتگوی . طرفدارانگلستان می ناميدند، به اطالع دولت آمريکا برسانند
راضی کردن آنها، به آرامی محل را ترک  کوتاهی با چند نفراز ايشان و

رئيس الوزرای جديد با انتشاراعالميه ای اظهار کرد که قوای گيالن به ....کردند
ران روسی نظم واستحکام خود را ازدست دليل خيانت ، حرص و بی وفايی افس

داد ودرنتيجه شکست خورده و مضمحل شده است؛ اوضاع سياسی ، اقتصادی، 
» .اجتماعی و فيزيکی کشوردر سراشيبی غيرقابل بازگشتی قرار گرفته است

همچنين درادامه اظهارات خود اضافه کرد که رويکرد دولت جديد نسبت به 
ييرنکرده است وتصميم گيری درمورد آن منوط به ايران تغ -توافقنامه انگليس 
... استاروسلسکی از سمت خود عزل شد و به اروپا رفت . انعقاد مجلس است

  .افسرروسی ديگر تدريجاً از سمت خود عزل خواهند شد ١٤٠نزديک به 
 ١٩٢٠نوامبر  ٢٧کالدول ) ٢٠(».بلشويک ها بارديگرشهررشت را ترک کردند

ل و شمال غرب  ايران و نبود پشتوانه مالی ، کابينه را اوضاع شما« : می نويسد
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  ».باخطر بحران قريب الوقوعی  مواجه ساخته است
  :کالدول جزئيات ماجرا را اينگونه گزارش  می کند

در روزهای پايانی ماه اکتبر، به دنبال فشارهای انگلستان برای برکناری  فوری 
کناره گيری رئيس الوزرای  ژنرال استاروسلسکی وافسران قزاق روسی،ودرپی

محبوبيت مشيرالدوله . محبوب مشيرالدوله، بحران جديد کابينه را تهديد می کند
به اين دليل نبود که برای کمک به مردم ازهيچ کاری فروگذارنمی کرد، بلکه 
مردم به توانايی و صداقت او اطمينان کامل داشتند و احساس می کردند که 

آورده ساختن منافع ايران و نه منافع خود يا قدرت اواز قدرت دولت درجهت بر
درواقع بسيارعجيب بود که او توانست به سمت . های خارجی، استفاده می کند

رياست وزرا دست يابد؛ اما کامالً انتظارمی رفت که ظرف چند ماه رياست وزرا 
 انعطاف پذيری او به اندازه جانشينانش نبود که انگليسی ها. را از دست بدهد

افسران روسی هنگ  .بتوانندبه کمک او سرنوشت ايران را به دست گيرند
قزاقهای ايرانی، برای مدت مديدی بزرگترين دل مشغولی  انگليسی ها بودند و 
همانطورکه مکرراً درگزارش های قبلی ذکرشد انگليسی ها برای برکنارکردن 

زيرکانه ژنرال  اين افسران ازهيچ تالشی فروگذارنکردند؛ اما به کمک تدابير
زمانی که . استاروسلسکی، روس ها بيش ازحد انتظاربه کارخود ادامه دادند

 سرلشکرآيرونسايددراوايل ماه اکتبرکنترل نيروهای انگليسی موسوم به نورپر
 فورس را دردست گرفت،می دانست که دراولين فرصت ممکن ازشر

 ود در مواضع استاروسلسکی و روسها خالص خواهدشد و به کمک هموطنان خ
ديکسون در تهران ، قادر خواهد بود تا . آر . ای . مهم، به ويژه سرلشکردبليو

  .پيش از پايان  اين ماه مسئوليت  خود را  با موفقيت به اتمام برساند
انگليسی ها از مشير الدوله خواستند  که افسران روسی را به دليل خيانت ، 

سر خود را «ززد وبه زبان ديپلماتيکعزل کند و او نيز از اين خواسته  سربا
شاه به استاروسلسکی قول داده بود درمدت زمانی که اوفرماندهی  .»از دست داد

« نيروهای ايرانی را دردست دارد و دراستان گيالن عليه بلشويک ها و
اما دربرابر خواسته . می جنگد، امنيت جايگاه اورا تضمين کند» شورشيان
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رئيس الوزرايی را درسرکارآورد که طبق ميل انگليسی انگليسی ها تسليم  شد و 
درچنين زمانی سپهداراعظم، گزينه ای منطقی برای  در . ها عمل  می کرد

وی پيش از اين هيچ گاه به اين منصب  دست .  دست گرفتن رياست وزرا بود
نيافته، اما بسيارجاه طلب  است وهمواره  درآرزوی رسيدن به اين جايگاه به 

. سپهداردرکابينه های مختلف سمتهای مختلفی را تجربه کرد. ده استسرمی بر
وی مرد خوش مشربی .  درکابينه وثوق الدوله وزارت جنگ را برعهده داشت

است، اما شخصيت ضعيفی  دارد و به عبارت ديگرهمواره  تالش می کند خود 
اراضی ثروت هنگفت او شامل امالک و . را مورد توجه افراد قدرتمند قرار دهد

وسيعی در گيالن می شود وهيچ کس به اندازه او از حمله بلشويک ها و جنگلی 
بنابراين طبيعی است که او تنها . ها به اين استان، متحمل خسارت نشده است

کسی است که می تواند برای آرام کردن اوضاع وبرطرف کردن خطربيشترين 
د به همکاری اواطمينان تالش را صورت دهدو همچنين  انگليسی ها نيزمی توانن

بنابراين سپهدار با اشتياق هرچه تمامتراين سمت را پذيرفت وفوراً .  داشته باشند
تمام افسران روسی را به بهانه اختالس در وجوه پرداختی دو لت، ازکاربرکنار  

استاروسلسکی وديگرافسران روسی می بايست با فضاحت تهران را ترک . کرد
بيم  آن می رفت که ژنرال به کمک مردان خود دست به  می کردند واز آنجا  که

. اقدامی بزند، به او اولتيماتوم داده شد که ظرف دوساعت شهررا ترک کند
ديگرافسران روسی به تدريج تهران را به مقصد نقاط مختلفی ازدنيا ترک 

به سختی می توان باورکرد که مردی چون مشيرالدوله تن به چنين ... کردند
يفی بدهدو خود را مذبوحانه تسليم قدرت کند ؛ حتی اگر  قبول داشت که عاملۀ کث

شادروان حسن : توضيح. (اتهام اختالس به افسران روسی پايه واساسی دارد 
 .)مشيرالدوله سياست مستقلی داشت وزيربارسياستهای سلطۀ خارجی نمی رفت

بنابراين . شدهيچ مدرک قابل قبولی درباره اين اتهام به افکارعمومی ارائه ن
سپهداراعظم، به عنوان رئيس الوزرای جديد منصوب شد وفرماندهی نيروهای 
قزاق به ظاهردردست افسران ايرانی قرارگرفت؛ امااززمانی که استاروسلسکی 

بقيۀ افسران وسربازان . کشوررا ترک کرده است، قزاق ها هيچ کاری نکرده اند
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آن نيروی عظيم فقط اندکی مانده که حقوقشان پرداخت نشده فرارکرده اند واز
است ونيروهای انگليسی که مرکز فرماندهی  آنها در قزوين  مستقراست، از 
پيشروی بلشويک ها وشورشی ها درگيالن ممانعت به عمل آورده اند وهرازچند 

احساسات ضد . گاهی گزارش هايی ازدرگيری های جزئی نيزبه گوش می رسد
است ودر ماه نوامبر انگلستان متوجه شد  که  انگليسی به سرعت افزايش يافته

انگلستان  ١٩١٩اگوست  ٩قافيه را باخته وعمالً هيچ اميدی نيست که  توافقنامه 
ايران به تصويب مجلس ايران برسد وانگلستان اخيراً بسيار برانعقاد مجلس  –

ين ا. تأکيد دارد تا بدين طريق توافقنامه تصويب  شده و اعتبار قانونی کسب کند
درحالی که درزمان وثوق الدوله رئيس الوزرايی ، انگلستان می کوشيد از انعقاد 
مجلس جلوگيری کند و بدون تصويب وتأييد مجلس که در قانون اساسی نيزپيش 

مردم ايران مشتاقند مجلس هرچه . بينی شده بود، توافقنامه راعملی سازد
فقنامه به تصويب زودترکارخود را آغازواحساس می کنند ممکن نيست توا

ً تمام . بنابراين هشتم فوريه آينده برای بازگشايی مجلس مستقر شد. برسد تقريبا
نمايندگان خارج ازتهران به انتخاب دست نشانده انگليسی ها ، يعنی وثوق 

با اين حال شکی نيست که توافقنامه منفورانگليس الدوله به مجلس راه يافته اند، 
اهد رسيد؛ اما با حضورشماری ازاعضای مجلس ايران هرگزبه تصويب نخو –

درتهران حد نصاب الزم برای تشکيل  جلسه محقق شده  است و ممکن است 
  )٢٢.(ظرف چند روزآينده تشکيل  جلسه دهند

  
  نيروهای  قزاق  تحت فرمان انگلستان 

  :کالدول در مورد  نيروی  نظامی  ايران چنين می نويسد
ی قزاق ژاندارم، سربازها و تفنگداران جنوب جدای از نيروی پليس ، نيروها

نفری قزاق ،  ٦٠٠٠نيروی . ايران، نيروی نظامی ايران را تشکيل می دهند
تحت فرماندهی افسران روسی  قرار دارد که برای بر قراری  امنيت درمناطق 

ژاندارمری دراصل به دست مستشارآمريکايی خزانه ... غيرشهری مقررشده اند
آنها .  ی شوستر، به عنوان نيروی جمع آوری ماليات، شکل گرفتايران يعنی آقا
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درابتدا تحت فرمان افسران آمريکايی بودند اما پس از کناره گيری اجباری آقای 
شوستر، با موافقت دولتين انگلستان وروسيه، فرماندهی آنان دراختيارافسران 

. رسد اکنون به دوازده هزارنفرمی شماراين نيروها. سوئدی قرارگرفت
معنای تحت الفظی  اين واژه  اين است که آنها  از فدا کردن سر ( »  سربازها«

نيروی بومی ايران هستند و )  خود برای پايداری دولت خود هيچ ابايی ندارند
تحت فرماندهی افسران ايرانی قراردارند ونيروی نظامی حقيقی ايران را تشکيل 

دفع خطرهای داخلی  بهره برداری  می  می دهند؛ يعنی نه تنها ازاين نيرو برای
نيروی پليس ، . نيز آنها را به کارمی گيرند... شود بلکه درجنگ های خارجی و

اما سربازها . ژاندارم وقزاق از طريق سربازگيری داوطلبانه تأمين  می شود
بخشی از ماليات روستايی و مناطق مختلف کشورهستند؛ به عنوان مثال ماليات 

هشت تن گندم، : وستا مقررشده است ممکن است ازاين قرار باشدکه برای يک ر
تا آنجا که ما  اطالع دارم تعداد اين ... چهارهزارتومان پول نقد و شش سرباز

بخش از نيروی نظامی ايران چندان نيست ودرکل ازسه هزارنفردرسراسرايران 
پنج  که شمارآنها به) پليس جنوب( تفنگداران جنوب ايران. تجاوزنمی کند

سربازان وافسران رده پائين، ... هزارنفر می رسد، يک سازمان انگليسی است
ايرانی وافسران اصلی اين نيرو، انگليسی هستند وازآغازشکل گيری خود، پليس 
جنوب ايران بسيارمنفوربوده است و بسياری ازسربازان آن هرگزبه سازمان 

 ان افسران رده پائين، حسابداربه عنو سواد بسياری ازايرانيان با. وفادار نبودند
وارد اين سازمان شده اند اما معموالً پس ازمدتی به دشمنی با کسانی که ... و

 ١٩١٦اين سازمان  که درسال . تحت فرمان آنها خدمت می کردند برمی خيزند
شکل گرفت، درمواجهه با عشاير با مشکالت فراوانی دست وپنجه نرم می کرد 

انی  چندين افسرانگليسی به دست افراد زيردست خود و يک بارنيزدريک نافرم
جدای از نيروهای سازمان يافته ای که در باال ذکرشد، شمار زيادی .  کشته شدند

. ازمردم عشاير، به دليل محافظت از جاده ها خود را افراد نظامی می دانستند
يروی سازمان البته اين افرادکامالً نامنظم هستند وبه هيچ وجه نمی توان آنها را ن

دولت فعلی تالش می کند که عشاير، بويژه عشاير .يافته نظامی تلقی کرد
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اما همانطورکه انتظارمی . قدرتمندی چون قشقايی و بختياری را خلع سالح کند
رود انجام اين کارچندان آسان نيست، چرا که  اين مردم صحرا نشين سالح های 

يست که متحد ساختن و گسترش شکی ن. خود را بيشترازجان خود دوست دارند
دادن نيروی نظامی ايران بسيارارزشمند خواهد بود و اين مسئله ای است که 

اما اکنون به نظرمی . پيش ازاين همسايه  های ايران ازآن ممانعت می کردند
رسد که انگلستان داشتن چنين ارتشی را برای ايران ضروری می داند و اميد 

دهد با دراختيارداشتن نيروی  نظامی کافی نظم است که به اين کشور اجازه 
عمومی را در داخل کشوربرقرارکرده وهمچنين ازمرزهای خود به خوبی  دفاع 

بدين منظورايران نيازمند منابع مالی مناسبی است که به وسيله آن چنين . کند
اگر به ايران اجازه داده شود ماليات مناسبی را وضع کرده . نيرويی را تغذيه کند

و منابع مالی خود را به خوبی مديريت کند، به نظرمی رسد نه تنها از پس هزينه 
های فعلی خود بر می آيد بلکه می تواند تمام قرض های خود را  که در واقع 

اين امور نه تنها خواسته ای . مبلغ چندان زيادی هم نيست،  تسويه کند
  )٢٣(. کشوراست، بلکه بارها برای تحقق آنهاتالش کرده است

 ١٩٢٠نوامبر ١٦همانطورکه درادامه خواهيد خواند، لرد کرزن درتاريخ 
در مورد . درمجلس اعيان انگليس سخنرانی بلند بااليی در مورد ايران ايراد کرد

الزم به ذکراست نيروهای « : قزاق ها و برکناری افسران روسی وی چنين گفت
رمشغول دفاع از مواضع ما درحد فاصل ميان همدان و قزوين درجبهه ای پهناو

ما هرگز آنها را  برای جنگيدن با بلشويک ها به ايران و يا جای . خود هستند
. نه سياست و نه اهداف ما چنين کاری را ايجاب  نمی کند. ديگری  نفرستاده ايم

دفاع از استان های شمالی ايران دربرابربلشويک ها برعهده هنگ قزاق گذاشته  
بارها ذکرشد، اين هنگ چندين سال پيش با استفاده  شده است و همانطور که

که با نام قزاق شناخته می شوندچرا که  -ازچند هزار سربازشکل گرفت 
و فرماندهی  آنها به دست  –يونيفورمی به شکل يونيفورم قزاق ها به تن می کنند

  .افسران روسی سپرده  شد
جنوبی خزرمقاومت  اين نيرو که مدتی دربرابرتحريکات بلشويک ها درسواحل 
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 خبر ناگهان به ما. کرد، تحت فرماندهی سرهنگ استاروسلسکی رهبری می شد
رسيد که اين افسربه همراه ديگرهمقطاران خود طی يک عمليات جنگی 
ازبرابرنيروهای بلشويک همگی عقب نشينی کرده اند؛ اين درحالی بود که هيچ 

ن ندادند؛ همين افسرارشد مقاومتی دربرابرحمله نيروهای اشغالگرازخود نشا
درايران بارها عليه انگلستان دست به فعاليت زده و تبليغات دروغين به راه 

همچنين گواهان بسياری اورا به اختالس در اموال دولتی متهم می . انداخته است
  .کنند

همانطورکه عاليجنابان مستحضرهستيد اين فرمانده روسی و ديگر همکارانش 
ی هستند وازاين پس نمی توان آنها را چيزی جزتهديد برای ازافسران رژيم تزار

با توجه به همين مالحظات چند هفته پيش شاه تصميم . ايران و انگلستان دانست
تصميم اعليحضرت از جانب . گرفت به ادامه کارمتحد خطرناک خاتمه بخشد

وهوشياری مشهوراست  ژنرال که به صالحيت. حمايت شد ژنرال آيرونسايد
درحال حاضر ژنرال آيرونسايد فرماندهی نيروهای . پيش وارد ايران شدچندی 

، وبا استفاده از فرصت پيش ) نفر  ٣٦٠٠( انگليسی درقزوين را برعهده دارد 
آمده می بايست خود را از شرافسران نااليق وخيانتکار روسی خالص کرده 

  .کند  وهنگ قزاق را تحت  فرماندهی افسران انگليسی مجدداً سازماندهی
با اين حال، ... اين افسران انگليسی مدتی است که درتهران مستقر شده اند 

رئيس الوزرا که با تصميم شاه مخالف بود استعفا داد و فرد ديگری جای او را 
وزيرجانشين نيزمدت زيادی دوام نياورد وخيلی زود  ازسمت خود کناره . گرفت

ا تسليم شدن وکنارگيری سرهنگ ب. اوضاع سياسی ازاين قراراست....گيری کرد
روسی و همکاران او ، ما موقتاً مسئوليت فرماندهی وسازماندهی هنگ قزاق را 
به شيوه ای که ذکر کردم، برعهده گرفتيم، با  اين شرط که دولت ايران در موعد 

اين نيرو، تنها نيروی ايرانی است که می .  مقرر حق الزحمه ما را  پرداخت کند
انتظارداشته باشيم ازاستان های شمالی ومرزهای شمال غرب کشور توانيم ازآن 
  .حفاظت کند

با توجه به شرايط فعلی، اين نيرو ميتواند هسته ارتشی را تشکيل دهد که درپی  
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. همانطور که اشاره شد، نيروهای ما درقزوين مستقرشده اند... ايجاد آن هستيم
نمی تواند به ادامه حضورنا محدود  ما صريحاً به دولت ايران اعالم کرده ايم  که
  .نيروهای ما دراين بخش از کشور، تکيه کند

بنابراين چنانچه بتوانيم پس از سپری شدن فصل بهارحضور نظامی خود را  
  ٢٤(» .دراين منطقه ادامه دهيم، جای بسی  شگفتی  است

«  :چنين می نويسد ١٩٢٠نوامبر ٢٢آقای اسکينر، کنسول آمريکا  درلندن ، در 
 افتخاردارم که گزارش کنم درهجدهمين جلسه مجلس عوام ازنخست وزير

آيا ازمنابع مالی  انگليسی برای کمک :  خواسته شد به سئواالت ذيل پاسخ دهد
به هنگ قزاق های ايرانی، وجهی پرداخت شده است؟ دربرابرچه ميزانی از آرا  

دربرآوردهای هيچ  با پرداخت اين کمک  مالی توافق  شده است؟ آيا اين وجه
  يک از وزارت خانه ها قرار گرفته است؟

مبلغ وجه پرداختی دراين زمينه چقدراست؟ پاسخ رسمی آقای لويد جرج ازاين  
پوند به ايران  ٣٩٢٦٠٠پس ازپايان جنگ تاکنون، انگلستان مبلغ : قراراست

ده دولت هند نيزمبلغ  مشابهی را به ايران پرداخت کر.  کمک  مالی کرده است
بر آورده هزينه های انگلستان دراين ماجرا دردفتربرآورد خدمات متفرقۀ . است

. بسيار  ارزان تمام شد  ١٩٢١فوريه  ٢١کودتای) ٢٥(».جنگی  انجام شده است
)١(   
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  فصل ششم
  

  ١٢٩٩از مقدمات کودتا مستوفی روايت 
  

  رالدولهيبعد از رفتن مش
 

. گشتيها م اسم فرمانفرما در دهن ینصفه روز كيرالدوله، يبعد از رفتن مش
 یا م را كه عدهيمردم واقعه رباط كر. نداشت ین شاهزاده وجاهت داخليا یول

مه يق یر چشم و دم گوش او، بتوسط قشون روس تزاري، در زیژاندارم عصبان
پسرش نصرت  یها تيو قورمه شده بودند، فراموش نكرده بودند و با وجود فعال

 یبروضه خوان یزد، و حتيندر و آن در ميا یليوجاهت پدر خ یبراالدوله كه 
 .ن موقع مناسب نبوديا ینداشت و برا یاو رنگ یرفت، حنايجعفر هم م یعمو قل

 ١۵۵: ، ص٣ ج من، متن یشرح زندگان
برپا داشتن كودتا، و فرمانفرما  یر الدوله برايم رفتن مشيدانين، ميگذشته از ا

ن يهم یران را كه برايقزاق ا یرويا وجود او بتوان نتر از آن بود كه ب زرنگ
سروصدا پشت دروازه تهران  یتا آقابابا عقب نشانده بودند، ب) كودتا(منظور 

احكام غلط  یانا بعضين دو سه هزار نفر به تهران، احيآوردن ا یبرا. اوردنديب
ن يا س دولت بفرماندهانيد از طرف رئيشد كه باين هم الزم ميانداز و ذو وجه

ن قماش يفرمانفرما مانع آن بود كه بتوانند از ا یرو صادر شود، و باهوشين
د يه هم اگرچه شايوارد كردن او در اسرار قض. ردست او بگذرانندياحكام از ز
 یمكتوم ماندن مقصود اصل یبرا یكرد، وليقه نميمضا یوهمكار یاز همفكر

را  یزيود كه بتوانند هرچالزم ب یا ن موقع، شخص سادهيا یبرا. آور بود انيز
كه دورور  ین انسياطين شيبنابرا. را نداشتند یبار او كنند و بهتراز سپهدار كس

 یزدند، مشغول انتشار و اقدام برايره نم ميدند، و دايپلك یآنها مثل امروز م
 .او شدند یاست وزراير

راء س الوزين رئييخواهان هم كه تعيآزاد یاستمداران تهران وروسايازس یبعض
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. امديدا بدشان نين كانديز از ايگرفت، نيآنها صورت نم یت ضمنيبدون رضا
 یخود را برآورند و برا یتوانستند، مقاصد خصوصيرا با سپهدار بهتر ميز

درجه دوم،  یر كارهايوكالت و وزارت و سا یبرا یهائ هيدوستان خود توص
ن جهت يز او باا ین دسته بخصوص مدرس، در طرفداريد هم نظر ايشا. نديبنما

ن يس الوزراء،متجاسريبودن رئ یالنيكردندكه بمناسبت گيبوده استكه فكرم
خود دست از نغمه  یتيهم وال یند، و بگل روياين بيطان پائيزودتر از خر ش

حفظ ملك و مال خود و آب و  یسپهدار هم برا یبردارند و آقا یطلب ستيكمون
درهرحال در ظرف . قه نشان دهدن غائله عاليشتر بختم ايگاو و كس و كارش ب

دا چنان محرز شد كه اكثر محافل در مناسبت ين كانديت ايدو روز صالح یكي
ن موقع يالبته در ا. هم بخود راه ندادند یديترد ین موقع جزئيا یداشتن او برا

ل ين یها هم برا یانداز ن قماش انتشارها وپشت هميكه مجلس در كار نبود ا
 .بكار بود یليراء خاست وزياشخاص بمقام ر

 
 )فتح هللا اكبر(سپهدار اعظم 

ام كه از اخالق  و رفاقت نداشته یچوقت سروكار اداريمن با سپهدار ه
نجا يبنگارم، و آنچه در ا یزيبالواسطه خود چ یها دهيده و شنياو از د یخصوص

سم همانهاست كه از او ينوياستمدار مين سيز با ايآشنا كردن خواننده عز یبرا
 .ام دهيخود و او شن یرفقا یا انا از پارهيوف بوده و احمعر

ّ اكبر(سپهدار اعظم  رش آمده بود، يگ یراث حسابيچون از پدر زنش م) فتح 
ن يب كه بزرگترين عيمال نداشت واهل اخذ وعمل نبود، وازا یآور بجمع یحاجت

 یا همنش و تا انداز هر صاحب مسند است بدور و در آن واحد بزرگ یمنقصتها
 یها صاحب سفره، و در خانه باز و رو یالنياهل عطا و بخشش، و مثل تمام گ

ث ياندازه ساده و صاف و صادق، و از ح یانه، و بيكامال عام یانتيگشاده، و د
 دانش، آقا زاده پنجاه شصت

 یها اموخته بود، اقامتيبربخورد ن یكه بدرد یزيو چ» ١« یتيسال قبل وال
آشنا كرده، ظاهر او  یوپا، او را با آداب و رسوم اروپائممتد او در ار یحيتفر
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 یده، سبب شده بود كه ببعضياروپا د یهايرانياز ا یا را آراسته و تونس با پاره
 یدا كرده، و بتواند در مجالس بود و نموديپ یاست، آشنائيس یاصطالحات سطح

ست كه يحاجت بذكر ن. فرانسه حرف بزند یا ا چند كلمهياز خود ظاهر كند، 
 و تهران هم رفت یو با محافل اروپائ یاو آبرومند، و كامال اروپائ یه زندگياثاث

افتاد كه در آن يها اتفاق م در سفارتخانه یكه كمتر مهمانيآمد داشت، بطور
 .سپهدار اعظم شركت نداشته باشد

 یها نهيدر كاب. كردياز آنها م یها و دعوتهائ یرائيالبته او هم در نوبت خود پذ
بوزارت داخله و جنگ و پست و  ین ظاهر آراسته چند باريسابق، بواسطه هم

ها  لكيمرد در خانه گ یل شده، و اجماال در دستگاه دولتيل ناين قبيتلگراف و از
 یخواندند ول ین خود، آزادمردش ميتهران ب یها یالنيكه گ یبقلم رفته بود، بحد

دانستند و اهل حل عقدش يم یا ها او را حقا مرد عوام و صاف و ساده یتهران
 .شمردند  ینم
 

 انداختند؟ یا ند چه كرهيآنها كه اسب عرب
  

» ٢« یطلبان ناكردار یكه وثوق الدوله بعد از قرار و مدار با آزاد یاز وقت
 یگوش خود را به آمال مل«است وزراء يكرده و بعد از احراز مقام ر

ه گل قرارداد را هم بآب دست«سهل است »» ٣«خواهان بدهكار ندانسته  یآزاد
شد، يكه طرفدار آنها م یه خود را نسبت باشخاصيدحسن مدرس رويس» داده بود

انا در مجالس يكرد، و احير داده، و از آنها علنا و بطور مساعده مساعدت نمييتغ
 .گذاشتيب نمينص یز بيخود ن یخود، آنها را از متلكها یعموم

د بزرگوار بمنزلش رفتم، مجلس از يار سديبد یبعد از مراجعت از ساوه و قم شب
از در  یكي. شديافت ميجور اشخاص در آن  مدرس بود كه همه یمجالس عموم

مدرس كه خود از هركس ! شوديس الوزراء ميام سپهدار رئ دهيشن: آمد و گفت
» ۴«كه قوارش قواره  نيا! ... سپهدار؟«: گفت. ن موضوع باخبر بوديبهتر از ا

 »ستينكار نيا
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 ید، در مزاج اشخاصين جمله از طرف سيا یز توجه دارد كه اداينده عزخوان
انات شاخص مجلس ندارند چه ين كردن بيجز پرچ ینگونه مجالس كاريكه در ا

 كند؟يم یاثر
ن يا«رساندند كه گفتند  یكار را بجائ یبعض یحت. مذمت از سپهدار شروع شد

 ...لك يگ
د اگر عنان يمدرس د» ن مقام شود؟ياك حائز ين موقع باريست كه بتواند در ايك

ادتر از آنچه گفته شده است گفته شود باصل مقصود يمجلس را رها كند، و ز
راه ياگرچه چندان ب«: م گفته سابق خود گفتيترم یبرا. ان وارد خواهد كرديز

 ...ند يگويم. ستيهم ن
 »دازد؟نين نتواند بياند كه ا انداخته یا ند، چه كرهيكه اسب عرب یاست آنهائ

 یلين موقع خير الدوله، آنهم در ايمش ید بزرگوار از استعفايشود، سيمعلوم م
ا واقعا ينم آيب ست بهيبد ن. شده است ین جمله بر زبانش جاريبوده، كه ا یعصبان

ن محاكمه الزم يا یباشد؟ وبرا یرالدوله عصبانيمدرس حق داشته كه از مش
 یآنروزها یوخارج یاست داخلي، وسیدولت واقتصاد عموم یاست باوضاع مال

 یحيكه تفريزهائيز را بمطالعه چيگرخواننده عزيكبار ديم و يندازيب یران نظريا
 .نداشته، بلكه مثل كاسه فلوس خوردن آن ناگوار است وادار كنم

  دولت یوضع مال
ران اگرچه هنوز خودش هم درست خبر نداشت آن دولت ين وقت دولت ايدر ا

ا يآمد،  شيهر پ یريهركار و جلوگ یسال قبل نبود، كه براه مفلوك سه يسرما یب
ن و آن دراز يش ايدست خود را پ» روزمره یزندگان« یبقول وثوق الدوله برا
كه  یسيانگل یره طاليبلكه فعال هشتصد و هشت هزار ل. كند، و قرض بخواهد

شود، وجه موجود در يون و پانصد هزار تومان ميليم روز در حدود دو ميبتقو
 یبا هر جان كندن ینخواه ین شركت، خواهينزد شركت نفت جنوب دارد كه ا

 .ران بپردازدين پول را بدولت ايد ايهست، باالخره با
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  یاز نفت دارسيامت
به  ینكه توجهين شاه بدون ايكه در سلطنت مظفر الد ین فقره اسنادياز چند یكي

ران به ياز نفت جنوب ايتام یج آن كرده باشند، امضاء شده بود فرمان اعطاينتا
 یران را صدياز شصت سال، و حق دولت اين امتيمدت ا. بود یسيانگل یدادرس

در آن موقع،  یول. قرار گذاشته بودند یخالص محصوالت نفت یديشانزده از عا
سها برعكس امروز كه مثل هدهد و يدانست چه داده، و نه انگليران مينه دولت ا

 .اند دانستند چه گرفتهينند، ميبين ميزم نفت را در طبقه هفتم» ١«آب 
ن يكه در سطح زميهائ شناخته، و از چشمهيم نفت را ميار قديبس یبشر از روزها

ن اواخر كه بكند و كوب يزنه و در ا آتش یل برايافته، در اواييع مين ماياز ا
اد كرده يجاد، و محصول آنرا زينفت ا یها چشمه یدر محلها یپرداخته و چاههائ

در . كرده استياز آن استفاده م یكار انا صنعت رنگيو اح یروشنائ ی، برابود
از  یا پاره یران گرفت تازه استعمال نفت براياز را از اين امتيا یكه دارسيموقع
ن آتش مزاج تا يبخار كارخانجات هم معمول شده و دانسته بودند كه ا یها نيماش
شدند، از ين او ميكه جانش یا كمپاني، یكند و دارسيكار ذغال را هم م یحد

دارها فائده  استصباح و كارخانه یاز جز همان فروش نفت براين امتيگرفتن ا
ز كردن لباس، يتم ین دوره، جز براين در ايبنز. در نظر نداشت یگريد

ران هم يدولت ا. آمد یبشمار نم یحتاج عموميد، و از مايرسينم یگريبمصرف د
م منحصر بخاك كشور او و چند صد يقد دانست كه معادن نفت در عالمينم
ر نقاط ياست و سايآس یدر جنوب شرق یلومتر حول و حوش آن و مقدار كميك

ن هم كه يندارند، و از ا یا بهره ینيرزمين گنج زيه از ايانوسيا و اقياروپا و آس
ده ين خوابيرزمين گوشه كشور او چقدر نفت در زيدانست، در ا یم نميبگذر
 .است
 ینين شركت كارشناسان و مهندسيس كرد، و ايتأس یندن شركتدر ل یدارس

دولت . اوردندير نيگ یهرچه چاه زدند نفت یول. استخدام نموده، مشغول كار شد
كه  یا رهيهزار ل یداده، و بهمان سال یازين امتيران هم فراموش كرد كه چنيا

 یسريكم .ران بدهد، قناعت كرديسر ايك نفر كميب ید دارسيبرحسب قرارداد با
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ها را  یاز حول و حوش دربار یشد كه با آن بعض یاز مشاغل یكينفت هم 
ره نداشت و اگر يهزار ل یجز چراندن سال یسر كارين كميا. كردنديخشنود م

از  یكه بعض یا أس نبود، بدرجهيه يجز آ یزيفرستاد، چ یهم م یگزارش یگاه
ن ياگر ا«: گفتنديده، مرا تكرار كر یرزا آقاسيم یر حرف حاجيران، نظيرجال ا

» .ره دارديهزار ل یها ساليرانياز ا یكي ینفت ندارد، برا یدارس یچاهها برا
از  یكيمقتدر،  یر مصطفينكار گيوثوق الدوله، ا ی، در دوره زمامداریحت
بزند و نه  یدانست كه حرفيم یچاره نه زبانيس الوزراء آمد، كه بيرئ یها نوه
مؤمن در خانه خود در تهران افتاده بود، و . دن بكندبه لن یداشت كه مسافرت یپائ
 .گرفتيم یره نان خانه از كمپانيهزار ل یسال

 
  اج ما در اختراع استياحت

را  یائيدر ین آقائيعالم بود، و ا یش اول دولت بحريپ یس، از مدتيدولت انگل
. د داشتيرسيث باو نمين حياز ا یچ دولتياز دولت سر معادن ذغال خود كه ه

س كرده بود يب انگلين اوقات كه خود را در صنعت رقيم دولت آلمان در ايدانيم
هم از او عقب نمانده، در تجارت هم با آن دولت رقابت  یخواست در قوه بحريم

ا بقدر يه است در كشورش كم بود، يذغال كه روح و جان قوه بحر یكند، ول
 یفكر افتادند منقصت كمها ب آلمان» اج ما در اختراع استياحت«. س نبوديانگل

معادن  یاول دست رو. رفع كنند یگريدا كردن سوخت ديله پيزغال خود را بوس
سپس . ال خود را فارغ ساختنديخ یث ماده اصليا گذاشتند، و از حينفت رومان
سوز كردند و  خود شده، آنها را نفت یها یكشت ینهاير دادن ماشييمشغول تغ

 در ضمن بكار افتادن. ود را رو و رونق دادندد ساخته، قوه خيجد یكشت یا عده
كشف شد، و آن رجحان نفت،  یا مهم ساده یليز خيسوز، چ نفت یهايكشت

 .بر ذغال بود یبخصوص در سوخت كشت
. دهديك متر مكعب ذغال كار صورت ميشتر از يب یليك متر مكعب نفت خي
ونقل  اساس حمل بار، روح و یحجم جه كميمسأله مكان، و بالنت یم در كشتيدانيم

نوقت بآن يبود كه تا ا یا كه دارد انكشاف تازه ین كشف با سادگيا. است
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سوز اصال  نفت یش رفتند، متوجه شدند كشتيپ ینكه قدريهم. برنخورده بودند
سر  یكش و بندرها سوخت یهايو دنباله كشت یحده در خود كشتيبانبار عل یحاجت

 يیخال یرا در فضا یفت سوخت كشتتوان نيانبار سوخت ندارد، و م یراه برا
تر انبار  یسازند، منتها سرخاليم یمقاومت با وزن بار كشت یها براير كشتيكه ز

. كنديكار هوا را هم م یكرد، و چون وزن مخصوص نفت كمتر از آبست، تا حد
كه وزنش از آب كمتر يست بقدرينكه بار مزاحم نين سوخت، گذشته از ايپس ا

آلمان  یها ین مقدمات، كشتيبنابرا. ديآيزم كار هم بشمار ماست، مثل هوا از لوا
 یهايو دم و دنباله كشت یچ حاجت بداشتن انبار ذغال در سطح كشتيبدون ه

ن بند و بساطها، يوا یريذغالگ یسرراه، برا یدربندرها یكش و معطل ذغال
 یچوقت از سوخت تنگيند و هيايبروند و ب یبهر مقصد یتوانستند از هر محليم

ها  یر آب كشتيقسمت ز یها هوا در بغل یكه فقط برا یرا انبار خاليز. نكشند
وآمد، بتواند نفت سوخت  رفت یجادارباشد كه با هر دراز ید بقدريسازند، بايم

كار  یكشت یريگ ذغال. هوا هم داشته باشد یبرا یخال یرا حمل كند و جا یكشت
اثقال الزم دارد، در  آن عمله و جر یريد بقدربارگياست، كه شا یپرزحمت
زحمت  یبانباركشت یجز وصل لوله انبارنفت ساحل یريگ كه نفت یصورت

درموقع سوزاندن . رديگيخود بخود صورت م ین پر منفعتيندارد وكاربا یگريد
خت، يل در آن ريل بياجاق آورد و ب یسه از انبار بپايسه كيد كيهم، ذغال را با

چ يخته شده، و بدون هيودبخود بكانون رن تلمبه مدرج، خيك ماشينفت با  یول
 .رديپذيانجام م یكشت ی، كار حراقیك فشار بشصتيحاجت بكارگر با 

 
  ران استيس از دولت سر نفت ايانگل یزندگ
ر و دم يبزنگ و زنج یاجياحت یو ب ین زبده سواريس خبردار شد، و سر ايانگل

سوز  ها و نفت ین كشتيماشر ييالبته تغ. آلمان بدست آورد یها یدنباله را در كشت
م، از كجا يچ ندارينفت آن را كه خودمان ه یول. ستين یز مهميكردن آنها چ

ست، و رساندن آن يآزاد وصل ن یايه، و از بادكوبه؟ كه بدريم، از روسياوريب
ن، روسها يما هزار عذاب و جان كندن دارد؟ گذشته از ا یها یبدسترس كشت
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كشور آنها . ها هم جلوترند ت از آلمانين خاصيادر  ین ماهستند و حتيب خونيرق
كشور  یها اد به نفت دارند و اگر بخواهند دستياج زيهم پر سكنه و خودشان احت

آنها كم است و البته  یندازند، نفت بادكوبه هم برايو منابع ثروت خود را بكار ب
از كا؟ كه گذشته يباز از امر! بما نخواهند فروخت یمتيچ قينفت خود را به

 ه و آفاتيكرا یراه، و گران یدور
ن انكل سمها كه يا» یكك بآش ترش« یر، ممكن است روزيوخسارات مسلم تأخ

را بما  یه زندگين مايونخواهند ا» .نديشود، بنشيمنطق هم سرشان نم یليخ
دربرمه . اند ها گرفته ن منبع را هم آلمانيا یول. ا هم نفت دارديرومان! بفروشند

كم است كه  یمحصول آن بقدر یا، نفت هست وليآس یب غربهم در گوشه جنو
ث از يخب ین آلمانهايد كرد كه ايپس چه با! نديب یراه دم ما را نم یگذشته از دور

 ن نرود؟يما از ب یادت بحريفتند، و سيما جلو ن
. ون سكنه داردينه بهره، چهل پنجاه مل یانگلستان با مساحت كم و آب و هوا

ن كه در پنج قطعه عالم مستملكات دارند، و تمام حوائج ينش رهين مردم جزيا یبرا
ك ي، و بیروح زندگ یادت بحريكنند، سيفراهم م یله كشتيخود را از خارج بوس

 یله كشتيز خود را از خارج بوسيكه همه چيمردم یبرا. زاستيكلمه جان همه چ
وه خود يو م ا،يكا و گوشت خود را ازاستراليكنند ونان خود را از آمر یفراهم م

آورند و ين و هندوستان ميمصرو فلسط ی، و حتیا واسپانيتاليو ا یفرنيرا از كال
اج دارند، از دست يعالم احت یخود، بهمه جا یصنعت یها نيه ماشيمواد اول یبرا

در  یبحر یادتيس یس را بيكسال انگلي. بمنزله مرگ است یائيدر یدادن آقائ
ن يا یرا اراضيز. ژ و دانمارك خواهد شدر نروينظ یزيد، چياوريعالم تصورب

 .تواند نان بدهديون نفر را نميليش ازده ميكشور ب
ه ير بحرير، وزياخ یس الوزراء و قهرمان جنگ جهانيل رئين وقت، چرچيدر ا

ر فعال، كه مجاهدات او در ين وزين افكار دوارآور چقدر بمغز ايا. انگلستان بود
 یوارد آورده، و برا اوست فشار یپرست ل كمال وطني، دلیرآخريجنگ عالمگ

ست كه بتوان اندازه از آن ين یزيده، چيكش یداريها ب حل مسأله نفت چه شب
 .بدست داد
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س يران بود، كه دولت انگلينفت ا یاتيه حين قضيحل ا یاز راهها یكيالبته 
ندازد و يرا به پول و مصالح كمك كند و كار استخراج آن را راه ب یشركت دارس

ن اصال از يم كارشناسان و مهندسيداني، چنانكه میول. دياج خود را رفع نماياحت
كبار يكه  یوسند، و شركت دارسيه مأين ناحيا ینيرزميوجود نفت در طبقات ز

ر يگ ینك را به مصرف رسانده و نفتين شليه كرده، و تا آخريد سرمايهم تجد
ن كار را ياعالنات ا یتح. هوده را ببندديدفتر خرج ب نيخواهد اياورده است مين

ده، و همه يه حساب طلبيتصف یره شركاء را برايئت مديهم حاضر كرده، و ه
 .ز انحالل شركت حاضر استيچ
د، و معلوم شده كه يمركزشركت رسه ب یقبل از انتشاراعالن انحالل تلگراف یول

 یك بنفت نخورده بود، چاه آخريچيكه تاكنون زده شده وه ین ده چاهياز چند
ار موجود است در يه نفت بسين ناحيده، و معلوم داشته است كه در ايت رسبنف

 .ات را ندارديادامه عمل یگر توانائيد یگيمايم شركت بواسطه بيدانيكه ميصورت
ه را از ير بحرين وزيا یاندازه گرفتن خوشوقت. ه خبردار شديل از قضيچرچ

جه برقرار ماندن يتس، و بالنيانگل یادت بحرين خبر كه موجب حفظ سيدن ايشن
. كنميز واگذار ميشد، بخواننده عزيز انگلستان ميو باالخره همه چ یو آقائ یلرد
د يه شركت را با پول دولت تجديسرما. ل وارد عمل شديچرچ -نستنيو یآقا

س يدولت انگل یكرد، و در مقابل پنجاه و پنج درصد از سهام شركت را برا
س يانگل یبحر ید، و آقائيران شروع گردينفت ا یبردار ات بهرهيگرفت، و عمل

 .افتين از خطر نجات ينش رهيان جزين آقايا یله محفوظ ماند و زندگينوسيبا
است  یش قراول نفت خود را داده، و مدتين چاه پينكه ايست كه با اي، عبث نیبل

آن  یما در باال یها ن سر آن را بسته و مثل امامزادهيمطموس است باوجودا
 یبگذرد، برا یكيكه از آن نزد یسياند و امروز هم هر انگل كردهنصب  یعالمت

د كاله خود را از سر برداشته، با كمال ادب از جلو ين چاه هم باياحترام مرده ا
س در جنگ يافتن انگليق يند توفيگويست كه ميهوده نين بيو همچن. آن عبور كند

را وجود و يز. تران بوده اسياز دولت سر نفت ا ١٩١٨ -١٩١۴گذشته،  یجهان
ا، ير و استراليكب یايتانير برين جزايبا متوسط بين نفت، در فاصله تقريوفور ا
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سوز، و  ذغال یها یبوده كه بدون آن و با كشت یميس فوز عظيدولت انگل یبرا
ن دولت بتواند يآنها ممكن نبوده است كه ا یكش ر و دم و دنباله ذغاليزنگ زنج
كرده قشون  یآور ا از پنج قطعه عالم، جمعاج خود ريطرف احت یلوازم جنگ

ن يزه قشون خود بنزيموتور یها ها و قسمت یمائيهواپ یو برا. بهمه جا برساند
ك يها كه در ظرف چند روز، سرتاسر  آلمان یجنگ یها نيداشته باشد، و بر ماش

ن ماده را در جنگ يت ايو اندازه گرفتن اهم. ديق آيكردند، فايكشور را تصرف م
 .گذارميز واميبخواننده عز حاضر

 
 ديشور شد كه خان هم فهم یبقدر

ا در لندن مشغول يسر ما يكم. خبر بود ین اتفاقات بيران از تمام اياما دولت ا
ره خشنود يهزارل یلم داده، بهمان چراندن سال یكرس یا در تهران و پايح و يتفر

كرد، از قماش يب ممطال یا بپاره یا نادر خود اشاره یدر گزارشها یو اگر گاه
از  یكينكه خود متوجه باشد، ين آقا بدون ايقت ايأس سابق و درحقي یها هيهمان آ

از راه افتادن  یزين اواخر هم اگر چيدر ا. ه بوديقض یاختفا یس برايعمال انگل
 یها بود كه در روزنامه ینوشت، همان مطالب عموميكار استخراج نفت م

شانزده حق االرض  یبستان و بخصوص صدازبده  ینوشتند وحرفيم یسيانگل
 .ران در كار نبوديا

ا در ي یكرس یسر با مرض اعصاب، در تهران پايام ماقبل آخر هم كه كميدر ا
خواستند در يم یران كاهياستمداران ايكه اگر سيبطور. ده بوديتختخواب خواب

نكه يااز  یدر كار نفت بكنند، همان اظهار خوشوقت یها افاده مرام سينزد انگل
ّ وجود نفت در ا« نده شركت يم در آيدواريه محرز شده، و امين ناحيبحمد 

ن يس هم ايدولت حقگذار انگل. بود» .اورديرون بيخود را ب یضررها یتالق
هم  ید بمالك اصليكرد كه بايچ آب بآن كوزه نميرا مفت خود دانسته، ه یخبر یب

 :مران را هياسم شركت نفت جنوب ا یحت. داد یزيچ
شعار آن اتخاذ  یگذاشته، و ب پ را برا) ش پترليتيبر(» سيشركت نفت انگل«

نبود  یزيران چيروزافزون نفت جنوب ا یترق یسروصدا یول» ١«كرده بود 
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ها كه خودشان هم نفت دارند، از  یكائيامر. نها در پرده اختفا بمانديش از ايكه ب
در  ی، بقدریخبرنگارر ملل از راه يحاصل از رقابت، و سا ینفع یراه ذ

د يران مقاالت و اخبار نوشتند و آنقدر شور كردند كه خان هم فهميموضوع نفت ا
برد و گاهگاه برسم  یت مطلب پيران هم باهميوثوق الدوله زمامدار ا یو آقا

كرد، و شركت يحواله بشركت نفت صادر م یا رهيالحساب، چند هزار ل یعل
توانست در يران نرسد، تا ميبچرخ ا یوغننكه ريا یس هم برايدولت انگل یعني

ت بسمت مستشار كل يتاژ اسميتا آرم. ديتراشيپرداخت وجه حواله مشكل م
. ان گذاشتيه ميوثوق الدوله موضوع را با مستشار مال. ران آمديه بايمال
ه و شركت نفت ين وزارت ماليدو مراسله ب یكيه حساب سابق، يتصف یبرا

را  یاساس یب یسرباال و حرف خرجها یشركت حرفها. رد و بدل گشت
شانزده حق دولت را  یصدخود یديخواست از تمام عايده، نميش كشيپ

قرارداد  یكارچاق یكه برا یاميااقدامات نصرت الدوله هم در یحت. بپردازد
 ین مذاكرات ادعاهايدر ضمن ا یول. صورت نداد یبلندن رفته بود كار

نه روشن شده يث زمين حياز ا یحد ن گشته، و تاييگر تعيكدين بر يطرف
ت كه يتاژ اسمير الدوله بآرمينه مشينه وثوق الدوله رفت و كابيبود، كه كاب

رفت وكالت داد كه با شركت وارد مذاكره شده، يبلندن م یبعنوان مرخص
 .ن امر را خاتمه دهديا

ن افراد وشركتها و يكه ب یوحقوق یحل اختالفات محاسبات یدر انگلستان برا
وصحت  یهست كه كارشناس یافتد، مؤسسات ین شركتها ودولت اتفاق ميب

 ین زبردستيمحاسبدانها و ن بنگاهها حقوقيا. ستيسوسه بردار نق آنهايتصد
 یاند، و در هر مورد كه اختالف د شدهيد قسم مقيدارند كه در صحت عمل بق

و طرف ه شده، بدفاتر واسناد دين وارد قضياز طرف یكي ید با تقاضايش آيپ
ق در نزد همه ين تصديو ادهند،يق خود را ميحكم و تصدمراجعه كرده، و

 .قات آنها را انكار كنديتواند تصديس هم نميدولت انگل یمعتبر، و حت
د و ين را بكمك خود طلبين محاسبيت در لندن، دو نفر از ايتاژ اسميآرم

 یاز دارسيآنها ماده دهم فرمان امت. ن را بآنها عرضه داشتيطرف یحرفها



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٧١                                                                             ٧    دق ، 

  

  

  

ه كرده، يق و توجينفت جنوب تطب یفرع یها و شركت یرا با شركت اصل
 .نده رفع كردنديآ یاختالف را برا

ره يكصد و نود و دو هزار ليگذشته، شركت حاضر شد با حساب كردن  یو برا
اگرچه قرارداد . ران بدهديره بدولت ايلون ليك ميكه تا نه ماه قبل پرداخته بود، 

در هرحال  یخ هنوز امضاء نشده بود، ولين تاريت در ايتاژ اسميشركت با آرم
ون تومان نزد شركت نفت جنوب يليدانست كه حداقل، چهار ميران ميدولت ا

 .دارد
 

 شوديم یگر لرد كرزن آفتابيك دروغ ديكه  یجائ
صد و پنجاه هزار تومان مساعده يس یلرد كرزن، در دو نطق سابق الذكر از ماه

 .ره هم، صحبت داشته استيون ليليدو م یاستقراض
رالدوله، ينه مشين بابت كه پنج شش برابر مساعدت با كابياز آنچه از ا یول

آورد، از يان نميبم یدر عقد قرارداد حرف یبوثوق الدوله داده بودند نظر بهمكار
ن پرداخته شده است كه ين ضمن بعنوان حق الپرچيكه در ا یهائ دم جاها ولكلكانه

اما از قطع . ميزنينم ین در قسمت حرفيد ما هم فعال از ايبگو یزيد چيالبته نبا
ر الدوله، سخن رانده، ينه مشيانه، در آخر كابيصد و پنجاه هزار تومان ماهين سيا

رالدوله وعده كرده بود چهار ماهه مجلس يچون مش«كند كه ين افاده مرام ميو چن
اه هم تمام شد و مجلس منعقد ن كند، و چهار ميف قرارداد را معيرا باز و تكل

ط قرارداد بود، ياز شرا یكيكه  ید ما هم از پرداخت مساعده وجهينگرد
ن جمله بمنزله الرحمن مرحوم قرارداد بود كه يقت ايدر حق» .ميكرد یخوددار

م يم امروز بگوئيتوانيما م یول. ن مجلس ختم خوانده شديبتوسط لرد كرزن در ا
صد و ين سيچند برابر حاصل جمع چهار ماهه ا ن وقت،يران در ايكه دولت ا

س يرالدوله پرداخته بودند، از دولت انگلينه مشيرا كه بكاب پنجاه هزار تومان
 یانداز ام كه جناب لرد كرزن شاه نكه در سابق نوشتهيپس ا. طلبكار بوده است

 !اند گذاشتهيشان عبث سر ما منت ميل نبوده، و ايدل یموضوع كرده است، ب یب
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 گردديسه برميهم بك یپول عاشق یگاه

نه قرارداد يصد و پنجاه هزار تومان را كه از بدو كابيس ین ماهيسها ايانگل
نه اول وثوق الدوله بعنوان يكه در كاب یبوثوق الدوله پرداخته، بانضمام پولهائ

بستن قرارداد از  یكه برا ین دم جاهائيم داده بودند، و همچني یموراتور
. ران مطالبه داشتنديهفت، همواره از دولت ا یده بود، با فرع صديشان پر سهيك

ه منعقد شده بود كه در يدر وزارت مال یونيسيها، كم ن مطالبهياز ا یكيبر اثر 
ك يهر. ون بودميسين كميمنهم عضو ا. د داده شود مذاكره كننديكه بايطرز جواب

ك ضرب المثل يا ن مطالبه را بيگفتم جواب ا. دينوبت بمن رس. گفتند یزيچ
. پوشاند یپلوماسين مثل ساده لباس ديد بايتوان داد، منتها با یم یانه خودمانيعام
شرفت دادن يپ یس، برايكار انگل نه محافظهيست؟ گفتم كابيدند آن مثل چيپرس
ن عشق و برپا يران بوده و در راه ايا یاست شكست خورده خود عاشق للگيبس

خرج  ین محبت بوده است، پولهائيدوله، كه دالل اوثوق ال یها نهينگاهداشتن كاب
آنچه من در نظر دارم، جواب »  .گردديسه برنميبك یپول عاشق«. كرده است

ن مثل بود يهم یشه از روين هفده كرور هميها از ا سيانگل یها ران در مطالبهيا
 .ران نشناخته بودنديدولت ا ین پول را بدهيچوقت ايو ه

ق كرده، و يرا تصد ین بدهير محرمانه ايك وزيكتاتور، يند بعدها بامر ديگويم
» نديگويم«ن يمن از صحت و سقم ا. ن قرض را پرداختيگر، اير ديك وزي
اند  ملت باخبر نشده ید گفت وكالين پول پرداخت شده باشد باياگر ا یخبرم ول یب
اند  نكردهلشان نكنند لب تر يگر وكينكه، دفعه ديا از ترس اياند  ا داخل آدم نبودهي

سه يهفت، بك یبا فرع صد یو باالخره، برخالف مثل معروف، پول عاشق
ون و چهارصد يليك ميوجه را كه جز  ین قرض بيا بعبارت ساده، ما اي. برگشت

حساب  یآن ب یر الدوله باقينه مشيبكاب یهزار تومان، اقساط چهار ماهه پرداخت
ز يهفت چند ساله، و خرد و ر ین قرارداد، و با فرع صديبود، بالكلكانه عاقد

خشك و  یها م و منتيا گر كه سر بهفده كرور تومان زده است باالخره پرداختهيد
 .ما رفته است یلرد كرزن از باال یتوخال
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 خندندين شكلكها ميها بايرانيا

اد يز یخشك و خال یها ن منتيسرش رفته، و از ا یلين كالهها خيران ازايملت ا
 ین امروز هم در بده و بستان وام و اجاره، و واگذاريقيه د نه، بلكيده، شايكش

اند، و  كه باسكناس ما بسته یون آبيليز حساب هزار مي، و واریجنگ یها قراضه
ن ير ايم در دست سه دولت متحد بود، نظيآهن كه سه سال و ن ه راهين كرايهمچن

آهن است،  ه راهيدر كرا یزده تومان، وبدحسابيس یكيره يكالهها كه اساسش ل
 .كشدياد ميز یتوخال یها ن منتيرود، و از ايسرش م یليخ

 ینقليران را حسين ما ايكه متحد بعد از آن ١٣٢٢در نظر دارم، در زمستان سال 
ن كشور قائل يصادر و وارد ا یبرا یكرده، و دروبند آنرا شكسته، و حساب یخان

دخل كردند،  یبران را در صادر و وارد خودشان ين گمرك اينشدند و مأمور
دند، يخرياالغ ما را م یگندم وجو و حبوبات و روغن و گاو و گوسفند و بز و حت

» وعده سرخرمن«و » یمرگ بابائ«غه يكه ازخودمان بصيهائ و ازهمان اسكناس
دادند، و يمت ميقرض كرده بودند، ق(!) زده تومان يس یا ره دانهيو بحساب ل

در جلو مؤسسات خود  یرستادند، ولفيش ميخود بكشور خو یرفع گرسنگ یبرا
رون آوردن يران مشغول بينان دادن با یس را كه برايك جامبول انگلير يتصو

جاهل و  یها بود ساخته و نصب كرده بودند، و روزنامه(!)  یسه گندم از كشتيك
ن ين ايان مسببيم آقايم و مستقير مستقيك غيد بتحريده و شايا نفهميده يگول ما فهم

 !فرستادندين ميلعن و نفر) ؟(ن ي، بمحتكریغال و تنگو  یگرسنگ
شناس  فهيوظ یكه از وكال یاراتيامرزد كه آمد، و با اختيسپو را بيليخدا پدر م

را در  ین تظاهرات خاتمه داد، و بزور قانون گندم و جو هفتصد تومانيگرفت با
در مقابل  مت وين قيد و بهميآبدار خر یها هشتاد تومان، در مقابل همان اسكناس

ن ما، از يان متحدي، بآنها فروخت كه آقایناريصد د یچارك یهمان اسكناس ها
پنجاه سال قبل بكار  یقايافر یاههايب دادن سيفر یها كه برا یباز ن شكلكيا
بردند؛ دست بر دارند و مردم را مسخره نكنند، و حاال كه نان ما را به ثمن يم

 یهم برا اند، وما كرده یال وتنگاند وما را دچارغ بخس ازدست ما گرفته
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م، يساكت م ويآوريخودمان نم یخود برو یدولت یو قراردادها ینواز  مهمان
ها كه در ادوار قبل، در هوتنتو يكار نيرين شيالمحاله آنها هم ساكت باشند و از ا

 !ران معمول ندارنديگر در اياند، د بستهيبكار م
ن يكه باشند از ا یژام، از هر حزب سن نهياستمداران كابيچ شك ندارم كه سيمن ه
م يم و قويزنكها كه ملت قد ها و گول ن شكليد از ايخبرند و شا یها بيكار خرده

مزه يب یهايگر ین هوچيرد، مشمئز و متنفر هم باشند، و ايگيچه ميران را ببازيا
عمر  یمستعمرات یپلوماسياست كه در خدمت د یاشخاص یاستمداريشاهكار س
. »١«پندارند يخود م یها را از لوازم شغل انتشار یزن ن خرما نمكيا گذرانده، و

نان ينش ید از جنس همان كرسيان، كه ظاهرا و برحسب مقام خود باين آقايما از ا
ران هم وارد بوده، و در يات ايژام باشند، بخصوص آنها كه درادب نه سنيكاب

م كه يستينند، منتظر نخوايهم م ین شعرسعديريخود با لهجه ش یسيانگل یها نطق
سته، بگذارند يدر آن نگر یدينند، و با نظر القيب سرد خنك را به یها ین شوخيا

ن يمعلم دارد، با ا یو مولو یو حافظ و سعد یكه مانند فردوس یملت. و بگذرند
 .شناسنديخود را م ین بدبختيدانند، وعامليق راميهمه حقا. خورديها گول نم شكلك

 یانتشار ین قماش شاهكارهايشب، از ا یخوابيجان كندن و ببآنها كه با هزار 
خود را از مردم عوام ساده  یها دهياگر بخواهم شن. خندنديآورند ميمبتذل بوجود م

 یع ادبيار بدينكه اكثر آنها نكات بسيرها، بقلم آورم، با اين تصويدن اين ديدر ح
 .ن كتاب خارج خواهد شديانه دارد، از حدود ايعام

ه رفتم، و بقول خودم از سلسله حوادث جلو يحاش یليخواهم، خيننده عذر ماز خوا
ن ما مثل يام كه متحد ن قسمت شدهيمشغول نوشتن ا یافتادم، چه كنم؟ در موقع

نظر از  قطع. ط ما را در اتحاد با خود فراموش كننديخواهند شراين است كه ميا
 یجان غوغاي، در آذرباما شده یما مدع یها ینواز روسها كه در مقابل مهمان

خواهند يا ميس هم گويكا و انگليگر ما، آمريدو متحد د اند، ست راه انداختهيكمون
اند، از خاطر ببرند، و  كه در كنفرانس تهران زده یما را تنها بگذارند، و حرفهائ

كنند يه بما مينده روسي، مركب از خودشان و نمایون سه نفريسيشنهاد كميتازه پ
 یدگيق دارند تازه وارد رسيروسها، كه خود هم تصد یتراش یعن مديكه در ا
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است از افق يك سيتار ین ابرهايكند، و تا ايم یدلم پر است و قلم سركش!! شوند
» من یشرح زندگان«دهم كه در اسلوب نوشتن يكشور ما برطرف نشود، قول نم

 .ديد آيپد یرييتغ
ر ينه مشين، در اواخر كابرايدولت ا یمال یح اندازه توانائيمقصود توض یبار

ون تومان يلين وقت سه چهار ميران در ايگفتم دولت ا. بود ١٢٩٩الدوله عقرب 
كه  یريه دست نخورده حاضر در شركت نفت جنوب داشت، و از تفسيسرما

رفته بود معلوم شده يكرده، و شركت هم پذ یها از ماده ده فرمان دارس متخصص
دو سه  ین در سنوات بعد، الاقل بسالرايشانزده حق االرض ا یبود كه صد

ون تومان هم اصل و فرع طلب يليدو م یكي یسال. ون تومان بالغ خواهد شديليم
عقد  یران براينده ايده بودند، و نمايكها بخشيبود كه بالشو یتزار یها روس

از . شد، بجانب مسكو رفته بوديم ین واگذارياز مواد آن هم یكيكه  یقرارداد
ز در ابطال الباطل از آن يكه خواننده عزيسها هم بشرحيمرك با انگلد گيتعرفه جد

ن، يبنابرا. شديدا ميپ یديون تفاوت عايليدو م یكيدا كرده است، بقدر يسابقه پ
ون تفاوت يليهفت هشت م یگذشته از طلب شركت نفت، دولت در حدود سال

نشده، و در  دهيتراش یدا كرده بود، كه در مقابل آن هنوز خرجيمستمر پ یديعا
ممكن بود  یآمد و در كمال خوبيرس دولت و قابل مصرف بشمار م قت بدستيحق
ت دولت بكنند، و آنها يتقو یبرا یديسات جديه و درآمد مستمر، تأسين سرمايبا ا

چنانكه بعدها هم، . بدهند یكشور سروسامان ینموده، بكارها یرا نگاهدار
را  یو قشون یسات دولتيده، و تأسن ممرها شروع بكار كرياز هم یمرحوم پهلو

را  یونيليست مينمود، و بودجه پانزده ب یافكن یآراسته پ یالمحاله با ظاهر
 .ون تومان رسانديليصد ميست سيبدو

 
  یاقتصاد عموم

در . دا كرده بوديپ یهائيبهبود یدولت یهم مثل وضع مال یاوضاع اقتصاد عموم
ل قوه يتشك یها برا كه آلمانيولهائن الملل گذشته، قطع نظر از پيام جنگ بيا
دند، مصارف اقامت يپاش یران ميا باصطالح امروز، ستون پنجم در اي، یرانيا
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هفتاد هزار قشون روس، در سرتاسر شمال و مغرب كه بعد از برهم خوردن 
س يشد، و مخارج پليم یس نگاهداريبپول انگل یك دو ساليهم تا  یدولت تزار

 ین و انزلين سرحد عراق تا قزويس در خراسان، و بيانگل یجنوب و پادگانها
زم برقرار مانده بودند، و يكمك باضداد بالشو یكه بعد از تمام شدن جنگ هم برا

ز و يمقابله با خصم خود، تا تبر یبرا یوآمد قشون ترك كه گاه مصارف رفت
 یساز ، و راهیقشون یمت مصالح ساختمانهايآمدند، و مزد و ق یهمدان هم جلو م

ره دو يون ليليم ١٧(ن مشهد و ذرداب ين همدان و كرمانشاهان و خط بيب
س و روس و ترك از افراد يكه دول انگليمت خواربارين قيو همچن) یتومان

ن يفرستادند، و بيقشون خود م یران برايسرحد ا كرده، و به خارج از یداريخر
كه موقع دادن  ران قرض داده،يكه روسها بتجار ا یون مناتيليست ميدو یصد ال

سرش هم آمده بود و  یپنج شش شاه یكيد و با منات يارز یپنج شش قران م یكي
در آنها  یكيكه بعد از نفوذ بالشو یاده روسيراق و قشون سواره و پيز اسب و ين

ر كشمش يبا چند س یناقابل، حت یزهايك مركوب و ساز و برگ خود را با چيهر
ران خارج گشتند، و ياز سرحد ا یا لباس عادك خوشه انگور مبادله كرده، و بيو 

كصد هزار قشون كه روسها در شرفخانه، ي یو زندگان یباالخره، لوازم جنگ
 یرانيبود كه افراد ا یزهائيده و واگذاشته و رفته بودند، چيز تدارك ديك تبرينزد

 .از آنها استفاده كرده بودند
ام يرا در ا یاهال یها یرگر، دول جنگنده مازاد مواد خام و دستكاياز طرف د

اجات خود، صدور اكثر يكرده، و بواسطه احت یداريخوب خر یمتهايجنگ بق
ر آنها رفع يها بفراهم كردن نظيرانيش مانع شده، و ايكاالها را از كشور خو

ل واردات ين قبيا یبرا یعاد یكه در سالها یحاجت نموده، و از پرداخت پولهائ
 .دكردند، معاف شده بودنيمصرف م

 .كشور شده بود یش ثروت عموميآمدها موجب افزا شين پيتمام ا
ن بانك مال يه اي، و سرمایاز نشر اسكناس با بانك شاهنشاهين دوره، امتيدر ا
مثل امروز . ميخوشبختانه، ما هم با دول جنگنده اتحاد نكرده بود. سها بوديانگل

» یمرگ بابائ«و قرض  تا بتوانند آب باسكناس ما بسته، ینبود كه بعنوان همكار
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اء بخودمان يمت اشيرند، و در مقابل قيران بگياز دولت ا» وعده سرخرمن«و 
ره يل یبرا یمت اجبارين قييشه و تعيپ حرام یوزرا یهايباز چون حقه. پس بدهند

مت يگرفت ناچار قيدر كار نبود، و معامالت مردم با ارز آزاد صورت م یكاغذ
ره يمت ليكرد، چنانكه قيه روزبروز تنزل معرض یادي، بواسطه زیارز خارج

كس در مقابل كار  ن چون همهيباوجودا. تا نوزده قران هم تنزل كرده بود یكاغذ
رفع  یكرد، دول جنگنده برايرا قبول نم یخارج یخود، پول كاغذ یو كاال

ران، كه ين پول طال و نقره با اسكناس اياد خود، مجبوربودند عيحوائج ز
آن قابل مبادله با نقره بود،  یا هيمت تسمي، بهمان قینك شاهنشاهبالفاصله در با

شتر يب یره عثمانيران با ليا ینكه توده اهاليا یآلمانها برا یحت. خرج كنند
ده «ال ينه و امپرينگ و گين پول طال را بهتر از استرليسروكار داشته، و ا

كه كرده، و در در برلن س یره عثمانيشناختند، ليم» طال یو پنج منات یمنات
اند،  ها از آلمانها گرفته رهين ليد بازماندگان آنها كه از ايشا. كردنديران خرج ميا

ن عوامل سبب شده يتمام ا. ن پولها در صندوق خود داشته باشنديامروز هم از ا
 یس یعنيسه تومان،  یا شتر از دانهي، بیسينك انگلياسترل یره طالين ليبود كه ع

 .شدينم قران نقره دادوستد
نقره  یبه بعد، بر اثر ارزان یقمر یصد هجريكه از هزار و سيطالهائ یپس تالف

رون آمده، و يب یران خارج شده بود، تا حدي، بمرور از ایرواج تجارت خارج
 یاقتصاد یها شرفتيقسمت مهم پ. ظاهر بود یاثر آن تا اوائل سلطنت پهلو

دو خروار  یكيره شدن يها و ذخآمد شين پيون ايمد یران، در دوره پهلويدولت ا
و اال ما كجا و . ن اوضاع بوديجه ايشد، نت یمل طال كه پشتوانه اسكناس بانك

 ساخته شده است كجا؟ یزش با ارز خارجيكه همه چ یآهن سرتاسر ساختن راه
 

  یره گور و كفنيل
كفن خود كه  یخمس و زكات در رفته ال یپول طال یقدما رسم داشتند مقدار

گذاشتند ين كفن دو جامه احرام آنها بود، ميبودند ا یه كرده، و اگر حاجيقبال ته
 .آنها در زحمت نباشند یمصارف آخر یكه در وقوع واقعه موت بازماندگان برا
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فخر الملك پدر  یكه حاج ی، سال دوم سلطنت پهلویشمس ١٣٠۶در بهار سال 
مسافرت بودند  آن مرحوم همه در یان اردالن پسرهايزنم مرحوم شد، چون آقا

 یها نكياسترل. ع و ختم آنمرحوم را من متكفل بودمييا كسالت داشتند، كار تشيو 
آن مرحوم بچهار تومان و دو قران مبادله و مصرف شد، و چون  یگور و كفن

ر طرف يت غبطه صغير هم داشت، رعايفخر الملك اوالد صغ یمرحوم حاج
، من یسيانگل یطال یها رهين ليا یمت واقعيبدست آوردن ق یتوجه من بود، برا

مت چهار تومان و دو قران مبادله يخود چند دانه آنرا شخصا ببازار برده، و بق
 .كردم

  یاست داخليس
قه و يآمد، و بسليكار م یرو یكبار حكومتي ین پانزده ساله انقالب، هرچنديدر ا

ود را سات خيوار تأسيهنوز د یكرد وليم یافكن یكار پ یبرا یحساب خود اساس
سات يگرفت، و تأسيآنرا م یجا یديرفت و دولت جديكار خود م یبلند نكرده، پ

كرد كه آنهم در نوبت خود يپهن م یا كاره قبل از خود را خراب و اساس تازه مهين
ّ يبر اثر ا. شديدولت بعدتر م یمهريگرفتار ب ن وضع مردم احكام هرمن 

 ین له االمرازسلطنت گرفته، تا كدخدائچه دانسته، ونفاذ امرميرا حقا باز یالحكم
ك در ير مسؤل كه هرين رفته و درمقابل اشخاص متنفذ غين ده، ازبيتر كوچك

 یس حكمفرمائيشاء بودند، بر اعراض و نواميقلمرو نفوذ مضرخود فعال ما
جه آن كه ياز است، نتين یح بين وضع ازتشريا یو ماد یكردند، مضار معنويم

كش است، در  مردمان آرام زحمت یتنگ ودست یكاريوبه، يپنهان داشتن سرما
د وهمه ازدل و جان يفهم یكس درد را م دا بود، همهيهو یتمام شئون اجتماع

 یآمدها شين پيبودند كه بتواند به نفع جامعه از ا یخواهان حكومت مقتدر فعال
 .ديدولت استفاده نما یمال یها یو بهبود یاقتصاد

انه يو ماجراجو یاالت واهيساله دانسته بودند كه نه خ ن پانزدهيمردم به تجربه ا
 یعرضگ یتر، ب ا بعبارت سادهياط و ترس ولرزيطلبانه دمكراتها،ونه احت وانقالب

الزم است  یبرد و دولت مقتدر و مجلس صالحيش نميپ یك كاريچيها، هياعتدال
بالد  یتخت گرفته، تا اقص یكه بتواند بدون طمع وغرض، قدرت قانون را از پا
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 یمال یهايو از بهبود. ديومرج نما ن هرجين ايكشور جانش یو دهات سرحد
انتفاع  یبرا یا تازه یبنفع جامعه استفاده كرده، راهها یدولت و اقتصاد عموم

قشون و مهمات  ید، بخصوص برايسات جديتأس جامعه باز كند، و دولت را به
 .دينما و اساس استقالل كشور را استوار و محكم. ل كردهينا

رضا خان سردار سپه در  یابياز جهات كام یكيد، يم ديچنانكه بعدها خواه
ر سلطنت او، بر اثر يده ساله اخ یكتاتوريدن بتاج و تخت، و تحمل اعمال ديرس
 یدولتها یقدرت یاد بيمردم از حكومت مقتدر بود كه هروقت  ین هواخواهيهم

كه  چنان. كردنديكه داشت تحمل م یرافتادند، رفتار او را با همه منكيقبل از او م
ن يومرج ا قدرت امروزه، و هرج یب یفعال هم بر اثر مواجهه با حكومت ها

خبر، و يجا ب خواص از همه یران وغرض یورز ، و طمعیخودمان یدمكراس
ادتر يز یجو، روزبروز اسف و افسوس مردم، بر حكومت دوره پهلو عوام فتنه

خود را جمع نكرده،  یدست و پا ین الملليآرامش بو اگر جوانها، بعد از . شوديم
 یكينده نزديد در آيخطرناك نگذارند، شا ین بازيا یجا ینيو اساس متقن و مت

كمال  یه، بلكه از روين بار، نه بفشار نظميا یمردم روز سوم اسفند را منته
چراغ دست گرفته «شناس  ل موقعيرند، و بقبول آن وكيرضا و رغبت جشن بگ

ر او را، نه يدهم هرقدر هم بگردند نظيمن بآنها قول م یول» .بگردند یوپهل یپ
 .دا نخواهند كرديت و پشتكار پيث هوش و فعاليث اخذ و طمع و نه از حياز ح

 
  یاست خارجيس

 .ران خوب نباشديا یاست خارجيد، كه اوضاع سيرسيد بنظر ميشا
ر خارجه يتاده و وزكطرف، قرارداد وثوق الدوله اگرچه عمال از اجرا افياز 

نه محافظه كار يهنوز كاب یانگلستان الرحمن فاتحه آن را هم خوانده است ول
گر،وعده مسالمت يوازطرف د. كنديم یآن پافشاره س، درجان دادن بيانگل

ندارد كه  یاند، و سبب رفتهيگشاده پذ یران را با بازوير ايكها، اگرچه سفيبالشو
در كار  یث هم نگرانين حيده، طبعا از ايجه نرسيهنوز به نت یاورند، وليدبه درب

 .است
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، كه گاهگاه بداخله هم نفوذ یانزل یروس در آبها یهاينها، وجود كشتيگذشته از ا
ن كه در يرسانند و متحاسرين ميمتجاسر یعنيان دولت، ياغيب یكرده، و كمكهائ

جوم ، هر ساعت احتمال هیدولت یماندن رشت از قوا ینشسته و با خال یانزل
ن تا يس كه از قزوياز قشون انگل یرود وعده چندهزار نفرين شهر ميآنها با

اد رشت راكه تا آقابابا يپشت سرآتر بحساب خود، ل موقع گرفته،ويمنج
 یها یكها از كشتيداست كه اگر بالشويپ یكرده است، دارند، و بخوب ینينش  عقب

سها يند، انگليمله نمااد رشت حين متحدا به آتريخود خارج شوند و با متجاسر
كها باز يبلشو یخواهند كرد، و راه تهران را برا یبرحسب عادت خود، جا خال

 .باشديم یه نگرانياست كه ما یزهائيز چيگذارند، نيم
 یليس، اگرچه خيكار انگل نه محافظهيكاب. نهاستير از ايباطن امر غ یول

ت يزم ضدياليامپرس با اساس يملت انگل یخواهان ماساندن قرارداد است، ول
ن ين قرارداد اعمال زور كند، و از بيت ايتقو یتواند برايكند و دولت هم نميم

كه يبطور. است یوثوق الدوله باب داده بودند، حتم یكه آقا یرفتن دسته گل
ران و يوار، از سمت ايسد كل د یبرا یگريس بفكر تجسس راه ديدولت انگل

بدست  یگريله ديافتاده است، كه اگر وسزم بهندوستان ياز نفوذ بالشو یريجلوگ
جاد روابط يا. دينظرنما اورد، حاضراست از قرارداد وثوق الدوله صرفيب

ندارد، و مسلما قرارداد  یشيه هم، چندان تشويران و روسين ايز بيآم مسالمت
. ن برقرار خواهد شدين دولتين روابط بيمنعقد و ا یران و شوروين ايب یدوست

انف هم كه يي، از موضوع اولیكها در ساحل انزلين بالشواما لنگر انداخت
وادار كردن  یران نباشد، برايسها از ايرون كردن انگليب یم، اگر برايبگذر

ن قرارداد يعقد ا یران براير اياست كه سف یران بعقد قرارداد دوستيدولت ا
ن موضوع مطمئن شوند، فورا سواحل يكها از اينكه بالشويو هم. بمسكو رفته

ر يكار ماندن دو سه ماه اخيهم، ب یگوئ شين پيل ايدل. ران را ترك خواهند گفتيا
 یبسمت خشك ین چند ماهه حركتيداشتند، در ا یآنها است، كه اگر مقصود سوئ

 .نمودنديمدافع رشت را اشغال م یكردند، و شهر بيم
ران، دا كها و افسران و مالك و كارخانهيان واشراف و چنونيك كه اعيدولت بلشو
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ان يان و مدعياغين برده، و بر يه را از بيا بعبارت مختصر، طبقه ممتاز روسي
كها از كشور يرا كه منشو یق آمده،ودوليكن و ورانگل فايمانندكلچاك و دن یداخل
س كرده، وبآنها استقالل داده بودند، بتصرف درآورده، يتأس یه تزاريم روسيعظ

اد يگر طالب زيسابق رسانده بود، د هيرا بحدود روس یكيو حدود حكومت بالشو
خود را  یسات حكومتيو تأس یكيالت بالشويخواست تشك ینبود و م یكردن مدع

 یل بردن آن براين طرز، كه تحليرفتن ايپذ یقرص و قائم، و ملت روس را برا
ا ينبود، مه یكش بره هم باشند كار آسان ع و زحمتيمط یافراد، ولو روسها

سها يد اگر انگليجاد كند، و شايخود ا یبرا یا دردسر تازهپس حاضر نبود . دينما
را  ین چند كشتيدادند، ايكردند، و چماق نشان نميل اجتماع نمين و منجيدر قزو
م آنها را يانف را مطابق با واقع بدانييه اوليا اگر قضي. فرستاديران نميا یهم بآبها
 .داشتندينگاه نم یانزل یدر آبها

بازار  یرا با وجود كسادينبودند، ز یران ماندنيدر ا چوجهيسها كه بهيانگل
ا ير يل مصارف دين قبيس در پرداخت ايزم، و حاضر نبودن ملت انگلياليامپر

ن گوشه يس جنوب را هم جمع كرده، و ايند، وپليران را ترك گويد ايزود با
 .ما بردارند یمملكت ما را هم آرام بگذارند و بالمره دست از للگ

و موقع ) یقمر ١٣٢۵( ١٩٠٧نوقت، درست برعكس يران در ايحال دولت ا
ب از ترس تجاوز يدر آن دوره، دو رق. انعقاد قرارداد و منطقه نفوذ شده بود

ك ين خط هريده، و بواسطه هميران كشيوسط ا یخود، خط یبحدود اصل یگريد
ه حاال ك یول. خواستيقدرت م یران را در منطقه نفوذ خود بين، دولت اياز دولت

ه آن خط كور شده است، هر دو طرف باز هم از ترس ير روسيع اخيبواسطه وقا
خواهد يك ميخواهند، دولت روس بالشويران را دولت مقتدر و مستقل ميگر ايكدي

رساند، يد كمك ميران بدشمنان طرز جديس كه هرروز از خاك ايع انگلياز تصد
 است یكيسات بالشويالت و تأسيشرفت تشكيو مانع پ

ها را گرفته، و  كيران بتواند جلو بالشويل است كه ايس هم مايه شود، و انگلآسود
ب يپس هردو رق. ن مانع گرددين النهرين طرز حكومت بهندوستان و بياز نفوذ ا

رانند كه، بتواند در حدود و ثغور يطالب استقالل و بخصوص قدرت دولت ا
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اگر دولت عاقل با  پس. ن آنها حائل شوديبرقرار كرده، ب یخود، نظم و نسق
ن را ياست موازنه مقصود طرفيتواند با سيم یران باشد، بخوبيدر ا یاطياحت

 .ش ببرديش را پيط حاصل كند و كار مملكت خويبدون افراط و تفر
 یدولت و اقتصاد عموم یت مالير الدوله متوجه وضعيتوانم معتقد شوم كه مشينم

ح شد، نبوده و يده صفحه تشر نيكه در ايكشور بطور یو خارج یاست داخليو س
را در يز. حكومت مقتدر موجود و مانع مقصود است یدانسته است كه مقتضينم

 یاست بافيزها را هر جوجه سين چيمطبوعات، ا یآن روزها بواسطه آزاد
نگاران هم كه درآن دوره، مثل اكثر آنها در امروز  روزنامه یدانست و حتيم
و  یپرست وطن. كردنديم یفرسائ موضوعات قلم نيبودند، در ا یمياستمداران ديس

توان معتقد شد كه بواسطه يست و نميد نير الدوله هم قابل ترديمش یكشوردوست
پس . عالقه بوده است یكشور ب ین مكرمه، باستقالل و ترقيكم و كوتاه داشتن ا

ران محتاج بفرستادن ين مومع كه ايكردن شانه از كار، آنهم در ا ین خاليجهت ا
 است بود چه بوده است؟يدان سيخود بم یعرب ین اسبهايتربه

كردم و سبب يكه با او داشتم باو مراجعه م یر الدوله زنده بود، با سوابقياگر مش
از . آوردمينجا مينا در اياو را ع یدم، و جوابهايپرسيموقع را ميب یريگ ن كنارهيا

؟ یره كنيخذ یخواستيچه روزكشورم یدم كه خود را برايپرسيآن مرحوم م
ن باد و طوفان، يكشور را با ا یرد؟ وكشتيشما را بگ یجا ید كه كيرفت یجنابعال

 بساحل مراد و منزل مقصود برساند؟
، یغرضيو ب یطمع یوب یپرست ووطن یالممالك؟ كه با وجود شهامت ذات یمستوف

ده كه اگر يپاچه ورمال یآپارد یا فرمانفرمايكار و مهمل بود؟  پرحرف و كم
زد يب نميرفت، تا چند تا سقط پاره به جيخواندن فاتحه سر گور پدرش م یبرا

م نبود، و يمستق یچ صراطيكه به یعصبان) یخلعتبر(ا سپهساالر يگشت؟ يبرنم
 یهرروز بصورت یطلب شد، و ازراه جاهيخاموش م یمشتعل وبه تف یبه پف
 یامال یه حتحواس ك یسواد بيچاره بيلك بيا باالخره سپهدار اعظم گيآمد؟ يدرم

را » اعظم« یجات ادار توانست در خاطر بسپارد، و درنوشتهيلقب خود را هم نم
ن يگفت، كه در آن روزها مأموريد آن مرحوم بمن جواب ميشاميکرد  » اعزم«
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وس شده، و چاره يران، از قرارداد وثوق الدوله مأيس در ايانگل یاسيو س ینظام
ران به يرا از سمت ا یوار كذائيكل دران و بستن يكها از ايدور كردن بالشو

ن يدر ا یص داده، و بقدريران تشخيكتاتور در ايدن ديبرپاداشتن كودتا و تراش
در . ندياين بيطان پائيش رفته بودند كه ممكن نبود، برگردند و از خر شينه پيزم

د مانع يتول یكين آنها معطوف بدو امر بود، ين روزها، تمام حواس مأموريا
كه  یعيبرپاداشتن وقا یگريه، و ديران و روسين ايب یقرارداد دوستعقد  یبرا

ا ندانسته يخواستند كه دانسته، يرا م یآنها كس. اتفاق افتاد ١٢٩٩شب سوم حوت 
 یك جويمن هم آنشخص نبودم و آب ما از . ن دو موضوع كمك آنها باشديدر ا

ز كار خارج ا یر بودم بآبرومنديت خود ناگزيثيحفظ ح یرفت، و من براينم
 .شوم

  نه سپهدار اعظميكاب
سپهدار اعظم  یر الدوله، بموجب دستخط شاه آقايمش یچند روز بعد از استعفا

ن افراد همكاران خود ييس الوزراء شد، و بقول خودش مشغول مطالعه در تعيرئ
خود با یهمكار یبرا یا توانست عدهيس الوزراء، نميرئ یآقا یول. ديگرد
 یبرخ. رفتند یر بار كار نميز یبعض. كند ینه خود را معرفي، و كابیآور جمع

كه بفكر يالبته دست آنهائ. دنديپسند یرا نمهم بودند كه او یا د، پارهيپسند یرا او نم
را هرقدر يز. مداخله نبوده است یب یابير كامين ديادرزيبرپاداشتن كودتا بودند، ن

تر تدارك  دماغ یمو یرا بهتر، و بشد، آنها مقدمات كار يم یرتر معرفينه ديكاب
 .دنديديم

خود  یهايكها با كشتين موقع كه بالشويرت بودند كه در اياما مردم، همه در ح
ن ياد رشت هم ايهستند، وآتر ین درانزلياند و متجاسر درسواحل لنگرانداخته

 ینينش ل عقبي، و بالمدافع گذاشته، و تا آقابابا بسمت منجیرا خال یشهرسرحد
ران هم در مسكو مشغول مذاكره عقد قرارداد بود و حاجت ير اياست، و سف كرده

 یبزرگوار تكان ین آقايچه الزم است؟ چرا ا ینقدر مطالعه برايبدستور دارد، ا
ر همكاران او يتا المحاله سا. كندينم ینه خود را زودتر معرفيدهد، و كابيبخود نم

 .كارها را روبراه كنند
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 معمول واحد ن عامل بريتنازع چند

شه يست هميداشته باشد موجود ن یت حسابيكه اكثر یدر كشور ما چون حزب
كردن احزاب جزء  یرد و راضيگيس الوزراءها با بلوك صورت ميانتخاب رئ

» رديگيخدا موش نم یرضا یچ وقت گربه برايه«را يز. است یبلوك كار مشكل
ر نقاط حساس شركت خود را در بلوك مشروط به نظر داشتن د یو هر حزب

ر داخله از يخواهند وزيش باشد، همه مياگر مثال انتخابات در پ. كنديكارها م
افراد آنها باشد، و اگر اجازه صدور و ورود كاال در دست دولت بود، وزارت 

سرش «ه چون يوزارت مال. شوديشه و هنر طرف توجه واقع ميو پ یبازرگان
دو  یكيشه يس الوزراء هم هميرئ یاآق. اد دارديشه خواهان زيدهد هميآرد م یبو

د با ينفكند و بالتبع بايه و عضو اليسه نفر را دارد، كه نسبت باو مثل آستر و رو
ن يا. شوندين جمله افزوده ميز بر ايدارند، ن یستون خارجيكه پ یآنهائ. او باشند

 یا خودمانيس الوزراءها بخصوص اگر اهل اصول مسلم نباشند و ياست كه رئ
شه گرفتار يرد، هميرا نگ یو فرد یحزب یآنها جلو تقاضاها ینيجا سنگ بوده، و

 .شونديدر انتخاب افراد وزراء م یابير كاميد
 

  حجاره بالش عصفوره بفلس
 یران هنوز هم فارسياد در ايعراق كه با وجود ماندن ز یها از عرب یشخص
 یگوئ یتوانست درست حرف بزند و جز روابط تمام كلماتش در فارسيرا نم

بر يك بدسته گنجش كه هروقت بود،عادت داشت یعراق یميد یهمان عرب
با كه در حال يز یوانهاين حيداشت و بسمت اين برمياز زم یسنگميخورد، 

 یروز. كرديت آنها را متفرق ميدارند پرتاب و جمع یريدلپذ یهاياجتماع، باز
ه گنجشكها داشت، و سنگ بيح هم دست از عادت خود برنميدرتفر. بگردش رفت

و  یدهيموالنا چرا عبث بخود زحمت م«: ق همراهش باو گفتيرف. پرانديم
جه را ينت ین عمل بيست بار ايكه من با توام ده بياز وقت» ؟یكنيمهره كور نخ م«

عرب ! ك پر از گنجشكها افتاده باشديتو  ینكه از سنگهاي، بدون ایا تكرار كرده
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اگر  یندارد، ول یمتيسنگ ق» .فلسحجاره بالش عصفوره ب«: طماع جواب گفت
 یدن بكارهايرس یمردم كشور ما هم برا. شوديفتد با پول مبادله ميگنجشك ب

همان عرب طماع را بكار » حجاره بالش عصفوره بفلس«، اصل مسلم یدولت
 یندارد، ول یدن زحمتيستون تراشيه آوردن و پيتقاضا كردن و توص. بندند یم

 .ز استيام و همه چدند، پول و مقياگر بكار رس
ن اصل مسلم يز همياست، ن یدولت ین كارهايدن بمقام وزارت كه باالتريدر رس

شود، بخصوص اگر دفعه اولش يس الوزراء ميرئ یكين كه يهم. در كار است
ش معلوم نباشد، همه مردم بر او يوزارت یقه او در انتخاب همكارهايبوده و سل

 .كننديب اتخاذ ميوسائل عجاحراز مقام وزارت،  یهجوم آورده برا
 

 !ديب بدهيترت یا ها مجموعه ن نامهياز ا
 

م داشتم، يز سابقه دارد، من تصميخواننده عز ۴١٩چنانكه از جلد دوم، صفحه 
ن خدمتم در وزارت يمتقاعد بشوم، و چون آخر ١٣٢۴ یل سال جاريدر اوا

ر يوز. ن وزارت خانه فرستادميخود را با یبازنشستگ یكشور بود، تقاضا
نامه وزارت كشور  یوقت. ت بوديدو شخص یكنفرودارايس الوزراء يكشور و رئ

شنهاد يئت وزراء پيد بهيكه با یب حقوق بازنشستگيتصو یالرسم برا یرا كه عل
ر يبردند، كه مثل وز) رينخست وز ید آقايببخش(س الوزراء يرئ یشود، نزد آقا

: مه را امضاء نكرده گفته بودندشان نايا. ئت وزراء ببرنديكشور امضاء كرده، به
چوقت در يگرفتن كار ه یمن كه برا یول. را مالقات كنم یخواهم فالنيمن م

 یق اوليموقع تقاعد بطر یده بودم، برايوزراء انتظارنكش یش اطاقيپ
س الوزراء هم مرد يگر، رئياز طرف د. ندازمين زحمت بيخواستم خود را با ینم

كه تا  نيخالصه ا. بود ت و مروتياو خالف انسان ین تقاضايبود كه رد ا یفيشر
 .نه سقوط كرديشان بروم كابيدم؛ و خواستم بمالقات ايمن بخود جنب

من در اوقات بحران، بتوسط معاون وزارت كشوركار . بحران دركار بود یمدت
 یكه بعد رو یئت وزرائيدر ه. ش بردميارسال نامه راجع به تقاعد خود را پ
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سابق  یس الوزراي، باز همان رئیبعد از مدت كم. ب شديتصوكار آمد، تقاعدم 
ن شده، و يينه هم تعيب و كابيچون تقاعدم تصو. س الوزراء شديمجددا رئ

گر يف دين مرد شريكامال محرز بود، مالقات ا یطمع بودن سالم روستائ یب«
 یاز زحمت یليمرد بزرگوار، در ضمن صحبت خ. بمالقاتش رفتم. نداشت یمانع

ن يا: ل بمقام وزارت، باو داده بود شكوه كرده، گفتين یجوم اشخاص براكه ه
هم بر وسائل سابق افزوده شده، و آن نامه درخواست  یا له تازهيروزها وس

من  یبرا ین چند روزه، در حدود صد تقاضانامه همكاريدر ا. وزارت است
ه نامه؛ از سنديمؤمن نو. بمن نمود. ب داشتياز آنها را در ج یكي. اند نوشته
كرده،  یفرسائ ، قلمیدولت یكارها یالت و اطالعات و طرز فكر خود برايتحص

كرد يهم استعفاء نموده، و همچو وانمود م یل وزارتياز مواجب و استفاده اتومب
 .ر شوديخواهد وزيّ م یكه قربة ال

 ل آن را امضاءيمحل و اسم و رسم خود را هم با تمام حروف نوشته، و ذ ینشان
سر چشمه ما نبود، من  یها خانه یها هياز همسا یكين، اگر يباوجودا. كرده بود
و  یاو دالل ین كار بدور، و شغل فعلياز ا یليرا خيز. شناختم یاو را نم

ه در دوره اول يمال یها یكائيامر یاش مترجم ، و سابقهیسيمعلوماتش زبان انگل
 یا ن شخص سابقهيا دم؟ مگر شما باير پرسيوز از نخست. سپو استيليم

ها و اسم و رسم صاحب آنها هم  نامه یمضمون باق! چوجهيبه: د؟ گفتيا داشته
شناسم، سهل است، از  یها را نم سندهيك از نويچ يطورها است و من ه نيهم

شان عرض يبا. شناسد یها را نم كس آن چيهم كه با من سروكار دارند ه یكسان
 .خواهد شد یا بامزه یليز خيد، چيب بدهيتتر یا ها مجموعه ن نامهياز ا: كردم

آن را برمز بگذارند، كه  یها ید امضاها و نشانيطبع آن، امر بده یمنتها برا
ن مجموعه يد كه اين بدانيقيكان خود هو نشوند و يالوزراءها در نزد نزد -حسرت

 نگاه یا ها را در محفظه فعال آن: شان فرمودنديا. دا خواهد كرديخواننده پ یليخ
 .ام، تا بعدها كتابش كنم داشته

در كار  یس الوزراء شد، مجلسيكه سپهدار رئ یم در موقعيدانيكه م اگرچه چنان
، چون یداشته باشند ول یساز به بلوك یاجيل آن احتين تماييتع ینبود، كه برا
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ت يها هم آزاد بودند و بدون رضا شد، روزنامهيت ميرعا یآزاد اصول مسلم
ن بود كه با نبودن مجلس يا. شديس الوزراء نميرئ یاه، كسخويسران آزاد یضمن

 یها، برا و مجاهدت، از طرف احزاب و بخصوص سردسته یهم باز همان سع
 .نيبنابرا. خود در كار بود یهايچپاندن پارت

جه مالحظات و ياو نت یابيس الوزراء و عدم كاميرئ ین معطلياز ا یقسمت
 .آمديدار اعظم بشمار من بودن سپهيو جا سنگ یحزب یرقابتها

 
  یعزل استراسلسك

 
خ هشتم يس الوزراء در تاريرئ ینه، مانع آن نبود كه آقايل نشدن كابيتشك یول

 یكارها یدگيچيه خود از وخامت اوضاع كشور، و پيانيعقرب در ضمن ب
 یفرسائ ، قلمیرعاديرات غيرمأنوس و تعبيبا كلمات و اصطالحات غ یعموم

شتر مغشوش كند، و چون اضداد او شهرت داده بودند يرا بكرده، و افكار عامه 
هم راجع  یقرارداد است، شرح ید اجرايتجد یس الوزراء براين رئين اييكه تع
 انفصال بقلم آورده و ان مشروحه خوديپا ن انتشارات دريا یاصل یبه ب

پس از . حضرت شاه، باطالع عموم رسانده بوديرا آنهم بامر اعل استراسلسکی
ون قزاقخانه هم بروز فرمانده خود، مبتال گشته، يزيدو یروز افسران روسچند 

 .كال از خدمت خارج شدند
ن قاسم يا. ديرس یون، نوه قاسم خان واليون قزاق بسردار همايزياست دويو ر

ك آس را يو  یب یالن بوده، همان است كه نقش دو شاه و دو بيگ یخان كه وال
ن نقش را يدوره ا یبازها ر پنجاه سال قبل آسدانسته، و ديم ینقش مغلوب نشدن

ه را ين تسميامروز ا یدانم پوكربازهاينم. موسوم كرده بودند یقاسم خان وال
 .ا تجدد آنرا هم عوض كرده استيكماكان دارند، 

مرتكب شده  یاگر آنها گناه! ؟ آنهم بامر شاه؟یعزل سركرده و افسران روس
ب نكرده، بلكه يها را تصو الدوله عزل آنريمثل مش یس الوزرائيبودند، چرا رئ

ر كار نبودند چرا اول اقدام ينظر استعفا نمود؟ اگر تقص ن اختالفيهم یبرا
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نه خود، معزول يكاب ین وزراييتع ید، قبل از هركار حتيجد یس الوزرايرئ
ح يتوض! ن باب صادر شده استيكردن آنهاست، سهل است، دستخط شاه هم در ا

 .ديفرمايال توجه ميز ذيه خواننده عزاست ك یمطلب بقرار
اد رشت بآقابابا، بر يل آتريدل یب ینينش خواستند وانمود كنند كه عقبيها م سيانگل

آمده، كه  ید در ضمن بدشان هم نميشا. بوده است ین سركرده روسياثر دستور ا
ن يد كه ايم ديخواه یكه بزوديدر صورت. ك هم قلم بدهنديرا بالشو یاستراسلسك

 ین خودشان بروسايودوستانه مأمور یررسمي، بموجب دستورغینينش عقب
 یاد رشت را كه برايبرپاداشتن كودتا، آتر یقزاق بوده، كه اوال برا یرانيا
ا يتر كنند، و ثان كينكار در نظر گرفته بودند، بشهر تهران و محل كودتا نزديا

ن گناه آنها را يباجهت را بگردن روسها وارد كرده، و  یب ینينش ن عقبير ايتقص
ات يدماغ بتوانند منو یمو ینده، بيدرآ یرانيا یها یند تا كودتاچياز كار خارج نما

 .سروصدا انجام دهند ینه كودتا بيآنها را در زم
 فكر برپاداشتن كودتا یعنيآنها،  ین راه بمقصود اصليرالدوله هم از هميد مشيشا

س ين رئيا ايد يم، باين تصور كنيازاريرا اگر غيز. برده، و استعفا نموده باشد یپ
ر و يگاه گ یا او را مرديم، يكها بدانيپرست را طرفدار بالشو وطن یالوزرا

مه ين هردو ذميرالدوله ازايكه مشيدر صورت. ميو بوالهوس بشمار یرجديغ
رالدوله حس يم مشيم و بگوئيگرچه ممكن است دور نرو. كامال بدور بوده است
آنست  یبرا یتزار ین روسهايها در عزل ا سيانگل یشاركرده بوده است كه پاف

نهم حقا مخالف يشنهاد كنند، و ايآنها پ یافسران خود را بجا یكينده نزديكه در آ
 .جهت استعفا داده باشد یا بياو بوده، و  یاست موازنه منفيس

 یس الوزرائيده رئيسها را بر عقيل انگلين امر شده، و ميبا یاما شاه چرا راض
سها اقامت قشون خود را، ينكه، انگليا یح داده است؟ برايرالدوله ترجيمش مثل

كردند و يها وانمود ميران از حمله بالشكوينجات ا ین، فقط برايل و قزوين منجيب
ن يتخت، و بنابرا یه، آنها را مدافع پاياز كنه قض یاطالع یشاه هم بواسطه ب

دادند كه بموجب ينان ميا اطمنقدر كه آنهيهم. دانستيمدافع تاج و تخت خود م
 یل افسران روسيدل یب ینينش ن عقبياند كه سبب ا ر دانستهيناپذ اطالع خدشه
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رالدوله را از راه اشتباه بداند، و بعد از يشده است كه مقاومت مشيم یاند كاف بوده
 .ديد صادر نمايجد یس الوزراياو دستخط اخراج آنها را برئ یاستعفا

ون يزيل دوين بود، امرسپهدار را در باب تحويكه درقزو یدرهرحال استراسلسك
. ران خارج شديافت، و اطاعت كرده، فورا از راه بغداد از ايون دريبسردار هما

مطالب سابق الذكر  یبرا یگريل ديچ اعتراض او دلين خروج بدون هيو هم
ع خود، مانع شده باشند كه مبادا سركرده يد و تطميها با تهد سياست كه انگل

خود را ثابت كند، و در ضمن محاكمه، روابط  یگناهيروس به تهران آمده، ب
اد رشت و راز كودتا برمال و افشا گردد و يآتر یرانيبا افسران ا یسيافسران انگل
 .»اند پنبه شود  آنچه رشته

