رﺿﺎ ﺷﺎه

آ ﻪ ﻨﺎد
نگارش :ک ــ ھومان.
تابستان١٣٩۵
٢٥٥٥ =٢٠١٦
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اين نگارش به زنان ومردان ايران زمين پيشکش شده است.
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ﻓﻬﺮﺳﺖ:
يادداشت ويراستار
پيشگفتار
 گفتارنخست
بخش نخست :اوضاع وشرايط اجتماعی وسياسی واقتصادی
ايران پيش ازرويداد کودتای سوم اسفند ماه١٩٢٠ =١٢٩٩
بخش دوم :چگونگی رويداد کودتا
آيا ستاد ارتش انگلستان در برپايی کودتا دست داشته
بخش سوم :بررسی در باره چگونگی برافتادن احمد شاه
قاجار
بخش چھارم :رضا شاه و خدمت ھای بزرگ او
خدمت ھای رضا شاه بزرگ
بخش پنجم :پيوست ھای بخش نخست – قرارداد ١٩٠٧
قرارداد ١٩١٩
 گفتار دوم
بخش ششم :برپايی راه آھن سرتاسری ايران يا ِ
گره کوری
ھمت رضا شاه گشوده شد – پيش از آمدن رضا شاه
که به ّ
بخش ھفتم :تاريخچه برپايی راه آھن درايران ،پس از
کودتای سوم اسفند ١٩٢٠ = ١٢٩٩
گره کوری که به ھمت رضا شاه گشوده شد
ومنتقدان نسبت به برپايی راه
بخش ھشتم :نظر مخالفان ُ
آھن سرتاسری
بخش نھم :بررسی درباره مخالفت ھا وانتقادات
چرا ايران برای کم رسانی به روسيه انتخاب شد
آنانی که ميپنداشتند برپايی راه آھن به جنوب بکار شرکت
نفت ايران وانگليس ...
مصدق
بخش دھم :بررسی پيرامون پيشنھادات دکتر محمد
ّ
بخش يازدھم :ديدگاه برخی ديگر از تاريخ نگاران و
نويسندگان درباره راه آھن سرتاسری
بخش دوازدھم :مسير خط آھن مورد نظر وخواست دولت
انگلستان
و اينگونه است که ايران دارای راه آھن شد
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ﻳﺎدداﺷﺖ وﻳﺮاﺳﺘﺎر
کتاب پيش رو را نويسنده بصورت چاپ شده پشت نويس کرده
وفرستاده بود .آقای ک .ھومان برای اين کتاب بادقت و زحمت
و وسواس زياد اسنادی را گرد آورده و از ھمه آنھا به بھترين
شکل استفاده تاريخی مھمی را بکار بسته واثری بينظير بوجود
آورده است .ايشان بسيار پيگير بود تا مردم از اين اسناد آگاھی
داشته باشند .اينجانب نيز بدليل اھميت تاريخی بسيار عالقمند
بودم .در آغاز سپتامبر  ٢٠٢٢فايل ويراستاری نشده آن از
سوی جناب ک .ھومان بدستم رسيد که برای اينترنت آماده نبود
و شکل کتاب ھم آراسته نشده بود .با ھمفکری با ايشان بنا شد،
ضمن استفاده از بخش ھای مھم وتاريخی کتاب در ايميل ھای
گوناگون بسوی ھم ميھنان ،بصورت کتاب ديجيتال قابل استفاده
در اينترنت تنظيم شود.
اين مھم بمن واگذار شده بود؛ اما فايل اصلی در قطع
کتاب و بدون سربرگ و زيرنويس بود ونگاره و تنظيم وشکل
کتاب نداشت .اگر واژه ويراستار بکار برده شده ،ولی در متن
کتاب که بسيار آموزنده ،مستدل ،مستند ،با انشاء و زبانی بسيار
زيبا تنظيم شده بود دستکاری نشده است.
اشاره به سند ھا در آخر کتاب تايپ شده رسيده بود که
در ھنگام آماده سازی برای اينترنت با دقت ھمه اشاره ھا با
شماره زيرنويس در ھر برگ گنجانده شد تا دسترسی به منبع و
سند را برای خواننده آسان بگرداند.
جناب ھومان ،ايرانياری بسيار دلسوز و ميھن دوست
ودانشمند است که در نوشته ھای خود نکته ای را فراموش
نميکنند .تالش ايشان در کتاب پيشرو به اندازه ای دقيق و
مستدل است که تابحال در کتاب ديگری در باره رضا شاه بزرگ
و تاريخ  ٢٠٠ساله کشورمان ديده نشده است.
در برابر نام جناب ھومان ،اينجانب از نام خود بھره نگرفته
است  .تنھا به ويراستار بسنده شده است.
ويراستار
ھقتم نوامبر ٢٥٦١ = ١٤٠١ = ٢٠٢٢
٤
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گاھشماری که نشانه  ٢٥٠٠سال تمدن ايران است از ھنگامه
ورود کوروش ھخامنشی به بابل که بدون شک حرکتی بينظير
در تاريخ بشريت ميباشد در برخی تبديل ھای تاريخ بکار رفته.
باميد اينکه گاھشمار ايران در پی آزادی کشورمان از اين
ھنگامه آغاز شود که گاھشمار  ١٤٠٠ساله بسيار توھين آميز
و ننگ آور است .اينکار ھم رضا شاه بزرگ و ھم محمد رضا
شاه آريامھر را خرسند و آرزوی آنان را برآورده خواھد کرد.

٥
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ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر:
ّ
ملتی که تاريخ خودرانشناسد محکوم به تکرارتجربه ھاست که
گاه اين تجربه ھا آنچنان تلخ وزيان بارند که جبران اغلب آنھا امکان
پذيرنخواھد بود .درباره رضا شاه تاکنون بسيار نوشته وگفته اند ،پاره
ای ظھوراورا ضرورت تاريخ برميشمارند و به خاطر خدماتش اورا
ميستايند و ازاو به نيکی ياد ميکنند ،پاره ای ديگرکه مخالف اويند،
برآمدنش راتوسط بيگانه ميدانند وکمترين کارخوب وشايسته ای ازاو
سراغ ندارند وضمن اتھاماتی که براو وارد ميسازند ،ھرآنچه که او انجام
ُ
داده است ،ھمه را درخدمت بيگانه و يا ارضای اميال شخصی اش قلمداد
ميکنند وگروھی ديگردر حاليکه ناگزير ُمعترف به خدمات او ميباشند،
انجام آن کارھارا جبر زمان ميدانند وازاين بابت کمترين ارزشی ازبرای
اودربرابرانجام آنھمه خدمات ارزنده وايرانسازقايل نميباشند.
زمانی اثری ياگفته ای به دورازغش وکاستی خواھدبودکه نويسنده
يا گوينده ،آن ھنگامی که دست به قلم ميبرد ويابه سخنرانی ميپردازد،
وبغضی ويا نفرت
خود را از قيد و بند ھر ايسمی ومکتبی
وياحب ُ
ّ
وشيفتگی نسبت به شخص مورد نظرش رھا سازد وبا ّاتکأبه ُمستندات
روشن وبدور از پيرايه وآگاھی به زوايای تاريک رويدادھا ،وسنجش
کارھای نيک وبدش ،به داوری به پردازد.
ازآنجا که مخالفان رضاشاه به ھرمناسبت ودستاويزی ھمچنان
ازاوبه بدی ياد ميکنند وذھن بسياری از ھم ميھنان ناآگاه به ويژه نسل
نورا نسبت به اوآشفته و تيره وتاريخ ميھن مارا آلوده ساخته وميسازند،
ازاينرو يادآوری نکاتی در جھت روشنگری ضروری است ،باشد که با
روشنگری ھای ھرچه بيشترپژوھشگران و نويسندگان ،سپيدی از
سياھی بازشناخته شود وبخشی ازتاريخ ميھن ما ازآشفتگی وتيره گی
پاک شود.
بسياری ازصاحبنظران ،پاره ای ازاظھارنظرھاوتحليل ھايی راکه
ِ
رويداد حادثه ای ويادرباره
ازسوی تاريخ نگاران ونويسندگان درزمان
نقش آفرينان آن حادثه ،ابرازشده باشد ،چندان معتبروياکافی ووافی
نميدانندّ ،
حتا اگرازسوی انسانھای بيطرف ومنصف صورت گرفته باشد،
چرا که چون ازجميع عوامل و زوايای رويداد آگاھی ندارند ،ازاين
رونميتوانندازعھده نگارشی کامالً ُمستندوروشن و بدوراز کاستی
ھابرآيند ،که متأسفانه اينگونه نوشته ھا مورداستناد وبھره گيری
بسياری ازنويسندگان وتاريخ نگاران )چه با غرض وچه بی غرض(
٦
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قرارگرفته وھمچنان ميگيرد ،که ُبطالن بسياری ازآنھا
سری ونوشته ھايی که در زمانھای بعد
باانتشاراسنادومدارک
ّ
انتشاريافته ،به اثبات رسيده است.
مثال روشن اين گفته ازجمله ،تعريف وتمجيدھايی است که درآثار
ش ميھن دوستانه ومردم دوستی
برخی تاريخ نگاران ونويسندگانَ ،
ازمنِ ِ
ودموکرات منشانه "احمدشاه" ديده ميشود ،تا آنجا که دکتر محمد
ومراعی به قانون"
مصدق ازاو به عنوان "شاه جوانبخت وميھن دوست ُ
يادکرده وحسين مکّی نويسنده شرح زندگانی احمدشاه ،او را شاھی
دموکرات وميھن دوست ودرغم ملّت ومخالف سرسخت قرارداد ننگين
 ١٩١٩ميدانسته است ،وبعضی ھا از جمله دکتر مصدق ،برکناری او
را از تخت پادشاھی ،بخاطر مخالفتش با قرارداد مزبوربرشمرده اند که
به احتمال زياد آنانکه اينگونه درباره احمدشاه نوشته و گفته اند،
سری وزارت امور خارجه بريتانيا و ديگر
درصورت آگاھی ازاسناد ّ
نوشته ھای روشنگرانه و بی غرض ،آنچنان نمينوشتند ونميگفتند ،که
نوشتند و گفتند.
سری ويادواره ھای انتشاريافته درسالھای اخير ،نشان
اسناد ّ
مقرری
مدتی ھرماه پانزده ھزار تومان
ميدھدکه احمدشاه نه تنھا برای ّ
ّ
ازدولت بريتانيا دريافت ميکرده و ھرگاه که پرداخت آن به عللی به
تعويق ميافتاده به چانه زنی با وزيرمختار آن دولت و واسطه تراشی
ميپرداخته است ،بلکه رضايت خاطر خود را از انعقاد قرارداد
ننگين ١٩١٩با جمالتی صريح وروشن درشب مھمانی دوم نوامبر
لردک ُ
ُ
رزن وزيرامور خارجه بريتانيا ،اعالم کرده بود،
 ١٩١٩به ميزبانی
او در آن مھمانی شام ازجمله گفت...» :سعادتمندم ازاينکه با استفاده
ازاين فرصت ميتوانم به عاليجناب بگويم که چقدر از بسته شدن قرارداد
مسرت ميکنم ،چونکه اين قرارداد برای تقويت
ايران وانگليس ،احساس ّ
دوستی ّ
سنتی دو کشور که از زمانھای ديرين وجود داشته است ،به
وجودآمده« ،که در بخش سوم اين گفتار ،به متن کامل سخنرانی
احمدشاه درضيافت شام وزيرامورخارجۀ انگلستان اشاره خواھدشد .اما
دکتر مصـدق درجلسه  ٢۶مھرماه  (١٩٤٤) ١٣٢٣درمجلس شورای
ّ
ملی چنين گفت» :شاه بايددرامورمملکتی مداخله نکندوازمرحوم
احمدشاه سرمشق بگيرد«.
ھرمن نورمن ،وزيرمختار بريتانيا در ايران )از  ۵ماه می ١٩٢٠
طی تلگرام ١۴ژوئن ١٩٢٠باقيد محرمانه به
تا  ١٠ژوئن ّ ،(١٩٢١
عنوان وزير امور خارجه انگليس گزارش دادکه...» :دراينجا آن مسأله
پرداخت مقرری ماھانه به شاه را که منصورالملک تاکنون از آن ّ
اطالع
نداشت ،فاش کردم وگفتم ما اين مبلغ پانزده ھزارتومان درماه را فقط به
ّ
معظ ُم له ميپردازيم که وثوق الدوله را بر سرکار نگاه
اين شرط به
٧
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دارد) «...دکتر جواد شيخ االسالمی ،سيمای احمد شاه ،جلد يک -
ص (٣٩٩و چه بسياراز اين دست گزارش ھا واسناد ،که به آنھا خواھم
پرداخت ،خالف بسياری ازآنچه که نوشته وگفته شده ازجمله گفته
ونوشته دکتر مصدق وحسين مکی ،را نشان ميدھند.
متأسفانه عليرغم گذشت ده ھا
به گفته يکی از پژوھندگان تاريخ،
ّ
ذھنيت ما در بررسی حوادث دوران رضاشاه ،آلوده به
سال ،ھنوز
ّ
تعصبات سياسی ،ايدئولوژيک است ،برای رھايی از دروغی که ماوتاريخ
ّ
معاصر ما را در برگرفته ،شجاعت وصداقت اخالقی فراوان الزم است.
واقعيت ھا و يافتن ُ
کتب تاريخی که ازگزند
ترديدی نيست که دسترسی به
ّ
اعتقادات سياسی واجتماعی ومذھبی نويسندگانش در امان مانده باشد،
کاربسياردشواری است ،بزرگترين جنايتکاران و ويرانگران تاريخ ھم
طرفداران خود را دارند ،گذشته ازاين ،تاريخ نويسان خواھی نخواھی
تحت تأثيرشرايط زمان ومکان و اينکه کدام سوی تاريخ قرارگرفته ويا
به کدام مکتب وابسته باشند ،برداشتھای متفاوت ازرويدادھادارند ،ازاين
روتاريخ ميھن ما از آشفتگی ھاونادرستی ھابرکنار نمانده است.
*******
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ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ:
اوﺿﺎع وﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺳﻴﺎﺳﻲ واﻗﺘﺼﺎدي اﻳﺮان ﭘﻴﺶ از ﻛﻮدﺗﺎي
ﺳﻮم اﺳﻔﻨﺪ 1920 = 1299
)منشی سفارت آلمان از١٢٩۴
ميرزاابوالقاسم خان کحال زاده ُ
تا  ١٢٩٧خورشيدی = ،(١٩١٨ -١٩١٥درکتاب خاطراتش زيرنام
»شنيده ھا وديده ھا« که سالھا پس ازمرگش انتشاريافته است ،پس از
شرح نا امنی راه ھا حتا درپيرامون شھرتھران ،به وضع اقتصاد ايران
پيش ازرويداد کودتای سوم اسفند  (١٩٢٠) ١٢٩٩ميپردازد و مينويسد:
متأسفانه
»...مسأله اقتصاد که مھمترين ارکان اداره يک مملکت است،
ّ
جای بحث وگفتگو باقی نگذاشته است ،چون منابع درآمد دولت از تعداد
انگشتان يک دست فراتر نميرفته است ،يکی :درآمد گمرکات ايران
بودکه ھميشه درگرو قرض ھای پيش خور نزد روس وانگليس به وديعه
سپرده شده بوده است ،دوم :منابع طبيعی بود که به َث َم ِن َبخس
دراختياراتباع بيگانه ودرمعنی در اختيار يکی از دو دولت
مزبورقرارداشته است] ،روسيه وانگلستان[ سوم :مالياتھای مستقيم که
آنھم دردست حکام نااليق وسودپرست واليات بوده اگرچه بيش از
حد ّمعمول وباانواع فشارازملت گرفته ميشده ولی درجيب آنان سرازير
ميگرديده است ،چھارم :درآمداوقاف بوده که آن نيززيرسيطره گروھی
متوليان از خدا بی خبر قرارداشته است وحيف وميل ميشده است...
١
درنتيجه دولت ھمواره ھشتش گرو نه اش بوده است«.
ملک الشعرای بھار ،مينويسد...» :چنانکه ديديم بعدازقيام
ستارخان در تبريز ،به بھانه آوردن آرد وحفظ اتباع روس ،سالدات ]واژه
ای روسی که به سرباز روسی اطالق ميشود[ وارد آذربايجان کرد
قضيه شوستر و دادن ا ُلتيماتوم
]منظور روسيه تزاری است[ و بعد از
ّ
در] ١٣٢٩ه-ق[ ) (١٩١١نيز قوايی به قزوين و استراباد و خراسان
وارد کرد ]براساس قرارداد  ١٩٠٧با دولت انگلستان ـ به شرح نگاره
ھای پيوست[ و به تحريک مفسدين درخراسان آشوبی برپا وسيدمحمد
طالب حق ،برادر سيدعلی آقای يزدی مجتھد و يوسف خان ھراتی
برضد
وجمعی ديگررا واداشت که درمسجد و صحن رضوی گردآمده
ّ
حزب دموکرات ومشروطه خواھان و عاقبت بخالف حکومت مرکزی وبه
ھواداری ازمحمدعلی ميرزا ]شاه مخلوع[ که در استراباد بود ،قيام
 - ١شنيده ھا وديده ھا ٢١
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ّ
مسلح دورخود جمع کردند ...و
کردندوگروھی بی گناه راکشتند و جمعی
بحديکه حاکم ازخلع سالح آنان
امنيت را از خراسان سلب نمودند
ّ
ّ
عاجزشد ...و چون ميدان خالی شد ،خود روسھا برمفسدين تاختند و
صحن مسجد و حرم ُ
وگنبد راھدف توپ ساختند وبه فجايع تاريخی دست
زدند ...روسھا عالوه براين مفسدتھا ،درامورداخلی نيز مداخله ميکردند
مقدمات دست اندازی درمنطقه نفوذ خودرا فراھم ميآوردند،
و
ّ
ناصرالملک ]نايب السلطنه[ و ساير رجال ھم خود را تسليم آنان کرده
ودرقبال تقاضاھای مأمورين ومستشاران بلژيکی )از قبيل مسيو مرنارد
متحد وھمداستان بودند(
خزانه دار و ھمکاران ديگراوکه باروسھا
ّ
مقاومتی بروز نميدادند وناصرالملک صريحا ً ميگفت که ايران رفته است
ملکيه اين کشورنميتوان داشت! و
وتماميت
واميدی به بقای استقالل
ّ
ّ
حتی ازاين سخنان يأس آور و زھردار با شاه جوان نيز گفته بود و شاه
را به جمع آوری مال ونوميدی ازمردم و مملکت تشويق وراھنمونی
مقدمات درواقع کمترکسی ازعقال بود که اميدی به بقای
ميکرد ،با اين
ّ
٢
کشورداشته باشد«.
شوربختی واوضاع نکبت بارمردم ايران به ويژه
اجاربحدی بودکه "وثوق الدوله" نخست وزيروقت ايران
دراواخرعھدق
ّ
عالميه ای به تاريخ دھم اوت ١٩) ١٩١٩مرداد (١٢٩٨ناگزير
طی ا
ّ
شدمراتب افالس ودرماندگی کشور و مردمش راتأييد کند ،او در اين
ّ
باتشنجات وزلزله
اعالميه ازجمله گفت...» :آن موقع جنگ بين الملل
ّ
ھای شديد خود ،عرصه گيتی راھمچنان ميلرزاند و براثرآن مملکت
مانيزروزبه روز توانايی ،استقامت وطاقت خويش را از دست ميداد،
کليۀ وسايل
امنيت درنقاط داخلی مملکت مسلوب ودولت مرکزی فاقد ّ
واختيارات بود ،ھمچنانکه افراد وتشکيالت مزبور در پايتحت آسايش
عامه راازدست شان گرفته بودند ،دستجات ياغی وراھزن نيز ِعرض و
ّ
عامه را دستخوش تجاوزات خودقرارداده بودند ،غارتگران
ناموس
ّ
محلی اغلب واليات ونقاط مھم مملکت راکه بی حاکم وسرپرست مانده
امنيه
بودند ،درآتش جور و ستم خود ميسوزاندند ،قوای ُمتالشی شده ّ
ّ
قدرات خود ناالن وافراد آن ازگرسنگی درحال
بارقت بارترين احوال بر ُم ّ
احتضاربودند ،خزانه تھی ،عايدات مالياتی الوصول ،مخارج مھم
وضروری دولت درعھده تعويق وتعطيل ،ابواب تجارت بکلی مسدود و
ھمه کس برای ضروريات زندگی نگران وسرگردان بودند ،سختی ارزاق
عمومی درمرکز و واليات باقيافه فجيع خودھيئت اجتماع راتھديد ميکرد،
ّ
متوقف کرده
قحطی واستيالی امراض چرخ نظام اجتماعی وزندگانی را
بود ،مناسبات خارجی ما تعطيل وروابط با دولت انگلستان ،يعنی با دولتی
دروضعيات داخلی
که درآن موقع مساعدت و مخالفتش بيش ازديگران
ّ
ھيا
ومبھم وباالخره تمام موجبات بدبختی وانقراض ّم ّ
ماتأثيرداشت تيره ُ
 - ٢احزاب سياسی ايران ،دفتر ١ــ ١۵
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بودوبه اندک اشتباه وخودپرستی ،ياتعلل والقيدی ،يا ُجبن و ُبزدلی،
ممکن بودآخرين ضربه ُمخاطرات متوجه حيات سياسی واستقالل
٣
ماگردد«.
نکته قابل توجه اينکه دراعالميه مزبور بخاطربکارگيری افعال گذشته،
ممکن است خواننده چنين استنباط کند که آنھمه نارسايی ھاوگرفتاريھا
وامضاء
ونابسامانيھامربوط به زمان پيش ازصدارت وثوق الدوله
ِ
قرارداد ١٩١٩بوده است وحال که اين قرارداد به امضای او ودوتن
ديگر ازوزراء کابينه اش رسيده است ،ايران و مردمش بخاطرعنايت
ومساعدت مالی ونظامی دولت فخيمه انگلستان ودرسايه اوليای دلسوز
و خدمتگزارومآل انديش ،ازآنھمه گرفتاريھا ونابسامانيھا نجات يافته اند
ووثوق الدوله بااين اعالميه فريبکارانه انتظارداشت که مردم ازدولت
انگلستان وزمامداران وقت سپاسگزاری کرده ودست ازاعتراض
ومخالفت بردارند!
اماازآنجاکه اين قراردادننگين برخالف خواسته وانتظاردولت
ازقوه به فعل درنيامد ،ودرنتيجه مساعدت
انگلستان ودولت وقت ايرانّ ،
مالی دولت مزبوربه ايران نيزمنتفی گرديد ،بنابراين آنچه راکه وثوق
ُ
ماوتھی بودن خزانه
الدوله ازناامنی ودرماندگی وسيه روزی مردم ميھن
دراعالميه آورده بود ،ھمچنان تا رويداد کودتای سوم اسفند ١٢٩٩باقی
ّ
بود .گفتنی است که و ثوق الدوله نخست وزير وقت ايران مبلغ
 ١۴١,٠٠٠پوندبه عنوان رشوه ازدولت انگلستان به جھت خود و دوتن
از وزيران کابينه اش به نامھای صارم الدوله وزيردارايی ونصرت الدوله
وزير امورخارجه دريافت کرده بودتا اين قراردادرا به تصويب مجلس
برساند.
دکترمصدق ،درکتاب خاطراتش مينويسد...» :ازمارسی بايک
کشتی که پانزده روزبعدبه بمبايی ميرسيدحرکت کردم وازبحراحمرکه
ميگذشتيم يک شب پس ازصرف شام سرپرسی کاکس ،ھمان
س َم ِ
ت
وزيرمختارانگليس که قراردادوثوق الدوله راامضاء کرده بود و به َ
کميسرعالی انگلستان به بغداد ميرفت ،خود را به من نزديک نمود،
بعدازمعارفه سئوال کرد چندروزدربمبايی ميمانم وبعدبه کدام يک از بنادر
خليج فارس وارد ميشوم ،گفتم ّ
توقف من دربمبايی زياد نخواھدبودومايلم
دربصره پياده شوم و از آنجا با راه آھن به بغدادمسافرت نمايم که وعده
وضعيات آن ھردو مطلع
داد
درع َدن تحقيقات کند و مرا از چگونگی
َ
ّ
نمايد.

 - ٣سيمای احمدشاه قاجار٢١۵ .
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شب ديگرباز پس ازصرف شام نزديک من آمد و گفت :تحقيقاتم به اين
نتيجه رسيدکه راه آھن بغداد را اعراب خراب کرده اند و اکنون ازاين
خط نميتوان عبورکرد ،گفتم در اينصورت ناچارم در يکی ازبنادرايران،
شايد بوشھر پياده شوم ،که نگاھی به من نمود و گفت :بوشھر بندر
٤
ايران است؟ که من ھيچ نگفتم و از او جداشدم«!
دراينجا الزم است به دونکته اشاره کنم ،نخست اينکه خرابی
راه آھن بغداد فريبی برای کاناليزه کردن مسيرمصدق ازبوشھر به شيراز
نبود ،تا درآنجا با تدارکی که ازسوی فرماندھی نيروی نظامی انگلستان،
ُمستقردرفارس و کرمان و عوامل خود فروخته آن دولت ديده شده بود،
با ارسال تلگرامی به دولت مرکزی به نام مردم بی خبر ازھمه جا ،حکم
واليگری ايشان صادرشود که انجام شد .دوم اينکه دکترمصدق ،درمقام
يک ايرانی ميھن دوست الزم بود پاسخ جانانه ای به سر پرسی کاکس،
ميداد ،داير براينکه تا جايی که تاريخ گواھی ميدھد وحتا پيش ازآنکه
ازتو ُّحشی زير نام وايکينگ ھا درآيند ،بوشھر بخشی
مردم انگلستان
َ
ازايران بوده و خواھد بود ،يا مطالبی در ھمين مضمون ،اما ايشان
سرش را پايين انداخت ورفت که مفھومی جزسکوت عالمت رضا و تأييد
نيست ،وانگھی ازايشان که سالھای مديدی را درسياست گذرانيده بود،
انتظار ميرفت ازکاکس ميپرسيد :پس شما چگونه به بغداد خواھيد رفت؟
ضمنا ً به نوشته مصدق ،او ميتوانست بدون نياز به راه آھن با اتوموبيل
و راننده ھندی اش به بغداد و از آن طرق به تھران برود.
ُمخبرالسلطنه ھدايت ،درکتاب خاطراتش نوشت...» :دراين
ھنگام ]پس از قرارداد  ١٩٠٧منعقده بين روسيه تزاری وانگلستان
ودرزمان برقراری رژيم مشروطه درايران[ انگليس بوشھررا قبضه
»بوشھردرتصرف انگليس
کرد ،روی تمبرپست ماچاپ کردند:
ّ
٥
.«Bushire under British occupation
سيروس غنی ،مينويسد...» :درزمان جنگ جھانی اول ايران
ورشکسته شد و نتوانست اقساط قروض خودرا به انگليس وروسيه
بپردازد ،ھمکاری روسيه و بريتانيا در اين ھنگام دراوج خودبود
ودوقدرت تدبيری انديشيدند و آن را اجازه ديرکرد پرداخت بدھی
ھاومساعده ھای پيشين ناميدند ،ازاين گذشته ازمحل درآمد گمرکات
نيزمبلغ سی ھزارليره ماھيانه دراختيارايران گذاشتند ،تأديه وامھا
ّ
نامشخص درآينده موکول شد ،تاوقتی که
ومساعده ھای قبلی به زمان
٦
کشور روی پای خود بايستد!«
 - ٤خاطرات وتألمات١٢٠ .
 -٥خاطرات وخطرات ٢٧٠.
 - ٦برآمدن رضاخان و۴٣٣...
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تاريخ ايران درزمان قاجارھا گواه روشنی است از درماندگی
مدت کشورايران به صورتھای گوناگون
زمامداران ومردم آن ،دراين ّ
زير تسلّط دولتھای استعماری انگليس وروسيه تزاری بود ،گاه آن دو
کشوربا توافق ھم وگاه دررقابت باھم ،قطعاتی از پيکر ايران را
جداميساختند )نيمی از بلوچستان و بخش نسبتا ً وسيعی از خراسان
شمالی وھفده شھر قفقاز وتحديد مرزی تجاوزکارانه نسبت به خاک
ايران در شرق وغرب( و گاه نيز با انعقادقراردادھايی ،کشورمارا به
منطقه نفوذ خود تقسيم ميکردند )متن قراردادھای١٩٠٧و ١٩١۵
دربخش پيوست ھا آمده است( و اگر ھم تک صدايی از سويی بلند ميشد
و يا وزارت خارجۀ وقت جرأتی به خود ميداد و چگونگی را از وزارت
امور خارجۀ دودولت نامبرده پرسش ميکرد ،وقعی به آن تک صدا
وپرسش وزارت خارجۀ ايران نمينھادند ،سھل است که به استقرارنيروی
نظامی درايران پرداختند ،دولت روسيه به خود اجازه ميداد تا
آزاديخواھانی راکه مخالف نفوذ ودخالتھای ناروای آن دولت ازرھگذربی
کفايتی وخواب زدگی زمامداران ايران بودند ،بازداشت وحتی اعدام کند،
ويا آرامگاه امام ھشتم شيعيان رابدون پروا از اعتقادات ميليونھا انسان
به توپ به بندد و جمع زيادی رابه قتل برساندودولت انگلستان با
استقرار ارتشی در فارس وکرمان به نام کوتاه شده »اس پی آر« در
بگير و ببند مردم درفارس وکرمان ،بی توجه به دولت مرکزی ايران
ِ
رمق قاجار صدای
ازدولت بی
خودرا مجاز ميديده است ،دريغ که
ِ
اعتراضی برنميخواست ،ميزان قدرت ونفوذ وميدان فعاليت دودولت
حدی بود که سفرای آنھاھرزمان وبدون رعايت
نامبرده درپايتخت به ّ
تشريفات واغلب بدون کسب وقت قبلی ،نزد شاه ويا وزيران ميرفتند وبه
وحکام مداخله کنند و در
خودحق ميدادند که درعزل ونصب وزيران ُ
صورت لزوم ا ُولتيماتوم بدھند.
طی تلگرام شماره  ۶۶مورخ  ٢٨ژانويه ١٩٢١
ھرمن نورمنّ ،
ُ
ُ
) ٧بھمن  (١٢٩٩به لردکرزن )وزيرامور خارجۀ انگلستان( گزارش
ميدھدکه...» :خان ھابه ژنرال کنسول اعليحضرت ]انگلستان[
دراصفھان وبه خودمن پيشنھادات ّ
موقتی در مورد ھمکاری به ھنگام
سقوط حکومت ايران دربرابرھجوم بلشويکھا تسليم کرده اند .اين
پيشنھادھا شامل اين است که ھرمقدارزمين که ميتوان ازچنگ بلشويکھا
درآورد ،دراختيار بختياريھا قراربگيرد و يک شاھزاده قاجارنقش يک
شاه آلت دست را در آن سرزمينھا بازی کند .خان ھا ھنوز تصميم نگرفته
اندکه آيا ميتوانندمسئوليت نگھداری تھران راھم بپذيرند يانه ،اما گفته
اندکه اگربه کمک قوام الملک باقشقايی ھا ھمداستان شوندودرضمن از
کمک مالی مابرخوردارگردند ،ميتوانند اصفھان و جنوب را برای ما نگه
دارند .اگرحکومت تھران راه را برای يک دولت نوع شوروی باز کند
که ما با آن رابطه ای نداريم ]دولت انگلستان ھنوز دولت روسيه
شوروی را به رسميت نشناخته بود[ شايد ما بتوانيم بامنتقل کردن حق
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امتيازنفت که درحال حاضربه حکومت ايران پرداخت ميشود به
بختياريھا ،آنھا را از نظرمالی ارضاء کنيم ،ھمچنين الزم خواھد بود که
پول الزم جھت حفظ نظم درفارس دراختيارقوام الملک قرارگيرد ...از
ئزاھميت خواھدبود که درصورت وقوع چنين امری،
اين رواين نکته حا
ّ
حکومت اعليحضرت آمادگی داشته باشد به قوام الملک امکان انتقال حق
امتياز نفت را به بختياريھا بدھد و يا به طريق ديگری خدمات
٧
آنانراپاداش دھد«.
سرپرسی کاکس ) (sir Percy coxکميسرعالی دولت بريتانيا
درکشورعراق ،در رابطه با گزارش نورمن ،طی تلگرام شماره "اس"
مورخ  ٢٩ژانويه ٢٣] ١٩٢١روز مانده به کودتا[ به لرد کرزن گزارش
ميدھد...» :درھرصورت نظر بختياريھا عامل مھمی است ومن با نظر
وزير مختارموافق نيستم که ميگويد آنھا اساسا ً نسبت به ما احساسات
دوستانه ندارند ،برعکس من فکرميکنم آنھا کامالً به منافع داشتن روابط
دوستانه با ما آگاھند و اگر منافع آنھا حفظ شود و افزايش يابد اکثريت
آنھا حاضرند در ھر طرحی که برای نجات ايران از بحران پيشنھاد شود
با ما ھمکاری کنند.
اگرفرض کنيم که برای اتخاذ اين تدابيرخيلی ديرشده باشد
يااينکه اين تدابير با شکست مواجه شوند ،آنگاه بايدتصميم بگيريم
واجازه دھيم که شمال ايران اگر خودش مايل است ،به بلشويکھا
بپيوندد ،اما در اينصورت ھم اگرحاضرباشيم کمی پول خرج کنيم ميتوانيم
منافع خودراحفظ کنيم ،نظر من اين است که خطی ازمرز ايران درخانقين
به کرمانشاه ،خرم آباد ،اصفھان ،يزد ،کرمان وغيره بکشيم ]طبق نگاره
موقعيت]مان[ ثبات ببخشيم،
پيوست[ و آنگاه دراين منطقه جديدبه
ّ
درواقع جزاين طريق به نظرمن راھی برای حفظ منافع بيشماروحياتی
نفتی مادرقصرشيرين ـ پشتکوه وعربستان! ]خوزستان[ و ھمچنين
درسرزمين بختياری وجودندارد ،حفظ روابط نزديک بابختياريھاھم برای
ما وھم برای آنھا اساسی است ،بايد به خاطرداشت که اينک اصفھان،
يزد وکرمان دردست حکّام بختياری است ،درصورت شکست حکومت
محمره و
در تھران وفرارشاه ،به نظرمن بايد به والی پشتکوه وشيخ
ّ
بختياريھا اجازه بدھيم که اعالم استقالل کنند و جدايی خود را ازحکومت
تھران اعالم دارند ،وبايد آنھارا تشويق کردکه پيمان سه جانبه ای با
يکديگر ببندند تا با کمک يکديگر منافعشان را حفظ کنند و در برابر
ھجوم بلشويکھا مقاومت نمايند ،ما احتماالً خواھيم توانست قشقايی ھا
را با آنھاھمداستان کنيم ،ھر چھارعامل اصوالً
خاصيت قبيله ای دارند و
ّ
درحال حاضر عمالً مستقل اند ،احتماالً آنھا برای شورش تنھا محتاج
يک اشاره اند ،امابرای ما اين مھم است که آنھا بايد با ھم عمل کنند،
 - ٧ضميمۀ کتاب خاطرات آيرونسايد-ترجمۀبھروزقزوينی١٨۶ - ١٨۵ .

١٤

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

سدی ُمستحکم دربرابر ھجوم بلشويکھا ايجاد
چنين کنفدراسيونی ّ
ميکندودرضمن ميتوانداز منافع مادی ومشروع ما]![ در ايران حفاظت
کند ،اگراين سياست موردتوجه قرارگيرد ما بايد تمام تالش مان را بکنيم
حمره ،خرم آباد و
که برقراری ارتباطات ميان خانقين و کرمانشاهُ ،م ّ
ايجادجاده بين اھواز ،بندر بوشھر و بندرعباس تسريع گردد .جسارتا ً
پيشنھاد ميکنم اگرموارد فوق اساس يک سياست سازنده راتشکيل دھند
بايد از نمايندگان تمام شرکتھای تجارتی بريتانيا درايران برای بحث
دراين مورد دعوت شود تا معلوم گردد تا چه مقداربه ھمکاری ھريک
٨
ازآنھا نياز است«...
گزارش اين دومأمور سياسی انگلستان )نورمن وکاکس( ،به
روشنی بيانگراين نکته است که درآن روزگاران ھر شيخ وخانی
درايران ،بخاطر ضعف ودرماندگی زمامداران قاجار ،حتا درزمان
برقراری مشروطه ،ساز خودش را ميزده ودست در دست بيگانه داشته
ومنتظراجازۀ دولت استعمارگرومتجاوز انگلستان بوده است تاجدايی
واستقالل خودرااعالم کندونيز نشان ميدھد که دولت نامبرده بی پروا
خودرا ُمحق به دخالت درامورايران ميدانسته است!
لردکرزن ،درحاشيه گزارش کاکس ،نوشت...» :ھمه ،نورمن،
کاکس ،حکومت ھند ...ميخواھند بنفع ما کار کنند ،اما ھرکدام ميخواھند
کاری بکنند مسأله پول را پيش ميکشندکه ھيچکس حاضربه يافتن آن
٩
نيست...اما اين بحث سازنده است«.
حاشيه نويسی لردکرزن ،نشان ميدھد که نامبرده که ُمجری سياست
ھای خارجی دولت بريتانيا بوده است ،با پيشنھاد کاکس مبنی برتجزيه
ايران به منظور آخرين راه حل برای حفظ منافع آن دولت درايران،
موافق بوده وآنراسازنده ميدانسته است وھمچنين بيانگر اين نکته است
که تاسه ھفته پيش از رويداد کودتای  ٢١فوريه  ١٩٢١دولت انگلستان
برای رھايی از مخمصه ايکه باروی کارآمدن رژيم بلشويکی در روسيه،
از جھت منابع نفتی اش درايران و سرزمين ھندوستان دچار شده بوده،
چاره را درتجزيه ايران با ھمکاری برخی از خوانين وشيوخ ميديده
است ،نه طرح و برنامه ای از پيش تدوين شده ديگر از جمله کودتا
ازقوه به فعل درآوردن
بدست رضاخان نامی از افسران نيروی قزاق که ّ
چنان طرحی به زمان وتمھيدات بيشتری نياز داشته است.

 - ٨ھمان  ١٨۶ .تا - ١٨٩بيافزاييد مسير خط کشی که پيشنھاد شده ھمان مسيری است که
محمد مصدق در نطق ھای مخالفتش با راه آھن سرتاسری شمال به جنوب عليه رضا شاه بزرگ ادا
کرده است.

 - ٩ھمان

١٥

١٩٠ .

ک .ھومان

رضا شاه در آيينه اسناد

سروالتر تاونلی ) ،(sir . Walter Townleyوزير مختاروقت
انگلستان درايران ،طی گزارش خيلی محرمانه مورخ ٢٣مارس١٩١۴
) ٣فروردين (١٢٩٢به وزارت امورخارجه آن کشور درخصوص
اوضاع سياسی ايران مينويسد...» :ما از عين الدوله وژاندارمری
برضدعين الدوله ھستند...
وبختياريھا حمايت ميکنيم ،روسھا حاال
ّ
سد ورقابت مينگرند،
روسھا به دوستی مانسبت به بختياريھابه نظر َح َ
عين الدوله را درسرکارخودش ]درمقام نخست وزيری[ نگاه داشته ايم
واو ازبرای ما ھمه کارخواھد کرد ...بختياريھا محکم دردست ما ھستند،
نامزد شدن آنھا به اصفھان وکرمان ومراجعت ايلخان ]سردارجنگ با
امنيت راه لينچ را به اوواگذار
نفوذترين ومھمترين خان بختياری ،که ّ
کرده بودند[ بر سر شغل خودتوسط اين سفارت انجام يافت ،فرستادن
شوکت ]شوکت الملک َع َلم[ به سيستان وتوقيف حشمت الملک ]برادر
شوکت الملک که ھوادار روسيه بود[ بواسطه مساعدبودن عين الدوله
از پيش رفت ...به بختياريھا وعده داده شده است که درماه اپريل يزد
١٠
رابه آنھا بدھند.
ھمو در گزارش محرمانه ديگربه تاريخ ٢٢اوت ١٩١۴به
السابق
ماليه کما فی ّ
وزارت امورخارجه انگليس مينويسد ...» :مسأله ّ
به اعلی درجه سخت است ،خزانه ّ
وتصور آنھم با
بکلی خالی است
ّ
اوضاع امروزه دراروپاکه ازجايی بتوان پول بدست آورد بغايت
١١
دشواراست«
نيز درگزارش خيلی محرمانه مورخ  ٢۶ژوئن  ١٩١۴مينويسد:
»...بانزديک شدن روز تاجگذاری ]احمد شاه[ اوضاع پايتخت خيلی،
خيلی تاريک ميشود ،دولت درنھايت تنگدستی وضيق مالی است وھيچ
معلوم نيست که ازچه منبعی پول ميتوان بدست آورد ،دولت انگليس به
نظر ميآيدکه حاضر نيست به ھيچوجه کمکی بکند ...کابينه وزراء
درخصوص حل بعضی مسايل سرگردان است ومخصوصا ً نميدانندبه چه
برضد مداخالت روس درايالت آذربايجان پروتست کنند ،ژنرال
شکل
ّ
کنسول روس ھم درآنجابه حکم پطرزبورغ ازاتباع روس يا کسانيکه
درتحت حمايت روس ھستندويا کسانيکه امالک خودرا به اين قبيل
اشخاص اجاره داده اند ماليات ميگيرد ...بعضی ادارات ُپستی ھم ازطرف
روسيه درتھران و تبريز و چنانکه شنيده ميشود در مشھد ھم افتتاح
١٢
شده است «.

 - ١٠تاريخ روابط سياسی ايران وانگليس درقرن نوزدھم ٢٢٧۵ .ـ ٢٢٧۶
 - ١١ھمان ٢٢٨٢ .

 - ١٢ھمان کتاب برگ

١٦

٢٢٧٧

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

ميرزايحيی دولت آبادی ،درباره وضع نابسامان وآشفته ايران
دراواخر دوره قاجارھا مينويسد...» :دولت ايران ھمان دولت آبستن که
به زودی بارحمل خود را در سياست به صورتی برزمين ميگذارد که
ممکن است مملکت دارا و انوشيروان را فدای ھوسرانی ُمشتی از
فرزندان ناخلف او بنمايدودرسايه سياست ناتوان دربار و فساد اخالق
وبدسياستی گروھی ازطبقه اول درھر لباس ،استقالل چندھزارساله ايران
قربانی گردد ،ميرزاحسن خان وثوق الدوله برای ّ
موفق شدن به گرفتن
چند ميليون ليره به عنوان قرض واستحکام مقام رياست خويش ،حاضر
شده است درحال داير نبودن مجلس شورای ملی ،برخالف قانون اساسی
قراردادی با انگلستان به بندد که درحکم تسليم کردن مملکت به بيگانه
است ...دواير دولتی ازکشوری و لشکری به اندازه ای خراب است که
براستی نبودن شان برای آسايش مردم از بودن بھتر است ،اشخاص
قديم که اغلب بی اطالع ُ
وکھنه پرست اند ،سرکارھا بوده اند ،يکعده
جوانھای نيم تحصيلکرده ويا روزی چند زنگ مدرسه ديده ھم به
ھروسيله بوده است خودرا به اداره ھای دولتی داخل کرده اند ،غيراز
اتالف وقت ومال ملت و افزودن مشکالت برای مردم ھيچ نتيجه ای
١٣
ّ
مترتب نميباشد«.
مصطفی فاتح ،تنھا معاون ايرانی شرکت سابق نفت ايران و
انگليس ،مينويسد...» :دراين مرحله اقتدار حکومت مرکزی در
خوزستان فقط نامی بيش نبود ،خوانين بختياری درشمال آن استان
وشيخ خزعل ازاھواز تامرز جنوبی رادرحيطه اختيار خود داشتند
متوسل به فئودال ھای
امنيت
ّ
وشرکت برای حفاظت اموال خود وتأمين ّ
محلی ميگرديد ،قراردادھايی بين شرکت ازطرفی وشيخ خزعل وخوانين
بختياری ازطرف ديگر منعقد شده بودکه بموجب آن ھرسال شرکت
امنيت اطراف وجوانب حوزه ھای عمليات
مبالغی به آنھا ميپرداخت تا ّ
محوطه عمليات ،خودشرکت
شرکت را تأمين نمايند ،ولی درداخل
ّ
سازمانی داده بودواداره ای داشت بنام "ادارۀ تأمينه ) security
وامنيت درداخل
 (officeکه وظايف آن عبارت بود ازحفظ انتظامات
ّ
محوطه شرکت وبرقراری تماس ورابطه باخان ھا وشيوخ محلی
ومأمورين دولتی و نظارت درکنتراتھايی که بين کارگر وکارفرما
بودواجاره وخريداراضی وبطورخالصه ھرکاری که تماس بين شرکت
واھالی محل را ايجاب ميکرد ،اداره تأمينه شرکت عده ای دراستخدام
خود داشت که دراوايل نام پليس داشتند و بعدھا که نفوذ دولت مرکزی
]پس ازروی کارآمدن رضاشاه[ مستقر گشت به نام مستحفظ وآتش نشان
١٤
وغيره خوانده شد«.

 - ١٣حيات يحيی ،دفتر١٧٩. ۴
 ۵٠ - ١٤سال نفت ايران ۴٢۵

١٧

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

دکترمصطفی الموتی ،درجلد نخست کتابش زيرنام :ايران
درعصر پھلوی ،مينويسد» :اکثرمورخين دوره  ١۵١سالۀ ]١٣٢سال[
عياشی وبی
سلطنت قاجار را از بدترين ادوار ايران ميدانند ،که بعلت ّ
عالقگی سالطين قاجار ،کشورما ايام سختی را گذرانيده است ،عالوه
وحاکميت ايران برقسمتی
برمناطقی ازخاک ايران که ازدست رفت
ّ
ازجزايروآبھادرشمال وجنوب منتفی گرديد ،ايران دوره عقب ماندگی را
گذرانيده وخيلی ازفرصت ھای طاليی برای ترقی ورفاه مردم ازدست
رفت«.
محمود محمود ،مينويسد...» :بامطالعه وبررسی دقيق اسناد
تاريخی به اين نتيجه ميرسيم که دردورۀ قاجارھيچ کار مفيدی انجام
نشده ،ھيچگونه رجالی برای مملکت تربيت نشد ،اگريک وقتی يک مرد
فھيم ومطلع به اوضاع زمان پيدا ميشد و نميخواست به مملکت خيانت
کند ،شاه را وادار ميکردند آن مرد ايراندوست را بردارد و اغلب به محو
و زوال آن شخص ،کارخاتمه مييافت وسپس چنين ادامه ميدھد :ميرزا
ابوالحسن خان يکی ازنمايندگان دوره نخستين مجلس شورای ملی
دررابطه باقرارداد  ١٩٠٧بين دولتين انگليس وروسيه تزاری که
بموجب آن ايران به دو منطقه نفوذبين آن دودولت تقسيم شده بود ،در۵
نوامبر  ١٩٠٧طی سخنرانی در مجلس گفت...» :مقدمتا ً عرضی دارم
مملکت رامغشوش ومخصوصا ً فارس را از ھمه بدتر ميبينم ،الزم ميدانم
حضور وکالی عظام عرض نمايم ومقصود خود را روی کاغذ آورم بسبب
آن حال عصبانی که دارم بتوانم مقاصد خودرا کامالً ادانمايم ،خاطر
عليه به
محترم شما وکال را متوجه ميسازم به جوابی که ازطرف دولت ّ
سفارت دولت انگليس درخصوص قراردادفيما بين انگليس وروس راجع
به ايران نوشته شده و جناب وزيرامورخارجه پريروز حضوراً اعالم
فرمودند ،من ميگويم اين استقالل خداداد را که مرقوم فرموده بودند،
ايران بخودی خود دارا است درصورتی معنی حقيقی پيدا خواھد کرد
وپايدارخواھد ماند که ماايرانيان اين نفاق واغراض رايک سونھيم،
جنگ خانگی را کنارگذاريم وباجان ودل ازروی قلب بايکديگرمتحد شويم
وقوتی نموده بتوانيم باطل
تا از برکت اين اتفاق واتحاد تحصيل قدرت ّ
لسحرآن معاھده شويم ،مگراين آتش که شعله آن تمام مملکت مارا
ا ّ
فروگرفته نميبينيد ،مگر استغاثه واستعانه ايران رانميشنويد ،درکجااست
که اين آتش شعله ورنيست ،در فارس نيست ،درکرمان نيست،
درآذربايجان نيست ،دراسترآباد نيست ،درخراسان نيست درمازندران
وگيالن نيست!؟ ھمه جا خشک وترراميسوزانند وازکجاست استغاثه که
ميفرمايد ـ ای اوالد من مرا کمک نماييد و بفرياد من برسيد ،شنيده
نميشود ،نميدانم چرا در راه چاره واطفاء آن آتش نميکوشيد و ايران که
ھمه چيز ما است احيا نميکنيدّ ،
عزت ما ايران است شرافت ما ايران
است شمارا به خدای ايران قسم ميدھم بياييد ھر وکيلی از ھر کجاکه
ھست بھر وسيله وترتيبی که ميتواند و ميدانداھل مملکت خودرا
ازمخاطره وطن خود بياگاھاند وعالج اين درد بی درمان را که امروز
١٨

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

فقط بااتحادممکن است حاصل شود بنماييد ّ
واال با اين طول زمان
اغتشاش وانقالب روزگار ايران وايرانی ازاين سياه تر خواھد شد و
سوم اين مملکت رابايد بخوانيد ...تمام ترس من ازاين است که
فاتحه ّ
ملتفت تحريک وتفتين نباشيم و اغراض را کنارنگذاريم ويک وقت ببينيم
که تمام درھای چاره بروی مابسته شده است ...از اين ميترسم ايران را
ارزان نه گران ]بفروشيم[ بخدا قسم که کمترين بھای ايران جانھای پاک
ايرانيان است که معنی ُح ّب الوطن را دانسته قيمت وطن عزيزرا شناخته
ومعنی شرف وافتخار را درعالم فھميده باشيم ...شما را بخدا قسم بياييد
١٥
اتفاق کنيد ونفاق را کناربـــگذاريد و نـــگذاريدايران ازدست برود«.
محمودمحمود ،درجای ديگر کتابش آورده است...» :دولت
انگلستان يادداشتی درتاريخ ١١شوال ١٣٢٨مطابق با  ١۶اکتبر ١٩١٠
] ٢۶مھر ماه  [١٢٨٩به دولت ايران داد ،اين يادداشت حکم ُاولتيماتوم
وامنيت درراھھای
را داشت ومضمون آن اين بودکه اگربرقراری نظم
ّ
تجارتی جنوب ايران بطوردلخواه دولت انگليس درظرف سه ماه انجام
نپذيرد ،دولت انگليس اين مسئله راخودبنفسه بواسطه يک قشون
 ١٠٠٠الی  ١٢٠٠نفری در تحت فرماندھی صاحب منصبان ھندی
وانگليسی دردست خود خواھد گرفت ومخارج اين قشون ازاضافۀ صدی
ده برگمرکات واردات بنادرجنوب ايران بعالوه ماليات ايالت فارس
پرداخته خواھد شد ،بعبارت واضح ترانگليس فقط برای رواج تجارت
خود در ايران ميخواست که دولت مستقل ايران ازعايدات خوديک قشون
ّ
آنھارامسلح سازد وازھمه حيث ازآنھا نگاھداری کند...
پليس حاضرکرده
اين مقدمه تھيه پليس جنوب بود ،انگليس  ...از اين حالت ُبحرانی ايران
که بواسطه اوضاع نظامی پيدا کرده بود استفاده کردباين شکل که جنگ
رقابتی مابين رؤسای ايالت جنوب راکه ازقديم االيام وجودداشت برای
فايده خودش بکاربرد .ابتدا برقشون قونسولخانه درجنوب افزودند
درغره ذيقعده  ١٣٢٩انگليس به دولت ايران اطالع داد که چھارصد
ّ
نفرسپاھی ھندی برای حفظ منافع انگليس حرکت کردند ،خواھشھای
متوالی دولت ايران ازانگليس که بگذارد خود دولت ايران نظم وامنيت
رادرمملکت خود برقرار کند و انگليس دراقدامات قراسوران ]ژاندامری[
درتحت رياست سوئدی ھا پيشدستی نکندُ ،پشت گوش انداخته شد
ورعايت نشد ،اين اقدامات دولت انگليس وسيله ای شد برای روسيه که
اوھم به نوبه خودبرقزاقھای کنسولخانه روس در اصفھان ورشت افزود
١٦
وعده آنھارابه سيصدوپنجاه نفررسانيد.«. ..
محمود عالمير )احتشام السلطنه( ،ازشاھزادگان قاجاروزمانی
رئيس مجلس و سفير ايران در آلمان ،ضمن اشاره به قرارداد ١٩١٩
ميب َرد مينويسد...» :اگرکشتی شکسته
که از آن باعنوان تحميلی نام َ
 - ١٥تاريخ روابط سياسی ايران وانگليس درقرن نوزدھم٢٢۴۴.ـ ٢٢۴۵
 - ١٦ھمان٢٢۶۵ .ـ ٢٢٧٠
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ايران بدست ناخدايی نظير کمال پاشا ]آ ُ
تاترک ،نخستين رييس جمھوری
وموجوديت کشورمان
ترکيه[ نيفتد ،بزودی بايد شاھد محواستقالل
ّ
ّ
١٧
باشيم«.
ملک الشعراء بھار ،نوشته است...» :من اينجابايد به يک چيز
مکررمحتاج به تذکارآن نشوم ،من ازآن واقعه ھرج
اعتراف کنم که
ّ
ومرج مملکت ّ
وھتاکی جرايد که درايام بعدازانقالب روسيه وفاصله ميان
مھاجرت وکابينه دوم وثوق الدوله روی داد ،اوقاتی که ھردوماه دولتی
فحاشی ُ
وتھمت وناسزا گويی به رجال
به روی کارميآمدوحزب بازی ّ
سياسی وپيشوايان حزبی ازطرف منفی بافان وبه اصطالح مخالفان
مطلق ھرچيزوھرکس ،رواج کاملی يافته بودونتيجه اش ضعف حکومت
وقوت يافتن راھزنان وياغيان درانحاءکشوروھزاران مفاسد
مرکزی ّ
ديگر بود ،ازآن اوقات حس کردم وتنھا ھم نبودم که مملکت بااين وضع
١٨
علی التحقيق روبه ويرانی خواھد رفت«.
نيروی نظامی ايران تاپيش از رويدادکودتاعبارت بود از لشکر
ّ
قزاق که اززمان ناصرالدين شاه وبنابه خواسته او از تزار روسيه تشکيل
شده بودوتوسط افسران روسی اداره ميشد که فرماندھان آن از سوی
دولت تزاری برگزيده وروانه ايران ميشدند ،سپاھيان آن ايرانی وچند ده
ايرانی به عنوان افسردر اين نيرو خدمت ميکرده اند ،درجنوب دولت
انگلستان خودسر وبدون اعتنا وکسب موافقت دولت ايران ،نيرويی بنام
تفنگداران جنوب با نام کوتاه شده ) (sprبه فرماندھی يک افسر ارشد
انگليسی وتعدادزيادی افسران انگليسی وھندی وايرانی تشکيل داده
بودکه نه تنھا از دولت مرکزی اطاعت نميکردبلکه درمواردی خواسته
فعال مايشاء بود
ھای خودرا به دولت ديکته ميکرد و درفارس وکرمان ّ
و اتباع ايرانی راکه با استقرارنيروی بيگانه درخاک ايران مخالف بودند،
بازداشت وبه زندان ميانداخت وحتا درمواردی نسبت به اعدام آنان به
عنوان افراد ياغی ويافراری ازنيروی تفنگداران جنوب دريغ نميکرد،
جالب اينکه ھزينه نگاھداری اين نيرواز جيب دولت ايران يعنی ازمحل
ماليات اياالت فارس وکرمان واضافه سدی ده گمرکات جنوب تأمين
ميشده است!
ژنرال سرپرسی سايکس ،که زمانی فرماندھی اين نيرورا
برعھده داشت در کتابش زيرنام »تاريخ ايران« درباره ترک خدمت
چندتن ازافرادايرانی ازاين نيرو مينويسد» :عدم رضايت درپليس جنوب
شديدوموقعيت ُبحرانی جديد گرديد ...پس از
باعث شروع دل نگرانی
ّ
 - ١٧خاطرات احتشام السلطنه ۴٢۴.

 - ١٨تاريخ مختصر احزاب سياسی ايران ،دفتر١٠٠ . ٢ـ ١٠١
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شنيدن جواب دولت ايران ،من مقامات مسئول رامطلع ساختم که ترک
خدمت دسته جمعی ازپليس جنوب ممکن است اتفاق بيفتد و بدبختانه
پيشگويی من به حقيقت پيوست ،يک ھفته نگذشت که يک افسر جزء
وده سوار از آباده فرار کردند ،دوازده نفر ديگرھم درجاده نزديکِ ده
بيد فرارنمودند و در ھر مورد ،فراريان اسب واسلحه راھمراه ميبردند،
فراريان آباده از خود سندی جا گذاشتند که مدلل ميساخت فرارشان جنبه
سياسی دارد ،فراريان توسط کاپيتان وينتر ) (capitain winterو
يکدسته افرادکه وفاداری شان مشکوک بود و دو نـــفر آنھا در راه
فرار کردند ،تعقيب شدند ،به ھرجھت شش نفر ازفراريان نزديک
اصفھان دستگير گشتند ومن دستور اعدام آنھا را صادر نمودم ،حکم
مزبور توسط نايب سرھنگ ت  .و .ھايک ) (lieut. Colonel t.w.
 haigکنسول انگليس که ھمراھی ھای دايمی اش ذی قيمت
١٩
بوداجراگرديد]!![«.
شوربختی ايرانيان در آن روزگاران آنچنان بود که فرمانده يک
نيروی خارجی در ايران بخود حق ميداد که دراعدام چند سرباز فراری
ايرانی ازآن نيرو ،خودسرانه عمل کند ويک ديپلمات دولت بيگانه که
موظف به رعايت ضوابط ديپلماتيک در کشورخارجی است ،نقش
مسئول اعدام افراد ايرانی رابه عھده ميگيرد وصدای کمترين اعتراضی
الاقل به ظاھر امر ،ازدولت ايران بلند نميشود!
ھمچنين عالوه برنيروی قزاق ،نيروی ديگری نيزبنام
"ژاندارمری" تشکيل شده بود که دولت بريتانيا برای مقابله بانيروی
قزاق ،دربرپايی آن نقش داشت و در ابتدای امر درامورآن مداخله
ميکرد ،فرماندھی اين نيروھمواره برعھده فرماندھان سوئدی بود که
امنيت کشور چندان مؤثر وکارساز نبود وگاه دربرخی از واحدھای
درکار ّ
وتمرد ھايی برعليه دولت مرکزی روی ميداد و با وجود
آن شورشھا
ّ
ُ
اين نيرو ،راھزنان وچپاول گران وياغيان درگستره کشور ھمچنان به
تاخت وتازمشغول بودند.
دولت بريتانيا درجنگ جھانی نخست ،عالوه برنيروی ،spr
سپاھی دربخش شمالی ايران بنام ) north Persia forceنام کوتاه شده
 (nor per forceوسپاھی ديگر در شرق ايران به فرماندھی ژنرال
ويلفرمالسون گردآورده بودکه کمترين اعتنايی به دولت ايران نداشتند.
نظميه )شھربانی( نيز زيرنظرافسر سوئدی اداره ميشد،
ّ
سازمانی که کارآيی چندانی نداشت تا آنجا که مأذون به دخالت
درامورانتظامی دوقريه ھمجوارتھران بنامھای قلھک ،وزرگنده ،نبود
و دولت کمترين نفوذ وقدرتی براين دودھکده نداشت!
 - ١٩تاريخ ايران ،دفتر ٧۶۴ - ٢
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سليمان بھبودی) ،پيشخدمت ويژه رضاشاه وسپس رئيس
تشريفات دربار در زمان محمدرضاشاه( درکتاب خاطراتش مينويسد:
»...مناسب است برای اطالع جوانھا از وضع اداره مملکت ،ھرج ومرج
وبی انضباطی قبل از کودتا مطلبی ديگر که بخاطردارم ھمين جا بگويم،
قبل ازکودتا حکومت قلھک باسفارت انگليس و حکومت زرگنده
باسفارت روس بودومأمورين دولت در اين مناطق حق مداخله نداشتند،
به اين معنی که يکی ازمستخدمين سفارت انگليس درقلھک ،درداخل
سفارت دفتر داشت ،ھريک ازاھالی قلھک گرفتاری داشت يا ھرگاه بين
دونفر نزاعی درميگرفت ،بايد بروندسفارت انگليس نزدآن مستخدم که
بنام کدخدا بود عرضحال خود را بدھد و او رسيدگی کند ،ھمينطوربود
درزرگنده که مأمورين دولتی حق مداخله نداشتند ،درنتيجه مأموردولتی
نظميه بفکر افتاد
به قلھک وزرگنده نميآمد ،چندی قبل از کودتا،
ّ
پاسگاھی درقلھک ايجاد کندوبکارمردم رسيدگی کند ،درسفارت انگليس
]محل ييالقی آن سفارت[ مغازه جديد االحداثی بودکه اجاره کردند و چھار
نفر که يک وکيل باشی سوم وسه پاسبان بودند ،با ميزولوازم دفتری
آمدندومشغول شدند ،اما بالفاصله ھمان کدخدای سفارت آمد ميزتحرير
ولوازم دفتررابه خيابان ريخت و با ناسزا گويی ،مامورين نظميه را
ازقلھک بيرون کرد وصدا ازجايی بلند نشد ،اين بود وضع پايتخت
٢٠
مملکت ما«.
سردنيس رايت ،سفير انگلستان درعھد پھلوی دوم ،درکتابش
زير نام »انگليسيان درايران« مينويسد...» :به مأمورين ايرانی قدغن
شده بود به اھالی قلھک که تحت الحمايه انگليس بودند کاری نداشته
باشند آنان ازخدمت سربازی معاف بودند وماليات سرانه خودرابه وزير
مختار ميپرداختند و او برای شان کدخدا معين ميکرد ...روسھا حقوق
مشابھی درروستای مجاور يعنی زرگنده داشتند ،روسھا در سال ١٩٢١
ازاين حقوق صرفنظر کردند و انگيس درسال  ١٣٠٧] ١٩٢٨ه ـ خ[
٢١
بابی ميلی ازآن چشم پوشيد«.
داريوش ھمايون ،مينويسد...» :ميرزا يحيی دولت آبادی که در
سال ١٩١۴پس از ُنه سال که ازآغاز انقالب مشروطه گذشته بود ،به
ايران برميگردد ،باديدن اوضاع واحوال کشورومردم اين چنين مينويسد:
"ھرچه بيشترمردم را ديده ،سخنان ايشان را ميشنوم بيشترحس ميکنم
که روح حيات ازپيکراين قوم بيرون رفته ،احساسات ّ
بالمره محو و
ملی
ّ
نابود شده ،گويی مرغ مرگ برسرھمگی نشسته ،يأس و نا اميدی
سرتاسرمملکت رافراگرفته است ،جمعی ازستمکاران ،سروران قوم شده
دوقوه فاسده که قرنھا بزرگترين بدبختی ايران
به يغماگری پرداخته اند،
ّ
 - ٢٠خاطرات سليمان بھبودی١٧ .ـ ١٨
 - ٢١ايران درعصرپھلوی ،دفتر ١٢۵ -١
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قوه دولتيان ستمگر و روحانی نمايان طمع کاربعد
راتشکيل ميداده يعنی ّ
ازآنھمه انقالب ...به صورتی قبيح تر ازتمام صورتھای گذشته
حکمروايی مينمايد ...پيش ازاين ّ
تسلط بر زير دستان ازطرف دولتيان
قوه اجنبی اسباب دست شده
بود وگاھی ازطرف روحانی نمايان واکنون ّ
ھرکجا درمانده شوند ...مقاصد نا مشروع خودرابردوش ملت
قوه دولت بعدازخلع محمد عليشاه ...ازسلطان احمدشاه نا
بارمينمايندّ ...
بالغ ناشی بود که مدت چھارسال درانتظار تاجگذاری ميگذرانيد واکنون
داردبه آرزوی خود ميرسد ،بی آنکه بداندسلطنت چيست ومملکت کدام
ضد وناسازگاربوده اند ...بعالوه
است ،واز وزرايی که اغلب با يکديگر ّ
معارضين تاج وتخت چه ازخانواده سلطنت و چه ازچپاوليان داخلی
مکررحمله کرده قوه مستقيمی برای دولت دررفع
درنقاط مختلف مملکت
ّ
آنھا موجودنبوده است ومجبوربوده اند زمام امور را بدست رؤسای
بختياری بدھند ...بديھی است حکومت ايلياتی درمملکتی مانند ايران با
اوضاع ايالت ديگر و رقابتی که درآنھا ھست چه اثر ميکند ...حال
زيردستان پيدا است به کجا ميکشد .چنين بودکه کار ستمکاری درتمام
مملکت مخصوصا ً درنقاطی که حکومت ايلياتی بود شديدتر ازدوره ھای
متوسل گردند ،سياست
استبدادی شد ومردم ناچار ميشدند به قوای اجنبی
ّ
وحسن استقبال ميکرد ،بلکه خود وسايل
اجنبی ھم ھمين آرزو راداشت ُ
قوه روحانی ...جمعی ازروحانی نمايان که به
آنرا فراھم ميآورد .واما ّ
وراثت دراين لباس باقی مانده اند و در انقالبات اخيروخلط ومزج دولت
وملت شريک المصلحه گشته به دستياری مردم طمع کاربيکار ،اشخاصی
را به وزارت وحکومت ووکالت و ..ميرسانندودراموردولت وملت دخالت
٢٢
نموده استفاده ميکنند.«"...
به بخشی ديگرازخاطرات تلخ ميرزايحيی دولت آبادی ،درپيوندبا
اوضاع نابسامان ايران پيش از کودتای اسفند  ١٢٩٩اشاره ميکنيم:
مدت طوالنی
..اما اوضاع تبريز و احوال خلق
وکيفيت دواير دولتیّ ،
ّ
»ّ .
پيش از جنگ عمومی ]جنگ جھانی نخست[ و درايام جنگ تاوقتی که
حکومت تزاری برھم نخورده بود ،حکمرانی آذربايجان بانماينده سياسی
روس بود که بايک اردوی نظامی روسی حمايت کرده ميشد ،دربارواليت
قوه بيگانه ،انگليسيان ھم
عھد ودوايردولتی اسمی بی رسم بودندوتابع ّ
خوشحال بودند که بواسطه معاھده  ١٩٠٧مسيحی درکارھای آن ايالت
در معنی باروسھا شرکتی دارند ،پس ازبرھم خوردن حکومت تزاری
وتخليه شدن ايالت آذربايجان ازقشون روس ...حکومت ايرانی محل ھم
ّ
رامنظم
بواسطه فقدان رجال قابل و نبودن زور وزر نتوانست آن ايالت
دمکرات درتبريزنفوذی يافته
نگاھدارد ،دراين حال جمعی بنام فرقه ُ
بعدازرفتن قشون روس پروبالی گشوده با وليعھد ھم موافقت نکرده
اندوھرج ومرج شديدی درتبريزوديگرواليات آذربايجان حکمفرما شده
 - ٢٢نگاه ازبيرون ٢٠٢ .ـ ٢٠۵

