
 اهــــا شـــرض
 

که ابر مرد تاريخ ايران مجبور به ) ١٩۴١ سپتامبر ١۶-١٩٢۵ (١٣٢٠ شهريور ٢۵ تا ١٣٠۴ آذر ماه ٢٢از 
اين مرد در مدت کوتاه زمامداری خود ايران را از يک کشور .  ماه و سه روز بود٩ سال و ١۵کناره گيری شد 

 .می و اداری، به يک کشور پيشرفته تبديل کردتحت الحمايه انگليس، فقير، عقب افتاده، بدون اصول نظا
 

اسناد . قبل از رضا شاه حتما بيگانگان ميبايست نخست وزيران کشور را تعين و يا مورد تائيدقرار ميدادند
 ايران و انگليس اشاره شده بروشنی ١٩١٩محرمانه وزارت خارجه انگلستان که در آن به روشنی به قرار داد 

نميتوانست بدون اجازه انگليس تصميمی در مورد دارائی و يا نيروی نظامی خود بيگيرد نشان ميدهد که ايران 
 کشور حق کاپيتوالسيون ١۶در آن زمان . و احمد شاه قاجار با ننگ تمام زير بار اين قرار داد ننگين رفته بود

ذار شد و بعد ها دولت در ايران داشتند که اولين آن از تاريخ بسته شدن قرار داد ترکمانچای به روسيه واگ
اين کشور ها ازحقوق کشورهای کامله الوداد استفاده جسته وايران را . انگليس مدعی حق کاپيتوالسيون شد

 .نگاهداری ميکردند) تحت الحمايه(همانند يک مستعمره 
 

ه سربازان بر خالف آنچه مليون وابسته به مذهبيون و ماليان ايران شايع کرده اند که شاه محمد رضا پهلوی ب
آمريکائی کاپيتو السيون داده بود ميتوان به جرات اعالم کرد که بر اساس قرار داد وين تمام کشور های دنيا 

ورهای ديگر هستند که به مصونيت سياسی موظف به رعايت اصولی در مورد کارمندان ديپلماتيک و نظامی کش
ر ها ملزم به اجرای آن هستند به کارمندان جزء بند واو اين قرار داد بين المللی که همه کشو. مشهور است

مصونيت هائی ميدهد که سربازان آمريکائی در ايران زير اين ماده قرار می گرفتند و بدين ترتيب هيچ مصونيت 
 .خاص و يا نوعی کاپيتوالسيون اعطا نشده بود

 
که به ده قلهک معروف بود را قبل از رضا شاه دولت انگلستان در قلهک جايگاه بزرگی از زمين ها منطقه را 

روسيه نيز در ناحيه زرگنده دهکده زرگنده . به خود اختصاص داده بود و آنجا را سرزمين خود بحساب مياورد
اين نکته در کتاب معروف . را جزو خاک خود ميدانست و در دو کشور در تعين کدخدای ده نيز دخيل بودند

 . حيات يحی بروشنی ذکر شده است
 

دولت . ضا شاه نيروی قزاق زير فرمان افسران روسی بود که از زمان ناصر الدين شاه بجود آمده بودقبل از ر
در سرتاسر تاريخ ايران دو تن از استانداران ايرانی . انگليس هم پليس جنوب را برای اداره امور کنترل ميکرد

 . نيرو نيز منحل شده استدر تشکيل اين نيرو ها دخيل بوده اند که بعد از استعفای نفر دوم اين 
 

تا وقتی که رضا شاه مصمم به کشيدن راه آهن سرتاسری شد هنوز ناحيه خوزستان تحت سلطه کامل انگليس 
انگليس با همکاری ايالت و عشاير بخصوص بختياری ها و لر های منطقه اين استان ايران را از . اداره ميشد

سمان برده که راه عبور از آن در زمستان بخاطر گرما و در خاک ايرا جدا کرده و بواسطه کوه های سر به آ
حتی اگر کسی . تابستان بخاطر گرمای شديد غير ممکن بود را بصورت مجزا از خاک ايرا نگاهداری ميکردند

ميخواست به استان خوزستان برود ميبايست از راه کرمانشاه به عراق و بصره رفته و از آنجا به خوزستان 
 به آن ميماند که همسايه شما در ورودی خانه شما را ببندد و هرگاه شما بخواهيد به اتاق خواب اين. وارد شود

خود وارد شويد مجبور باشيد از در خانه او وارد راهرو همسايه شده و از دری که همسايه به اتاق خواب شما 
 . دباز کرده به استراحتگاه خود وارد شويد و غير ازاين راهی ديگر نداشته باشي

 
شدت گرفت و اين استان ) ١٢٨٧ خرداد ۵ (١٩٠٨اين محدوديت بخصوص بعد از پيدا شدن نفت در سال 

دارای اهميت ويژه ای شد چندی بعد که چاه دوم در منطقه نفتون به نفت رسيد انگليس را مصمم کرد که اين 
 سرزمين های انگليس بحساب استان را جزو مستعمرات خود تلقی کند و آنرا جزو قسمت های غير قابل تغيير