 
  یرشت یها لينه و كمك دولت بابن سبيل كابيتشك

 
نه خود را يسپهدار كاب یب آقاعقر ٢٢باالخره، بعد از نوزده روز بحران، در 

ئت يه. نموده، و رسما وارد كار شد یل و بشاه معرفيبود تشك یبهرجان كندن
سپهدار  یباز هم آقا. خود را باطالع عموم برساند ید خطمشيد بايدولت جد

ئت وزراء بود، تا يه خود كه بمنزله مرامنامه هيانين بير آورده، در ايموقع گ
ه راه انداخت، و يسب، از وخامت اوضاع ضجه و موتوانست با اصطالحات نچ

 .كرد یدل مردم را خال یب خود تويرات عجيبا تعب
ن ينه بود كه متجاسريل كابيه تشكياول ین روزهايدر هم یدانم، چه روز ولينم

ن شهر يكرده بودند، با یمدافع رشت خوددار ینوقت از تعرض بشهر بيكه تا ا
 .وارد شدند

 یساحل یها كيش بالشويها را مقدمة الج یتيوال ن هميود ان شهر كه وريمردم ا
اده بجانب تهران راه يپ یكرده، با وسائل ناقص، حت یدانستند، اكثر شهر را خال

حق بجانب  یآنها كه برا یلكيتخت، و اغراقات گ ین عده بپايا ورود. افتادند
س يانات رئيز ببستند، افكار مردم تهران را كه ا ین فرار بكار ميكردن خود در ا

 .تر كرد الوزراء مغشوش شده بود مغشوش
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ان يبا همشهر یداشد و آن اظهار همدرديپ یس الوزراء شغل شاغليرئ یبرا یول
كه ياز آنها از خزانه دولت، و از اول پول یا بود كه باالخره مجبور شدند بپاره

ن الحساب از بابت طلب دولت از شركت نفت جنوب گرفتند، بعنوا یبرسم عل
ز در شهر خود يچ ها با داشتن همه چارهين بياز ا یرا واقعا بعضيقرض بدهند، ز

 .ل بودندين سبيدر تهران ا
 

 كنديس اعتراف ميزم انگلياليسفارت هم بكساد بازار امپر
 

ن تلگراف يدن اوليد مقارن رسينه گذشته، و شايل كابياز تشك یده دوازده روز
 یران و شوروين ايب یرح قرارداد دوستمشاورالممالك، متضمن شانزده ماده ط

ا ي یان خاليم یبخرج داد و مراسله پرمعنا ول یس شاهكاريبود كه سفارت انگل
 .ران داديبدولت ا یا ج كنندهيتر گ بعبارت ساده

افسران  یون قزاق تحت فرماندهيزين نامه، اوال تقاضا كرده بودند دويدر ا
كه از طرف مجلس  ینظر به اعتراضات دادند كهيا اطالع ميد، و ثانيس درآيانگل

 یس پرداخت ماهيس شده است، دولت انگليه دولت انگليمبعوثان ملت برو
پرداخت يون قرض ميليراكه بطورمساعده ازبابت دوم یصدوپنجاه هزارتومانيس
د، و از يران خارج نمايد از ايو قشون خود را هم با. تواند ادامه دهديگر نميد

ه با كمال مهارت بآن اضافه كرده، نوشته بودند كه اگر بود ك یليهمه مهمتر ذ
مت يكند و از ما مساعدت نخواهد، ما هم غن یل نباشد با ما دوستيران مايدولت ا

 .ميكش یشمرده خود را كنار م
 یكه بآن بسته بودند، چنان دست و پا یلين مراسله، بخصوص ذيافت ايدر

مان يافت مواد پيلك مرد درياره گچيتر كرد كه ب جيسپهدار را درهم، و او را گ
د عمدا فراموش نمود، و يده بود، شايه را كه تازه از مسكو رسيبا روس یدوست

 یجز توسل بمجلس مشاوره عال یا دولت چاره ین خط مشييتع یحل معما یبرا
در ششم قوس، جلسه مشاوره . دين فكر را پسنديشاه هم ا. بشاه عرض كرد. ديند

خواه  ینده، و علماء و رجال و سران آزاديحاضرمجلس آ ی، مركب ازوكالیعال
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آباد  ابهت مجلس شاه را هم جهت افتتاح جلسه، از فرح یبرا یوحت. ديل گرديتشك
 .بشهر آوردند

 
  یجلسه مشاوره عال

 
پادشاهان در  یمثل نطقها) ١٢٩٩ششم قوس . (ن جلسهيه شاه، در اينطق افتتاح

ن سبب هم كوتاه ين مجلس و در ذكر هميد اسبب انعقا ینگونه موارد، فقط حاويا
د از آن يكه حضار بعدها با یت داشتن مطالبيراجع باهم یاتيبوده و جز كل

 .هم بموضوع نداشت یا اشاره یجزئ ینبود، حت یزيند، چياطالع حاصل نما
. ف بردنديآباد تشر حضرت بفرحيدند و اعلينفهم یزيحضار از نطق شاه كه چ

 یزيشان چيانات ايد از بيند؟ شايفرمايهدار اعظم چه مم حضرت اشرف سپينيبب
 .ر حضار بشوديدستگ

كسره يان موضوع را يتر بود، و ب س الوزراء از نطق شاه هم كوتاهيرئ ینطق آقا
) یعين سميحس یجناب آقا(است وزراء،يب السلطنه معاون ريكه اد یا بمشروحه

 .نموديدر دست داشت احاله م
ام، مشروحه  خوداشاره كرده یها هيانير،در بيوز ن نخستيا یها هيسابقا بضجه مو

 یمانندآقا یبياست وزراء قرائت شد، بقلم مرد اديله معاون ريامروزه او كه بوس
اموربوده، و مخصوصا در  یازاغراق درمشكل ی، وشاهكاریعين سميحس

از آن  یريدولت در جلوگ یشمال، وعدم توانائ یدر نواح) ؟(كها ياغتشاش بالشو
مراسله سفارت  یعنيه يد فصاحت و بالغت داده شده، و آخر االمر بما نحن فدا

 یول. د بالفاصله شروع شود، دادندين آنرا كه بايده و عده قرائت عيس، رسيانگل
خواست نگذاردمراسله قرائت شود، و بعد از قرائت مشروحه يرميوز نخست یآقا

د، و فرمودند خوب است رايا یا ب السلطنه انجام شد،چند كلمهيكه بتوسط اد
ن بعد يون قرائت شود، و ايسيند كه مراسله، در آن كمين نماييتع یونيسيان كميآقا

 .شدند اصل مراسله قرائت گردد یمجدانه حضاربود كه راض یاز تقاضا
ل يدر تكم) تيهدا یحسنعل یجناب آقا(پس از قرائت مراسله سفارت نصر الملك 
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شتر آن راجع به يكه البته ب یشرح ح مراسله،يروتوضيوز مشروحه نخست
ندگان ياز رجال و نما یدولت و استمداد فكر یچارگيح وخامت اوضاع، و بيتشر

دل  یكردن تو یراد نموده، در خاليدولت بود، ا ین خطمشييتع یملت برا
مشاور  یاز شانزده ماده ارسال یحرف یول. داشتند بكار بستند یحضار آنچه سع

 یاز حضارهم گفتند اطالعات كاف یكيبعد از پرسش  یحت اوردهيان نيالممالك بم
) قوس ۴روز (ن شانزده ماده دو روز قبل يكه ا یدر صورت. مين باب نداريدر ا

ها هم اجماال در  وصول آن را روزنامه یده، و حتيبوزارت امور خارجه رس
 .اند نوشته» نديگويم«قسمت اخبار خود بطور 

است يسپهدار طرفدار س ینه آقايكاب یت اعضايرشود كه اكثين جمله معلوم ميازا
زم و عدم ين اغراقات خود در خطر نفوذ بلشوياند با ا خواستهيبوده، و م یكطرفي

بشنوند، و آن را  یزيچ یآن از مجلس مشاوره عال یريدولت در جلوگ یتوانائ
س انداخته، يكسره بدامان انگليمستمسك كرده و خود را مثل زمان وثوق الدوله 

وثوق الدوله را هم بر  ید قرارداد كذائينظر كنند، و شا ه بالمره صرفياز روسو 
ها  كين اندازه مردم را از بلشويل نداشته است، كه تا ايند و اّال دليل نمايملت تحم

ن كه فقط در رشت نشسته و جرئت يهستند، و از متجاسر یكه در ساحل انزل
. نديماياوضاع كشور راه اغراق بپ جلو آمدن ندارند ترسانده و آنقدر در وخامت

از مسكو،  یس، با وصول شانزده ماده ارساليخ مراسله سفارت انگليمقارنه تار
 .ن گفته استيل باهر ايدل

 ا اصال حاضر نشده، و ببهانه كسالتيان، آنها كه رجال مملكت بودند ياما مجلس
را در يز. ندا ك كلمه حرف نزدهيا اگر هم حاضر بودند، ياند،  كرده یجا خال

د ينده، مانند سيمجلس آ یوكال. ستيثبت ن یا دهيصورت مجلس از آنها اظهار عق
دا يد وزارت و پيكه ام یرازيش یآقا یو حاج ین و سردار معظم خراسانيتد

خود كه به  یبدست آورده و در نطقها یسها داشتند، موقعيكردن سروكار با انگل
شد، فقط يد ميير وكالء هم تايسا» ح استيح است صحيصح» «احسنت احسنت«

ران صالح ين سرنوشت ايين موضوع و تعيجواب ا یرا برا یمل یمجلس شورا
 یكطرفياست يس(، ین خطمشييدولت، راجع به تع یدانسته، و در اصل تقاضا
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ن يچ وارد اياشاره را هم خالف صرفه خود دانسته، و ه یجزئ) یا دو طرفي
اند  تر حرف زده، و حقا گفته حيفقط علما صران ين ميدر ا. اند نشده یمبحث اساس

ا يا يم، نفيتوانيم نمينيران را كه فعال در مسكو است، نبير اير كبيتا مذاكرات سف
 .ميده كنياثباتأ اظهار عق

دن متن يحه علما را در لزوم ديه مدرس، كه هم اليز، رويان نين آقايان ايدر م
مسكو، امضاء كرده و هم در نطق ران در ير اير كبيمذاكرات مشاور الممالك سف

نها هم بخواهند يحا اشاره كرده است كه اگر ايها زده، و تلو كيخود تشر به بالشو
تر است، و  م داد، از همه عاقالنهيجوابشان را خواه یكنند با قوت مل یمزگيب

 .كنديد مييشتر تأياست موازنه را بيس
بدست  یشه موقعيم مثل همه یدولت آباد يیحيرزا يم یحاج ین ضمنها، آقايدرا

اند، كه  ات شوند، و مجلس را از سكه انداختهياند وارد شخص آورده، خواسته
در هرحال  یو مذاكرات شروع شده، ول. له تنفس دوباره مجلس حال آمدهيبوس

 یرا نه وزراء راضيز. ن منتظر آن بودند نداديكه مؤسس یا جهين مجلس نتيا
 یا دهيع حضاربرسانند و نه مجلس اظهار عقباطال یزيشدند ازمذاكرات مسكو چ

و » ١«كرده، ) مستمسك(ده را بقول خودش، دستمسك يكرد كه سپهدار آن عق
 .دينما یاقدام یكطرفياست يبرله س
كار خود  ه دولت محافظهيس را بر رويخ اعتراض مجلس مبعوثان انگليمن تار

در مجلس  ١٢٩٩عقرب  ٢۵كه لرد كرزن در  یاز نطق یست، وليدانم چينم
است دولت نموده، همچو ين سيآن اشاره به متنقد یان كرده، ودرچند جاياع

باشد كه باالخره، سفارت ين اعتراضات مين نطق در جواب هميد كه ايآ یبرم
زم دولت يالين مراسله خود بآن اشاره و بشكست امپريس هم در ضمن ايانگل

ن اعتراف، يوجود ارت دارم كه با يانگلستان اعتراف كرده است، و من ح
صرفنظر  یران از سازش با دولت شورويخواسته است كه دولت ايچگونه م

نقدر در ينه سپهدار كه ايد؟ و كابيس نمايم دولت انگليكسره تسليكرده، و خود را 
شانزده ماده  یتلگراف محتو یه بخود زحمت و از افشاين نظريشرفت ايپ

از طرف  یمنتظر چه كمك نموده است، یمشاور الممالك خوددار یارسال
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ران يس با كدام پول و قشون بايسها بوده، و انتظار داشته است دولت انگليانگل
 كها نجات بدهد؟ين و بالشويكمك كند، و ما را از حمله متجاسر

 
 آخر كدام چشم؟

 یام ابتاليكه در ا ی، سلطان الحكماء را بمناسبت ذكرینيرزا ابو القاسم نائيم
 یليخ یمباشين حكيا. شناسديز ميام، خواننده عز او كرده خودم بمرض حصبه از

هم داشته  یباتيو مطا یگوئ بذله یخود گاه یگو بوده، و در صحبتها قينستعل
د يدندان، و شا ش و همير هم یباش مين حكيبروجرد، با ا یمستوف یرزا علياست، م

دا كرده، يهم پ گريسن د و هم یز رمرد، چند نفر هم همين دو پيا.محله هم بودند هم
 یده شاه یطيح آس بليتفر ین مجالس برايدر ا. ب داده بودنديترت یمجالس انس

سلطان  یشه پهلويهم یرزا علي، میره آس بازيدر دا. كردنديم یكقران هم بازي
بازها  آس یفهاياز ك یكي. ط او واقع شودينشست كه ته بليم یالحكماء، و طور

د نكند، يط آنها را ديبل ین است كه كسيا دانند،يم ینقش آن را خوش یكه بعض
  ن خوشيچوقت بايسلطان الحكماء ه.كدوره دخل آنها بشوديواحد بردو باخت 

رزا يم یكردند، ولير ميگر خيف ديافتاد كه سه نفر حرياتفاق م. شديل نمينا ینقش
كرده، با » ١« یفها ناخن خشكيحر یط بود، بواسطه در رفتن باقيكه ته بل یعل

، با دو آس یو جوروجور سرباز حت یب یكم وزن مانند جوروجور ب یدست ها
ط سلطان الحكماء قصر در يگذاشت بليكرد، و نميد ميسهل است با دو شاه هم د

 یعصبان یليخود خ یها» دميد. دميد«ن يرا از ا یباش - ميكه حكيبطور. رود
كرده،  یزگميه بين رويدر ا یليخ یرزا علياز شبها كه واقعا م یكي. كرده بود

ط سلطان الحكماء را يخود، بل ید نم نمويكم د یها با نقش دو شاه هم با چشم یحت
ق خود گفت، يان نستعليتنگ آمده برآشفت، و با ب یباش ميد كرد حكيپشت سر هم د

 !دم، آخر با كدام چشم؟يدم، ديد ديگوئيم یه! یرزا عليآقا م
د با روسها از يگوئيم یاشد، هس جواب داده بيران هم بسفارت انگليد دولت ايبا

آخر با كدام پول و با كدام . م كرديد، ما شما را حفظ خواهيائيتو ن یدر آشت
ك سرباز در راه ينك، و فرستادن يك شليقشون؟ ملت شما كه شما را از صرف 
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را هم كه  یا ك مشت قشون شكستهين يخواهد ايران ممنوع داشته، و مينجات ا
د ما با يگذارين صورت چرا نميران ببرد، در ايد ازاين داريل و قزوين منجيب

از در صلح وارد شده، كار خود و بالتبع كار هندوستان  یدولت همجوار شمال
 م؟يشما را هم بسامان كن

ران با ير اياز مذاكرات سف یافتياطالع  یعني، یمجلس مشاوره عال یدر واقع رأ
جه مثبت يعلماء و تنها نت شنهاديه، كه پين دو طرف قضيسه بيها، و مقايمسكو

س فهماند كه بقول سلطان ين مجلس بود، جواب مراسله سفارت را داد، و بانگليا
 دم، آخر با كدام چشم؟يد، ديگوئيم ینكه هيالحكماء ا

چكس يه» ٢« ین تشركاشيجا را سوراخ نكرد، و ا چيهم ه یا ن توپ پنبهيا یبار
س الوزراء جرئت نكرد يكه رئن بود يكه صورت داد ايتنها كار. را نترساند

ن اندازه يها عجالتا بهم سيانگل. كند یمشاورالممالك را آفتاب یشانزده ماده ارسال
در قزاقخانه هم كه ماده اول  یسياست افسران انگلياز ر یقناعت كردند، و حت

، ١٢٩٩سوم حوت  یرا تا شب كودتايده نشد، زيشن یگر حرفين مراسله بود ديا
نده يها هم چنانكه در آ سيانگل. ون قّراق بوديزيدو یس رسميون رئيسردارهما

اد رشت يدا كرده و در آتريبرپا داشتن كودتا پ ید، چون آدم خود را برايم ديخواه
 یحاجت» بودند یباش یرقم قوش چ یب«كودتا طرف توجه آنها بود  یكه برا

هدار افسران خود، آنهم از سپ یاد، براين آترياست اير یبگرفتن حكم رسم
  .نداشتند

 
 نه سپهداريعامه از كاب ینارضامند

بودن  یالنيسپهدار، همان گ یاست وزرايت دادن مردم بريم سبب رضايدانيم
 یاعتنائ یخود بنشاند، ب ین را سر جايد بود كه بتواند متجاسرين امياو، و با

ن شهر و آمدن يمدافع گذاشتن ا یاد رشت، و بيت آتريس الوزراء، بتقويرئ
ن آقا يچرا ا: گفتنديمردم حقا م. أس كرديد را بدل به ين امين برشت ايرمتجاس

اد رشت خرج يت آتريتقو یخود قرض داده، و برا یهايپول دولت را بهم شهر
 :گفتنديتر، م ا بعبارت سادهينكرده است؟ 
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» .شو و قبركن داده است م و دوا داده باشد بمردهيد بحكيراكه با یپول«چرا دولت 
 یخود كه برا یها هيانيحضرت اشرف كه در ب یها هيگر، ضجه موياز طرف د

كه در مجلس مشاوره يا هيبست، بخصوص رو یبكار م یكطرفياست يس یكارچاق
موضوع از قتل و غارت  یب یاتخاذ كرده، وعبث آنقدر سروصدا یعال

كها براه انداخته بود، همه را منزجر كرده، در ين و احتمال حمله بالشويمتجاسر
از او نقل  یات و قصصيز حكايانات مضحك و مسخره آميلس و محافل با بمجا

ع يمرام در همه محافل شا یاست بيس یب یس الوزراين رئياز ا یكردند، و نقاديم
دوره  یها نهيلردكرزن، از تمام كاب یها نينه، برخالف تحسين كابيبود ا

درجه  از زيعزنكه خواننده يا یبرا. ديآ یبشمارم تر مبتذل ران،يمشروطه ا
وقت را كه در هجو آن سروده  یازادبا یكيآن مستحضر شود، اشعار  یعظم یب

 :آورم ینجا ميخاص بنقاط در ا یل اساميگشت، با تبديبدهن م و درآن روزها دهن
 زد چرخ سفله سكه دولت بنام خر/دردا و حسرتا كه جهان شد بكام خر

 ر دولت، ببام خريطا افتاده است /ه، هما بر سر خرانيافكنده است سا
 ن احتشام خريپهلو زده، بچرخ بر/ خر بنده خران شده، آزادگان قوم

 ده، مقام خريه رسيبنگر كه تا چه پا/ل ملت و اركان دولتنديخرها وك
 ده عالم دوام خريثبت است بر جر/ارين دياست خرها در اير یشد دائم

 زمام خر یتگرفته دودس یچون اجنب/رد عجب مداريگر خر زمام ملك بگ
 د و عوام خرياز فتنه خواص پل /بپاست، بهر گنج مملكت یا هنگامه

 رد زمام خريمهتر اگر بدست نگ/ زند بخلقيطبع، لگد م یخر ز اقتضا
 ن مرام خريست معينبود عجب كه ن/ نه كس نشدياست كابيآگه گر از س

 له شود، ز ازدحام خريدربار چون طو/ كه جلسه وزراء منعقد شوديروز
 شه طعام خريونجه است هميگر كاه و / خورد پلو؟يملك چسان م... ا رب ي

 ارادت غالم خر یمنم ز رو یعني/  ر كه من بنده تواميك وزيگفتم ب
 ب و قائم مقام خريگوساله است نا /لير معاون بود كفيبت وزيدر غ

  نده نام خر يبماند پا / تا در جهان ام گفته... ن شعر را بنام يا
 عضو وزارت امور خارجه ع،يحسن بد
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 »یالادر«ب من هم قطعه يق اديرف
  
ن يجلد دوم ا ٣٨۴است وزرابمثل هست دسته هاون را كه در صفحه ين مقام ريا

 .من خواند ین روزها برايام در هم تمام آنرا نوشته یكتاب، بمناسبت
 

  ران و روسيقرارداد ا
 

كه در ششم قوس در جلسه  نه سپهدار،يز توجه دارد كه از كابيالبته خواننده عز
ن مشاور الممالك يب یگانه توافق افت مواد شانزدهيجرئت اظهار در یمشاوره عال

افت كرده بود، يقوس در ۴ه را كه دو روز قبل در يروس یدولت شورو یايو اول
كها راه انداخته است ين و بالشكوياهو در اطراف متجاسرينداشتند و آنقدر ه

اگر . ماده بمشاور الممالك داده باشد ن شانزده يبا یجوابتوان انتظار داشت كه ينم
 یر مفهوم بودن مواد ارساليداده راجع باستخراج نشدن تلگراف و غ یهم جواب

 یحل د آمده، و روزگار راهيدر كار پد یريله طفره و تأخين وسيبوده است، تا بد
 .اورديش بين موضوع بغرنج پيا یبرا

دو سه سال  یم كه بواسطه دوريدانيخته، و ممشاور الممالك را هم خوب شنا
د ضرب يآينداشته، و برعكس بدش نم یكطرفياست يبس یر از تهران، اعتنائياخ

ش يس نشان داده، و خويخود در كنفرانس صلح پار ین ناكامروائيبمسبب یشصت
ن هم كه ينه قرارداد دولتيگر، زمياز طرف د. را بهموطنان خود كامال بشناساند

به اسد  یت از طرف روسها است، بواسطه مراسالت دولت شوروسراسر گذش
ن مواد يكها، و همچنيار نامه بالشوياخت یر مختار بين وزيبهادر و اعالنات براو

اند،  او آورده یاز تهران برا یسفارت كبر یتسف كه اعضايگانه كاالم جدهيه
 یروئكها چون حاال قوت گرفته و رنگ و ينكه بالشويبر فرض ا. حاضر است

اند دبه درآورده، نخواهند تمام آن مواد را قبول كنند، باز هم  بكار خود داده
بندد، گذشته از  ران بهيا یبرا یتواند قرارداد نافعير و باال كردن ميبمذاكره و ز

شغل  یمستشار سفارت پطرز بورغ بوده، در مركز هم مدت ینكه سابقا مدتيا
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ر امور خارجه بوده يهم وز یو چند كل وزارت امور خارجه را داشته، یريمد
ر و با يد در قرارداد ذكر شود بصيكه با یران واقف، و بنقاط حساسيا یبآمال مل

ست روز اول اقامت در مسكو، توانست شانزده ماده يچنانكه در ب. اطالع است
ل قوس به يم كرده و در اواين توافق حاصل شده بود، تنظين طرفيكه در آنها ب

م يديكه د چنان یول. ديقوس به تهران رس ۴ن مواد دريا. اردتهران ارسال د
ن مراسله، واجماال يدولت دراطراف ا یاهويس و هيمراسله سفارت انگل

ر خارجه، يف وزيآن شد، ودر ك یمانع افشا یكطرفياست يدولت ازس یطرفدار
ن عدم اقدام هم يبهانه ا. س الوزراء با كمال دقت محفوظ و مضبوط مانديا رئي

 .مواد آن درست استخراج نشده بود ین بود كه مثال چند كلمه از بعضيد ايشا
م كه يمستق ین موقع روابط تلگرافيكه در ا. ن موضوع هم قابل مالحظه استيا

كها در مراكز يكه بالشو یه برقرار بود، بواسطه خرابين تهران و روسيسابقا ب
ن برده بودند يرا هم از بس اجرا كرده، و خطوط آن يانگل یهند و اروپا یتلگراف

د بعد از يگر در كار نبوده و كار مخابره مسكو به تهران مشكل بود، و شايد
ا دروغ تلگراف او در تهران يانتظار مشاور الممالك خبرشد كه راست  یمدت

ن مدت مذاكرات خود را با يدرست استخراج نشده است؛ وچون درخالل ا
ماده آشكار او هفت  ٢١كه عبارت از  یديتر كرده بود مواد جد ها كامليشورو

م كرده از مسكو يسابق بود، تنظ یو در حدود همان شانزده ماده ارسال یماده سر
ران در بادكوبه مخابره كرده، و ضمنا دستور داد كه ينده ايبمنشور الملك نما

رد، و يران برود و مواد را مخابره كرده جواب بگيا یه شخصا بآستارايمشار ال
ان نتوانند ببهانه عدم استخراج يگر آقايبرگشته و بمسكو مخابره كند، تا د ببادكوبه

 .كار را معطل كنند
 یفور یحضور یبآستارا آمده، تقاضا ١٢٩٩ یمنشور الملك، در دوازدهم جد

معاون ) یعين سميحس(ب السلطنه ياد یس الوزراء، آقاينمود از طرف رئ
ل وزارت خارجه به يكف) تيهدا یقل یمصطف(م الدوله يفه است وزراء وير

س يرئ یرا از منشور الملك گرفته برا یتلگراف خانه رفته، مواد آشكار و مخف
 .الوزراء آوردند
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» ر نكرده بوديگ ین راه آبيتا روباه شده بود بچن«ها يلك مرد، بقول دهاتيچاره گيب
ان يداند كه حاميم یكطرف، بخوبياز » شينه راه پس داشته باشد و نه راه پ«كه 

 ید، و كسيآيران و روس بدشان مين اين دولتيد روابط بياو چقدر از تجد یخارج
چ خدمت و ياالبد منفور آنها است، و به یك قدم هم بردارد الي ین راه حتيكه در ا
هم  یگر مواد ارسالياز طرف د. دين گناه را بر او نخواهند بخشيا یمعذرت

دا يپ ین كشور كمتر كسيدر ا ران است، وياست كه سراسر بر نفع ا یزهائيچ
ن يجنس ا ن مشاور الممالك خوشيبدتر از همه، ا. شود كه آنها را بتواند رد كنديم

ن محصل سمج در يافت جواب فرستاده، و ايدر یكنفر محصل هم برايبار 
انا در استخراج هم يو اگر اح» ١» «نيكل د یمنفك نشود االبادا«آستارا نشسته 

 !!یبست خطرناك چه بن. ل خواهد داديح كرده، تحويصحدا شود فورا تيپ یغلط
 یا ن روز، خود بشخصه بتلگراف خانه رفت و با منشور الملك مذاكرهيا یفردا

د و ينرس یدا كند آنهم بجائيپ یا د بتواند راه تعلل و مماطلهيبعمل آورد، كه شا
د جواب يار كند باين رد و قبول هركدام را اختيمنشور الملك باو فهماند كه ب

 .هستند یها حقا عصبان ن مماطلهيكها از ايرا بالشويز. بدهد یقطع
 سبكتر شود؟ ید، المحاله قدريد كشين بار كه در هرحال بايد كرد كه ايپس چه با

در جرم بدست آورد، و  یكيمتوسل شد و شر ید بمجلس مشاوره عاليباز با
 .ل نموديدر عذاب تحص یفيتخف

ل يازسران قوم تشك یشد وجلسه مشاوره عالن، مطلب بشاه عرض يبنابرا
ن مجلس حقا مواد يا یاعضا. شدند یدگيات مواد وارد رسيد، و در جزئيگرد
انداخت، رد كرده و مفهوم آنها را در يش ميسها را بتشوير انگليرا كه ناگز یسر
 .م نمودنديم كردند و تسليماده افشاء تنظ ٢۶ر مواد گنجانده يسا

ل وزارت خارجه و يكف یم الدوله و نصر الملك كه اوليفه یجد ١٧و  ١۶روز 
س يرئ. نه سپهداربودند، ازشغل خود استعفاء نمودندير مشاور كابيوز یدوم

م ين دو برادر تماس مستقيا ینكه استعفايدر ا. رفتيآنها را پذ یالوزرا هم استعفا
كه برله  یدهم و تنها احتماليبخود راه نم یديچ ترديبا قرارداد داشته است من ه

خبر  یمجلس مشاوره عال ید آنها را براين است كه شايتوانم بدهم ايان ميآقا
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ن يل آنهم در چنيدل یب ین استعفاين موضوع بآنها برخورده و اياند، و ا نكرده
 .ن راه بوده استيك از ايموقع بار

 
  یتشركاش

 
ران و ين ايانه دولتيكرده و در جوش نخوردن م یس كه آنچه سعيسفارت انگل 

مشغول  یعال ید مجلس شورايكه د نيجه نموده بود، همينت یروس مجاهده ب
ست كه ين یزيچ یدانست كه موارد ارساليدر مواد است چون خوب م یدگيرس

زد، و امر داد كه اتباع  یگريد ن مجلس بتواند آن را رد كند، دست به نغمهيا
ن امرنامه يخ ايتار. نديران را ترك بگويخود را جمع كرده ا یس دست و پايانگل

 یسين انگليمامور یها مانده از ته یكي(كه بالفور،  یاز قرار یست، وليمعلوم ن
 ١۶، مقارن ١٩٢١ه ينوشته است، در ششم ژانو) قرارداد وثوق الدوله یاجرا

ن ين موضوع بيا) گانه ٢۶ب مواد يخ تصويكروز قبل از تاري(، ١٢٩٩ یجد
ن ي، در همین بانك شاهنشاهيهمچن. ه استس در تهران مطرح بودياتباع انگل

. خود را از بانك خارج كنند یها ند سپردهيايمنتشر كرد كه مردم ب یروزها اعالن
ن دو اقدام مشوب كردن افكار عامه بوده است، كه مردم يمقصود سفارت ازا

خت و يران خواهند ريها با كيتصور كنند كه بمجرد گذشتن قرارداد بالشو
كنند كه  یحال یمجلس مشاوره عال یاند باعضا خواستهيا ميكنند، يچكس ابقا نميبه

. دينظر نمائ د از ما صرفيد بايدا كنيد رابطه پيخواهيها ميحاال كه شما با شورو
 .كارخود را كرد یبرنخورد، ومجلس مشاوره عال یبجائ ین تشركاشيالبته ا یول
 

 ب قرارداديتصو
مجلس  یميماده تنظ ٢۶مرد  لكيبود گ ی، بهرجان كندنیجد ١٨در روز 

ار يالممالك اخت -را بمنشور الملك مخابره نمود، و چون مشاور یمشاوره عال
ن يار نداشته، و ايد اختيبه تجد یر الدوله داشت، حاجتيامضاء را هم از مش

تر  د روابط، سبكين تجديلك مرد را در نزد دشمنان ايبار گ یموضوع هم قدر
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ك هفته اقامت خود در يه منشور الملك كه در حاجت بذكر ندارد، ك. كرديم
 ٢۶نكه مواد ين امر فرستاده است، هميل اين تلگراف راجع به تعجيآستارا، چند

كه او را از بادكوبه بآستارا آورده يمخصوص ید، فورا با كشتيگانه بدستش رس
ل مشاور الممالك داد، و يبود، ببادكوبه مراجعت كرده، و كار را با تلگراف تحو

ن را امضاء ين طرفيب یمان دوستيكه داشت پ یاريز در نوبت خود، با اختيو نا
 یبرا. نسخه اصل و مبادله آن، سه ماه موعد قرار گذاشتند یامضا یو برا. نمود

 یخواهم كه قدريز اجازه ميم، از خواننده عزين موضوع برنگرديكه مجددا با نيا
 .ميفتياز سلسله حوادث جلو ب

 ین مدت اصل قرارداد بامضايد در ظرف ايرفت، و بايسرم سه ماه موعد داشت
م يدانيم. داشته باشد، بامضاء برسد یندگيكه از طرف او نما یا كسيس دولت يرئ

ر الدوله داشت، و ينه مشياصل و مبادله را از كاب یار امضايمشاور الممالك اخت
اء ن اصل آن بامضياء الديد ضيس یاست وزرايو زمان ر ١٢٩٩حوت  ٨روز 

ن يرساندن هم یله منشور الملك كه برايحوت بوس ١٩ن خبر در يد، و ايرس
ق ين شروع، و رفيران آمده بود بمركز ابالغ، و روابط دولتيا یخبر، بآستارا

ن سمت در يران آمد، و مشاور الممالك با همين بسمت سفارت كبرا بايروتشت
  .ديم گرديمسكو مق

 
 ر برنج عمريش
ن است كه ياند ا ساخته یفه ثانيعمر خل یعه برايعوام شكه  یهائ از متلك یكي
ه السالم برخورد، و دو بدو يعل ین علير المؤمنيفه بامين خليا یند روزيگويم

گفت تو كه خود را عالم بماكان و  یصحبت داشتند، درضمن، عمربعل یباهم قدر
! رنجربيگفت ش یخواهم خورد؟ عل ،بگو بدانم امروز من نهار چهیدانيكون ميما

» ١«خود را تمام كرده، هاروهور  یفه تا وقت ظهر كارهايخل. از هم جدا شدند
عمر بداخم بود، ! ربرنجيم؟ گفتند شيد نهار چه داريپرس. گرسنه بخانه آمد

د؟ ينهار چه دار: ديبخانه خواهرش رفت پرس. رون آمديتر شد، و از خانه ب بداخم
گر هم كه يد یو بدو سه جا عمر معطل نشد، و بچاك زد!. ربرنجيش: گفتند
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از . نداشتند یزيربرنج چيآنها هم جز ش. زد یتوانست آنجاها خراب شود، سريم
نه هم بعمله ياز قضا در حول و حوش مد. سر بصحرا گذاشت» ٢« یفرط بور

دور از  یليباالخره، خ. برنخورد كه خود را سربار آنها كند یكش و كارگر و آب
 .ديرس یشهر بشتر چران

ربرنج يداد كه شتر چران هم شيچ احتمال نميچون ه یوبش معمول از خوشبعد 
من  یبرا یام غذائ گرسنه یليت غذا گفت من خيداشته باشد، بدون پرسش از ماه

شود تو هم از يمعلوم م. ام دهيتدارك د یخوب یشتر چران گفت امروز غذا. اوريب
خورم و ينها نهار ميا زودتر از یليو اال من معموال خ یا ن غذا قسمت داشتهيا

 ینه خود را پهن كرده و ظرفيسفره پشم یبالفاصله برخاست، و پس از مدت كم
 .ان سفره گذاشتيجلو عمر م! ربرنجيپر از ش

 .بزند، برخاست و براه افتاد ینكه حرفيار بد شد و بدون ايفه بسيحال جناب خل
ر نزد اعراب ه را كه دين رويرت زده جلو او را گرفت و سبب ايشتر چران ح

علم  یادعا یليكه خ یامروز از كس: عمر گفت. ديده است، پرسيار ناپسنديبس
 :دميكند پرسيبات ميبمغ

او را  یگوئ شينكه خالف پيا یمن برا!. ربرنجيست؟ گفت شينهار امروز من چ
در شهر بهرجا رفتم جز . ربرنج نخورميباجرا برسانم عزم كردم امروز ش

ربرنج ين شيرون آمدم كه از شر ايمخصوصا از شهر ب. نداشتند یزيربرنج چيش
فه را يشتر چران كه البته خل! نجا هم باز گرفتارش شدميا. ملعون خالص شوم

ربرنج را يش! مردك! یهست یتو عجب مرد عنود لجوج: شناخت، گفت ینم
خداست ببوس و سر  یاياز اول یكين مرد را كه مسلما يدست ا. بخور و برو

خواست دنده بقضا ينم بود، و یهمچنان در استنكاف خود باقعمر  یول! بسپر
ن بنده خاص خدا را يا یگوئ شيد پيشد، گفت من با یشترچران عصبان. بدهد

راند، بدست يكه با آن شتران خود را م یبرخاست و چماق. درباره تو اجر كنم
 .ربرنج را بخورد عمر داديگرفت و بضرب دگنك ش

ز از جلد اول كتاب ي، كه خواننده عزیاصغر قاپوچاز  ین قصه را در بچگيمن ا
را مخصوصا ذكر كردم، » یخيسند تار«ن يام، و ا دهيسابقه بر احوالش دارد، شن
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چون مستند » من یشرح زندگان«مندرجات  یند كه برايها نگويگر بعضيتا د
ا هم باالخره ي، دركل دنیخيمستندات تار. قائل شد یخيتوان ارزش تاريندارد، نم

دو دست گشته،  یكي یمنته. ستين یگريز ديها چ دهيده و شنين قماش ديازهم جز
ق باشند، با يخود، اهل تحق یسندگيخواهند در نويدر كتابها ثبت شده و آنها كه م

را هم كه از  یهائ گذشته از اسم كتاب، شماره صفحه... ك ودو سه ي یعددگذار
كنند، ياه ميفحات كتاب خود را سن صيشوند و پائياند، متذكر م آن كتاب نقل كرده

نها اهل ياز ا. را پرحجمتر كرده باشند) ؟(كتاب نوشته خود یتا ضمنا قدر
رند و گذشته از ذكر يگيك كتاب ميرا از یميتر آنها هستند كه چند نسخه قد قيتحق

اطالع مغرض در ضمن  یهم كه هرب یهائ هيها، در متن كتاب حاش اختالف نسخه
ها را يكار هودهين بيو اسم ا. كننديمتعدد زده است، نقل م یها خواندن بر نسخه

شان ين كاردر متن كتاب جز پريكنند كه ايچ فكر نميگذارند، و هيم یسندگينو
كه جز افكار  یندارد، تا چه رسد به حواش یا چ فائدهيكردن حواس خواننده، ه

 .ستين یزياطالع چ یسواد ب یخوانندگان ب
 

  شهبيرحله ابن 
ن ين قماش محققياز ا یكيب یدر مجلس یگفت، روزيل كرمان ميوك یستاندب یآقا

ق يوارد در تحق یبردند، الكيرا م یاسم هر كتاب. سندگان معاصر برخوردمياز نو
كه همه كتب ممكن است  یاتياز كل یمنتها، از فرط شارالتان. شديآن م یچگونگ

بعد . خبر بوديتاب بن كيكه روحش از ايراند، در صورتيشامل آنها باشد، سخن م
نم يقيرا كه كامال از آنها با اطالع بودم، امتحان كرده و  یاز آنكه اسم چند كتاب

 یرا جعل كرده، و كتاب یا سندهيكند، اسم نويروغن سرخ م یب یليشد كه مؤمن خ
ن كتاب يد؟ من اسم ايا دهيرا د» شهبيرحله ابن «را باسم او منسوب داشته گفتم 

 .ام افتهياز آن ن یق كردم، اثريهرجا تحق یام ول دهيرا شن
ا موجود يشتر از آن در دنياست كه سه نسخه ب یسينف یلين كتاب خيا! یگفت بل«
 .ستين
در كتابخانه كتب  یا، وسوميتانيدر كتابخانه بر یكيدن و يدر كتابخانه ل یكي
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اندلس بوده است، نسخه  یسندگان اسالميشهب ازنويا، چون ابن يمه اسپانيقد
نوشته شده، و از همه معتبرتر است، در ... سنده، بسال يكه بخط نو یصلا

ن يدن ايد یكه باروپا رفتم مخصوصا برايمن در سفر. ه استيليكتابخانه اشب
ن ثلث و نسخ نوشته يب یپوست با خط ین كتاب در رويا. ه رفتميليكتاب با شب

خط  چقدر خوش یعلمن مرد دانشمند، گذشته از مقام يدارد كه ايشده، و معلوم م
خود كرده،  یها ر رحلهيهم بسا یا شهب درمقدمه كتاب اشارهيهم بوده است، ابن 

قا كه يا و آن اندازه از افرياروپا و آس یعني، یشود كه تمام عالم آنروزيو معلوم م
 یها از رحله یكين كتاب شرح يده و ايخ كشف شده بود، همه را ديدر آن تار

ن كتابخانه مضبوط است، من همه آنها يگر او هم در ايد یها شرح رحله. اوست
استفاده  یليخ ین مرد دانشمند مغربيق كرده، و از نوشتجات ايرا مطالعه دق

ر يغ یگفت اگر كسيم یدبستان یآقا» ...از نوشتجات او  یهائ ادداشتيكردم، و 
 سنده وين اسم نويد بطور تصادف ايگفت شايخورد و مينا جا ميقياز من بود، 

 .ق كرده استيتطب ی، با شخصیكتاب جعل
. ه مؤمن آشنا شده بودميچون من از امتحانات سابق خود بر احوال روح یول

 یهاينقال! د،آرامترينقدر تند نرويخودرا تمام كند، گفتم ا ینقال یمجال ندادم كه باق
سنده هردو را جعل ين اسم كتاب و نوير كتب مرا واداشت كه ايشما نسبت بسا

 د،يروينم شما در جعل تا كجا جلو ميببكنم، 
ست كه ياز عجائب قضا و قدر ن یكين يا ايآ. ربرنج عمر بوديسخن از ش یبار
سواد او كه ينه عوام بيهمان ممدوح لردكرزن و كاب یعنيد سپهدار ترسو، يبا

واقع  یران و شورويب كننده قرارداد اياند، تصو بوده یكطرفياست يطرفدار س
اصل ) كه چه عرض كنم؟(ن، ياء الديد ضيس یآقا یس الوزرائيشوند، و در رئ

 ؟!آن امضاء و مبادله گردد
قوام السلطنه  ینه اول آقايو كاب١٣٠٠قوس  ٢۴خ ين قرارداد بعدازكودتا،درتاريا

كه از طرف مجلس مشاوره يماده قرارداد ٢۶ن ينك عيا. ديب مجلس رسيبتصو
 »١«الممالك ارسال شده است  م و بتوسط منشور الملك جهت مشاوريتنظ یعال
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  هير روسيران و اتحاد جماهين ايقرارداد ب

 
ه يدولت سابق روس یه تمام معاهدات و قراردادهايروس یدولت جمهور - ١ماده 

 .ران لغو نموديرا با ا
ه را يسابق روس یه، تمام معاهدات و قراردادهايروس یدولت جمهور -٢ماده 

 .دينمايم ران لغويراجع با یبا دولت ثالث
 .ورزنديگر احتراز ميكدي ین از دخالت در امور داخلين متعاهدتيدولت -٣ماده 
شمارد و در هر يه باطل ميرانرا بروسيه قروض ايروس یدولت جمهور -۴ماده 
 .ن شده بود دخالت نخواهد نموديه قروض مزبور معيتأد یكه برا یمحل

اء و محاسبات و اموال ياشرا با نقود و  یه بانك استقراضيدولت روس -۵ماده 
 .دينمايض ميران تفوير منقول آنرا به ايمنقول و غ

ه متعلقات آن و يهمدان و كل -نيقزو - تهران -یه شوسه انزليدولت روس -۶ماده 
ران يه در ايكه روس یه و تمام خطوط تلگرافيه در راه اروميل نقلياسكله و وسا

 .كنديض ميم و تفويان تسلريو تمام متعلقات آنرا با یده و پرت انزليكش
 .خواهند داشت یدر بحرخزرحق متساو یران ین در كشتين متعاهديدولت -٧ماده 
اند از  ران گرفتهيه و اتباع آن از ايكه دولت سابق روس یازاتيتمام امت -٨ماده 

ه سابق دارا بود فقط يكه روس یو امالك یاراض. درجه اعتبار ساقط است
ه يت روسيها بملكيرگنده و عمارت قنسولگرعمارت سفارت در تهران و ز

 .مانديم
ا ي یگريازات مزبوره را بدولت خارجه ديدهد كه امتيران هم وعده ميدولت ا

 .گر ندهدياتباع دولت د
ازات يامت یالغا. ه زرگنده مداخله نخواهد داشتيه در اداره كردن قريدولت روس

 .ه هم خواهد بوديه اروماچيدر یها یز و كشتيآهن جلفا و تبر البته شامل راه
در رود اترك . شوديران اعاده ميروزه بدولت ايره آشوراده و فيجز -٩ماده 
 .دارند ین حق تساوين متعاهديطرف
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 یاز اعضا یونيسيطرف خراسان كماه دريمو یث اراضيحرفع اجحاف از یبرا
 .ن و اختالفاترا رفع خواهند كرديمع یرانيا یروس

 .دينما یق ميت روسرا در سر حد روس تصدت دوليران مالكيدولت ا
ران منحل، و عمارت يروسرا در ا یدولت روس تمام ادارات روحان -١٠ماده 

 .بكار برند یسات مليتأس ید كه براينمايران واگذار ميآنها را با
ران ين روس و ايطرف یايباطل شده و رعا یحق قضاوت قنسولها بكل - ١١ماده 

 .دخواهند بو یتابع قانون محل
و پرداخت عوارض  یگر از خدمت نظاميكدين در خاك ياتباع طرف -١٢ماده 
 .معاف هستند یجنگ

ران و يروس و ا یاين، رعاين در خاك طرفيدر مسافرت اتباع طرف -١٣ماده 
 .ران و روس حقوق كاملة الوداد خواهند داشتيا یايرعا

 یا نامهران بموجب نظاميتجارت و حقوق گمرك امتعه روس در ا -١۴ماده 
 .ن خواهد شدين معيمركب از طرف یونيسيحده در كميعل

 .گر خواهند داشتيكديت در خاك ين حق ترانزيطرف - ١۵ماده 
باز  یو تلگراف ین هرچه زودتر باب مخابرات پستين متعاهديطرف - ١۶ماده 

 .شودين ميحده معيون عليسيخواهند كرد و قرارداد آن توسط كم
 یاسينده سينما ین الملليت حقوق بيگر با رعايكديتخت ين در پايطرف - ١٧ماده 

 .خواهند داشت
خواهند نمود، و  یس قنسولگريكه الزم بدانند تأس ین در نقاطيطرف -١٨ماده 

 .ده باشدين رسيب طرفيقبال، باطالع و تصو ین قنسولگرييس و تعين تأسيد ايبا
كند، پس از ه حمله يران بروسيه بخواهد از اياگر قشون دشمن روس -١٩ماده 

ن مسأله جلب كرد و اتمام حجت يران را بايه توجه دولت ايآنكه دولت روس
نشد، ممانعت از ورود  یريران قادر بجلوگيكه دولت ا یخواهد نمود در صورت

ران يجان و ارمنستان در تجاوز بايه از آذربايقشون روس نخواهد كرد، و روس
 .ممانعت خواهد نمود

د، از خدمت يران استخدام نمايكه دولت ا یبان بحرمنص هرگاه صاحب -٢٠ماده 
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ه يند، روسيه اقدام نمايه روسيند و بر عليران بخواهند سوء استفاده نمايدولت ا
 .ران خواهد خواستيانفصال آنها را از ا

 یهايالت با كمپانياز شيامت یدهد كه در باب اعطايران وعده ميدولت ا -٢١ماده 
فروش و حمل و  یروس، داخل مذاكره شود و براران و يمركب از تبعه دولت ا

فراهم خواهد  یو گمرك یل در قرارداد تجارتيه موجبات تسهيبروس ینقل ماه
 .نمود

خانه داشته باشد، و در آنجا  یكه بانك استقراض یشهردر هر -٢٢ماده 
 یقنسولگر یبانك برا یها از خانه یكيه منزل نداشته باشند، يروس یقنسولگر

 .د شدداده خواه
الت يكه از قشون روس با یشود تمام خساراتيدولت روس متعهد م -٢٣ماده 

ن منعقد ياز طرف یونيسين خسارات كمييتع یبرا. الن وارد شده جبران كنديگ
 .خواهد شد

 .دين خواهد رسيب دولتيعهدنامه در مدت سه ماه بتصو - ٢۴ماده 
ت يمضمون سند نوشته شده و در هردو یو فارس یعهدنامه بروس -٢۵ماده 

 .خواهد داشت
 .عهدنامه بعد از امضاء فورا مجرا خواهد شد - ٢۶ماده 

 
  یبدقمار

كه  یتياهم ین قرارداد با كمياز مواد ا یا پاره یه، در اجرايروس یدولت شورو
خر «انه ينا بمثل عاميدارد تاكنون بطفره و تعلل گذرانده و رفتار آن دولت ع

 ین است كه برايماند، و مثل ايم»» ١«ر غ از چنبيرفت و رسن رفت صد در
خواهد يران كرده است ميكه نسبت با یهائ ات و گذشتيشتر از كليات بين جزئيا

 :ليت قائل شود بقرار ذياهم
اء و محاسبات و اموال يرا لغو و اش یه بانك استقراضيدولت روس«در ماده پنج 
خود  یمن در جا. تنموده اس» ران واگذارير منقول آن را بدولت ايمنقول و غ

ن دو سه ساله يبودند، در ا یتزار ین بانك كه از روسهايام كه كاركنان ا نوشته
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پنج  یكين بانك را از مردم بامنات يا یراه انداختن مصارف خود، طلبها یبرا
. نداشت یزيرو و تخته چيوار و تين بانك جز در و ديوابسته بودند، و ا یشاه

مان ين پين السلطان بود كه بموجب ايباغ پارك امآن مانده  یكه برا یزيفقط چ
ن محل يآمد، قرار شد كه ايران مين بايق رتشتيرف یران برسد، وقتيد بدولت ايبا

اجاره كرده بود، از  یاز بانك استقراض یرا كه قبال هم سفارت روس تزار
ر شود، و يران سه ماهه اجاره كنند، تا عمارت سفارت در پامنار تعميدولت ا

ن عمارت و پارك يدر آن اقامت نمود و ا ین عنوان سفارت روس شورويبا
.  ارزش دارد، در تصرف آنها ماندون لایريليصد ميست سيع كه امروز دويوس
بود كه  یهائ نكه از خانهيران را در مسكو، با ايان اجاره خانه سفارت ايآقا یول

بماه، منظما  دولت از اشخاص متفرقه تصرف كرده، و مال دولت شده بود ماه
 .داشتنديافت ميدر
ن تقاضا در ين عمارت و پارك را هم نمودند، منتها ايثبت ا یان تقاضايآقا یحت

ن بانك يا یران، از واگذارين دولت ايبنابرا. رد شد یمدرك یثبت اسناد بواسطه ب
مانده  ست و چهل هزار تومان حقوق عقبيجز پرداخت دو یا بخود فائده

ران گرفت، فائده يآنها از دولت ا ین برايق رتشتيرف ، كهبانك ین تزاريمأمور
ك مشت چوب و تخته را يوار و ين و چهارديقت زمينبرده، و در حق یگريد

 .ده استيست و چهل هزار تومان خريبدو
 یا و پاره یراهها و خط تلگراف یه در ضمن واگذاريدر ماده شش دولت روس

 یكيران واگذاشته است، يات آنرا باو تمام متعلق یگر، پرت انزليز ديخرد و ر
تواند ينم یكش آن بوده است كه بدون آن كشت ن شني، ماشیاز متعلقات پرت انزل

اند و هرچه  ل پرت دست بسر كردهين را هم قبل از تحوين ماشيوارد بندر شود، ا
 .ده استيبخش نشن تيدولت مطالبه كرده است، جواب رضا

در رود . شوديران اعاده ميروزه بدولت اير آشوراده و فيجزا«در ماده نهم 
و  یث اراضيرفع اجحاف از ح یبرا. دارند ین حق تساوين متعاهدياترك، طرف

ن و اختالفات يمع یرانيروس و ا یاز اعضا یونيسياه، در طرف خراسان كميم
 ».را رفع خواهند كرد
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 .ه استيست وپنج سال كماكان در تصرف روسيروزه، امروزهم بعد ازبيقصبه ف
قشون نفرستاده و  یا مقدمه، عده یب یآشوراده را هم اگر مرحوم رضا شاه پهلو

ن يفات و مذاكرات ايشد كه با تشريجا را بعنف تصرف نكرده بود، و قرار م آن
و  یراجع باراض. روزه تاكنون بتصرف نداده بودنديرد مثل فيعمل صورت گ

ا بطفره و تعلل يكند  د رفع اختالفيكه با یونيسيز، كمياه طرف خراسان نيم
نداده و  یا جهين روس، نتيا بواسطه سر باال حرف زدن مأموريورگذار شده و 

 .كماكان برقرار است یدر هرحال تمام اجحافات دوره تزار
كه از قشون روس  یشود، تمام خساراتيدولت روس متعهد م«ست و سوم يماده ب

ن ياز طرف یونيسيرت كمن خساييتع یبرا. الن وارد شد، جبران كنديالت گيبا
 .ن ماده هم ابدا اجرا نشده استيا» منعقد خواهد شد

ن يو ا. بدورند یليها خ یها و بدحسابيكار ن خردهياز ا یالبته سران دولت شورو
ن ين درجه سوم و چهارم است، كه ايجه افكار كوچك مأموريه، نتيرو یات بيعمل

ك دولت بزرگ را كه در مقابل يدانسته، و اجر  یها را دولتخواهيل بد قماريقب
ران كرده است، يبا یمتيق یار ذيبس یران، واقعا گذشتهايخسارات وارده به ا

 .كننديع ميضا
از  یهائيدا كرده، و بدقماريپ یقلم درشت یخود، حسابها یه شماليما فعال با همسا

هروقت  یول. ستين یز مهميها چ ن خرده حسابها در جنب آنيم، كه ايا دهيآنها د
 یجزئ یها ن حسابيد ايد، باين رفت، و نوبت بحرف حساب رسياز ب یزورگوئ

كه ما يد فراموش كنند، كه آنروزينبا یدولت شورو یاياول. ميه كنيرا هم تسو
آنها هم  ینژادها هم یعنيملل اسالو،  یم، حتيبسمت آنها دراز كرد یدست دوست

ك كرده يانون ضد بالشوخود را ك یده، كشورهايبا آنها استنكاف ورز یاز دوست
م كه با آنها يا بوده یس، اول ملتيدولت انگل یبودند، و ما با وجود توپ و تشرها

   یا د فراموش كنند، كه اگر از طرف پارهيباز هم نبا. ميا درآمده یاز در دوست
نشده است، بر  با آنها مساعدت یليست و چند ساله، خين بيران، در ايا یدولتها
 .شده استيها بوده كه حقا مورث كدورت م یها و بدحسابيارك ن خردهياثر هم

  د و خودتان يد، و خودتان حمل كنيك استكانرا خودتان بسازيد يخواهيشما م یوقت
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 ید، وصرفه حمل ونقل وتجارت، حتيكننده بفروش دردست آخر بمصرف
ن يكشورما را از ا یص داده، واهاليآنرا هم بخودتان تخص یفروش خرده

 ید، سهل است در كاالهايمشروع در كشور خودشان، محروم كن یها صرفه
د، متاع خود را گران يدار و فروشنده واحد هستيچون شما خر یانحصار

 یر است، كه شركتهائيران ناگزيد، دولت ايران را ارزان بخريد،و متاع ايبفروش
ا مثال با آلمانها بند و يد، يار نمان كاالها را بآنها واگذيس كند و تجارت ايتأس

 یا وقتي. بآنها بفروشد یهائ بخرد، ومتاع یزهائيبست كرده، بطورتهاتر ازآنها چ
كلمات كه مسلما بر اثرغفلت  ینقدر مته بخشخاش گذاشته و ازترك بعضيكه شماا

ران با خارجه يد از تجارت آزاد ايخواهيه بوده است، ميو روشن بودن قض
دو يخر ی،برایگريد یتيران مجبوراست راه ترانزيدولت ا ،ديكن یريجلوگ

 .ديص بدهيبا خودتان تشخ ید دشمنينها رانبايا.خود فكر كند یم كااليفروش مستق
كلوخ انداز را پاداش سنگ است  م نه جنگ استيگوينكه ميجواب است ا

 )ینظام(
شه يد، هميا ن قرارداد نسبت باو كردهيكه در ايران، نظر بهمان گذشتهائيملت ا

ر با شما يهم كه از اتحاد اخ یقلم درشت یسپاسگذار بوده و هست و در حسابها
موضوع  یب یجوئ د و بهانهيدا كرده است، منتظر است كه شما باو زور نگوئيپ

كشور خود  ید؛ و جلو خان برايحفظ نفت بادكوبه از ما نترس ینكرده، برا
 ین موضوعات واهيا ین الملليب یها ن خود كه در انجمنيد و از مأمورينخواه

د يكنند مؤاخذه كنيد روح شما هم از آن منزجر باشد، طرح ميده من بايرا كه بعق
 .نشناسند یمنطق و زورگو، و مخصوصا مفتر یتا ملل عالم شما را ب

ها را هم  احيس یچكس در كار كشور شما مداخله نكند، حتيد هيخواهيشما كه م
گران هم يكشور د ید، از مداخله در كارهايار باد، ناچيدهيبكشور خود راه نم

ن شما ير مأموريه چند ماه اخيرو ین اعمال بيما هنوز هم در ا. ديكن یخوددار
ها را از  یرانيم و اال بقول عوام ايدانيران، شما را با خودمان طرف نميدر ا

 یكم كه با وجود كوچيهست یا ام، گربه اند، و چنانكه اشاره كرده ماست نساخته
 .ميا از شترها را خورده یليخود سر خ
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  لولو خرخره رفت

 
از سران مهم  یكي یجد ٢۵بر اثر اقدامات مشاور الممالك در مسكو، روز 

ن يازده ماهه، بين ده يكه در ا یهائ آمد و اسلحه یك از بادكوبه به انزليبالشو
كها يبالشو یها یكرده، بكشت یآور متفرق كرده بودند، جمع یرانيان ايماجراجو

ران يا یمزبور آبها یهايلنگر انداخته بودند، نقل نمود كه كشت یانزل یكه در آبها
سران  ین برايخود رفتند، و لولئ یشيافراد ماجراجو دنبال درو. را ترك كنند

ختند و مردم يگر یك به سمتيدا كرده، و هريمت پيهزار تومان ق یكين يمتجاسر
از آنها بوده  یكيهم  یور شهيد جعفر پيس ام، دهيكه شنياز قرار. را راحت گذاشتند

ن طناب ين آقا چگونه، دو مرتبه خود را با اياست و من تعجب دارم كه ا
 .فكنديخواهد بچاه بيها م دهيپوس

 
  موضوع یب یها ینيب شيپ
 

 یب مواد قرارداد كه در هفدهم جديتوانم بدانم بعد از تصويكنم نميمن آنچه فكر م
، متناوبا در یجد ٢٨تا  ١٩كه از  یت، جلسات مجلس مشاوره عالافته اسيانجام 

ر الدوله و يئت وزراء، مانند صمصام السلطنه و مشيمنزل رجال خارج از ه
نوقت يست كه در ايچه مقصود بوده است؟ شك ن یشده برايل مين الدوله، تشكيع

 ید بدست وزراء و اشخاص رسميداشته است كه با یاديز یران كارهايكشور ا
 یعال یب شورايبتصو یاجينبوده است كه احت ین كارها كاريا یانجام شود، ول

ان مجالس ين آقايم بامر شاه مقرر شده است كه اينكه بگوئيمگر ا. داشته باشد
 یديخود را همچنان سرپا داشته باشند، تا اگر در مواد مصوبه قرارداد ترد

ه آن حاضر باشند، و يو تسوحل  یدرآورند برا یا كها دبهيا بالشويحاصل شود، 
ن مجلس، يند اين بوده است كه بگويا ین جلسات برايد ايز محتمل است كه تمدين

 .ه نبوده استيمان با روسيب مواد پيتصو یفقط برا
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كه همان روز ارسال  یجد ١٨لك مرد است كه روز يه گيانيب. تر از همه مضحك
مردم شهرت «د يگويازه مت. مشاور الممالك است یگانه، برا ست و ششيمواد ب

رسد نشان يكه از طرف مشاور الممالك م یبه تلگرافات یا دهند كه دولت عالقهيم
نگونه مسائل محتاج يكه ا ینگرد، در صورتيبآن م یاعتنائ یدهد، و با بينم

د، و مطلب ياين مقدمات بعمل نين است، و تا ايبمذاكره و حل در نزد متخصص
در  یندارد، و تاكنون هم دستور یا عامه فائده یادرست پخته نشود اعالم آن بر

 »!!مشاور الممالك فرستاده نشده است ینه براين زميا
س يآن بوده است، كه مثال سفارت انگل یها برا ینيب شين پيكنم كه ايمن تصور م
دا شده ين سر و آن سر پيع، از اين وقايخ ايامروز كه تار یول. ندازنديرا باشتباه ب
واضح  یتاده، و مقدمات و مقارنات آنها روشن گشته است، بخوبدنبال هم اف

را با وجود خود يز. نبوده است یزيها جز عمل لغو چيكار ن خردهيشود كه ايم
سها، چنانكه يد با انگلين، و روابط سياء الديد ضياو با س یلك مرد، و همكاريگ

نا سفارت يقيز از آن اطالع حاصل خواهد كرد، يخواننده عز یكينده نزديدر آ
 یماده آشكارا و هفت ماده سر ٢١ماده سابق و هم از  ١۶س هم از يانگل

، یمجلس مشاوره عال یبيماده تصو ٢٨مشاور الممالك، و هم از  یها یارسال
نطور نبود، درست در همان وقت كه مجلس ياگر ا. مسبوق بوده است یبخوب

دستور سفارت، گانه بود، ب ست و ششيب مواد بيمشغول تصو یمشاوره عال
س هو و يكرد، و بانك انگليران، اجالس نميترك گفتن خاك ا یس برايانگل یكلن

ها از مواد يرانيفقط ا. نمود یمردم را اعالن نم یها دادن سپرده جنجال پس
وحشت و اضطراب مردم نافع، و كار كودتا  یخبر بودند كه آنهم برا یقرارداد ب

  .كرديرا سهلتر م
ام، كه تمام  در سابق كرارا نوشته تر ليدل یب یاست وزرايو رل يدل یب یاستعفا

 یكين سه سه چهار ماهه، متوجه دو موضوع بوده است، يسها در اياقدامات انگل
برپاداشتن  یگري، و دیران و شوروين اين دولتيد روابط بياز تجد یريجلوگ
ش يپ یكار م،يديكه ديكه بكار بردند، بطور یدر قسمت اول، با همه مساع. كودتا

ش بردن قسمت يپس تمام هم خود را صرف پ. رشان بسنگ خوردينرفت، و ت
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صاحب گذاشتن  یله بين وسيغلطك انداختن كودتا بهتر یرو یدوم كردند، و برا
لك مرد استعفاء يچ به از آن نبوده كه گينكار هيا یها بوده است، و برا وزارتخانه

ن چه يا! به. نكاره نباشديممكن است ا ن اوين آقا استعفا داد؟ جانشيخوب ا. بدهد
س يم، مجددا او را رئيكه در دست دار یدارد كه بوسائل یاست؟ چه مشكل یفكر

ر خواهد ينه خود را بتأخيل كابيتشك یلك مرد بقدرين بار گيمنتها ا. ميالوزراء كن
سپهدار، در  ین آقايبنابرا. ميكودتا، را روبراه كرده باش یانداخت، كه ما كارها

نه يل كابيو روز دوم دلو مجددا از طرف شاه، مأمور تشك. استعفا كرد یجد ٢۵
دلو، چهار روز قبل از كودتا، مشغول مطالعه در اطراف همكاران  ٢٨شد، و تا 

كودتا را انجام كرده بودند  یمقدمات یخ چون كارهاين تارينده خود بود، و در ايآ
نه يآن جز دو نفر همان افراد كاب ینه خود را كه اعضايباو هم اجازه دادند كاب

 .كند یف وزارت عوض كرده بودند معرفيو فقط ك یقبل
 

  شدن شهر تهران ینظام
 
د يه خود كه تجديانيلك مرد، در بينه مانع آن نبود كه گيل كابير تشكيتأخ یول
. كند یرساند، شهر تهران را نظاميش را باطالع عامه ميخو یاست وزراير
كه ممكن بود اتفاق  یها و اجتماعات یاز پادوها و خبركش یريجلوگ ینكار برايا

 .آمديكودتا مضر باشد، از لوازم بشمار م یافتاده، و برا
 یآن بوده است كه كودتا یكردن شهر تهران برا یند، نظاميگويم یبعض

از آنها  یكيخواهند يد مدرس را هم ميس یرد و حتين كودتا را نگيجلو ا یگريد
ل يتشك یراه انداخته، و حكومت مقتدر یخواسته است كودتائيمقلمداد كنند كه 

را از  یتصور ین كودتاهايا یدانم قوه ماديكنم، نميمن آنچه فكر م یول. دهد
از آن  ینم و خود هم خبريبيخ از آن نميدر تار یچ اثريآوردند و چون هيكجا م

بجا » من یشرح زندگان«ه يدر اطراف آنرا خارج از رو یفرسائ ندارم، قلم
خواهم كه يز اجازه ميحاالست كه از خواننده عز. كنمينظر م آورده، از آن صرف

 .ميآشنا نما ١٢٩٩شب سوم حوت  یكودتا یاو را با تداركات مقدمات
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 كودتا یتداركات مقدمات
             

تواند بكله يل حكومت مقتدر زودتر از تابستان نميفكر برپا داشتن كودتا، و تشك
نان يشرفت قرارداد وثوق الدوله اطمينوقت به پيرا تا ايباشد، زن آن افتاده يمسبب

ل يح مقدمات كودتا مستلزم آنست كه خود را در اواين توضيبنابرا. داشتند
خ ببعد يكه از آن تار یعيم، وقاير الدوله تصور كنينه مشيگذشته و بدو كاب تابستان

. دي، تا مقصود حاصل آميكجا جمع نمائين واقعه باشد، ياتفاق افتاده و مربوط با
 یزيام چ كه سابقا نوشته یدهم، كه از مطالبيز قول نمين بخواننده عزيبنابرا

 .ل حوادث باشاره ورگذار خواهم كردين قبيمنتها نسبت به ا. تكرار نشود
شود، و ملت يزم در انگلستان روزبروز كسادتر مياليم كه بازار امپريدانيم

ن راه فدا كند، بلكه يده خود را در ايباز پوسك سريست ين حاضر نيس نه هميانگل
درست است كه دولت . كنديم ین راه خوددارينك هم در ايك شلياز خرج كردن 

، یناويره اسكاندير شبه جزيپوزه ش یس توانسته است از محاذيكار انگل محافظه
د و يعدم نفوذ عقا یه سرپا كند، و برايبدور روس یكيه، دول ضد بالشويتا ترك

جه انگلستان را ين قاره و بالنتيه و اروپا بكشد، و اين روسيب یوارير تازه دافكا
ن يران كماكان بازمانده و بيوار از سمت اين ديا ید، ولين آفت مصون نماياز ا

قرارداد وثوق الدوله هم كه . افته استين خطر نجات نين و هندوستان ازيالنهر
ان، و باالخره با يرانيت اير ضدوار فكر شده بود، گرفتاين كل ديبستن ا یبرا

ن ينده ايمجلس آ یران، وكاليا یاهال یت عموميعدم اجرا مواجه شده و با ضد
وار ين ديد كرد، كه ايب آنرا نخواهند داشت، پس چه بايكشور هم جرئت تصو

ز يها ساخته شود، و هند عزيرانيخرج و زحمت از طرف ما بدست خود ا یب
است و ي، و سیما باق ین جنگ است براير تازه ان كه شكاين النهريمحفوظ و ب

د حكومت يهم دارد برقرار باشد؟ با ین كشور كه نفت فراوانيما در ا یآقائ
 .ن گرددين مقصود تأميران سرپا نمود كه بدست آن ايدر ا یمقتدر

در كار  ین بابت نگرانيران از بابت طلب از شركت نفت پول دارد، و از ايا
 .ستين
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 یها یلجام یو ب یخارج یها استيه ساله مشروطه هم، بواسطه سن پانزديدر ا
نقدر عذاب ين كشور راه افتاده است، مردم ايكه اكثر بدست خود ما در ا یداخل
م فرود يهرقدر هم خشن باشد، سر تسل یاند كه در مقابل هر وضع ثابت دهيكش

 یمزگ ید، بيايدر كار ن یالظاهر اسم و نفوذ خارج یآورند، مخصوصا كه عل
ك حكومت مقتدر كه بتواند حكم خود را تا ين مگر امروز يگذشته از ا. كنندينم

د، يد نماينفوذ بدهد، و مردم را از كسب و كار خود مستف یدهات سرحد یاقص
ن راه ين موضوع بزرگتريص نشده، و اين مملكت تشخيا ین عالج دردهاياول

ن يك چنيجاد يا هم جز است؟ مقصود مين یرانيهر ا یمل یر آرزوهايوصول بسا
ك و يها هم از بالشو یرانيگر، خود اياز طرف د. باشدينم یگريز ديحكومت، چ

باشد كه بتواند جلو آنرا  یخواهند دولتيمتنفرند و همه از خدا م یليست خيكمون
داشته باشد، تا در ضمن  ین دولتيك چنيران يم كه ايخواهيرد و ما هم ميبگ

ك حكومت يل يپس با تشك. ن خطر مصون مانديم از ان هين النهريهندوستان و ب
نكه يم، بدون ايتوانيم داد، خوب ميكه بآن خواه یمل یبا قدرت و رنگ و رو

 .مياز ما در كار باشد، مقاصد خود را انجام كن یا خرجي یاسم
 یها ینكاره افتاد، با بازيم، ممكن بود دنبال عناصر ايداشت یادترياگر وقت ز

م و يار را بدست آنها بدهيك كرده، اختيآنها را بكار نزد یمت ملو حكو یپارلمان
دا يچ پيكه دست ما هم هيم، بطوريبمرور حكومت مقتدر طرف حاجت را بساز

دلخواه خود  ین حكومت را همان حكومت مقتدر مليران اينباشد، و مردم ا
م ده، سهل است در داخله مملكت هيران رسيكها بحدود ايبالشو یول. بشناسند

ن راه حكومت مقتدر را سرپا يم از ايو تا ما بخواه. راه افتاده است یسروصداهائ
 یپارلمان یهاي، و بازین، از راه قانونيبنابرا. م، كار از كار خواهد گذشتيكن

پس از  یر نوشدارويم، تازه نظين حكومت مقتدر موفق بشويل اياگر هم به تشك
 .خورديمرگ خواهد بود و بدرد كار ما نم

ت كرد، كه با يدا كرد، و مقصود را باو فهماند و او را تقويرا پ ید شخصيس باپ
ن حكومت مقتدر يكه شده است، ا یمتيا برخالف قانون بهر جد و جهد و قيقانون 

ست؟ سلطان احمد شاه ين شخص كجاست و كيا یل كند، وليرا هرچه زودتر تشك
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هم  ین عاديو قوان یتماس با قانون اساس یاز جزئ ی؟ كه حتیوسواس یترسو
خود  ین قانون دوستيا یكشورش را هم فدا یمنافع اساس یوحشت دارد؟ و گاه

ان رجال يم، و در مياز او بگذر. ستين كاره نين شخص كه مسلما ايكند؟ ايم
پ يها دو ت شه امالهيها و ش عرضه ینها هم بعد از وضع بيا. ميكشور تجسس كن

 یدارند و اگر كارهائ یكه مردم از آنها شنوائها  ه الملهيوج یكي: ستنديشتر نيب
ا تنفذ را از ين نفوذ ينها هم ايا یشوند وليصورت دهند طرف اعتراض واقع نم

كه  یا اند و جرأت و دل و كرده خود دست و پا كرده یراه اطاعت بقانون برا
وصول به حكومت  یكه برايكنند ندارند، در صورت یبرخالف قانون رفتار

. قانون رفتار كرد یتوان طابق النعل بالنعل از رويموقتا هم باشد، نممقتدر، ولو 
پس از . شتر از اشخاص مالحظه كار حاجت دارديباك، ب ین كار به اشخاص بيا
 .ستيساخته ن یما كار یپ براين تيا
ث عدم اعتناء يپ از حين تيها هستند، اگرچه ايها و آپارد دهيپ دوم پاچه ورماليت

سوابق سوء آنها مانع آنست كه مردم  یخورند، ولين كار مين بدرد ايبقوان
اول صابون  یه، و قدمهاياول یشه كند و از همان روزهاياز آنها ريبگذارند پ

از  یكين موضوع با دوام و ثبات كه يو ا» ١«د يها خواهند مال آن یر پايز
ن حكومت يد كرد؟ و ايپس چه با. است منافات دارد یاصول هر حكومت مقتدر

 د سرپا نمود؟يمقتدر را بدست كه با
ر ييتغ. د اوضاع حاضر را برهم زدياست؟ فعال با ینها چه افكاريا!! ... بابا یا

اند وارد  ها داخل نبودهين بازيچ در ايرا كه تاكنون ه یا وضع البته اشخاص تازه
 را كه بتواند حكومت یم شخصيتوانيم یان آنها بخوبيمعركه خواهد كرد و از م

گشت، كه اوضاع حاضر را  ید دنبال كسيپس اول با. ميابيل كند، بير تشكمقتد
 .برپا كند یا بعبارت ساده كودتائيبرهم بزند، 

توان از يآنرا م یعامل قلم. یو نظام یقلم: الزم دارد یكودتا هم دو عامل اصل
 یدا كردن عامل نظامياما پ. افتيموجود  یها دهيورمال ها و پاچهيپ آپارديان تيم

 یا د عدهيبا ین عامل نظاميرا اوال و از همه مهمتر، ايز. ستين یآن كار آسان
خته، و اوضاع يتخت ر یر فرمان داشته باشد كه بتواند آنها را بپايمسلح ز
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 یآمد شيباشد كه اگر با پ ید شخص متهوريا بايحاضر را برهم بزند، و ثان
شنو هم باشد  و ثالثا حرفنكند و دست ما را در حنا نگذارد  یمواجه شد، جا خال
ت اجرا كند، و از همه باالتر يميم با كمال صداقت و صميدهيكه آنچه دستور م

فتد، و ناتمام يرون بيپرچانه و سبك نباشد كه نقشه را افشا كند و كار از پرده ب
ها گشت،  ر تومانيرتبه و سردارها و اميد دنبال افسران عاليپس باز هم نبا. بماند

 .دا كردينكار بخورد پيرا كه بدرد ا یتر كس نيان افسران پائياز مد، يبلكه با
شتر يعده مسلح را دارا باشند، دو صنف ب یعنيكه شرط اول  یرانيافسران ا

اگرچه افراد . روز استيد یه امروز همان ژاندارمريه و قزاق، امنيستند، امنين
افسران آن  ید، ولث انضباط و اطاعت از باالدست بهتر از قزاقها هستنيآن از ح

با ما  ین الملليب یت شده، و همانها هستند كه در جنگهايها تربير دست سوئديز
كلنل  ید موجبات خودكشيما نبا. نديات آن دوره ناراضيسروكار داشته و از واقع

ّ خان را فراموش، و با ا ا لمارسن، و يژنرال  یها پرورده ن دستيفضل 
نها هم يپس از ا. ميث، ارزن آفتاب كنيال خببخصوص شاگردان مكتب كلنل ادو

 .متعال سپرد ینظر كرد، و آنها را بخدا د صرفيبا
هستند،  یرانياگرچه آنها هم ا. خورنديشتر بدرد كار ما ميستند، و بيقزاقها بد ن

 یلياند، خ دهيد یاند، خود را تحت فرماندهان خارج چون تا چشم باز كرده یول
ن سه چهار يدر ا. ما اعتماد خواهند كرد یها گفتهستند و بيوطن پرست خشك ن

م، و بنفوذ يا ن روسها وانمود كردهيجانش یساله هم ما خود را در نزد آنها تا حد
نكار يرا كه بدرد ا یتوان كسيان آنها بهتر مين، از مياند، بنابرا كلمه ما معتقد شده

 .شتر بدسترس استياد رشت بيدا كرد و آتريبخورد پ
 ین نقشه و افكاريات ايد معتقد بود كه تمام جزئيد متذكر شوم كه نبايبانجا يدر ا

ئت دولت ين افراد هيژام ب نه سنيبكلمه در كاب ات آنرا بقلم آوردم، كلمهيكه كل
ان يم یانگلستان طرح، و مورد بحث و مداقه واقع شده، و باالخره كار بجستجو

ن امر دستور كامل يبااد رشت منجر شده باشد، و راجع يافسران قزاق آتر
 .ندگان خود در تهران فرستاده باشندينما یبرا یمفصل

را به  یو اصل یس است كه فقط نقطه اساسياز خصائص حكومت انگل یكين يا
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وصول بمقصود  یكار، وچگونگ دا كردن راهين خود فهمانده، و در پيمأمور
 یجيل تدريو تكمن يتمر ین راه براين بهتريگذارد، و اين خود را آزاد ميمأمور

ده يبعق. ت كرده، وبمقامات باالتر برساندين آنها را تربيردستان است كه مستعديز
 یدوره چهار پنج ساله دمكراس یها یشرفت و ناكامروائيپ از جهات عدم یكيمن 

ت رجال، دردوره ين وتربيتر ل كامليكار، تعط یامروزه، ونداشتن مرد برا
 .است یمرحوم پهلو

خواست خود ير بود، تمام كارها را ميرادگيا یليار فعال و خيون بسن پادشاه، چيا
ردست او يز یوزراء و رؤسا. ات مراقبت كنديبشخصه دستور بدهد، و در جزئ

كه ام  ینيازخود نداشتند، و جزماش یده و فكريچ عقيه یو لشكر یاعم از كشور
داشتند و ن یتينبودند وشخص یزيت شاه بود، چياالسباب آن مغز و فكرو فعال

ك نتوانستند نقش يچي، وارد صحنه استقالل شدند، ه٢٠ورينكه بعد ازشهريهم
 .فا كننديا یخود را بدرست

 یزيترسان لرزان، و منتظر حكم و امر مافوق چ یها یچ را جز بله قربانيز
قرارداد وثوق  یأس از اجرايژام، بعد از  نه سنين مورد هم كابيدرا یبار. نبودند

ران يه از سمت ايوار دور روسيرا كه سد كردن كل د یمقصود اصل الدوله، البته
 یل دولت مقتدرين خود مطرح كرده، و راه منحصر بفرد آنرا تشكيبوده است ب

ها را تا  سيكند، و در باطن اوامر انگل یكه در ظاهر خود را قائم بالذات معرف
و  یاسيس نيه را بمأموريات قضيجزئ یاند، ول ص دادهيدارد تشخ یمجر یحد

د ين، شاياند، بنابرا اد داشتند، محول كردهيران زيخود كه در آنروزها در ا ینظام
 .ان در تهران مطرح بوده استين آقاين ايكه بآن اشاره شد ب یك قسمت افكاري

مدافع  یچه منظورشهررشت را ب یم قزاقها برايم بدانيتوانيحاال است كه م
و  دهد؟يرالدوله چرااستعفا ميمش ند؟ ونينش یتا آقابابا عقب م گذارند، ويم

 یس برايرود؟ و سفارت انگليقزاق كنار م یبچه جهت ازفرمانده یاستراسلسك
كدام  یخواهد؟ و سپهدار برايون را جهت افسران خود ميزين دويا یچه فرمانده
س يچه مجددا رئ یدهد؟ و برايشود؟ و چرا استعفا ميس الوزراء ميمنظور رئ
 شود؟يالوزراء م
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نه يگذراند؟ و فقط چهار روز قبل از كودتا كابيكماه؛ بمطالعه وقت ميدر حدود  و
 كند؟يم یخود را معرف

مثال . ها متهم كنم یخارج یخواهم عموم كاركنان آنروز دولت را بهمدستيمن نم
نه اول سپهدار را يل وزارت خارجه كابير مشاور و كفيت وزيان هدايآقا یاستعفا

حصول مقصود  یجه براين كشور وبالنتيضررارها، ب یجبا خار یاز راه همفكر
ران بشناسم، و يو ا ین شورويا جوش نخوردن بيها در برپاداشتن كودتا،  سيانگل

ف و ين دو برادر را مردمان شرياكثر اهل حل و عقد آندوره، بخصوص ا
اند و دانسته  ها بدور بوده یفروش ن قماش افكار و وطنيدانم كه از ايم یوطنپرست

 .اند كردهينم یچوقت بر ضرر كشور خود اقداميده هيو فهم
كاره يشه افسار كارها را بدست اشخاص بين است كه همينقص بزرگ كارما درا

و  یده پدران و عنوانات ظاهريم كه استخوان پوسيم، و معتقديدهيجرئت م كم
و دانش و بهم بستن  یوزرنگ یركيشتراز زيوجاهت، بخصوص سابقه وزارت ب

ما  یها ن جهت است كه كادر منتظر الوزارهيكند، و بهميكارم یشناس  موقعكار و
وزارت چه درادوارگذشته وچه امروز  یداهاياست، و كاند یميهمان كادرقد

م، يندار یآنها شك یكارگيامتحان كرده و در ب كه كرارا آنها را یش از معدوديب
 یهايزيد یم، پيدار یقنستكه امروز هم كه لوازم پخت و پز بريستند، و عجب اين

جنابان  ین عالين خوش است كه از وجود ايم، دلمان بايگردياز كاردرآمده م
آنها از  یكار و ندانم یكارگيكه خسارت بيرسد در صورتيبكشور نم یخسارت

را يا م، و شخص تازهياز كمان بگذران یريانا اگر تيشتر است و احيز بيچ همه
ده ينكه باز هم مالحظه استخوان پوسيم با ايك كنيوارد كار و بمقام وزارت نزد

ن يرا از ا یم و عارف عامينمائيم، آرسن لوپن انتخاب ميا اجداد را از دست نداده
ن يم مأمورينيوبب مين جمله بگذريا از یبار. ميفكن ی ارت ميحسن انتخاب بح

كودتا و افسر قزاق خود را چگونه بدست  یس عامل نظاميانگل یو نظام  یاسيس
 ردند؟آو
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 كودتا یدر تجسس عامل نظام
افتن افسر ير الدوله بفكر ينه مشيان زودترازاواسط كابيبنابر آنچه گذشت، آقا

اد رشت سروكار ين روزها بوده است كه با آتريد در اياند، و شا فتادهيقزاق خود ن
ن يد ااست افسران ارش یعيطب. اند دا كرده، و راه مراوده را با آنها باز نمودهيپ

ر پنج يار و امتحان آنها واقع شد، و رضا خان مياز دور مورد اخت یاد همگيآتر
ن يرا ايز. اند نكار مناسب دانستهيا یم را برايقزاق، معروف برضا خان ماكس

اد همدان يس آتريرئ یر پايفات زيچ تشريهمان افسر بود كه توانسته بود بدون ه
ن افسر امتحان يكه اصل كار است در ا تياقت و كفاين ليبنابرا. را جاروب كند

ن افسر با جربزه از يممكن است ا یول. ستيدر كار ن یث مشكلين حيشده و از ا
ها را در يالباف باشد، و نخواهد دستور خارجيخشك و خ یليخ یپرستها آن وطن

د ينقدر ساده باشد كه به مجرد شروع بمذاكره قال و قيرد و ايكار وطن خود بپذ
بزند كه  ین سر و آن سر حرفهائيهم كه باشد ا ید و از راه خودنمائندازيراه ب

ت يدن درجه ظرفيفهم. ه و برهم خوردن اصل نقشه شوديقض یموجب افشا
شوند، يكه با او وارد مذاكره م یاشخاص. ستينقدر هم مشكل نيرضا خان، ا
 یها كيتوان، بلشويد ميدرآ یپرست هستند اگر هم از در وطن یا مردمان پخته

  .وارد كارش كرد یپرست د و از راه وطنيرا برخش كش یساحل انزل
س كه مأمور يانگل یاسيو س ین نظاميم كه مأموريم معتقد شوياگر بخواه

نده ياند، از همان مالقات اول توانسته باشند آ ن افسر قزاق بودهيوپز ا  پخت
را  فردا پس یب رضاخان آن روز و سردار سپه فردا، و رضا شاه پهلويعج

ند، هوش و دانش ياو را تفرس نما یها تياقت و فعاليا المحاله ليكنند،  ینيب شيپ
 خدا. ستنديآن ن یم، كه خود آنها هم مدعيا آنها قائل شده یبرا یا عهيماوراء الطب

  .آورديكند، اسباب آنرا فراهم م یرا عمليبخواهد كار یوقت
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 -ر ناپلئوني یازدهم واندميوز فرانسه كه در ر یته نجات مليباراس، عضو كم
ون يكه جهت دفاع از حمله استبدادطلبان به كنوانسيا است عدهير یبناپارت را برا

ق و مذاكره، از يچ تحقيشنهاد كرد، و بدون هين مجلس پيآمده بودند، با یمل
ها كه ششصد هفتصد  رندهيشنهادكننده و نه پذيرفته شد، نه پيون پذيطرف كنوانس

ت و ياقت و كفاين افسر توپخانه، و ليب اينده عجيك، آيچيت بودند همل ینفر وكال
 .كردندينم ینيب شياو را پ یها یطلب جاه

 یز، بقدريون آمد نيافت امر مجلس بكنوانسيدر یكه برايرفتار بناپارت در موقع
ن خدمت هم يق انجام هميد او را الياز وكال شا یثبات ومتزلزل بود كه بعض یب

ك چگونه ين افسر آرام با قد كوتاه و اندام باريكردند كه ايخود فكرمش يندانسته، پ
 .تواند عده تحت خود را اداره كرده، استبدادطلبان را مغلوب كند یم

برتر و باالتر باشد،  ینقدركه قوائم اخالق و احساساتش ازدرجه عاديشخص، هم
 یآورد، برا او را فراهم یوروزگارهم اسباب بكار افتادن اخالق واحساسات عال

او  یگررا برايشرفت دي، راه پیشرفتيهر پ. ستيدركار ن یاو حد و سد یترق
ن است كه يا. شوديگر او ميد یها له و مقدمه دانشيكند، و هر دانش، وسيباز م

 ١٣بناپارت سروان توپخانه فرانسه، بعد ازمغلوب كردن استبدادطلبان، در 
گردد، و يا ميتاليس قشون مأمور ايرئ ر، ژنرال داخله و بعد از چند ماهي یواندم

بمصر،  یش، و مسافرت جنگين كشور و شكست دادن قشون اطريبعد از فتح ا
ه يس قوه مجريرئ یعنيبرومر كنسول اول، ١٨ ین سفر و كودتايو مراجعت از ا

با يرسد و در مدت تقرين كشور ميا یفرانسه شده، و باالخره، بمقام امپراطور
ترانه تمام يون تا مسكو و از بحر شمال تا مديسيود، از لخ یست سال زمامداريب

نام قراق كه  سواد گميكند، و رضاخان افسر بينشانده و متحد خود م اروپا را دست
ران يرسانده بود، بسلطنت ا یرپنجيبه م یله خود را از قزاقيوس ست بچهيمعلوم ن

 .رسانديفوق العاده از خود ببروز و ظهور م یرسد، و كارهايم
ه خود، ياول یس، در مالقاتهايانگل یاسيو س ین نظاميم، كه مأموريد بگويپس با
رپنج قزاق كردند اجماال او را يكه بمرور از رضا خان ميارها و امتحانهائيو اخت

ق ياد رشت به تهران، و راه انداختن كودتا اليآتر یسروصدا یرساندن ب یبرا
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 یكه برا یا بنكات كارتا اندازهان گذاشته و اورا يو مطلب را در م. دانستند
 ینينش ازدستورها هم عقب یكيالبته . اند شرفت عمل الزم بوده است واقف كردهيپ

كتر شوند، و هم جلو ينزد یاز رشت تا آقابابا بوده است، تا هم قزاقها بصحنه باز
ند، تا قرارداد يايبسمت تهران ب یحت ن باز شود، و بشهر رشت ويمتجاسر

ب يالممالك بمسكو، عنقر -مت مشاوري، كه با وجود عزیشورو ران ويا یدوست
البته در  یول. ن حاصل نشودين طرفير افتاده، توافق بيسر خواهد گرفت، بتأخ

 .اند بواقف كردن رضا خان باصل مقصود نداشته یر، حاجتيقسمت اخ
 
  یعامل قلم یجور یپ

 یعني، یمل قلمعا یبرا ینان حاصل شد، وليكودتا، اطم یاز جهت عامل نظام
د كرد؟ ين كار چه بايا یبرا. نشده است یآن، هنوز فكر یس الوزرايرئ

است كه در پانزده سال قبل  ین همان كسيچطور است؟ ا) یخلعتبر(سپهساالر 
هم نداشتند،  یكمشت مجاهد كه اسلحه حسابيسابقه بوده، با  یل كارها بين قبيكه ا

پس تهور و . ده استير كشيا از تخت بزشاه ر یاز رشت به تهران آمده، و دمحمعل
از جمله تلون مزاج، و از . هم دارد یمنقصتهائ یول. سوسه است یاو ب یباك یب
نكه بر خر خود سوار يممكن استكه هم یلياست، وخ یو خم نشو ین بدتر، قديا

ا يرد، يم انجام نگيليكه ما مايبدستورات ما نكند، و كار بطور یگر اعتنائيشود، د
م بمسالمت يآنها را نتوان یحاصل شود كه دعوا یاختالف یو عامل نظام ن اويب

م كه او يردست او بگذاريرا ز یكيچطور است . ميرانين آنها را بگيختم كرده، ب
 .را اداره كند

بتواند او را رام كند، و زنگ  یست كه با وجود ترك بر ندارين شخص كيا یول
چطور  ین للگيا ین براياء الديد ضي؟ س»١«ن گربه ببندد يكودتا را بگردن ا

ن همان يا. ار خوب استيات ما، بسيمنو یل باجرايث تمايد از حين سياست؟ ا
ر يبسف یحت. نه زديل و اراده ما تا توانست سنگ قرارداد را بسياست كه بم

خواستند در كار يآندولت كه م یس جمهوريكا در تهران، سهل است برئيامر
ت خود را با قرارداد اظهار يق آشنا و ضديها را بحقايرانيچپانده و ا یران دماغيا
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 یست، ولين یت او حرفيميدر صم. راه نوشتيكنند، هزار لچر گفت، و بدو ب
 تواند سپهساالر را اداره كند؟يم
د را كه محرم است باسرار كار آگاه يد سيبا یول. ميامتحان بكن. مشكل است یليخ

د تا قبل از وقوع يالبته نبا. رد مذاكره شودكرد و او را واداشت با سپهساالر وا
س يد ابتدا وارد مذاكره رئيد سيببرد، بلكه با یسپهساالر از نقشه بوئ كودتا،

 یله نزد او محبوب كند تا بعد از آنكه جاين وسياو بشود، و خود را بد یالوزرائ
خود را در دل او واكرد، و كودتا هم در شرف وقوع بود، خرد خرد مطلب را 

. ندازدين زنگ را بگردن او بير كرده، ايقت او را غافل گيد و در حقينما یالح
كه بگفته او كمال » ١«از منسوبان من  یكيل است، كه ين جمله واقعه ذيد ايمؤ

 .من نقل كرده است یاعتماد را دارم برا
ت داشتم و ين دوره من با سپهساالر خصوصيدر ا: ديگوين شخص محترم ميا

 یچ حزبيها بود و چون به یچ استيوآمد س دم و محل رفتمنزل من هم سر
. آمدند ید و شرط، بمنزل من ميچ قينداشتم، همه گونه اشخاص بدون ه یبستگ

بسپهساالر بكنم، او هم مرا در  یآمد خدمت یت، بدم نميمن هم از راه خصوص
ن خان مهذب الملك يرزا عبد الحسين ما هم ميواسطه ب. كردياسرارخود وارد م

 .او بود ینشم
ر الدوله و ير از مشياست وزراء البته غير یداهاين دوره، كانديد، در ايدانيم

 یدند، و روز تا شام برايد یاست وزراء ميالممالك، هر شب خواب ر یمستوف
است وزراء هم شرط اقدام يبودن محل ر یزدند، خالين مقام، تلواس ميدن بايرس

ر يس الوزراء، سايكنفر رئين ييتع یاز فرداافتاد كه  یآنها نبود و اكثر اتفاق م
حاضر  یس الوزرايكردند، اگر رئيك بحساب خود، شروع بكار ميداها هريكاند

خود را  یاست وزرايك ريان هريبود، آقا یا وجهه یت بيكفا یمثل سپهدار مرد ب
 .دانستند یش پا افتاده ميپ

آمده، اظهار داشت كروز مهذب الملك نزد من يسپهدار،  یاست وزرايام ريدر ا
ن او و ين هم واسطه بياء الديد ضياست وزراست، و سير یدايكه سپهساالر كاند

د الزم است در مجالس شما هم يگويسپهساالر م. س شده استيسفارت انگل
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ن را هم از ياء الديد ضيكه مناسب با مقصود باشد، گفته شود، من سيزهائيچ
دو  یكي. ديكن یگر همكاريبا همد ام، ن امر خبردار كردهيت شما، در ايمحرم

 ید مربوط شده، اقدامات مشتركيله مهذب الملك با سيروز گذشت، و من بوس
گر مطلب يث داده شده و مقرر بود چند روز ديم، و قرار كار از هرحيكرديم

 .شود یآفتاب
ن يسها بايانگل: ديگوين مياء الديد ضيكروز مهذب الملك نزد من آمده، گفت سي

د باشم، و ينه جدير داخله كابيوز) ديس(شوند كه من ين كار حاضر ميا یشرط برا
. ديرينكار را بگياز شما خواهش دارد كه با سپهساالر وارد مذاكره شده، و قول ا

ن امر رضا نخواهد يم، او هرگز بايشناس یبه مهذب الملك گفتم، سپهساالر را م
د يبس. ميوارد شو ن موضوعيست در ايك صالح نيچ ينه من و نه تو ه. داد

ن امر باو يكه در ا ید شرم حضور و خدمتيد، شايد، خود شما مذاكره كنيبگوئ
 .بدهد ین مقصود سروصورتيد بايا كرده

تمام كارها : د و گفتيدو روز مهذب الملك با حال خراب ازراه رس یكيبعد از 
 نطور شرح داد كهيرا ا یچگونگ. خراب شد، و همه قرارومدارها برهم خورد

او از سپهساالر  یمن برا. ديدهم نظرشما را پسنديس. د دادميرا بس من جواب شما
استراق  یت، و دررا رخنه كرده، برايوقت گرفتم و او را باطاق سپهساالرهدا

 .ستادميسمع پشت در ا
نه يخواهند كابينها ميكه ا: د اظهار داشتيتعارفات معمول، س یبعد از ورود و ط

بر سر كار بماند و بكارها  یباشد، كه مدت یبادوام حضرت اشرف دولت مقتدر
ف و يها و پرچانه را هم توق از فضول ید جمعيند، بايگويبدهد و م یسروصورت

داد كه تماما بخصوص  یم ید جوابهائيانات سين جمله ازبيد كرد، سپهساالربايتبع
 .ر، مثبت بوديدر قسمت اخ

آن بشود كه  یمتصد یكس راجع بوزارت داخله نظر دارند كه ید گفت وليس
ن محرم بوده، يبتواند اجرا كند و بطرف یها را بخوب ات حضرت اشرف و آنيمنو

سپهساالر . ديو بالواسطه، هر دو طرف را مالقات، و دستورات را اجرا نما
ت گرفته سر ياهم ده، و كمين قسمت را نشنيان صحبت ايهرقدر خواست در جر
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من از پشت در متوجه شدم كه . كرد یفشارد پاياورد، نشد و سيمطلب را هم ب
دستش بسمت  یدوبار یكيرا يز. شوديسپهساالر دارد شروع م یتشنجات عصبان

نكار يد ايد گفت اگر من بايبكاله داد، باالخره بس یكوچك یكاله رفت و حركتها
 .د البشرط باشديدار شوم با را عهده

ندارند، منتها  یحرف نه حضرت اشرفيكاب ید گفت البته آنها، در البشرطيس
د يكه خود حضرت اشرف انتخاب خواه یا ر داخلهيخواهند از طرف وزيم

را در نظر  ینيسپهساالر گفت اگر شخص مع. فرمود خاطرشان آسوده باشد
د با نظر من هم موافق باشد يد، شاياند، اسم ببر نسبت باو كرده یا هيگرفته و توص

د يكنم، سيشان را ميت نظر ايمنهم رعا نامربوط نباشد، البته یليكه خيدر صورت
ن جمله دست سپهساالر بسمت كاله يا یبمجرد ادا! گفت نظر آنها به بنده است

 یكشت یخواهد با كسينكه ميكاله را بدور سر چرخاند و مثل ا یك دوباريرفت و 
است يمن از ر! چوجهيبه! رد كاله را بسر محكم كرده گفت بتو؟ بتو؟ هرگزيبگ

 .عار دارم یاش باش ر داخلهيمبو وزيد جيو سكه ت یوزرائ
ر داخله بشود، يخواهد، وزيهم م ید دو قازين سيشده است؟ ا یعجب روزگار

! زيكارت؟ برخ یپاشو برو پ! ش باشميس الوزرايكه من رئ یا نهيآنهم در كاب
ها يكار ن كثافتياست كه مرا با... ن مهذب الملك ير اينها همه تقصيا! معطل نشو

 .تراشد ینكره م یها كن ها و كارچاق ن دوستيمن از ا یرد، و برادايوام
 یها ن جملهي، برخاسته بود وایاول» كارت یپاشو بروپ«د ازهمان يالبته س

  من . شديخورد، بدرقه راه او ميد هم برميكه مربوط بمن بود، و ضمنا بس یآخر
ا ازپشت در خود ر. مناسب خواهد شد یب یليد خيدم ماندن من و مواجهه باسيد

 .دميكنار كش
  ن يا: ديگويبدم م است؛ و دم یسپهساالر، همچنان در خشم خود باق یول. د رفتيس

حاال . ميكه ناچار شدم عمارت و باغ را ترك گويكجاست؟ بطور... مهذب الملك 
د كه يبگوئ یزيد، و چيام، از شما خواهش كنم كه نزد حضرت اشرف برو آمده

  م از دود يا شان گرم نشدهيا یاست وزرايما كه از آتش ر. دياين بياز سر خشم پائ
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من همانروز بمنزل سپهساالر رفتم و آنچه الزم بود . ميشدنش كور نشو خاموش
 .ان آنها را بهم بستميگفتم و م

را فكر  یگريد ديش گذراند، بايخودكار را از خو ین، سپهساالر ببعد لعابيبنابرا
 یليخود سپهدار كه فعال سر كار هم هست، چطور است؟ اطاعت او خ. كرد

دارد،  یبيچه ع! ن كار را اداره كنديتر از آن است كه بتواند ا ساده یخوب ول
د يم، كه اسم اسم او باشد، و سياو كن ین را  درست و حسابياء الديد ضيس

 كارها را بهم ببندد؟
م، در مقابل دستورات يد نظر داريما به سنكه سپهدار مسبوق شود كه يالبته، هم
ساده است كه ممكن است از  ین مرد بقدريا یول. نشان نخواهد داد یاو مقاومت

در نزد ارباب  یجا، حت ن، همهياء الديد ضيس یاريخود و صاحب اخت یقدرت یب
ن يبهرحال، ا. ديبودن خود را اعتراف و برمال نما یرجوع هم شكوه كند و پوشال