٢٣
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ک .ھومان

است وبدبختی ھای شديدتوليد نموده که به يکی دوتا از آنھا اشاره
روميه وسلماس وکشمکش ميان مسلمانان
مينمايم ،اول حکايت انقالب ا ُ ّ
وکلدانيان که موجب قتل نفوس ونھب اموال وھتک اعراض بسيارگرديد
وشرح آن واقعه دلخراش رادرتواريخ خصوصی آذربايجان بايدمالحظه
قضيه ذخيره ای که از قشون روس در شرفخانه بجای ماند
کرد ،دوم،
ّ
چه ذخيره جنگی ھنگفت که درقرنھای اخيرھيچ کجای اززمين ايران
ازذخيره ھای جنگی به اين درجه سنگين نشده بود ،بلی روسھا
درسالھای متمادی اين ذخيره رابرای انجام مقاصد بزرگ درايران وبلکه
تھيه ديده بودند و اين ذخيره بزرگ درسايه بی مباالتی حکومت
درشرق ّ
ناتوان آذربايجان وکشمکش ميان دولتيان بااشخاص غيررسمی که
درکارھای دولتی دخالت ميکردند و ...به يغما رفت ،قسمت مھمی ازاين
النوع جنگ در دنيا
گنج بادآورده که ممکن بود دراين وقت که رب ّ
حکمفرمااست اردوی بزرگی رادرايران مسلّح سازد ودولت وملّت
قوه استفاده نمايد ،تاراج شد ...از تبريز تا نزديکيھای زنجان
ازوجودآن ّ
شاھراھی که سالھااست محل رفت وآمد قافله ھا ووليعھد و دولت ورجال
محترم خارج وداخل ميباشد ،يکی از ناھموارترين راه ھای مملکت ما
است ،راه تبريزخرابی ذاتی داشته ،انقالب ،جنگ عمومی وعبورومرور
قشونھای مختلف روس ُ
وترک وانگليس نيزبرخرابی آن افزوده است،
مخصوصا ً در چندماه آخرکه عساکر ترک درآذربايجان ّ
توقف کرده و
قسمتی ازآنھا رو به تھران رفته است وقشون انگليس که درزنجان
ّ
متوقف است از دو طرف برای جلوگيری ازديگری ،راه ھاراخرابترنموده
ارابه ازاين راه به مشکالت
اند ،اين است که کارعبورکردن با ّ
خاصه که مصادف با بارندگی ھای شديد ھم بوده باشد.
بسياربرميخورد،
ّ
دھات بی سکنه عرض راه ،الشه بسيارحيوانات بارکش که بواسطه
قحطی سال پيش ونا امنی وغيره درھرچندقدم دراطراف وبلکه در ميان
راه ديده ميشود ،قبرستانھای تازه احداث شده درنزديک دھات وقصبات
به ضميمه احوال پريشان ّ
رقت انگيز زن ومرد وبزرگ وکوچک مردم
ستمديده اگرگاھی در دھات ديده شوندکه تازه ميخواھندسروسامانی
بگيرند ،حقيقتا ً ّ
تأثرآوراست .آری در راه تبريز و زنجان دھاتی ديده
ميشودکه نعش اموات دراطاقھای ويرانه آنھامانده است وخوراک
جانوران شده واگرنظرعمومی به نقاط مختلف مملکت انداخته شود ،ديده
ِ
مملکت بی طرف ما درسايه جنگ اروپا وبی لياقتی
ميشودکه ھمه جای
حکومت ،خود به صورت راه تبريز درآمده است ...بديھی است دراين
حال حکومت مرکزی تھران صورتی بود بی معنی وجيره خواری
ازبيگانگان که جزفرمانبرداری ازآنھا چاره ای نداشت ودلخوش بودکه
عنوان سلطنت ازاوسلب نشده وخشنود بود که ماھی سيصدھزارتومان
بی زحمت به اوميرسد بی آنکه فکری به عاقبت کار خود بنمايد.«...
٢٣

 - ٢٣حيات يحيی ،دفتر٨٣ - ۴ـ ٨۴ـ ٨٩ـ ٩١
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دکترعبدالحسين زرکوب ،درکتابش آورده است...» :ضعف
دولت مرکزی در ايران که ناشی از اختالف احزاب مشروطه وازدسته
دچاربحران کرد ،ازآن
شدت
بندی ھای رجال حکومت بود ،ايران رابه ّ
ُ
گذشته ھرج ومرج اداری مالی مملکت که از صعوبت وصول ماليات
پديدآمد نيزبرتھديدو تضييق ناشی ازحضورقوای اجنبی در ايران افزوده
شد ...درمجلس ھم که مجلس سوم محسوب ميشد -زمينه برای روی
کار آمدن دولتی قوی وکارآمد موجود نبود...دگرگونيھايی که
ازاواخرعھد ناصری و در طی جريان انقالب مشروطه درآن حاصل شده
بود ،سطحی ،بی عمق وفاقد تأثير کافی برای جبران عقب ماندگی ھای
آن بود ،حکومت قاجاربرای ايران ،دردوره ايکه بقای آن مستلزم اخذ
تمدن وصنعت رايج عصروپيشرفت ودگرگونی عميق در طرز حکومت
٢٤
بود ،درواقع سا لھای برباد رفته تاريخ بود.«...
توج ِه شاه ودولتيان نسبت به قانون
دولت آّبادی ،درباره عدم ّ
مشروطه مينويسد...» :روزی چند پس ازورودبه تھران واطالع
براوضاع واحوال ،الزم ديدم شاه رامالقات کرده ووخامت عاقبت بی
اعتنايی وسھل انگاری اورابه متروک ماندن قانون اساسی خاطرنشان
وتھی
نمايم ...اوضاع داخلی وسياست خارجی ووفوراغراض خصوصی ُ
بودن دست دولتيان ازپول وناراضی ماندن جمع کثيری ازاشخاص فتنه
انگيزکه وثوق الدوله باپول خارجی آنھاراتا يک درجه راضی نگاھداشته
ِ
عاقبت کارھاراتاريک
بودووجود محذورات ديگرکه شرح دادنی نيست،
وحاکميت حقيقی قانون
نشان ميدھدومخصوصا ًاساس حکومت ملی
ّ
اساسی درمعرض تھديد شديد است٢۵.«...
که پس ازبرکناری
سپھساالرتنکابنی،
محمدولی خان
ُ
محمدعليشاه قاجار به مقام نخست وزيری رسيد درکتاب خاطراتش
نوشت» :انشاء ﷲ پس فردا سه شنبه  ٢٧شعبان  ١٣٣٢بايد سلطان
احمدشاه سرش راتاج بگذارد وزمام امورات را در دست بگيرد ،يعنی
حربيه دارد ،نه ده نفر نظام و
فی الحقيقه ھيچ اآلن نه ذخيره دارد و نه
ّ
رعيت
اختيارماليه دارد ،ايالت وعشايرھمگی ياغی،
عسکريه دارد ،نه
ّ
ّ
ّ
ازحدگذشته است ،چيزی که دارد
ھمگی پريشان وناالن ،نفوذاجانب
ّ
امنيت داخلی ،کثرت پريشانی ُملک وملت ،بی
ُمخاطرات خارجه ،عدم ّ
اتفاقی اعيان دولت وازعدم کفايت و شومی ونااليقی ناصرالملک
ابوالقاسم خان ھمدانی ]نايب السلطنه[ ...خدا لعنتش کند انشاء ﷲ تعالی
 ...اوضاع غريبی است به نظر چنان ميآيدکه آخرکار ھمه ماھاباشدکه
بايد اين دولت وزندگی ھمه را وداع کرد ...حالت ايران بانھايت بيغيرتی
به اين روز افتاده ّ
واالما حاالميبايستی استفاده ھا ُبرده باشيم وکارھای
خودراسروصورتی داده اآلن باکمال فقروفالکت وذلّت وھرج ومرج
ومفلسی وکيسه ھای خالی نه لشکر ،نه عسکر ،نه خزينه ،نه ذخيره،
ُ
 - ٢٤روزگاران.
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رعيت مطيع ،نه علمای ھواخواه سلطنت ،باری بطوری بی شرفی
نه
ّ
وقت ميگذرانيم که خداوند نصيب ھيچ دولت وملّتی نکند ،اسم آزادی
ملوث کرده ايم وننگ ھمه روی زمين شده ايم ،اين است
ومشروطه را ّ
رعيت ولشکری ما ...ھمه ياغی ،طاغی،
حال وزرای ما ،پادشاه ما،
ّ
دزد ،غارتگرھستند .ازيک سالدات روسی مثل سگ لش ميلرزند،
امابرای قتل برادران خودمثل شيرگرسنه حمله ورميشوند درصورتيکه
حس ترازھرحيوان
درمقابل دشمن خارج بی غيرت تر ازھر ...و بی
ّ
ھستند ،ازرييس ومرئوس ،يک مردم بی مصرف ولی ّ
ھتاک ،رسوايی
ھم اسم خودرا معارف پرور وروزنامه نويس کرد«...
ھمودريادداشت  ٨جمادی ّ
الثانی  (١٩١١) ١٣٢٩نوشت :الحال
تنکابن
کارايران بدتر و زار تر ازسابق ،گيالن به باد بلشويک رفته است،
ُ
غارت شده است ،مجلس ملی بسته ،چندنفروکال جمع شده اند ليکن مردم
آنھارا وکيل نميدانندوميگويند بزور حکومتھا وھيئت وزارت وثوق
الدوله عليه ماعليه که حاال فراری به فرنگستان است ،کابينه
سردارمنصور گيالنی است ،کسی زيربار نميرفت برای وزارت ورييس
الوزرايی شاه بدترازسابق است ميخواھد به فرنگ بروديعنی ازترس
فرارکند بواسطه اينکه بلشويکھا به تھران ميآيند ،باری کارھا بد وھمه
جای ايران قتل وغارت وخراب و از دولت روگردان ،خداوند نصيب ھيچ
دولت وملت نکند ،روسيه ھم بلشويک بازی است وحاالآمده گيالن را
خراب وگرفته وقشون دارند ،ھرچه بخواھم ازبدی حال ايران وپايتخت
وعدم کاروتجارت وحرفت بنويسم ،کم است ،وزراءھم کفايت و نجابت
وکرامت را فقط درنشستن ھمان روی ميز وصرف ناھار باکاردوچنگال،
خاک برسرشان واين مردم نادان ،نعوذبا ازدروغ پولتيک انگليس که
٢٥
پس ازجنگ عالم سوز ما راھم به اين روز انداخته اند«.
دولت آبادی ،درجای ديگرکتاب خاطراتش بازھم به شوربختی
واوضاع نکبت بار ايرانيان ودرماندگی دولتمردان قاجاردرايام پيش
ازکودتااشاره ميکند و مينويسد...» :رييس تازه دولت
]سردارمنصورسپھداررشتی[ مجبوراست ھرچه انگليسيان بگويند
اطاعت کند ،چه ھرکارمحتاج است به پول و پول رابانک شاھی بايد به
دولت بدھد ،بااجازه سفارت انگليس ،کدام پول رابانک شاھنشاھی ايران
مقدمه
بايدبااجازه سفارت انگليس به دولت بدھد ،آيامرادازپول پيش ّ
قرضی است که بموجب قرارداد برای مصارف الزم مملکت ميدھند؟ اگر
اين باشدشايدحق داشته باشند بگويند بايد بدانيم به چه مصرف ميرسد،
ھنوزمعين
خصوصا ً که تکليف قرارداد و استقراض ھم که فرع آن است
ّ
نيست ،خير ،اين نيست ،بلکه پول خود ِ ايران که دربانک شاھی است،
بانک مزبوربی اجازه سفارت نميپردازد و بدان ميماندکه سفارت انگليس
 - ٢٥حيات يحيی ،دفتر١٠۴ - ۴ـ ١٠۵ـ ١۴٩-١٠٧

٢٦

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

خرج و دخل دولت رابه گفته ديگران کنترل نموده باشد ،ھزار افسوس،
٢٦
بازھم ھزارافسوس«.
احتشام السلطنه عالمير ،در پيوند باقرارداد  ١٩١٩مينويسد:
»چون دولت ايران بادولت انگليس قرارداد اتحاد واتفاقی بسته بود که
سررشته اختيارات ايران را بدست ايشان ميداد و آنھا )انگليسھا(
نظريات خوب ازمن نداشتند ودولت وقت ھم که آن معاھده رابسته
ودرسرکارباقی بود وتظاھر به اقتدار وتسلط برامورمينمود نظرمساعدی
نسبت به من نداشت وميرزا حسن خان وثوق الدوله رئيس الوزراء و
فيروز ميرزانصرت الدوله وزيرخارجه ،که عاقد وبازيگر معاھدۀ مزبور
بودند با اطالع ازاظھارات علنی ومخالفت وانتقادی که از معاھده مزبور
درمقام سفير کبير ايران دراسالمبول وحتی درمجلسی باحضور احمدشاه
شدت از
وفيروز ميرزا وزير خارجه و جمع کثيری ازايرانيان نمودم ،به ّ
من خشمگين وعصبانی بودند وبدين لحاظ مراجعت به ايران را خالی
حساس و ُبحرانی ،جميع
ازمخاطره نديدم .پادشاه جوان ايران درآن موقع ّ
سؤليت ھای ملی ووجدانی خودرافراموش کرده وبه شيوه نياکان خوش
م
ّ
گذران خود برای گشت وگذار وسياحت رھسپارفرنگ بود ورئيس دولت
موقعيت خود از ھيچ اقدامی
و ھمکارانش به منظورتحکيم
ّ
برضداشخاصی که نسبتا ً نفوذ و آبرويی درجامعه وافکار مردم داشتند
ّ
وممکن بود وجود وحضورآنھا اسباب زحمت باشد فروگذار
٢٧
نميکردند«...
دکترمحمدجواد شيخ االسالمی ،مينويسد...» :لذابه محض اينکه
احمدشاه ازايران خارج شدوديگرمقام مؤثری که بتوانددردوره فترت
پارلمانی به عرضحال مخالفان رسيدگی کند دردسترس باقی نماند،
]وثوق الدوله[ شروع به سرکوب کردن مخالفان قرارداد ]قرارداد
 [١٩١٩کرد و اغلب آنھارابه زندان انداخت يا اينکه به تبعيد فرستاد،
درجزء تبعيدشدگان اين دوره رجال معروفی نظيرحاج ميرزاحسن محتشم
السلطنه اسفندياری ،ميرزا اسمعيل خان ممتازالدوله ،ميرزا صادق خان
مستشارالدوله صادق ،ممتازالملک ومعين ُ
التجار بود که به امروثوق
اھميت شان
الدوله ،به کاشان تبعيد شدند ،درحدودپانزده تن ديگرنيزکه
ُ
به پای تبعيدشدگان نميرسيد در خود تھران بازداشت شدند ،يااينکه تحت
نظر قرار گرفتند ...دشتی )علی( را پس دو روز توقيف درشھربانی
تھران بدون ھزينه سفروبی آنکه وسايل مسافرت برايش فراھم کنند يا
اينکه اقالً اجازه دھندخودش آن وسايل رابه ھزينه شخصی آماده کند،
ھمراه دومأمورژاندارم باپای پياده بسوی قزوين حرکت دادند ،نويسنده
تبعيد شده ،مسافت تھران قزوين را درظرف شش روز با پای پياده طی
- ٢٦ـخاطرات سپھساالرتنکابنی)به اھتمام محمودتفضلی٣٢٧ .ـ٣٢٨ـ٣٢٩ـ٣۴٩ـ ٣۵۶ـ٣۵٧
 - ٢٧حيات يحيی ،دفتر١٨١ - ۴
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کرد و پس از رسيدن به قزوين بيمارومدت پانزده روزدر ژاندارمری
قزوين بستری شد ،سپس او را در ا ّرابه ُپستی که يکی ازناراحت ترين
نقليه آن زمان بود ،نشاندند وبه ھمدان گسيلش کردند که ازآنجا
وسايل ُ
به کرمانشاھان
وسرحدعراق فرستاده شود .رييس الوزراء بيش از پيش
ُ
درامر انتخابات مداخله کردوکاررابجايی رسانيد که دادن قول موافقت
باقرارداد ،تقريبا ً به منزله يکی ازشرايط قانونی برای احرازحق نمايندگی
٢٨
درمجلس چھارم بود.«...
نورمن ،طی تلگرام  ٢٠ژوئن  ١٩٢٠به وزيرامورخارجه
حدی است
کشورش گزارش ميدھد که» :وخامت اوضاع مالی ايران به ّ
که مستشار مالی ]آرميتاژ اسميت[ ھمين امروز مرامالقات
کردواظھارداشت که وضع مالی ايران خيلی بيشتر از آنچه که
فکرميکرده وخيم است  ...به اعليحضرت ]احمدشاه[ ّ
اطالع دادم که در
حال حاضر ميکوشم تاحکومت متبوع را وادار سازم که قسط مساعده
٢٩
اين ماه رابه پردازد.«...
کشورما اگرچه به ظاھريک کشورمستقل بود امادرحقيقت
ّ
ماحتا در عھد برقراری مشروطه ،ازخود اختياری دربرابر
زمامداران
آنچه راکه دودولت روس وانگليس در ايران ِاعمال وياطلب ميکردند
نداشتند ،يا ناگزير به انجام آن بودند وياَ ،دم برنميآوردند ،به دو اعالن
صادره ازسوی سفارت انگليس درقريه قُلھک ،تھران به شرح زير
)فتوکپی عين اعالنات پيوست است( که بيانگر درماندگی وزبونی
دولتمردان ورجال عھدقاجار به ويژه درسالھای پايانی آن ميباشد ،اشاره
ميکنيم.

اعالن
ازطرف سفارت انگليس اعالم ميدارد چون اسامی ُمحترمه ذيل:
جناب نظام السلطنه )دومنزل( ،جناب مستشارالدوله ،جناب حسنعلی خان
ھدايت ،جناب برھان الدوله ،جناب مجيرالسلطنه ،جناب نصيردفتر ،جناب
سردار اکرم )دومنزل( ،غالمحسين خان ،جناب ملک ّ
التجارتبريزی،
استاد يوسف خان ،جناب ساالرمحتشم ،جناب ميرزا آقاجان ،شعاع
لشکر ،جناب سعيدالملک ) ۵منزل(؛ بعد از آمدن سفارت به قلھک ،به
ييالق آمده اند و برای محافظت آنھا ،سفارت مجبورشده است که برعدۀ
فصلۀ فوق محض اين منظور بايد
پليس قلھک بيفزايد ،لھذا اشخاص ُم ّ
برای ھرمنزلی که دارند مبلغ شش تومان به جھت مخارج پليس فوق
العاده به کدخدای قلھک پرداخته قبض دريافت دارند.

 - ٢٨خاطرات محمود عالمير )احتشام السلطنه( ۴
 - ٢٩سيمای احمدشاه قاجار٣٢٧.ـ ٣٣٧

٢٨

ک .ھومان

رضا شاه در آيينه اسناد

ُغ ّره رجب - ١٣٢٧امضای پاتريک کوئن  -مھرسفارت انگلستان
افزوده شده به خط وامضای پاتريک کوئن  :دريافت شد  ١٠٠٠قران ٩
آگوست  ١٢٠٩بازھم افزوده شد ٢٠ :قران.

اعالن
بعموم رعاياومالکين وساکنين قريه قلھک
غدغن اکيد ميشودکه بدون اجازهء قونسولگری اين سفارت نبايد خانه
وباغ خود را برای ييالق به احدی اجاره بدھند و قبالً بايد بقونسولگری
اظھارشود.
دوشنبه سيزدھم ربيع االول سنه ١٣٣۵
امضا ومھرسفارت
سردبيرفصلنامه ره آورد درپی درج دو اعالن مزبورمينويسد:
»١ـ آيا مملکت ايران ھيچ صاحبی نداشته که سفيرياکنسول انگلستان ،خطاب
به جمعی ازمردم ايران دستوری صادرکند؟
٢ـ آيا تھران وحومه آنقدر نا امن بوده که سفيرانگليس برای محافظت خانه
برعده پليس بيفزايد؟
ھای ساکنان منطقه قلھک ناگزيرشود که
ّ
٣ـ آيا کنسول انگلستان ايفاگرنقش رييس شھربانی ياسازمان امنيت بوده که
بدون اجازه اوکسی حق نداشت خانه وباغ خودرابرای ييالق به احدی
اجاره دھد؟
جناب سفير يا جناب کنسول درمملکتی که استقالل داشته وھمه جا
ايران بعنوان ممالک محروسه خوانده شده ،چه حق دارد اينگونه
اعالميه ھا صادرنمايد ،مگر اينکه صريحا ً بگويند درنظرامپراطوری
بريتانيا ،ايران يکی ازمستعمرات آن کشور بوده و در اينصورت نماينده
٣٠
بريتانيا درايران فرمان ميرانده.«...
ميرزايحيی دولت آبادی ،مينويسد...» :باالخره کارکشمکش ميان
سفارت روس در تھران با صدراعظم ]ميرزا عليخان امين الدوله[ به
اينجاکشيدکه چون ييالق صدراعظم درشميران باال دست ييالق سفارت
روس است و راه معمول آن ازخيابان روبروی سفارت ميباشد،

 - ٣٠ھمان .
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روسھاعبورکردن کالسکه صدراعظم را از آن شارع عام مخالفت
٣١
مينمايند.«.
مخبرالسلطنه ھدايت ،مينويسد» :به موجب دستخط محمدشاه
مقررشده بوده است ،سفارت
]قاجار[ قلھک محل ييالقی سفارت انگليس ّ
دستخط را بدلخواه خود تفسير کرده سکونت را مالکيت پنداشته قلھک
راجزء خاک انگليس محسوب ميداشتند ،دولت درقلھک تصرفی نداشت،
اھالی قلھک تحت الحمايه انگليس بودند ،سفارت روس به فحوای َک َھرکم
]تحصن[
ازکبود نيست ،زرگنده راخاک روس ميدانست و مرکز بستی
ّ
٣٢
شده بود و پناھگاه صالح وطالح«.
سعيدنفيسی ،مينويسد» :يکی ازجنبه ھای شگفت کاپيتوالسيون
قصابانی بودندکه تحت حمايت انگليس بودندونرخ
اين بودکه در تھران ّ
گوشت رابدون رضايت سفارت انگليس نميتوانستند تعيين کنند ،دربرخی
ازمراکز اقتصادی کشور ،مردی که ھيچ برتری نژادی وموروثی
واکتسابی وعملی نداشت ازطرف سفارت عنوان تاجرباشی ميگرفت
تاواسطه دادوستدھای ايشان باشد ،وی به منتھا درجه مغرور بود
چنانکه درخيابانھاکه درشکه چی ميتاخت ،درشکه چی او خود را باالتر
از آن ميدانست که رعايت مردم رھگذر را بکند وخبرداربگويد ،زيرا
٣٣
اگرکسی آسيبی ميديد بازخواستی ازاونميکردند«.
سيروس غنی ،مينويسد...» :ايران درسال  ١٣٠٠ورشکسته بود،
نھادھای اقتصادی کشور َب َدوی وجامعه ھنوزيکسره دھقانی بود،
ازجمعيت تقريبا ً ده ميليونی آن ،نود درسد از راه زراعت ودامداری
ّ
ميزيستند و بيشتر ازنيمی روستايی بودند ،از ھر چھار تن يکی جزوقبيله
بسرميبرد ،چيزی
ھای چادرنشين بود و از ھرپنج نفرفقط يکی در شھر
ُ
ّ
به اسم اقتصاد ايران وجودنداشت ،محصول کشاورزی اکثرغالت برای
مصرف محلّی بود ...ازصنايع جديدخبری نبود...ايران ھنوزدرمرحله
ماقبل صنعتی بود «...و درجای ديگرکتابش نوشتُ :
»نرمن ،درتلگرامی
به تاريخ  ٢٨اکتبر ] [١٩٢٠باشعف به ُک ُ
رزن خبردادکه سپھدار
]منصوررشتی[ پذيرفته است دولت جديدی تشکيل بدھد ،وی کامالً
دردست مااست وقول داده است که مجلس را منعقد کندوتصويب
قراردادرا به رأی بگذاردُ ،نرمن ھمانندموارد پيش ھشدارميدھدکه باتھی
بودن خزانه کشورکسی قبول مسئوليت نميکند ،دليل ميآورد که کمک
مــالی ماھانه  ٣۵٠ھزار تومان بايددست کم يکی دوماه ديگر ادامه
٣٤
يابد«.
 - ٣١فصلنامه رھاورد ،شماره ١۵٨ -٢۴
 - ٣٢حيات يحيی ،دفتر٢٠۶ - ۴ـ ٢٠٧
 - ٣٣خاطرات وخطرات )به نقل ازکتاب رضاشاه ازتولدتاسلطنت(٣٨١ .
 - ٣٤تاريخ معاصرايران )به نقل ازکتاب رضاشاه ازتولدتاسلطنت(٣٨١ .
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لردک ُ
ُ
رزن ،خبررسيدکه وثوق الدوله خيال دارد شاھزاده صارم
به
الدوله وزير دارايی وقت راکه مورداطمينان انگليسی ھا بودبه استانداری
آذربايجان منصوب کند ،او فوراً به سرپرسی کاکس ]وزير مختار وقت
انگلستان درايران[ تلگراف کرد» :خواھشمندم گزارش دھيداين خبری
صحت دارديانه؟ و اگرصحيح است ،لطفا ً سرفرصت
که ماشنيده ايم
ّ
مناسب ،نظرنخست وزيررابه اين نکته جلب کنيدکه جانشين صارم
ّ
بادقت برگزيده شود ،زيرا مستشارعالی
الدوله دروزارت دارايی بايد
انگليسی ]برای اداره امورمالی ايران درپيوند باقرارداد  [١٩١٩در راه
٣٥
است و وزير آينده بايد کسی باشدکه بتواندخوب با اوھمکاری کند.«.
دربيست وچھارم اوت ) ١٩١٩درست دوھفته پس از امضاء
قرارداد  (١٩١٩سر پرسی کاکس به لردکرزن اطالع دادکه وثوق الدوله
خيال دارد احتشام ھمايون )دبيرسابق سفارت ايران درلندن( و محمدعلی
خان فروغی )ذکاء الملک( را به عنوان نمايندگان رسمی ايران
درسازمان نوبنيادجھانی جامعه ملل تعيين کند ...لرد کرزن پس ازدريافت
ّ
شديداللحن به وی ُمخابره کرد ،که متن اش بی
تلگراف کاکس ،جوابی
نھايت مھم است ،زيرا سرنوشتی را که انگليسی ھابرای ايران خواب
ديده بودند ،يعنی حکومت غيرمستقيم از پشت پرده را آشکارا نشان
ميدھد ،وی دراين تلگراف بالحنی حاکمانه به کاکس اخطارکرد:
متعجبم که نخست
»...ھيچکدام ازاين انتصابات را نميپسندم وخيلی
ّ
وزير )وثوق الدوله( آنھا را برگزيده است ،خيال دارم موقعی که نصرت
الدوله به لندن آمد دراين باره با او صحبت وپيشنھاد کنم که صديق
٣٦
السلطنه را به عنوان عضواصلی ھيئت انتخاب کند«.
ژنرال آيرونسايد ،افسراعزامی جھت فرماندھی نيروی نورت پر
فورس و مأمور خروج اين نيرو از خاک ايران ،درکتاب خاطراتش
زيرعنوان "آخرين روزھا درايران" نوشته است...» :نخستين روزسال
نو را ]سال نو مسيحی[ به پرسه زدن در تھران گذراندم ،رفت وآمد
چندانی به چشم نميخورد ،تھران حالت شھر ورشکسته ای را داشت،
حتی درميدان اصلی شھر نيزسربازی ديده نميشد ،تنھايک پليس بی حال
ازبازاراصلی مراقبت ميکرد ،ھنگاميکه بازارھای پيشاور و الھور را با
يکه
آن ھمھمه وازدحام به خاطرآوردم ،ازديدن وضع تھران تقريبا ً ّ
خوردم ،ھمه مردم شھر غمگين وسوگواربه نظر ميآمدند ،نه از لودگی
رھگذران ومغازه داران نشانی بود و نه از روستاييانی که ُگل سرخی
دردھان يا پشت گوش خودميگذاشتند ،اثری ديده نميشد ...بزودی
ازتماشای اين چھره ھای افسرده وسرافکنده به تنگ آمدم ...گلّه ھايی
 - ٣٥برآمدن رضاخان و۴١۵ - ...ـ ۴١۶
 - ٣٦سيمای احمدشاه قاجار١٩٣ .
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تکدی ميکردند ...ھمه اينھاتصويری تيره ازيک
ازگدايان درخيابانھا ّ
٣٧
حاد به شمار ميآمد«.
درماندگی ّ
لردکرزن ،در ٢٢مارس ) ١٩٢٠دوم فروردين  (١٢٩٩در
تلگرامی به سرپرسی کاکس ،درباره پرسش وثوق الدوله نخست وزير
ايران ازآن دولت مينويسد...» :و اما آن سئوالی که وثوق الدوله بوسيله
شما ازمن کرده بود داير براينکه مقصودحقيقی ما چيست وآياميخواھيم
ازمقابل نيروھای متجاوزعقب نشينی کنيم وايران رازير چکمه ھای
بلشويکھا بياندازيم ،چنين سئوالی ھم ناسپاسی گوينده را ميرساند وھم
فضولی اورا ]!![ ،ازاين جھت بھتراست به او تفھيم کنيدکه طرح اينگونه
٣٨
سئواالت جزاينکه توليد رنجش کندھيچ نتيجه ديگری ندارد«.
بديھی است زمانيکه زمامدارکشوری ازدولت بيگانه رشوه
ميپذيردتامصالح کشور و مردمش رافدای مطامع دولت بيگانه کند ،بايد
درانتظاردريافت چنين تودھنی و پاسخ زننده وتحقير آميزی باشد ،دولت
انگلستان خودرادرغياب رقيب خارجی اش )روسيه تزاری( آنقدر صاحب
اختيارومجازبه دخالت درھمه امورايران ميديد که کمترين ارزش
واحترامی برای رجال وزمامداران ،حتا شاه کشورقايل نبودوباآنان به
ِ
خوداعمال ميکرده است ،رفتارميکرد!
مثابه آنچه که درمستعمرات
آنان که براين باوربوده وھستندکه رضاشاه دست نشانده وعامل دولت
وغيرسری
سری
ّ
انگلستان بوده است ،آيا ازميان اسنادومکاتبات بيشمار ّ
دولت انگلستان ويا در نوشته ھای مأموران سياسی آن دولت ،حتا يکبار
به مواردی برخورده اند که حکايتگر چنين برخورد تحقيرآميز وزننده
آنچنانکه درباره ِ بسياری از زمامداران و رجال وحتا شاه قاجار روا
ميشده است ،نسبت به رضاشاه ِاعمال و يا از او باعنوان فرمانبردار
وگوش بفرمان بودن ھمچون قوام الدوله ،سپھدار اکبر ،صارم الدوله،
عين الدوله ،وثوق الدوله ،نصرت الدوله ووويادشده باشد؟
نورمن ،طی تلگرام بسيار مھم وفوری  ١٨ژوئن ٢٨) ١٩٢٠
خرداد  (١٢٩٩به لرد کرزن ،گزارش داد...» :سالھاست که
عمرحکومت باشيوه "ازدست به دھان" ميگذرد و کسرمخارج دولتی
راھميشه ازمحل کمکھای مالی بريتانياياوامھای مأخوذه از بانکھا جبران
بيانيه رسمی
کرده اندودراوضاع وشرايطی چنين نابسامان ھر نوع
ّ
درباره اوضاع مالی دولت قھراً جنبه حدس وتخمين راخواھدداشت،
برمبنای تخمين ھايی که ميتوانم دراين باره بزنم خزانه مملکت درحال
حاضرپانصدھزارتومان کسر دارد و از اول سال جاری نيزھرماه مبلغی
 - ٣٧ھمان١٩۶ .

 - ٣٨ضميمۀ خاطرات ژنرال آيرونسايد ،ترجمه بھروزقزوينی۵٨ .ـ ۵٩
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درحدوددويست وپنجاه ھزارتومان به اين کسری اضافه شده است ،رسم
رشوه گيری ونورچشمی بازی درسرتاسرتشکيالت مملکت جاری است
وشماره کارمندان صديق ودرستکارحقيقتا ً معدود وانگشت شماراست،
حکومت مرکزی قادربه کنترل ّ
مؤثراعمال مأمورانش دراياالت وواليات
نيست ونميتواند مالکان زورمندمحلی راکه ھميشه به خوردن پول دولت
عادت کرده اند وادار به پرداخت مالياتی که ّ
حقا ًبه آنھا تعلق ميگيرد
بکند ،درحال حاضرسه تا از حاصلخيزترين اياالت ايران ]آذربايجان،
گيالن ومازندران[ ،عمال ًاز قيد کنترل دولت مرکزی خارج شده اند،
ادامه وضع نابسامان کنونی بی گمان منتھی به ھرج و مرج خواھدشد
وھيچ دولتی باھرعقيده ومسلک سياسی که داشته باشد ،غيرممکن است
بی دريافت کمک خارجی بتواند دردوره ای که نتايج اصالحات مورد نظر
٣٩
ھنوز عمالً به ظھورنپيوسته ،براين کشورحکومت کند«.
اديب الممالک فراھانی ،شاعر معروف وپراحساس که درھمان
ايام پريشانحالی ميھن ما ومردمانش ميزيسته است ،شيوا سروده ای
داردکه فقط به درج دوبندازآن که خودگويای اوضاع خراب ودرماندگی
آن ايام است بسنده ميکنم:
»افســوس که اين مزرعه را آب گرفته
دھقان مصيبت زده را خواب گرفته
»خـون دل مــا ،رنگ می نــاب گرفته
وزســوزش تب ،پيکرماتاب گرفته
»رخسارھــــــنر ،گــونه مھتاب گرفته
چشمان خرد ،پرده زخوناب گرفته
وصحت شده بيمار
»ثروت شده بی مايه
ّ
»مرغان بســـــاتين را مــــــــنقاربريدند
اوراق رياحــين را ،طومار دريدند
»گــــاوان شــــــکمباره به گلزارچريدند
ُگرگان زپی يوســـف ،بسيار دويدند
»تاعاقبـــــت او را سوی بــــازارکشيدند
ياران بفروختندش واغيار خريدند
آوخ زفروشنده ،دريغا زخريدار« ...
دکترمصطفی الموتی ،مينويسد...» :درآن ايام اوضاع ايران
شدت
چنان نابسامان شده بودکه شعرا ونويسندگان ازآن وضع به ّ
نااميدشده اشعارزيادی سروده اند ،ازجمله اشعارزير ازعميدالشعرا
نشريات آنروزبه چاپ رسيده است:
)عميدی نوری( در
ّ
٣٩ - ٣٩ـ سيمای احمدشاه قاجار٣٧١ .
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»کارايران بس پريشان است ومردکارنيست
»زآنکه سدگفتاردرکاراست ويک کردارنيست«
»نخـــــل آزادی کـــــه شد ازخون ملت بارور
غيرظلمش برگ وغيراز اختالسش بار نيست«
»منشـــــأ بدبــــختی ما جـــھل ميباشدعميد
قوم جاھل ازحقوق خويش برخوردار نيست«.

٤٠

محمودمحمود ،مينويسد...» :دولتين روس وانگليس ازاقدامات
برع ّمال اين
مسترمورگان شوسترآمريکايی  ٤١فوق العاده نگران بودندُ ،
دودولت روشن بودکه اگراقدامات شوسترچندصباحی ھم ادامه يابدملت
ايران سعادتمند خواھند گشت ،يگانه اصالح مملکت سروصورت گرفتن
ماليه مملکت بود ،پس ازاين اصالح ،اصالحات بعدی سھل وآسان بود،
ّ
لذاازھيچ نوع اشکال تراشی وايجاد موانع کوتاھی نميکردند ،مطالعه
تاريخ اين ايام حقيقتا ً برای ھرايرانی يک تازيانه عبرت فراموش نشدنی
٤٢
است«.
ھمو سپس درادامه مطالب فوق مينويسد...» :باالخره تصميم
دولتين روس و انگليس اين شد بايدشوستر ازايران برودواخراج اوھم
ازايران تلقين انگليس بود ،سرودی ياد روسھا دادند و آنھارا
حاضرکردنداولتيماتوم کذايی  ٢٩نوامبر  ٨] ١٩١١آذر [١٢٩٠به ايران
بدھند ...اين اولتيماتوم برای اخراج شوسترتحت سه ماده به دولت ايران
درمدت ۴٨ساعت دولت ايران جواب بدھد:
تسليم گرديدکه
ّ
اول ـ اخراج شوستر.
تعھد دولت ايران به اينکه درآتيه بدون تصويب دولتين روس وانگليس
دوم ـ ّ
يک نفرغيرايرانی رابه خدمت ايران قبول نکند.
سوم ـ پرداختن يک وجه خسارتی برای فرستادن قشون روس به ايران.
ھرگاه بخواھم وقايع اين ايام رابنويسم بايدخودرا حاضرکنم يک
روضه حسابی در اينجا برای خوانندگان بنويسم ،تصورنميکنم نظيراين
حرکات وحشيانه روسھا را کسی درتاريخ سراغ داشته باشد...

 - ٤٠سيمای احمدشاه قاجار٣٧١ .
 ٤١دبليومورگان شوستر ) (w.morgan shusterتبعۀ آمريکا که بنا به درخواست دولت ايران به
سم ِ
ت خزانه دار کل به استخدام دولت ايران درآمده بود )آپريل (١٩١١او
جھت اصالح امور مالی با َ
به خاطرقبول التيماتوم دولت تزاری روسيه وانگلستان مبنی بر برکناری وخروج او ازايران ،در
ژانويه  ١٩١٢خاک ايران ا ترک گفت ،از او کتابی زير نام »اختناق ايران« باقی مانده که درآن به
شرح نابسامانی ھاو شرايط ُبحرانی ايران در سالھای پايانی قاجارھا پرداخته که بسيارخواندنی
وعبرت آموز است.
 - ٤٢اسنادمحرمانه وزارت امورخارجه بريتانيا)نگارش دکترمحمدجوادشيخ االسالمی١٧۶ .
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در روز عاشورا در تبريز و رشت چوبھای داربرپاشد ،اين
چوبھای داربابيرق ھای دولت وحشی روس آن روزآراسته شده بود،
زعمای ملت را از مذھبی وغيرمذھبی برسردارکردند ،قشون روس
دراين شھرھا عده ای ازرجال ايران را تيرباران کردند ،به دار زدند،
شکنجه نمودند ،قطعه قطعه کردند ،جلوتوپ بستندوزنان واطفال را به
بدترين وضعی کشتند ...دراين تاريخ ميرزا ابوالقاسم خان قره گوزلو
ناصرالملک نايب السلطنه بود ،کسی که درانگلستان درس سياست را
لردک ُ
ُ
رزن معروف ]وزيرامورخارجه
آموخته ودرھمان مکتب که
انگلستان[ درس تزويرونيرنگ خوانده بود ،اين نيز از ھمان مکتب
تصديق داشت ،کسانيکه درآن ايام وآن روزھابااين شخص سر و کار
داشتند ميدانندچه سليقه مخصوصی داشت ...درھرحال نايب السلطنه
يعنی ناصرالملک ،مجلس را قھرا ًتعطيل نمود ]به دستورانگيس[ و يک
عده ازوکالوآزادی خواھان رابه قم تبعيدکرد ...پس ازتعطيل مجلس
ّ
وتبعيد وکال وتوقيف جرايد ،در ادارات دولتی ودرھرگوشه وکنارھرمرد
وطن خواه وايران دوست بود ،آنھاراخارج کرد وتمام خواسته ھای
دولتين راانجام دادوتمام اين اعمال رابرای خاطردوستان ديرينه
٤٣
خودبجاآورد«.
اين چنين بوداوضاع اجتماعی وسياسی واقتصادی ايران
درسالھای پايانی سلسله قاجار ،اما چه زودآنھمه نکبت وحقارت وزبونی
وسيه روزی وخفقان ،ازسوی برخی به خاطرکينه توزی وغرض ورزی
بارضاشاه عالما ً وعامداً و يا از روی ناآگاھی ناديده گرفته شد وبرخی
با چه آه وحسرت ازآن دوران ياد کرده و ميکنند!
کدام ايرانی ميھن دوست تداوم چنين وضع وشرايط ّ
خفت باری
را که ازسوی دو دولت بيگانه ومتجاوزبه شاه وزمامداران ميھنش
ديکته وانجام ميشده است به شرايط پس از کودتای سوم اسفند ١٢٩٩
ترجيح ميدھد و برای آن روزگاران آه از سينه برميآورد وحسرت آن
ايام را ميخورد ،آنھم ايامی را که با برقرار بودن مشروطه ،منتقدی
محکوم ميشود با پای پياده تاقزوين برود وسپس به خارج ازميھن اش
تبعيد شود و يا بسياری ازمخالفان سياسی دولت به زندان وتبعيد گرفتار
آيند و يا مجلس قانونگزاری به امر زمامداروقت تعطيل وعده ای ازوکال
تبعيد شوند و ھمچنان دم ازبرقراربودن آزادی درآن روزگاران بزند؟
تذکاراين نکته را ضرورميداند که اگراشاره ھايی گه گاه ضمن
ارائه اعمال نادرست وناروا وبعضآ خائنانه زمامداران قاجاردرعھد
مشروطه ميشود ،مخالفت با مشروطه نيست ،اگرچه انتقاداتی برآن
وارداست ،ازجمله:
 - ٤٣ايران درعصر پھلوی ،دفتر ١٣١ - ١
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 -١رسمی بودن مذھب شيعه جعفری در کشوريکه مذاھب گوناگون
وجوددارد که اين خود به معنای ناديده گرفتن حقوق ساير ھموندان
ايرانی پيرومذاھب ديگراست.
 - ٢برکنارنھادن پيروان مذاھب واديان ديگر از مناسب کليدی از قبيل نخست
وزيری ومقامات عاليۀ وزارتی،اعم ازکشوری ولشکری و...
 -٣به شاه غيرمسؤل ،نگھبانی مذھب شيعه جعفری دادن وبه اين ترتيب
شاه را که بايد نگھبان معنوی ھمه افراد کشور ازھردين وآيين ومذھب
بوده باشد ،درجای واقعی خودقرار نميدھد.
جمعيت ايران يعنی بانوان ازجھت عدم
 - ۴ناديده گرفتن حق نيمی از
ّ
برخورداری از حقوق برابر بامردان و...
باھمه اين حال ،جای ترديدوانکار نيست که برقراری مشروطه
درميھن ما ،گامی به سوی پيشرفت وتعالی بود که ميھن دوستان
وآزاديخواھان آن روزگاران توانسته بودند باتحمل دشواريھا
وس ّنتی
وجانفشانيھا تا آنجا که شرايط وامکانات زمان وباورھای عرفی ُ
اکثريت جامعه اجازه ميداده است ،خواست مشروع خودرا که
ومذھبی
ّ
برقراری رژيم مشروطه بوده است ،به کرسی بنشانند که درخور
تقديروارج نھادن است ،ولی آنچه که ازآن اشاره ھای باال مطرح است
اين است که آن اصول ھيچگاه چه در دوران قاجار چه در دوران پھلوی
رعايت نميشده است و يا امکان اجرای آن اصول به خاطر شرايط
اجتماعی واقتصادی بويژه سياسی وجود نداشته است ،بنابراين غرض
اين نيست که درآن ايام آزاديخواھانی وجود نداشته اند ،که داشته و حتا
درراه آزادی از جان ومال خودمايه گذاشته اند ،اما آنچه که نبود درک
آزادی به مفھوم واقعی واژه از سوی مردم است .در دوران قاجار حبس
وتبعيد و بستن مجلس وخفقان بود ،چه بسا اين خلق ناپسند به مصدق
دوران پھلو ھم سرايت کرده بود .شگفتا که با چنان شرايط واحوال،
ازسوی برخی ھمچنان از فضای باز سياسی آن روزگاران با آه وحسرت
وتعطيل شدن مشروطه به دست رضاشاه ياد ميشود که جز به کينه ورزی
ويا ناآگاھی نميتوان تعبير کرد.
سياوش بشيری ،مينويسد:
»درآذربايجان :دردوران قاجارھا ،وليعھد ،ھرکس که بود ]اززمان
فتحعليشاه به بعد[ ،فرمانروای آذربايجان محسوب ميشد ،اما اين استان
پھناورھميشه دستخوش آشوب واغتشاش بود ،ازدامنه آرارات تارشته
کوه ھای زاگرس وازکناره ارس تا سفيد رود ،عرصۀ تاخت
وتازنيروھايی بودکه يا ازسوی روسيه ويا ازسوی عثمانی تقويت
ميشدند ،سرسلسله جنبان اين نا آرامی ھا "اسماعيل سميتقو"رييس ايل
آدمکشی وراھزنی درامان نبود،
ُ
شکاک بود ،سراسراين استان ازچپاول،
٣٦
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اروميه ،خوی ،سلماس منطقه خودمختاری وحشيانه
درحقيقت ماکو،
ّ
اوبود.
واميرمؤيد سوادکوھی،
درمازندران :ساعدالدوله ،احسان ﷲ خان
ّ
سراسراستان مازندران رانا امن ساخته بود.
درگيالن :سيدجالل چمنی وميرزا کوچک خان ازدو جھت گونه گون،
گيالن را تا مرز جدايی ازمملکت کشانده بودند.
در گرگان :درگرگان ،استراباد ،ترکمن صحراوگنبد کاووس ايالت يموت
وکوکالن ،خواب وآسايش را از مردم ربوده بودندوفجايع حمله مغول
رابياد ميآوردند.
درخراسان :برخی ازھزاره ای ھا از يکسو وقبايلی از زعفرانلو به اتفاق
نيمی از ترکمن ھا از خراسان تاسيستان ونوارمرزی عامل ناامنی
وراھزنی بودند.
دربلوچستان :بلوچستان وقسمت ھايی ازسيستان با خود مختاری سردار
]دوست[ محمد خان بلوچ روبروبود«.
آنگاه درادامۀ نوشته اش ميآورد» :کرمان ھم ازجانب
دستبرد واقع ميشدواين
بلوچھاوھم ازسوی ايلھای عشايری فارس مورد
ُ
جدا از راھزنيھای طايفه ھای کوچک محلّی بود ،ھمينقدر گفتنی است
که به سبب اين چپاول ھاجايی برای سکونت در فاصله کوه ھای ُمکران
عمان وجودنداشت.
تادريای ّ
درفارس :ازاواسط کرمان درشرق تاآنسوی بھبھان ُ
تاکھکيلويه درغرب
وازنزديکی ھای اصفھان تامرزھای جنوبی ايلھای عرب خمسه ،باصری
دره شوری ،شش
وشيبانی وايلھای قشقايی باقبيله ھای کشکولیّ ،
بلوکی ،نمدی وفارسی مدان و ھمچنين بعضی از طايفه ھای دشتستان
وتنگستان وچھارراھی ھاوعشيره ھای ممسنی وبويراحمدی ،عامل
نارامی ھای محلی بودندکه گاھی درجھت رقابت باھم ،زمانی در راھزنی
وياغی گری ووقتی ھم به تحريک وتسليح بيگانگان اتفاق ميافتاد.
در خوزستان :شيخ خزعل بندرخرمشھروآبادان وبطورکلی ازدشت
ميشان تادامنه کوه ھای شمال را ملک طلق خودميدانست.
در لرستان وکردستانّ :
سقز ،بانه وگروس ،منطقه تاخت وتازسيد طاھا
بودومريوانی ھا وسيدطاھا درھمکاری با اسماعيل سميتقو به عنوان
عامل بيگانه عمل ميکردند ،کلباغی ھابرحومه سنندج وسرداررشيد
برکردستان خودمختاری ميکردندوکمک رسان شان بازھم اسماعيل
٣٧

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

سميتقوبود ،ازکرمانشاه تا آنسوی مرزھای غربی ،منطقه باباجانی
ھاوسنجابی ھابود ،صحنه وکنگاورقلمرو طايفه ھای چواری وکاکاوندبه
حساب ميآمد ،مالير ،تويسرکان ونھاوندھم به سبب شرارتھای طايفه
حسنوند نا آرام بود ،پاره ای ازلُرھای پيرانوند و سگوند ھم فاصله
بروجردتا قم را
ازامنيت ساقط کرده بودند ،ھمچنانکه ُزلفی ھا وخواجه
ّ
نکويی ھاکه ازچھارلنگ ھا و بختياريھا بودند ،عامل ناامنی ازفريدن
واصفھان تاخوانساروگلپايگان وحومه بروجردبه حساب ميآمدند.
در اصفھان ومرکزايران ازکناردشت خوزستان تااصفھان زيرنفوذ ايلھای
بختياری بود ...
در حومه تھران :پايتخت شاھان قاجارنيزتوسط پاره ای ازايلھای شمالی
وجنوبی مانند شاھسون ھاوخلج ھاکه اسکان داده شده بودند ،ناامن
بود ،مردم قلھک تحت الحمايه انگلستان ومردم زرگنده تحت الحمايه
روسھا بودند.
اين نيز گفتنی است که ھرگاه دولت مرکزی تصميم به سرکوبی
راھزنان ميگرفت ،بيدرنگ يا مورد اعتراض سفارت انگلستان واقع
ميشد ويا موردبازخواست سفارت روسيه! وقتی در سال ] ١٢٨٩ه ـ خ[
نايب حسين کاشی ،کاشان را محاصره کرد و در چپاول شھربيش از
ُ
نفرکشته شدند ،دولت نيرويی برای آرام کردن آنجا فرستاد ،اين
دويست
نيرو توانست نايب حسين کاشی رابه کوير فراری دھد ،سفارت روسيه
٤٤
بيدرنگ زبان به اعتراض گشود«.
سرآرنولدويلسن) ،مأمور اعزامی دولت انگلستان به لرستان
وکردستان( در کتابش زيرنام »جنوب غربی ايران" مينويسد...» :ايران
درحال حاضر درنھايت درجۀ بدبختی است ،،حاضراست ھرحکومتی را
ضد روس درشمال
امنيت بدھد ،امروز احساسات ّ
بپذيردکه به اين مملکت ّ
ايران جريان
ضد ھردولت
داردوضد انگليس درجنوب ،و احساسات ّ
ّ
ضد
ضد شاهّ ،
ايرانی ،ھم درشمال وھم درجنوب وھمچنين احساسات ّ
٤٥
مشروطيت درھر شھربزرگ وجوددارد« ...
ّ
سيروس غنی ،مينويسد...» :دربيشترنقاط کشوردولت بر امور
تسلّط نداشت ،عالوه برميرزا کوچک خان ودارودسته انقالبی
اووسربازان شوروی درگيالن ،خانھای ترکمن دراستراباد ،اقبال السلطنه
ماکويی درشمال غربی آذربايجان ،قبيله شاھسون دراردبيل ودشت مغان،
کردھا به سرکردگی سرداررشيد درقسمتھايی ازغرب ايران ورؤسای
ايالت سنجاب وکلھردرکرمانشاه ،ازاقتدارحکومت مرکزی خارج بودند،
 - ٤٤تاريخ روابط سياسی ايران وانگليس درقرن نوزدھم٢٢۶٣ .ـ ٢٢۶۴
 - ٤٥ھمان٢٢۶۴ .

٣٨
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جنوب جوالنگاه قشقايی ھا بودوبھرام خان ودوست محمد خان ،سران
ايل بلوچ برجنوب شرقی ايران فرمان ميراندند ،شيخ خزعل بی منازع
درنھايت قدرت برخوزستان حکومت ميکرد ،ومرکز ايران
قلمروبختياريھابود ،حتی تھران واطرافش ھم کامالًامن وامان نبود،
٤٦
دسته ھای جانی شبھا خيابانھا رادرقبضه داشتند«.







مديريت
درھمان روزھای تيره بختی ،روزنامه "عھدانقالب" به
ّ
ميرزا آقاخان ھمدانی درمقاله ای با عنوان »ايران عوامل فداکارايرانی
الزم دارد« نوشت:
ايرانی بيچاره بايست چه انتظاری داشته باشد!؟
ايرانی بايست منتظر اعدام واضمحالل باشد!
وعبوديت اجانب حاضرشود!
ايرانی بايست برای بندگی
ّ
ايرانی بايست ھمه ّ
متصوره دوره زندگانی
ذلتھا ،فالکت ھاوبدبختی ھای
ّ
رااستقبال کند!
ايرانی بايست شرافت واستقالل خودرا ازدست بدھد!
چرا؟ برای اينکه عوامل فداکار وزمامداران ازجان گذشته ندارد،
جمعيت القيد ،يک
ايران بيچاره در دست يک جماعت الا ُبالی ،يک
ّ
غيرحساس ويک زمامداران بی نزاکتی دچارشده که مملکت
مردمان
ّ
راخراب وخانه خودرا آباد ميخواھند .تغيير اسم "صدراعظم" به "رييس
الوزرا" يا تبديل نام "حکومت فروش" به وزير داخله ،مملکت را آباد
نخواھد کرد ،مملکتی که ُغ ّرش توپ ھمسايگان ازچھارطرف ،پايتخت
اش را تھديد ميکند در سايه خائنان ووطن فروشان دوره استبداد
٤٧
نميتواند ازخطر رھايی يابد«.
سرلشکرحسن اخوی ،مينويسد...» :کشتی ھای انگليسی
درورود به بنادر ايران قاعده بين المللی را که نصب پرچم دولت صاحب
بندراست رعايت نميکردند و پرچم ايران را روی کشتی نميافراشتند،
تبعيت از آنھا ھمين بی احترامی رابه دولت ايران
دولتھای اروپايی ھم به ّ
مينمودند ،در بيشتر بنادر جنوب ايران )خرمشھر ـ بوشھر ـ بندرعباس
ـ جاسک( ُپست بھداشتی )قرنطينه( و پليس انگليسی عمل ميکرد و در
بعضی ازآنھاشعبه ُپست انگلستان داير بود و تمبر انگليس فروخته
ميشد.
ّ
مرکزومقرفرمانروايی انگليس به سواحل عربی خليج فارس بنام
ُگلف رزيدنسی ) (GULF RESIDENCYدربندربوشھر مستقربود ،به
ھمين جھت مردم سواحل خليج فارس ھمان حق امرونھی وتسلطی را
که انگلستان برسواحل عرب نشين داشت ،برای سواحل ايرانی آنھم قايل
 - ٤٦سيمای احمدشاه قاجار٨٨ .
 ٩٩تا ١٠٢
 - ٤٧سايه ای از سردار.
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بودند ...مقامات عاليرتبه انگليس در منطقه ،آنقدردربنادرايران دخالت
خودسرانه کرده واعتراضی ازدولت ايران نديده بودند ،که سرپرسی
کاکس ھم بوشھررامانند کويت وشارجه ومنامه ،خارج ازقلمرو ايران
ميدانست...
سپس درادامه مطالب فوق مينويسد :نگارنده دريکی ازسالھای
ناصريه )ناصرخسروبعدی( موکب وزيرمختار
نزديک کودتا در خيابان
ّ
انگليس را ديده بودکه برای سالم احمدشاه به درشمس العماره نزديک
ميشد و سواران مسلّح با اونيفورم ھای مختلف )ھندی وغيرھندی( آنرا
بدرقه ميکردند ،درصورتيکه ھيچ سفيری حق استفاده از اسکورت
ّ
مسلح )به اصطالح انگليسی آن  (ESTCOURT’S SWARDرا ندارد...
دولتھايی که خوشحال وسپاسگزار بودند از اينکه نيروی نظامی
انگلستان راه پايتخت را بروی بلشويکھا و متحدان ايرانی آنھا بسته
است ،دولت ھايی که اگر وزير مختار انگليس سرھرماه مساعده رانميداد
نميتوانستند جيره وحقوق سربازان ]و کارکنان دولت[ خودرا بپردازند،
چگونه به خوداجازه ميدادندکه برای آنگونه تجاوزات وبی حرمتی ھا
٤٨
اعتراض کنند؟«.
اگر بخواھيم به تمامی نوشته ھا واسناديکه درباره اوضاع آشفته
واسفبارايران و درماندگی ھا وپريشانحالی مردم درآن ايام بيخيالی وعدم
کفايت زمامدارانش اشاره کنيم ،بدون ترديد کتابی شامل چند ھزار رويه
خواھد شدکه بيگمان از حوصله خواندن خارج خواھد بود و برمالل
٤٩
خاطر خواھدافزود.

 - ٤٨تاريخ روابط سياسی ايران وانگليس درقرن نوزدھم ٢٣۴۶ .ـ ٢٣۴٧
 - ٤٩برآمدن رضاخان و ٢٢۴ - ...ـ دوقرن فرازونشيب مطبوعات وسياست درايران)نگارش احمد
فصلنامه ره آورد ،شماره ١۶١ -٢۴ـ ١۶٢
احرار( ١٨٣ .
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ﺑﺨﺶ دوّم
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ روﻳﺪادﻛﻮدﺗﺎي ﺳﻮم اﺳﻔﻨﺪ 2459=1920=1299
درچنان شرايط ُبحرانی درايران بويژه دراواخر جنگ جھانی
نخست که اميدی به تداوم يکپارچگی واستقالل وبرون رفت
ازنابسامانيھاونجات کشورازسقوط نبود ،چندتنی به زعم خودويا محتمالً
به تحريک بيگانه ،برای نجات ميھن به تکاپو افتادند که ازميان
درس ونصرت الدوله وساالرجنگ خواھرزاده ظل
مشھورترين آنان نام ُم ّ
السلطان)پسر ناصرالدين شاه(دربرخی نوشته ھا آمده است ،وآن کس
که سخنی ازوی درميان نبود ،رضاخان ميرپنج بود ،که درميان اغلب
رجال درآن ايام ،چھره ای چندان شناخته شده نبود.
ملک الشعرای بھار ،دراين باره چنين مينويسد...» :دراين
مدرس به خيال کودتا افتاد،
گيرودار وبی تکليفی ،مرحوم سيدحسن ّ
ساالر جنگ يکی از پسران بانوی ُعظمی در ورامين مقداری تفنگ راه
يزعده
انداخته وعده ای تفنگچی دورخودجمع کرده وقراربودازاصفھان ن ّ
ای الوارمسلح آمده به مشاراليه ملحق شوند ،و بقراريکه ميگفتند
مدرس بعدھا به خود من
قصدکودتا وگرفتن تھران راداشت ...مرحوم ّ
ميگفت درآن اوقات رضاخان نزدمن آمدوگفت من چندی پيش با وثوق
توجھی نکرد ،حاضرم با شما کار
الدوله ھم صحبت کردم و او به من ّ
کنم وھمدست شويم وبه اين اوضاع خراب خاتمه دھيم ،چه ميترسم ايران
بلشويک شود .ودرجای ديگر کتابش نوشت» :روز پنجشنبه ١۵مطابق
با  ٧حوت ] ٧اسفند  [١٢٩٩از دفتررييس الوزراء به من تلفن شد و
مرا به عمارت "گاالری" احضارکردند ...رييس الوزراء ]سيدضياءالدين
طباطبايی[ با کاله پوست ُترکی مانندوسرداری درآخرين اطاق جنوبی مرا
پذيرفت ،ھنوزدولتی انتخاب نکرده بود ،درمالقات باايشان "دست
خوش" گفته شد ،رييس دولت اظھارداشت اگرمن کودتا نکرده بودم
٥٠
مطمئن باشيد که مدرس کودتا کرده وھمه مارا بدارميآويخت!«.
ميرزايحيی دولت آبادی ،مينويسد...» :دراين احوال نصرت
الدوله درانگلستان زمينه حاضر ميکندکه خودرا به تھران رسانيده
درزير لوای قرارداد ،زمامدار امور مملکت شده و با کودتا خار حکومت
ملی وقانون اساسی را از پيش پای قرارداد ] [١٩١٩و قرارداد گذرندگان
٥١
برطرف سازد«.