. اصول اساسی انگليسی ها براين بود که خوزستان در مقابل هجوم بيگانه بخصوص روسيه محفوظ بماند. آورد
عمال انگليس تالش نمود تا زبان انگليسی را در ناحيه خوزستان شيوع دهد  تا هرچه زود تر اين استان به 

همين منظور قبل از رضا شاه و در تمام مدت حکومت قاجار با عشاير و ايالت به . مستعمره انگليس تبديل شود



بسياری از . ايرانی قرار داد های دو جانبه و محکمی بست که هيچکدام دولت مرکزی ايران در آن دخيل نبود
ر اين د. سر زمين های بختياری و لرستان بموجب اين قرار داد ها از طرف ايالت به انگليس واگذار شده بود

مدت انگليس کاال ها و مواد غذائی را از خارج از ايران به اين منطقه مياورد و به قيمت بسيار بسيار ارزان به 
کارمندان خود و کارگران ايرانی و بعضی امرای عشاير ميفروخت که اين افراد با فروش آن در بازار سياه 

اال ها گمرک نمی پرداخت و بازرگانان ايرانی چون انگليس برای ورود اين ک. صاحب پول های کالن ميشدند
از اين . مجبور به پرداخت گمرگ و عوارض بودند لذا نميتوانستند با قيمت ارائه شده در بازاز سياه مقابله کنند

 . راه هم سود کالنی به انگليس هم به ايادی آنها ميرسيد
 

ل از ساير استان های ايران اداره ميکردند در شمال هم روس ها استان های گيالن و مازندران را بصورت مسق
 .و قشون محکمی از آن حفاظت ميکرد

 
 که يکی از شوم ترين قرار داد هائی است که در دوره احمد شاه با انگليس امضا شده بنا ١٩١٩طبق قرار داد 

شرقی غربی بود فقط اجازه دهند در جا هائيکه انگليس تشخيص ميداد راه آهن کشيده شود که بيشتر خط آهن 
 . را ترجيح ميدادند

 
وقتی رضا شاه تصميم گرفت راه آهن سرتاسری شمال و جنوب را بکشد انگليس به دست و پا افتاد و به حيل 

رضا شاه در مذاکره ای که با يک مهندس آمريکائی داشت که اصرار ميکرد راه شوسه . مختلف مانع کار ميشد
وقتی . دمان ميکشيم اگر مايل هستيد با ما کار کنيد راه آهن بکشيدبکشد با عصبانيت گفت، ره شوسه را ما خو

او و اطرافيان شاه گفتند هزينه زيادی دارد رضا شاه با غرش گفت زنان ايران با فروش گوشواره هايشان 
قبل از . از آن زمان کار شکنی های انگليس شروع شد. اينکار را خواهند کرد که مهندس آمريکائی قانع شد

ه رضا شاه عوارض قند و شکر را اضافه کند و از در آمد آن راه آهن را بسازد گفته بود به هر قيميتی اين ک
 . شده اين راه آهن بايستی کشيده شود

 
انگليس و روسيه هر دو بدليل اينکه راه آهن به مناطق اشغالی آنها در شمال و در جنوب وارد ميشد هردو 

نی که مغرضانه اصرار دارند رضا شاه راه آهن را برای انگليسی ها و آنا. مزاحم کار های رضا شاه بودند
 روسيه کسی ١٩١٧بدستور آنها کشيد تا بتوانند نيرو به روسيه برسانند بايستی فرا بگيرند که بعد از انقالب 

 خبر نداشت که انگليس و روسيه در زمان جنگ جهانی دوم يعنی سی سال بعد انگليس با هم متحد خواهند شد
و حتی وقتی راه آهن دو سال قبل از شروع جنگ جهانی دوم بپايان رسيد هنوز روسيه و انگليس باهم متحد 

 . نبودند که انگليس در فکر متحد خود نيت استفاده از راه آهن را داشته باشد
 

 کشور قرار داد های خريد کارخانه وتجهيزات چه برای راه آهن و چه در صنايع ديگر در زمان رضا شاه به
) اولين بيسيم ايران(کارخانه های اسلحه سازی را چکسلواکی و مخابرات . های ديگر جز انگلستان سفارش شد
کاميون ها و تجهيزات نظامی را آلمان ويا کشور های اروپای   ، ريسندگیعرا روسيه، کارخانه های قند و صناي

 . شرقی، بلژيک در اختيار ايران گذاشتند
 

 را بکلی باطل اعالم کرد و دست انگليس را از ايران کوتاه ١٩١٩درت رسيده قرار دار رضا شاه پس از بق
اسناد . نمود با تاسيس بانک ملی و صنايع نظامی دست انگليس را از اداره امور مالی ايران کوتاه نمود

نطقه نفوذی قبل از رضا شاه م. محرمانه وزارت خارجه انگلستان خود مدارک مفصلی در تائيد اين مدعا است
 تعين و تظمين شده بود و حتی بعدا که دولت بلشويکی در روسيه بوجود آمد ١٩٠٧روس و انگليس در سال 

 برنامه اينطور تنظيم شده بود که منطقه شمال در اختيار روس ها و جنوب در اختيار انگليس ١٩١٧در سال 
  .بماندولی بعد از بقدرت رسيدن رضا شاه تمام نقشه ها بهم خورد
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