اگر مصمم . كرد یآن فكر یتوان براينده هم ميندارد و در آ یتيدان اهمقسمت چن
ل يكودتا شود، تحم ید، عامل قلميس یگ م، كه سپهدار بر سر كار بماند، و بايشد
د خودش هم ياست و س یلك مرد آدم بردباريگ. ستين ید بر او كار مشكليس
 .تواند خود را  او كند یم

 .من نقل كرده است یدهخدا برا یت كه آقااس یه شرحين نظريد ايمؤ
س الوزراء شده، و بقول خودش يكه سپهدار دوباره رئيدر اوقات: نديگويشان ميا

دار دوستانه بمنزل يد یبرا یخود بود، روز ین وزراييتع یمشغول مطالعه برا
 یشخدمت آمدن مرا بآقايپ. ، رفتم)ل مرزبانيدكتر اسمع یجناب آقا(ن الملك يام

 .عالم كرددكتر ا
د، و مرا باطاق يتأمل كن یشه، برگشت و گفت قدريبرخالف معمول هم یول
. نشد یاز صاحبخانه خبر. قه معطل شدميپنج شش دق. كرد یگر راهنمائيد

رون آمدم، دو نفر ينكه از اطاق بيزم بروم، هميرم شد، كه برخيبان گيمناعت گر
دم كه در راهرو بعجله، يخارج شده بودند د یگريرا كه قبل از من از اطاق د

خواهد يرا در دست دارد، و م یجلو یدنبال عبا یدند و عقبيدويبا ميدنبال هم تقر
خود را خالص  یك در توانست عباينزد یباالخره جلو. از رفتن او مانع شود
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ن الملك يدم اميوس شد و برگشت ديمأ ینكه عقبيهم. عمارت خارج شودكرده، از
: مرا باطاق خود برده، و گفت یاز معطل یواهبا عذرخ. صاحب خانه است

. ر داخله شوديد وزينه جديخواهد در كابين آقا ميا. ن بودمياء الديد ضيگرفتار س
آن  یبرا یهائ نهيسابقه است و تا زم ینكار بيكنم ا یكردم، باو حال یآنچه سع

ن د، با قهر از ميديست بخرجش نرفت و باالخره چنانكه ديسر نيتدارك نشود، م
 .كند یخود را درباره ما عمل یها جدا شد كه خط و نشان

ن با ياء الديد ضين هم سيكه تا قبل از شروع كودتا، در نظر مؤسس: د گفتيپس با
مناسب نبوده و اال  یليكودتا خ یقلم یندگينما یه، برايوجود وارد بودن در قض
ر آنور بدوانند و نيغمبر را بزحمت انداخته ايد اوالد پيمنطق نداشته است كه س

گرفتار پرخاش سپهساالر، و  ی، گاهیك وزارت داخله كوفتي یكه فقط برا
د تا شب ورود قزاقها بتهران يشا. دكتر مرزبان بشود یدچار تعنت آقا یزمان

د كامال وارد يس یاو نگرفته بودند، ول یوزرا استيراجع بر یم قطعيهم، تصم
 یكرده، و تك و دوهائيم یا دوندگكودت یروبراه كردن كارها یكار بوده و برا

 .ديكودتا ثابت نما یقلم یاحراز مقام عامل یاقت خود را برايزده، كه ليم
نجا ين دربار شاه سابق در اياز مطلع یكيل كه من از گفته ينجمله را واقعه ذيا

وحوش  ان حولياز نظام یكين شخص محترم از قول يا. دينمايد مييكنم، تاينقل م
 :ديگويكودتا م یج، فرمانده نظامرپنيرضا خان م

رپنج فرمانده تنها در اطاق يم یآقا. امام قائم شده بود ینكيما تازه در یاردو
از خرده افسران وارد شد  یكي. ميخود، و ما افسران ارشد در اطاق مجاور بود

ل از تهران آمده، پشت خط ين، با اتومبياء الديد ضيبنام س یجوان -ديو گفت س
اء را يد ضيما كه س. د با فرمانده كل كار دارميگوين است و ميظر مستحفيزنج

د را يرپنج فرمانده كل رفت، و نام و نشان سياز ما نزد جناب م یكيم يشناخت ینم
رضا خان . آور گفته بود بفرمانده عرض كرد اميهمانطور كه خرده افسر پ

ن يد بخواهند ايشاد احترامش كنند، يبسپر! ديايب«تأمل گفت  یرپنج بعد از اندكيم
 »!س ما كننديرا رئ» ١«جلت 
تا دو شب قبل از ورود قزاقها به » جلت«داست كه يپ» د بخواهنديشا«ن ياز ا
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 .اش مسلم نبوده است ندهيآ یاست وزرايتهران هنوز ر
ن سپهدار را هم وارد نظرات يا مؤسسينست كه آي، و آن ایگر باقيك مطلب دي

از . كرد یتوان اظهارنظر منفين موضوع نمير؟ در ايا خيخود كرده بودند 
د كه سپهدار بطور اجمال خبر داشته است كه آمدن يآين برمياوضاع و احوال چن

كار فوق  یدار اقوام نبوده، و برايمطالبه حقوق و د یقزاقها به تهران برا
نه و يت كابيتقو ینها براين بذكر او داده بودند كه ايد خود مؤسسيشا. ستيا العاده

ن يكرده است كه ايلك مرد تصور ميند، و گيآ یل دولت مقتدر بتهران ميكتش
ن ياء الديد ضي، البته مثل سیول. شوديده مياد قدرت او كشيازد یزحمات برا

كه  ینجمله را شرحيات و منظورات واقف نبوده است؛ و ايات و نظريبتمام جزئ
) یناصر ندامان( یالنيهمان منسوب سابق الذكر من، از گفته ناصر االسالم گ

 .كنديد مييمن نقل كرده است، تأ یبرا
رفتم، و در مجلس يمن هرشب بمنزل سپهدار م: گفته استيم یناصر ندامان

، برخالف هرشب ١٢٩٩در شب سوم حوت . ميباهم تونس داشت یخصوص
ن بود كه منتظر است، از يو مثل ا یخه آهاريراهن و يو پ یسپهدار با لباس مشك

ن سرولباس باشد يرا كه در خور ا یا كسيبرود،  ر كنند كه بآنجااو را خب یجائ
ك كه در شهر يشل یاز سروصدا. تا بعد از نصف شب بانتظار گذراند. رديبپذ

فردا صبح هم كالسكه او را بسته، و . دادينشان نم یچ اضطرابيبلند بود، ه
 یكه خبر یبعد از مدت. ا باشديند مهيايحاضر كرده بودند كه هروقت دنبالش ب

 یخبر» ١«خان سروش را فرستاد، سروگوش آب داده  یسيرزا عينشد، م
ن يوس شده و دانست از ايسروش بود، كه مأ ین بعد از مراجعت آقاياورد، و ايب

) نياء الديد ضيس( یگريندارد و كوركورانه بد ین نمد كالهيو از ا یقدك قبائ
كه در  یهائ مشاورهها و  تيد گفت خصوصين، بايبنابرا. خدمت كرده است

كرده است، در  ین مياء الديد ضياول و بخصوص دومش با س یاست وزراير
 .بوده است یقت از راه همكاريحق

خبر داشتن  یلهاياز دل یكيز ين واقعه نيتهران، در ا یجنگ یكار ماندن قوايب
 یه در باغشاه و سر راه قزاقهايم مركز امنيدانيم. سپهدار از واقعه است یاجمال
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بوده كه وثوق الدوله  یروئين مركز، مركز دوازده هزار نفر نيمهاجم بوده و ا
 یقرارداد كذائ یاجرا یران، برايهزار نفر قشون ا یخواست آنرا هسته سيم

 یرو دست نخورده، و فرسودگين نير الدوله هم اينه مشيدر كاب. قرار بدهد
بود كه  یا و قوه یآن در كمال خوب یحاصل نكرده، و چاق نفس و لوازم جنگ

ن دو سه هزار نفر قزاق يحاضر خود جلو ا یدو هزار نفر یكيتوانست با عده يم
 .رديخسته را كه اسلحه آنها هم فرسوده بوده است بگ

ّ خان شيمانند حب یسرسخت یباالختصاص كه شخص جد هم فرمانده  یبانيب 
اجماال سپهدار هم از دارد، كه ين عده مسلم ميكار ماندن ايب. ن قسمت بوده استيا

اطالغ نبوده، اال، بعد از آنكه در روز دوم حوت كه تا  ین كودتا بيمقاصد مؤسس
ون قزاق را يزيس دويون رئيشده و بامر شاه، سردار هما یمطلب آفتاب یا اندازه

ن فرستادند، و آنها را از آمدن بتهران منع كردند و آنها هم تمرد خود يجلو مهاجم
 یحبس نمودند، چه مشكل یون را هم چند ساعتيزيس دويو رئداشته،  یرا علن

 ه جلو آنها درآمده و شهر را از خطر نجات دهد؟يامن یرويداشته كه ن
ه، در سربازخانه يدر سمت مشرق شهر، و درست در نقطه متقابل مركز امن

، با چهارصد پانصد نفر عده خود حاضر و یگاد مركزيالسلطنه هم بر -بينا
تر از اسلحه فرسوده  گاد هم، مسلما چاق و چلهين بريا یزم جنگاسلحه و لوا

گاد بعد ين بريبا. ه بفرستندين عده را هم بكمك امنيقزاقها و ممكن بوده است كه ا
رون آمده، و ي، از سربازخانه خود بید كه با تمام لوازم جنگيرسياز ظهر، امر م

دور  یا رهيدا ميشده و ن ك سربازخانه بوده است، خارجياز دروازه دوالب كه نزد
موده، يسرتاسر شهر را پ شهر زده، و از دروازه باغشاه وارد شهر گشته،

نتوانستم  یچ راه معقوليه ین گردش نظاميا یمن برا. بسربازخانه خود برگردند
ها  یه و شهرينكه خواسته باشند، چشم افراد و افسران جزء امنيفكر كنم، جز ا
حفظ  یر آنها تصور كنند و برايانه را هم نظن شبيند ووارديعده مسلح بب

كودتا داده  ین اصلين عمل از طرف مؤسسيو مسلما دستور ا. انتظامات بدانند
 .رات بدور بوده استين تدبياز ا یليرا سپهدارخيشده است ز

دانسته يم كه حضرت سپهدار اعظم هم ميرسيجه مين نتين مقدمات باياز تمام ا
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 یاند برا ون گفتهيكه خودشان بسردار هما یر، بطورن عده بشهياست كه آمدن ا
ست، يا كار فوق العاده یست، بلكه برايمانده ن دار خانواده و وصول حقوق عقبيد

كه جلو  یو متوجه چاه. پنداشتهينه خود ميت كابيتقو ین اقدامات را برايمنتها ا
 .»شوديم آخرش چطور«ند يب خواسته است بهيمرد م لكيكند نبوده و گيراه خود م

ن يز ايخواننده عز یممكن است برا یول. كودتا ین بود، شرح تداركات مقدماتيا
ان ياز آقا یكيكودتا، چرا من ب یح تداركات مقدماتيتوض ید كه برايايفكر ب

ن واقعه، و حاضر و يگران درجه دوم و سوم ايرتبه امروز، كه بازيافسران عال
كودتا بوده است،  ین كه عامل قلميالد اءيد ضيا بخود سياند،  ا بودهيناظر قضا

مراجعه نكرده و ازاطالعات و مشاهدات آنها استفاده ننموده، و نوشته خود را 
 یها  دهيازشن یا اناپارهيواستدالل واح اسين وقي،بحدس وتخمیخين وقعه تاريدرا

البته رجوع . ام ام، منحصر كرده نداشته یدينده آنها ترديگو یغرض یخود كه در ب
نصورت كتاب خود را تخته مشق يدرا یول. نداشت یمن مشكل یان برايقابآ

و  یتظاهر و خودنمائ یبرا یدانينموده، و م یافكار و نظرات خصوص
 .كردمياشخاص باز م یگناه یو ب یبجانب حق

جه گرفتن از آنها يع، و نتيخ وقاين بود كه اصول مسلم، و دنبال هم انداختن تاريا
قت محاكمه يح دادم، و در حقيم را ترجيهم صبر و تقس یهو منطق واستدالل وگا

  خيتار یطلب من جاه ام، كه كرارانوشته چنان. یسينو خيام، نه تار كرده یخيتار
كه  یات، بطوريق آن با كليو تطب یمعمول یع، با مستندهايذكر وقا. ندارم یسينو

ان يبا آقادا كند، يپ یخيارزش تار) سندگان زمانياز نو یكيبقول (نوشته، 
 .ن معاصر استيمؤرخ

شتر يخ كشور ما بين قسمت از تارير اينده، كه ناگزيدانم كه در آيد نميچ بعيه
كه من امروز  یمطالب. غربال خورده و نرم و درشت آن بهتر ازهم جدا شود

نده، سست و يآ یام، در نزد نقادها گرفته یجياصل مسلم دانسته، و از آنها نتا
 یافكن یرا پ یخين محاكمه تاريمن امروز،با مصالح امروزه، ا .ديايه بنظر بيمايب

  .ستيدا شود، مربوط بامروز نيپ ینده مصالح بهتريام، اگر در آ نموده
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 ١٢٩٩شب سوم حوت  یكودتا

  
ّ مستوف ی، آقا١٢٩٩روز دوم حوت   یكرس یمان و تب كرده پايچا یفتح 

ات، كه در آن اداره، همچنان، ديص عايراحت نموده، و باداره تشخ یرونياطاق ب
او، از  یرفع تنهائ یمنهم، برا. م برقرار بود، نرفته بوديات مستقياست ماليبر

 .رون نرفتميخانه، ب
 یز، خبريچ چيجا، و از ه چيامد، و ما از هيهم نزد ما ن یبرحسب تصادف، كس

 .مينداشت
هر منتشر شده كه تازه در دهنها افتاده و از بعد از ظهر در ش یاز اخبار یحت

ن و چنان خواهند كرد يتخت را چنيخته، و پايقزاق بشهر ر یا بود كه امشب عده
رزا دمحم يم یپسر حاج) یربان یآقا(رزا دمحم باقر ياول شب، م. ميخبر بود یز بين

رزا دمحم باقر در آنروزها، مثل امروزش، اهل يم یآقا. ، بمنزل ما آمدیمجتهد قم
چوقت از يبهره بود، ه یاست بيس یاز خبركش نبود، و چون یباف - استيس
 .گفتينم یزياست چيس

زد، و من از او سبب يكه زودتر از عادت معمول خود خواست برخ یفقط وقت
خت، يقزاق بشهر خواهد ر یا ند امشب عدهيگويدم، گفت مين عجله را پرسيا

لما ن خبر مسيشان گفتم ايبا. شوديش اهل خانه ميرون ماندن موجب تشوياد بيز
كها، ين و بالشويكماه قبل نسبت بآمدن متجاسرياز قماش همان اخبار است كه 

ر، از يند، ناگزياينعده، اگر بقصد هجوم و حمله بشهر بيرا، ايز. دادنديشهرت م
ن تا يست كه دو سه هزار نفر از قزويد حركت كرده باشند، معقول نين بايقزو

ن عده هم ينكرده باشد، ا یاقدام ند، و دولت خبر نشده،يايپشت دروازه تهران ب
ستند كه دو سه ساعته سر از خاك بدر آورده پشت دروازه تهران سبز يقارچ ن

 .ن خبر را بشما دادهيكه ايكنم كسيمن تصور م. شوند
نگفت،  یزيرزا دمحم باقر، در جواب من چيم. كند یخواسته است با شما شوخ

 یك ساعتيفت، ما هم بعد از منهم در او اثر نكرده برخاست و ر یحرفها یول
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ك يم، برخاسته هريبدار یصحبت) ؟( ین خبر واهينكه در اطراف ايبدون ا
 .ميباندرون مخصوص خود رفت

رعد از خواب  یه بصدايشب یميعظ یدانم چه ساعت شب بود كه از صداينم
ه عودالجان كه يناح) یسريكم( ین بكالنتريك مهاجميشل ین صدايدار شدم، ايب

 یالذهن بودم و صدا یچون من خال یول. نداشت، بود یاديا فاصله زتا كوچه م
ادتر از معمول يز یليخ یرعد هم در ماه اسفند، بخصوص در آن سال كه بارندگ

ن دنده بدنده يكه كردم عوض كردن دنده بود كه از اينداشت، فقط كار یبود، تازگ
 یداشت، كه كسرون نيبه ب یهم خانه حاجت یده بخواب رفتم، صبحيگر، غلطيد

ن بود كه من بعد از صرف صبحانه در ساعت يا. اورديب یبخارج برود و خبر
اطاق منحصربفرد  یعنيرون آمده بسمت مسكن مألوف يهشت از اندرون ب

ما، بهمان  یكه بواسطه درهم شدن وضع مال یش اطاقيدر پ. ، رفتمیرونيب
، نوكر خانه را یدستانب كريمانده است آقا حبيكر، باقيدروپ یشمشه كاهگل، و ب

رون يم خورده صبحانه است از اطاق بيو ن یفنجان خال یكه محتو ینيدم، با سيد
دا شده يم و دكتر پياج بحكيد حال برادرم بد شده و احتينكه شايآمد بتصور ايم

 یآقا یبل: ب گفتيرون است؟ آقا حبيدم مگر برادرم بيباشد، با اضطراب پرس
 .رندف دايد االسالم هم تشريمؤ
كه باطاق  یا اط كارند، بدرجهينم، كه اخالقا كنجكاو و احتيبيده و ميرا د یليخ

 ع داخله اطاق اطالع حاصليخواهند ازوقايخود هم اگربخواهند وارد شوند قبال م
نوكر  یها، حت ن فكر مثل جاسوسيكرده، آنوقت قدم در اطاق بگذارند و بر اثر ا

د يكنند كه حقا بايپرسش م یزهائياز چرند ويگيخود را هم، بباد استنطاق م
كه يشود؟ در صورتيش مينخواسته آقا با ك یندازد كه مگر، خداينوكررا بفكر ب

اگروقت خود را عبث باستنطاق نوكر تلف نكرده و قدم دراطاق بگذارند، با 
ام  خود برخورده یدرمدت زندگان یمن باشخاص. ديز راخواهند فهميچ كنظر همهي

مجلس  یخواهند قبال بدانند جلسايشوند، مين خود هم كه وارد مكه بمنزل دوستا
ستند از درز در مثل جاسوسها اطاق را يل نيميام ب دهيد یحت. هستند یچه اشخاص

 ینيب شينشستن خود،پ یبرا یتر شوند،محل مناسبيواردم یش كنند،تامثالوقتيتفت
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 .گذاشتم ن قماش اشخاص نبودم وبالفاصله قدم دراطاقيمن ازا یول. كنند
خ بست وصل ين اوقات در كوچه بيدر ا) ید احمديمرحوم مؤ(د االسالميمؤ

گر را يهمد یليما خ. در اجاره و در آن منزل داشت یا ما خانه یها - بخانه
. ميكن یمالقات ها ازهم چ سابقه نداشت كه صبحيعصرها و شبها، ه یم وليديديم

م خود با دوستانش يات مستقيمال دراداره یو فوت ینداشت كه كار فور یالبته مانع
 یول. و رفاقت از برادرم وقت مالقات خواسته باشد یگيدا كرده و در همسايپ
دانست برادرم كسالت دارد، و باداره يد االسالم نميرا مؤيد بود زينهم بعيا

ب ين بود از آقا حبياط بودم، حق ايمن اگر از مردمان كنجكاو با احت. رودينم
ن مالقات نابهنگام اطالع حاصل كرده يآورده و اجماال ازسبب ابعمل  یاستنطاقات

د االسالم نگذاشت كه من از يمؤ یآقا یپرس بعد از سالم و احوال یبار. باشم
ن مالقات را درك كنم يان داشت، سبب ايا برادرم در ميكه او  یاق صحبتيس

 ».ميا نجا به پناه آمدهياز بد حادثه ا«: گفت
 یفيد، بمناسبت اراجيشا: ، اضافه كردمیوبا خنده بطور شوخ؟ یا چه حادثه: گفتم

ه ياند، نظم ها بشهر انتشار داده ن در روز گذشته راجع بحمله قزاقيكه مؤمن
شب وارد شده و يف كدام است؟ دياراج! به«: گفت. متعرض شما هم شده باشد

 .ريبگ«
و ! هم گرفته باشند را یا ن ساعت، عدهيد، تا ايو شا! اند را هم راه انداخته» ريبگ

با هزار ) اشاره به برادرم(ش از آفتاب خانه راترك گفته ازدر اندرون آقا، يمن پ
ن دارم خانه شما از هر يقيرا يز. دميمن رسانيا یترس و لرز، خود را بواد

نها بچه قصد بشهر يد كه ايدانست یمگر شما م: دميپرس» .مصون است یتعرض
از دوستان مطلعم، با تلفون، مطلب را  یكيشب،  شب آخريد: گفت. اند حمله كرده

از در اندرون بخانه شما پناه  یم گرفتم صبحيمن همانوقت تصم. كرد یحال
 یه خوشوقتيث، ماين حيچ كه نباشد از ايآمد، ه شين پيدرهرحال، ا: گفتم. اورميب

 .ادتر خواهد بودياست، كه حظ ما از خدمت شما ز
بعد، كه  یها د وكالت دورهيدوره دوم و بام یاز وكال یكي ید احمديمرحوم مؤ

 یكيكنند، خودش در تهران مانده، و يوپا م او دست یوكارش در كرمان برا كس
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از . بود یصحبت ار خوشيمرد بس. آمد یزبردست بشمار م یها یچ استياز س
كرد، و ينقل م یجالب یها بامزه و خاطره یها روزگار گذشته و زمان حال، نادره

نفع كرده،  ید، كه شنونده را ذيچ یمطالب م یمات و مقارنات برامقد یطور
كند  یاصل مطلب دل نم یموضوع ینشست، با وجود ب یصحبتش م یكه پا یكس

 .زدياو برخ یهاينقال یاز پا
 .ميرا گرفته، مشغول صحبت شد یه كرسيك پايك، ي، هریبار

له خبر ين وسيكه با ا كرد، البته مصلحت نبوديكند، اگر كار هم ميتلفونها كار نم
بعد از . ميساخت یخبر یجگر گذاشته، و با ب یتا ظهردندان برو. ميل كنيتحص

آوردند،  یكه نوكرها م یخبارام يرون فرستاديل خبربيتحص یظهرنوكرها رابرا
ان آنها يگنده م كله یا خواه بود، و چون عدهياز رجال و سران آزاد یا ف عدهيتوق

 .برديار زور من اخبيبود، باور كردن ا
 

  مردم تهران یريطرز خبر گ
 

خود را از دست  یت خونسرديچوقت خاصين موارد هيمردم تهران، در ا
 .نندينش یها م در ساعات اول، همه در خانه. دهندينم
ه كه با هر اتفاق فوق يگذشت و هول و هراس اول ینقدر كه چند ساعتيهم

بكوچه  یاز در خانه، نگاه. نديآ یمرون يتوأم است، تمام شد از خانه ب یا العاده
 یبا كس یآنجا هم كس. روندياز كوچه ببازار چه م. نند امن استيب یانداخته، م

ابان خود را بمركز غوغا يرسند، و باالخره از خيابان ميبخ. ندارد یكار
با  یكي. شودياخبار م یآور در آنجا هركس بطرز خودش مشغول جمع. رساننديم

سر . ا رفاقت داردي یشيبا دربان قوم و خو یان، سومبا آژ یگريفراش، د
ح بدست يكند، و از آنچه بدان محتاج است، اطالع صحيصحبت را با او باز م

هستند كه جز  یشه در مركز هر غوغا جمعيكه، هميبطور. گردديآورده، برم
تواند اخبار يم یبخوب یوارد ندارند، و هر تازه یل خبر كاريتماشا و تحص

ن موارد يكه در اين است كه اخباريا. ز آنها گرفته و مراجعت كندح را ايصح
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  .ب باتفاق آنها، مطابق با واقع استيت قريشود، اكثريغوغا در شهر منتشر م
  
 ر درباريفق
 

ر دربار يرا كه مردم باو فق یكه از پطرز بورغ بتهران آمده بودم، جوانياز وقت
داخله و  یها ك كه مركز وزارتخانهون و اريابان باب همايدم در خيديگفتند؛ ميم

ه بهلول يو رو یئت وزراء بود، با لهجه التيه و خارجه و جنگ و هيه و عدليمال
شناخت، و روابط  ین جوان تمام رجال را باسم و رسم ميا. زديمنش و رسو م

بودند، و موقع ظهر  یا ك در ادارهياگر دو برادر هر. دانستيگر ميكديآنها را با 
د برادرش از آنجا يكه با یآمد، و بسمت راه یرون ميا از اداره خود باز آنه یكي
را  یانداز ر دربار مقصود از نگاهيافكند فق یم ید، و باهم منزل بروند، نظريايب
، مطلب را »هنوز داشت نرفته«ا ي» داشت رفت«: یفورا با لهجه الت. ديفهم یم

شب ين استعفا و نصب ديا. شديعوض م یا ر وزارتخانهيمثال وز. كرديم یحال
رفتند، قبل از يآنوزارتخانه كه صبح بمحل كار خود م یبعمل آمده بود، اعضا

» رتون عوض شديوز«: بلند یر دربار كه با صدايدن بوزارتخانه بتوسط فقيرس
 .شدندياز واقعه خبردار م

ر يفق یچكس بخوبيد را هيجد یس الوزراين رئييئت وزراء و تعيه یاستعفا
 .انستديدربار نم

! رفتند«كلمه  یا ادايئت وزرا و ينمورد با اشاره بسمت محل هياكثر در ا
الممالك و  یبعالء السلطنه و مستوف. كرديها م نفعيذ یمطلب را حال» !رفتند

شدند، با يس الوزرا مين سه نفر رئياز ا یكيهروقت . ر الدوله ارادت داشتيمش
 یزيچكس چياز ه. كرديعالم من شغل بهمه كس ايدن آنها را بايبلند رس یصدا

شه يكرد، و در مقابل هميداد رد نميباو م یزيچ یاگر كس یخواست، ولينم
كه يبطور. داديت باو ميفين كيكس بهم خورد زودتر از همهيكه بدرد او مياخبار

ده يشن یر دربار بطور علنيوحوش دربار از فق ن اخبار حوليتر حيشه صحيهم
. شدنديدا مياست وزرا كانديشغل ر یدو نفر برا افتاد كهياتفاق م یگاه. شديم
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ر ينده، خبر خود را از فقينكه گويكرد، هميب شهرت مياز دو رق یكيش افتادن يپ
را، همه امتحان كرده يز. كرديد نميچكس در صحت خبر ترديده بود هيدربار شن

 .ستيد قابل خدشه نيگويوانه ميمه دين جوان الت نيبودند كه آنچه ا
آورد؛ از ممارست در صادر و يح را از كجا مين اخبار تازه و صحير ار دربايفق

روابط آنها با  یافه اشخاص و شناسائيوارد دربار، و از كثرت توجه در ق
ن يا. خواستياست وزرا را شاه در موقع بحران مير یدايفالن كاند. گريكدي

ل يتشك ید كه شاه او را برايفهميرود، مين شخص بدربار ميد ايديجوان كه م
خود بطور اجتماع از  یس الوزراء با وزراين رئيا یوقت. نه خواسته استيكاب
س الوزرا يدانست كه رئير دربار ميرفت و فقيون بسمت دربار ميابان باب همايخ
ر موقع از ير كه تنها و در غيفالن وز. برديبحضور شاه م یمعرف ینها را برايا
كرد كه استعفا ير دربار حس مياشت، فقن ديافه غمگيآمد و قيرون ميئت وزرا بيه

افه بشاش از يند و با قيوزارت بنش یرفت بصندليا عوض او كه ميكرده است و 
ن ياز چه راه است و در ا ین خوشحاليد ايفهميكرد، جوان الت ميابان عبور ميخ

 .كرديچوقت اشتباه نميخود ه یها اسيحدس و ق
 

 رنديگيهردو را م یع هم مشتريهم با
 

 .ديمباشر ما از راه رس یرزا مهديود چهار بعد از ظهر، مدر حد
كرده  یآور ن سرو آن سر جمعيف اشخاص و از ايكه راجع بتوق یكمشت اخباري

اگرچه . بود یبازار یها دهين اخبار هم همان شنيمستند ا یل داد، وليبود، تحو
ح را يصحده و يخود، سنج یگر یچ استيس یها د االسالم آنها را با محكيمؤ یآقا

ناجور بودند، كه  یف شدگان بقدريتوق یكرد، وليح ميم با استدالل تشرياز سق
كسب اخبار  یرا، برا یرزا مهديم ميصالح دانست. شديت او هم لنگ ميكم یگاه

سفر ساوه ما  ن هميد حسيس. رفت یرزا مهديم، ميبمركز غوغا بفرست یتر حيصح
ك يخانه او نزد. از در وارد شد كمال السادات شده است، یسواديكه با كمال ب

ن اول يدروازه دوالب، و از مركز اخبار دور، و از صبح در خانه نشسته و ا
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ده بود، نداشت يجز آنچه در راه شن ین او هم خبرياش بود، بنابرا مالقات روزانه
 .آمديم، بنظر ميكه ما داشتيتر از اخبار هيما یو اخبار او ب

ح است و يند، همه صحيگويها م د آنچه در كوچهو معلوم ش. برگشت یرزا مهديم
 ین پانزده ساله مشروطه كارهائيتناسب و ناجور را كه در ا یمردمان ب یا عده

 .اند اند، گرفته و حبس كرده ظاهر نموده یبود و نمود كرده و از خود
، یزدين يخ حسيد مدرس، شيس. ن الدوله، حاج محتشم السلطنهيسپهساالر، ع
جد الدوله، ممتاز الدوله، مشار السلطنه، فرمانفرما، سردار مقتدر، سعد الدوله، م

خ يها، ش یل ارمنيانس وكيرزا يبنكدار، م یدمحم تق ی، حاجیچ د دمحم اسالمبوليس
ر ين الملك، اميمين، سهام الدوله، لسان الملك، يد دمحم تدي، سین استرآباديحس - دمحم

ع ينها كه هم بايا! به«: ن گفتيسد حيس. ن هستنديگوزلو، جزو محبوس نظام قره
از آن  یعجالتا كس. است یها بامر ك ن حبسيا» را یرند هم مشتريگيرا م

روند و يدو نفر آژان م یكيقزاق با  یا نند عدهيب ینقدر مردم ميهم. ندارد یاطالع
ن يميد مدرس، مرد آزاد و ين سيب. كننديآورند و در قزاقخانه حبس م یآنها را م

و  یمجد الدوله عوام، اسالمبولچ یپرست، سعد الدوله مستبد و حاج الملك كهنه
دار  هيوارسته منور،وسهام الدوله سرما ی،مالیزدين يخ حسي، وشیبنكدار بازار

ر سابق با اختالف يوز ن الدوله و فرمانفرما، سه نخستيو مالك، و سپهدار و ع
؟ و كدام جامعه در كار است یمرام و مسلك و طرز فكر و راه معاش، چه تناسب

د االسالم يمؤ یحت. ستين اشخاص را محكوم بحبس كرده است؟ ابدا معلوم نيا
 .ن خصوص بدهديدر ا یح حسابيتواند توضيبودنش، نم یچ استيهم با همه س

عده . ميفتيم، از سلسله حوادث جلو بينموضوع برنگردينكه مجددا بايا یبرا
ن چهارصد پانصد نفر گفته، ي، بن راياء الديد ضين حكومت نود روزه سيمحبوس

 .اند و نوشته
ت شده، و آن سابقه پانزده ساله آنها در يك جهت جامعه رعايدرباره اكثر آنها 

. ر تراش بود، بحبس انداخته بودنديل ووزير و وكيت است، كه آنچه وزيمشروط
ر الدوله و مؤتمن الملك وصمصام السلطنه كه يالممالك و مش ین، مستوفيباوجودا

توان حدس زدكه ياند وم ه بودند معاف شدهيشتر در مشروطه مشار اليز همه با
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حبس پاره . ن اشخاص را خالف مصلحت دانسته باشندين كودتا تعرض بايمؤسس
ن يمياخذ وعمل بوده و اال مجد الدوله و  یرسد كه براين ميگر هم بنظر چنيد

اند، كه طرف  اره بودهگوزلو و سهام الدوله در مشروطه چك رنظام قرهيالملك وام
 یهائ د مضمونيكه بعدها در مجالس پشت سر س ید بعضيباشند؟ شا یديم و اميب

ن جرم، گرفتار شده باشند، و ياند بواسطه هم كرده یه او را نقاديگفته، و رو
بوده  یزم ترهائيه ین آنها باشند كه حبس آنها برايد بيهم شا یا باالخره عده

 یشخص یه حسابهايتسو ید فروخته وبرايبس ینگار است كه در روزنامه
ل وزارت يس الوزرا وكفيض رئيخان ف یسيرزا عيلك مرد وميگ. اند بمحبس رفته

مرخص به  یافته، اولين از حبس نجات يه مؤسسيد بتوصينه قبل، شايه كابيمال
 .ه شدندير مالين وزياء الديد ضينه سيدر كاب یخانه و دوم

ن در حبس ياء الديد ضينه سيمحكوم شد، تا آخر كابد يا تبعياجماال هركس بحبس 
 یكرد ول یمطالبه م یبعنوان اعانه مل یآنها مبلغ یها دارنده یا د، از پارهيس. ماند

ده بودند يدو روز فهم یكيح دادند، چون بعد از يوجه ترج یآنها حبس را بر ادا
د يسش يرون آمده، بريا زود بير يست و ديكه جان آنها در معرض خطر ن

د و از يست و پنج هزار تومان سلفير نظام بيآنها، ام كنفر ازيفقط . ديخواهند خند
 .ن عجله را خورده استينا بعدها افسوس ايقيحبس خالص شد، كه 

 
  كنميحكم م

 ید االسالم از در اندرون بخانه خود رفت، و فردا صبح عليآخر شب، مؤ
 .ميت را راه انداختصحب یايم و آسينشست. المعمول از همان راه آمد

ش نوشته، و يد االسالم چند نامه برايمؤ یشب رفقايروز و ديدر ظرف د
ها  سين اوضاع را انگليا. ديگوياد است، و مياطالعات امروز او از واقعات ز

. شوديس الوزراء مين هم دست آنهاست، و حتما رئياء الديض - ديبرپا داشته و س
ن آورده، ين قزاقها رامحرمانه از قزوي، كه ااند سواركرده یا ست چه حقهيمعلوم ن

 .كنندين حركات را ميو بزورآنها ا
. ل استيپست و تلگراف و تلفون هم تعط. اند روزصبح تمام ادارات را بستهياز د
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شب هم كه بشهر وارد يپر. اند د بحبس بفرستند، تمام نكردهيرا كه با یا هنوز عده
در . آژان مجروح وكشته شده است ینفراند، چند  ها حمله برده یسريشده، بكم

ها را هم عموما  روزنامه. اند ن رانجات دادهيه را باز كرده، محبوسيمحبس نظم
 .م استيرپنج معروف بماكسيمهاجم هم رضا خان م یها س قزاقيرئ. اند بسته
ك از ما سه يهر. ن بوديها همه دراطراف محبوس آنروزتا آخرشب صحبت یبار

راجع بسبب حبس آنها  یهائ م واستدالليگفت یم یزهائيآنها چ یتناسب ینفر، درب
سها يانگل یرا اگرعامل اصليز. ج بوديگ یليسرهم رفته مطلب خ یول. ميكرديم

از طرفداران واضح و روشن آنها، مانند فرمانفرما  یباشند چگونه است كه بعض
گفت يمداالسالم يمؤ یآقا.اند ش بخصوص نصرت الدوله هم بحبس رفتهيو پسرها
از طرفداران  ین اقدام بدهند، ناچارند بعضيبا یمل یخواهند رنگ رويچون م

ن اقدامات را از طرف آنها ندانند و عمل ير بدهند كه مردم ايخود را هم بگ یعلن
ن و فرمانده ياء الديد ضيهم در اطراف س یقدر. داشته باشد یقزاق یرو رنگ
م كه چكاره يشناختيرا همه م د، چون اويراجع بس. مهاجم صحبت شد یقزاقها

رسانده،  ین اقدام بخواهد خود را بمقاميله اينداشت كه بوس یاست، چندان تعجب
كه با آنها حساب  یباشخاص یاورد، وضمنا ضرب شستيسرها ب یتو یسر

اسم او را هم  یك، حتيچيراجع برضا خان چون ه یدارد نشان بدهد، ول یا خرده
ست، وچكاره است و ين شخص كيماند، كه ايتمان لنگ ميم كميده بودينشن
 ؟.اند دا كردهيها او را از كجا پيسيانگل

وار شهر يكه همانساعت بدر و د ید و اعالنياز نوكرها از راه رس یكي یعصر
 یالصاق بآن زده بودند، باق یكه برا یهنوز رطوبت چسب. چسبانده بودند، آورد

 یمهاجم است، كه بعض یاقهاس قزيرضا خان، رئ» كنميحكم م«ن همان يا. بود
ه، ينظم یگذاشتند، كه فردا آژانها. یخوريم... بامداد » كنميحكم م«از رنود جلو 

دند، اصل اعالن را از ياعالنات د» كنميحكم م«را جلو  ین جمله اضافيهرجا ا
 .وار كندنديد

ها در در و  ن اعالنياز ا یگر اثريست و چهار ساعت، ديكه بعد از بيبطور
اول اعالن را » كنميحكم م«نكه يرا مردم هم اكثر هميز. نماند یشهر باقوار يد
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ز، از ياطالع خواننده عز یبرا. ا نخوانده آنها را كنده بودنديده بودند، خوانده يد
 .آورم ینجا مين آنرا در ايع یكتاتورين اول حكم حكومت ديا

  
 كنميحكم م  

 .باشند یع احكام نظاميد ساكت و مطيشهر تهران با یتمام اهال - ماده اول
ر يدر شهر برقرار، و از ساعت هشت بعد از ظهر غ یحكومت نظام - ماده دوم

 .ديد در معابر عبور نماينبا یس مأمور انتظامات شهر، كسيو پل یاز افراد نظام
ش و يس مظنون بمخل آسايو پل ینظام یكه از طرف قوا یكسان - ماده سوم

 .ازات سخت خواهند شدانتظامات واقع شوند فورا جلب و مج
 یل دولت، بكليتمام روزنامجات، اوراق مطبوعه، تا موقع تشك -ماده چهارم

 .د منتشر شوديموقوف و برحسب حكم و اجازه كه بعد داده خواهد شد، با
موقوف، در معابر هم، اگر  یاجتماعات در منازل و نقاط مختلفه بكل -ماده پنجم

 .ه متفرق خواهند شديه قهرش از سه نفر گرد هم باشند، با قويب
نما يتآتر و س یفروش و عرق یشراب فروش یها در تمام مغازه -ماده ششم

 یده شود، به محكمه نظاميد بسته شود و هر مست ديقمار با یها تگرافها و كلوپ
 .جلب خواهد شد

ر از اداره ارزاق ي، غیل دولت، ادارات و دوائر دولتيتا زمان تشك - ماده هفتم
 .هد بودل خوايتعط

 .ن حكم خواهند بوديع ايخانه، هم مط خانه، تلگراف پست
 یند، به محكمه نظامينما یكه در اطاعت از مواد فوق خودداريكسان -ماده هشتم

 .ديها خواهند رس ن مجازاتيتر جلب و بسخت
شود، و مامور ين ميشهر انتخاب و مع یكاظم خان بسمت كماندان -ماده نهم

 ١٣٣٩ یالثان یجماد ١۴. بودمواد فوق خواهد  یاجرا
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  نياء الديد ضيس یاست وزراير
 

رضا صبح روز  - قوا و فرمانده كل یاريحضرت شهريون قزاق اعليزيويس ديرئ
ن، ياء الديد ضيس یاست وزرايد االسالم خبر صدور دستخط ريپنجم حوت، مؤ

كه بلقب سردار سپه هم ملقب شده  رپنج رايون قزاق رضا خان ميزياست دويو ر
آباد صادر كرده  روز عصر شاه در فرحين دو دستخط را ديا: است، آورده گفت

فكر است  ینقدر بين جوان اينكه چرا ايهم در اطراف شاه، و ا یقدر. است
جز  یا م، كه بعد از وقوع واقعه، البته چارهيمتفق بود یهمگ. مذاكره بعمل آمد

ن قزاقها، از ينند، و بگذارد كه ايآباد بنش د در فرحيرا باچ یم ندارد، وليتسل
 یوانگين دياء الديد ضين قزاقها، با سياگر ا. ندياين تا پشت دروازه تهران بيقزو

اورند، و مردم را ير بيرساندند، كه مثال شاه را هم از تخت بزيم یرا بجائ
 یهم بعد از كمنه ين زميشد؟ باالخره در ايگرفتار اختالف كلمه كنند، چه م

دانند كه يها خوب م دركارند و آن ین اصليم كه مسببيمتفق شد یمذاكره، همگ
و كشمكش خواهد  یست، و باعث جنگ داخليممكن ن ین آسانيبرداشتن شاه با

قه يمضا یرپنجش كه تازه سردار هم شده است، بين ميد، و ايد سيشد، و اال شا
 .باشند
 یم حدسيك نتوانستيچيه یم، وليحبت داشتنه صيكاب یهم در اطراف وزرا یقدر

د ين مؤيبا وجود ا. ها همه بحبس رفته بودند منتظر الوزراه. ميدر اطراف آنها بزن
د داشته ينه سيدر كاب یته آهن پستهائيكم یممكن است اعضا: گفتياالسالم م

بآنها  یليان كرد كه من خيآن ب یته و اعضاين كميراجع به ا یباشند، و شرح
ك يچيد، هينها كه شما اسم برديا: د االسالم گفتميمؤ یاجماال بآقا یادم ولگوش ند

است وزراء دارد؟ ين وجهه رياء الديد ضيگفت مگرخود س. وجهه وزارت ندارند
كه در » .هم داشته باشد ین نوكريد چنين آقا،بايچن«من فورا مثل فرانسه 

است، نظرم  یركمثل معروف ت» .ن چغندريگ، واين ديا« یقت، همان معنيحق
 .ق كردميشان را تصديآمد و گفته ا

  ت داشت يد االسالم خصوصي، كه با ما و مؤید دمحم خان رضوينروز سيعصر ا
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د االسالم بخانه سپرده يمؤ یمعلوم شد، آقا. د االسالم آمديبه منزل ما، بسراغ مؤ
 یقاشان داللت كنند، و چون آياز محارم را بمحل ا یو اجازه داده است كه بعض

 یخالصه آقا. اند شان را باو اطالع دادهياز محارم بوده است محل ا یرضو
ها به  غاميپ ید االسالم بعضياز هر در صحبت شد، مؤ یهم نشست، قدر یرضو

 ینين، بخصوص سلطان دمحم خان نائياء الديد ضيوحوش س از حول یا پاره
 .فرستاد

د منعقد بود و ما، بازاز صبح زو یصبح روز ششم حوت، جلسه سه نفر
ن به تهران صحبت يبدوا از انقالب مشروطه، و سپس از آمدن مجاهد یبمناسبت

ست بكجا ين انقالب معلوم نيجه ايان عرض كردم، اگرچه نتيمن بآقا. ش آمديپ
اتفاق  یالثان ین دفعه، در ماه جماديانقالبات آن دو دفعه هم مثل ا یول. انجامد

ن انقالب هم كمتر از آن يجه ايده داشت كه نتيعقد االسالم يمؤ یآقا. افتاده است
نبوده است، كه  ین عده از رجال كشوركار كميرا حبس ايز. دو نخواهد بود

 .اند دهيچيما پ یبرا یله بزرگيشود فتيمعلوم م. اند صورت داده
را گرفته و بحبس انداخته بودند، كه در عدم  یا ن دو روزه هم، باز عدهيدر ا

ن يكه با ا نيدر اطراف ا یليما خ. ن دو روز اول بوديمحبوس تناسب، مثل همان
ك نظر باهم متفق يدر . ميكرديخواهند كرد، مذاكره م یا ن چه معاملهيمحبوس

را يست، زيدر كار ن یا م، كه نسبت بجان آنها بطور عموم مخاطرهيالكلمه بود
كه : گفتيسالم مد االيمؤ. ستندينكاره نيا ین كمدين ايان مؤسسيم كه آقاين داشتيقي

ها را  از آن یا ب بدهند، و بحكم محكمه پارهيآنها ترت یبرا یا ست محاكمهيدور ن
 ین كمديل، معتقد بودم كه ايدل یمن ب. نديد نمايا تبعيمحكوم بحبس در قالع 

است يبود كه در شب انتشار خبر ر یو مستندم تفأل. سر خواهد آمد یبزود
فَأََخذَتُْهُم «ه يبت كار او از قرآن زده، و آعاق ین براياء الديد ضيوزراء س

تمام شده و  یبزود ین بازيكردم كه ايان عرض ميو بآقا. آمده بود* »َحةُ يالصَّ 
 .كار خواهد آمد یرو یگريرنگ د
 ینيله سلطان دمحم خان نائيا بوسيآمد، و گو یرضو یآقا یعنيهدهد سبا،  یعصر

گر از فردا يكه ما د یورده بود، بطورن آيد تأميد االسالم، از سيمؤ یآقا یبرا
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ضمنا من . ميد االسالم چشم بپوشيبامزه مؤ یها جالب و صحبت یهايد از نقاليبا
ره محاسبات چند يگفت فقط از دا. ه پرسش كردمي، از ادارات مالیرضو یاز آقا

ه يادارات اعم از مال یروند، باقيكه كار حواله در دست آنها است، باداره م ینفر
حوالجات را امضاء  یر كه ندارند، پس كيدم وزيپرس. ه همه بسته استيلو عد

هم در اطراف  یقدر. نه سابقيه كابيل ماليخان كف یسيرزا عيكند؟ گفت ميم
 :ميباالخره گفت. ن امضاء مذاكره شدينبودن ا یقانون

او كماكان در  یباو داده باشد كه امضا یاراتين اختياء الديد ضيممكن است س
د يخان شا یسيرزا عيكردم كه م یگوئ شيمطاع باشد، من پ یاهنشاهبانك ش

 .د هم بشودينه سيه كابير ماليوز
م يتوانست یآمد و ما م یگر بخانه ما نميد االسالم دياز روز هفتم حوت، چون مؤ

   .بخود گرفت یعيما حالت طب یم، زندگيكن یرائين پذياز وارد یبطور عاد
  

   :مآخذ◄ 
 

» قاجاريه دوره اداري و اجتماعي تاريخ يا، من، زندگاني شرح «مستوفيعبدهللا 
  ١۵۴- ٢١٧صص   - ١٣٧٧ زوار، انتشارات  –جلد سوم 
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  فصل هفتم

 

  ١٢٩٩علل کودتا : اصغر زرگر یعل
  
س در دورۀ يران و انگليا یاسيخ روابط سيتار«اصغر زرگر در کتاب  یعل

   : ويسدمی ن)  ٨(  ١٢٩٩دربارۀ کودتا »رضا شاه،
، که به قدرت رسيدن رضاخان منجر شد در زمانی رخ ١٩٢١کودتای سال « 

. داد که ايران با يکی از بحرانی ترين ادوار تاريخ معاصرخويش روبرو بود
همانگونه که مالحظه خواهد شد، اگرچه طرح کودتا را مقامات انگليسی مستقر 

ور رضا خان ايفا در ايران، ريختند، ولی عوامل داخلی نقش مهمی در ظه
در واقع کودتا اقدامی در جهت جلوگيری از تجزيه و اضمحالل کشور يا . کردند

دولتی که در اواخر سال . بود» انفجار انقالبی«گرفتار آمدن آن در يک 
تحت رياست الوزرايی سپهدار اعظم تشکيل شد از لحاظ داخلی ضعيف ١٩٢٠

رفت، و دوره ای از انفعال و ترين دولت ايران از بدو مشروطيت به شمار می 
، اکثر ايرانيانی ١٩٢١در اوائل  سال ) ١.(تشويش مدام بر کشورحکمفرما گرديد

که از رشد سياسی برخوردار بودند بر اين نکته واقف بودند که مملکت آنها به 
همانگونه که آقايف اظهار می . يک  دولت مرکزی  قوی احتياج وافر دارد

بود که اقشار فرو دست مردم نمی خواستند، بلکه اقشار موضوع تنها اين ن« دارد
شرايط  ) ٢(».باالی مردم هم ديگر نمی توانستند به سبک گذشته ادامه دهند

شاه جوان مردد و مطيع بود رؤيای سفر به اروپا در . داخلی از اين بدتر نمی شد
. سر داشت و ملت خويش را نيز می خواست به سرنوشت خودشان واگذارد

حاکم ايران کامالً فرتوت و نااليق بود و توده های  مردم نيز به نحو شديد  طبقه
. امنيت داخلی  وجود نداشت)  ٣. (فقير و نسبت به آيندۀ خود بی تفاوت بودند

برای مقاومت در مقابل حتی ضعيف ترين حملۀ نظامی به کشور هم هيچ  
دولت مرکزی در نا امنی کشور و ناتوانی . نيروی نظامی کارا وجود نداشت
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اعمال يک کنترل مؤثر بر مملکت، دخالت دولت بريتانيا به منظور حفاظت از 
  . تجاری  اش  را اجتناب  ناپذير  ساخت  -منابع سياسی 

دو عامل ديگر نيز بر پيچيدگی موقعيت افزود و زمينه را برای کسب قدرت 
يکی . مساعدتر ساخت ١٢٩٩اسفند  /   ١٩٢١توسط رضا خان در فوريه 

در دو واليت شمالی » نهضت های آزاد يبخش ملی « ماهيت گريز از مرکز
گيالن و آذربايجان بود، اين حرکتهامانع از آن بود که برای تحکيم قدرت دولت 

رهبران اين حرکتها  ضد . و استقرار نظم در ايران زمينه مساعدی فراهم شود
آنها حتی . برخاسته بودند انگليسی بوده و با دولت هوا خواه بريتانيا  به جنگ

پس از آنکه حکومت ملی گرای مشير الدوله نيز جايگزين دولت وثوق الدله شد، 
تالشهايی که . باز هم دست از مقاومت در برابر کنترل دولت تهران برنداشتند

برای جلوگيری از روند تجزيه و اضمحالل کشور و سرکوبی اين حرکتها الزم 
بعالوه فشار مالی فوق . ش از پيش ناتوان ساختبود، اين دولت ضعيف را بي

العاده و فساد و تباهی گسترده ای  که تشکيالت اداری را در بر گرفته بود دولت 
عالوه بر اين، رؤسای ايالت و اشراف زميندار نيز با . را از کار انداخت

استقرار يک دولت مرکزی قدرتمند خواستار آن بودند، موقعيت سنتی  و ممتاز  
وه فوق الذکر را که مدتهای مديد بود از ساخت متشتت اين دولت فئودال مآب گر

  ) ٤. (استفاده می بردند به خطر  می افکند
دوم آنکه از انقالب مشروطه به بعد و بويژه پس از شروع جنگ جهانی اول، 
در ميان نمايندگان مجلس و اعضاء کابينه ها فرقه گرايی مزمنی پديدار گشت که 

اعضاء ليبرال مجلس و هيئت های دولت . نظام مشروطه مؤثر افتاد در تضعيف
از لحاظ کمی و تجربی ضعيف بودند و برای  ارائه  برنامه ای پويا در جهت 

فاقد  ١٢٩٩/  ١٩٢١جلوگيری از سقوط و فرو پاشی نظام مشروطه در سال 
ت در در نتيجه بسياری از مليون از ناتوانی دول. قدرت و سازمان کافی  بودند

بسياری از رهبران ايرانی به اين . اعادۀ نظم دچار نگرانی روز افزونی شدند
نتيجه رسيده بودند که در برابر چنين وضعيتی تنها راه حل موجود اين است که 
از طريق يک کودتا به تنها نيروی  سازمان  يافته اجتماعی،  يعنی قشون روی 
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رضا خان مدتها قبل از  کودتا، برای  بنابر يکی از منابع ايرانی،) ٥.(آورده شود
پيشنهاد همکار داده بوده )  ٦(خاتمه دادن به اغتشاش داخلی،  يک بار به مدرس 

ولی اکثر ايرانيانی که به واقعيات سياسی آن زمان آشنا بودند، اعتقاد ) ٧.(است
داشتند که قدرت بريتانيا در ايران بيشتر از آن بود که يک کودتاچی ايرانی 

  . ند آن را از نظر دور داردبتوا
از لحاظ خارجی، مشکل اصلی از رويارويی شوروی و انگليس حاصل شده 

هر دو قدرت بنا به داليل مختلف، نيروهای خود را در خاک ايران . بود
نيروهای شوروی در شمال بر جای مانده و به حمايت از . نگهداشته بودند

اميدوار بودند که  با دولت ايران به  جمهوری شوروی در گيالن ادامه دادند، آنها
توافق برسند، در حاليکه نيروهای بريتانيا بدين جهت در ايران مانده بودند که از 
پيشروی احتمالی روسها به تهران جلوگيری کرده و اميدوار بودند که پس از 

  .بتوانند برای مسئله ايران يک راه حل  نهايی بيابند ١٩١٩منتفی شدن قرار داد 
ف اساسی بريتانيا  آن بود که يک دولت با ثبات و نيروی مسلح قوی در هد

ايران ايجاد کند که بتواند از رسوخ بيشتر بلشويکها درخاور ميانه از طريق 
اگر اجازه داده  ميشد بلشويسم بر ايران چيره گردد، . ايران، ممانعت کند

دوستان نيز به احتمال آن که روزی بريتانيا نتواند مانع از آن شود که هن
 ١٢٩٩/  ١٩٢١از اين رو کودتای . سرنوشتی  مشابه دچار شود بسيار بود

طرح شد تا نقش تاريخی ايران بعنوان يک دولت حائل بين امپراطوری بريتانيا 
  .و روسيه شوروی از سر گرفته  شود

  
  : نقش بريتانيا در کودتا 

  
يادی بنا به دالئل  ، تا حدود ز١٩٢٠دولت بريتانيا قبالً در اواخر سال  

، قوای ١٣٠٠فروردين  /  ١٩٢١اقتصادی، تصميم گرفته بود  که  تا اول آوريل 
نام آن بخش از نيروهای  بريتانيا که در شمال غربی (   (Norperforce)شمال 

اين تصميم همراه با خطر ) ٨. (را از ايران خارج کند) ايران مستقر  شده بودند
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و ديگر واليات، اصالحات نظامی در ايران را به يک  فزايندۀ بلشويسم در گيالن
از اين رو قبل از آنکه تخليه قوا بعمل آيد مقامات . ضرورت تبديل کرده بود

انگليسی در لندن و ايران چنين طرح ريختند که يک هستۀ نيروی نظامی ايرانی 
ه و بر جای گذارند که بتواند پس از خروج نيروهای بريتانيا، نظم را حفظ نمود

پيشروی نهايی بلشويکها را به سوی تهران که در آن زمان اجتناب ناپذير  می 
  .نمود، مانع گردد

به  ١٩١٩تشکيل يک قوای متحدالشکل، يکی از اهداف اساسی قرار داد  
يک ١٢٩٨اسفند /  ١٩٢٠شمار  می رفت، بدين منظور  در اواسط ماه مارس 

تهران تشکيل شد که سازمان  کميسيون نظامی مشترک ايران و بريتانيا در
اين کميسيون به صورت متفق القول . ارتش آيندۀ ايران را طرح ريزی کند

توصيه کرد که لشکر قزاق به انضمام پليس جنوب و ژاندارمری در يک نيروی 
ولی کلنل استاروسلسکی از همراهی در )  ٩.(نظامی متحدالشکل ادغام گردد

کت در هرگونه تغيير و تحول در وی از شر. چنين طرحی امتناع ورزيد
سازمان نيرويی که بر اساس معاهداتی استوار شده بود که بنا به اعتقاد وی 

استاروسلسکی معتقد بود اگر برای قرار . هنوز معتبر  بودند،  امتناع ورزيد
بعنوان شخصی قلمداد خواهد « دادن قزاقها در کنترل بريتانيا همکاری  می کرد

  ) ١٠(».انه ای منافع روسيه را قربانی کرده استشد که به نحو خائن
با چينين استداللی از طرف استاروسلسکی، روشن است که چرا انگليسيها  

به افسران روسی . اينچنين بر ضرورت انحالل قوای قزاق ايران تاکيد داشتند
اعتماد نبود و در صورت حملۀ احتمالی بلشويکها، قزاقها را به حمايت از 

ولی برای دولت بريتانيا اين مسئله که با قوای ) ١١.(کار کنند شوروی وارد
  .قزاق چه بايد  کرد، مسئله ساده ای نبود

، وزارت جنگ برتيانيا طی تلگرافی به ١٢٩٩مهر  ١٤/  ١٩٢١اکتبر  ٦در 
ژنرال هالدن، فرمانده عالی  نيروهای بريتانيا در بين النهرين، به ژنرال 

اطالع داد که  مشکل حل مسئله » قوای شمال « آيرونسايد، فرمانده جديد
تا حد زيادی به شخصيت، کاردانی و « استاروسلسکی و ديويزيون قزاق 
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او بايد تالش کند که نفوذ شخصی خود . سرسختی  خود آيرونسايد بستگی دارد
را بر استاروسلسکی و هر نيروی ايرانی ديگر بر قرار کند، تا اين امکانات 

رده ساختن خواسته های مقامات سياسيمان در تهران به آنها در جهت بر آو
در اين تلگراف به صورت تلويحی به آيرونسايد ) ١٢.(نحو احسن هدايت گردد

  .اختيار تام داده می شد که شر  افسران ديويزيون قزاق را کم کند
در اين بين ديويزيون قزاق ؛ بعنوان تنها نيروی نظامی کارا و  با ديسيپلين  

از سوی حکومت مشير الدوله وظيفه يافته بود که بر ضد نيروهای موجود، 
در آغاز . شورشی کوچک خان و  همراهان بلشويک  آنان وارد عمل گردد

ولی  . چنين می نمود که قوای مزبور در برخورد با شورشيان موفقيتهايی دارد
شهريور  اوايل /  آنها که در اواخر  ماه  اوت . پيشروی  قزاقها کوتاه مدت بود

سعی کرده بودند انزلی را تسخيرکنند نه تنها کاری از پيش نبردند، بلکه از 
مهر رشت را تسخير  کردند، / قزاقها درماه اکتبر. رشت نيز بيرون رانده شدند

استاروسلسکی  در .  ولی پس ازچند روز  باز هم از آنجا  بيرون  رانده شدند
شکست قزاقها . ود را کامالً از دست دادمقام فرمانده کل قوای قزاق ، اعتبار  خ

و هزيمت قريب الوقوع آنها برای مقامات انگليسی  موقعيت را فراهم  آورد که 
  .افسران روسی را از صفوف  قزاقها تصفيه کنند

ژنرال آيرونسايد و نورمن، سفير بريتانيا در تهران، طی چند جلسه گفتگوی 
ويض  افسران روسی با افسران پيگير با شاه و دولت ايران، برضرورت تع

  .انگليسی تاکيد  ورزيد
آنها را تهديد کردند که درصورت عدم موافقت و همراهی با پيشنهاد آنان ،   

نيروهای بريتانيا را فوراً فراخواهند خواست و تمام کمکهای  مالی بريتانيا به 
  )١٣( .قوای  قزاق  را قطع خواهند کرد

 ١٩٢٠اکتبر  ٢٨ان ايستادگی کرد  و در نتيجه  در مشيرالدوله در برابر فشار آن
با توجه به منافع « ولی شاه جوان موافقت کرد که .  معزول  شد ١٢٩٩آبان  ٣/ 

از آنجايی که بريتانيا حامی وی محسوب با بريتانيا به کار بپردازد، و » ايران
با  قرار شد که)  ١٤. (می شد از  آنان تقاضا کرد که  وی را تنها نگذارند
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ملحوظ داشتن نظر بريتانيا ، يک دولت جديد انتخاب  گردد و سپهدار اعظم که 
در مورد تمايل  وی    به اجرای  برنامۀ  انگليسها ترديدی  نبود،  اين مهم را 

  )١٥.( به عهده گرفت
زيرا آگاه . مقامات انگليسی تالش داشتندکه نگذارند قوای قزاق وارد تهران شود

زاقها به تهران برسد ديگر نمی توان  آنها را از آنجا بيرون بودند اگر پای  ق
کشيد، و اين وضع می توانست بر سياست بريتانيا در ايران تأثير بسيار ناگواری 

نيروهای قزاق پس ازشکستی که متحمل شدند  توانستند از ) ١٦.( داشته باشد
مايلی قرارگاه ، منطقه ای درچند "آقا بابا"رشت عقب نشينی کنند، ولی اينک در

مع هذا وظيفه اصلی  وی آن بود که افسران . نيروهای  بريتانيا ، مستقر سازد
از آنجايی که بخت و اقبال با آيرونسايد همراه . روسی را از  افرادشان جدا سازد

بود، استاروسلسکی به دلخواه وی رفتارکرد وقبل از آنکه افرادش  به تهران 
آبان به تهران آمد و هنگامی که به  ٧/ اکتبر  ٢٩برسند، استاروسلسکی خود در 

. حضور شاه بار يافت اطالع حاصل کرد که از مقام خويش معزول گشته است
وی تالش کرد که دو باره کنترل قزاقها را در دست گيرد ولی موفق نشد، زيرا 

بين واحدهای   آيرونسايد درمقام احتياط پيشدستی کرده ارتباطات تلگرافی
لهذا هنگاميکه منباب مثال، برای قزاقها . ق رازير نظر گرفته بودمختلف قزا

پيامی ارسال  می شد که به سوی پايتخت حرکت کنند، تلگرافچی انگليسی متن 
" آقا بابا"فرمان مزبور را تغييرداده و  قزاقها  همچنان در کنترل انگليسيها در

نظامی  مؤثر  محروم  با اين حيله  استاروسلسکی از يک حمايت . برجای  ماندند
   )١٧  (. گرديد

انگليسيها تمام افسران روسی، ازجمله استاروسلسکی، را  تحت  بازداشت قرار  
  .داده و به عراق  انتقال دادند

هرچنددولت ايران سردار همايون، يکی از اعضاء خاندان سلطنت، را به مقام 
مؤثر قزاقها در  فرماندهی جديد ديويزيون  قزاق  منصوب  داشت، ولی کنترل

ادارۀ امور آنها  به کلنل اسمايث سپرده شد،  نامبرده  .  دست بريتانيا باقی  ماند
برای  سازمان  ١٩١٩يکی از افسران انگليسی  بود که  بنا به مفاد  قرار داد 
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   )١٨(  . يک ارتش  نوين به ايران اعزام شده بود
به نظر می آمد که لندن اصالً  .لندن برای مدتی نمی دانست که با قزاقها چه کند

همان روزی که استاروسلسکی معزول  . از وقايع جاری  ايران اطالعی ندارد
گرديد، گرزن طی تلگرافی  به نورمن ،از اين  نکته گاليه داشت که بار ديگر 

يک چرخش  « بدون آنکه کوچکترين هشداری دريافت داشته باشد با آنچه 
زيرا تا يک . لقی می کند، مواجه شده استت» معکوس کامل درسياست ايران

هفتۀ قبل، عليرغم ترديدهايی که موجود بود، نورمن وزرات امور خارجه 
از نخست « بريتانيا را متقاعد ساخته بود که موفقيت سياست بريتاينا در ايران 

اما  . و تحمل و حمايت از استاروسلسکی جدا  نمی باشد... وزيری  مشيرالدوله 
و بازيگران در « کرزن در ادامه می افزايد» .چيز تغييرکرده است اکنون همه

 مسير ناپديد شدن اختياری و اجباری می باشند بدون آنکه با دولت اعليحضرت 
در خاتمه کرزن به » . هيچگونه مشورتی  صورت گرفته باشد ]پادشاه بريتانيا [

د ، که ژنرال بدون ترديد بر اين نکته واقف می باش« نورمن هشدار می دهد 
آيرونسايد و شما  با تصميم گيری در مورد  يک سياست جديد به شيوه ای که  

  ]خط مشی جديد [ توصيف  نموده ايد، و با انتخاب عواملی برای اجرا ی اين 
مسئوليت  مهمی  را برعهده گرفته ايد که تنها موفقيت می تواند آن را توجيه 

  ) ١٩ (».کند
ست بريتانيا در ايران از تصويب و اجرای قرار داد برای کرزن موفقيت سيا 

او جدايی ناپذير بود، قرار دادی که تا به آخربر آن به نحو غريبی  ١٩١٩١
ولی نورمن که بر واقعيات سياسی ايران واقف بود، از .  پافشاری می کرد

وی  به خوبی می دانست که قرار داد مزبور . موفقيت يک برداشت ديگر داشت
سند مرده ای بيش نيست و تنها  مايه شرمندگی سياست بريتانيا  می  هم اکنون

باشد و از اين رو بريتانيا بايد برای تشکيل يک ارتش ايرانی که توسط بريتانيا 
رهبری گردد که خود  يکی از اهداف قرارداد بود به صورتی  مستقل از قرار 

و قربانی  ساختن   نورمن در توجيه اخراج استاروسلسکی. داد وارد  عمل گردد
اخراج استاروسلسکی و « : حکومت وجيه الملله مشير الدوله به کرزن نوشت
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، و کنترل انحصاری افسران انگليسی برتنها نيروی منظم افسران روسی او
نظامی ايران، ما را بويژه از تغييرات نابهنگام سياستهای داخلی ايران مستقل  

  ] ١٩١٩ [ی ، اعمال تدريجی  قراردادداشته و درصورت  فقدان تحوالت خارج
  )٢٠(» .را تضمين می کند

نورمن هم رأی با ژنرال ديکسون سرپرست هيئت نظامی بريتانيا ، کامالً 
خواستار تشکيل ارتش متحد الشکلی بود که زير نظر  افسران انگليسی  قوای 

 ٢١.نمايدقزاق را در خود ادغام نموده  و دولت بريتانيا  نيز به آن کمک مالی  
دولت ايران در . نورمن بنا به ابتکارخود  اين پيشنهاد را تسليم دولت ايران نمود 

ولی پس از مدتی برای تحقق آن با سفارت بريتانيا .  آغاز اين پيشنهاد را رد کرد
لندن ميل نداشت  که مسئوليت مالی چنين تجديد ) ٢٢. (تماس حاصل کرد

، ولی تا بدانجايی که به امور  ديويزيون  سازمان گسترده ای را به عهده گيرد
لندن « قزاق  مربوط می شد، کرزن اين نکته را برای  نورمن توضيح داد  که 

حاضر خواهد بود برای کمک به افسران انگليسی که از سوی  ژنرال آيرونسايد 
فعالً مساعدۀ  ] قوای قزاق [و شما انتخاب می گردند، درامرتجديد سازمان

  . درنتيجه ديويزيون  قزاق همچنان برجای  ماند) ٢٣(» .دهد  ديگری ارائه
مهمترين مسئله  –که عمالً  فرماندهی نيرو را برعهده داشت  –برای آيرونسايد  

موجود در رابطه با قوای قزاق، تاريخ روزی بود که  قوای بريتانيا  از ايران 
لهذا مسئله )  ٢٤. (ندخارج  شده و  قزاقها  از قيد  نظارت بريتانيا  رها می شد

آيرونسايد  که بر تجديد . رهبری می بايست هرچه زودتر فيصله می يافت
سازمان  قزاقها  نظارت داشت، از عملکرد  آترياد همدان و فرمانده آنان رضا 

ژنرال آيرونسايد و کلنل اسمايث که وی )  ٢٥.( خان، تحت تأثير قرار گرفته بود
او » بيدرنگ و الاقل به صورت موقت« م شدند را در نظر گرفته بودند ، مصم

/  ١٩٢١با فرا رسيدن ژانويه ) ٢٦.( را  به فرماندهی ديويزيون منتصب سازند
نظريات آيرونسايد در مورد نقش آتی رضاخان و قزاقها  شکل   ١٢٩٩دی 

  .مشخصی  به خود  گرفته بود
من در . دآنچه ايران می خواست يک رهبر بو«  او در خاطرات خو د نوشت 
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خان او رضا.  را ديدم که توانائی رهبری ملت را داشت يک نفرتنها اين کشور 
ايا . می گرفت قرار تنها  نيروی  مسلح  کارآی  کشورکه در رأس مردی . بود

  ) ٢٧( ».شاه آنقدر  قوۀ تميز  دارد  که به اين مرد  اعتماد کند
و برخی  از مقامات اروپائی  در تهران اگر چه آيرونسايد همانند  پادشاه ايران  

دچار  اين  وحشت نشده بود که به محض خروج بريتانيا روسها دست به 
، ولی معتقد  بودند که  شايد  روسها  تمام مساعی خود را . تعرض خواهند زد

بر ترويج مسالمت آميز  آراء خود در ميان سياستمداران ايرانی ، همراه با يک  
مرکز دهند و لهذا به نظراو تنها راه  جلوگيری از يک  انقالب ارتشائ گسترده ت

مع هذا  دگرگونی و تحول )  ٢٨(  .داخلی در ديکتاتوری نظامی نهفته بود
جامعۀ ايرانی نبايد به اندازه ای  شديد  باشد  که نظام سياسی را سراسر نابود  

فوريه  ١٢ لهذا  در روز . ساخته و در نتيجه  وضعيتی نامعلوم  پيش آورد
در آخرين گفتگويی که بين رضا خان و آيرونسايد  ١٢٩٩بهمن   ٢٣/  ١٩٢١

صورت گرفت، آيرونسايد حاضر شد با  دو شرط به رضاخان اجازه دهد که 
  :قدرت را در تهران بدست گيرد

وی متعهد گردد که در حين خروج انگليسيها  از ايران، آنها را مورد  )  الف 
  .قرار ندهد حمله 

برای سرنگونی  شاه  دست  به يک  اقدام قهر آميز  نزده  يا وقوع چنين  )   ب 
در موردهردو  خوااستۀ   ]رضا خان  [آيرونسايد نوشت. اقدامی  را  اجازه ندهد

  )٢٩( .من قول  قاطعانه داد که  طبق ميل ما عمل نمايد
از آنکه  وی قبل . آيرونسايد برای حضور در کنفرانس قاهره به بغداد احضارشد

بنا به شرح . ايران را ترک کند برای ديداراز سفير بريتانيا و شاه به تهران رفت
آيرونسايد از اين وقايع وی نورمن  را در بارۀ گفتگوهای بسياری که با رضا 
خان داشته و برنامه ای  که قرار بود حداقل يک ماه  قبل از خروج نيروهای 

ت، زيرا به محض آنکه نيروهای بريتانيا صورت بگيرد، درجريان گذاش
. انگليسی خارج می شدند ديگر  معلوم نبود که وضعيت بعدی  قابل کنترل  باشد

آيرونسايد در جلسۀ  ديگری  که به حضور شاه رسيد سعی کرد وی را )   ٣٠(
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. ولی شاه مخالفت کرد. متقاعد سازد که اختياراتی به رضا خان تفويض کند
شش روز  بعد رضا خان به کمک کلنل اسمايٍث و تنی  باالخره کمتر  از )  ٣١(

چند از ديگر افسران انگليسی، وهمراه با سيدضياءالدين طباطبائی، از  روزنامه 
در رأ س  ١٢٩٩دوم اسفند /  ١٩٢١فوريه   ٢١نگاران  معروف  آن زمان، در 

آيرونسايد در يادداشتهای )  ٣٢.( قزاق  به سوی تهران پيشروی کرد ٢٥٠٠
ولی در . تا قبل از کودتا به سيد ضياء دستيار رضا خان  اشاره ای نمی کند  خود

روايتی ديگر از کودتا بر تقش دست اندر کاران سفارت بريتانيا  و فعاليتهای 
  )٣٣.( خود سيد ضياء در زمينه اقدامات اوليه تاکيد به سزايی شده است

انيا و وابسته نظامی بنا به نوشتۀ ژنرال ديکسون، سرپرست هيئت نظامی بريت
برخی از . اسبق سفارت ، انگليسيهای  مقيم تهران آشکارا اختالف نظر داشتند

مقامات بريتانيا، از جمله خود ژنرال ديکسون خواستار آن بوده اند که در تالشی 
برای نزديک شدن به مليون، بويزه مشروطه خواهان قديمی ، با احساسات 

سياست « ن خواستارآن بودندکه همان به اصطالحولی ديگرا. عمومی کنار بيايند
  .کما فی السابق  ادامه  يابد» سرسختانه

کسانی که هواخواه سياست اخيرالذکر بودند اعتقاد داشتندکه ايرانيها قومی مطيع   
بودند که با اعمال شيوه های غيردموکراتيک درميان آنها زودتر می شد به نتيجه 

ای حاصل ازعملکرد مزبور به رأی  العين زيراهنگاميکه دستاورده. رسيد
مشاهده گردد، وسائلی که برای کسب  آنان به کار رفته است نيز عموماً مورد 

نورمن خود به يک راه مبتنی بر قانون اساسی معتقد . قبول قرارخواهد گرفت
 .متقاعد گرديد»شيوه های سرسختانه«ولی باالخره ازسوی هواداران بود،

)٣٤ (  
سون که مخالف آن طرح بود، فرد ديوانه ای  تلقی  گرديد  و سفير  ژ نرال ديک 

سياست اتخاذ شده بر )  ٣٥. (بريتانيا  خواستاراحضار فوری وی از تهران شد
آن قرار داشت که به کمک فردی عادی يک دولت قوی استقرار يابد که بدون 

مخالفان سياسی  دو دلی و ترديد برنامۀ بريتانيا را درايران پياده کرده و بر ضد
  .اين برنامه برخوردی  قاطع در پيش گيرد
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) ٣٦.(انگليسيها برای اين منظور کانديداهای متعددی را در نظر گرفته بودند 
يکی از آنان سيد ضياءالدين بود؛ فردی عادی و سر دبير روزنامۀ رعد که مدتها 

بسيار محبوب  وی  در ميان انگليسيهای ايران. بود از بريتانيا هواداری می کرد
سيد ضياء بويژه با هاروارد دبيرشرقی سفارت . بود  و از حمايت آنها برخوردار

احتماالً هاوارد درمورد سياستهايی که از سفارت . بريتانيا روابط نزديکی  داشت
ملک الشعراء بهار، که . بريتانيا سرچشمه می گرفت نظری تعيين کننده داشت

  :محسوب  می شد می گويداز ناظران دقيق اوضاع آن زمان 
دوستی هاوارد با سيد ضياء بود که باعث شد بريتانيا سيد ضياء را در مبارزه  

  )  ٣٧.(برای  اصالحات و استقرار  نظم در کشور ياری  دهد
گذشته ازحمايت بريتانيا، سيد ضياء در امررهبری  و اصالح شور و شوق 

ز کودتا از سردبيری رعد دست وی چند ماه قبل ا. فراوانی  ازخود نشان می داد
روزی  که سپهداراعظم کابينه . شسته و خود  را کامالً وقف سياست کرده بود

هيچکدام « خويش را تشکيل داد، سيدضياء به يک ازدوستان خود اظهارداشت 
مهمترين امری که سيد ) ٣٨(»...اينها چيزی نيستند، ماخودمان بايد کاری بکنيم

ش با آن روبرو بود، جلب يک نيروی وفادارو کار آمد  ضياء در اجرای برنامه ا
به شمار  می رفت که بتواند با حمايت آن کودتا کرده و کنترل حکومت مرکزی 

از اين روسيد ضياء متوجه  ديويزيون قزاق شد که هنوز نشانه . را بدست گيرد
بريتانيا دراقدامی جهت به تصويب . هايی ازنظم و ديسپلين را دربرداشت

. کمک مالی خود را به قوای مزبورقطع کرده بود ١٩١٩ندن قرارداد رسا
سيدضياء به سفارت بريتانيا رفت وخواستار آن شد که به منظور وجود  يک  
قوای  نظامی مؤثر پس از  خروج نيروهای بريتانيا ، کمکهای مالی بيشتری 

نجام تا حدودی بر اثر مساعی  وی کمکهای  مالی  ای ا)  ٣٩.( ارائه گردد
گرفت و تماس  نزديک و مداومی  بين سيد ضياء و افسران ايرانی  و افسران 

  .انگليسی  قوای  مزبور  برقرار شد
سيد ضياءالدين در نزديک شدن به قزاقها، ازحمايت آن دسته از افسران 
ژندارمری که در مقام رابط  ميان انگليسيها و قوای  قزاق قرار گرفته بودند 
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سيد ضياء در مقابل مخالفت ديگر افسران ايرانی به )  ٤٠.(برخوردار  گرديد
تبعيت و اطاعت از يک قزاق، رضاخان را به فرماندهی بخش نظامی کودتا  

  ) ٤١.(منصوب  کرد
رضا خان، بعنوان فردی  فاقد ارتباطهای مهم فاميلی که عمليات او را محدود 

اشت، انتخاب مناسبی سازد و به مثابه افسری  که به شجاعت درنبردمعروفيت د
به يکی از دوستانش مع هذا سيد ضياء پس از آنکه به فلسطين تبعيد شد . بود

به او امر ... «اظهار داشت که درطول راه مدام رضاخان را به حرکت واداشته
سيد ضياء بيست )   ٤٢(» ...می دادم و او را با خود به هر طرف می کشيدم

  [ گشت در يکی ازجلسات مجلس چهاردهم  سال بعد، پس از آنکه به ايران باز
. دکتر مصدق  تبديل شد، به ادعای خويش مجدداً صحه گذاشت  ]  ١٣٢٣اسفند 

را  ١٩٢١وی در مقام دفاع در برابر اتهامات وارده، مسئوليت کامل کودتای 
  ]1[)  ٤٣(».پذيرفت
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  ١٢٩٩ روايت سيف پور فاطمی در بارۀ کودتای  سوم اسفند
  

و اثرات آن در تاريخ  معاصر ايران   ١٢٩٩سيف پور فاطمی  در باره  کودتای  سوم اسفند 
  :می نويسد

در اطراف کودتای سوم حوت و عاملين آن، ضياء الدين و رضاخان مقاالت « 
زيادی در مدح وذم منتشرشده، ولی کمتربه اسناد ونوشتجات مخصوصاً 

يس که در اين امر رل مهمی بازی کرده اند، يادداشت های دو نفر از رجال انگل
من در اين بخش با اجازه خوانندگان عزيز اجازه می خواهم که . اشاره شده است

از روی اين اسناد و گفته های مسببين کودتا پرده برداشته و تا جايی که ميسر 
است قسمتی از تاريخ اين واقعه که تاريخ ايران را از هر جهت عوض کرد  

  ».زمروشن سا
در ميان اسنادی که اکنون در دست است گفتارهای زيراز هر حيث مورد توجه  

  :است
فرمانده قشون )  Edmond Ironside   (يادداشت های ژنرال آيرونسايد  -  ١

و فرمانده قوای انگليس  ١٩١٩و  ١٩١٨انگليس  در شمال  روسيه در سال های 
و بازرس ستاد کل   ١٩٢١و  ١٩٢٠در قزوين و شمال ايران در سال های 

  .انگليس  در جنگ جهانی  دوم
سفير انگليس در تهران )    Percy Loraine(يادداشت های ِسرپرسی لرن  - ٢

  . در دوران نخست وزيری  و تاجگذاری  سردار سپه
  .گفتار راديو  لندن پس از سوم  شهريور و اشغال ايران  - ٣
  ) يادداشت های دکتر مصدق  (اظهارات سردارسپه  در منزل  دکتر مصدق  - ٤
من ( بيانات سيد ضياء الدين پس از سوم شهريور و اعالميه سردار سپه  – ٥

  ).عامل کودتا بودم
چنانچه قبالً هم اشاره کرده ايم ژنرال آيرونسايد فرمانده قوای انگليس در قزوين 
 مأموريت داشت که قزاقخانه ايران را از افسران روس پاک کرده و آن را تحت

وی برای انجام اين مأموريت به تهران می . اداره افسران انگليسی  قرار دهد
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رود وبا نخست وزير وقت مشيرالدوله مذاکره می کند، ولی مشيرالدوله با کمال 
مشير الدله از طرف نورمن تهديد شده بود که . (تندی به او جواب رد می دهد

نورمن، وزير مختار انگليس : مشيرالدوله بشدت در جلو ايستاده بود و می گفت
به دفتر او رفته و با کمال تندی يادداشتی مبنی برتقاضای اخراج افسران روس، 

مشير الدوله  يادداشت را رد کرده و نورمن را مالمت . روی ميز او می گذارد
می کند که چرا در دفتر رئيس الوزرای ايران، شرط ادب و انسانيت را ملحوظ 

چون خوداری می . اهد که ازجسارتش معذرت بخواهدنداشته و از او می خو
کند، او را از دفترش بيرون کرده و بعد از آن روز  از پذيرفتن او خودداری 

  .)کرد
شاه را تهديد کرده و او را  ( Herman Norman) وزير مختار انگليس نورمن  

ا داده و مشيرالدوله فوراً استعف. به اجبار وادار به اخراج   افسران روس می کند
سپهدار مأمور تشکيل کابينه می شود و امور قزاقخانه در شمال ايران فوراً به 

يکی از افسرانی که طبق  قرار داد وثوق )   Henry Smythe(دست کلنل اسميت 
سردار همايون فرمانده ايرانی قزاقخانه . الدوله به تهران آمده بود قرار می گيرد

. رکنار و به جای او رضا خان را می گمارندرا هم انگليس ها عمالً از کار ب
درضمن آيرونسايد و سفارت انگليس مستقيماً درپرداخت حقوق واداره قزاقخانه 
دخالت کرده و سيد ضياءالدين را واسطه پرداخت وجوهی که  بانک شاهی 

  .دراختيارش گذارده قرار می دهند) انگليسی(
ً ب ١٩٢٠در تاريخ اول نوامبر  ه اردوگاه قزاق می رود، با آيرونسايد شخصا

در همان روز  آيرونسايد در . بعضی افسران ايرانی  قزاقخانه  تماس  می گيرد
  :دفتر يادداشتش چنين می نويسد

. رضا خان فرمانده آترياد تبريز بی شک يکی از بهترين افسران ايرانی است«
شد و سرهنگ اسميت توصيه می کند که رضا خان عمالً فرمانده اين دسته با

درتاريخ چهاردهم » .تحت رياست سياسی که از تهران تعيين شده بود  عمل کند
که آيرونسايد مجدداً به ديدار او می رود در دفتر خود چنين  می  ١٩٢١ژانويه 
  :نويسد
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اسميت سر و سامانی . به ديدار قزاقان ايرانی رفته آنان را از نظر  گذرانيدم« 
ها مرتب پرداخت شده است و اکنون اين  مواجب اين. به وضعشان داده است

فرمانده کنونی  قزاقان موجود حقير و بی بو و . افراد لباس و مسکن دارند
روح و روان اين گروه سرهنگ رضاخان است، يعنی  همان . خاصيتی است

اسميت می گويد مردی  نيکوست و . مردی که قبالً بسيار به او عالقمند شده بودم
سردار همايون نماينده شاه و فرمانده کل قزاق ( م به همايون من به اسميت گفته ا

  » .مرخصی بدهد تا به سرکشی  امالک خود برود) 
آيرونسايد پس از رفتن همايون، رضا خان را معاون اسميت و فرمانده ايرانی 
قزاق کرده و به فکر  می افتد که قبل از تخليه ايران از قشون انگليس کار 

سره کرده و حکومتی سرکار  بياورد  که عمالً قرار داد  حکومت تهران را يک
  .وثوق  الدوله  را  اجرا کند

در تاريخ سی و يکم ژانويه، آيرونسايد به اتفاق کلنل اسميت با رضاخان مالقات  
رضاخان مايل است کاری « :کرده و در يادداشت های روزانه چنين می نويسد

  ».نيست آزرده خاطر  است انجام دهد و از اين که مشغول هيچ کاری
در تاريخ هيجدهم ژانويه  در دفتر  يادداشت آيرونسايد  مطالب  زير ديده  می  

  :شود
در تاريخ سی و يکم ژانويه آيرونسايد به اتفاق کلنل اسميت با رضاخان مالقات 

رضا خان مايل  است « : کرده و در يادداشت های روزانه چنين می نويسد
  ».از اين که مشغول هيچ کاری  نيست آزرده خاطر استکاری  انجام دهد و 

  :درتاريخ هيجدهم ژانويه در دفتر يادداشت آيرونسايد مطالب زير  ديده می شود 
شخصاً عقيده دارم پيش از آن که از اين جا برويم بايد اين افراد  را به حال « 

طرف  در واقع يک ديکتاتور نظامی گرفتاری های ما را بر. خود  رها بکنم
خواهد کرد و  ما را  قادر  خواهد ساخت که بی هيچ درد سری  اين کشور  را 

  ».ترک گوئيم
در تاريخ دوازدهم فوريه آيرونسايد راجع به مذاکره و قول و قرار با « 

من با رضاخان مصاحبه کرده ام و سرکردگی قزاقان : رضاخان اظهار می دارد
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او مردی  واقعی  و رک ترين مردی . ايرانی را به طور قطع به او سپرده ام
به او گفته ام قصد دارم به تدريج او را از قيد تسلط خود . است که تاکنون ديده ام

رها سازم و بايد با کلنل اسميت ترتيبی بدهد که پس از رفتن ستون منجيل با 
درحضور اسميت صحبتی طوالنی با رضاخان . شورشيان رشت مقابله نمايد

ين فکر بودم که آيا الزم است تضمين کتبی بگيرم يا نه؟ ولی در ا. انجام دادم
سرانجام به اين نتيجه رسيدم که تضمين کتبی نتيجه نخواهد داشت، زيرا اگر  
رضا بخواهد زير قول خود بزند چنين خواهد کرد و صرفاً خواهد گفت قول 

 .هايی که داده است تحت فشار بوده است و او مجبور به رعايت آنها نيست
موقعی که تصميم گرفتم که بند رضا را رها کرده و او را به حال خود بگذارم 

  :دو نکته را برايش  روشن ساختم
هنگامی که از هم جدا می شويم نبايد از پشت سر مرا هدف قرار بدهد،  - ١

زيرا اين عمل به نابودی  او منجر خواهد شد و تنها حزب انقالبی از آن 
  .ی ديگران جز زيان نتيجه ای  نخواهد بخشيداستفاده خواهد کرد و برا

رضا به چرب زبانی  همه جور  . شاه را به هيچ وجه نبايد کنار  بگذارد  - ٢
قول  داد  و من و او دست يکديگر را فشرديم و به اسميت دستور دادم رضا 

  .»را بتدريج آزاد  ساخته و  به حال خود بگذارد
خ چهاردهم و پانزدههم فوريه جمالت زير در يادداشت های آيرونسايد در تاري 

  :ديده می شود
من  به نورمن پير قوت قلب  . کودتا برای ما بهتر از هر چيز ديگری  است« 

  .»خواهم داد
او بسيار بيمناک بود که مبادا .  من در باره رضا با نورمن صحبت کردم« 

دارم و دير يا به او گفتم من به رضا اعتماد و اطمينان کامل . شاه کشته بشود
 » .زود مجبور بودم او و  قزاقان را رها کرده  که به کار  خود برسند

روز اول حوت آيرونسايد تهران را به قصد بغداد  ترک کرد و روز سوم حوت  
کودتای سيد ضياء الدين و رضا خان در تهران صورت حقيقت به خود  ١٢٩٩
يادداشت های  روزانه اظهار در . آيرونسايد در آن هنگام در بغداد بود. گرفت
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  :می دارد
رضا خان در تهران کودتا کرد ه است، ولی به قولی که به من داده وفادار « 

تصور می کنم . مانده است و نسبت به شاه اظهارمتابعت و صميميت کرده است
اگر  به حقيقت حادثه دقيق شويم . مردم فکر می کنند من عامل کودتا بوده ام

  .»ن  استاين کودتا کار م
« در کتاب ١٩٧١تا ١٩٦٣ِسر دنيس رايت سفيرانگليس در تهران ازسال  

  :چنين می نويسد» انگليس ها درميان ايرانيان
بامداد روز کودتا وزير مختار بريتانيا با شاه مالقات کرد و ظاهراً بی آنکه از « 

رايش لندن دستوری داشته باشدمن باب راهنمايی به شاه گفت که تنها راهی که ب
باقی مانده، آن است که با سرکردگان کودتا رابطه برقرارسازد و خواسته های  

  » .آنها را بپذيرد
سيد ضياءالدين در مجلس چهاردهم، خود را عامل کودتا و رضا خان را دست 

» من عامل کودتا  بودم« رضا خان در اعالميه معروف . نشانده معرفی کرد
  .خود را عامل کودتا ناميد

ره چهاردهم در مجلس، من با سيد ضياء الدين همکاری و دوستی داشتم و در دو
اغلب راجع به اوضاع روزهای قبل از کودتا و حکومت صد روزه اش صحبت 

به عالوه دو نفر ديگر از دوستان بسيارنزديک من کلنل کاظم خان .  ... می کرد
دست و سياح و ماژور مسعود خان کيهان که از افسران ژاندارمری  و هم

همکار سيد ضياء الدين بودند نيز يادداشت های زيادی از آن دوره داشته و 
سيد ضياءالدين می گفت که در سال های قبل از . اطالعات جامعی به من دادند

کودتا هميشه به اين فکر بوده که يا در رأس يک دولت قوی قرار بگيرد و يا با 
. وی را ياری و همکاری کندايجاد يک روزنامه مؤثر درسياست، دولت های ق

روی همين اصل روزنامه رعد را به وجود آورده و سياست خارجی خودرا به 
روی حمايت از کشورهای انگليس و فرانسه در جنگ قرار داد و در سياست 

هنگام انقالب . داخلی هم از حکومت وثوق الدوله و قراردادطرفداری کرد
ی آذربايحان  و ارمنستان و قفقازيه روسيه به تحريک او دولت استقالل کشورها
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را به رسميت شناخت و سيد ضياء با سمت سفير فوق العاده به بادکوبه و ايروان 
و تفليس رفت و قرار داد تجارتی و فرهنگی و سياسی با کشورهای مزبور 
برقرار کرد و هنگام مراجعت به ايران در مقاالتش شديداً از رفتار دولت 

ها به کشورهای تازه، انتقاد کرد و پس از استعفای وثوق بلشويک ها و حمله آن
الدوله به فکر کودتا افتاد و هنگامی که سپهدار پيشنهاد وزارت خارجه را به او 

بنابراين با کاظم خان و . کرد رد کرده و می گويد اين دولت ها داخل آدم نيستند
رای کودتا به مسعودخان و زمان خان افسران ژاندارم همراز و همفکر شده و ب

ولی به زعم سيد، افسران ژاندارمری تربيتشان . دست ژاندارم ها نقشه می کشد
طوری بود که حاضر نبودند برخالف قانون عملی انجام بدهند و اين روحيه و 
. نحوه زندگی سرعت  عملی را که يک  کودتا الزم دارد از آنها سلب کرده بود

قبيل نصرت الدوله و مدرس و  درضمن عمل مستحضر شد که ديگران هم از
به فکر کودتا هستند ولی حنايشان رنگ زياد ) مظفرالدين شاه ( پسر بانو عظمی

پيشنهاد کردند که توجه خود را ) انگليس ها ( از اين رو دوستانش . نداشت
  .متوجه قزاق  خانه کرده و  رضا خان را برای  همکاری  انتخاب کند

لی نزديک بود و از کودتا اطالعات زياد داشت، ملک الشعرا بهار که با سيد خي
  :آنچه را  که سيد بی پرده  به من گفت اين طور بيان کرد

از زمان سر پرسی کاکس عاقد قرار داد در سفارت انگليس در تهران دو « 
هاوارد رايزن سفارت که فارسی را خوب  صحبت . عقيده مختلف وجود داشت

تهران همکاسه و هم پياله بود ولی از وثوق  می کرد  با بسياری از  دولتمردان
ً که آنها هاوارد . الدوله، صارم الدوله و فيروز خوشش نمی آمد مخصوصا

بودکه در ايران نو معتقد عاقدين قرار داد را جزو رجال گذشته می دانست و 
بايد دنبال مردان با استعداد و بی نام و نشان رفت و به عالوه او مايل  بود که 

نهايت چون افسران رمز حکومت و . بايد به دست نظاميان صورت بگيردکودتا 
مملکت داری را نمی دانند در رأس دولت کودتا بايد يکی از روشنفکران 

  .خوشنام  قرار بگيرد
اسمارت که او هم در امور ايران زياد اطالع داشت به  نظامی ها معتقد نبود و  



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٦٦                                                                             ٧    دق ، 

  

  

  

راد صالح و تحصيل کرده و خوشنام می گفت حکومت آتيه ايران بايد به دست اف
باشد و از اين رو با افرادی  مانند تيمور تاش، ملک الشعرا و فيروز  و عالء  

  .و نصرالملک  دادگر و ديگران نرد ارادت می باخت
ها وارد درکارها با افسران نظامی انگليس همکاری می کرد و همين که 

پيدا کردن شريک کشوری او  آيرونسايد رضاخان را پيدا  کرد، هاوارد مأمور
اوضاع ايران و حمله . او هم اين قرعه را به نام سيد ضياء الدين  زد. شد

بلشويک ها به انزلی و تشکيل حکومت کمونيستی گيالن و ترس شاه  از هرج و 
  .مرج و فشار  لندن تشکيل  اين حکومت قوی را  تسريع  کرد

موثق الدوله . جود داشتدر دربار هم روی کشمکش حکومت قوی اختالف  و
وزير دربار جداً مخالف بود و از شغل خود استعفا داد و شاه مشاورالملک را به 

معين الملک يکی از دوستان سيد ضياءالدين و رفيق  . جای او منصوب کرد
  .هاوارد به سمت  رئيس دفتر  مخصوص  انتخاب شد

. را تقديم شاه می کندر خارج هم سپهداردر کارها درمانده شده و استعفای خود د
مشيرالدوله و مستوفی و فرمانفرما از قبول مسئوليت سرباز زدند  و آنهايی که 
در پی  مقام رياست دولت بودند مطرود جامعه و سياستمداران تهران حاضر 

  :به قول سعدی. نبودند با آنان همکاری  کنند
  »هد نيستآن که زاهد  است  زر  نمی ستاند و آن که زر می ستاند زا« 

سپهدار  پنج روز  قبل . از اين رو شاه باز سپهدار را مأمور تشکيل کابينه کرد 
  .:از کودتا، دولت خود را  به شرح زير معرفی کرد

سپهدار رئيس الوزرا و وزير عدليه، امير نظام وزير جنگ، سردار معتمد وزير 
ر فوايد پست و تلگراف، امين الملک وزير معارف و اوقاف، نصرالملک وزي

  .عامه و تجارت، و ميرزا عيسی خان کفيل وزارات  ماليه
همان روز که کابينه تشکيل شد، سی و دو نفر از وکالی  مجلس چهارم که در  
تهران حضور  داشتند نامه ای به روز نامه رعدنوشته و مخالفت خود را با قرار 

ن خان تيمور تاش عده ای هم از دولتمردان در منزل عبدالحسي. داد اعالم کردند
اجتماع کرده و با وزير مختار تازه انگليس، نورمن مالقات کرده و به او 
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خاطرنشان کردند که قرارداد مرده است و به هيچ وجه نميتوان جان تازه به 
خوب است از دولت ملی حمايت بکند و مجلس هم حاضر . کالبد آن برگردانيد

ر ايران سر و سامانی  داده و جلو است پس از افتتاح با کمک انگليس ها به کا
  .هجوم بلشويزم و متجاسرين را بگيرد

در روز تشکيل کابينه اسمارت به منزل ملک الشعرا رفته و با او در ايجاد  
حکومتی که بتواند هر صاحب  داعيه با نفوذی را سرکوب و يک رژيم مقتدر و 

هاد می کند که ملک پيشن. ثابت و نيمه ديکتاتوری به وجود آورد صحبت کرد
بهتر است نصرت الدوله، تيمورتاش، حبيب هللا خان شيبانی، سيد ضياءالدين 
را با هم متحد کرد و آنها می توانند با کمک قوای ژاندارمری يک دولت قوی 

نصرت الدوله در آن موقع بين راه لندن و تهران بود و نظر . تشکيل بدهند
ولی به . ک دولت قوی اقدام نمايدداشت که پس از ورود به ايران در تشکيل ي

گفته ملک، عيب کاراين بود که رجال و اعيان ايران حاضر نبودند جوانان با 
  .عرضه و زرنگی  مانند  تيمور تاش و سيد ضياءالدين را به بازی  بگيرند

ملک، اين سنخ فکر غلط را نتيجه محافظه کاری رژيم های سلطنتی و اعيانی 
تيبات غلط وتشکيالت نادرست مردم را ازهم جدا کرده تر.  در ايران می دانست

در . و حکومت های طبقاتی راه همکاری و همياری رابه روی همه بسته بود
نتيجه افراد اليق يا فرصت نداشتند يا در معرض حقد وحسد  بااليی  ها قرار  

  .گرفته  و به مرور  همه را از  ميان می بردند
  :ظر  ملک، کامالً طرفداری کرده و می گفتسيد ضياء الدين را از اين  ن 
مشکل بزرگ کار او هم در دوره کودتا و هم  در دوره چهاردهم اين بود که «  

در نتيجه او . رجال توانا و اليق برای همکاری و اتحاد و يگانگی حاضر نبودند
مجبور  شد که با چند  نفر  افسر  ژاندارمری  بی بو و خاصيت و رضاخان 

  ]٢[   ».ميره دسيسه  و عدم  صميمت بود همکاری کندقزاق که خ
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اسناد ومدارک مربوطه هنوز پنهان نگهداشته شده اند و يا از بين رفته اند؟  آيا  
آيرونسايد همانگونه که ترتيب  افسران روسی  ديويزيون  قزاق  را داد، اين بار 

ترديد نيست همانگونه  ؟نيز بنا  به  ابتکار  شخصی  خود وارد عمل شده  بود
که ژنرال  ديکسون اشاره کرده است سفارت بريتانيا  از کليه تحوالت جاری 

، ولی  مدرک و سندی  در دست نيست که نشان دهد  وزارت مطلع بوده است
از .  امور خارجه بريتانيا نيز از برنامۀ جاری  برای تهران مطلع بوده است 

ور خارجه  بريتانيا چنين بر می آيد  که اسناد  و مدارک آرشيوهای وزارت ام
مقامات انگليسی  ازسير حوادث  ايران سر در نمی آورند و تنها پس از  اينکه 
انگليسيهايی که به صورت مستقيم  يا غير مستقيم در اين امر دخالت داشتند 

  !گزارشهای  خودرا ارائه دادند،  بود که  مقامات مزبور  پی  به واقع امر  بردند
ران؛ برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش يا«سيروس غنی  در كتاب  ❊
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ن كودتا باشد، اظهار تعجب كرده و يا به ايتانير امور خارجه برينوع واكنش وز
اند  را  ه همچنان ارائه نشدهاسناد و مدارك مربوط یعنوان داشته كه احتماالً برخ

ن گزارش خود يد تا نرمن نخستيك هفته تمام طول كشي«. دينما یم حضور ميتقد
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  فصل هشتم 

  
   ١٢٩٩ک الشعرا بهاردر بارۀ مقدمات  کودتای روايت مل

  
  : اينگونه شرح می دهد ١٢٩٩ملک الشعرا بهار مقدمات  کودتای  
  

  !شاه می ترسيد 
اگر چه شاه کامالً پيرو افکار عمومی بود و افکار عمومی هم از طرف روسيه  