 - ٥٠تاريخ مختصراحزاب سياسی ايران ،دفتر٩٠ - ١
 - ٥١حيات يحيی ،دفتر١٢١ - ۴

٤١

ک .ھومان
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سومين کسی که درانديشه کودتا بود ،سيد ضياءالدين طباطبايی مدير
روزنامه "رعد" و رھبر کميته آھن بود.
سياوش بشيری ،نوشته است...» :سيدضياءالدين برای
پيشرفت منظور خود توانست درکابينه سپھدار رشتی رسما ً برژاندارمری
وپليس تھران نظارتی داشته باشد ،سيدضياءالدين برآن انديشه بودکه
ّ
متوقف بود ،کودتاکندولی ّاوالً
بوسيله نيروی ژاندارمری که درتھران
پول وجنگ افزارکافی نداشت که دراختيار نيروی ژاندارم بگذارد ،ثانيا ً
از مقاومت پليس ميانديشيد ،زيرا وستداھل )سوئدی( رييس پليس
ُھشيار بود و مقاومت ميکرد ،ودرزمانی ھم که سيد به موجب فرمان
رييس الوزراء حق نظارت برژاندارمری وپليس را داشت ،وستداھل
ازھرگونه مداخله او جلوگيری ميکردوتوصيه ھای اورا نميپذيرفت ،سيد
ّ
منظورخودحتی در صدد استقراض يک ميليون ليره
برای پيشرفت
٥٢
ازانگليسی ھا برآمدولی ّ
موفق نشد«.
عدم ّ
قيت سيدضياءالدين ،دراستقراض وبرپايی کودتا ،باھمه
موف ّ
وابستگی ھايش به سفارت انگليس وعدم ھمکاری ژاندارمری بااوکه
پس ازبرکناری استراسلسکی ازرأس نيروی ّ
قزاق واستقرار باقيمانده
اين نيروپس از شکست از بلشويکھا درگيالن ،دردھکده آقابابا ،تنھا
نيروی نظامی مستقردرپايتخت بودُ ،م ّبين اين نکته است که دولت
انگلستان اگرچه درتدارک برسرکارآوردن يک دولت ُمقتدر از جمله
»نصرت الدوله« بود که بتواند باقدرت ّ
واتخاذ تدابيری قرارداد ١٩١٩
را با گشايش مجلس شورايملی وبا انتخاب وکالی گوش به فرمان ،از
راه ظاھراً قانونی به تصويب برساند ،اما ھيچگاه درصدد برپايی کودتايی
که نظاميان برسر کارآيند نبود ،وگرنه سيد ضياءالدين دراين راه توفيق
مييافت ،مکاتبات بين وزيرمختار انگلستان درايران ،باوزيرامور خارجه
وقت آن دولت که به آنھا اشاره خواھدشد ،روشنگر اين حقيقت است.
ابراھيم صفايی ،نوشته است ...» :ودراين فاصله سيد ضياء
چندباربه ديدار رضاخان ميرپنج ويارانش شتافت ]بنا به گفته
سيدضياءالدين[ ،در اين ديدارھا و گفتگوھا چه گذشته است ،کسی آگاه
نيست ،سيد تا روزيکه زنده بودّ ،ادعا ميکردکه خاطراتش را نوشته
ِ
ونزد يکی ازبانکھای سوئيس به امانت گذاشته است ،امااين خاطرات،
سالھای سال پس از مرگش ،مثل خاطرات بسياری ديگرکه به اين بھانه
توسل ميجستند ،منتشرنشده ،باقی مانده است ...باچنان شرايطی
دروغ ّ
که درنيمه دوم سال  ١٢٩٩پديد آمده بود ،آشفتگی اوضاع ايران به پايه
تھور و تندرو برآن
ای رسيده بودکه چند نفر از سياست پيشگان ُم ّ

 - ٥٢سايه ای ازسردار.
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شدندکه بايک کودتابه آن اوضاع نابسامان خاتمه دھند ،شايددرايران نا
ومرکزيتی بوجود آورند.
امن وازھم پاشيده ،قدرت
ّ
مدرس روحانی سياسی
شخصيت ھا سيد حسن
يکی ازاين
ّ
ّ
وشجاع بودکه ميخواست باکمک ساالرجنگ پسربانوی ُعظمی کودتا کند.
عده ای از افراد مسلح
ساالر جنگ ،درورامين به
درس ّ
دستورم ّ
ُ
دورخود جمع کرده وقراربودگروھی ازافراد بختياری ھم ازاصفھان آمده
به آنان ُملحق شوند و زير فرمان مدرس تھران را تسخير نمايند...
شخصيتی که انديشه کودتارادرسرميپرورانيد ،نصرت
دومين
ّ
الدوله فيروز وزير امور خارجه کابينه وثوق الدوله وعاقد قرارداد
 ١٩١٩بود ،فيروزھنگام سقوط کابينه وثوق الدوله در اروپا
بودودرھمانجا نقشه ای برای ايجاديک کودتا درايران طرح کرده بود«.
٥٣

طی مقاله ای باعنوان "رضاشاه
دکترنصرﷲ سيف پورفاطمیّ ،
پھلوی و حوادث نيم قرن تاريخ سلطنت پھلوی درايران" در شماره ١۵
فصلنامه "رھاورد" مينويسد...» :سيدضياءالدين درمجلس چھاردھم
خودراعامل کودتاورضاخان رادست نشانده معرفی ميکند ،دردوره
چھاردھم مجلس من با سيد ضياءالدين ھمکاری و دوستی داشتم ،اغلب
سيد راجع به اوضاع روزھای قبل از کودتاوحکومت صدروزه اش
صحبت ميکرد.
سيدضياء ،گفت که درسالھای قبل از کودتاھميشه به اين
فکربوده که دررأس يک دولت قوی قراربگيرد ...پس ازاستعفای وثوق
الدوله ،بفکرکودتاافتادوھنگاميکه سپھدار پيشنھاد وزارت خارجه به
اوکرد ،رسما ً ردکرد وميگويد اين دولتھاداخل آدم نيستند بنابراين باکاظم
]سياح[ ومسعودخان ]کيھان[ وزمان خان افسران ژاندارمری
خان
ّ
ھمراز وھمفکرشده وبرای کودتا بدست ژاندارمھانقشه ميکشد ،ولی بر
سيد ،افسران ژاندارمری تربيت شان طوری بودکه حاضر
رغم ّ
وبرندگی
نبودندبرخالف قانون عملی انجام بدھند و بدين روی ُعرضه ُ
وسرعت عملی راکه يک کودتاالزم دارد از آنھا سلب کرده بود ،درضمن
ومدرس
عمل ،مستحضرشدکه ديگران ھم ازقبيل نصرت الدوله
ّ
وپسربانوی ُعظمی بفکر کودتا ھستند ،ولی حنای شان رنگ زيادی
نداشت...
سيدضياءالدين
سپس درادامه مطالب فوق ھمچنان ازقول ّ
مينويسد:
سيد اوايل  ١٩٢١سفری به قزوين داشته ودرآنجا باسران
ّ
ّ
قزاقھامخصوصا ً رضاخان ـ احمدآقا ]اميراحمدی[ و رضاقلی خان
 - ٥٣ھمان١٨٢ .ـ ١٨٣
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ّ
واميرموثق نخجوان آشنا ميشود ،درضمن سفارت انگليس
اميرخسروی
به بانک شاھنشاھی دستورميدھدکه حقوق عقب افتاده ّ
قزاقھا را تحويل
سيدبرای باردوم عازم
سيدضياءالدين بدھد ،تا او شخصا ًبه آنھا بپردازدّ ،
اردوگاه قزاق شده وباکمک کلنل اسميت حقوق عقب افتاده قزاقھا را
پرداخته به اضافه بھر ّ
قزاق لباس وکفش نوميدھدودرضمن آنھاراتشويق
کرده که برای خاتمه دادن به اوضاع ھرج ومرج درمرکز او را ياوری
کنند ...روزقبل از کودتا ،سيد برای دفعه سوم نزد قزاقھا رفته
وبارضاخان واحمدآقامالقات کرده و.«...
وواقعيت ھا ،خالف آنچه
اما رويدادھای تاريخی برپايه اسناد
ّ
راکه آقای سيف پور فاطمی نوشته است ،نشان ميدھد ،ايشان نوشته
اند :افسران ژاندارمری تربيت شان طوری بود که حاضر نبودند برخالف
قانون عملی انجام دھند ،لذا کاظم خان و مسعودخان و زمان خان
ازافسران ژاندارمری نيزچون نميخواستند برخالف قانون عملی انجام
دھند ،دست به کودتا نزدند ،حال آنکه به رغم نوشته ايشان ،دوتن از
سياح وسرگرد مسعود کيھان( با کودتا چيان سوم
آنان )سرھنگ کاظم ّ
حساس وزارت
اسفند  ١٢٩٩ھمراه ودردولت کودتا عھده
دارپستھای ّ
ُ
جنگ وفرمانداری نظامی شدند و به اين ترتيب به رغم نظر ايشان،
برخالف قانون عمل کرده بودند! ضمنا ً برخالف باور دکتر سيف پور
فاطمی اين رعايت به قانون درمورد ھمه واحدھای ژاندارمری و
فرماندھان آن که زيرنظرافسران سوئدی خدمت ميکرده اند صادق نبوده
است ،مانند قيام سرگرد الھوتی با افراد زيرفرماندھی اش درتبريز وکلنل
محمد تقی خان پسيان با ژاندارمھای ھمراھش درخراسان وپيوستن
بخش بزرگی از ژاندارمھا به فرماندھی چند افسرسوئدی وايرانی به
کميته دفاع ملی ،درقم وسپس در کرمانشاه به تشکيالت دولت موقت به
نخست وزيری نظام السلطنه مافی ،آنھم در حاليکه دولت مرکزی
ھمچنان برقرار بود.
بنابراين ترديدی نيست که باھمه وابستگی سيدضياءالدين ،به
سفارت انگلستان ازآنجا که دولت مزبور در صدد برپايی کودتا بويژه
بدست نظاميان نبود ،ھمانگونه که پيش ازاين نيز اشاره شده است،
قوه به فعل درنيامد وگرنه
کودتای مورد انتظار سيد ضياءالدين از ّ
درچنان شرايط نابسامانيھا وآشفتگی ھا وسردرگمی ھا و ضعف شديد
دولت ودرحصاری بودن نيروی قزاق درآقابابا ،برپايی کودتا بدست ھمين
افسران ژاندارمری وافراد زير فرمان شان )ھرچند به تعداد نه چندان
زياد( در صورت پشتيبانی دولت وسفارت انگلستان ،کاری بس ساده
ودردسترس بود ميسر نميبود.
سرلشکرحسن اخوی ،بااشاره به نوشته دکترسيف پورفاطمی
مينويسد...» :اينکه نوشته اند :درضمن آيرونسايد وسفارت انگليس
٤٤
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وسيد ضياءالدين
مستقيما ً درپرداخت حقوق و اداره قزاقخانه دخالت کرده ّ
را واسطه پرداخت وجھی که بانک شاھی دراختيارش ميگذاشت،
قرارميدھند ،نميتواند صحيح باشد ،زيرا:
نخست اينکه دريادداشت روزانه آيرونسايد ھيچ جانامی ازاين
مأموريت سيد ضياءالدين نيامده است.
ّ
ُبرھان دوم اينکه چنانچه دريادداشتھای ديگراو ديده ميشود ،او
سرھنگ دوم "اسميت  "colonel Smytheرامأمور اين کارکرده بود،
اگرسفارت انگليس به سيد ضياءالدين اعتمادداشت وبه صاحب منصب
مالی قزاق ]که انگليسی بود[ بی اعتماد بود ،ژنرال آيرونسايداجازه
نميدادکه شخص ديگری )آنھم ايرانی( ناظر عمل افسر انگليسی
)اسميت( بشود و سفارت ھم بخود اجازه نميدادچنين رفتارزننده ای را
از ژنرال انگليسی )که تابع سفارت ھم نبود( بخواھد ...و باالخره ميبينيم
ژنرال آيرونسايد پس از بازديد ّ
قزاقھای اردوگاه آق بابا در روز ١۴
ژانويه ) ٢۴ديماه  (١٢٩٩در يادداشت روزانه خودنوشت :اسميت
سروسامانی به وضع شان داده است ،مواجب ھامرتبا ً پرداخت شده است
واکنون اين افراد لباس ومسکن دارند ...اين يادداشت ھرگونه ابھامی را
مسئوليت ]مالی[ سرھنگ اسميت دراين کار وعدم دخالت سيد
در مورد
ّ
ضياءالدين را روشن ميسازد.
اگربه امکان اجرای اين ّادعا کمی دقيق تر شويم خواھيم ديد که
برای سه ھزار ّ
تھيه سه ھزاردست لباس زمستانی
قزاق اردوگاه آق بابا ّ
)پالتو ـ ُکت وشلوار ـ زيرپيراھنی ـ زيرشلواری وجوراب وپوتين يا
مدت وقت الزم دارد ،واينکه اين ملبوس نظامی معموالً
چکمه( چه ّ
ّ
خياطخانه و کفاش خانه
دربازار برای فروش عرضه نميشود و بايد ّ
تھيه کند ،معلوم
ديويژن قزاق پس ازدريافت مصالح الزمه آنھا را ّ
ميشود ّ
اقالً يکماه قبل ازآن بايد بھای آنرا کارپردازی قزاق خانه داده
باشد ،پس ّادعای آنکه بين سفر اول )اوايل ژانويه( وسفر دوم
سيدضياءالدين به قزوين )که بايد قبل از  ١۴ژانويه وبازديد ژنرال
آيرونسايدباشد( يعنی درحدود ده روز او توانسته است آن مقدار لباس
تصور نيست .ھرکس کمی فکر کند ميفھمد تقسيم سه
رافراھم کند ،قابل
ّ
ھزار ُجفت پوتين ياچکمه به سه ھزارنفرکه بايد پای ھرنفر اندازه گيری
وپوتين يا چکمه آن اندازه را به او داد ،چندروز وقت الزم دارد و نتيجه
ميگيرد که سيد ضياءالدين نميتوانسته است ضمن يک بــــازديد به ھر
٥٤
ّ
قزاق يک دست لباس بدھد.«..
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دکتر مصطفی الموتی ،مينويسد...» :جمال زاده ،قسمتی از
تقريرات سيد ضياءالدين را چنين نقل ميکند :درسال  ١٩٢٠که ازطرف
وثوق الدوله مأمور بستن عھدنامه جديدبادولت شوروی شدم ،کلنل کاظم
سياح ُمنشی من بود ،وقتی باکاظم خان صحبت ميکرديم ،من گفتم
خان ّ
توپانصد نفرآدم مسلح دراختيارمن بگذارتا اوضاع را عوض کنم ،پس
از مراجعت به ايران ،کاظم خان ومسعودخان ]کيھان[ و زمان خان مأمور
قزوين شدند ...سرانجام قوای قزاق ازقزوين حرکت کرد ،رضاخان لياقت
فوق العاده ابرازداشت ..بدون آنکه به احدی خبربدھم بادرشکه بيرون
دروازه رفته با اتوموبيلی که کاظم خان ومسعودخان آورده
عمامه رابرداشته کاله بر سرگذاشتم ،قوای پياده به کرج
بودندسوارشده ّ
رسيد وسواره درمھرآباد بود ،برای اولين بار در قھوه خانه با رضا خان
روبروشدم با حضور مسعود و کاظم خان واحمد آقا ،بارضا خان بنای
ھيجی برای قزاقھا کرد ،بعد من
مذاکره راگذاشتم ...بعد رضاخان نطق ُم ّ
پيشانی او را بوسيدم وگفتم شما بعد از من رييس ديويزيون قزاق
تھيه
ھستيد ...قوای قزاق تفنگ داشت ولی فشنگ نبود که وسايل رزم ّ
گرديد ...نمايندگان شاه و سفارت انگليس ھم رسيدندوبا رضا خان به
مذاکره پرداختند ،نگران شدم که اگرآنھا رأی رضاخان رابزنند کارھا
خراب شده به زندان خواھيم رفت ،رضا خان درمقابل حرفھای سنجيده
اديب السلطنه داشت کم ،کم نرم ميشد که من پريدم توی اطاق وبنای
نطق را گذاشتم وگفتم اين قزاقھا خيلی غيرتمند ھستند به آنھا خيلی ظلم
شده وحاضر نيستند بيش ازاين تحمل کنندبااين طرزدست رضاخان را
گرفته ازاتاق خارج شده گفتم شيپورچی ھا شيپور حرکت را بزنند ،من
درگوش رضاخان دعا خواندم و راه افتاديم .وقتی رضاخان بااديب
السلطنه درا ُتاق صحبت ميکردمن به رضاقلی خان ]اميرخسروی[ گفتم
توجه به تقرير
به رييس خود بگوکه ِاتاماژور ]رييس ستادارتش که با ّ
سيد ضياءالدين نزد جمال زاده يعنی رييس ديويژيون قزاق[ ميگويد يک
دقيقه تشريف بياوريد بيرون ،اوکه قيافه خوشگلی مثل دخترفرنگيھا
باعصبانيت گفتِ :اتا ماژور چه
داشت نزد رضاخان رفت وپيغام داد ،که
ّ
٥٥
خری است؟.«...
اگر آنچه راکه جمال زاده ،ازسيدضياءالدين به اين عبارت که:
»برای نخستين بار درمھرآبادبارضا خان روبرو شده است« نقل ميکند
بدون کم وکاست عين گفته او باشد ،بنابراين سخنان سيد ضياءالدين پس
از شھريور ١٣٢٠در دوره چھاردھم مجلس شورای ملی )بنا برنوشته
معرفی
دکتر سيف پور فاطمی( که خودرا عامل اصلی و ُمبتکر کودتا ّ
مدعی پول ولباس رسانی به قزاقھای اردوگاه آقابابا درچند
ميکرده ونيز ّ
واقعيت است ،چراکه چگونه بوده
نوبت بوده است ،نادرست وبدور از
ّ
است باحضورچندباره دراردوگاه آقابابا و انجام آنھمه کارھا ،موردی
 - ٥٥ايران درعصرپھلوی ،دفتر يک ١١٣ -ـ١١۵
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پيش نيامده بود تابا رضاخان فرمانده مقتدر ُ
وکنجکاو آن ا ُردو که ازسوی
ژنرال آيرونسايد به اين مقام برگزيده شده بود )که به شرح بيشتر آن
خواھم پرداخت( ديداری داشته باشد ويا ژنرال آيرونسايد نامی از او
دردفتر خاطراتش ُبرده باشد!؟
درتھور وبی باکی
باتوجه به ُخلقيات رضاخان که دوست ودشمن
ّ
ّ
اش اتفاق نظر دارند وژنرال آيرونسايد فرمانده نيروی نظامی بريتانيا
درشمال ايران )نورپر فورث( ووزراء مختار انگليس درايران )نورمن
ولورين( نيزدرگزارشات وياخاطرات خود از او با چنين ُخلق وخويی
يادکرده اندورفتار پيش وپس از کودتای او وياآنگونه که تاريخ نگاران
وخاطره نويسان نوشته اندحکايت ازچنين ويژگی دارد ،جای ترديدی
برای بی پايه وسست بودن تقريرات سيد ضياءالدين باقی نميگذارد،
مگر ديدار نخستين بارش با رضاخان دردھکده مھرآباد.
سيلی زدن به صورت سرھنگ کلرژه ،افسری که ازسوی دولت
روسيه شوروی به روال گذشته به فرماندھی نيروی قزاق درايران
منصوب واعزام شده بود که منجر به کناره گيری کلرژه وترک او از
ايران گرديده بود و از نظر نظامنامه نيروی قزاق ،حداقل کيفر اھانت
به مافوق ،زندانی شدن وباالخره انفصال ازآن نيرو بود ،از مصاديق
٥٦
تھور وبی باکی اواست.
روشن ّ
ِ
گذشته ازاين ،اينکه رضاخان گفته بود ِ
"اتا ماژورچه خری
است؟" از اساس ّادعای سيد ضياء را باطل ميکندکه گفت » :پيشانی
اورا بوسيدم وگفتم بعد ازمن ،رييس ديويژن قزاق ھستيد!« .اوکه به
عمامه و ردای آخوندی
گفته خود تازمان رسيدن قزاقھا به مھرآباد با ّ
بوده است ،چگونه ميتوانسته است رييس ديويزيون قزاق باشد!؟
س َمتی ،ھمراه نيروی خود
ھمچنين چگونه بوده است که باداشتن چنان َ
از زمان حرکت قزاقھا ازآقابابا به سوی پايتخت ،نبوده است وزمانيکه
رضاخان با افراد زير فرماندھی اش به مھرآباد ميرسد ،برای نخستين
بار با او در قھوه خانه ای مالقات ميکند؟ از سويی ديگر درتقريرات
خود روشن نميسازد که مقام رياست ديويزيون را از سوی چه مقامی
دريافت کرده بوده است ،که بعد ازخود آنرا به رضا خان تفويض
س َمت رياست ديويزيون ،چگونه فرماندھی بوده است
ميکردويا با داشتن َ
که برای انجام يک امر خطير يعنی کودتا ،افراد زيرفرمانش رابا تفنگھا
و مسلسل ھای بدون فشنگ بسوی تھران ھدايت ميکرده ،که گويی ھدف
ازاين کار ،اجرای يک برنامه نمايشی بوده ا ست!؟

 - ٥٦ھمان .
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ومبتکرکودتا و اتاماژور
پرسش ديگر اينکه اگراو عامل ُ
ورضاخان فرودست او بود )طبق آنچه که سيف پورفاطمی از قول
سيدضياء نوشته که اوعامل ورضاخان دست نشانده اوبوده است(،
چگونه بود که نمايندگان اعزامی از تھران با او به مذاکره نپرداختند
سھل است که اوحتا به عنوان مستمع آزاد دراتاق مذاکره حضور نداشت
ِ
وطرف ھيأت اعزامی تنھا رضا خان بود نه او؟ وانگھی او که دربيرون
توجه به ھوای سردروزھای نخستين اسفندماه وھمچنين
اتاق بود با
ّ
دراتاقی بسته صورت ميگيرد ،چگونه
بخاطر ويژگی مذاکره ،که معموالً ِ
ازگفته ھای حاضران درآن اتاق آگاه ميشده است؟ مگراينکه نشانی
دراتاق وفال گوش ايستادن سيد ضياء الدين ارائه شود!
ازگشوده بودن ِ
توجه داشت که شيپورچی درھر نيروی نظامی ،يک فرد نظامی
ضمنأ بايد ّ
است که برای به صدا درآوردن شيپور ،تنھا ازمافوق نظامی خود ھمانند
ساير افراد نظامی دستور ميگيرد نه از يک شخص غير نظامی .چه بسا
رويدادھا که به خاطر داوری ھا و ابراز نظرھای ُمغرضانه ويا نا آگاھانه
اين چنين مخدوش و موجب گمراھی خواننده يا شنونده شده است!
ِ
است
صدرالدين الھی ،روزنامه نگاری که به چپ بودن مشھور
ميگويد؛ در زمستان  ١٣۴٣به ھمراه ھمسرش درمزرعۀ سعادت آباد،
ِملک ومنزل سيد ضياء الدين طباطبايی ،با اومصاحبه ای انجام ميدھد
که در ھفته نامه کيھان لندن به شماره  ۶۴۴بيست وپنجم بھمن ماه
 ١٣٧۵درج شده است ،به بخشی ازآن که درپيوند با کودتای سوم اسفند
 ١٢٩٩ميباشد اشاره ميکنم ،اومينويسد...» :آنچه شنيده ايم اين است
ِ
"کتاب سياه" که به وقايع کودتا
که سيد ضياء الدين کتابی دارد به نام
اشاره و نوشته؛ تاکنون منتشرنشده است وبطورامانی دريکی ازبانکھای
سويس قرارداده است و قرار است پس از اومنتشرشود ،وحاال ھم
ھروقت پرسشی ازاوميشود ،جواب ميدھد "وقايع گذشته را بھتر است
در آينده بدانيم"...دوباره ساکت ميشود وپيشانی اش را ميفشارد .ازاين
سفسطۀ شبيه به فلسفه عاجز وعصبانی ميشود .بازھم ميتازم که به
حرفش بياورم ،سيد مرابازی ميدھد ،نميخواھد راجع به کودتا بگويد،
مدعيان از ترس کتاب سياه که ھرگز نوشته نشده وھرگزبه امانت گذاشته
ّ
نشده ،مراعات اين بلوف زدن را ميکنند .فکرم را با او درميان ميگذارم،
چشم بسته است وجوابم را نميدھد ،سماجت ميکنم :آقاپول کودتا از
کجاآمد؟
 انگليسی ھا دادند. به کی؟ به من. چرا؟ گول شان زدم. چه وعده ای؟ جواب نميدھد ،زنم با اشارۀ چشم وابروساکتم ميکند ،آرام نميگيرم.٤٨

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

 با رضاخان چه کسی تماس گرفت؟ من. به بھانه کودتا؟ نه. به چه بھانه ای؟معوقه«.
 دريافت حقوق پس افتاده و درجات ّّ
وحتا تقريرات وسخنرانيھای بی پايه
تاآنجا که اسناد ومدارک
واساس سيد ضياءالدين در مجلس شورای ملی ونزد اين وآن گواھی
ميدھند ،عامل اصلی کودتای سوم اسفند  ١٢٩٩کسی بجز رضا خان مير
پنج نبوده است ،دغدغه وآرزويی که ازچندسال پيش او را رھا نميکرده
است.
آنچه که ازتقريرات وسخنرانيھای سيدضياءالدين ،درمجلس
شورای ملی پس از شھريور  ١٣٢٠و نيز نزد جمال زاده وسيف
معوقۀ قزاقھا که
پورفاطمی وصدرالدين الھی ويا
داستان اعطای درجات ّ
ِ
بدون طی مراحل معمول وتوشيح احکام توسط شاه که فرمانده کل قوا
بود ودريافت پول از سفارت انگليس تا حقوق پس افتاده قزاق ھا مستقر
در اردوی آقا بابا را ھمراه با لباس وکفش آنھم بدون دردست داشتن
دروغين به
قد وقواره قزاقھا به آن نيرو برساند ودعوی
اندازه ھای ّ
ِ
امانت گذاردن خاطراتش زيرنام »کتاب سياه« بر ميآيد ،ھمه وھمه
گويای روشن اين نکته است که درغياب عامل کودتا و در غريبی ميتوان
گفتار يکسويه وپريشان درغربال ريخت و الف فراوان زد؛ دريغ که با
اين چنين گفتارھا وادعاھای بی پايه ،چه گزکھا که بدست مخالفان
رضاشاه داده نشد وبخشی از تاريخ ميھن ما آلوده وپريشيده نگرديد!؟
متأسفانه برخی ازتاريخ نگاران ونويسندگان بخاطرغرض ويا
ّ
سست وبی پايه رابدون
ازسرناآگاھی اينگونه تقريرات ودعوی ھای ُ
ومستند دانسته وازآنھا به عنوان
سجل ُ
بررسی و تحليل ،اسنادی ُم ّ
سندومدرک تاريخی يادکرده وميکنند!
آنچنانکه پيش ازاين اشاره کرده ام ،انديشه کودتا دررضا خان،
پيش از آنکه سيد ضياءالدين در پشتيبانی از وثوق الدوله بخاطرامضای
قراردادننگين ) ١٩١٩کپی قرارداد دربخش پيوستھا ديده ميشود( در
طی مقاله ای بنويسد که :آقای وثوق الدوله خدا عمرت
روزنامه رعدّ ،
دھاد! و ازآنچه که ديگران به خيال اجرای آن افتاده باشند ،مسبوق به
سابقه ای دورتربوده است.
رضاخان ،درآن روزھا که جنگ جھانی نخست ھنوز به پايان
نرسيده و سر زمين ايران ميدان تاخت وتازنيروھای نظامی روس
٤٩
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وانگليس وعثمانی بود ،ازطريق سفارت آلمان درتھران درديداری با
"مسيو رودلف زومر" شارژ دافر آن سفارتخانه ،از وی خواستارکمک
دولت آلمان جھت برپايی کودتا ميشود ،که مورد موافقت »زومر« قرار
ميگيرد وزومر آنچه که ازرضاخان شنيده بود ،توسط پيکی مورد اعتماد
بنام
"عبدالرحمان سيف آزاد" به وزارت امور خارجه آلمان گزارش
ّ
ميدھد ،امپراتور آلمان که درآن زمان پس ازمتارکه جنگ بادولت تازه
برسرکارآمده بلشويک ،ھمچنان بادولت انگلستان درحال جنگ بود،
بااستقبال ازانجام کودتای ِ
ضد انگليسی درايران بدست يک نظامی ميھن
دوست وشجاع که بتواند دست انگليسی ھا را از ايران کوتاه کند،
مأموری راباتجھيزات وساز وبرگ الزم ،ھمراه باچند نظامی کارآزموده
به ايران ُگسيل ميدارد.
کحال زاده ،که خود واسطه آشنايی
ميرزاابوالقاسم خان ّ
وديداررضا خان با مسيو زومر بوده است درکتاب خاطراتش که سالھا
پس ازمرگش انتشار يافت مينويسد...» :دراول سپتامبر  ١٩١٨مطابق
با  ١۴ذيقعده  ١٣٣۶و برابر با  ۶شھريور  ١٢٩٧آقای شيخ
عبدالرحمن سيف ازبرلن مراجعت ونوشتجات رمزی که ھمراه داشت به
کفيل سفارت امپراطوری آلمان تسليم کرد ...قسمت بسيار مھم ديگر رمز
واصله اين بودکه نام مأمورفوق العاده دولت امپراطوری آلمان را اطالع
داده بودند که "ليتن" سکرتر سابق سفارت امپراطوری آلمان ]درايران[
که اخيراً درجنگ شرکت کرده از "فرونت" احضار وبه منظوراعزام به
ايران ،مجدداًبه وزارت خارجه منتقل شده وباتعليمات بسيارمحرمانه
مفصل باچندين افسر آلمانی وغيره فوراً به ايران اعزام
وتجھيزات
ّ
ً
خواھد شد ،مراتب فورا به ميرپنج رضاخان اطالع داده شودکه پس از
ورودبه طھران اقدام عاجل بعمل آورند ،ونيز اطالع داده بودند که آقای
"ويلھلم ليتن" حامل نامه مخصوص امپراطور آلمان برای ميرپنج رضا
خان ھستند که پس ازورود به تھران وسايل بسيار محرمانه وخاطر جمع
٥٧
فراھم شودکه نامه امپراطور به آقای رضاخان داده شود«.
اما اين ستون نظامی به سرکردگی سرگرد ويلھلم ليتن ،که تا
بلغارستان پيش آمده بود ،بخاطر استعفای ناگھانی "ويلھلم"
امپراتورآلمان وپايان يافتن جنگ به برلين بازگشت ورضاخان درانجام
کودتا ناکام ماند] .اين تدارک پيش از کودتای سوم اسفند = ١٢٩٩
 ١٩٢٠است[
ناگفته نماند که داستان آشنايی رضاخان باکحال زاده ُمنشی
سفارت آلمان وسپس با شارژ دافر آن سفارت وارسال مراسله توسط
شخصی به نام »سيف آزاد« که مورد اعتمادآن سفارت بوده است به
 - ٥٧ديده ھا وشنيده ھا ٣٨٧- ٣٨۶ .
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آلمان ،بسيارجالب وخواندنی است که در کتاب »ديده ھا وشنيده ھا«
نگارش کحال زاده به گونه ای مشروح آمده است ،چون نقل جملگی آن
مطالب موجب به درازا کشيده شدن اين نگارش ميشد ،تنھا به بخش
اندکی از آن اشاره شده است .پس از سقوط نيکالی دوم ،آخرين تزار
روسيه و بر سر کار آمدن بلشويکھا درآن کشوروخالی شدن ميدان
ازرقيب زورمند انگلستان ،يعنی روسيه ،لردکرزن وزير امور خارجه
آن دولت به سبب ضعف ودرماندگی زمامداران نااليق دوران قاجار
درايران ،ازآنجا که ازگسترش ونفوذ کمونيزم درايران و منطقه به ويژه
از جھت منابع نفتی دربخش جنوبی ايران وھمچنين ھندوستان که مردم
درازمدت انگلستان برآن سرزمين ورفتار غير بشر
آن به خاطر استيالی
ّ
دوستانه آن دولت به شدت ناراضی بودند وگه گاه دست به شورش
ونافرمانی ميزدند ،نگران بود ،بھترين راه برای حفظ منافع انگلستان
درايران وھندوستان را ،دردست گرفتن نيروی نظامی ومالی ايران
ومستشاران مالی انگليسی با اختيارات تام
زيرنظر فرماندھان نظامی ُ
ميبيند و برای رسيدن به اين ھدف بادسيسه وپرداخت رشوه به احمدشاه
)ھرماه پانزده ھزارتومان( به منظور روی کارآوردن وثوق الدوله به
مقام نخست وزيری وپشتيبانی از اوّ ،
موفق گرديد قراردادی را که به
قرارداد  ١٩١٩مشھور شد ،بين نماينده سياسی خود در ايران )سرپرسی
کاکس( و وثوق الدوله و نصرت الدوله )وزير امورخارجه( وصارم
مبلغ رشوه
الدوله مسعود )وزيردارايی( منعقد کند که دربخش پيش به
ِ
پرداختی به نامبردگان اشاره شده است.
سلطه کامل انگلستان رابرشئون نظامی
قباحت اين قراردادکه ُ
حدی بودکه
وسياسی و اقتصادی واجتماعی ايران فراھم ميساخت ،به ّ
يکی ازافسران ايرانی شرکت کننده درمذاکره بانمايندگان دولت
انگلستان ،بنام "سرھنگ فضل ﷲ آق ِاولی" به عنوان اعتراض دست
ُ
به
خودکشی زد که اين رويداد درآگاه شدن بيشتر مردم از شرايط ننگين
ّ
قرارداد و تھييج احساسات آنان درمخالفت باقرارداد ،بسيار مؤثر بود،
ضمنا ً تقبيح تلويحی دولتھای آمريکا وفرانسه ومخالفت دولت تازه
برسرکار آمده بلشويکی روسيه را نيز نبايد از نظر دور داشت ،تا آنجاکه
ّ
حتا وزير امور ھندوستان در کابينه انگلستان "ادوين مونتاگو" طی
ارسال نامه ای به لردکرزن ،درمقام انتقاد از طرح قرارداد مزبور برآمد
ونوشت...» :اين نقشه ايکه درنظرداريد )ومن واقعا ً ھيچ ضرورتی
برايش نميبينم( تنھا نتيجه اش جريحه دارکردن احساسات ملی ايرانيان
خواھدبود ،چون لحن کلی بيانات تان درآن جلسه که اکنون روی کاغذ
آمده ،اينطور نشان ميدھدکه شما مردم ايران رابه چشم يک ُمشت کودک
قيمی ديکتاتوردارند وھميشه بايدآمری
صغير نگاه ميکنيد که احتياج به ّ
مدعی ھستيد از
باالی سرشان باشد .رويھمرفته اين سياستی را که ّ
تصويب کميسيون خاوری گذشته است به ھيچوجه نميتوان رضايت بخش
ّ
موقعيت ما در ايران تثبيت
تلقی کرد مگر اينکه قبالً ترتيبی داده شودکه
ّ
٥١
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گرددکه خودايرانيان ازآن راضی باشند ،يعنی اطمينان حاصل کنند که ما
در ھمان حالی که مايليم به ايران کمک کنيم ،ابداًچنين قصدی نداريم که
اداره امور کشورشان راتحت نظارت کامل خود درآوريم .تابحال چندين
مرتبه به کميسيون مسايل خاوری ُھشدار داده ام که برای وادارکردن
حصه خود را از کمکھای مالی به ايران
حکومت ھندوستان به اينکه
ّ
السابق قبول کندباچه اشکاالتی روبرو خواھم شد ،لذابھتراست
کمافی ّ
ازھم اکنون به صراحت اعالم دارم که درآتيه به ھيچوجه اين توانايی
رادرخوداحساس نميکنم که حکومت ھندوستان را وادار به قبول
مخارجی سازم که ماه به ماه ازدرآمدھای داخلی ھند به ايران داده شود،
نه وزارت ھندوستان و نه نايب السلطنه ھند ،ھيچکدام باآن موافق
نيستند« ٥٨ .درآن زمان يعنی درسال ١٢٩٨) ١٩١٩ه ـ خ(ن يروھای
ُمسلّح درايران عبارت بوده اند از:
الف ـ نيروی قزاق با  ٨,٠٠٠تن که درتھران ـ قزوين ـ تبريز ـ ھمدان و
کرمانشاه متمرکزبودند ،به فرماندھی افسرروسی که ازسوی دولت
روسيه انتخاب وبه ايران اعزام ميشده است ،با  ۵۶افسر روسی و ۶۶
افسرجزء روسی و  ٢٠٢افسرايرانی.
ازامنيت داخلی رابرعھده
ب  -نيروی ژاندارم با  ٧,٠٠٠تن که پاسداری
ّ
داشت به فرماندھی افسر سوئدی با  ٢٢افسرسوئدی  ٢٠٠افسر ايرانی.
نظميه با  ٨,٠٠٠تن زير نظر افسر سوئدی.
پ  -نيروی
ّ
)مخفف  (SOUTH PERSIA RIFLESعبارت از
ت  -پليس جنوب ُ SPR
 ۵,۴٠٠سرباز ايرانی  ۴٧افسر انگليسی و ١٩٠افسر ايرانی٢۵۶ ،
افسر جزء ھندی به فرماندھی افسر انگليسی با عنوان "ژنرال
اينسپکتور" قرار داشت که درفارس وکرمان مستقر وازکنترل ونظارت
دولت ايران خارج بود.
دولت انگلستان ھمچنين با آغاز جنگ جھانی نخست ،درچندبخش
ديگرايران اقدام به استقرارنيروی نظامی به شرح زيرکرده بود:
 .١استقرارنيرويی دربخش شرقی ايران يعنی خراسان وسيستان
وبلوچستان که مرکب ازسربازان بريتانيايی وھندی به فرماندھی ژنرال
انگليسی به منظورنظارت براوضاع آن نواحی وترکستان روس.
 .٢استقرار يک نيروی دريايی کوچک دربخش جنوبی دريای مازندران که
مرکز آن بندرانزلی بود.
 .٣نيروی ديگری بنام نيروی شمال بانام مخفف نورپرفورث ) NORTH
 (PERSIA FORCEکه افسران وافرادآن را انگليسی ھا وھندی ھا ونپالی
ھا تشکيل ميدادندودرشھرھای بادکوبه ـ انزلی ـ رشت ـ قزوين ـ ھمدان
و کرمانشاھان ُمستقر بودندکه باآغاز جنگ جھانی نخست ابتدابه بھانه
کمک و ھمراھی بامتفق جنگی اش روسيه تزاری درمقابله با نيروی
نظامی دولت عثمانی ،وارد خاک ايران شده بود ،وزمانيکه رژيم تزاری
 - ٥٨سيمای احمدشاه ١٨٠ .ـ ١٨١
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درروسيه سقوط کرد ،برای کمک به استقالل طلبان قفقاز وژنرالھای
ھوادار تزار و سپس به بھانه جلوگيری ازھجوم بلشويکھا به ايران ،تا
فروردين  ١٣٠٠در ايران مستقر بود و فرمانده اين نيرو چندی پيش
ازرويداد کودتا ،ژنرال آيرونسايد ) (G. EDMOND IRONSIDEبود که
از تاريخ اول اکتبر  ٨) ١٩٢٠مھرماه  (١٢٩٩عھده دار فرماندھی اين
نيروومأمور خروج ھرچه زودتر آن ازايران شده بود.
سالھا پس ازمرگ آيرونسايد ،پسرش لرد آيرونسايد ،يادداشتھای
ودرمقدمه آن نوشت» :درسال  ،١٩٢٠کشور
پدرش را منتشر کرد
ُ
ً
]ايران[ درآستانه ھرج و مرج بود ،قوای بريتانيا اساسا به اين علت
درقزوين مستقر گرديده بود که ازھجوم بلشويکھا جلوگيری کند،
ازديدگاه امپراطوری بريتانيا ،ھجوم بلشويکھا بيش از آنکه امتيازات
تازه بدست آمده نفتی را در ايران مورد تھديدقراردھد ،خطری برای
امپراطوری ھند بشمار ميآمد ،اقتدارمنطقه خليج ]پارس[ ھمچنان
دردست بريتانيايی ھای مقيم بوشھر بود که خودرا دربرابرحکومت ھند
٥٩
مسئول ميدانستند«.
مقرر شده بودکه نيروی ھای
به موجب ماده  ٣قرارداد ّ ١٩١٩
نظميه و )اس ـ پی ـ آر( درھم ادغام وبه صورت
قزاق ـ ژاندارمری ـ
ّ
يک نيروی واحد به فرماندھی ژنرال انگليسی )ژنرال ديکسن( و تعدادی
افسران انگليسی قراربگيرد ،اما وجود "استراسلسکی" دررأس
ديويزيون قزاق ومخالفت او با ادغام نيروی قزاق با ساير نيروھا مشکلی
بودکه بايد از سرراه برداشته ميشد.
ژنرال آيرونسايد ،مأمورشده بودکه نيروی زير فرماندھی اش را
به خاطر مشکالت مالی دولت انگلستان وپاره ای محذورات سياسی که
به آنھا اشاره خواھد شد ،تا پيش از آوريل  ١٩٢١به نحويکه به صورت
شکست دربرابربلشويکھاتلقی نشود ،ازايران خارج کند.
ژنرال نامبرده مينويسد...» :سی ام ]دسامبر  [١٩٢٠تلگرام
حدامکان
رمزی از وزارت جنگ رسيد ،ازمن پرسيده شده بود که تاچه ّ
پذيراست که من نيروھايم را فوراً از ايران تخليه کنم؟ حکومت ميخواست
تا آنجا که ممکن است صرفه جويی کند و ميخواست که اين عمليات
٦٠
پيش ازاول آوريل ] ١٩٢١فروردين  [١٣٠٠خاتمه يابد«.
درمقدمه يادداشتھای روزانه پدرش
لرد آيرونسايد ،ھمچنين
ّ
مينويسد ...» :سياست ُک ُ
توجه به ھزينه ھای
رزن نسبت به ايران ،بدون ّ
 - ٥٩ضميمۀ خاطرات ژنرال آيرونسايد ،ترجمه بھروزقزوينی١٢ .
 - ٦٠ھمان۵۶ .
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مربوطِ ،اعمال ميشدو اين امر در شرايط ُبحران فزاينده اقتصادی درداخل
بريتانيا ،باعث پيدايش مشکالت ح ّادتری گرديد ،درمجلس لردھا او را
٦١
مجبور کردند که بطور مبسوط ازاقدامات خوددفاع کند«.
طی يادداشتی به ژنرال ھالدين ) G ,
وزارت جنگ انگلستان ّ
مقرآن
 (HALDANEفرمانده نيروی نظامی آن دولت درخاور ميانه که ّ
وس َمت فرماندھی نسبت به آيرونسايد راداشت ،گوشزد
دربغداد بود َ
ميکند که :بايد به ژنرال آيرونسايد تأکيد کردکه چنانچه روسھا به سپاه
مادرموقعيتی نيستيم که بتوانيم نيروی
جدی نظامی کنند،
شمال حمله ّ
ّ
٦٢
تازه به او برسانيم«.
فرماندھی نيروی شمال که پيش ازآيرونسايد با ژنرال "چم پين"
بود ،به خاطرھراسی که ازحمله احتمالی بلشويک ھا داشت به قزوين
عقب نشينی کرده و در اين شھر مستقر شده بود .ھمزمان با عقب نشينی
نيروی مزبور ،نيروی ّ
قزاق به فرماندھی ژنرال استراسلسکی ،مأمور
سرکوبی بلشويکھا و جنگليان دررشت و انزلی ميشود وابتدا شھر رشت
تصرف درميآورد ،اما چندی بعددرجنگی که در انزلی روی ميدھد،
را به
ّ
حمل
نيروی قزاق به سختی شکست ميخورد وتلفات سنگينی را مت ّ
ميشود.
برخی علت شکست قزاق ھارا به خاطر خيانت بعضی ازافسران
روسی قلمداد ميکنند ،ولی دراين باره سند ويا نشانه ای ارائه نميدھند،
عده ای ديگر به ناراضی بودن افسران روسی از احتمال ادغام
ّ
درنيروھای ديگر را که آنروزھا مطرح بوده است اشاره کرده اند که اين
نظريه نيز نميتواند قانع کننده باشد ،چرا که اگر نيروی قزاق درجنگ
ّ
پيروز ميشد ،مکان وموقعيت شايسته ای مييافت و مورد پشتيبانی مردم
اشتن ھشتھزار
قرار ميگرفت لذا برکناری استراسلسکی بادراختيارد
ِ
نيروی فاتح درجنگ ،که ژنرال انگليسی چنين توفيقی دربرابر بلشويکھا
نيافته بود کار چندان ساده ای نبودوبرعکس شکست نيروی قزاق ،ادغام
اين نيرورا باساير نيروھا تسجيل ميکرد و فرمانده وافسران شکست
خورده حرف چندانی برای گفتن نداشتند .آنچه که سبب شکست قزاق ھا
شد ،ازسوی بلشويکھای داخلی ُمستقر در گيالن نبود بلکه:
 (١بخاطر گلوله بارانھايی ناوگانھای نيروی دريايی روسيه شوروی ُمستقر
درحريم ساحلی انزلی
 (٢بمباران عمدی نيروی ھوايی بريتانيابرسرنيروی قزاق که ُمنجر به
وفرومردگی غرورواعتبارنيروی قزاق بويژه
شکست وازھم پاشيدگی
ُ
استراسلسکی شد ،رويدادی که موجب شادمانی ژنرال آيرونسايد ووزير
 - ٦١ھمان١٣ .
 - ٦٢برآمدن رضاخان و١٣١ - ...
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مختار و دولت انگلستان گرديد ،چراکه به ھمين دستاويزبرکناری
استراسلسکی وکليه افسران روسی را دردسترس ميديدند ،که چنين
نيزشد.
قزاقھايی که توانسته بودندازآن مھلکه جان سالم بدرببرند ،ھريک
به طريقی با حالی نزار وخسته ودرمانده وژوليده وژنده وبا پای پياده
خواستند خودرابه تھران برسانند ،امانيروی نظامی شمال )نورپرفورث(
مانع ازرفتن آنان )به استثنای استراسلسکی( به تھران شد وجملگی
قزاقھای بی سازوبرگ ايرانی را درا ُردوگاھی در دھکده آقابابا بيست
کيلومتری شمال قزوين )درکنار جاده قزوين به رشت( اسکان دادند
وافسران روسی را در بازداشتگاھی درقزوين تاتعيين تکليف آنان،
نگھداری کردند.
ميرزايحيی دولت آبادی ،مينويسد ...» :بديھی است متجاسرين
خاصه که
گيالنی و قفقازی بلشويک درمقابل اين اردوی قوی دولتی
ّ
ازطرفی ھم دشمن طالشی داشته باشند وازجنگل ھم اطمينان نداشته
باشند ،تاب مقاومت ندارند ،اين است که با جنگ وگريز وگاھی بی صدا
و ندا ،تارشت بلکه تاانزلی عقب مينشيند .ا ُردوی دولتی به رشت ميرسد
ومردم رشت که ازتھديد زنده بگور رفتن ھنوز بدنھای شان ميلرزد،
رسيدن اين اردوی مکمل را به رشت نعمت آسمانی تص ّورکرده ازھرگونه
پذيرايی نسبت به آنھا دريغ نميدارند و به ح ّدی مھربانی ّ
حتی به نفرات
آنھا ميکنند که شنيده ميشودبعضی قزاقھا از کرده ھای شناعت آميز
خود نسبت به مردم اين شھر در موقعی که برای سرکوبی جنگليان آمده
بودند اظھارپشيمانی ميکنند .ا ُردوی دولتی پس از توقف مختصردر
رشت ،بی آنکه سرنوشت خودرادرست مطالعه کند و بی آنکه از نقشه
وتھيه ای از پيش رو وعقب سربرای او ديده شده است آگاه باشد،
دشمن
ّ
به ھوای اينکه متجاسرين رابه دريا بريزد ،به جانب انزلی روانه
ميگردد .اينجاست که لبھای به مصلحت رويھم گذارده شده نظاميان
انگليس دراطراف قزوين به خنده گشوده ميشودوديدگان ا ُردوی دولتی
درسايه غرور واغفال صاحب منصب روسی به گريه ميافتد ،چه
درمردابھای انزلی اردو پيش ميرودکه ناگھان ازدريا گلوله ھای توپھای
دورزن ازسر اردو گذشته ،صحرارا ُپرآتش ميکند و با گلوله ھای شصت
تيرکه ازاطراف ميرسد ،جوانان ايرانی مانندبرگ خزان به خاک ميريزند
طياره ھای انگليسی است که ازطرف
و از اين بال بدتر ،بالی بمباردمان ّ
قشون انگليسی مقيم ايران ميباشد ...به ھرصورت ازآتش دشمن
بلشويک آسا وانگليس دوست نما ،خلق کثيری از اردوی دولتی ُکشته
ومجروح گشته وباقيمانده آنھابابدبختی بسيار به شھر رشت
برميگردندوانگليسيان درعذر اين بمب اندازی وخسارت شديد که به
اردوی دولتی وارد ساخته اندميگويند طياره ھای مابرای تحقيق حال
اردوی بلشويک به انزلی رفته بودند واين اردو راقشون دشمن دانسته
٥٥
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بمبارده کردند]![ ...در اينصورت الزم است مايکی از صاحب منصبان
خودرا واسطه ميان اين دواردو قرار بدھيم ]منظور اردوی قزاق ونيروی
٦٣
نورپرفورث است[ تا نظايرآنچه واقع شده ديگر واقع نگردد«.
ملک الشعرای بھار ،مينويسد ...» :سردارسپه به من ميگفت من
عدۀ خودم را از بيراھه درحاليکه تا گلو در لجن ومرداب فروميرفتيم
وگاه خارھای جنگل ازکف پای قزاقان بيرون زده کفش آنھا را دريده
وبه پشت پاميرسيد ،ازکوه ھا عبوردادم و لخت وگرسنه به قزوين آوردم
وطوری مأيوس بودم که قصد کردم تھران آمده دست زن وبچه خود را
٦٤
گرفته به کوه ھای دوردست بروم وسربه صحرابگذارم«.
الحجه
ھمو درجای ديگرکتابش آورده است...» :در  ١٠ذی
ّ
درجنگی که بين قزاقھا ومتجاسرين درپھنه بين رشت وانزلی ُ
وخمام
روی داد ،روسھا به کمک ياغيان از دريا برآمده توپھای بزرگ به
٦٥
خشکی پياده کردند وبدين جھت قشون قزاق شکست خورد .«...
باشکست قزاقھا قدرومنزلت استراسلسکی که چندی پيش پس
از فرونشاندن شورش سوادکوھی ھاوجنگلی ھا وبلشويکھا درمازندران
به اوج رسيده بود و مورد تشويق احمدشاه قرارگرفته وبه دريافت نشان
وشمشير نادرشاه نايل شده بود ،فرو نشست و چون مشيرالدوله نخست
وزيروقت با برکناری او بنا به خواسته وزير مختار انگليس موافق نبود،
ازکارکناره گيری ميکند ،اما جانشين او )سپھدارمنصوررشتی( به اين
خواسته تن درميدھد وبابرکناری استراسلسکی ،ساير افسران روسی
نيز ازخدمت درنيروی قزاق برکناروازايران اخراج شدند.
ژنرال آيرونسايد ،مينويسد...» :من بايد تصميم ميگرفتم که
اگرقزاقھا باوضعی آشفته ودرکمال بی نظمی قصد عبور ازصفوف ما را
اما مسأله مھم اين
داشته باشند چه عکس العملی از خودنشان دھمّ ...
بودکه باقزاقھا چه بايدکرد؟ آيا بايد آنھا را در قزوين يا منجيل نگه
ميداشتم يا ميبايستی بگذارم آنھا به پايتخت بروند ،به نظرم رسيد که
تنھا وزير مختار بريتانيا ميتواند دراين مورد تصميم بگيرد ،احساس
من اين بود که اگرپای آنھابه تھران برسد ديگرھيچ چيزنميتواند آنھا را
از آن شھر بيرون بکشد ،حضور آنھادرتھران ممکن بود تأثير بدی
برسياست بريتانيا درمورد ايران داشته باشد ،ھرچندکه من ازسياست
ھيچ نميدانستم ،حس کردم که ھرچه زودتر برگردم وباوزير مختار
مشورت کنم .من کارھای زيادی داشتم که برای انجام آنھا وقت کمی
دراختيارم بود ،اکراه ُمداوم فرماندھی کل درمورد پذيرش برنامه من
 - ٦٣حيات يحيی ،دفتر ١۵٧ - ١۵۶ - ۴
 - ٦٤تاريخ مختصر احزاب سياسی ايران ،دفتر يک ۵٣ .
 - ٦٥ھمان ۵٢ .
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برای اسکان نفرات ]قزاق ھا[ مراسخت به خودمشغول کرده بود،
ھمانطورکه انتظار داشتم ،شکست قزاق ھا قريب الوقوع بود]![
استراسلسکی پس ازآنکه روز بيست و يکم ]اکتبر[ تلگرام نااميدانه ای
به تھران مخابره کرد ،درنخستين ساعات روز بيست و دوم عقب نشينی
ازرشت را آغاز کرد ...اما ھنوز ميبايست کارپر دردسر رساندن قزاقھا
به اردوگاھی درآقابابا درچند مايلی قزوين را نيز به انجام برسانم ،من
٦٦
نقشه اين کاررا ازپيش کشيده بودم]![.
درتحليل مطالبی که آيرونسايد ،درپيرامون شکست قزاقھا
واسکان آنان درقزوين يا منجيل درکتاب خاطراتش آورده است ،به نکته
ھايی برميخوريم که الزم است برای دستيابی به نتايجی درست وآگاھی
دھنده ،اشاراتی به آنھا داشته باشيم.
ژنرال نامبرده مينويسد...» :اما مسأله مھم اين بود که با قزاقھا
چه بايدکرد ،آيا بايد آنھا را درقزوين ويامنجيل نگه ميداشتم يا ميبايستی
بگذارم آنھا به پايتخت بروند «...واين نوشته گواھی ميدھدکه اواز ھيچ
مقام مافوق دستوری برای اسکان قزاقھا در آقابابا نداشت ،بويژه که
سرفرماندھی متبوع اوازاين کاراکراه داشته است.
درجای ديگرمينويسد ...» :ھمانطورکه انتظارداشتم شکست
قزاقھا قريب الوقوع بود ...اما ھنوزميبايست کارپردردسررساندن قزاقھا
به اردوگاھی در آقابابا در چند مايلی قزوين رانيز به انجام برسانم ،من
نقشه اين کاررا ازپيش کشيده بودم.«...
بايک نظر گذرابه عبارات باال ،جای اين پرسش خواھد بود درحاليکه
نميدانسته با قزاقھای شکست خورده وعازم تھران چه بايد بکند ،چگونه
درجای ديگر مينويسد که نقشه اين کار را ازپيش کشيده بوده است!؟ و
توجه به برتری قوای قزاق بر بلشويکھای وطنی
ديگر اينکه با
ّ
وھمراھان خارجی آنان وپيروزی قزاقھا برآنان در رشت ،پيش بينی
ازمشتی بلشويکھای شکست خورده وعقب نشسته تا
شکست قزاقھا ُ
انزلی امکان نداشته است ،مگر اينکه ازقبل از نقش وھدف نيروی
دريايی روسيه شوروی با اطالعاتی که ازمنبع وابسته دريافت داشته
آگاھی يافته ونيز بمباران نيروی قزاق توسط نيروی ھوايی بريتانيا
مستقردرايران ،طرح اوبوده باشد ،تا به اين ترتيب زمينه برکناری
جدی وبزرگی برسرراه ادغام نيروھای نظامی
استراسلسکی را که مانع ّ
بود ،فراھم کرده باشد .ازسويی ديگرازساير مطالبی که آيرونسايد در
کتابش آورده است ،ميتوان به روشنی دريافت که تا اين زمان يعنی يکم
اکتبر ) ١٩٢٠زمان عقب نشينی نيروی قزاق ازرشت( برابر با نھم
 - ٦٦ضميمۀ خاطرات ژنرال آيرونسايد ،ترجمه بھروزقزوينی ٣٩ .ـ ۴٠ـ ۴٣ـ ۴۴
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روحيه باخته
مھرماه  ،١٢٩٩برای برپايی کودتا بدست قزاقھای
ّ
وپريشانحال ودرھم ريخته ،نه خودانديشه و طرحی ازپيش داشته است
ونه دستوری ازسوی دولت انگلستان که تا اين تاريخ ھمچنان درپی
گشايش مجلس شورای ملی وتصويب قرارداد  ١٩١۵با بر سر کار
آوردن دولتی ُمقتدر وعامل آن دولت بود ،دريافت کرده بوده است ونه
دستوری از سوی فرماندھی کل مستقردربغداد که حتا درمورداسکان
قزاقھا درآقابابا ،اکراه داشته است ،بنابراين توجيه درمييابيم که اسکان
قزاقھا دردھکده آقابابا از ابتکار و تصميم شخصی وسرخوداو بودبه اين
منظورکه:
 (١گردآوری باقيمانده نيروی مزبوردرآقابابابه منظورعدم امکان بھره
گيری استراسلسکی ازچند ھزار قزاق شکست خورده و عاصی
وخشمگين در پايتخت ،به ھدف ابقای خود.
 (٢بازسازی نيروی مزبوروتقويت آن ،صرفا ً به منظورجلوگيری از ھجوم
بلشويکھا به داخل ايران به خاطر فراھم آوردن زمينه خروج به موقع
وبی درد سر نيروی شمال )نورپرفورث( ازخاک ايران که مجلس اعيان
ووزارت جنگ بريتانيا تعجيل درخروج نيروی شمال ازايران راداشتند.
 (٣فراھم کردن زمينه برای ادغام نيروھای چھارگانه درآينده که پيش ازاين،
از آن نيروھا نام برده شده است ،به منظور ازبين بردن ُ
تشتت نيروھا
وقرار دادن اين نيروی واحد زيرفرمان يک فرماندھی که به موجب
س َمت تعيين وبه
قرارداد  ١٩١٩ژنرال ديکسن ازسوی انگلستان به اين َ
ايران اعزام شده بود.
ترديدی نبودکه درصورت رسيدن نيروی باقيمانده قزاقھا به تھران،
استراسلسکی باتوجه به پشتيبانی مشيرالدوله نخست وزير وجانبداری
پنھانی احمد شاه از او ،باکمک باقيماندۀ افسران روسی وقزاقھای عاصی
که چندماھی نيز حقوق خود را دريافت نکرده بودند ،عامل شورش
ومقاومت ميشد ونيروی ديگری در پايتخت درآنچنان توانايی نبود
حساس که
تابتواند قزاقھارا برسرجای شان بنشاند ،آنھم درآن شرايط ّ
تصويب قرارداد  ١٩١٩مطرح ومخالفت ھايی ازسوی مردم ومنابع ديگر
در جريان بوده است که درآن آشفته بازار ،درکمين بودن بلشويکھا را
در بھره برداری ازآشفتگی ھا نبايدناديده گرفت.
گفتنی است که ژنرال آيرونسايد تازمان اسکان قزاقھا دراردوگاه
آقابابا و حتا مدتی پس ازآن نه تنھا ھيچگونه آشنايی ويا آگاھی
ازوجودافسری به نام "رضاخان" درآن اردو نداشت بلکه چنانکه
خواھيم ديد ،اصوالً نه طرحی برای کودتا داشته ونه دستوری از دولت
انگلستان ويا ستاد ارتش دريافت کرده بوده است.
لردکرزن ،طی تلگرام  ١٣سپتامبر  ٢۴] ١٩٢٠شھريورماه
 [١٢٩٩با قيد بسيار مھم وفوری خطاب به نورمن مينويسد» :بديھی
٥٨
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است که مسأله لشکر قزاق را درحال حاضر بطورقطع نميتوان حلّ وفصل
کرد ،انديشه اصلی دراين باره موقعی که طرح يکپارچه کردن نيروھای
ّ
مسلح ايران برنامه ريزی شد ،اين بود که لشکر قزاق ،نيروی اس پی
آر و قوای ژاندارمری ،ھمگی درھم ادغام شوند و ارتش يکپارچه را
بوجود آورند ،اما درقبال رويه ايکه حکومت کنونی ايران ّاتخاذ کرده
ھيچ خوشبين نيستم که چنين نيرويی اصالً بوجود آمدنی باشد ...درقبال
حرفھا وداليل استراسلسکی که در دو تلگراف اخيرتان به آنھا اشاره
شده است ،تصور ميکنم بايد به شاه ومشيرالدوله خاطر نشان ساخت که
رويه تھديدآميز از طرف اين مرد ]استاراسلسکی[ نسبت
ھرگونه لحن يا ّ
به ما ّاتخاذ شود ،بعيداست که دراحساسات حکومت انگلستان نسبت به
٦٧
وی اثری نامطلوب باقی نگذارد«.
نورمن ،قبالً در تلگراف شماره  ۶١٨مورخ  ٨سپتامر ١٩٢٠
برخی از گفته ھای استراسلسکی را برای وزيرامورخارجه بريتانيا نقل
کرده بود ،از جمله اينکه به وی گفته است؛ »نيروھای تحت
فرماندھی من اکنون مشغول دفاع از منافع بريتانيا درايران ھستند باعلم
به اينکه بمحض رفع شدن خطرحمله بلشويکھا ،دولت انگلستان خيال
دارد خود لشکر قزاق را بعنوان يک سازمان مستقل ،ازبين ببرد ...ژنرال
استراسلسکی به من گفت ازتمام آن نقشه ھا وبرنامه ريزيھای محرمانه
ميان حکومت وثوق الدوله ودولت انگلستان ]برای انحالل لشکر قزاق
ايران[ خبر داشته وحتی ترتيب ُخنثی کردن آنھا را ھم با ابراز مقاومت
مسلّح داده بوده است ،ويکی ازکارھايی که خيال داشته برای ابطال
نقشه ھای ما انــجام دھــد قطع شبکه ارتباطی مان باعراق بوده
٦٨
است.«...
دولت انگليس ،برای به اجرادرآوردن ھرچه زودتر مفاد قرارداد
 ١٩١٩پيش از تصويب آن درمجلس شورای ملی ،ازجمله انحالل
لشکرقزاق وادغام آن در ساير نيروھا ،ازھيچ فشار به دولت ايران
وکارشکنی دريغ نکرد و در اين راه پيشاپيش ،ژنرال "ديکسن" را در
رأس ھيأت نظامی برای فرماندھی نيروی يکپارچه شده ازنيروی قزاق
وژاندارمری و تفنگداران جنوب )اس پی آر( و "آرميتاژ اسميت" را
باعده ای از کارشناسان امورمالی برای اداره امورمالی ايران ،اعزام
ميدارد و ژنرال آيرونسايد چون ازھدف دولت متبوعش برای يکپارچه
کردن نيروھای سه گانه ازطريق وزير مختارآن دولت درايران آگاه شده
بود ،درفراھم آوردن زمينه برای سقوط استراسلسکی درنگ نکرد ،از
جمله آنکه دولت انگلستان برای ّ
تحق ُق ھدفش ،دستور ميدھد از پرداخت
ومقرری جاری وعقب افتاده قزاقھا که درشمال در حال جنگ با
حقوق
ّ
 - ٦٧اسنادمحرمانه وزارت امورخارجه بريتانيا٣٢٧ .
 - ٦٨ھمان ٣٢٨ .
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کمونيستھا بوده اند خودداری شود ،تا موجبات شورش وطغيان قزاقھا
برعليه نامبرده فراھم گردد.
نورمن ،درپی ديداری که با مشيرالدوله نخست وزير داشته
است ،طی تلگراف  ٢۵اکتبر  ٣] ١٩٢٠آبان  [١٢٩٩به لرد کرزن
گزارش ميدھد که به مشيرالدوله گفته است ...» :پس تنھا راه دفاع
ازمصالح کشورھمان طريقی است که من نشان داده ام ولذانميتوانم اجازه
بدھم که پول بريتانيا درآتيه برای حفظ ونگھداری لشکر قزاق ايران
خرج شود ،مگراينکه "استراسلسکی" کنار برود وافسران انگليسی
جای افسران روسی را بگيرند ،ضمنا ًبرای اينکه نخست وزيررامتوجه
ردشدن نقشه
اھميت موضوع سازم اين جمله را نيز گفته ام ،افزودم که ّ
ّ
پيشنھادی بريتانيا نه تنھا ُمنجر به قطع مساعده مالی ]ازطرف ما[ خواھد
شد ،بلکه احتماالً اين نتيجه را ھم خواھدداشت که دولت بريتانيا تصميم
٦٩
بگيردکليه قوای خودرا ازشمال فرا خواند.«...
ّ
تھديد نورمن ،به خروج نيروی شمال از خاک ايران بلوفی بيش
نبود ،چرا که درزمان گزارش مورخ  ٢۵اکتبر  ١٩٢٠او ،نيروی مزبور
به موجب آنچه که در کتاب آيرونسايد آمده است ،شرايط الزم وکافی
برای خروج ازايران را نداشته است ،چرا که ھنوزقزاقھای ُمستقر
دراردوگاه آقابابا سروسامانی نگرفته بودند واز سويی ديگر نگرانی از
خطرحملۀ بلشويکھای ايرانی وروسی ھمچنان باقی بود.
نورمن ،در گزارش بسيار مھم وفوری  ٢١سپتامبر ٣٠] ١٩٢٠
شھريور  [١٢٩٩به لرد کرزن مينويسد» :جناب لرد ـ عطف به تلگراف
شماره  ۶٣٧من ...در اين ضمن حکومت باکمال يأس به اين دروآن در
تھيه
ميزند تا برای اداره امور کشور و پرداخت حقوق دواير دولتی پولی ّ
کند ،درحال حاضر دوماه است که حقوق ژاندارمری پرداخت نشده است
مقرری خودرا
وحتی قزاقانی که درجبھه شمال ميجنگند مواجب و
ّ
٧٠
دريافت نکرده اند.«...
درچنين شرايط ُبحرانی درايران ،جورج پی.چرچيل ،کارشناس
وزارت امورخارجه انگلستان درمسايل مربوط به ايران درسالھای
 ١٩١٩تا  ١٩٢۴که زمانی نيز در سفارتخانه آن دولت درتھران خدمت
طی يادداشت مورخ  ٢٠دسامبر  ٢٩] ١٩٢٠آذر [١٢٩٩
ميکرده استّ ،
به عنوان وزارتخانه متبوع خود ،درباره خط مشی آينده آن دولت در
ايران مينويسد» :ازآنجا که نيروی ھای بريتانيا در شمال غربی ايران
جوی دربھار  ١٩٢١اجازه دھد آن
قراراست به ُمج ّرد اينکه اوضاع ّ
کشور را ترک کنند ،اين يادداشت مواضعی راکه احتماالًدرآينده بايد اتخاذ
 - ٦٩ھمان ٣۵٩ .
 - ٧٠ھمان ٣٣۶ .
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شوند ،به منظورتصميم گيری درباره خط مشی آتی مورد بررسی
قرارميدھد:
 ١ـ پيشروی بلشويکھا:
تخليه نيروھای ما ازقزوين ممکن است پيشروی بلشويکھا رابه دنبال
داشته باشد ،ھرچند که بايد بخاطرداشت که فرستاده دولت ايران ھم
اکنون برای انعقاد پيمانی با روسيه شوروی درمسکو بسر ميبرد و
ايرانيھا ممکن است تاآخرين لحظه تالش کنند که با بلشويکھا به سازش
موقعيت
دست يابند ،ازسوی ديگرممکن است بلشويکھا با استفاده ازاين
ّ
که نيروھای ما قزوين راترک کرده اند ،باکمک ّ
متحدين خود در گيالن،
مواضع ما ،شاه وحکومت اورادرتھران تصاحب کنند ،اين امر نه الزاما ً
توسط پيشروی قوا از گيالن به تھران ازطريق قزوين ،بلکه بوسيله
تبليغات ،جاسوسان و ھواداران آنھا درتھران انجام خواھد شد ،درچنين
صورتی حکومت سقوط ميکند وشاه به اروپا ميگريزد ،اياالت شمالی
ايران به احتمال زياد دستخوش ُبحران وآشوب خواھدشد ،غارت وچپاول
بدون شک درمقياس وسيع برقرار خواھد شد و احتمال اًافکار شوروی
زيرنظر رھبران دموکرات ايران که رفته رفته عناصر بلشويک را جذ ب
ميکنند ،جامه عمل به خود خواھد پوشيد.
 ٢ـ نيروھای نظامی:
نيروی نظامی ايران درشمال قابل اعتماد نيست ،ديويزيون قزاق را
نميتوان از حاال تا ماه مارس زيرنظر افسران انگليسی تجديد سازمان
داد ،اگراين کار در آخرين لحظات وباشتاب صورت گيرد تمام تجھيزات
نظامی بدست دشمن خواھد افتاد ،نبايد روی ژاندارمری ،بريگاد مرکزی،
پليس تھران ياھر نيروی نظامی بومی ايرانی حساب کرد ،اکثريت آنھا
احتماالًيا بااسلحه ھای شان به خانه ھای خود باز خواھند گشت ويابه
راھزنی خواھند پرداخت.
 ٣ـ منافع بريتانيا عبارتند از:
الف ـ سياسی.
ب ـ بازرگانی.
ج ـ مالی.
ّ
الف ـ منافع سياسی ما ،گذشته ازتسلط ما برکشور ]ايران[ عبارتند
از دفاع از ھند و حفاظت از بين ّ
النھرين ،اداره امورھندوستان خواھد
پذيرفت که بھترين جا برای دفاع از ھند مرزھای خود آن کشوراست
وتاآنجا که مسأله ھند مورد نظراست ،ما ميتوانيم ايران را بحال خود
رھا کنيمّ ،
البته چون فعالًبا يک ھجوم مسلحانه روبرو ھستيم اين مسأله
درموردايران صحـت دارد ،اما بايد در نظرداشت که سقوط ايران مسأله
ُمشابھی را درافغانستان بدنبال خواھد داشت ،دراينصورت ديگر مسأله
دفاع از ھندوستان دربرابرھجوم مسلحانه نيست ،بلکه اين بارھجوم
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ازطريق تبليغات خصومت آميز صورت ميگيرد که مقابله با آن مشکل
تراست ،زيرا اين ھجوم ديگر توسط عوامل خام بلشويک صورت
نميگيرد ،بلکه بدست شيعيان سرکش ھندی که دکترين بلشويکی آنھا را
مسموم کرده است انجام ميشود .بازتاب اين وقايع دربين ّ
النھرين بسيار
وحادتراز مورد ھندوستان خواھدبود ،طرفداران حکومت شورايی
زودتر
ّ
درايران بدون شک ھمراه با نيروھای کماليست ،وقبايل ُکرد غرب ايران
مواضع مارا دربين ّ
النھرين نا امن تر از ھميشه خواھند کرد.
ب ـ منافع بازرگانی ما درايران ـ ازقبيل شرکت نفت انگليس
وايران ،بانک شاھی ايران وھمچنين چند شرکت کوچکتر بازرگانی بطور
جدی مورد تھديد واقع خواھند شد ،شرکت نفت که مرکز آن درجنوب
ّ
بفوريت تھديد نميشود ،اما بانک شاھی در آغاز اغتشاشات با
است
ّ
ويرانی کامل اداره مرکزی اش به زانو درخواھد آمد.
ج ـ قروض ايران به حکومت اعليحضرت که اينک سر به چندين
ميليون ليره استرلينگ ميزند ،سوخته خواھد شد وتمام مخارجی که
ُ
امورخفيه ومخارج ديگرھمه
درايران شده ازقبيل ھزينه ھای تأسيساتی،
به باد فنا خواھدرفت.
 ۴ـ عھدنامه ايران وانگليس:
ديگرخيلی ديرشده است که بخواھيم درباره تأثير احتمالی پذيرش اين
عھدنامه ]قرارداد  [١٩١٩در مجلس فکرکنيم ،چنانچه معاھده درآخرين
لحظات تصويب شود برای اجرا کردن مفاد آن ،ديگرخيلی دير
خواھدبود .ھيچ اصالح مالی بطور واقعی صورت نميگيرد ،مگراينکه
ازحمايت نيروھای مسلّح برای دفاع از مرزھا ،ايجاد نظم در کشور و
حصول اطمينان ازجمع آوری ماليات برخوردارباشد ،يک نيروی نظامی
کار آمد ،عامل اساسی دراجرای مفاد و روح اين عھدنامه بشمارميآيد،
تنھا نيروی ّ
مؤثر وقابل اعتمادنظامی درايران ،واحد تفنگداران جنوب
ايران ]اس ـ پی ـ آر[ است که زير نظر افسران بريتانيايی اداره ميشود
و پايگاه آن درشيراز است.

 ۵ـ اقدامات پيشنھادی:
باتوجه به تھديد
اگر اين دورنمای تيره درست ترسيم شده باشد،
ّ
بلشويکھادرفصل بھار ،اقدامات زيررا ميتوان انجام داد:
١ـ حکومت اعليحضرت بايدبه وزير مختارش درتھران راھنمايی کند که
ھيئت سياسی بجای بازگشت به بغدادازطريق ھمدان ورھاکردن تمامی
مملکت بدست بلشويکھا که نتيجه ای جز آشوب نخواھدداشت ،به
اصفھان برود وشاه وحکومت ايران راتشويق کندکه آن شھرراپايتخت
خودقراردھند.
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٢ـ وزير مختار بايد راھنمايی شودتابارييس قبيله بختياری که باما روابط
دوستانه دارد مذاکره کند و دريابد برای اينکه بتوان روی بختياريھا
برای حمايت ازشاه و حکومت اودرمرکز وجنوب کشورحساب کرد ،آنھا
به چه کمکھای مالی و نظامی نيازدارند وبه چه ميزان تجھيزات وافسران
بايد دراختيارآنان قرارداد؟ واحد تفنگداران جنوب بايدباقی بماند وتعداد
قابل توجھی ازآنان به اصفھان فرستاده شوند ،نقشه فوق برای نجات
استقرارمجدد
مرکز وجنوب ايران ازھجوم بلشويکھا و آمادگی برای
ّ
قدرت شاه درمنطقه شمالی طرح ريزی شده است ،اين نقشه از چاه ھای
نفت در شوشترمحافظت ميکند اما جاده ھمدان را بالدفاع باقی ميگذارد،
با اين حال ممکن است يک نيروی بختياری بسوی غرب اعزام شود
تاباھمکاری شاھسونھا که ازمنطقه شمال عمل ميکنند ،با حرکت ھای
خصمانه مقابله نمايد.
 ۶ـ شکل حکومت آتی:
فکرحکومت برايران ازطريق يک مجلس ياازطريق بکارگيری
دموکراتھای پيشرفته در اين مرحله خطرناک بايدبکلی فراموش شود،
حکومت بايد از مردانی قوی تشکيل شود که قبايل بزرگ آنھارا
ميشناسند وازآنھا درھراسند ،درست است که اين مردان اغلب فاسد
ودرنده خو ھستند اما آنھا تنھاکسانی ھستند که ميتوانند با رؤسای
عشاير که از رھبران دموکرات حرف شنوی ندارند و آنھارا
تحقيرميکنند ،سروکلّه بزنند احتماالً عين الدوله ،بھترين شخصی ازميان
اين دسته است ،در ھرحال خطوط کلی را ميتوان برای راھنمايی
وزيرمختاراعليحضرت ترسيم کردواوباتوجه به نيازھای محلی و فراز
ّ
جزئيات امر
موقعيت منطقه ،بھترين کسی است که ميتواند
وفرودھای
ّ
٧١
را اداره کند«.
درخورذکراست که اين پيشنھاد کارشناسانه عضوعاليرتبه
ّ
ومؤثر درتصميم گيری وزارت امورخارجه بريتانيا درامور ايران که به
عنوان راه کاری برای حفظ منافع سياسی ـاقتصادی ـ نظامی ـ مالی آن
دولت ارائه شده بود ،ازسوی کسی صورت ميگرفت که بخاطر سالھا
خدمت درسفارت انگليس درايران به امورايران اشراف داشته است.
پيش
حل
توصيه او به دولت بريتانيا نشان ميدھدکه ازنظروی تنھا راه ِ
ِ
ی انگلستان برای حل مشکل آن دولت درايران ،پشتيبانی از احمدشاه
ُ
رو ِ
و استقرار او در اصفھان وبھره گيری ازنيروی نظامی بريتانيا مستقر
ّ
ومسلح ساختن بختياريھا وساير
در فارس و کرمان )اس ـ پی ـ آر(
خوانين وشيوخ بوده وبرای انسجام ھرچه بھتر امور بھترين ومناسب
ترين شخص "عين الدوله" بوده است ،نه کودتايی بدست نيروی قزاق
کليه افسران روسی از اين
که از نظر اين کارشناس ،باوجود برکناری ّ
 - ٧١ضميمۀ کتاب خاطرات آيرونسايد ،ترجمه بھروزقزوينی١٢٨ .تا١٣١
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نيرو ،ھمچنان مورداعتماد نبوده است واين گزارش که در  ٢٩آذر ماه
تھيه وارائه شده بود ،در زمانی بود که بيش از سه ماه
ّ ١٢٩٩
ازاستقرار نيروی قزاق در اردوگاه آقابابا ميگذشت و بيش ازدوماه به
رويداد کودتای سوم اسفند  ١٢٩٩باقی نمانده بود.
پس ازاسکان قزاقھا درا ُردوگاه آقابابا و اخراج استراسلسکی
وھمه افسران روسی از آن نيرو وسپس از ايران ،اداره امورداخلی
قزاقھا ازسوی ژنرال آيرونسايد به سرھنگ اسميت سپرده شد و از
سوی دولت "سردارھمايون" که با خانواده سلطنتی نسبتی داشت وقبالً
بعنوان ديپلمات در اروپا خدمت کرده بود ،به فرماندھی نيروی قزاق
بجای استراسلسکی منصوب ميگردد ،که نه تنھا خود کمترين تمايلی
به احراز اين مقام نداشت بلکه شايستگی آنرا ھم نداشت.
آيرونسايد ،در يادداشت مورخ نوامبر و دسامبر  ١٩٢٠خود
نوشت» :من بايستی شخصا ً او ]سردارھمايون[ رابه بريگاد قزاق
معرفی کنم ،او ُرک و راست به من اعتراف کردکه درواقع يک سرباز
نيست وبه اين علت به فرماندھی بريگادقزاق منصوب شده است که
وفاداری آن نسبت به شاه تضمين گردد ،اواطمينان داشت که من از اين
امرکه فرمانده قزاقھا عمالً بايد کنترل پايتخت را در اختيار داشته باشد
آگاھم ،من قول دادم که اورا به سرھنگ اسميت افسر بريتانيايی که امور
معرفی کنم ،وقتی
اداری بريگاد رادرھنگام بازسازی آن به عھده داشت ّ
با سردارھمايون و سرھنگ اسميت گشتی به اردوگاه قزاقھا زديم
]نخستين ديدارآيرونسايد از اردوگاه از زمان ورودش به قزوين[ ھمه
چيز را درشرايط ّ
رقت باری ديدم نه افسران لباس زمستانی داشتند و نه
ازشدت سرماوتب ميلرزيدند ،بسياری ازمردان پوتين
افراد ،عمالً ھمه
ّ
به پانداشتند و وقتی پيش ما ميآمدندپاھای شان رادرشالھايی پيچيده
بودند ،اسميت توضيح دادکه تايک ھفته ديگر به ھمه آنھا البسه پشمی
داده خواھد شد ،برنامه اوبرای ماه آينده اين بود که به آنھا غذای خوب
شدت يأس خودش راباخته بود ،باھيچيک
برساند ...سردار ھمايون از ّ
ازافسران ايرانی دست نداد وکلمه ای ھم خطاب به آنھا برزبان نياورد
 ...او حرفی نداشت که به آنھابزند ،اونه به خاطر اقدامات آنھا در رشت
تشکر کردونه اينکه به آنھا گفت اينک آنھا کامالً زير نظر افسران
ّ
از آنان
ايرانی خواھند بود ،وآينده بھتری درانتظارشان است ،اوتمايلی به زندگی
در اردوگاه يانزديکی آن نداشت وآشکار بود که ازعھده فرماندھی واداره
آنھا نيز برنخواھد آمد ،ازاين رو من وسرھنگ اسميت دريافتيم که بايد
٧٢
معاونی برای او پيدا کنم«.