 خطری فرض نمی کرد، زيرا آنها تازه سواد قرار دادی که بسيار مفيد می نمود
برای سپهدار فرستاده بودند و خود را با اقامت  قوای انگليس در ايران مخالف 

اما . معرفی می کردند و اين يکنوع همدردی بود که با مردم ايران داشتند
درحقيقت شاه از بلشويک ميترسيد، و از آشوبهای کوچک شهر تهران که گفتيم 

بود خوف داشت، نه  اساس حزبی و بنا و بنياد درستی نداشت و همه مصنوعی
مايل بود خود را درآغوش انگليسها بيندازد و مطيع ارادۀ آنها باشد، و نه جرأت 
داشت آرام و آسوده بنشيند، تنها اعتماد  و پشت گرمی او نيز بقوۀ قزاقها بود و 

زيرا در اين موقع ( قزاقها هم در حدود قزوين لخت و بيچاره و بی فرمانده 
  !) بيرون کرده بودندصاحبمنصبان روسی  را 

  
  !مردم بفکر کودتا افتاده بودند

. در اين گير و داروبی تکليفی، مرحوم سيد حسن مدرس بخيال کودتا افتاد 
ساالر جنگ يکی ازپسران  بانوی عظمی در ورامين، مقداری تفنگ راه انداخته 
و عده ای تفنگچی  دور خود جمع کرد و قراربود از اصفهان نيز عده ای از 

وار مسلح آمده بمشاراليه ملحق شوند و بقراری که می گفتند قصد کودتا و ال
در آن اوقات «: مرحوم مدرس بخود من بعدها می گفت. گرفتن طهران را داشتند

نزد من آمد و گفت من چندی پيش با وثوق الدوله هم صحبت کردم » رضاخان« 
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ويم و باين اوضاع حاضرم با شما کار  کنم و همدست ش. و او بمن توجهی  نکرد
اين مصاحبه درست .( چه می ترسم ايران بلشويک شود. خراب خاتمه دهيم

مصادف وقتی است که اينمرد بی آرام و تيز هوش نوميد شده و  بقول خود می 
خواست سر به صحرا گذارد و پريشانی اوضاع را خوب احساس کرده بوده 

ارجۀ حکومت وثوق شاهزادۀ نصرت الدوله وزير خ: می گويند که» .)است
الدوله  که از هنگام مسافرت با شاه  در فرنگستا ن مانده بود، از فرنگستان با 
شتاب و تعجيل  برای اداره کردن کودتائی که در اروپا مقدمات آنرا فراهم آورده 

قزوين بسبب  –بود به ايران تاخته و تا همدان رسيد، ولی بسته شدن جادۀ همدان 
که شاهزاده بموقع خود را بمرکز برساند و سيد ضياء بارش برف مانع گرديد

الدين بمساعدت مستر هاوارد کنسول انگليس در تهران که مردی صاحب نفوذ و 
با نصرت الدوله نيز مناسبات خوبی نداشت، پيش افتاده کودتا را اداره کرد و 
شاهزاده روزی وارد پايتخت شد که پدر و برادرش ساالر لشکر دستگير شده و 

بس بودند و مشاراليه را با اتومبيل  او ضبط کرد و نزد پدر و برادرش  ح
  !. بردند

با مسترهاوارد خوب بود يا سرپرسی ) نصرت الدوله( هرگاه روابط  فيروز 
کاکس در تهران می بود، شک نيست که کودتا بدست او انجام شده بود و اين 

سر دوراهی تاريخ  واقعه، يعنی واقعۀ بارش برف و عداوت مسترهاوارد در
وزير » سر پرسی کاکس « در سفارت انگليس زبان. (باعث خيلی آثار گرديد

مختار دانشمند و مجرب انگلستان دو دستگی و اختالف نظری پيدا شده بود، 
علت آن بود که  مستر هاوارد که فارسی را خوب حرف ميزد و مردی صاحب 

ام گيرد ولی دولتيان مستقيماً با نفوذ بود ميل داشت غالب کارها بوساطت او  انج
وزير مختار سر و کار داشتند و شايد کارهائی  بخالف  ميل و اطالع مستر 
هاوارد انجام  می گرفت، ازاينرو هاوارد با نصرت الدوله و صارم الدوله که 
همۀ کارۀ کابينه و رابط بين سفارت و دولت بودند سرو سری نداشت و برخالف 

دوست و رفيق  بود و سيد جزو  دستۀ هاوارد محسوب  می با سيد ضياء الدين 
شد و  اين مخالفت تا ورود مستر نرمان و سرپرسی لورن و بعد ها تا عهد 
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ً از دوستان هاوارد بود دوام يافت، و مستر  سلطنت رضا شاه که او هم مستقيما
ی هاوارد در اين مدت با نصرت الدوله و تيمورتاش  و دوستان ايشان ميانۀ خوش

نداشت، و عاقبت هم تيمور و فيروز موفق شدند زير پای آقای هاوارد را 
جاروب کنند و به انگلستان از او شکايت کردند و احضار شد و بسمت مأموريت 

روزی که مستر هاوارد می خواست از ايران برود با آنکه . سوريه نامزد گرديد
« : ن صحبتها گفتمن خانه نشين بودم بعنوان وداع بخانۀ من آمد و در ضم

تيمورتاش به مسافرت بلندن ميرود و گمان ندارم درين سفر زياد بمشاراليه 
و اتفاقاً اين همان سفريست که بعد از مراجعت از آن سفر مورد » خوش  بگذرد

و نيز شنيده ام که اين ديپلمات با فراست گفته !... خشم شاه واقع و نابود گرديد
می گويند مقاالتی که در . ور بدار آويخته شده اندبود که  می بينم فيروز و تيم

شرق نزديک در تمجيد از فعاليت  تيمور و اينکه همه کاره اوست و پهلوی 
آلتی در دست تيمور بيش نيست و غيره بقلم مستر هاوارد بوده است ولی 

   )!قسمت اخير اين اخبار رابايد باقيد احتياط نگريست
جمعی  ديگر نيز بر آن بودند که بوسيله : ويسدملک الشعراء در ادامه آن می ن 

رؤسای  ژاندارم، اقدامی  بنمايند و ماژور فضل هللا خان را در نظر گرفته بودند 
روزی آقای سيد ضياء الدين وقتی که از نزد سپهدار بر . که با او مذاکره کنند

 اينها داخل آدم: ميگشتيم و هنوز هيئت وزاريش ترمييم نشده بود بمن گفت
خبری شنيدم که . نيستند، بايد خود ما فکری کنيم و سرو صورتی بکارها بدهيم

شاه در اسالمبول با پدرش  دمحم علی  صحبت کرده بود و پدر باو نصيحت کرده 
بوسيلۀ  قزاق ها ميتوان حکومتی مقتدر و موافق خود ايجاد کنی و جلوی « که

  . ا چه  حد راست استولی  من نمی دانم اين خبر ت» هرج و مرج را بگيری
مستر نرمان وزير مختار انگليس بعد از آنکه از  : احمد شهريور معتقد است که

قصد حرکت دادن شاه و جمع آوری بانکها منصرف شد و پيشنهاد های نظاميان 
انگليس نيز توسط سپهدار پذيرفته نيامد، با شاه مالقات کرد و در باب کودتا و 

که بتواند از هرج و مرج تهران که پيشاهنگ نشر  ايجاد حکومت مقتدر و ثابتی
با احمد . مسلک کمونيزم است ممانعت کند و دولتی قوی و نظامی بوجود آورد
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و نيز  می گويد موثق السلطنه مغرور . شاه اين فکر را پسنديد - شاه صحبت کرد
ک ميرزا وزير دربار  با اين نقشه موافق نبود بنابراين استعفا داد و مشار المل

شهاب الدوله هم از  قرار مسموع بدين عمل : وزير در بار شد و نيز  می گويند
راضی نبود، و معين الملک بجای شهاب الدوله داخل دربار گرديد و منشی  

معين الملک مردی متين و با نقشۀ کودتا موافق  بوده : ميگويد. مخصوص شد
اتفاقاً، درهمان . بوداست و او در آن اوقات بين شاه و سفارت انگليس رابط  

اوقات مستراسمارت از اعضای سفارت روزی بخانۀ مؤلف آمد و با من در 
ايجاد حکومتی مقتدرکه بتواند هرصاحب داعيه و صاحب صوتی را سرکوب 

مذاکره کرد و من با او در ( دهد و ايجاد دولت ثابت و نيمه ديکتاتوری بنمايد 
ولی در انتخاب  افراد و اعضاء آن  )لزوم چنين دولتی بطور کلی موافق بودم 

دولت سليقۀ ما راست نيامد و هر اشکالی که من داشتم درين مسئله بود و قرار 
شد باز هم فکر و صحبت کنيم ولی بعد معلوم شد که فرصت فوت ميشده است 

  !وقت مذاکره طوالنی  نبوده است
شکيل شود و با شاه قرار دادند که دولتی  قو ی  ت: احمد شهريور می گويد 

  : کارهای  او بقرار زير  باشد
را با نزاکت لغو کنند و ١٩١٩مطابق اوت  ١٣٣٧ذی القعده  ١٢قرار داد  - ١ 

  . روابط  جديدی  با دولت بريتانيا ايجاد  نمايند
دولت ايران با دولت روس تا حدی نزديک شود که  هم از خطر مداخالت   - ٢

  .بريتانيا ضر ر وارد نيايد قشون آنان ممانعت شود و  هم بمنافع
دواير  نظامی را متحد الشکل کنند و تا حدود چهل هزار نفر سرباز  ترتيب    - ٣

  ... بدهند و مواد ديگر 
اين خبر  را  احمد شهريور  نوشته است و نمی دانم تا چه  اندازه تحقيق صحيح 

  .کرده و شايان اعتماد است
که در تاريخ احمد شهريور موجود است در اين خبر که می نويسم عالوه بر آن 

شاه در آن اوقات به رئيس الوزرا پيشنهاد : از چندين نفر مطلع نيز  شنيده ام که
کرد که پانصد نفر قزاق  عالوه بر گارد سلطنتی  الزم است که در تهران باشند  
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  .... و امر شد اين  عده فوراً  از قزوين  بتهران  روانه شوند
اءالدين، اين اوقات زيادتر از ايام پيش با يکديگر مالقات من و آقا سيد ضي

داشتيم، و من هميشه باين جوان هوشيار و شجاع و نافذ عالقه داشتم و با وجود 
دور بودن افق حزبی و موجود شدن موارد  اختالف  سليقه، همواره  سعی  

  .داشتم که بين  ما نقاری  روی  ندهد
نيز برطرف گرديد بود و هر دو اوضاع را درين روزها اختالف فيمابين ما 

روزی که دولت اول سپهدار تشکيل شد، من . بيک شکل و يک رنگ ميديديم
هيچکدام اينها چيزی  نيستند، ما خودمان بايد کار  : سيد را ناراضی يافتم و گفت

  ...کنيم
خود ( چيزی نگذشت درصدد  بر آمدم که بين دوستان خودم يعنی فاميل فيروز 

. و تيمورتاش و بين سيد ضياۀ الدين ارتباطی صميمانه ايجاد کنم) ران نبوداو ته
قسمت تيمور تاش سهل بود، اما بين فيروزيان و سيد الفت به صعوبت دست می 
داد، فيروز نمی خواست بشخصيت جوانانی که خود را بپای  کار رسانيده اند 

ن ايرانست، که گمان  اين يکی از بدترين صفات کهنۀ اشراف و اعيا. اذعان کند
بهمين اصل ! می کنند  کسی که پدرش وزير  نبوده  است حق ندارد  وزير  شود

و اشخاصی مانند او را سر می گردانيدند و ) تيمور تاش ( سالها سردارمعظم 
عجب اينست که اگر برحسب صدقۀ شخصی از طبقۀ دوم وزير می شد بفور 

  !قديم را پرورش  می داد  خود را در صف اعيان قرار داده همين اصل
 يکی از علل عمدۀ تربيت نشدن رجال و مردان کافی در عصر مشروطه و

منحصر شدن کارها بدست دوازده نفر پير و جوان همين حس محافظه کاری 
نوک او را « : هر کس را که اليق  ميديدند بی درنگ باصطالح خود. شوم بود

و ! يند و محتاج دست آنها   باشدکه بخودی خود نتواند دانه برچ» !می چيدند
  ...سيد ضياءالدين از آنهائی  نبود که بتواند با نوک چيده زندگی کند

سيد به تيمور نزديک ميشد، چه تيمور آنروز ها اهميت زيادی نداشت، خود او  
  !اما باز نوک بيرون می آورد. از آنها بود که نوک او را  مکرر چيده بودند
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  .د می جنبيدسيد ضياءالدين، زيا 
با مستر هاوارد که مدتی بود جای مستر چرچيل را گرفته و در عهد سرپرسی 

درين اوقات ديپلومات ديگری بنام . کاکس با سيد زياد گرم گرفته بود دمخور بود
مستراسمارت که در آغاز مشروطه با دموکراتها دوستی داشت و در ايران و 

د نيز وارد تهران شده بود و با من لندن به مشروطه خواهان کمک زياد کرده بو
  .خصو صيت  داشت

مستمر اسمارت معتقد بود که بايد مامورين انگليس با احرار و آزاديخواهان و 
افرادی که وجهۀ ملی دارند همکاری کنند، ولی مستر هاوارد بخالف ميل داشت 

  .دوستان تازه و فعال خود را بلند کند و جلو بيندازد
  .در يک هفته بوجود آمد  باالخره  فکر کودتا

  
  شاه چه می کرد؟ 

اطالع داريم که شاه در اسالمبول وقتی پدرش  را مالقات کرده بود، طرح  
کودتائی  بدست بريگاد  قزاق  بر ضد مشروطه خواهان و هنگامه جويان کشيده 
و پدرش باو ثابت کرده بود که بهمراهی اين قوه  که  هنوز  شاه پرست و دست 

ازين روی  بود  که  چنانکه ! قی  مانده اند ميتوانی  ديکتاتوری  کنی نخورده با
گفتيم شاه ميل نداشت قوای قزاق متفرق شود و حتی مانع شد که اين قوه با قوۀ  

پس خوانندۀ عزيز . ژاندارم متحد الشکل  شده  در تحت ادارۀ واحدی  در آيد
است و از شاه  تا  مالحظه کرد که فکر تغيير  وضع در هر سری دور ميزده

شاهزاده و از عالم تا عامی، همه دريافته بودند که با اين وضع شرب اليهود و 
اصول رياکاری و پوشانيدن لباس ملی اغراض فرومايۀ شخصی نمی توان کار 
کرد و همه در صدد بودند که از طريق کودتا و جمع قوای متشتت و تمرکز آنها 

نتهی رفيق ما که زودتر از همه کامياب  می توان بسر منزل  مقصود رسيد، م
  :رطب  اللسان بود که ميفرمايد» لسان الغيب « شد  بدين بيت 

  من بسر  منزل عنقا نه بخود بردم راه   
  !طی  اين مرحله با مرغ  سليمان کردم 
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  کودتای سوم حوت علم شد
  
  .آقا  سيد ضياالدين يک سفر  بقزوين رفت و باز گشت 
شاراليه اينروزها زيادتر از ايام عادی در جنبش و کار من حس کردم که م 

با ١٢٩٩است، روزی که پس فردا قوای  قزاق وارد تهران شد يعنی اول حوت 
وی بطور صريح و قطعی گفتم که اگر  نقشه و فکری  داريد که مربوط  

  ....باوضاع باشد، من با شما موافقت خواهم کرد
حرکت کند و اين امر در نتيجۀ اشاره و  بقزوين گفته شدکه پانصد نفر قزاق  

معلوم نشد هزار . بعد شنيدند که دوهزار نفرحرکت کرده است. فرمان شاه بود
نفرهم بدستور دولت بوده است يا بدستور  کسانی که نقشۀ کودتا را قبالً کشيده 
بودند از قبيل صاحب منصبان انگليسی مانند جنرال آيرونسايد و کلنل اسمايس و 

و چنانکه خواهيم ديد اين عده از ينگی امام که بطرف . و يا بدستور شاهغيره 
کرج  حرکت کردند شاه شنيد و متوحش گرديد، و بسردار همايون امر کرد که 

ولی عده بقزوين باز نگشت و . تلگراف کنيد اين عده بقزوين باز گردد
سئوال شد بتهران آمد و تصميم گرفتند که اگر » رضاخان مير پنجه«بسرکردگی 

بکجا ميائيد بگويند برای رفتن بخانه ها و ديدن زن  و بچه ميرويم و اگر الزم 
شد باز  به فرونت بر ميگرديم و عالوه بگويند مدتی است  مواجب  بما نداده اند 

  ...و مواجب می خواهيم
قبالً صحبت کرده بودند که هنگام ورود قوا به پايتخت » ژاندارم« با رؤسای 
احمد شهريور می گويد که . اورند و با قزاقها برادر وار رفتار کننددست در ني

اين عمل را هم شاه کرد و او بود که دستور داد ژاندارم و بريگاد مرکزی 
اما من اين معنی  را باور نمی کنم و حق  آنست . درقبال قزاق دست در نياورند

گردند و آنها   که شاه از حرکت دو هزار قزاق بتهران ترسيد و امر کرد باز
قزاق که در قزوين . اطاعت نکردند و شاه در برابر عمل واقع شده قرار گرفت

لباس در بر نداشت با لباس نو و کفش و ساز و برگ حسابی حرکت کرد، بين 
در يکی از منازل صاحب منصبان قزاق  نطقها . راه پولی هم بين آنها قسمت شد
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هرانيان حمله کردند و بار ديگر سردار کردند، و از خدمات خود سخن گفتند و بت
تازۀ خود را که در همان روزها سرتيب سوم شده بود سردست بلند نمودندو خود 

  .را خدمتگزار شاه شمردند و سيد ضياء الدين هم در آن جلسه حاضر  بود
  

  !راپورت بتهران رسيدکه قزاقها می آيند
اق را فرستاد که از رئيس دولت، قاسم خان سردار همايون رئيس بريگاد قز

مشاراليه رفت و چنانکه خواهيم ديد توهين شده باز  .  قزاق بپرسد کجا ميآئيد
  !گشت و استعفا داد

دولت ششصدنفر ژاندارم که حاضر در مرکز بودند برای ممانعت قزاق بخارج  
شهر و حدود باغشاء  گسيل داشت سپس سرباز بريگاد مرکزی  را برای  

مراهی  با ژاندارم مأمورساخت و اول  شب  بپاسبانهای  نگاهداری خندق  و ه
  .شهربانی  نيز اسلحه دادند که در  مرکز  و کالنتريها مواظب باشند

ژاندارم مقارن غروب از شهرخارج و در باغشاه و يوسف آباد که مقر آنها بود 
رؤسای سوئدی  با کودتا . مستعد شدند ولی بآنها تفنگ بی فشنگ داده شده بود

راه بودند، ورنه ژاندارم بدون شک با تکيه بشهر می توانست قوای خستۀ هم
قزاق را در ساعت متفرق کند، خاصه که بريگاد مرکزی نيز پشتبان آنان قرار  

  .می گرفت
سپهدار، اديب السلطنه سميعی معاون رئيس الوزرا و دونفرکارمند سفارت  

اد و معين الملک منشی  انگليس را که يکی مستر هاوارد بود جلو آنها فرست
از اين عده تنها ظاهراً اديب  السلطنه داخل نقشه . مخصوص  شاه نيز با آنها بود

  .نبوده است، اين عده رفتند و جواب  سر باال شنيده باز گشتند
زيرا در شهر ( مخبر روزنامۀ ايران را من قريب به نصف شب فرستادم 

و برای اطمينان ) ان حمله کرده اند شهرت يافته بود که عده ای  بلشويک به تهر
مخبر ما در چند ميلی شهر به آنها رسيد . مردم خواستم جزئيات واقعه را دريابم 

رضا خان مير : ولی قزاقان او را راه ندادند که کسی  را به  بيند و باو گفتند که
  ...پنج با آترياد تهران  بخانه های  خود ميروند
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بريگاد مرکزی  باتفاق  قزاق  . دست در نياوردژاندارم ! قزاق وارد شهرشد 
نزديک سحر يک تير  توپ از ميدان مشق  قديم به ادارۀ . وارد شهر شدند

شهربانی شليک کردند و بيکی  از اطاقهای تأمينات خورد و قزاق باتفاق جمعی 
) شهر بانی ( از بريگاد مرکزی که با قزاقها همدانستان شده بودند بنظميه 

شليک با تفنگ در ادارۀ نظميه و کالنتريها آغاز  شد و مدتی  دوام ريختند و 
  .داشت

محبوسين نظميه بگمان اينکه بلشويک بشهر  ريخته است، از . نظميه تسليم شد
و يکی از آنها به تير » زنده باد بلشويک« محبس بيرون ريختند و فرياد زدند 

حبوس فراری و يک يک م! ذخيرۀ نظميه و امانات غارت شد. قزاق کشته شد
دو پاسبان هم در  کالنتريها بقتل رسيدند و . پاسبان در مرکز شهربانی کشته شد

  .هفت تن مجروح شدند که آنها هم بتدريج مردند
اين هنگامه و شليک توپ مردم را بيمناک ساخت و : احمدشهريور می گويد 

  !.زنانی  سقط  جنين کردند و بقول خود آنها، روی  خون افتادند
من رئيس گارد مخصوص احمد شاه : عبدهللا خان امير طهماسبی گفته است که 

بودم، و با آنکه احمد شاه تقريباً از نقشۀ کودتا مسبوق بود بعد از  شنيدن وضع 
چنين بود طرح . شبانۀ شهر خواست از فرح آباد فرار کند، من او را مانع شدم

او بود اينطور بتصرف   يک دسيسۀ سياسی بزرگ، و پايتخت با قوائی که در
    )١(! جماعتی که خود را فروخته بودند در آمد

  
  اهميت کودتای سوم اسفند

  
« در» پايان مشروطه، آغاز استبداد«در متن مقاله ای از دکتر حسين آباديان بنام 

آمده  ١٢٩٩در بارۀ کودتای  سوم اسفند )  ١٣(» فصلنامه مطالعات تاريخی 
 ین شكل بود كه حكومتيبه ا«و سلطۀ خارجی که منافع انگلستان  است 

 یل كردند و مقدرات امور مردم را به دست مرديران تحميشه را بر مردم اير یب
ساخت و روز  یخود را عمل یر و سركوب مردم، برنامه هايسپردند كه با تحق
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كه در برابر مردم  یمرد. گانه سپرديخت و كشور را به بيدان گريكارزار از م
  » .گانه سپر انداختين ضربه در برابر بيتر كرد، با كوچك یم یرازخود گردنف

از جمله  ١٢٩٩سوم اسفند  یکودتا: چکيده نوشتۀ حسين آباديان بدين شرح است
ن كودتا كه درست چهارده سال يا. ران استيخ معاصر ايتار ین رخدادهايتر مهم

را كه در  يیاز دستاوردها یاريان بسيپس از انقالب مشروطه رخ داد، بن
رضاخان را فراهم  یكتاتورينه ديمشروطه شكل گرفته بود، بر باد داد و زم

آن  یسركرده اصل١٢٩٩سوم اسفند  یكودتا ین در بررسيمعموالً مورخ. آورد
ن يدهند و تحوالت مربوط به ا یر پنج را مورد توجه قرار ميرضاخان م یعني

ز بعد از مشروطه ينگا رعب ین در فضايسهمگ یحادثه را چونان سقوط بهمن
 یا اند كه با نسبت دادن اراده ن غافلين دسته از مورخيكنند، اما ا یم یابيارز

كه بود  یزيش از آن چيرا ب یاو، و ید بر ابتكار فردين به رضاخان و تأكيپوالد
خان در وقوع کودتا چيزی  به عبارت بهتر تأکيد بر نقش رضا. كنند یبزرگ م

ت به آن شهره شود، کما اينکه در سالگرد کودتا است که او خود دوست داش
ای اعالم کرد با وجود او عجيب است کسی  در بيانيه ١٣٠٠يعنی اسفند سال 

خواست بر نقش  رضا خان با اين بيانيه می! ديگر را عامل کودتا معرفی نمايند
گيری دور جديدی در تاريخ معاصر ايران سرپوش گذارد و  بريتانيا در شکل

از آن به بعد همه تالشها حول . کودتا را با تهديد از سر راه کنار زندمخالفان 
اما سئوال . زد محور نقش پنجه آهنين رضا خان در استقرار وضع نو دور می

ناظرين تيزبين اين بود که دستهای پشت پرده کودتا را چه کسانی هدايت 
که از سواد کردند؟ کدامين علل و عوامل دست به دست هم داد تا مردی را  یم

متعارفی هم محروم بود، به عنوان بيسمارک ايران بر تخت سلطنت نشانند؟ و 
خواستند بدانند کارگردانان اين سناريوی مضحک چه  از اين باالتر کنجکاوان می

 کسانی هستند؟
 یز و درشتير یخيتار یندهايط محصول فرايبه واقع وقوع كودتا در آن شرا

ز يبه آنها و ن یتوجه یمشروطه رخ نمود و ب بعد از سقوط یبود كه در فضا
ل يكودتا، راه را بر هرگونه تحل یو اجتماع ی، اقتصادیاسيس یها گر عقبهيد
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 یخيتار یتهايه اصالت دادن ناموجه به شخصيبر نظر یانگارانه و مبتن ساده
ش از اندازه يتوجه ب. دينما یسازد و خواننده را از عمق حادثه غافل م یهموار م

، از یخين حادثه مؤثر تاريا یخيتار یها د بر ذكر خاطرهيو تأك یبتكار فردبه ا
كودتا مستور بماند و آن حادثه را  یواقع یث صورت گرفته است تا محتوايآن ح

آنچه از تاريخچه کودتا . گر سازند جلوه یاسيس یعيو طب یعاد یدر حد رخداد
ت، يا نوشته کسانی در دست است يا نگاشته عوامل درجه چندم همان کودتاس

به عبارت بهتر . اند است که به نحوی از انحا منکر حضور بريتانيا در آن حادثه
زده بحرانهای  کنند اين رضا خان چگونه در فضای آشوب اينان حتی سؤال نمی

سياسی و اجتماعی ايران ظهور کرد؟ او چگونه، با کدام عقبه و با کدام 
حادثه به آن مهمی يک شبه شکل گرفت و به تشکيالت منسجم به ميدان آمد؟ آيا 

طور مثال آيرونسايد اراده کرد رضا خان را به تصرف تهران وادارد و اين امر 
انگارانه  صورت گرفت، بدون اينکه آب از آب تکان خورد؟ اگر اين تحليل ساده

مدخل و تأثيرگذار را  را بپذيريم، به واقع اهميت وقايع تاريخی و نقش عوامل ذی
تاريخی را بسيار  یگيری تحول باالتر اينکه فرايند شکل. ايم آن انکار کردهدر 

تواند اشباع کند، و مسلماً  ايم، اين قضاوت البته فقط ذهن عوام را می ساده نموده
به نظر ما کسانی که بر نقش . سازد نکته بينان را از ادامه تحقيق منصرف نمی

خواهند واقعيتی بزرگ را  د، میکنن محوری شخص رضاخان در کودتا تأکيد می
اين واقعيت نقش بريتانيا و عوامل داخلی همسو با سياستهای اين . پنهان سازند

 . کشور است در وقوع کودتا
ن نكته است كه ين كودتا، غفلت از ايمثل هم ین نوع نگاه كردن به حوادثيآفت ا

ی ه خود كه در ابتدا حتيشداد و غالظ اول یرضاخان به رغم شعارها
 یب داد، با اقدامات بعديای مثل ميرزاده عشقی را هم فر روشنفكران آزاده

 یابتذال ید و آن را به واديش جنبش مشروطه را به قعر فضاحت خود كشانيخو
بعد از كودتا . طرفداران او انتظارش را نداشتند یچ كس حتيسوق داد كه ه

ش اتفاق افتاده بود، يسال پ كه در چهارده یا اد با حادثهيرخ داد كه از بن یتحوالت
اخيراً کسانی تالش دارند اين نکته را اثبات کنند که . ر و تناقض بوديدر تغا
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به گمان اينان با استقرار . حکومت رضا خان ادامه طبيعی جنبش مشروطه بود
اين مضحک ترين ! رضا خان بر سرير سلطنت، شعارهای مشروطه عملی شد

دهد  قرائن فراوانی در دست داريم که نشان میوقتی شواهد و . تحليل کودتاست
ترين  رضا خان نه تنها هيچ باوری به نظام مشروطه نداشت، بلکه کوچک

توانست داشته باشد، چگونه  آگاهی سطحی هم از اين نظام سياسی نمی
يم؟ تمام اطوار او يتوانيم اقدامات او را ادامه طبيعی مشروطه عنوان نما می

او حتی . ورزد يزان با مشروطه و الزامات آن خصومت میداد تا چه م نشان می
خواهی نداشت، زيرا نه تنها از آن هيچ گونه آگاهی  ی در مشروطهيخود ادعا

  .دانست گسيخته خود می نداشت، بلکه اين نظام را مغاير ديکتاتوری لجام
روند  یعيجه طبينت ١٢٩٩سوم اسفند  یند كودتايگو یده شده است كه ميار شنيبس

كودتا بعد از  یخيتار ین است كه گرچه به لحاظ تواليواقع امر ا. مشروطه بود
دهشتناك و  یسلسله حوادث ینهضت مشروطه رخ داد و آن حادثه در پ

 یخيز پس از سقوط مشروطه رخ نمود؛ اما به لحاظ مضمون تاريانگ اسف
 یاپوهام با تكيكودتا و حوادث شكل گرفته بعد از آن، در رابطه مستق یشعارها

آنان که قرارگاهشان در  یـ اقتصاد یاسيداخلی و حاميان استوار س یايماف
اين مافيا از دوره ناصری مشغول تکاپو . آيد هندوستان قرار داشت، به شمار می

اندام يافت و در دوره بعد  بود، در دوره مشروطه فرصت مناسبی برای عرض
اجتماعی دامن زد، که طفل از مشروطه چنان به بحرانهای سياسی، اقتصادی و 

بر عصای  ١٢٩٩مشروطه را به پيری زودرس رساند و با کودتای سّوم اسفند 
موريانه خورده مجلس و قانون ضربتی سخت وارد آورد و به اين شکل آن را 

در اين دوره دستهای مرموزی مجلس سّوم . از پای انداخت و در هم فروپاشانيد
تشکيل مجلس چهارم شدند و اين مجلس زمانی را به تعطيلی کشاندند، مانع از 

شکل گرفت که قدرت واقعی به دست رضاخان سردار سپه افتاده بود؛ کسی که 
به واقع کسانی که مانع از تحقق مشروطه . ترين باوری به مجلس نداشت کوچک

همينان بودند که يوسف . و الزامات آن شدند هم، هيچ باوری به مشروطه نداشتند
گروهی : حل بسيار ساده بود راه . چاه ويل حکومت قزاقان افکندند قانون را به
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خواستند ايران برای هميشه در مدار منافع بريتانيا قرار گيرد و با مافيای  که می
سياسی ـ اقتصادی اين کشور چه در لندن و چه در دهلی و بمبئی و سيمال همسو 

دادند قانون نهادينه شود،  نمیشدند، اجازه  بودند، مانع از استقرار نظم و ثبات می
امور در مجرای طبيعی خود به حرکت درآيد و در يک کالم مانع از طی شدن 

شد،  اينان به محض اينکه دولتی مقتدر تشکيل می. شدند فرايندهای قانونی می
گرفتند انواع  کردند آن را براندازند، وهر گاه خود دولت را به دست می تالش می

آوردند تا دشمن را به خاک کشور بکشانند و يا  ا به وجود میو اقسام بحرانها ر
هدف اين بود تا ازاين طريق دولت نظامی . اينکه او را تحريک به عمليات نمايند

بودند کسانی که از اين عمليات با عنوان کودتا ياد . خود را به ملّت تحميل نمايند
به عبارت بهتر . بودالشعرای بهار ترين اينان ملک يکی ازبرجسته. کردند می

همان کسانی که مانع از اقدامات قانونی در راستای منافع و مصالح ملّی کشور 
تشکيل گروههای مرگ يکی از . زدند شدند، خود به عمليات سياه دست می می

 . اين اقدامات بود
. اينان همان کسانی بودند که بهانه به دست دشمن جراری به نام روسيه دادند

هم به کمک آنان آمد، يعنی اينکه با رضايت کامل دستگاه  سياست انگليس
سياست خارجی بريتانيا، روسيه را به خاک ايران کشانيدند و با اقدامات خود 

هر دولتی که . باعث شدند اين نيرو تا دوره انقالب بلشويکی در کشور بماند
رج خواست با اقدامات خود نيروهای روسيه را به نحو مقتضی از کشور خا می

در دوره دو ساله بعد از اولتيماتوم، جنگ . شد کند، با تحريکات اينان مواجه می
وتاز  جای کشور عرصه تاخت داخلی سراسر کشوررا فراگرفت و جای

. زادگان قاجار به جان هم افتادند ی شاهياز سو. گردنکشان ودزدان و راهزنان شد
ود که باعث گرديد حرث و فتنه ساالرالدوله يکی از اين منازعات بی سرانجام ب

دراين دوره روسها از فرصت استفاده . نسل ملّت مظلوم غرب کشوربه يغما رود
الدوله را در تبريز به قدرت  کردند و نيروی مطيع خود يعنی صمدخان شجاع

نيز در اين . رسانيدند؛ مردی که در قساوت دست روسها را از قفا بسته بود
و تاز نيروهای   ق کشور عرصه تاختغرب، شمال و شمال شر دوره شمال
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از آن سوی انگليسيها از فرصت استفاده کردند و نيروهای مزدور . روسيه بود
توان  یهيچ نيروی مشخص. هندی خود را در نواحی جنوبی ايران اسکان دادند

با اين وصف هسته مقاومتی از . ی با اين دو قدرت بزرگ را نداشتيرويارو
کوچک خان جنگلی توانست روسها را با عمليات نيروهای تحت امر ميرزا 

ها را از اين  طور که بعدها انگليسی ی از خاک گيالن خارج سازد، همانيايذا
 .منطقه بيرون راندند

از سقوط مشروطه تا وقوع جنگ اّول جهانی، انواع و اقسام دولتها سرکار 
ی هراسناک اين مظهرياس و نوميدی، رعب)١٣(السلطنه، ناصرالملک نايب. آمدند

آنچه . در دل احمد شاه جوان افکند که هرگز بختک آن هراس او را رها نساخت
شد، تحقير ايران و  ها و طرز رفتار ناصرالملک استنباط می از درون انديشه

ناصرالملک، اين مظهر گريز از مسئوليت، نه خود قابليت اداره . ايرانی بود
که به مشروطه هم باور راستين  گذاشت دست توانمندی کشور را داشت و نه می

ترين اقدام خائنانه ناصرالملک و  مهم. داشته باشد، زمام امور را به دست گيرد
به واقع سه سال بعد از . گروه همسوی با او، ممانعت از تشکيل مجلس بود

تعطيلی مجلس دّوم بود که ناصرالملک بار ديگر انتخابات مجلس سّوم را 
خواست احمد شاه  او می. دام هم برای مصالح ايران نبودبرگزار کرد؛ تازه اين اق

را به عنوان شاه قانونی که به سن تکليف رسيده است معرفی نمايد و خود دو 
 . باره به اروپا بازگردد تا به عيش و نوش بپردازد

اعتمادی به ايران و ايرانی، مذهب مختار  بافی، بی در فاصله اين سالها منفی
همين دوره او به مسافرت دور و دراز خود به اروپا رفت،  در. ناصرالملک بود

گر رها ساخت تا آنان بذر نااميدی  کشور را با شاهی خردسال و گروهی توطئه
در . زده نمايند در قلبش بکارند و او را از روند تحوالت سياسی کشور وحشت

ران وقتی هم به اي! کرد اين فاصله او با نامه و تلگراف کشور را اداره می
ناصرالملک، . بازگشت، اندکی بعد از ورود او، جنگ اّول جهانی شکل گرفت

داری  احمد شاه را به تخت سلطنت نشاند و خود با حقوقی گزاف که بر خزانه
کشور تحميل کرد، روانه اروپا گرديد و تازه بعد از کودتای رضاخان و زمانی 
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سال بعد گروه  يک. به كشور بازگشت که او سلطنت را تغيير داده بود
اين بار هم تالشی . ساز، ارتشهای روسيه و انگلستان را به ايران کشانيد بحران

مثل دوره دّوم . الوصف مبذول گرديد تا مانع از تداوم جلسات پارلمان شوند زايد
مجلس، اينان کاری کردند تا روسها به نزديکيهای تهران لشکرکشی نمودند، 

اين سّومين باری بود که مجلس . و گريختند اينان هم پايتخت را رها کردند
در دوره اّول با به توپ بستن آن توسط دمحم . شد زودتر از موعد مقرر تعطيل می

شاه بود که مجلس تعطيل شد، در دوره دّوم حمالت روسها به دنبال  علی
اولتيماتوم باعث تعطيلی آن گرديد، و سّومين بار هم با حمله روس و انگليس به 

در اين زمان تنها يک سال از تشکيل . جنوب کشور مجلس تعطيل شد شمال و
نکته مهم در هر سه دوره بحران اين بود که گروهی خاص، . گذشت مجلس می

گيری کامالً هوشيارانه مجلس را به تعطيلی کشاندند و يا اينکه  عامدانه و با جهت
از قماش از تعطيل آن استقبال کردند تا فضا را برای تسلط زورگويانی 

ای کامالً حساب شده، با تعطيل خانه  اين گروه با برنامه. رضاخان فراهم آورند
ملّت، راه را برای فراگيرشدن بحرانهای عديده باز نمودند و در شرايطی مثل 

ای از مجلس ايران نتوانست  دوره برگزاری کنفرانس صلح پاريس، هيچ نماينده
کشور به حال . مطالبه نمايددر آن شرکت کند و حقوق ملّت ايران را 

های  در همين دوره اينان انواع و اقسام جوخه. قانونی رها شد مرج و بی و  هرج 
در . ی نظامی مهيا کننديمرگ تشکيل دادند تا به قول بهار، فضا را برای کودتا

همين گروه  ١٢٩٩آن زمان چنين امری ممکن نشد، اما اندکی بعد به سال 
 . را فراهم آوردند مقدمات کودتای رضاخان

درست در دوره جنگ اّول جهانی بود که همين عده بر بحرانهای اجتماعی هم 
يکی از وحشيانه ترين اين اقدامات کمک به گسترش قحطی بزرگ . دامن زدند
آمد تا اين بحران  هرگاه دولتی روی کار می. بود ١٢٩٨تا  ١٢٩٦سالهای 

آمدند و به قيمت  ه حرکت در میشوم را مهار سازد، اعضای گروه مورد نظر ب
گناه کشور در اثر گرسنگی، اهداف ضد ملی  نابودی حدود نيمی از جمعيت بی

اين ايام مقارن بود با اشغال اکثر مناطق کشور به دست . بردند خود را پيش می
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کرد مانع از برقراری  دشمن خارجی، اما اين گروه به هر نحو ممکن تالش می
در آن سوی زمامداران و حکام نااليق محلی، . شود ثبات و آرامش در کشور

رحمی خاصی آنان را زجر و آزار و  آوردند و با بی دمار از روزگار مردم در می
و با  مجلس تعطيل بود. هيچ نهادی نبود تا به فرياد مردم رسد. دادند شکنجه می

به  الدوله انتخابات برخی نواحی و ی وثوقياينکه در دوره نخست رياست وزرا
طور خاص تهران برگزار شد، اما تشکيل مجلس چهارم بعد از گذشت بيش از 
چهار سال از برگزاری انتخابات آن و بيش از پنج سال بعد از تعطيلی مجلس 

مردم تسلط يافته مقدرات امور  بندان قزاق بر سّوم، زمانی تشکيل شد که قداره
 . بودند

ه، انگلستان قصد آن كرده بود يروس یكيپيش از اين به دنبال وقوع انقالب بلشو
 یايآماده ببلعد و آن را در كانون منافع دن یا ران را چون لقمهيتا ا

وثوق الدوله،  ١٩١٩قرارداد  یژه به دنبال ناكاميقرار دهد و بو یساالر هيسرما
ران يسه ملت ايران را از كيس و ايشركت نفت انگل یه هايت سرماينه امنيهز
ن شاه قاجار يالذكر البته از دوره ناصرالد رين گروه اخيا. دين نماين و تضميتأم

و به دنبال خروج  یخيط تاريمستمر و مداوم بودند و در آن شرا يیدر تكاپو
ران؛ و يبر سر ا یاسيو س ینظام یه از عرصه رقابتهايه و كوتاه مدت روسياول

ود، خود ب ید مشغول دفع ضد انقالب داخليكه حكومت جد یطيدرست در شرا
مار محتضر يخ بر تابوت بين ميدن آخريد وبا كوبيراه را از هر جهت هموار د

قوس . ران هموار ساختير سلطنت اير صعود قزاق را بر سريمشروطه، مس
يک سر اين ديکتاتوری . نزولی مشروطه مقارن بود باقوس صعودی ديکتاتوری

مت هند انگليس شد و سر ديگر آن به حکو به گروه بحران ساز داخلی مربوط می
 .و صاحبان قدرت و ثروت در لندن

ران كه از فرط درد و يسوم اسفند باعث شد تا مشروطه ناقص ا یضربه كودتا
ن درغلتد و در يبه زانو در آمده و خم شده بود، به زم یو اجتماع یرنج اقتصاد

همان طور . ك شوديآن شل یشانير خالص بر پير سلطنت تييبا تغ ١٣٠۴آبان ماه 
ش از اندازه يل نمودن بيف و ذليل ضعيحمله نادرشاه به هندوستان به دلكه 
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را بر آن  یهند شرق ینه تسلط كمپانيمحتشم مغوالن هند بود؛ و زم یامپراتور
از فرصت به دست آمده سود جست و  یبه آسان یكشور فراهم ساخت و كمپان

 یايد بقايدرضاخان هم باعث گر یم نمود؛ كودتايت خود را در هند تحكيموقع
 یهند شرق یگ كمپانيه ساالران مستقر در آن كشور كه از مرده ريسرما

ل ين مرز و بوم تسجيخود را بر ا يیتسلط نها یها نهيكردند، زم یارتزاق م
  . بخشند

 
  سوم اسفند یت كودتايماه

 یتهايد در فعاليرا با١٢٩٩سوم اسفند  یكودتا یب منشاء اصلين ترتيبد
ا دانست كه گردانندگان آن عبارت يتانيساالران بر هياز سرما ید گروهيالتزا دائم

ر امور ين مونتاگ وزيدجرج مثل لرد ادوينه لويكاب یاعضا یبودند از برخ
ر يل وزينستون چرچيالسلطنه هندوستان، سر و هندوستان، لرد چلمسفورد نايب

سر  يیاز سو. پ ساسونيليسر ف یعنير يوز مخصوص نخست یجنگ و منش
و پسر  ین بعد از خاتمه جنگ اول جهانيم فلسطين قيساموئل نخستهربرت 

ن يدر ا یبه نوع یرانياز محافل خاص ا ین مونتاگ همسو با برخيادو یعمو
 . ل بوديكودتا دخ

ل جرج كرزن و با يلرد ناتان یعنير امور خارجه وقت ينان بدون اطالع وزيا
را سازمان  يیكودتاا در تهران، يتانيسفارت بر یاز اعضا یبعض یهماهنگ

 **ن كودتا چه بود؟ يت ايماه. ختير را برانگيدادند كه خشم وز
ش از كشف نفت در يش از وقوع انقالب مشروطه و البته پيپ یر هنگام، حتياز د

اداره  ید به نوعين كشور باين باور بودند که ايها بر ايسياز انگل یا ران، عدهيا
ا واقع يتانيدر مدار منافع بر یاسيو س یمار از نظر نظايشود تا به طور تمام ع
انت يجوار با هندوستان بود ص كشور را كه هم یشرق یگردد و بتواند مرزها

با وقوع انقالب . كند یرين مرزها جلوگيبه ا یثالث یروينمايد و از تهاجم ن
ن يدر ا. اد شده واقع شديش كانون توجه گروه يش از پياست بين سيه، ايروس

ً كامالً متماايهنگام دو س ا شكل يتانيدر بر -زيست منفك از هم ـ اما نه الزاما
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ر امور خارجه بود كه ياست لرد كرزن وزين سيا یك سوينده ينما: گرفت
بودند كه  یگر آن كسانينده ديل كرد و نمايران تحميالدوله را به ا قرارداد وثوق

ار يز مشروطه بسبعد ا یفضا. ل كردنديران تحميسوم اسفند را به ملت ا یكودتا
ر در يها درگيرانين موضوع نهفته بود كه توده ايا در ايعلت قضا. ره و تار بوديت

دند، اما بحران سازان داخلی يشدند كه ناخواسته به دام آن در غلت يیبحرانها
کنند و کشور را به چه سمت  دانستند چه می همسو با محافل ياد شده به خوبی می

ن بود كه انگستان از استقرار دولت ير موضوع اظاه. دهند ی سوق میيو سو
كند، حال آنكه باطن موضوع  یم یران جانبداريمسئول و حكومت مشروطه در ا

ران يها از فرصت به دست آمده بعد از مشروطه ايسيانگل: گر بوديد یبه شكل
خارج  یخود را از صحنه تحوالت كشور به كل یف روسيسود جستند تا حر

ينان در صدد بودند تا دولتی وابسته به منافع امپراتوری ی اياز سو. سازند
بريتانيا را به قدرت رسانند تا هّويت ملّی ايران را به تاراج نهند و دوری جديد 

يک سوی اين سناريو تشکيل دولتی پادگانی در . در تاريخ اين کشور رقم زنند
کرد و روی  میايران بود که بايد با پول ملّت ايران منافع يادشده را تضمين 

بنياد ايدئولوژيک چنين حکومتی هم البته . ديگر آن تحقير ايران و ايرانی بود
توجيه زور بر مبنای محقق ساختن عقايد مجعولی بود که باز هم آبشخور آن يا 
کمپانی هند شرقی بود و يا محافل خاص مقيم هند و همسو با سياستهای يادشده 

 . شود ی ناميده میيول باستان گرادر سطور باال؛ اين ايدئولوژی مجع
ها در دوره چهارده ساله بعد از يسياست انگليس. ای ديگر هم وجود داشت مسئله

ده يعد یران و دامن زدن بر بحرانهايا یثبات ساختن دولتها یمشروطه، ب
ر از مسئله هندوستان، در وجود نفت يت امر غيماه. بود یو اجتماع یاقتصاد

ام فترت مجلس اول و يكشف آن درست مصادف بود با ا شد كه یران خالصه ميا
ت از مشروطه و يها به عنوان حمايسيدوم؛ درست دو ماه بعد از كشف نفت، انگل

ران كه در انحصار آنان قرار داشت، از يجنوب ا یانت از منابع نفتيبه واقع ص
 یژگيو. گيالن و بختياری دفاع كردند یبه تهران توسط اردو یلشكركش

ن يتر ن بود كه مردم و رهبران آنان از مبرميثبات و هرج و مرج ا یبت يوضع
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احزاب  یكه غوغا یطيدرست در شرا. شدند یازها و مشكالت كشور ناآگاه مين
و  -ان داشتيران جريست؟ در اينكه مشروطه چيحاصل ا یو بحث ب یاسيس

شور در ك ینظم یرنج، فقر و ب -ستين مشروطه چيالبته هرگز هم معلوم نشد ا
 . ديبه اوج خود رس

ز به بودجه اقتصاد يهر چند ناچ یداتيافزودن عا یران برايا یدولتها یوقت
 یبستند، توجه نم یات ميوانات و نمك ماليورشكسته كشور بر ذغال و روده ح

است دامن زدن يس سيانگل. رود یغما ميكردند كه در خوزستان نفت كشور به 
ن مسئله كشور يبه مهم تر یكرد تا كس ید مين منظور تشديبه بحرانها را به ا

بود كه  یطين در شرايطور هم شد؛ و ا نينشان ندهد و البته هم ینفت توجه یعني
ران ين دفاع از مشروطه ايخود را در پوشش دروغ یاستهايس ین دولت برخيا

ران يا یداخل یه با انقالب از صحنه رقابتهايروس یاما وقت. كرد یم یعمل
اگر : ديدا گرديمناسب تر پ یا ار بر كشور بهانهيتسلط تمام ع یخارج شد، برا

 . ديسم كشور را خواهد بلعيرون كشند بلشويران بيخود را از ا یها پا یسيانگل
ثبات كردن  یاست بي، سیه تزاريل حضور روسياگر در دوره مشروطه به دل

د ينك بايا ا قرار داشت،يتانيسرلوحه كار بر یشبرد اهداف اقتصاديپ یكشور برا
ن دولت وابسته لزوماً يا. آمد یكار م یوابسته رو یب، دولتياب رقيدر غ

 یپادگان یو دولت یمتحدالشكل باشد كه با قدرت نظام یبر ارتش یست متكيبا یم
ش ينجا بود كه ضرورت استقرار مرد قدرتمند را پيد، در ايت نماياعمال حاكم

 .نداشت یافكندند كه وجود خارج یا هها را به گردن مشروطيدند و گناه ناكاميكش
را شاهد مثال  یرزا كوچك خان جنگلينان جنبش ميا: ا بوديالزم هم مه یها بهانه

ها در منطقه شده آشكارا يسيرزا مانع از رفت و آمد انگليآوردند، چرا كه م یم
 یسرپرس. ا كرده بوديتانيبر یاستعمار یاستهايز حمالت خود رامتوجه سينوك ت

ً هشدار ميتانير مختار وقت بريكاكس وز داد اگر انگلستان  یا در تهران دائما
كوچك خان خواهد  یران خارج سازد، تهران به دست قوايخود را از ا یروهاين

 ین باور بود كه حتياو بر ا. دگاه كامالً موافق بودين دين مونتاگ با ايادو. افتاد
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 ین صورتيرا در چنيد، زد احضار شونيران نبايم شرق ايمق یسيانگل یروهاين
         اماحضور.افتد یم یكيبلشو یروهايران ظرف دوهفته به دست نيشرق ا

بودكه باعث  یران مستلزم صرف بودجه هنگفتيدرا یسيانگل یروهاين
درست در چنين شرايطی بود که . شد یا ميتانيازرجال بر یگروه یتينارضا

 .منعقد شد ١٩١٩قرارداد 
ل ارتش متحد الشكل يتشك یها نهيس هزيالدوله، دولت انگل طبق قرارداد وثوق

د يداری دولت لو ر خزانهين وزيد جوزف چمبرليبه د. ديگرد یرا متقبل م یرانيا
 ینك با بحرانهاير خارج شده بود و ايجهانگ یجرج، انگلستان كه خود از جنگ

ن يتوانست به طور دراز مدت ا یكرد، نم یدست و پنجه نرم م یده ماليعد
د در مدار منافع انگلستان يران باين حال ايرد، اما در عينه ها را بر عهده گيهز

خت و ين نوشت؛ از رير جنگ هم خطاب به چمبرليل وزيچرچ. شد یحفظ م
ن ناراحت است و يالنهر نيران و بيط ايل شرايپاش بودجه ارتش انگلستان به دل

ش از همه در كنار مسئله هند يچه بآن. دا كرديپ یها راه نهين هزيل ايتقل ید برايبا
 . ران بوديساخت، نفت ا یا را آشفته ميتانيساالران بر وانيخواب د

ن يتر ران مهميساخت كه نفت ا یبه صراحت خاطر نشان م یاداريوزارت در
 یاداريح دريبه تصر. انگلستان است يیايدر یرويه سوخت ناوگان نيمنبع ته

ران وجود داشت كه يدر ا یگريده در از نفت جنوب، منابع دست نخوريغ
ران يا یشمال ین منابع در نواحياز ا یكيافت؛ ي ید بر آنها تسلط ميس بايانگل

آن را تحت  ینظام یرويمت اعزام نيحاضر بود به ق یحت یاداريواقع بود كه در
ا يو به رؤين سناريرزا كوچك خان ايم یاما با وجود قوا. تسلط خود در آورد

 یكارمندان محل: شكل گرفت یگريد یوينجا بود كه سناريا در. شباهت داشت
قاجار كه  یگارشيد از اليه كردند انگلستان بايسفارت انگلستان در تهران، توص

ن کشور را يا یاز محافل داخل یرد تا اعتماد برخيران است، فاصله گيحاكم بر ا
م گرفت يصمد انگلستان تير مختار جدين نورمن وزيبنابر ا. ديبه خود جلب نما

ت شخص يالدوله را به رغم حما رزا حسن خان وثوقيم یعنير وقت يوز نخست
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ها  ین صفوف جنگلين بود كه بيا یم بعديتصم. كرزن از او، سرنگون سازد
ت بر عهده سردار فاخر حكمت نهاده شد؛ حکمت از ين مأموريا. اختالف افكنند

ن گرفته شد تا جنبش يم بر ايتصم یاز آن سو. اين مأموريت پيروز خارج شد
داشت در هم  یسيكامالً ضد انگل یجان را كه صبغه ايدر آذربا یابانيخ دمحم خيش

ن افراد از مرام و يشد ا یغ ميد تبليبا: ار آسان بوديه بسيراه حل قض. فروپاشانند
ز يت بودند نينكه هر دو تن در كسوت روحانيكنند، با ا ت میيسم حمايمسلك بلشو

زدند تا توده  یم یها دست به اقدامات افراط یژه در صفوف جنگليبو یا د عدهيبا
 . رزا جدا سازنديمردم را از جنبش م یها

جاد شكاف در ين رسالت، يعنی ايالن ايها در گيسيانگل ین بومياز مأمور یا عده
اندکی بعد از اختالف افکنی سردار فاخر . دار شدند ها را عهدهيصفوف جنگل

مردم به  یها خانه یدولت آباد يیحيت ييتانيا، به رواهای بر حکمت و دسيسه
ده شد؛ به عنوان يا به آتش كشين مصادره ين و مالكيتاراج رفت؛ اموال متمول

سم جان و مال و ناموس مردم مورد هجوم واقع شد؛ نهاد خانواده مورد يكمون
از رعب و وحشت شكل گرفت تا  يینكه فضايخالصه احمله واقع شد و

كتاتور موجه سازند؛ و يك ديبه  یت و حفظ نظم را با اتكايقرار امنضرورت است
رزا از يبود كه م ین در حاليا. ديكوچك خان گرد ین تحوالت البته باعث انزوايا

داشت  یبه واقع او آمادگ. ديد ینم یهم مهر یس شورويدالتأسيدولت جد یسو
را هم در شمال كها يان، راه نفوذ بلشويسست بن یتجربه همكار یبعد از مدت

را كه  ١٩١٩شد قرارداد  یاز مدتها قبل عنوان م يیاز سو. كشور مسدود سازد
ً ا ید ملغيان از انگلستان شده بود بايرانيباعث نفرت ا ن ينكه ايساخت؛ مضافا
 . ران شده بوديدر ا یسيغات ضد انگليتبل یبرا یا قرارداد بهانه

ران را به يشمال ا یه اگر شورون بود كيها ايسيانگل ین مقطع، استراتژيدر ا
 یبرا یمانيپشتكوه، پ یخ خزعل و واليت از شياشغال خود در آورد، آنها با حما

ت ياما نها. خوزستان منعقد سازند یانت از منابع نفتيت خود و صيحفظ موجود
باشد؛ با  یبود كه كامالً در خدمت منافع امپراتور یآنان استقرار دولت یآرزو
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د يدانست حفاظت نما یس متعلق به خود ميرا كه انگل یمنابع نفت رانيپول مردم ا
راه حل . اعمال نفوذ در كشور شود یبرا یشورو يیجو و البته مانع بهانه

دست نشانده  یاستقرار دولت: شد یاست خالصه ميك سيدر  یموضوع به طور كل
ك يور ن منظيا یبرا. رانيحفظ منافع آنان در ا یبا اتکا به قدرت نظامی برا

جز  یرا نامزدكردند و او هم كس» سر و پا یب«روزنامه نگار به قول خودشان 
 . نبود يین طباطباياء الديد ضيس
كرد خود را به رأس هرم قدرت  یطلب بود که تالش م جاه یاء جوانيد ضيس

احمد . ستندينگر یر در او ميده تحقيران به ديان و اشراف ايك سازد، اما اعينزد
مباالت  یر اما بيحق ینگار از وی متنفر بود و او را روزنامهشاه به شدت 

ك ينقش  یدربار و یخواهد برا یده است و ميدانست كه تازه به دوران رس یم
اء در كودتا، از او هم يد ضيس یرضاخان همكار اصل. كند یمعلم مدرسه را باز

در  یادينفوذ زنكه از يا، رضاخان با ايتانيبر ید وابسته نظاميبه د. رتر بوديحق
 یحت یسواد و فاقد دانش نظام یب یسربازان خود برخوردار بود، اما فرد

فراتر از  یارجاع شغل یط عاديل در شراين دليبه هم. ديگرد یابيمتعارف ارز
ن يبا ا. ص داده شدينامناسب تشخ یون قزاق به ويزيويجزء د یصاحب منصب

ران ينامشروع مشروطه ا سواد را وارث ین قزاق بيوصف نورمن قصد داشت ا
 . كند
بانك  یت ماليرضاخان از حما یقزاق تحت فرمانده یروين اقدام، نيا یبرا

نده يران و نمايانگلستان بر ا یه مالين ابزار تسلط سرمايتر ، مهمیشاهنشاه
ت موضوع يدر اهم. ديا برخوردار گردين گوشه دنيا در ايتانيبر یمال یگارشيال

به مثابه  یبانك شاهنشاه. مهم در رشت داشت یا شعبهن بانك ين بس، كه ايهم
رزا كوچك يران به هنگام جنبش ميا بر ايتانيبر یه مالياز تسلط سرما ینماد

بعد هم با پول بانك . ها بودين اهداف حمالت جنبش جنگلياز نخست یكيخان، 
ها يدر صفوف جنگل یافكن ز و درشت به منظور اختالفير یسه هايو دس یشاه

ن يا. همراه او را شكست دهد یروهايه رضاخان موفق شد كوچك خان و نبود ك
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خرد كننده بر  یا ها آن را ضربهيسيها بعد از كودتا انجام شد و انگليروزيپ
ترين جنبشهای  واقع ضربه اصلی را بر يکی از مهم كردند، اما به یها تلقيشورو

انون توجه محافل ش كيش از پين به بعد رضاخان بياز ا. اسالمی وارد کردند
ار او قرار يدر اخت یاجازه داده شد وام یبه بانك شاهنشاه. واقع شد یسيانگل

ران يدر ا یستيغات كمونين شده بود تا تبليمانع از ا یرا به زعم آنان ويدهد، ز
زدند تا اذهان  ای که خود عامدانه به آن دامن می برسد؛ هياهوی بيهوده يیبه جا

 . نشانده منصرف سازند  استقرار دولت دست را از مسئله اصلی يعنی
ش از يمضمحل ساختن حكومت قاجار ب یالزم برا یها نجا بود كه نقشهيدر ا

قزاق خود را ابزار  یرضاخان توانسته بود قوا. ش سرلوحه كار قرار گرفتيپ
و شركت نفت  یبانك شاهنشاه یگذار هين سرمايران و تضميسركوب مردم ا

 یچ دشمن خارجيل داد، قادر نبود با هيكه او تشك يیروين. ران سازديس و ايانگل
 یران، حتين به اينكه سالها بعد ارتش او به هنگام هجوم متفقيد، كما ايمقابله نما
 یاو برا یتحت فرمانده یاساساً قوا. دود شد و به هوا رفت یا ك گلولهيبدون شل

را  یود تا ثبات داخلآن شكل گرفته ب ین ارتش برايا. ن منظور خلق نشده بوديا
ك ضلع ي. س فراهم سازديانگل یبلند مدت نفت یهايگذار هين سرمايبه منظور تأم

ه يبه قوه قهر یبا اتكا ینظام یگر آن دولتيرضاخان مسئله نفت، ضلع د یكودتا
در اين مسير رضا خان تالش کرد نهادی را . و ضلع سوم آن سركوب مردم بود
ضروری از تماميت ارضی کشور حمايت  سركوب كند که هميشه در مواقع

کرد و با احکام جهاد خود راه تسلط بيگانگان بر شئونات کشور را مسدود  می
ی را که قدرت ياو نيرو. اين خيانت بارترين اقدام رضا خان بود. ساخت می

حفظ تماميت ارضی کشور داشت، از ميدان  یای در هدايت مردم برا فزاينده
به طوری که . به جای آن هيچ نهادی را جايگزين سازدبيرون راند و نتوانست 

طرفی ايران را  وقتی جنگ دّوم جهانی شکل گرفت و قدرتهای بزرگ باز هم بی
ناديده گرفتند و به اين کشور لشکرکشی کردند، ارتش پوشالی او زودتر از همه 

 نخورده اگر سازمان روحانيت دست. سپر انداخت و فرار را بر قرار ترجيح داد
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شد بار ديگر  بسا می بود، اگر اينان از صحنه تصميم گيری حذف نشده بودند، چه
مثل زمان شورش بر امتياز نامه رويتر، جنبش ضدروژی و انقالب مشروطيت 

اما همان سياست خائنانه دوره مشروطه که عامدانه و . مردم را به ميدان کشاند
از صحنه خارج سازد، ديگر خواست اينان را  با اهدافی از پيش تعيين شده، می

 .بار باعث منزوی شدن اين قشر مهم اجتماعی شده بود
سمارك و يسواد، ب ین قزاق بين دوره بود كه انگليسيها از رضا خان، ايدر ا
ر ساختند، او را تا حد نادرشاه افشار ارتقا دادند، شعرا در يو پطر كب یميج

به افتخارش كنسرت دادند  ینيمثل عارف قزو یمدحش شعر سرودند، خوانندگان
اجرا كردند و نسل دوم روشنفكران بعد از مشروطه )  ١٤(ف مرغ سحر يو تصن
ك استقرار يدئولوژيا ینه هايو امثالهم زم یدشت یاكبر خان داور، عل یمثل عل

سخن به » استبداد منور«اينان از ضرورت . ا ساختندير سلطنت را مهياو بر سر
ران را در يآن را به باد سخره گرفتند، تجدد ا یرهاان آوردند، مشروطه و شعايم

كند،  يیاروپا» یبه زور تو سر«دانستند تا مردم را  یكتاتوريگرو تسلط د
ر يفراگ یمثل مرد آزاد، نامه فرنگستان و شفق سرخ راه را برا يیروزنامه ها

ن تفكر فراهم ساختند؛ مردم را ترساندند كه اگر رضاخان برود غول يشدن ا
ت و يخواهد ماند، نه امن یگر نه نظم باقيد و آنگاه ديران را خواهد بلعيسم ايكمون

عمالً از درون اين انديشه نظريه ديکتاتور زورمند مرتجع زاده شد که . نه مذهب
 .کامال با سناريوی انگليسيها سنخيت داشت

 نيدر انگلستان چمبرل. ای پابرجا درخارج از کشور داشت اين گرايش البته ريشه
ن هرج يگفت اگر بنا باشد ب یشه مي، همینيشگر موسوليو ستا یدار ر خزانهيوز

ً ديرا انتخاب كند، ا یكي یكتاتوريو مرج و د خواهد  یكتاتورين انتخاب قطعا
انگلستان  یر رسميو غ یرسم یاستهاين سيران اينگفت در مورد ا یبود؛ اما و

 ین همه برايوطه شد و اژه در دوره بعد از مشريبود كه باعث هرج و مرج بو
. نديه نمايدر كشور را توج یكتاتوريآن صورت گرفت تا ضرورت استقرار د

لورن  یسر پرس یعنير مختار وقت انگلستان بعد ازکودتا، يران وزيدر ا
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د، و طرفه آنكه مطبوعات طرفدار يد یرا در رضاخان م ینيموسول یهايژگيو
 . دندز ین توهم دامن ميزمان به ا سردار سپه هم

ستند، به نظر آنان انگلستان با ين نگريده تحسيها هم به كودتا با دييكايامر
 یهايه گذاريسرما یمساعد برا یطيتوانست مح یران ميخود در ا یاستهايس

كا تالش يامر. دين نمايه را تضميت سرمايد و ثبات و امنيبگشا یغرب یكشورها
 یران بهره برداريود در اگسترش نفوذ خ یبه دست آمده برا یكرد از فضا یم

كم بود جامه عمل  یها نهيبا هز یطلب خود كه توسعه یاست كليكند و به س
سر يه زده بود ميكه قدرت تكيكه رضاخان بر ار ین امر تا زمانيبپوشاند، اما ا

زان كودكانه و يها تا چه مييكايل امرينشد و اقدامات او نشان داد كه تحل
ران يشه را بر مردم اير یب یشكل بود كه حكومتن يبه ا. انگارانه است ساده
ر و يسپردند كه با تحق یمردم را به دست مردمقدرات امور  ل كردند ويتحم

دان يساخت و روز كارزار از م یخود را عمل یسركوب مردم، برنامه ها
 یكه در برابر مردم خود گردنفراز یمرد. گانه سپرديخت و كشور را به بيگر
ن بود سرنوشت يا. گانه سپر انداختين ضربه در برابر بيتر كرد، با كوچك یم

ن يا. رانيل شده به ملت ايسمارك تحميو ب یجير، مي، بناپارت، پطركبینيموسول
رضاخان گشاد  یپا ین نادرشاه تا چه اندازه برايحادثه نشان داد كه پوت

 )٢(!است
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   :توضيحات و مآخذ◄

   
ه، چاپ ي؛ انقراض قاجاریاسيمختصر احزاب سخ يالشعرا، تار بهار، ملك  -- ١

   ٦١ – ٦٩صص  - ١٣٢٣.ن، تهران، يرنگ
  
فصلنامه : به نقل از»  پايان مشروطه، آغاز استبداد«-دکتر حسين آباديان   - ٢

زمستان -١٠شماره - یاسيس یموسسه مطالعات و پژوهشها–مطالعات تاريخی 
  ١٧-٢٩صص - ١٣٨٤

  
  تصنيف مرغ سحر ◀
  
تصنيف مشهوری است که نخستين خواننده  ترانه  مرغ سحر، مرغ سحر نام «

اين . و محل اجرايش باغ سهم الدوله بود) هلن(به احتمال قوی خانم ايران الدوله 
شعر . ترانه را ملوک ضرابی خواند و به صورت صفحه روانه  بازار ساخت

الشعرای بهار سرود و آهنگ آن، در  تصنيف مرغ سحر را شادروان ملک
ترين اجراهای اين  يکی از محبوب. داوود است اه ماهور، از مرتضی نیدستگ

تصنيف از دمحمرضا شجريان است که اغلب به خواست مردم درپايان 
 » .رسد های شجريان به گوش می کنسرت

 : می نويسد) I(» در باره ترانه  مرغ سحر«دکتر  ناصرالدين پروين 
خواهد رسيد و آن گاه نيز چون  به زودی، ترانه  مرغ سحر به هشتاد سالگی 

 .امروز، ِسحِر مرغ سحر، ما را به همدلی و همآوازی واخواهد داشت
ناله يی که . ناله اين مرغ بهاری را بهار خراسانی در يک خزان سياسی شنيد

گويی از پگاهی دور دست آغاز شده و همه  شامهای پر ادبار را تا روزگار ما 
  .در نورديده است
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  تاريک؟ کدام شام• 
 

. خاطره های شاعر و ترانه سرای نامدار، اسماعيل نواب صفا را می خواندم
ديدم اشاره  ای به آن خزان سياسی کرده و ناله  بلبل هزار آوای سحر خيز ملک 

حوادث دوران دمحمعلی شاه و بستن مجلس شورای ملی و «الشعرا را مربوط به
وی، با اشاره به روايتی . استانگاشته » بال تکليفی مملکت در لحظاتی حساس

در غير اين صورت، رضا شاه پس از «: از زبان موسی نی داود، می افزايد
گويی ). II(»شنيدن اين شعر و آهنگ، مجريان آن را مورد محبت قرار نمی داد

نويسنده  ساده دل که خود در دوره  خودکامگی رضاشاهی زيسته، از کارهای 
به بازماندگان خود کامگی دمحمعلی شاهی و تعيين او ناآگاه بوده، محبت او را 

. مقرری برای ساالر الدوله برادر خونريز و آزادی ستيزش را نمی دانسته است
در « : وانگهی، از زبان يکی از دو برادر سازنده  آهنگ مرغ سحر می گويد

و ) III(»واقع، ترانه ايست که استاد بهار برای مخالفت با رضاشاه سروده است
 .سخن با آن سخن نمی خواند اين

در باره  زمان سرودن مرغ سحر، به همين بسنده می کنم که بهار، سخنها به 
نثر و نظم در باره  دوره  مشروطه خواهی گفته و از سروده های آزاديخواهانه 

در آنها، هيچ اشاره ای به آن ترانه که بی درنگ پس از . خود ياد کرده است
وانگهی، چنان که خواهيم ديد، در سال . يده نمی شوداجرايش در دلها نشست، د

 . که برای نخستين بار اجرا شد، نام سراينده  ترانه را پنهان داشتند ١٣٠٦
کسانی هم، سرايش آن را به دوره زندان يا پس از زندان و تبعيد بهار منسوب 

اگر چه مغضوب  - در آن هنگام، شاعر. داشته اند که به کلی نادرست است
گفتنی ست که به روايت . هنوز نمايندگی مجلس را بر عهده داشت -اه بوددستگ

نير سينا، يک ماه پس از ضبط مرغ سحر با صدای ملوک ضرابی، شهربانی 
  ).IV(رضاشاهی جلوی توزيع آن را گرفت
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  نخستين اجرای ترانه  مرغ سحر• 
 

و ) هلن(وله نخستين خواننده  ترانه  مرغ سحر، به احتمال قوی خانم ايران الد
سپستر، چنان که . محل اجرايش باغ سهم الدوله بود که شرحش را خواهم داد

اين ترانه را ملوک ضرابی خواند و ) V(آقای دکتر ساسان سپنتا نيز نوشته اند
به صورت صفحه روانه  بازار ساخت؛ اما هنوز کسانی به نادرست، نخستين 

و محل آن را را هم گراند هتل اجرا را به قمرالملوک وزيری منسوب می کنند 
شگفت آن که در چاپهای ناقص ديوان شاعر بزرگ ما نيز . تهران می نويسند

، مانعی در مورد اعالم ١٣٠٦بديهی ست که به سال. اين اشتباه راه يافته است
نام قمر به عنوان خواننده  ترانه ای در جشن يک روزنامه  طرفدار رضاشاه، 

 .وجود نداشت
در جايی به نخستين اجرای اين ترانه اشاره شده باشد و چنان که  من نديده ام

از اين . گفتيم، برای کسانی درباره زمان سرايش آن نيز ابهامهايی وجود دارد
، روزنامه  ١٣٠٦درهفتم تير : رو، مناسب می بينم شرحی در اين زمينه بدهم

برپا کرد و طنز آميز ناهيد جشنی به مناسبت آغاز هفتمين سال انتشار خود 
در آن جشن » اثر طبع يکی از اساتيد سخن« به عنوان » تصنيف در ماهور«

باغ «محل اجرا هم . اجرا شد و متنش را پيوست اولين شماره  سال هفتم کردند
نالۀ «يا » مرغ سحر«اين تصنيف، بعدها ). VI(بوده است» آقای سهم الدوله

متن جدا چاپ شده  . سايی شدنام گرفت و سراينده  استادش نيز شنا» مرغ سحر
  .تصنيف را ضميمه اين يادداشت کرده ام

 
  چرا روزنامه ناهيد؟• 
 

ارديبهشت  ٣٠ -١٣٠٠فروردين  ٢٢: با وقفه هايی(روزنامه  هفتگی ناهيد
، ارگان طنز آميز هواداران سردار سپه بود و به دست ميرزا ابراهيم )١٣١٢

ناهيد، دشمنان بسياری برای خود . ناهيد و ياری قلمی عارف قزوينی در می آمد
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فراهم آورد که اغلب، مخالفان خودکامگی سردار سپه يا کسانی بودند که اين 
يکی از اينان، ملک الشعرای . روزنامه به آنها پرخاش کرده يا ناسزا گفته بود

شاعر هم در چند ). VII(می خواندند» طماع الشعرا«او را در ناهيد . بهاراست
 :از جمله. ابراهيم ناهيد و روزنامه اش را هجو کرده استسروده، ميرزا 

 ای سيه نامه  ناهيد و طرفدار رضا آلت آلت برخواه وطن در هر باب
به بعد، بسياری از شعرهای تازه  بهار در روزنامه   ١٣٠٥با اين حال، از سال 

ناهيد به چاپ می رسيد و گمان می برم که سراينده  مغضوب دستگاه رضا 
بدين وسيله خواسته است خود و خانواده اش را از بد گمانی آن دستگاه شاهی، 

اولين سروده، . کينه جو مصون دارد و بستن پرونده های پيشين را يادآور شود
که در آن مدح و مجيزی از شاه نو به تخت ) VIII(اوست»  چهارخطابه«

ز نخستين اين تمهيدها، جانش را نجات داد؛ اما سالی پس ا. نشسته کرده است
اجرای مرغ سحر به زندانی افتاد که آغاز يک دوره  رنج آميز پنجساله بود و 

  ).IX(شگفت آن که در آن زندان، با ابراهيم ناهيد هم بند شد
 
  تفاوت نخستين اجرا با اجراهای بعدی• 

گفتيم که در نخستين اجرا، نام ترانه سرا ذکر نشده است و تنها به مقام ادبی او 
. جز اين، يک تفاوت هم آن اجرا با آنچه می شناسيم دارد. ه انداشاره کرد

 :روانشاد نواب صفا می نويسد
: مرحوم بهار می گفت] پدر زنش،[قهرمان از قول] يزدان بخش[شادروان

شام «تصنيف مرغ سحر را ساخته بودم و در آن قسمت از آهنگ که می گويم 
يک . »من، شام من را سحر کنشام «: ، ابتدا گفته بودم»تاريک ما را سحر کن

» شام تاريک من را سحر کن«هگذری به شام من شام من می گويد رشب شنيدم 
و من ديدم چه کلمۀ مناسبی را همين مرد رهگذر که ميزان سوادش هم معلوم 
نيست انتخاب کرده؛ در حالی که من توجه نداشته ام و شعر را، به همين شکل 

 ).X(اصالح کردم
ت قهرمان يا نواب صفا اشتباهی رخ داده است؛ زيرا چنان که در البته در رواي
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آمده است » ما«تصوير نخستين متن ترانه نيز ديده می شود، در هر دو صورت 
  .»من«و نه 

  
 پانوشتها

I - اين ياد داشت، نخست در مجله  بخارا به چاپ رسيده است. 
II - ر البرز، ، تهران، نش)خاطرات هنری(قصۀ شمع. نواب صفا، اسماعيل

 ٣٤٤، ص ١٣٧٧
III -  ٣٤١همان کتاب، ص 
IV- ١٣٦٦ضبط موسيقی در ايران، اصفهان، نيما، . سپنتا، ساسان 
V- ش )چاپ لوس آنجلس(، ره آورد»خاطراتی از بهار«. نيرسينا، هدايت ،
 ٩٧، ص )١٣٦٤(٩

VI- »١٣٠٦تير  ٣، ٧سال  ١، ناهيد، ش »نمايش به مناسبت تجديد سال ناهيد 
VII-  ١٣٠٥فروردين  ٩، ٥سال  ٥٥به جای ناهيد، ش خلق 

VIII - بهار و « : در باره ی مخالفتهای ناهيد با بهار، بنگريد به مقاله  من
اين روزنامه، با وجود خدمات ارزنده ای که به . »روزنامه نگاری زمانه  او

چون «سردار سپه کرده بود، برای هميشه توقيف شد؛ اما با سقوط رضا شاه و 
، »مژده«: آگهی ناهيد(»ادی بر صحائف مطبوعات وزيدن گرفتنسيم آز

 - ١٣٢٠، بار ديگر در سالهای )١٣٢٠شهريور  ٣٠، ٣٦٥٦اطالعات، ش 
 .انتشار يافت ١٣٢١

IX- »ص ٢، ديوان ملک الشعرای بهار، چاپ ملک زاده، ج»يادگار زندان ،
٦٥ 
X-  ٧٧نواب صفا، همان کتاب، ص  
به نقل از سايت   -شته دکتر ناصرالدين پروين نو  - در باره ترانه مرغ سحر *  

   http://www.bahar.fr/morghSaher_parvin.htm-ملک الشعرا بهار 
فرهنگ : مجالت ) ١٧۶تا  ١٧١از  - صفحه (ترانه  مرغ سحر نگاه کنيد به ** 

  ، ناصرالدين  پروين: سندهينو»   ۵۵شماره  - ١٣٨۵مهرو آبان » بخارا «و هنر



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٠٣                                                                             ٧    دق ، 

  

  

  

  
 فصل نهم 

      
  يد ضياء الدين طباطبائیس

  
حسين مکی در بارۀ  زندگی وسابقه سيد ضياء الدين طباطبائی  يک  از عاملين 

تاريخ احمد «که کارگزار انگليسيها بود،  به نقل از  ١٢٩٩اصلی کودتا 
که سيد ضياء الدين )  هجری قمری (  ١٣٢٦درسال  :  می نويسد» شهريور
ه مالزاده، بعالوه دارای قريحۀ سياسی سالگی بود؛  چون مشارالي ٢٢در سن  

برای ( اين جوان نورسيده . و فکر آزاد بود، سياسيون بدور وی گرد آمدند
با آزاديخواهان همراه نمايد، بقدری به پدر خود سيد علی آقا )  اينکه پدرش را 

اصرار  نمود، که  پدر برای حب  فرزند  خود  با اينکه  هواخواه شاه مخلوع  
خواراو بود، معذالک بجانب آزاديخواهان متوجه شده و در منابر خود و وظيفه 

  .بر ضد مشرب دولت مستبد، سخن می راند
که مجاهدين، تهران را فتح کردند، آقای سيد  ١٣٢٧در ماه جمادی االخر سنۀ 

که با سرمايۀ مختصری تأسيس ) ديگر موفق شدند(ضياء و چند نفر از سياسيون 
  .روزنامۀ شرق را بنمايند يک روزنامه ای به نام

  ...رفته رفته از پدر کناره کرفت) سيد ضياء الدين از اين تاريخ ببعد(
) او(به اين جهت سياسيونی که به مذهب عالقه داشتند، از وی دوری کردند و  

شد وديگر درهيچيک از احزاب سياسی ايرانی ) مربوط(با ارامنۀ داشناکسيون 
و تنفيد به دولت را تعقيب نمود، چنانچه اين  )نويسی( داخل نشد و مشرب تند

مشرب تنقيددربدو انقالب هرمملکتی شيوع دارد و چون درايران اصول محافظه 
کاری رواج تام دارد و اصول محاکمات وقانون حق گذاری وعدالت کساد است، 
لهذا اغماض و مسامحه کاری وعفورا بهتر ترجيح می دهند تا به تقاضای احقاق 

بنابراين دولت و متمولين محترم ترجيح دادند که به سيد  . زاتحق و مجا
  .دهان او را ببندند) بدينوسيله(و ) از در دوستی در آيند( روزنامه نويس 
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آقای سيد ضياءالدين عالوه ازبدگوئی مأمورين دولت، در دورۀ دوم تقنينيه 
  .مجلس  شورای ملی هم شروع کرد  به بدگوئی و تنقيد بعضی از وکال

محکمه پس از دو جلسه محاکمه چون ) ولی(و آقا سيد ضياء را محاکمه کردند،  
ديد سيد ضياء  اسنادی برضد وکال تحصيل نموده و شايد بعضی از وکال  از 
اعتبارات ساقط  شوند، به اين جهت محکمه در خفا  به وکال فهماند که آقا سيد 

خفا نزد وکال واسطه شده ضياء نبايد تعقيب شود؛ ازطرفی هوا خواهان سيد در 
و به شفاعت برخاستند و نتيجه اش اين شد که آقای سيد ضياء به پاريس برود و 

  .روزنامه شرق را ترک گويد و وکال از تعقيب  محاکمۀ با او دست بردارند
مخارج سيد جوان از روزنامه نويسی و هدايای مأمورين نمی گذشت؛ زيرا همۀ 

روزنامۀ اوهم زياد طبع ) بعالوه( ی پرداختند؛ مشترکين وجه آبونۀ خود را نم
نمی شد؛ زيرا خريدار کمتر داشت  و از طرفی  مخارج ادارۀ روزنامه هم زياد  

خرج خود سيد ضياء هم با اين دخلها  وافی  نبود؛ زيرا ) طرف ديگر(بود و از 
عياشی هم مخارج زيادی الزم داشت؛ لهذا آقای  سيد ضياء زود  خود را جمع 

ری کرده مقداری پول تهيه کرد وبايکی دونفراز ايرانيان سرمايه دار بمنظور آو
  .رهائی رهسپار اروپا شد

اوالً فرنگستان رفتن و عنوان رفتن و عنوان تحصيل کردن در نزد سياسيون و  
مأمورين ايرانی اهميت داشت؛ مانند نجف رفتن علمای  روحانی که هر قدر هم 

ان زياد بود و چه بسا اتفاق می افتاد که در ايران تحصيالت شخصی آنها در اير
مردی تحصيالتش از اشخاص نجف رفته و اروپا  گشته بيشتر بود، ليکن اهميت 
و اعتبار آن اشخاص در نزد عامه مذهبيها و سياسيون و مأمورين دولتی از مرد 
 تحصيل کردۀ در ايران بيشتر بود و سيد ضياء هم برای  تحصيل  اين  اهميت و

  .  اعتبار  به اروپا مسافرت کرد
بود؛ زيرا تصور می کرد که تحصيل يک  ) خارج(قصد دوم سيد، تحصيل زبان 

و او را از اجرت دادن ) برای  يک روزنامه نويس الزم می باشد( زبان خارجه 
زياد به مترجمين اخبار و تلگرافات و کتب سياسيه مستغنی می سازد؛ ليکن 

کارنشد؛ زيرا يکسال تحصيل کردن مشار اليه را مستغنی  سيدچندان موفق به اين 
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  .  از رجوع به مترجمين نکرد
منظورش روزنامۀ برق (خالصه آقای سيدضياء روز نامۀ شرقش شد برق 

) گويا مقصود اين  است که  توقيف  شد( و برق او هم نيز  همينطور  ) بوده
  .  به نام رعد شروع کرد ليکن  پس  از مراجعت از اروپا به انتشار روزنامه ای

آقا سيد ضياء  همينکه  ديد از راه تحصيل  زبان فايده ای  برای تقليل مخارج 
اداره  عايد نشد، بفکر افتاد که يک کاری  بکند، شايد  چاپخانه ای از  سرمايۀ  
شخصی خود تحصيل  نمايد؛ زيرا مخارج  طبع هر شماره  روزنامۀ او سی و 

  . به مطبعه بدهدتومان بايد   ٦٠گاهی 
از کجا  بايد تحصيل پول کرد؟ ولی راه  تحصيل پول را آقا  سيد ضياء  قبال  

پيدا  کرده بود، از جمله اينکه در تحت  عنوان اينکه دخل  تحديد ترياک يزد چند 
برابر مال االجارۀ آن است که به دولت می دهند، يک فقره چهار هزار تومان از 

خالصه سرمايۀ خريداری . ر تحديد ترياک يزد گرفتمشير الملک  يزدی مستأج
مطبعه را  تحصيل کرده و در اواسط جنگ بين المللی برای خريد يکدستگاه 
ً کاغذ های زياد و ارزانی بدست  مطبعه و کاغذ زياد رهسپارروسيه شد ؛ اتفاقا
آورد و يکدستگاه مطبعۀ  خوب به قيمت مناسب تهيه کرد و پس از چندی  به 

  .راجعت و رويۀ خود را در روز نامۀ نگاری  دنبال نمودايران م
شد، زيرا محترمين از پول دادن خسته و  ) مهم( رفته رفته موقعيت سيدخطرناک 

کميته مجازات هم  طلوع کرده بود و آقا سيد ضياء احساس مخاطره را برای 
 خود حتمی می دانست؛ لهذا اوال جز در خيابانهای وسيع، آنهم در ميان روز
روشن ديگر خيلی کم ديده می شد و بيرون نمی آمد؛ بعالوه هميشه دو نفر فدائی 
يا ترور با اسلحله همراه خود داشت ؛ معل الجمله آقا  سيد ضياء بهمين منوال 

موقع رياست وزيرائی وثوق ١٣٣٧مشغول  روزنامه نويسی خود بود تا سنۀ 
ن قفقازکه تازه ازبند سلطنت الدوله که حکومت بادکوبه يابقول  خودشان آذربايجا

روسيه جسته بودند، برای خود حکومت عليحده ای تإسيس کرده بودند؛ برای 
پستی و تجارتی  » محموالت« دولت ايران از حيث مخابرات تلگرافی و مبادلۀ 

  . و عبور  مال تجاره اتباع ايران موجبات زحمت  را فراهم نموده بودند
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به رجال درجۀ اول، بلکه نسبت به ) نه تنها(دوله در اين موقع از طرفی وثوق ال 
واز طرف ديگرآقا سيد صياء بعضی از رجال درجۀ دوم اعتماد نداشت؛ 

بواسطۀ عوايد و منافعی که از خارج به او می رسيد  زياده از حد در روزنامۀ  
خود راجع به قرار داد دولت  ايران و انگليس که وثوق الدوله منعقد کرده بود، 

شانيها  می نمود؛ حتی در چندين شماره از روزنامۀ رعد ادله و براهين جانف
بروجوب  انعقاد چنين قرار دادی اقامه نمود؛ بالنتيجه خاطر طرف متعاهد قرار 
داد دو دولت را کامال به خود جلب کرده بود؛ بدينجهت وثوق الدوله مشاراليه 

مسائلب فوق الذکر با دولت را مأمور فوق العاده برای عقد قرار دادی  راجع به 
آقا  سيد ضياء، ميرزا علی قمی را مديرموقتی ) ١( .آذربايجان قفقاز نمود

روزنامۀ رعد معرفی کرده و خود رهسپار قفقازشده با زحماتی موفق بعقد  قرار 
  .داد  با دولت قفقاز گرديد

زريق  بيشتر زحمات مشاراليه اين بود  که حکومت قفقاز  در اثر تحريکات و ت« 
ترکهای عثمانی منکرعقد قرارداد دولت  ايران با دولت انگليس بودند و سيد 
ضياء طرفدار قرارداد بود،  بعالوه فيمابين آقا سيد ضياء و دمحم امين رسول زاده 
سر دستۀ حزب مساوات بادکوبه که حکومت را در دست داشتند، از قديم االيام 

بود و سيد ضياء  با مايه گذاشتن بعلت اختالف مسلک و مشرب نقارو خصومت 
پول زياد حتی از سرمايۀ خود و بعالوه با سازش محرمانه با رؤسای بلشويک 
بادکوبه  حتی  بادائر کردن يک روزنامه به نام صدای  ايران که  از مسلک 

  .سوسياليستی  سخن می راند، موفقيت حاصل کرد
ه را به اسم خود نکرد  سيد ضياء پس از مراجعت صورتاً ديگر مديريت روزنام

و به نام همان ميرزا علی آقا بود؛ ليکن ميرزا علی آقا مواجب  معينی  داشت و 
  .اضافه دخل متعلق  به خود سيد ضياء بود

سيد ضياءالدين به انتظار وزارت در تهران نشسته، هوا ) از اين  تاريخ ببعد( 
ديد او خارج نشود؛ لهذا خواه کابينه ای  بود که با او  مشورت نمايد و ازصواب 

بعد از  کابينۀ وثوق الدوله با کابينۀ مشير الدوله خوب نبود؛ زيرا مشرالدوله به 
او اعتماد نداشت؛ ولی  بالعکس  با کابينۀ سپهدار تا چندی  که به مشورت او 
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  .کار می کرد ،خوب بود
پهدار چنانکه وحيد الملک وزير معارف اظهار کرده بود که تا داخل کابينۀ س 

بوديم ورئيس الوزراء درحاليکه بايد با ما مشاوره کند، شبها به تنهائی و مخفی 
از ما، با سيد ضياء و ميرزا دمحم صادق طباطبائی و امين الملک مشاوره می 
کرد و روزها درهيئت وزراء با ما در بعضی امور مقاومت می کرد و مقاومت 

شد؛ ليکن اجتماع آنها طولی نکشيد او موجب تحيرما شد تا بعد مسئله برما کشف 
و سيد در پاره ای ازاموربا رفقای خود اختالف نظر پيدا کرد و از اجتماع با آنها 

  .کناره گيری کرده  به خيال رياست وزرائی ، مشغول تهيۀ نقشه شد
بنا براين از کابينۀ سپهدارهم سرخورده بخيال رياست وزرائی افتاد، در  

  .  سفارت انگليس  در کمال  استحکام بودحاليکه مناسبات او با 
منظورش ( اين مختصر را از حال او گفته باشم که سيد  ضياء در  دو ماه قبل  

سرپرستی اسرائی که قزاق ها در رشت از متجاسرين ) اوايل  کابينۀ سپهدار بود
منظور از گرفتن ( گرفته و به تهران فرستاده بودند، ازرئيس الوزراء گرفته بود

درظاهر برای جلب افکار و توجه عمومی ، ولی در واقع ) سمت اين بوده اين
برای خود، فدائی و ترور درست کردن، القصه موقعی که انگليسيها از مسافرت 

  .شاه مأيوس  شدند
چون سپهدار مرد ماليم و مالحظه کاری بود و در مقابل ضديت مطرودين به 

ابينه پيدا نمی کرد وانگلستان هم کاشان و هواخواهان آنها موفقيت به تشکيل ک
عالقۀ  تامی به ارتباط با ايران داشت، در اين فکر افتادند که با  يک نفر  متهور 
بی باک صاحب عزمی وارد مذاکره گردند واو را رئيس دولت قرار بدهند؛ 
ليکن با احرازصميميت آن شخص نسبت به دول انگلستان، بديهی است جزسيد 

ر را سراغ نداشتند، به اين مناسبت محرمانه با سيد وارد  ضياء الدين کسی ديگ
يک سلسله مذکره شدند و هر قدر موافقت نظر بين طرفين دست می داد، همان 

تا اينکه . اندازه از تهيۀ حرکت بانک و مسافرت اتباع انگليس کاسته می شد
تا ( موافقت کامل بين طرفين خاصل شد، آنوقت نقشۀ کودتای تهران را کشيدند

  . )اينجا  از تاريخ مرحوم احمد شهريور نقل شده است
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  :سفارت  انگليس  ابالغيه می دهد •
پس ازآنکه انگليسی ها از مهاجرت اتباع انگليس  و بانک شاهنشاهی منصرف  

شدند،  از طرف  سفارت انگليس ابالغيه ذيل صادر شد که ظاهراً تشويق افکار 
ان را اطمينان بخشد که از تهران مهاجرت عمومی را  مرتفع سازد و اهالی  تهر

  .نمی نمايد
  
  متن ابالغيه 

  
باطالع وزير مختار اعليحضرت پادشاه انگلستان رسيده است که نظر به «  

شهرتهای بی مأخذی که داده شده که بواسطۀ امکان  آمدن متجاسرين بسمت 
الی پايتخت، سفارت و کلنی انگليس بزودی از  تهران خارج خواهندشد، اه

تهران در نهايت اضطراب  می باشند؛ لهذا سفارت انگليس  الزم می داند قوياً 
  )٢(» .اين شهرت را تکذيب  نموده و به  اهالی  دارالخالفه اطمينان کامل بدهد

اين ابالغيه با گفتار بلفور اتگليسی کامالً منافات دارد، زيرا با تطبيق اين قسمت 
می شود که تمام اينها بازی بود و منظور ديگری  با ابالغيه سفارت، کامالً معلوم

  :داشته اند و بلفور که در آن موقع در تهران بوده صريحاً می گويد که 
در نظر شاه موقعيت به اندازه ای سخت جلوه گر شده بود  که او مصمم ... «

حرکت  از ايران بود؛ مگر  اينکه پايتخت را به شيراز انتقال دهند و در نتيجۀ  
ارات بعضی دستجات باالخره  راضی شد که  عجالتاً اين تصميم  را بموقع  اظه

  .اجرا  نگذارده  و صبر کند  تا ببيند  چه می شود 
با وضعياتی که در فوق ذکر شد،  مسلم شد  که اروپائيان بايد  وسائل حرکت  

ا  خود را فراهم  نمايند؛ ولی اين کار آسانی نبود ؛ زيرا بعضی از سفارتخانه ه
مدعی بودند  که توصيۀ  وزارت خارجۀ  انگليس  راجع به حرکت اروپائيان 

با اين .  خود يک حيله ايست برای آنکه مدعيان خود را از ايران  خارج نمايند
حال تعليمات رسيد که تمام زنها و بچه ها و مردانی که ممکن است ازخدماتشان 

قات حرکت نمايند، يک جلسه صرفنظر نموده و اتباع انگليسی هستندبه اسرع او
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ای مرکب از رؤسای ادارات و تجارتخانه های انگليس در تهران در ششم  
ژانويه درسفارت انگليس تشکيل شد و اين تعليمات به آنها ابالغ گرديد و تا 
اندازه ای باعث تعجب بود که احتمال وقوع يک چنين پيش آمدی را غالب 

نتيجۀ اين جلسه بفوريت معلوم شد و . دحاضرين آن جلسه در نظر نگرفته بودن
  .اغلب از اين  ادارات مستخدمين  ايرانی خود را  جواب گفتند

خبرحرکت اتباع انگليسی باعث شد که احساسات عمومی را عصبانی نموده  و 
مخالفت با انگليس را نيز زياد نمايد؛ ازدياد احساسات ضد انگليسی بواسطۀ 

بانک شاهنشاهی ايران در اين موقع بود، اتخاذ يک رويۀ مخصوصی از طرف 
  .که شايد بتوان آن را نداشتن رويه و تدبير هم ناميد

مثالً يک روز اين مؤسسه حوالجات مردم را تا ميزان معينی می پرداخت و 
يک روز پول نقره . روز  ديگر هيچ اشکالی  برای گذاردن پول در بانک نبود

يب شد که يک وقتی  اسکناسها صدی سه اين رويه تا حدی تعق. را قبول می کرد
  )   ٣( » ...بيش از معمول قيمت پيدا کرده بود

پاره ای ازصفات سيد ضياء « دمحم علی جمالزاده نويسندۀ نامدار ايرانی دربارۀ •
  : که بعد ازکودتا در سويس با اونشست وبرخاست داشت، چنين مينويسد» الدين

خوش  محضر و بی تشريفات . از  بودسيد در دوستی استوار و صديق و پاکب« 
فعال ومتحرک وباجنبش بود و ازسکون و . و دست و دلباز وصداقت منش بود

خاموشی وعزلت گريزان و مدام دررفت و آمد و نشست و برخاست  و با صدای  
بود و سعی  ) وچه بسا  متکلم وحده( بلند  و چهرۀ خندان و بر افروخته متکلم 

ا به دوستان  نشان بدهد و آنها  را از  تماشا و بهره مندی داشت  که همه  چيز  ر
برخوردار  ) از خوردنی و آشاميدنی و ديدنی و شنيدنی ( چيز های خوب دنيا 

گلی "خودش مانندجوان يل هيجده نوزده ساله پلکان دورو درازی راکه از. سازد
ون آنکه می رفت با قدم سريع می پيمود بد" ترينه"وشهر" مونتر"به شهر" يون

چين برجبين بياورد و منتظر بود که يارانش نيز با اوهمقدم وهمراه باشند و چه 
ضمناً معلوم  بود که  چنين کاری  را با  يک . بسا  آنها را  به زانو در می آورد

  . غرور  به تکبر  آميخته می خواهد به رخ  اطرافيان خود بکشد
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ير مطبوع ولجاتتی در کار  افسوس  و صد افسوس که سيد يک نوع  يکدنگی غ
مثال وای  به وقتی که  دربازی  . داشت که از لطف معاشرتش مبلغی می کاست 

اوقاتش سخت تلخ می شد و بهانه . نرد يا شطرنج بخت يار نبود ومی باخت
بی محابا به جان کسانی از . جويی می کرد تا غيظ وغضب خود را بيرون بريزد

می افتاد ) بخصوص همسربی صدا و آرامش(داطرافيافش که ازاو ضعف تربودن
. و خوشی و صفا ازمجلس رخت بر می بست و صحبت رنگ ديگری می گرفت

چه بسا اتفاق می افتاد که در صحبت وگفت و شنود دوستانه هم به همين طرز 
  .رفتار می کرد و مصاحبه به صورت مجادله در می آيد

ذشته ازفارسی که زبان مادری  سيدکتاب کم خوانده  بود وکم مطالعه می کرد وگ
در حالی که بی ميل نبود به  . او بود هيچ زبانی را به قدرکافی نمی دانست

گمان می کنم به استثنای  . اطرافيانش برساند که برچندين زبان تسلط دارد
فارسی  ازعهدۀ اينکه مطلبی را بتواند به زبانی به غير از فارسی  بنويسد بر 

به خاطردارم که وقتی يک نفر کارگرايرانی با هيأت اعزامی اينهمه  با. نمی آمد
ايران برای حضور وشرکت درکنفرانس بين المللی کار به ژنو آمده بود ومعلوم 

شد از مريدان خاص سيداست در ضمن وصف سيد گفت هفت زبان را در نهايت  
   !خوبی حرف می زند و می نويسد

از طرف  ( ند اغلب افراد خانواده اشسيدبا آنکه زبانش قدری می گرفت ولی مان 
سهولت بيان داشت و با يک نوع فصاحت آميخته به شدتی صحبت می ) پدری 

خداوند او را آفريده بود که . داشت که مستمع را سخت تحت تأثير قرارمی داد
پيش دسته وسخنران وناطق يک حزب سياسی باشد وبرای جمعيت و به منظور  

  . تبليغات  سخن  برند
تيم  که زياد  اهل مطالعه نبود ولی هر گاه احياناً کتابی  يا کتابچه  ای را  می گف

خواند، ولو به قلم آدم ناشناس و کم عمقی  باشد و موضوع هم  اساس درستی  
نداشته باشد سخت درتحت تأثير واقع می گرديد و با تمام قوای خود طرفدار  

ع و يا نارنج و يا گوجه فرنگی  و فی المثل منافع بی مانند نعنا( همان موضوع 
می شد و بدان عمل می کرد و با شدت و حدت هر چه تمامتر  در ) حتی يونجه
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.  آن  راه مجاهدت  نشان می داد و مبلغ و مروج ارادت کيش آن طريقه می شد
در کارهای ديگری هم که بدان دست می زد  وآشنايی پيدا می کرد به همين  

. آسانی هر مسأله ای  برايش مسألۀ دل و جان می شد طرز رفتار می کرد و به
« )٤ (  

اگر بخواهم جوهر « : را  اينگونه بيان می کند» صفات اساسی سيد «جمالزاده 
وجودی آقا سيد ضياءالدين طباطبائی را درچند جملۀ کوتاه توصيف نماييم  گمان  

و بخصوص    می کنم بتوان گفت که سيد وجودی بود فعال و دربارۀ امور دنيوی
امور عامه و سياسی بی اعتنائی نمی شناخت و زود وارد  ميدان می شد  و با 
تمام  قوای  خود به مبارزه می پرداخت و احتياط  و کناره گيری و آنچه  را که 

می خوانند شرط کار نمی دانست و اساساً طبيعت » ديپلوماسی « مردم دنيا 
هم زود  . ه روی ساخته  نشده بودجوشان و مزاج سلحشورش برای حزم و ميان

دوست می شد و هم زود دشمن و به شرايط دوستی و دشمنی هم تا حد مقدور  
آشکاراست که چنين آدمی بالطبع به آسانی گروهی موافق و . عمل می کرد

گروهی مخالف پيدا ميکندوبه همين مالحظه درحقش سخنان موافق و مخصوصاً 
سيد رويهمرفته مرد  شجاع . يگويند ومی نويسندمخالف بسيارگفته ونوشته اند وم

خدا خودش می « و با توکل  بود و زياد غم فردا را نداشت چنانکه گويی به 
اعتقاد قرصی داشت و پنداری غم وغصۀ فردا با خميرۀ وجودش سرشته » سازد

دربارۀ  )شايد نظر نارسا و استنباط سطحی( چکيدۀ نظر و استنباطم. نشده بود
و سر دستۀ »  تريبون«رسيد لی اواين است که به اصطالح فرنگيهازندگانی م

حزب و علمدار حزب خلق شده بود و هرچند به شهرت و نفوذ و قدرت بی اعتنا 
نبود ولی رويهمرفته برای من مسلم شده بود که منظورش ثروت نيست امروز  

م و معتقدم باز به همين نظرباقی هست) وما هم رفتنی هستيم( هم که او رفته است 
چنانکه در اواخر ( که اگر هم در راه  جمع آوری  ثروت کوششی نشان می داد 

بيشتر به منظور اين بود که به اطرافيان و به ) عمرو از طريق زراعت نشان داد
مردم  نشان بدهد که کاردان و کارشناس و فعال و در همه کار بصير و خبير  

  . است
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وز چندان از  مرز  رشد و بلوغ  دو ر نشده و سيد به من حکايت می کرد که هن 
مکتب و مدرسه را به پايان نرسانيده که در شيراز  به کار  روزنامه نگاری  
مشغول  شده بود  و از اين  رو  می توان  گفت  که قبل از همه  چيز  روز نامه 

  )    ٥.( نگار  بوده است
  

  کميته آهن   ◄ 
که سيد ضياء  و »  کميته آهن«شکل  گفتن  يحيی دولت آبادی  در باره  چگونه

  :کادر سياسی کابينه کودتا  ز اين کميته بوده اند  بدينسان شرح می کند
ديگر تازه ازهر تازه تازه تراصفهان تأسيس شدن کميتۀ آهن است دراين «  

  .شهر و سرعت توسعۀ حيرت انگيز آن
دانند و انتظار دارند  در اينوقت که انگليسيان خود را  حاکم حقيقی ايران می 

اين مقام را در يک لفافه نازک قانونی رسميت  داده برای خود نگاهداری کنند  
می خواهند طرفداران خود را  تحت  انتظام خوبی در آورده باينوسيله يک قوۀ 
ملی هم به حمايت سياست خود در ايران در دست داشته باشند و چون جوانها 

ازهر راه  که بتوانند به مقصود خود برسند آن  ی ما طالب شغل دولتی هستند
.  راه را می پيمايند بی آنکه مشروع و نامشروع آنرا بخواهند از هم جدا  نمايند

 در اينصورت عضويت کميته ئی که آنها  را به مقصود برساند يکی از بهترين
وسيله ها خواهد بود، خصوصاً کميته ئی که با يک اشاره رئيس يا مديرآن هر 
مشکل در برابرهرکار در دوائر دولتی بر طرف  شده وصول به مطلوب حتمی 
بوده باشد و از طرف ديگر اشخاصی که تحت ستمکاری سران و سروران 
شهری واقع شده هيچ دادرسی برای آنها نيست چه پناهگاه بهترازعضويت 
کميته آهن خواهند داشت تا از ستمکاران آسوده بوده باشند دراين حال جای 
حيرت نخواهد بود اگراين طفل يک شبه  ره صدساله برود و در ظرف  مدت 
بسيار کم  بيش ازدوهزار نفراز مردم اصفهان پيرجوان ازهر طبقه عضو کميته 
آهن شده  باشند با اينکه  ما توسعه فوق  فوق العاده فوری اين کميته را حيرت 

  . انگيز خوانديم
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را درجلفا  قرارمی دهد مطبعه ئی که کميته آهن بهرمالحظه که دارد مرکزش 
متعلق بخارجه ها در جلفا بايرمانده  بوده است، بتوسط قنسولخانه انگليس 

نظامنامه و او راق  خود را  در مطبعه خودش طبع .  بتصرف  کميته در می آيد
کرده  منتشرمی سازد و مبلغين او در شهر و اطراف  مردم  را بعضويت کميته 

خلق اصفهانی هم که ذاتاً قيد ترغيب و تحريض  می نمايند،  مزبوربی شرط  و 
واسطه برانگيزهستند و بهر وسيله برای رسيدن بمقصود متوسل می گردند 

  .عضويت کميته برايگان می پذيرند
بديهی است قنسولخانه انگليس دراصفهان گرچه بمالحظه ديگرقنسولخانه های 

دراين . دخالت مستقيم بنمايد جنبی بوده باشد نمی خواهد درکارکميته آهن
صورت کافی خواهد بود که بحکومت و دوائر  دولتی سراً بسپارد با مدير کميته 

  .مساعدت  الزم است
برای مديريت اين کميته انگليسيان حسينخان متعمد گيالنی را که از آشنايان 

 درنگارنده است ودر جلد سيم اين کتاب نام برده شده  انتخاب می نمايند و او 
جلفا منزل نموده  کميته را دائرمی کند ودستورهای کلنل هيک قنسول انگليس  
را در کار توسعۀ کميته اجرا می نمايد و مورد مالحظه بسيار از هر طبقه واقع 

پس از ورود نگارنده به اصفهان معتمد بسابقه آشنائی با من  مالقات . می شود
و می گويد بدست اين کميته می  کرده  شرح کميته و عمليات آنرا نقل می کند

  .توان بهر گونه اصالح در ايران شروع کرد
نگارنده از شنيدن اوضاع کميته آهن وخواندن نظامنامۀ آن که از روی  فکرهای 
ً که از  ورزيدۀ عميق کشدار تنظيم شده است بسيار نگران می گردد خصوصا

ئرکنند و سه مدير آن می شنوم که می خواهند مرکزتهران آنرا بزودی دا
نفرعضو اساسی آن وثوق الدوله رئيس دولت، نصرت الدوله وزيرعدليه وسيد 
ضياءالدين طباطبائی خواهند بود و بديهی است اين تعيين را رئيس د ولت کرده 
است که کار در دست خودش بوده باشد وشعبۀ تهران با اينوصف خواهد 

ته  نمايد وازاين  بهتر توانست در زمان کمی همۀ کارکنان دولت را عضو کمي
  .برای پيشرفت هر سياستی  که داشته باشد چه وسيله خواهد بود
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حسينخان معتمد با اينکه محکوم اوامرکلنل  هيک است، دادن اختيارتهران را  
بدست اين اشخاص  خطرناک تصور می کند و از نگارنده می خواهد سه نفر 

بتواند کلنل را حاضر  کند واز اشخاص  وطن دوست را به او  معرفی  کنم بلکه 
خيال  سپردن کميتۀ  مرکز بسه نفر ياد شده صرف نظرنمايد و عمده نظرش اين 
است بلکه نگارنده خود به پذيرم يکی از دو روز برای مطالعه اطراف کار 
فرصت خواسته بعداز مطالعه با اينکه صالح شخص من نبود به صالح  مملکت 

ی مسموم اگر بدست اهلش باشد در موقع ضرورت پذيرفتم و با خود  گفتم دوا
 واگربدست غيراهلش باشد سوء بقدر حاجت آنرا بکار برده وسودمی بخشد

استعمال نموده باعث هالکت می شود بنابراين  تا اين قوۀ مسموم خطرناک سوی 
مدير . استعمال نشود بايد فداکاری کرده  برای محدود ساختن آن از خود  گذشت 

ين تصميم خرسند شده کلنل را از سپردن کميته مرکزبسه نفر ذکر شده کميته از ا
منصرف  می سازد در نتيجه نوشتجات و مهرکميته بدست نگارنده آمده بی آنکه  
رسماً عضو کميته شده باشم و يا غيراز رسيدن آن اشياء امضائی ازمن  گرفته 

اژدهائی  ميآمد چه باشند تا ببينم در تهران با اين  بسته امانت که بچشم من 
  )  ٦. ( معامله بايدکرد

نفوذ   نگارنده برای جلوگيری از: درادامه آن می نويسد يحيی دولت آبادی
سياست بيگانه در مملکت بعنوان کميته آهن دراصفهان بتوسط حسين خان معتمد 
مديرايرانی کميته مزبور  او راق و اشياء مربوط  بتشکيل مرکز  تهران کميته 

اينک .  با خود بتهران می برم  تا آنجا  بتوانم با آنها چه رفتار  نمايم را گرفته
برفتار خود در آن کار  اشارت می نمايم پس از ورود  بتهران در اينموقع  با 
يک تن  از مهمترين دوستان خود  که در وطن  دوستی او ترديد ندارم  قضيه را 

ازم و باو می گويم  کميته آهن  شرح داده  او را از اقدام و فکر خود آگاه می س
در تهران من و شما هستيم با يک جوان که بسمت  منشی گری  با  دقت انتخاب  
نمائيم  که با نيت حقيقی ما موافق  بوده باشد و اين زهر را باندازه ئی  که کشنده  

  .نباشد  بکار ببريم و بلکه  بشود  اسا س آنرا برهم بزنيم
ت می کندجوانی راهم انتخاب می نمائيم وشرحی  برئيس عدالت با نگارنده موافق
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دولت نوشته می شود که مرکز کميته در تهران منعقد شده بی آنکه نوشته  شود 
کجاست و بدست کی و کاغذی برحسب تقاضای  کميته اصفهان به مأمور  رشت 
کميته نوشته می شود که او معزول است بی آنکه بجای وی کسی تعيين  گردد و 

مصادف می شود با عقد قرارداد انگليس و ايران کميته مرکزی  خود را  چون
در بسته امانت مهر و موم شده برای وعده غير معين مستور می نمايد و در اين 
حال کلنل هيک از لندن احضار می شود و او از صفهان به تهران آمده بسراغ 

م بعد از عقد قرار داد کميته مرکزی  می رود  بی آنکه  او را بيابد در اصفهان ه
و جشن گرفتن کميته آهن برای آن بوطنخواهان آن شهرحالی می کند تأسيس 
کميته مزبور برای چه مقصد بوده است واشخاصی که درحقيقت کميته را 
نشناخته داخل شده اند خارج می شوند وهياهو برضد کميته بلند می شود حسين 

ب يک ماده از نظامنامۀ کميته ئی که خان معتمد هم چشم کلنل را دور ديده بموج
هر وقت وجود کميته انقالبی اگرضرورت نداشته باشد آنرا  بيک حزب سوسيال 

کميته  انقالبی را منحل ساخته آنرا بحزب  مزبور .دمکرات می توان تبديل کرد
تبديل می کند بی آنکه خود را دررأس حزب قراربدهد بلکه اصفهان راهم ترک 

و همچنين کميته آهن منحل  شده ای که . ن بختياريها می ميماندکرد مدتی در ميا
  )  ٧. (سازند انگليسيان وکارکنان آنها از مصالحش کميته زرگنده را می

» کميته آهن« و اجرای سياست مخفی ١٢٩٩دولت آبادی  دربارۀ مقدمات کودتا 
که  کميته آهن:  معروف گشت می نويسد» فوالد«و يا » کميته زرگنده«و بعد 

بدستياری کلنل هيک انگليسی دراصفهان تأسيس شد ومرکزآن بالخره درتهران 
بدست فيروزميرزای نصرت الدوله وسيد ضياء  الدين يزدی ودوستان آنها افتاد،  
دستيار انگليسيان شده برای بيرون کردن صاحبمنصبان روسی از قزاقخانه و 

متفرق شده قزاق دخالت کردن صاحبمنصبان انگليسی وجمع آوری اردوی 
دراطراف قزوين وبالخره برای بدست گرفتن زمام کاردولت وبموقع اجرا 

  .گذاردن روح قرارداد وثوق الدوله کارمی کنند
درموقعی که شاه ونصرت الدوله درفرنگ هستند و دومی می کوشد قراردادی   

با لرد . را که خود شريک انعقاد آن بوده است بهروسيله باشد عملی نمايد
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رزن وزيرخارجه انگلستان نقشه کودتائی را در تهران می کشند که برضد ک
مخالفين قرارداد جاری گردد و درضمن کودتای مزبورحکومت ملی ايران که 
ً منحل شده قوۀ حکومت استعماری   تنها مانع اجرای قرارداد است، روحا

  . انگليس  درباطن  جانشين آن بگردد
فت که ازميليون ايران با قرارداد می بينند و انگليسيان بعد ازيک سلسله مخال

نارضائيها که ازبعضی  دولت بزرگ مشاهده می کنند حاضر می شوند با بدست 
گرفتن ماليه و قشون ايران روح قرارداد را جاری  ساخته،  به نگذاشتن صورت 

  .آن از مجلس  شورای  ملی اهميت ندهند
ر عهد نامه روس و ايران و ولی وارد شدن روتشين سفيرروس بلشويک دراث 

توجه فوق العاده ايرانيان بروس نورس برای خالصی از فشارانگليس و شدت  
نمودن افکار ضد قرارداد درمليون ايران انگليسيان را نا اميد می کندکه درمقابل  
حکومت ملی و تظاهرات مليون و موجوديت رقيب قوی پنجه ئی مانند دولت 

ماليه و قشون را هم بدست بياورند و مصمم  می روس بلشويک بتوانند زمام 
گرچه . شوند درعنوان نهضت نظامی حکومت ملی ما را در باطن لغو کنند

صورت بی معنائی از آن برای مصالح سياسی خارجی باقی بماند و اينکه  آيا  
اين نقشه در ايران کشيده  شده، درلندن تصويب گشته است ويا درلندن کشيده 

و بهرصورت دستوراجرای آن رسيده است برنگارنده معلوم نيست  شده وبتهران 
بايد دانست که دست انگليسيان در زير پردۀ نازکی مشغول انجام اين نقشه 
است و کابينه سپهداری برای  گذرانيدن وقت تا تدارک الزم ديده  شود مانند 

او  شخص رنجور باعصا سرپا مانده است و بی تکليف امرار وقت می کند و از
بی تکليف تر شخص سلطان احمد  شاه است که خود را در کمال حيرانی سوار 

بيند که زمامش بدست سفارت انگليس است بلی دراين ايام متاسفانۀ  مرکبی می
نرمان وزيرمختارانگليس خودراحکم حقيقی مملکت تصورمی نمايد و اسمارت 

ارتخانه مزبور و نايب آن سفارتخانه سياستمداراين مملکت و واسطه ميان سف
  .سپهدار اعظم رئيس دولت سيد ضياءالدين مدير روز نامه رعد  می باشد

رئيس الوزراء دردست اين واسطه مقهوراست بدوجهت يکی رياست اوبرکميته  
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ئی  که بتوسط آن کميته اوبمقام رياست دولت رسيده است و ديگر آنکه بانک 
شرح داده شده، بی اجازه شاهی که يگانه سرچشمه پول است چنانکه ازپيش 

سفارت انگليس بدولت پولی نمی دهد، سفارت هم بدادن وجهی  که برای  اجرای  
اينصورت کسی که بتواند  در. سياست آنها بی ثمر باشد رخصت نمی دهد

بسفارتخانه آمد ورفت نموده رخصت دريافت پولی از بانک بگيرد، بديهی  است 
نکه ديده می شود سپهداراعظم در آخرشبی چه اندازه محل توجه خواهد بود چنا

مکتوبی دوستانه  به سيد ضياءالدين می نويسد و قربان او ميرود و التماس می 
کند که صبحگاه پيش ازمالقات اوبسفارت انگليس رفته اجازت دريافت چندهزار 

سفارت انگليس به بانک . تومانی برای مصارف فوری دولت گرفته باو  برساند
ت پول بقدرکافی بقزاقخانه ميدهد، امابتوسط صاحبنمصبان انگليسی اجازه پرداخ

و بکابينه سپهداراعظم برای اينکه موقتاً صورت خودرا نگاهدارد، قوت اليموتی 
ميرساند آنهم با واسطه و درخواست چنانکه گفته شد و بدربارسلطنت بيش 

ر بوده  ازقدرضرورت تا شاه  جوان پول دوست برای پذيرفتن نقشه آنها حاض
باشد و پولی که بدربار داده می شود  قسمت عمده آن درهمان روز به بانک 

  .برگشته بروی  حساب اعليحضرت گذارده می شود
در اين احوال نصرت الدوله درانگلستان زمينه حاضرمی کند که خود را بتهران 
رسانيده  درزير لوای قرارداد زمامدارامورمملکت شده وبا کودتا خارحکومت 

لی وقانون اساسی را از پيش پای قرارداد و قرار دادگذارندگان برطرف سازد،  م
غافل ازآنکه رفيق وهمقدم  او درعقد قرار داد يعنی سيد ضياءالدين مدير رعد 
شهد صاحب اختياری که در حکومت سپهداری چشيده بگامش شيرين آمده 

ارکنان سفارت ماليخوليای  زمامداری امورمملکت در مغزش توليد شده  با ک
انگليس در تهران همدست وهمداستان گشته نخواهد گذارد نصرت الدوله يا 

  .ديگری بروی تقدم بجويد
از طرف ديگرهيجان افکار ملی بر ضد قرارداد و قرارداد گذارندگان و دستهای 
ً بعد ازامضاء شدن عهد نامه  داخلی آنها روزبروز شدت می نمايد خصوصا

سياليستی درفضای اين مملکت مانند نسيم ازجانب روس و ايران که روح سو
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شمال وزيده همه را مگرمعدودی طرفدارسياست روس ومخالف انگليس نموده و 
  .می نمايد

دراينصورت انگليس سياستمدارکه همه وقت ودرهرکجامخصوصاًدرمستعمرات 
و جاهائيکه طمع استعمار آنها را دارد دفاع بمثل را بردفاع بضد ترجيح می دهد 

روی اين سياست ميخواهد ازتهييج افکار  از. تا بعکس العمل آن گرفتارنشود
 برای اينکار سوسياليستی جلوگيری کند، بدست يک سوسياليست ساختگی و

نصرت الدوله ها ومتمولين و اعيان رنگی نخواهد داشت زيرا بدست  ه يحجنا
يدوارمی آنها اين مقصود حاصل نمی گردد، دراينصورت يک روزنامه نويس ام

شود بعنوان سوسياليستی در زير لواء سياست بيگانه دست خود را بدامان 
رياست دولت برساند و دراين خيال باسياستمدار انگليس درايران همداستان می 

  .گردد
و بايد دانست که صاحبمنصب ارشد انگليس در ايران اکنون ژنرال ديکسن  

ايران آمده تا مستشار نظامی  است،  ديکسن از روی  قرارداد وثوق الدوله به
بوده باشد پيش از اين هم در ايران بوده است کمی هم زبان فارسی ميداند و 

  .بهمين  اندازه به اين مملکت بيعالقه نيست
ديکسن بعد از ديدن تنفر شديد ايرانيان ازقرار داد با ديپلماسی انگليس که می  

ظرحاصل  کرده ، صالح ملت خواهد برغم ملت قرار داد را اجرا کند اختالف ن
  .و مملکت خود را نمی داند که ملت ايران را اين درجه از خود برنجانند

. کار اختالف نظرميان سياستمداری وصاحبمنصبی  نظامی مزبور شدت ميکند
و هر دو بلندن شکايت می نمايند و باالخره سياسيون پيش برده،  دست ديکسن 

  .اسمايس نام را بجای او می گمارنددلسوز را از کار کوتاه کرده کلنل 
ديکسن پس ازانفعال از شغل خود اطمينان جانی ندارد که از سرحد سالمت 

اين است که  خود را کور به سفارت . خارج گردد،  به چه مالحظه معلوم نيست
امريکا ساخته زيربيرق امريکائی خود را ببغداد ميرساند و از آنجا بوطن خود 

اسمايس اين شخص باتفاق ديکسن به ايران آمده است که در  و اما . بازمی گردد
قسمت قشونی آذربايجان مستشار بوده باشد وچون بالتکليف مانده در بريگاد 
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  .قزاق استخدام يافته است
هنستزنام مدتی است ازهندوستان به ايران آمده وبا استاروسلسکی  ديگرکلنل

ست وپس  از واقعه صاحبمنصب روس در قزاقخانه خصوصيت حاصل کرده ا
دلخراش که درگيالن روی ميدهد و هواپيما يان نظامی انگليس اردوی ايرانی را 
بمبارده می کنند، بعذر اشتباه کردن آن باردوی دشمن و نبودن رابطه ميان اين 
دو لشکر، خود را بميان افکنده و رابط اردوی قزاق ايرانی وقشون ساخلو 

  .انگليس  قرار می دهد
شخص دربيرون کردن صاحبمنصبان روسی از قزاقخانه ايران و  گويند اين

دخالت دادن صاحبمنصبان انگليسی به آن اداره مأموريت سردی داشته و بهمين 
نظر با استاروسلسکی بخدعه طرح الفت ريخته است و چون خدمت خود را  

ل  انجام داده با گذاردن يادگارهای بدی از خود در ايران بطرف هندوستان که مح
  .اقامت اوست روانه  گشته است

بعداز رفتن هنستزجای او را در قزاقخانه اسمايس ميگيرد وبا سيد ضياءالدين 
اسمايس در قزوين مانده به جمع آوری قزاق  .  ورفقای کميته دست اتحاد می دهد

مشغول  است وسيد ضياء الدين بظاهر دوست و کار کن سپهدار اعظم وواسطه 
وسفارت انگليس است ودرباطن همدست اسمايس دراجرای  ميان اووبانک شاهی

نقشه کودتا ورئيس الوزرائی خويش وبرای اين مقصود مکررازتهران به قزوين 
  .می رود و برمی گردد

اسمايس برای اجرای نقشه کودتا محتاج است يکی ازصاحبمنصبان ارشد 
دارهمايون قزاقخانه را انتخاب کرده  به ظاهراو را رئيس قزاق بسازد چه سر

برگزيده سپهدار اعظم برفرض  آنکه  لياقت اين کار را داشته باشد ممکن نيست 
دراينصورت بايد يکی  . دولتی را که سپهداربرآن رياست دارد، کودتا نمايد

درميان . ازصاحبمنصبان جزء را با خود دراجرای اين خيال همراه سازند
د و رتبه اش هم باالتر است صاحبمنصبان  قزاق کسی استعداد اين کار را دار

عبدهللا خان طهماسبی است با او چنانکه از خودش شنيده شد،  داخل مذاکره می 
  .شوند و او نمی پذيرد
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باالخره با رضا شايد با ديگران هم صحبتی داشته باشند که نگارنده نشنيده باشم  
نکه خان امير پنجه مازندرانی مذاکره می کنند واو می پذيرد وممکن است آ

نپذيرفت وآنکه پذيرفته با اختالف نظرقضاوت وجدانی هردو از روی احساسات 
  .و طن پرستی بوده باشد

بهرصورت رضا خان شرايطی که بايد بکند و تعهداتی که بايد بگيرد می کند و 
می گيرد وبه بزرگتر وظيفه اولی می پردازد، يعنی باخود همراه کردن 

ن آنها باال رتبه ترهم بوده است و البته اين صاحبمنصبان ديگر که شايد در ميا
و انصاف بايد داد که در اين مرحله نمونۀ خوبی از لياقت . کار آسانی نبوده است

  .و قابليت خويش  نشان داده است
در تهران شاه و وليعهد خبر دارند کودتائی خواهد شد اما تا چه اندازه از 

وم است اين است که آنها را چيزی که معل. جزئيات آن آگاهند معلوم نيست
اطمينان داده اند که  اين کودتا به هيچ وجه خللی به سلطنت  آنها نمی رساند 
بلکه برای تشکيل يک دولت قوی است که بتواند از نفوذ مسلک بلشويکی  که 

  .افکاربشدت به آن توجه دارد جلوگيری نمايد
ميته زرگنده در رأس وهم درتهران سفارت انگليس وکارکنان ايرانی آنها که ک

ايشان واقع شده است انتظار کودتا را دارند ودر قزوين اسمايس  انگليسی ميداند 
واشخاص  محرم با او که  اکنون رضا خان هم قوۀ مجريه آنها واقع شده است 
پيش از آنکه داخل موضوع کودتا بشويم،  بازبايد  نظری به اروپا افکنده ببينيم 

  .و کار است نصرت الدوله درچه  حال
نصرت الدوله در اروپا می داند درتهران کودتا خواهد شد و تصورمی کند 
نظربه دوستی که با انگليسيان دارد می تواند زمامدارمملکت بشود و شايد تا يک 
اندازه بی خبرنباشد که رفيق او مدير روزنامه رعد هم در حال دست وپازدن 

دست وی بدامان زمامداری برسد  برای خويش است ولی نمی تواند تصورکند که
ومی کوشد زودترخود را به تهران برساند، ولی پيمودن راه طوالنی دريای  
سفيد و قرمزو آمدن ازراه بصره و بغداد که بواسطه ترس عبور از روسيه او را 
با شتابی که درآمدن دارد، به اختيارکردن اين راه دور و درازناچارساخته  
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سيدن بدامان مقصود کوتاه کرده وبه حريفش  فرصت و دست او را از ر.  است
  .مجال  داده است

 می رسدوبا دوست قديم خود سرپرسی کاکس وزير نصرت الدوله به بغداد
 مختارسابق انگليس درايران وحاکم سياسی کنونی انگليس درعراق عرب

می نمايد وشايد بهترپی می برد که سيد ضياء الدين ازاو پيش افتاده مالقات 
مأمورين سياسی انگليس هم  در تهران در راه  مانده را مثل  اين است فراموش 

  .کرده باشند بی آنکه بجهت حقيقی آن پی برده باشد
به خاطرمی رسد که نصرت الدوله درحال گذشتن ازدرياها شايد درعالم خيال  

در ورود  ببغداد بدست خصوصيت  با سرپرسی . به خود وعده می داده است
ز تندروی رفيق خود در تهران جلوگيری می کند و کارکنان سفارت کاکس ا

انگليس را در تهران با همان دست با خود همراه می سازد و به مقصود می 
نصرت الدوله درعالم خيال همه چيز را می ديده است،  مگر سياست تازه  . رسد

  رسيده روس را در ايران که درغياب اودرسرتاسرمملکت طنين انداز شده
وافکارعمومی را به خود جلب نموده است وعقيد ضد اشرافی و مخالفت سرمايه 
داری طوری قوت گرفته است که حواس انگليسيان ودوستان آنها را بشدت 
پريشان ساخته، برای جلوگيری ازآن بهر وسيله باشد متوسل می شوند،  بی آنکه 

سرپرسی توجهی به خصوصيت وزيرخارجه انگلستان با کسی ويا دوستی 
  .کاکس با شخصی داشته باشند

سياستمداران انگليس درايران جزبوسيله يک حمله شديد مصنوعی برضد 
اعيان و اشراف بمعنی که درايران گفته می شود وفريب دادن به عوام و خواب 

  .خرگوشی دادن بخواص چاره ندارند
ر نصرت الدوله درفاصله ميان ترک لندن ورسيدن به تهران ازحوادث اخي 

واحساسات تازه  هموطنانش بی خبرمانده  بلکه مالقاتهای که در کرمانشاهان با 
اکبر ميرزای صارم الدوله مسعود حاکم غرب و شريک عقد قرار داد، دوست 
صميمی خود نموده و تدارک اسلحه ئی که درکرمانشاهان وهمدان ميديده است 

اوضاع سياسی مرکز  می رساند که درکرمانشاهان وهمدان هم آنطورکه بايد از
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  .آگاه شده باشد نشده ومعلوم نيست با کی جنگ داشته که اسلحه تهيه  ميديده است
نصرت الدوله هرچه به تهران نزديکترمی شود بهترمی فهمد سيد ضياءالدين 
با کميته آهن و فوالد  سفارت انگليس را از دست او گرفته است  قزاقخانه هم 

  .مليات اوزمينه ئی با قی نمانده استدردست قدرت آنها ست و برای ع
اينجاست که نصرت الدوله کارکن ودوست انگليس بديدۀ اشخاص بی خبر 

در صورتيکه اينطور نيست و اوهمان است که بوده ، . منفورآنها تصور می شود
نهايت پيش آمدها  از روی مصلحت او را عقب انداخته و کسی را که سمت 

انداخته است و گرنه سياستمداران  انگليس،  نه با پادوی نسبت بوی داشته،  جلو 
او دشمنی داشته اند و نه با حريفش دوستی بالجمله نصرت الدوله و خانواده اش  
روز و شب دوندگی می کنند بلکه پناهگاهی بدست بياورند وروبهردر می روند 
 آنجارا بروی خود بسته مشاهده می کنند وباالخره گرفتارشدن خود و پدرش

بدست مأمورين کودتا وافتادن آنها به ) اهزاده عبدالحسين ميرزا فرمانفرماش(
حمت دوندگی بسيار از دوش آنها بر می  باز زندان چنانکه خواهيد خواند

  ) ٨.(دارد
اما حسين مکی درباره اعضاء کميته آهن که کادرسياسی کابينۀ کودتارا تشکيل  •

  :دادند می نويسد
ايد راجع به تشکيالت و مرامنامۀ وعدۀ کارکنان و هنوز آنطوری که بايد و ش«

اعضای کميتۀ آهن اطالعات جامع ومفيدی بدست نيامده، ولی آنچه را که  جسته 
  :جسته برخی از مطلعين بی طرف ذکر  می کنند  بشرح زير می باشد

می گويند اولين کسی که طرح تشکيل کميتۀ آهن را ريخت حسين کی استوان و  
هان بود؛ ولی بعداً رنود نقشۀ وی را ربوده در تهران به محل  آن دراصف

  .تشکيالت مخفی و سری به همان نام موفق گرديدند
.  محل انعقادجلسات اين کميته در ولی آباد ومنزل آبکارارمنی بوده است 

رياست اين کميته راسيد ضياءالدين طباطبائی مدير روزنامۀ رعد عهدار بوده  و 
  :در کميتۀ نامبرده عضويت داشته اند عبارتند از کسانی که شهرت دارد 

عدل الملک  – ٤ماژور اسفندريان خان  – ٣آبکارارمنی  -  ٢اپيکان ارمنی  -١ 
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اين شخص در دورۀ ديکتاتوری چند دوره رياست مجلس شورای  ) ( دادگر( 
موقعی که کابينۀ ( سلطان دمحم خان عامری  – ٥) ملی را عهده دار بوده است

ء الدين  تشکيل  گرديد، مشاراليه رياست کابينۀ  رياست وزراء راعهده سيد ضيا
ماژور مسعودخان  ٨ميرزا کريم رشتی  – ٧مير موسی خان –٦.) دار گرديد

). ايشان درکابينه سيد ضياء الدين عهده دارپست وزارت جنگ بوده است( کيهان
بينۀ آقای  وی در کا( غفار خان ساالر منصور قزوينی  – ١٠معززالدوله  - ٩

  ).سيد ضياء الدين حکومت نظامی شهر تهران را داشت
سمت آجودانی رياست ( سلطان اسکندرخان –١٣دکتر منوچهر خان  - ١٢

بدهی است غير از اين عده  .  منصور السلطنه –١٤). وزراء را داشته است
 اشخاص  ديگری هم در اين کميته عضويت داشته اند  که ما  از نام آنها اطالعی 

  .نداريم
ضمناً بايد متذکر شد که بعضی از اين  اشخاصی که نام برديم، عضويت خود را 

  .در کميته آهن تکذيب  می کنند
ولی چيزی که مسلم است، اين کميته از بدو تشکيل در خيال تشکيل دولتی  

ازاعضای خود بوده و چنانچه ديدم موقع  تشکيل کابينۀ سيد ضياء الدين اعضای  
مشاغل مهمی را دارا شدند و پستهای  مهم  را ميان خودشان تقسيم کميتۀ آهن 

  .کردند
ناگفته نماند، عباس اسکندری نمايندۀ  همدان در دورۀ پانزدهم تقنينيه هنگامی که 
با کابينۀ حکيمی که محمود جم بسمت وزير جنگ معرفی شده مخالفت می کند، 

آقايان نمايندگان آقای « :درجلسۀ رسمی در بارۀ کميتۀ آهن چنين گفته است
نفرعضو کميتۀ آهن هستند که در اين مملکت کودتا  ١١محمود جم يکی از

من سندش را ) اينطور نيست -بعضی ازنمايندگان( اين کميته هشت نفر. کردند
اين کميته هشت نفر عضوايرانی و سه نفرهم عضو خارجی  . نشان می دهم

لد اسمارث اين سه عضو خارجی داشت، ژنرال آيرونسايد، کلنل اسمايس،وسروا
  ) ٩( .» ...کميتۀ آهن بودند و هشت نفر عضو داخلی کميته ايرانی بودند

 ینه اش  را، اعضايده نفره کاب ین، هفت نفرازاعضاياءالديد ضيبه بيان ديگرس
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 :ن هفت نفر عبارت بودند ازيا. دادند یل ميته آهن تشکيکم
ه ، محمود ير عدليوز) عدل یصطفم(ه، عدل الملک يل عدليمنصورالسلطنه کف 

ه ، يريه و امور خير صحير خارجه، مؤدب الدوله وزيجم و معززالدوله وز
بزودی وی (رجنگيهان وزيخان ک ر، و مسعوديمعاون نخست وز یاحمد عامر

مناصب  یحت.). کنار رفت و رضاخان جانشين وی در وزارت جنگ گرديد
ن يا یگر اعضايز به ديه را نياست بلديتهران و ر یچون حکومت نظام یمهم
  )١( .واگذار کرد یان ارمنيپکياح و ايکلنل کاظم خان س یعنيته يکم
  
  

    سيد ضياء عامل کودتا 
 

  : به صدرالدين الهی را با سيد ضياء می آورماحدر اينجا مص
  

 ]:آقا راسته که شما انگليسی هستيد؟□ [
  )١(.] بله، اين طور می گويند◊ [
 انگليس ها هستيد؟ چرا شما طرفدار□ [ 

ی اخير نشان داده و ثابت کرده که  تاريخ سيصد ساله. اين به دليل ترس است◊ 
اما دشمنی با انگلستان موجب محو ...کند  انسان در دوستی با انگلستان ضرر می

و از آن جايی که بشر  اسير تجربيات خويش است و با توجه به . شود آدمی می
کت  من قرار داشته است،  من بعنوان يک آدم مشکالتی  که در سر راه  ممل

ام محو  ام اما حاضر نشده ام ضرر اين دوستی را کشيده عاقل در تمام مدت زندگی
آيد؟ منتظر نبوديد من اين طور صريح و پوست کنده  به نظرتان عجيب می. شوم

 ی روابط خودم با سياست انگلستان صحبت کنم؟ با شما در باره
ی کس يا کسانی که مسئوليت يک  در باره. صوصی شماستولی اين روابط خ□ 

 گوئيد؟ گيرند چه می عهده می دولت را به
زيرا دوستی با انگلستان با يک آدم، . شود در اين مورد مسئله دشوارتر می◊ 
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اما دشمنی دولت انگلستان با يک دولت، . تنها به آن آدم ممکن است ضربه بزند
های  خودتان به همين حوادث سال. خواهد شدبه فنا و نابودی آن دولت منجر 

 گويم يا نه؟ اخير فکر کنيد ببينيد دروغ می
 هاست؟ و چه کسانی؟ منظورتان کدام سال□ 

من معنی لبخند . تر از هزار کلمه معنی دارد لبخندهای سيد بيش. لبخندی زد
   ) ٢(.]  های او يافتم سياسی را روی لب

  
 آزادی بازيافتهايران و  –لنين و انقالب شوروی 

کم . مقاالت و نوشته های روزنامه رعد توجه مردم و خشم دولت را برانگيخت
فشار به حدی بود که من . کم وضعی پيش آمد که نوشتن حقايق امکان نداشت

درنظر داشتم که به شرق . ترجيح دادم روزنامه ام را تعطيل وايران را ترک کنم
، ١٩١٧بارسفربستم و درتابستان . بروممی خواستم به چين وژاپن . دورسفر کنم

چهار پنج ماه پيش از شروع انقالب در روسيه، به آنجا رفتم و در پتروگراد آن 
روز و لنينگراد امروز اقامت کردم تا به وسيله کشتی دنباله سفرم را بگيرم و 

  . راه درياهای دور را در پيش بگيرم
ی مانع از اين سفرشد و در اما وجود زير دريايی های آلمان درآب های ساحل

 همين هنگام بودکه ناگهان انقالب آغازشد وشورش بزرگ وهمه جانبه در
 .گرفت

من از . انقالب روسيه در وجود من که مستعد انقالب بودم اثری عميق گذاشت
درآن موقع من . نزديک لنين را ديدم و در سخنرانی های متعدد او حاضربودم

. می کردم و حرف های لنين را خوب می فهميدمزبان روسی را به خوبی تکلم 
به همين جهت است که من همواره درهمه نوشته ها و گفته هايم در طول اين 

. حقيقت را بايد گفت. همه سال در باره عظمت لنين چيزی فروگذار نکرده ام
لنين يکی از بزرگ ترين وبرجسته ترين افرادی بود که حکومت ظالمانه و 

. وسيه او را پرورش داد تا برای آزادی و نجات روسيه قيام کندسفاکانه تزاری ر
لنين نمونه يک انسان متفکر زمان خود بود و دنيای امروز بسياری از پيشرفت 
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شما نمی توانيد باور کنيد . ها و ترقيات خود را مرهون ومديون لنين است
يه انقالب روزی که لنين در بالکن يکی از بناهای کارگری شهر پتروگراد اعالم

را خواند و من در پايين پنجره ايستاده بودم، چگونه تحت تاثير و زير نفوذ کار 
می دانيد در آن روز عظيم لنين چه گفت؟ او در اولين . شگرف او قرار گرفتم

جمالت نطق انقالبی خود، الغای قرارداد تقسيم ايران بين روس و انگليس 
مطالبات مالی دولت تزاری در ، چشم پوشی ازهمه مزايا و)١٩٠٧قرارداد(

. ايران و الغای کاپيتوالسيون را از نقطه نظر دولت تازه شوروی اعالم کرد
کلمات لنين برای من که در آن پايين ايستاده بودم در حکم باز شدن دريچه ای به 

 .سوی آزادی و نجات ملت ايران بود
حوم عالء که آن من همان روز که انقالب روسيه اتفاق افتاد، تلگرافی به مر

 .وقت معين الوزاره لقب داشت و رئيس دفتر وزارت خارجه بود، مخابره کردم
 سمت شما چه بود؟ -
اين . روزنامه نويس و خوشحال از آزادی وطنش. يک ايرانی آواره. هيچ -

سفارت ايران در پتروگراد با " شارژدافر"تلگراف را مرحوم اسد خان بهادر 
 .مخابره نمود استفاده از رمز برای من

 چطور سفارت به شما اين کمک را کرد؟ آيا کسی سفارش کرده بود؟ -
به . رفتم داد و بيداد کردم. نه آقا. چرا دنبال چيزی می گرديد که پيدا نمی کنيد -

 .تلگراف مخابره شد. قول خودتان و خودمان هوچی بازی راه انداختم
 به چه مضمونی؟ -
ب روسيه منفجر، تزار معزول، هيکل استبداد آقای معين الوزراه، انقال« -

ايران که به سهم خود دچار مصائب . سرنگون و احتمال برای رجعت او نيست
زيادی از دولت تزاری شده است، در اين موقع مقتضی است مسرت خود را از 

بنابراين و نظر به اعتماد به وطن خواهی شما و بنا . انقالب شوروی اظهار دارد
ی تمنی دارد سريعا به وسيله ارباب کيخسرو، وکالی دوره اول و به مصالح مل

دوم مجلس را جمع کرده و به امضای آن ها تلگراف تبريک به دومای روسيه 
 .»مخابره نمايند
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 .)يک اشتباه تاريخی به نظرم می رسد. حرفش را می برم(
و پيش از  يعنی بعد از انقالب اول ١٩١٧آقا فکر نمی کنيد اين وقايع در فوريه  -

 اکتبر يعنی انقالب بلشويکی و دوره حکومت کرنسکی روی داده؟
لنين در پتروگراد مسلط بود و در حقيقت نطق های روسيه فردا را او . نخير -

ولی صورت قانونی . صورتی بيش نبود) در مسکو(دومای روسيه . می کرد
 .ام درست مثل همان مجلس خودمان که من در تلگراف اشاره کرده. داشت

 جواب تلگراف شما آمد؟ -
بله، يک ماه طول کشيد تا يک تلگراف مشکوک دو سه پهلو به دومای روسيه  -

بعدا درمراجعتم به تهران دانستم که نمايندگان ملت دو سه هفته از . فرستاده شد
وحشت بازگشتن تزار و احتمال از بين رفتن انقالب در باب صالح بودن يا 

ن تلگراف مشغول مذاکره و صرف چای و شيرينی بوده صالح نبودن مخابره اي
اند و سرانجام هم آن تلگراف کذا را مخابره کرده اند و اين جا بود که يک 
بدبينی عميق نسبت به هر کار دسته جمعی در وجود خود احساس کردم و با 

زيرا وقتی ديدم برگزيدگان يک ملت . »سيد، يک تنه بايد کار کرد«خود گفتم 
ند شهامت و شجاعت و صراحت تصميم گيری داشته باشند، هيچ کاری نتوانست

 .را به طور دسته جمعی نمی توان پيش برد
 کودتای سوم اسفند، الهامی از انقالب شوروی بود -
من با ديدن لنين و با . انقالب روسيه درمن منشأ بزرگ ترين تحول فکری بود -

تنه درهر اجتماعی دست به مشاهده انقالب روسيه احساس کردم می توان يک 
 .کار يک تحول عظيم و بزرگ زد

آن چه من می توانم بگويم اين است که بدون شک اگر لنين پرچم سرخ انقالب 
را با خون فداکاران آزادی بشر در پتروگراد بلند نکرده بود، کودتای آرام و بی 

 .سرو صدا و بدون خونريزی سوم حوت صورت نمی گرفت
از نقطه نظر شخص  ١٢٩٩توانم بگويم اين است که کودتای باز آن چه من می 

در . من که کار سياسی آن را در دست داشتم، الهامی از انقالب پتروگراد بود
لحظه ای که بلشويزم بر سراسر روسيه مسلط شد، عده ای فرياد برآوردند که 
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در آن موقع من نوشتم که بلشويزم دشمن اسالم . بلشويزم دشمن اسالم است
دشمن واقعی اسالم، مسيحيت و تفرقه . او با هر مذهبی مخالف است. يستن

وگرنه صرفنظر از خونريزی ها . اندازی های مسيحيان است در ميان مسلمانان
و آدم کشی هايی که در انقالب روسيه به نام حق صورت گرفت، انقالب روسيه 

 .ی بودنقطه تازه ای برای ايجاد يک سيستم جديد فکری در جهان امروز
در حالی که مالکين . انقالب روسيه نشان داد که دنيا دردست سرمايه داران است

شخص من، خداوند در  به اعتقاد. واقعی دنيا کارگران وزحمتکشان هستند
 مظاهرغضب و. رحمت و مظاهرغضب آفريده است آفرينش جهان، مظاهر

ايات کاپيتاليسم در شما از جن. شقاوت خدا در دنيا کاپيتاليست ها مسلط شده اند
آن چه در قرون هفدهم، هجدهم، . مملکت دور افتاده، بی خبر و اطالع هستيد

نوزدهم استعمار ناميده می شد، امروز به شکل کاپيتاليزم و يا استعمار نو به دنيا 
و سيستم اقتصادی جهان بر اثرسلطه نادرست اين روش مکنده . تحميل شده است

کشور توسعه . گرنه کشورعقب مانده معنی نمی دهد و. به کلی درهم ريخته است
اين جا کشورهايی هستند که پيش افتاده ها و گسترش يافته . نيافته معنی نمی دهد

 .ها آن ها را عقب مانده و توسعه نيافته باقی گذاشته اند
اين بود آن چه که پيش از کودتا مرا تکان داد، عوض کرد و فکر اصالح در 

 .مغزم جای داد
ما آمده ايم اين جا که در باره کودتا بپرسيم، در باره اين که پول کودتا . آقا نشد -

 را کی داد؟ رضاخان سردار سپه چرا راه افتاد؟
 .)باز می خندد و چشم می بندد(
به عالوه مگر شما و سرکار خانم نيامده بوديد ... خيلی دور... اين ها دور شده -

 !چای نعنا بفرماييد. وابتان را که گرفتيدبفهميد من انگليسی هستم يا نه؟ ج
 .نه آقا، ما با کودتا کار داريم -
چای نعنايش را خيلی شيرين سر می کشد، کالهش را تا روی ابرو پايين می (

 .)آورد و خواب آلود ادامه می دهد
آن چه من می گويم يک نوع غباررويی و تکان دادن گرد و خاک از روی  -
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اگر اشتباهات تاريخی از جهت سال ها در آن هست، . خاطره ها و حافظه است
واقعياتی که وجود . ولی جوهر واقعيت در اين هاست. می توانيد اصالح کنيد

 .داشت و منجر به ايجاد فکر کودتا و خود کودتا شد
 :حرفش را می برم و می گويم -

و کودتا يک تعريف مشخص سياسی دارد . آقا من در اين کلمه کودتا حرف دارم
يک عملکرد معين نظامی، کاری که شما کرديد چيزی شبيه شبيخون يک مشت 

از نظر سياسی هم بزکی . سرباز قزاق گرسنه به يک پايتخت خواب آلود بود
 .وگرنه در عمق چيزی را عوض نمی کرد. داشت

 :اين مرتبه ناراضی نگاهم می کند و می گويد
در آن . به دست آدم هاست اين تعريف کودتا، مال جامعه ايست که حکومتش -

روز ما با حکومت بی حميت و بی رگی که چيزی از وطن نمی دانست طرف 
بوديم و اگر می پرسيد چرا توپ و تفنگی خالی نشد، برای اين بود که به قول 

آن شاه و آن رئيس الوزراء، همان . بود» بيله ديگ، بيله چغندر«ترک ها 
 .اپتی هم زيادی اش بودديويزيون قزاق به قول شما گرسنه و پ

در خوشحالی بسيار و در خشم . اين ويژگی اوست. از خشم زبانش می گيرد -
تکيه می دهم که او آرام بگيرد و حرف هايش را . بسيار يک لکنت دراز دارد

که مقدمه ای بر کودتاست و به نظر من يک تصوير جالب از ايران آن روز، 
 :اين آن تصوير است. صوف کنممی نويسم تا بعد به قول خودش صاف و 

در تهران به رياست دمحم ولی خان سپهساالر تشکيل » مهاجرت«کابينه بعد از 
شده، سپاهيان روس که تعداد آن ها به صدوپنجاه هزار نفر می رسيد، تمام شمال 

جنگ بين المللی اول تازه آغاز شده بود و . ايران را تا خانقين اشغال کرده بودند
يغات شديد مبلغين آلمانی يک تشنج فکری عظيم در ميان طبقات در نتيجه تبل

همراه با اشغال شمال ايران از طرف . تحصيل کرده ايران به وجود آمده بود
را به وجود آوردند و » پليس جنوب«روس ها، انگليسی ها قوای مرسوم به 

عمال دولت تزاری در . عمال کار اداری مملکت به دست روس و انگليس افتاد
به اين معنی . اين هنگامه دست به يک حيله موذيانه و ناجوانمردانه عجيب زدند
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که مقاطه کاران حکومت تزاری به ايران آمدند و به اين بهانه و توجيه که 
مردان روسی در جبهه های جنگ مشغول نبرد و کارزار هستند و کار شهرها 

دولت وقت . کردنددر روسيه فلج شده است، شروع به استخدام کارگر ايرانی 
تا  ٣٠٠اجازه اين کار را داد و در فاصله يک سال از آذربايجان تا خراسان بين 

هزار کارگر ايرانی با وعده های شيرين و دلفريب مقاطعه کاران روس،  ۵٠٠
اما همين که . قراردادهای آن ها بسيار منظم و دلفريب بود. رهسپار روسيه شدند

الفاصله در واگن های سربسته مستقر و يکسره به قدم به خاک روسيه گذاشتند، ب
» لهستان«و » گالی سی«کار آن ها در جنگ های . جبهه جنگ فرستاده شدند

کندن خندق برای سربازان روس بود و همه اين بيچارگان در صف مقدم جبهه، 
تعداد کشته شدگان و از بين رفتگان اين گروه فريب خورده . آماج تير بال بودند

يست، اما عده ای که زنده مانده بودند پس از خاتمه جنگ و آغاز انقالب معلوم ن
به قفقاز مراجعت کردند و در احزاب کمونيستی وساير دسته جات سياسی عضو 
شدند و آن وقت نارضايتی در آن ها قوت گرفت و برای واژگون ساختن هيات 

ی روسی همدست حاکمه ای که آن ها را به اين روز انداخته بود، با بلشويک ها
 .شدند و به شمال ايران سرازير گرديدند و شمال ايران اشغال شد

موضوع مهاجرين ايرانی هميشه يکی ازمشکالت عظيم دولتهای وقت محسوب 
در زمان تزار به واسطه باز بودن مرز، سالی سيصد تا پانصد هزار . می شد

وسيه هر يک به در ر. ايرانی برای يافتن کار از مرز روسيه عبور می کردند
اقتضای هنرو حرفه خويش کاری می جستند وشش ماه از سال را در آن جا کار 

بی اغراق بايد گفت که نيمی . می کردند و شش ماه ديگر را در وطن استراحت
همچنان . ازآبادی جنوب روسيه مرهون هنروزحمت همين مهاجران ايرانی است

طه طلبی نخستين بار توسط که بايد اعتراف کرد نغمه آزادی خواهی ومشرو
جنگ های عثمانی و قفقاز سبب . همين مهاجران سازشدوبه ارمغان به ايران آمد

شده بود که بيست هزار روستای کوچک و بزرگ ايرانی مورد غارت سپاهيان 
روس و انگليس و عثمانی قرار بگيرند و به همين سبب قحطی سراسر ايران را 

  .حطی يا مجاعه مردم را از پا درانداختفرا گرفت و سال مشهور به سال ق
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و اشغال خود داشتند هر لحظه بيش تر  متجاسرين که شمال ايران را در اختيار
مرحوم مشيرالدوله . می شدند و قصد تصرف پايتخت را در سر می پروراندند

قوای قزاق را مامور جلوگيری از آن ها کرد، اما در جنگی که بين قوای قزاق 
ی داد، قزاق ها شکست خوردند و چهار هزار قزاق گرسنه در و متجاسرين رو

حاال پايتخت مملکت ما را فقط قوای انگليسی که در . دهات قزوين پراکنده شدند
 .منجيل متمرکز شده بودند حفظ می کرد

در زمان کابينه مرحوم مشيرالدوله بود که ژنرال استاروسلسکی فرمانده قوای 
کابينه مشيرالدوله فرمانده قوای قزاق و فرمانده قزاق با فرمان شاه و تصويب 

يعنی عمال ارتش، تحت فرماندهی يک افسر تزاری درآمد و . کل قوای ايران شد
تازه همين قوای قزاق که ژنرال فرمانده آن ها در ضمن اولين حاکم نظامی 

 .ايران به شمار می آيد با بلشويک ها روبرو شد و شکست خورد
ها در روحيه عموم افراد ملت موثر افتاد و انگليس ها هم شکست ناگهانی قزاق 

 .که موقعيت خود را در خطر می ديدند يک باره دست به اقدام عجيبی زدند
ژنرال آيرون سايد فرمانده کل قوای انگليس صد نفر از افسران روسی قوای 
قزاق را توقيف کرد و از ايران تبعيد نمود و اين هنگامی بود که حکومت 

 .بی روسيه مستقر شده بودانقال
پس از اين اتفاق، کابينه مشيرالدوله ساقط شد و کابينه سپهداراعظم رشتی 

سپهداراعظم مردی بود که در باره او فقط بايد گفت خوش قلبی و . تشکيل گرديد
او به قول خود از مخالفين سرسخت قرارداد . ساده لوحی را به حد کمال داشت

وثوق الدوله بود که بر طبق آن به انگليس ها اجازه  يعنی قرارداد مشهور ١٩١٩
آوردن مستشار برای ادارات دولتی ايران و زير نظر داشتن قوای انتظامی را 

اما مخالفت لفظی با قرارداد آن طور که خود سپهدار در مجلس گفته بود . می داد
اسباب کافی نبود و اين گفته سپهدار فقط » ضد قرارم بنده، بی اختيارم بنده«

 .دست زدن و خنديدن بچه های کوچه بود
حقيقت اين است که قوای نظامی دولت در آن موقع غير از چند هزار قزاق 
بريگاد مرکزی وده هزار ژاندارم گرسنه زيرنظر افسران سوئدی بود چيز 
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دولت جديد روسيه منات تزاری را بی اعتبار کرده بود و در نتيجه . ديگری نبود
در حدود پانصد ميليون منات روسی با روسيه تجارت و اعتبار  بازار تهران که

در خزانه يک شاهی پول وجود نداشت و انگليس ها . داشت راکد و خاموش بود
به ) مساعده( Moratoriumماهی دويست هزار تومان به صورت موراتوريوم 

طبق قرار قبلی بين روس و انگليس موافقت شده . خزانه دولت کمک می کردند
د که هيچ کدام از اين دو دولت به ايران پول قرض ندهند و بابت مطالبات بو

انگليس ها که وضع مالی . خود نيز درآمد گمرک های شمال و جنوب را بردارند
دولت را خراب می ديدند، از همان محل گمرکات به جای آن که قرض شان را 

ع غير از مسائل در آن موق. بردارند، ماهی دويست هزار تومان کمک می کردند
اين . داخلی و اجتماعی، دو مسئله اساسی ذهن همه را به خود مشغول داشته بود

 :دو مسئله عبارت بود از
 ايران و انگليس ١٩١٩قرارداد  - ١
 .شناسايی حکومت جديد شوروی - ٢

ايران و انگليس هيچ يک از دولت ها نه جرات الغای  ١٩١٩در مورد قرارداد 
مرحوم مشيرالدوله با مامور کردن . وانايی اجرايش راآن را داشتند و نه ت

آرميتاژ اسميت مستشار عالی انگليس در تشکيالت دولتی ايران برای حل 
اختالف با کمپانی نفت و پذيرفتن بعضی از ماموران نظامی انگليس برای 

معهذا قرارداد هم . اصالح ژاندارمری ساير مواد قرارداد را بالاجرا گذاشته بود
 .به قوت خود باقی بود چنان

در مورد شناختن حکومت شوروی، دولت های وثوق الدوله، مشيرالدوله، 
سپهدار رشتی هيچ کدام نه حکومت روسيه را شناخته بودند و نه حاضر به ايجاد 

طبق معمول همه می خواستند مسئوليت حل اين مشکالت را . رابطه بودند
با آن که وکالی دوره . لی بگذارندمتوجه مجلس کنند و به عهده مجلس شورای م

مهم ترين . سوم انتخاب شده بودند اما از افتتاح مجلس خودداری می شد
موضوعی که اوضاع آشفته را آشفته تر می کرد تصميم احمدشاه بود که می 

  .خواست به اروپا باز گردد



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٣٣                                                                             ٧    دق ، 

  

  

  

  
  قضيه تغيير پايتخت

ايران  که همزمان با قضيه از اين قرار بود که  پس  از مراجعت احمد شاه به 
سقوط حکومت وثوق  الدوله وهجوم قوای بلشويک به شمال ايران بود، 

در پارلمان انگلستان  ١٩٢٠ِسرادوارد گری، نخست وزير انگلستان، درپاييز  
اين . اعالم کرد که در بهاربعد قشون انگلستان ايران را تخليه خواهد کرد

و گمان می برد که در صورت تخليۀ زيرا ا. خبراحمد شاه  را به وحشت انداخت
به . ايران بلشويک ها بر پايتخت مسلط  می شوند و کار او ساخته  خواهد شد

همين جهت ناگهان تصميم گرفت که به اروپا بازگردد و خود را از قيل و قال 
اما لُرد کرزن، وزيرخارجه انگلستان، به وی اطالع داد که ترک . معرکه برهاند

احمد شاه هم متقابالً . ايطی به صالح او و کشورايران نيستايران درچنين شر
پيغام فرستاد که در صورتی درايران می مانم که قوای انگلستان ايران را تخليه 

درنتيجۀ دو ماه . نکند يا دولت انگليس  موافقت کند که پايتخت را تغيير بدهيم
  .کردند مذاکرات متمادی باالخره انگليس ها با تغيير پايتخت موافقت

زيرا ازنفوذ بختياری ها در اصفهان . احمد شاه اظهار داشت شيراز پايتخت شود
گليس ها اصرارداشتند اصفهان پايتخت شود زيرا آن ها از آمدن ننگران بود و ا

  .بلشويک ها به نواحی جنوب ناراضی  و ناراحت بودند
قدمات تخليۀ م. باالخره حرف انگليس ها سبزشد و قرارشد اصفهان پايتخت باشد

تهران به سرعت فراهم شد و قرار شد برای تحکيم موقعيت شاه قاجار قوای 
پليس جنوب ازشيراز به اصفهان بيايد، بانک شاهی درگيالن و آذربايجان تعطيل 

. سفارت انگليس يکصد وپنجاه قاطر برای حمل اثاثيۀ سفارتخانه اجير کرد. شود
ت شدند به ايران طريق وحشت و رعب ساير سفارتخانه ها هم آمادۀ ترک پايتخ

  .وهراس در ميان مردم افتاد
در همين هنگام دسته های مختلف سياسی هم مشغول تهيۀ مقدمات برای تغيير 

درميان اين دسته ها می توان از دستۀ  مرحوم ميرزا . اوضاع به نفع خود  بودند
سری داشت کوچک خان که ادعای ملی بودن می کرد، اما با کمونيست ها ّسرو 
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بعد ازآن دستۀ مالکان ومهاجران گيالنی ازيک طرف، طرفداران . ياد کرد
مرحوم قوام السلطنه از يک طرف، طرفداران مرحوم مدرس و آزاديخواهان از 
طرف ديگر، باقيماندگان دموکرات ها و طرفداران سليمان ميرزا و مهاجران از 

رعت از اروپا آمده بود از سويی وبالخره مرحوم نصرت الدوله  فيروز که با س
فعاليت های اين دسته ها  که . جانبی، هر کدام مشغول تهيۀ   مقدمات کودتا شدند

تقريباً  علنی  بود و يکديگر را خنثی می کردند وباعث شد که يک فعاليت  قوی 
و آن دسته  ای بود که بايد کاراصلی به دست آن ها  انجام می . نديده گرفته  شود

  .شد
د اين دسته در زيرپرده به طوری که کسی ملتفت نشود، بين فراق های افرا  

گرسنۀ متوقف درقزوين فعاليت می کرد و ناگاه موجبانی فراهم گرديد که 
سيد دراين جا نقاشی را تمام می کند و باز زيرکانه . کودتای سوم حوت رخ داد

  :می گريزد ومی گويد
ح ريزی و تهيۀ مقدمات وموجباتی از قول خودتان مرقوم بفرماييد چگونگی طر 

. که منجربه پيروزی اين چند نفرو موفقيت اين کودتا شد، تاکنون فاش نشده است
زيرا ايجاد کنندگان و مسببان اين واقعه هنوزاسرارشب های خود را فاش نکرده 

فقط آنچه  شنيده ايم  اين  است که  سيد ضياء  کتابی دارد  به نام  کتاب سياه . اند
اجع به وقايع کودتا نوشته و تاکنون منتشرنشده است و به طورامانت که ر

  ) ٢(» ...دريکی از بانک های سوئيس گذاشته و قراراست پس ازاومنتشرگردد
  

  : او» کتاب سياه « تقريرات سيد ضياء و و علی جمال زاده يادداشتهای دمحم   
  

ند  که دکتر مصدق  خوانندگان وآگاهان به تاريخ معاصر ايران بخوبی اطالع دار
در مجلس چهاردهم شورای ملی در بارۀ رضاخان يکی از عاملين اصلی 

بخاطر دارم سردار سپه رئيس الوزراء وقت در منزل «: گفت ١٢٩٩کودتای 
ولت آبادی و مخبرالسلطنه دمن باحضورمرحوم مشيرالدوله ومستوفی الممالک و

و ندانست با کی سرو کار پيدا و تقی زاده و عال اظهار کرد که مرا انگليس آورد 
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آنوقت نميشد در اين باب حرفی زد ولی روزگارآن را تکذيب کردو بخوبی . کرد
  ) ١(». معلوم شد همان کسی که اورا آورد چون ديگر مفيد نبود او را برد

: يحيی دولت آبادی درخاطراتش اين گفتۀ مصدق را تأئيد کرده است ومی نويسد
السلطنۀ  وره خصوصی که درخانه دکتر دمحم مصدقدريکی ازهمين جلسات مشا«

] فرضا[گفت مثالً ) رضاخان(او . پرستی صحبت به ميان آمد منعقد بود، از وطن
 ) ٢(». مرا انگليسيها سرکار آوردند، اما وقتی آمدم به وطنم خدمت کردم

 ضياء دمحمعلی جمال زاده راکه سيد ازاينرو، قبل ازاينکه يادداشتهای زنده ياد 
به او تقريرکرده است  ١٢٩٩سوم اسفند  یكودتا یريشكلگ یربارۀ چگونگد

مجلس چهاردهم شورای «بخوانيد، اشاره ای به سخنان سيد ضياء بکنم که او در 
در دفاع از خود در جواب مخالفت دکتر مصدق با اعتبار نامه اش جلوی » ملی 

ئيس الوزراها و تمام ر« : چشم نمايندگان مجلس آشکارا به دروغ اظهار نمود
دولت های شما را سفارت روس و انگليس تصويب و تشکيل ميداد تنها رئيس 
الوزراء و دولتی که بشهادت خدای متعال بدون مداخلۀ سفارت اجنبی تشکيل 

  .شد، دولت من بود
بله دوله ها و ملک ها و سلطنه ها نمی فهمند اين نکته را، يکنفر مدير روزنامه  

اعليحضرت . بهرکاری ساختند، ميل آن رابر سرش انداختندمی فهمد هرکسی را 
مرحوم احمدشاه مرا احضار فرمود و دستخط هم بمن داد و اختيارات تام هم بمن 

حاال داخل اين بحث نميشوم که اين مقدمه را من چيده بودم يا ديگران چيده . داد
دکتر (چه بود؟ بعقيده حضرتعالی صحيح بود يا غلط نتيجه اش را به بينيم . بودند

انگليسی ها پيش بين . اين کودتای انگليسی نبود! خير آقا).قرار بود - مصدق
اگر انگلستان ميخواست سياست سه . انگليس ها سياست سه ماهه ندارند. هستند

نخير . ماهه داشته باشد کار انگلستان چند قرن پيش مثل کار امروز ما شده بود
فداکاری سيد  )پس چه بود؟ - مصدقدکتر (اين يک کودتای انگليسی نبود

حاال اين اظهارات من شما را قانع نکرد، حقايق ديگری هست . بودضياءالدين 
که من نگفتم و نميگويم اگر ميخواهيد بدانيد محکمه عليای عدالت ملی را 

   )٣(  !من برای محاکمه حاضر هستم! تشکيل دهيد
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  : شرح می دهد جمال زاده  نويسنده  بنام ايرانیدمحم علی •  
در همان اوقاتی که آقا سيد ضياء الدين طباطبائی هنوز در سويس بودند و   

شهرکوچکی  ( هنوز به فلسطين واز آنجا به ايران  نرفته بودند،  شبی که تريته 
به )  در کنار  درياچۀ  لمان و نود کيلو متری از ژنو که در آنجا منزل داشتند 

ف فرما شدند، مرا مسرور و مفتخر  فرموده بودند، ژنو آمدند، به منزل ما تشري
اوراقی را به من نشان دادند و گفتند تصميم گرفته ام که خاطرات خودم در بارۀ  

و وقايعی که پس از کودتا رخ داد را بنويسم و چون هموطنانمان » کودتا« 
 نخوانده اند، خيال دارم به اين کتاب عنوا» هدولت سيا« دولت مرا در ايران 

گفتند مقداری از آن را هم تاکنون نوشته ام و آورده ام  به تو . بدهم» کتاب سياه«
با اظهار مسرت و امتنان، استدعا کردم اوراق را به بمن بسپارند تا . نشان بدهم

ولی . سر فرصت مطالعه کنم و اگر نظری داشته باشم بعداً به عرض برسانم
است هر چه زودتر کار انجام يابد مانند هميشه صبر و حوصله نداشت و می خو

و قرار شد که خود ايشان درهمان مجلس آنچه را نوشته و به روی  کاغذ آورده 
کنند و من تند و تيزبه صورت » ديکته« اند، بخوانند و در حقيقت تقرير و

  .يادداشت برای خودم بنويسم
صورت  دفتر يادداشتم حاضر بود ودست به کار شديم و اينک آنچه درآن شب به

چندی  پس از آن  . يادداشت  برداشته ام، در اينجا از نظر خوانندگان می گذارانم
سيد از سويس به دعوت مفتی فلسطين بدانجا مسافرت کرد و از فلسطين هم به  

به چاپ نرسيد و هيچ » کتاب سياه« ايران رفت و تا جايی که بر من معلوم است 
اکنون که چهل و پنج سال . مانده است  يانه نمی دانم آيا  نسخۀ آن در  جايی باقی

از آن تاريخ می گذرد و اين سطور را به  تقاضای  ايرج افشار برای مجلۀ آينده 
می نويسم متوجه شدم که تاکنون خيال می کردم، که خاطرات سيد را از  روی 
اوراقی  که به خط  سيد بود و آن شب برايم آورد، در دفترچه يادداشتهايم نوشته 

ولی  به هنگام کار، بر من معلوم شد که در اشتباه بوده ام و سيد تقرير می . ام
ناچاربااطمينان خاطر می توانم بگويم . کرده است و من يادداشت بر می داشته ام

) مثالً در اسامی اشخاص و رتبۀ نظامی آنها( اگرمعايب و نواقصی در کار باشد 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٣٧                                                                             ٧    دق ، 

  

  

  

. در نقل مطالب  دچار ترديد می شد بيشتر متوجه خود سيد خواهد بود که گاهی
پس در بارۀ صحت و سقم مطالب  مسئوليتی بر من  وارد نيست و  سعی  داشته 

  .ام مطالب  را همچنان که شنيده ام نقل  کنم
اکنون به يادداشتهای دفتر  يادداشتم می رسيم به همان صورتی  که در آنجا  

  :قلمی  شده است
ميالدی آقای  سيد ضياء الدين در  ١٩٣٥مه  ديشب  دو شنبه شب بيستم ماه« 

به ميان آمد و آنچه در ذيل می آيد  بنا  » کودتا « ژنو منزل ما آمدند وصحبت از 
  ».به تقرير ايشان در همان وقت در دفتر چۀ يادداشتهايم تحرير شده است

که از طرف وثوق الدوله مأمور بستن عهد نامه با دولت جديد  ١٩٢٠درسال « 
شدم وهمين کاظمی منشی مخصوص من بود و شاهزاده ) شوروی ( جانآذرباي

)  نظامی ( هم آتشه ميليتر) کاظم خان سياح( جالل ميرزا هم بود و کاظم خان 
چون چند سال  قبل با برادرش  . اين  کاظم خان را مدتی  بود که می شناختم. بود

خيلی  نزديک  دکتر استواروهمين پروفسورحسن خان هندی قبلی درتهران خيلی
و دوست يک جهت بوديم و قرار گذاشته بوديم که بر حسب  پيشنهاد ميرزا حسن 
خان هر سه نفر  با هم به ژاپن برويم  و در آنجا  کميتۀ انقالب  آسيايی تأسيس  
کنيم و دکتر به عنوان طبيب  و ميرزا حسن خان به عنوان معلم و من هم به 

ولی  سفارت انگليس  از دولت  ايران در . عنوان نويسنده و کار چاق کن آنها
همان اوقات تسليم ميرزا حسن  خان را خواست و ما مجبور شديم او را  فرار  
بدهيم و خود من هم چندی  بعد به پاريس  رفتم  و درس  می خواندم و يک روز 
صبح ديدم کسی با لکد به در می زند و معلوم شد دکتر استوار است  که آمده 

ازمن خواسته که در نظميه با او  کار بکنم  و بنابراين  به " يپرم« ت است و گف
ايران برمی گردم و  برای بعضی  کارها به پاريس  آمده ام  و می دانم  که در 
مراجعت به ايران کشته خواهم شد و ازشما استدعا  دارم که دوبرادر کوچک 

بعدها وقتی به ايران  .مرا که دراستانبول درمدرسۀ نظامی هستند نگهداری کنيد
در . کوچک بودند. مراجعت می کردم اين دو برادر را در استانبول ديدم 

برگشت به ايران و پيش  آمدن  جنگ، کاظم و علی هر دو وارد قشون عثمانی 
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کاظم خيلی شجاعت .  جنگ می کردند ]جبهۀ بغداد[شده بودند ودر فرونت بغداد
در همدان  و آن  طرفها گذشته  و برای کرده بود و دو بار  از خط  روس ها  

بعضی  مأموريتها به تهران رسيده بودوبه همراه خواهرش عيال  دکتر  منوچهر  
که دکتر است ولی قدری  ديوانه  است و همسرش  زنی بود خيلی موقر و ( خان 

گفته بود که اين سيد ضياءالدين خادم ) سنگين و من خيلی به او  ارادت دارم،
درمراجعت به بغداد در . و اگردستم می رسيد او را می کشتمروس هاست 

موضع جنگ وزد و خوردی که انگليسی  ها غالب شده و ترکها تسليم شده بودند 
بنابراين با .  به او خبررسيده بود که برادرش علی گلوله خورده وکشته شده است

رده بودندو  من افرادش جلو رفته بود و اسير  شده و عاقبت او را  به هندوستان ب
در تهران با وثوق الدوله صحبت کردم و  کاظم را به تهران آوردند و مشکل  
بود که  برای  او در ژاندارمری کاری  پيدا کردم و همين  که صحبت مأموريت 

قفقازی  ها به  ما . به قفقاز  به ميان آمد او را  به عنوان آتاشه ميليتربا خود بردم
گفتند شما  درواقع دست نشانده و کلنی انگليسی ها هستيد اهميت نمی دادند و می 

می دانيد که در آن  . و در اين صورت چه  عهد نامه ای  می خواهيد با ما ببنديد 
) »کميسار« گويا به عنوان (تاريخ انگليسی ها قفقازرا گرفته بودندو فرمانده کل 

برای جلب توجه مردم در تفليس بود، از اين رو ما  بنای ولخرجی را گذاشتيم و 
 حقوق من ماهی هزارتومان وحقوق کاظم خان و. ميهمانيهای مجلل می داديم

فون «و غيره هم می گرفتند و» اندامنيته«مسعود خان ماهی صد تومان بود ولی 
هم داشتيم و کم کم اغلب بزرگان واعيان شهر سر سفرۀ ) اعتبار مخفی( » سکره

الدوله تلگراف کردم و   د نوروز به وثوقما حاضر می شدند و مثالً موقع عي
ولی کارگران زياد ايرانی  . صد صندوق مرکبات و صد جعبه گزخواستم ورسيد

که در قفقاز کار می کردند مثالً هشت يا دوازده  هزار نفراز رعايای زنجان از 
که شما از طرف  خان . افشارفراری شده و قفقازآمده بودند و می گفتند ... دست

من ميان آنها می رفتم ومی گفتم من هم مثل شما  . ه ايد و ظالم هستيدها آمد
عاقبت چون ديدم کار . کارکن و روزنامه نويسم، گور پدرهرچه خان است

انگليسی که از ايران با او آشنا  بودم و آن وقت " توکس"پيشرفت نمی کند به 
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) گراف کردميا تل( در تفليس بود وخيلی  ايران را دوست  می داشت  نوشتم 
اوهم آمد، و  . که خوب  بود تغيير  مأموريت می گرفتيد و به باد کوبه می آمديد

ا هم رفيق بوديم و سابقه داشتيم کم کم مردم ديدند و بر اعتبار ما بچون خيلی 
افزوده می شد و يک روز هيئتی از صاحب منصبان انگليسی از باطوم وارد 

ازجمله . ايران وبه ايران می رفتندمأموربودند برای تنظيم قشون . شدند
ديدم کاظم چشمش  . اسمارت بود که سپس مأمور ديويزيون قزاقهای ايران شد

به يکی  از صاحب منصبها که افتاد ، گفت اين همان کسی است که مرا در بغداد 
اسير کرد و معلوم شد که همين طور هم هست،  به هر حيث  آن وقت هر گاه 

شد واز اوضاع ايران شکايت می کرد  من می گفتم تو  کاظم خيلی عصبانی می
به من  پانصد  نفرآدم مسلح بده تا  من همۀ اين اوضاع را عوض   کنم، خالصه 
پس از مراجعت  به تهران،  کاظم و مسعود و زمان خان مأمور قزوين  شدند و  

نده با اسمارت برای تنظيم امور چهارهزار نفر قزاقی  که  آنجا  بی تکليف ما
از جمله سران اين  قزاقها يکی همين رضا خان بود که آن وقتها مير ( بودند ، 

پنج بود و در جنگلهای با بلشويک ها درگيالنات دو برادر زنش کشته شده بودند 
و خودش  شش ماه درقزوين با ساير  قزاقها اجازه نداشتند  به تهران بيايند و 

و از صد هزار تومانی  که )  ت گذشته بودکسانشان را ببينند و خيلی  به آنها سخ
که ) سردار منصور( به سپه دار رشتی ) گويا  بانک شاهنشاهی ( انگليسيها 

رئيس الوزرا بود می دادند برای  قزاقها  چيزی  فرستاد و اسمارت مجبور شده 
بود به هزار حقه بازی از ارسی های  کهنۀ قشون جنوب  برای  قزاقها کفش  

اسمارت در تهران با من  .  مان خان هم صندوقدار و هم محاسب  بودز. تهيه کند
صحبت کرد و من با سپهدار که مثل همه مرا خايۀ چپ نرمان سفير انگليس  
که آدم بسيار نجيب و خوبی می دانست صحبت کردم و بنا شد سی هزار  تومان 

زيون  قزاق  ولی وقتی  پول به دست سردارهمايون رئيس  ديوي. به قزاقها  بدهند
که در تهران بود  افتاد بيست و پنج هزار تومان آن را برداشت و فقط  پنج  

اسمارت وقتی  ديد که  من نفوذی  دارم  بيشتر  . هزار تومان  به قزوين  فرستاد
  . به من  مراجعه می کرد
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اسمارت انگليسی که مترجم اول سفارت انگليس بود، فردی بسيار ايران دوست  
يک  شب کاظم که  با مسعود اغلب  شبها از . در تهران رفيق بود  و با من 

قزوين  به تهران می آمدند، و با  هم بوديم و باز بر می گشتند به من  گفت آيا  
يادتان هست که می گفتيد با پانصد نفراوضاع را به هم می زنيد حاال چهار هزار 

از .  گفت بله. استفاده کرد من پرسيدم آيا می توان از آنها. قزاق در قزوين است
  .بنا شد  دست  به کار  شويم.  دو هزار نفر آنها  می توان خو ب  استفاده کرد

در آن  اوقات چند نفردر کار بودند، از يک طرف ميرزا کوچک خان که آدم 
بين  قزاقها فرستاده بود و از يکطرف هم فرمانفرما که می خواستند در واقع 

انگليسی ها مصمم شده بودند از شمال . ا در دست بگيرندکودتا بکنند و امور ر
ايران عقب بنشينند و بانک شاهنشاهی شعبات خود را از چند نقطۀ شمال مثل 

احمد شاه هم خواسته بود پايتخت را به شيراز  . برچيده بود) و گويا رشت( تبريز 
اين کار  ولی کرزن گفته بود که بايد اصفهان پايتخت شود و مشغول تهيۀ. ببرد

برای بردن شاه به اصفهان محتاج قوا بودند و بنا شد که  پانصد نفر از . بودند
درخود تهران هم عده ای قزاق  و ژاندارم  بود . قزاقهای قزوين به تهران بيايند

که از جمله صاحب منصبان آنها حبيب هللا خان شيبانی  و سيف هللا خان شهاب 
با او يک شب صحبت . و اسماً رئيس قوا  بودامير موثق هم در قزوين .  بودند

رسماً  گفت من . کرديم که مجری  خيال  ما بشود و قوا را  او به تهران بياورد
کاظم هم گفت برای  آوردن قزاق  من . دل اين کار را ندارم، دور مرا قلم بگيرند

 .بايد لباس قزاقی بپوشم واين ننگ را من قبول نمی کنم واز اين قبيل صحبتها
ما مطالب را از زمان .) ز. ج . مسعود هم  البد  به مالحظاتی زيربارنرفته بود(

خان که من ازفرط هوشش ازاو خائف بودم و درآن اوقات فقط از او می ترسيدم 
، مستورداشته بوديم و او نمی خواست درکار صندوق اقدامات غير مشروع 

هم خيلی خيلی  نزديک  بکند و از مشروعيت می ترسيد و چون با وثوق الدوله
ازاين رو از کاظم و مسعود . بود، می ترسيديم مطالب را برای او فاش کند

پرسيدم در ميان صاحب منصبان آنجا کی قابليت دارد که قزاقها را به تهران 
نفر   ٢٠٠٠نفر قزاق ،  ٥٠ ٠نظر ما اين بود که جای . گفتند رضاخان. بياورد
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خياالت دولت را بکنيم خودمان با کم اين قزاقها  بياوريم و به جای  اينکه اجرای
کاظم و مسعود مأمور حاضر کردن رضا خان . شهر را بگيريم و کودتا بکنيم

زمان خان وامير موثق سالم می  درآن وقت رضاخان به کاظم و مسعود و. شدند
ولی  وقت وارد اتاق دفتر آنها می شد، آنها هم به او دست می دادند، جز . داد

. خان و به همين مالحظه هم رضاخان از او هنوزهم خوشش نمی آيد زمان
ولی درست ملتفت . رضاخان حاضر می شود که قزاقها را به تهران بياورد

برای آمدن به . مطالب  نيست و همين قدر می داند که سرکردۀ قزاقها خواهد شد
لی که در دادن فرماندهی  اين قزاقها به رضاخان که ميرپنج بود در حا. تهران

. بين صاحب منصبان قزاق در قزوين سردار وغيره متعدد بودند، کارآسانی نبود
 از اين رو من با سردار همايون صحبت کردم و اوچون می ترسيد که سپهدار

عاقبت . من هم به اوگفتم پيشنهاد من ازطرف رئيس الوزراست اورا معزول کند،
ی من با او شرط کردم که ول. حاضرشد که حکم فرماندهی رضاخان را بدهد
اسمارت والبد . حکم  صادر شد. حکم فعالً مخفيانه باشد ودر کتاب هم ثبت نشود

انگليسيها می دانستند که اقداماتی درجريان است وصحبت از تشکيل دولتی قوی 
دراين . در بين است ولی از اينکه  من رئيس خواهم شد و غيره، خبری  نداشتند

هزارتومان ...امان به دولت داده شد و از اين مقدارمبلغبين باز سيصد هزار تو
برای قزاقهای قزوين فرستاده شده بود که بيست هزار تومان آن درصندوق  نزد 
زمان خان  بود و با کاظم قرار گذاشتيم که شب حرکت برود واين مبلغ را بدون 

حرکت  دو سه روزقبل از . آنکه زمان خان بفهمد توقيف کند وهمين طور هم شد
قزاقها از قزوين ، فيروز ميرزا  وارد تهران شده بود و همه جز من به ديدن او 

کنسول انگليس متوسل شده بود و بنا  شد "  هوارد"از اين رو به . رفته بودند
فيروزميرزا درباره . انجام شود )در سفارت انگليس(  مالقات در منزل هوارد

گفتم که چرا در صورتی   به اوبد لزوم تشکيل دولت قوی صحبت کرد ومن خيلی
که ما برای مصلحت مملکت، عهد نامه ای را با انگليس الزم دانسته بوديم، اينها 
رفته اند  کثافت کاری کرده اند و يک صدهزار ليره از انگليس گرفته اند و گفتم 
کار ازما گذشته و ما  کثيف وآلوده شده ايم و برای اين مملکت ديگر نمی توانيم 
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درهمان اوقات صحبت ازاين هم شده . ی بکنيم و اشخاص ديگری  الزم اندکار
شود ولی من درروزنامه، هياهو راه انداختم وبه  بود که فرمانفرما رئيس الوزرا

سخت به آنها تاختم، لذا ازاين خيال تا حدی  منصرف   »طوفان ارتجاع«عنوان
  .شدند

اگر دولتی تشکيل داد من   خالصه در آن شب فيروز ميرزا از من قول گرفت که
  .ضديت نکنم و من  هم به او قول دادم

ما با کاظم  و مسعود  .  پنجشنبه، در نيمه های  شب  قوا  از قزوين حرکت  کرد 
قرارگذاشته بوديم که يکصد نفر ژاندارم هم که آنجا  بودند همراه بيايند که در 

  .موقع لزوم  حافظ  من باشند
را هم که جمعه  بود، در راه بودند و چون دو قسمت  اينها آن شب را و فردا

بودند، قسمتی پياده و قسمتی سواره به تهران نزديک می شدند و از آن جمله 
همين احمد آقاخان بود که حاال اميرلشکراست واسکندرخان از صاحب  منصبان 

ابراز  رضاخان واقعاً لياقت فوق العاده. قزاقخانه و باقر خان هم همراه آنان بودند
اما درتهران و سردارهمايون نزد من آمده است که چه خبر  شده . داشته است

است، اين رضاخان که شما  گفتيد من او را فرمانده کنم، حاال با دو هزار  نفر  
معلوم شد که شاه  اوقات تلخی  کرده است . راه افتاده و در بار مشوش شده است

به امر رئيس الوزر است و رئيس الوزرا و سردار همايون هم گفته که اين  کار 
خالصه دارند دست و پا می کنند که از  ورود . را هم گفته است که من خبرندارم

گويا رضا خان در . (رضاخان جلوگيری شود که با اين قوا وارد تهران نشود
همان قزوين برای قزاقها نطق آتشينی در باره فساد امور کرده و آنها را حاضر 

  )ز.ج... که  به تهران بروند، ولی  درست خاطرم نيستکرده بود 
به سردار همايون گفتم کاری ندارد، به سفارت انگليس می گويم از ورود  

قزاقها جلوگيری شود سپس عرق و شطرنج به ميان آمد و سردار همايون دير 
من بدون آنکه به احدی خبر  . وقت، مست و خراب از خانۀ من بيرون رفت

د درشکه گرفتم و در بيرون دروازه پياده شدم و به نوکرم گفتم بدهم صبح زو
نوش و فالن  فالن باغ شميران اسباب عيش و من کاری دارم، شما شب در
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تارزن و فالن خانم را حاضر کنيد و خودم در اتومبيلی که کاظم و مسعود آورده 
يئت تازه  بودند سوار شدم و عمامه را برداشتم و کالهی برسر نهادم و با اين ه

حاال صبح شنبه است و قوای  پياده به کرج رسيده  .به طرف  کرج روانه شديم
من به مهر آباد رسيدم و درآن قهوه خانه پياده . است و سواره ها در مهرآبادند

شدم و وارد اتاقی  شدم و برای اولين بار با  رضا خان روبرو شدم، عموماً مرا 
) واحمد آقا خان؟( و کاظم ورضا خان  با حضور مسعود. آقا خطاب می کنند

گفتم اعليحضرت . بنای صحبت را گذاشتيم و از اوضاع خراب حرفها زده شد
شاه خيلی ازاين اوضاع ناراضی است ولی اين اعيان واشراف فاسد و بی غيرت 

من به . بنا شد قسم بخوريم. دور او را گرفته اند و نمی گذارند بيچاره کاری بکند
دم که در راه مملکت و قانون اساسی و شاه کار کنم و جان فشانی  قرآن قسم خور

بعد از قسم خوردن گفتيم مير پنج حاال بايد . رضاخان فقط  اسم  شاه را آورد. کنم
من پيشانی  او را . برای قزاقها و قوا نطق بکنيد و او نطق  بسيار مهيجی  کرد

نقشۀ کار را چيديم که يک بوسيدم و گفتم از اين پس  رئيس ديويزيون هستيد و 
دسته به کهريزک بروند که اگرخواستند شاه را از  آن راه فرار بدهند جلوگيری  
شود و چند دسته هم برای حفظ  دروازه ها ، و کاظم خان هم با پنجاه ژاندارم 

برای گرفتن نظميه مأمور شدند و ما هم بنا شد وقتی شيپور ) وعده ای قزاق ؟(
بلند شد )  و گلوله ؟( دراين ميان صدای  داد و بيداد . کنيممی زنند همه حرکت 

که راننده ها  هم از صاحب منصبان انگليسی هستند ! سه اتوموبيل رويزرويس 
ازم تهران اند و نمی عو شاهزاده امان هللا ميرزا از راه قزوين رسيده اند و 

قول شرف  خواهند به حکم قوا بايستند، جلوآنها گرفته شد و ازانگليسی ها
و با يک اتومبيل روانۀ را که ديده اند به کسی نگويند گرفته شد که مطالبی 

من . توقيف شدند) با شاهزاده امان هللا ميرزا (تهران شدند و دو اتوموبيل ديگر
درمجلس  . هم فوراً يکی از آن دو اتومبيل را گفتم تعلق به رئيس ديويزيون دارد

ن کردم و گفتم  از آن پولی که پيش شماست ده قسم، پس از نطق رو به کاظم خا
اسباب  تعجب  . هزارتومان فوراً به رئيس ديويزيون بدهيد که بين قوا قسمت شود

قوای ما همه تفنگ داشتند ولی فشنگ . آنها شد و پول داده شد و قسمت کردند
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 پانزده هزار يا پنجاه هزار فشنگ به هزار زحمت  تهيه شده بود و. خيلی کم بود
لباسهای قوا پاره و خراب و خود قوا . و تعدادی گلولۀ توپ ...دو عراده توپ

همين اثنا خبر رسيد که سردار همايون واردشده در.  همه خسته و رفته بودند
ولی همين که اوضاع را ديده، ملتفت شده است که هوا پس است و گفته . است

هسپار شده بود و همين  است برای تفتيش به قزوين می روم و به طرف قزوين ر
که از اردو دور شده بود از راه بيراهه با اسب برگشته وخود را به تهران 

رضاخان از اين شجاعت او تعريف کرده بود وگفته بود نظامی . رسانيده بود
در امامزاده معصوم خبر می رسد که دو اتوموبيل از طرف شهر . حسابی است

که در يک اتومبيل اديب السلطنۀ رشتی حاالشب است ومعلوم می شود . می رسد
و معين الملک، منشی مخصوص شاه ودر اتوموبيل ديگر دو نفرازصاحب  

من .  منصبهای انگليسی  با درجه هستند ومی خواهند  با رضاخان صحبت کنند
به رضاخان گفتم که چطور بايد صحبت کند که ما خدمتگزار شاه هستيم و غيره 

. بيرون ايستادم، به طوری که مجلس را می ديدم و غيره و خودم در تاريکی
. اتاق کثيفی بود با دو پنجره و يک دربه طرف حياط و يک درطرف راست

خان وارد شد و سالم داد رضا. اديب السلطنه و ديگران وارد اتاق شده بودند
قلب من می زند که خدايا اگر اينها رأی رضاخان رابزنند . وهمه ايستاده بودند

اول اديب السلطنه بنای . خيلی خراب است و در محبس خواهيم افتادکار ما 
صحبت را گذاشت که دولت برای پرداخت حقوق قزاقها و قدرشناسی خدمات 

بعد کلنل انگليسی به فارسی گفت که سفارت . آنها حاضر است و فالن و فالن
بعد از آن صاحب منصب  . انگليس ضمانت کرده است که حقوقها را برسانند

. بود قدری به انگليسی حرف زد و کلنل ترجمه کرد... ديگر انگليسی که اسمش
... و خوب هم حاال که وعده می دهيد اول رضاخان شرحی در باره اوضاع گفت

مخصوصاً . همه مرا می شناختند، ولی  باورشان نمی شد. که من پريدم تو اتاق
ل  نهليست های روس که من کاله وپزم عوض شده بودو سياه نتراشيده درست مث

من با صاحب منصبها دست دادم و اوالً با آنها انگليسی صحبت کردم و . بودم
بعد تازه با اديب السلطنه ومعين الملک طرف صحبت شدم وبنای نطق را 
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گذاشتم که اين صاحب منصبان قزاق غيرتمند هستند و فالن و فالن هستند و 
فراوان شده است وحاضر نيستند  عزت نفس وناموس وغيرت دارند، به آنها ظلم

در  . بيش از اين قبول کنند و دست رضاخان را گرفتم و از اتاق بيرون کشيدم
بنا شد صاحب منصبان . صورتی که خود رضاخان هم کامالً با من هم آواز  بود

ولی ما گفتيم اگر خطری در بين راه متوجه آنها بشود ما . انگليسی برگردند
ولی آقايان اديب السلطنه و . آنها هم قبول کردند و باز گشتندمسئوليتی  نداريم و 

معين الملک گفت می خواهيد چه . معين الملک را گفتيم بمانند، تا با هم برويم
گفت اگرپايتخت حاضر نشود، گفتم . گفتم بايد دولت قوی تشکيل شود. کنيد؟

، خدايا خدايا«معين الملک تسبيح در دست دوراتاق می گشت می گفت. »جنگ «
به محض بيرون آمدن ازاتاق، شيپورچی را که من قبالً به . »خودت رحم کن

من . گفتم شيپور زد و همه به راه افتادند. رضاخان گفته بودم، حاضر شده بود
جلورفتم و با رضاخان معانقه کردم و گفتم هم من وهم شما مسلمانيم و در گوش 

مدت مسعودخان، پهلوی من بود و خيلی درتمام اين . او دعا خواندم و راه افتاديم
يادم رفت که قبالً دسته ای  . چيزها به من ياد می داد و مردم را معرفی می کرد

از صاحب منصبان ارشد و پير و محترم قزاقخانه هم می آمدند و رضاخان آنها 
وقتی رضاخان با اديب السلطنه و اينها در اتاق صحبت می . را پس می فرستاد

اين رضا قلی خان که حاالرئيس بانک ملی است وآن وقت کامالً   کرد، من به
خوشگل ومثل دختر فرنگی بود، گفتم به رئيس خود بگو رئيس اتاماژورمی 

مقصودم اين بود که نگذارم کمترين . گويد يک دقيقه تشريف بياوريد بيرون
رئيس « رضاخان گفت، ولی وقتی رضاقلی خان پيغام رارسانيد. تمکين کند

  » .ماژور کدام خری استاتا
من و مسعود با پنجاه ژاندارم و پنجاه قزاق  در  . حاال راه افتاده ايم و شب  است

در اين بين خبر دادند که رئيس  ديويزيون برگشته است و  می خواهد  با . عقبيم
سالم داد وگفت خبر رسيده است، که دروازه رابسته اند و قوايی . شماحرف بزند

می خواستم بپرسم اگراستقامت کنند تکليف . روازه آمده استاز تهران دم د
سالم » .به شهر شليک کنيد« :چيست، ولی مثل اينکه به من الهام شده باشد، گفتم
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گله « گفته بودند. در امامزاده معصوم به قراول رسيده بود. کرد و برگشت
آيا «ه بودو بعد گفت» قارداش « رضاخان که خودش جلو قوا بود گفته بود» نکيم؟

و آنها را هم به خود » پس با ما بيا« گفته بود . »نه« گفته بود» حکم داری بزنی
چرا « رضاخان پرسيده بود . جلو دروازه سيف هللا جلو آمده بود. ملحق کرده بود

گفته بود آيا حکم داريد  . گفته بودند برای ممانعت شما ازدخول به شهر. »آمده ايد
گفته بود چون می . گفته بود پس چرا جلوگيری می کنيد؟.  بزنيد؟ گفته بود نه

رضاخان گفته . گويندشما می خواهيد عهد نامۀ ايران وانگليس را مجرا کنيد
، بيا راه بيفت و آنها را هم با خود همراه کرده .....خواهرعهد نامه را.... بود
در . نه بوديموقتی ما وارد شهر  شديم و به قوا رسيديم و از پهلوی آنها روا. بود

. خيابان اميريه از اتومبيل پياده شديم و براسب سوار شديم و به قزاقخانه رفتيم
من  . وقتی به قزاقخانه رسيديم، ديديم جمعيت زيادی ولو است. نيمه های شب بود

رضا خان بنای توپ و تشر را گذاشت و . به رضا خان گفتم بابا اينها کی اند؟
اديب . تاقی  رفتيم در حالی که بسيار خسته شده بوديمما به ا. قزاقخانه خلوت شد

دراين بين قزاقی وارد  . السلطنه و معين الملک هم در اتاق  ديگر توقيف بودند
رضا خان کمی دستپاچه شد ولی گفتيم به . شد و گفت حضرت فرمانفرما آمده اند

  بين کاظم خان سياح رسيد ورئيس شاهزاده بگوئيد قدری صبرکند و دراين
نظميه را که وستال سوئدی و مرد گنده ای بود، آورد و گفت نظميه تسليم شده 

من به رئيس نظميه گفتم اگر قول بدهی که مطيع باشی رياست را به . است
اين قول . گفت به شرطی که اوامر شما خيانت به شاه نباشد. خودت وا می گذارم

نه عضو نظميه را هم که بعد ضمناً چون اديب السلط.را به او دادم و کار تمام شد
به سرداری موسوم شد، همراه برديم به آنها گفتيم فوراً درهمان شب  بروند و 
اشخاص زيادی  را که نام بردم، توقيف کنند و  گفتم هر کس را هم من فراموش 
کرده ام نام ببرم ولی تصور می کنند که مخل آسايش است توقيف کنند و چون 

ار فرستاده بود که چرا معطلش کرده اند گفتم به شاهزاده فرمانفرما هم يکی دو ب
رئيس  در ضمن گفتم، بروند از. بگوئيد توقيف است و حضار تعجب کردند

خزانه يک صد هزارتومان بگيرند و بين قزاقها  تقسيم کنند و رأسا و از آن 
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جمله به خود رضاخان، به هر کدام انعامی که چند هزار تومان بود داده شد 
م شد که يک هفته هرشب به قزاقها و افراد پلو و خورش بدهند و ابداً وحک

و برای آنها سينما توگراف بياورند که بيرون نروند و  الکل استعمال نشود
اسباب اذيت مردم شهر را فراهم نياورند و درهمان روز ورود به تهران هم 

ه اندازه ای ب. که يک دفعه با هم  ده  توپ در شهر شليک شودقرار شده بود 
که صدای مهيبی کرد که همۀ مردم از خواب بيدار  شدند و بعضی زنهای حامله 

  .بچه انداختند
بعدها کاظم خان به من گفت  که از آن بيست هزار تومان قزوين، هنوز ده هزار  

گفتم به قزاقخانه بدهند و حاال تأسف  . تومان نزد من است، با اين مبلغ چه کند؟
  .می خورم

مان نيمه شب  خبرآوردند که سردار معظم که بعد تيمور تاش باشد آمده در ه 
  .گفتم برود. معلوم شد  مجلس داشته اند و با زنی  دانمارکی  بوده است. است

اشتباهی که ازهمان وقت شد، اين بود که اشخاصی را که توقيف می کردند به  
ا را به قصر قاجار ببرند  قزاقخانه می آوردند و وقتی قزاقخانه پر شد، بنا شد آنه

به طوری که هر روز فرمانفرما  . و همان جا هم رضاخان با قزاقهايش اردوزد
درهمان شب . می توانست با رضاخان صحبت  کند و اسباب نفاق فراهم سازد

وقتی رئيس نظميه در قزاقخانه بود رضاخان  را به عنوان  رئيس ديويزيون و 
شب  را هريک همان . امی  تهران معرفی کردمکاظم خان را به عنوان حاکم نظ

صبح معلوم شد چند نفر که . جا زير توتونچه های  قزاقها روی نيمکتها خوابيديم
از آن جمله عموی شاه و پسرکامران ميرزا که از صاحب منصبان قزاقخانه بود 
از طرف اعليحضرت آمده اند که قصد چيست؟ من هم شرح مفصلی مبنی بر 

اوضاع و اطاعت از اعليحضرت، گفتم که مقصود ما اين است که نارضايتی از 
شب  بسيارخسته بودم به منزل رفتم و گفتم احدی مرا . دولت قوی  داشته باشيم

ولی ديدم کسی مرا سخت می جنباند و گفت صاحب منصی از طرف . بيدارنکند
. ممعلوم شد به حضور شاه برو. رفتم. رضا خان آمده است که تشريف بياوريد

ازميرزا محمود خان مطبعه يک سرداری گرفتم و با همان وضع نخراشيده و 
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شاه روی يک صندلی نشسته بود و وليعهد . وارد شدم. نتراشيده به فرح آباد رفتم
. هم حاضر بود و ديگران از گوشه ها به من با حالتی مخصوص نگاه می کردند

من با  کمال ادب  .  شد شاه گفت بنشينيد و من روی قالی نشستم و صحبت شروع
و لی با صداقت و جسارت به او فهماندم که چطورخائنان درباری دارند تاج و 

.  گفتم که فروش گندم وانبارداری سزوار شاه نيست. تخت او را به باد می دهند
. عاقبت گفت شما بايد رئيس الوزرا بشويد و برويد اتاق ديگرتا حکم نوشته شود

ولی من اصرار کردم . شته شد که من رئيس الوزرا هستمدرآن اتاق همين قدرنو
که من اختيارات تامه الزم دارم وعاقبت شاه از من قول گرفت که بعد از يک 

اين قول . ماه بگذارم به فرنگستان برود و اختيارات تامه هم درحکم وارد شد
  . دادن من خبط  ديگری از جانب من بود

من به توکس در قفقاز متوسل شدم که مرا چون انگليسی ها مرا  نمی شناختند 
به انگلوفيلی به کرزن معرفی کند و خودم به لويد جارج که رئيس الوزرا بود 

  .کرزن خوشش نيامده بود و اينها خبطهای من بود. تلگراف  کردم
. انگليسی ها از من می خواستند که نگذارم وزير مختار روس وارد  تهران شود

زالغای  قرارداد انگليس و ايران که وثوق الدوله بسته من تمکين نکردم و پس ا
بود، از انگليس برای قشون، مشاورها خواستم و لی حاضر نشدند بدهند وگفتند  

ولی اگر خودتان از انگليسی ها مشاور . فقط برطبق قرارداد حاضريم عمل کنيم
  .بگيريد ما مانعی نمی بينيم