 - ٧٢ضميمۀ خاطرات ژنرال آيرونسايد )ترجمه بھروزقزوينی( ۴۶ .تا ۴٨
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درگزارش مورخ  ٢۵ژانويه  ۵] ١٩٢١بھمن  [١٢٩٩نورمن،
به لرد کرزن ،آمده است ...» :اسمايس ]اين نام بگونه اسميت و يا
طی تقريبا ً دوماه گذشته بطور
اسمايت نيز در نوشته ھا آمده است[ که ّ
غيررسمی وتقريبا ً مخفيانه درميان قزاقھا درناحيه قزوين کارکرده است
٧٣
درنتيجه برکفايت آنھا بسيار افزوده است«.
نوشته آيرونسايد ،وگزارش نورمن مبنی براينکه سرھنگ
اسميت امور اداری قزاقھا راعھده دار وبطورغيررسمی وپنھانی درآن
س َمت فرماندھی نداشته
اردوعھده دار خدمت به قزاقھا بوده است وھيچ َ
عده ای از افسران انگليسی
مدعی اند ّ
است ،گفته برخی را که ّ
رد ميکند،
درامورقزاقھای اردوگاه مزبورمنصب فرماندھی داشته اند ّ
بويژه که ميبينيم آيرونسايد درگفتگو با سرھنگ اسميت بخاطر بی کفايتی
و عدم آگاھی سردارھمايون به اموروفنون نظامی ،درصدد برميآيد تا از
ميان افسران اردو ،معاونی از برای او پيدا کند تابه امورنظامی قزاقھا
بپردازد ،که اگر سرھنگ اسميت ويا افسران انگليسی عھده دار
امورنظامی اردو بودند ،نيازی به انتخاب يک افسر ايرانی برای
فرماندھی آن اردو نبود ،ضمنا ً درآينده خواھيم ديدکه آيرونسايد در
ديداری با احمد شاه ّ
مؤکداً بوی خاطر نشان ميکند که اردوی قزوين را
منحصراً افسران ايرانی فرماندھی ميکنند.ازسويی ديگر اگر احمدشاه
بجای سردارھمايون يکی از افسران باسابقه و ارشد قزاق را که چند
نفری ازآنان با عدۀ قليلی قزاق در تھران بسر ميبردندبه فرماندھی
برميگزيد ،آيرونسايد نيازی نميديد تا کسی را از ميان قزاقھای اردوگاه
برای ادارۀ امورنظامی قزاقھا انتخاب کند.
ميرزايحيی دولت آبادی ،مينويسد...» :رييس الوزراء ]سپھدار
فتح ﷲ خان گيالنی اکبر[ قزاقخانه راميدھد به سردارھمايون ،يکی
ازصاحب منصبان محترم قديم که شخصی بی حال است و از خارجی
ھاھم مالحظه بسياردارد ،بديھی است سردار ھمايون بعد از
استراوزلسکی ]استراسلسکی[ مردميدان جمع آوری قزاق ھای زنجير
٧٤
متفرق شده نميباشد«.
ُگسسته
ّ
وزيرامورخارجه انگلستان که ھمچنان درانتظارگشايش مجلس
شورای ملی و تصويب قرارداد  ١٩١٩بود ،با کم حوصلگی
ازوزيرمختارش ميخواھد ھرچه زودتر با مذاکره ّ
حتی ُتند وخشن ھمراه
باتھديد ،ازنخست وزيرايران بخواھد که نسبت به انجام خواسته ھای آن
جدی وفوری بعمل آورد.
دولت اقدام ّ

 - ٧٣برآمدن رضاخان و١۶۵ - ...
 - ٧٤حيات يحيی ،دفتر١٨٣ . ۴

٦٥

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

لردکرزن ،طی تلگرام مورخ  ١٩ژوئيه  ١٩٢٠با قيد فوری
وبسيارمھم ،از نورمن ميخواھد در ديداری بامشيرالدوله نخست وزير
وسنديت
به او تفھيم کند که ...» :اگر نخست وزيرحاضر نيست اعتبار
ّ
قراردادی راکه سلفش وثوق الدوله امضا کرده است بپذيرد ،درآنصورت
تعجب کند که ماھم مستشاران مالی ونظامی خود را از ايران
ھيچ نبايد ّ
فرا خوانيم وآن مساعده  ٣۵٠ھزار تومان را که ّ
منظما ً به دولت ايران
ميپردازيم قطع کنيم .ھمه اين مطالب را خوب به مشيرالدوله تفھيم کنيد
متوجه اش سازيدکه سياستی که درپيش گرفته چقدر متناقض ،ناجور
و
ّ
و ناھماھنگ است ،درضمن بھتراست جناب اشرف ازھمين حاال بدانند
تا موقعی که رسما ًبه خدمت مستشاران مالی ونظامی ما در ايران خاتمه
داده نشده است ،حقوق و مزايای تعيين شده برای آنھا بايد تا دينار
آخر پرداخت گردد ،اعم ازاينکه وظايف خود را رسما ً آغاز کرده باشند
٧٥
يانه ...اين قسمت رامخصوصا ً به مشيرالدوله ّ
تذکر دھيد«.
لنسالت آليفنت ،رييس وقت اداره ايران و اروپای مرکزی در
وزارت امور خارجه انگلستان درگزارشی به لردکرزن درباره اوضاع
سياسی ايران و دورنمای حوادث احتمالی مينويسد» :چھاردھم ژوئن
 ١٩٢٠از ما خواسته اند يادداشتھايی برای مالحظه جناب آقای
وزيرامورخارجه تنظيم کنيم که درآنھا عواقب احتمالی اعمال واقدامات
زيربررسی شده باشد:
کليه قوای نظامی بريتانيا ازايران وانتقال آنھا به
١ـ عواقب بيرون بردن ّ
حومه خانقين )در خاک عراق(.
 -٢عواقب قطع کمکھای نظامی ومالی وغيره ازحکومت تھران که بيگمان
منجر به ازبين رفتن قرارداد  ١٩١٩ايران وانگليس خواھد شد.
٣ـ انتخاب ّ
شقی ديگر ،يعنی تأمين حداقل اعتبارات مورد نياز ايران )که
ازجنبه سياسی ضرور تشخيص داده شود( به منظورحفظ بقاء واستقالل
ايران وحفظ نفوذ و قدرت مان دراين کشور ...درحال حاضر مھمترين
اقالم ھزينه ما درايران عبارتند از:
الف ـ مبلغ  ٣۵٠ھزار تومان وجه نقد ماھيانه )برای تأمين حقوق و ساير
مخارج دولتی(...
ب  -پرداخت مبلغ  ١۵ھزار تومان به صورت مقرری ماھيانه به خود سلطان
احمدشاه به شرطی که ُم ّ
عظم له وثوق الدوله را بر سرکار نگھدارد و
صميمانه از او پشتيبانی کند.
پ ـ پرداخت مبلغ يکصد ھزارتومان مساعده ماھيانه به لشکرقزاق ايران
برای تأمين حقوق افسران وسربازان وديگرمخارج اين لشکر .چند ھفته
قبل تصميم براين شدکه پرداخت قلم اخيرقطع شودوھزينه ھای نگھداری
لشکرمزبور )به مأخذ تقليل يافته شصت ھزارتومان درماه( برگردن خود
 - ٧٥اسنادمحرمانه وزارت امورخارجه بريتانيا.نگارش دکترشيخ االسالمی٢۵۵.

٦٦
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ک .ھومان

دولت ايران بيفتد ،اما سرپرسی کاکس ،که مساعده سه ماه لشکرقزاق
را بی آنکه منتظرتصويب آن ازطرف مقامات خزانه داری بريتانيا گردد،
پرداخته بودّ ،اتصاالً به ما فشارآورده است که اين مساعده را دفعتا ً قطع
٧٦
نکنيم.«...
يحيی دولت آبادی ،مينويسد...» :سفارت انگليس درتھران
يادداشت باال بلندی در چند صفحه نوشته ازطرف دولت بريتانيای کبير
سری وعلنی شاه و
به دولت ايران داده ميشود و در نتيجه مشورتھای ّ
وزير و وکيل وغيره در نظرگرفته ميشود ...چون مجلس شورای ملی
داير نيست ،يک مجلس عالی به امرشاه در دربار تأسيس شود ّ
مرکب از
وجوه تمام طبقات ملت به ضميمه نمايندگانی که تاکنون انتخاب شده اند
و يادداشت انگليس درآن مجلس خوانده شود ،وبعد ازآنکه اعليحضرت
رسميت داده باشند ،بارأی مجلس مزبور ،دولت جواب يادداشت
به آن
ّ
راتھيه نمايد .دو ساعت بعدازظھر روز شنبه  ١۶ربيع االول ١٣٩٩
ّ
مجلس عالی دربار در طنبی بزرگ عمارت بادگير باغ گلستان تھران
منعقد ميشود ...در اين حال سلطان احمدشاه وارد شده دروسط مجلس
نزديک ھيئت دولت ايستاده مختصر تعارفی باروحانيان ميکند ،از آن
پس به شھاب الدوله رييس تشريفات اشاره ميکند نطق او را که نوشته
شده است بخواند ...حاصل اش آنکه ازطرف سفارت دولت انگليس
يادداشتی به دولت ما رسيده است که وزراء نتوانسته اند خود جوابی به
صالحيت داراست ،دايرنيست،
آن بدھند ،مجلس شورای ملی ھم که محل
ّ
ازاين رو از ما تقاضا کرده اند به انعقاد اين مجلس عالی امر بدھيم تا
بعد از تبادل افکار ،ھرچه دراين مجلس رأی داده شد ماھمان را اجرا
٧٧
کنيم«.
خوشبختانه دراين مجلس بخاطر اعتراضات شديد چندتن
ازدعوت شدگان ميھن دوست وشجاع ،تصميمی گرفته نشد ،که اگر ھم
به تصويب ميرسيد فاقد جنبه قانونی بود ،آری دست دولت نااليق وشاه
قاجار از جھت دريافت مساعده برای تأمين ھزينه ھای جاری و لفت
وليس ،آنچنان زيرساطور دولت انگلستان بودکه ناگزيربرای اجرای
دستور آن دولت در به تصويب رساندن قرارداد  ،١٩١٩شاه تن به
تشکيل چنان مجلس بی اعتباری داده بود.
ژنرال آيرونسايد ،مينويسد ...» :رفته ،رفته من وسرھنگ
توجه مابه کارھای واحد )آترياد( تبريز جلب شده
اسميت دريافتيم که ّ
است ،جايی که ساده ترين آموزشھای نظامی ،پيشرفته ترين آنھا بحساب
ميآمد ،نفرات اين واحد ّ
بشاش وراضی بودند و کارھای ساده ای راکه
حول ميشدبا اشتياق انجام ميدادند ،اشتياقی که در ديگر
به آنھا ُم ّ
 - ٧٦ھمان ١۵٨ .تا ١۶٠
 - ٧٧حيات يحيی ،دفتر١٨۶-١۶١ . ۴ـ  ١٩٠ـ١٩١
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ک .ھومان

واحدھانشانی ازآن به چشم نميخورد ،فرمانده آنھا مردی بودباقامتی به
بلندی بيش ازشش پا ،باشانه ھای فراخ وچھره ای بسيار مش ّخص
ومتمايز ،بينی عقابی وچشمان درخشانش به اوسيمايی زنده ميبخشيد
که درآن مکان دور از انتظار بود ،نام او رضاخان بود ...بخاطر دارم
جدی ماالريا دستخوش
نخستين باری که او را ديدم پيکرش ازيک حمله ّ
متوجه شدم که او ھرگز ازپا در نميآيد ،تصميم
تب ولرزشده بود ،اما من
ّ
ّ
موقت به فرماندھی بريگاد قزاق منصوب
گرفتم که فوراً او را بطور
جددا ًبه ديدارقزاقھا
کنم ...در  ١۴ژانويه  ٢۴] ١٩٢١ديماه ُ [١٢٩٩م ّ
رفتم ،اسميت سر و سامانی به وضع شان داده بود ...تا آنجا که به من
مربوط ميشد ،يکی از مھمترين مسايل درارتباط بابريگاد قزاق ،تاريخی
بودکه ما ميبايستی به کنترل خود به آن خاتمه ميداديم ،تقريبا ً قطعی به
نظرميرسيد که نيروی شمال ايران ]نورپرفورس[ دربھار سال ١٩٢١
عقب نشينی خواھد کردومن مايل بودم که خاتمه کنترل مادربريگاد قزاق
چندماه پيش از عزيمت ماصورت بگيرد ،نه درلحظه رفتن ما ،من اين
مسأله رابرای تصميم گيری به وزير مختار درتھران ارجاع کردم ،وزير
مختار را درشرايطی يافتم که ازفکرعقب نشينی درزمستان ]زمستان
 [١٢٩٩دستخوش يأس شده بود ،اما وقتی من به اوگفتم که دريک
شرايط ُبحرانی به اين کار دست نخواھم زدخيالش راحت شد.
ھمو در دفتر يادداشت روزانه اش بتاريخ  ٣١ژانويه ١٩٢١
] ٩بھمن  [١٢٩٩نوشت...» :شخصا ًعقيده دارم پيش ازآنکه از اينجا
بروم ،بايد اين افراد را بحال خود رھا کنم ،درواقع يک فرمانده
مقتدرنظامی گرفتاريھای مارا برطرف خواھد کرد وما را قادر
خواھدساخت که بی ھيچ دردسری اين کشوررا ترک گوييم...
سپس چنين ادامه ميدھد :بطور ّ
منظم ازبريگادقزاق درآقابابا
بازديد ميکردم ،رضاخان اينک سرھنگ دوم شده بود و بريگاد به
مسئوليت تعيين تاريخی که آنھا
سرعت به مرحله کارآيی نزديک ميشد،
ّ
ميبايست ازحيطه کنترل ما خارج شوند ،به عھده من واگذارشده بود و
من در نظر داشتم که اين کاررا حدود يکماه پيش ازشروع عقب نشينی
بسوی بغداد انجام دھم ،ازاين رومن دومسأله رابا رضاخان درميان
گذاشتم ،به او گفتم که چه موقعی او را ازحيطه کنترل خودخارج خواھم
درطی عقب نشينی ما ،بھيچ
کرد ،ھمچنين از او خواستم قول بدھدکه
ّ
اقدام خصمانه ای برعليه ما دست نخواھد زد ،به اواخطارکردم که
ّ
متوقف ميکنم وبی
اگردست به چنين عملی بزند ،من کارعقب نشينی را
ميب َرم ودرچنين صورتی وضع کشور او از
رحمانه بسوی او يورش َ
ھميشه بدتر خواھدشدّ ،
البته من نميخواستم اين کاررا بکنم ،ازاين رو
از او خواستم بخاطرداشته باشد که مابريگادقزاق رابه اين منظوراحيا
نکرديم که به ھنگام عزيمت ،خود آنرا ازبين ببريم ،ھمچنين ازاوخواستم
که نه خود دست به اقدام خشنی برای سرنگونگی شاه بزند ونه اجازه
٦٨

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

چنين اقدامی رابه ديگران بدھد ،اوبسيار ُرک و راست بامن حرف
زدوگفت که :از سياستمدارانی که بخاطر منافع شخصی خود کنترل
مجلس را بدست گرفته اند ،بيزاراست ،او يک سرباز بودودرخانواده
يک سرباز پرورش يافته بود ،ازاين رو از سخنان بی پايان وبی نتيجه
سياستمداران ت ّ
نفر داشت ،ازنظرمن اومردی قوی بودکه سرنترس داشت
وقلبا ًخيرخواه کشورخودبود ،ايران برای روزگار سختی که درپيش
داشت ،به يک رھبر نيازمند بود واوبی ترديد مردی بود که فوق العاده
٧٨
با ارزش بشمار ميآمد«.
به فرض اينکه بپذيريم ژنرال آيرونسايد ازسوی دولت خود
دستور برپايی کودتا به دست رضاخان را داشته است ،اين عبارت »از
او خواستم که نه خوددست به اقدام خشنی برای سرنگونی شاه بزند ونه
اجازه چنين اقدامی را به ديگران بدھد« به روشنی نشان ميدھد که دولت
انگلستان قصد ساقط کردن احمدشاه را نداشته است.
برخی ازمخالفان رضاشاه ،به منظورتوجيه ديدگاه ھای غرض
آلود خود ،عباراتی را از پاره ای نوشته ھا وگفتارھای نويسندگان
وياخاطره نويسان ويا راويان درباره نامبرده برميگزينند و با حذف
ُمبتدا يا خبرآن عبارات ،به مغلطه و سياه نمايی ميپردازند ،و از آنجا که
ازميان خوانندگان وشنوندگان نوشته ھا وگفته ھا معموال ًکسی به سراغ
مآخذ نميرود و يا به تحليل آنھا نميپردازد تابه اينگونه مغالطه وسياه
کاريھا پی ببرد ،آنچه را که ميخواند وياميشنود ،ميپذيرد وبه اين باور
ميرسد که برآمدن رضاشاه را دولت انگلستان تدارک ديده واوعامل آن
ِ
شگرد مخالفان بسبب تکرار ،به
دولت بوده است و سالھاست که اين
ذھن باور بسياری نشسته و بگونه اسناد ُمسلم تاريخی درآمده است!
مثالً آنجاکه آيرونسايد در دفتر يادداشت خود مينويسد» :درواقع يک
فرمانده ُمقتدرنظامی گرفتاری ھای مارا برطرف خواھدکرد «...با حذف
خبراين عبارت به اين شرح» :و ما را قادر خواھد ساخت که بی ھيچ
دردسری اين کشوررا ترک گوييم« ،آنرا ُمستمسگ قرارداده نتيجه
ميگيرند که دولت بريتانيا چون نتوانست قرارداد  ١٩١٩را به تصويب
برساند ،کودتايی را بدست رضاخان براه انداخت تا بدست اوگرفتاريھايش
درايران حل وفصل شود و به آنچه که ميخواسته است برسد و ...بنابراين
دربرابرعبارت روشنی که ژنرال نامبرده در دفتر خاطراتش آورده است،
ھرگونه احتجاج ونتيجه گيری ديگر ،سياه نمايی و مغلطه ای بيش
نيست؛ اينکه به لزوم فرمانده ُمقتدرنظامی اشاره ميکند ،غرضش اين
بوده است که آن قزاقھای خشمگين وناراضی ودردسر آفرين وسرکش
به چنان فرماندھی ُمقتدر و اليق نيازداشتند تا آنانرا زيريک چترانضباطی
وفرمانبرداری در آورد تا آمادگی وتوان ايستادگی در برابر ھجوم
 - ٧٨ضميمۀ خاطرات ژنرال آيرونسايد )ترجمه بھروزقزوينی( ۵٩ .تا ۶٣
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احتمالی بلشويکھا راداشته باشند و در عين حال امکان خروج بی درد
سرنيروی شمال ازخاک ايران ازھجوم ويورش کمونيستھا ،فراھم شده
باشد که اين فرمانده ُمقتدر درآن اردوگاه ازنظر آيرونسايد کسی بجز
رضاخان نبود ،که نزد قزاقھای اردوگاه نيزشأن واعتباری ويژه داشته
و از او حساب ميبرده اند و باز در ُبطالن سياه نمايی مخالفان رضاشاه،
زمانيکه آيرونسايد به دستور ستادارتش انگلستان به بغدادفراخوانده
شده بود ،با شنيدن خبر کودتا ،دردفترخاطراتش نوشت» :من اطمينان
داشتم که تالش صدساله مابرای حفظ نفوذمان درايران به پايان رسيده
٧٩
است«.
چه کالم وعبارتی ازاين روشنتر که نشان دھد نگارش چنين
ِ
سايقه شناختی بودکه
عبارتی ازسوی آيرونسايد دردفتر خاطراتش به
ّ
وتنفراو از مداخالت ناروای بيگانگان
طی چند جلسه گفتگوبا رضاخان
ّ
درامورايران که ضمنا ً اورا به ُرک گويی وداشتن سری نترس شناخته
بود ،ازاوداشته است؟
توجه داشته باشيم که رھا شدن قزاقھا ازدست نظارت ودخالت
نيروی نظامی انگلستان يک امرغيرقابل اجتناب بودحتا اگر آيرونسايد
اين کاررا پيش از خروج نيروھايش ازايران انجام نميداد ،چرا که
باخروج نيروی نامبرده از ايران که قطعا ًدر آوريل  ١٩٢١انجام ميشد،
که شد ،قزاق ھا بخودی خود از قيدوبند رھا ميشدند ،آنگاه چه کسی
وکدام نيرو رادرپايتخت جرأت وتوان مقابله با چندھزارقزاق عاصی و
طلبکار ،بفرماندھی کسی چون رضاخان بود؟ رضاخان بااطمينان به
اينکه نيروی انگلستان درحال خروج ازايران است وتعداد ژاندارمھا
درتھران بيش از چندسد تن نميباشد ،بويژه که چندتن از فرماندھان
سياح و سرگرد مسعودخان کيھان،
ژاندارمری ازقبيل کلنل کاظم خان ّ
نظميه نيز در شرايطی
کودتا چيان را ھمراھی ميکرده اند وقوای
ّ
نبودتابتواند دربرابردوھزار )وبه روايتی سه ھزار( قزاق عرض اندام
وعصيانگردرپايتخت وموافقت چند
کند ،وجود چند سدتن قزاق عاصی ُ
سردارارشد قزاق مقيم تھران با رياست رضاخان )به روايت
سپھبداميراحمدی( پيش ازترک قزوين ،مانعی برسرراه خودنميديد،
موقعيت استثنايی ودلخواه که از چندسال پيش
ازاين رو باچنين
ّ
درانتظارش بود ،بدون نگرانی دست به کودتا زد.
احمد امير احمدی )سپھبد( ،دراين باره چنين مينويسد...» :
ايشان ]رضاخان[ گفتند :موافقت کردند که من رييس قزاق خانه بشوم،
ارشديت به من دارند به
مشروط براينکه سردارھای قزاق خانه که
ّ
مخالفت برنخيزند...تبادل نظر کرديم وقرارشد ايشان نامه ای به سردار
 - ٧٩ھمان ٧٩ .
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عظيم  -سرلشکرمحمدتوفيقی  -پدرخانم من ،که ازھمه سردارھا ارشد
ميب َرد و در
ومسن تربود ،بنويسند ...امير احمدی نامه را به تھران َ
ُ
جلسه ای با حضورافسران ارشد توافق کتبی آنھارا ميگيرد که
٨٠
ازرضاخان حمايت کنند و«...
گفتنی است که پيوستن سيد ضياءالدين به کودتاچيان که پيشينه
وابستگی به سفارت انگليس راداشت نيز سبب گرديد تا رضاخان،
باذکاوت ودرک درست ،بيش از پيش دريابدکه دررسيدن به ھدفش موفق
خواھد بود ،حضور سيدضياءالدين در اردوی کودتاچيان ،باھمه نفرتی
که رضاخان نسبت به ايرانيان وابسته به بيگانگان داشت ،از برای او
به جھت رسيدن به ھدفی که درسرداشت وسيله ای قابل توجيه بود،
بدين معنی که رضاخان براين گمان که پيش از پيروزی ،باعدم پذيرش
سيدضياءالدين دچارمشکالت ودردسرھايی ازسوی سفارت وعوامل
وابسته آن خواھد شد ،اوراپذيرا گرديد.
بيانيه دوم اسفندماه  ١٣٠٠از جمله نوشت:
رضاخان ،در
ّ
»...اگر علی الظاھر ،يکی دونفر را ديديد که چندصباحی ،عرض اندام
کردند و سطحا ً راھی پيمودند ،نه اين بودکه اعماق قلب آنھادرنظر من
مخفی ومستورباشد ،ھمه را ميدانستم واستنباط کرده بودم ،فقط
مراملزم ميکردکه ّ
موقتا ً دست خود را برسينه آنھا آشنا
احتياجات موقع
ُ
نسازم تازمانيکه ايران را آئينه فداکاری کارھای خود قرار داده و
٨١
نامحرمان رااز محفل ا ُنس خارج سازم وچنانکه ديديدوشنيديد.«...
نوشته ھای آيرونسايد ،درباره رضاخان ،نشان ميدھدکه او
دريافته بود رضاخان به راستی درد وعشق وطن داردوعالوه برنفرتی
که اززمامداران بی خيال و نااليق وبعضا ً خائن وخودفروخته دارد،
بشدت خشمگين است ،اگر بجز اين
ازدخالت بيگانگان درامورايران
ّ
ميبودبرای ژنرال نامبرده دررابطه با خروج نيروی زير فرمانش
ازايران ،چه جای کمترين نگرانی ازسوی رضاخان )به زعم مخالفان،
دست نشانده وعامل وگوش به فرمان دولت انگليس( بود؟
سری که سالھا بعد افشاشده ،ديده شده
درکدام سندومکاتبات ّ
است که يکی از مأمورين ُمتفرعن وازخودراضی سياسی ونظامی تربيت
شده درمکتب استعمار بريتانيا درايران که ھمواره با رجال وزمامداران،
کام بگونه ای تحقير آميزوآمرانه
ازشاھان قاجار گرفته تا دولتمردان و ُح ّ
رفتار ميکردند ،دربرابريک افسر قزاق آنھم عضو نيروی شکست
خورده وازھم پاشيده ودربند نيروی نظامی بيگانه ،ازاو قول بگيرد که
 - ٨٠برآمدن رضاخان و١٩۴ - ...
سياوش بشيری(٢٢۶ .
 - ٨١سايه ای ازسردار )نگارش
ُ
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به ھنگام خروج نيروھايش به ھيچ اقدام خصمانه ای برعليه آنھا مبادرت
نورزد...؟
شايد پرسش اين باشدکه چه انگيزه وھدفی ژنرال آيرونسايدرا
وج َنم ُ
لقيات
وخ ّ
واداشته بود که باھمه آگاھی ازھدف وبيگانه ستيزی َ
رضاخان تاآنجا که ميدانسته است درصورت بروی کارآمدن اونفوذ يک
سدساله بريتانيا در ايران به پايان خواھدرسيد ،فرماندھی لشکر قزاق
را به او بسپارد ،آنھم درشرايطی که قراربود نيروی زير فرمان اوخاک
ايران را به زودی ترک کند؟
پاسخ بسيار روشن است وآن اينکه که از ديد آيرونسايد اگرچه
باروی کار آمدن رضاخان ،بريتانيا نفوذ واعتبارسياسی بويژه دخالت
درامورداخلی ايران را از دست ميداد ،اما بھره ايکه کشورمتبوعش
ميبرد ،رفع نگرانی
ازاستقراريک دولت ُمقتدروپايدارمرکزی در ايران ُ
ازاستقرار يک رژيم بلشويکی درايران بود ،که باتوجه به شرايط سياسی
واقتصادی واجتماعی ايران بويژه برسرکاربودن رجال نااليق و نا کار
آمد و بعضا ً سرسپرده و ّ
تنفرشديد که ايرانيان ازمداخالت ھمه جانبه
ودر باغ سبزی که سردمداران
وناروای بريتانيا در درازنای تاريخ داشتند ِ
رژيم کمونيستی بويژه درسالھای نخستين به جھانيان ارائه ميدادند ،بدور
ازدسترس وامکان نبود ،و آنگاه درصورت برپايی رژيم کمونيستی
درايران ،نه تنھا نفوذ سياسی واقتصادی و نظامی کشور نامبرده
درايران ازدست ميرفت ،بلکه منابع با ارزش ترآن کشور ،از جمله
منابع نفت جنوب ايران ،بين ّ
قيموميت انگلستان وھندوستان
النھرين زير
ّ
جدی
آماده به خيزش ،وسرزمينھای جنوبی خليج پارس درخطر ّ
قرارميگرفت ،که زيانی به مراتب بيشتر از برسرکارآمدن يک دولت
مقتدر مرکزی ومخالف با ُمداخالت بيگانه درامورايران بود ،که وزير
امورخارجۀ انگلستان به خاطرنخوت بيجا ودرک نادرستش ازآن غافل
مانده بود.
دبربه ويژه که در بيوگرافی
وم ّ
بنابراين ازديد يک انسان ُمدير ُ
آيرونسايد ،از او به ھمين عناوين يادشده است ،تحمل ضررکمتربه
منظور ازدست ندادن منافع بيشتر ارجح بوده است ومنطق نيز چنين
حکم ميکند ،وگرنه ژنرال نامبرده را ھيچگاه غم ايران وايرانی نبود،
کاری بود که به ابتکار شخصی وبه ھدف ازدست نرفتن منافع کشورش
ازساير منابع ارزنده ترانجام ميداد ،نه بندوبست با رضاخان که درخدمت
امپراتوری بريتانيا باشد .کفايت واستعدادی که لردکرزن ازآن بی بھره
بود.
تأسف است که مردان شجاع وميھن دوستی چون رضاشاه،
جای ّ
بجای اينکه قدربينند وبرصدرنشينند ،ازسوی پاره ای ازھم ميھنان شان
به َغ َرض و يا از روی نا آگاھی و بدون دردست داشتن مدرک وسند،
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باسفسطه ومغلطه وياباتحليل ھای نادرست ،مورد بی مھری قرارميگيرند
وسعی ّ
درلکه دارشد کردنشان ميشوند ،تا رغبت خدمتگزاری وميھن
دوستی از سرزمين ايران برا ُفتد.
يکی ازداليل عمده لزوم خروج نيروھای نظامی انگلستان
ازايران ،عالوه بر مسأله مالی واعتراض شديد نمايندگان مجلس بريتانيا
مجلس لردھا وروزنامه نگاران و نويسندگان وانتقاد دول خارجی بويژه
آمريکا وفرانسه پس ازپايان جنگ جھانی نخست ،بستن راه بھانه به
صراًخواستار خروج نيروھای
روی دولت روسيه شوروی بود که ُم ّ
نظامی انگلستان ازايران بود ،که تھديد ميکرددرغيراينصورت ناگزير
خواھد بود وارد خاک ايران شود ،چرا که براين باوراست که استقرار
نيروھای نظامی انگلستان درشمال ايران ،با توجه به پايان يافتن جنگ
جھانی ،به ھدف تجاوز به خاک شوروی وکمک به مخالفان آن رژيم
است.
آيرونسايد ،مينويسد» :باقی ماندن نيروی کوچک ما درشمال
ايران ،اينک مخالفت پارلمان ومطبوعات را برانگيخته بود ...به مسايل
ماباعنوان اغتشاشات ايران اشاره ميشد ،لرد کرزن طی نطق طوالنی
درمجلس لردھاسعی کرده بود سياست خود را توجيه کند ،اما پاسخ ھای
خشم آگين به سخنان اوداده شده بود ،يکی ازکسانی که بر او خرده
گرفته بود ،ميخواست بداند چرامابالفاصله به وطن برنميگرديم ،او با
لحنی طعنه آميزپرسيده بودماندن درايران تافصل بھار چه فايده ای دارد؟
از ژنرال آيرونسايد ،خواسته شده که چه کاری بايد انجام دھد ،آيا
قدم مھاجمين بلشويک را با ُگل سرخ ايران گلباران کند..؟«.
ميخواھد َم َ
٨٢

نورمن ،در گزارش تلگرافی شماره  ٧٧٢مورخ  ٢٩نوامبر
 ٨] ١٩٢٠آذر  [١٢٩٩به وزيرامورخارجه انگليس ،به پاراگراف اول
تلگرامی که "مشاورالممالک انصاری" وزيرمختار ايران درمسکوبه
ايران مخابره کرده و وزير امور خارجه ايران دراختيار وی نھاده بود،
اشاره ميکند ،درآن تلگرام آمده بود» :باوزارت خارجه ]روسيه
شوروی[ در باب اين امورصحبت کردم ،درباب عقب نشينی قوا ،ترس
آنھا بيشتراز اين است که قوای انگليس انزلی را اشغال و آذربايجان
]سرزمين آنسوی رودارس بانام تاريخی آران[ را تھديد کند ،اگرچه آنھا
تخليه انزلی را موکول به تخليه قوای انگليس ازايران کرده اند ،اما من
فکرميکنم ضرری نخواھد داشت اگر به آنھا قول بدھم که قوای خارجی
ازمنجيل بطرف انزلی پيشروی نخواھدکرد...

 - ٨٢ضميمۀ خاطرات ژنرال آيرونسايد )ترجمه بھروز قزوينی(۶٣ .
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موقعيت کنونی
نورمن ،سپس درپايان اين پاراگراف ميافزايد:
ّ
مذاکرات ميان حکومت اعليحضرت ]دولت بريتانيا[ و حکومت روسيه
شوروی که من ازآن بی اطالعم درعين حال ميتواند اين امکان را فراھم
کندکه حکومت اعليحضرت به حکومت شوروی اطمينان دھدکه
٨٣
نيروھايش به آذربايجان حمله نخواھد کرد«.
کليه نيروھای
اما دولت شوروی به چيزی کمتر ازخروج کامل ّ
نظامی بريتانيا از خاک ايران راضی نبود ،بديھی بودکه حضورآنھمه
باتوجه به اينکه نيروی
نيرو و تجھيزات نظامی انگلستان درشمال ايران،
ّ
پرفورث( قبالً به ژنرالھای ھوادار تزار ُ
)کلچاک ،دنيکن
شمال )نورت
ٍ
ّ
وحتا درآن ديار نيرو
ووراندل( و استقالل طلبان قفقاز کمکھايی کرده
پياده کرده بوده است ،موجبات نگرانيھايی سران رژيم نوپای شوروی
رافراھم َآو َرد.
نورمن ،در تلگرام ديگری به شماره  ۴۶مورخ  ٢١ژانويه
] ١٩٢١اول بھمن  [١٢٩٩با قيد خيلی فوری به لردکرزن گزارش
ميدھد...» :حکومت روسيه شوروی در اينجا اعالم کرده است که يک
فرمانده واقعی ،نه نمايشی به منظور بازسازی ارتش ملی ايران ،به
گيالن فرستاده است ،بطوريکه اين نيرو حاضرباشد به محض تخليه
تھران توسط نيروھای بريتانيا ،بسوی پايتخت سرازير شود ...بھانه
دولت شوروی برای عدم تخليه نيروھايش ازگيالن اين است که
آنھاميترسند قوای شمال پيش از تخليه ايران به باکوحمله کند ...ھمچنين
مرتبا ً گزارشھايی ازمنابع مختلف ميرسد ،مبنی براينکه سی ھزار قوای
بلشويک درباکو متمرکزشده اندتادرفصل بھار به ايران حمله کنند.«...
٨٤

ھارولد نيکلسن ،تاريخ نگارانگليسی ،که زمانی در سفارت
توجه به شرايطی که با روی
انگليس در تھران خدمت ميکرده است ،با ّ
کارآمدن بلشويکھا در روسيه بوجود آمده بود ،درباره حضورنيروھای
انگليس درايران نوشت» :ھم غيرمنطقی بود و ھم خطرناک!«.
دکترمحمد جواد شيخ االسالمی ،بااشاره به نوشته نيکُلسن
مينويسد» :غير منطقی بود از اين رو که حضوراينھمه واحدھای نظامی
رادرخاک يک کشوربيطرف ،آنھم يکسال ونيم پس ازخاتمه جنگ
]جھانی نخست[ ابداً نميشد توجيه کرد ...نگاه داشتن آنھمه قوای مسلح
مقدمات حمله
تھيۀ ّ
درايران مفھومی جزاين نداشت که انگليسی ھادرصدد ّ
به خاک روسيه برای برانداختن رژيم کمونيستی آن کشورھستند و خاک
ايران را عمالً به عنوان پايگاه نظامی اشغال کرده اند ،خطرناک بود از
اين جھت که رژيم نوبنيان شوروی امکان نداشت چنين وضعی راتحمل
 - ٨٣ھمان ٩٨ .
 - ٨٤ضميمۀ کتاب خاطرات آيرونسايد ،ترجمۀبھروزقزوينی١٧۴ .

٧٤

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

کندوبه امپرياليستھای انگليسی که تشنه خون اين رژيم بودند ،اجازه
دھد که زيرپوشش قرارداد  ١٩١٩زمام حکومت ايران را قبضه کند و
٨٥
امنيت منطقه نفت خيزقفقازراتحت تھديد دايمی خودقراردھد«.
ّ
ملک الشعرای بھار ،مينويسد ...» :تلگرافی ازحکومت ساويت
]روسيه شوروی[ رسيده بودکه صورت يادداشت داشت ،ومفادش اين
بود که :دولت ساويت از دولت ]ايران[ تقاضا داردکه قوای انگليس
راازخاک خودخارج کندّ ،
واالقوای ساويت ناچار به ايران حمله
خواھدکرد ،اين خبر در ٢٠شعبان درروزنامه "ايران" منتشر گرديد،
درھمين احوال ھم حکومت ُمساواتی ھای باکو سقوط يافت وقوای سرخ
٨٦
قفقاز را تصرف کرد وبه سروقت دولت ايران شتافت.«...
سردنيس رايت ،درکتابش زيرنام "انگليسيان درايران"
مينويسد...» :ژنرال سر ادموند آيرونسايد در نھم اکتبر ١٧] ١٩٢٠
مھرماه  [١٢٩٩فرماندھی "نورپرفورث" را ازژنرال "ھوبيت من چم
پين" تحويل گرفت ،چندماه پيش ازآن ،اين نيرو دربرابربلشويکھای
وروحيه
روسی که درکرانه خزر پياده شده بودند ،شکست سختی خورده
ّ
روحيه،
خودرا بطور ناگواری ازدست داده بود .وظيفۀ آيرونسايداصالح
ّ
جلوگيری ازبلشويکھا وتأمين امکانات اخراج آنان ]از ايران[ درآينده
بود ،نيروھايش درآن ھنگام قريب شش ھزار افسر و سرباز بود ،ولی
بيشتر آنھا مأمور نگھداری گردنه منجيل درجاده قزوين ورشت بودند،
ّ
وبقيه درقزوين به حالت ذخيره
توقف داشت .اندکی پس ازآمدن
ّ
عده شان به سه ھزار نفر ميرسيد و تحت
آيرونسايد ،قزاقھای ايرانی که ّ
فرماندھان روسی وايرانی بودند ،بوسيله نيروھای بلشويک از مازندران
]و از گيالن نيز[ رانده شدندودرا ُردوگاه آقابابا نزديک قزوين توقف
کردند و در آنجا باتوافق مقامات ايرانی تحت نظر آيرونسايد ،به اصالح
خودپرداختند.
آيرونسايد ،يک افسربلند قد ّ
وجذاب ونظامی حرفه ای بود که به
مردعمل و سرعت تصميم گيری شھرت داشت ،اوبه حق معتقدبود که
ضدانگليسی ُ
وطعمه
افسران روسی
روحيه خود را ازدست داده اندّ ،
ّ
خوبی برای تبليغات بلشويکی ھستند ،از اينرو تصميم گرفت ھمه شان
بايد بروند ،باکمک نورمن ،شاه را واداشت درنھايت بی ميلی آنان را
اخراج کند ،دراين اثنا آيرونسايد و نورمن به ابتکار خود ،بدون کسب
اذيت کردن ُک ُ
رزن که مراقب ھرحرکتی
جوزی ازلندن ،وبيشتربه جھت ّ
ُم ّ
شخصيت بی نفوذبنام سردارھمايون
درايران بود ،عمل کردند .شاه يک
ّ
رابجای فرمانده برکنار شده روسی قزاق گماشت ،درھمان موقع
 - ٨٥سيمای احمدشاه قاجار٣۶٠ .
 - ٨٦تاريخ مختصر احزاب سياسی ايران ،دفتر يک ۴٢ .

٧٥

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

آيرونسايد سرھنگ دوم "ھنری اسميت" را از ھنگ "چی چشتر" به
٨٧
نظارت درامورمالی قزاق خانه درجريان تجديد سازمانُ ،گماشت«.
بافضايی که در روزھای پيش ازکودتادرايران به وجودآمده بود،
شرايط از ھر حيث برای تغييرسياسی فراھم شده بود ،چرا که ھمه
درانتظاربروز يک معجزه ،يک ُمنجی ،يک رھبريافرمانروايی
دبر بودندتا کشوررا ازآنھمه بی سروسامانی و نکبت وحقارت
بااقتداروم ّ
ُ
عده ای نيزدرصددبرپايی کودتا بوده اند تابه زعم خود
برھاند ،وديديم که ّ
طی ساليان درازدچارآن بالياشده
کشور ومردمش را از گرفتاريھايی که ّ
بودند ،نجات دھند ،اما اين کودتا بدست رضاخان ميرپنج بوقوع پيوست.
آيرونسايد ،در دفتر خاطراتش نوشت ...» :روز  ١۴فوريه
 ٢۴] ١٩٢١بھمن  [١٢٩٩به طرزی غيرمنتظره من يک تلگرام رمز
خصوصی ازژنرال "ھالدين" دريافت کردم ،من بايد حداکثر تا بيستم ماه
]فوريه[ خود را به بغداد ميرساندم ...آن شب من دراين باره زياد
فکرکردم وبسيارکم خوابيدم ،چون فرمانده خود را خوب ميشناختم،
ميدانستم که چقدرازدستوروزارت جنگ برای اعزام من به بغداد ناراحت
است ،آنھم درزمانيکه اوبيش ازھميشه به حضورمن درايران احتياج
٨٨
قضيه سر در نميآوردم.«...
داشت ،من چيزی از
ّ
درآينده خواھيم ديدکه دستورفرا خواندن ژنرال آيرونسايد ،به
بغداد ازسوی وزارت جنگ انگلستان ،براثر فشار لرد ُک ُ
رزن،
وزيرامورخارجۀ آن دولت به خاطرعدم رضايت واختالف نظروی با
کارھای آيرونسايد در ايران بوده است .در غير اينصورت اگر
اومأموريتی ازبرای برپايی کودتا به دست رضاخان از سوی دولت
بريتانيا ميداشت ،ضرورت ايجاب ميکرد تاپيروزی کودتا درايران ماندگار
باشد.
آيرونسايد ،پيش ازترک ايران ،تصميم ميگيرد با احمدشاه ونورمن
خداحافظی کند ،از اينرو به تھران ميرود ،و روز پانزدھم فوريه ١٩٢١
]شش روز مانده به کودتا[ ھمراه نورمن به ديدارشاه نايل ميشود.
او در جای ديگر دفترش نوشت ...» :پيش ازترک ايران
ميخواستم به شاه ايران ووزير مختاربريتانيا ادای احترام کنم ،وا ّ
لبته
ميدانستم که وزيرمختار تاچه حد از عزيمت ناگھانی من ناراحت خواھد
شد ،ھمانروز ] ١۵فوريه  [١٩٢١آقای نورمن را در جريان گفتگوی
طوالنی خودبارضاخان گذاشتم وباھمکاری او ]رضاخان[ تاريخ خارج
شدن بريگاد قزاق را از زير چترحمايتی قوای بريتانيا را تعيين کردم...
او ]نورمن[ بسيار بيمناک بودکه کارشاه ساخته خواھدشد ،من به اوگفتم
 - ٨٧سايه ای ازسردار١٩٨ .ـ ١٩٩
 - ٨٨خاطرات ژنرال آيرونسايد۶۵ .

٧٦

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

من به رضا اعتماد دارم ،مجبور بودم ديريا زودقزاق ھارا رھا کنم که
٨٩
به کارخود برسند.«...
واھمه نورمن ،از گفته ھای آيرونسايد ،درمورد تصميم
رضاخان ،که بزعم او سقوط احمدشاه را در برداشت ،نشان ميدھدکه نه
تنھا اواززمان خروج قزاقھا از آقابابا به ھدف کودتا ،تا آن روز )شش
روز مانده به کودتا( بی خبر بوده ،بلکه برای لرد کرزن نيزاحتمال کودتا
توسط قزاقھا دور ازذھن بوده است ،چراکه اوتا آن لحظه درتالش برای
برسرکارآوردن نخست وزيری مقتدر بنام "نصرت الدوله فيروز" بود تا
بتواند بدست او قرارداد  ١٩١٩را که بستگی به آبروی سياسی او
داشت ،به تصويب مجلس شورايملی برساند که ازاين بابت رشوه ای ھم
قبالً از دولت انگليس دريافت کرده بوده است ،ترديدی نبود که لرد کرزن
درصورت اطالع از ماجرا ،بھرترتيبی که بود مانع ازحدوث آن ميشد،
که دراين باره بازھم اشاراتی خواھم داشت] .سرآخر ببينيم قرارداد
 ١٩١٩بدست چه کسی رسميت پيدا ميکند[
گفتنی است که درھيچيک ازمکاتبات متبادله بين وزير مختار
انگليس ووزارت امور خارجه بريتانيا ،کمترين مطلبی که نشان دھد
کودتايی توسط قزاقھا مستقر در اردوگاه آقابابا صورت خواھد گرفت
ديده نميشود ،ضمنا ً اگرنورمن دست اندر کار بر پايی کودتا ميبود و يا
اگرازسوی دولت متبوعش دستوری برای انجام چنين طرحی دريافت
کرده بود ،برای ازقوه به فعل درآوردن اين طرح ،بطورقطع ويقين با
رضا خان فرمانده قزاقھا مذاکراتی از پيش ميداشت ،ودراين صورت
واھمه او ازشنيدن تصميم رضاخان وعزيمت قزاقھا بسوی تھران از
زبان آيرونسايد وسقوط شاه ،مورد نداشته است ،بنابراين عکس العمل
نورمن از آنچه که آيرونسايد به او گفته بود ،بيانگرآن است که نورمن
ووزارت امورخارجه بريتانيا کمترين نقشی در ديکته کردن برپايی کودتا
به رضاخان نداشته اند ،ھمچنين در ھيچيک از مکاتبات نورمن با لرد
ُک ُ
رد وبدل
رزن به چنين مطلبی بر نميخوريم ويا در ھيچيک از اسناد ّ
شده بين نورمن و لرد ُک ُ
رزن انعکاسی از ديدار رضاخان بانورمن ديده
نميشود ،وازآنچه که نورمن از بيوگرافی رضاخان پس از رويداد کودتا
لردک ُ
ُ
رزن ميدھد که به آن اشاره خواھم کرد تأييدی است بر ناشناخته
به
لردک ُ
ُ
رزن،
بودن رضاخان از برای وزيرمختار نامبرده وھمچنين از برای
ضمنا ً نوشته آيرونسايد ميرساند که سيد ضياء الدين وابسته سفارت
انگليس که بدون نظر وخواسته آن سفارت دست به کاری نميزده است
به احتمال زياد نميتوانسته است پيش از  ١۵فوريه  ١٩٢١برای برپايی
کودتا با فرمانده قزاقھا در اردوگاه آقابابا به گفتگو نشسته باشد ،چراکه
اگرگفتگويی دراين زمينه با رضاخان ميداشت بطورقطع ويقين سفارت
 - ٨٩ھمان ۶۶ .

٧٧

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

انگليس ازآن آگاھی مييافت ،اما نورمن ماجرا را برای نخستين بار
اوم ّبين عدم
ازآيرونسايد آنھم شش روز مانده به کودتا ميشنيد و واھمه ُ
آگاھی او از آنچه که قراربود بدست رضاخان صورت بگيرد ،بوده است،
ضمنا ً درتقريرات سيد ضياءالدين به جمال زاده ،که پيش ازاين به آن
اشاره شده است ،آمده بود ،که او برای نخستين باربا رضاخان درقھوه
خانه ای در مھرآباد تھران ديدارداشته است ،يعنی زمانيکه کودتاچيان
به مھر آباد از آباديھای پيرامون تھران رسيده بودند.
از اين زمان بودکه نورمن به زعم خود بجھت اينکه سررشته
کار کودتا و کودتاچيان را در دست داشته باشد ،سيد ضياءالدين را برای
ھمراه بودن با قزاقھا مأمور کرد و او با تمھيداتی خودرا به رضا خان
بيانيه دوم اسفند ١٣٠٠ابراز
نزديک کرد ورضاخان نيز بجھاتی که در
ّ
داشته بودوپيش ازاين نيزاشاراتی دراين باره شده است ،اورا ازروی
مصلحت انديشی ،به عنوان رھبرسياسی کودتا پذيرا شده بود.
نورمن ،در تلگرام شماره  ٩۶مورخ  ١١فوريه ] ١٩٢١ده
روز مانده به کودتا[ به لرد کرزن گزارش داد...» :فکرکردم که ارسال
گزارش در مورد ُبحرانھای مراحل مختلف کاراين وزيرمختار ،کار بی
فايده ای است ،حدود يکماه است که ايران حکومتی ندارد ،سپھدار
نتوانسته است کابينه ای تشکيل دھدکه موردقبول شاه و حکومت
اعليحضرت ]بريتانيا[ باشد ،واگر بخواھيم براين شرط تکيه کنيم که بنا
بر نظر آن جناب حکومتی که روی کار ميآيد ،حتما ً مجلس
رابازکندومعاھده رانيزتسليم نمايد ،بايد گفت اميد کمی وجوددارد که
ھيچکس ديگری بتواند موفق به تشکيل کابينه شود .يک نخست وزير
متوسل شود ،ميتواند برمخالفت
قوی وارتجاعی که مايل باشد به ارعاب
ّ
ھايی که نسبت به گشايش مجلس وجود دارد فايق شود ،من به شاه
اصرارکرده ام که چنين مردی را برگزيند ،اما اگرچه او صادقانه عالقمند
است که چنين کاری رابکند ،اما دراين حرف نيزصداقت دارد که
ميگويدتشکيل چنين حکومتی مخالفت ھای خشونت آميزی
رابرميانگيزاند ،لذاشاه بدون حمايت مداوم بريتانيا وبدون تخصيص
کمک مالی به دولت جديد ،چنين کاری رانخواھدکرد ،من ديگر وسيله
ای برای مجبور کردن اوبه پذيرش توصيه ھايم ندارم ،شکّی نيست که
اگر حکومت اعليحضرت ]انگلستان[ داوطلبانه اين معاھده منفور را
ُملغی اعالم کند ]قرارداد  ١٩١٩را[ ،اگرنه تنھامانع ،بلکه الاقل مھم
ترين مانع برسرگشايش مجلس برداشته ميشود ...نصرت الدوله باالخره
٩٠
به تھران رسيده ومن بالفاصله به ديدن او خواھم رفت«.

 - ٩٠ضميمۀ کتاب خاطرات آيرونسايد-ترجمۀ بھروزقزوينی١٩٨ .

٧٨

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

لرد کرزن ،قبالً طی تلگرام شماره  ۶۵٢مورخ  ١۵ژانويه
 ١٩٢٠از فکر بازگشت نصرت الدوله درمقام يک رييس الوزراء مرتجع
ومقتدر بنابه پيشنھاد نورمن پشتيبانی کرده ونوشته بود» :آمدن کابينه
ای نيرومندمايه خوشوقتی است ،ھم برای اداره امورکشور از تھران،
ّ
ياحتی اگرھم تخليه پايتخت ضرورت يابد ،برای فراھم آوردن کانون
٩١
بسيجی دراصفھان« و به او دستورداده بودبافيروز مشورت کند.
با اندکی دقت نسبت به مطالبی که بين نورمن ،ولرد کرزن،
مبادله شده است ،درمييابيم که نامبردگان تا روز  ١١فوريه ٢٢) ١٩٢١
خيله شان ُخطورنميکرد ،کودتايی
بھمن  (١٢٩٩تنھا چيزی که به ُم ّ
توسط قزاقھا بود ،چراکه آنان تا اين تاريخ چشم اميد به نصرت الدوله
دوخته بودند.
نورمن ،طی گزارش مورخ  ٢٣ژانويه  ١٩٢١به لردکرزن
مينويسد ...» :فيروز تاکنون دوبارعزيمت خود را به تأخير انداخته ولی
حاال قول داده است که روز  ۴بھمن حرکت کند ،اين نشان ميدھد که
چقدر دشواراست حتی به سياسی ترين فرد ايرانی ارزش وقت
٩٢
رافھماند«.
لرد کرزن ،در پاسخ گزارش  ١١فوريه  ١٩٢١نورمن ،طی
تلگرام خيلی فوری بشماره  ٨١مورخ  ١۶فوريه  ۵) ١٩٢١روزمانده
به کودتا( مينويسد» :تلگرام شماره  ٩۶مورخ  ١١فوريه شما حاکی
ازآن است که شمابطورکلی مواضع مارا به نحوی توأم با سوء تفاھم
درک ميکنيد ،درعين حال حکومت اعليحضرت ]بريتانيا[ کمترين تمايلی
به الغای يک جانبه معاھده ] [١٩١٩که باعث ميشود مسئوليتی که کامالً
٩٣
به گردن حکومت ايران است ،متوجه آن شود ،نداشته است.«...
نورمن ،باتوجه به شرايط اوضاع واحوال ايران واختالف
نظرھايی که با لرد کرزن بر سر مسايل ايران پيداکرده وبارھا ازسوی
اوتحقير شده بود ،تصميم ميگيرد بدون آنکه آنچه راکه ازآيرونسايد
شنيده بود به او اطالع دھد ،خودراباکودتايی که در ُ
ش ُرف وقوع بود،
ھمآھنگ سازد وبرای اينکه رشته کار را ھمچنان دردست خود داشته
باشد ،سيد ضياءالدين را درواپسين لحظات به سراغ کودتاچيان
ميفرستد ،وبه خيال خود ،باوقوع کودتا و روی کارآوردن سيدضياءالدين
باتوجه به وابستگی او به سفارت انگلستان ،برگ برنده را که ھمانا
روی کارآوردن دولتی مقتدر اما وابسته و گوش به فرمان بوده است،
دربرابر لرد کرزن روکند ولرد کرزن نيز دربرابر اين ابتکار عمل نه
تنھا با او ازسر مھر درآيد بلکه پاداش شايسته ای ھم نصيبش کند ،اما
 - ٩١برآمدن رضاخان و١۵٨ - ...
 - ٩٢ھمان ١۵٩ .
 - ٩٣ضميمۀ کتاب خاطرات آيرونسايد-ترجمۀ بھروز قزوينی ٢٠۶ .ـ ٢٠٧
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جوی که برعليه قرارداد  ١٩١٩ايجاد شده بود و بويژه وجود
بخاطر ّ
رضاخان عامل اصلی کودتا ،چنين نشد.
تا آنجا که ازمکاتبات بين نورمن ولرد کرزن برميآيد ،وزير
امورخارجه انگلستان ازنماينده سياسی اش درايران که سلف او توانسته
بود قرارداد  ١٩١٩را بامضای نخست وزير و دو وزيرکابينه اش
برساند ،انتظارداشت به محض ورود به تھران واشتغال بکار ،بدون
درنگ کوشش خودرا برای گشايش مجلس شورای ملی بکار َب َرد ،اما
چون او بخاطرمشکالت ومسايلی که ازنزديگ شاھدآنھا بودواوضاع و
شرايط را بھتر از رييس خود درک ميکرده نتوانسته بود آنچه را که
وزيرامور خارجه ازوی انتظار داشت ،بجا آورد ،از اين رو از ھمان ماه
ھای نخستين خدمت در ايران ،از چشم وزير افتادکه با بسياری
ازپيشنھادات وديدگاه ھايش مخالفت ميورزيد و يا با تحقير وسرزنش
پاسخ اوراميداد ،بگونه مثال:
لردکرزن ،طی تلگرام مورخ  ۶اوت ) ١٩٢٠تقريبا ً دو ماه پس
از اشتغال نورمن در ايران( با تأکيد برخصوصی ومحرمانه بودن مطالب
تلگرام ،خطاب به نورمن نوشت» :جناب وزير مختار ،اين تلگراف را
فقط برای ھدايت اعمال آتی شما مخابره ميکنم والزم نيست کسی از
مضمون آن مطلع گردد ،تصورميکنم بايد از اين موضوع آگاھتان کنم
که طول کالم تان در گزارشھايی که ميفرستيد وکثرت خود آن گزارشھا،
تنقيدات وتفسيرات نامساعد کابينه را برانگيخته است؛ دگرگونيھای
متوالی که ھمه روزه درصحنه سياست ھای ايران صورت ميگيرد و
تفصيل آنھا در گزارشھای سياسی شمامنعکس است وضعی پيش آورده
که اوليای مسئول بريتانيا در لندن حقيقتا ً عاجزمانده اند و نميدانند چه
کنند ،نه ميتوانند )بر مبنای گزارشھای شما( نظری معقول ومرتبط نسبت
حبوحه نگرانيھای وسيع ناشی
به اوضاع ايران ابرازدارندونه
قادرنددرب ُ
ُ
ازاوضاع کنونی جھان ،ميزان توجھی راکه بايد به مفاد گزارشھا مبذول
٩٤
گردد ،تخمين بزنند«...
طبيعی است که اينچنين مطالب غرورشکن وتحقير آميز به يک
عضو اداری با سابقه نميتوانسته است مطلوب وموردانتظار نورمن بوده
باشد ،به ھمين خاطر دو روز بعد از دريافت تلگرام لرد کرزن در تاريخ
 ٨اوت  ١٩٢١طی تلگرامی خطاب به لرد کرزن مينويسد» :جناب لرد
ـ جسارتا ًميخواھم اين سئوال را بکنم :آيا تلگراف شماره ۴٠١
عاليجناب پس از مالحظه مطالب تلگراف شماره  ۵٢٣من تنظيم و
مخابره شده بود؟ اگر جواب منفی باشد درآن صورت اجازه ميخواھم
٩٥
ازاجرای دستورات مندرج درتلگراف مزبور عجالتا ً خودداری کنم«.
 - ٩٤اسنادمحرمانه وزارت خارجه بريتانيا٢٩۵ .
 - ٩٥ھمان ٢٩۶ .
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لردک ُ
ُ
رزن ،طی تلگراف مورخ  ٢٠سپتامبر  ١٩٢٠به نورمن
باقيد بسيارمھم و فوری مينويسد» :آقای وزيرمختار ـ تلگراف شماره
 ١۶) ۶٣١سپتامبر( شما راجع به انتخابات ايران مارابی نھايت مأيوس
٩٦
کرده است.«...
مورخ  ٢۵سپتامبر  ١٩٢٠نورمن به لرد کرزن» :جناب
تلگراف ّ
متأسفم ازاينکه سياستی که درنتيجه فشار اوضاع ناچار به ّاتخاذ
لرد ـ
ّ
٩٧
آن درتھران شده ام ناراحتی کابينه را برانگيخته است.«...
باچنين مکاتبات و بالحنی آنچنانی که بين لرد کرزن ونورمن
جريان داشت ،سر دنيس رايت سفير کبير بريتانيا که بخاطر ويژگی شغل
سری و مکاتبات سفارت کشورش درايران دسترسی داشته
اش به اسناد ّ
است ،بدرستی اينچنين در کتاب »انگليسيان درايران« ،مينويسد:
مجوزی از لندن و
»آيرونسايد ونورمن به ابتکار خود وبدون کسب
ّ
بيشتر برای اذيت کردن کرزن که مراقب ھرحرکتی درايران بود ،عمل
کردند«.
به شھادت اسناد ومدارک فراوانی که به برخی ازآنھا اشاره شده
وبازبه برخی ديگر اشاره خواھد شد ،عامل رويداد کودتای سوم اسفند
 ٢١) ١٢٩٩فوريه  (١٩٢١چيزی بجز َج َنم وميھن دوستی وشھامت
موقعيت وشرايط مساعد ودلخواه
ربزه رضاخان وبھره گيری او از
ّ
وج ُ
ُ
نبود.
تأمل است آنچه را که آيرونسايد درباره قزاقھای اردوگاه
جای ّ
آقابابا دردفتر خاطراتش )برگ  (۴٩به اين شرح مينويسد ...» :برای
مدتی طوالنی آنھامثل بره ھای ُگمشده رفتارميکردند ...و ساده ترين
ّ
آموزشھای نظامی ]برای آنان[ پيشرفته ترين آنھا به حساب ميآمد«.
طراحی کرده
چگونه ميتوانسته است کودتايی را بدست اين افراد از قبل ّ
باشد؟ که بدون ترديدمأمور اين کار نيز نبوده است که به شرح بيشتر
آن خواھم پرداخت.
روحيه
لرد آيرونسايد ،مينويسد ...» :پدرم بعد ازبازسازی
ّ
نيروھای خودش ]پس از شکست از بلشويکھا وعقب نشينی تا منجيل[
موقعيت قزوين ،توانست افکارش راروی مسأله
و ثبات بخشيدن به
ّ
تجديد سازمان قزاقھای ايران متمرکز کند ،داستان انتخاب رضا خان

 - ٩٦ھمان ٣٣۴ .
 - ٩٧ھمان ٣٣٨ .
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ازسوی او برای فرماندھی اين قوا برای بسياری داستانی آشنا است،
ھرچند که پدرم درآن موقع نميدانست او روزی شاه ايران خواھد شد«.

٩٨

ژنرال آيرونسايد ،دردفتر خاطراتش درباره اوضاع ايران درعھد
پادشاھی "احمدشاه" و استقرار رژيم مشروطه نوشت ...» :از ديدگاه
يک انسان غربی ،اين کشور کامالً آماده است تابه دامان کمونيزم بيفتد،
طبقه باالی جامعه اين کشورکامالً فاسد و بی مصرف است واقشار پايين
بشدت تنگدست ،توده مردم چيزی از کمونيزم يا دموکراسی نميدانند...
ّ
ھرکسی راديدم ازمن سئوال ميکرد که پس ازخارج شدن نيروھای شمال
از ايران ،چه برسر اين کشورخواھد آمد ...ھيچ نيروی نظامی وجود
ندارد که بتواند درمقابل ھجومی ھرچندضعيف به آزادی آنھا ،ازآنان
٩٩
دفاع کند«.
جای يادآوری است که اين عبارات مربوط به ماه ھای نوامبر
ودسامبر] ١٩٢٠ابان و آذر  [١٢٩٩يعنی زمانی که آيرونسايد برای
نخستين بارفرصت ديدار از اردوگاه رابه ھمراه "سردارھمايون" يافته
بود و ھنوزبا رضاخان وويژگيھايش آشنا نشده بود.
سرپرسی کاکس ،در  ٩ژانويه  ١٩] ١٩٢١ديماه  [١٢٩٩از
بغداد به لرد کرزن نوشت» :فيروز دربين ّ
النھرين بود و به زيارت عتبات
در کاظمين ،کربال و نجف رفت وفتوای ارزشمندی که "ميگويد بلشويسم
بااسالم مغايرت دارد ،دراينجا بدست آورد" و ميافزايد ،فيروز حاضراست
به حمايت خود ازسياست وھدفھای بريتانيا ادامه دھد ،دل وجرأت
١٠٠
وتوانايی اوميتواندکمک بزرگی به ُنرمن وکابينه سپھدارباشد«..
لرد کرزن ،طی تلگرام شماره  ٣٠مورخ  ١۵ژانويه ١٩٢١
] ٢۵ديماه  [١٢٩٩باقيد خيلی فوری به نورمن مينويسد» :من باپيشنھاد
١٠١
شمادرمورد مشورت با شاھزاده فيروز موافقم«.
نورمن ،در  ٢٣ژانويه  ٣] ١٩٢١بھمن  [١٢٩٩به کرزن نوشت:
وضعيت را )در
»فيروز بيست روز پيش درتلگرافی درخواست کرده جلو
ّ
تھران( بگيرم تا او بيايد و با من حرف بزند ...نورمن اندکی بعد،
ساالرلشکر برادرکوچکتر فيروزراديد و نامبرده نقشه ھای آتی فيروزرا
برای اوشرح داد ]که[ فيروز نميخواھد وارد کابينه سپھدار شود ،ولی
ترجيح ميدھدسپھداردوسه ماه ديگر برسرکارباشد تا خودش بتواند بر
انزجار ديرين مردم از او ]از جھت دريافت رشوه از دولت انگلستان
 - ٩٨خاطرات آيرونسايد-ترجمۀ بھروز قزوينی ۴٨ .
 - ٩٩ھمان١۴ .
 - ١٠٠برآمدن رضاخان و١۵٨ - ...ـ ١۵٩
 - ١٠١ضميمۀ کتاب خاطرات آيرونسايد-ترجمۀ بھروزقزوينی ١۶٩ .
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در پيوند با قرارداد  [١٩١٩فايق آيد ،علّت اين انزجارھم چيزی جز
ّ
ترقی سريع اش در سياست نيست ،قصد دارد َز َبردستی شخص خودرا
درمجلس به ثبوت برساندومطمئن است که ازعھدۀ اين کار برخواھد
١٠٢
آمدوبعد ھم عزم نخست وزيری دارد«.
رد و
بانگاھی به تاريخ مکاتباتی که بين نورمن وکاکس وکرزن ّ
بدل شد و تاريخ رويداد کودتا ،ديده ميشود که ھيچيک از آنان يعنی لرد
کرزن )در حقيقت دولت بريتانيا( و نماينده ھای سياسی آن دولت درايران
وعراق ،از آنچه که حتا چندروزبعد ُرخ ميداد آگاھی نداشتند و در صدد
روی کارآوردن شاھزاده فيروز بودند ،تاچه رسد که طرحی برای برپايی
طراحی و آماده
کودتا بدست رضاخان ريخته باشند ،ترديدی نيست که ّ
سازی ورعايت جوانب کار وگزينش عامل کودتا وآموزش وبندوبست با
ترصد دولت شوروی ،ازآنچه که درايران ميگذشته
او ،بويژه دربرابر
ُّ
است ،به زمانی حداقل به چند ماه نيازداشته است.
گفتنی است درمکاتباتی که تا رويداد کودتا به فرماندھی
رضاخان صورت گرفته بود ،کمترين نامی از او ديده نميشود ودرآينده
خواھيم ديد که نامبرده تا اين زمان چھره ای ناشناخته از برای وزارت
امور خارجۀ بريتانيا وحتا تا ھفته پيش از کودتا ازبرای سفارت آن دولت
بود ،اگرچه در شايستگی وقدرت فرماندھی وتصميم گيری رضاخان
ترديدی نبود ،اما پايگاه سياسی نداشت ودرمحافل سياسی کشور مطرح
نبود ودرسطح جامعۀ ايرانی ھم ناشناخته بود و جز سپاھيگری،
درکارسياسی و اداری نبود ،اما بطور يقين ازپيشينه سيدضياءالدين ،و
وابستگی ھايش به سفارت انگليس مانند بسياری ديگر ازايرانيان
درھمان ايام آگاه بود ،چرا که سيدضياءالدين ،مدير روزنامه رعد ،با
مقاالتی که در پشتيبانی از وثوق الدوله و قرارداد  ١٩١٩مينوشت ودر
امور وزارتخانه ھا وژاندارمری مداخله ميکرده است ،کسی نبود که
شناخته شده نبوده باشد.
ھمانگونه که پيش ازاين نيز اشاره شده است ازآنجاکه رضا خان
بزعم خود نخواست با امتناع ازپذيرش سيدضياءالدين درمراحلی که
ھنوزبه پيروزی دست نيافته بود ،دولت انگليس توسط عوامل سرسپرده
داخلی و عوامل ديگرش )از جمله نيروی نظامی "نورپر فورث" که
ھنوزبخشی ازآن خاک ايران را ترک نکرده بود و تفنگداران جنوب "اس
ونظميه وبرخی از ايالت
ـ پی ـ آر" و ژاندارم ھای مستقر درپايتخت
ّ
وعشاير وابسته و (...در راه انجام ھدفش مشکلی ايجاد کند ،ناگزير وی
را به عنوان رھبرسياسی پذيرا شد ،تا در زمان مناسب يعنی پس از
موقعيت
پيروزی و استقرار کامل در پايتخت واستحکام بخشيدن به
ّ
 - ١٠٢برآمدن رضاخان و١۵٩ - ...
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وجايگاه خود ،با تمھيداتی عذر او را بخواھدکه ديرزمانی ازکودتا
نگذشته بودکه اينچنين ھم شد.
دراينجا يادآوری نکته ای ضروری است و آن اينکه درآن ايام
سری وبسياری ازمکاتبات و نوشته ھا(
)يعنی تاپيش از انتشاراسناد ّ
ھيچيک از زمامداران ورجال ايران ،از اختالف نظر شديد بين وزارت
امورخارجه انگليس و وزير مختارش )نورمن( کمترين آگاھی
نداشتندوھراقدام سفارت انگليس درايران را در اين زمان )و حتا
زمانھای پيش از اين زمان را( بنابه دستور آن دولت ّ
تلقی ميکردند،
وازآنجا که اقشار جامعه نيزبه طريق ا ُولی ھرگونه رويداد سياسی
رابويژه درسالھای اخير ،از ناحيه دولت امپراتوری بريتانيا قلمداد
ميکردند ،تا آنجا که عبارت مشھور »کار ،کار انگليسی ھا است« بر
زبانھا جاری شده بود! از اين رو رضا خان نيزدراين پندار از ديگران
ُمستثنا نبود ،و با چنين باوری بود که سيدضياءالدين را با ھمه اختالف
وم ِنشی ،برای ھمکاری درامور سياسی پذيراشده بود.
عقيدتی َ
ميرزا يحيی دولت آبادی ،درباره سيدضياءالدين طباطبايی چنين
مينويسد ...» :دراين وقت سيدضياءالدين مدير رعد ورييس ُکميته
زرگنده ]آھن[ واسطه است ميان دولت ]سپھدارمنصوررشتی[ وسفارت
انگليس ،پس رييس الوزراء بايد از واسطه ھم حرف شنوی داشته
برآورد ،تا اوھم به سفارتخانه انگليس
باشدومقاصد اووھمدستانش را
َ
١٠٣
ُ
آمدوشد کرده کارھای وی را آنجا انجام دھد«.
نورمن ،درگزارش تلگرافی شماره  ١١٣مورخ  ١٧فوريه
) ١٩٢١چھار روز مانده به کودتا( به لرد کرزن اطالع ميدھد» :نصرت
الدوله پيشنھاد ميکند که پاسخ به سئوال نخست وزير )سپھدار منصور
رشتی( از سوی حکومت اعليحضرت ]بريتانيا[ به تعويق افتد ،اوفکر
ميکندبا اينکار ،کابينه حاضرقادربه بقاء نيست و وقتی دولت سقوط کند،
اوميتواندشخصا ًبرکارھا مسلط شود ،به اين طريق ميتوان از خطری که
رد
در تلگرام شــماره  ١٠٧مـن بـــه آن اشاره شده ،يـــعنی ازخطر ّ
شـدن معاھده ]قرارداد  [ ١٩١٩توسط يک حکومت ضعيف اجتناب
١٠٤
شود«.
نورمن ،اگرچه دوروز پيش ازارسال گزارش فوق ،ازکودتايی
ُ
درش ُرف وقوع بود درديداری که با آيرونسايد داشته آگاه شده بود،
که
اما به دليلی که پيش ا از اين به آن اشاره شده است نخواست ُک ُ
رزن را
در جريان اين امر قراردھد ،چراکه به اين نتيجه رسيده بودآنچه را که
حساس ورجال ُم ّدعی اما
اوازنزديک شاھد پريشيدگی اوضاع وشرايط ّ
 - ١٠٣حيات يحيی ،دفتر ١٨١ - ۴
 - ١٠٤ضميمۀ کتاب خاطرات آيرونسايد-ترجمۀ بھروزقزوينی ٢٠٨ .
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ناتوان ايران ميباشد ،لرد کرزن بخاطر از دور دستی برآتش داشتن وطبع
متکبرانه اش نميتواند درک کند ،ودرصورت آگاھی ازکودتايی که در
ّ
ُ
ش ُرف وقوع بود ،به ھرنحوی که امکان داشت ،خواه ازطريق
"نورپرفورث" که ھنوز بخشی ازآن درقزوين مستقر بوده )دراين زمان
آيرونسايد يکی از مخالفان کرزن بخاطر انتقال به بغداد برآن نيرو
فرماندھی نداشت( و نيروی تفنگداران جنوب "اس ـ پی ـ آر" و خواه
بابھره گيری ازايالت وعشاير وابسته و ...از آن جلوگيری ميکرده است،
عکس العمل کرزن پس از دريافت خبر کودتا که به آن اشاره خواھد شد،
مؤيداين ديدگاه ميباشد.
ّ
نورمن ،با توجه به فضای سياسی و اجتماعی بوجود آمده از
رھگذر قرارداد  ١٩١٩در ايران که از آن دريکی ازگزارشھايش به
وزارت امورخارجه انگليس با عنوان "قرارداد منفور" ياد کرده وخشم
کرزن را برانگيخته بود ،ازجھت اولتيماتوم شوروی نيز ،منافع
کشورش راچه درايران ازجھت منابع نفتی وچه ازبابت ھندوستان در
ستبدانه اش ،به
وم ّ
خطر ميديده است ،ولی کرزن با خوی استعمارگرانه ُ
خاطر واھمه ازدست دادن وجھه واعتبارسياسی اش ،ھمچنان بی
صبرانه درپی تصويب قرارداد  ١٩١٩درمجلس شورای ملی ايران و
اجرای آن با به صدارت رساندن نصرت الدوله به ھر ترتيب بود.
از سياق کار نورمن ،درپنھان نگه داشتن آنچه راکه درباره
ّنيـت وھدف رضاخان از آيرونسايد شنيده بود ،چنين برميآيدکه او براين
انديشه بودکه لرد کرزن پس از آگاھی ازوقوع کودتايی که سيدضياءالدين
رھبرسياسی آن است وبه مقام نخست وزيری منصوب شده است ،با
توجه به پيشينه سيدضياءالدين خوشحال خواھد شد و با اين تک خالی
که برزمين خواھدزد ،کدورتی راکه کرزن ازاوداشته است برطرف
خواھد شد و جا و مقامی برتر خواھد يافت ،اما چنين نشد.
سيدضياء الدين ،نيز از آنجا که ازطريق سفارت دريافته بود که
ومقتدرميباشد ،پس از
لرد کرزن در پی جستجوی نخست وزيری مرتجع ُ
رويدادکودتا از شاه قاجار خواست که درحکم رياست وزرايی اش واژه
"ديکتاتور" قيد شود و بازداشت عده زيادی ازرجال به دستوراو نيز
بخاطر تأمين نظر لرد کرزن بودتا وانمود کند که او ھمان نخست
وزيرمقتدری است که ازھيچ چيز وھيچ کس واھمه ندارد.
روزيکه کودتا درتھران بوقوع پيوست ،نورمن در ھمان روز
) ٢١فوريه  =١٩٢١سوم اسفند  (١٢٩٩طی تلگرام شماره  ١٢١به
لرد کرزن گزارش داد» :واحدھای مأمور در قزوين وھمدان بريگاد قزاق
که حدودا ًاز  ٢۵٠٠تا  ٣٠٠٠نفر تشکيل شده با ٨توپ و  ١٨مسلسل
تحت فرماندھی سرھنگ رضاخان از قزوين به تھران آمدند واندکی پس
٨٥
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ازنيمه شب  ٢١فوريه وارد شھر شدند ،ھنگاميکه آنھاھنوز خارج شھر
اردو زده بودند ،نمايندگان شاه ]قاجار[ و کابينه و دو تن از ھمکاران
من برای اطمينان يافتن از مقاصد آنھاوممانعت ازورودآنھابه شھر،
بسوی آنھا رفتند ،اما اين ھيئت دربرآوردن اين مقصوداخير توفيق
نيافت.
رضاخان ،گفت :قزاقھا که تجربه برخورد با بلشويکھا را دارند
و ميدانند که آنھا چه کسانی ھستند ،ازديدن اينکه دولتھای بی کفايت
يکی پس از ديگری درتھران بر سرکار ميآيند وھيچکس درفکراقدامی
برای مقابله با ھجوم بلشويکھا پس ازتخليه قوای انگليس نيست ،خسته
شده اند ،ازاين روآنھا به تھران آمدند تا حکومتی قوی برسرکار آورند
که بتواند اين مسأله راحل کند ...احتماالً انقالبيون سيدضياءالدين را به
١٠٥
نخست وزيری منصوب خواھند کرد.«...
بايک نظراجمالی به گزارش مورخ  ٢١فوريه  ١٩٢١نورمن
درخواھيم يافت که او از ابراز حقايق به مافوق خود طفره رفته ودست
به پنھانکاری زده بوده است ،تا نشان دھدکه دربرابرامر انجام شده ای
حس نفرت کرزن نسبت به
قرارگرفته است ،درضمن با توجه به
ّ
بلشويکھا گزارش را بگونه ای تنظيم کرد که نظرموافق او را از آنچه
که روی داده بودجلب کند ،بويژه که نوشت نخست وزير کودتا
سيدضياءالدين خواھد بود ،که وابستگی اش به سفارت انگليس برای
کرزن کامالً روشن بود.
لرد کرزن ،نيز آنچنان خام نبود که بارويدادکودتا ،از پنھانکاری
نماينده اش سر در نياورد وفريب گزارش اورا بخورد ،چرا که دردرجه
نخست ،ھمراھی سيد ضياءالدين با کودتاچيان که با سفارت رابطه ای
تنگاتنگ داشته است ،برای کرزن غير قابل پذيرش بود که سفارت
باوجود چنين کسی درميان کودتا چيان ،از چنان برنامه ای از قبل بی
خبرمانده باشد ،واين ُدم خروسی بود که کرزن اززيرردای نورمن
آشکارا ميديد ،ويا چگونه نورمن از حرکت قزاق ھا از قزوين تارسيدن
به تھران که شش روز به درازا انجاميده بود ،با ھمه عواملی )غير از
سيد ضياء( که در دسترس داشته ،نتوانسته است ازحرکت وقصد قزاقھا
آگاه ومراتب راپيش ازوقوع برحسب وظيفه ايکه داشته است به وزارت
امورخارجه انگليس گزارش دھد ،حال آنکه در زمان گزارش  ١٧فوريه
 ،١٩٢١دو روزی بود که قزاقھا قزوين را بسوی تھران ترک کرده
بودند.

 - ١٠٥ھمان ٢١٠ .
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درموردعدم اطالع قبلی کرزن ازقصد قزاقھا تازمان رويداد و
حتا در ُبطالن باور آنان که برپايی کودتا راطبق طرح ونقشه وزارت
امورخارجه )يا بھتر بگوييم دولت انگلستان( قلمداد کرده وميکنند،
عالوه برداليلی که به آنھا اشاره شده است ،گفتنی است که اگرنورمن
برای برپايی کودتا ازلرد کرزن دستوری ازپيش دريافت کرده بود ،لحن
ومندرجات گزارش بگونه ديگربود ،آنچنانکه درموردنصرت الدوله ،بين
آن دومبادله شده بود ،درتأييد اين ديدگاه بازھم اشاراتی خواھم داشت.
لرد کرزن ،که ازنماينده سياسی اش درايران رودست خورده
طی تلگرام شمار  ٩۴مورخ ٢٨
بود ودرانتظار چنين رويدادی نبودّ ،
فوريه  ٧) ١٩٢١روز پس از رويداد کودتا( خطاب به نورمن نوشت:
»موقعيت تھران آنچنان به سرعت تغيير ميکند وعوامل ثبات چنان
ّ
نامطمئن اند که ھنوزنميتوان قضاوت کردکه آيا رژيم فعلی بيش از
اسالف خود پايدار خواھد ماند يانه؟ از اينرو در حال حاضر من ترجيح
ميدھم ناظر وقايع باشم و درباره الغای معاھده ]قرارداد [١٩١٩
ھمچنان براصلی که در تلگرام شماره  ٨١مورخ  ١۶فوريه ام به آن
اشاره کرده ام پافشاری نمايم ]پيش از اين به اين تلگرام اشاره شده
است[ اين نظرحکومت جديدايران که ابتدا معاھده را ُملغی کند وسپس
نکات پرسود آنرا بکاربندد ،ازنظرمن سفسطه آميزاست ،الغای رسمی
معاھده تحت الّشعاع اين عبارت که ھيچ خصومتی نسبت به بريتانيا
وجود ندارد ،قرار نميگيرد ]به زبانی ديگريعنی آنراخصومت آميزنسبت
به انگلستان ميدانم[ از طرفی الغای رسمی معاھده امرغيرالزمی است،
زيرامعاھده ھرگز به مجلس تسليم نشده که موردپذيرش قرارگيرد يا
نگيرد و ّ
البته اين اتفاق بخاطربالتکليفی حکومت پيشين ايران روی داده
١٠٦
است«.
به زبان بسيارساده وروشن يعنی اينکه آن اتفاق )رويداد کودتا(
به خاطر شرايط واوضاع درھم وبرھم حکومت پيشين ايران ]دوران
قاجار[ روی داده است نه براساس نقشه و خواست دولت انگلستان.
طی تلگرام
لرد کرزن ،گويا ازيادبرده بود ويات ُ
جاھل ميکرد که ّ
بسيار مھم و فوری  ١٩ژوئيه  ١٩٢٠خطاب به نماينده سياسی اش
کليه تشريفات
درتھران نوشته بود ...» :قرارداد  ١٩١٩با رعايت ّ
ومقررات بين المللی توسط نخست وزير مسئول )وثوق الدوله( که
بموجب فرمان رسمی شاه به اين سمت منصوب شده بود ،نيزبوسيله
)س َل ِ
ف شما سرپرسی کاکس( امضا شده است
نماينده تام االختيار بريتانيا َ
و در تمام مدتی که من درلندن به وزيرامور خارجه سابق ايران )نصرت
الدوله( فشار ميآوردم که اقدامات الزم را برای تسليم قراردادبه مجلس
 - ١٠٦ھمان
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وصحت
انجام دھد ،ھم او ،ھم من وھم ديگران ،ھمه ميدانستيم که اعتبار
ّ
قراردادھيچ ربطی به تصويب شدنش درمجلس ندارد حکومت بريتانيا
ازھمان روزيکه قرارداد امضاشد به منزله سندرسمی ّ
تلقی کرد و
١٠٧
مقرراتش را به معرض اجرا گذاشت«.
ميبينيم لرد کرزن ،که بموجب اين نوشته ،قرارداد مزبور را از
نظر دولت بريتانيا بخاطرامضای نخست وزير وقت ايران ]دوره قاجار[
و سرپرسی کاکس وزير مختار وقت آن دولت در ايران معتبر ورسمی
بحساب ميآورد و بمحض امضاء قرارداد نسبت به اعزام مستشاران مالی
ونظامی به ايران نيزاقدام کرده بوده است ،اينک با رويداد کودتا که
بدون نظراوصورت گرفته بود ،درمخالفت وشانه خالی کردن نسبت
بدرخواست رييس دولت کودتا ،به تصويب نرسيدن قرارداد مورد نظر
سنديت نيافتن قراردادبر ميشمارد!
را در مجلس ايران ،عامل اصلی
ّ
لرد کرزن ،در تلگرامی ديگر بتاريخ  ٣مارس ١٢] ١٩٢١
اسفند  [١٢٩٩بشماره  ٩٧با قيد خيلی فوری ،به نورمن گوشزد
ميکندکه» :نظرمن درمورد الغای معاھده  ١٩١٩در تلگرام شماره ٩۴
مورخ  ٢٨فوريه ،بيان شده است ،اگر حکومت فعلی ايران بر نظر
خود ]الغای قرارداد  [١٩١٩پافشاری کند ،بايد بداند که قرارداد وام نيز
فسخ خواھدشد ،وحکومت اعليحضرت ،حکومت فعلی ايران را در مورد
قسط اول وام وبھره مربوط که جزء ديون حکومت سابق است ،مسئول
ميشناسد ،برای اين مبلغ ازسوی وزيرماليه وقت رسيدی به سرپرسی
کاکس تسليم شده است ،اين مطلب درمورد بھای سالح ھايی که
بدرخواست کابينه ايران ]دولت سپھدار رشتی[ به آن کشورداده شده
نيزصادق است ،اگر حکومت فعلی معاھده  ١٩١٩را بطور يک جانبه
لغوکند ،حکومت اعليحضرت نيز ميتواند بطرزی مشابه تعرفه ھای
مصوبه در کنوانسيون ١٩٠٣
گمرکی را تغيير دھد و به رقم ماليات
ّ
برساند.
لرد کرزن ،پيش ازاين نيز در تلگرام محرمانه شماره ١١٧
مورخ  ٢۶فوريه  ٧] ١٩٢١اسفند  [١٢٩٩به آگاھی وزيرمختار
مسئوليتی
رسانيده بودکه» :شورای نظامی شديدا ًبا قبول ھرگونه
ّ
درموردبازسازی نيروھای ايران ازطريق قرض دادن افسران انگليسی
وچه ازطريق انتقال تجھيزات نظامی باآن مخالف است ،ھرگونه اقدامی
ازاين دست ،احتماالًبه تعھدات نظامی بيشتری ُمنجرخواھدشدکه ما نه
بودجه کافی ونه نفرات الزم را دراختيارداريم ،شورای نظامی ترجيح
ميدھد که چون حمل تجھيزات اضافی به صرفه نيست ،آنھا را درمحل
معدوم کنند ،زيرا اگرآنھا را بدست ايرانيان ]بخوانيد دولت کودتا[
 - ١٠٧اسنادمحرمانه وزارت خارجه بريتانيا ٢۵۵ .
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بسپاريم ،ممکن است درنھايت بدست بلشويکھا برسد ،درھرحال وزارت
مسؤوليتی درمورد حفظ جان يک افسر ندارد ...من با اين
جنگ ھرگز
ّ
نظرات شورای نظامی موافقم ودراين شرايط ]يعنی حال که برخالف ميل
وی کودتايی درايران صورت گرفته است[ بايد قاطعانه به شماخاطرنشان
کنم که به اطالع نخست وزير ]سيدضياءالدين[ برسانيد حکومت
اعليحضرت آمادگی الزم برای برآوردن تمن ّيات نخست وزير ايران را
١٠٨
ندارد«.
نورمن ،و بعداً بريچمن ]کاردار سفارت انگليس در تھران[ ھر
دو نظر داده بودند که حدوداً سه ھزار ]قبضه[ تفنگ وبيست مسلسل
متعلق به سپاه جنوب به حکومت ايران ]حکومت کودتای رضا خان[
١٠٩
فروخته شود ،ولی کرزن پيشنھاد آنان را رد کرد«.
نورمن ،در گزارش تلگرافی کامالً محرمانه بشماره  ١٢۵مورخ
به لرد کرزن ،نوشت...» :
 ٢۵فوريه ] ١٩٢١اسفند [١٢٩٩
سيد ]سيد ضياءالدين طباطبايی[ بطور محرمانه سياست خودرا به اين
ّ
شرح بامن درميان گذاشت ...معاھده ايران و انگليس بايد ُملغی اعالم
شود ،بدون انجام اين عمل حکومت جديد نميتواند کارش را شروع کند،
متضمن
بابيانيه ای ھمراه است ،مبنی براينکه اين امر
ُملغی شدن معاھده
ّ
ّ
ھيچ خصومتی نسبت به بريتانيای کبير نيست وحکومت جديد فوراً
شروع به جلب ُحسن ّنيت انگلستان خواھد کرد ،زيرا اين امر برای حيات
ايران جنبه اساسی دارد.
اقداماتی برای بکارگرفتن مستشاران نظامی ومالی انگليسی
برمبنای قراردادھای شخصی آغاز خواھد شد ،بطوريکه بھيچوجه انجام
اين امر به وجودقراردادی ميان دو کشور ايران وبريتانيا داللت نکند،
فعاليت ھای اين
توجۀ کمتری نسبت به
تاسرحدامکان
زيرا بايد
ّ
ّ
ّ
مستشاران جلب شود...ھدف اين است تاآنجاکه ممکن است نظر قدرتھای
ديگر جلب نشودوروسھاآنچنان که بايد به اينکه دوسازمان عمده
دردست انگليسی ھا است ،پی نبرند.
يک ارتش پنجھزار تنی در قزوين تشکيل خواھد شد وازسرھنگ
ھادلستن ،خواسته خواھد شد که فرماندھی اين قوا رابعھده بگيرد ،اين
سيد اصرار
قوا جای نيروھای ما را در جبھه بلشويکھا خواھد گرفتّ ...
دارد که نيروھای انگليسی بايد تازمانيکه به کمک افسران انگليسی
نيروی جديدی به سرعت فراھم گرددوجای آنھا را بگيرد ،درقزوين
بمانند ...او گفت که به منظورجلوگيری ازتحريک وبرانگيختن روسيه
شوروی ،برحضورعناصرطرفدارحکومت بريتانيا دردولت جديد درحال
 - ١٠٨ضميمۀ کتاب خاطرات آيرونسايد-ترجمۀ بھروزقزوينی ٢٢۵- ٢٢٠.
 - ١٠٩برآمدن رضاخان و٢۵٩ -٢۵٨ -...
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حاضر سرپوش گذاشته است ودرخاتمه گفت اگرحکومت بريتانيا
موقعيت خودرا در اينجا نجات دھد ،بايدسايه را فدای
ميخواھد
ّ
ّ
نحومؤثری به ايران
وجودکندوازپشت پرده بدون ھيچگونه تظاھر به
ُ
کمک کند .او مطمئن است که بادرپيش گرفتن اين سياست ،حکومت
بريتانيا ميتواندبه ھمه امتيازاتی که انتظارداشت ازطريق يک معاھده
١١٠
غير عملی به آنھا برسد ،دست يابد«.
مطالبی را که سيدضياءالدين ،محرمانه با نورمن درميان گذاشته
بود ،بيانگر اين نکته ميباشدکه او بظاھر امرتصويب قرارداد  ١٩١٩را
بخاطر شرايطی که در فضای سياسی آن روزھا ،چه ازنظر داخلی وچه
ازلحاظ خارجی وجودداشته است غيرعملی ميديده است ،که بانظر نورمن
که آنرا منفورخوانده بود ھم آھنگ بود ،اما بخاطر وابستگی اش به
سفارت انگليس وخوش خدمتی به آن دولت درانجام خواسته لرد کرزن
قضيه ،مفاد قراردادموردنظررابه
خواسته بودبا نھادن ُکاله شرعی برسر
ّ
نوعی فريبکارانه به موقع اجرادرآورد.
مستبدانه وخودخواھانه اش ،حفظ
اما لرد کرزن ،بخاطر خوی
ّ
وموقعيت سياسی اش را تنھا درگرو تصويب واجرای
آبرو
ّ
قراردادميديدکه درباره مزايای آن برای دولت بريتانيا ،بارھا درکابينه
ومجالس انگلستان دادسخن داده بود ،او بجزتصويب قرارداد
مزبورازسوی مجلس شورای ملّی ويا اجرای آن به ھرترتيب ازسوی
ھر دولتمرد ايرانی ،به چيز ديگر نميانديشيد.
لردکرزن ،طی تلگرام مورخ  ٢٠مارس  ٢٩] ١٩٢١اسفند
ماحسن
 [١٢٩٩به نورمن مينويسد ...» :رييس الوزراءبايد بداندکه ُ
خودرامکرربه ثبوت رسانيده ايم واکنون نوبت اوست که ُحسن ّنيت
ّنيت
ّ
منصه ظھور برساند ]منظور تصويب قرارداد درمجلس است[
خودرابه
ّ
درمورد پرداخت  ١٣١ھزار پوند ]رشوه ايکه برای تصويب قراردادبه
مھمات تصميم ما قطعی
وثوق الدوله ودوتن ديگرپرداخته بودند[ و قيمت ّ
است واگردولت ايران اين پول را نپردازد ،ھمانطور که سابقا ً گفتم مجبور
خواھم شد نسبت به تعرفه ھای گمرکی اقدام مقتضی به عمل آوريم،
١١١
دروضع کنونی ،دولت انگلستان نميتواند به ايران وام بدھد.«...
ومنصفی ازخواندن تلگرامھايی که بين لرد ُک ُ
رزن
ھر بيغرض ُ
ووزيرمختارش نورمن پس از رويدادکودتا صورت گرفته در مييابد که
ُک ُ
رزن ازاينکه برخالف خواسته و انتظارش کودتايی بدست نيروی قزاق
درايران بوقوع پيوسته بود ،به سختی آزرده وخشمگين شده بوده است،
 - ١١٠ضميمۀ کتاب خاطرات آيرونسايد-ترجمۀ بھروزقزوينی ٢١۴- ٢١٣ .
طراح کودتا ،نگارش علی شعبانی١۵۶ .
ّ - ١١١

٩٠

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

تا جاييکه ناگزيرميشود دربرابراين شکست ،با اندوھی بسيار ،درمجلس
لردھا به آن اعتراف کند.
ترديدی نيست آنچه راکه سيدضياءالدين ،درپرده )به نوشته
نورمن درگزارش  ٢۵فوريه  (١٩٢١بانورمن ،درميان گذاشته بود تا
دولت انگلستان باپيشنھادش موافقت کند ،ازنظر رضاخان پنھان نمانده
ضد دخالت
سيدبا وزير مختار با مشی وخوی ّ
بودو ديدارھای درپرده ّ
بيگانه رضاخان درامور کشور ،کمترين ھمخوانی نداشت و ھمين امر از
موارد مھم بروزاختالف بين رضاخان وسيدضياءالدين ويا بھتر بگوييم
بھانه ای بودتاپس ازيکصد روزصدارت ،ازکاربرکناروبه خارج
ازکشورتبعيد شود.
نکته قابل توجه اينکه نورمن بجز در گزارش مورخ  ٢١فوريه
] ١٩٢١سوم اسفند  [١٢٩٩به وزارت امورخارجه کشورش ،يعنی
روزيکه کودتا انجام شده بود تا سقوط سيدضياءالدين ،درھيچيک
ازگزارشھای خود نامی از رضاخان باھمه قدرت تأثير گذاری اش
سيد بابھره گيری ازبدترين
درامورکشورنميب َرد ،اما پس از برکناری ّ
َ
واژه ھا ،ازرضاخان بدگويی ميکرده است ،چراکه درابتدای امرگمان
ميبردبامطرح کردن سيدضياءالدين که برای لرد کرزن چھره ای شناخته
ُ
سيد به کرزن
شده بود ،خواھد توانست نقطه نظرھای خود را از زبان ّ
ّ
بقبوالند ،ضمنا ً نشان دھدکه کودتاچيان در کنترل اويند و براوضاع مسلط
است ،تا بدين ترتيب نظراوراکه تااين زمان از اعمالش درانجام وظايفش
ناراضی بوده است ،به خودجلب کند ،اما نه تنھا چنين نشد ،بلکه ُمنجربه
برکناری وی نه تنھا ازمقام وزيرمختاری درايران گرديد بلکه از آن پس
جايی ازبرای وی دروزارت امورخارجه ويا بطورکلی در دولت انگلستان
نبود!
با يک نظراجمالی نسبت به مخالفت لرد کرزن با پيشنھادات
سيدضياءالدين در مييابيم که اگر کودتای سوم اسفند  ١٢٩٩طبق طرح
ونقشه دولت بريتانيا بود ،چگونه بود که بدرخواست نخست
وزيربرسرکارآورده اش ،باھمه وابستگی ھايش آنگونه پاسخ ميداد ونه
تنھاتمامی کمکھای مالی ومساعده ھايی را که به دولتھای پيش از
کودتاميپرداخت دريغ کرده بود ،سھل است که حتی ترجيح داده بود سالح
ھايی را که حمل آنھا به ھنگام خروج نيروی شمال مقرون بصرفه نبود،
درمحل معدوم کنند ودراختيار دولت کودتا قرار ندھند ،ويا چگونه بوده
است که اگر قرارداد  ١٩١٩به تصويب ميرسيد ،برای حفظ جان
مستشاران نظامی ومالی انگليسی مشکلی ازبرای آن دولت درميان نبود،
ولی زمانيکه دولت کودتا حاضر به استخدام آن مستشاران شد ،چوب
الی چرخ نخست وزير کودتا گذاشت؟ و بسياری ديگر از ايندست پرسش
٩١
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ھا که جملگی بيانگردست اندرکارنبودن دولت انگلستان دربرپايی کودتا
است.
لرد کرزن ،از اينکه ميديد تيرش درباره تصويب وبه اجرا
درآمدن قرارداد  ١٩١٩با ھمه رشوه ھايی که به نخست وزيروقت
ودوتن ازوزرايش پرداخته ،به سنگ خورده است ،چنان خشمگين ونا
آرام شدکه گزارشھای اميدوارکننده نورمن در زمان نخست وزيری
سيدضياءالدين به کرزن ،نه تنھا موجب اقناع اونشد ،بلکه او را از کار
طی نطقی درمجلس لردھا،
برکنار کرد وپس از سقوط سيدضياءالدينّ ،
به شکست سياست وبرنامه اش درمورد ايران به تلخی اعتراف کرد و
گفت» :دولت کودتا بخاطرسياستی که درپيش گرفته است ،صدمه خواھد
رد اين قرارداد گرفت
خورد ...باالخره دولت ايران تصميم خود را بر ّ
ودست مساعدت ما را که درتاريک ترين موقع به سوی آن دراز شده
متقبل شد،
ومسئوليت وقايع آينده وسرنوشت خود را
بود ،عقب زد،
ّ
ّ
اگرآقايان ُم ّ
وضعيتی که بدين طريق ايجادشده است
عظم سئوال نمايند
ّ
چگونه ميبينم مجبورم اعتراف کنم که وضع حاضره رابايک نظر نااميدی
ويأس ّ
تلقی مينمايم ...ولی اجازه ميخواھم بنام يک دوست قديمی ايران
به آنھا خاطر نشان نمايم دراين سياستی که درپيش گرفته اند تنھا دولت
ّ
متعلق به کشوری است
ايران صدمه خواھد خورد ...اين شرحی که دادم
محبت
که دارای تاريخ وگذشته بزرگ ميباشد ،که ماھميشه نھايت
ّ
ودوستی رانسبت به آن داشتيم بطوريکه فداکاری ھای بيشماری برای
اين مملکت نموده و از ابتدای جنگ ]جھانی نخست[ ميليونھا خرج
نموده ايم ولی حاليه مملکتی است که ميخواھد به ميل خودسير
جدی به طرف مقصوديکه من نميخواھم پيش بينی
نمايدوظاھراًبايک قدم ّ
سف آور است ،پيش ميرود ،خيلی مايل بودم
کنم ،ولی ميدانم که خيلی اَ َ
ميتوانستم اظھارات قشنگتر ودرخشنده تری راجع به ايران بنمايم
ازکليه نطق ھايی که تا بحال
ازوضعيات بدھم،
واحصائيه روشن تری
ّ
ّ
عده آنھا زيادباشد ،نطق امروز
راجع به ايران نموده ام وگمان ميکنم ّ
١١٢
من بيش از ھمه قرين حسرت وافسوس بوده است«.
کرزن ،درسخنرانی شرمسارانه اش که درمجلس لردھا
بخاطرموقعيت تاريک ايران وازراه دوستی
مدعی شد که
ايرادکردّ ،
ّ
ومحبت ،قصد خدمت به ايران راداشته است و ...آيا پذيرفتنی است که
ّ
درراه دوستی وخدمت به ايران ١٣١ھزار پوند )در آن زمان معادل ۴٠٠
ھزار تومان( به نخست وزير وقت ودوتن ازوزيران کابينه اش و مبلغ
١۵ھزار تومان درھرماه به شاه قاجار ]احمد شاه[ رشوه بپردازند و
مدعی شوند که قصد خدمت به ايران راداشته اند!؟ که خود در
آنگاه ّ

 - ١١٢ھمان  ١۶١ .تا١۶۴
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تلگرام مورخ  ٢٠مارس  ١٩٢١به عنوان مأمورسياسی اش درايران
که پيش ازاين به آن اشاره شده ،اعتراف کرده است.
آيا باتوجه به سخنان پرآه وحسرت لرد کرزن درمجلس لردھا
وبرکناری نورمن بخاطر وقوع کودتا در ايران وعدم توفيق او درانجام
خواسته ھايش ،ميتوان پذيرفت که رضاخان ميرپنج باتمھيداتی که دولت
بريتانيا بکار برده برسرکارآمده بود وعامل سر سپرده آن دولت بوده
است ،دراين صورت آيا وزيرامورخارجه امپراتوری بريتانيای کبير به
چنان توضيح شرمسارانه ومأيوسانه و اعتراف به شکست سياسی اش
در مجلس لردھا مبادرت ميکردوسپس کمکھای مالی انگلستان که تاپيش
از رويداد کودتا ماھانه به دولتھای برسرکار پرداخت ميشده است ،به
مدعی طلبکاری آنھم با تھديد ميگرديد؟
دستوراو قطع ميشد ،و ّ
ژنرال سرپرسی سايکس دراينباره مينويسد ...» :نشانه ھای
شومی ھم ظاھر شده و به نسبتی که ماه ھا ميگذشت احساسات عليه
قرارداد افزوده ميشد ،سپھدار کار را بجايی رساند که تاريخ  ٢٠فوريه
 ١٩٢١را برای افتتاح مجلس تعيين نمود ،فردای آنروز رضاخان
حکومت را بدست گرفته واعضای کابينه سپھدار را توقيف کرد ،در٢۶
فوريه درست درھمان روزيکه قرارداد ايران وروس درمسکو به امضاء
الغاء قرارداد را اعالم داشت ،ھيچ چيز دراين موقع
رسيد ،کابينه جديد،
ِ
که بيش از اين قابل مالحظه باشد وجود نداشت ،مجلس ازاين تصميم
مدت جلسه به انگلستان ابراز خشونت
کابينه پشتيبانی کرده و در تمام ّ
شدت شکست خود را
وخصومت بعمل آمد؛ لرد کرزن واضع قرارداد به ّ
حس کردوبقول نويسنده شرح زندگانی او ]رونالد شی نويسنده کتاب
زندگی لرد کرزن[ برآرزوھای تباه شده خويشتن نماز وحشت غم انگيزی
١١٣
بجاآورد«.
ژنرال نامبرده که ساليان درازی درايران ميزيسته وازسوی
دولت بريتانيا عھده دار مشاغلی ازجمله فرماندھی نيروی نظامی اس-
پی -آر در جنوب بوده و کتابی در دو جلد زير نام »تاريخ ايران« نوشته
است ،در رابطه باکودتا ،تأييدميکندکه ھيچ چيز قابل مالحظه تر ازاين
شکست برای دولت بريتانيا نبوده است.
اگر ھم ميھنان ناآگاه مااز اينھمه اسناد ومدارک آگاھی ميداشتند
وياداشته باشند ،يقينا ً به دام فريب وسفسطۀ مخالفان رضا شاه،
نميافتادند و نميافتند و دوشاب را دوغ نميپنداشتند و نخواھند پنداشت و
تاريخ ايران را اينھمه آشفته نساخته و نميساختند.

 - ١١٣تاريخ ايران ،دفتر ٨٣٣ - ٢
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نورمن ،پس از برکنار شدن سيدضياءالدين ،در تاريخ  ٣١می
 ١٠] ١٩٢١خرداد  [١٣٠٠طی نامه ای باقيد محرمانه وفوری به شھاب
الدوله رييس تشريفات دربار احمدشاه به اين شرح مينويسد...» :
درھرصورت برای من وظيفه صعب و مشکلی درپيش است ،که بيم
ووحشتی را که ازسقوط کابينه سيد ضياءالدين درمحافل اقتصادی ومالی
وصحت عمل آن دولت ]دولت سيد ضياءالدين[ در امر
لندن که بدرستی
ّ
وآنھارامتقاعد کنم
ماليه اعتمادکامل داشتند ،بوجود آمده ،تسکين بدھم
ُ
ّ
١١٤
که وامی به دولت آينده بدھند.«...
نامه نورمن خطاب به شھاب الدوله نشان ميدھد که او ازبرکناری
غيرمترقبه و بدور از انتظارش بوده است ازعقيم ماندن ھدفی
سيد که
ُ
ّ
سيد به کودتاچيان درسر ميپرورانيد ،سخت برآشفته
کردن
باھمراه
که
ّ
شده وبر عاقبت کار خود انديشناک بوده است.
تلگرافی مورخ  ٢۵می  ١٩٢١به عنوان لرد کرزن ،ازرضاخان
به بدگويی پرداخت و او را دھاتی جاھل ولی ِزبِل خواند وافزود اگرچه
ضد بلشويک است ،اما سوءظن دردل من برميانگيزد...
صادقانه
ّ
رضاخان بدون رودربايستی به او ]به سيدضياءالدين[ گفت استعفا بده
١١٥
وبرو«.
علی شعبانی ،روزنامه نگار مينويسد» :پس از شکست قطعی
وقعيت خود ،نورمن راکه
قرارداد  ١٩١٩لرد کرزن ال ُبد برای حفظ م ّ
ازابتدانيزميانه خوشی با او نداشت ،پيشمرگ سياسی خودقرارداد وبه
اين ترتيب توانست چندصباح ديگر دررأس وزارت خارجه دوام بياورد،
بنا به نوشته شھاب الدوله" :چندی نگذشت که انگليسی ھا مستر نورمن
را احضار وشارژدافری را معرفی کردند که ناظر جريان امور بوده باشد،
گفته شد وزارت خارجه انگليس ازنحوه کار نورمن ناراضی بود ،چه
١١٦
ديگر نام ونشانی ازمشاراليه پديدارنگشت«.
آيا با اينھمه نشانه ھا واسنادميتوان براين باوربود که برپايی
کودتا براساس طرح ونقشه دولت بريتانيا بوده است؟ اگربرای برپايی
کودتا دستورالعملی ازسوی دولت انگلستان به وزيرمختارش داده شده
بود ،حال که کودتا به بھترين وجه به وقوع پيوسته بود ،نه تنھا ميبايست
ازوزيرمختاروقت بخاطر انجام دستور مافوق تقدير ميشد ،بلکه طبق
روال معمول ومرسوم ،اينکه مأمورسياسی اش توانسته بود خواسته
دولت متبوعش را بخوبی انجام دھد ،به لقب )ُ (SIRمباھی ونشان افتخار
خوش خدمتی به وی اعطا ميگرديد و به مقام واالتری ارتقاء مييافت،
طراح کودتا ١۶٠ -١۵٩ .
ّ - ١١٤
 - ١١٥برآمدن رضاخان و٢۴٠ - ...
طراح کودتا ١۶۴ .
ّ - ١١٦
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سلَفش "سرپرسی کاکس" تنھا با بستن قرارداد نيم بند با
ھمانگونه که َ
وثوق الدوله ،بادريافت لقب ) (SIRبه مقام ُکميسر عالی بريتانيا درعراق
منصوب شده بود و بسياری از نمايندگان سياسی ديگر آن دولت ،اما
چنين پاداشی نه تنھا به نورمن داده نشد بلکه درحاليکه ھنوز بيش
ازمدت خدمت اش درايران نگذشته بود ،از مقامش با تحقير
ازيکسال
ّ
حدی ازوی درخشم بودکه حاضر نشد اورا
برکنار شد و لرد کرزن به ّ
پس از بازگشت ازايران به حضوربپذيرد.
تلخکامی نورمن ،را از نامه ايکه به جانشين خودسرپرسی
لورين ،نوشته است ميتوان بخوبی دريافت،
که بخشی ازآن رابرای دير باوران درج
ميکنيم ،اوچنين نوشت ...» :بدرستی
نميدانم که بمناسبت مأموريت تان به
شماتبريک بگويم يا تسليت ،ازسويی اين
مأموريت يک پاداش واقعی برای لياقت
ّ
چشمگيرتان است )اجازه ميخواھم اضافه
کنم که شما کامالً شايسته اين پاداش ھستيد(
از آنجاييکه وزير امورخارجه آشکارا
شمارادوست دارد و مورد اطمينان او
ھستيد ،مانندمن اوقات ناگواری نخواھيد
داشت ،چراکه امکان بيشتری وجوددارد که وی اندرز شمارا بپذيرد...
شمارام ّتھم
او حتی به حرف من گوش نداد ،فزون براين ،اونميتواند
ُ
کندکه سياست وی را به شکست کشانيده ايد زيرا تاجاييکه من ميبينم،
١١٧
ديگر کسی وجود ندارد تا او را درھم بشکند.«...
ھمين عبارت اخير نورمن به روشنی بيانگراين نکته ميباشد که
اونه تنھابرای برپايی کودتادرايران ،دستورالعملی ازسوی وزارتخانه
متبوعش دريافت نکرده بود ،بلکه آنچه راکه درواپسين لحظات ) ۶روز
مانده به کودتا( ازآيرونسايد درباره قصد و ھدف رضاخان شنيده بود
بگفته سردنيس رايت برای اذيت کردن وبنوشته خودش برای درھم
شکستن لرد کرزن ،به عمد ازوی پنھان نگاھداشته بوده است ،تاخود
را ُمبتکر کاری نشان دھد که برای تأمين منافع کشورش ،بھتر وروشن
تر ازلرد کرزن به اوضاع وشرايط ايران ِاشراف داشته است ،که ھمين
امر نيزسبب برانگيخته شدن خشم کرزن وبرکناری وی شده بود.
پس از فراخواندن نورمن ازايران بريچمن ،که بعنوان
ّ
کاردارموقت به تھران اعزام شده و تا ورود »لورين« وزير مختار جديد،
 - ١١٧خاطرات سياسی سرپرسی لورين ،ترجمه محمدرفيعی مھرآبادی  – ٢٧ .ھمين اختالف نظر
ھا بين مقام ھای وزارت خارجه انگلستان نشانه عدم دخالت انگلستان در کودتای رضا خان ميباشد.
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»وضعيت در ايران نامعلوم
برسرکاربود ،در دفتر خاطراتش نوشت:
ّ
١١٨
است ،به نظرميرسد که ما نميدانيم ازايران چه ميخواھيم.«.
نيکلسون ،نويسنده کتاب »در مرحله آخر زندگی سياسی لرد
کرزن در سالھای  ١٩١٩ـ  «١٩٢۵از نورمن به عنوان يک ديپلمات
باھوش ودارای بصيرت ياد ميکند که بگونه ظالمانه سپربالی کرزن در
١١٩
شکست قرارداد  ١٩١٩انگليس وايران شد«.
کرزن ،زمانيکه دربيمارستان بستری بود ،طی نامه ای طوالنی
وود
به تاريخ  ٣٠ماه می  ١٩٢٢به لورين نوشت» :در ھاک ُ
) (hackwoodدر بستر بيماری افتاده ام ...ايران چه دنيای آشفته ای
است ،انگلستان تنھا کشوری است که بگونه بی غرضانه ای]![ به ايران
مدت ده سال اخير ميليونھا ليره در ايران خرج
عالقمند ميباشد ،ما در ّ
کرده ايم ،يا آنرا به ھدر داده ايم ..،در اينجا شما وزيرخارجه ای داريد
که در گذران  ٣٥سال درمقايسه باکسانيکه روزھا وساعتھای زيادی
تماميت وآزادی ايرانيان کرده اند ،سالھای زيادی را
راصرف ھدف
ّ
صرف اين کار کرده است ،نتيجه ھمه اين تالشھا چه بوده است؟ سقوط
حيثيت و نفوذ بريتانيا ]يعنی با رويداد کودتا[ ...غالبا ً خواسته ام
کامل
ّ
بدانم که آيا سرپرسی کاکس ..وثوق الدوله و خانواده فرمانفرما درھنگام
مذاکره درباره قرارداد  ١٩١٩ما را فريب داده اند ياخير؟ کاکس ھمواره
بالحن قاطعی ميگويد که چنانچه درايران باقی ميماند ،ھيچيک ازاين
نتايج ناگوار ]به زبان روشن تريعنی کودتا[ پديد نميآمد ،امامن اورابه
بين النھرين فرستادم ،اقدامی که ازسر خودپسندی صورت نگرفت ،لکن
رنظريه باال ،يک انتحار سياسی بود ...سپس نوبت به دوران
بناب
ّ
وزيرمختاری نورمن رسيدکه به سختی ميتوانم با متانت درباره اوسخن
بگويم ،وبه نظرم اينگونه ميرسد که او ستون ھای يک بنای نه چندان
محکم رابايک شتاب تھی از پشيمانی وبگونه خستگی ناپذيری که بطور
يقين درتاريخ ديپلماسی بی نظير است تکان داد و به صدا
درآورد...اوضاع باور نکردنی ونابسامانی که شمابايد دراين شرايط،
اھميت نميدھم که سرشان به سنگ
چيزتازه ای بسازيد ...من به ھيچوجه
ّ
بخورد ،چــرا که حقشان اســت ،ھـــرگز چـــــاپلوسی ايرانيان را نکنيد
شدت نگران ھستيم ]يعنی از رھگذر
و نگذاريد بـــفھمند که مابه ّ
١٢٠
کودتا[«.
ميبينيم که کرزن ،دراين جمع بندی درباره اعمال خود
حد
ووزيرمختارش ،شکست سياسی خودرا دررابطه بارويدادکودتا ،تا ّ
 - ١١٨ھمان ١٨ .
 - ١١٩ھمان  – ١٨ .لرد کرزن در سال  ١٩٢٥در گذشته است .او در دوران جورج پنجم وزير خارجه
بوده
 - ١٢٠ھمان  ٣۵ .تا ٣٧
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انتحارسياسی ،با آه و حسرت پذيرا ميشود ،که خودبه روشنی بيانگر
عدم دخالت دولت انگلستان دربرپايی کودتا بدست رضاخان ميباشد.
علی شعبانی ،مينويسد» :شھاب الدوله )شمس ُملک آرا( که
رياست تشريفات دربار احمد شاه رابرعھده داشت وبه ھمين سبب ميشود
گفت که درمتن قضايا بوده است ،در دفتر خاطراتش نوشته است" :چندی
نگذشت که بين رييس دولت ]سيد ضياءالدين[ وفرمانده قوا که پس
ازکودتا ازطرف شاه به لقب "سردارسپھی" ُم ّ
لقب شده بود ،کم وبيش
تاحدی آشکار گرديد
اختالف نظرھايی بروز کرد و درنظر ارباب بصيرت
ّ
که اين دوقھرمان صحنه درامتداد دوخط موازی سير مينمايند که ھرچه
پيش روند ازنظر موافقت سياسی بيکديگر تالقی نخواھند کرد ،ھدفھای
آن دو کامالً ُمتضاد و افکارشان متقاطع مينمود ،توضيح آنکه سيد
تعھديکه برعھده داشت،
ضياءالدين بنابرتمايالت سياسی ديرين وبرطبق ّ
خاصه انگليس را برای پيشرفت کارھاواصالح
نفوذ و دخالت بيگانگان
ّ
اداره کشورالزم ميشمرد ودراين خط سير ميکرد ،در صورتيکه
سردارسپه بنابرعادت ديرين ،نفرتی بسزا نسبت به اجانب داشت و از
ساعت اول ورود نقش مھمی برای کوتاه کردن دست خارجی ھا از
کارھای کشوربازی ميکرد.
انگليسی ھا درقبال قرارداد وثوق الدوله ،اميد و انتظارداشتندکه
وماليه مملکت
مقاصد عمده آنھا يعنی دردست داشتن نيروی نظامی
ّ
بوسيله دولت جديدجامه عمل بپوشد و چنين بنظر ميآمدکه قبل از باال
عمال سياست آنھا تحصيل اطمينان کرده وبه دولت متبوع
رفتن پردهّ ،
خود نويد کاميابی فرستاده بودند ،بھمين لحاظ بودکه رييس الوزراء
]سيد ضياءالدين[ درشب مھمانی وزارت خارجه ،نظرات ونقشه ھای
آينده دولت را مطابق دلخواه آنان ]انگلستان[ اعالم نمود.
اما سردارسپه ازساعتی که قدم به صحنه گذارد ونيرو راتحت
فرمان خودصف آرايی کرد ،عزم جزم نمود که افسران انگليسی رابه
سرپرستی نظام نپذيرد وبرای اجرای اين ّنيت به افسران زيردست تلقين
خاصه انگليسی ھا به ھيچ عنوان
زيربارسلطه اجانب
وتزريق ميکرد که
ّ
ُ
١٢١
تبعيت بيگانگان برھيد«.
نرويد و از ننگ ّ
نورمن ،در تلگرام شماره  ١۶٨مورخ  ١٧مارس ٢۶] ١٩٢١
اسفند  [١٢٩٩با قيد خيلی فوری به کرزن گزارش داده بودکه» :نخست
وزير ]سيد ضياءالدين[ از من ميخواھد باطالع آنجناب برسانم که واقعا ً
درعرض يکماه ميتواند کارش راشروع کند ،او اميدواراست که بتواند
ايران ومنافع بريتانيا درآن کشوررانجات دھد ،امابه منظور دستيابی به
طراح کودتا ١۶٢ .
ّ - ١٢١
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اين اھداف اوبايد ازکمک افسران ومستشاران انگليسی برخوردار
باشد ...او يکبار وابستگی کامل حکومت ايران به حکومت اعليحضرت
رامورد تأکيد قرار ميدھد وبرلزوم نزديکترين ھمکاری ھا بين دوحکومت
١٢٢
اصرارميورزد«.
وغيرسری نمايندگان سياسی
سری
ّ
در کدام اسناد ومکاتبات ّ
بريتانيا ووزارت امور خارجۀ آن کشور چنين گزارشی را که نشان
ازسرسپردگی ووابستگی دارد ،ميتوان درباره رضاشاه نيز پيدا کرد؟
که اگر ميبود با کينه ای که دولت بريتانيا از رضا شاه داشت وموجد
اصلی بسياری از شايعات برعليه اوگرديد ،درزمان پادشاھی او منتشر
طی اين سالھا برمال ميشد.
ميکرد و يا دريکی از اسناد انتشار يافته ّ
براستی قلبی سياه وپرازکينه وغرض سياسی ويا ناآگاھی ِ
صرف
ميخواھد که با اينھمه اسناد ومدارک وشواھد ،ھمچنان بردست نشاندگی
وسرسپردگی رضاشاه به دولت بريتانيا پای فشرد.
لرد کرزن ،در پاسخ به گزارش نورمن طی تلگرام شماره ١٢۵
مورخ  ٢٠مارس  ١٩٢١از جمله نوشت...» :درھرحال برای من
غيرممکن است که تظاھر کنم حکومت اعليحضرت ازتأثير اين رويداد
]کودتا[ برکنار مانده است ،يااينکه ميتواند ازنتايج آن خوشحال
١٢٣
باشد.«...

آﻳﺎ ﺳﺘﺎد ارﺗﺶ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن درﺑﺮﭘﺎﻳﻲ ﻛﻮدﺗﺎ دﺳﺖ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
ھمچنين ديديم که پس ازرويدادکودتا و برخورد تند وخشم آلود
وک ُ
لرد کرزن نسبت به نورمن ،ومکاتباتيکه بين نورمن ُ
رزن ولورين
وھمچنين سخنرانی شرمسارانه ُک ُ
رزن که در مجلس اعيان صورت گرفته
بود ،دولت بريتانيا نه تنھا خود دربرپايی کودتا بطورقطع ويقين کمترين
نقشی نداشته است ،بلکه ازطريق ستاد ارتش و يا آيرونسايد نيزعامل
اين کار نبوده است ،که اگر بودهُ ،کرزن بارويداد کودتا آنھمه آه و ناله
حيثيت
واعتراف به شکست خود درمجلس لردھا براه نميانداخت و
ّ
تاحد انتحارسياسی خدشه دار نميديد ،سھل است که او
سياسی اش را
ّ
ازآيرونسايدوکارھايش در ايران دل خوشی نداشت وگاه او را ُمخلّ
کارھايش درايران ميپنداشته است ،ونه تنھا از او بلکه ازرييس ستادکل
ارتش بريتانيا »فيلد مارشال سرھنری ھيوز بارونت ويلسون« نيز
بخاطر دستورعقب نشينی نيروھای نظامی آن کشور ازسرزمين قفقاز و
 - ١٢٢ضميمۀ کتاب خاطرات آيرونسايد-ترجمۀ بھروزقزوينی٢٣٠ .
 - ١٢٣ھمان ٢٣٣ -٢٣٢ .
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ايران دلگير بود وانتقاد ميکرده است ،ودرادامه نامه ايکه به سرپرسی
لورين وزير مختار جديد آن دولت درايران نوشته بودکه پيش ازاين به
بخشی از آن نامه اشاره شده است ،افزوده است» :ھيچ سياستی
نميتوانست دربرابرضربۀ چنين عقب نشينی مداومی ايستادگی کند ،بارھا
به کابينه گفته ام که شما ثمرۀ يک سده
فعاليت را نابود ميکنيد ،اماچنين
ّ
پاسخ دادند مجلس عوام باماندن نيروھا ]در ايران[ موافق نيست،
درحاليکه سی ـ ای ـ جی ـ اس ]ستادارتش بريتانيا[ فراتر رفت وگفت؛
"ھرچه زودتر ازاين نقاط خارج شويم بھتراست ]از مصاديق بارز
اختالف نظر ستادارتش با نظر وزيرامورخارجه ،الاقل در مورد ايران[...
چنين است اوضاع باورنکردنی و نا بسامانی که شمابايدازآن دراين
١٢٤
شرايط چيز تازه ای بسازيد«...
مندرجات ھمين نامه ُپرسوزوگداز ُک ُ
رزن به لورين ھمچنين نشان
باک ُ
ميدھد که کابينه انگلستان نيزدرپاره ای ازامور ُ
رزن ھمسو وھمفکر
نبوده وبرخالف خواسته وی در خروج ھرچه زودتر نيروی نظامی اش
از ايران اصرار ميورزيده است وغرض وی از نابودشدن ثمرۀ يک سده
فعاليت چيزی به جز به ثمرنرسيدن قرارداد  ١٩١٩با کودتايی که
ّ
قراربود توسط نصرت الدوله انجام شود ،نبود.
ستاد ارتش بريتانيا نيزجزدرانديشه خروج نيروھايش ازايران
ورفع تنگناھايش به دليل پايان يافتن جنگ جھانی نخست واولتيماتوم
شوروی وتھديد بلشويکھای مستقر درگيالن وعوامل آنان
درديگرشھرھای ايران بويژه درتھران و ھزينه ھنگفت نگھداری نيروھا
درايران که بالغ برسی ميليون پوند درسال ميشده است و فشار و انتقاد
مجلس عوام انگلستان وچنددولت خارجی نبود ،وازاينرو کاری به
سری
امورسياسی درايران نداشت .يادداشتھای آيرونسايد و اسناد
ّ
منتشر شده نيز به چنين مطلبی اشاره نميکند ،سھل است که ژنرال
ھالدين سرفرماندھی ارتش بريتانيا درخاورميانه ،با گردآوری واسکان
قزاق ھای شکست خورده درجبھه شمال و عازم تھران مخالف بود که
١٢٥
پيش ازاين به آن اشاره شده است.
اسناد وشواھد بسياری که تنھا به بخش اندکی ازآنھا دراين
سلسله نوشته تحليلی اشاره شده وميشود ،جملگی روشنگر اين نکته
طراح کودتا کسی بجز رضاخان نبود که از چندسال پيش در
ميباشند که ّ
موقعيتی مناسب بود تا آنچه را
آرزوی برپايی آن و در انتظار فرصت و
ّ
زقوه به فعل درآورد.
که درسرداشت ،ا ّ

 - ١٢٤خاطرات سياسی سرپرسی لورين)ترجمه محمدرفيعی مھرآبادی(٣٧- ٣۶ .
 - ١٢٥سيمای احمدشاه قاجار١۶١ -١۶٠ .
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توجه به اينکه آيرونسايد دردفتر يادداشتش ،با صراحت به
با ّ
ُرک گويی و شجاعت و ميھن دوستی رضا خان اشاره ميکند و او را با
داشتن چنين صفاتی ميستايد ،ازاينرو رضا خان جز ابراز بيزاری
ازدخالت بيگانگان درامورايران وميھن دوستی وقصد انجام کودتا
برعليه رجال فاسد وناکارآمد ،چه مطالبی ديگررا با آيرونسايد درميان
گذارد که ازنظر ژنرال نامبرده به چنين صفتی خوانده شد ،تا جاييکه به
خاطر بيزاری او از دخالت بيگانگان در امور کشورش ،ازاو قول ميگيرد
که بھنگام خروج نيروھايش ازخاک ايران ،خيال حمله به آن نيرو را،
ازسرش دور کند؟ پاسخ به اين پرسش بسيار ساده است :ھيچ سخن
ديگر.
مطالب کتاب خاطرات آيرونسايد ضمنا ً نشان ميدھد که او با قصد
رضاخان برای برپايی کودتا به محض رھاشدن از کنترل نيروی نظامی
بريتانيا مخالف نبوده است ،چرا که ميانديشيديک دولت مرکزی
ُمقتدردرايران که توان وشايستگی آنرا در رضاخان ميديد ،ميتواند برای
دولت انگلستان نيز ازبابت عدم گسترش ونفوذ کمونيزم در ايران که مآالً
خطری برای منابع نفتی آن دولت درايران وھندوستان وحتا بين الّنھرين
ميبود ،مفيد بوده باشد که چه بسا رويدادی تأمين کننده منافع کسی يا
کشوری ،ھمزمان و بگونه اتفاقی تأمين کننده منافع کسی ديگر ويا
کشوری ديگر نيز شده است واين چنين رويدادی دليلی برساخت وپاخت
وقرارومداری از پيش بسته شده نخواھد بود.
محول
نکته قابل توجه اينکه اگربه آيرونسايد چنين مأموريتی
ّ
شده بودوطرح مزبور بايد انجام ميشد ،برای اطمينان از وقوع آن ،آيا
از نظرستاد ارتش بريتانيا به مصلحت وتدبير نبود که آيرونسايد تازمان
قوت قلب رضاخان،
پيروزی کودتاچيان الاقل به منظوردلگرمی و ّ
درايران ميبودتا اگر قرار بود که او بنا به دستورآيرونسايد برای کودتا
قيام کند ،درغيبت او احساس خالء و از دست دادن پشتيبان نکند و
احتماالً درنيمه راه تسليم نماينگان دولت نشودويا...؟
به گوشه ای ديگرازعدم ھمکاری ستادارتش بريتانيا با لرد
ُک ُ
رزن وھمچنين اختالف نظر نامبرده بامأمورسياسی اش نورمن،
ُ
ميپردازم تابا آگاھی بيشتر از سردرگمی وزارت امورخارجه
بريتانيادررابطه با مسايل ايران درآن روز گاران ،به نتاي ِج بيشتر و
درستی برسيم.
لرد کرزن ،طی تلگرام  ٢٩اکتبر  ١٩٢٠خطاب به نورمن
نوشت» :برای من دشوار است درباره اوضاع واحوال ايران نظری
داشته باشم يا ابراز عقيده ای بکنم ،چه سياست مابکلی واژگونه شده
است ،وبارديگربدون کوچکترين ُھشداری درمقابل عمل انجام شده
١٠٠
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موفقيت
قرارگرفته ايم ،تاھفته پيش از حرفھای شما چنين ميفھميدم که
ّ
سياست بريتانيا درايران منوط است به نخست وزيری مشيرالدوله ،و
ّ
بطورموقت
توسط او ،تعليق قرارداد انگليس وايران
فراخوانی مجلس
ّ
وتحمل و حمايت استاروسلسکی و ،...ازھنگام ورود مشاراليه ]ژنرال
ّ
آيرونسايد[ ظاھراً وضعی پيش آمده که ھيچ دستوری ازناحيه مانميتواند
فايده ای درمھار اوضاع داشته باشد ...بی ترديد واقف خواھيد بود که
١٢٦
مسئوليت بزرگی به گردن گرفته ايد.«...
ژنرال آيرونسايد وخودشما
ّ
مطالب تلگرام لرد کرزن به نورمن به روشنی بيانگر اين نکته
است که نامبرده نه تنھا ازاعمال نورمن ناراضی بوده که برخالف نظر
وخواسته اش رفتار کرده است ،بلکه وجود ژنرال آيرونسايد را نيز ُمخلّ
ِاعمال نظرھايش درايران ميديده است وازاينرو بگونه ای تلويحی،
نورمن را ازھمکاری وتبادل نظر با آيرونسايد برحذر ميدارد وگوشزد
مسئوليت ھررخدادی برخالف نظر وخواسته اوباشد.
ميکندکه متوجه
ّ
نورمن ،مانند گذشته ريشخند کرزن را بی جواب نگذاشت و
ُمنکر واژگونی ]مشيرالدوله نخست وزير[ شد و گفت ،تغيير دولت نتيجه
طبيعی رويدادھای اجتناب ناپذير بود ،درھر صورت به نظراوآمده بودکه
کرزن به چشم رضايت به اين امر ،به کنار رفتن نخست وزيری که اغلب
موردبی اعتمادی وی بودخواھدنگريست ،ازاين مھمترُ ،نرمن ّ
البته
ازشنيدن اينکه تحت تأثير وتحريک آيرونسايد اقدام کرده ناراحت شد
ونوشت ..." :تصادف ھمزمانی ورود او ]آيرونسايد[ با اخراج افسران
تصور شودکه او به تنھايی مسئول اين کاربوده
روسی نبايد موجب اين
ّ
است ،ھرچندکه او در تمامی جريان بالياقت وصميم ّيت بامن ھمکاری
مسئوليت ھراقدامی
کرده است وميکند ،بديھی است که من کامالً آماده ام
ّ
راکه به عمل آورده ام برعھده بگيرم ،و چنانچه ناموفق ماند ،عواقب
امر را تا آنجا که به من مربوط است بپذيرم ،وژنرال آيرونسايد را آزاد
١٢٧
ميگذارم که خود عملکردش رابه وزارت جنگ گزارش کند«.
درباره اختالف نظرھای ستاد ارتش انگلستان باوزارت
امورخارجه آن دولت در پيوند با مسايل ايران ،به چندسند ديگراشاره
ميکنيم:
لرد ھاردينگ ،معاون وزارت امورخارجه بريتانيا درحاشيه
گزارش  ١٨ژوئيه  ٢٧] ١٩٢٠تـــير  [١٢٩٩نورمن نوشت» :اميدوارم
وزارت جنگ درتصميمات سابق خود تجديد نظرکند ،اماوزير جنگ
ورييس ستادارتش انگليس درگذشته آنقدر کوته بينی ازخودنشان داده
اند که دراين مورد ھم گمان نميکنم با نظر وابسته نظامی مان درتھران
 - ١٢٦برآمدن رضاخان و١۴۴ - ...
 - ١٢٧ھمان ١۴۵ .
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]وابسته به سفارت انگليس[ موافقت کنند ،اگر درموقعش دورانديشی
بخرج داده ودريای خزر وخط دفاعی باطوم ـ بادکوبه را ازدست نداده
بوديم ،ھيچيک از اين عواقبی که اکنون گرفتارش ھستيم بوقوع
١٢٨
نميپيوست«.
لرد کرزن ،درحاشيه ھمان گزارش چنين نوشت» :تابحال
ُمسلّما بايد تشخيص داده باشيم که وزارت جنگ مابقدر سرسوزنی
اھميت برای ايران قائل نيست ]تا چه رسد به برپايی کودتا[ ،الب ّته بايد
ّ
تصديق کرد که عقب نشينی قوای بريتانيا از انزلی و رشت خبطی
احمقانه بود ،اما رسم معمول وزارت جنگ اين است که پس ازارتکاب
اينگونه خبط ھا ،ھرگز ازتصميم غلطی که گرفته اظھار ندامت نميکند
که ھيچ ،روی آن پافشاری ھم ميکند! در اين مورد ھم نه تنھا به نظر
وابسته نظامی بريتانيا درتھران که پيشروی بسوی رشت را توصيه
ميکند ،گوش نخواھد داد ،بلکه احتماالً تصميم خواھد گرفت باقيمانده
قوای مارا ھم ازقزوين بيرون ببرد.
لرد ُک ُ
رزن ،در نامه سی ام ماه می  ١٩٢٢به عنوان لورين
وود« از جمله نوشته است:
بھنگام بستری بودن دربيمارستان »ھاک ُ
» ...آنگاه نوبت به عقيدۀ کابينه انگلستان درداخل کشوروخصوصا ً
کابينه نخست وزير کنونی ]للويد ُجرج[ ،چرچيل ]لرد اول درياداری[ و
سر ويلسون ]رئيس کل ستاد ارتش انگلستان[ رسيد که به سختی
اھميت نيروھای انگليسی آگاه بودند و با پافشاری )و در ميان تمجيد
از ّ
ھای وزير خزانه داری( برای خارج کردن اين نيروھا )الف( از قفقاز
)ب( از تبريز )ج( از خراسان )د( از رشت )ھـ( از قزوين ...اگر چه
بگونه ای استوار مخالفت نکرده بودم ،ازجنوب وشرق ايران اقدام
ميکردند -تاھيچ چيزبه جزچندنظامی مورد نياز دربوشھر باقی نميماند«.
در گزارش تلگرافی مورخ  ١٨ژوئيه  ١٩٢٠نورمن به عنوان
لرد کرزن باقيد بسيار مھم وفوری آمده بودکه ...» :جناب لرد ...عطف
به تلگراف شماره  ٣٧٧عاليجناب ،لطفا ًتلگراف وابسته نظامی مارا که
تحت ُم ّ
شخصات ژ ۴۶/مورخ  ١٨ژوئيه  ١٩٢٠به وزارت جنگ مخابره
شده است و من بطورکلی با آن موافقم مالحظه بفرماييد ،ترتيب اثر دادن
به مفاد اين تلگراف کمک بزرگی به توفيق سياست ما در ايران خواھد
کردوبادرنظرگرفتن قول وقرارھايی که درتلگراف شماره ۵۵
عاليجناب ...به آنھا اشاره شده است ،خطرناشی ازبکاربستن توصيه
ھای مندرج در تلگراف وابسته نظامی چندان زيادنخواھدبود ،مخصوصا ً
اگرحکومت بريتانيا وسايلی در اختيار داشته باشد ...که شوروی ھارا
مجبور به حفظ قول شان سازد ،چونکه در غياب بالشويکھای روسی،
 - ١٢٨اسنادمحرمانه وزارت خارجه انگلستان ٢۵٣ .