ون بروم اسمارت انگليسی که بسيار  سه ماه بعد که بنا شد من از ايران بير 
ايران دوست بود نزد شاه رفته بود که وقتی پدر شما مجلس را به توپ بست، 
ما وساطت کرديم و مشروطه طلبان ازايران توانستند بيرون بروند، حاال هم 
وساطت می کنيم که سيدضياء الدين به سالمتی  بيرون برود و شاه قبول کرده 

  .بود
خواستم که مرا  از ايران ) گويا هشت نفر( ن و چند نفر  قزاق  من از رضا خا 

ولی  بين شاه و رضا خان قرار شده بود که در قزوين کار . به سرحد برسانند
مرا بسازند و اسمارت اسباب  نجات جان  من شد و به او گفتم يعنی  به رضا 
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گفت . مهزار تومان از صندوق ماليه بردار ٢٥خان که برای مخارج مسافرت 
وقتی  به بغداد  . هزار  تومان برداشتم ٢٥هر قدر  می خواهيد برداريد ولی من 

متأسفانه در همين  جا يادداشتهای  من به پيايان می ... رسيدم تازه فرمانفرما را 
  ) ٤. (رسد

  
برای دکترغنی آمده است که رضاخان در )  ٥(درتقريرات سپهبد يزدان پناه  • 

خداوند مرا برانگيزانده که کارها را  « ربازان می گويدسخنرانی خود برای س
البته اين خداوند همان انگليسی ها می باشند که او را برای کودتا » درست کنم

به رقصيدن و « با تلگراف خود، رضا خان را همان خدائی که . انتخاب کردند
ان  سپهبد يزدان پناه درباره رضاخ. واداشت» دور خود چرخيدن و بشکن زدن 

  : و کودتا شرح می کند
رئيس فوج من  شد که من معاون وسرهنگ بودم و او ميرپنج » ١٩١٥در « 
در .  از همان اول مرد متين با فکری بود. در جنگ با روسها در گيالن بود. بود

روزی شاهزاده در تهران به يکی از روسها  . بساط فرنفرما تا  ماژوری رسيد
می گويد  اين رضاخان  است، ياور است، دلی  رضا خان را معرفی می کند و 

دارد به اين اندازه ودو دست را طوری نگه می دارد يعنی خيلی بزرگ و مغزی  
حاصل آنکه . اين اندازه، دو دست را نزديک می کند که حکايت ازکوچکی کند

مردرشيدی است، اما بی فکر، آشنايی او با سياست اصوالً در  بساط فرمانفرما 
درآنوقت سرتيپ بود وقتی ميسيون انگليسی  . ها با نصرت الدوله آشنا شدبعد. شد

شد ميسيون انگليسی درخيانان قوام  ١٩١٩درمقدمه ای که منجربه معادۀ 
منزل  ) که آن وقت والی خراسان بود(السلطنه درخانۀ قديمی قوام السلطنه 

ن خود را داشت ودر آنجا کميسيونهايی می شد که بعدها ماژور فضل هللا خا
ميان  زدر اين وقت رضا شاه گلرپه را ا. انگليسها از قزاقها کوک بودند. کشت

برده بود و استراسلسکی رئيس قزاقخانه بود و  او در صدد بر آمد که رضاخان 
ميسيون انگليسی  می خواست قزاقها را . رضاخان هم دشمن او بود.را  ذليل کند

رضاخان در . هد و مشغول مطالعه بوداز ميان ببرد و قوای مختلفی ترتيب بد
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کابينه وثوق الدوله ظاهراً به دستياری نصرت الدوله با آن  کميسيون آشنا شد 
و به رئيس ميسيون انگليسی گفت از ميان بردن قزاقخانه و روسها کاری 

. رضاخان به گيالن  برگشت.اوهم مشغول مطالعه شد .ندارد وحاضرم وامثال آن
در ده شش فرسخی قزوين که ملک احمدشاه . تهران آمديم باالخره روزی رو به

روزی تلگراف نوشت وداد به يک نفرسرجوخه . اطراق کرديم. بود، بوديم
وگفت بروبه قزوين تلگراف را مخابره کن، باش تامن بيايم و دربرگشتن مواظب  

  .باش به من برسی
گفت گويا  . آمدروزی در بلنديها بوديم و آمديم رو به قزوين، کسی از دورمی 

. خالصه اورسيد. سرجوخه است من بادوربين نگريسته، گفتم خود اوست
يک دفعه  رضا شاه  شروع کردند  به رقصيدن  و دور . تلگراف  را داد  خواند

معلوم شد تلگراف کرده و . خود چرخيدن و بشکن زدن و گفت کارها درست شد
ارسيده است و فوق العاده تذکرداده مذاکرات خود را که من حاضرم وموقع فر

آمديم به  .خوشوقت بود و به من  گفت غصه نخور که کارها همه درست است
قزوين و به تدريج  رسيديم به شاه آباد در قزوين ، روزی دو نفرنزد او بودند که 

و کلنل کاظم خان سياح ) ٦(من  نمی شناختم، معرفی  کرد مسعود خان ماژور
که اين مرد يک رو داشت وصد آستر و آرتيست رد مرا هم معرفی ک. بودند) ٧(

مردی هم بود که قلب و سپاسگزاری .  به تمام معنی کلمه و بسيار ماهر بود
خالصه در شاه آباد من که رسيدم  به سپهبد  .مواظب نقشه کار خود بود.  نداشت

شاه بختی که آن وقت زير دست من بود گفتم جلو فوج من باش ومن خودم  
صدا کرد  و معرفی کرد به سيد ضياء و سيد ضياء هم که کالهی  . منزديک رفت

سيد . گذاشته بود معرفی کرد و گفت جناب آقای  سيد ضياء نخست وزير ايران
گفت قريباً می . ضياء از رضا خان پرسيد کم و کسر چه داريد؟  گفت اول لباس

، گفت پول گفت ديگر ؟ گفت حقوق  سه ماه افراد و صاحبمنصبان نرسيده. رسد
لباسها رسيد که  کفشهای انگليسی بود و نيز کيسه های قران . هم امروزمی رسد

رضاخان به من گفت فوج مراجعت کند که ناهار . رسيد، همه پول گرفتند
. همۀ کارها را کردم. اول غروب حاضر باشند. شام هم زود بخورد. بخورد
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ن عزيز او ضاع را رضاخان کرسی چه ای گذاست و رفت باال و گفت همکارا
ديده اند در گيالن تا گردن در لجن بوديم، لباس نمی دادند، پول نمی دادند، به 

خداوند مرا برانگيزانده که . بايد به اين ترتيب خاتمه داد. حرف ما نمی رسيدند
بعد که به  . فرمان داد راحت کنند. سربازها دست زدند. کارها را درست کنم

گفت من به خدا قسم همچو فکری . ضياء هم بود خلوت آمد من بودم و سيد
سيدضياء هم گفت به . بی اختياربه زبانم آمد که خدا مرا مإمور کرده.  نداشتم

. باشيم برای اصالح مملکت خداکند برانگيزانده شده. فال نيک می گيريم
حبيب هللا شيبانی در . حرکت کرديم ششصد نفر فقط بوديم. خالصه نصف شب

قزاقهای تهران که عدۀ کمی بودند امر شده . ده ای  مأمور شهربودباغ شاه با ع
. فوجی هم مامور محافظت شهربود. بود درقزاقخانه را ببندند و در داخل باشند

دونفرهم اتفاقی کشته شدند و بر شهرمسلط . وارد شديم، دو سه تير و تفنگ شد
وء تفاهمات با سيد در قزاقخانه را هم بازکردند و کودتا  شروع شد تا س.  شديم

روزی رضاخان به من گفت درهيأت سيد، پيشنهاد کرده که دو قشون . شروع شد
من جداً مخالفت .يکی نظامی ويک برای وصول وايصال ماليات وامثال آن. باشد

  ».رأی تو چيست؟ گفتم همين  است. کردم، از هيأت بيرون آمدم
اه امروز صحبت کرد خالصه شرحی  مشبع صحبت کرد و در مقابل  از پادش 

خالصه اينکه شاه اسرار را نگاه نمی . که محاط است به يک مشت جاسوس
  )  ٨(» .به همه حرفهای خود را می زند. دارد

  
 یگريت دياما درخاطرات دمحم رضا آشتيانی زاده آمده است که کاظم خان روا• 

  :ديگو یرشوندگان دارد،  او ميدستگ یز درباره دستوردهنده و اسامين
آشنايی و روابط دوستانه بين من و کلنل  کاظم خان  سياح، چند سال  قبل از  

کلنل کاظم  خان  سياح، يکی از گردانندگان وبازيگران . بيست آغاز شد شهريور
بود و اودر آن حادثه، نقشهای  ١٢٩٩و دست اندرکاران کودتای شب سوم حوت 

يا » کماندانی« ه ودر صبح شب سوم حوت ب. بغايت مهمی به عهده  گرفت
لکن پس ازنيل رضاخان به مقام  وزارت . فرمانداری نظامی تهران منصوب شد
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جنگ و سپس رياست الوزرائی و سلطنت، او سياح را رها کرد و شغل مناسب 
سياح در ايام  قدرت و فرمانروايی رضا . شأن و مقام او به سياح ارجاع ننمود

زاو می نشست، و ازرضا شاه به عنوان خان، درهر فرصتی به بدگويی و انتقاد ا
  .مردی حق ناشناس  وناسپاس  ياد می کرد

بعد ازحادثه شهريور و سقوط رضا شاه، آشنايی ودوستی بين من وسياح به 
باالخص دردوران حکومت دکترمصدق . بيشترگرائيد صميميت ونزديکی

ً يا سياح به منزل او می زدم سری برای يا من . السلطنه که در آن ايام غالبا
سياح مدتی بعد ازسقوط دکتر مصدق السلطنه، . ديداراز سياح به منزل اومی زدم

، رفته رفته و ١٣٣٢و توفيق سپهبد زاهدی درکودتای بيست وهشت مرداد 
بتدريج مريض و بيمارشد، و درمنزل مسکونی خود، واقع درکوچه استخر در 

و ايام واپسين عمر خويش  .خيابان شاهرضا، بيمارو ناتوان در بستر افتاده بود
ومن نظر به سوابق دوستی و صحبت با او، بعضی از روزها . راطی می کرد

به عيادتش می رفتم و کنار بسترش می نشستم و او مطالبی راجع به ماوقع کودتا 
  .و جزئيات و فروغ آن حادثه و همچنين علل آن، برايم نقل می کرد

ی کنم، او خود درهمان حال فگار و يک روز بی آنکه من از او پرسش وسئوال 
ناتوانی با صدايی ضعيف، آغاز سخن کرد و داستانی نقل نمود ازماجرای قبل 
از کودتاوحضورسيدضياءالدين وميرپنج رضاخان همراه آتريادهمدان و گروهان 

  .ماکسيم در قزوين
نميدانم که سيد ضياءالدين (».درقزوين من به سيدضياءالدين پيوستم«:سياح گفت

چه سيد ضياءالدين مدتها قبل از واقعه شب . از قفقاز به قزوين رفت يا از تهران
سفری به جنوب روسيه کرده بود و چند ماهی دربالد  مختلف  ١٢٩٩سوم حوت 

يک روز در قزوين سيد ضياءالدين مرا نزد « :سياح گفت. ) قفقازبسر برده بود
ها  رفته، رضاخان را ببينم خود طلبيد و ازمن خواهش  کرد که  به اردوی  قزاق

و قول او به ميرپنج رضا خان بگويم که خود و آترياد همدان و گروهان ماکسيم 
  ».و همۀ افراد  زير فرمانش آماده برای حرکت به سوی  تهران باشند

رضا خان در پاسخ سيد . من پيام سيد ضياءالدين را به ميرپنج رضاخان رساندم
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زير دستم، مبلغ هشت هزار تومان به اشخاص  من و افسران« :ضياءالدين گفت
سپس اضافه » .مختلف درشهر قزوين وانتقال ما به ديار ديگر غيرممکن است

يک هزار تومان ازاين هشت هزار تومان، دين شخصی من است، که « نمود که 
من .  به هيچ وجه ارتباطی نه به آقا سيد ضياءالدين دارد و نه به اشخاص ديگر

را ازجيب خودخواهم پرداخت وبه هيچ وجه حاجتی و نيازی به  خود دين خويش
  .کمک ديگران  به منظور  پرداخت  دين  خويش ندارم

  . بازگو  کردم من نزد سيدضياء الدين بازگشتم وآنچه  رضاخان گفته بود، برايش
من درظرف امشب و فردا صبح ! عيبيندارد ! بسيارخوب: سيد ضياءالدين گفت 

شما فردا عصر نزد من بياييد و اين مبلغ را . ا آماده خواهم کردهمۀ اين مبلغ ر
و شما آن را به اردوی قزاقها ببريد و به شخص رضا . تحويل شما خواهم داد

  ».خان  بدهيد
اما سيد ضياءالدين از قسمت اخير  پيام  رضاخان  درشگفت بود، راجع  به دين  

يد ضياءالدين  رسيدم عصر فردای همان روزمن ازنو خدمت س. شخصی خودش
واومبلغ هشت هزارتومان اسکناس صدتومانی به من تحويل داد، وازمن خواست 

وسپس اضافه  نمود که او  . که همۀ آن مبلغ را دروجه شخص رضاخان بپردازم
  .خود می داند که با  اين مبلغ چه بايد کرد

صد تومانی  من از نو به اردوی قزاقها رفتم و همۀ هشت هزارتومان اسکناسهای 
رضا خان با دقت تمام، نخست همۀ آن اسکناسها . را پيش روی رضا خان نهادم

را شمرد، و سپس ده برگ از آن اسکناسها را کنار گذاشت و برداشت و به من 
اين مبلغ هزار تومان  چنانکه  به شما  گفتم دين شخصی  « :مسترد نمود و گفت 

اهشمندم از آقا سيد ضياءالدين تشکر  خو. من است و به هيچ کس ارتباطی  ندارد
  » . کنيد و اين مبلغ  را به او باز  پس بدهيد

مان که ومبلغ هفت هزارت«من با گشاده رويی ولبخند به رضاخان گفتم که 
آيا  . صاحبمنصبان زير دست  شما دراين شهرمقروض اند، مبلغ هنگفتی  است

 » ز شما  بپرسم؟اجازه  دارم  که نام طلبکاران وهويت  آنان را ا
اين مبلغ را صاحبمنصبان زير دست من به چند  ! معلوم است« : رضاخان گفت 
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و من خود امشب  تا ! مغازۀ عرق فروشی و اما کن فساد و فحشا مقروض اند
فردا ظهر در ادای  دين آنان همت خواهم  گماشت تا بهانه ای برای خروج از 

  »دقزوين  و انتقال  به تهران نداشته باشن
 وآقاسيدضياءالدين  دچار.من آن هزارتومان رابه سيدضياءالدين مستردداشتم 

تعجب شد، که مير پنج رضاخان با غرورومنش از مبلغ هزارتومان صرف  
  .آن هم  هزار تومان مجانی  و بالعوض. نظر کرده است

غ من هنوز در نيافتم که خود سيد ضياءالدين آن مبل« :سياح با ايماء و شاره  گفت
هنگفت را ازچه اشخاصی و از چه محلی  توانست به دست آورد، که مبلغ هشت 

لکن به هرحال ، سيد . هزارتومان پول نقد، آنهم درآن روزگار، مبلغ هنگفتی بود
ضياءالدين آن مبلغ را درظرف مدتی کمتراز بيست و چهار ساعت تهيه نمود، و 

  ».دادم چنانکه ذکر  شد به من داد و  من تحويل  رضاخان 
ت محرمانه يانجام مأمور یچند روز قبل از شب سوم حوت برا« :  سياح گفت

راهه روانه تهران شدم وبالفاصله بعد از ورود به تهران به سفارت يمن ازب یا
ز دردفتر هاوارد يزر نيکلنل فر. انگلستان ودفترمسترهاوارد شتافتم یامپراتور

مختصر مسترهاوارد چند  یک واحوالپرسيپس از سالم و عل. حضورداشت
 یت هايشتر از هزار تن از شخصيد بيمن نهاد که نام شا یش رويورق کاغذ پ

به من نموده گفت  یسپس رو. برجسته تهران بر آن اوراق نوشته شده بود
د يتخت منصوب خواهيپا یرفتن کودتا به کماندانيشمابالفاصله بعد از صورت پذ

ست آمده است ين ليص که نامشان در ان اشخايخواهم که همه ا یشد از شما م
  ».ديکن یشخصاً بازداشت کرده در قزاقخانه زندان

د؟ که او هم فرمانده يخواه ین کار را از رضاخان نميچرا ا« :من گفتم شما   -
ون يزيوياست دياست و هم بالفاصله بعد از وقوع کودتا به ر یقزاقان کودتاچ

  » .قزاق منصوب خواهد شد
د يدان یمگر شما نم« به من نمود و گفت  یزررويد و کلنل فرهاوارد سکوت کر

ن شاهزادگان و اشراف از ياز ا ین رضاخان بر درخانه بعضيکه در گذشته هم
ا اسکورت کالسکه يا قراول بوده ويرزا و فرمانفرما يآن جمله شاهزاده کامران م
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ر کند يدستگ نعمتان و مخدومان سابق خود را یآن را ندارد که ول یآنها و او رو
  ».و به زندان افکند 

و آن چند ورق کاغذ را برداشته، از  . من پاسخی به هاوارد و کلنل فريزر ندادم
سفارت انگليس خارج شدم وپس ازچند ساعت استراحت در منزل يکی از 

  .دوستانم  از نو راه قزوين  را پيش گرفتم
اوراق را به رضاخان  آن ٬ن و تهران ين راه قزويک بيدوشب قبل از کودتا درآب

ست يارائه دادم و از او خواستم که شخصاً همه آن اشخاص که نامشان در آن ل
  .دينما یآمده است را بازداشت کند و در قزاقخانه زندان

 یکودتابه سمت کماندان یروزيشما بالفاصله بعد ازپ«:رضاخان لبخندزد و گفت 
ف يکردن آنهااز وظا ین اشخاص وزندانيا یريد ودستگيشويتخت منصوب ميپا

شما همۀ اين اشخاص را که نامشان در اين ليست ذکر شده است، . مسلم شماست 
  ».بازداشت کنيد و نزد من به قزاقخانه بفرستيد، مسئوليت آن بر عهدۀ من

درست «:ضمناً سياح مطلب ديگری تلويحاًراجع به رضا شاه برزبان راندو گفت
خود را با غرورو طمئنينه به من مسترد  ن هزار تومان دين آاست که رضاخان 

نمود، و سيد ضياءالدين نيز از علو طبع او دچار حيرت شد، لکن من اطمينان  
ً رضا خان از آن هفت هزار تومان  بقيۀ آن وجه، مبلغی را  دارم که مسلما

که درآن ايام چند تن صاحبمنصب آترياد همدان و گروهان  ! شخصا،ً به جيب زد
بود که چنين مبلغی را به چند عرق فروشی و فاحشه خانه در  ماکسيم، محال

رضا خان با اين عمل خواست ثابت کند که اواصالً اهميتی  ! قزوين مديون باشند
به پول نمی دهد وتمايلی ندارد که ديگران دين او را به طلبکارانش تأديۀ 

  » .نمايند
ثلث آن مبلغ هفت و حتماً شايد دو ! رضا خان دروغ می گفت« :سياح می گفت

  » ! هزار تومان باق  مانده را شخصاً به جيب زد
سيد ضياء الدين، ماهها قبل از بر پا شدن « کلنل کاظم خان سياح برايم گفت که 

کودتا، نقشه های مفصل و دامنه داری جهت انجام رفورمها و اصالحات طرح 
رت مملکت کرده بودو خود می پنداشت که سالهای سال همچنان بر مسند صدا



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٥٦                                                                             ٧    دق ، 

  

  

  

و » .و نقشه ها ورفورم های خود را عملی خواهد نمود! مستقر خواهد ماند
وقتی فرمان رياست ديويزيون قزاق  « :همچنين  را جع  به رضاخان  می گفت

او از فرط شادی در پوست خود نمی گنجيد و با . را بدست رضا خان دادند
خطور نمی  و انديشۀ حتی وزارت جنگ در خاطرش! دمش گردو می شکست

کرد و هرگز فکر نمی کرد و تصور نمی نمود که روزی  تاج بر سر او خواهند 
  ».نهاد و از او پادشاهی  خواهند ساخت

سياح در آن ايام، چنانکه گفتم روزهای  پايان عمر خويش راطی  می کرد و  
  )  ٩(».درگذشت. مدتی  بعد از اين گفتگو، سياح زندگی را بدرود گفت و

  
اء يدضيمشترك س یم انگلستان در كودتايد نقش مستقيكه مؤ یاسناد يکی از ◀

   :و رضاخان است
اء و يد ضيمشترك س یم انگلستان در كودتايد نقش مستقيكه مؤ یاز جمله اسناد 

ر مختار انگلستان در ششم يوز»  نورمن«است كه  یباشد، تلگرام یرضاخان م
به لندن »  ق العاده محرمانهفو«د يبا ق) سه روز بعد از كودتا( ١٢٩٩اسفند 

در جلد » ٦٨٣سند شماره «ن تلگراف كه به عنوان يدر ا.  مخابره كرده است
  : ميخوان ین مي، چن ا آمده استيتانيبر یاسيزدهم از مجموعه اسناد سيس
اش  نهيل كابيكه قراراست پس از تشك یاستيدرباره س ین طباطبائياء الديد ضيس«

ال ياوالً خ.  ار من قرار داده استير را در اختينه زاتخاذ كند، اطالعات محرما
ف غالب ينه را محدود كند و انجام وظايكاب یدارد، تا آنجا كه بتواند عده اعضا

ها  ن كند، به دست معاونان همان وزارتخانهييتع یريآنكه وز یها را،ب وزارتخانه
رگز نخواهد اش ه نهيبدون اعالم لغو شدن قرارداد، كاب یده ويبه عق. بسپارد

ه مربوط به لغو يگفت توأم با اعالم یاماچنانكه م. توانست شروع به كاركند
ران ين مضمون منتشرخواهد شدكه قصددولت ايز به اين یگريه ديقرارداد،اعالم

ست ير نيكب یايتانيچ گونه خصومت نسبت به برياز لغو قرارداد مزبور، ابراز ه
ران را نسبت يت ايخواهد برد تا حسن ن خود را بكار یسع ید منتهاينه جديو كاب

  .ران است ثابت كندياستقالل ا ین شرط بقايمهمتر یده ويبه انگلستان كه به عق



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٥٧                                                                             ٧    دق ، 

  

  

  

درنگ  یالزم ب یها قدم) اء به من داديد ضيكه س ینانيطبق اطم(از آن گذشته 
 یها در وزارتخانه یسيازافسران ومستشاران انگل یا ا عدهت برداشته خواهدشد

،  یاستخدام آنها به طور خصوص یه مشغول خدمت گردند وليلجنگ و ما
ن صورت خواهد گرفت تا بهانه به دست دشمنان ما ياالثن نيبراساس قرارداد ب

گر به يد یكه لغو شده بود، به نحو یند قرارداديندازند و بگويفتد كه هو بين
كه دقت خواهد شد ) اءيد ضيبه گفته س(ز ين.  معرض اجرا گذاشته شده است

 ی، حت رانيا یر دولتيدردوا یسين گروه از كارمندان ارشد انگليت ايفعال
كه راجع  یه رسميل در اعالمين دليالمقدور جلب توجه عامه را نكند و به هم

ن گونه مستشاران منتشر خواهد شد به عمد از آوردن كلمه يف ايبه وظا
ال دارد از يد خين قدر اعالم خواهد شد كه دولت جدياجتناب و هم»  یسيانگل«

سر و سامان دادن به امور  یمستشار برا یا عده يیمختلف اروپا یكشورها
  .ران استخدام كنديا یها از وزارتخانه یبعض
ان و در يكائيان و آمريه محفوظ بماند، از فرانسوين اعالمينكه ظاهر ايا یبرا

جام ان یمستشاربرا یا ها، دعوت خواهد شد كه عده از روس یمرحله آخر حت
ران يار دولت ايتشان كمتر است دراختيكه اهم يیفه دروزارتخانه هايوظ

المقدور نظرمساعد  ین است كه حتي،ا ن دعوتياءازاعالم ايدضيهدف س.بگذارند
ن حال خاك به چشم ينه خود جلب كند ودرعيرا نسبت به كاب یخارج یدولتها
جنگ (زارتخانه مهم بپاشد تا متوجه نگردند كه دو و یان محليكها وناراضيبلشو
  . سپرده شده است یسيبه دست مستشاران انگل)  هيومال

ل شود يدرنگ تشكيسرباز قرار است ب ٥٠٠٠د مركب ازيجد ینظام یرويك ني
دعوت )  سيافسر ارشد انگل(پ هادلستن ين مسئله از سرتيبات ايدادن ترت یو برا

پس ( ینظام یروينن يا. رديمزبور را به عهده گ یقوا یخواهد شد كه فرمانده
كها يران جلو بلشويما را كه هم اكنون درشمال ا یف قوايوظا) ل شدينكه تشكيازا

  . اند، به عهده خواهد گرفت ستادهيا
انگلستان  ینظام یاء محرمانه به من گفت كه در حال حاضر به قوايد ضيس

تاً ن هستند، عجاليكه در قزو یسين سربازان انگليد دارد و بنابر اياج شدياحت
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ل آن است يدرصدد تشك یكه و یمحل یرويران را ترك كنند تا آن نيد خاك اينبا
  . رديها را برعهده گ یسيانگل یف كنونيد و بتواند وظايبه وجود آ

ان متمول يوجه نقد از زندان یر هنگفتيدوار است كه مقاديد اميحكومت جد
كند،  ین ميراه تأم نيكه از ا یا دوار است كه با بودجهياء اميد ضيوصول كند وس

ر اصالحات الزم در يد و انجام سايجد ینظام یرويس نيبتواند دست به تأس
ً به من گفتيد ضيس. كشور بزند ز يآم ه خصومتينكه رويا یبرا:  اء ضمنا

ن موضوع فوق العاده يد نشود، ايران تشدينسبت به ا یشورو یحكومت كنون
 یليآنگلوف یماير كنند كه سرفتا یاش طور نهيكاب یو اعضا یومهم است كه 

 یس الوزراين مصاحبه رئيان ايدر پا. ده بمانديالمقدور پوش ید حتيدولت جد
ا بخواهد نفوذ و قدرت سابق خود را كماكان در يتانيد به من گفت كه اگر بريجد

كه  ین معنيد ظاهر را رها كند و باطن را بچسبد، به ايران داشته باشد، بايا
رفتار كند كه  ی، از پشت پرده اعمال و طور ه بعكس سابقينفوذ خود را در آت

اء كامالً يدضيس. ران نخورديالمقدور به چشم ملت ا یر حتيكب یايتانيبر یمايس
در  یاستين سي، چن مياو را بكار بند یشنهادهايح و پيمطمئن بود كه اگر ما نصا
را كه دولت  يیايا تمام خواهد شد واغلب آن مزايتانيمرحله آخر به نفع كامل بر

ز كماكان در يبه دست آورده بود، بعد از الغأ قرارداد ن ١٩١٩ما تحت قرارداد 
 یاطالع سرپرست ین تلگراف برايرونوشت ا. پشت پرده حفظ خواهد كرد
  )  ١٠(» نورمن«. كاكس به بغداد هم مخابره شد

  :سدينو یم»  زاوش.  م.ح «
و رضاخان را به قدرت رساند،  اءيد ضيكه س يیتوان گفت كودتا یقت ميدر حق«

فراماسونر پشت  یها س بود كه با مشاركت چهرهيانگل یپلماسيبرخاسته از د
ران كه وابسته به لژ اعظم يم ايمق یسيشد و افسران انگل یصحنه عمل

ت كودتا يعوامل محركه و هدا. ن طرح بودنديا یان اصليارد بودند مجرياسكاتلند
 ین طباطبائياء الديد ضيان بود و رضاخان و سريا یز بر عهده فراماسونهاين

  )٣() ١١(».ن مركب بودنديان ايفقط سرنش
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» کتاب سياه « يادداشتهای دمحمعلی جمال زاده و تقريرات سيد ضياء و:پی نوشت ها

  : او
  )١٣٢٢اسفند  ١٦در جلسه  - گزارش مجلس چهاردهم شورای ملی   - ١
حسين  –جلد اول -»سياست موازن منفی  در مجلس چهاردهم« نگاه کنيد به ❊

- ٣٥صص  -١٣٥٥مصدق بهمن  تجديد چاپ  انتشارات – ١٣٢٧ -کی استوان 
٢٢  

  ٣٤٣٫،ص ١٣٦١ –انتشارات عطار -٤جلد» حيات يحيی« آبادی يحيی دولت - ٢
  )١٣٢٢اسفند  ١٦در جلسه  -گزارش مجلس چهاردهم شورای ملی    - ٣
صص   -جلد اول - » سياست موازن منفی  در مجلس چهاردهم« نگاه کنيد به ❊
٤٠ – ٥١   

 -  ٣٣٢مرداد  ٢٨از مشروطيت تا کودتای : خاطرات سياسی رجال ايران«  - ٤
صص  – ١٣٧١ –انتشارات جانزاده  - علی جانزاده : ، به اهتمام »جلد اول 

١٨٩ – ٢٠٢   
  بريگاد قزاق

بريگاد قزاق واحد سواره نظام ارتش در زمان ناصر الدين شاه تا دوره احمد  -
شاه و پس از شکست های پياپی ايران از روسيه در زمان فتحعلی . شاه بود

لشکرکشی بی نتيجه دمحم شاه به هرات، همچنين شکست ايرانيان از انگليسی ها 
در جنوب و از ترکمانان مرو در اوايل دوره ناصری، قشون ايرانی از هم 

ناصر الدين شاه که در انديشه تشکيل ارتش نوين بود، در دومين سفر . فروپاشيد
د که با لباس متحد الشکل در به اروپا در ايروان با هنگ سوار قزاق روبرو ش

. طول مسير، تشريفات نظامی به جای آوردند و نظمشان نظر وی را جلب کرد
ميشل «ازاين رو، در تفليس برای تشکيل واحد سواره نظام قزاق با 

مذاکره کرد و با موافقت تزار، نخستين هيئت  )Michel Pavlovitch(»پاولويچ
همراه به سه افسر و  )Domontovithch(روسی به فرماندهی کلنل دومانتويچ

همچنين تزار هزار قبضه . ق به تهران آمدند ١٢٩۶پنج درجه دار قزاق در سال 
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پس از . تفنگ و چند توپ برای توپ خانه سبک به ناصر الدين شاه اهدا کرد
. فرماندهی گارد قزاق را بر عهده گرفت» چارکوفسکی«؛ کلنل »دومانتويچ«

» چارکوفسکی«پس از . داد و بريگاد قزاق نام گرفت وی قزاق خانه را توسعه
 »کاساگوفسکی«،  )Schneur(»شنه اور«، Karavaev (»کاروايف«به ترتيب

)KosogovsKi(،»چرنوزوبوف«)Chernozubov(،»لياخوف«)liaKhov( 
 بارون(،  )Prozor Kovitch(»پرزورکوويچ«، )VadbolsKi( »وادبولسکی«،

 )StaroselsKy( ،استاروسلسکی«و  )Clerzhe(»کلرژه«،  )Maydel(»مايدل
ظاهرا در زمان احمد شاه، . عهده دار فرماندهی بريگاد و ديويزيون قزاق شدند

در ايران پايان داده شد » استاروسلسکی«به اصرار انگلستان ناگزير به خدمت 
خبر » استاروسلسکی«بيانيه رئيس الوزراء که از برکناری  ١٢٩٩آبان  ٨و در 

، برای اولين بار فرماندهی »استاروسلسکی«پس از عزل . منتشر شدمی داد، 
، نوه قاسم خان والی، سپرده »سردار همايون«لشکر قزاق به يک ايرانی به نام 

پس از . رئيس ديويزيون قزاق بود ١٢٩٩سردار همايون تا کودتای اسفند . شد
ماندهی کودتا، رضا خان از جانب احمد شاه لقب سردار سپه گرفت و به فر

در همان سال، بريگاد مرکزی و ديويزيون قزاق ادغام . ديويزيون قزاق رسيد
با انحالل پليس جنوب و ادغام ژاندارمری در قزاق خانه، قشون متحد . شد

در خصوص . الشکل ايران تشکيل شد که اساس آن سازمان قزاق خانه بود
ناصری از خزانه  بودجه بريگاد قزاق در دوره: بودجه بريگاد قزاق بايد گفت

در دوره مظفر الدين شاه مشکالت مالی موجب تأثير در . دولت پرداخت می شد
ق، درآمد گمرک شمال ايران را  ١٣١٨قرضه . پرداخت حقوق قزاق ها می شد

در اختيار روس ها نهاد و مقرر شد که بودجه بريگاد از همين اعتبار تأمين 
، ص ۴مرآت البلدان، ج . (ی مالی نشداز آن پس بريگاد ديگر گرفتار تنگنا. شود

؛ ١۵٢؛ گنج شايگان، ص ٧۴، ص ١، تاريخ مختصر احزاب سياسی، ج ٢٣٨٢
، شرح زندگانی ٧۴۵، ص ١؛ ايران و قضيه ايران، ج ۶٣، ص ١کتاب آبی، ج 

؛ ١١٩و  ٣٧و  ٣۶؛ خاطرات کلنل کاساگوفسکی، ص ١٧۶، ص ٣من، ج 
؛ بمباران مجلس شورای ٢٨١ -٢٨٠، ص ۶، ش ٧بررسی های تاريخی، سال 
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؛ تاريخ تحوالت سياسی نظام ايران، ٢٢٣ - ٢١٣؛ انقالب ايران، ٣٢۵ملی، ص 
؛ ايران در جنگ بزرگ، ص ۶۵۴؛ تاريخ بيداری ايرانيان، ص ١٠٢ -٩۶ص 
١١٩ -١٢٠.( 

تيپ قراسوران، امنيه، ژاندارم، چندين واحد نظامی از :  ) Brigade(بريگاد - ٣
بريگاد مرکزی . باشند) ژنرال(يک سرتيپ  يک صنف که تحت فرماندهی

 .مسئوليت حفاظت از شاه و دربار را به عهده داشت
ش، بنابر دعوت دولت ايران در زمان  ١٢٩٢ژنرال وستداهل در اواسط سال  -

نخست وزيری مستوفی الممالک به همراه دو سوئدی ديگر به نام های 
ظميه تهران منصوب وارد ايران شد و به رياست ن» ارفاس«و » برگدال«

وستداهل در هنگام ورود به ايران دارای درجه سرگردی بود که بعدها تا . گرديد
او پيش از آمدن به تهران کفيل يکی از کالنتری های . درجه ژنرالی ارتقا يافت

شهر استکهلم بود وستداهل در طوق اقامتش در ايران که ده سال و چهار ماه به 
ران و بعضی از شهرهای ايران نظميه هايی نوين و درازا کشيد، توانست در ته

او در اوايل کار به دليل نداشتن امکانات، از . آشنا به علم روز پايه گذاری کند
پرسنل و امکانات ژاندارمری با موافقت ژنرال يالمارسن فرمانده سوئدی اين 

موزش نخستين اقدام وستداهل پس از تصفيه اداره نظميه، آ. ارگان استفاده نمود
افسران و افراد آن بود وستداهل برای اين کار از السن، ياری گرفت و سيصد 
نفر پاسبان را برای اخذ تعليمات به ساخلوی باغ شاه و سيصد نفر ديگر را به 

وستداهل عالوه بر اين در مجاورت اداره . ساخلوی يوسف آباد گسيل داشت
کرد اقامت ده ساله ژنرال  مرکزی نظميه در ميدان سپه سابق دو آموزشگاه داير

وستداهل در ايران با رويدادهای بسيار و تعيين کننده ای مصادف بود که نتايج 
بسياری از اين رويدادها چيزی جز هرج ومرج و آشوب و آشفتگی اوضاع 

؛ ١٨٧نظم و نظميه در دوره قاجاريه، ص . (سياسی و اقتصادی و اجتماعی نبود
 ).١٨۵سوئدی ها در ايران، ص 

ش، توسط افسران سوئدی اداره می  ١٢٩٩نظميه قبل و مدتی بعد از کودتای  - ۵
بعضی از صاحب نظران معتقد بودند که بهترين ادوار شهربانی ايران . شد
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اداره می شده » وستداهل«دورانی بوده که زير نظر سوئدی ها، مخصوصا 
واره زيرا اين شخص به خاطر حسن نظری که نسبت به ايران داشت، هم. است

در کمال صداقت و امانت انجام وظيفه می نمود و اينکه سردار سپه شهربانی را 
رئيس شهربانی از (از دست او خارج نمود نه از اين نظر بود که امثال درگاهی 

آن را ) ش ١٣١٠تا  ١٣٠٨رئيس شهربانی از (و کوپال ) ش ١٣٠٨تا  ١٣٠٢
ی بی چون و چرای بهتر اداره می کردند بلکه از اين جهت بود که مجر

از زمانی که شهربانی به دست رضا خان افتاد . دستورات خالف قانون او بودند
. وسيله ای برای انجام مقاصد سياسی سردار سپه آن روز و رضا شاه بعدی شد

به همين دليل رضا خان از همان ابتدا عقيده داشت که نظميه و ژاندارمری و 
به همين سبب . ظر وزارت جنگ باشدهرنيروی ديگری در مملکت بايد زير ن

 ١٣٠٠در کابينه دوم که به رياست قوام السلطنه در روز چهاردهم خرداد 
تشکيل شد و او باز پست وزارت جنگ و فرماندهی کل قوا را در اختيار داشت، 
به قوام السلطنه که وزارت داخله را نيز با حفظ سمت عهده دار بود، پيشنهاد 

رت داخله منتزع شود و زير امر وزارت جنگ قرار نمود که نظميه از وزا
ش، رضا  ١٣٠٢در دی ماه . ولی قوام السلطنه با اين امر موافقت نکرد. گيرد

آبان همان سال به رياست الوزرايی رسيد، به خدمت مستشاران  ۶خان که در 
را از رياست نظميه منفصل و به » وستداهل«سوئدی در نظميه خاتمه داده و 

هنگ دمحم خان درگاهی افسر ژاندارمری را به اين سمت منصوب جای او سر
از آن زمان تا سقوط رضا خان همواره شهربانی و دواير مخفی و . نمود

جاسوسی آن قدرت واقعی را در دست داشتند و حتی وزيران نيز بازيچه اميال و 
؛ ٣۵ - ٢۵نظميه در دوره پهلوی، صص . (هوس های مأمورين شهربانی بودند

؛ فصلنامه ٣٠٣ -٣٠١، صص ٢، ج ٩٩، ص ١خ بيست ساله ايران، ج تاري
  ).٣٠، ص ١٣٧٣گنجينه اسناد، دفتر سوم پاييز 
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  پناه سپهبد مرتضی  يزدان -   ۵
سپهبد مرتضی يزدان پناه آخرين  بازمانده از امرای  : محمود طلوعی می نويسد 

که بر اثر  ١٣٥١دورۀ رضا شاه بود که در  زمان سلطنت  پسرش نيز، تا سال 
يزدان پناه از جمله . سکتۀ قلبی درگذشت، هميشه مصدر مشاغل مهمی بود

افسران وفاداری بود که مورد احترام واعتماد رضاخان بود و رضاخان در سفر 
خوزستان برای سرکوبی قيام شيخ خزعل حفظ امنيت پايتخت وکنترل در 

سفرنامه خوزستان "دررضاخان ... مراقبت فعاليت مخالفان را به عهده داشت
تلگرافی را از سرتيپ مرتضی خان يزدان پناه نقل ميکند که ضمن آن اين افسر 
قزاق ظاهرا ضعيف و نحيف از رضاخان اجازه گوشمالی و حتی اعدام مخالفان 

در اين تلگراف سرتيپ مرتضی خان پس از اشاره به دسيسه . وی را می خواهد
اص نه فقط مدرس و ملک الشعرا می در بين وکالی مجلس آمده است آن اشخ

باشند، بلکه يک عده ديگری هم هستند که فدوی مدرس و رفقای او را در مقابل 
اشاره به مديران (آنها به درجات بهتر می شمارم و آنها رهنما و سرکشيک زاده 

وغيره هستند که شب و روز مشغول هر گونه ) دو روزنامه پايتخت است
اين است که فدوی آرزومندم روزی که حضرت ...اشند عمليات خرابکارانه می ب

اشرف اشاره فرمود، اين قبيل خائنين را با خاک يکسان و خود فدوی ايستاده و 
 . فرمان آتش به طرف خائنين بدهم

سرتيپ مرتضی خان درجريان خلع قاجاريه و تبعيد دمحمحسن ميرزا وليعهد از 
ود به درجه سرلشگری ارتقا ء ايران نيز نقش مهمی داشت و به پاس خدمات خ

يزدان پناه درتمام مدت سلطنت رضا شاه از افسران محرم و مورد  . می يابد
نيز رضا شاه  او  ١٣٢٠اعتماد  او به شمار می امد و درجريان  وقايع شهر يور

را برای فرمانداری نظامی تهران در نظرگرفته بود، که فروغی  مصرانه سپهبد  
اين کار  پيشنهاد کرد و رضا شاه هم، با  اين که نسبت به امير احمدی را برای 

  .سپهبد  امير احمدی بدگمان بود، ناچار اين پيشنهاد را پذيرفت
يزدان پناه  از جمله افسران انگشت شماری  بود که  رضا شاه هنگام  آخرين  
وداع با پسرش ، وی  را به عنوان  يک فرد  قابل  اعتماد به جانشين خود 
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رئيس ستاد کرد و دمحم رضا شاه  نيز در اولين  فرصت او را  به سمت  معرفی 
به وزارت  جنگ مختلف يزدان پناه چهار بار در کابينه های . ارتش  تعيين نمود

را به بازرسی  شاهنشاهی جديد التأسيس رياست سازمان وسرانجام  منصوب شد
بود که حسين  عال  وزير  سپهبد  يزدان پناه  از جمله  کسانی. عهده  گرفت

اعالم خطر به شاه او را  برای مشورت   ١٣٤٢دربار در جريان وقايع خرداد 
فراخواند و در بارۀ  سياستی  که حکومت علم در پيش گرفته بود، به دربار

در آن  موقع شايع . حضور وی در اين جلسه موجب  مغضوب  شدن او گرديد
امر اين لسه را به شاه  اطالع داده، ولی شد که يزادن پناه مذاکرات اين ج

عبدهللا  –حسين عال ( از شرکت کنندگان در جلسه  واقعيت نداشت و چهار نفر
به طور  دست جمعی  با )  حکمت و مرتضی يزدان پناهسردار فاخر –انتظام 

» جسارت« به دنبال  اين ... شاه مالقات کرده و توصيه هائی  به وی نمودند،
دربارصديق خود حسين عال و رئيس شرکت ملی نفت عبدهللا انتظام    شاه وزير

را معزول  و سازمان بازرسی شاهنشاهی  را که يزدان پناه در رأس  آن قرار 
انتخاب سردار فاخر حکمت به نمايندگی و رياست  تجديد  از داشت منحل کرد و

  .مجلس جلوگيری  شد
سناتوری  منصوب  شدند و  سازمان  حسين عال و سپهبد يزدان پناه بعداً به

احياء گرديد و سپهبد يزدان پناه مجدداً  ١٣٤٧بازرسی شاهنشاهی  نيز در سال  
يزدان پناه تا پايان عمر  رياست سازمان بازرسی  . در رأس آن قرارگرفت

جلد   –بازيگران عصر پهلوی «محمود طلوعی .  ( شاهنشاهی را به عهده داشت
 ) ٩٣١ – ٩٣٢صص   -»  ٢

طور که گفته شد، پنجاه سال در مشاغل مهم در ناز و نعمت -يزدان پناه همان«  
غير از مقام سناتوری و . بود و خود را با خاندان پهلوی نزديک می دانست

سپهبد يزدانپناه . رياست بازرسی رياست شورای عالی بانک سپه هم با او بود
اداره می کرد، پشت ميز  در حاليکه شورای عالی بانک سپه را ١٣٥١در سال 

، »الموتی، مصطفی؛ ايران در عصر پهلوی » «.اداره با سکته قلبی در گذشت
  ٣٨٩ـ ٣٩٠صص -پکاه،  –لندن  - ١جلد 
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    هانيمسعود ک - ۶  
: می نويسد »  نگاهی به زندگی ماژور مسعود کيهان  «فاطمه معزی، در مقالۀ 

مستشار توپخانه ، در سال  هان فرزند عبدالمطلب مستشارالوزاره ،يمسعود ک«
فرا گرفت و  یرا در خانه پدر يیالت ابتدايتحص. ش در تهران متولد شد ١٢٧٢

الت خود يل تحصيخان مخبرالسلطنه به تکم یقلياست مهديه به ريدر مدرسه علم
ل به فرانسه يادامه تحص یبرا ینه شخصيبا هز یازده سالگيسپس در . پرداخت

در امتحان . ان برديخود را در فرانسه به پا الت متوسطهيرفت و دوره تحص
ک سال در ارتش ي یرفته شد با اخذ درجه افسرير پذيسن س یدانشکده نظام

 .ران بازگشتياول به ا یجنگ جهان ین سالهايفرانسه خدمت کرد و در اول
، مهاجران  یدن جنگ جهانيان رسيش ، با به پا ١٢٩٧/ م ١٩١٩در سال 

ران بازگشت و بالفاصله به يز به ايهان نيک. گشتندبه کشور خود باز یرانيا
س ياسما یکلنل هنر یهمراه یت وين مأموريفراخوانده شد ، اول یژاندارمر

جان و زنجان و يآذربا یت ژاندارمريبه وضع یدگي، مأمور رس یسيانگل
س قرار يزود مورد اعتماد اسما یليآن بود ، ماژور مسعودخان خ یسازمانده

ناتمام ماند و او پس  یابانيام خيجان به علت قيس در آذرباياسمات يمأمور. گرفت
قرارداد  یسيانگل یئت هشت نفره مستشاران نظامياز بازگشت به تهران عضو ه

 شد ١٩١٩
ا به طرح يتاني، وزارت جنگ و وزارت هندوستان بر ١٩١٩با ابطال قرارداد 

تحت  یته ايکم. ه مقدمات آن پرداختنديآوردند و به ته یرو ١٢٩٩ یکودتا
ن هدف شکل ين ايز به منظور تأميته زرگنده در تهران نيا کميته آهن يعنوان کم

ته بر ين کمياست اير. ته درآمدين کميت ايز به عضويهان نيمسعودخان ک. گرفت
 یز در زرگنده منزل ويل جلسات نيو محل تشک يین طباطباياءالديد ضيعهده س

  .بود
. در تسلط بر آن را داشتند قزاقخانه بود یسعکه طراحان کودتا  یگريد یروين
افت يدر ینه خود را از بانک شاهنشاهيش هز ١٢٩٦قزاق که از سال  یروين
که در  يیمخالفتها. بود یروس یاست استاروسلسکين زمان تحت ريکرد در ا یم



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٦٧                                                                             ٧    دق ، 

  

  

  

صورت گرفت موجب شد  ١٩١٩قزاق با قرارداد  یروين ین زمان از سويا
ض فرماندهان روس قزاقخانه يفت احمدشاه درصدد تعوانگلستان به رغم مخال

س و ژنرال يرمختار انگليبا تالش نورمن وز. ش ١٢٩٩ن امر در آبان يا. ديبرآ
و نظارت به  یدگيرس یس را برايد اسمايرونسايآ. ديجه رسيد به نتيرونسايآ

ً به  یقزاق منصوب کرد و فرمانده یروين یو ادار یامور مال قزاقها رسما
ن وانمود شود که يتا چن. ن امر نداشت واگذار شديبه ا یليون که تمايهماسردار 

ن پست حساس گمارده شده يمورد اعتماد شاه به ا یرانيک ايبا خروج روسها 
د يرونسايژنرال آ یعنيرو در دست عوامل کودتا ، ين نيعمالً کنترل ا یاست ول

 يیتماد بر توانارپنج و اعيرضاخان م يیبا شناسا. س ، بوديو سرهنگ اسما
محل (ن يون در قزويبه حضور سردار هما یاجيگراحتيدر کنترل قزاقخانه د یو

ل يز تمايون را که خودش نين سبب سردار همايبد. نبود) قزاق یروهايتجمع ن
. به تهران فرستادند یاجبار ین نداشت به مرخصيبه ماندن درپادگان قزو

قزاقخانه را به رضا خان  یفرمانده ت عمالً ين موقعيها با استفاده از ايسيانگل
هان و يتوسط مسعود ک یان رضاخان قزاق و ژاندارمريم. رپنج واگذار کردنديم

هان عامل ارتباط يمسعود ک. کودتا به عمل آمد یاح ارتباط الزم برايکلنل س
و ارتباط  یکودتا بود؛ او با حضور در ژاندارمر یرنظاميو غ ینظام یبخشها

ن شاخه يالزم ب یهماهنگ ین طباطبائياءالديد ضيتباط با سبا قزاقخانه و ار
 ».کرد یجاد ميکودتا را ا یرنظاميو غ ینظام

منصوب شد و در دهم اسفند  یرين در چهارم اسفند به نخست وزياءالديد ضيس«
اء را يد ضينه سيده نفره کاب یهفت نفر از اعضا. کرد ینه خود را معرفيکاب

  .ر جنگ يهان وزيدادندو  مسعودخان ک یل ميته آهن تشکيکم یاعضا
اسفند  ١٥هان در سمت وزارت ، انحالل وزارت جنگ در ين اقدام مسعود کياول

در ساختار . ن وزارتخانه بوديد ايساختار جد یبررس یبرا یونيسيل کميو تشک
قزاق  یبه قوا یمرکز) پيت(گاد يشنهاد رضاخان بريد وزارت جنگ بنابه پيجد

گراقدامات مسعود ياز د. قزاق بود یت قوايتقو یبرا یوست که خود عامليپ
 یکلنل هنر ینشان درجه اول برا یاعطا یهان در سمت وزارت جنگ تقاضايک
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گر از يد ید وبرخيرونسايژنرال آ یاقت برايدرخورل یس و نشانهاياسما
 . بود یسيافسران انگل

ر جنگ يده وزن آمياءالديد ضين ماژور مسعودخان که با سيسردارسپه گفت ا... 
است و من  یکه او ماژور ژاندارمر یون قزاق؛ در حاليزيويس دياست و من رئ

ر جنگ يد من وزيد و بايآ یدرست در نم یس و مرئوسين رئيسردار سپه ، و ا
 . باشم

ن دو در اداره يرضاخان سردار سپه و اختالف نظر ا یها و اهانتهاينافرمان
د يس یاستعفا داد ول ١٣٠٠ن يتم فروردهفر جنگ دريد که وزيرس یقشون به حد

 یهان و رضاخان کاريرفع اختالف ک یعمالً هم برا یرفت ولياء آن را نپذيض
 ١٣٠٠بهشت يهفتم ارددرنکه سرانجام رضاخان موفق شد وي، تا اانجام نداد

. رضاخان آزرده بود استعفا داد یهاينافرمانها ويهان که به شدت از سرکشيک
رفته شد و سردار سپه به وزارت جنگ منصوب شد و يفاصله پذاو بال یاستعفا

کوتاه  یده شد که پس از مدتير مشاور برگزيز به سمت وزيهان نيمسعودخان ک
ن ياءالديد ضيک ماه دولت سيبه فاصله کمتر از . ن سمت هم استعفا داديازا

هان و کاظم خان ياران خود مسعود کيد به همراه يسقوط کرد و س يیطباطبا
 .کودتا ، کشور را به قصد اروپا ترک نمودند یان ، از عوامل اصليپکياح و ايس

از  یران بازگشت وليکوتاه در اروپا مجدداً به ا یهان پس از اقامتيمسعودخان ک
او در سال . آورد یرو یخطر معلم یبه حرفه بد ويگز یدور یمناصب نظام

انسه در مدرسه س زبان فريو به تدربه وزارت معارف منتقل شد ١٣٠٣
در . پرداخت یعال ی، حقوق و دانشسرا، تجارتیاسي، مدرسه علوم سدارالفنون

خ يل در رشته تاريگر به منظور تحصيد یدانشجو١٢٠به همراه زين ١٣٠٧سال 
س يبه تدر ١٣١٤پس از بازگشت از سال ا به فرانسه اعزام شد ويو جغراف

ز ين یفاتيا به تألينه جغرافيدر زم یو. ا در دانشگاه تهران مشغول شديجغراف
ران يش فالت ايدايران در سه جلد و پيمفصل ا یايجغراف: پرداخت که عبارتند از

ن بنگاه و موزه يئت مؤسسيت در هيعضو یو یفرهنگ یتهايگر فعالياز د. 
ابت يو ن ١٣٢٠ت در فرهنگستان در سال يو عضو ١٣١٦در سال  یمردم شناس
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ب او شد يکه نص یپس از آن تنها پست مهم. باشد یت مدرسه سپهساالر ميتول
 ١٣٣٠منصور به مدت چهار ماه بود و در سال  یوزارت فرهنگ در دولت عل

 .ز به معاونت دانشگاه تهران منصوب شدين
را  یگرينظام یچون و یلکرده ايتحص ین سؤال را ، که چرا نظامياما پاسخ ا

ن سالم به در برد و به رضاخان جا یه هايکنار گذاشت و در ضمن از تصف
مان يعهدنامه شب کودتا و پد بتوان دري، شامشغول شد یخطر فرهنگ یمشاغل ب

هان در سال يمسعود ک. گر جست وجو کرديکديه يانت کودتاگران عليعدم خ
مورد اسرار کودتا  چ گاه سکوت خود را دريهدر تهران درگذشت و١٣٤٥

 .نشکست
تاريخ معاصر ايران   -»اژور مسعود کيهاننگاهی به زندگی م«فاطمه معزی،* 

موسسه مطالعات تايخ معاصر  ١٦و  ١٥شماره  - ١٣٧٩،  پاييز و زمستان 
   ٢٠١- ٢١٠  - صص  - ايران 

  
  کلنل  کاظم خان سياح   -   ٧

ش در تهران متولد شد و  در يکی ١٢٧٤کاظم خان سياح فرزند رضا در سال 
 ١٣٠٠يمه دوم  ارديبهشت ماه سال مورخ ن( از گزارشهای  سفارت انگليس 

وی .  کلنل کاظم خان  به رياست ستاد منصوب  شده است« :آمده است ) شمسی 
يازده سال در ارتش ترکيه خدمت کرده وچهارسال نيزدر کالج نظامی قسطنطنيه  

کلنل  کاظم  خان آدمی  است پر توان  و اليق  که به زبانهای  .آموزش ديده است
جنبش ميرزا کوچک خان،  بنابر .  ک.ر(» .آشنايی کامل دارد  فرانسه  و ترکی

، ص ١٩٢١وقايع هفتۀ پيش از چهاردهم ماه مه  ... گزارشهای سفارت انگليس
کاظم سياح ياد کرده، و »  ٢سرهنگ« ، حبيب هللا مختاری از وی با درجۀ )  ٩

ه، که در ايام وزارت جنگ سردارسپ» شورای عالی ارتش « او را از اعضای 
؛ ) ٣٠٧ص» تاريخ  بيداری ايران« . :ک.ر.( معرفی  کرده است. تشکيل  يافت

» حکم می کنم«، باعنوان١٢٩٩اسفند ٤دراعالنی که فردای روزکودتا يعنی در
 رئيس ديويزيون قزاق اعليحضرت اقدس شهرياری کماندانی شهر« وبا امضای
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 مادۀ ديگر ٨و» .انتخاب ومعين می شودومأموراجرای مواد فوق خواهدبود
اعالم حکومت نظامی، تهديداهالی تهران، توقيف جرايد، ممنوعيت : اعالنيه

اجتماعات تعطيل ادارات ودوائردولتی، ووعدۀ مجازات سخت نسشبت به 
مؤسسۀ پژوهش و  ٬کتاب سوم ٬رانيخ معاصر ايتار(» .باشد متخلفين می

  )  ١٢١ص  –مطالعات فرهنگی
پس از عزل سيد ضياءالدين طباطبايی  ١٣٠٠کلنل کاظم خان سياح در خرداد «

به همراه او از راه عراق به برلن رفت ومدتها درآنجا زندگی کرد، پس از تبعيد 
او همچنين . به رياست اداره پيشه وهنر اصفهان منصوب شد ١٣٢١رضاشاه در

مناصب ديگری چون استانداری، نمايندگی سازمان برنامه و مديرکلی وزارت 
در جريان ملی شدن صنعت نفت فعاليت خود را در . اربودکشور را عهده د

جبهه مخالفين دکتر مصدق آغاز کرد وکميته مخفی به نام سياح تشکيل داد که 
بر  ١٣٤٩اطالعات چندان دقيقی از آن در دست نيست کلنل کاظم خان سياح در

  » نوشته آسيه آل احمد http://www.iichs.org« : منبع» .اثربيماری فوت کرد
خ يتار ٬زاده  یانيدمحمرضا آشت -١٢٩٩سوم حوت  یسوابق رضاخان و کودتا - ٩

 ١١٢صص   -مؤسسۀ پژوهش و مطالعات فرهنگی  ٬کتاب سوم  ٬رانيمعاصر ا
– ١٠٩    

  ١٣٦٠، سال هفتم ـ بهمن و اسفند ١١ـ  ١٢نده ـ شماره يـ مجله آ  ١٠
ـ   زاوش.  م.ران ـ ح يا یو اجتماع یخيتار یدادهايـ نقش فراماسونها در رو ١١

  ١٧١-١٧٠صفحه   -١٣٦١نده ،  يآ: جلد دوم ـ ناشر
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  فصل دهم 
    

  از عبدهللا شهبازی ١٢٩٩دومقاله در بارۀ  کودتای  حوت 
  

  چه کسانی قزاق گمنام را بر ايران مسلط کردند؟  -١
  

ه های روزان يادداشت«به مناسبت چهلمين سال انتشار: نشريه ايران آورده است 
آقای عبدهللا شهبازی،  ...آنچه از پی می آيد مقاله ای از »ژنرال آيرون سايد

تاريخ پژوه معاصراست که درآن، ضمن ارزيابی دوکتاب، ماجرای برکشيدن 
 .رضاخان از قزاقی تا پادشاهی در جريان کودتای سوم اسفند را شرح داده است

: شاهراه فرماندهی«م کتابی به زبان انگليسی منتشر شد با نا ١٣٥٢در سال 
؛ که نام » ١٩٢٠-١٩٢٢های روزانه سرلشکر ِسر ادموند آيرون سايد،  يادداشت

کتاب برآن درج » ويراستار«لرد آيرونسايد، پسر ژنرال آيرون سايد، به عنوان 
 .شده بود
مندان به تاريخ سياسی  های پسين، کتاب فوق مورد توجه مورخان وعالقه در سال

رود که  در نظر اول، گمان می. ورد استناد قرار گرفته استو سياست و مکرر م
اسفند  ٣های روزانه ژنرال آيرون سايد، درمقطع زمانی کودتای  انتشار يادداشت

ولی با . ، رازی از رازهای بزرگ تاريخ ايران را آشکار کرده است١٢٩٩
ه گذشت زمان روشن شد که اين کتاب نه برای روشنگری، بلکه با انگيزه گمرا

 .کردن ما در شناخت حقايق تاريخی تدوين و منتشر شده است
، کمتر ازچهار ماه و ١٩٢١فوريه  ١٧تا  ١٩٢٠اکتبر ٤ژنرال آيرون سايد از

بود و در همين سمت ) نورپرفورس(نيم فرمانده قشون بريتانيا در شمال ايران 
 ، مقدمات)ِسروينستون چرچيل(بود که به دستور وزيرجنگ وقت بريتانيا، 

را فراهم آورد و اندکی پيش از وقوع  ١٩٢١فوريه  ٢١/ ١٢٩٩اسفند  ٣کودتای 
 .کودتا از ايران خارج شد

 ٭٭٭
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 North، » قشون شمال ايران«مخفف نام NORPERFORCE، »نورپرفورس«
Persia Force  بريتانيا در شمال ايران، به  ١٩١٨قشونی است که در سال

ژنرال های «روسيه و حمايت از جنگ  ١٩١٧منظور مقابله با انقالب بلشويکی 
تر با ژنرال  اين مأموريت پيش. ، ايجاد کرد»سرخ«های  عليه بلشويک» سفيد

 Dunsterforce» دنسترفورس«او در ايران بود که کتر دنسترويل وقشون کوچ
ژنرال دنسترويل به هند فراخوانده شد و  ١٩١٨سپتامبر  ١٦در . شد ناميده می

 .منصوب شد» نورپرفورس«نوان نخستين فرمانده سرلشکر تامسون به ع
ها بر بريتانيا خسارت فراوان  و جنگ با بلشويک» روس های سفيد«حمايت از 
ميليون پوند بود که در آن  ٣٠هزينه اين جنگ فقط در ايران ساليانه . وارد کرد

وخامت وضع اقتصاد بريتانيای پس از . رفت زمان رقم سنگينی به شمار می
به عالوه، آنفلوانزای . داد ی اول اجازه تداوم اين سياست را نمیجنگ جهان

ميليون نفردرسراسر جهان  ٢١، که منجربه مرگ حدود ١٩١٨-١٩١٩های  سال
هندی را با خطر مرگ  -شد، ايران را نيز به کام خود کشيد و نيروهای انگليسی

نيا، که بدين سان، هم دولت لندن و هم حکومت هند بريتا. کرد جمعی مواجه 
کرد، تصميم به  را تأمين می» نورپرفورس«هزار نيروی هندی  ٦بخش عمده 

ژنرال آيرون سايد با اين مأموريت وارد . خروج نيروهای خود از ايران گرفتند
اندکی پس از ورود آيرون سايد، . ايران شد و فرماندهی قشون را به دست گرفت

ها با شکست نهايی  شويکدر جنگ با بل» روس های سفيد« ١٩٢٠در نوامبر 
آيرون سايد، پس از  ١٩٢١در فوريه . مواجه شدند و کارشان پايان يافته تلقی شد

هندی، فرماندهی  -اتمام مأموريت خود و انتقال بخش عمده نيروهای انگليسی
را به ژنرال ِسر جورج ُکری واگذار کرد و خود از ايران » نورپرفورس«

 ٢١/ ١٢٩٩اسفند  ٣ح کودتا آغاز شد و در همزمان با خروج او طر. خارج شد
رضا خان، تهران را ) سرتيپ(فوج قزاق، به فرماندهی ميرپنج  ١٩٢١فوريه 

بدين سان، دولت محلل سيد ضياءالدين طباطبايی بر احمد شاه تحميل . اشغال کرد
به طور کامل از » نورپرفورس« ١٩٢١آوريل  ٢١ردو ماه پس از کودتا، د. شد

ها و مهمات و سيورسات خود را به قشون قزاق  و تمامی سالح ايران خارج شد
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اين سرآغاز فرايندی چهار ساله است که به خلع قاجاريه و استقرار سلطنت . داد
 .پهلوی انجاميد

با کودتا ارتباط مستقيم داشت زيرا از اين پس مأموريت » نورپرفورس«انحالل 
ا و با پول دولت بريتانيا، بلکه مقابله با بلشويسم را نه نيروهای رسمی بريتاني

 .نيروهای ايرانی و با پول دولت ايران، به عهده گرفتند
 ٭٭٭

پيش . جايگاه ژنرال آيرون سايد در تاريخ معاصر ايران رازی نامکشوف نبود
های پس از سقوط رضا شاه،  ، بويژه در سال» شاهراه فرماندهی«از انتشار 

يل و ژنرال آيرون سايد در برکشيدن بسيار کسان درباره نقش ژنرال دنسترو
رفت انتشار  بنابراين، انتظار می. نوشته بودند ١٢٩٩رضا خان و کودتای 

های روزانه ژنرال آيرون سايد ابهامات موجود را در اين زمينه مرتفع  يادداشت
 .متأسفانه چنين نبود. کند و متنی قابل استناد به دست دهد
انه اسدهللا علم، وزير دربار و دوست صميمی در اسنادی که درزمان انقالب ازخ

های  مسئول شبکه -دمحمرضا شاه وِسر شاپور ريپورتر، پسر ِسر اردشير ريپورتر
اطالعاتی حکومت هند بريتانيا در ايران در زمان کودتا، به دست آمده، اوراقی 

ترين  مهم. کند را مخدوش می» شاهراه فرماندهی«موجود است که اصالت کتاب 
خاطرات فيلد مارشال لرد آيرون سايد «اسناد، دستنويسی است با عنوان اين 
 .های روزانه ژنرال آيرون سايد است که حاوی چند برگ از يادداشت» فقيد

مؤسسه «مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی، که اندکی بعد به  ١٣٧٣در سال 
جمه جديدی تبديل شد، اين اوراق را به همراه تر» مطالعات تاريخ معاصر ايران

، منتشر » خاطرات سری آيرون سايد«، با عنوان » شاهراه فرماندهی«از کتاب 
. کتاب فوق درج شده است ٣٢١ -٣٨٤ترجمه اوراق فوق در صفحات . کرد

شاهراه «الشعاع متن مفصل کتاب  ارائه نامناسب اين سند مهم سبب شد تا تحت
نيست و چندان روشن  توضيحات مقدمه کتاب نيز رسا. قرار گيرد» فرماندهی

های  کند که متن دستنويس يافت شده در خانه علم چه اهميتی دارد و تفاوت نمی
 .چيست» شاهراه فرماندهی«اساسی آن با متن منتشر شده با عنوان 
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شماره صفحات ذکر شده در زير، . کنم ترين موارد اشاره می به اين دليل، به مهم
 :است) ١٣٧٣(» يدخاطرات سری آيرون سا«ارجاع به کتاب 

همه جانبه بر ايران  درمتن دستنويس به تالش وزارت جنگ بريتانيا برای تسلط
توضيح اين که در آن . به رغم مخالفت وزارت خارجه بريتانيا اشاره شده است

دولت، که افرادی » صهيونيستی«زمان در دولت ديويد لويد جورج ميان جناح 
و ) وزير امور هندوستان(ين مونتاگ و ادو) وزير جنگ(چون وينستون چرچيل 

به آن تعلق داشتند ولرد کرزن، وزير ) نايب السلطنه هندوستان(لرد ردينگ 
در اين زمان، . خارجه بريتانيا، بر سر مسأله ايران اختالف شديد وجود داشت

، وزير مختار جديد بريتانيا در ) ١٩٥٥متوفی (ساله  ٤٨هرمن کامرون نورمن 
ن ِسر پرسی کاکس شده بود، از دستورات لرد کرزن اطاعت ايران، که جايگزي

های مافوق خود طرح سرويس اطالعاتی حکومت هند  کرد و پنهان از مقام نمی
بريتانيا، که متولی امور اطالعاتی در ايران بود و وزارت جنگ را برای کودتا 

بود  های چرچيل و لرد ردينگ کرد؛ يعنی در خفا تابع منويات و نقشه دنبال می
 .نه کرزن
من وزارت جنگ را که در پی کسب نفوذ «: ١٩٢٠اکتبر  ٢٩های  يادداشت

جانبه در ايران است و ظاهراً وزارت خارجه از آن غافل است سرزنش  همه
 )٣٢٧ص (» .کنم نمی

گويد کرزن ازبرکناری استاروسلسکی  نورمن می«:١٩٢٠اکتبر٣٠های  يادداشت
ه وزرای مختارش از دستورهای تلگرافی او دوست دارد ک. بسيارخشمگين است

 )٣٢٧ص (» .ها خشنود نيست او از اقدامات خودسرانه آن. وی اطاعت کنند
ای از سوی  به نورمن گفتم که تهاجم گسترده«: ١٩٢٠اکتبر  ٣١های  يادداشت
 )٣٢٨ص (» .ها مثالً از استرآباد صورت نخواهد گرفت بلشويک
ن بحق از دست نورمن بينوا عصبانی کرز«: ١٩٢٠های اول نوامبر  يادداشت

رونوشت تلگرافی را که کرزن برايش ارسال داشته و در آن ] نورمن[او . است
ها انتقاد کرده، برايم فرستاده  از برخورد خشن و غيرديپلماتيک وی با روس

 )٣٣٢ص . (است
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من تمامی خصوصيات مردم ايران را «: ١٩٢٠های دوم نوامبر  يادداشت
. هاست ترديد يکی از بهترين رضا خان فرمانده آترياد تبريز بی. ما مطالعه کرده

 )٣٣٥ص (» .کند اسمايس رضا خان را فرمانده واقعی صحنه قلمداد می
کنم تا سازمان اطالعات را سامان  تالش می«: ١٩٢٠های سوم نوامبر  يادداشت

توانيم  ن میای در اختيار داريم که به وسيله آ العاده ما دستگاه شنود فوق... دهم
تمامی اين دستگاه را . های راديويی سرتاسر جهان را دريافت کنيم کليه پيام

مأمور کشف رمزی که در اختيار دارم . توان در يک اتاق کوچک جای داد می
او رمزهای روسی را بالفاصله کشف . نظيرترين کارشناسان است يکی از بی

دانم آيا  نمی. مين ترتيبرمزهای فرانسوی و آلمانی را نيز به ه. کند می
کنيم يا خير؟ اين  ها را کشف می های رمز آن دانند که ما همه پيام ها می بلشويک

صص (» .اند آنان هميشه پرچانه بوده. زنند ها زياد حرف می روزها بلشويک
٣٣٦-٣٣٧( 

ازقرار معلوم وزارت خارجه که نورمن «: ١٩٢٠نوامبر ٧های  يادداشت
کند هيچ گونه توجهی به اوضاع نظامی  جا دريافت میدستورات خود را از آن

 )٣٥١ص(» .کند نداشته و با وزارت جنگ مشورت نمی
ها قادر نيستند در خارج از کشور  به اعتقاد من روس«: ١٩٢٠يادداشت اواخر 

توانيم بپذيريم که برای ما يک خطر نظامی محسوب  نمی. خود به جنگ بپردازند
. بسيار سهمگين است و ممکن است به ما آسيب برساندشان  اما تبليغات. شوند می

لنين سفارش کرده است تا زمانی که ارتش دشمن توسط تبليغات متزلزل نشده 
 )٣٥٥ص (» .است بايد از اقدام نظامی خودداری کرد

ها را  های ايرانی زدم و وضع آن سری به قزاق«: ١٩٢١يادداشت اوايل ژانويه 
ها  فرمانده قزاق... ها سروسامان داده است آناسمايس به وضع . بررسی کردم

موجودی حقيرو ]» سردارهمايون«قاسم خان پوروالی يا والی ملقب به [
مردی . مصرف است ولی روح و جان اين نمايش سرهنگ رضا خان است بی

گويد او مرد خوبی است و من از  اسمايس می. که من از سابق به او عالقه داشتم
سردار همايون مرخصی بدهد تا رضاخان موقعيت خود را  اسمايس خواستم تا به
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 )٣٥٩ص (» .مستحکم کند
تواند مشکالت ما را حل کند و به ما  در واقع، فقط ديکتاتوری نظامی می« 

ص (» .را ترک کنيم] ايران[فرصت خواهد داد بدون هيچ گونه دردسری کشور 
٣٦٠( 

ها،  مايون، فرمانده قزاقگويد سردار ه اسمايس می«: ١٩٢١ژانويه  ٢٩يادداشت 
اسمايس . هارا بر عهده دارد رفته و رضاخان که سرهنگی است، فرماندهی قزاق

ها خواهم  بزودی بار ديگر به ديدن آن. و رضاخان دوستان صميمی يکديگرند
 )٣٦٣ص (» .رفت

ً خود را به «: ١٩٢١) ژانويه ٣٠(يادداشت اواخر ژانويه  اگر بخواهم سريعا
وگوهای مفصلی  گفت... ايد هواپيمای ديگری را آماده پرواز کنمبغداد برسانم ب

رسد و  رضا موجودی سختکوش به نظر می. با اسمايس و رضا خان انجام دادم
ً بزرگی دارد توان گفت که قيافه او شبيه به يهوديان است ولی  می. بينی تقريبا

يدی گذاشته موی سرش رو به سف. ها نيست ها به گردی بينی يهودی بينی ايرانی
او فقط . خواهد دستش به کاری بند باشد و از بيکاری ناراحت است او می. است

کند و فارسی صحبت کردن من حتماً موجب شگفتی  به زبان فارسی صحبت می
حتی اگر اين گفته صحت هم . گويند در تبريز مهتر بوده است می. او شده است

ترين فرد ايرانی  ه طور قطع پرجذبهاوب. کند داشته باشد بازاز لياقت اوحکايت می
 )٣٦٦ص (» .ام است که تاکنون ديده

وگويی داشتم و او را به  با رضا خان گفت«: ١٩٢١فوريه  ١٢يادداشت 
ترين فردی است که تاکنون  او قوی. های ايران گماردم فرماندهی کل قزاق

د همراه شود و باي به او گفتم که بتدريج از تحت کنترل من خارج می. ام ديده
سرهنگ اسمايس مقدمات رويارويی با شورشيان رشت را، پس از خروج ستون 

. در حضور اسمايس گفت و شنودی طوالنی با رضا داشتم. از منجيل، فراهم کند
در اين فکر بودم که آيا ضروری است قرارومدارهای کتبی بگذاريم يا نه؟ و 

 .واقع نخواهد شدسرانجام به اين نتيجه رسيدم که نوشتن مطالب مفيد 
تواند چون که امکان خواهد داشت  اگر رضا بخواهد بازی درآورد به سادگی می 
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اند و او ملزم  هايی که داده است به اجبار بر وی تحميل شده به راحتی بگويد قول
قبل از اين که از هم جدا شويم دو نکته را برايش روشن . ها نيست به انجام آن

 :کردم
جه ازپشت سربه قوای من حمله کند چون که اين کار به نبايد به هيچ و - ١

نابودی او منجر خواهد شد وجز به سود حزب انقالبی به سود هيچ کس نخواهد 
 .بود
 .شاه نبايد به هيچ وجه سرنگون شود - ٢

ام بتدريج کنترل را  به اسمايس گفته. رضا صراحتاً قول داد و من با او دست دادم
 )٣٦٩- ٣٦٨صص (» .ران رفتن نيستمبه هيچ وجه نگ. کاهش دهد
من . بايداز فکررفتن به منجيل صرفنظر کنم«: ١٩٢١فوريه  ١٤يادداشت 

بايد به ايشان تا . ام دستورات مربوط به خروج نيروها را به اسمايس ورضا داده
را ببينم و مطالب را با او ] نورمن[بايد وزير مختار . ای آزادی عمل بدهم اندازه

نورمن بيچاره را . تر است برای ما کودتا ازهرچيز ديگر مناسب .درميان بگذارم
 ».از کوره به در خواهم کرد

 )٣٧٢-٣٧١صص (
 در ساعت... حرکت به سمت تهران«: ١٩٢١فوريه  ١٥يادداشت 

 .ام تغيير کرد نورمن را ديدم و عقيده... بعدازظهر به تهران رسيدم ٥ 
از ] تعدادی[در شش مايلی تهران با  ای شاه در نقطه. با هم به ديدن شاه رفتيم 

با او درباره رضا . نورمن همچنان نگران اوضاع بود. کرد زنانش زندگی می
به او گفتم که به رضا . او بسيار ترديد داشت که شاه تسليم شود. صحبت کردم

وانگهی هر دو ما که با کرزن اختالف داريم نبايد بيش از اين در . ايمان دارم
ها اجازه دهم دير يا زود وارد عمل  ناگزيرم به قزاق. م مجادله کنيماين مورد با ه

 )٣٧٢- ٣٧١صص (» .شوند
اين متنی است که لرد آيرون سايد دوم، پسر ژنرال آيرون سايد، برای امير 
اسدهللا علم و ِسر شاپور ريپورتر در تهران ارسال کرده تا آن را مورد بازبينی 

منتشر شد، با اين متن » شاهراه فرماندهی«نوان متنی که بعداً، با ع. قرار دهند



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٧٨                                                                             ٧    دق ، 

  

  

  

 .تفاوت جدی دارد
و وزارت جنگ ) کرزن(های وزارت خارجه  در متن منتشرشده از اختالف

بر سر مسائل ايران خبری نيست ) لرد ردينگ(و حکومت هند بريتانيا ) چرچيل(
 .و دستکاری و تحريف ها بسيار فراتر از اين است

آيرون سايد و نورمن با  ١٩٢١فوريه  ١٥نويس ديدار برای مثال، در متن دست
ای در شش مايلی تهران با  شاه در نقطه«: احمد شاه حدود يک سطر است

» شاهراه فرماندهی«اين جمله کوتاه درکتاب».کرد اززنانش زندگی می] تعدادی[
های  به شرحی مفصل و به کلی ساختگی تبديل شده که تصويری شبيه به داستان

تر اين که  دهد و جالب از شيوه زندگی احمد شاه به دست می» يکشبهزار و «
متن . بدان افزوده شده است ١٩١٩مطالبی نيز از قول احمد شاه در تأييد قرارداد 

 :منتشر شده اين است
کسی . ها را همان جا گذاشتيم اتومبيل. های آهنين قصر رسيديم به دروازه« 

در محوطه قصر دو ... صر وارد شديمبه محوطه وسيع ق. متوجه ورود ما نشد
. نشان در دست به پيشبازمان آمدند های اروپايی عصای عاج نقره خواجه درلباس

تر  رفتند ما را به ساختمانی کوچک کنان در حالی که عقب عقب می آنان تعظيم
اينجا اندرون يعنی قسمت زنانه قصر . در گوشه اصلی قصر راهنمايی کردند

پيکر  يک سياه غول. فته بود در آنجا ما را به حضور بپذيردشاه تصميم گر. بود
در آستانه درما را به تاالری هدايت کرد که با گشودن يک در به اتاق خصوصی 

هنگام عبور از تاالر گروهی زن و کودک را ديدم که از يک . شاه بار يافتيم
ردند اما ک خنديدند و با هم شوخی می می. کردند درگاهی کوچک ما را تماشا می

 )٢٢٦-٢٢٥صص (» .ها را ساکت کردند های حرمسرا آن خواجه
پس از شرح فوق و توصيفی زشت از وضع احمد شاه، از قول او اين مطالب 

 :نقل شده که در متن دستنويس نيست؛ يعنی به کلی جعلی است
به شاه گفت دولت بريتانيا از تأخير در امضای ] نورمن[وزير مختار « 

پرده به شاه اطالع  و نيز آن را امضا کرده است خسته شده و بیقراردادی که ا
. داد که اگر پيمان امضا نشود پرداخت پول به دولت ايران ادامه نخواهد يافت
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کرد که علتش نه ضعف زبان فرانسه بلکه آشفتگی و  شاه در پاسخگويی تعلل می
 .ناراحتی او بود

کيه کرده است و اگر يک شاه ای ت کند به عصای پوسيده گفت احساس می او می
او خواهان امضا و تصويب . ها قبل معاهده را امضا کرده بود خودکامه بود مدت
کند  ای است که منافع کشورش را تأمين می داند بهترين معاهده آن است چون می

گفت به خود او  می. زند اما مجلس شورای ملی از تصويب قرارداد سر باز می
» .ند که چرا ازاول باعقد چنان پيمانی موافقت کرده استا هم برچسب خيانت زده

 )٢٢٧ص (
جز ِسر شاپور ريپورتر  تواند کس ديگری  جاعل خاطرات آيرون سايد، که نمی

نشان  ١٩١٩باشد، نه تنها از زبان احمد شاه او را حامی سرسخت قرارداد 
يسم معرفی الوقوع بلشو دهد بلکه از زبان او ايران را در معرض تهاجم قريب می
 :کند را توجيه می ١٢٩٩حوت  ٣کند و به اين ترتيب کودتای  می

سپس اوضاع تيره و تارکشورش را بعد از تخليه قوای بريتانيا «] احمد شاه[ 
گفت در چنان حالتی ايران مورد تجاوز قوای روسيه  او می. برايمان ترسيم کرد

النهرين  متوجه بينشوروی قرار خواهد گرفت و درآن صورت خطراتی ناگفتنی 
خواست تا قوای بريتانيا ايران را  او از وزير مختار می. و هندوستان خواهد شد

کنند به خاطر حفظ امپراتوری  حتی اگر مالحظه ايران را نمی. ترک نکنند
 )٢٢٧ص (» .بريتانيا و هندوستان قوای خود را نگاه دارند

آيرون سايد درباره  جاعل خاطرات آيرون سايد از يک سطر يادداشت ژنرال
نورمن و آيرون سايد با شاه سه صفحه مطلب ساخته و  ١٩٢١فوريه  ١٥مالقات 

هر چه خواسته به احمد شاه نسبت داده و از زبان او در تأييد عملکرد کودتاگران 
 .شاهد آورده است

ترين توجيه برای  است که به عنوان مهم» خطر بلشويسم«مسأله مهم ديگر 
در متن دستنويس، ژنرال . وری رضا شاه به کار رفته استاستقرار ديکتات

اسناد . آيرون سايد واقعی به کلی منکر تهديد نظامی بلشويسم برای ايران است
ام، مؤيد  نيز، که من بررسی کرده) وزارت امور هندوستان سابق(اينديا آفيس 
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مونيسم به آيرون سايد، به عنوان فرمانده خط مقدم جبهه نبرد با ک. اين نظر است
ها قادر نيستند در خارج از کشور خود  به اعتقاد من روس«: نويسد صراحت می

توانيم بپذيريم که برای ما يک خطر نظامی محسوب  نمی. به جنگ بپردازند
» شاهراه فرماندهی«اين مضمونی اساسی است که در ) ٣٥٥ص (» ...شوند می

گر ساختن  رای موجه جلوهبه ضد آن بدل شده؛ يعنی بزرگنمايی خطر کمونيسم ب
 .کودتا و استقرار ديکتاتوری رضا شاه

 ٭٭٭
اسناد ديگری در دست است که دخالت شاپور ريپورتر و اسدهللا علم در 

. دهد های روزانه ژنرال آيرون سايد را نشان می بازسازی و تحريف يادداشت
کتاب يک نمونه، اين نامه لرد آيرون سايد، پسر ژنرال آيرون سايد و ناشر 

  :، است به امير اسدهللا علم» شاهراه فرماندهی«
  
 مجلس لردها« 

 لندن
 ١٩٧٣دسامبر  ٥

 جناب آقای اسدهللا علم
 وزير دربار

 تهران
 عاليجناب

ً افتخار و سعادت  وگو درباره دوران ديدار با شما و گفت های گذشته حقيقتا
سلسله ] يستأس[من اميدوارم که به مناسبت پنجاهمين سالگرد . بزرگی بود

های پدر من و پدر ِسر شاپور  پهلوی شما و ِسر شاپور بتوانيد از ميان دستنوشته
من نيز خوشحال خواهم شد که به هر . تعدادی سند مناسب را استخراج کنيد
رخ ] به وسيله اين اسناد[حقيقتی که . شکل ممکن به اين کار ياری رسانم

پرست واقعی  بار ديگر يک ميهن نماياند اين است که در تاريخ کهن ايران می
رضا شاه کبير چنين مردی بود و من . به پا خاست تا کشورش را نجات دهد
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چشم به راه ديدار . مشعوفم که پدرم با اين شخصيت برجسته همکاری داشت
نوازی شما  از مهربانی و مهمان. مجدد شما در انگلستان يا تهران هستم

 .سپاسگزارم
 ارادتمند

  »کانجل و آيرون سايدبارون دوم آر
 

؛ يعنی ١٣٥٢آذر  ١٤تعلق دارد که برابر است با  ١٩٧٣دسامبر  ٥اين نامه به 
طبق روال معمول، لرد آيرون سايد . » شاهراه فرماندهی«پس از انتشار کتاب 

. پس از بازگشت به لندن بالفاصله اين نامه تشکر را برای علم ارسال کرده است
های  در يادداشت. باشد ١٣٥٢آذر  ١٤ران بايد پيش از بنابراين، ديدار او از ته

اين مورد و موارد ديگر، مرا . شود ای به اين سفر ديده نمی منتشرشده علم اشاره
های علم را علينقی عاليخانی با نظارت شاپور  رساند که يادداشت به اين يقين می

 »یبازساز«های روزانه آيرون سايد  ريپورتر به سبک و سياق يادداشت
 
لرد آيرون سايد، پسر ژنرال آيرون سايد، با دمحمرضا شاه و امير . کرده است 

و  ١٣٥٠های  اسدهللا علم و ِسر شاپور ريپورتر رابطه دوستانه داشت و در سال
کرد و شرکت  دوران رونق مالی ناشی از افزايش قيمت نفت در ايران فعاليت می

ت و سازمان برنامه و بودجه های کامپيوتری کردن وزارت نف او اجرای طرح
  )١.(را به دست داشت
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  »و صعود سلطنت پهلوی  ١٢٩٩کانونهای استعماری، کودتای «   -٢
  

سخنرانی  » ١٢٩٩کودتای  کنفرانس هشتادمين سالگرد« عبدهللا شهبازی در
و صعود سلطنت  پهلوی  ١٢٩٩کانونهای استعماری ،  کودتای « تحت عنوان 

  : و نظرش بر اين استکه  ايراد  می کند» 
  ؟ "یاستعمار یها کانون"چرا  - ١ 

ه متعارف، يم که چرا، برخالف روين پرسش محتمل پاسخ گويد به ايدر آغاز با
م و اصطالح يگو یسخن نم ١٢٩٩   یدر کودتا" یاستعمار یها قدرت"از نقش 

  برم؟  یکار م را به" یاستعمار یها کانون"
مؤثر در تحوالت  یخارج یها نقش قدرت یورسنتط ران بهيا یخنگاريدر تار

 یها قدرت یرسم یپلماسينقش د به  یالديستم مينوزدهم و ب یها ران در سدهيا
ن يخارجه ا یها طور عمده در عملکرد وزارتخانه شود که به یبزرگ خالصه م

طور عمده به  ن نقش بهين اييتب ین برايو لذاست که محقق. ابدي یم یتجل ها  قدرت
ها در درجه اّول عبارتند  قدرت ن يا. آورند یم یها رو ن قدرتيک ايپلماتياد داسن

کامالً  یک الگويطبق ). یو سپس شورو یابتدا تزار(ه يو روس  ايتانياز بر
ن دو يستم عرصه رقابت اينوزدهم و چهار دهه اّول سده ب سده  یجاافتاده، تمام

ن زمان يا از . دّوم یهانان جنگ جيران است تا پايا یاسيقدرت در صحنه س
ران ياست ايعنوان قدرت سّوم وارد صحنه س کا بهياالت متحده آمرياست که ا

مؤثر در  یعنوان قدرت اصل به ١٣٣٢  مرداد  ٢٨ یشود و با تحقق کودتا یم
البته در . گردد یا ميتانين استعمار رو به زوال بريگزيران جايا یاسيات سيح

پ و دمحم يليف يیمثالً در دوران لو(چون فرانسه  يیها از نقش قدرت مقاطع  یبرخ
جنگ اّول و جنگ دّوم   یها ا در ساليسمارک يدر دوران ب(و آلمان ) شاه قاجار

 یروين"عنوان  کا بهياالت متحده آمريسان ا رود که به یز سخن مين) یجهان
است يا، وارد صحنه سيتانيه و بريروس یاصل ، در رقابت با دو قدرت "سوم

د يجد یخنگاريتار  یها نحله یباً تمامياست که تقر یعام ین شمايا. ران شدنديا
ر ياخ یها ره، تا ساليک و غيو آکادم یستيوناليو ناس یستيران، اعم از مارکسيا

  . اند کرده آن را تکرار 
 یرسم یپلماسين که منکر نقش ديرغم ا دانم و به ین الگو را ناکارآمد ميا
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 یبزرگ را الزم ول یها دولت یرسم  یها استين سيي، تبستميبزرگ ن یها قدرت
ا ين و ناشناخته ياديبن یها هيخود به ال یکرده و در بررس یابيارز یکامالً ناکاف

که امروزه از آن با  یا نظر دارم؛ عرصه یاسيخ سيشناخته شده تار کمتر 
  . شود یاد مي  Parapolitics است يچون فراس ینيعناو

  : ن استيملخص نظر من ا
طور عمده بر  م بهيشناس یم یا غربي يینام استعمار اروپا که با  یا دهيآن پد - ١ 

موارد  ید آمده که در برخيپد یردولتيغ یاسيو س یمال  یها اد عملکرد کانونيبن
  . کنند یمتبوع عمل کرده و م یها مستقل از دولت

ز، يآم توطئه یها روش مختلف، از جمله یها دند با روشيکوش یهام ن کانونيا - ٢ 
ها و منافع خود همساز  متبوع را با طرح یها دولت یرسم و عملکرد  یپلماسيد

، که یدولت یرسم یها استيس ها با  ن کانونيان عملکرد ايم یدر موارد یکنند ول
  . افت، تعارض وجود داشته استي یم یدر عملکرد وزارت خارجه تجل

از نفوذ فراوان برخوردار  یغرب یها دولت یاسيها در ساختار س ن کانونيا - ٣ 
ً از اهرم دولت  یاست رسميرغم س ، بهیا آن نهاد دولتي ن يا یها بودند و بعضا

  . کردند یش استفاده ميتحقق اهداف خو یمتبوع، برا
ن ياند و ا برخوردار بوده یفرامل یغاز تا به امروز از سرشت ها از آ ن کانونيا - ۴ 

 یها ق قدرتيش را از طريخو یها استيداد تا س یم  یکافشان امکان يامر به ا
االت يفرانسه و آلمان و ا ه و يا و روسيتانيق بريمتعارض، مثالً همزمان از طر

 یده جهانوطنيگر، پديعبارت د به. ش برنديران پيدر ا  ،یکا و عثمانيمتحده آمر
 یتيلفرام یها مختص به مجتمع  Cosmopolitanism سم يتنيکاسموپول ا ي

د از سده شانزدهم ينفوذ استعمار جد ده از بدو ين پديست بلکه اين نيامروز
  . ران مؤثر بوده استيوجود داشته و در ا یالديم
االت متحده يو در ا یو مرکز یغرب یطورعمده در اروپا ها به ن کانونيا - ۵ 

بکه ش یز داراين یشرق یها نير سرزميسا ران و يدر ا یکا مستقر بودند وليآمر
شان يا یبوم گاه يعنوان پا ش بودند که بهياز شرکا و کارگزاران خو یا گسترده
   . کردند یعمل م
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   ز دولت لندن و حکومت هنديتما: ايتانياستعمار بر -٢    
، یو صعود سلطنت پهلو ١٢٩٩ یا در کودتايتانينقش استعمار بر یدر بررس

 یرسم یپلماسيانگر ديکه ب ها و عملکرد دولت لندن،  استيز سيتوجه به تما
  . ن داردياديت بنيا اهميتانياست، و حکومت هند بريتانيبر یامپراتور
 یاسين دو کانون در حوادث سيان نقش ايستم که به تفاوت مين ین کسيمن نخست

ز وجود يشکل محدود، در گذشته ن به ن توجه، هر چند يا. ام ران توجه کردهيا
 یخود در دوره مظفر یها نه چاپکار در گزارشالسلط مثال، کاشف یبرا. داشت

ع امور يح دارد که جميران به هند است و تصريتوجه وزارت خارجه ا خواستار 
، )اءالملکيض(فرمند   یا حسنعلي. شود یت ميران از هند هدايک مربوط به ايپولت
د ياعتراض به اعتبارنامه س ینده همدان در مجلس چهاردهم، در ماجراينما
هند بوده  یسيم که کودتا کار حکومت انگليا دهيد شنيگو یم  يین طباطباياءالديض
ا ي. شد ل نورمن از وزارت خارجه اخراج ين دليل لرد کرزن و به ايرغم تما به

 یدر صفحات اّول جلد دّوم خاطراتش به صراحت کودتا یحسن اعظام قدس
را جسته و  یرگيموارد د. داند یا ميتانيبر است حکومت هند يرا کار س ١٢٩٩

 یاطالعات ش يب و ران کميا یاسيدهددر محافل س یافت که نشان ميتوان  یخته ميگر
  . نه وجود داشته استين زميدر ا

 ١٢٩٩ یدهد که در کودتا ین اظهارات است و نشان ميد اينجانب مؤيپژوهش ا
ران، که از يا در ايتانيحکومت هند بر  یآن شبکه مفصل اطالعات یو حوادث بعد

شاه  نياز سه سال قبل از قتل ناصرالد یعني. ق ١٣١٠/ یالديم ١٨٩٣سال 
ن يا. کننده داشت نييو تع یشد، نقش اصل یپورتر اداره مير رياردش له ِسر يوس به

مقدمات کودتا را  یتمام د و پرورش داشت و يشبکه بود که رضاخان را برکش
ت و يهدا یپهلوس سلطنت ير دشوار او را در تأسيفراهم آورد و سپس مس

  . هموار کرد
، )د اّوليرونسايبارون آ: بعدها(د يرونسايالبته در کودتا سرلشگر ِسر ادموند آ

ز نقش ي، ن)نورپرفورس(ران يشمال ا س مستقر در يانگل ینظام یروهايفرمانده ن
 ید تنها مدت کوتاهيرونسايآ. ن نقش محدود بوديد توجه نمود که ايبا یول. داشت
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 یعني، ١٩٢١ه يفور ١٧تا  ١٩٢٠اکتبر  ۴او از . ران بوديدر ا منطقه و در 
ها  کيت جنگ با بلشويبودکه مأمور م فرمانده نورپرفورس يکمتر از چهارماه و ن

ن يبنابرا ران نداشت و يبا ا یزارتباطياش ن یدرطول زندگ یو. را به عهده داشت
پورتر ير ريقش اردشسه با نيقابل مقا یتواند همسنگ و حت ینقش او در کودتا نم

سال  ٢٨ران تا زمان کودتا يا در ايتانيبر یس شبکه اطالعاتيرئ عنوان  باشد که به
ر يره تأثيانقالب مشروطه و غ چون  یران اقامت داشت و بر حوادث مهميدر ا

س در يانگل ینظام یروهايعنوان فرمانده ن دبهيرونسايالبته آ.نهاده بود
ر جنگ يدستورات وز یاو مجر یا داشت ولدرکودت ینيران سهم معيا شمال 

عنوان  ل، بهين چرچيبعدها هم. ل، بوديچرچ نستون يِسر و یعنيا، يتانيوقت بر
 ١٣٣٢مرداد   ٢٨ یدر کودتا یساز ا، نقش سرنوشتيتانير وقت بريوز نخست

  .فا کرديا
  ا يتانيبر ینه سازمان اطالعاتيشيپ - ٣ 

خ سازمان يبه قدمت تار یا نهيشيپران يها درا یسيانگل یت اطالعاتيفعال
س شهرت فراوان يجنس سروينتليا که با نام  یسازمان. س دارديانگل یاطالعات

  ، بهیالديمه اّول سده شانزدهم ميزابت اّول، درنيافته، دردوران سلطنت الي
و ) یسبوريسال یلردها(ل يسيخاندان س یاي،ن)ليسيام سيليِسرو(یبورل له لرد يوس
س آن يعنوان رئ نگهام بهيس والسيفرانس س شد وِسريزابت، تأسيراعظم اليوز

ملکه  احضرتيعل یس مخفيسرو"سازمان فوق درآغاز .ديمنصوب گرد
 "   Her   Majesty's Secret Service  شد و در دوران سلطنت  یده مينام
ها  یزيتجربه ون ن سازمان بر اساس يا. نگهام بودياست آن با والسيزابت ريال

س يبه تأس یالدياست که در سده پانزدهم م يین دولت اروپايز اوليون. شدس يتأس
 یاطالعات از کشورها یآور دست زدوبه جمع یخارج یکشورها در   سفارتخانه

   . گر پرداختيد
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  سيجنس سروينتليس اين رئينگهام، اوليس والسيِسر فرانس
 

ه يعلم یها حوزه آموختگان ن سازمان از دانشيس ايتأس ینگهام برايالسو 
ان طالب يدر م یجاسوس یبرا ژه يو ان کرد بهيج استفاده شايآکسفورد و کمبر

ن دو مرکز يا یرا برا" هيحوزه علم"ر يتعب. کيک و در فرانسه کاتوليکاتول
ج از مدارس مهم علوم يرا در آن زمان آکسفورد و کمبريز برم  یکار م به یعلم

پاپ و  ن دو حوزه به يد و طالب ايشتر اساتيرفتند و ب یشمار م اروپا به ینيد
ن يزابت، اشراف پروتستان سرکوب خونياز دوران ال. رم وفادار بودند یسايکل

 یها ژه در حوزهيو س و بهيانگل رم را در سراسر  یسايهواداران پاپ و کل
د و طالب ياز اسات ین منظور گروهيا یج آغاز کردند و برايآکسفورد و کمبر

ن افراد خود يا. به خدمت گرفتند یجاسوس -یاهداف اطالعات  یبراپروتستان را 
ها نفوذ  کيکاتول  یکردند، به درون محافل مخف یم یک معرفيعنوان کاتول را به

ن دوران يدر ا. بردند یبه فرانسه پناه م یفرار یها کيهمراه کاتول کردند و به یم
ه چپاول و يکه بر پا ن فضا بوديحاکم بود و در هم بر انگلستان  یخشن یفضا

در  شکل گرفت که بعداً،  یديها طبقه جد ساها و صومعهيکل یغارت اموال غن
خ يتار یاستعمار ین امپراتوريتر ، بزرگیالديجدهم و نوزدهم ميه یها سده
 یبود که از سده شانزدهم تکاپوها ه يه اولين سرمايد ساخت و با هميرا پد یبشر
 ین مخفين مأمورياز جمله ا. س آغاز شدينگلا یگارشيماوراء بحار ال یتجار

معروف  یها شنامهيسنده نمايو نو یسيب نامدار انگليمارلو، شاعر و اد ستوفريکر
ل مدرسه کرپوس يالتحص فارغ است که " مور لنگيت"و " دکتر فائوستوس"

از  یکيان يدر جر یسالگ ٢٩مارلو در. ج بوديه کمبريحوزه علم یستيکر
ت دکتر فائوستوس ين شخصيمحقق یبرخ. ديبه قتل رس  یاتاطالع یها تيمأمور

خود  یواقع ت يشخصاز  یفروشد، نماد یطان ميکه روح خود را به ش یرا، کس
   . دانند یمارلو م
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ق ياز طر) رانيقا و اي، شمال آفریعثمان(ت خود را در شرق ينگهام فعاليوالس
ترانه آغاز نمود که در يان در منطقه مديهودي یتجار وند و مشارکت با شبکه يپ

، از جمله یخيتار در منابع . نام دکتر هکتور نانز قرار داشت به یرأس آن فرد
مستقر در  یان مخفيهوديعنوان رهبر جامعه  ، از هکتور نانز بهیهوديدر منابع 

نانز  یغالپرت یهکتور نانز به خاندان مارانو. شود یاد ميزابت يال س عصر يانگل
ن ياز ا  سده هفدهم، یهوديشمند نامدار ياند ل، يتعلق داشت که مناسه بن اسرائ

ل ين دليبود و به ا ب يان سرشناس، طبيهودياز  یارينانز، مانند بس. خاندان است
از  یکيثروتمند بود و  ین حال تاجرياو در ع. شد یشناخته م" دکتر"با عنوان 

شمار  ترانه بهيمارانوها در منطقه مد - انيهودية گسترد یشبکه تجار گردانندگان 
  . نگهام بوديو والس  یلرد بورل یمينانز دوست صم. رفت یم
 رانيا در ايتانيحکومت هند بر یسازمان اطالعات -۴    

و  ین و از جمله عثمانيها در مشرق زم یسيانگل یت اطالعاتيم که فعاليگفت
ن يا. شد شبکه هکتور نانز آغاز  له يسو مه سده شانزدهم بهين یران از حواليا

  . سلطنت شاه طهماسب اّول یها دوران مقارن است با سال
نگهام و يل و والسيسيام سيليس، که ِسر ويانگل یهند شرق یس کمپانياز بدو تأس

 یکمپان یها گاهيانگذاران آن بودند، و استقرار پايشان، بنيا  یدوستان و شرکا
ابد و ي یوند ميفوق پ یبا کمپان ران يدر ا یاطالعات یها تيفوق در بنادر هند، فعال

رواج  ران و يق آن با ايعم یوندهايشبه قاره هند و پ یبا توجه به ساختار فرهنگ
 یفارس یاطالعات -یاز کارگزاران تجار یا در منطقه فوق، شبکه یزبان فارس

ران يس در ايانگل یت اطالعاتيجدهم فعاليسده ه یتمام در . رديگ یزبان شکل م
  . دارد وند يابد و با مسئله هند پي یق هند تحقق مياز طر
س در لندن و حکومت هند يان وزارت خارجه انگليل سده نوزدهم مياز اوا

ن رقابت هماره يدر ا. شود یم د يپد يیها ران گاه رقابتيا بر سر امور ايتانيبر
هند  یان با کمپانريس در ايانگل یپلماسيدرواقع، د. برنده حکومت هند بود

  ران يس در اين کارگزاران انگليا، آغاز شد و موثرتريتانيبر ، نه دولت یشرق
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حکمران (  ِسر جان ملکم . مرتبط با آن بودند یها وابستگان حکومت هند و کانون
 یل، هنرين شيل، سرهنگ جوستين ، ِسر جان مکی، ِسر گور اوزل)یبمبئ یبعد
دراموند ولف، و باالخره هرمن نورمن،  یهنر سون، ِسر ينسون، چارلز آلياولر

هستند  یبارز مأموران یها س در تهران در زمان کودتا، نمونهير مختار انگليوز
ن کانون يا با ايو حکومت هند بودند  یهند شرق یکارگزار سرشناس کمپان ا يکه 

د حکومت هند نبودند با ييتا که مورد  یدر مقابل، کسان. ق داشتنديوند عميپ
. ديانجام یشان به شکست م تيشدند و مأمور یها مواجه م ها و توطئه یکارشکن

است که حکومت هند با او مخالف بود و به  یِسر چارلز مورا نمونه برجسته، 
لندن، روابط او  مز يز در تايآم کيک مقاله تحريل مختلف، از جمله انتشار يوسا

مه دّوم سده ينسان، در نيبد. ديکشان یرگيرا به ت) ن شاهيرالدناص(ران يبا شاه ا
ران تابع وزارت امور يا در ايتانيدولت بر یرسم  یپلماسينوزدهم هر چند د

ران، همچون گذشته، يا یو اطالعات یامور نظام یخارجه در لندن بود ول
 یبرا. افتين امرتا استقالل هند ادامه يا. ا بوديتانيدست حکومت هند بر در 

ژه يبه عنوان رابط و ١٩۴٧  پورتر، که در سال يشاپور ر) تانيکاپ(سروان   مثال،
ران آمد، طبق اسناد موجود، يبه ا یا با دمحمرضا پهلويتانيبر یس اطالعاتيسرو

  Intelligence Corps  , India ا يتانيارتش هند بر یاطالعات لشکر  یاز سو
 یا تماميتانيبر حکومت هند  یتمنطقه تحت پوشش اطالعا. ت داشتيمأمور
 مصر و سودان را دربر ی، ازجمله عربستان و عراق، وحتیانه عربيخاورم

  . گرفت یم
تون کوپر بوش، در يعنوان مثال، بر به. ن بوديز چنين ١٢٩٩ یدر آٍستانه کودتا

 یها نيا در سرزميتانيهند بر رامون نقش دولت لندن و حکومت يخود پ یبررس
ان اختالفات وزارت خارجه و يپس از ب ١٩٢١- ١٩١۴ یها در سال یعرب

ن يرغم ا به: سدينو یم یعرب یکشورها یاطالعات امور  یحکومت هند در تصدّ 
امور   یطره حکومت هند در عراق، تصديارات و سيمناقشات بر سردامنه اخت

بوش  .چ کس نبوديران توسط حکومت هندمورد اعتراض هيا یاطالعات
  » .حکومت هند بود ت يمنافع و فعال یعيحوزه طب رانيا«: سدينو یم
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   یستيونيصه  شبکه -۵  
  

 ید نقش کانون جهانوطنيبا یو استقرار سلطنت پهلو ١٢٩٩ ین کودتاييدر تب
از  یپس از جنگ اّول جهان یها سال رد که در يقرار گ یمورد توجه جدّ  ینيمع

ن کانون يا. ار شده بودبرخورد یغرب یها در ساختار دولت یا سابقه یاقتدار ب
از . خوانم یم" یستيونيصه"معاصر،  یاسيج در فرهنگ سيعرف را را، طبق 

ز يسم ماقبل هرتزل نيونيصه عام آن را در نظر دارم که شامل  ین واژه معنايا
ن يدرباره ا. ان حضور دارنديهوديريان و هم غيهوديب آن هم يشود و در ترک یم

ن و اقتدار آن در مجلدات منتشر شده کتاب يتکو یخيتار ند يکانون و فرآ
مفصل آن را  ام و در جلد هفتم کتاب فوق نقش  ل سخن گفتهيزرساالران به تفص

  . خواهم کرد یبه بعد، معرف یالدياز سده هفدهم م  ران،يخ ايدر تار
وند يا پيتانيحکومت هند بر یاطالعات یران هر چند با شبکه رسمين کانون در ايا

ز عمل يمستقل از آن ن یداد ول یل ميآن را تشک یبند استخوان شت و تنگاتنگ دا
. ش بوديتحقق اهداف خاص خو دنبال منافع خود و  گر بهيعبارت د کرد و به یم
س از يجنس سروينتليس ايم، از بدو تأسيکه گفت است که، چنان ین سنتيا

زابت يان الير دربارينگهام و سايس والسيو ِسر فرانس یشراکت لرد بورل ق يطر
ترانه و شرق يمنطقه مد فعال در  یمارانو -یهوديبا دکتر هکتور نانز و شبکه 

 یعنيت شد يتثب یالديجدهم ميهفدهم و ه یها سده ین سنت در اروپايا. نهاده شد
عنوان  شکل گسترده به به  Court Jews  یان درباريهوديکه   یدر دوران

 يیاروپا کوچک و بزرگ  یها دولت یو اطالعات یتدارکات -یمانکاران نظاميپ
ن يا. رفتند یشمار م در قاره اروپا به یقدرتمند یکردند و طبقه اجتماع یعمل م

نقش ِسر شاپور  ینمونه، در بررس یبرا . افته استيسنت تا به امروز تداوم 
جنس ينتليرتبه ا یافسر عال یم که ويدان یطور مسجل م ران بهيپورتر در اير

 یم که ويدان ین حال ميدر ع یول. افتيارتقاء  یپيا درجه سرتبود و ت س يسرو
خود، رابطه خاص  زمان  یهودين زرساالر يلد، مقتدرتريکتور روچيبا لرد و

  س يعنوان رئ از او به ۵. یآ. ت، مأمور بازنشسته اميتر رايکه پ یداشت در حد
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ک يِسر د یلد برايق روچياز طر یوصطور خص به کند که  یاد ميک شبکه ي
سنت  ک يطبق   گر،يعبارت د به. کرد یس،کارميجنس سروينتليس کل ايت، رئيوا

 یها سازمان یرا برا یمانکار خصوصيج،کانون فوق نقش پيجا افتاده وکامالً را
را  در عملکرد شبکه بدامن  یمانکارين نقش پيا. نمود یم فا يغرب ا یاطالعات

  . ديتوان د یم یروشن ز بهيران نيا ١٣٣٢-١٣٢۵ یها در حوادث سال
ِسر روفوس (نگ يدجرج، لرد رديد لويويد یريوز م که در دوران نخستيدان یم

 یالملل نيل محرمانه بيق از مسايدق  یاطالعات یها به طور منظم گزارش) اسحاق
به  نگين مربوط به دوران قبل از انتصاب لرد رديا. داد یار او قرار ميدر اخت

 یها در سازمان یچ سمت رسميه ین که ويهند است وبا توجه به ا سلطنت  ابتين
ک سازمان گسترده يرابط  نقش  یا نداشت، روشن است که ويتانيبر یاطالعات

زرساالر جهانوطن عمل  یها رامون کانونينمود که در پ  یفا ميرا ا یجهان
 ینگ نوشته مونتگمريلرد رد نامهيها در زندگ گزارش ن ياز ا یا نمونه. کردند یم

  جرج  دينگ به لويرد١٩١٧ژوئن ٢١نمونه، در یبرا. مندرج است ديها
  :  سدينو یم
ترسد در  یا ميار موثق به من اطالع داده شده که پادشاه اسپانيک منبع بسياز «  

ن ين کشور متزلزل شود و ايسلطنت در ا نهاد  یها هين پايمتفق یروزيصورت پ
د يخواه یکند که شما م یاو تصور م. ن اثر گذاشته استياو به متفقامر بر نگاه 

رسد که چند کلمه  یبنظرم م... دين سلطنت کنيگزيرا جا یجمهور] اياسپان در [
غام را در ين پيتوانم ا یمن م. کند جاد يتواند در او اعتماد مجدد ا یشما م یاز سو

  »...محرمانه به او منتقل کنم یاسرع وقت ول
االت متحده يجمهور وقت ا سيلسون، رئيرا با و ین ارتباط سطح عاليگ چننيرد

  . ز داشتيکا، نيآمر
شبکه فوق و  یضاح عملکرد جهانيتر شدن چارچوب بحث و ا روشن یبرا  

ز يح را نين توضيد ايبا یغرب بزرگ  یها دولت یاستقالل آن از ساختار رسم
شانزدهم و   یها سده یدر اروپا جيکامالً را یا دهيپد یت مخفيهودي: عرض کنم

 یمفصل و معتبر ینه منابع پژوهشين زميبود و در ا یالديجدهم ميو ه هفدهم 
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، Crypto Jews  یان مخفيهوديچون  یمختلف  ین گروه با اساميا. موجود است
  Marrano و مارانو   Anusim م ي، انوسNew   Christians د يان جديحيمس

ن ياز ا یکي یتوانند با جستجو یکه عالقمند باشند م یشوند و کسان یشناخته م
مثال،  یبرا. ابندينه دست ين زميدر ا ینترنت به اطالعات فراوانيا ها در  واژه

مدخل درباره  ١۶٠٠ش از ياستانفورد ب وابسته به دانشگاه   google ت يسا
  . دهد یدست م به یان مخفيهودي

قات يطبق تحق. کا پابرجاستيقاره آمردر اروپا و  یت مخفيهوديراث يامروزه م
ز گروه قابل يکو، هنوز نيومکزين کا، از جمله دانشگاه يآمر یها ازدانشگاه یبرخ

کنند که همچون  یم یکا زندگياالت متحده آمريدر ا یان مخفيهودياز  یتوجه
معتقد  یحيعنوان مس ش را بهيخود را پنهان کرده و خو یهودي ت يگذشته هوّ 

 ین، برخيپژوهش محقق طبق . هستند یهوديدرخفا همچنان  یند ولينما یم یمعرف
کا، مانند خاندان ياالت متحده آمريا یحيظاهرمس ثروتمند به یها از خاندان

مهم  یها تياز شخص یبرخ یهستند وحت یان مخفيهودي ن ياستور، از زمره هم
لسون، يو رو د به وودياز جمله با. ن گروه تعلق دارندياالت متحده به ايخ ايتار
، اشاره کرد که یجنگ اّول جهان یها کا در سالياالت متحده آمريجمهور ا سيرئ

 یحيآلمان تعلق داشت که در ظاهر مس تبار مهاجر از  یهوديک خاندان يبه 
ح خواهم داد، يتوض یکه درباره و  س،يدجرج در انگليلسون، مانند لويو. بودند

کا يآمر یدستگاه دولت ید ودردوران ويسقدرت ر به یهوديت زرساالران يحما با 
کس يمون بامبرگر و فليس چون برنارد باروخ و  یان مقتدريهوديار يدر اخت

رسالت  یاست که نوع یلسون فرديو. مورگنتو قرارگرفت یفرانکفورتر و هنر
 یزه کرد، برايکا مطرح و تئورياالت متحده آمريا یرا برا يیحايشبه مس  یجهان

ن راه را يدر ا یرا قائل شد وحرکت عمل یجهان ن يجاد نظم نويافه ين دولت وظيا
کا ياالت متحده آمريا لسون يبودکه و یوندها و نگرشين پيچن یبرمبنا. آغاز نمود
ان جنگ يت کرد وپس ازپاياّول هدا یمداخله درجنگ جهان یرا به سو

، »یکا در تحقق دمکراسيآمر یرسالت جهان«تحقق یرا،برا يیکايآمر  یروهاين
  . ديه کشانيدر روس یبه مداخله نظام
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مرتبط با بحث  یاسيس یها تياز شخص یرا ويکنم ز ید ميلسون تأکيبر نمونه و
در  ١٢٩٩ یکا در زمان کودتايآمر االت متحده يجمهور وقت ا سياو رئ: ماست

 یاسيدر امور س یکا در دوران فوق نقش فعاليران بود و دستگاه سفارت آمريا
 ی، کتاب معروفيیکايدار سرشناس آمر هيفورد، سرما یهنر. نمود یم فا يران ايا

صورت سلسله  را به ن کتاب ياو ا. غرب یايان بر دنيهوديدارد درباره سلطه 
  : سدينو یفورد م. نوشته است ١٩٢٢- ١٩٢٠ یها مقاله در سال

ان يهوديک با يار نزديجمهور بود رابطه بس سيکه رئ یلسون زمانيو یآقا« 
  ».او غالب بودند یدستگاه ادار ان بر يهوديدانند،  یو، همانطور که همه م داشت

در زمان  یکا در زمان جنگ اّول جهانيس جمهور آمريلسون، رئيوودرو و 
نام دکتر جوزف کورنفلد  به یهوديک يران يکا در اير مختار وقت آمريکودتا وز

طور کامل در دست  ا بهکيران و آمريا یاسيس م روابط ين دوران تنظيدر ا. بود
 یله اعضايوس که به است  یدر اساس سازمان یفرقه بهائ. ان بوديان و بهائيهودي

کا يرامون سفارت آمريدر پ. شود یت شده و ميشده هدا یبهائ یهودي یها خاندان
ن عالء و يشدت فعال بودند و در واشنگتن حس به یفرقه بهائ یران اعضايا در 
. رفتند یشمار م ران بهيندگان دولت ايشوستر نما ه ومورگان الدول ليخان نب یقليعل

 یقليبود، عل یباب ران و يا یداريب ین عالء از گردانندگان سازمان ماسونيحس
و دوست  یکاشان و از سران فرقه بهائ یالدوله عضو خاندان ضراب ليخان نب

ن يتر یدر عال یعنيو سوم بود  یاو ماسون درجه س. بود یعباس افند  یميصم
شوستر تعلق  یهوديز به خاندان يشوستر ن مورگان . داشت یجا یرده ماسون

ان تهران در يبهائ ران آمد ين شبکه به ايا یت اعضايکه با حما یداشت و زمان
  . رفتند ین به استقبال ويقزو یافته تا حوالي ک اقدام سازماني

. ر مؤثر بودندايبس یو صعود سلطنت پهلو ١٢٩٩ ین شبکه در کودتايا یاعضا
ته مجازات و يکم یدر ماجرا شان يو صرفنظر از نقش مخرب ا مثال، یبرا
هللا  سرخ احسان یژه کودتايو به(ه نهضت جنگل يشان عل ات خرابکارانهيعمل

کودتا را  یو روان یاسيس یها نهيکه زم یر اقداماتيو سا] ١[،)دوستدار خان 
ته آهن و از عناصر يعضو کم ینمازندرا ل يفراهم ساخت، از جمله، سردار جل
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ز در کودتا مشارکت داشت يدمحم خان موقرالدوله ن یمؤثر در کودتا بود و عل
  . اء شديد ضينه سير کابين نقش وزيپاس ا به و 

    
  مؤثر در کودتا  یخارج یروهاين -۶ 

  : کند یپژوهش ده ساله من ثابت م
نده يا بود که نمايتانيبر یرت امپراتويدر حاکم یطرح کانون ١٢٩٩ یکودتا - ١ 

ق با يع و عميوس یوندهايرفت که پ یشمارم به  ینيمع یمنافع شبکه جهان
از آن با عنوان  است که امروزه  ین همان کانونيا. داشت یهودي یزرساالر

 یحيز از عناصر مسيا نيتانيبر یخنگاريدر تار. شود یاد مي"یستيونيصه یالب"
ره، گاه يل و بالفور و غيو چرچ یمانند لرد روزبر یکسان  کانون، ن يوابسته به ا

  . شود یم اد ي" نصارا یها ستيونيصه"با عنوان 
السلطنه وقت هند، و  بينگ، نايم لرد رديکودتا با دستور مستق يیات نهايعمل - ٢ 

پورتر و ير ريا، به ِسر اردشيتانيجنگ وقت بر ر يوز  ل،ينستون چرچيِسر و
  . ديشد و به فرجام رسد آغاز يرونسايژنرال آ

س ير خارجه و رئيوز  د لرد کرزن،ييطرح مورد قبول و تأ ١٢٩٩ یکودتا - ٣ 
ن يبود و تا آخر ١٩١٩او طّراح قرارداد . نبود ا، يتانيبر یپلماسيد یدستگاه رسم

سه کانون يدس اقدامات او با  یکن تماميکرد ل ین طرح پافشاريلحظه بر تحقق ا
و  یررسميطور غ را به یرح استقرار سلطنت پهلوشگفته مواجه شد که طيپ

  . برد یش ميپ پنهان از کرزن 
ا يتانيحکومت هند بر یت فعال سازمان اطالعاتيکودتا با حما یروزيپس ازپ - ۴ 

سرعت طرح انحالل حکومت  نگ درهند بهيلرد رد ساله حکومت  ۵و در دوران 
ت يان مأموريپا در که  ینحو افت بهيتحقق  یقاجار واستقرارحکومت پهلو

ً درا ینگ در هند سلسله پهلويرد  یاعالم رسم. ران مستقر شده بوديرسما
 یصورت گرفت، در د ١٩٢۵دسامبر / ١٣٠۴شاه در آذر  سلطنت رضا 

افت و در اّول يان يپا نگ در هند يت لرد رديدوران مأمور ١٩٢۶ه يژانو/ ١٣٠۴
د وارد هند شد و يالسلطنه جد بيعنوان نا به) از خاندان وود(ن يرويل لرد ايآور
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رضا  یمراسم تاجگذار ١٩٢۶ل و اّول مه يان آوريدر پا. لندن شد نگ عازم يرد
  . شاه در تهران برگزار شد

ران، يش از شبکه گسترده عوامل خود در ايتحقق طرح خو یکانون فوق برا - ۵ 
  . پورتر مجتمع بودند، بهره جستير ر يرامون شبکه اردشيکه در پ

  ا يتانيدر حکومت بر یستيونيصه یالب - ٧ 
ش قرار يا دراوج اقتدار خويتانيدر بر یستيونيصه یالب ١٢٩٩ یدر زمان کودتا

د اسکاون يلفريبود که و یس در حديانگل است و اقتصاد يداشت و سلطه آن بر س
، در نامه ین اسدآباديالد د جماليو دوست س یسيخواه نامدار انگليبلونت، آزاد

مرگ «عنوان  طره آن بهياز س) ١٩١٣ه يژوئ ٢٨( ید دمحم هنديدکتر سبه  خود 
   :سدينو یم بلونت . کند یاد مي» ک ملتيعنوان  انگلستان به

ا ي یسيان وطبق اصول انگليسيله انگليوس ا نه بهيتانيبر یامروزه امپراتور«  
اداره  یمللال نيک دارودسته اشرار بيله يوس بلکه به ، یسيخاطر منافع انگل به یحت
آنان  یدند وپول تنها خدايکش ما را به فساد  یات اجتماعيح یشود که تمام یم

ر يسا کهن آن وبه سان  یها آرمان یک ملت، با تماميانگلستان به عنوان ... است
  »...گر مرده استي، دیحيمس یها ملت

نامه ن يس تعلق دارد، در ايانگل یاشراف یها از خاندان یکيبلونت، که خود به 
کند  یل اشاره مينستون چرچيدجرج و ويلو د يويچون د یطور مشخص به کسان به

 یمارکون یس کمپانيرئ  اسحاق، یافت رشوه ازگادفريل دريدل شان را بهيو ا
داران  هيه وکارگزار سرماي،پست وفروما)ِسرروفوس اسحاق(نگيبرادرلرد رد و 
ا يتانيبر یخنگارياست که درتار يیماجرا اشاره بلونت به . خواند یم یهودي یمال

   :سدينو یبلونت م. معروف است  Marconi   Scandal  یمارکون يیبه رسوا
 یات اجتماعين ماجرا نزول شرف رادر حيترازا ز روشنيچ چيدر زمانه من ه« 

استمداران يدهد که س ین شکل نشان ميتر به آشکار ن ماجرا يا. کند یما آشکار نم
را که  یکنند؛ و ابعاد یم سقوط  ینازل مال یها خاطر ارزش ما تا چه اندازه به

زان يتر تجارت شده و فراتر از همه م ن اخالق کهنيگزياخالق بازار بورس جا
را، که مجلس عوام ما را به  یهودي یداران مال هيگانه سرمايدارودسته ب اقتدار 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٩٨                                                                             ٧    دق ، 

  

  

  

 یهوديو ست که امروزه دين نيتنها ا . کند یاند، روشن م چنگ خود گرفته
ً تمامينه ماحضوردارند،بلکه تقريدرکاب هستند انسانهای نيازمندی  ما یوزرا یبا

کنند  یم یرويا از آنان پياند  به آنها وابسته یود شخصيق یرهايق زنجيکه از طر
 یان کنند حتيهمکارانشان ب یتوانند مخالفت خود را با سست اخالق ینم ولذا 
  »...شرمسارند ش يکه از عمل خو یزمان

که از وضع  یر اجماليبا تصو» یحيمس یها مرگ ملت«گفته بلونت درباره 
د اضافه کنم که درباره يبا. است دست دادم منطبق  لسون بهيدوران و یکايآمر

، ١٩٢٠-١٩١٧ یها ر فرانسه در ساليوز فرانسه دوران ژرژ کلمانسو، نخست
در  ١٨٩٨ز سال است که ا یکلمانسو همان کس. کند یصدق م ل ين تحليز اين

ک يفوس يدر. شد فوس آغاز ياو جنجال بر سر محاکمه در" طلوع"روزنامه 
ر و يآلمان دستگ یبرا یبود که طبق مدارک مستند به جرم جاسوس یهوديافسر 

 یستيونينک شبکه مقتدر صهيمحاکمه و محکوم شده و ا متعدد  یها در دادگاه
من متهم "مقاله  . دان شده بوديم تبرئه او وارد یقدرت برا یغرب با تمام یايدن
خانواده زوال از . (ن روزنامه منتشر شدين بار در هميل زوال اوليام" کنم یم

.) نيلدها در ويروچ یس شبکه تراموايرئ لدها بودند و پدرش يوابستگان روچ
 یشد و کلمانسو در تمام یان ثروتمند فرانسه اداره ميهوديروزنامه فوق با پول 

، یدر منابع کامالً رسم یحت. داشت ین کانون وابستگيخود به اات يح دوران 
ل زاهارف يِسر باز یميصم عنوان دوست  کانا، از او بهيالمعارف آمر مانند دائرة

اسلحه در اواخر سده  ین دالل جهانيتر بزرگ) یهودي(زاهارف . شود یاد مي
گرانه  سهيات دسيل شرکت در عمليدل ستم است که بهيسده ب ل ينوزدهم و اوا
. زاهارف بود یميصم گر از دوستان يد یکيدجرج يلو. دارد یا شهرت افسانه

 یعنوان منش را به یهوديک يدجرج يز مانند لوينجاست که کلمانسو نيتر ا جالب
و  یپ ساسون بود و منشيليدجرج ِسر فيلو یمنش. داشت مخصوص درکنار خود 

از ) لديروچ ژرژ  يیلو( نام ژرژ ماندل به یهوديکلمانسو  یار اصليدست
  )٢( . فرانسه یلدهايوابستگان روچ
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   :توضيحات و مآخذ◄
 

روزنامه : منبع» چه کسانی قزاق گمنام را بر ايران مسلط کردند؟ «-عبدهللا شهبازی   -١
 |١٣٩٢/١٢/۵| -و به نقل ازمرکز دائرالمعارف بزرگ بزرگ اسالمی -  ايران

http://www.cgie.org.ir/fa/news/9873 
  
و  ١٢٩٩کانونهای استعماری ، کودتای « : منبع سايت عبدهللا شهبازی  - ٢

  ١٢٩٩سخنرانی در کنفرانس هشتادمين سالگرد کودتای ( صعود سلطنت پهلوی 
abdollah.shahbazi@gmail.com  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٦٠٠                                                                             ٧    دق ، 

  

  

  

  
  فصل يازدهم 

  
  و ايل شکاک سيميتقو 

  
عيل آقا سيميتقو که قبل از کودتا  در اين فصل از کتاب شرحی  از شورش اسما 

برعليۀ حکومت مرکزی آغاز شده بود  و تا هنگام کشته شدن  او که در   ١٢٩٩
  .پايان يافت  می آورم ١٣٠٩سال 

ايران  و جنگ جهانی  اول، آوردگاه  ابرقدرت «  تورج  اتابکی درمقدمۀ کتاب  
ای از  وان مقالهعن» اسماعيل آقا سيمکو، جنگ ساالر کرد«: می نويسد» ها 

مطالعات تطبيقی جوامع اسالمی  ISI Mمارتين ون برونسن صاحب کرسی 
ايران و جنگ «معاصر در دانشگاه اوترخت است که نگارنده فصل پنجم کتاب 

او در اين . را به آن اختصاص داده است» ها جهانی اول، آوردگاه ابرقدرت
چهره در مرز ايران و فصل اسماعيل آقا معروف به سيمکو را سرشناس ترين 

داند که زيرکانه از امکاناتی که در تاريخ پرآشوب منطقه درربع قرن  عثمانی می
ها و  بيستم فراهم ساخت، سود برده و تعادل خود را بين عثمانيان و روس

برونسن در ادامه اين فصل به طوايف کرد . ها حفظ کرد ايرانيان وسپس انگليسی
کند و پس از آن دوباره به موضوع سيمکو  ه میهای بزرگ اشار در ميان دولت

و در باره اش    ».دهد بازگشته و شرحی بر شورش او عليه حکومت مرکزی می
  : اينگونه   شرح می کند

  
سيمکو به مقام رهبری کل شّکاک، دونی  ايل بزرگ کردهای ايران، دست  

ک ها در شّکا. فقط ايل َکلُهردر غرب کرمانشاه از آن بزرگ تر بود. يافت
مناطق کوهستانی صومای و بِرادوست درغرب سلماس و اروميه سکونت 

آن ها به استثنای اتياع غير طايفه ای خود  به  ١٩٢٠حول و حوش  سال . داشتند
  .خانوار بالغ می شدند ٢٠٠٠حدود  
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از دهه ی  در اين دوره آماری ز طوايف همسايه در دست نيست، ولی ازارقامی
  )١: (می توان  ظرفيت  نسبی آن ها را در روزگار سيمکو حدس زد١٩۶٠

،  ١٣۵٠ –، َهرکی١۵٠٠ -، َمنگور ٢٠٣٠خانوار، ميالن ۴۴٠٠ - شّکاک 
 –، بيگ زاده ۶۵٠ –، پيران ٧۵٠ -، َزرزا ٩۵٠ –، مامش ١١٣۵ –جاللی
  . ٣٠٠-، حيدران  ۵٠٠

تی درطرف ديگر مرز نيز هستند گفتنی است که اين طايفه ها اغلب دارای جمعي
به ويژه هرکی وحيدران بزرگ  ترازآن .  که دراين ارقام به حساب  نيامده اند

  .اند که اين اعداد نشان می دهند
تابستان . فقط اقليتی از شّکاک ها هنوز کامالً کوچ رو باقی مانده بودند ١٩٢٠تا 

دند و زمستان ها ازجلگه ها از مراتع خالصه ی تََگَورو دشت بيل استفاده می کر
بيش ترطايفه دامدار بودند و زمستان ها را در دهکده های . ی سلماس و اروميه 

کشاورز  کرد غير طايفه  ( شّکاک ها برعده ای ُکرمانج . کوهستانی ميگذراندند
رابطه ی . سيطره داشتند که جمعيت آن ها سه برابرخود شّکاک ها بود) ای 

بسياری از . ی نيزبا مسيحی های بين خود داشتندانگلی همانند/ همزيستی 
مسيحيان کما بيش ثروتمند بودندو افزون  بر زراعت و صنعت به دامپروری 

. اسب داشتند  ۴٠گوسفند و   ١٠٠٠برخی  ازآن ها  نزدک  به . نيزمی پرداختند
احشام را تابستان ها دو سه چوپان شّکاک با گله های طايفه به ييالق می بردند 

  )٢(.ردان  ديگر برای کشت و کار در روستا  می ماندندوم
شّکاک درچپاولگری و راهزنی مشهور . طايفه درآمدی هم ازراه غارت داشت

برخی نويسندگان حتی ادعا کرده اندکه در آمد اصلی آن ها از اين راه . بودند
آماج حمالت آن ها گويا پيش تر جمعيت های يکجا . بوده است نه ازدامپروری

قربانيان معموالً آشوری . ين دشت ها و دره ها بوده اند تا کاروان های تجارینش
وشعيان آذری  ) نسطوريان يا گرويدگان به کليسيايی اروپايی يا امريکايی( ها

نيکيتين  ديده است . اما شّکاک ها همه را بدون استثنا غارت نمی کردند. بودند
برادر بزرگ سيمکو که بدنامی که دشت نشينان تنگدست در مورد جعفر  اقا، 

  بارها  پيش آمده که « طايفه بيشتر به خاطر اوبود، نظر مثبتی داشته اند؛ زيرا
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  )٣(.»وقتی خرپولی رالخت کرده،مقداری ازاموال غارتی رابين فقرا تقسيم کرده
.  ايل شّکاک از طوايف بسياری دراندازه ها ومراتب نابرابرتشکيل می شود

طايفه را در بر می گيرند  که از   ٢۵رنده به دست آورده تا فهرست هايی که نگا
طايفه را دارای  اهميت  ٣ازميان همگان  )۴(.طايفه بيش تر نام برده می شود ٩

عبدوئی يا عودوئی،  ماِمدی  يا ممدوئی، :  سياسی می شناسند ۀمحوری و سلط
ايف نامبرده بقيه بيش ترحاشيه ای به نظر می رسند  وز مانی به طو. و کاردار

درمواقع ديگرچندان محلی .رئيس مقتدری داشته باشند وند که آن هاشملحق می 
تحت الحمايه «بعضی طوايف ظاهراً موقعيت وابسته ای مانند. ازاعراب ندارند

  :نيرومندِهناره  می نويسد ۀزيرطايف ۀچنان که نيکوال گيالن دربار. داشته اند» 
ار شّکاک است، چون رئيس آن از قديم  خود که به نوعی  خراجگذ... طايفه ای 

آن ها جنگ طلب نيستندد واغلب پيش ور و ... را وامدار آقا شناخته است
ولی گاهی شّکاک ها ايشان را به جنگ می کشانند و از اقدامات تالفی . دامدارند

  )۵(.جويانه ی طوايف ديگر زيان می بينند
کامالًمستقلی  ۀنوزطايفهناره ه منطقه ديدن کرد از که بالو١٨۵٧سال 

فهرست های جديدتر، آن را جزو شّکاک  ۀدرهمسايگی شّکاک بود؛ ولی در هم
به همين سان طايفه ی . می دانند بدون اين که جايگاه نازل تری داشته باشد
طايفه ی کوچ  رو  ١٨۵٧مامدی که درآغاز قرن از اعضای  مهم شّکاک بود در

ّ  )۶(.مستقلی بوده است اک به ايل کنونی در نيمه ی دوم سده ی پس تبديل شکا
  .نوزدهم  رخ داده که  بسياری از طوايف ديگر روی به  انحطاط  نهاده اند

يکی از عواملی که اين رشد را ممکن ساخت و در ظهور خان های مقتدر 
. ه ای راجع به زد و خوردهای مرزی به خوبی نمايان استعمأثرافتاد درمطال

. ه ی کردی به نمايندگی از عثمانيان اداره می کردناحيه ی صومای را سلسل
دولت ايران شّکاک ها را که آن زمان درجنوب اين ناحيه زندگی می کردند  

به )٧(. به دست اينان افتاد ١٨٩٣تا  ١٨۴١تشويق به تصرف صومای کرد و از 
عنوان پاداش و بعدها در تالش بی ثمری برای جلوگيری از حمالت شّکاک ها 

  .ايران، دولت  ايران خوانين ّشاک را به واليگری  نواحی  مرزی گماردبه مرز 
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ايل شّکاک دارای دو پِزاقا يا تيره ی ملکانه، منسوب به وطايف عبدوئی و 
اولی  خود را از نسل خان ها کردی می دانست که در جنگ های . کاردار، است

برسر رهبری کل  اين دو خاندان همواره. صالح الدين  تيوبی شرکت کرده بودند
ايل يکديگر رقابت داشتند؛ اما اغلب اواقات ، هريک بربخشی از ايل حکومت  

  .داشت
در آغاز قرن دست کم سه خان برسررهبری کل شّکاک ها با يکديگررقابت 

 )٨(پسران او. نيرومند ترين آن ها احتماالً علی آقا از پزاقای عبدوئی بود. داشتند
جنگاورانی دالور و تاراجگرانی بی باک شناخته  جعفر آقا واسماعيل آقا خود

منابعی گفته اند او ( خان دوم عمر آقا رئيس طايفه ی ماِمدی بود . می شدند
سپس برادرش ( سومی مصطفی آقا ). عمومی سيمکو بود؛ تشتت آرا بسيار است

از پزاقای کارداربود که طوايف کوچک و بزرگی را زير فرمان خود ) اسماعيل
بخش ديگری از پزاقای . ر اين دوره  بسياری  ازخان ها کنار رفتندد.  داشت

عبدوئی به سرکردگی يوسف، برادر علی، که در ناحيه ی جنوبی  تری سکونت 
جنوبی تری سکونت  ۀداشتند پس از آن که علی يوسف، برادرعلی، که درناحي

ی از آن داشتند پس ازآن که علی يوسف را کنار زد پراکنده شدند و سپس  بسيار
عمذ آقای مامدی رامقامات ايرانی . ها به دست کار دارهای رقيب به قتل رسيدند

.  طمعه ی رقيبان عبدوئی خويش شد ١٩٠۶کشتند و مصطفی  آقا در ١٩٠٢در
در همين زمان جعفرآقا را هم که به رغم عناوين رسمی اش هنوزبا حمالت خود 

حسين [ان بودنظام السلطنهبه اروميه و سلماس و خوی مزاحم حکومت آذربايج
حاکم وپيشکارآذربايجان، به تبريزدعوت کرد و خون  او را ] قلی خان مافی

  )٩(.ريخت
شايد همين غيبت اغلب خان های کارآزموده ی ديگر بود که رشد ناگهانی 

با اين  خال  او خود نيز سياستمداری با هوش و . سيمکو را ممکن گردانيد
در .  چه زمانی با چه کسانی  هم پيمان شودفرصت طلب بود که می دانست 

نوجوانی به برادرش جعفر در غارتگری هايش کمک کرده بود و خود راه او را 
در انقالب مشروطه با . پی  گرفت و اشراربسياری را جذب موکب خويش کرد
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درافتاد و بدون اين که دعوت شده ) آذری های شهر نشين( مشروطه خواهان
ار  به نيروهای اقبال  السلطنه، حاکم  ماکو، پيوست  که به نفر سو ٣٠٠باشد با 

پاداشی که گرفت اين بود که . پيوست  که به ستيز با انجمن خوی برخاسته  بود
اگرچه چپالگری های وی هنوزادامه داشت . نايب الحکومه ی منطقه ی قُطورشد

  )١٠(.حکومت مرکزی بر انتصاب او مهر تأييد زد
ول نه عثمانيان و نه روس ها هيچ يک اراضی شّکاک تا آغازجنگ جهانی ا

او  ١٩١٣پيش از. روابط سيمکو با هردولت بيش ترغيرمستقيم بود. رانگرفتند
گويا با آذری هايی که ضد روس وطرفدار   عثمانی بودند همکاری می کرد، اما 
دراين سال  يکی از آن ها را که به اوپناه آورده بود برای خوش  خدمتی تسليم 

از قرار معلوم کارش نتيجه داد ودرهمين سال ناظر  روسی  )١١(.روس ها کرد
از قرارمعلوم کارش نتيجه داد و در همين سال ناظر روسی . تسليم روس ها کرد

رقيب اصلی ( نوشت دو خان که پيش تر تحت الحمايه ی اسماعيل آقای کار دار
  )١٢(.ری خوردندبودند با فشار روس ها به سيمکو سوکند   وفادا) سيمکو

اکنون سيمکو با مليون کرد تماس دائم داشت و ظاهراً گفتمان آن ها را پذيرفته  
  .بود، هرچند روشن  نيست که برای او چه معنايی  داشت

سيمکوبا يکی ازخواهران شيخ سيد طاها، نواده و جانشين شيخ عبيدهللا معروف، 
ود فراوان داشت زيرا اين وصلت برای او س )١٣(.پيمان زناشوئی بسته بود

دهه ی بعد، . طاها پرنفوذترين مرد سرحد و از رهبران ملی گرای کرد بود
  .سيمکو و طاها با يکديگرهمکاری زيادی پيدا کردند

يکی آشنا ديگر سيمکو عبدالرزاق بدرخان ازخاندان ملی گرای مشهور وازنسل 
يک بار به روسيه سيد طاها وعبدارزاق و برادر سيمکو جعفر. اميران بوتان بود

هدايای نفيس و پيغام  های تشويق آميزی که تخيالت و « دعوت شده بودند وبا 
عبدارزاق انتشار ١٩١٢در.باز گشته بودند )١۴(»آمال ايشان را برمی انگيخت

والی چندی بعد روس ها او را از . ماهنامه ای کردی را در اتروميه آغازکرد
مسئوليت نشريه را سيمکو به  -يک مورخ به نوشته ی  -اروميه تبعيد کردند و

  .که ديگر  منتشرنشد١٩١۴عهده گرفت، تا 
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در سال های جنگ سيمکو خود را از در گيری ها کنار نگاه داتش و کشيد، 
خود  به نواحی مرزی، همه ی درها را به روی خود بازنگه  ۀضمن تعميم سلط

ردند، اما بعد که روس هايک باراوگرفتند ودرتفليس روانه ی زندان ک. دارد
هويج را ازچماق کارآمدتر ديدند اجازه دادند به آذربايجان برگردد به شرط آن 

و پس از انقالب روسيه که لشکر  )١۵(بماند» وفادار«که درخوی اقامت کند و 
ژنرال باراتوف ازکردستان مرکزی فراخوانده شد، سيمکوتوانست بسياری از 

با شهرتی که در مقام . را به دست آورد جنگ افزارهای ايشان ازجمله توپ ها
يک رهبر ملی پيدا کرده بود  از ديگر نقاط  کردستان نيز سيل اسلحه به سويد او 

سالح ها يا برجای مانده از روس ها بود يا به شبه نظاميان . سراسرازيرشد
  .کردی   تعلق داشت که در  کنار عثمانيان جنگيده بودند

افراد (آشوريان نسطوری. ه خود را مسلح کردولی سيمکو تنها کسی نبود ک
های بسياری حنيزسال)محلی، امابه ويژه گريختگان ازهّکاری که جنگنده تربودند

روس ها که . داشتند و ارامنه ی مسلح آناتولی هم آن ها را تقويت می کردند
درحال ترک محل قادربه محافظت از آن ها نبودند سالح های  زيادی  برای آن 

به نوشته ی . تند و تشويقشان کردند که واحدهای رزمی تشکيل دهندها گذاش
يک هيئت نظامی فرانسوی نيز برای آشوريان اسلحه آورده بود تا   )١۶(ارفع

آشوريان اسلحه آورده بود تا بتوانند . بتوانند از خود در برابر عثمانيان دفاع کنند
رزويی راداشتندکه سيمکو آشوری ها همان آ. از خود دربرابرعثمانيان دفاع کنند

آذری   ( جمعيت مسلمان منطقه . تأسيس دولت مستقلی دراروميه و سلماس: داشت
. آن را نمی پسنديدند وبيش ترازآن ها دولت ايران) ها دردشت وکردها درکوه ها

گرسنگی وويرانگری دوجانبه، که روس های درحال خروج سهم کوچکی درآن 
بيش .  مسلمانان رابه يکديگر دوچندان ساختنداشتند، کين توزی مسيحيان و 

ديدند، زيرا مسيحيان جنگ »  غيرطايفه ای« ترين آسيب را آذری ها و کرهای 
)  ١٢٩۶بهمن /  ١٩١٨ ۀفوري( درآشوب های اروميه . افزارهای بهتری داشتند

دولت ايران  قادر نبود نظم را بر . مسيحيان غلبه کردند و همه ی شهر را گرفتند
به پيشنهاد او سيمکو . از اين  رو حاکم تبريز دست بدامان سيمکو شد. ندقرارک
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َمر شمعون، رهبر دينی و دنيوی   نسطوريان، را برای گفت و گو درباره ی 
ناجوامردانه  فرمان قتل اورا  ١٩١٨طرح اتحادی دعوت کرد و مارس 

  )١٧(.داد
وريان،که انگليسی ها افراد سيمکو درنبرد قشون مهاجم عثمانی با ارامنه و نسط 

اما . کوشيدند با نيروی آن ها جلوی پيشروی عثمانيان را بگيرند، شرکت نکردند
بعد که اغلب نسطوريان، بی رهبرمانده و وحشت زده ، پا به فراراز اروميه 
گذاشتند مردان او در تعيقب آنان به سربازان عثمانی پيوستند و بسياری از آن ها 

آنگاه سربازان  )١٨(). ١٩١٨ژوئن يا ژوئيه ی ( رابه خاک وخون کشيدند 
که کسانی گفته اند سيمکو وسيد طاها گسيلشان ( عثمانی وشبه نظاميان کرد

  )١٩(.وارد شهر شدند  و باقی مانده ها   را به يغما  بردند) کردند
جنگ جهانی، عثماينان از آذربايجان رفتند وحکومت نيرومندذی  ۀدر پی متارک

دولت ايران حاکمان تازه ای برتبريز و اروميه گماشت، . نماند   درايالت برجای
يگانه قدرتی که . اما اينان نتوانستند درغرب آذربايجان اعمال حاکميت کنند

پايگاه نيرومندی داشت سيمکو بود که موکب شخصی خود را با چند صد سرباز 
فراری از  بسياری ازاينان کردها بودند؛ يا کردان. عثمانی تقويت کرده بود

بقيه را مزدورانی تشکيل می دادند . خدمت يا  کردهای دارای انگيزه های ملی
قشون . که سيمکو آنان را با مزد چشمگير و وعده ی همسر جذب خود کرده  بود

که برخی (  نا کار آمد حکومت آذربايجان حريف مسلسل ها و توپ  های ايشان 
  .نمی شد)  را از روس  ها گرفته بودند

کومت تا چندی  نتوانست  سيمکو  را رام کند و  او گستاخانه تر از پيش پيش ح 
حاکم اروميه، سردارفاتح، برای ديداربا سيمکو به  پايگاعش .دردشتها جوالن داد

رفت  و با زبان خوش کوشيد او را به راه ) جنوب غربی ديلمان( در َچهريق 
ف او گرفت و خراجی را که  بياورد، ولی گويا سيمکو  اين را هم نشانه ی  ضع

می شمردند و »  غارت « و ايرانی ها  آن را ( برای حفظ لشکرش نياز داشت 
اندکی . حتی به نواحی پيش تری تحميل کرد) می گذاشت» ماليات« او نامش را 

بعد حاکم  تبريز، مکرم  الملک، به فنّاوری جديد متوسل شد و بمبی را در جعبه 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٦٠٨                                                                             ٧    دق ، 

  

  

  

انفجار بمب . ی شيرينی جاسازی  کرد و برای او فرستادای شبيه ای شبيه جعبه 
به مرگ برادرکوچک سيمکو و سکانی از موکب وی انجاميد ، اما به شخصی 

  )٢٠(.که هدف  اصلی  بود گزندی  نرسيد
  

  شورش  سيمکو  بر حکومت  مرکزی
/   ١٩١٩فوريه ی. در اين ميان سيمکو سرگرم تدارک برای اعالم استقالل بود 

نشستی بين بزرگ ترين خان های کردستان ايران بر گزار شد و  ١٢٩٧بهمن 
اما توافق به عمل .  در باره ی خيزشی همگانی عليه دولت   ايران گفت و گوشد

سيد   طاها که به  )٢١( .آمد که تا اعالم نظر دولت های بزرگ دست نگه دارند
دون اين که منافع  البته ب( سيمکو پيوسته بود و کامالً  با او همکاری می کرد

برای جلب   ١٢٩٨ارديبهشت / ١٩١٩ماه مه )شخصی خود را فراموش کند
سيمکو خود . حمايت انگليسی ها از تأسيس يک دولت مستقل کرد راهی بغدادشد
نظامی  غير ۀنيزنامه ای باهمين درخواست برای آرنولدتالبوت ويلسون، نمايند

به   استناد .  قول مشخصی نگرفتنداما هيچ کدام . دولت انگليس دربغداد، نوشت
درهمين زمان  سيمکو و سيد طاها  در برابر پيشنهاد بازگشت  )٢٢(یمنابع ارمن

. ارامنه به شرق  آناتولی ايستادگی کنند و در مقابل به آن ها قول کمک دادند
سال های بعد، دوخان کرد تماس خود را هم با انگليسی ها وهم  با مليون عثمانی 

  .ندحفظ  کرد
سيمکو منتظراعالم  قيام  خان های ديگر نماند و خود ديلمان را گرفت و خوی  

سپس به محاصره ی  اروميه  پرداخت و بخشی ازجمعيت  .  را تاراج  کرد
را که از شناسايی حاکميت او و پرداخت ) شمال غربی ديلمان( آذری لکستان 

تا شرفخانه در کرانه ی  آن هايی را که  گريختند.  ماليات سرباز می زدند کشت
نواحی شمال  ١٢٩٨/  ١٩١٩تا پاييز. شمالی درياچه ی  اروميه دنبال کرد

اما تبريزصاحب فرمانده   )٢٣(.درياچه نيز به اشغال کردهای سيمکو درآمد
نظامی تازه ای به نام سردار انتصار شده بود  که هر چقدر سرباز  می توانست  

گرد آورد و سازماندهی )  ارا شبه نظامی آذریز ژاندارمری وقزاقخانه و سوا( 
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تهران آمده  بود،  اين سربازان به فرماندهی فيليپوف،افسر قزاقی که تازه از.کرد
سيمکو به . کردهای سيمکو را عقب راندند و تلفات سنگينی بدان ها  وارد کردند

هی شامل گرو( پايگاه کوهستانی خوددرچهريق پناه برد و بساری از هوادارانش 
فيليپوف   )٢۴(ولی به علتی نامعلوم. او را ترک گفتند) ازسربازان سابق عثمانی

به جای اين که کار را يکسره  کند و سيمکو را به تسليم بی قيد و شرط  وا دارد 
به مذاکره با او پرداخت و او قول داد که اموال غارتی لکستانی ها را بديشان 

ص کند وهمه ی سالح های خود را به بازگرداند و سربازان عثمانی را  مرخ
  .دولت بدهد

کل ماجرا تقويت موضع سيمکو  ۀهيچ يک از وعده ها تماماً عملی نگرديد ونتيج
حال گمان می رفت که وی می تواند مصون از مجازات در . در ميان کرده بود
او دوباره  بر دشت های اروميه و سلماس  ١٢٩٩/ ١٩٢٠در. برابر دولت بايستد

:  خوی مسلط شد وبر اروميه حاکمانی به انتخاب خويش گمارد ۀمنطقو جنوب 
نخست مردی از اهالی شهر به نام  ارشاد  الملک را و سپس خان کردی از کهنه  

وسيعی جوالن می دادند و بيش تر   ۀشهر به نام  تيمور آقا و افرادی در ناحي
و دست به غارت برای تهيه ی اسلحه و تأمين هزينه ی لشکر کشی های  بعدی ا

يک روز هزاران نفر از مردم اروميه را از هرصنف وطبقه درباغی . می زدند
قبضه تفنگ و همين اندازه سکه ی  ۴٠٠٠٠نزديک شهر به گروگان گرفتند و

« بر روستاها نيز همين گونه )٢۵(.طال درازای آزادی آن ها مطالبه کردند
برای آزاد سازی سازی منطقه  نيروی ژاندارمی که از تبريز. می بستند» ماليات

از شرفخانه رانده  ١٢٩٩اسفند /  ١٩٢١آمد از کردها شکست خورد و مارس 
سيمکوباز خود را نيرومندتر نشان دادو پيروان بسيار ديگری به دست . شد

  .آورد
. پيروزی های ديگری بر قشون دولتی درهمين سال قلمرواو را گسترش داد  

پياده ،با پرچم عثمانی  ۵٠٠سوار و ١٠٠٠« نوز سپاه  او را ه ١٩٢١در مارس 
نفر تخمين  زدند  ۴٠٠٠تابستان که يورشی  آورد شمار آن ها را . می خواندند» 
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در واپسين يورش بزرگ او .  تن رسيدند ٧٠٠٠به ١٣٠٠/  ١٩٢١و در پائيز 
  )٢۶(.تن شرکت داشتند١٠٠٠٠انجام گرفت نوشته اند ١٣٠١/ ١٩٢٢که تابستان
تقريبی است و جز  در مورد آخری فقط  بخشی از نيرويی را که  او    بر آوردها

رهبری  .  به هر حال افزايش روسن است. می توانست بسيج  کند دربرمی گيرند
  .سيمکو را شمار فزاينده ای  از طوايف  به رسميت می شناختند

جلسات متعددی به رياست سيمکو برگزار » شورای خوانين  کرد« ١٩٢٠اوايل 
َهرکی ( رده بودودر آنها نه فقط سران برخی ازبزرگ ترين طوايف آذربايجانک

بلکه سران ايل هر توشی و ديگرطوايف َهّکاری  ) ، بيگ زاده، جيدران ، شّکاک
احمد خان نامی  ١٣٠٠/   ١٩٢١گفته اند سيمکو در. نيزشرکت جسته بودند 

  )٢٧(.نهادند بزرگ بر آن گردن ۀاين طايف ۀرابه راس کل هرکی گماردوهم
قلمروسيمکوسرتاسرغرب درياچه ی  ١٣٠٠تابستان /  ١٩٢١در نيمه های   

اروميه تابانه و سردشت در جنوب و گوشه ی شمال غربی عراق را که انگليسی 
. ها و کماليست ها هنوز بر سر آن با يکديگر   کشمکش داشتند در بر می گرفت

، اکنون ماَمش و َمنگور و ده  افزون  بر همه ی  ايل شّکاک و طايفه ی هرکی 
زرزا و ِگوِرک و فيض هللا بيگی و پيشدری و طوايف کوچک  بُکری و پيران  و

قشون  ١٣٠٠مهر/  ١٩٢١اکتبر  )٢٨(.اطراف   بانه نيزبه سيمکو پيوسته بودند
شد که تا اين تاريخ در دست  نيروهای ) مهاباد( سيمکو وارد شهر ساوجبالغ 

تن زخمی شدند وانگيزه    ١۵٠نفر کشته و ٢٠٠ژاندرمری  از پادگان. دولتی بود
و رفتار بسياری  از اف راد سيمکو را شاييد بتوان در پرتو اين حقيقت دريافت  
که آن ها پس  از فتح  ساوجبالغ ،  با اين که بيش تر سکنه ی آن برخالف اهالی 

   .اروميه و ديلمان  کرد بودند، بی درنگ   دست به چپاول آن زدند
. ديگر  ملّيون  کرد بعداً از سيمکوبه خاطر اين تاراجگری بازخواست کردند 

کاشين تخم نفاق در ميان کردها جز خدمت به دشمنان ايشان  بود؟ در پاسخ  اين 
اتهام  که رجل کردی از سليمانيه به سيمکو وارد  کرد او گفت اوالً ژاندارمری  

م  مردانم  را از ادامه ی   نبرد تا جنگ رابه داخل شهر  کشانيد و من نتوانست
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مرحله  ی  بعد اش  که غارت  بود باز دارم؛ درثانی، واکنش طوايف ده بُکری 
  )٢٩(.قابل پيش  بينی نبود -که حوالی ساوجبالغ زندگی می کردند -و منگور 

  ساوجبالغ  را به پايتختی برگزيدند، اما سيمکو خود آن جا نماند و حکومت  
شهر های . وفا داری از طايفه ی مامش بود سپرد مزه آقا که خان شهر را به ح

  )٣٠.(آذری مياندوآب ومراغه و بناب تسليم نامه  به ساوجبالغ  فرستادند
پيروزی نظامی پياپی برنيروهای دولتی به اعتبار سيمکو در چشم کردها    

  ١٣٠١تير /  ١٩٢٢ژوئيه ی . افزود و شمار هوا خواهان او را فزونی بخشيد
شاهين ( قلمرو او به نهايت وسعت خود رسيد و از شرق و جنوب تا صائين قلعه

. البته سيمکو با طوايف جنوبی ترنيز پيوسته درتماس بود. و سقز پيش رفت) دژ
در مريوان و اورامان نفوذ داشت و حتی طوايف جنوبی تری در لرستان آماده 

ان های کرد بسياری در عراق خ)  ٣١.(به طرفداری از قيام او بودندی  خيزش 
برنامه ی روشنی  برای اقدام يکپارچه . و عثمانی هم با او روابط دوستانه داشتند

. ر کار نبود اما ارتباط با مرد نيرومند کاميابی همچون سيمکو زيان نداشتد
يد قصد دارد به ان ها آپخش شد که دولت ايران چون از عهده ی کردها  بر نمی 

  )٣٢.(هدخود مختاری  بد
اسفند /  ١٩٢١پس از کودتای فوريه ی . مدآولی شايعات بی پايه از کار ر 

، رضا خان کمر به ساخت ارتش ملی پيش رفته و با انضباط و يکپارچه  ١٢٩٩
و حتی  اوايل   ١٩٢١در. ای بسته  بود و کوشش های او به زودی نتيجه می داد

وهای جورا جور  دولت سيمکو توانسته بود شکست های مکرری بر نير ١٩٢٢
ر اوارد آورد بسياری از جنگ افز) ها شبه نظاميان، قزاق ها، ژاندارم( ايران

عمليات سازمان يافته  ١٣٠١مرداد /  ١٩٢٢اما در اوت . های ايشان را بگيرد 
پيروانش   ) ٣٣(.در آوردباز سازی شده ی ايران وی رابه زانو در  ی ارتش

نا چار به خاک  .   ان وفادار کسی درکنارش نماندپراکنده  شدند و جز مشتی  يار
سيسيل ادموندز  که در بدو ورود   .  عثمانی  گريخت و سپس  روانه ی عراق شد

او به عراق با وی مصاحبه کرده است می نويسد که او دل  خونی از دولت   
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تولی هميشه وعده ی کمک داده  ولی اکنون  .  های عثمانی و انگليس داشته است
ر برابر او صف آرايی کرده بود؛ و دومی با اين که اوبه کارش می آمد دست د

  )٣۴.(روی  دست گذاشته و نابودی  او را تماشا  کرده بود
    

به   سيمکو در دوران پناهندگی اش درعراق بيکارننشت و بی درنک آغاز
ا   تحکيم  پيوندهای پيشين با خان های مقيم عراق کرد تا زمينه ی ازگشت خود ر

با هم پيمان سابقش سيد طاها  تماس گرفت که اکنون برای   . به ايران آماده کند
بيرون راندن عثمانی ها از رو انداوز با انگليسی ها همکاری می کرد و عالقه   

از کسان    يکی .  اش را به  ماجرجويی  های  بيش تر در ايران از دست داده بود
ارکرد شيخ محمود در سلميانيه بود، پرنفوذ آن ها رابطه برقربا  ديگری هم که

که او نيز جندان عالقه ای به کارسيمکو نشان ترين رهبرملی جنوب کردستان 
سيمکو  حتی کوشيد در دل رانده  شدگان آشوری رخنه کند که انگليسی ها . نداد

ان و همچنان  در انديشه ی بازگشت به اروميه و سلماس شبه عراق  برده بودند 
در . هر جا رفت به اواحترام گذاشتند اما هيچ کس حاضر نشد کمکش کند  .بودند

ن ها  نيزخيری آعثمانيان به نزد آن ها رفت ولی از برای جلب حمايت   ١٩٢٣
واپسين تالش ١٩٢۶در. ازگشتبرضاخان بخشيدش به ايران ١٩٢۴در . نديد

ست آوره نافرجامش را برای باز پس گيری استقاللی که در گذشته کما بيش بد
بخش هايی از طوايف هرکی و بيگ زاده  شهر ديلمان  بود انجام داد  و به ياری

دولت ايران دو ١٩٢٩در. اما باز ناچار به فرار به عراق شد. اصره  کردحرا م
اما ند . باره به بازگشت دعوتش کرد وحکومت اشنويه را  به او پيشنهاد کرد

به .قشه اش را ريخته بود دولت که همين روز  بع از  ورودش، در شبيخونی 
  )٣۵.(قتل رسيد
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  سازمان بندی نيروهای سيمکو
  

ی اش ازهرگونه سازمان بندی   گبزرگترين کاستی جنبش سيمکو بی بهره 
فقط شبکه ای از روابط  شخصی وجود داشت و نه حزبی برای  . رسمی بود

شهر . نگی سازماندهی هواداران در کار بود و نه حکومتی رسمی يا شورای ج
اداره می کردند که هر   وميه وساوجبالغ را حاکمان منصوب سيمکوهای مهم ار

ً پشت ميزحاکمان پيشين   دو خان های بی نسبت با آهالی آن ها بودندو صرفا
نظامک مالياتی  منظم و معقولی وجود نداشت و . نشسته بودندگماشته ی تبريز 

هر چند در . تأمين می شد  خزنه ی سيمکو از محل غارت بی حساب و کتاب
اين در اين مورد در منابع مختلف، که اغلب طرف  او را گرفته اند، به شدت  

  .اغراق  شده است
. ی ارتش او، مانند همه ی ارتش های عشايری، پيوسته نوسان داشت اندازه

هسته ی کمابيش ثابت آن از موکب های  خوانين ، به ويژه  موکب خود سيمکو  
در . ی شدمو خان رئيس  طايفه ی کاردار ايل شّکاک، تشکيل و موکب عمر

ر باز  پيشين  ارتش عثمانی را در برمی سموکب  سيمکو چند صد   ١٩١۶
گفته اند . گرفت  که همه   سراپا  مسلح  و آموزش  ديده  از مربيان  آلمانی بودند

ها   نيروی بزرگی ترکی داشت که ايرانيان و انگليسی  ١٩٢٢ – ١٩٢١او در 
اگر چه دليل  )  ٣۶. (در اختيارش گذاشته  باشدمی زدند دولت  آنکارا  حدس

به احتمال قوی ملّيون کردی از . است برای سوء  ظن آن ها به دست نيامده 
کردستان ترکيه در موکب او بوده اند ونگارنده  درتحقيقات  خود بين  کردهای   

ی شنيده است در باره ی هنوز  روايت های زياد ١٩٧٠ترکيه  در دهه ی 
ولی حتی اين هسته . افرادی محلی که به شرق فته  و به سيمکو پيوسته بوده اند

بسياری ازسربازان   عثمانی که به  به او  ملخق   . ی مرکزی نيزکامالً ثابت نبود
انتصار و فيليپوف که عفو عمومی  اعالم   ١٩١٩شده بودند در لشکر کشی سال 

مزدورها  نيز که  بيش تر انگيزه ی مالی داشتند تا عرق .  کردند  تسليم شدند
ملی يا وفاداری  شخصی، برحسب افت وخيز مال و مکنت سيمکو  می آمدند  و 
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شمار نيروهای  ١٩٢٢در حالی که کاميابی های  پيا پی تا ژوئيه ی .  می رفتند
  )٣٧(.هوا خواه  وفادار برای او نماند ١٠٠٠او را به نزديک  

ب قوی از لوازم  کار هرخانی است که سودای رهبری درسر داشته يک موک
قدرت که به دست  آمد بسياری ديگرنيز مزدور نيستند و نمی شوند بدو . باشد

خواهندپيوست و شکم اينان را ديگرنيز  که مزدور   نيستند و نمی شوند بدو 
ه ای   نيست شکم  اينان را ديگرخان سير نمی کندو بنابراين پار.خواهند پيوست 

جز اين که  در برابرخدمات نظامی خود دست به غارت بزنند والبته نه اين 
مزدورها درعارت   ها شرکت نکنند؛ می خواهيم بگوييم که خانن  ايالتی های  

  .ديگری هم دارد که کم  تر از او فرمان  می برند
بسياری  در حمله ها و  نبردهای سيمکو با قشون دولتی، نه فقط مزدوران که 

اکثراينان ازايل شّکاک وخاصه  از  . ازايلياتی های ديگر نيز  شرکت می جستند
در روزهای توانگری سيمکو، خان .  طوايف عبدوئی و ماِمدی و کارداربودند

پيش . های طوايف ديگر نيز با  مزدوران و ايالتی های خود بدو می پيوستند
و ماَمش وفادارترين ياران هرکی . ترين نفرت را طايفه ی َهرکی می آورد

در ايام شوربختی، چه . ديگران ديرمی آمدند و زود می  رفتند. سيمکو  بودند
عمرو خان، رئيس پزاقای . بسا نزديک ترين دوستانش او را ترک می گفتند

کاردار و از اين رو رقيب اصلی سيمکو در ايل شّکاک، که بارها   نماينده ی 
به توسط شيخی محلی با . به او پشت کرد١٩٢٢در  تام االختيارسيمکو شده بود،

حکومت   تماس گرفت و عفوخواست و درمقابل سوگند وفاداری به حکومت 
  )٣٨(.خورد و برای جنگ با سيمکو   اعالم  آمادگی کرد

گرچه سيمکوپس از آن که شکست خورد قدرت وظرفيت بسيج نفرات زياد را  
ظ ماند؛ چنان که بالفاصله بعد از احترام او نزد طوايف محفو. از دست داد

بازگشت اش به ايران ازخان های ايل شّکاک و طوايف هرکی و سورچی  برای 
  )٣٩(.عرض ارادت با کبکبه و دبدبه به ديدنش رفتند

سيمکو فقط ازطايفه ها جلب حمايت نمی کرد؛ به جلب حمايت نمی کرد؛ به 
ارها ازطريق خان هايی که ب. جلب حمايت دولت های  بيگانه  نيز اهتمام داشت
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کوشيد   -مثل سيد طاها   يا بابکر آقا پيشدری   - به انگليسی ها نزديک تر بودند 
اما در اين کار اگر هم موفقيتی به دست   )۴٠(از آن ها وقول حمايت بگيرد

همزبان، با مقامات شوروی درقفقاز و کماليست ها در وان . آورد اندک بود
مه های اوبه شوروی ها را گويا  بين راه باز می برخی از نا. تماس گرفت

چنان که پيشترگفتيم، مقامات انگليسی  و ايرانی ترديد نداشتند که  )۴١(. کردند
هيچ يک ازاين دولت های   . کماليست ها سرباز در اختيار اومی گذاشتند

 اما. خارجی  زمانی که او بيش  ترين نياز را کمک داشت از او پشيتبانی نکردند
ايرانيان که حکومت قُطور رابه ( دراوايل کارش روابط   اوبا مسئوالن  دولتی 

) او دادند؛ و روس ها و عثمانيان  که در دوران اشغال او را به رسميت  شناختند
گفتيم که اين روابط  با دولت . موضع او را در ميان کردها تقويت کرده  بود
شته در جنبش ملی آن ها نيز تا های همسايه هميشه در سياست کردها وجود دا

اين ارتباط  را می توان  جزئی ناکسستنی  از .  همين اواخر  تأثير گذاشته است
  .سياست طوايف کرد دانست

اتحاد بزرگی که سيمکو بين طوايف کرد پديد آورد تا زمانی دوام داشت که آن  
کرد عرق يکی از عواملی که آن ها را بسيج  می .  ها در حالت بسيج  بودند

اما شتاب کاهش پشتيبانی از او، در اوقات ادبار، حکايت از آن داشت  . ملی بود
ميان عشاير، بسيجی . که عرق ملی برای بيشتر پيروان او انگيزه ای فرعی بود

بايد هدف روشن تر ونزديک تری داشته باشد و امکان دستيابی به هدف ، خواه  
و خواه  با صرف )  يا قشون دولتیبر طايفه ی رقيب ( با  پيروزی نظامی 

غارت های مکرر در جريان  فتنه ی  سيمکو  ، که . غارت ، نبايد بعيد باشد
بسياری  از مليون درهمان زمان و بعدها  لکه ی  ننگی  بردامان  او شمرده اند، 
صرفاً عارض برآن  نبود؛  برای حفظ بسيج طوايف و از اين  رهگذر اتحاد آن 

در   –هنگامی که بسيج پايان می گرفت . ها ضرورت داشت ها،  شايد غارت
اين مورد به سبب آن که اغلب طايفه ها احتمال موفقيت را بسيار اندک می ديدند 

  .اتحاد  آناً از بين  می رفت  -و بنابراين رها  می کردند 
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  .نگارنده گواهی بر اين مدعا  به دست  نياورده است. ۵٩شريفی، عشاير، ص 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٦٢٢                                                                             ٧    دق ، 

  

  

  

  فصل دوازدهم
  

  اسمعيل آقا سميتفو
» شرح حال رجال سياسی و نظامی  معاصر ايران «دکتر باقرعاقلی در کتاب   

اسمعيل آقا سميتقو فرزند دمحم آقا و : در بارۀ  اسمعيل آقا سميتقو چنين آورده است
جعفرآقا مردی دلير و جنگجو . ک جعفر آقای کردازطايفۀ شکاک بودبرادرکوچ

حسينقلی خان نظام السلطنه مافی والی آذربايجان . ق. هـ ١٣٢٣بود ودرسال 
نظام السلطنه در ظهرآن . قرآنی مهر کرده  نزد وی فرستادو به آنها تأمين داد

. واهد رسيدمادام که من روی زمين هستم آسيبی به شما نخ: قرآن نوشته بود
جعفرآقا پس از دريافت اين تأمين نامه، بعنوان ميهمان وارد  تبريز شد و نظام 

. السلطنه در يک ميهمانی که به افتحار وی برپا کرده بود او را به  قتل رسانيد
در آن   زمان که فرمان قتل جعفر آقا صادر شد، نظام السلطنه دستور داده بود 

بودند وخود در آن چاله رفته بود که برخالف سوگند دراتاق مجاور چاله ای کنده 
بهر نحوی  که بود جعفر آقا باخدعه و . خود درظهر قرآن عمل نکرده باشد

کسان او برای خوانخواهی و انتقام ، هفده  نفر . نيرنگ نظام السلطنه کشته شد
از اعضای حکومتی را به قتل رسانيدند و از آن تاريخ اسمعيل آقا برادر کوچک 
وی درصدد انتقام گرفتن برآمد و برای دولت ايران خسارات مالی جانی فراوانی 

وی ١٣٠٠در زمستان سال. سال اين ياغيگری ادامه داشت ١۵واردآورد وقريب 
در منطقۀ  نفوذی خود بنای شرارت را گذاشت، دولت  فوج  ژاندارم تبريز را 

عده ای  که ملک . مودبه فرماندهی ياور ملک زاده  برای سرکوبی او اعزام  ن
زاده برای برخورد با سميتقو آماده کمرده بود يک گردان مختلط بود که متجاوز 
از سی صاحب منصب و چهارصد نفردرجه دار و ژاندارم درآن نيرو وجود 

اين جنگ سه . نيروی اعزامی درحوالی مهاباد با قوای  اکراد درگير شد. داستند
عدم پشتيبانی کافی ازمرکز، از اشرارشکست شبانه روز ادامه داشت و به علت 

عدۀ زيادی از نيروی دولتی درجنگ کشته شدند ، بقيه نيزپس از تسليم  . خوردند
عجيب اينکه سميتقو، ياور ملک زاده  و آجودان وی را بنام . تيرباران گرديدند
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و نايب تقی آلب نه تنها از بين نبرد  بلکه با عزت و رأفت از آنها پذيرائی کرد 
آنها را سالم و سالمت به تبريز فرستاد و شهر مهاباد را در حيطه قدرت خود 

پس از سقوط مهاباد، دولت مرکزی عده ای ازنظاميان گيالن  را به . قرار داد
فرماندهی خالو قربان از افسران تسليم شدۀ  ميرزا کوچک خان که سردار سپه  

او فرستاد وامير ارشد  وزير جنگ به او درجۀ سرهنگی داده بود، به سراغ
امير ارشد در اين جنگ کشته . قراچه داغی نيز با قوائی مأمور دفع سميتقو شدند

شد و قوايش شکست  فاحشی خورد و در نتيجه  اکراد  فاتحانه به محل اصلی 
  .خود يعنی قلعه چهريق وارد شدند

و مرحوم مهدی بامداد دربارۀ جنگ ژاندارم به فرماندهی ياور ملک زاده 
بعد دولت «  :جلد اول شرح حال رجال ايران می نويسد ١٣٧سميتقو درصفحۀ  

اين عده پس از . سرهنگ ملک زاده را باعده ای ژاندارم به جلوی   او فرستاد
درآن ايام اوضاع آذربايجان  مغشوش  . محاصره  شدن همگی با فرمانده خود کند

، قوای نظامی ايران را تحليل  قيام های پی در پی خيابانی والهوتی. و آشفته بود
داده بود و لذا سرتيپ حبيب هللا شيبانی که فرمانده قوای نظامی آذربايجان بود، 
به  تهران احضار و به سرپرستی مدارس نظام منصوب گرديد و به جای وی 
سرتيپ امان هللا جهانبانی رئيس ارکان حرب کل قشون به فرماندهی لشکر 

ً به جای وی کفيل ارکان آذربايجان منصوب شد و ام ير موثق نخجوان موقتا
  . .حرب شد

امان هللا  پس از ورود به تبريز برای سرکوبی افراد متمرد يک ستاد جنگی    
درهمين هنگام دکتر دمحم مصدق السلطنه . تشکيل داد و مشغول  مطالعه گرديد

هللا امان . والی آذربايجان ازسمت خود کناره گيری وبه تهران عزيمت نمود
ميرزا با حفظ  سمت فرماندهی  لشکر، امور استانداری را نيز به عهده گرفت و 

طرح عملياتی خود را برای حمله به سميتقوآماده  ١٣٠١روز هفدهم  مرداد ماه 
سرهنگ حسن بقائی را به کفالت استانداری آذربايجان منصوب کرد وخود . نمود

  .عازم مرکز ستاد جنگ در شرفخانه شد
   ميرزا قوائی را برای جنگ با سميتقو که مجموعاً هشت هزار ُکرد و امان هللا
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  :مسلح بودند ، بشرح زير گردی آوری نمود
فوج پياده پهلوی، فوج پياده احمدی وگردان آتشبارو : از پادگان تهران - ١

 .توپخانه وهنگ سوار سنگين  اسلحه
  .آتشبار توپخانهدو هنگ پياده، يک هنگ سوار، : از آذربايجان   - ٢
  .يک گردان پياده يک اسواران سوار: از قزوين  - ٣ 

  .يک گردان سوار: از همدان  – ۴
چريک های اميرعشايرو دستجات شاهسون درحدودسه هزار : قوای محلی -  ۵

سرتيپ فضل هللا خان بصير :  نفرفرماندهان نيروهای  قشون بشرح زيربودند
سرهنگ  کلبعلی خان، سرهنگ  محمود  ديوان، سرتيپ حسن خان ظفر الدوله،

  . پوالدين، سرهنگ گريگور و سرهنگ ابوالحسن خان پورزند
شروع رزم، اکراد رشادت فوق . جنگ از روز هيجدهم مرداد ماه آغاز شد

نه تنها حمالت ستون گارد و ستون  آذربايجان را . العاده از خود بروز دادند
. قتل عام ديگری بوجود آوردند قطع و هر يک را جداگانه محاصره کردند و

فرمانده قوا به ستون سوار نظام احتياط، فرمان حمله داد وگذشته از آن توپخانه 
ً هدف گيريهای . کوهستانی وآتشبارصحرائی، شليک را آغاز نمودند مخصوصا

ساعت جنگ بشدت  ٢۴. نايب غالمعلی بايندر موجب وحشت شديد اکراد گرديد
عقب نشينی . ها به قلعه چهريق عقب نشنی کردندادامه داشت وسرانجام کرد

کردها موجب تجری سربازان دولتی شد ومتفقاً دشمن را تعقيب و چهريق را در 
دراين نبرد عدۀ زيادی از کردها کشته شدندو . تاريخ بيستم مرداد تصرف کردند

در ترکيه . بقيه  به اطراف متواری و بعضی نيز به خاک ترکيه پناهنده  شدند
سميتقووعده ای از راهزنان ترک زد وخوردهائی بوجود آمد ودراين  ببن

نيت ترک های ترکيه که با . برخوردها جواهر خانم همسرسميتقو به قتل رسيد
پس ازفتح قلعه .  سميتقو به جنگ پرداختند، دستيابی به جواهرات آنها بود

وی چهريق، شهر اروميه که تبديل به تل خاکستری شده بود به تصرف نير
برای تعقيب سميتقو و ياران  وی فرماندهی قوا دستور داد هنگ . دولتی در آيد

سوارسنگين اسلحه آنها را تعقيب کند و اين هنگ بدون اکتشافاف نظامی وارد 
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پس ازفتح قلعۀ چهريق  . منطقۀ آنها شد و با تلفات بسيارسنيگين عقب نشينی کرد
ن هللا ميرزا به سردار سپه وزير و فرار اکراد، راپرت زير از طرف سرتيپ اما

  .جنگ و رئيس قشون  مخابره شد
  مقام منيع  وزارت جليله جنگ و فرمانده کل قشون دامت عظيمه 

به يمن اقبال بی زوال بندگان حضرت اشرف روحيفدا، سپاهيان دليرما طی 
چندين حمله شديد با وجود مقامت و پافشاری  فوق العاده  که از طرف  دشمن  

ل می آمد پيشرفت متهورانه  خود را امتداد  داده در نتيجه  فداکاری وجان به عم
دشمن با کمال  بی . فشانی خود شهر ديلمقان را به حيطه تصرف در آوردند

عموم نظاميان حاضرند که در ظل . ترتيبی و مرعوبيت تام درهزيمت است
د دشمن توجهات حضرت  اشرف روحی فداه  با هر قدر فداکاری که الزم باش

غداررا قلع و قمع و نابود نمايند و تمام اين حدود  را از لوث وجود آنها پاک 
  .نمايند

  سرتيپ  امان هللا  - رئيس  قوای آذربايجان  –اسد ١٩ – ١۴١نمره 
پس از وصول تلگراف امان هللا ميرزا فرمانده  قوای آذربايجان، سردار سپه  

ربازان را مورد توجه وامتنان رضاخان متقابالً فرمانده قوای اعزامی وس
دراين نبرد . قرارداد و به هريک از فرماندهان در خور فعاليتشان تقدير کرد

سرتيپ امان هللا جهانبانی وسرتيپ فضل هللا زاهدی نشان ذوالفقارکه عالی ترين 
  .نشان ارتشی  بود دريافت داشتند

ر وسيعی  در فتح  قلعۀ چهريق و شکست سميتقو توسط  قشون، بازتاب  بسيا
سطخ  کشور پيدا  کرد  و  اين  بازتاب فقط  توسط  وزير جنگ برای تبليغات 

روزنامه ها صفحات اول خود را به نبرد شکريازی اختصاص  . درست شده بود
  .داده بودند حتی احمد شاه هم از اروپا برای سردارسپه  تقديرنامه صادرکرد

  ١٣٠٣در سال .  ن منطقه  می زيستسميتقو پس از فرار به ترکيه تا چندی در آ
به نگام فرماندهی اميرلشکرعبدهللا خان امير طهماسبی مورد عفو قرار گرفته  

که سردار سپه  برای بازديد به آذربايجان   ١٣٠۴وارد ايران شد ودر بهار سال 
رفته بود ، سميتقو به اتفاق هشتصد نفراز فدائيان مسلح خود از سردارسپه  در 
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قبال کرد و سردار سپه وهمراهان  شب را در خوف و رجاء در سلماس است
  .سلماس  گذراندند و صبح  آنجا را ترک کردند

سميتقو هميشه در مورد از دست دادن طمعه خود که با پای خود به قتلگاه آمده 
سميتقو و ياران وی پس از چهار ده سال ياغيگری و . بود  نادم و پيشمان  بود

ان و غارت اموال مردم و آتش زدن و تخريب شهرها و قتل صدها ايرانی جو
دهات واسير گرفتن زنان و دختران مردم، سرانجام يه کيفراعمال  ناشايست 

يدهللا ابراهيم سلطان . درمحل جنابات خود کشته شد١٣٠٩او در سال . خود رسيد
 لشکر تبريز که بعدها  به فرمانداری چند شهر آذربايجان و کردستان رسيد و دو

دوره وکيل مجلس شورای ملی شد،  به عنوان شاهد عينی و يکی از طراحان 
قتل شميتقو، خاطرات خود را  تحت عنوان ماجرای  قتل سميتقو چنين نوشت  

  :است
ش است، فرماندهی لشکرآذربايجان به عهده سرتيپ حسن مقدم  ١٣٠٩سال 
ت به حداکثر جنگهای آرارات بين ارتش ترک و قاچاقچی های ُکرد آرارا. است

شدت خود رسيده بطوريکه مأمورين وزارت  خارجه ترکيه  و سفارت کبرای 
ترکيه در ايران هر روز مزاحم  وزارت خارجه  ايران بوده و گاليه  می کنند  

  .که قشون ايران به قاچاقچی ها  کمک می نمايند
ای  منظوراز قاچاق کلمه ايست که آن  روزبه زعمای ترکيه وعراق که در کوهه

در همان موقع برای . آرارات برعليه  ترکها قيام  کرده بودند، وارد  شده بود
بدست آوردن نفت کرکوک عراق اقداماتی می شد و شيخ محمود معروف  که 
مدعی معروف که مدعی سلطنت کردستان بود، قيام کرده وباعث زحمت ملک 

حار سعدون  پاشا فيصل اول پادشاه عراق را فراهم نموده بود که منجر به انت
. نخست وزيروطن پرست وشرافتمند عراق گرديد که البته ازبحث ما خارج است

دراين تاريخ نگارنده به فرمانداری عشاير مهاباد منصوب و دو سال بود که در 
اسمعيل آقا در محال  بارزان به شيخ احمد . آن سامان مشغول انجام وظييفه  بودم
يش در زمان رياست ستاد آرتش سپهبد رزم مال مصطفی معروف که چند سال پ

آرا  به شوروی فرار کرده بود و بعد از تغيير رژيم عراق به آن کشور بازگشت 
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، مهمان بوده از ناحيه سنگالخ بارزان که خود اهالی از قوت اليموت محرومند، 
به وسائلی مطلع شديم که دستگاههای . زندگی فوق العاده سختی را می گذراند 

مشاراليه را تشويق و او تصميمی دارد به ايران آمده و جنجال جديد  مرموزی
براه  اندازد بلکه بتواند با استفاده از موقعيت آرارات تا قصر شيرين سه مملکت 
ايران، عراق وترکيه را بهم  ريحته و عرصه را بر زمامداران سه کشورمزبور 

تيمور نام . ال نمائيمما مجبوربوديم خطر را استقب. هرچه بيشتر تنگ نمايد 
قالچاقچی آرارات که مدتی بوددراثر اصابت گلوله در جنگ زخمدار شده واسير 
شده بود ومدتی درمحبس نظامی بسر برده ازطرف فرمانده  لشکرآذربايجان نزد 

نامبرده، حامل . من فرستاده شد که وسيله مشاراليه با اسمعيل آقا تماس بگيرم
شکر و من به اسمعيل آقا بود که به او نصيحت می نامه ای از طرف فرمانده  ل

کرديم بهتر است ازاين سرگردانی خود را خالص کرده به وطن مألوف 
مراجعت  نموده و انقيادخود را  نسبت به رضا شاه پهلوی ثابت نمايد و  به او 
وعده داديم که در صورت مراجعت به ايران و قبول توقف محلی که به او 

اسمعيل آقا به خيال خود . از هر حيث راحت و آسوده گرددپيشنهاد می شود 
فرض می کرد دستگاهی که او را مأمور توليد جنجال نموده وما را هم 
مأموردعوت کرده او کرده است، اين دعوت را با حسن نظر تلقی و تصميم   به 

دراين موقع فرمانده لشکر برای عرض توضيحات . دخول ايران را گرفت
اف  وضعيت آرارات و رفع سوءظن از مأمورين وزارت خارجه الزمی به اطر

ترکيه و اخذ دستور برای مبارزه با شيخ  محمود که احتمال می رفت از راه  
  .سردشت و بانه و اورامان در ايران جنجالی بپاکند، به تهران  آمده بود

ق نگارنده نيز در کوههای ايران، ارتفاعات جنوبی مهاباد که مرز ايران وعرا
را تشکيل می دهدعده ای از سواران کردستان را جمع نموده و برای تهيدد 
اکراد بين النهرين خطر را استقبال کرده بودم شب هنگام  گزارشی  به من  
رسيد که اسمعيل آقا سميتقو بارزان را به قصد ايران ترک  کرده به کوههای 

متمرکزدر کوه فرماندهی قوای . قنديل بزرگ يعنی زاگرس حرکت کرده است
پس از . را به رأسای عشاير واگذار و خود برای مواظبت اوضاع به مهاباد آمدم
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تماس تلفنی  با سرهنگ نوروزی  فرمانده  قوای اشنويه  معلوم شد اسمعيل آقا 
که در ييالقات داخل ايران بود وارد  و از او »  خورشيد آقا هرکی« به چادر 

فی نيز از فرمانده لشکر واصل شد که مرا تلگرا.  تقاضای مالقات کرده است
. برای عرض توضيحات الزم و اخذ دستورات مهم به تهران احضارکرده بودند

جواباً عرض شد که چون اسمعيل آقا به مجاورت من آمده حرکت به تهران 
با سرهنگ نوروزی هم قرار گذاشتيم  که اسمعيل آقا را مالقات .  صالح  نيست

  .م  مشاراليه را برای  رفتن به تبريزحاضر کنيمنموده و اگر بتواني
اسمعيل آقا  که در باطن  منظور ديگری داشت از کلمه  مالقات سوء استفاده   

کرده  فردای آن روز  با بيست نوکر و سواران شخصی خود را به قصبه اشنويه 
جای بسی تعجب بود که اسمعيل . وارد و در خانه سرهنگ نوروزی منزل گزيد

نفر سرباز   ١٢٠نين عمل جسورانه انجام دهد و با اينکه در شهر اشنويه آقا چ
پياده و سی نفر سرباز سوار وجود دارد با بيست نفرداخل شهر شده و به منزل 

.  ولی بعداً معلوم شد که قصد اواغفال بوده. فرمانده پادگان با اعتماد کامل بنشينند
بهترين و جنگنده ترين مردمان  شب هنگام اول کريمخان خيالنی با صد سواراز

فردا نيز . ايل به نام ديداراسمعيل آقا به شهر  وارد و برتری  قوا را تأمين  کرد
سوار به ديدن اسمعيل آقا آمد و تا عصر آن روز  ١۵٠خورشيد آقا هرکی با 

رؤسای  سوچی منلحمره و سرهاتی و غيره هيز هريک با تعدادی سواربرای 
سر نيزه وسی شمشير  ١٢٠ا وارد اشنويه شده و در مقابل مالقات با اسمعيل آق

  .دولت، جمعيتی درحدود ششصد سوار   تشيل  دادند
گزارش پی در پی که به فرماندهی لشکرعرض می شد، ايشان را نگران واز 

شخصاً می گفتند که پس از اخذ گزارش ورود . تهران مجبور به حرکت   نمود
گرفتم فوری   تهران را ترک و به مرکز  سوارهای مختلف به اشنويه تصميم

يک بعداز ظهر دوم مرداد گزارشی بوسيله ستاد ارتش  به . فرماندهی خود بيايم
  .شرف عرض رضا شاه رساند که بدون اجازه مجبوربه حرکت شدم

در خالل اين مدت دستوری صادر نموده  بودند که عده ای درحدود يک تيپ  
به اسرع وقت خود را به رضائيه برساند  مجهز به توپ و مسلسل  و غيره 
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ً بوسيلۀ تلفن با من   تماس گرفته و دستور . ومنتظر دستور ثانوی شوند ضمنا
دادند که به هر قيمتی است بايستی اسمعيل آقا رابرای مدت موقت هم شده از 

با اينکه فرمانده اشنويه افسری ارشدتر ازمن بودند . توليد جنجال مانع شويد
تند سياست منطقه به عهده تو و کوچکترين اشتباهی که شود به اعدام کراراً گف

  .شما منجرخواهد شد
 دربندر. فوراً بطرف اشنويه حرکت کردم. تکليف من با اين اخطارمعلوم بود

حيدرآباد که ازبنادر  درياچه رضائيه است رئيس بندر در سر راه با من برخورد 
يه وارد و دستور داد با ايشان تلفنی واظهار داشت که فرماندهی لشکر به رضائ

معلوم شد هنوز به رضائيه نرسيده اند ولی در . پای تلفن رفتم. تماس بگيريد
موقع سوار شدن به کشتی از شرفخانه به رضائيه  دستور دادند به من ابالغ شود 

بعدازظهر تماس  ٣/  ٣٠باالخره ساعت. قبل ازمذاکره با ايشان به اشنويه نروم
اظهارداشت خودم به اشنويه رفته و با اسمعيل آقا مذاکره . صل شدتلفنی حا

با اينکه . اين اقدام عجوالنه خوداری نمايندازمن تقاضا کردم و. خواهم کرد
مکالمات ما به زبان روسی بود ولی چون بيم آن می رفت احياناً کسی متوجه  و 

  .به اشنويه بروندگوش فرا دهد، قرارشد به رضائيه رفته پس از تبادل افکار 
در رضائيه مذاکرات کافی بعمل آمد و من نزديکی های صبح به طرف اشنويه 

من نيز سرهنگ دکتراعلم رئيس بهداری لشکرکه شد قبل ازمعلوم . حرکت کردم
برای سرکشی به اموربهداشتی نواحی ارتش  در حرکت بودند بدون اطالع از 

  .يل آقا هم منزل هستندرا به اشنويه رفته و با اسمعوضعيت، شب 
در منزل سرهنگ نوروزی يا سرهنگ . ساعت يازده صبح وارد اشنويه شدم

نوروزی قبالً لباس های  نو و سرهنگ . دکترامير اعلم و اسمعيل آقا مواجه شدم
. با اسمعيل آقا احوالپرسی کردم. تميز برای اسمعيل آقا تهيه و برتن اوکرده بود

  .يه از آقای سرهنگ نوروزی خلعت گرفتمگفت به مجرد ورود به اشنو
در سر . با اسمعيل آقا وسايرين به صرف غذا مشغول شديم. وقت ناهار بود

حتی نمی توانم . اظهار داشت من به غذا ميل ندارم. ناهارفوق العاده گرفته  بود
بخندم دراين وقت روی خود را به پسرخود خسرو   نمود گفت اقالً بخند که من 
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درسرغذا بوديم که يک اتومبيل فورد  وارد . روحی کمی خارج شوماز نارحتی 
  .و معلوم شد گماشتگان سرتيپ مقدم فرمانده لشکرهستند

بعد ازصرف غذا دمحم، پيشخدمت سرتيپ مقدم به اطاق وارد و دستوری را که به 
دردستور نسبت به اسمعيل آقا مرحمت . سرهنگ نوروزی   نوشته بود تقديم کرد

ه داده بودند شب هنگام برای  مالقات با مشاراليه به اشنويه خواهند شده و وعد
  .آمد
اسمعيل آقا ازاين پيشنهاد خوشحال، سئوال کرد چه وقت ممکن است به اشنويه   

  .وارد شوند؟ دمحم بی خيال گفت گمان می کنم به ساعت سه برسند
ه به اسمعيل آقا دستورداد که ملتزمين رکابش حاضرشوند و در ساعت س 

پس ازجزئی مذاکره تصميم گرفتند با حال پياده تا . استقبال فرمانده لشکر بروند
کنار شهر زير درخت گردوی بزرگی که درسر را ورود بود جمع شده واستقبال 

من که ازقضيه کامالً نگران شده بودم، پی فرصتی می گشتم که با  دمحم . نمايند
خره معلوم شد که فرمانده لشکربرای باال. تماس گرفته وحقيقت قضيه را بفهمم

ضمناً شفاهاً پيغام فرستاده است که . اغفال اسمعيل آقا   اين تظاهررا کرده است
ساعت ديگر در  ٢۴موظف می باشم اسمعيل آقا را به هرقسم که ممکن است 

اشنويه نگاه داريم تا قوائی که از تبريز و رضائيه و مهاباد اعزام  گرده اند، به 
حتی دستور داده بود اگر اسمعيل خيال مراجعت دارد و مانع شده . برسنداشنويه 

سرهنگ نوروزی . تکليف معلوم بود. و اگر به زد وخورد کشيد، اهميت ندهند
اسمعيل آقا که هميشه رعب . دستورداد گروهان پياده برای استقبال حاضر شود

ام شده بود که  يک از سرلشکرمقدم را علناً اظهارمی کرد، مثل اينکه به او اله
روز به دست او از بين خواهد رفت، شروع  به سئوال کرد که نظامی ها کجا   

  .خواهند ايستاد و با ما چه فاصله ای خواهند داشت
ً موقعی که   اين اظهارات نشان می داد که ازتماس با نظامی ها مخصوصا

غائله  به  من  برای رفع. سرتيپ مقدم به او در يکجا جمع  شوند مرعوب است
سرهنگ گفتم اصوالً يک  گروهان نظامی اليق آن نيست که به استقبال برود، 
مسئوليت به عهده من، فقط يک دسته سوارموجود رابه دو سه کيلو متری 
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بفرستيد که استقبال نموده ضمناً خود من گزارش خواهم داد که بنا به مقتضيات ، 
  .از استقبال گروهان جلوگيری شد

  .ا با خنده رو به  من کرد و گفت من که چيزی نگفتماسمعيل آق 
جواب دادم آقابه اخالق تو آشنا هستم ، تو نمی خواهی هيچوقت با عده ای  

  .نظامی مسلح تماس بگيری 
جواب دادم هنوز به قول نظامی آشنا . گفت مگر آدم عاقل هم تماس می گيرد 

  .ه خود ترديد دارمگفت چرا در مورد همه کس مطمئن هستم، در بار. نيستی
او حق داشت دريک روزچهار صد اسير را درمهاباد به مسلسل بسته  بود، روز 
ديگر درجنگهای شکرازی  درحومه شاهپور صد نفرنظامی را به خون غلطانده 

  .بود
اسمعيل آقا شخصی ترسو و جزقضا و قدر ممکن نبود کسی او را در شهريا  

يز هيچوقت پشتش رابجای باز نمی جای مشکوک ببيند، حتی در خانه خود ن
تنها خواست الهی بود که اين مرد . گذاشت که مبادا مورد سوء قصد قرار بگيرد 

به هرصورت سرهنگ دکتر . را حسود کرده و تا چهار ديوار اشنويه کشيده بود
غالمحسين اعلم صحبت را ادامه داه و هيچ ميل نداشت که جلسه راحتی بطور 

ما هم  بی ميل نبوديم که اين مذاکرات طوالنی ترشود . يدموقت هم شده ترک نما
و سر انجام اسمعيل آقا برای امروز و امشب گرم شود ولی دکتر نزديک ساعت 
سه تصميم به حرکت گرفت و هرچه اسمعيل آقا اصرار کرد که امشب را در 
مصاحبت بگذارانيم جواب داد که من که من مجبورم زودتر به تيريز برسم و 

ا تشريف فرمائی فرمانده  لشکر اينجا بمانم اجباراً شب  را هم  محکوم به اگرت
  .ماندن خواهم شد

. خدا حافظی کرده و با اتومبيلی که در اختيار داشت از اشنويه  خارج  شد 
اسمعيل آقا و دستجات مختلفی که همراه . بعدها فهميديم چقدر به موقع  رفته است

و کريم خان خيالنی که از زعمای قوم بودند  داشت درمعيّت خورشيد آقا هرکی
  .برای استقبال به جاده رفته وکنار شوسه در سايه درخت گردو به انتظار نشستند

سرهنگ نوروزی که می دانست سرتيپ مقدم نخواهد آمد، اظهارداشت من برای 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٦٣٣                                                                             ٧    دق ، 

  

  

  

اينجانب . تهيه وسائل پذيرائی در اشنويه در حرکت است برای استقبال می آيم
ای اغفال اسمعيل آقا به اتومبيل سوار شده ودر کناردرخت گردو با نيز بر

مشاراليه مواجه و گفتم که اتومبيل فرمانده لشکردر راه عيب کرده و از حيدرآباد 
. تلفنی اطالع دادند که خود را به ايشان رسانده و در معيت او مراجعت نمايم

  .اسمعيل آقا   اظهار کرد  که مطمئناً شب خواهد آمد
اگر ديرهم برسيم ممکن است . گفتم اين تصميم مربوط به فرمانده لشکراست 

ناگفته نماند در موقعی .شب را درنقده توقف کرده صبح اول وقت به اشنويه بيائيم
که از سرهنگ نوروزی خداحافظی می کردم سخت عصبانی بود و ميل داشت 

لهام   گرفته بودم که که من در اغفال اسمعيل آقا با او همکاری نمايم ولی من ا
ً اتفاق سوئی خواهد افتاد و من بايستی حتی المقدور از معرکه دور باشم . قطعا

چون به فرض اينکه قوای نظامی اشنويه را محاصره می کرد هرساعت که 
اسمعيل آقا متوجه می شد، اول سوء قصد به من و سرهنگ نوروزی و يکی دو 

ند بودکه مسلماً اول من مورد سوء قصد افسر ديگرکه فرماندهی گروهها را داشت
  .او واقع می شدم

باالخره اشنويه را ترک گفته ودر قرين گنده ويله در چند کيلومتری اشنويه با 
امام عزيز عشايری  فرزند خونی آقا  مرحوم که به آنجا آمده  بود مصادف شده 

د که صدای ودر اثراصراراو مجبور به توقف شدم و تقريباً نيم ساعت نگذشته بو
  .تير و تفنگ از اشنويه  به گوش رسيد وجريان قضيه ازاين قرار   بود

اسمعيل آقا طنين می شود، تصميم می گيردکه قوای اشنويه را بدون سروصدات  
اگر مشاراليه بی باکانه . از بين  برده و تا شب به انتظار سرتيپ مقدم بنشيند

واّال شب هنگام با عده ای سوار خود وارد اشنويه شد فوری دستگيرونابود نمايد  
. خود به نقده رفته واگرسرتيپ مقدم درانجا خوابيده است دستگيرو به قتل برساند

به همين منظوردر مراجعت چند فاصله سيم تلفن را قطع می کند، بعداً خورشيد 
آقا را با چند نفربه خانه سرهنگ صادق خان نوروزی می فرستد که مشاراليه 

ازد سازد و خود نيز با همراهان درمعبرعمومی اشنويه پيش آمده را دستگيرس
که در جوار خانه سرهنگ نوروزی اسب های سواران را که درباغ ملی بسته 
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در اين نيت . شده اند بدست آورده  و با قدرت سواره نظام به عده پياده فائق آيد
به  سوء باخت چه اوفکرنکرده بودکه دست قضا وقدری نيز يک روز بايد

خورشيد آقا وهمراهان به خانه سرهنگ می روند و در . زندگی اوخاتمه دهد
. حياط سرهنگ را که درباالخانه مشغول  تفکربوده به صدا در می آورند

خورشيد آقا عجله  کرده يک . سرهنگ نوروزی می گويد  االن پائين خواهم آمد
  .عده  را  برای دستگير سرهنگ  به باالخانه می فرستد

هنگ صدای پای عده ای  را در پلکان می شنود، درب اتاق را از داخل قفل سر 
  .کرده به  سراغ  تفنگ  می رود، اگر اتفاقی افتاد، مفت  به کشتن نرود

نفرات که با درب بسته مواجه می شوند  به درب فشار آورده و تصميم به دخول 
تجاوز ازطرف سرهنگ تيری به طرف درب مورد . در اتاق را می گيرند

. شليک می شود که يکی از نوکرهای خورشيد آقا هدف گلوله قرار می گيرد
درب منزل سرهنگ را که از صدای تير خود درهمان موقع خورشيد آقا  قراول 

تلفنچی سرهنگ در يکی از . را آماده کرده بود با طپانچه ای از پای در می آورد
. د آقا را از پای در می آورداتاق ها مواظب اوضاع بود آناً با يک تير خورشي

بود، اسمعيل آقا و دمحم، پيشخدمت سرتيپ مقدم که دراتاق جلوی پنجره نشسته 
عده ای را که بطرف باغ  ملی اشنويه می رفته اند  روبروی خود مواجه می 
بيند و اولين تير را با مهارت کامل به سينۀ اسمعيل آقا نشانه گيری و اسمعيل  آقا 

ستوان  . برجای خود می پيچدو با يک فحش به عجم زخم  گذاشته  را بجایدست 
باال خانه مجاور بوده با تفنگ برابرپنجره فرمانده گروهان که دريکم مبشر نظام 

، استوار اسمعيل رهمين حالد آقا شليک می کندبه اسمعيل را اومی آيد و تيردوم 
د تيرسوم را به اسمعيل آقا خان سوار نيز که از عقب متوجه اوضاع  شده بو

ً به اين صحنه مسلط . هدف گيری می نمايد نظامی ها که دراردوگاه و تقريبا
بودند به دستورافسر مقيم اردوگاه سالح را برداشته وارتفاعات را اشغال می 

  .کنند
مرگ خورشيد آقا واسمعيل آقاو زخمی شدن دست کريم خان خيالنی افراد 

ارد، هر يک به طرقی رفته و مشغول دفاع  فردی عشايررا بی سرپرست می گذ
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اين . می شوند و مبشر نظام  فرياد می زند که اسمعيل آقا را به هالکت رسانديم
فريادها  باعث رعب اکراد و تشجيع نظامی ها می شود و ازاکراد چند نفر کشته  

  .می شوند
خون کشيده  سال آذربايجان را به خاک و ١۴بدين ترتيب غائله بزرگی که مدت  

  ) ١.(بود، به ترتيب عجيبی پايان يافت
  

 رابطۀ مأموران  آمريکا و انگليس  با  اسماعيل آقا سيميتقو
می »   رهبران  فتنه اسماعيل سيميتقو« دمحم علی ارجمند در  مقاله ای بنام 

شمسی، مردم ستمديده غرب  ١٢٩٧با فرار جيلوها در مرداد ماه سال : نويسد
نداشتند روزهای خوش بعد از آن فجايع در انتظارشان است، اما آذربايجان می پ

دولت های غربی به سرکردگی انگليس و آمريکا اين بار نيز با روباهی مکار با 
عرصه را برای تاخت و » حکيم صاحب آمريکايی«نام دکتر پاکارد، يا همان 

ايشان تازی ديگر آماده می کنند، و شخص مورد نظر آنها برای اجرای سياسته
کسی نيست جز اسماعيل سيميتقو که سوابق سياه خود و نزديکانش او را انتخاب 

 .اول قرار می دهد
اسماعيل سيميتقو يکی از کسانی بوده که با مجاهدان مشروطه خواه خوی 
جنگيده و روستاهای خوی را غارت کرده بود، و بعدا در جنگ سپاه سردار 

بريز شرکت داشته و به امر و اشاره با مشروطه خواهان ت» اقبال السلطنه«
بعد از انقالب روسيه که افسران تزاری «و » ١«سردار به روسها پيوسته بود

هم با ماموران انگليس » سيميتقو«در خدمت منافع انگلستان قرار گرفته بودند او 
بر  ١٩١٩مربوط شده بود و در آن ايام که دولت انگليس به فکر تحميل قرارداد 

و ادامه آشوب در هر نقطه کشور و تضعيف دولت ايران منافع آنها  ايران بود،
را تامين می کرد، پول و اسلحه به او يعنی سيميتقو می رسانيدند، » انگليسيها«

اسلحه فراوانی هم هنگام فرار قوای مسلحه آسوريها و ارمنيها از آنها بدست 
 »٢«آورده بود 

، حتی بسيار قبل از غائله سيميتقو در راستای بازيگردانی دول خارجی دقت کنيد
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را با عبدالرزاق بدرخان » برادر ارشد سيميتقو«تزار نيکالی دوم، جعفر آقا « 
» ٣«و سيد طه شمدينان برای تحريک و تحبيب به روسيه دعوت کرده بود،

سيميتقو در طی اين سالهای که منطقه را به آشوب کشيده بود گاه با عثمانی گاه 
» کاپيتان ديکسون«ی به انگليس روی می برد و از همين جا با با روسها و زمان

 »۴«وابسته نظامی انگليس در وان ارتباط برقرار می کند
در اين ميان نقش دولت آمريکا و شخص دکتر پاکارد نيز در بازی گردانی 

نيز از » دکتر دمحم امين رياحی«. سيميتقو بسيار برجسته و غير قابل کتمان است
دولت «: انگليس و آمريکا در اين حوادث سخن می گويد و مينويسدنقش مستقيم 

آمريکا هم چون در آخرين سال جنگ به نفع انگليسيها وارد جنگ شده بود و 
ماموران او در ايران به توصيه افسران انگليسی و سفارت انگلستان وارد عمل 

طغيان او، حمايت می کرد، چنانکه در آغاز » سيمکو«شده بودند، آمريکا از او 
پاکارد رئيس نمايندگی آمريکا در اورميه به عنوان اعانه پولهايی در اختيار 
افراد او گذاشت، وقتی هم که سيمکو در تنگنای فشار نيروهای دولتی قرار می 
گرفت، به طوری که بر جای خود از شاهدان عينی نقل شده، ماموران سياسی 

اتومبيل خود نصب کرده بودند، از  آمريکا که پرچم ستاره نشان آن دولت را بر
 »۵«...راه می رسيدند و به عنوان ميانجی او را نجات می دادند

 
توفيق نيز که خود شاهد عينی بوده با اشاره به فتنه انگيزی های .. رحمت ال

دکتر پاکارت پولهايی که از : دکتر پاکارد آمريکايی در يادداشت هايش می نويسد
تقسيم نموده باالخره اين موضوع » عشاير«ر ميان اکرادآمريکا به او می رسيد د

بدوا مخفی بوده بعد از پرده بيرون شد، روسای دشت و صومای و شکاک و 
غيره علنی به عمارت آمريکاييان آمده در آنجا کيسه ای سر بسته مملو از پول 

 »۶«در دست گرفته و خارج می شوند 
رميه نيز در پی اين فتنه جويی معتمدالوزاره، کارگزار وزارت خارجه در او

های پاکارد آمريکايی و اثراتش در حمله قوای سيميتقو به دروازه نووکئچر 
از سنگر با آنها حرف زده و اين اقدام و حرکات شقاوت : اورميه می نويسد
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کارانه اکراد را مذمت و ضمنا گفته بودند، بعد از دو روز فشنگ شما تمام می 
دکتر «کرد، جواب داده بودند، جان حکيم صاحب شود آن وقت چه خواهيد 

سالمت باشد، آن قدر به ما فشنگ داده است که تمام شدنی » پاکارد آمريکايی
 »٧«..! نيست

 
دخالت های دول بيگانه در اين برهه زمانی چنان وسيع است که حتی بعد از 

» ادوارد لورنس«شکست و آواره شدن سيميتقو جاسوس سرشناس انگليس، 
ر به لورنس عربستان مخفيانه به سرحدات غربی آذربايجان آمده و با مشهو

علی «سران عشاير برای اتحاد با سيمکو ديدار می کند، اين مهم در يادداشتهای 
 .تحت عنوان لورنس عربستان در آذربايجان غربی درج شده است» خادم العلما

 
 وزارت داخله ــ ايالت آذربايجان

 
،  ١٣٠٩ \ ٢ \ ٢٣مورخه  ١٠٢جبالغ، نمره سواد راپرت نظميه، ساو

 »محرمانه«
 

راجع به کلنل لورنس جساره نظر  ١١٢ \ ١٣٠٨ \ ١١ \ ٨در جواب مرقومه
کميته را مستحضر می دارد طبق اطالعات واصله از رئيس گمرکات ساوجبالغ 
همچو شخصی در صفحات رواندوز بوده و يکماه اخير به طور قاچاق از حدود 

نالوش مع علی حمزه آقا برادر قره انی آقا امير عشاير واقع در جوره تا قره 
. نزديکی اوشنويه تا ساوجبالغ سيزده فرسخ راه است، آمده و مراجعت نموده

»٨« 
جدای از اين، مالقتهای پی در پی سيد طه مشاور ارشد سيميتقو با جاسوسان 

نوشته های انگليس نيز بسيار زياد است که تنها به چند مورد آن بر اساس 
شير بهادر نامی : کارگزار وقت وزارت خارجه ايران در اورميه اشاره می شود

افغان از صاحب منصبان انگليسی از طرف موصل وارد اورمی شد و چند روز 
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در اينجا متوقف بود، از قراری که معلوم شد مشاراليه برای مذاکره با اکراد اين 
آن ها را به طرف دولت فخيمه طرف ها ماموريت مخصوص دارد و می خواهد 

جمادی الثانی ميرزا عباس خان منشی  ٢۵در » «٩«انگليس جلب نمايد 
مقصودی که از . قونسولگری انگليس به اورمی آمد و در حکومت منزل کرد

اين آمدن او معلوم شد آن بود که با سيد طه کاری داشته و حامل بعضی مکتوب 
ا او بود و بعد از چند روز مراجعت و پيغامات از مامورين دولت انگليس ب

ميرزا عباس خان منشی قونسول » قمری ١٣٣٨«در هشتم شعبان » ١٠«کرد
انگليس دوباره به اورمی آمد و در دهم ماه مراجعت به تبريز کرد، اين دفعه هم 

 »١١«مقصود مالقات با سيد طه بود
 

يميتقو نامه و صد البته از آشکارترين اسناد دخالت های انگليس در غائله س
نگاری حاکم سياسی انگليس از بغداد به سيد طه است که حتی نوع حرف زدن و 

معتمدالوزاره در يادداشتهايش . وسيد طه تعليم ميدهد طرزتفکررا نيز به سيميتقو
در : به اين موضوع مهم نيز اشاره می کند که عين آن در ذيل درج می شود

يس در بغداد به سيد طه رسيده، اواخر رمضان کاغذی از حاکم سياسی انگل
نوشته بود از قرار خبر مابين نظاميان دولت ايران و اکراد جنگی شده است، 
چون اين مسئله در حدود ما و به سنجاق نزديک است الزم شد علت آن را از 
شما بپرسم که جهت اين دعوا چه چيز است، من گمان دارم که مقصود شما فقط 

کاغذ مشروح و مفصل ! ارم که غير از اين نخواهد شدو يقين د! آزادی می باشد
است ولی ملخص مضمون آن همين است که عرض شد، مالحضه فرمائيد 
چطور تعليمات می دهد که اگر در موقعی مذاکره جريان پيدا نمود چطور جواب 

 »١٢«. بدهند
دخالت های استعمار پير انگليس در امور داخلی ايران و پشتيبانی از ياغی 

های سيميتقو و حتی آموزش نحوه مذاکره با دولت و برداشتن موانع از پيش گري
پای سيميتقو به حدی می رسد که شخص کاپيتان گرد، سرکنسول انگليس در 
تبريز روانه قلعه چهريق مقر سيمکو شده و در پی آن برای شکستن مقاومت 
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سياست  سرسختانه کاظيم خان قوشچی و يارانش در مقابله با قوای سيمکو و
های انگليس که از زمان جيلولوق کاظيم خان مزاحم آن بود به قوشچی رفته و 
پيامهای تهديد آميز برای کاظيم خان و يارانش می فرستد تا بلکه او را دلسرد و 

 .وادار به تسليم شدن بکند
: مال اسماعيل سپهر نويسنده تاريخ نوشاد با ذکر ديدار خود با کنسول می نويسد

بشدت عصبانی » کاپيتان گرد«ن برای ديدارکنسول حاضر نشد، کنسولکاظيم خا
شد و به انگليسی جمالتی می گفت، جلو رفتم و گفتم، جناب کنسول در اين ميان 

تقصير شما اين است : کنسول انگليس با عصبانيت گفت. تقصير ما رعايا چيست
ده شويد او جمع شده ايد، اگر از دور او پراکن» کاظيم  خان«که دور سر او 

حق دارد تمام اين دهات را زير » سيمکو«کاری نمی تواند بکند، اسماعيل آقا 
کنسول انگليس بار » ١٣«سم اسبان خود له کند، زيرا شماها مطيع او نشده ايد

ديگر نيز بوسيله کلبعلی خان سرهنگ پيامی تهديد آميز به کاظيم خان فرستاده و 
حرف مرا قبول نکند و سرپيچی نمايد، من به کاظم بيگ بگوييد اگر : می گويد

سنگ قرخالر را خرد خرد بر سرش داغون می کنم، کلبعلی خان گفته های 
کاپيتان گرد مبنی بر تسليم شدن کاظيم خان و پايين آمدن از سنگ را به او می 
رساند و وقتی که پاسخ منفی کاظم خان را می شنود، جمله تهديد آميز سرکنسول 

کنسول «: به وی می رساند که کاظم خان نيز در جوابش می گويد انگليس را نيز
جناب سرهنگ خواهشمندم شما هم تمامی گفته های » يئيير بو سؤزو دانشير... 