١٠٢

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

دشمنانی که سربازان انگليسی باآنھاروبرو ميشوند ُمشتی چريکھای
ناچيز ھستند که شکست دادن شان ھيچ کاری ندارد ...رونوشت اين
تلگراف به ھندوستان وستاد فرماندھی قوای بريتانيا ،در بغداد و به
١٢٩
قزوين )ستاد نورپرفورث( ھم ارسال شد«.
روز بعد از دريافت تلگراف باال ،نامه ای از وزارت جنگ بريتانيا
به وزارت امور خارجه آن کشور رسيد باين مضمون» :درپاسخ تلگرافی
که از فرمانده کل قوای بريتانيا درعراق دريافت شده است ،داير براينکه
بھتراست اختيارات کافی به فرمانده نورپرفورث داده شود تارأسا ً طبق
مقتضيات محلی عمل کند و در صورت آغاز جنگ ميان قوای نظامی
ّ
ايران وبالشويکھای گيالن )در محور قزوين رشت( به کمک قزاقھا
بشتابد ،وزارت جنگ اين پيشنھاد را بطورقطع رد کرده و حاضر نيست
١٣٠
چنين اختياری رابه فرمانده مزبوربدھد«.
از نامه وزارت جنگ انگلستان به وزارت امور خارجه آن
کشور ،آنجا که در مخالفت با اختيارات فرمانده نيروی نظامی اش در
مقتضيات محلی
ايران )ژنرال آيرونسايد( جھت آزادی عمل او طبق
ّ
رد کرده
بطور صريح وقاطع مينويسد ...» :وزارت جنگ اين پيشنھاد را ّ
و حاضر نيست چنين اختياری را به فرمانده مزبور بدھد« ،به روشنی
بيانگرعدم دخالت ستاد ارتش انگلستان در برپايی کودتا از طريق
فرمانده نيروی نظامی اش در ايران بوده است.
نورمن ،در گزارش تلگرافی مورخ  ٢۶اکتبر  ۴] ١٩٢٠آبان
 [١٢٩٩با قيد بسيار مھم وفوری به لرد کرزن ،ضمن شرح شکست
وعقب نشينی قزاقھا بسوی قزوين مينويسد» :درحال حاضرميان منجيل
وقزوين ھستندوبه اين ترتيب ھم از جلو و ھم از قفقاز در حلقه محاصره
سربازان انگليسی قرار دارند ،ازھمه اينھا گذشته ،فرمانده جديد
امنيت وحفاظت پايتخت را مطلقا ً تضمين
نورپرفورث )ژنرال آيرونسايد( ّ
کرده است...
وزارت جنگ بريتانيا پس ازآگاھی ازگزارش نورمن ازطريق
فرماندھی کل در بغداد ،طی تلگرام شماره  ٨۶٧۴۵مورخ  ٢٩اکتبر
 ١٩٢٠خطاب به فرمانده کل مزبور که متن خالصه شده آن در  ٨نوامبر
 ١٩٢٠به وزارت خارجه بريتانيا رسيد ،مينويسد ...» :شورای عالی
ارتش براين عقيده است که ژنرال آيرونسايدبا اين قولی که به
مسترنورمن داده ممکن است ناخودآگاه اميد کاذبی ايجادکرده باشد،
شورای عالی ارتش به ھيچوجه حاضرنيست اين تضمينی راکه فرمانده
نورپرفورث به وزير مختار بريتانيا درتھران داده است ،تأييدکند...
 - ١٢٩ھمان٢۵۴ -٢۵٣ .
 - ١٣٠ھمان ٢۵۴ .

١٠٣

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

ُمنتھای دقت واحتياط بايد به عمل آيد که درآتيه تعھداتی ازاين قبيل داده
کليه قوای بريتانيا از قزوين
نشود و دست وزارت جنگ برای فراخواندن ّ
١٣١
وشمال ايران ،اگر چنين اقدامی ضرورت پيداکرد باز باشد.«...
با اندک ّ
دقت نسبت به مطالب مکاتباتی که تاکنون به آنھا اشاره
شده است ،در مييابيم که نه تنھا وزارت امورخارجه بريتانيا خود در
برپايی کودتا کمترين دخالت و طرحی نداشت ،بلکه ستاد ارتش بريتانيا
نيزنه خود ونه از سوی وزارت امور خارجه آن دولت ،کمترين نقشی
دربروز کودتا درايران که به نوشته لرد کرزن »سر سوزنی برای ايران
اھميت قائل نبوده اند« نداشته است ،.سھل است ھمانگونه که پيش از
ّ
اين اشاره شده سرفرماندھی کل حتا با گردآوری واسکان قزاقھا در
آقابابا اکراه داشته است ووزارت جنگ وستادارتش بريتانيا از ھرگونه
ميجستند وتنھا درانديشه خروج
مداخله و در گيری در ايران دوری
ُ
نيروھای انگليس از خاک ايران بودند که ھمين امر انتقاد سخت لرد
کرزن ومعاون اوراموجب شده بود.
آيرونسايد ھمانگونه که در دفتر خاطراتش )ص٣٩و (۴٠نوشته
است» :من بايد بر سر اينکه قزاقھا تا چه موقع دررشت خواھند بود،
دست به يک قمار ميزدم« .که مفھوم "دست به قمار زدن" چيزی بجز
اين نيست که او تنھا به تصميم و ابتکار خود با اسکان قزاق ھا در
دھکده آقابابا وسپس تجديد سازمان آن نيرو پرداخت که ھزينه ھای آنرا
دولت ايران تأمين ميکرده است ،ضمنا ً اگرچه اواز ھدف رضاخان آگاه
بود ،اما اگر کودتا بنا به جھاتی به پيروزی نميرسيد ،شخصا ً چيزی را
متوجۀ او نبود ،چرا که درباره کودتا،
مسؤليتی ھم
ازدست نميداد و
ّ
ّ
ھيچگاه بامقامات مافوق برای کسب موافقت آنھا ،مکاتبه ای انجام نداده
و يا دستوری ھم برای اينکار دريافت نکرده بوده است ،از سويی ديگر
وفعال در ماجرای کودتا نداشته است
خود عمالً نيز نقشی تعيين کننده ّ
ودرھيچ کجا چه درکتاب خاطرات ژنرال نامبرده وچه دراسناد و مکاتبات
سری انتشار يافته به چنين چيزی برنميخوريم ،ضمنا ً کودتا زمانی
ّ
صورت گرفت که آيرونسايد در بغداد مشغول ايفای خدمتی ديگر بود،
او با شنيدن رويداد کودتا درروز  ٢٢فوريه ) ١٩٢١يکروز پس از
رويداد کودتا( در دفتر يادداشتش نوشته است ...» :رضا خان درتھران
به يک کودتا دست زده ...ميل دارم ھمه مرا طراح کودتا بدانند ،تصور
١٣٢
ميکنم من فقط حرفش را زده ام.«...

 - ١٣١ھمان  – ٣۶٣ .بيافزاييد که چگونه تلگراف ھا بين ستاد ارتش وزارت خارجه انگلستان نشان
از ناھمگونی در انگلستان را دارد و با اين ناھمگونی چنان امر مھمی مانند کودتای رضا خان
نميتوانسته از انگليس ھدايت شده باشد.
 - ١٣٢سايه ای ازسردار٢٠٢ .

١٠٤

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

در واکاوی اين عبارت که ميگويد »تصور ميکنم من فقط حرفش
را زده ام« در خواھيم يافت که ژنرال نامبرده ضمن گفتگوھايی که
بارضاخان داشته است ،در جريان ّنيت وھدف ديرينه او ،يعنی برپايی
کودتا بمنظور پاکسازی کشور از رجال نااليق وناکارآمدواستقرار يک
وامنيت ورفع نابسامانيھا و ...که
دولت مرکزی مقتدربرای برقراری نظم
ّ
آرزو و خواست ھمه ايرانيان ميھن دوست نيز بود ،قرار گرفته بوده
»تصورميکنم« را که مفھومی غير از توصيه ويا
است بنابراين عبارت
ّ
دستور دارد و به جز خيالبافی وشک وترديداز اينکه آيا براستی حرفش
را زده بوده است يانه؟ نميتوان تعبيرکرد ،بکار ُبرده است ،که نميتواند
بيانگريک امرقطعی و حتمی بوده باشد.
بنابراين ھمانگونه که نوشته ايم ژنرال نامبرده عمالً نقشی
دربرپايی کودتا نداشته است ،بويژه زمانيکه کودتا صورت گرفت ،او
طراح کودتا
در بغداد بود ،و آنگاه که مينويسد» :ميل دارم ھمه مرا ّ
حس خود خواھی اش بوده است ،چون
بدانند« به روشنی بيانگر ارضای ّ
يک رويداد شگرف وبه دور ازذھن بسياری حتا دولت انگلستان با آنھمه
نظارت ودخالت درامورايران ،صورت گرفته بود ،ضمنا ً بايد توجه داشت
که اين مطلب رامنحصراً دردفتر ياد داشت خودآورده که آنھم پس از
مرگش توسط پسرش منتشرشده است ،بدون ترديد اگر کودتا موفق
نميشد ،او اين چنين مطالبی را در دفترش نمينوشت.
يکی ديگر ازداليل بارزعدم دخالت دولت بريتانيا دربرپايی کودتا،
نامه ای است که لرد کرزن از سر سوزوخشم و چندماه بعدازرويداد
کودتابه عنوان وزير مختار جديد )سر پرسی لورين( نوشته است که
بخشی ازآن را پيش ازاين آورده ايم ،او در اين نامه چنين ادامه ميدھد:
» ...اين مردم ]مردم ايران[ به ھرقيمتی که شده است بايد ياد بگيرند
که بدون ما نميتوانند کاری انجام بدھند ،وراستش را بخواھی ھيچ بدم
متنبه شوند وقدر ما را بدانند ]چون
نميآيد که سرشان بسنگ بخورد و ّ
کودتا کردند[ ھر بدبختی وزيانی که نصيب شان بشود ،استحقاقش
رادارند ...ھدف اصلی تو بايد اين باشد که بگردی وايرانيان فھميده
وصاحب تميز وميھن پرست را پيدا کنی ايران را به کمک آنھا برای
جھز سازی ،مبادا اغفال شوی
مقابله باخطراتی که تھديدش ميکنند ُم ّ
وخود را با عجله به آغوش اولين وزيری که به سراغت آمد بيندازی،
وزراء ورجال معلوم الحال داخل آدم نيستند ،اين توله سگ ھا رسم شان
اھميت
اما ھيچکدام
ّ
ميربايند و ميروندّ .
اين است که ميآيند واستخوانی ُ
وقوت قلبت راازدست نده ،کارھا به مرورزمان
خاص ندارندُ .پر دل باش ّ
اصالح خواھد شد ،اما در ھرکاری که انجام ميدھی فقط مواظب باش که
ھيچوقت سرت را درمقابل يک ايرانی خم نکنی ،ھرگز نگذار کسی بويی
ازاين حقيقت ببرد که ما از وضع کنونی ايران ،آشفته وناراحتيم درقبال
حداعالی بی اعتنايی را نشان بده ،يواش
سياست بازيھای رجال ايرانی ّ
١٠٥

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

يواش نفوذ و شوکت ازدست رفته بريتانيا را ]از رھگذر کودتای
١٣٣
رضاخان[ دوباره به سفارت برگردان.«...
باتوجه به درجۀ خشم وزيرامورخارجۀ بريتانيا از بکارگيری
ّ
الفاظ رکيک نسبت به ايرانيان ،آيا دليلی ازاين روشن تر و قاطع تر در
رد نوشته ھا و گفته ھايی نيست که دولت انگلستان را دربرپايی کودتا
ّ
به دست رضاخان دست اندر کار قلمداد ميکنند ورضاخان را دست نشانده
وعامل آن دولت!؟
لرد ُک ُ
رزن ،در يکی ديگر ازرھنمودھايش به سرپرسی لورين،
طی نامه مورخ سوم ژانويه  ١٣] ١٩٢٢ديماه  [١٣٠١اصرار ميکند
که» :پيوندبا خوانين جنوب را نگھدارد ،وھمچنان به ّنيات رضاخان
مشکوک باشد ،نخستين دستور کتبی کرزن به لورين پس از ورود به
تھران اين بود که نفوذخودرابرخوانين تحکيم بخشد ،تا اينھا از رخنه
قزاق ھا به جنوب غربی ]يعنی خوزستان ولرستان[ جلوگيری کنند،
حضور آنھا را در مناطق نفتی بايد به ھرقيمتی شده مانع شد ...آرميتاژ
اسميت ]مستشار مالی در رابطه باقرارداد  [١٩١٩خان ھا را ديده
وباآنھا گفتگوکرده است ...به اواطمينان داده اند که اگرحکومت مرکزی
به اقتدارآنھا درسرزمين ھای شان دست اندازی کند تا آخرين نفس
ايستادگی خواھند کرد ،آنھا پول نميخواھند ولی از حکومت اعليحضرت
انتظاردلگرمی واحيانا ً اسلحه دارند] ...بزعم لرد کرزن اينھا ھمان
ايرانيان فھميده وصاحب تميز وميھن پرستی بودند که نامبرده پيدا کردن
آنان را به لورين توصيه ميکرده است![ ،لورين باسران ارشد بختياری
تماس گرفت ،خوانين از لورين خواستند تابه بانک شاھنشاھی
دستوردھد ھمچنان پول دراختيار دولت مرکزی نگذارد ،وگرنه نفوذ
١٣٤
بختياری درناحيه ازبين ميرود«.
آيا با اينچنين دستورالعملی ازسوی وزير امورخارجه بريتانيا به
مأمورسياسی اش در ايران ونيزبا اينچنين ديدگاھی نسبت به دولت
کودتا ،بويژه نسبت به رضاخان و با اينچنين کار شکنی وتحريک خوانين
بختياری برعليه دولت مرکزی ،وآنچنان سخنانی درمجلس اعيان
انگلستان ،ميتواند از داليل برپايی کودتا بدست دولت بريتانيا وياجايی
برای اتھام وسياه نمايی بوده باشد؟ براستی آدم ميماند از اينکه چگونه
است که برخی ميتوانند با وجود اينھمه اسناد ،درراه مخالفت وکينه
ورزی و دشمنی ھمچنان پا بر روی اخالق وانصاف بگذارند وتاريخ
ميھن شان را آشفته و مردم را گمراه سازند!؟

 - ١٣٣سيمای احمدشاه قاجار٢٩٣ .
 - ١٣٤برآمدن رضاخان و٢٧۵ - ...

١٠٦

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

مطالب نامه کرزن ،به عنوان سرپرسی لورين بروشنی نشان
ميدھد که کرزن ازآنچه که درسوم اسفند  ١٢٩٩درايران روی داده بود،
سخت ناراحت وآشفته شده بوده است ،درغير اينصورت درپشتيبانی
وتقويت رضا خان ،ميکوشيد ،نه اينکه بنماينده سياسی اش بنويسد که
نسبت به نيات رضا خان ،مشکوک باشد و يا در جايی ديگر بنويسد
»ھرگز نگذار کسی بويی از اين حقيقت ببردکه ما ازوضع کنونی ايران
آشفته وناراحتيم« و ...چه مدرک وسندی گوياتر وروشن تر از اين
نوشته کرزن بايد باورمندان برپايی کودتا بدست بريتانيا را از باور
نادرست شان به حقايق روشنگر باشد؟
لورين ،در گزارش تلگرافی مورخ ١١ژانويه  ١٨] ١٩٢١ديماه
وبيت او ]رضاخان[ ُمبتنی است برعدم
 [١٣٠٠به کرزن مينويسد.. :محب ّ
فعاالنه و از نظرايران اليقانه
وابستگی اوبه نيروھای خارجی ،شيوه ّ
باصالحيتی که برای
اودراحيای ارتش ،دوری اوازسياست ،دستياران
ّ
خود برگزيده...من ھيچ ارتباطی بااو ندارم ،چون بسراغم نيامده است«.
١٣٥

ھمو در گزارش تلگرافی چندی پيش خود ) ٢٢دسامبر (١٩٢١
به کرزن ،رضاخان را چنين معرفی کرده بود ...» :سربازی است ُپرعزم
وماجراجو ولی کم سواد ...ھمچنين بسيار روراست است ،شايد بتوان با
١٣٦
او کنار آمد ،ازمقامات کشوری بيزاراست.«...
گزارش لورين ،درباره شرح احوال ُ
لقيات رضا خان ،گويای
وخ ّ
آن است که رضاخان ،تاپيش ازکودتا برای دولت بريتانيا ناشناخته بوده
است ،وگرنه نيازی به چنين گزارش آگاھی دھنده )(biographical
ازاحواالت رضاخان نبود.
سری سيد ضياءالدين باسفارت بريتانيا
رضاخان ،با ديدارھای ّ
و درخواست اعزام مستشاران نظامی ومالی ازسوی آن دولت
بمنظورخدمت درارتش ايران و امور مالی ،کمترين موافقتی نداشت
سيد ھمين ديدارھا ودرخواستھابود.
ويکی ازعلل مھم اختالف او با ّ
سيروس غنی ،دراينباره مينويسد» :سرانجام ھم استخدام
افسران انگليسی بود که اختالف را به ا ُوج رساند،
روزاول ارديبھشت
ّ
] [١٣٠٠بيست افسر انگليسی استخدام شده بوسيله سيد ضياءالدين
بدون اطالع رضاخان ،به قزوين فرستاده شدند ]ھنوز تعداد زيادی از
قزاق ھا درقزوين مستقر بودند[ رضا خان مخالفت ورزيد و علنا ً گفت
که ديگر با استخدام افسران انگليسی موافقت نخواھدکرد ...استدالل کرد
 - ١٣٥ھمان٢٧۵ .
 - ١٣٦ھمان ٢٧۴ .
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که مردم استخدام انگليسی را تالش تازه ای برای تجديد قرارداد باطل
شده ميشمرند ،از ديد سرباز ايرانی ميان افسران انگليسی وتزاری سابق
تفاوتی نيست ،ھيچکدام را نميخواھند ،افسران ايرانی ميپرسنداگر بنا
بود قشون ھمچنان درقبضه افسران خارجی بماند ،برای چه خودرا به
خطر انداختيم ،برای چه کودتا کرديم؟
قويا ً
رضاخان ،ازابتدابا فرماندھی اجرايی افسران انگليسی ّ
مخالفت ورزيده بود ،حاال به نظرش ھنگام آن شده بود که به استخدام
عده زيادی از افسران ايرانی بتشويق رضاخان
آنھا پايان دھدّ ...
درھمايشی به قرآن سوگند خوردند که زيردست افسر انگليسی خدمت
نکنند ،رضاخان به سربازان دستورداد ھيچگونه تغيير و نوآوری
درمشق وتمرين ھای نظامی را نپذيرند وبازگشت به روش قديم روسيرا
موقعيت وقدرت
خواستارشد ،منظوراز صدور اين دستورھا تضعيف
ّ
افسران انگليسی بود و اندکی بعد به خدمت کلنل اسمايت ،وکلنل
ھادلستن ،ارشدترين افسران انگليسی نيز خاتمه داد.
صممانه
رضاخان ،ازآن پس برنامه ازپيش تعيين شده خودرا ُم ّ
دنبال کرد ،ابتدا کنار نھادن افسران انگلسی و سوئدی از قزاق خانه
ّ
مسلح ،ازجمله
ونظميه وسپس نوبت ادغام تمامی نيروھای
وژاندارمری
ّ
بقايای تفنگداران جنوب در يکديگر رسيد.
رابطه نورمن بارضاخان روزبروزبدتر ميشد و وی ھمچنان به
کرزن ُھشدار ميداد که رضاخان دارای تمايالت بلشويکی است
روسيه تماس نزديک
ومينويسد ...» :وزير جنگ ُمدام با وزير مختار
ّ
دارد و خواستار کابينه ای مخالف ما است .مدرکی نيست که رضاخان
به ديدن نورمن رفته باشد يا ّ
حتی اين دومالقات رسمی کرده باشند ،چه
بسا که مقداری ازخصومت نورمن باين سبب بودکه رضاخان به او اعتنا
١٣٧
نميکرد.«.
ھمو درجای ديگر کتابش مينويسد ...» :تصميم قوام مبنی
براينکه به قرارداد مستشاران مالی انگليسی پايان دھد« و نيز خودداری
رضا خان از امضاء قرارداد استخدام مستشاران نظامی ...کرزن ونورمن
ِ
نخست دولت قوام ،کرزن به بانک
رامضطرب ساخت ودرھمان چند ھفته
ُ
شاھی دستورداد ديگر مساعده ای به دولت ]ايران[ نپردازد ،چندماه بعد
ازعزيمت نورمن از ايران ،کرزن به "رجينالد بريچمن" کاردار سفارت
نوشت» :مابه رييس الوزراء اعتماد نداريم ،دولتی که از خدمات
مستشاران مالی ونظامی بريتانيا چشم ميپوشد وميخواھد افراد آمريکايی
و سوئدی را بجای آنھا بنشاند و با تمام قوا ميکوشد از آمريکا کمک
 - ١٣٧ھمان ٢٣٩ .
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بگيرد وخط آھن و امتياز نفت بآنھا تقديم کند ،اعتماد ما را ازدست داده
است وبه بانک شاھنشاھی توصيه شده که ھرچه ھم التماس کنند ،ديگر
مساعده ای بآنھا ندھند« .قوام در تيرماه ] [١٣٠٠به برادرش وثوق
الدوله در لندن تلگرافی فرستاد که جويا شود آيا امکان اخذ وام از
شرکتھای نفتی آمريکا وجود دارد؟
وثوق الدوله ،روز  ٢٠ژوئيه  ٢٨] ١٩٢١تير  [١٣٠٠از
طرف برادرش و البته بابتکار شخص خويش ،پيش "لنسالت اليفنت"
در وزارت خارجه انگلستان رفت و درباره خودداری بريتانيا ازرساندن
پول به دولت ايران شکايت کرد ،اليفنت به نوبه خود رفتار با افسران
انگليسی وکاھش اختيارات مالی ورفتاربا تفنگداران جنوب ]اس ـ پی ـ
آر[ را توسط رضاخان ذکرکرد ...درست است که ُنرمن وکارمندانش به
سيد ضياء حرمت مينھادند ولی ظاھراً درابتدا رضا خان را
نميشناختندوبه نقش او درحوادث آتی بی اعتنا بودندُ ،نرمن اميدش به
سيد ضياءالدين بود که درمقام نخست وزيری بار حکومت را به دوش
اوليه ُنرمن به کرزن جزاشاره ای گذرا به
بکشد ،درگزارش ھای
ّ
رضاخان به عنوان "افسری اليق ودرست بدون جاه طلبی سياسی" ذکر
سد راه سيد ضياءالدين
ديگری از او نشده بود ،اندکی بعدوقتی رضاخان ّ
در استخدام افسران انگليسی شد و بويژه ھنگامی که سيد
دربقيه روزھايی که درتھران
ضياءمجبورشد او را وزير جنگ کندُ ،نرمن
ّ
ماند ،رضاخان را مر ّتب کوچک کرد و وی را ھواخواه سفير تازه
»رتشتين« و وابسته نظامی آن کشورخواند ،پس از برکناری
شوروی ُ
ُ
سيد ضياء در  ۴خرداد  ١٣٠٠بر دشمنی نرمن با رضاخان افزوده شد
ضد انگليسی است ودرتماس نزديک با
و گزارش دادکه رضاخان علنا ً ّ
١٣٨
ُرتشتين کار ميکند«.
پس از برکناری نورمن ،نوبت به سرپرسی لورين رسيدکه
ازرضاخان به بدگويی بپردازد ،او در گزارش  ١٧می ٢٧] ١٩٢٣
ارديبھشت  [١٣٠٢به کرزن نوشت» :ما حال رو در روی وزيرجنگ
قرارگرفته ايم ،اگرمارا مجبوربه مخالفت کند ،بی ترديد آخرسر بزور
پول ]او را[ شکست ميدھيم ]و[ احتماالً ايران راھم دراين جريان در ھم
ميشکنيم] ،رضاخان[ مخالف ناجوری خواھد بود ]درحاليکه[ ميتواند
دوست سودمندی باشد ،وی بيش ازآن ميھنپرست است که آلت دست
برماباشد ،ھمانطور که فرموديدسعی خواھم کرد که گفتگوی
وفرمان ِ
١٣٩
ُرک وبی پرده ای با او بکنم«.

 - ١٣٨ھمان  ٢۵٨ -٢۵۴ .و ٢١٣ -٢١٢
 - ١٣٩ھمان ٢٩٠ .
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ھمچنين در گزارش ديگر به تاريخ  ١١فوريه  ٢٢] ١٩٢۴بھمن
 [١٣٠٢به ماکدونالد نخست وزير و وزير امورخارجه ]جديد[ انگلستان
درباره رضاخان که در اين زمان درمقام نخست وزيری خدمت ميکرده
است مينويسد» :از شکيبايی ما سوء استفاده ميکند ،ھرچه به او ميدان
بدھی بيشترپيش ميرود ،بايد به اوگفت که نميتواند ھمه چيزداشته باشد،
ھيچ چيز را مانع کارخود نميداند ...با تيزھوشی ازقدرت طرف مقابل
١٤٠
خبردارد و پيوسته دست پيش راميگيرد که عقب نيفتد«.
ريه به
سردنيس رايت ،با اشاره به انتقال پادشاھی از قاجا ّ
پھلوی مينويسد ...» :بدين ترتيب عصرقاجاريه به پايان رسيد و ھمراه
با آن انگلستان يکی بعد از ديگری مزايا وامتيازات مختلفی را ..ازدست
داد ،حقوق برونمرزی ودادگاه ھای ُکنسولی ]کاپيتوالسيون[ ،نگھبانان
سوار و حق تيول در ُقلھک ،تلگرام ]خطوط تلگراف[ تمبر و اسکناس،
خدمت قرنطينه انگليسی ،پايگاه ھای دريايی در جزاير ايران ،نمايندگی
سياسی دربوشھر ،شرکت نفت در خوزستان و بعد از ھمه ،آقايی انگليس
در خليج فارس ،بايد ھمه ازميان ميرفت تا ايرانيان احساس ميکردند
ميتوانند در کشور خودشان درميان انگليسيان براساس مساوات زندگی
١٤١
کنند«.
سيروس غنی ،مينويسد» :کودتا از پشتيبانی ّ
مالکين بزرگ،
تجار بازار وحتی جمعی از روشنفکران )روزنامه نگاران ـ مقاله
ّ
نويسان ـ ُمعلمان وکارمندان دولت( برخوردار بود و در شھرستانھا نيز
با آن مخالفتی نشده بود ...خود ايرانيان ھم ازسياست مداران ضعيف
وبی لياقتی که يکی پس ازديگری برکشور فرمان راندند بتنگ آمدند
وخواستار نوعی حکومت ُمقتدر مرکزی بودند ...ايران ُمستعد رھبری
١٤٢
مقتدر وقوی پنجه بود و بيتابانه انتظار رھاننده ای را ميکشيد«.
سياوش بشيری ،در پيوند با کودتای سوم اسفند ١٢٩٩
واقعيات ،معتقدند که
فرضيه چشم بسته بر
مينويسد ...» :واضعان اين
ّ
ّ
به سبب ضعف حکومت مرکزی ،وعدم توانايی کافی ،يعنی عوارضی که
خود انگليسی ھا بوجود آورده بودند ،انجام يک کودتا و بدنبال آن ايجاد
يک دولت مقتدر وپيشرو ،به سود بريتانيای کبير بود .جمعی ديگرعقيده
دارند که کودتا را انگليسی ھا ترتيب دادند تايک قدرت متمرکز ايرانی
از اشاعه کمونيزم به ھندوستان ازطريق ايران جلوگيری بعمل آورد
وباالخره ُمشتی ديگرھم ھستند که معتقدند چون احمدشاه زيربار تأييد

 - ١٤٠ھمان ٣٢٢ .
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قرارداد  ١٩١٩نرفت ،کودتا برای ازميان بردن دودمان قاجار صورت
گرفت ،اما:
فرضيه انگليسی بودن کودتا ،توضيح
ھيچيک از طرفداران
ّ
نميدھندکه آيا سر انجام پس ازصورت گرفتن کودتا ،انگلستان به
ھدفھايش دست يافته است يانه!؟
ھيچيک توضيح نميدھند که پس ازکودتا و تشکيل آن دولت
ُمقتدر وپيشروُ ،جز کوتاه شدن دست ھمه بيگانگان و از جمله انگلستان،
چه سودی نصيب لندن شده است؟!
ھيچيک توضيح نميدھند که چگونه ھم کمونيزم به ايران راه پيدا
نکرد ومنکوب شد وھم ھندوستان ھرگز اقبالی به کمونيزم نشان نداد،
حتی در زمان تجزيه اشّ ،
حتی در زمان استقاللشّ ،
ّ
حتی در زمان
آشوبھای فراوانش ...و
ھيچيک توضيح نميدھند که احمد شاھی که بابت ھمين قرارداد...
حقوق و ُم
ستمری از بريتانيا دريافت ميکرد و چند روز پيش از کودتای
ّ
 ١٢٩٩از سفارت ميخواست که سربازان انگليسی از قزوين خارج
حد مقاومت
نشوند ،چه قدرتی داشت که در برابر مطامع بريتانيا تا آن ّ
کند تا طرح کودتا ،عليه اوبه مرحله اجرادرآيد.
ھيچيک توضيح نميدھند که چرا از ھمان روز سوم اسفند
] [١٢٩٩تا شھريور ١٣٢٠در دگرگونيھای اجتماعی ،فرھنگی ،قضايی
وصنعتی ايران ،بسياری از کشورھا از چکسلواکی گرفته تا آلمان
وفرانسه حضوردارند وانگلستان نه.
ھيچيک توضيح نميدھند که چرا عامل کودتای انگليسی برای
آموزش و پرورش که تازه ساخته ميشد ،شيوه ھای فرانسوی انتخاب
کرد ،برای دادگستری جديد سيستم وروش قضايی فرانسه رابرگزيد،
زبان دوم دبيرستان فرانسه انتخاب شد و برای صنايع تازه ونوپا از
تکنولوژی آلمان ،اتريش وچکسلواکی بھره گرفته شد و از بريتانيا ،نه.
ھيچيک توضيح نميدھندکه چرابرای آموزش ارتشی که پديد
ميآمد ،ا ُلگوی سن سيرفرانسوی اقتباس شد و نه ارتش استعماری ھند
وانگليس.
فرضيه انگليسی بودن کودتای  ،١٢٩٩نه تنھا
باين ترتيب،
ّ
وقتی ميتواند مقبول باشد که بپذيريم بريتانيای کبير وسياست لندن ،پس
ازسالھای دراز نفوذ سياسی ،نظامی واقتصادی درايران ،ناگھان تصميم
١١١
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مدت بيست سال
گرفته باشد به زيان خود قيام کند و دست کم برای ّ
ازصحنه ھمه تصميم گيری اين کشوردوربماند...
ّ
کارسالخی تاريخ وحقيقت بآنجا
در پژوھشھای اين چنينی،
مشروطيت تا کودتای سوم
ميکشد که سالھای ميانی پيروزی انقالب
ّ
اسفند  ١٢٩٩را دوران آزادی و دموکراسی ايران ميدانند!! که حکومت
پارلمانی با نمايندگان ُمنتخب ملت برسرکار بوده اند و ظھور رضاخان
ميرپنج درعرصه سياست ،اين نھال تازه رسته را لگدمال کرده است!!.
بی شک اين يک دموکراسی مطابق ميل آقايان بوده است که
بحث ھای نخستين دوره مجلس به ترور خيابانی ُمنجر شود ،و رھبر
يکی ازجناح ھا ،راه فرار از مملکت درپيش گيرد وباز اين از نعمات
ھمان دولت قانونی است که قرارداد ] ١٩٠٧و  [١٩١۵ميان دو دولت
ديگر درباره تقسيم ايران منعقد شود!! و باز بی شبھه از ديدگاه اين
پژوھشگران ،اين ازباب آزادی بوده است که از روس وعثمانی گرفته
تا انگلستان وازنايب حسين کاشی گرفته تاسردار فاتح بختياری وشيخ
خزعل ،ھرگاه اراده کرده اند ،بی نياز يک اطالع ساده به مقامات ايرانی،
نيروی اشغالگر به ايران فرستاده اند ويابدون ترس ازحکومت مرکزی
تو ُحش و برادر ُکشــــی خونين کرده
صفحــات داخــــلی مــملکت را از ّ
١٤٣
اند«.
شوربختی مردم ايران ودرماندگی زمامداران قاجار ،دل ھر
ايرانی ميھن دوست را بدرد ميآورد ،ازاينکه نماينده سياسی کشوری
بيگانه آنچه را که دولتش از زمامداران ايران ميخواسته است ،با
جسارت وبا بی پروايی به آنان و شاه ]قاجار[ ديکته ميکرده است که
چه بکنند وياچه نکنند ،چون ھزينه دولت ونيروی نظامی آن را در ھر
ماه ميپرداخته است وزمامداران ايران عھد قاجاربرای دريافت اين
تکدی پيش دولت استعمارگر بيگانه دراز ميکردند ،و يا
مساعده ،دست ّ
ُ
اگر اندک مردانی از رجال بوده اند که به پاک دامنی شھرت داشته اند،
مسئوليت وايستادگی در برابر درخواستھای ناروا ومداخالت
بجای قبول
ّ
نابجای بيگانه ،کناره گيری ميکردند واھل فداکاری درراه ميھن ومردم
آن نبودند .يا مانند اميرکبير کشته ميشدند!
از شاه ]قاجار[ گرفته تا اغلب وزراء ورجال چون ازمراحم دولت
امپراتوری بريتانيا برخوردار بودند ،جز تسليم وسکوت چاره ای
درکشورروسيه انقالبی صورت نميگرفت ورژيم
نداشتند ،و اگر
ّ
بلشويکی درآن کشور برقرار نشده بود ،بدون ترديد آن دموکراسی مورد
ّادعای برخی که ميگويند پس از برقراری رژيم مشروطه تا زمان کودتای
 - ١٤٣سايه ای ازسردار ١٧٢ .تا ١٧۶
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سوم اسفند  ١٢٩٩در ايران برقراربوده است ،نميتوانست ايران را از
تجزيه نجات دھد ،زمانی ميشود از دموکراسی درسرزمينی صحبت کرد
که آن سرزمين ازاقتصاد بيمار ،رنجور نباشد وازاستقالل کامل
برخوردار بوده وبيگانه در امور آن دخالت ھمه جانبه نداشته
امنيت ورفاه نسبی برخوردار ونزد جامعه ملل
باشدومردم آن از ِّ
حداقل ّ
اکثريت
حيثيت سياسی داشته باشد و اگر نه ھمه ،الاقل
دارای اعتبار و
ّ
ّ
حدااقل ،سوادخواندن ونوشتن بھره مندبوده باشند.
مردم آن کشور از ّ
چگونه ميشود ازبرقراربودن دموکراسی پيش از رويداد کودتا
دم زد که دولت مرکزی فاقد ھرگونه نفوذوقدرت درايالت وعشايربود،
تاآنجا که قادر به دريافت ماليات از خان وشيخ وبرقراری اساس
مشروطه درحوزه اقتداروحاکميت آنان نبود ووو!؟ ...و ديديم درھمان
ايام که ميگويند درايران دموکراسی برقراربوده لبان شاعری را )فرخی
يزدی( تنھا به ُحکم حاکم يزد )ضيغم الدوله( ميدوزند و ُمنتقدی را
بدستور نخست وزير وقت باپای پياده روانه قزوين وسپس تبعيد از
زادگاھش کرده )علی دشتی( وعده ای از مخالفان قرارداد  ١٩١٩را
بدون حکم دادگاه به شھرھای دوردست تبعيد ويا زندانی ميکنند و...
آنھم تنھا بدستور نخست وزير! که پيش ازاين به آنھا اشاره شده است.

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮاﻓﺘﺎدن اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر
اگرچه پيش ازاين اشارات کوتاھی درباره احمدشاه قاجار شده
وج َنم
است ،اما بی مناسبت نخواھد بود ،باشرح بيشتری
ازشخصيت َ
ّ
ورفتاراو ،به چگونگی برکناری اش از پادشاھی که بخشی ازتاريخ
ميھن ما در پيوند با ھمين رويداد ،از روی غرض و يا نا آگاھی ،آلوده
به نادرستی شده ،وموجب به کژراھه کشيده شدن باور ِپاره ای ازھم
ميھنان ما گرديده است ،بپردازيم.
برخی ازنويسندگان وتاريخ نگاران درراه مخالفت ودشمنی با
رضاشاه ،از احمد شاه به نيکی يادکرده وميکنندوازدموکرات ِ
منشی
وميھن دوستی او داستانھا ساخته وپرداخته اند ،وبرکناری او را از
پادشاھی ،توطئه ای ناجوانمردانه ازسوی رضاشاه با طرح وبرنامه
ريزی انگلستان برميشمارند ،اما اسناد ومدارک وشواھد بسياری به
ُبطالن چنين ديدگاه ونتيجه گيری ھای نادرست و اغوا کننده گواھی
ميدھند که تاکنون به بخش اندکی ازکالن آن اسناد ومدارک اشاره کرده
شده است.
١١٣
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زمانيکه کودتای سوم اسفند  (١٩٢٠) ١٢٩٩روی داد ،آنچه
خيله رضا خان راه نيافته بود ،خلع شاه ونشستن بجای او بود
که به ُم ّ
ھاوبيانيه ھايی که ازسوی او صادرميشده است ،گواه
و تمامی اعالميه
ّ
برجانبداری واحترام به اووفرمانبرداری از احمد شاه بود ،او ّ
حتا در
آرزوی رسيدن به مقام نخست وزيری ھم نبود ،چرا که او ھمه عمرش
را تا آن زمان ،درخدمت سربازی گذرانيده وتنھا ھدفش تشکيل يک
ارتش يکپارچه وقدرتمند وبرکنارکردن رجال نااليق ويا بی اثروياوابسته
امنيت درسراسرکشور بود.
به بيگانه و برقراری ّ
اعالميه ای که رضاخان در بامداد سوم اسفند ١٢٩٩با
نخستين
ّ
اعالميه »ﺣﻜﻢ ﻣﻴﻜﻨﻢ« معروف شده است،
نام خود صادر کرد وبه
ّ
ازآن باعنوان »رييس ديويژيون قزاق اعليحضرت شھرياری وفرمانده
کل قوا« نام ُبرده است.
باز در
اعالميه ای ديگرچنين نوشته است» :ديويژيون قزاق
ّ
اعليحضرت ھمايون شاھنشاھی ـ نمره  ١٩مورخه  ٨برج حوت ]٨
اسفند[ ١٢٩٩ـ اينجانب از طرف قرين ّ
الشرف اعليحضرت شاھنشاھی
به منصب سرداری ولقب "سردارسپه" ُمفتخر وسرآفراز گرديده،
تشکرات غالمانه خود را به خاکپای مھر اعتالی ملوکانه ،تقديم و از
ازعھده
درگاه حضرت
احديت ،توفيق واستمداد ميجويم که با تمام قوا ُ
ّ
ھرگونه خدمتگزاری وجانفشانی برآمده پاس حقشناسی رابجای آورم،
رضا«.
قدسه
يا در
اعالميه ای نسبتا ً طوالنی ،ضمن اشاره به وظايف ُم ّ
ّ
فداکاری ،نسبت به شاه و وطن ،درجنگ با ُمتجاسرين گيالنُ ،م ّ
تذکر
ميگردد ...» :ما پايتخت را تسخير نکرده ايم ،زيرا نميتوانستيم اسلحه
قدس وتاجدارما درآنجا
خودرا درجايی بلند کنيم که شھريار ُم ّ
حضوردارند ،فقط به تھران آمديم که معنی حقيقی سرپرستی مملکت
ومرکزيت بدان اطالق گردد ،حکومتی که در فکرايران باشد ،حکومتی
ّ
ّ
که فقط تماشاچی بدبختی ھاوفالکت ملت خود نباشد ...ھمه شاه پرست
وفداکاروطن ،ھمه اوالد ايران ،ھمه خدمتگزار مملکت ھستيم .زنده باد
شاھنشاه ـ زنده باد ّ
ملت ايران ـ پاينده مملکت ايران قوی و با عظمت
باد قشون دالور ايران  .رييس ديويژيون قزاق اعليحضرت شھرياری
وفرمانده کل قواـ رضا«.
اعالميه ھا که دربسياری ازکتابھايی که درباره
جملگی اين
ّ
رويداد کودتای سوم اسفند  ١٢٩٩مطالبی نوشته شده ،آمده است،
ازمصاديق بارز اين نکته ميباشد که رضاخان درابتدای امر در انديشه
سرنگونی شاه نبوده است ،وگرنه چه کسی را در شرايط آن روزھا ،که
١١٤
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بسياری از رجال به زندان افتاده بودند و نخست وزيرش به سفارت
بيگانه پناھنده شده بود ،در برابر او قدرت ايستادگی وعرض اندام بود؟
در ھمان نخستين روز کودتا ،شاه را خلع و خود بجای او مينشست،
ھمانگونه که از ويژگيھای کودتاست ودر سرزمينھای ديگر روی داده
است.
شاه ]قاجار[ بيخيال وگريزپای ايران که پس از کودتا ،با آنکه
کرربسياری
ميبرد و به خواسته ھا وتقاضاھای ُم ّ
اغلب در اروپا بسر ُ
ازرجال ودولتمردان برای بازگشت به ايران وقعی نمينھاد ،ھمچنان تا
چھارسالی برسرکاربود.
گفتنی است که اين کودتا در ابتدا بيشتر به نفع شاه ]قاجار[
توجه به قرارداد
وتحکيم سلطنت ُمتزلزل وبی اعتبار او بود ،که با
ّ
 ١٩١٩که ميرفت به اجرای کامل درآيد ،سقوط او تاح ّد يک مھاراجه
سلطه انگلستان بر ھندوستان ،حتمی بود ،بويژه با
ھندی در زمان ُ
حقوق ماھانه ايکه از انگلستان دريافت ميکرده است ،نزد آن دولت
دارای شأن ومنزلتی نبود ،ونگھداری او درمقام سلطنت تنھا بمنظور
نمايشی بظاھر سياسی دربرابرروسيه شوروی بود.
اما او پس ازکودتا پادشاه کشوری بود که دست دولت ايران به
ومقرری نيروی نظامی و
گدايی نزد دولت بريتانيا دراز نميشد تا حقوق
ّ
دواير دولتی وھمچنين دربار را بپردازد ،او پادشاه کشوری شده بود که
ديگر چھار گوشه کشورش دردست نيروی نظامی بريتانيا وروسيه
نبود ،او شاه کشوری شده بودکه دولت مرکزی ُ
درگستره کشور به
تمرد
اقتدار رسيده بود وخانھا وشيوخ وراھزنان وگردن کشان را زھره ّ
و گرد نکشی نبود وشاه ودرباراعتباری يافته بود و...
در کدام کشور ديده شده است که کودتا گران درھمان گام نخست،
ُ
زمامداران بر
وحتا دست به ُکشتار
رژيم موجود را از ُبنيان برنکند
ِ
سرکار و بسياری ازرجال نزده و خود جای آنان ننشسته باشند ،اين چه
کودتايی بود که شاه ،ھمان شاه ،رجال اغلب ھمان رجال ،وکالی مجلس
ھمان وکال ورژيم ھمان رژيمی باشد که بود و جالب تر اينکه حکم نخست
وزيری يکی از کودتا چيان ازسوی شاه صادر شده باشد!؟
موقعيت شاه بيش ازپيش مستحکم و
اين چه کودتايی بودکه
ّ
وقاری به سلطنت بخشيده شده بود ،وازسوی کودتا چی اعالميه ھايی
با عناوين »قرين ّ
قدس و «...صادر ميشده است؟
الشرف و شھريار ُم ّ
موقعيت با تدبير وعالقمندی به کشورعمل
اگر احمد شاه ،از اين
ّ
ميکرد و از عيش و نوش طلبی در اروپا دل ميکند و بفکرمردم ميبود،
١١٥
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رضاخان برای رسيدن به تاج وتخت بھانه ای دردست نداشت .اگراو
بارفتارش مردم را ازخود نميرنجانيد تا آنجا که عارف قزوينی شاعر
ُپراحساس ميھن مادرانعکاس انتقاد وعدم رضايت مردم از رفتاروگفتار
احمدشاه ،سرود:
»خوشم که دست طبيعت گذاشت دردربار
چـــراغ سلطنت شاه بردريچه باد«
اگر او به وظايف پادشاھی خودآشنا ميبود و از خود نسبت به
تاج وتخت بی عالقگی نشان نميداد و اقامت دراروپارا به ماندن
درکشورترجيح نميداد ،رضاخان بسادگی نميتوانست او وسلسله اش را
براندازد ،اعمال ِ
سبب برانگيخته شدن رضا خان برای
واھمال اوُ ،م ّ
دستيابی به مقامی گرديد که خود تازمان نخست وزيری اش براين انديشه
نبود.
دکترمحمد جواد شيخ االسالمی ،درپيشگفتار کتابش مينويسد:
مظلوميت احمدشاه ،احترامی که وی ظاھراً برای قانون
» ...افسانه
ّ
اساسی ايران قائل بوده وعدم تمکين اش به خواسته ھای خارجيان )که
تصورميکنند باعث از دست رفتن تاج وتخت
بعضی کوته نظران ھنوزھم
ّ
ً
اش گرديد( از نوع ھمان شايعات بی اساسی ھستند که غالبا از نسلی به
نسلی ،ازسينه ای به سينه ای ُمنتقل وبقدری تکرارميشوند که سرانجام
قعيت تاريخی" درميآيند که اصالح کردنش بسيار
به شکل نوعی "وا ّ
١٤٤
ُمشکل است«.
درباره نادرست بودن عدم تمکين احمدشاه به خواسته دولت
بريتانيا ،بخشی از سخنرانی وی درشب مھمانی لرد کرزن )در ادامه
مقرری ماھانه
اين بخش به متن کامل آن اشاره خواھد شد( و دريافت ّ
از دولت نامبرده را به شرط پشتيبانی از وثوق الدوله عاقد قرارداد
 ،١٩١٩پيش ازاين درج کرده ايم ،اينک به منظور روشنگری ھرچه
شخصيت تاريخی ميپردازيم.
بيشتربه جنبه ھای ديگر زندگی و رفتار اين
ّ
دکتر شيخ االسالمی ،ھمچنين مينويسد ..» :در سراسر تابستان ١٢٩٨
شمسی ...مذاکرات مربوط به عقد قراردا د ] [١٩١٩براساس ھمان مواد
تنظيم شده در لندن ،درييالق پس قلعه تھران ،دريک ُمحيط استتار کامل
اکثريت اعضای کابينه ،با وزيرمختاربريتانياومشاوران
ودورازچشم
ّ
سياسی وی درجريان بود ،محارم ايرانی عالوه برشخص احمدشاه )که
پيشرفت مذاکرات پس قلعه مرتبا ً به حضورش گزارش ميشد( عبارت
بودند از ميرزاحسن خان وثوق الدوله )نخست وزير( ،اکبر ميرزا صارم
 - ١٤٤سيمای احمدشاه قاجار٩ .
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الدوله) ،وزير دارايی( ،نصرت الدوله فيروز ميرزا قاجار )وزير
دادگستری( ،و ميرزاعلی خان منصورالملک )رييس اداره انگليس در
وزارت امور خارجه(.
وثوق الدوله ،و سرپرسی کاکس )وزير مختار وقت بريتانيا در
ايران( تمام اطراف وجوانب کار رانيک سنجيده وبرنامه عمل خودرا با
کليه احتماالت آتیّ ،
بدقت تنظيم کرده بودند ،ھردوی آنھا خوب
توجه به ّ
ميدانستندکه طغيان واحساسات ملی و مذھبی در پايتخت وديگرشھرھای
ايران )پس از منتشر شدن مواد قرار داد( شخص مقام سلطنت را در
محظوری بزرگ قرارخواھد داد و مجبورش خواھد کرد که ياعلنا ً به
طرفداری ازقرارداد برخيزد و به اينترتيب خودرابا روحانيان ورجال
ُم ّ
تنفذ ملی طرف کند ،يا اينکه رسما ً اعالم دارد که قرارداد ايران
وانگليس بی مشورت قبلی با او تنظيم وامضاء شده است ،که درآنصورت
سفارت انگليس به ناچار اسناد و مدارکی را که در اختيار داشت )و ھمه
آنھاحاکی ازموافقت قبلی مقام سلطنت با عقد اين پيمان بود( منتشر
ميساخت و کار را بدتر ميکرد ،پس بھترين وصالح ترين راه ھا برای
شخص اول مملکت اين بودکه درغوغای ھيجانات ملی که ُم ّ
سلم بود پس
ازانتشار متن قرارداد بروز خواھد کرد ،درايران نباشد و دست وثوق
الدوله را برای سرکوب ملّيون ومخالفان قرارداد باز بگذارد ...مسئله
مسافرت شاه ]قاجار[ به اروپا به ھرحال سابقه ای طوالنی داشت...
احمد شاه تمايل خودرا به ديدار از فرنگستان برای نخستين بار در نوامبر
 ...١٩١٨پيش وزير مختار بريتانيا ابراز کرد ،او کوشيد تا شاه قاجار
را از اين مسافرت ُمنصرف سازد ...در اواخر ژانويه  ١٩١٩رسما ً
ازمقامات انگليس درخواست کردکه تسھيالت الزم رابرای انجام اين
مسافرت در اختيارش بگذارند ]![ احمد شاه که تازه ٢٢ساله شده بود،
شھرت داشت که مبلغی درحدود يک ميليون ليره انگليسی )از بابت
سودھای حاصله ازاحتکار غلّه در دوران جنگ وساير درآمدھای
کام( به بانکھای اروپايی منتقل کرده است،
سلطنتی ودريافت ُرشوه از ُح ّ
و يکی ازداليل پافشاری اش برای رفتن به اروپا )طبق گزارش کاکس و
لرد کرزن( ھمين بودکه ميخواست اين پولھارا در"مجاری سودآور"
افتتاح حساب سپرده يا خريد سھام ُپرنفع بکاراندازد.
شاه قاجار که بعلت اصلی مخالفت انگليسيھا پی برده بود ،برای
آسوده کردن فکر آنھا اعالم داشت که پيش از اقدام به اين
سفرحاضراست تمام شرايط سياسی دولت بريتانيا را بپذيرد و به وثوق
الدوله اختيارات تام بدھد که مذاکرات مربوط به قرارداد را تا رساندنش
به نتيجه نھايی ادامه دھد ،نيز به کاکس قول واطمينان ُم ّ
ؤکد داد که
مدتی که درايران نيست ازعزل کردن وثوق الدوله ودخالت در
درعرض ّ
تصميمات سياسی کابينه اش احتراز کند...
١١٧

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

برپايه گزارش تلگرافی  ٢٧ژوئيه  ١٩١٩کاکس به لرد ُک ُ
رزن
سری شمارۀ اف ،او  ،۶۵/٢١۴وثوق الدوله سه ماه
به موجب سند ّ
پيش از امضای قرارداد )يعنی در آوريل  (١٩١٩به کاکس اطالع داده
بود که شاه حاضراست برای انتخاب مجلس فرمايشی )که اعضای آن
قول قبلی تصويب قرارداد را داده باشند( با دولت ھمکاری کند ،مشروط
براينکه حکومت انگلستان:
١ـ ادامه سلطنت او و اعقاب بال فصلش رادرايران تضمين کند.
قرری ماھيانه اش را از پانزده ھزارتومان به بيست ھزارتومان
٢ـ ُم ّ
)آنھم مادام العمر( افزايش دھد.
مقرری پانزده ھزارتومان که انگليسيھا ماه به ماه به احمد
اين ّ
شاه ميپرداختند ،مشروط باين شرط اساسی بود که اعليحضرت ،وثوق
الدوله را بر سرکار نگھدارد و صميمانه ازاوپشتيبانی کند .اما لندن ھر
دو پيشنھاد احمد شاه را بصورتی که ارائه شده بود رد ّکرد و فقط حاضر
شداحساسات دوستانه حکومت انگلستان را نسبت به مقام سلطنت رسما ً
قرری شاه ]قاجار[ را ھم به ھمان
)و در صورت لزوم کتبا ً اعالم دارد و ُم ّ
مأخذ وشرط سابق )پانزده ھزارتومان درماه مشروط به نگاھداشتن
وثوق الدوله در مسند نخست وزيری( مرتبا ًبپردازند...
طی تلگرام مورخ  ۶فوريه
سر پرسی کاکس ،به لرد کرزنّ ،
سری اف ،او  ٣٨۵٨/٣٧١گزارش ميدھد...» :
 ١٩١٩بموجب سند ّ
مدت مسافرت ]مسافرت احمدشاه به اروپا[ تحت نظارت مستقيم
در تمام ّ
ما خواھند بود و تاروزيکه به پاريس برسند درھيچ کدام از شھرھای
سرراه بدون تصويب واجازه ما نميتوانند با کسی مالقات يا تبادل نظر
قرری
داشته باشند ]!![ اعليحضرت در طول اين سفر انتظار دارند ُم ّ
ماھيانه شان را از ما دريافت کنند وباآن حرص وولعی که نسبت به پول
دارند ،بعيداست اقداماتی عليه منافع ما انجام دھندکه خودبھترازھمه
ميدانند ُمنجر به قطع ُمقرری شاه خواھدشد ،لذا با ھمين حربه ّ
مؤثری
که دراختيارداريم ،توأم با ابراز احساسات دوستانه نسبت به ُم ّ
عظم له
در اين ســـفر ،خـــوب ميتوانيم برتمام اعمال واقدامات شان ُم ّ
سلط
١٤٥
باشيم«.
دکتر محمد مصدق ،مينويسد» :ميخواست ]احمدشاه[ از ھر
فرصتی که پيش آيد استفاده کند واين ّ
لکه ننگ را از دامن خود بزدايد
و آن وقتی بود که ]احمد[ شاه را برای تأييد قرارداد به لندن بردند وبرای
اين کارمجلسی بر پاکردند ،ولی باتمام اصراری که وزيرخارجه وتھديدی
که نايب السلطنۀ سابق برای تاييد آن نمود ،حاضرنشد حتا يک کالم
درنطق رسمی خودازآن نام ببرد يا در اينباره حرفی بزند ،من آن وقت
 - ١٤٥ھمان ٢٠٨ -٢٠٢ .

١١٨
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درسويس بودم وازشخص مطلعی شنيدم که با آن ھمه اصرار و تھديدی
که کردند ]احمد[ شاه زير بار نرفت وگفت ازمن دعوتی کرده اند ،بايد
تشکرکنم ،صحبت ازقراردادی که تامجلس آن راتصويب نکند معتبر
نيست ومورد ندارد واين مقاومت منفی سبب شد که مردم وطن پرست
تأسی کنند وآنقدر با قرارداد مخالفت کنند تادولت
درمملکت به شاه ّ
انگليس ازاجرای آن مأيوس شود و برای اجرای سياست خود در ايران
فکر ديگری بنمايد ،خالصه اينکه بواسطۀ مخالفتی که نمود از بين رفت
١٤٦
وخوشنام آن پادشاھی که در خير مملکت از سلطنت گذشت«.
اما اسناد ومدارک بيشمار که به بخشی ازآنھا اشاره شده وبه
بخشی ديگر اشاره خواھد شد ،خالف نوشته و باور دکتر مصدق را
نشان ميدھد ،شگفت آنکه ايشان باھمه ُمدعای بينش سياسی ،با آنکه
از رجال اغلب درصحنۀ سياسی ونزديک به ]احمد[ شاه و درباريان
بوده ،ازآنچه که در جامعه )از نويسندگان وشاعران گرفته تا مردم کوچه
وبازار( ازعدم رضايت از احمد شاه ونفوذ روشن تر از آفتاب سفارت
انگليس در دربار ميگذشته ،بی خبر مانده بوده است و آنچه راھم که
درباره زير بار نرفتن احمدشاه از خواسته دولت انگلستان در کتاب
خاطراتش آورده وآن را به عنوان سند محکمی ارائه داده است ،از
»شخص مطلعی« است که ازآوردن نام او خودداری کرده است!
دکتر شيخ االسالمی ،درجای ديگرکتابش مينويسد» :اين افسانه
مجعول را که از دست رفتن تاج وتخت احمدشاه ناشی از حذف جمله
ِ
ضيافت پادشاه
مربوط به تصديق قرارداد از متن ُنطق ملوکانه درشب
انگليس بوده است ،ھمين جا موردبررسی قرارميدھيم و ببينيم اين شايعه
که انگليسی ھا پس از قضايای مھمانی کاخ باکينگھام ،خط و نشان برای
صحت
احمدشاه کشيدند ّ
وجداًتصميم گرفتند او را ازسلطنت بردارند تاکجا ّ
ّ
دارد و آنھايی که اين شايعه را پخش کردند ،آيا به اسناد ومدارک موثقی
که در اختيار ُم ّ
حققان اين دوره ھست )و درست عکس عقيده آنھا را
ثابت ميکند( دسترسی داشته اند يانه ،واگر داشته اند ،چرا و روی چه
انگيزه ای ،اينھمه آشفتگی در تاريخ معاصر ايران ايجاد کرده اند؟
سفرانگلستان ،دوباره راھی
احمدشاه ،چنانکه ديديم پس ازپايان ِ
فرانسه شد و ھشت ماه بعدی را در پاريس وسويس ومونت کارلو به
تفريح واستراحت گذراند ،سپس در اواخر ماه آوريل  ١٩٢٠از بندر
مارسی بسوی ايران عزيمت کرد و در دوم ژوئن ) ١٩٢٠پس از زيارت
عتبات( به تھران رسيد ،تقريبا ً ُنه ماه پس از مراجعت شاه ]قاحار[
ايران ،يعنی در  ٢١فوريه  ١٩٢١کودتای سوم اسفند  ١٢٩٩صورت
گرفت وسيمای نظامی سرتيپ رضاخان سوادکوھی برای نخستين بار در
 - ١٤٦خاطرات و تألمات١١٢ -و] – ١١٣اين نوشته دروغ است و اسناد در ھمين کتاب آنرا ثابت
ميکند[

١١٩
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افقھای سياست کشور نمودارشد ...ازھمان روزيکه تھران بدست قزاقان
قزوين افتاد ،زمام امورکشور نيزعمالً دردست رضاخان پھلوی )عامل
کودتای سوم اسفند( قرار گرفت ،مع الوصف چنانکه صفحات تاريخ اين
دوره شاھداست ،رضاخان پھلوی )که اينک ازطرف ]احمد[ شاه به لقب
ُپرطمطراق سردارسپه ُمفتخرشده بود( برای مدتی متجاوز ازچھارسال
کوشيد تا بامقام سلطنت کنارآيد و قدرت اجرايی مملکت را بی آنکه
نيازی به تغيير سلسله باشد ،به نام احمدشاه ِاعمال کند ،ولی سرانجام
به اين نتيجه رسيد که کارکردن باچنين پادشاھی که ا ّتصاالً در فکر رشوه
گرفتن از وزراء و ُحکّام ايرانی بوده وعليه ارتش ونخست وزيرمملکت
توطئه ميکرد ،محال و غير ممکن است ،خود رضاخان درسفرنامه
خوزستان مينويسد» :قبل ازعزيمت شاه به فرنگ با وجود اصراری که
ّ
درتوقف اوداشتم وضمانت بقای سلطنت اش را ميکردم ،او ّ
متصل به
توسل ميجست و باالخره ھم برای ِاعمال نظر شخصی و
ايادی خارجی
ّ
درتوسل به خارجی ھا ...به پاريس عزيمت کرد ،درجريان
آزاد بودن
ّ
اين سفر که خط سيرش از قزوين و تاکستان ميگذشت ،بعضی از
ُملتزمين رکاب مسافرتھای پی درپی او را به فرنگ تقبيح کرده بودند،
اما شاه به رييس دفتر مخصوص من )دبيراعظم بھرامی( و چند نفر
ديگر صريحا ً گفته بود که خداوند او را برای تماشای خرابه ھای سياه
ُد ُھن ]تاکستان[ و غيره خلق نکرده وھرروزيکه در ايران باشد ،يک
روز ازتماشای مناظردلگشای پاريس ونيس عقب مانده ويک روز ازعمر
١٤٧
گرانبھای خودرا بی جھت تلف کرده است!«.
ژنرال آيرونسايد ،درديداری که با احمدشاه داشته است درکتاب
خاطراتش نوشت ...» :اينک او ]احمدشاه[ ميخواست من اطمينان بدھم
که بارفتن آنھا ]افسران روسی[ افسران بريتانيايی را دربريگاد قزاق
جانشين آنھا نخواھم کرد ،به نظر او اين عمل شانس تصويب معاھده
پيشنھادی
][١٩١٩
سرپرسی کاکس را از بين
مجلس
و
ميب َرد
َ
چيزی
ھرگزباچنين
موافقت نخواھدکرد ،من
به اوگفتم که درآينده قزاق
ھا فقط زيرنظرافسران
ايرانی انجام وظيفه
خواھند کرد و درحال
حاضر سرگرم آزمون
افسران برای مناصب
ُمختلف ھستيم ،ھمچنين
 - ١٤٧سيمای احمد شاه قاجار۴۴۵- ۴۴۴- ٣٢۴ -٣٢٢ -٣٢١ ....

١٢٠
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ک .ھومان

ُ
متذکر شدم که اعليحضرت بايددرک کند وجوداختالس ھايی ازقبيل آنچه
به ھنگام حضور افسران روسی اتفاق ميافتاد ،ديگر ھرگز قابل قبول
نبود ،وقتی به چھره مردچاقی که لباس فراک خاکستری به تن داشت
وبھنگام شنيدن حرفھای من به طرزی عصبی ميلرزيد ،نگاه ميکردم ،با
خود انديشيدم که ديدن نمونه ای ازيک انسان در ھــــم شکسته در مقامی
١٤٨
حد دردناک است«.
به اين
اھميت تا چه ّ
ّ
محمد ولی خان سپھساالر تنکابنی ،درکتاب خاطراتش مينويسد:
بامطرب ومی درفرنگ
» ...اين جوان بدبخت ،تاج وتخت را از دست داده ُ
ونيس مشغول قمار و عشقبازی است .اوضاع ملت بانھايت بيچارگی
وفالکت ،تجارت نيست ،راه نيست کار نيست ،ديگرچه بايد نوشت ،خدا
تفضل
امنيت عمومی ھست ،خداوند انشاءﷲ
ّ
پدر رضاخان را بيامرزدّ ،
١٤٩
ميکند.«...
احمد شاه ،روز  ٢٨آوريل  ٣١] ١٩٢٠فروردين  [١٢٩٩بندر
مارسی را به مقصد ايران ترک کرد ...نامبرده درعدن درکشتی
مخصوص رزيدنت خليج فارس موسوم به »الرنس« که مخصوصا ً برای
حمل شاه به عدن فرستاده شده بود» ،ھرمان نورمن« وزيرمختارجديد
انگليس را که او نيز در ھمين کشتی به تھران ميرفت ،ميبيند و با او به
گفتگو ميپردازد وزمانيکه به قاھره ميرسد از طريق »لرد آلن بی«
کميسرعالی انگلستان درمصر ،تلگرافی به شرح زير به لرد کرزن
مخابره ميشود ...» :در سوم ماه می ]احمد[ شاه مرا درعرشه کشتی
به حضورپذيرفت وقول حمايت بيدريغ خود را ازقرارداد ايران و انگليس
)که سابقا ً درپاريس به لرد داربی داده بود( دوباره تکرارکردُ ،م ّ
عظم له
اين را نيز به گفته خود افزود که تصميم دارد به محض ورود به تھران،
زمام امور لشکر قزاق را بدست انگليسی ھا بسپارد ...اعليحضرت اين
قول ثانوی راھم بمن داد که کابينه وثوق الدوله را تا موقعی که حکومت
بريتانيا ازعملکرد او راضی باشد برسرکارنگھدارد و بطور کلی تمام
١٥٠
توصيه ھا و رھنمودھای مارا دراداره امور کشور بکاربندد«.
پس از ورود احمد شاه به ايران ،سر پرسی کاکس ازپی ديداری
که باوی داشته است ،طی تلگرام مورخ  ٨ژوئن  ١٨] ١٩٢٠خرداد
 [١٢٩٩به لرد کرزن گزارش ميدھدکه...» :اعليحضرت  ...تصميم دارند
که پيشنھاد ھای مارا موبمو اجرا کنند و جلو ادغام شدن نيروی قزاق
١٥١
بانيروی اس ـ پی ـ آر را نگيرند«.
احمدشاه ،پس ازورود به ايران ،وثوق الدوله را زير فشار
قرارداد که تتمه مطالباتش را ازدولت که بابت ھزينه ھايی که درسفر
 - ١٤٨خاطرات ژنرال آيرونسايد٧٩ .
محمودتفضلی٣۶٧ .
 - ١٤٩سپھساالرتنکابنی.به اھتمام
ّ
 - ١٥٠سيمای احمدشاه قاجار٣٨۴ .
 - ١٥١ھمان ٣٨۶ .
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ک .ھومان

اروپا کرده است ،بپردازد ،سر پرسی کاکس دراين باره طی تلگرام ھشتم
ژوئن  ١٩٢٠به لرد کرزن اطالع داد که ...» :وثوق الدوله ميگفت که
رشته مذاکراتش باشاه ازھر نقطه ای که آغاز گردد ،سرانجام منتھی
ميشودبه يک نقطه ُ
بخصوص يعنی تأمين وجوه مورد نظر شاه ،شاه در
ھمين شرفيابی اخير ازنخست وزير بازخواست کرده که چرا موقعی که
دراروپا بوده وجوه الزم را ازبرايش ارسال نکرده اند؟ اقالمی که ُم ّ
عظم
له درحال حاضر از دولت ُمطالبه ميکند عبارتنداز:
١ـ يک ميليون فرانک که ازحساب شخصی خودخرج کرده است.
٢ـ ھشت ھزارليره که پيش از حرکت از ايران ،ازنصرت الدوله قرض کرده
بود.
صراف مزبور
٣ـ پنجاه ھزار تومان پول نقد که پيش تومانيانس داشته ولی ّ
به علت ورشکستگی قادر به تأديه آن نيست.
تھيه
نخست وزير به ]احمد[ شاه قول داده است که وجوه الزم را ازجايی ّ
کند ،ولی شخصا ً پيش من اعتراف کرد که ھيچ منبعی ياوسيله ای برای
رويه ايکه ]احمد[ شاه دراين باره پيش گرفته نشان
تھيه اين پول نداردّ ،
ّ
ميدھد که حتی سفر فرنگستان و ديدن رفتار وروش شاھان اروپايی،
کوچکترين تأثيری درعوض کردن آن خصيصه ناپسندش که پول پرستی
١٥٢
بی اندازه است نبخشيده!«.
شگفت آوراينکه احمدشاه ،به خواست واراده خود و بدون
موريتی از سوی دولت ويا دعوتی ازجانب دولت خارجی،
داشتن مأ
ّ
بمنظور گردش وخوشگذرانی و آسايش خيال و دور بودن ازآنچه که
درميھن اش ميگذشته ،به اروپا رفته وچند ماه در آن ديار با
خوشگزرانی بسر ُبرده بود ،آنگاه مخارج اين سفر و خوشگذرانی ھايش
را از خزانه تھی مملکت مطالبه ميکرد! ُطرفه اينکه پولی را که به
صراف بخاطر طمع ورزی وسودجويی داده بود ،آنرا ھم
تومانيانس ّ
ميخواسته است که دولت پرداخت کند ،جالب تراينکه اگر پولی ازنصرت
الدوله برای تأمين ھزينه ھايش در اروپا گرفته بود ،الجرم ميبايست
دربطن ھمان يک ميليون فرانک بحساب آيد که در اروپا خرج کرده بود،
اما به اصطالح عوامانه داشت دو پھلو حساب ميکرد ،دولتی که آه در
بساط نداشت وبرای پرداخت حقوق
ومقرری کارکنانش دست گدايی اش
ّ
برای دريافت ُمساعده نزد دولت بريتانيا دراز بود!
نورمن ،پس از ديداری که با احمدشاه داشته است ،طی تلگرام
کرزن گزارش
مورخ  ٢٠ژوئن  ٣٠] ١٩٢٠خرداد  [١٢٩٩به لرد
ُ
ميدھدکه ...» :از اعليحضرت استدعا کردم وضع وخيم کشورشان را
١٥٢

 -سيمای احمدشاه قاجار٣٨٧ .
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ساس برای خاطروطن فداکاری
درنظر بگيرند و در اين لحظه ح ّ
کنندوازاين مطالبات عجالتأ چشم بپوشند والاقل دو سه ماه
ديگرصبرکنندتاوضع دارايی ايران سروصورتی پيداکند ،به ايشان
خاطرنشان کردم که اگر حکومت متبوع من بويی ازاين حقيقت ببرد که
قسمتی ازکمک ماھيانه دولت انگليس به ايران که با اين عجله واصرار
درخواست ميشود ،صرف تأديه مخارج سفر اعليحضرت به اروپاوتأمين
محل مالی برای تأديه اينگونه مطالبات ميگردد ،بی گمان ازپرداخت آن
تأسفم بگويم که اندرز ھای صادقانه من
درآتيه جلوگيری خواھد کردُ ...م ّ
با اينکه درحدوديک ساعت ونيم طول کشيد ،کوچکترين اثری در
اعليحضرت نبخشيدُ ،م ّ
عظم له به طور ُمداوم اظھارميداشت که اين پول
برای وی الزم است ولی برای خزانه داری انگلستان درحکم قطره ای
بيش نيست .جواب دادم که فکرنميکنم که دولت متبوع من منطق
اعليحضرت را بصورتی که بيان ميشود قبول داشته باشد ،تنھا امتيازی
که ]احمد[ شاه باالخره حاضرشد به مابدھد اين بود که از مساعده ماه
آينده دولت انگلستان به ايران عجالتا ً چيزی برای خود برندارد ،مشروط
براينکه ماھم اعتبارالزم اضافی رابرای تأديه مطالباتش ھرچه زودتر
١٥٣
تأمين کنيم.«..
نورمن ،در گزارشی ديگر بشماره  ۴٨۴مورخ  ٢٣ژوئن
 ١٩٢٠باقيد عبارت بسيار مھم و فوری به کرزن نوشت ...» :مع
الوصف توصيه ميکنم که پرداخت مقرری ايشان به مأخذ سابق تا موقعی
رويه شان نسبت به ما عوض نشده ،کماکان ادامه يابد ،درحال حاضر
که ّ
ً
رفتارش نسبت به ماکامال دوستانه است وجای ھيچگونه شکايت ندارد،
چنين بنظر ميرسدکه اعليحضرت عزم راسخ دارد که صميمانه
باماھمکاری کند و تا آنجا که برايم ُمسلم شده ،بھترين وسيله حفظ
دوستی و روح ھمکاری ھمين است که حتی المقدور پول دراختيارش
بگذاريم زيرا در دنيا ھيچ چيزبه اندازه پول درنظرش عزيزنيست ...برای
توفيق سياست مان در اين کشور بوجود او وجلب ھمکاری اش
١٥٤
نيازمنديم.«...
جای ياد آوری است که بنابرگزارش نورمن به لرد کرزن
وبسياری ازاين دست گزارشھا که بعضا ً دراين کتاب به آنھا اشاره شده
وخواھدشد ،دولت انگلستان را بايد زمامدارانی باعقل وشعوری کم اداره
ميکردند تا احمد شاه راکه بادريافت پانزده ھزارتومان حاضربود
ُمخلصانه درخدمت بريتانيا باشد )که بود( از سلطنت ساقط و يک سرتيپ
وضدمداخالت بيگانه در امور
قزاق خشن و زيربار نرو وعاشق وطن
ّ
کشور را که ژنرال آيرونسايد ازاو به ھنگام تخليه سربازان انگليسی
۴٠۵ . - ١٥٣
 - ١٥٤سيمای احمد شاه قاجار ۴١٣ .

١٢٣

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

ازخاک ايران واھمه داشت و او را به ُرک گويی وشجاعت ستوده بود،
بجای او برسرکارآورند!
نورمن ،در گزارش تلگرافی شماره  ٢٩٨مورخ  ٢٧اکتبر ١٩٢٠
] ۵آبان  [١٢٩٩با قيد بسيارمھم وفوری به لرد کرزن مينويسد...» :
اعليحضرت برگشتند روی مطلبی ديگر وفرمودند درمقابل اينھمه
امتيازاتی که برای ماقائل شده وتمام پيشنھادھای مارابکاربسته اند که
يکی ازآنھامعزول کردن استراسلسکی ازمقامش بود ،کامالً مغاير باقولی
بوده که شخصا ً به اين شخص داده بوده اند ...حال در مقابل اينھمه
گذشت وامتياز دو تقاضای ُعمده از ما دارند:
 يکی اينکه پرداخت آن ُمقرری ماھيانه پانزده ھزارتومان که سابقا ً دريافتميکرده اند تا افتتاح مجلس کماکان ادامه يابد و مبالغی ھم که درعرض
مدت عقب افتاده يکجا به ُم ّ
عظم له پرداخت گردد.
اين ّ
 دومين تقاضای شاه ]قاجار[ اين بود که اجازه دھيم ايشان سفر ديگری بهمدت شش ماه به اروپا بکنند]!![.
ّ
داردوم ّ
عظم له ضمن ُمصاحبه ھای
اين تقاضا به ھيچوجه تازگی ن
ُ
گذشته اش با من ،بارھا اين موضوع را پيش کشيده است ،حقيقت مطلب
بالشک اين است که اعليحضرت پس ازپی بردن به ّلذت زندگی در
پايتخت ھای اروپايی ديگر نميتوانند خود را بازندگی ُپرخطريکه الزمه
حکومت برکشورھای شرقی مانندايران است ،تطبيق دھند ...بقراريکه
ازيک منبع ّ
موثق شنيده ام ژنرال استراسلسکی ازآخرين مواجب لشکر
قزاق که معموالً به بانک شاھی حواله ميشود ،پنجاه ھزارتومان آنرا
ُ
عمليات
ازشعبه بانک شاھی رشت ]مرکز
بصورت اسکناسھای درشت
ّ
نظامی اش در رشت[ دريافت کرده است ...اندکی بعد ازاين جريان،
اعليحضرت سلطان احمد شاه مبلغ چھل ھزار تومان اسکناسھای ُدرشت
ازنوع ھمان اسکناسھايی که استراسلسکی ازشعبه بانک شاھی رشت
دريافت کرده بود ،به حساب شخصی اش در بانک شاھی تھران واريزکرد
درحاليکه برای اين سپرده سلطنتی جزھمان اسکناسھای تحويل شده به
١٥٥
استراسلسکی در رشت ،ھيچ مبدأ ديگر نميتوان کشف کرد«.
نورمن ،درگزارش تلگرافی روز پيش از گزارش فوق به شماره
 ٢٠٧با قيد بسيارمھم وفوری مينويسد ...» :به ُم ّ
عظم له ُھشداردادم که
اگر توصيه ما را زير پا بگذارد ،نه تنھاديگر اجازه نخواھم داد ديناری
ازپول بريتانيا برای نگھداری لشکر قزاق خرج شود ،بلکه
اصوالًبسياربعيد بنظر ميرسد که دولت بريتانيا درقبال چنين وضعی به
قوای خوداجازه بدھد کماکان درخاک ايران بمانند] ...احمد[ شاه جواب
 - ١٥٥ھمان  ٣۶٧ .تا٣۶٩

١٢٤

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

دادکه ھيچ آرزويی جزاين ندارد که برای حفظ مصالح ايران بادولت
جداً رويش
بريتانيا ھمکاری کندوبه اين دليل ھرگونه پيشنھادی راکه من ّ
پافشاری کنم ،قبول خواھد کرد ،درنتيجه قول داد که توصيه مرا بپذيرد
١٥٦
ورويش عمل کند«.
آنان که بادردست بودن چنين اسنادی ،ھمچنان ازسقوط چنين
پادشاھی که برای ھربارسفربه خارج ازکشور ازدولت بيگانه اجازه سفر
ميگرفته است سينه به تنور ميچسبانند ،دانسته نيست تاچه اندازه پايبند
حس ميھن دوستی وغرورملی ميباشند و يا نا آگاھانه آنچه را که شنيده
ّ
اند بازگو ميکنند ،آيا برای شاه يک کشور ننگ آور نبود که برای تأمين
خواسته ھای استعمار گرانه دولت بيگانه ،ازآن دولت حقوق ماھانه
دريافت کند وبرای خروج از کشورخود ،ازآن دولت اجازه بگيرد!؟
در اين رابطه ازرفتار يکی ازمردان شجاع وميھن دوست ميھن
ّ
مان در برابر دولت ُمتجاوز
وسفاک روسيه تزاری ياد ميکنيم ،باشد که
مايه عبرت وسرمشق شود.
ميرزايحيی دولت آبادی ،معاصر ّ
ستارخان و يکی از رجال صدر
مشروطه مينويسد ...» :روسھا از محمد عليشاه بازکردن راه آذوقه را
بروی تبريزيان ]در حال جنگ باقوای نظامی محمدعليشاه[
خواستارميشوند به بھانه تبعه خارجی که در آنجا ھستند و مردم بی
طرف ،وشاه شش روزازآنھا ُمھلت ميخواھد ومقصودش اين است بلکه
درآن شش روز تبريزيان تسليم گردند ،روز وعده ميگذرد و شاه به
وعده وفا نميکند ،ازطرف امپراتور روس دستور ميرسد مقداری آذوقه
به تبريز فرستاده شود ،دويست نفرسالدات ]= سرباز[ ھمراه آن ارزاق
قھريه
به تبريز برود که اگرعساکر شاه خواستند جلوگيری نمايند به قوه
ّ
ارزاق به گرسنگان برسانند ،اين خبردر تبريزوتھران ُمنتشر شد...
ستارخان بنام انجمن ايالتی تلگرافی به شاه مينمايد بان مضمون "با
وجود گرسنگی وتنگی آذوقه ،رضا به مرگ داده ازبی ق ُوتی ھالک
١٥٧
قدس وطن مات ّ
خطی نمايد«.
ميشويم وراضی نيستيم اجنبی به خاک ُم ّ
احمد کسروی ،که درزمان اشغال آذربايجان ازسوی نيروی
نظامی روسيه تزاری به استناد قرارداد  ١٩٠٧که بين دولتھای روسيه
وانگليس برسرتقسيم ايران به مناطق نفوذ دولتھای مزبور ،بسته شده
بود ،ازنزديک شاھد ُرخدادھای تبريز ،بويژه فداکاری ھا وجانفشانيھای
مجاھدين درمبارزه با قوای نظامی محمد عليشاه بود در کتاب »تاريخ
مشروطه ايران« در رابطه با آنچه که دولت آبادی نوشته است،
مينويسد ...» :پاختيانوف کنسول روس به سنگر مجاھدين برای ديدار
 - ١٥٦اسناد محرمانه وزارت خارجه بريتانيا٣۶۴ -٣۶٣ .
 - ١٥٧حيات يحيی ،دفتر سوم ٩٢ .
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ّ
"ستارخان" ميرود تا به او توصيه کند که به خاطر حفظ جانش به زير
پرچم روسيه تزاری برود ،کنسول به ستارخان پيشنھاد کرد که بيرقی
از ُکنسولخانه فرستاده شود و او به درخانه خود زده در زينھار دولت
روس باشد و نويد ميدادکه قرسورانی ]فرماندھی نيروی ژاندارمری[
آذزبايجان را از دولت ايران برای او بگيرد .اما ستارخان به او گفت:
»جنرال ُکنسول من ميخواھم ھفت دولت به زيربيرق ايران بيايد ،من
١٥٨
زير بيرق بيگانه نميروم«.
با آنکه تبريز درمحاصره قوای نظامی محمدعليشاه و چند خان
مخالف مشروطه بود و قصد شاه از اين لشکرکشی ،قلع وقمع ستارخان
وھمرزمان اوبود ،معذلک ستارخان به شاه که تشنه به خون اوبود،
توسل ميشود تا ننگ زيربار رفتن خواسته ناروای بيگانه ُمداخله گر
ُم ّ
را به گردن نگيرد ،ستارخانی که تا آن زمان نه نامی داشت ونه آوازه
ای ونه مقامی وجيره ومواجبی ازجايی.
شگفت اينکه برخی نويسندگان وتاريخ نگاران صرفا ً بمنظور
قديس ويک شاه دموکرات و
مخالفت با رضا شاه ،از احمد شاه يک ّ
درغم ملت ومملکت ساخته اند ،تا آنجا که دکتر محمد مصدق درجلسه
 ٢۶مھرماه  ١٣٢٣در مجلس شورای ملی )دوره چھاردھم( طی نطقی
به محمدرضا شاه توصيه ميکند که از احمد شاه سرمشق بگيرد و يا از
زبان راوی بی نام و نشانی با عنوان »شخص مطلع« به تطھير احمدشاه
ميپردازد! آيا براستی دکتر مصدق با اينکه درزمان احمدشاه ازرجال
مطرح وھمواره در صحنه سياست ورويدادھا بوده و با دربار نسبت
سبی بسيار نزديک داشته است از آنچه که در پيرامونش ميگذشت بی
َن َ
خبر مانده بود!؟
وزيرمختار خبر پيروزی ما را به شاه
آيرونسايد مينويسد...» :
ُ
رسانده بود ]درگيری نيروی نظامی انگلستان با کمونيستھا وجنگليان
در رشت[ و اعليحضرت اظھارعالقه کرده بودکه چنانچه من بتوانم به
تھران بروم ،با من مالقات کند ...پيش از ھر چيز او گرم ترين تشکرات
خودرا بمناسبت اينکه من به نحو ُھشدار دھنده ،روسھا را شکست داده
بودم ]يعنی کمونيست ھای ايرانی وتبعۀ روسيه را در رشت و انزلی[،
به من ابالغ کرد ...شاه گفت فقدان ژاندارمری درکشور ،امورمملکت را
به وضع نا اميد کننده ای دچار کرده است ،تنھا جاده ھايی که عبور
ازآنھا برای مسافران امن محسوب ميشد ،جاده ھايی بودند که تحت
کنترل مقامات انگليسی قرار داشتند ...شاه اميدوار بود که من برای
نجات ازاين ُمشکل به اوکمک کنم ،او خود را مجبور ديده بود که مقداری
پول به حساب خود دربمبئی واريزکند و تنھا راه امنی که به نظرش
 - ١٥٨تاريخ مشروطه ايران ،دفتر يک۶٩۴ .

١٢٦

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

رسيده بود ،اين بود که اين مبلغ راتوسط پيک ما که به بغداد ميرفت
بفرستد ،درابتدا من نفھميدم که او چه ميخواھد بگويد ،اما رفته ،رفته
موضوع را درک کردم ،اومقداری تومان ايرانی داشت ،آنھم بصورت
سکه پنج فرانکی فرانسه بود،
سکّه ھای بزرگ نقره ای که به اندازه ّ
ارزش اين مقدار سکّه در حدود نيم ميليون ليره استرلينگ بودّ ،
البته
سکه را نميدانستم ،اما
ّ
اين حدس من بود زيرا وزن دقيق اين مقدار
ميدانستم که برای حمل چنين محموله ای با ارزش به بغداد چندين
کاميون وچندين مأمور محافظ الزم است ...شاه ميخواست آنھا را بجايی
بفرستد که در ازای آن قيمت خوبی دريافت کند ،من از او پرسيدم چرا
پولی را که دربانک شاھی ايران دارد به بمبئی حواله نميکند؟ او با
لبخندی توأم با دھن کجی نگاھی به من کرد و گفت ]به زبان فرانسه[:
» peut-etre que oui, mon general, mais n,oubliez pas
fond tout le monde est egoiste!«qu au
رال من ،اما فراموش نکنيد که دراصل ھمه مردم
»شايدھم بلی ژن ِ
خودخواھند ،«...ايران باچنين فرمانروايی چه ميتوانست بکند؟ آيا
حد در منجالب فرورفته بود ،اين کشوربه
عجيب بود که اين کشور تا اين ّ
مرد قدرتمندی نيازمندبودکه آن را نجات دھد ،اما ُمطمئنا ًچنين مردی
رانيافته بود ،ھميشه اين امر برای من رازی بوده که اين کشورچگونه
١٥٩
استقاللش را حفظ کرده است«.
تأمل اينکه در آن ايام ،ايران ازچگونه استقاللی برخوردار
جای ُ
بود که ژنرال نامبرده ازآن ياد ميکرد!؟ سالھا بود )از زمان فتحعليشاه
قاجار و حتا پس ازبرقراری رژيم مشروطه( که دولت ايران بخاطر عدم
شايستگی رجال وزمامدارانش وحتا دوتن از شاھان قاجار ،به جھت
دريافت وامھای کالن غيرضروری از دودولت بريتانيا و روسيه ،بمنظور
کمرشکن شش بار سيروسياحت به اروپا و ُتھی بودن
تأمين ھزينه ھای
ِ
وامنيتی
ستمری نيروی نظامی
وم
ّ
ّ
خزانه ،وعدم امکان پرداخت حقوق ُ
و ساير کارکنان دولت ،ناگزير دست گدايی زمامداران ايرانی ھمواره
پيش دودولت استعمار گر دراز و امکان وفرصت مداخله درامورداخلی
وسياسی درايران ازبرای آندودولت از ھر جھت فراھم بوده است،
چگونه ميتوان دم از استقالل زد!؟ و يا در حالی که فرمانده نيروی قزاق
و افسران روسی نيروی مزبور از سوی امپراتور روسيه تعيين و اعزام
جوز ازدولت
ميشدند و درجنوب ايران دولت بريتانيا بدون دريافت ُم ّ
ايران ،به بھانه ھايی اقدام به ايجاد پايگاه ھای نظامی دراستان فارس
وکرمان بنام نيروی تفنگداران جنوب )اس ـ پی ـ آر( کرده بود ،صحبت
ونظميه
از برقراری استقالل کرد!؟ و در شرايطی که نيروی ژاندارمری
ّ
زير نظروفرماندھی افسران سوئدی قرار داشت و تأسيس ژاندارمری به
سفارش وتوصيه دولت انگليس انجام شده بود که در بسياری از
 - ١٥٩خاطرات ژنرال آيرونسايد  -ترجمه بھروزقزوينی۵٢-۵١ .

١٢٧

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

مواردازخواسته ھای آن دولت پيروی ميکردندوسران عشاير وايالت يا
تحت حمايت بريتانيا بودند و يا روسيه تزاری ودولت مرکزی کمترين
اقتدار و نفوذی روی خانھا وشيوخ نداشت و قادربه وصول ماليات ازآنان
نبود و با انعقاد قرارداد  ١٩٠٧که ايران به دو منطقه نفوذ بين بريتانيا
وروسيه تزاری تقسيم شده بود ،يعنی ُگل بود و به سبزه نيز آراسته
گرديده بود! و دو دولت مزبور ھرآنچه را که ميخواستند بدست
ميآوردند ،آيا ميتوان براين باوربود که ايران از استقالل برخوردار بوده
است!؟ جای کمترين ترديد نيست چنانچه درروسيه انقالب بلشويکی
روی نميداد ،اگر نه ھمه سرزمين ايران ،بلکه مناطق نفوذ آن دو دولت
بنابر مقاوله نامه  ١٩١۵از پيکر ايران جدا ميشد )طبق نگاره برگ
پسين(.
ضمنا ً از بابت قرارداد  ١٩١٩بود که در کنفرانس پاريس که پس
ازپايان جنگ جھانی نخست از سران کشورھای ُمستقل تشکيل يافته
بود ،نمايندگان اعزامی ايران را به آن کنفرانس راه ندادند ،چرا که
قيموميت انگلستان به حساب ميآوردند! با
ايران را يک کشورتحت
ّ
اينھمه از عوامل سقوط ،ايران از چگونه استقاللی برخوردار بود که
ژنرال نامبرده درکتابش بآن اشاره کرده است!؟ تا پيش از کودتای
 ١٢٩٩آنچه را که نداشتيم ازجمله استقالل بود ،حتا درزمان برقراری
مشروطه ،مگر آنکه واژه
استقالل را ھرکس بگونه
ای دلخواه تعبير وتفسير
کند.
نورمن ،در تلگرام
شماره  ۴مورخ  ٣ژانويه
 ١٣] ١٩٢٠ديماه [١٢٩٩
به عنوان لرد کرزن
مينويسد ...» :نخست وزير
بمن ُھشدار داد که شاه به زودی نظر مرا در مورد حرکت فوری بسوی
اروپا خواستارخواھدشد ...اواکنون به خاطرناتوانی ھايش زياد
موردانتقاد واقع شده است ،اما علّت اين ناتوانيھا معلوم نيست واگر او
از اينجا برود مثل اين است که ُپست خود را ترک کرده باشد ،آنھم بدون
توجه به سرنوشت ايران وفقط به خاطر ّلذت ُبردن از پولی که درخارجه
ّ
پس انداز کرده است ...با اين حال اوازمن پرسيدکه آيا امکان دارد پس
از تشکيل مجلس ،او وليعھد را با قدرت کامل به عنوان نايب السلطنه
متخصص
بمدت دو ماه برای ديدن يک پزشک
منصوب کند وخودش ّ
ّ
اعصاب به پاريس برود؟

١٢٨

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

بشدت عصبی است ،اما من ُمعتقدم که ناراحتی
]احمد[ شاه
ّ
اوتنھا ناشی از ترس است ،احتماالً انگيزه واقعی اوبرای ترک کشوراين
است که درزمان آشوب در جای امنی باشد ...اگر بجای تالش برای کسب
درآمد وپس اندازدراروپا ،عالقه به امور مملکتی نشان ميداد ،محبوب
اومنزجرکرده
ميشد ،اما بی تفاوتی اونسبت به ھمه چيزھمه طبقات را از ُ
١٦٠
است«.
لرد کرزن در تلگرام شماره  ١٠مورخ  ۶ژانويه  ١٩٢١با قيد
خيلی فوری به نورمن گوشزد ميکندکه ...» :بايد به اعليحضرت
موقعيت ُبحرانی حتی ظاھراً
احمدشاه اطالع دھيد که ترک کشور در اين
ّ
برای دوماه بی ترديد حمل برترس او خواھد شد ،ھرگاه اوتصميم به
فرارداشته باشد ،درتحت ھيچ شرايطی نميتواند انتظار کوچکترين
حمايتی را ازجانب ماداشته باشد ...در ھرحال اگرقراراست حکومتی در
ايران باقی بماند ،بھتراست از فرار سلطان درصورت امکان جلوگيری
١٦١
شود«.
مضمون تلگرام لرد کرزن نيز نشان ميدھد که دولت انگلستان
نسبت به استمرار پادشاھی احمدشاه عالقمند بوده وسعی در نگھداری
او برتخت پادشاھی حتا پس از گذشت يک سال ونيم از رويداد کودتا،
داشته است ونيزاين تلگرام زمانی صادر شد که ازسخنرانی احمدشاه
درضيافت شام لرد کرزن در  ٣١اکتبر  ١٩١٩يکسال و اندی گذشته
بود ،که اگر ھرآينه احمدشاه درآن مھمانی مطلبی برعليه قرارداد مزبور
ابراز ميکرد ،ترديدی نبود که نسبت به تداوم پادشاھی وی وحمايت از
صرانه پای بندی نشان داده نميشد.
او ،آنگونه ُم ّ
احتشام السلطنه مينويسد ...» :پادشاه جوان درآن موقع ُبحرانی
مسئوليت ھای ملی ووجدانی خود را فراموش کرده به
وحساس جميع
ّ
ّ
ُ
شيوه نياکان خوش گذران خودبرای گشت وگذار وسياحت رھسپارفرنگ
بود ...يکی از اشتباھاتی که از روی َغ َرض وبرای تحبيب احمدشاه قاجار
درجرايد و صفحات تاريخ ايران ُگنجانده شده اين است که احمدشاه
معرفی کرده اند و به عنوان شاخ
رامخالف با انعقاد قرارداد ّ ١٩١٩
وبرگ براين افسانه ،به صحنه سازی ھايی پرداخته اند ،درحاليکه نقش
و سھم احمدشاه قاجار درانعقاد اين قرارداد ننگين نه تنھا کمتر ازعاقدين
معروف آن نيست ،بلکه بيشتر است ،او در سال ) ١٣٣۶ھـ ـ ق(
] [١٩١٨صمصام السلطنه بختياری راباصدور فرمان از رياست دولت
معزول کرد و وثوق الدوله را مأمور تشکيل کابينه نمود تاراه عقد اين
قرارداد را ھموار کند ،او نيز ھنگام امضاء قرارداد مانند وثوق الدوله
ماليه وی ،دويست ھزار ليره از وزيرمختار انگليس
و وزراء خارجه و ّ
 - ١٦٠ھمان ١۴٢ .
 - ١٦١ھمان ١۵٣ .

١٢٩

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

دريافت نمود ،بعالوه ازدولت انگليس امان نامه ای تحصيل نمودند ...و
قوت خودباقی باشد،
تعھد کردند مادام که قرارداد به ّ
نيز انگليسی ھا ّ
حقوق ماھيانه ای به وی پرداخت گردد ،که اين مواجب راھم به طرزی
رسوا قريب دوسال وصول نمود و از ھمه اينھا گذشته ،در لندن يک
قسط )يکصد و پنجاه ھزار ليره( که طبق قرارداد بايد ھرماه دولت
انگليس برای کمک ھزينه ھای مملکت ميپرداخت ،توسط نصرت الدوله
وزيرخارجه ايران ازلرد کرزن وزيرامورخارجه انگليس وصول کرد«.
١٦٢

جالب است که اين مطالب را کسی مينويسد که خود از قاجارھا
سبی بسيار نزديک به دربار قاجار داشته است .اسناد
بوده و انتساب َن َ
وم ّ
نزه از مزاجگويی
تاريخی نيز گواھند که او انسانی ُرک گو وشجاع ُ
و جانبداری نادرست بوده وداوری تاريخ را دست کم نميگرفته است.
ميرزا يحيی دولت آبادی ،مينويسد...» :نخست بايد از اوضاع
سخن گفت تا خوانندگان بتوانند ازآنجا
دربار و دواير دولتی دراين وقت ُ
پی براوضاع
سلطان
ُ
ديگربرده قضاوت حقيقی بنمايند .پادشاه جوان ماُ ،
احمد شاه قاجار ،بی عالقه به مملکت است ،شاه ميگويد چنانکه از زبان
برادرش که خود او از وی شنيده بود ،ميشنوم ،ديديم مردم با پدرما چه
معامله کردند ،پس بايد تحصيل مال کرد و تا ممکن شد اينجا ماند و
ھروقت ممکن نشد به يک مملکت آزاد رفت وآنجا زندگی کرد ،و در
جای ديگر کتابش آورده است ...» :شاه که بانھايت اصرار ميخواست
مليون صالح نميديدند وميگفتنداگر ميرود بايد استعفا
به اروپا برود و ّ
بدھد وبرود ونه تنھا افکار وطن پرستان مخالف مسافرت اودراين موقع
باريک بود ،بلکه از دربار لندن ھم به زبان وزيرمختار آنھا پيغام به او
١٦٣
ميرسيد حرکت نکند وبا تخت وتاج خويش بازی ننمايد«.
ملک الشعرای بھار ،مينويسد ...» :شاه فصول دلکش وزيبای
فرانسه ونيس و مونت کارلو را باکمال ّ
تفن ُن ميگذراند! شاه از ايران
بدش ميآيد ،شاه گمان ميکند منفور ملت است ...از مردم مأيوس است،
کرر گفته بود "مگر من خلق شده ام که
از سردارسپه ميترسدُ ...م ّ
ھميشه اين ديوارھای خراب را ببينم؟ بار ديگر گفته بود "کلم فروشی
١٦٤
درسويس براين پادشاھی با اين وضع ترجيح دارد!«.
دکترمحمد جواد شيخ االسالمی ،مينويسد» :در سال  ١٩٢٠که
احمدشاه به ھنگام بازگشت ازاروپا از ُمح ّمره ُ
رد ميشد ،شيخ
]خرمشھر[ ّ
خزعل را بمناسبت قدرتی که درحوزه حکمرانی اش بھم زده بود ،تبريک
 - ١٦٢محمودعالمير )احتشام السلطنه( ۴ .تا٧
 - ١٦٣حيات يحيی ،دفتر ٢١١ -١٧٧ - ۴
 - ١٦٤تاريخ احزاب سياسی ايران ،دفتردوم٢۶٢- ٢۶١ .

١٣٠

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

گفت ودرمقابل دريافت دو ھزار ليره نقد )بعنوان پيشکش( اعمال وجنايت
ھايش را بکلّی ناديده گرفت ،طرفداران شيخ خزعل درآن تاريخ که
ُ
تفاخر کنان به لھجه غليظ عربی
]احمد[ شاه از خوزستان ميگذشت،
١٦٥
ميگفتند" :شيخ ما شاه ايران راخلعت داد"«.
لرد کرزن ،در تلگراف مورخ  ٢١اکتبر  ١٩٢٠خود به سر
پرسی کاکسُ ،خالصه گفتگويش را با نصرت الدوله به وی اطالع ميدھد
و مينويسد ...» :شاھزاده نصرت الدوله درحاليکه آثار تشويش وترديد
آشکارا ازوجناتش خوانده ميشد ،مسأله اعطای نشان گارتر ]زانوبند[
را به مخدوم تاجدارش پيش کشيد و گفت که چون پدر بزرگ شاه فعلی
جد اعاليش "ناصرالدينشاه" ،ھر دو اين نشان واال
"مظفرالدينشاه" و ّ
را دريافت کرده اند ،اگر اين افتخار ]![ از ايشان دريغ شود در وضعی
١٦٦
بسيارتحقيرآميز قرارخواھد گرفت«.
براستی چه جای دفاع وجانبداری ازچنين زعيمی ،رھبری،
مقرری ماھانه وتضمين
قائدی ،پادشاھی و زمامداری است که دريافت ّ
تداوم سلطنت اعقابشّ ،
حتا اجازه خروجش
العمر خود و ُ
پادشاھی مادام ُ
از کشور را از دولت بيگانه استعمارگر ،با آنھمه پيشينه سياه آن دولت
در پيشگاه ّ
ملتش ،دريوزگی ميکرد و دريافت زانوبند کشور بيگانه
ُمتجاوز را مايه افتخار وسرافرازی ميدانست و دريافت دوھزار ليره از
واھميت داشته است که
وجباری ازبرايش آنقدر بھاء
شيخ گردنکش
ّ
ّ
چشمان خود را بر روی جنايات او ببندد و به او تبريک بگويد و يا از
ُحکام اياالت رشوه بستاند!؟
دکتر محمد شيخ االسالمی ،مينويسد ...» :از افسانه ھايی که
اکثريت مردم ايران
بعداز انقراض سلسله قاجار جعل شد و برذھن
ّ
نشست ،از ھمه رايج تر داستانی بود داير براينکه چون سلطان احمدشاه
نبرد و موافقتش را با
قاجار درضيافت پادشاه انگلستان نامی از قرارداد ُ
آن اعالم نکرد ،انگليسيھا خط ونشان برايش کشيدند و چند سال بعد
باع َلم کردن رضاخان پھلوی درصحنه سياست ھای ايران ،رقيب
َ
زورمندی برايش تراشيدند که سرانجام چنانکه خواسته انگليسی ھا بود،
سلسله قاجار را برچيده و خود مالک تاج وتخت ايران شد .اين افسانه
را دو تن از رجال سرشناس آن دوره ،ناصرالملک قراگوزلو نايب
السلطنه سابق ايران وحسنعلی ميرزا نصرت السلطنه عموی احمد شاه،
پس از بازگشت ازانگلستان شايع وذھن بسياری از ايرانيان را نسبت به
١٦٧
جريان ھای اخير ايران آشفته ساختند«.
 - ١٦٥سيمای احمدشاه قاجار١۴٣ .
 - ١٦٦ھمان ٣٠٧ .
 - ١٦٧ھمان ٣١٢ .

١٣١

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

احمد شاه ،در ضيافت شام لرد کرزن که به افتخار شاه ايران
درشب دوم نوامبر  ١٩١٩در لندن برپا شده بود ،پس ازاينکه ميزبان
جام خود را به سالمتی مھمان عاليقدر بلند کرد و نوشيد ،شاه ]قاجار[
ايران به زبان فرانسه چنين پاسخ داد» :عاليجناب لرد ُک ُ
رزن ،ازکلمات
محبت آميزی که ھم اکنون بيان فرموديد سپاسگزارم ،فوق العاده
ّ
خوشوقتم ازاينکه ميتوانم امشب مراتب ُحسن نظر و احساسات صادقانه
حد
خودرا نسبت به شخص عاليجناب ابرازدارم ،نيز بگويم که تاچه ّ
موھبت فطری واستعداد خدادادی شما را که به حقيقت ُ
شھرت جھانی
دارد از صميم قلب ميستايم وتجليل ميکنم .من اين احساسات را
مخصوصا ً با خرسندی بيشتری دراين مجلس ابراز ميدارم ،زيرا در
شخص عاليجناب ،يکی از دوستان صميمی کشورم را ميبينم که به نقاط
مختلف ايران سفر کرده ،بامردم کشورم محشور بوده و احساسات حقيقی
آنھا رابه نحوی که جز بامعاشرت وارتباط نزديک امکان پذير نبوده،
درک کرده است .سعادتمندم از اينکه با استفاده ازاين فرصت ميتوانم به
عاليجناب بگويم که چقدر از بسته شدن قرارداد اخير ايران و انگلستان
س ّنتی
احساس
مسرت ميکنم ،چونکه اين قرارداد برای تقويت دوستی ُ
ّ
دو کشور که از زمانھای ديرين وجود داشته است بوجود آمده .عاليجناب
اجازه بفرماييد جام خود را بسالمتی شما وھمسر ارجمند تان بانو کرزن
بلند کنم و بنوشم )ھلھله وکف زدنھای ممتد حضار( .دراين گيرودار،
نصرت الدوله وزيرامورخارجه وقت ايران که کارگردان صحنه در اين
مدتھا پيش ازسوی نخست وزير ايران )وثوق الدوله(
ماجرا بود و از ّ
وتدارک پذيرايی ازاحمدشاه درانگلستان ،مقيم اروپا
برای زمينه سازی
ُ
شده بود وبامقامات وزارت امورخارجه انگلستان در تماس بوده است،
آنچنان تالشی برای انعقاد قرارداد  ١٩١٩و انجام چنان سخنرانی
ازسوی احمدشاه درمجلس مھمانی وزيرامورخارجه انگليس ازخود
بروزداده بود که پرزيدنت ويلسون )رييس جمھوری آمريکا( موقعی که
دعاوی ايران در کنفرانس پاريس مطرح شد ،حاضر نشد از آن پشتيبانی
کند ،مگراينکه بداند نصرت الدوله نماينده کدام دولت است وبه نام چه
کسی صحبت ميکند ،او گفته بود :من بايد بدانم اين پرنس فيروز شما
١٦٨
آيا نماينده ملت ايران است يا وکيل دولت بريتانيا؟«.
دکتر باستانی پاريزی ،مينويسد» :وقتی احمد شاه در اروپا بود
درس ازمرحوم رحيم
و کمتر به فکر بازگشت به ايران بود ،مرحوم ُم ّ
مورخ صاحب ذوق آن روزگاردرخواست کردبه
زاده صفوی استاد و
ّ
اروپا برود وپيغام وليعھد محمدحسن ميرزا را به شاه برساند ،بدين
مضمون» :اگر اعليحضرت برای بازگشت به ايران حتما ً ترديد وانديشه
دارند ...به حکم منافع عالی مملکتی وبرای حفظ سلطنت موروثی قاجار
و به احترام افکارعمومی ،ھرگاه اعليحضرت قطعا ً ُمعاودت به ايران را
 - ١٦٨ھمان ۴۴۴ -٣١۴ .

١٣٢

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

نميپسندند ،ممکن است حقوق سلطنتی يادست کم عنوان نيابت سلطنت
ضيات
به وليعھد واگذار شود تا وی طبق مصالح روز عمل
کندومقت ّ
ُ
راازنزديک ببيند و در برابر دشمن تاج وتخت ھرچه راکه ازدستش
برآيد به عمل آورد« .رحيم زاده ،وقتی که به اروپارفت ،درساحل نيس
چند بار با ]احمد[ شاه مالقات کردوحتی شاه يک روز ضمن اشاره به
آب وھوای نيس وسواحل لطيف آن ،خطاب به رحيم زاده گفت" :حاال
توچه ميگويی ،ميگويی ازاين جا ،بھشت روی زمين يکسر بروم
ّ
سروکله بزنم ،فتنه وخونريزی راه بياندازم؟ خوب حاال
ُپشتکوه با لُرھا
تو مشغول تفريحت باش تاببينم!
رحيم زاده ميگويد" :شاه بدين صورت مرا مرخص فرمود
وبارديگر که پيام وليعھدرا به گوش اورساندم گفت "عجب! پس درست
وتصور مينمايد کاری که ازمن برنيامده
است که وليعھد فريب خورده
ّ
ميپرسم کی اين فکررا به ذھن وليعھد داده،
ازاو ساخته است ...از شما ُ
آيا مدرس اين پيام را ميداند؟
عرض کردم خيرقربان ...در آن ھنگام غيرازچاکرکسی
درحضورواالحضرت نبود ...شاه سپس باترديد وشايد با تم ُ
سخر فرمود:
"خوب ،حاالمسکورفتن شما ديگر برای چه خوب است ،مثالً روسھای
بلشويک را ميشود طرفدارسلطنت وليعھد کرد؟
شاه ]قاجار[ اين سخن رافرمود وبه جانب اتوموبيل رفت ومن
به دنبال او دويده عرض کردم پس ميفرماييد چاکربه مسکونروم؟
ھرطورامرمبارک باشد اطاعت ميشود ...شاه سخن مرابريده فرمود ،بله،
بله ميفھمم به موقع خودش باز صحبت ميشود واتوموبيل براه افتاد
١٦٩
ودرپيچ خيابان جنگل ازنظر ناپديدشد.«.
سيروس غنی ،مينويسد...» :شاه کوشيد احمدقوام )قوام
السلطنه( برادر کوچک وثوق الدوله را از واليگری خراسان عزل کند،
جرد اينکه
احمدشاه بيش ازھرچيز به جمع آوری مال عالقه داشت وبه ُم ّ
سن قانونی يعنی ھيجده سالگی رسيد برسم نياکان تاجدار خود دست
به ّ
به فروش القاب ومناصب زد ،امتياز اداره مراسالت مشھد را به عموی
خود نصرت السلطنه فروخت ...کاکس وزير مختار انگليس به احمدشاه
اخطارکردکه ھرگونه اقدام ديگراودرمخالفت باوثوق الدوله موجب قطع
مقرری ماھانه اش خواھدشد ،در  ١۵ژانويه  ١٩١٩کاکس گزارش داد
که اوضاع خوب است وشاه فھميده است که وثوق الدوله بايدباشد وبه
١٧٠
راه راست ھدايت شده است.«...

 - ١٦٩کتاب نون جوودوغ گاو
 - ١٧٠برآمدن رضاخان و۵٩-۵٨ - ...

١٣٣

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

در کتاب »روزگاران« نوشته دکترعبدالحسين زرکوب ميخوانيم:
»در تصويری که بعدھا بوسيله بعضی ازمخالفان سردارسپه ازسيمای
احمدشاه طرح شد ،ظاھراً درتوصيف آزاديخواھی ،وطن پرستی وبی
اومبالغه ای مستعار کرده اند ،به ھرحال فاقد صفات عالی
آاليشی
ُ
خست فوق العاده و عالقه ای که به جمع
واستعداد فرمانفرمايی بودّ ...
مال داشت او را از وجود حمايت گرانی که درايران بھنگام ضرورت از
او دفاع نمايند ،محروم ساخت ...به قول ُمخبرالسلطنه ،احمدشاه خودش
١٧١
اقرار داشت که برای سلطنت ساخته نشده بود«.
ابوالحسن ابتھاج ،درکتاب خاطراتش نوشت ...» :در زمان
احمدشاه ھم ھر کس ميخواست حاکم يا والی بشود ،ميبايست به شخص
شاه پول بدھد ،احمدشاه حتی از دولت انگليس پانزده ھزارتومان درماه
جيره ميگرفت تا از قرارداد  ١٩١٩معروف به قرارداد وثوق الدوله
طرفداری کند وآنرا به تصويب مجلس برساند ،ھمچنين وثوق الدوله
رابه عنوان نخست وزيرحفظ کند ...برخالف آنچه که بعدھا شايع شد،
١٧٢
اوبه ھيچوجه مخالف اين قرارداد نبود«.
ملک الشعرای بھار ،مينويسد» :سلطان احمدشاه چندی بود در
کام اياالت ُمداخله ميکرد و فوايدی
خاصه درعزل ونصب ُح ّ
امور مملکتی
ّ
منظورمينمود وبرسر اين قبيل موضوعات ،شکرآبی بين شاه ووثوق
خاصه آنکه شاه امر کرد که قوام السلطنه والی خراسان
الدوله پيداشد،
ّ
ُ
احضار و شاھزاده نصرت السلطنه به ايالت خراسان نامزد وگسيل
١٧٣
گردد«.
مشروطيت ايران نوشته دکتر ملک زاده
در کتاب تاريخ انقالب
ّ
»مستشارالدوله ]صادق[ که در چندکابينه وزيرکشوربود،
آمده استُ :
ازحکّام واستاندارھا داستانھا ميگفت که
ازرشوه گيری ھای احمد شاه ُ
ُ
انسان را دچارحيرت ميکرد ،درنتيجه اين ُرشوه گيری ھا درچندسال
دارای چندين ميليون پول نقدشدکه دربانکھای اروپا ُگذارد و مقداری ھم
ده وامالک زراعتی خريدوغلّه حاصله از امالک خود را انبار ميکرد و
درموقعی که قيمت گندم وجو باال ميرفت به قيمت گران ميفروخت ،احمد
ّ
احمدعالف،
شاه در اين کاربه درجه ای ماھرشده بودکه درميان مردم به
١٧٤
معروف شده بود«.
دريافت رشوه از واليان بنام پيشکش ازسوی شاھان پيش
ازاحمدشاهُ ،متداول و مرسوم بود ،اما احمدشاه درزمان برقراری
 - ١٧١روزگاران ٨٣۶ .
 - ١٧٢خاطرات ابواحسن ابتھاج ١٨ .
 - ١٧٣تاريخ مختصراحزاب سياسی ايران ،دفتر يکم ٣۵ .
مشروطيت ايران )دکتر ملک زاده( ١۶٢٢ .
 - ١٧٤تاريخ انقالب
ّ

١٣٤

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

مشروطه که شاه از ُمداخله در امور وزارت خانه ھا برکناربوده ،دست
به چنين کاری ميزده است که مأذون به اين کار نبود.
دولت آبادی ،مينويسد ...» :نگارنده خود از وليعھد ]محمد
حسن ميرزا[ شنيدم که ميگفت ،چھل ھزارتومان ماھيانه يکماه شاه را
درس دادم
که درغياب او گرفتم برای او به اروپا بفرستم ،يک قلم به ُم ّ
که درراه حفظ تخت وتاج ما کار بکند و از ميان رفت ،حاالبرادرم آن
پول را ازمن ُمطالبه ميکند وميگويدبرای چه به اين مصرف رساندی
١٧٥
ونتيجه اش چه شد؟«.
دکتر اعلم الدوله ثقفی ،مينويسدُ » :مستوفی الممالک رييس
الوزراء بخاطر خشکسالی وقحطی ميکوشيدجلوی ُمحتکرين را بگيرد،
در انبار احمدشاه مقدار زيادی گندم وجوداشت ،مستوفی ارباب
کيخسروشاھرخ را نزدشاه فرستادتابه قيمت عادالنه ازشاه آن موادغذايی
ُ
زيربار
شاه
ولی
کند،
را خريداری
عصبانيت ازشاه پرسيد
با
او
نميرفت،
ّ
آنروزی که برای ادای سوگندبه مجلس آمديد خداوند را گواه گرفتيد که
حافظ حقوق مردم وآسايش ملت ايران باشيد ،آيا مفھوم آن ھمين است؟
شاه بازھم زيربارنرفت وارباب کيخسرو مجبورشد اجناس احتکاری را
١٧٦
به دلخواه احمدشاه بخرد«.
ملک الشعرای بھار ،نوشته است ...» :مردم از اينکه شاه
درگردآوری زر و فروش گندم وسايرمحصول امالک خود با ديگر زر
ُ
برآشفته بودند وگاه وبيگاه به او
طلبان وملک داران فرقی نداشت از او
١٧٧
طعن ميزدند«.
يحيی دولت آبادیِ ،ط ّی سخنرانی اش در نھم آبان ماه ١٣٠۴
اجاريه مطرح بود ،به عنوان
در مجلس شورای ملی که انقراض سلسلۀ ق
ّ
مخالف از جمله گفت ...» :بنده ھم دراسالمبول بودم  ...حاج
مخبرالسلطنه حاضراست پھلوی من نشسته بود ،من گفتم سلطنت
قاجاريه منقرض است ،گفت چرا؟ گفتم برای اينکه پادشاه خودش بدست
ّ
خودش اين حق را ازخودش سلب کرد ورفت زير بيرق اجنبی نشست
قضيۀ جنس
قضيۀ جنس بود که ھمين آقای ارباب کيخسرو
 ...و ديگر
ّ
ّ
را به بنده فرمودند واظھاردلتنگی کردند که دست آخر بنده از جيب خودم
پول گذاشتم ودادم به مردم خوردند ،برای اينکه شاه حاضر نشد جنس
را خرواری ده تومان کمتر بفروشد ،اين قضاياراتاريخ ثبت ميکند -بنده
رفتم فرح آباد ،ايشان ھم اعليحضرت بودند ،چيزھايی است که درتاريخ
ثبت ميشود ،چرااينجا نگويم ،گفتم اعليحضرتا کی شماراپادشاه
کرد؟)شھاب الدوله ھم ايستاده بود( گفت :خدا ،گفتم ھمه کارھارا به
 - ١٧٥حيات يحيی ،دفتر يکم ٣٧۴ .
 - ١٧٦ايران درعصرپھلوی ،دفتر يکم٢٢٧ .
 - ١٧٧تاريخ مختصر احزاب سياسی ايران ،دفتر دوم۴٠ .

١٣٥

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

ظاھر خداميکند ،کی ھا شماراشاه کردند؟گفت :ملت ،گفتم  :آيا درميان
رد وبدل شده است يانه؟ گفتند:
شما وملت يک قراردادی يک نوشته ای ّ
قانون اساسی ،گفتم :حافظ قانون اساسی کيست؟ گفتند :ما ،گفتم:
چطور حافظ قانون اساسی ھستيد درصورتيکه خودتان به قانون اساسی
عمل نميکنيد؟ گفت :من ھميشه سعی ميکنم که مطابق قانون اساسی
رفتار کنم ،گفتم :اما نشده است ونکرديد ،اعليحضرتا من به شما ميگويم
که اگر دراين مملکت يک کسی پيدا شد که بھترازشما رفتارکند او پادشاه
خواھدبود ،رنگش سرخ شد...تابه حال بنده ھميشه ميدانستم که اين
سلطنت ازابتدا اساسی نداشته است وحاال ھم اساس ندارد ولی درعين
حال مادچار گرفتاری ھا وابتالئات وپريشانی ھا وکشمکش ھا بوديم
تاخدا خواست وشخص آقای پھلوی دراين مملکت پيداشد...مردی که
عالقه به مملکت دارد ودلش ميخواھد مملکت ترقی کند وجرأت وقدرت
ھم داشته باشد ،ھمين آدم است..به بانگ بلند ميگويم ...اھل استفاده ھم
نيستم ويک دينار مستقيم ياغيرمستقيم ازشخص او به شخص من نفع
نرسيده بلکه ضرر ھم رسيده ،اين آدم آمد ويک عمليات وکارھايی کرد،
امروزخودش را بجايی رسانيده که مردمی که عالقه به مملکت دارند
ودلشان ميخواھد اين مملکت ھم ھمرنگ دنيا شود ودلشان ميخواھد که
متوسل شده اند به او ،ميگويند آقا بيا
ازاين ذلت وکثافت بيرون بيايند،
ّ
وبه بدبختی ماخاتمه بده ويک چاره ای برای مابکن ،چرا در خانه من
وشما نميآيند؟ چرا ميروند و به او ميگويند؟ برای اينکه اين قدرت و
توانايی را در او ميبينند ودرمن وشما نميبينند ،ما نميخواھيم برويم
متوسل شويم به آن شاه پوسيده وبدان درباری که وقتی رفتيم بايد اشک
بريزيم به حال آن دربار! ...برود ھمانجاييکه رختخوابش گرم است
ذمه دار امور اين
بخوابد ...بنده از خدا ميخواھم که شخص آقای پھلوی ّ
مملکت باشد وحقيقت وثبات داشته باشد وھيچگونه خللی دراطراف آن
نباشد ،بلکه بتواند کشتی چھار موجه مملکت را به ساحل نجات برساند،
غير از او دراين مملکت ،امروز نيست ،شايد فردا پيداشد ،سلطنت
قاجاريه منقرض است و رضاخان پھلوی رئيس اين مملکت است
ّ
واکثريت ھم رای ميدھند و کارھای شان را خواھند کرد ،گرچه بنده آن
ّ
١٧٨
اليحه را امضاء نکرده ام «...
دکتر ملک زاده ،مينويسد ...» :احمدشاه فرامين سلطنتی راھم
جد خود کامران ميرزا که اورا والی
بدون رشوه امضاء نميکرد ،حتی به ّ
"نيرالدوله" برای ھمين ُپست ١۵٠
خراسان کرده بود پيغام داد که ّ
ھزارتومان پيشکش ميدھد ولی به شما تخفيف ميدھم صدھزارتومان
بدھيد ولی اگر استنکاف کنيد شغل به ّنيرالدوله داده خواھدشد ...در آخر
جنگ جھانی اول ايران دچارقحطی شد و ھرروز در تھران صد ھا نفر
پيروجوان ازگرسنگی تلف ميشدند .مستوفی الممالک رييس الوزراء
 - ١٧٨از کتاب دکترمصدق ونطقھای تاريخی او -از حسين مکی ـ ۵٨و۶٠

١٣٦

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

انبارمحتکرين را به قيمت
باتمام قوا کوشش ميکرد که اجناس موجود در
ُ
عادله بخرد و در دسترس مردم بگذارد ،ازجمله کسانيکه مقداری گندم
و جو انبارکرده بودند احمد شاه بود ،مستوفی الممالک برای نجات مردم
کوشش ميکرد که گندم وجوشاه را به قيمت عادله خريداری کند ولی
احمدشاه زير بارنميرفت .ميگفت جزبه بھای روز به صورت ديگر حاضر
به فروش نيستم ،عاقبت مستوفی الممالک مرحوم ارباب کيخسرو را
مأمور کرد که شاه را مالقات نموده واجناس مذکوررا از او خريداری
نمايد ،ارباب ھم پس ازچندجلسه مذاکره بناچاربطوريکه احمدشاه مايل
عده ای
بود ،گندم و جو را خريداری کرد وپول آنرا پرداخت ،فردا صبح ّ
را برای تحويل گرفتن اجناس مذکورفرستاد ولی احمدشاه جواب دادچون
دولت پيش ازاين ،مقداری عليق و جيره به من بدھکار است من جو و
گندم فروخته شده را از بابت عليق وجيره خودم محسوب داشتم ،بياد
دارم که شبی که اين موضوع در منزل مستوفی الممالک مطرح بود،
ماليه بود
دکتر مصدق السلطنه که درآن زمان معاون وزارت
ّ
حضورداشت ...آخرين پادشاه سلسله قاجار جوانی بود راحت طلب ،بدون
عاطفه ،بدون عالقه به مملکت ،عاشق جمع آوری پول ويکساعت عيش
ُمنت کارلو و سواحل دريای سفيد را برسلطنت وسعادت ايران ترجيح
ميداد ،فقط ُمعجزه ايکه طرفدارانش برای او قائلند اين است که احمدشاه
قرارداد وثوق الدوله وانگليسھا را تصديق و تصويب نکرد وبه ھمين
علت انگليسی ھا با او دشمن شدند واورا ازسلطنت انداختند ،در
صورتيکه مخالفت ويا موافقت يک پادشاه درقبول يا رد ّيک قرارداد
برطبق قانون اساسی ارزش قانونی ندارد و بدون تصويب مجلس ھيچ
قراردادی ولو دولت وشاه آنرا تصويب کرده باشند ،اعتبارقانونی
١٧٩
ندارد«.
عبدﷲ مستوفی ،درپيرامون انتصاب رضاخان به نخست وزيری
به شرط موافقت با خروج احمدشاه ازايران به بھانه ضرورت ادامه
معالجه دراروپا ،در کتاب خاطراتش چنين مينويسد ...» :اين ھمان
سياست »يک ال نميرسيد دوال ميکنيم تا بگذرد« است که اعليحضرت
سلطان احمدشاه دراينجا بکار بسته ،ومعلوم نيست که اعليحضرت تاج
ميبردندکه کی در اينجا دست باال کرده برای
وتخت رابدرود گفته تشريف ُ
خاطرايشان کــَـت ھای سردارسپه را ببندد وبه ايشان اعالم نمايدکه
ازفرنگ تشريف بياورند و بعد از بدست آوردن قدرت ازکف داده،
سردارسپه کت بسته راتنبيه يا آزاد يا تسليم محاکمه ومجازات نمايند؟!
شايد فکرميکرده اندکه سردارسپه از وليعھد بيش از ايشان مالحظه
خواھد کرد !...بعضی ھا معتقدندکه اين پادشاه درحدود سيصد جلد از
کتابھای يکّه چين معاصر را خوانده وخودرا به معلومات جديد آراسته
بوده است ،البته آن ھا که با او سروکارزيادتری داشته اند ،بھتر از من
مشروطيت ،دفتر ششم و ھفتم ١۶٣٣ -١۶٢٢ .
 - ١٧٩تاريخ انقالب
ّ

١٣٧

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

وسقم اين جمله اظھارعقيده کنند ،ولی من ازاين
ميتوانند در
صحت ُ
ّ
رفتارکه دراين موقع باريک با يک ُپف کشور را سر داده ورفته است
اورا مرد چيزخوانده ای نميتوانم بشمار بياورم ...شايد منتظر بوده است
ّ
ملت اجتماع کند و قدرت قانونی راکه يکباربموجب قانون اساسی به
اوتفو يض کرده و او بواسطه ُمھملی ھای خود آنرا ازدست داده است
١٨٠
جدداًتسليم ايشان بنمايد.«...
وم ّ
دومرتبه جمع آوری کرده ُ
باستانی پاريزی ،مينويسد » :وقتی دراثر قحطی وخشکسالی
وضع مردم ايران خيلی بدشدوگرسنگی درھمه جا حکمفرما بود،
احمدشاه گندم ھارا احتکار کرده به نرخ گران به نانواھا ميفروخت که
به "احمد ّ
عالف" مشھورشده بود ،درحاليکه سفارت آمريکا در چند
١٨١
محل دم ُپختک درست ميکرد وبه مردم ميفروخت«.
در آنروزھا نه تنھا روزنامه نگاران ونويسندگان وخاطره
نويسان از احمد شاه بخاطر رفتار وبی عالقگی اش به ايران ومردمش
به نيکی ياد نميکردند بلکه بسياری از شاعران نيزاشعاری درانتقاد
ونکوھش از او سروده اند ،ازجمله ايرج ميرزا که سرود:
فکـــــرشـــــاه دگری بايد کرد
خرف است
شاه ما ابله وگول و ِ
تخـــت وتاج وھمه راول کرده
درھتل ھای ا ُروپ ُمعتکف است
ُ
نشود ُمنصرف از ســـير فرنگ
ايـــن ھمان احمد الينصرف است
و عارف قزوينی شاعر ُپر احساس ميھن ما نيزدرخاطراتش
مينويسد ...» :به قول ] ...احمدشاه[ که به انگليسی ھا فرموده بود:
ّ
جھنم ،جان من درخطراست ،اين جاست که ميگويند کالم
مملکت به
١٨٢
الملوک ،ملوک الکالم«.
و ملک ّ
الشعرای بھار در قصيده ای ازجمله ميگويد:
زين ِ
اميدملکرانی داشتن
شه نادان
ُ
ھست چون ازدزدچشم پاسبانی داشتن

 - ١٨٠دفتر-٣رويه ٣۵
 - ١٨١شرح زندگانی من ،دفتر سوم .
 - ١٨٢ايران درعصرپھلوی ،دفتر يک  ٢٢٧ -چاپ ) ١٣٠٣توضيح اين که چون درزمان
سرودن اين ابيات احمد شاه ھنوز ازپادشاھی برکنارنشده بود ،عارف بجای ذکرنام اوبه چند نقطه
اکتفا کرده بود ،امامفھوم شعر او بخوبی ميرساند که منظورش احمدشاه بوده است.

١٣٨

ک .ھومان

رضا شاه در آيينه اسناد

وجنمی که احمدشاه
آيا ميتوان براين باوربود که با آنھمه رفتار َ
از خود نشان ميداد و در ديد گان ديگران آشکاربود وموجب آنھمه
انتقادات وعدم رضايت مردم گرديده بود ،به گوش دکترمصدق که از
رجال مطرح وصاحب نام آن روزگاران نيز بوده است نميرسيد و آيا
آنھمه تعريف وتمجيد ايشان ازاحمدشاه را نميتوان به چيزی به جز
مخالفت وی با رضاشاه ازجھت سقوط سلسلۀ قاجارتعبير کرد؟
و اما حسين مکی ،تاريخ نگاری ديگر ،ضمن اينکه احمد شاه
راپادشاھی وطن پرست و دموکرات برميشمارد مينويسد:
قاجاريه نااليق و عشرت طلب بوده اند ،سلطان احمدشاه
»اصوالًسالطين
ّ
ھفده سال سلطنت کرد ،در تمام دوره سلطنت اش سعی مينمود ازقدرت
واقتدارات خود سوء استفاده نکند ،اوميگفت من کسی نيستم که برای
حفظ تاج وتخت برخالف اراده ملت ايران رفتاری نموده وتاريخ را لکه
دارکنم ...برای جمع آوری مال به وسايل نامشروع اقدام نميکرد ،بلکه
وبقيه رادربانکھای خارج ذخيره
ازحقوق سلطنت ،مختصری راخرج
ّ
١٨٣
ميکرده است«.
آری تاريخ نگارانی ازاين دست نيزبوده وھستند که درمخالفت
با رضاشاه ،از احمد شاه که دربيعالقگی به ميھن ومردمش ورشوه
خواری وجيره بگيری ازدولت بيگانه وعشرت طلبیُ ،
شھره خاص وعام
قديسی ساخته وميسازند و بخشی از تاريخ معاصر مارابا مطالب
بودّ ،
نادرست لکّه داروآشفته کرده وميکنند.
*******
*****
**

 - ١٨٣ايران درعصرپھلوی ،دفتر يک٢٣٣ .

١٣٩

ک .ھومان

رضا شاه در آيينه اسناد

ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم
رﺿــﺎﺷــﺎه و ﺧﺪﻣﺖ ﻫﺎي ﺑﺰرگ او
رضا شاه ،دشمنان و مخالفان سرسختی داشته ودارد ،که
کوشش بسيار کرده و ميکنند تا او را دست نشانده وفرمانبردار دولت
شعار »ھدف وسيله را توجيه
بريتانيا بشناسانندودراين راه برپايه
ِ
ميکند« ازھيچگونه ُتھمت و افترا نسبت به اوخودداری نکرده ونميکنند،
و درراه خدمت به ايران وايرانی کمترين امتيازی ازبرای وی قائل نشده
ونميشوند ،نفرت از رضاشاه برای شان معيار داوری درباره او بوده و
ميباشد و با شيشه کبودی که درپيش چشمان خودداشته ودارند ،به
رضاشاه وکارھايش نگريسته ومينگرند.
انتقاد وخرده گيری زمانيکه با افسانه سازی واغراق ُ
وتھمت
وافتراوبدون سند و مدرک بوده باشد ،ارزش خود را دير يازود ازدست
ميدھد ،چراکه تاريخ بر اساس اسناد و مدارک ُمستند و بدور ازھرگونه
جانبداری ويانفرت ،نسبت به چھره ھای تاريخی داوری خواھدکرد.
رضاشاه ،ھرکس که بود وھرآنچه که کرد ،ميشود به يکايک
وبغض
رفتار و کارھايی که انجام داده است به دور ازھرگونه ُحب ُ
وبراساس اسنادومدارک راستين که خوشبختانه با گذشت دھه ھا
بسياری ازاينگونه اسناد ومدارک منتشر شده است ،به بررسی وداوری
پرداخت.
مخالفان رضاشاه ،ازھرطيف وگروه تاتوانستند ازاو به بدی
يادکردند ونوشتند و به تحريف تاريخ ورويدادھا پرداختند تا او را عامل
ودست نشانده انگلستان بشناسانند وبا نعل وارونه زدن ازوی انتقام
بگيرندويا زمينه را ازبرای رسيدن به اھداف شان فراھم سازند وچون
تاسالھا ،بسياری از اسناد و يادداشتھا و کتابھای خاطرات ،بويژه اسناد
س ّری دولت انگلستان انتشار نيافته بود ،ھرآنچه که دل تنگ شان
خواست برعليه رضاشاه گفتند و نوشتند و به ذھن باور بسياری نشاندند
و شگفت اينکه باھمه برمال شدن آنھمه اسناد وشواھد ،چون بسياری
از مردم ما نسبت به آنھمه اسناد ومدارک ناآگاه ميباشند ،با بھره گيری
از چنين فضايی ھمچنان به اغواگری وفريبکاری ادامه ميدھند.
داريوش ھمايون ،در شماره ی  ٧٠١چھارم ديماه ١٣٨٢
شھروند )چاپ کانادا( مينويسد» :درتاريخ ھمروزگار ايران ،ھيچکس
شخصيت نشده است .سه نسل روشنفکران
مانند رضاشاه ،ترور
ّ
١٤٠
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وسرآمدان فرھنگی وکوشندگان سياسی ،بيشترشان ،ازچپ ومذھبی
وملی کوشيدند ازاو چھره ای زشت بنگارند .دست پروردگان نامستقيم
او ،آنھا که زنده ماندنشان نيز به برنامه نوسازندگی او بستگی داشت،
ھرواقعيتی نھاده اورا
نه کمتر از رقيبانش ،برخود فرض داشتند که پابه
ّ
سر چشمه ھرچه درايران ناپسند مييافتند بشمارند ،خدمتھای او خيانت
وميھن پرستی اش وطن فروشی به قلم رفت .آنچه را نيز که نميشد
ازپيشرفتھای دوران او انکار کرد يا ناديده گرفت ،ساخته دست
بيگانگان وجبرتاريخ شمردند ،دشمنانش را اگرچه نا سزاوار ترين ،به
زيان او باال بردند و.«...
شاخص ترين مخالفان رضاشاه که ازھيچگونه ُتھمت وافترا به
او وتحريف تاريخ دريغ نکرده ونميکنند ،عبارتند از:
١ـ برخی از اعضاء خانواده قاجار.
٢ـ کمونيستھا ازھرگروه.
٣ـ برخی از ماليان.
۴ـ اغلب خان ھا وشيوخ.
۵ـ برکنارماندگان ازمناصب ومزايا وکيابياھايی که درعھد قاجارھا ازآن
برخوردار بوده اند.
۶ـ روسيه شوروی وانگلستان.
در ميان ھريک ازگروه ھای مخالف ،روزنامه نگاران
ونويسندگان وشاعران و تاريخ نگارانی بوده وميباشند ،که درجھت
ديدگاه ھای مخالفان ،قلم زده و ميزنند و برخی ديگر آنچه را که
درمخالفت با رضاشاه تبليغ شده وميشود ،بدون بررسی و کنجکاوی
پذيرفتند وتکرارکردند.
١ــ علّت مخالفت برخی ازقاجاريان که تاسالھای اخير نيز تداوم
مدت پادشاھی اين خاندان ،نوعی
داشته ،اين بوده است که به خاطرطول ّ
سروری ونخوت به سبب شاھزادگی درآنان بوجود آمده بودکه بجز
درحد
اندرپشت درباری را
اعضاء خانواده خود و معدودی از رجال ُپشت
ّ
ُ
شأن ومقام خود نميديدند ،سالھا بود که ھمه امور مملکت دردست آنان
ويا به توصيه وحمايت آنان بود ،بدست کسانی بود که از کودکی لقب
الدوله وامير تومانی را بدوش ميکشيدند و از منافع ومزايای
ّ
السـلطنهّ ،
بسياری ازاين وابستگی ھا برخوردار بودند ،بدين رو از برای آنان قابل
تحمل نبود که سربازی ازيک خانواده دھقانی ُ
وگمنام مازندرانی
پذيرش و ّ
که تا سالھا سواد خواندن ونوشتن نداشت وحتا زمانی نيز درخدمت
برخی ازآنان بوده است ،سلسله شان را براندازد ،سھل است که برآنان
فرمان براند.
١٤١
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دکترعلی امينی ،در کتاب خاطراتش مينويسد ...» :در اوايل
سلطنت رضاشاه ،روزی از دربار خبر دادند که شاه ميخواھد بديدن
مادرم بيايد ]خانم فخرالدوله دختر مظفرالدين شاه[ ،مادرم فوراً دستور
ومبل ھا را طوری ترتيب دادند که
داد وسايل پذيرايی را آماده کنندُ ،
درباغ
رضاشاه پائين تر از مادرم مينشست ،درضمن دستورداده بود لنگه ِ
اتوموبيل خودش وارد باغ
راھم ببندند که رضاشاه نتواند با کالسکه يا
ِ
طی کند ،مرا ھم که بچه ای
شود و ناچار مقداری راه را پياده تاعمارت ّ
دم در فرستاد که ازشاه استقبال کنم ،رضاشاه ھمراه
ده دوازده ساله بودم ِ
من تا داخل عمارت آمد ولی روی ُمبل ننشست وھمانطور درحالی که قدم
ميزد ،شروع به صحبت کرد و قدم زنان به داخل باغ برگشت و مادرم
ھم ناچاربه دنبال او روانه شد ،در باغ روی ُکنده ای نشست و در آنجا
بود که منظوراصلی خود ازآمدن به ديدن مادرم را بيان کرد و گفت:
"خانم فخرالدوله شنيده ام که شاھزاده ھای قاجار ھنوز در گوشه و کنار
برضد من تحريک ميکنند ،آنھا خيال ميکنند که من تاج از سر احمدشاه
ّ
برداشته ام ،در حاليکه تاج برزمين افتاده بود و من آنرا ازروی زمين
برداشته ام ،آمده ام به شما بگويم که اين شاھزاده ھا را جمع کنيد و به
آنھا بگوييد دست از اين کارھا بردارند و گرنه آنھا رامعدوم خواھم
١٨٤
کرد«.
با آنکه رضا شاه ،بنابر نوشته علی امينی ،درکتاب خاطراتش
کمک بسيار ّ
"محسن خان" درلشت
مؤثری دراستيفای ملکی که پدر او ُ
نشاء گيالن داشت وميرزا کريم خان رشتی از رجال صاحب نام ونفوذ
تصرف شده بود،
آن ايام ويکی از ھواداران رضاخان ،به جھاتی آنرا ُم ّ
حکميت رضاشاه واگذار شده بود
وکار بارضايت ھر دو طرف دعوا به
ّ
و رضاشاه به نفع خانم فخرالدوله )ھمسر محسن خان ومادرعلی امينی،
وارث ملک وطرف ديگر دعوا( رأی داده بودوملک مزبور به ُمشاراليھا
برگشت ،معذلک نخوت شاھزادگی وقاجاری او را برآن داشته بود که
بانھادن ُمبلی در فرودست خود و وادارکردن رضاشاه به پياده پيمودن
راه از در ِورودی باغ تا درون ساختمان خانه ،نشان دھد که ھنوز ھمان
شاھزاده ايست که در زمان پادشاھان قاجار!
جدايی مريم فيروز ،دخترشاھزاده فرمانفرما و خواھرنصرت
الدوله از ھمسر خود و پيوند با دکتر نورالدين کيانوری يکی ازرھبران
حزب توده از اين جھت بودکه چون پيروزی حزب توده را در آن سالھای
ُپرتب وتاب اوايل دھه بيست حتمی ميديد ،بگمان خود با برسرکار آمدن
کمونيستھاخواھد توانست از پھلوی ھا انتقام بگيرد ،سخنان ومصاحبه