 »١۴«.من و داليل مقاومتم در سنگ را بدون کم و کسر به کنسول برسانيد
به هر حال اين تنها موردی از حمايت های مستقيم سرکنسول انگليس از 

ميتقوی است که در ساووجبالغ چهارصد ژاندارم تسليم شده را قتل عام کرده، سي
و در حمله ای وحشيانه دو هزار تن از مردم بيگناه لکستان سلماس را اعم از 
زن و کودک و پير و جوان را کشتار می کند، و يا کشتار وحشيانه اسيران با تبر 

ير ميرزا تنها بخشی کوچک و پرت کردن آنها از باالی صخره به مانند جهانگ
از جنايتهای دردمنشانه سيميتقو با حمايت های دولت های غربی است که تاريخ 

متاسفانه درآن برهه زمانی درنبود دولت . بشريت از بازگويی آن شرم دارد
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مقتدر مرکزی ووجود حاکمان نااليق چون سپهدارو عين الدوله که جيره خواران 
مان مستبد امروز بودند نه تنها اقدام مناسبی به انقالب مشروطه ديروز و حاک

عمل نمی آيد بلکه در مواردی سعی در دلجويی از سيميتقو و کارگزاران دولت 
های غربی افتاده و افراد شجاعی چون ضياالدوله حاکم مقتدر اورميه را بر کنار 

موار شده و افرادی چون همی کنند تا راه برای ياغی گری های سيميتقو 
گير ميرزا را تسليم سيميتقو کرده و برای سيميتقو لقب و مدال نيز می دهند جهان

شهريار نيز در عنفوان جوانی با . که بعدها تا چندين سال مردم را گرفتار کنند
پی بردن به دسيسه های بيگانگان به زيبايی انديشه هايش را در قالب شعر 

 :آذربايجان بيان ميکند
 

ناپاک خودی  ـــ   بگسيخت طوق طاعت از اکراد  آوخ که نيرنگ عدو با دست
 آذربايجان

 
اشک اورمی بين که با خون دل سلماس و خوی  ـــ  دريا شد و بر ميکند بنياد 

 آذربايجان
 

ضحاکيان مرکزی بيرون برند از حد ستم  ـــ  تا سر بر آرد کاوه حداد آذربايجان 
»١۵« 
 

رضايتی خود را از بی کفايتی احمد کسروی نيز در تاريخ هجده ساله خود نا
سپهدار بجای : حاکمان و کارهای نيانديشيده آنها اعالم می دارد و می نويسد

را بکوبد، به شيوه زمان خود کامگی به » سيمکو«آنکه سپاهی بسيجد و سر او 
دلجويی از او برخاست و يک سياهکاری از او سر زد که کمتر مانندش می 

 »١۶«توان يافت 
شمسی  ١٢٩٧م آشوب و طغيان اسماعيل سيميتقو نيز که از سال اما سر انجا

بطور رسمی شروع شده بود طی نبرد شکر يازی قوای دولتی به فرماندهی 
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مرداد سال  ٢۶ژنرال جهانبانی و عشاير سرحدات به سرکردگی سيميتقو در 
شمسی پايان پذيرفته و سيميتقو پس از شکست سنگين و از دست دادن  ١٣٠١

بطور قاچاق زندگی می کند،  ١٣٠٩ز نيروهايش فرار کرده و تا سال بسياری ا
که باز هر از چند گاهی در درگيری های کوچک و غارت روستاهای مرزی 

توسط  ١٣٠٩اسباب مزاحمت مردم را فراهم می کند که در نهايت در تير ماه 
  )٢.(قوای ارتش و به دست خان دمحم قره داغی کشته می شود

  
كاير كردستان بر اساس  اسناد وزارت خارجه آمريعشا هيآغاز جنگ عل  

 
بر اساس اسناد وزارت خارجه » یقاجار به پهلو« دمحم قلی مجد درکتاب 

شورش عشاير در : كا  در بارۀ واقعۀ آسماعيل آقا سميتقو  اينونه آورده استيآمر
رژيم پهلوی  یاز آنها برا یاز کردستان آغاز شد، که سرکوب برخ ١٩٢٩سال 

و گريختن او به  ١٩٢۶پس از شکست سيميتقو در پاييز . ندان هم ساده نبود چ
 یدر گزارش ١٩٢٨ژوئن  ٧فرين در . عراق، مسئله کردها حل نشده باقی ماند

ً به اطالع وزارت خارجه م«: نويسد می رساند که اميرلشکر شمال  یاحتراما
کو مستقر شده، و غرب ايران به همراه تعداد زيادی از نيروهای ايرانی در ما

قانون  یاز اجرا... است  کردها وترکها را زير نظرگرفته یها کياحتماالً تاکت
جدی  یرسد اما تاکنون اقدام فه اجباری خبرهايی به گوش میيجديد خدمت وظ

بعيد است که دولت بتواند در آرامش . در اين باره صورت نگرفته است
ا ارتش قدرتمند و مردم ناتوان سربازگيری را بر اين استان تحميل کند؛ ام

گر وجود يهستند، و آن دموکراسی که روزی بر تبريز حاکم بود، امروز د
اميرلشکر همچنان درماکو به سر «: نويسد فرين می١٩٢٨ژوئن  ٢٩در» .ندارد

: ١٩٢٨جوالی ١١در» .برد، و خبر جديدی از اين منطقه نرسيده است می
کنم؛  یجلب م١٩٢۶نوامبر ٩مورخ  ١ره احتراماً توجه شما را به گزارش شما«

، شورشی معروف »سيميتقو«در آن گزارش اعالم شده بود که اسماعيل آقا 
ران به عراق رانده يتوسط اميرلشکر شمال غرب ا ١٩٢۶در سپتامبر ... ُکرد
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نه  یزندگ» سيميتقو«بر اساس اطالعات واصله، از آن زمان تا کنون . شد
اش  رابطه یکند، ول یم یشاوندانش در موصل سپريان خويرا درم یچندان مستقل

آنها را بر عهده دارد، کامالً قطع  یرا با کردهای شکاکی که رياست موروث
به من خبر داد که اسماعيل آقا به  یهفته گذشته، اسقف اعظم ارمن. نکرده است

. کند یران مذاکره ميمنظور کسب اجازه بازگشت به سلماس دارد با دولت ا
گزارش را از استاندار جويا شدم و او نيز پاسخ داد که مراسالتی صحت اين 

هنوز توافقی صورت  یميان اسماعيل آقا ومقامات ايرانی رد و بدل شده ول
رئيس پليس تبريز نيز اين اظهارات را تأييد کرد، و افزود که هيچ . نگرفته است

ران يبه ا به شرط تضمين حسن رفتاراجازۀ بازگشت» سيميتقو«بعيد نيست که 
کنسول بريتانيا درتبريز، که درنقاط مرزی چند منبع خبری دارد . دا کنديرا پ

نک يهم ا» سيميتقو«د که براساس اخبارو اطالعات واصله از اين منابع، يگو یم
و به روستاها حمله » کند یجنگ آماده م یخود را برا«ه يدر غرب اروم

ها  هر دوی اين گزارش بعيد نيست که. ومحصوالتشان راغارت کرده است
به کشور، » سيميتقو«صحت داشته باشد و دولت ايران می کوشد با بازگرداندن 

رد و از سويی ديگر ضرورت يبيشتر را بگ یها غارت یاز يک طرف جلو
با اينکه گمان . استقرار نيروی نظامی قدرتمند در مرزهای عراق را کاهش دهد

ارتباطاتش به  یکنند اندک باشد، ول میرود تعداد عشايری که او را همراهی  یم
ست که بتواند دولت ايران را همواره با ترس از بروز مشکل مواجه سازد يا گونه

ان سردشت و سلماس را بر دولت تحميل يدر مرز م یزن و هزينه سنگين گشت
 یتين وضعيآميز او به ايران ظاهراً از ادامه چن بنابراين، بازگشتن صلح. کند

ن، کسانی که سرنوشت جعفر آقا، برادر بزرگتر اسماعيل يا وجود اب. بهتر است
کنند که اين يک  یآورند، گمان م س سابق کردهای شکاکی را به ياد میيآقا و رئ

جعفر آقا که سر به . فتديدانند که اسماعيل آقا به اين تله ب ید ميتله است و بع
ز يخودمختارش به تبر مهيت نيوضع يیشورش برداشته بود با وعده عفو و شناسا

سپس مرگ مرموز سرداِر . دياستقبال از او، به قتل رس یبجا یدعوت شد، ول
ماکو و حوادث مشابه آن که هرگز توضيح قابل قبولی دربارة آنها ارائه نشده 
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ار محتاطانه عمل خواهد ينيز بس» سيميتقو«رسد که  احتماالً به نظر می. است
اميرلشکر که . ر ارتش ايران قرار نخواهد دادايکرد و به آسانی خود را در اخت

 یبرد، ول بيش از دو ماه در ماکو مستقر بوده است، اکنون در اروميه به سرمی
با  يیا حضورش در اين شهر هيچ ارتباطی با مذاکرات ادعايست که آيمعلوم ن

س گروه مبلغان ييای که کشيش آلفرد بورگر، ر در نامه. ريا خيدارد » سيميتقو«
كايی درساوجبالغ ارسال کرده، گزارش شده است که يلوتری آمر یبمذه

نکه او يکنند، کامالً آرام هستند و ا ها فرق می کردهای آن منطقه، که با شکاکی
خبری از ناآرامی در سردشت نشنيده است، هرچند تعداد بيشتری از نيروهای 

گمان . رام استاوضاع در ماکو ظاهراً آ. اند ايرانی به اين منطقه اعزام شده
ن نقطه از مناطق مرزی ميان خود به توافق يرود که ايران و ترکيه برسرا یم

 » .اند رسيده
مورخه  ١١٣احتراماً عطف به گزارش شماره «: ١٩٢٨جوالی  ١۶در 

به ايران » سيميتقو«له شايعه بازگشت اسماعيل آقا ينوسي، بد١٩٢٨جوالی  ١١
نک به همراه ياو هم ا. کنم یتأييد م د شده بود،يرا، که در گزارش مذکور ق

تا چند هزار نفر برآورد شده است، در  ۶٠٠ُکردهای شکاکی که تعدادشان از 
وستن يپ یرُکردها برايهای غرب اروميه مستقراست، وبا دعوت ازسا کوهستان

. ای جدی به مناطق غربی آذربايجان ترتيب بدهد به او ظاهراً قصد دارد حمله
ماه در ماکو مراقب ُکردهای آرارات بود، به اروميه رفته اميرلشکر، که سه 

اند و هنگ  از سوی ديگر، نيروهای کمکی از تبريز روانه آن منطقه شده. است
جوالی تبريز را پشت سرگذاشته و در حال حرکت به سمت  ١٣اردبيل نيز در 

به كايی در راه بازگشت از اياالت متحده يزن آمر یحييک مبلغ مس. اروميه است
او پيش از . ر بغداد و کرمانشاه خود را به تبريز برسانديايران توانست از مس

ر اربيل و يخواست از مس یاين هنگامی که خود را از بغداد به موصل رساند و م
. رواندوز خود را به ساوجبالغ برساند، توسط نيروهای انگليسی بازگردانده شد

بريتانيا در موصل، به وی گفت که د که کاپيتان کينگ، عامل نظامی يگو یاو م
اينکه آيا سيميتقو به غير از . حوادث مهمی در کردستان در ُشرف وقوع است
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کند يا خير معلوم نيست؛  ُکردهای شکاکی از منبع ديگری هم کمک دريافت می
ز به اين حرکت بپيوندند ممکن است مقابله با آنها بسيار ير عشاير نيچنانچه سا
ن در تبعيد به سر برد، و يالنهر نينزديک به دو سال را در بسميتقو . سخت شود

جا شروع کرده است، که اثر منفی بر روابط ايران و  نيحرکت خود را هم از هم
ه را هم يچنانچه او ُکردهای ترک. ره بود، گذاشته استيعراق، که از قبل هم ت

را ميان  یدينشينی به ترکيه شود، مشکالت جد ر کند و يا مجبور به عقبيدرگ
حتی اگر حضور او در مناطق مرزی تنها . اين دو کشور به وجود خواهد آورد

همانطور که . يک خودنمايی هم باشد، عواقب سياسی آن مسلماً اندک نخواهد بود
رسد که دولت ايران از  پيش از اين به اطالع وزارت خارجه رسيد، به نظر می

کرد، و چندين ماه قبل  یبينی م شمدتها قبل بروز حوادثی از اين قبيل را پي
اعالم کرد بدون اينکه توضيحی درباره اين » منطقه جنگی«آذربايجان غربی را 

استان را  یکنند که خطر یدر حال حاضرمقامات آذربايجان ادعا م. جنگ بدهد
کردها وسرکوب يا اخراج  یبرای جلوگيری ازشورش عموم یکند، ول ید نميتهد

آگوست  ١۴در »  .اند فروگذار نکرده یچ اقدامياز هسيميتقو در اسرع وقت 
ً در اين گزارش که ممکن «: رديگ یم یرا پ یفرين گزارش قبل ١٩٢٨ احتراما

رساند که التهاب  یاست آخرين گزارش سياسی من از تبريز باشد، به اطالع م
نجانب يا ١١۴و  ١١٣های شمارة  ناشی از بازگشت مجدد سيميتقو که در گزارش

ز که به سبب ُکردهای ياشاره شده بود فروکش کرده است؛ اوضاع ماکو نبه آن 
ً آرام به نظر میيآرارات ناآرام شده بود تقر ن آرامش ظاهراً در يرسد و ا با

. شود احساس می یقرار یو ب یفيهمچنان بالتکل یسراسراستان حکمفرماست، ول
کيه در غرب سلماس استاندار به من اطالع داد که سيميتقو هم اکنون در خاک تر

 .اند برد و منابع ديگر نيز اين ادعا را تأييد کرده به سر می
اند، اما عمالً تمام قشون  به تازگی دو شيخ ُکرد ديگر به سيميتقو پيوسته

اند و از تمام نقاط استراتژيک به خوبی  آذربايجان در مرزهای غربی مستقر شده
تواند  خارجی به سختی می که سيميتقو بدون کمک یشود، بطور محافظت می

از آنجا که افراد غيرنظامی حق ورود به ماکو را ندارند و . کاری از پيش ببرد



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٦٤٥                                                                             ٧    دق ، 

  

  

  

اند، هيچگونه اطالعات دقيقی از اين  ار کردهيز سکوت اختين یمقامات نظام
توان  یبا توجه به تحرک نيروها و خود اميرلشکر م یمنطقه در دست نيست، ول

مقامات  یه نگرانيحال حاضر اوضاع ماکو ما استنباط کرد که حداقل در
  » .ستين

  
 شورش کردها

 ٢۵در» شورش درآذربايجان غربی«تحت عنوان  یفرين درگزارش
مورخ  ٢۵احتراماً عطف به گزارش سه ماهة شماره «: نويسد می ١٩٢٩ژانويه 

در آذربايجان غربی  يیها کنم که ظاهراً شورش یاضافه م... ١٩٢٩ژانويه  ١۴
ايرانی  حسنعلی خان آصف، کارمند. وگسترش است یريگ شکلدر حال 
که ديروز به دست من  ١٩٢٩ژانويه  ١۴ای به تاريخ  تبريز، درنامه یکنسولگر
ً يکردستان تقر«:نويسد رسيد،می استفاده از  مقامات نظامی با. ناآرام است با

در ند يگو یم. اند نيروهای خود را روانه ساوجبالغ کرده یشخص یها اتومبيل
سالح، تغيير کاله و سربازگيری  سردشت و مناطق مجاورآن ُکردها عليه خلع

شوند تا از آنجا  یز مينيروهای کمکی دارند وارد تبر. اند سر به شورش برداشته
که به دليل * ند مجتهد اصلی تبريزيگو یم. به طرف ساوجبالغ حرکت کنند

افته يشده بود، حاال دستور  های ماه اکتبر دراين شهر به کردستان تبعيد ناآرامی
، ]ليخل[ژانويه مال حليف ٩ا ي ٨ام که در  دهياز يک تاجر شن. است که به قم برود

مجروح  ١٠٠کشته و  ٣۵با  یيکی از شيوخ ُکرد، به ساوجبالغ حمله کرد، ول
افسر کشته و  ١فقط  یشد، در حالی که از نيروهای ايران ینينش مجبور به عقب

روز گذشته ازسرگرد وودوارد، وابسته نظامی بريتانيا . ندسه سرباز مجروح شد
افتم که براساس اخبار تلگرافی واصله، نيروهای ارتش ايران يدر تهران، اطالع 

او  ١٩٢٩مارس  ١۶در »  .اند های نزديک سردشت شکست خورده در درگيری
در  ١٩٢٩ژانويه  ٢۵مورخ  ٣٩احتراماً عطف به گزارش شماره «: افزايد می
 یرساند که بر اساس آخرين خبرها یتباط با شورش در کردستان، به اطالع مار

حسنعلی خان آصف، کارمند . ن شورش سرکوب شده استيز ايواصله از تبر
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خود، که به دليل  ١٩٢٩فوريه  ٢١تبريز، در نامه مورخ  یکنسولگر یرانيا
که ت جاده تهران و تبريز ديروز به دست من رسيد، نوشته است يبدی وضع

ه به اين يکنند در ماه ژانو ُکردهای منگور که در نزديکی ساوجبالغ زندگی می
ر کردها نيروهای ايرانی مستقردرسردشت را يشهر حمله کردند وهمزمان سا

کشته از جمله  ۴٠در ساوجبالغ، ُکردهای منگورپس از دادن . ند ا محاصره کرده
سپس نيروهای . شدند ینينش پسر رئيس منگورها، حمزه آقا، مجبور به عقب

تن از  ۵ان از جمله يتن از شورش ٩٠کمکی به سردشت اعزام شدند و با کشتن 
رؤسای آنها، نيروهای ايرانی را از محاصره درآوردند و ُکردها را به عقب 

ها حاکی ازآن است که اوضاع  پس از اين ُکردها تسليم شدند و گزارش. راندند
با اين حال، اميرلشکر . امالً آرام استدر هر دو شهر ساوجبالغ و سردشت ک

گزارش . سرباز ارتش در آن منطقه باقی خواهد ماند ۴٠٠٠آذربايجان به همراه 
م شده است يزتسلي، سردسته شورشيان بلوچستان، ن]خان[شده است که دوست دمحم

که به شمال شرقی خراسان حمله کرده بودند به  یترکمن ٣٠٠و همچنين
رود و  روند سربازگيری با آرامش پيش می... اند گشتهترکمنستان روسيه باز

 ٨٠٠٠در سالگرد کودتا، شاه از . تهران از سربازان قديمی و جديد پر شده است
سرباز مسلح سان ديد، که مانورآنها از ديد ناظرين خارجی بسيار قابل قبول 

 ».گردد در کل، اوضاع کنونی ارتش رضايت بخش تلقی می. ارزيابی شد
اخير در کردستان را   ، شورش١٩٢٩مارس  ٢٩در  یر گزارشتريت د

 :دهد ح میيچنين توض
رساند که در چند هفته گذشته گهگاه  یاحتراماًبه اطالع وزارت خارجه م

هم . رسيد شايعاتی در مورد شورش کردهای ساوجبالغ و سردشت به تهران می
يافت کرده تبريزدر ینک سفارت گزارشی ازحسنعلی آصف، کارمند کنسولگريا

بنابراطالعات مندرج در . ازاين ناآرامی در آن ارائه شده است یاست که جزئيات
ن گزارش، کردهای منگورساکن در نزديکی ساوجبالغ اين شورش را آغاز يا

های سخت زمستان قرار دادند تا آنطور  کردند و زمان حمله خود را مقارن با ماه
با . را با دشواری مواجه سازند یولتد یکردند پيشروی نيروها یم ینيب شيکه پ
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اين حال، عملکرد سريع و فعال نيروهای دولتی منجر به شکست کامل کردها 
به سردشت، نيروهای دولتی را قادر  یاعزام نيروهای کمکی اعزام... شد

ها، تلفات  ساخت تا کردهای آن منطقه را متفرق سازند و همچنين، طبق گزارش
 یشاه برا از ها با طلب بخشش وعفو ن شورشيا. سنگينی برآنها وارد کنند

منابع موثق در تهران صحت . افتيان که مورد قبول واقع شد، خاتمه يشورش
ام که چندين آشوبگر، که عمدتاً مال هستند،  دهيشن. کنند گزارش مذکور را تأييد می
ست آقای تيمورتاش به طورمحرمانه به من گفته ا. اند در اين ناآرامی دست داشته

 توجهی از نا که دليل اصلی مشکالت اخيردرکردستان وهمچنين بخش قابل
خان خزاعی، اميرلشکر اين منطقه،  ] آقا[های موجود در تبريز، حسين  رضايتی

ان و اقليت يرانياست، که به دليل رفتارخودسرانه و عملکرد خشن خود در ميان ا
ق ياکنون گروهی مأمورتحقام که  خبردارشده. اين منطقه بسيارمنفوراست] ُكرد[

روز گذشته به . اند الت شدهيو تفحص دربارة عملکرد او دراداره اموراين ا
ن گزارش صحت يالبته ظاهراً ا. تهران گزارش شد که اميرلشکرترور شده است

ردستش به او حمله ين، معلوم شده که يکی از افراد زيبا وجود ا. نداشته است
با اينکه هنوز جزئياتی از اين ماجرا . مانده استسوء قصد اونافرجام  یکرده، ول

رلشکر با زير دستان يرسد که رفتار خشن اين ام در دست نيست اما به نظر می
 . انش عامل اصلی اين حرکت بوده باشديخود و اطراف

: نويسد می ١٩٢٩آوريل  ١٢فرين در . اوضاع همچنان پرتنش باقی ماند
ً عطف به« نقاط ديگر  تبريز و یها یبه ناآرام شايعات مربوط... احتراما

ترين آنها حاکی ازآن بود که نيروهای ارتش سربه  آذربايجان، يکی از شايع
. خزاعی به قتل رسيده است ]ن آقايحس* [نيشورش برداشته واميرلشکر عبدالحس

، کارمند کنسولگری تبريز، که با )ژانويه ١مورخ (خان آصف  پيام حسنعلی
از آن است که اميرلشکر در ساوجبالغ به سر  یده، حاكر به دست ما رسييتأخ
خان   هللا پ حبيبيم است، لذا سرتياوضاع دراين منطقه همچنان وخ. برد می

وزارت جنگ،  خان، از پ مرتضیيشيبانی، وزيرپيشين فوائد عامه، وسرت
. اند رلشگر درسرکوب ُکردها راهی اين منطقه شدهيکمک به ام یاحتماالً برا
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ان مردم در تبريز چيزی نگفته يصف در مورد شورش، قتل يا طغحسنعلی آ
ت بد جاده و اختالف يوضع. است؛ اما بر کمبود نان در اين شهرتأکيد کرده است

نظر ادارة ماليه و اداره ارزاق بر سرقيمت دولتی غله موجب فشار بر مردم و 
اخت مصادره اموال خصوصی بدون پرد. نارضايتی قابل توجه آنها شده است

ها نيز نارضايتی  ض خيابانيغرامت به منظور اجرای طرح شهرداری در تعر
ست، يبخش ن تيبسياری فراهم آورده است، شرايط اقتصادی اصالًرضا

های زندگی با سرعت بسياری رو به افزايش است، و انتقاد ازعملکرد  هزينه
: گويد یحسنعلی آصف م. شود مستشاران آلمانی وزارت ماليه همه جا شنيده می

را که در زمان مستشاران  یشود و اعتبار یوزارت ماليه مدام ناکارآمدتر م«
: نويسد می ١٩٢٩مه  ٢ويليامسن در »» .كايی داشت از دست داده استيآمر

های گزارش شده از آذربايجان سرکوب شده و خبر جديدی در اين باره  شورش«
افسران نظامی  یخدرروزهای اول ماه آوريل، بر. به تهران نرسيده است

، از تبريز و ساوجبالغ یرتبه از جمله ژنرال شيبانی، رئيس شورای نظام یعال
حسن علی آصف، از کنسولگری تبريز، گزارش کرده است که . ديدار کردند

 ٣١در »  .مسئله ُکردها هنوز حل نشده است یحوادث کردستان خاتمه يافته، ول
تن  ١٣٠٠ال، گزارش شده است که ن حيدر ع«: نويسد ، ويليامسن می١٩٢٩مه 

، ]سنندج[از نيروهای تبريز و کرمانشاه به سمت کردستان، احتماالً حوالی سنه 
. ن منطقه استيدر ا یجد یها اند، وهدف آنها سرکوب شورش اعزام شده

حمل و نقل خود به کار  یازهاين نيتأم یرا برا یه خصوصيهمچنين وسائط نقل
شود، چرا که بابت خدمات  ت میين مناطق قانون رعاياظاهراً در  یاند، ول گرفته

 ١٩٢٩ژوئن  ۶در » .شود یهايشان غرامت پرداخت م رانندگان يا اجاره اتومبيل
هيچ خبر مهمی از تبريز دريافت نشده است، بجز «کند که  فرين گزارش می

گزارش شده است . اينکه عمليات نظامی عليه کردهای منگورهمچنان ادامه دارد
واپيماهای ارتش در نزديکی ساوجبالغ خسارات سنگينی بر اين کردها که ه

 » .اند وارد ساخته و يکی از رؤسای آنها را نيز دستگير کرده
حسنعلی آصف، كارمند «: نويسد می ١٩٢٩ژوئن  ٢۶ويليامسن در
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ای خبرداده است که اميرلشکر آذربايجان رسماً  کنسولگری تبريز، درنامه
 ۶بر اساس اظهارات او، در . نگور را اعالم کرده استپيروزی بر کردهای م

ژوئن جنگ سختی در گرفت و درنهايت ُکردها شکست خوردند و گريختند، و 
 یرهبران شورشی موفق به فرار شدند، ول. ماند یاز آنها بجا یاديتلفات ز

رود  گمان می. افتادند یدولت یروهايهايشان به دست ن از نفرات و اسب یاريبس
ز يگر ايران نيک لشكر دي. ، رهبر کردها، به موصل گريخته است* خليلکه مال

ن منطقه بر کردهای پورگان يشان در ا یبا آتش زدن روستاها و محصول زراع
 یکنسولگر«: نويسد می ١٩٢٩آگوست  ٧فرين در »  .شدند» پيروز«منگور 

، که تبريز گزارش کرده است که اسماعيل آقا سيميتقو، رهبر ُکردهای شکاک
ده يمدت دو سال به عراق و ترکيه پناهنده شده بود، اخيراً در مرزهای سلماس د

مذاکره  یشده و تالش كرده برای بازگشت صلح جويانه به کشور با مقامات دولت
از آنجا که دولت به صداقت او مظنون بود نيروهای نظامی خود را به  یکند، ول

»  .آقا او را دوباره به خاک ترکيه راند ليب اسماعياين منطقه اعزام کرد و با تعق
. امن شد یبنابراين اوضاع برای بازديد رضا شاه از آذربايجان به اندازه کاف

: کند سفر شاه را گزارش می ١٩٢٩اکتبر  ٣١مورخ  یويليامسن در گزارش
ً به اطالع م« ران در طول دو هفته گذشته از يرساند که سفر شاه ا یاحتراما

شمال درياچه (حضرت سپس از شهرهای خوی يشد و اعلساوجبالغ شروع 
سر يه دريای خزر، پهلوی، رشت، مشهدي، تبريز، اردبيل، آستارا درحاش)اروميه

با اينکه . او شب سی و يکم اکتبر را در ساری گذراند. د کردنديز بازديو ساری ن
ازرضا شاه  یخوانيم که درهر شهر استقبال گرم ها می در گزارش روزنامه

رت گرفته است، اخبار محرمانه حکايت از آن دارد که اعليحضرت حداقل صو
گويند بجای اينکه وجهه  می. در قسمتی از طول سفرش بسيار بد ُخلق بوده است

يک پادشاه رئوف و پدر باگذشت را از خود نشان بدهد، همچون يک مستبد 
ج در آمد، شالقی در يک دست و کاسه باج و خرا غاصب بر شهرها فرود می

يک دست ديگرش، به همه چيز و همه کس مظنون و از همه چيز و همه کس 
به  ١٩٢٨را که در سفر نوامبر  یز شاه دارد همان کار زشتينجا نيدرا.  جو عيب
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ادبانه و  یب یليز خيدر آن زمان ن. کند یات جنوبی کشور انجام داد تکرار ميوال
جلب  یو فرصت را برارفت، يرعاقالنه رؤسای عشاير را به حضور نپذيغ

 » .و احترام آنها از دست داد یوفادار
 ١۵كا درتهران، درگزارش مورخ يهنری اس ويالرد، کنسوليارآمر

، ديدار »اوضاع سياسی و اقتصادی در آذربايجان«تحت عنوان  ١٩٣٠سپتامبر
رساند که در  احتراماً به اطالع می«: کند نطور توصيف میيرش ازتبريز را اياخ

كا در اين شهر، فرصت يافتم تا يرم به تبريزبرای بستن کنسولگری آمرسفر اخي
بطور اجمال اوضاع سياسی و اقتصادی استان آذربايجان را نيز که ممکن است 

نتيجه مشاهداتم به طور . برای آن وزارتخانه جالب توجه باشد بررسی کنم
ً در ُشرف شورش  نباشند خالصه مؤيد آن است که مردم اين استان اگرواقعا

اند وبسياری از ساکنين استان معتقدند که  حداقل آشکارا از دست دولت ناراضی
اگر تهديدی متوجه ثبات دولت کنونی شود، تبريز و توابع آن مسلماً بالفاصله از 

ها، جدای از رکود  فعالً دليل اصلی نارضايتی. آن حرکت حمايت خواهند کرد
است، ظاهراً همان چيزی است که  تجارت که تأثير بدی بر کل کشور گذاشته

های سنگين نقل  صحبت از ماليات. خوانند های عادی ماليات کمرشکن می آدم
آنطور که مردم ادعا   همه مجالس است، و يأس و نفرت از اينکه چرا دولت بايد،

شان بيرون بکشد احساس غالب مردم  کنند، عمالً همه عايداتشان را از دست می
فايده  کنند که تالش برای پيشرفت در چنين شرايطی بی یمردم احساس م. است

 ای است که در توليد است؛ که از نظرمن، دليل اصلی خصومت قابل مشاهده
توان ديد، و باعث شده است که صادرات ايران به  کنندگان کاالهای ايرانی می

مقايسه وضع زندگی افسران ارتش با . ويژه در منطقه آذربايجان متوقف شود
عالوه بر خصومتی که . زند بار عموم مردم به اين تنفر دامن می يت اسفوضع

کفايتی و  های مالياتی دولت در بين مردم ايجاد شده است، اتهام بی به دليل برنامه
در واقع رئيس فعلی ماليه . فساد اداره ماليه آذربايجان نيز مزيد بر علت است

بام  ط مانده مردم از باالی پشتآذربايجان آماج اصلی اين اتهامات است، که فق
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تقريباً . هايشان آن را جار بزنند چون صحبت از آن نقل همه مجالس است خانه
أت ميلسپو خائن به مملکت بودند، و حتی يهمه معتقدند که مسببين اخراج ه
كايی بودند حاال به اشتباه خود اذعان يأت آمريآنهايی هم که قبالً خواهان اخراج ه

ام که دولت از دکتر ميلسپو تقاضا كرده به  دل شنيده از مردم ساده مکرراً . دارند
ايران بازگردد و او بزودی به ايران بازخواهد گشت، که اين امر حکايت از 

أت يحمايت و طرفداری روزافزون مردم از اداره منابع مالی مملکت توسط ه
يل ابراز نظر اگرچه مردم با احتياط بيشتری درباره برخی مسا. كايی دارديآمر
رسد که چندان دِل خوشی از اعليحضرت همايون رضا  کنند، ولی به نظر می می

اعليحضرت که هيچوقت واقعاًمحبوبيتی در آذربايجان نداشته، . شاه پهلوی ندارند
چندان احترامی دربين مردم تبريزندارد؛ و يکی از داليل عدم محبوبيتش هم اين 

و حسابی ندارد؛ که از همين حاال  است که اصل و نسب خانوادگی درست
با وجود اين، . توان حدس زد آينده دموکراسی در ايران چگونه خواهد بود می

ترسند که اگر تخت شاهی به دليل مرگ و يا داليل ديگر خالی  ها می هنوز خيلی
ويالرد سپس به کشته » .بماند، وضع از آنچه دردوران قاجار بود هم بدتر شود

در مدت کوتاهی که در «:کند دست نيروهای دولتی اشاره می شدن سيميتقو به
تبريزتوقف داشتم، ظاهراً خبری درباره شورش کردها نبود که به تهران نرسيده 

كايی ازساوجبالغ، که يولی جابجايی موقت مبلغان مسيحی لوتری آمر. باشد
از ت از ترس مقامات يچندان از مرکزعمليات دور نيست، به تبريز ظاهراً حکا

در ارتباط با کشته شدن سيميتقو، رهبر معروف . ها دارد ن شورشيگسترش ا
ن يشورشی ُکرد، به دست نيروهای دولتی، ظاهراً واکنش بسياری از مردم به ا

اگرچه حمالت غارتگرانه . بوده است یوسرافکندگ یشرمندگ یمسئله نوع
در ذهن  ک قهرمان رايتقو همواره موجب وحشت اهالی بود، او وجهه يميس

شناختند  یکه کامالً او را م یدر مناطق یعوام داشت، و نوع مردنش حت یبرخ
  )٣(» .باعث خوشحالی کسی نشد
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  احمد کسروی  در بارۀ اسماعيل آقا سيمگو و ايل شکاک
  
دربارۀ اسماعيل آقا » تاريخ هيجده ساله آذربايجان« احمد کسروی درکتاب  

  :سيمگو و ايل شکاک آورده است
از پايان جنگ چون عثمانيان از تبريز بيرون رفتند يكدسته سپاه هندی پس   

 .بجای ايشان آمدند
خيابانی و نوبری بشهر بازگشتند . فرمان ميراند»نايب االياله«مكرم الملك بعنوان

رويهمرفته آرامش و . پرداختند ولی ديموكراتها پراكنده ميبودند و بكاری نمی
پس از سالها جنگ و آشوب ايمنی و آرامی در آسودگی بود و چنين مينمود كه 

 .كار خواهد بود
كم آشوب اسماعيل آقا يا سيمگو پديدار گرديد و نام او بزبانها  ليكن دراين ميان كم

ايم اينمرد سرايل شكاك ميبود و نيرويی دردست ميداشت، و  چنانكه گفته. افتاد
ت او كشته شد و آسوريان ايم كه مارشيمون با دس داستان او را با آسوريان نوشته

 .لشگربرسراو برده چهريق را بگرفتند و سيمگو شكست سختی خورده بگريخت
پس ازدرآمدن عثمانيان بآذربايجان كه آسوريان ازارومی و ديگر جاها كوچيدند، 
اين نيز آسوده گرديد و در چهريق نشسته بكارهای خود پرداخت و با همه نيكی 

آنان ياری ننموده و در جنگهايی كه ميان آنان با  كه از عثمانيان ديده بود با
 .انگليسيان ميرفت خود را كنار كشيد

زيرا آشفتگی . اندوخت همانا بسيج كارخودميديد واز فرصت بهره جسته نيرو می
 فرمانبرداری كردان و و فراوانی افزارجنگ، ناتوانی دولت، و كارايران و

 .انداخت جنگجويی آنان، اين را بآرزوهای بزرگی می
كردان هميشه چون فرصت يافتندی با دولت نافرمانی نمودندی، برادر اين جعفر 

ولی سيمگو . آقا، و پدرش دمحم آقا در زمان خود بارها نافرمانی نموده بودند
ميخواست و در راه اين آرزو بود ) استقالل(اينزمان، برای كردستان جداسری 

ی آشوب و زيانكاری كه اروپاييان در يكی از تخمها. كه بآمادگيهايی ميپرداخت
كاركنان آنان سالها گرديده و بميان . اند اين آرزوی جداسريست شرق افشانده
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كردان و ارمنيان و تركمانان و آسوريان و بختياريان و ديگران رفته، و اين تخم 
 .اند را در دلهای آنان كاشته

ز آنان اين آرزوی خام را كردان نيز از سالها چنين سخنيرا شنيده و هوسمندانی ا
كنون سيمگو آن آرزو . دنبال كرده و گاهی نيز كتابها يا گفتارهايی نوشته بودند

» ترك ژن«را بكار بستن ميخواست، و به پيروی از آزاديخواهان عثمانی كه 
» كرد ژن«ای بنام  پديد آورده و آن كارها را كرده بودند به پديد آوردن دسته

 .كوشيد می
مستر داد كه با . او را باين كار مستر داد امريكايی واداشت: فتندگ چنين می

آمريكاييان ديگر، همراه آسوريان از ارومی كوچيده و بهمدان رفته بود، در 
همان روزها به تبريز بازگشت و بار ديگر بارومی رفت، و چنين گفته ميشد كه 

با بدخواهی و اين سخن اگر هم دليل نداشت، چون . چندبار بديدن سيمگو رفت
توزی كه ازمسيونرهای امريكايی ديده شده بود، سازگارميآمد كسان بسياری  كينه

امريكاييان چون با دست آسوريان كاری از «: اينرا ميپذيرفتند و چنين ميگفتند
 .»پيش نبردند ميخواهند با دست كردان كاری از پيش برند

بودند و هم آنان دلش هرچه هست، اين آرزو را ديگران بدل سيمگو انداخته 
در اينميان چون عثمانيان از آذربايجان ميرفتند يكدسته . دادند و دليرش گردانيدند

از سپاهيان و توپچيان آنان كه بچند صد تن ميرسيدند بكشور خود نرفتند و با 
اين . تفنگها و توبهای خود آهنگ چهريق كردند و زيردستی سيمگو را پذيرفتند

ا چند برابر گردانيد و بدينسان خود را آماده ديده بيرق آمد دليری او ر پيش
 .نافرمانی افراشت

ّ بود كه خاندانشان در  يكی از همدستان او در اين كار سيد طه نوه شيخ عبيد 
 .بود كردستان بنام، و خود سيد طه يك مرد كوشا و بكاری می

 .خواهد یم» آزادی كردستان«كنون سيمگو آماده گرديده و بيرق افراشته 
داری  آيا كنفرانس داده كردان را برای زندگانی آزاد و سررشته.. چه كار ميكند؟ 
آيا به برداشتن .. آيا قانون اساسی برای كردستان مينويسد؟ .. آماده ميسازد؟ 

كه با اينها » آزادی كردستان«!. نه.. پراكندگيها كه در ميان كردانست ميكوشد؟ 
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ها را لگدمال ميگرداند،  ها را تاراج ميكند، كشت ديه ..پس چه كار ميكند؟ . نيست
 .خواهد به مردم تاراج ديده و بينوای لكستان پيام فرستاده پول می

مردم بيچاره سلماس وآن پيرامونها كه ازآسوريان گزندهای جانگزا ديده و 
های خود بازگشته و ميخواهند دوباره بزندگی  پراكنده گرديدند، كنون كه بآبادی

 .يابند ازند ناگهان خود را گرفتار چنگال كردان يغماگر و آدمكش سيمگو میپرد
ای كه سياستگران اروپا  همين است نتيجه. »آزادی كردستان«اينست معنی 

 .خواستند می
سلماس و آن پيرامونها همه بدست كردان گرفتار افتاده و نوبت بآباديهای ارومی 

های  ديه. گزند و آزار دريغ نميگفتندكردان باينها نيز دست انداخته . ميرسيد
بودند  ويرانه كه تازه رو بآبادی گذاشته و درهريكی جز گروه اندكی از مردم نمی

 .هر زمان آسيب ديگری از تاراجگران سيمگو ميديد
پس از رفتن عثمانيان حاجی شهاب الدوله نامی حكمران ارومی شده بود، ولی 

خت و تاراج كردان جز نشستن و دست بود و در برابر تا او مرد بكاری نمی
 .شناخت ای نمی روی هم گزاردن چاره

سردار فاتح از تبريز بحكمرانی ) ١٣٣٧جمادی االول ( ١٢٩٧ماه  در بهمن
اين مرد كه در زمان صمد خان يكی از همدستان او بوده و . ارومی فرستاده شد

ش رانده بودند، پس از بازگشتن آزادی دموكراتها دنبالش كرده و از شهر بيرون
اين زمان بار ديگر از كاركنان دولت گرديده، و در چنين هنگامی بحكمرانی 

 .شد ارومی فرستاده می
ای كه انديشيد آن بود  سردارفاتح چاره. كردان همچنان در تاخت و تاراج ميبودند

كه خود بچهريق نزد سيمگو رفته با پند و اندرز او را رام گرداند و ايمنی برای 
تر گردد  آلود نتيجه آنرا داد كه سيمگو بيباك اين رفتار ننگ. ان ارومی گيردديهي

 .و كردان در تاخت و تاراج دليرتر باشند
های ناله و  بدينسان سلماس و ارومی بار ديگر گرفتار شد و هر روز تلگراف

مردم لكستان دست بهم داده بكردان راه نميدادند . فرياد ازمردم بيچاره ميرسيد
 .رروز بيم تاخت ميرفت و پياپی به تبريز نامه نوشته و چاره ميطلبيدندولی ه
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 - چون سپاهی كه بر سر كردان فرستد در دسترس نمی) نايب االياله(مكرم الملك 
داشت ناگزير چاره ديگری انديشيد و آن اينكه بمبی برای اسمعيل آقا فرستد و او 

های تبريز حيدر عمو اغلی در هنگام جنگ ١٢٨٧چون در سال . را نابود گرداند
و كسان ديگری از آزاديخواهان اين شهر برای كشتن شجاع نظام اين چاره را 

از پست برايش فرستاده و او را كشته بودند » امانت«ای بنام  انديشيده و جعبه
 .مكرم الملك ميخواست همانرا با سيمگو بآزمايش گزارد

 .بودند و بمب را هم اينان ساختند دراين كارهمسكاالن و رازداران او ارمنيان می
از آنجا، چون مادرزن اسماعيل آقا در يكی از . مكرم الملك آنرا بخوی فرستاد

نشست، بنام آنكه جعبه شيرينی است و آنزن برای داماد و  های خوی می -ديه
 .اش فرستاده بچهريق نزد اسماعيل آقا فرستادند نوه

از زبان او . و خود را رها گردانيد ليكن سيمگو هوشيارتر از شجاع نظام بود
چون جعبه را آوردند پسرم بنام آنكه شيرينيست و مادربزرگش : چنين ميگويند

من بياد داستان شجام نظام افتاده . فرستاده پا فشرده باز كردن آنرا ميخواست
بدگمان گرديدم و هوشيار ميبودم، و چون بروی چمنی نشسته بودم گفتم همانجا 

و همينكه نخش را پاره كردند و اندك روشنی از آن برجست من بازش كنند، 
ها  فرصت نداده با پايم زده آنرا دورانداختم و پسرم را بآغوش گرفته بروی سبزه

 .آوای تركيدن بمب در چند گام دورتر از ما برخاست. دراز كشيدم و در زمان
رادر او علی ولی بمب در جايی كه تركيد ب. بدينسان سيمگو از مرگ رها گرديد

آقا وچند تن ديگری را از كردان نابود گردانيد واين بهانه ديگری بدست سيمگو 
بجعفر آقا ) يكسال پيش ازجنبش مشروطه( ١٢٨۴نظام السلطنه درسال . داد

برادر بزرگترسيمگو ايمنی داده و بقرآن سوگند خورده و او را به تبريز آورده 
 .بود

ز همراهانش بكشت، و ديگران گريخته جان سپس دست يافته او را با دو تن ا
 .بدر بردند

سيمگو در اين خيزش خود آنرا بهانه ساخته و دولت ايرانرا خونی خود ميناميد، 
شكنی و زينهار خواری دولتيان را برخ كردان كشيده آنانرا بنافرمانی  و پيمان
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ورده نيز آمد بهانه ديگری برای او پديد آ اكنون اين پيش. پافشارتر ميگردانيد
 .كاری دولتيان بدست او ميداد نمونه ديگری از زينهار ناشناسی و نيرنگ

سيمگو پس از اين . بود) ١٣٣٧شعبان ( ١٢٩٨ماه  آمد در ارديبهشت اين پيش
كينه مكرم . سنگدلی بيشتر گردانيده و كردان بآشوب و تاخت و تاراج افزودند

سايه استواری خود و دليری  جستند، شهر خوی در الملك را از مردم بيچاره می
مكرم الملك . مردمش ايمن ميبود، ليكن برای ارومی و لكستان بيم سختی ميرفت

ای پرداخته و بجای كشتن بيدادگر بخشم و كينه او افزوده بود  بچنان كار بيباكانه
فرستادن بمب را بگردن نميگرفت و از آن . دانست چه چاره كند -و كنون نمی

 !.د، ليكن از اين چسودی توانستی بود؟بيزاری نشان ميدا
وثوق الدوله كه . بواليگری آذربايجان آمد) يا سپهساالر(درهمان روزها سپهدار 

بود برای واليگری آذربايجان  به نيروی دولت ميكوشيد،اين راكه يكمرد بنامی می
ليكن سپهدار درسفر پيشين . برگزيده بسامان گردانيدن آنجا را بدست اين سپرد

 .بار هم اميد فيروزی نميرفت آذربايجان كاری نتوانسته بود و ايندر 
يكی از كارهای او اين بود كه كسان بسياری با خود همراه ميداشت و چون به 

از جمله ضياء الدوله نامی را . تبريز رسيد هر يكی را بحكمرانی جايی فرستاد
 .بارومی و مكرم الدوله نامی را بخوی گسيل گردانيد

گفتيم سيمگو داستان بمب را دستاويزی ساخته گله از دولت مينمود و چنانكه 
سپهساالربجای آنكه سپاهی بسيجد وسراوكوبد بشيوه زمان . پياپی ميغريد

خودكامگی بدلجويی ازو برخاست و يك سياهكاری ازو سر زد كه كمتر مانندش 
 .توان پيدا كرد

 - ٨٢ -اهدان و آزادیچگونگی آنكه جهانگير ميرزا كه يكی از سردستگان مج
در خوی بهمدستی ) ١٣٢۶( ١٢٨٧بود و در سال  خان خواهان می ميرزا كوچك

حيدر عمواغلی و ديگران با كردان و هواداران خودكامگی جنگهای بسياری 
گيالن رفته و در شورش آنجا همدستی داشته  -كرده، و سپس بهمراه عمواغلی به

زمان در خوی ميزيست و به بنياد و تا گشادن تهران همراهی نموده، و اين 
نهادن دبستان و مانند اينها ميپرداخت، چون كسانی از ماليان و ديگران از اين 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٦٥٧                                                                             ٧    دق ، 

  

  

  

بودند و پی فرصت ميگشتند كه كينه جويند، اين زمان  كارهای او دلتنگ می
فرصت يافتند، و چون بمب از خوی بچهريق رفته بود چنين پراكندند كه سازنده 

جز شاهزاده نبوده، و اين سخن را در چهريق بگوش سيمگو  بمب و فرستنده آن
 .رسانيدند

بود، و همچنين از مير هدايت پسر  سيمگو چون از جهانگير ميرزا رنجيده می
ّ كه در همان روزها با سواران وی جنگيده و كسانی را از آنان كشته  مير اسد 

جنگجو وجانفشانی را  بود دل پراز كينه ميداشت، و رويهمرفته بودن چنين كسان
در آن نزديكی بزيان كار خود ميشناخت، نام اين دو تن را بزبان آورده بگله و 

 .جويی از ايشانرا ميطلبيد بدگويی از اينان پرداخته كينه
چنين ميگويند سپهساالرخود نيز ازجهانگيرميرزادلتنگی ميداشته، ازسفر گيالن 

مكرم الدوله  -ت سيمگورا پذيرفته بهبوده، از اينرودرخواس رنجيدگی در ميان می
مكرم الدوله كسانی را . آمد بازجوييها كند دستورميفرستد كه درپيرامون پيش

شود كه شاهزاده از  فرستد، و چون درخانه او بمبهايی ديده می بخانه شاهزاده می
شرفخانه آورده بوده همين رادليل گرفته، با درخواست سيمگو اورا باميرهدايت 

دمحمعليخان سرهنگ كه ازسركردگان قزاقخانه بوده و از آنجا . گردانند یدستگيرم
 .گردد بوده او نيز گرفتار می كناره جسته و بخوی آمده و ميهمان شاهزاده می

شده كه به تبريزفرستند تا درآنجا  گفتگو می. مكرم الدوله هرسه را بند ميكند
چهريق به نزد وی فرستند سيمگو پافشاری مينمايد كه ب. بازپرس و رسيدگی شود

غيرتانه باين درخواست او  كه خود بازپرسی كند، وسپهساالر و مكرم الدوله بی
 .تن درميدهند

 .داغی سپردند كه بنام تبريز بچهريق رسانند شبانه آنانرا بسيزده تن سواران قره
من چگونگی را دريافتم و بشاهزاده گفتم ما را «: گفته ميرهدايت چنين می

حاكم قول داده «: دالنه گفت ساده. فرستند، بيا ايستادگی نموده نرويم میبچهريق 
چون ما را بيرون آوردند و از راه جنوب شهر كه هم . »كه به تبريز فرستد

: گفتند!. چرا از اين راه؟: رود روانه گرديدند گفتيم بسلماس و هم به ارونق می
ن بار ديگر بشاهزاده گفتم ما در ميان راه م. از راه ارونق به تبريز خواهيم رفت
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برند بيا بگريزيم باور نكرده نپذيرفت، و من ناگزير گرديده  را به چهريق می
 .»خودم تنها گريختم و آنان را بردند

  .ميداشت ودازهوش وزيركی بهره شايانيبودليرم آزموده چنانكه جنگ ميرهدايت
كندی، سواران  -امامچون چگونگی را فهميد درنيمه راه، در نزديكی ديهی بنام 

 .را فريب داده از دستشان بگريخت و از شكنجه و مرگ دردناك رها گرديد
ليكن شاهزاده را با دمحم عليخان بچهريق رسانيده باسماعيل آقا سپردند، كه تا سه 

جهانگير ميرزا را . هايی كشته گرديدند بودند و سپس با شكنجه روز در بند می
لته چهاردست و پايش را جدا كردند و سپس از سنگ  ميگويند نخست با تبر يا با

سيزده تن سواره كه اينانرا آورده بودند سيمگو بعنوان . اش انداختند بلندی بدره
جعفر آقا را با دستور نظام ( داغيند و كشندگان برادرش جعفر آقا ميباشند آنكه قره

داغيان را  قرهداغی كشته بود و از آن رو سيمگو همه  السلطنه ضرغام نظام قره
. آنانرا نيز رها نكرده و دستور داد از سنگ بدره انداختند.) شمرد خونی خود می

 .اين در آخرهای خردادماه بود
اين جوان گرانمايه باغيرت . اين بود سرگذشت دلسوز يكی از پيشگامان آزادی

كه زمانی درجنگها جانبازی نموده وزمانی بفرهيخت نوجوانان كوشيده و 
  بدينسان قربانی سياهكاری ته زندگی درراه كشوروتوده بسرآورده بودرويهمرف

های دلگداز  های سيمگو و سپهدار و مكرم الدوله گرديده و بدينسان با شكنجه
 .بدرود زندگی گفت

سپهدار كه در سفر پيش خود به تبريز حاجی حسينخان ماراالنی را گرفته بدست 
 -كرده بود در اين سفر بدنامی زشتروسيان سپرده و بدنامی برای خود بسيج 

 .تری بسيجيد
اما سيمگو . آبرو گرديد و مردم بيكبار نوميد شدند از اين رفتار او دولت پاك بی

بجای آنكه نرمی نمايد بدرشتی افزود و با كشتن سيزده تن سواره كه كاركنان 
هدار و اين بدتر كه سپ. بودند بدترين دشمنی را با دولت آشكار گردانيد دولت می

مكرم الدوله بخشم نيامدند و ببازخواستی يا بازپرسی از سيمگو برنخاستند و تو 
 .گفتيی هيچ چيزی رخ نداده سر پايين انداخته بكارهای خود پرداختند
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چنانكه گفتيم سپهدار ضياء الدوله . در اين ميان در ارومی نيز داستانهايی ميرفت
ای و يك تير توپ  سرباز مراغه اين مرد دويست. را بحكمرانی آنجا فرستاد

هايش با اين نيروی كم نگه  همراه خود ميداشت و يك شهری را با پيرامون
 .بايستی داشت

تاختند يك كانون آشوبی  ها می در اين هنگام گذشته از آسيب كردان كه پياپی بديه
چگونگی آنكه دكتر پاكارد . بود در ميان شهر پديد آمده مايه بيم مردم می

ايی از چندی پيش بارومی بازگشته و در همان عمارت امريكاييان جا امريك
گرفته و بازماندگان مسيحيان را كه از اينجا و از آنجا پيدا گرديده و در شهر 

 .نمود گرد ميآمدند در آن عمارت نشيمن داده نگهداری می
 امريكاييان ديده بودند به اينان همه گزندهايی كه ازمسيحيان و مسلمانان با

نپرداخته آزاری نميرسانيدند، و سردار فاتح درحكمرانی خود پرستاری بسيار 
بودند،  با اين حال مسيحيان دل پاك نكرده جز در پی بدخواهی نمی. نمود بآنها می

چنانكه از ديرگاهی دكتر پاكارد سران كرد را به پيش خود ميخواند و بآنان 
بخشيد، و بدينسان كردان را  ان میپذيرايی و مهربانی بسيار مينمود و پولها بآن

 .بسوی مسيحيان گرايانيده با مسلمانان دشمن و بدخواه ميگردانيد
های خود نويسانيده پول ازو  هر روز سران كرد به نزد دكتر پاكارد رفته و نام

اين آمادگی جز برای : گفتند مردم از اين رفتار دكتر بدگمان گرديده می. ميگرفتند
اين بود چون ضياء الدوله درآمد . نيست و بسيار بيم ميكردنديك جنگ ياكشتاری 

و باری دويست سرباز و يك توپ با خود ميداشت مردم شادمان گرديدند و از بيم 
 .كاستند

بود و از همان  ضياء الدوله، نه همچون مكرم الدوله، مرد غيرتمند و كاردانی می
آقا درگرفت وضياء روزهای نخست كشاكش وزدوخورد ميانه او با اسماعيل 

چون اين داستان از گفته آقای . الدوله غيرت وتوانايی شايان ازخود نشان داد
 :آوريم های خود او را می توفيق است نوشته

چون اسماعيل آقا سمتقو رسيدن حكومت جديد را باروميه شنيد بخيال افتاد كه «
پس از پنجروز . حاكم را گرفته تاسپهداروالی جديد آذربايجان حساب خود راببرد
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های  - از ورود حكومت صبح يكدفعه در حدود شصت نفر از اكراد اطراف خانه
های حكومتی است  حاكم را گرفته و به صحن و حجرات مقبره كه نزديك خانه

از اينطرف حكومت نيز . وارد شده آنجا را سنگر نموده شروع بشليك نمودند
جديت دفاع كرده و اهالی ارومی سربازان خود را بدور خود جمع نموده با كمال 

كه تا حال همچو قدرتی از حاكمی نديده بودند و در همچو مواقع دست و پای 
ايشانرا بسته بدست دشمنان ميدادند چون آن شهامت را از ضياء الدوله ديدند 
فورا اشخاصی كه اسلحه داشتند بامدادحكومت برآمدند و در نتيجه اكراد را از 

اكراد بادادن تلفات مقهور . كنان ازشهرنيز بيرون راندند نگمقبره خارج و بعد ج
 .از شهر بيرون رفتند

اهالی ارومی چون اين تجاوزات و غوغای آخری را از  ١٣٣٧شعبان  ٢٧
نمودند و پول دادن دكترباكراد نيز تأثيرات عميقی  تحريك دكتر پاكارد تصور می

يرون كردن اكراد بدون اطالع ای از تفنگچيان، پس از ب در دلها بخشيده بود عده
حكومت بعمارت امريكاييان هجوم آورده درب را شكسته بصحن عمارت آنها 

شدند حمله نموده  های آنجا اعاشه می وارد گرديده و بمردان و زنانی كه در اطاق
ای از عقال با  را عده) دكترپاكارد(پردازند، و خود حكيم صاحب  بكشتار می

 .داده بحكومت ميآورند زحمت از دست ايشان نجات
ضياء الدوله پس از اطالع از قضيه فوری سرباز فرستاده آن اشخاص را از 
عمارت آمريكاييان اخراج، و مسيحيان را با زن و بچه و مردان ايشان و با 
مجروحين باداره حكومتی انتقال داده در تحت نظر خود دكتر پاكارد مجروحين 

عده كشتگان مسيحيان امروز . اشه شدندمعالجه و ديگران با خرج حكومت اع
 .بطور تحقيق به شصت نفر بالغ گرديد

با اين اقدام غيرمنتظركانون فساد درشهرمنحل گرديد وكنون يگانه كار مهم 
برای اين فوری كميسيون جنگی از خود . ضياء الدوله حفظ شهراز اكراد ميباشد

 رااحصائيه كرده دروازاهالی تشكيل داده بادست آنهاعده تفنگ وتفنگچيان شهر
مواظبت  ههای شهررابه تفنگچيان تقسيم كرده اين تفنگچيان باكمال ترتيب و

  .ميباشد مشغول حفظ شهروكميسيون باجديت مشغول تعميرديوارهای آن
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از آنطرف وقتيكه خبر مغلوبيت كردها باسماعيل آقا رسيد فورا يكدسته از شكاك 
ه مأمور نمود كه قبال آنجا را بدست آورند را برياست طاهر بيك به بندر گلمانخان

اينها رفته گلمانخانه را كه . تا مبادا از تبريز از راه دريا كمك برای اروميه برسد
ساخلو بود گرفته و كليه مال التجاره را كه در انبارهای آنجا بود بچهريق  بی

چنين های انبوه اكراد برای محاصره شتافتند، هم حمل كردند، ازطرف ديگردسته
ساكنين دهات . گروهی ازايشان بدهات هجوم برده بنای قتل وغارت را نهادند

ناگزيرشدند چندين ده دريكجا بيك قلعه محكمی پناه برده به نگهداری خود 
 »..پردازند 

 :كوتاه سخن. های آقای توفيق آوردن ميخواستيم تا اينجاست آنچه از نوشته
ر زمان بتاخت و فشار برميخاستند كه آنكه كردان ارومی را گرد فروگرفته و ه

. بدرون آيند، وازآنسوی مردم پافشاری نموده با جنگ بنگهداری شهر ميكوشيدند
بدينسان دوباره ارومی گرفتارجنگ و سختی گرديد، مردم تلخيهای زمان 

 .آسوری را فراموش نكرده دچار اين گرفتاری و تلخی شدند
همچون بيشترحكمرانان غيرت و چنانكه توفيق نيزنوشته ضياءالدوله نه 

گرفت، ولی  نشان داده بدستياری مردم جلو كردان را می خود مردانگی از
سپهساالركه ميبايست سپاهی يا افزارهايی برای او فرستد و يا از راه ديگری 

پروايی نشان ميداد، و تنها كاری كه ازو در اينهنگام سر زد  پشتيبانی نمايد بی
ا كه در سختی و گرسنگی با مردم همباز ميبودند از آنجا اين بود كه مسيحيان ر

 .بيرون آورد، و پيداست كه اين كار را بپاس دلخواه انگليس و امريكا كرد
بيچاره مردم ارومی، هنگاميكه از چند هفته باز گرفتارجنگ و بيم و گرسنگی 

د بينن ميباشند و شب و روز چشم براه ياوری از سوی دولت ميدارند يكروز می
سردار فاتح با ميرزا علی اكبر خان و با يك تن آمريكايی با اتومبيل بجلو دروازه 

 .شهر رسيدند
اند و با سيمگو گفتگو كرده و او را  كنند اينان برای رهانيدن شهر آمده گمان می

با يك شادمانی . اند برای گفتگو با مردم ارومی باينجا شتافته رام گردانيده و
در خوی يا سلماس برداشته ) ١٣٢٧( ١٢٨٨پيكره در سال اين  - ٨٣دروازه را 
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شده و چون جهانگير ميرزا را نشان ميدهد در اينجا آورديم آنكه در ميانه نشسته 
 جهانگير ميرزا در دست چپ در كنار نشسته. امير حشمت است

پرسند دانسته  آورند ولی چون می برای اينان باز كرده اتومبيل را بشهر می
. اند و كاری با شهر و مردم نميدارند رای رهانيدن مسيحيان آمدهشود كه ب می

ببينيد نوميدی تا چه اندازه بمردم چيره گردد؟ اين يك نمونه از بيچارگی مردم و 
 .از بيكارگی و درماندگی كاركنان دولت ميباشد

بود و در اين  چهل روز كمابيش جنگ و كشاكش در پيرامون ارومی برپا می
بود كه يكدسته از  ١٢٩٧های تيرماه  پايمال ميگرديد، تا درنيمهها  ميانه ديه

لشگريان هندی بهمراهی كنسول انگليس بآن شهر درآمدند و در اينهنگام بود كه 
  )I(» .كردان نيز دست از جنگ برداشته بچهريق بازگرديدند

. در همان روزها سپهساالر روانه تهران گرديد«:کسروی درادامه آن می نويسد 
» بتهران بياييد تا درباره آذربايجان با شما سكالش رود«ق الدوله بنام اينكه وثو

يك بدی . سپرد» رئيس قشون«او را بازخواست، و جای او را بسردار معتضد 
 .رفته بدتری جای او را گرفت

چنانكه ماهانه سربازها را . پرداخت اين سردار معتضد بكارهای شگفتی می
كشی باين سياهكاريهای خود دينداری  ه، و برای پردهخورده و از رخت آنان بريد

ماليان را برسرخود گرد آورده آنچه درخواست آنان بود . از خود نشان ميداد
 .بكار ميبست

. باداره معارف پيام ميداد كه كتابهای دبستانها را بفرستيد از ديده علما بگذرد
ازان دسته پديد درون از سرب چون در همان روزها محرم فرا رسيد مرد سياه

بهنگاميكه كردان در ارونق و انزاب و در پيرامون . آورد و ببازار فرستاد
ارومی خونهای بيچارگان ميريختند و شاهسونان تا نزديكيهای تبريز تاخت و 
تاراج ميكردند، سربازان در درون شهر بياد كشتگان هزار و سيصد سال پيش 

 .سينه ميكوفتند
ازو نمودار شد حال آذربايجان بدتر گرديده كار بجايی  در سايه اين ناشايستی كه

رسيد كه گروهی از بازرگانان و ديگران در تلگرافخانه گرد آمده و بسروزير 
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از تهران بيش از اين پاسخ نرسيد كه عين الدوله . تلگراف فرستاده چاره طلبيدند
 .گزيده شده و بزودی روانه خواهد گرديد - بواليگری بر

وزها مظفرخان سردار انتصار بجای سردارمعتضد بسرلشگری ولی درهمان ر
آمد، و او چون از مجاهدی برخاسته و خود مرد بسيار كوشايی ) رئيس قشون(

ميبود از روزيكه رسيد با يك چابكی و هوشياری كه كمتر ديده شده بود بگرد 
ردم اينكار او مايه اميدی برای م. آوردن سرباز و سواره و آراستن سپاه پرداخت

گرديد، چنانكه خواهيم آورد در اين روزها سيمگو پافشاری در تاخت و تاز 
 .هايی برای جلوگيری ازو پرداخت نشان ميداد، سردار انتصار بآمادگی

در همان روزها يكداستانی درتبريز رخ داد كه چون شيرينست بگشادی آنرا 
بازان دزديده چنانكه گفتيم سردار معتضد از ماهانه و رخت سر: خواهيم نوشت

 .بود
بنام ماهانه ششماهه دويست و هشتاد هزار تومان از ماليه گرفته و بسربازان تنها 
ماهانه سه ماه را داده بود، ازاين گذشته شماره سربازانی را كه در شهر ميبودند 

. تن بازنموده و روزانه بنام هر سربازی سه عباسی پول نان دريافته بود ١٩۶٠
اين نادرستيهای . تن نبودند ١١٠٠را چون شمردند بيش از  در جاييكه سربازان

سربازان لخت و گرسنه بسر . نمود او بآشكار افتاده ولی او خود پروايی نمی
 .آورد ميبردند و او بروی خود نمی

روزشنبه بيستم آذرميرزاغفارخان زنوزی كه يكی ازمجاهدان بنام آغاز 
ان رخت سپاهی در برو دارای مشروطه و خود مرد سخنگويی ميبود و اين زم

ميبود بسربازخانه ميآيد،سربازان جلو اورا گرفته از گرسنگی »ماژوری«پايگاه 
ولختی خود بگله ميپردازند، ميرزا غفار خان پاسخی نداده و در ميان سربازخانه 
بروی يك بلندی ميآيد، و بدانسان كه دررسيدن بگورستان ميكنند با آواز بلند 

سپس رو بسربازان كه در . ميخواند» ...فر للمؤمنين والمؤمناتاغ - اللهم«دعای 
 گورستا خواهيدگفت مگراينجا«:بودندگردانيده ميگويد پيرامون اوفراهم شده

رخت نميداريم، مگر : شما ميگوييد. آری گورستانست و شما مردگانيد! نست؟
 ! ..مرده هم رخت خواهد؟
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اگر ! .. ايد؟ آيا شما نمرده!. د؟كفش نميداريم، مگرمرده كفش بپا كن: ميگوييد
تان گردانيده يكتن  ايد آنكسيكه پول شما را خورده و بدينسان گرسنه و لخت نمرده

 .»خود را بگيريد» حقوق«بيشتر نيست، برويد و بكشيد و بياوريد و 
افتد كه همگی رو بخانه سردار  سخنان اودر سربازان چندان كارگرمی اين

أت السلطنه حسابدار سپاه كشيده و با صد خواری آورده معتضد نهاده او را با مر
كه (در گرماگرم اين شورش و هياهو سردار انتصار . در سربازخانه بازميدارند

خودرابآنجا رسانيده بآرام گردانيدن ) فرستنده ميرزاغفارخان بسربازخانه اوميبود
ت سربازان ميكوشد، و خود بگردن ميگيرد كه بحساب سردار معتضد و مرأ

السلطنه رسيدگی كند و آنچه از ماهانه و جيره سربازان پس افتاده تا سه روز 
 .ديگر گرفته بآنان برساند

هاشان  بدينسان شورش را فرونشانده آن دو تن را از دست سربازان گرفته بخانه
 .فرستد می

در نتيجه اينكار جانشينی والی هم ازسردار معتضد گرفته شده و بسردار انتصار 
سردار معتضد با يك رسوايی و خواری در خانه خود نشسته به . رده شدواگزا

  .پس دادن حساب ناگزير گرديد
 

 جنگ با سيمكو
سردار انتصار چون بآرزوی خود كه نايب االيالگی ميبود رسيد با يك چاپكی 

 .در همانروزها داستان لكستان رخ داده همگی را افسرده گردانيد. بكار پرداخت
 .ز پيرامونهای سلماس است كه دارای نه پارچه آبادی ميباشدلكستان بخشی ا

لكستانيان بگردنفرازی و دليری شناخته ميبودند و سيمكو از تاختن بآنجا 
چنانكه يكبار . ايم فشار آورده پول ميخواست خودداری مينمود، ولی چنانكه گفته

انيان لكست. پنجهزار تومان طلبيد، بتازگی هم پانزده هزار فشنگ ميخواست
 .شنيدند بتهران و تبريز تلگراف فرستاده دادخواهی مينمودند، ولی پاسخی نمی

های آذر اسماعيل آقا بسيج تاختن بآنجا ميكرد و بميان كردان آواز انداخته  از نيمه
لكستانيان چون اين را شنيدند آماده جنگ وايستادگی . آنانرا بهمدستی ميخواند
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وديگری » سلطان احمد«كه يكی ردوجابدينسان كه ازنه آبادی د شدند،
بود گرد آمدند كه بجنگ و ايستادگی پردازند، زنان و فرزندان »  قشالق قره«

رويهمرفته هشت هزار و هفتصد تن بودند ولی بيش . خود را نيز همراه آوردند
دل بپافشاری و  با اين نيروی كم. از سيصد و چهل تن افزار جنگ نداشتند

 .ايستادگی نهادند
مكو گذشته از سپاهيان عثمانی و توپخانه و كسان خود نزديك بچهار هزار تن سي

روز آدينه . های انبوه رو بلكستان آورد نيز از كردان را فراهم كرد، و با آن دسته
رسيدند و در آنجا جنگ » سلطان احمد«بيست و هفتم آذرماه بود كه اينان بكنار 

، ولی بيش از دو ساعت پافشاری لكستانيان دليرانه جنگيدند. سختی درگرفت
 .نتوانستند

بسياری از . كردان از هرسو بآبادی ريختند و دست بتاراج و كشتار گشادند
آنانكه بگريختند خود را . مردان كشته گرديده و زنان و فرزندان دستگير افتادند

 .برخی از اينان نيز درميان دو ديه كشته شدند. بقره قشالق رسانيدند
تر و خونريزتر  دراينجا جنگ سخت. ان احمد رو بقره قشالق آوردسيمگو ازسلط

در اين ديه سه برادر كه صادق خان و مسعود خان و ابراهيم خان باشند . گرديد
از سركردگان سرباز و خود مردان جنگديده و دليری ميبودند و بمردم دل 

ريها و در نتيجه دلي. ميدادند و خود جنگ كرده و آنان را بجنگ واميداشتند
كشيد و در ) تا هشت ساعت از شب گذشته(كاردانيهای اينان جنگ يازده ساعت 

اينميان صادقخان و دو برادرش غيرت و مردانگی شايانی از خود نشان دادند، 
ولی چون در پايان جنگ مسعود ديوان كشته گرديد و از آنسوی كردان در سايه 

بادی رسانيدند، اينها مايه های آ فزونی شماره و نيكی افزار خود را بكوچه
نوميدی لكستانيان گرديد و كسانيكه زنده مانده بودند بانديشه رها گردانيدن زنان 

 .و فرزندان خود افتادند
شب در سرمای سخت زمستان زنان و بچگان، پراكنده و پريشان رو  در آن نيمه

د و دچار صد آنانكه در ديه ماندند بدست كردان دستگير افتادن. به بيابان نهادند
آمد و يا  گروه انبوهی از ترس پيش از اين گريختگان هم. رنج و رسوايی گرديدند
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آنانكه زنده ماندند پس از . از آسيب برف و سرما از پا درافتاده در بيابانها ماندند
 .دو روز رنج و سختی خود را بشرفخانه رسانيدند

شد كه دو هزار  نين گفته میدر تلگرافی كه اين گريختگان به تبريز كرده بودند چ
تن از مرد و زن در جنگ كشته شده و هزار و پانصد تن در راه از آسيب ترس 

 .اند و سرما مرده
پروايی  -مردم سخت بشوريدند واز بی. اين آگاهی درتبريزتكان سختی پديد آورد

اين داستان پرده از روی كار سيمكو برداشته . دولت رنجيدگی نشان دادند
كه ميخواهد هرروز بيكسويی تازد كه هم كشتار و تاراج كند و هم  ميرسانيد

ّ و برخاستن او در . ميدان حكمرانی خود را پهناورتر گرداند داستان شيخ عبيد 
 .افتاد زمان ناصر الدينشاه و خونريزيهايی كه كرده بود بيادها می

سته ببسيج سردار انتصار برای فرونشاندن خشمها با چاپكی بسياری بكاربرخا
در همان روزها نخست ماژور مير . سپاه كوشيد كه بر سر اسماعيل آقا فرستد
نيز از . سپس دسته قزاق را فرستاد. حسينخان را با ژاندارمها روانه گردانيد
اين كوششهای دلسوزانه او مايه اميدی . هرسو سوارها خواست و روانه گردانيد

ّ خان يكانی با يكدسته از مجاهدان تبر. برای مردم تبريز گرديد يز ميرزا نور 
 .داوطلب شده روانه گرديد

خانه بفرماندهی  از آنسوی از تهران فيليپوف نامی را از سركردگان روسی قزاق
اين لشگر برگزيدند و او با شتاب بتبريز آمده پس از ديدن سردار انتصار روانه 

 .شرفخانه گرديد كه بكار پردازد
سپاهيان چه . لشگری آماده گرديد و جنگ آغاز يافت بدينسان در زمان كمی

ژاندارم و چه قزاق، از نامرديهای كردان خشمناك بوده از درون دل ميكوشيدند 
سردار . و اين بود از گام نخست پيشرفت و فيروزی در سوی دولتيان بود

پس از چند . ايستاد انتصار نيك ميكوشيد و از رسانيدن كمك و افزار بازنمی
 .خود نيز روانه گرديده به لشگرگاه پيوستروزی 

رفت و كردان تاب نياورده پياپی پس  با همه زمستان جنگهای سختی در ميانه می
روز چهارشنبه پنجم اسفند در پيرامون ديلمقان يك جنگ سختی رخ . نشستند می
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 .داد كه چهارتن ازسركردگان قزاق وچند تن از سركردگان ژاندارم بخاك افتادند
نهمه چيرگی از سوی دولتيان بود كه كردان را شكست دادند و شهر ديلمقان با اي

 .را كه كرسی سلماس است از دست آنان درآوردند
جاهايی را كه در  اسماعيل آقا با اين شكست همه. اين فيروزی مايه خشنودی بود

آن چند سال با كشتار و تاراج گرفته بود از دست ميداد و تنها چهريق در دست 
های نزديك را سنگر  دولتيان ديه. ماند كه در آنجا بنگهداری خود كوشد میاو 

سردار انتصار به تبريز . ساخته نشيمن گرفتند و چهريق را به تنگنا انداختند
 .بازگشت و فيليپوف در آنجا ماند تا كار را بپايان رساند

ان ميديدند كردان در چهريق بسختی افتادند و چون خود را در برابر دولتيان ناتو
در اينهنگام سردار . بسياری از ايشان از سيمگو رو گردانيده بجاهای خود رفتند

ای بتركی عثمانی برای سپاهيان  انتصار بيك كار نيكی برخاست، و آن اينكه نامه
و توپچيان ترك كه در نزد سيمگو بودند نوشت و بآنان نكوهش كرد كه با 

ويد داد كه اگر به تبريز بيايند از گذشته اند و ن تاراجگران كرد همدست گرديده
اين كار اثر خوبی داشته و يكدسته از . بازخواستی نكند و مهربانی دريغ نگويد

آن سپاهيان و توپچيان از سيمگو جدا گرديده به تبريز آمدند و از كار خود 
سردار انتصار نويد خود را بكار بسته بآنان مهربانی نمود و . پشيمانی نمودند

 .های خودشان روانه گردانيد نهبخا
بدينسان پر و بال سيمگو كنده ميشد وگمان ميرفت كه بزودی بدست افتد و 
گرفتار كيفر خونريزيهای چند ساله خود گردد، ولی در اينميان يكداستان ديگری 
رخ نمود، و آن اينكه اسماعيل آقا چون خود را در جای بيمناكی ديد بشيوه 

بدينسان كه تلگرافی بعين . ش از در فريبكاری درآمدهميشگی خود و مانندگان
نشست فرستاده از در فروتنی  الدوله والی آذربايجان كه اين زمان در زنجان می

درآمد و گناهان خود را بگردن نگرفته ديگران را گناهكار نشانداده و بدينسان 
 .درخواست آمرزش و زينهار كرد

ود كه چون فرصتی مييافتند بنافرمانی در زمان خودكامگی اين شيوه گردنكشان ب
ريختند، ولی چون دولت را توانا ميديدند و  برميخاستند و خونهای بيگناهانرا می
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چاكر قديم «يافتند اينزمان از در چاپلوسی درآمده خود را  خود را در تنگنا می
آوردند كه فالن حكمران چون با  ها می خوانده بهانه» نثار خانزاد جان«و» دولت

ن دشمنست با دروغ مرا نافرمان بازنموده، وسرانجام آمرزش و زينهار م
ميان پولهايی برای درباريان فرستاده آنانرا بميانجيگری  ميخواستند ودراين

چون رشته دردست يكتن . برميانگيختند وبدينسان كار خود را پيش ميبردند
ونشستی كار بپايان ها و چاپلوسيها خشمش فر پادشاه ميبود همينكه او با اين البه

رسيدی و ديگر كسی بياد خونهای بيگناهان نيفتادی و پروای كشور و ايمنی آنرا 
 .نكردی

بود اين شيوه را بكار بست و عين الدوله  اسماعيل آقا كه از گردنكشان كهن می
كه از بازماندگان زمان خودكامگی ميبود درخواست را پذيرفت، و شگفت اين 

  .ليپوف و سردار انتصار هردو بميانجيگری پرداختندبود كه در اينميان في
دينسان گفتگوی دست برداشتن ازجنگ بميان آمد و فيليپوف با سيمگو بگفتگو 

تاراجهايی راكه ازلكستان آورده بازگرداند ) ١:پرداخته چنين نهاده شد كه سيمگو
د خود بازماندگان سپاهيان عثمانی را از نز) ٢و خونبهای كشتگان را بپردازد، 

) ۴درازی بكارهای سلماس وارومی خودداری كند،  از دست) ٣بيرون راند 
آنچه افزارجنگ دارد بدولت واگزارد، ) ۵تاوان لشگركشی دولت را بپردازد، 

برادر خود احمد آقا را به تبريز فرستد كه در قزاقخانه در ميان سركردگان ) ۶
و زينهار دهد كه در چهريق با اين شرطها دولت از گناه او درگذرد و با. باشد

 .نشيند و بنگهداری مرز پردازد
عين الدوله با . با اين شرطها گفتگو را بپايان رسانيدند و جنگ هم بپايان رسيد

تا ديری اين سخن را نهان ميداشتند، ولی سپس . تلگراف بسيمگو زينهار فرستاد
 .آشكار گردانيدند

گاه دولتی آمده بزير توپ پناهيده و در تبريز نخست آوازه افتاد كه سيمگو بلشگر
مردم اين را شنيده شادمان گرديدند، ولی اندكی نگذشت كه . خود را سپرده

دانسته شد سيمگو در جای خود بازميماند و عين الدوله با شرطهای بااليی باو 
 .از اين آگاهی مردم افسرده گرديدند. زينهار داده
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طها همه سخن بوده است و هيچيكی بكار كم دانسته شد آن شر بدتر اين بود كه كم
زيرا سيمگو چندان داراك نداشت كه خونبهای كشتگانرا دهد و . بسته نخواهد شد

درباره افزار جنگ هم گفته ميشد چون اسماعيل آقا . آنگاه تاوان دولت را پردازد
شمارد  نشيند تهيدست نتواند بود و دولت سزا نمی در مرز ايران و عثمانی می

 .ای جنگی را از دست او بگيردافزاره
تنها شرطی كه گفته ميشد بكار بسته خواهد شد آمدن برادر او احمد آقا به تبريز 
بود كه نوايی در دست دولت باشد و باری جلوگيری از نافرمانی آينده سيمگو 

جای افسوس بود كه پس از چند روز فيليپوف با لشگر به تبريز بازگشت و . كند
بدينسان اسماعيل آقا را پس از آنكه  . اند شرط را نيز بكار نبسته دانسته شد كه آن

پر و بالش را كنده و در تنگنايی بگير انداخته بودند رها كردند و همه در رفتها 
 .و رنجها را هدر گردانيدند

 -٨۵های سختی  آمد به تبريزيان بسيارگران افتاد و بارديگر ناخشنودی اين پيش
اين پيكره چند سال ديرتر از (با چند تن ازنظاميان ايران سيمكو با پسر وكسانش 
فيليپوف يك پول : نخست گفته ميشد. ازدولت نمودند) آن تاريخ برداشته شده

اين بود نويسنده كه . گزافی از سيمگو گرفته و درنتيجه رشوه اين كار را كرده
ن او رفتم و در آنروزها در تبريزميبودم و با سردارانتصار آشنايی ميداشتم بديد

پرسشهايی كردم و دانسته شد او نيز دركار دست داشته است و فيليپوف بسر 
پا  اند، ولی اينسخن بی از پول باونيز رسيدی داده: گفته ميشد. خود كاری نكرده

اند و  زيرا سپس ديده شد كه عين الدوله ودولت نيز از چگونگی آگاه بوده. بود
از آنسوی سردار انتصار مردی پول . اشنداين نشدنيست كه همگی پول گرفته ب

ازاين گذشته چنانكه نويسنده، . گيرنده نميبود، درآن چند ماه ما ويرا شناخته بوديم
ام اسماعيل آقا اين اندازه  سپس ازسيد طه و ديگر نزديكان سيمگو پرسيده و شنيده

خی بهرحال پيشامد رنگ ديگری داشته و بيگمان پای سياست بر. پولدار نميبود
 .از همسايگان در ميان ميبوده

هرچه بود همينكه سپاهيان بازگشتند سيمگو دوباره بكار آغاز كرد و باز كردان 
آمد بجای آنكه اسماعيل آقا  اين پيش. درازی پرداختند  در آباديهای نزديك بدست
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را از ميان بردارد اورا تواناتر گردانيد زيرا تاكنون انبوهی ازكردان باو 
هايی از كردان ساوجبالغ و ديگر جاها  پاس دولت ميداشتند، بلكه دستهنگراييده 

در اين لشگركشی همراه دولتيان ميبودند، ولی چون اين داستان رخ داد و 
ترين هنگام گرفتاری رها گرديد و سپاهيان بدانسان بازگرديدند  - سيمگو در تنگ

انستند كه سيمگو يك اين كارها ازارج دولت در ديده آنان كاست و ازآنسوی اين د
 )II(» .پشتيبانی از ديگران ميدارد و اينست پروای او را بيشتر كردند

جويی از مخبر السلطنه  از آن سو در آذربايجان چند تن از ياران او بنام كينه«
بهمبستگی پيدا كرده ) سيمگو(بيك كار بدی برخاستند، و آن اينكه با اسماعيل آقا 

. گيختند، وارشد الملك نامی رابنزد اوفرستادنداورا دوباره به آشوب بران
بود فرصت  اسماعيل آقا كه با دولت دو رويه راه ميرفت وخودخواهان آشوب می

ارشد الملك كه خود از مردم ارومی ميبود . را رها نكرده دوباره بكار پرداخت
با دستور اسماعيل آقا بآنجا رفته با نيرنگ شهر را گرفت و اين در زمستان 

 .بود ١٢٩٩
 .بدينسان دوباره ارومی گرفتار گرديد و دوباره آذربايجان دچار آشفتگی شد

مخبر السلطنه كه در داستان خيابانی زيركی از خود نشان داده كار را بآسانی 
در اينجا جز نافهمی ازو ديده نشد و در نتيجه كارندانی او چندبار . پيش برده بود

خوردند و در هر بار يكدسته از جوانان سپاهيان دولت در برابر كردان شكست 
مخبر السلطنه در تبريز درون اطاق نشسته با . كشته شدند و از ميان رفتند

تلگراف و تلفون فرمانهای جنگی بسركردگان ميفرستاد و اين كار خام او مايه 
 .نابودی جوانان ميشد

 - براسماعيل آقا آهنگ ساوجبالغ كرد و سپاهی كه مخ ١٣٠٠در زمستان سال 
زاده نامی  السلطنه بآنجا فرستاده بود در سايه ناشايستی فرماندهشان كه ملك

در اين جنگ بود . بود كاری نتوانستند و كردان بآسانی شهر را بدست گرفتند می
كردان . كه اسد آقا فشنگچی، آن كرد دلير آزادی، كشته گرديده از ميان رفت

بودند كه سيمگو دستور داد همگی سيصد تن از ژاندارمها را دستگير گردانيده 
 .تير بسته از پا انداختند را بشصت
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سپس در يك جنگ ديگری از سوی شرفخانه باز سپاهيان دولت شكست خوردند 
بود كشته گرديد كه بدينسان  داغی كه فرمانده اين سپاه می وسامخان اميرارشد قره

ينه جسته برادر او بود ك اسماعيل آقا از ضرغام كه كشنده برادرش جعفر آقا می
 .را كشت

های ژاندارم و سوار را بكشتن ميداد  آنكه مخبر السلطنه پياپی دسته: كوتاه سخن
و آشوب اسماعيل آقا روزبروز بزرگتر گرديده مايه گرفتاری برای آذربايجان 

بنام وزير جنگ ) رضا شاه پهلوی(شده بود، ولی چون در اين هنگام سردار سپه 
دسته آنانرا بسر سركشان  ايرانرا نيرومند ميگردانيد و دسته بكار برخاسته سپاه

ميفرستاد، ودراين هنگام آشوب گيالن فرونشانيده شده بود سردار سپه ميتوانست 
از اينرو دست مخبر السلطنه را از كار كوتاه گردانيد و . بآذربايجان بهتر پردازد

از يكرشته جنگهای  فرماندهان سياهی برای سركوب كردان فرستاده ميشد تا پس
كه سپس نيز . (ديگری سيمگو ناتوان گرديد وشكست خورده از ايران بگريخت

از آنهنگام ). ايران بازگشته با دست سپاهيان كشته گرديده ازميان رفته ب
  ) ۴((III)های هيجده ساله پايان پذيرفت - آذربايجان رو بايمنی نهاده آشفتگی
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 ٩٠ـ حسن انزلی، اورميه در گذر زمان، چاپ دوم، انتشارات دستان تهران ١ 

 ۴١۵ص 
ـ  ۵٢٧ـ ص  ٧٢رات طوس ـ تهران ـ دمحم امين رياحی ـ تاريخ خوی، انتشا٢

۵٢۶ 
 ٣۵٨ـ اورميه در گذر زمان، ص ٣
ـ کريس کوچرا، جنبش ملی کرد ـ ترجمه ابراهيم يونسی، چاپ دوم، نشر نگاه ۴
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 ۶٩ـ ص  ٨٩های بعد از آن، نشر شيرازه زمستان 

اسناد و يادداشت های کارگزار وقت وزارت خارجه در «ـ معتمدالوزاره ـ ٧
 ٢٧٢اورميه در محاربه عالم سوز، ص » اورمی

ـ به نقل از يادداشتهای علی خادم العلما تحت عنوان لورنس عربستان در ٨
 ۴۶٢ آذربايجان غربی، اورميه درگذر زمان ص
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دراين سروده شهريارمنظور ازکاوه حداد آذربايجان همان کاظيم خان قوشچی . 
است که سالها در برابر جيلوها و سيميتقو و مهمتر از همه در برابر سياستهای 

 .استعمار انگليس مردانه مقاومت ميکند
 ٨٢۴، تاريخ هجده ساله ـ چاپ سيزدهم، نشرامير کبير ـ ص ـ احمد کسروی ١۶
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وزراء رس ه دار دارم خا « دو وم ور با ن زل  و ا ی و را مالک و  و ا
ه و آبادی دو س ھار عال و زاده ی و را س ا  د ا گ . د دا کار و ی با تدا و آورد ا

ذ را آن روزگار وی زد ی باب ان  د و آن ی و د ت وم و  آورد را او  ی مان د ع

 .د را او ود د دی ون

ده و ا مات، دن  دارک  وز با  ن ا ای  ت سال  د و  ن  رما راه آ ول ما و  وربا  تا مان دی
ل  ج و ا و ساد اخالق را  ط و  دم را  د، امالک  ن  م را از  ر  ٨٢و رجال  ی را  ون اسا

ری را  ضاوت داد ودداد و  ع  ا و ن ظا وا ود  قاء  ای  د و  ل  ت . ز ت  ون  
ت دا ده  ت  ود و   ارس ا ده  رو . داد،  د، کاروان    زل  ومات  ع ح 

د عدوم  وان و  ھا را  ه آ   ».تاد ،

ر «               د  ١۶ ورخ دق د م جس    ١٣٢٢ا گام  ھارد A  ت بار با خا ی یا د ا با   »با

گ « جار را    ی  ا دان  د رون خا درم را  کار آورد د و  دا درم را  . ا ھا  د و   رون آ دا د  یا وا
م   د   رون ن را    ». داز

ل از « ورخ درضا شاه     کا، )١٩۵٣  ٢١( ١٣٣٢ ت ارد ٣١د  ور خار آ  »وزارت 
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