 - ١٨٤از طاووس تا فرح ،نگارش دکترمحمودطلوعی٢٢۶ -٢٢۵ .
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ھايش حتاپس اززندانی شدن خود و ھمسرش درزمان جمھوری اسالمی
١٨٥
برعليه رضاشاه بھترين گواه است.
دکتر منوچھر فرمانفرماييان ،يکی از فرزندان »فرمانفرما« و
برادر نصرت الدوله و پسردائی دکتر مصدق مينويسد» :ھمچنين
ميدانستم که گرچه رضاشاه پھلوی ُم ّدعی استقالل کامل است و من ھم
به آن افتخارميکردم ...ھمانند »نوری سعيد« ]نخست وزيررژيم
پادشاھی کشورعراق[ ...با اين تفصيل من که ميدانستم انگلستان سلسلۀ
قاجاررا ازسلطنت عزل کرده وبخصوص ھستی ما را ازبين ُبرده است
١٨٦
و.«...
اشارۀ دکترمنوچھر فرمانفرماييان ،به نوری سعيد وبرکناری
احمدشاه ،وکنايه تلويحی او از استقالل کامل رضاشاه ،به روشنی
تحمل بخشی ديگر از قاجارھا نسبت به رضا شاه
بيانگرمخالفت وعدم ّ
بوده است.
دکتر مصدق ،نيز رويداد کودتای سوم اسفند را ساخته دست
انگلستان وسران کودتا از جمله رضاخان را از عوامل گوش به فرمان
آن دولت قلمداد ميکرد ،تا زمانيکه صحبت بر سر سقوط قاجارھا
وپادشاھی رضاخان نبود ،اغلب با دولتھای بر سر کار ِپس از
کودتاھمکاری داشته ودر کابينه وزراء در کنار عامل اصلی کودتا که
ھمواره حرف آخر را ميزده ،مينشسته است ،اما زمانيکه در مجلس
پيشنھاد انقراض سلسلۀ قاجارمطرح ميشود ،ايشان که نمايندگی مجلس
را درآن ھنگام عھده دار بود ،به مخالفت برميخيزد وطی سخنرانی نسبتا ً
طوالنی از جمله ميگويد ...» :شما ميخواھيد بياييد اين خانواده را
برداريد وآقای پھلوی را شاه کنيد .«...در حاليکه پيشنھاد ارائه شده
درآن مجلس برسر شاه شدن رضاخان نبود ،بلکه اخذ رأی جھت انقراض
قاجاريه بود ،وبرای انتصاب رضاخان يا ھرکسی ديگر به پادشاھی ،نياز
به تشکيل مجلس مؤسسان بود ،حال چرا دکتر مصدق قصاص پيش از
قضيه ای که بعد ممکن بود بشود يا نشود ،فرض
جنايت ميکرد و روی
ّ
سبی بسيار
را پايه استدالل خود قرارداده بود؟ چيزی بجز وابستگی َن َ
نزديکش به قاجارھا نبود ،وگرنه درحاليکه آوازه عدم رضايت مردم از
قرری ماھانه
آزمندی ،سودجويی ،تن آسايی ورشوه خواری ودريافت م ّ
از دولتی بيگانه وبی تفاوتی احمدشاه به سرنوشت کشور ومردمش و
وابستگی اش به سفارت ودولت انگلستان فضای کشور را ُپر کرده بود،
واصوالً اين سلسله که ارمغانش به مردم ايران بجز خرابی وويرانی
وحقارت وافالس و درماندگی وشکست و از دست دادن بخش بزرگی از
تعصب
خاک ايران وگوش به فرمان دو دولت بيگانه بودن و...نبود چه
ُّ
 - ١٨٥فرمانفرا دايی محمد مصدق و مريم فيروز دختر دايی مصدق ميباشد.
 - ١٨٦از تھران تا کاراکاس ،دفتر -١رويه۵١
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واصرار به تداوم آن بود!؟ وبه ھمين خاطر ھمواره نسبت به رضاشاه
برسر کينه بود ،تا آنجا که حتا برپايی راه آھن سر تا سری را که به
ھمت رضاشاه انجام ميشد ،خيانت و براساس طرح و دستور دولت
ّ
انگلستان قلمداد ميکرد ،که درگفتار دوم اين کتاب به آن خواھم پرداخت.
جای يادآوری است که پس ازرويداد کودتا جملگی قاجارھا در
تشکيالت دولتی و نمايندگی مجلس ومشاغل خصوصی حضور داشته
وموقعبت شايانی برخوردار بوده اند.
وازشرايط
ّ
وباتوجه
 –٢کمونيست ھا – بااستقراررژيم کمونيستی درروسيه
ّ
وضد ملی اين مکتب ،درراستای وظايفی که از
به ديدگاه جھان وطنی
ّ
برعھده برخی ازرھبران کمونيستھای ايرانی
سوی رھبران کرملين
ُ
نھاده شده بود ،باسلطنت وياھرگونه رژيمی ديگر ،سرسازگاری نداشتند،
ازاين رودشمنی ومخالفت آنان ُ
وتھمت ھا و افتراھای شان نسبت به
رضاشاه طبيعی وقابل درک است ،آنچه که در کتاب خاطرات دکتر
نورالدين کيانوری دبيرکل حزب توده وکتاب »کژ راھه« نوشته احسان
طبری ،تئوريسين آن حزب و کتاب »ما و بيگانگان« نوشته دکتر
جھانشاھلو ،معاون پيشه وری ،رھبر و قايد حزب جدايی طلب دموکرات
مؤيد اين ديدگاه
آذربايجان وبسياری ديگر از سران آن حزب آمده استّ ،
ميباشد.
از برخی رھبران کمونيستھای ايرانی وابسته وگوش به فرمان
بقيه اعضاء ،فريب خوردگانی بودند که سرزمين
کرملين که بگذريمّ ،
روسيه شوروی را بھشت برين و گردانندگان آن کشور را ُمناديان آزادی،
برابری ودوستی ميپنداشتند و در انجام خواسته ھا وديدگاه ھای برادر
بزرگتر يعنی کاخ نشينان کرملين کمترين تعلّلی را روا نميدانستند ،چرا
که از معروفترين تئوريسين حزب کمونيست ايران بنام »احسان طبری«
شنيده بودندکه سروده بود:
»چھره الھام بخش استالين
نوررحمت ميفرستد برزمين!«
و تا آنجا که عارف قزوينی آن شاعر ُپراحساس وميھن دوست
ومعتقد به ديانت اسالم نيز دردام اين فريب افتاد و سرود:
ُ
ُبلشويک اســـــت خضرراه نجات
بـــــر محــــمد و آل او صلوات
ای لنيـــــن ای فرشته رحــــمت
ُکن قدم رنجه ،زودوبی زحمـت
تخم چشـــــم من آشيانــه تواست
١٤٤
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ھين بفرما که خانه ،خانه تواست
دريغا که بسياری ازفريب خوردگان زمانی باشتباه خودپی ُبردند
که شرايط سر زمين برادر بزرگ را به چشم خود ديدند ،ياجان باختند
ويا به راھی گام نھادند که پايان آن جز رسيدن به پشيمانی و درد و رنج
و ناکامی نبود ،نه تنھا اين فريب خوردگان ،بلکه حتا بسياری ازسران
ورھبران اين گروه ھمانگونه که اشاره شد ،پس از سرخوردگی ،دست
به انتشار خاطراتی زدندکه خواندنی ومايه عبرت است.
در زمان رضاشاه ۵٣ ،نفر به ّاتھام داشتن مرام اشتراکی
دستگير و زندانی شدند ،اما حتا يکی ازآنان بپای چوبه دار برده نشد
واين زمانی بود که در کشور رفقا ،نه تنھا در حذف فيزيکی بسياری
ازھمرزمان رھبرودبيرکل حزب کمونيست شوروی با اعتراف ھای
نادرست که براثرزجروشکنجه به گناه ناکرده اقرارکرده بودند ،کمترين
تأملی نشد ،بلکه ميليونھا مردم عامی و دھقانان سربه نيست شدندکه
ّ
پس از مرگ ژزف استالين ،رھبر و دبيرکل وقت حزب کمونيست روسيه
شوروی ،جناياتش برمال گرديد وچندتن از عامالن او اعدام شدند.
دکتر نصرﷲ سيف پورفاطمی ،درکتابش زيرنام »آيينه عبرت«
ميت پنجاه وسه نفر
مينويسد ...» :ھنگاميکه وزيردادگستری خبرمحکو ّ
را درجلسه ھيأت دولت مطرح کرد ،رضاشاه با چھره اسفناکی به وزراء
عده جوان بخرج اين مردم
گفت" :اين مملکت نفرين کرده است ،يک ّ
فقير باھزاران ا ُميد به اروپا رفته وسالھاتحصيل کرده وما ھم تمام ھزينه
آنھارا پرداختيم و اميد داشتيم وقتی به کشوربرميگردندبه مملکت خدمت
کرده ووجودشان مورداستفاده قراربگيرد ،اکنون ميشنويم که در عوض
کارکردن وخدمت ،قصدداشتند تيشه به ريشه زده وغوغای بلشويکی را
در اين کشور بر پا سازند ،اميدواريم عدليه به دقت به کاراينھا رسيدگی
بکند ".يکی از وزرای متملق و بادمجان دور قابچين ميگويد:
عده بايد اعدام باشد،
اعليحضرت رئوف ومھربان ھستيد ،مجازات اين ّ
شاه ميگويد :تو باز ُمھمل گفتی ،من گفتم کمی اين عده را گوشمالی
بدھيد و بعد آزاد کنيد زيرا مملکت بايد از وجود اين افراد استفاده بکند«.
١٨٧

علی ميرفطروس ،در اينباره مينويسد» :رضاشاه ...با تصويب
وفعاليت ھای
قانونی ]در سال  ١٣١٩خ[ ضمن جلوگيری ازتبليغات
ّ
کمونيستی )که مستقيم وغير مستقيم درخدمت دولت شوروی بود(
گروھی ازروشنفکران ايران ،معروف به  ۵٣نفر را محاکمه وزندانی
کرد ،آنھم در زمانی که درکشورھمسايه ما )شوروی سوسياليستی( به
ومتفکّر وانقالبی را دستگير،
دستور استالين  ۵٣ھزار نفر روشنفکر ُ
 - ١٨٧فصلنامه ميراث ايران .شماره ۵٩

١٤٥
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محاکمه ،زندانی ،تبعيد و يا تيرباران ميکردند ،چيزيکه عموم
١٨٨
روشنفکران چپ ايران ھرگزنخواستند آنھا را بيادبياورند«.
٣ــ )ماليان( روحانيان ــ برخی از اين گروه نيز بخاطرکوتاه شدن
دست شان از دخالت در امورکشوروازدست دادن عوايد اوقاف که
مر ِعايدی سرشاری ازبرای آنان بود و ھمچنين کوتاه شدن دست آنان
م ّ
در امورقضايی وآموزش )با برچيده شدن مکتب خانه ھا( و کشف حجاب
بانوان وخدمت وظيفه اجباری نظام حتا درباره بسياری از طلبه ھای
جوان ،و ...از جمله مخالفان رضا شاه بودند و برعليه او تبليغ ميکردند.
۴ــ درباره خان ھا وشيوخ دربخش نخست اين گفتار اشاراتی شد،
بديھی است با تخته قاپو شدن عشاير وايالت ووادار کردن خان ھا
وشيوخ به اطاعت ازدولت مرکزی ودست کشی از راھزنی وقتل وتاراج
و نا امن ساختن راه ھا و پرداخت ماليات به دولت که ھمواره از ادای
آن طفره ميرفته اند و ...جای کمترين دوستی و ھمدلی ازسوی آنان
نسبت به رضاشاه باقی نميماند ،خان وشيخ ُعمری به زورگويی وچپاول
وباجگيری وآدمکُشی واستقالل رأی وعمل ،عادت کرده وابداً پاسخگوی
دولت مرکزی نبودند ،طبيعی است زمانيکه ھمه اين مزايا از آنان گرفته
شد ،در عداد دشمنان وبدگويان ومخالفان درآمدند و رضاشاه ازنظر
آنان ،بايد بدنام ميشد.
۵ــ علت مخالفت وبدگويی ودشمنی گروه پنجم يعنی برکنارماندگان
از مناصب و مزايای نان وآبدارقاجاری ،بدون آنکه مصدرخدماتی
وفعال بوده وشايسته دريافت آن مناصب ومزايا بوده باشند ،نيز
سازنده ّ
آشکاراست و نيازی به شرح وتوضيح نيست.
ازاين رو برای ھمه اين گروه ھا ،ھدف ،وسيله راتوجيه ميکرد،
به عبارت ديگر بدنام کردن رضاشاه ازراه اتھامات گوناگون ،ازجمله
ّاتھام برپايی کودتا طبق نقشه و طرح دولت بريتانيا ،بايد در سرلوحه
کارشان در مخالفت با رضاشاه قرار ميگرفت.
۶ــ دوکشور روسيه شوروی و بريتانيا نيز از طريق عوامل وايادی
خود تا آنجا که ميتوانستند به کارشکنی و سياه نمايی ازکارھای رضاشاه
پرداختند و باالخره به بھانه ای در سوم شھريور  ١٣٢٠با يورش
ناگھانی وتجاوز به خاک يک کشور بی طرف ،رضاشاه را مجبوربه
کناره گيری کردند ،که دراين کتاب به گوشه ھايی از مخالفت ھا
وکارشکنی ھا وبدگويی ھا از رضاشاه تا آنجاکه روشنگر بخشی از
 - ١٨٨ھفتگی نامه کيھان لندن شماره – ۶٢١علی ميرفطروس خود از طرفداران حزب توده شمال
ايران بوده است.
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ک .ھومان

تاريخ معاصر ايران بوده باشد ،اشاره شده وھمچنان به ديگر موارد از
سياه نمايی ھای مخالفان خواھم پرداخت.
در باره کودتای سوم اسفند  ١٢٩٩تا آنجا که ُ
درگنجايش اين
کتاب والزمه روشنگری بود ،به گونه فشرده نوشتيم ،وديديم که
رضاخان در بدو امر ابداً به سودای زمامداری بويژه جانشينی احمدشاه
ومنضبط
نبود ،قصد و ّنيت او از برپايی کودتا بر پايی ارتشی يکپارچه ُ
ونيرومند و کوتاه کردن دست رجال فاسد ووابسته به بيگانه وايجاد
امنيت درسراسر کشور و برھم زدن بساط خان خانی بود ،دليل روشن
ّ
مدعا اينکه پس از سقوط سيد ضياءالدين وبرکناری قوام السلطنه
اين ّ
طی تقريبا ً دوسال با تقويت ارتش ملی
در دونوبت ،با ھمه قدرتی که ّ
بدست آورده بود ،تمايلی برای احراز مقام نخست وزيری ازخودنشان
نميداد ،تاچه رسد به اينکه شاه را ساقط کرده بجای او برتخت بنشيند،
وگرنه با آن شاه گريز پا و بی عالقه به ُملک وملت و آن رجال بی رمق،
چه کسی را يارای ايستادگی ومخالفت با اوبود؟
سر پرسی لورين ،در گزارش تلگرافی مورخ  ٢٢ژانويه ١٩٢٢
)اول بھمن  (١٣٠١از قول وابسته نظامی انگليس درتھران به لرد
کرزن اطالع داد که» :سردار سپه از مسافرت شاه که صرفا ً برای راحتی
خويشتن است ،شديداً ابراز نارضايی کرد و افزود ،اگربخاطر سوگند
وفاداريش نبود ،برای ايجادنوع ديگری حکومت ،دست به اقدام ميزد و
به قوام السلطنه دشنام داد و گفت کابينه اوھمه نادرست بودند و فقط
برای منافع شخصی خود کارميکردند ،تصميم دارد دولت را درھم شکند
ولی نميتواند فردی ھم درست وھم اليق برای رييس الوزرايی پيدا کند،
درس َم ِ
ت کنونی
بعھده بگيرد و ُمعتقد است
َ
نميخواھد خودش اين مقام را ُ
اش بھتر ميتواند به کشورش خدمت کند ،خط مشی دولت اعليحضرت
]انگلستان[ را ستود که جلو پرداخت وجوه را گرفته است ،چون به
باتکدی نميتوان پول بدست آورد،
نظراو وقتی ايرانی ھا بفھمند که
ّ
١٨٩
مجبورميشوند کارکنند وخانه خود را سامان بخشند«.
اگر چه رضاشاه ،آن زمان که دست به کودتا زد درانديشه احراز
مقام نخست وزيری وپادشاھی نبود ،اما ھرچه زمان ميگذشت و او
ازنزديک بيشتر و بھتر شاھد اوضاع درھم ريخته ونابسامانيھا کشور و
رجال ناکارآمد ميگرديد ،چاره ای بجز در دست گرفتن اموردولت نميديد،
و آنگاه که شاھد بی عالقگی وگريزپا بودن احمدشاه گرديد که با ھمه
ِ
جھت تداوم سلسله قاجار و
توصيه ھای ھواخواھان ودوستدارانش به
حتا درخواست رضاخان از او برای بازگشت به ايران ،حاضر به دل کندن
از اروپا نميشد ،وباالخره توطئه ھا و مخالفتھای نھانی احمدشاه با
 - ١٨٩برآمدن رضاخان و٢۶٧ - ...

١٤٧
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رضاخان که حتا ُمنجر به صدور تلگرام عدم رضايت احمدشاه از
طی آن از
رضاخان به عنوان مؤتمن الملک ،رييس مجلس شده بود و ّ
مجلس خواسته بود که شخص ديگری را برای نخست وزيری انتخاب
ومعرفی نمايند تا حکم صدارت او صادر شود ،اسباب خلع او و انقراض
سلسله قاجار را تدارک ديد ،وگرنه آن زمان که رضاخان پس از پيروزی
ِ
معروف "حکم ميکنم" کرده بود وشاه
ميه
در کودتا اقدام به صدور اعال ِ
ورجال درباری برخود لرزيده ونخست وزير وقت ازترس جان به سفارت
انگليس پناھنده شده بود ،وبسياری ازدولتمردان پيشين ورجال صاحب
نفوذ وقدرت بازداشت شده بودند ،با توجه به پشتيبانی ووفاداری نيروی
قزاق ،ميتوانست به آسانی شاه را خلع و خود بجای او برتخت بنشيند
ھمانگونه که درھمه کودتاھا در ساير کشورھا صورت گرفت.
اگر او شاه را ازتخت به زير ميکشيد ،چه کسی را يارای
اعالميه
ايستادگی در برابر او بود ،اوکه با بودن شاه براريکه سلطنت،
ّ
الملکی زده بود چه واھمه
کذا )حکم ميکنم( را صادر کرده و کوس لمن ُ
ازکسی داشت؟ آنچه که سبب شده بود او بيش از چھار سال احمدشاه را
تحمل کند ،به چيزی جزنبودن در خيال سرنگونی
با آنھمه اوصافش
ّ
احمدشاه وسلسله قاجار ،نميتوان تعبير وتفسير کرد ،شاه اگر در ايران
پا گيرميشد وبا رضا خان درراه نوسازی کشور ھمراه ميبود و مردم را
با رفتار خود نميرنجانيد ،خلع او از پادشاھی اگر نگوييم محال بوده
است ،بايد پذيرفت که به سادگی وآسانی امکان پذير نبود.
اعمال ورفتار احمد شاه بھترين وسيله برای برانگيخته شدن
رضا شاه در تصاحب تاج وتخت بود ،درتمامی کودتاھايی که
درکشورھای مختلف صورت گرفت ،کدام کودتايی را سراغ داريم که
رھبرکودتا جای زمامدار وقت ننشسته باشد ،سھل است که اغلب دست
به ُکشتار وسيع وفجيع زمامداران وبسياری از رجال نزده باشد؟
رضاخان ،برخالف ھمه کودتاگران بارعايت قوانين مشروطه
وبا رأی مجلس شورای ملی به نخست وزيری وسپس دوسال بعدبنا به
رای نمايندگان به مقام مسئول مملکت ،پس از خلع احمد شاه برگزيده
شد و در ُ
مؤسسان به پادشاھی
اکثريت نمايندگان مجلس
تعاقب آن بارای
ّ
ّ
قضيه را از جھت قانونی بودن
رسيد ،حال به ھر ترتيبی که بود ظاھر
ّ
مراتب حفظ کرده بود ،درصورتيکه ھمه کودتاگران درھر سرزمينی نه
تنھا پايبند رعايت ظاھری قوانين موجود نبوده اند ،بلکه اساس و بنياد
وبن برکنده اند.
نھادھا و قوانين موجود را از بيخ ُ
لورين ،چھار روز پس از ورودش به ايران] ،يکم دی [١٣٠٠
ازشخصيت ھای برجسته سياسی ايران ،به لرد
نخستين ارزيابی خودرا
ّ
کرزن گزارش داد ،در باره قوام که روزھای آخر نخست وزيری اش را
١٤٨

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

)دور نخست( ميگذرانيد ،مينويسد» :تيزھوش وپرتوان اما فاسد،
رضاخان ،را چنين مع ّرفی ميکند :سربازی ُپر عزم و ماجرا جو ولی کم
سواد ...ھمچنين بسيار رو راست که شايد بتوان با او کنار آمد ،از
مقامات کشوری بيزاراست ،زور آزمايی ميان او ونخست وزير )قوام(
ومنجسم
ُمحتمل مينمايد ...افکارعمومی درايران به مراتب چشمگيرتر ُ
بشدت ملی
تر از آن است که من از پيش ميشناختم ،افکار عمومی
ُ
گراست ،به اشتباه اعتقاد پيداکرده اند که ما دررفتارخود با ايران پاجای
سلطه
پای روسھا امپرياليستی نھاده ايم وتصميم داريم ايران را زير ُ
١٩٠
سياسی خودبکشيم«.
بدرستی از فضای ملی گرايی درآن ايام
لورين،
ّ
وتنفر ازبيگانگان
يادميکندودرچنين فضا وزمينه ای از جوش ملی گرايی
قتضيات )رويداد انقالب
بويژه ازروسيه وانگلستان وموجود بودن ُم
ّ
بلشويکی درروسيه وفرماندھی بيش از سه ھزار قزاق ناراضی ازدولت
مرکزی وفقدان موانع( بود که رضاخان توانست پس از چند ناکامی در
انجام کودتا ،اينبار پيروزی را ازآن خود سازد.
لورين ،درزارش تلگرافی ديگر بتاريخ  ١١ژانويه ٢١) ١٩٢٢
ديماه  (١٣٠١به لرد کرزن ،مينويسد» :شاه مصمم است تاھرچه زودتر
ازايران برود ،رضاخان ھمينکه ازطريق واحدھای نظامی ،مراکز اياالت
اصلی را زير تسلّط خود درآورد ،ميتواند چه شاه بماندچه برود ،قدرت
را دردست گيرد ،وی ممکن است شھابی ثاقب درافالک ايران باشد ،اما
محبوبيت او ُمبتنی است برعدم
بعضی ھم اورا نادر تازه ای ميدانند،
ّ
فعاالنه وازنظر ايران بسيار
وابستگی اوبه نيروھای خارجی ،شيوه ّ
حيتی که
اليقانه اودراحيای ارتش ،دوری او ازسياست ،دستياران باصال ّ
موفقيت ھای
برای خود برگزيده ...و اگر سرکوبی سيميتقو راھم به
ّ
پيشين او در خراسان و گيالن بيفزاييم ،سھم اوباالتر ميرود و ممکن
است قھرمان ايران باشد ،من ھيچ ارتباطی با او ندارم چون بسراغم
١٩١
نيامده است«.
باتوجه به تاريخ گزارش لورين ) ٢١ديماه
قابل ذکراست که
ّ
 (١٣٠١و زمان ورودش به ايران) ،اواخرآذرماه  (١٣٠٠که ُمتجاوز
ازيکسال واندی بوده است ،وزير مختاردولت انگلستان ھنوزنتوانسته
بود با رضاخان ديداری داشته باشد ،و از سوی ديگر نشان ميدھد که
رضاخان نيز تمايلی به چنين ديداروارتباطی نداشته است ،رضاخانی که
به گفته ونوشته مخالفانش برپايی کودتا ،با کمک وطرح دولت
مزبورصورت گرفته وبرای رسيدن به تخت وتاج چشمش به مساعدت
 - ١٩٠ھمان ٢٧۴ .
 - ١٩١ھمان ٢٧۵ .
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ولُطف دولت فخيمه بريتانيا دوخته شده بود و از زمان کودتا درخدمت
استعمارپيربوده است!
مدتھا پيش ازآنکه رضاخان پا
سيروس غنی ،مينويسدّ ...» :
به صحنه نھد ،اعتبار قاجار از بين رفته بود و شھرت آزمندی،
سودجويی ،تن آسايی وبی تفاوتی احمد شاه به سرنوشت کشورخود
برسرزبانھابود ،اوسپس درتأييد نظرش به نوشته جھانگير
آموزگاراشاره ميکند که :درسالھای نھايی سلطنت قاجار چيزی نبود که
يک ايرانی بتواند به آن بنازد ،نظامی که رضاشاه ازاحمدشاه قاجار
برگرفت ،آميزه ای از ناتوانی سياسی ،بی قانونی ،ستمگری ،نادرستی
وعياشی بود ...رضاخان برنده شده بود ،چون چھره ای ُگزير ناپذيرشده
ّ
بود ،چھره ايکه ھم او را ميستودند و ھم از او ميترسيدند ،درست به
موقع آمده بود و آنچه را مردم طی بيست سال ھمواره خواستارش بودند،
امنيت ووحدت کشوربدون دخالت خارجی ،با اين
حکومت ُمقتدر مرکزیّ ،
ھمه چنانچه حريف اصلی او جوانکی ُمذبذب وعشرت طلب نميبود که
تصادف ّ
ِ
تولد ،به تاج وتخت رسيده بود ،رضاخان نميتوانست
به صرف
١٩٢
دودمانی صد و سی ساله را به اين سادگی سرنگون سازد«.
ھمو در جای ديگر کتابش آورده است ...» :انديشه جمھوری
احتماالً در حين گفتگوھای رضاخان با احمدشاه برای رييس وزراء شدن
اوقوت يافت ،نه تنھا بيھودگی و ُبزدلی شاه ونيز بی تفاوتی
درذھن
ّ
اونسبت به سرنوشت کشور را به چشم ديد ،بلکه شاھد توطئه و توز
وکلک شاه برضدخودش ھم بود ،از اين گذشته نسل سياستمداری که از
 ١٢٨٧تا  ١٢٩٩بر ايران فرمان راند ،ھمه نااليق ازآب درآمده بودند
و کسی احترامی بآنھا نمينھاد ،اين جماعت قدرت اقدام مستقل نداشتند
١٩٣
و چون ُمزدوری به ساز حاميان اروپايی خود ميرقصيدند«.
مشيرالدوله پيرنيا ،استعفای خود را در روز اول آبان ١٣٠٢
تقديم شاه )قاجار[ کرد و از کار کناره گرفت ،ميدان برای رضاخان
بازشد ،چون بابودن رضاخان که پس ازدوسال فرماندھی کل قوا و
وزارت جنگ ،قدرت فائقه ای شده بود و کسی ازرجال را قدرت ايستادگی
وعرض اندام دربرابراو نبود ،احمدشاه با ھمه عدم تمايل واکراه ،ناگزير
رضاخان را به نخست وزيری منصوب کرد مشروط براينکه پس از
توشيح حکم او ،اجازه دھد از ايران خارج شود! وبدين ترتيب رضاخان
روز نھم آبان  ١٣٠٢به مقام نخست وزيری رسيد.
سيروس غنی ،بر پايه گزارش مورخ  ٢٧اکتبر ۵] ١٩٢٣
آبان  [١٣٠٢لورين به لرد کرزن مينويسد] ...» :احمد[ شاه از او
 - ١٩٢ھمان ٣٩٣ .
 - ١٩٣ھمان ٣٢٩ .

١٥٠

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

تصدی نخست وزيری[ لورين
ميخواھد رضاخان را منصرف سازد ]از
ّ
روزبعد رضاخان را ميبيندوبه او ميگويد که اگر "وارد گود سياست"
شود ،چه مخاطراتی در پيش دارد "رضاخان ھراسی از اين بابت نداشت،
ولورين دوباره به ديدن شاه ميرود ...شاه پاسخ ميدھد" :بيش از اين
نميتواند مقاومت ورزد ...ولی اوخودش نميتوانددرايران بايستد" لورين
ميافزايد که شاه قصد دارد از رضاخان تضمين بگيرد که صحيح وسالم
١٩٤
به مرز ميرسد و از من ميخواھد که شاھد باشم.«...
ميرزا يحيی دولت آبادی ،مينويسد ...» :گويند در اين وقت که
طرفداران سلطنت درتھران برجمھوری خواھان غلبه کردند ،اگر سلطان
احمدشاه بيدرنگ خود را به تھران رسانيده بود ،تخت و تاج خود را
ميتوانست نگاھداری نمايد ...سلطان احمد شاه جوان پول دوست يا به
ماده
تصورميکرد پدرش با گنجانيدن يک ّ
سلطنت خودعالقه نداشت ويا ّ
درقانون اساسی مملکت ،سلطنت او و اخالفش را ُمخلّد ساخته است...
تفرقه را اگر چھار
وم ّ
مردم از روحانی و روحـــــانی نمايان و ُت ّجاروکسبه ُ
بلکه ده قسمت کنيم ،يک قســـمت ھم طرفدارسلطنت احمدشاه نميباشند،
بواسطه طمع کاری که دارد و به سبب بيعالقگی که به مملکت اظھار
١٩٥
نموده يا ازاو ظاھر شده و ميشود«
ُمخبرالسلطنه ھدايت ،در کتاب خاطراتش ضمن اشاره به صدور
حکم نخست وزيری سردارسپه ازسوی احمدشاه ،مينويسد ...» :خاطر
شاه آشفته است ،جسته جسته صحبت ھای ناگوارھم بگوش مبارک
ميرسد ،مايلند ھرچه زودتر از تھران بروند ...در خارج شھر چادری
برافراشته اند ،شاه را درآن خيمه ديدم که يأس از سيمابشان ظاھربود...
وسايل موجودشد ،حرکت فرمودند ،سردارسپه رييس الوزراء معھود
سرحد شاه رامشايعت نمايد ،سردارسپه رونقی در نظام داده،
است تا
ّ
نفوذ دولت در اطراف کشور افزوده ،مردم ازکابينه ھای متزلزل
وافکارآشفته وفقدان نقشه به تنگ آمده ،آرزوھا دردل انباشته ،سردار
١٩٦
را مرد کار ميبينند و بدو اميدوارند.«...
احمدشاه ،پس ازاقامت طوالنی دراروپا ،در شھريور ١٣٠۴
حاضر ميشود به ميھن بازگرددُ ،مخبر السلطنه ،دراينباره مينويسد:
» ...دسته ھايی از مجلسی ھا طالب مراجعت احمد شاه بوده تلگرافی
ھم در اين معنی به پاريس فرستادند ،تلگرافی ھم از شاه به رييس
الوزراء رسيد ،عزيمت خودشان ]را[ اخبار کردند ،رييس الوزراء جواب
سردی عرض کرد ُمشعر براينکه ازکدام بندر تشريف فرما خواھند شد
امنيت را فراھم کند ،با اخباری که ازاوضاع تھران بگوش
که موجبات ّ
 - ١٩٤ھمان ٣٠٢ .
 - ١٩٥حيات يحيی ،دفتر چھارم٣٧٠ .
 - ١٩٦خاطرات وخطرات٣۵٩ .

١٥١

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

شوق او به حرکت
شاه ]قاجار[ رسيده بوده است ،اين خوش باشُ ،م ّ
١٩٧
نميشود و مسکوت ماند«.
احمدشاه ،درشھريور  ١٣٠۴طی تلگرامی به شرح زير به
عنوان نخست وزير ،برگشت خودرابه ايران به آگاھی او ميرساند١۶» :
سپتامبر ،مطابق با  ٢۵شھريور  ،١٣٠۴جناب اشرف رئيس الوزراء،
به عون ﷲ تعالی دوم اکتبر باکشتی موسوم به تلنار از پاريس از راه
مسرت
بمبئی به ايران حرکت ميکنيم ،از مراجعت به وطن عزيز نھايت
ّ
حاصل و خوشوقتم که آن جناب اشرف را به زودی مالقات خواھم کرد«.
پاسخی که رضاخان ،نخست وزير به شاه داد چنين بود» :به
تاريخ  ٢٨شھريور  ١٣٠۴بعدعنوان ،تلگراف مبارک که ُم ّ
بشر تشريف
مسرت
فرمايی اعليحضرت ھمايونی بود زيارت وحقيقتا ً باعث کمال
ّ
گرديد ،استدعا دارم معلوم فرماييد موکب ملوکانه به کدام يک از بنادر
سرح ّدی نزول اجالل خواھند فرمود .رضا رييس الوزراء ورييس عالی
کل قوا«.
اين ھردو تلگراف درجرايد پايتخت منتشرشد ،گويا تلگراف
رمزی ھم به شاه مخابره کرده بود که باز شرحی داير بر خوشوقتی خود
از خبر عزيمت شاه وتقاضای تعيين بندری که بايد به استقبال بيايد
واظھار خدمتگزاری و اينکه بعد از تشريف آوردن مالحظه خواھيد
فرمود که خيانتکار کی ھا ھستند وچه مردم ُمغرض مشغول دسيسه
١٩٨
وتيرگی روابط بوده اند ...درآن ذکر شده بود..
اما شاه به ايران برنگشت! ملک ّ
الشعرا بھار ،مينويسد...» :
اگر شاه ،شاه بود و مرد حسابی ،آمده بود ...ولی سردارسپه بيدارتر از
آنھااست ،سردارسپه شايد نه به فکر رياست وزرايی ونه به خيال
پادشاھی بود ،اما افکارناراضی وخسته طبقه دوم که تشنه حکومت
مرکزی ُمقتدری بودند ،اورا به پيش آمدن تشويق کرد و کرد و او ھم
قدم به قدم باکمال ّ
تأنی پيش ميآمدوھرکس فکرميکردکه آن حکومت
١٩٩
ُمقتدر و مرکزی ھمين است.«...
ميرزايحيی دولت آبادی ،مينويسد ...» :خبر نيامدن شاه،
ِ
پادشاه بی عالقه به
درايران منتشرشد و در ميان مردم بی عالقه به
مملکت تأثير بدی نکرد ،مگر در وجود کسانی که برای صالح شخصی
٢٠٠
خود انتظارآمدن اوراداشتند«.
 - ١٩٧ھمان ٣۵٣ .
 - ١٩٨ھمان ٣۶٢ .
 - ١٩٩تاريخ مختصر احزاب سياسی ايران ،دفتر دوم٢۶۴ -٢۶٣ .
 - ٢٠٠حيات يحيی ،دفترچھارم ٣٧٠ .

١٥٢

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

لرد کرزن ،گزارشھای ُمتعددی درباره رضاخان دريافت کرده
بود ،به لورين دستورداد ]با رضاخان[ تماس برقرارکند و اگر فرصتی
پيدا شود ،بدون کسرشأن خود ،با او تماس بگيرد ،و ميافزايد که به
٢٠١
نظرم اين کاررا بکنيد...
کرزن ،اگرچه به ظاھر چاره ای جز پذيرفتن شرايط بوجود آمده
درايران را نداشت و با ھمه ناکامی وانتحارسياسی ازجھت باطل شدن
قرارداد  ١٩١٩ناگزير بود ظاھراً از آن جوش وھيجان بيفتد ،اما ازسويی
ديگرطی نامه مورخ  ١٢آوريل  ٢٣] ١٩٢٣فروردين  [١٣٠٢به لورين
نوشت که ...» :پيوند باخوانين جنوب را نگه دارد ،وھمچنان نسبت به
ّنيات رضاخان مشکوک باشد.«...
آرنولد ويلسون ،رييس پااليشگاه نفت آبادان در  ۴فوريه
 ١۵] ١٩٢٣بھمن  [١٣٠١زمانيکه نزديک به دوسال از رويداد کودتا
گذشته بود ،گزارش کرد که» :سردارسپه سخت مخالف ھرخانی است
که دوست بريتانياست ...جلو رضا خان را ميتوان گرفت چون شيخ
خزعل ،بختياريھا ،ايالت خمسه و بويراحمدی ھا قادرند  ١۵ھزار تن
٢٠٢
سپاه فراھم آورند«.
کرزن ،چندماه بعد به لورين ُھشداردادکه  :ارتش ملی ]ايران[
برای از بين ُبردن دوستان ما درست شده است ھمچنين در تلگرام ١٠
می  ٢٠] ١٩٢٣ارديبھشت  [١٣٠٢به لورين مينويسد» :بريتانيا بيشتر
اگر نه ھمه چيزھايی را که رضاخان خواسته انجام داده است ،بدون
آنکه اوکاری برای ما کرده باشد ،بريتانيا دواير ُپست خود را بست،
قشون خود را از منطقه بوشھر بيرون ُبرد وخط آھن دزد آب را در
اھميت
زاھدان به آنھا واگذارکرد ...بختياريھا برای منافع نفتی ما
ّ
تعھد ويژه
دارند ...ماھيچ خيال نداريم شيخ خزعل را ترک کنيم چون ّ
٢٠٣
ای ،ما را در قبال او ُملزم ساخته اس«.
لورين ،در گزارش تلگرافی  ٨سپتامبر  ١٨) ١٩٢٣شھريور
 (١٣٠٢به کرزن ،نوشت» :شاه برای تاج وتختش حاضربه نبرد نيست
و او ھرچه کرده نتوانسته رأی او را ]برای انصراف ازترک ايران[ تغيير
٢٠٤
دھد«.

 - ٢٠١برآمدن رضاشاه و٢٧۵ - ...
 - ٢٠٢ھمان ٢٨٨ .
 - ٢٠٣ھمان ٢٨٨ .
 - ٢٠٤ھمان ٣٠١ .

١٥٣

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

آيا مفھوم مخالف اين عبارات ُجز اين است که از احمدشاه
ميخواسته اند از ترک ايران ُمنصرف شده ودربرابررضا خان ايستادگی
کند تا او نتواند به خواسته ھايش که مخالف خواسته ھای دولت بريتانيا
بود ،برسد و بطور کلی خواھان استمرار پادشاھی او بوده اند؟
سيروس غنی ،مينويسد ...» :سفارت انگلستان ،بخصوص
متوجه توانايی رضاخان شدند ،ابتدا او را سربازی بی
ُنرمن بسيار دير
ّ
عالقه به سياست وسپس آلت دست روسھا پنداشتند ،وقتی سيد
ضياءالدين از کار افتاد ،رضاخان را صرفا ً چھره ای موقـّت شمردند حتی
پس ازشکست انقالبيون گيالن بدست رضاخان ...شکّ و ُ
شبھه ُنرمن
٢٠٥
ھمچنان باقی ماند«.
حدی بود که سر ريدر بوالرد،
تنفُر و بيگانه ستيزی رضاشاه به ّ
وزير مختار بريتانيا درايران که از مخالفان وبدخواھان سرسخت
رضاشاه بود ،درکتاب خاطراتش درباره اوچنين مينويسد ...» :شايد
نھفته باشد ،چون عاليم
درپشت اين سياست ،نوعی ميھن پرستی افراطی ُ
ُ
٢٠٦
شديدی از آن درشاه مشاھده ميشود.«...
با آمدن و قدرت يافتن رضاخانُ ،عمراقامت ُنرمن درايران رو به
اھميت رضاخان را درک نکرده بود ،بلکه
پايان گذاشتُ ،نرمن نه تنھا
ّ
با ُپشتيبانی بيدريغ از سيد ضياءالدين دشمنان نيرو مندی ھم برای
٢٠٧
خودتراشيد...
عبدﷲ مستوفی ،درکتاب خاطراتش آورده است که  ...» :پاره
عمليات سردارسپه را بدون
ای از نويسندگان امروزما که ميخواھند تمام
ّ
ھيچ منطق ودليل ،بد بدانند ،ھمين که به اين قبيل اقدامات اين مرد فوق
العاده ميرسند نيز نميخواھند به خدماتی که به اين کشور کرده است
ُمعترف شوند وبه کنايات نچسب وتشبيھات بی وجه ُ
وشبھه توسل جسته
زحمات ذيقيمت اين سرباز رشيد ايران را باتعبيرات عجيب وعالمتھای
بيھوده به ھدر ميدھند!...خوب است نويسندگان ماقدری خودرا از
عصبانيت به دورنگاھداشته درھر چيز به ّ
دقت ومطالعه نگاه کنند ،بدی
ّ
را بد و خوبی را خوب بنويسند ...نويسندگان تاريخ بايد بدانند که آنھا
را ھم تاريخ محاکمه خواھد کرد ...مرحوم رضا شاه از ُمداخله دادن
خارجی ھا به کارھای کشور بسيار ّ
تنفر داشت وحتی المقدورمايل بود
کارھا بدست ايرانيان انجام شود ...استخدام خارجی ھا را مانند ُمداخله
اجنبی درکارھای داخله ومخالف استقالل شناخته ھيچوقت راضی نميشد
تصور
حساس کشور را به دست خارجی ھا انجام دھد ،بعضی
ّ
کارھای ّ
 - ٢٠٥ھمان ٢۴٢ -٢۴١ .
 - ٢٠٦خاطرات سر ريدر بوالرد٢٧ .
 - ٢٠٧برآمدن رضا خان و٢۴٢ - ...
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عمليات طمع کارانه خود ميدانسته
کرده اند که چون خارجی ھا را مانع
ّ
قوت اراده و يا استبداد رأی
است به آنھا ُمداخله نميداد ،درصورتيکه ّ
وبلند نظری او باالتر ازآن بود که وجود خارجی ھا را مانع خياالت خود
٢٠٨
پندارد ،و يا از آنھا مالحظه کند ووحشت ببرد«.
در ُبحبوحه ملی شدن صنعت نفت ،در حاليکه ھواداران
دکترمحمد مصدق از برچسب ھايی که بعضی گروه ھای سياسی و افراد
به نامبرده ميزدند وخدمات اورا در اجراء قانون ملی شدن صنعت نفت
واستيفای حقوق ايران تخطئه ميکردندُ ،م ّ
تأثر وگاه به خشم درميآمدند،
اما برخی از آنان از جمله دکتر مصدق ،به راحتی وتنھا از روی کينه
ودشمنی ،رضاشاه را دست نشانده وگوش به فرمان بريتانيا قلمداد
ميکردند )و ميکنند( و از ھروسيله ايکه ميتوانستند ويا ميتوانندبھره
بگيرندبرعليه او و کارھايش به نادرستی تبليغ ميکردند وميکنند
وکمترين ُحسن وخدمتی ازبرايش قائل نبوده ونيستند! ُطرفه اينکه دکتر
مصدق در کابينه ھايی که رضا خان )و بزعم او عامل دولت انگستان(
اعضاء مطرح ومؤثر در تصميم گيری ھای دولت بوده ،به
نيز يکی از
ِ
توجه به مسؤل ّيت مشترک وزيران
عنوان وزير شرکت داشته است! که با ّ
مصدق در کنار رضاخان جای شگفتی است.
کابينه ،حضور دکتر
ّ
اينچنين است که ھرانسانی ُ
ازتھمت وافترايی که به اوزده
ميشود ،رنجور و ناراحت ميشود واين يک قاعدۀ کلی است ،اما برخی
ازھمان انسانھای رنجور از تھمت ،درزدن ُتھمت وافترابه ديگران
کمترين ابايی ندارند!
نشريه تالش )شماره (١۴
علی ميرفطروس ،در گفتگويی با
ّ
ميگويد» :ما ميراث خوار يک تاريخ عصبی وعصبانی ھستيم وبه ھمين
جھت است که ھمواره آينده را فدای اين گذشته عصبی وناشاد کرده
ايم«.
با اين کينه ورزی ھا وسياه نمايی ھا وپيرايه بستن ھا نسبت به
خدمتگزاران ميھن ما ،کدام ميھن دوستی پا به ميدان خدمت به مردم
وکشورمينھد و چه کسی رغبت خدمتگزاری خواھدداشت؟
ُپشتيبانی آشکار و پنھان دولت آمريکا درمراحل نخستين ُجنبش
ملی شدن صنعت نفت وخلع يد ازشرکت نفت ايران وانگليس وھمچنين
کمکھای بالعوض آن دولت چه از طريق "اصل چھار" وچه ُ
ازط ُرق
ديگر به دولت دکترمصدق ،به خاطر افزايش توان ايستادگی دولت او
در برابر ُبحران مالی وعدم امکان بھره گيری کمونيستھای داخلی از
 - ٢٠٨شرح زندگانی من ،دفتر سوم ۵٢۴ .تا -- ۵٢۶دراينجا »استبداد رای« منظور »استقالل
رای« ميباشد.
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تنگناھای اقتصادی ،از رھگذر قطع عوايد نفت که به موجب اسناد و
مدارک ُمسلّم جای انکار ندارد ،از نظر دوستداران دکتر مصدق ،کاری
دوستانه وپسنديده بود و حتا نامبرده تاپيش از سقوطش بارھا از دولت
آمريکا بخاطر اين کمکھا سپاسگزاری کرده بوده است.
حال به سی سال پيش از اين زمان برميگرديم ،کودتايی در اسفند
 ١٢٩٩توسط قزاق ھا به سرکرد گی رضاخان بوقوع پيوست ،که چندی
پيش ازآن ،پس از شکست قزاق ھا از ُبلشويکھای داخلی وھمراھان
خارجی آنھا )به شرحی که پيش از اين اشاره شده است( ،آنان که
توانسته بودند جان سالم از مھلکه بدر ببرند ،توسط نيروی نظامی
انگلستان ُمستقر در منجيل وقزوين درا ُردوگاھی در دھکده آقابابا
قضيه رضا خان که به
گردآوری واسکان داده شده بودند ،اما دراين
ّ
سبب نارضايی ازاوضاع ُبحرانی کشور و رجال بی خيال ووابسته به
بيگانه وبعضا ً ناکارآمد و نااليق ،ازسالھا پيش درجستجوی روزنه
موفق به انجام
وموقعيتی مناسب بودتا دست به کار کودتا شود وباالخره ّ
ّ
آرزويش ميشود ،عامل انگليسی قلمداد ميگردد ،تنھا به اين دليل که
وتھوراو وبه منظور ايستادگی اش در برابر
آيرونسايد بخاطر لياقت
ّ
پيشروی کمونيستھای ُمستقر در گيالن که ھرلحظه انتظار يورش آنان
وتصرف تھران ميرفت وخروج بی دردسر نيروی زير
به پايتخت
ّ
فرمانش از ايران ،وعدم تمايل سردار ھمايون فرمانده قزاق ھا به
محول شده بود ،او را به فرماندھی قزاقھای ُمستقر در
وظايفی که به او ّ
آقابابا ُگمارده بود ،که اگر اين کارھم ازسوی آيرونسايد صورت
نميگرفت ،ھمه قزاقھا ،به محض خروج نيروھای بريتانيا ازخاک ايران
که به زودی درفروردين ١٣٠٠انجام ميشد ،بخاطر َج َنم وقدرت
موقعيتی که رضاخان نزد قزاق ھا داشت ،او را به
فرماندھی و مقام و
ّ
موقيعت دلخواھی که رضا خان
فرماندھی خود برميگزيدند و کودتا بسبب
ّ
از جھت شرايط ُبحرانی وآشفته ايران و اينکه نيرويی نبود تا آنکه بتواند
دربرابرسه ھزارواندی قزاق عاصی ايستادگی کند ،بدست آورده بود،
صورت ميگرفت ،چرا که رضاخان اين چنين قدرت وصالبتی را نيز ازقبل
دربرابرمشکالت وکارشکنی ھای داخلی وخارجی از خود
وپس ازکودتا
ُ
نشان داده بود که دراين سلسله نوشته به چندين مورد از آن ُمشکالت
وکارشکنی ھا اشاراتی شده وبازخواھد شد ،و يا اينکه ھمراھی سيد
ضياءالدين را شاھد ُم ّدعای خود ميآورند که دراين باره دربخش دوم اين
گفتار روشنگری شده است.
چگونه است که دريافت ميليونھا دالر کمک مالی از يک دولت خارجی
ُمستحسن و جای انتقاد ُ
عامليت بيگانه به
وخرده گيری ندارد و اَنگ
ّ
دکترمصدق ناروا وازروی غرض ودشمنی است اما دادن چند ُجفت کفش
سربازی و لباس و پتو وغذا توسط فرماندھی نيروی شمال ،آنھم ازجيب
دولت ايران ،به قزاق ھاکه بدون تمايل وخواست آنان در دھکده آقابابا
١٥٦
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گردآوری ومانع عزيمت شان به تھران شده بودند ،جای ايراد و ّاتھام
خواھد بود؟ اگر پولی به قزاق ھا پرداخت شد ،ازسوی دولت ايران و
بابت حقوق جاری وعقب افتاده بود ،نه ازسوی دولت انگلستان يا ستاد
تھيه ميکرده
ارتش آن دولت ،حال دولت اين پول را از کجا وچگونه ّ
است ،ربطی به قزاق ھای مستقر در اردوی آقابابا و فرمانده آنان
نداشت.
به فرض محال ،گيريم که به زعم مخالفان رضاشاه ،دولت
انگليس دربرپايی کودتا نقش داشته است ،آيا به نظراين پيرايه سازان
ومخالفان ،تداوم اوضاع آشفته و نابسامان پيش از کودتا که صدای
اعتراض وفرياد مردم ايران ازجمله نويسندگان و شاعران وخاطره
نويسان و ...به آسمان بلند بودوجملگی درآرزوی ظھورکسی بوده اند
که ايران و ايرانی را از آنھمه نابسامانيھا ومشکالت ناامنی و خطر
قيموميت انگلستان )برپايه قرارداد  (١٩١٩نجات دھد ،به
تجزيه و يا
ّ
اوضاع پس از رويداد کودتا ُرجحان داشت وبه نظرمقبول تر بود!؟
آيا وجود نيروی تفنگداران جنوب )اس ـ پی ـ آر( در فارس
ونظميه به فرماندھی افسران
وکرمان وقوای سگانه قزاق وژاندارمری
ّ
کشورھای بيگانه بھتر از شرايط پس ازکودتا بود؟
آيا درتيول دولت انگلستان بودن بندر بوشھر و چاپ تمبر ويژه
متصرفات دولت نامبرده ميباشد )که دربخش
که نشان ميداد آن بندر از
ّ
نخست به آن اشاره شده است( از نظرمردم ايران مطلوب تربود؟
آيا اينکه سالھای درازی کشور در آتش نا امنی و چپاول وغارت
وگردنکشی خانھا وشيوخ ميسوخت وکسی را از رجال گرفته تاسپاھی،
ِ
مطلوب ُملک
امنيت نبود،
زھره برچيدن اين بساط خان ،خانی و برقراری ّ
وملت بود؟
آيا نبودن راه ھای ارتباطی استاندارد ُ
درگستره کشور بخاطر
مخالفت خانھا و شيوخ که آنرا ازعوامل نفوذ سيطره دولت مرکزی
برمناطق زير سيطره وفرمانروايی خود ميدانستند پذيرفتنی بود؟.
آيا ُمراوده پنھان وآشکار بسياری ازدولتمردان ورجال کشوربا
سفارتخانه ھای بيگانه بويژه انگلستان وروسيه وکسب دستور از
نمايندگان سياسی کشورھای نامبرده و يا بمنظورخبررسانی به نفع
بيگانه تحمل کردنی بود؟
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آيا بی اختيار بودن نخست وزيران درانتخاب وزراء کابينه ،تا
وزير مختار روسيه وانگلستان چه کسانی را به شاه ]قاجار[ ونخست
وزيران توصيه کنند.
آيا رسوايی دريافت ُمقرری ماھانه وکسب اجازه سفربه خارج
ازکشور ،از کشوری بيگانه از سوی شاه ]قاجار[.
آيا دريافت ُمساعده ماھانه از دولت انگلستان ازسوی دولت ھای
پيش از رويداد کودتای رضا شاه بمنظور پرداخت حقوق ومقرری
کارکنان کشوری ولشکری.
آيا مسلوب االختيار بودن دولت درامور دو قريه ُقلھک وزرگنده
وبسياری ديگر از اين دست ُمعضالت ونابسامانی ھا مقبول تر وقابل
تحمل تر ازروی کارآمدن رضاخان با آنھمه سازندگی وکارھای زير بنايی
ّ
امنيت وکوتاه شدن دست بيگانگان درامورکشورو...بود؟
وايجاد
ّ
تنھا اندکی انصاف ميتواند به اين پرسشھا پاسخی ُمنصفانه
وشايسته بدھد.
از آنجا که دکتر مصدق يکی از مخالفان شاخص وصاحب نام
ونفوذ رضاشاه بوده و او را از عوامل بيگانه وکارھای اورابنا به طرح
موقعيت سياسی
وخواسته دولتی بيگانه قلمداد ميکرده است وبه خاطر
ّ
واجتماعی اش گفتارش در نا آگاھان به رويدادھا ،به ويژه اززمانيکه
پرچمدار ملی شدن نفت شده بود ،اثر گذار بوده است ،بنابراين اگربه
وعامليت بيگانه،
زعم دکتر مصدق ومخالفان رضاشاه ،مالک خيانت
ّ
تماس با مأموران سياسی ونظامی دولت خارجی بوده باشد ،دکتر مصدق
نيز ازاين اتھام برکنار نخواھد بود؟
دکتر مصدق ،درھمان زمان که مشروطه به ظاھر برقراربود،
به والی گری فارس منصوب ميشود ،وی درکتاب خاطرات خودش در
ريت مينويسد ...» :و اما تماس با مأمورين سياست
پيرامون اين مأمو ّ
خارجی که آن وقت ُمنحصر بود به مأمورين دولت انگليس ،از اواسط
مھر  ١٢٩٩که من به اين خدمت منصوب شدم ]جانشين مخبرالسلطنه
ھدايت[ تا سوم فروردين  ١٣٠٠که شاه ]قاجار[ استعفايم را قبول نمود،
باسه نفرازمأمورين انگليس درآن ايالت کارکردم] «...از جمله از تماس
خود با کلنل فريزر رييس پليس جنوب مينويسد و ميافزايد[» :پليس
عده ششھزار نفرکه دولت انگليس درجنگ جھانی
جنوب قشونی بود به ّ
درجنوب ايران تشکيل داده بودکه نصف در فارس ونصف درکرمان
اقامت داشتند «...و درجای ديگرکتابش آورده است» :نظر به اينکه
علت موجده دولت پيرنيا اين بود که بعدازوثوق الدوله دولتی روی
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موردتوجه مردم باشد وتبليغات کمونيستی زياد تأثير نکند،
کاربيايد که
ّ
ولی علت ُمبقيه نداشت ،چه سياست خارجی خواھان آن چنان کسانی
ھستند که نگران وطن پرستی آنان نباشد و با اشخاصی کارکنند که
٢٠٩
خودراتابع صرف آنھا بدانند«.
ضمن تأييداين بخش از مطالبی که ازکتاب مصدق نقل شده است،
بدون آنکه قصد و غرض براين بوده باشد که پذيرفتن مقام واليگری
فارس ازسوی ايشان ،و تماس او با مأمورين نظامی دولت انگليس
مستقر درآن ايالت را )که در بگيرو ببند و حتی اعدام ھموندان ايرانی
اش بدون کسب نظر از دولت مرکزی وموافقت آن ،خودسرانه رفتار
ميکردند و حتا استقرار اين سپاه بدون اجازۀ دولت ايران بوده است(
آنچنانکه خود به آن اشاره ميکند ،بھانه ودستاويز قرارداده ،نامبرده را
به وابستگی به دولت بريتانيا ُم ّتھم کنيم ،پرسشی که مطرح است اين
است :آيا ازنظر ايشان ]]محمد مصدق[[ درمقام يک ايرانی ميھن دوست
که درد وطن داشته و از دخالت بيگانگان درامور داخلی کشورش
ناراضی بوده است ،ومعترف است که» :سياست خارجی خواھان آن
چنان کسانی ھستند که نگران وطن پرستی آنان نباشند و با اشخاصی
سلطه
کارکنند که خودراتابع صرف آنھا بدانند« ،پذيرفتن آن مقام زير ُ
و نفوذ غير قابل انکار نيروی نظامی انگلستان درآن ّ
خطه ازخاک ايران،
کاری درست بوده است؟ حال آنکه ميتوانسته است به عنوان اعتراض
به مداخالت بيگانه به آسانی ازاحراز آن مقام چشم بپوشد ،ھمانگونه
که با رويداد کودتا از واليگری کناره گرفت ،چون بزعم خودش
ازھمکاری با عامالن کودتای انگليسی تحاشی داشته است ،ضمنا ً دانسته
نيست اگر کودتايی صورت نميگرفت ،ايشان تاچه زمانی به واليگری
درفارس درکنار وزيرفرمان! مأموران انگليس ادامه ميداده است؟ اما
ايشان نه تنھا از واليگری فارس استنکاف نکرد بلکه بنابرنوشته اش
با مقامات آن نيرو در امورجاری به گفتگو ميپرداخته است وديری نپاييد
که درمجلس چھاردھم ضمن مخالفت با اعتبارنامه سيد ضياءالدين گفت:
»من ميخواستم روی خاک وطنم راه بروم ووطن رادر تصرف ديگران
نبينم« ،چرا که به زعم ايشان با رويداد کودتا ،انگليسی ھا
برايران ُسلطه مييافتند ،با چنين تعبيری که دکترمصدق از کودتا وکودتا
چيان ميکرد آيا آن ھنگام که وی درمقام واليگری فارس که زيرنفوذ و
سلطه سياسی و نظامی بريتانيا بود ،اشتغال داشت ،برھمين گفته ورأی
ُ
استوار بود وروی خاکی راه ميرفت که خبری ازتصرف ُعدوانی دولت
بيگانه نبود!.؟
اما از آنجا که بسياری ازنويسندگان وتاريخ نگاران به بيگانه
ستيزی رضاخان اذعان دارند وگزارشھای نورمن ،لورين ،آيرونسايد،
مؤيد آن است
آرنولد ويلسون ،سر ريدر بوالرد وبسياری ديگر نيز
ّ
 - ٢٠٩خاطرات وتألمات١٢۵ - ١٢٣ .
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وھمچنين آنجاکه درزمان نخست وزيری سيد ضياء الدين ،رضاخان
ازپذيرفتن افسران انگليسی که توسط نخست وزير استخدام شده بودند،
سر باز ميزند وآنان را به قزاق خانه راه نميدھد وحاضر به امضاء
قرارداد استخدام آنان نميشود ،رضاخان عامل ودست نشانده دولت
معرفی ميشود! براستی که اين چنين تعبيرات به جزکينه ورزی
انگلستان ّ
و پانھادن برروی انصاف و يا نا آگاھی نيست!
محمود محمود ،مينويسد ...» :مريل ]از ھمکاران وھم ميھن ُد
مورگان شوستر که پس از برکناری او ،درايران ماندگار شده بود[ از
طھران در  ٢١مارس  ١٩١۵به اوکونر ]کنسول انگليس در شيراز[
نوشت "امروز من درسفارت شما
مدعو بودم و با سر والتر
به چای
ّ
ب .تـــاونلی ) Sir Walter Beaupré
 Townleyوزير مختار انگليس-
نگاره کناری( مذاکراتی داشتم.
سر والتر گفت» :ديروز من به
رييس الوزراء تاکيد کردم که
مخبرالسلطنه را از شيراز معزول
کند و سوئدی ھا را ھم از آنجا
بخواھد و رياست ژاندارمری آنجا
را به شما ]يعنی به مريل[ واگذار
کند .وزير مختار نامبرده ھمچنين
طی گزارش محرمانه  ٢٣مارس
ّ
] ١٩١۴سوم فروردين  [١٢٩٢به
وزارت امورخارجه انگلستان
مينويسد...» :اوضاع فارس کمافی
السابق اسباب تشويش است،
کنسول انگليس در موقع لزوم نفوذ
خود را بکار خواھد ُبرد ،حاکم
)مخبرالسلطنه ھدايت( آنجا
حاليه ُ
برای ما نتيجه خوبی نداد وبايد کسی ديگر را پيداکرد که بيشتر تابع
باشد ...مارلينگ وزيرمختار بريتانيا )جانشين سر والتر تاونلی( به
اوکونر مينويسد" :بکلی تصديق دارم که حاکم شما بايد معزول شود و
ازروز ورود خود دايما ً مشغول اقدامات ھستم ،مراجعت مريل به
من
ِ
٢١٠
فارس فقط منوط به عزل حاکم آنجا مخبرالسلطنه است"«...
مخبرالسلطنه ،در کتاب خاطراتش در ھمين رابطه مينويسد:
»...مارلينگ وزير مختار انگليس طی تلگرام با رمز وزارت داخله ٧
رجب ٣٣ــ  ١٨می  ١٩١۵به عنوان من مينويسد" :جناب مخبرالسلطنه
 - ٢١٠تاريخ روابط سياسی ايران وانگليس درقرن  ١٩دفترھشتم ٢٢٧۶ -٢٣٠٢ – ٢٢٧۶- ٢٢٩٨ .
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س َم ِ
ت حکومت
حاکم فارس ،معلوم شد جنابعالی را سه سال پيش به َ
معين کردند ونظر به تأکيدات سرداراسعد ،کل مساعدت را وزير
فارس ّ
موفق شدن شما
مختارانگليس با شما کرده است ،دولت انگليس برای ّ
مأموريت خودتان پول داده است ،مدتی ھمه کارھا خوب ميگذشت،
به
ّ
دراين چند ماه اخير شما ُپلتيک خودتانرا بکلی تغيير داده ايد و خيلی
تعجب است ،اگر سفارت انگليس مجبور شود مناسبات ھوا خواھانه
محل ّ
خودش را نسبت به شما تغيير بدھد ،من نصيحت ميکنم بجنابعالی که
حفظ کنيد سعی در بيطرفی را که آنچه ميدانم ميل اوليای امورھم به آن
کرر به شما تعليمات داده شده است ،من مبادرت ميکنم
استُ ،م ّ
درتوصيه اين مقصد که نه فقط صالح دولت من است ،بلکه صالح دولت
ايران و شخص خودتان است والزم است بيطرفی عادالنه اختيار نماييد
عليحده ،قنسول
و ُپلتيک حاليه خود را تعقيب ننماييد ،انتھا .در ُرقعه ای
ّ
]فارس[ مينويسد :من فراموش کردم در ضمن تبليغ سفارش وزيرمختار
بگويم که موسيو مارلينگ اين اظھارات را از نظر حضرت واال عين
٢١١
الدوله رييس الوزراء گذرانده است وتصويب فرموده اند.«....
طی
محمود محمود ،مينويسد ...» :سر والتر ب .تاونلی
ّ
ُم ّتحدالمآل ]بخشنامه[ شماره يک به کنسولھای انگليس دراصفھان ـ
شيرازـ بوشھر ـ مشھد ـ کرمان ـ و تبريز مينويسد" :اوضاع فارس
کمافی الّسابق اسباب تشويش است ...حاکم آنجا ُمخبرالسلطنه برای ما
٢١٢
نتيجه خوبی ندادوبايدکسی ديگر پيداکردکه بيشتر تابع باشد"]!؟[«.
گفتنی است ھمين والی که انگليسی ھا از او ناراضی بودند ،در
زمان رضاشاه به مدت شش سال واندی )از  ١۶خرداد  ١٣٠۶تا
شھريور (١٣١٢نخست وزير و دوران وزارتش طوالنی ترين دوران
ساير نخست وزيران درزمان رضا شاه بوده است .
طی نامه مورخ  ۴نوامبر ١٣] ١٩٢٠
سفارت انگليس درتھران ّ
آبان  [١٢٩٩به رييس الوزراء وقت ]سپھدار رشتی که پس از استعفای
مشيرالدوله بنا به فرمان احمد شاه به نخست وزيری رسيده بود[ چنين
مينويسد» :فدايت شوم ،پس از استعالم از صحت مزاج وتقديم ارادت
زحمت ميدھد که از قرار تلگرافی که قنسول انگليس مقيم شيراز مخابره
کرده اند ،آقای مصدق السلطنه از سقوط کابينه قبلی وتشکيل کابينه جديد
قدری ُمضطربند که مبادا اين کابينه درمواقع الزمه ھمراھی ومساعدت
راپرتھايی که
مقتضی از ايشان ننمايد ،وگويا خيال استعفا دارند ،از قرار ُ
از قنسول انگليس مقيم شيراز ميرسد ،حکومت ُمعظم له درشيراز خيلی
رضايت بخش بوده اگر حضرت اشرف صالح بدانند بدنيست که دوستانه
تلگرافی به ُمعزی اليه ُمخابره فرموده خواھش کنيم که به حکومت
 - ٢١١خاطرات وخطرات٢٧٩ .
 ٢١٢تاريخ روابط سياسی ايران وانگليس درقرن .١٩دفتر ھشتم٢٢٧٧-٢٢٧۶ .
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خودباقی بوده و از اين خيال ُمنصرف شوند ،ايام شوکت ُمستدام باد ـ
٢١٣
نرمان«.
سيروس غنی ،با استناد به گزارش مأموران سياسی انگلستان
در ايران ،مينويسد ...» :گناه بزرگ ھدايت ]مخبرالسلطنه[ در چشم
انگليسيھا ،عملکرد او در روزھای واليگری فارس ) ١٢٩٢تا (١٢٩۴
و تالشش درحفظ بی طرفی ايران در دوران جنگ بود ،تأسيس سپاه
حاکميت ايران را زيرپا مينھاد،
تفنگداران جنـــوب بــــه نظر او حـــق
ّ
وی درضمن از ھمکاری باکنسول انگليس درشيراز خودداری کرده
٢١٤
بود.«...
ِ
ومدارک ياد شده در پيوند بارفتار
اينک با توجه به نوشته ھا
وبرخورد نمايندگان سياسی بريتانيا با دکترمصدق و مخبرالسلطنه،
پرسش اين خواھدبود که آيا به مخالفان دکترمصدق بايداين حق را داد
که نامبرده را ازعوامل ويا موردعنايت دولت بريتانيا بشمار آورند،
آنچنانکه مخالفان رضاشاه ازجمله دکتر مصدق ،رضاخان را دررابطه
ای جابرانه ) (force majeureبا ژنرال آيرونسايد متھم ميکنند؟ بويژه
زمانيکه ميبينند کلنل فريزر فرمانده نيروی اس ـ پی ـ آر به او پيشنھاد
ميکند که زعامت يک دولت مستقل جدا شده از پيکر ايران را به عھده
)مجری بخشی از سياست
بگيرد که حکايت از اعتماد فرمانده نامبرده ُ
دولت انگلستان درايران( به دکتر مصدق دارد؟
دکتر مصدق ،مينويسد ...» :کلنل گفت؛ "آيا تصورميکنيد ايالت
فارس از ايران ُم ّ
جزا شود وشما درفارس يک دولت مستقل تشکيل
بدھيد؟" گفتم بھيچوجه ...ايشان سپس بدنبال اين مطالب چنين ادامه
ميدھد ... :نظر اصلی فريزر اين بود که من با دولتی که روی منافع
خارجی تشکيل شده بـــود بسازم ]يعنی با دولت کودتا[ و مخالفتم سبب
تأسی کنند ونقشه سياست خارجی را ُخنثی
نشود که ديگران بمن
ّ
٢١٥
نمايند.«...
ُمبتدا و خبر چنين عباراتی که دکتر مصدق ،در کتاب خاطراتش
آورده است بھيچوجه باھم ھمخوانی ندارد ،چگونه ميتوان با اعالم
استقالل و ُمجزا شدن از پيکرايران که دررأس آن بنا به پيشنھاد فريزر
)بخوانيد دولت انگلستان( دکتر محمد مصدق قرار ميگرفت ،به سازش
با دولت مرکزی تعبير کرد ،به زبان ساده تر آيا جدا شدن ازايران ودولتی
مستقل تشکيل دادن يعنی سازش با دولت مرکزی!؟ و اين درست بدان
ميماند که گفته شود با استقالل آذربايجان به رھبری "پيشه وری" و
 - ٢١٣برآمدن رضاخان و١٠۶ - ...
 - ٢١٤ايران درعصر پھلوی ،دفتريکم١٠٨ .
 - ٢١٥خاطرات وتألمات١٢٨ .
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جدايی آن سرزمين از پيکر ايران ،ھدف سازش با دولت مرکزی بوده
٢١٦
است!
حتااگر بپذيريم آنچه که منظور دکتر مصدق بوده باجمله بندی
ھای درست نتوانسته است بنويسد ،اينگونه تفسير کنيم که ھدف
"فريزر" از آن پيشنھاد چنين بوده که با جدايی فارس از پيکر ايران،
ايشان کاری به کودتا وکودتاچيان نخواھد داشت ومخالفتی ھم نخواھد
کرد و ديگران نيزبا کودتا ازدرمخالفت برنخواھند خاست و آنگاه دولت
انگلستان بھدف خود دربرپايی کودتا خواھد رسيد ووو  -که اگربه راستی
منظور دکتر مصدق اين چنين بوده باشد ،ميبينيم که ديدگاھی نادرست
است ،چرا که باھمه مخالفتش درآغاز با کودتاچيان ،واستعفا ازمقام
واليگری وسرپيچی از دستور دولت کودتا ،مخالفت ھيچ والی را بر
نيانگيخت ،وانگھی اگربپذيريم که کودتای سوم اسفند  ١٢٩٩بنا
بخواست وطرح دولت انگلستان بوده و به زعم دکتر مصدق
وسايرمخالفان رضاشاه ،با پيروزی کودتا ،تسلط دولت نامبرده بر تمامی
اوضاع سياسی واقتصادی ايران تأمين ميشده است ،چه نيازی به جدايی
باتوجه
بخشھايی از پيکر ايران بود؟ اما از آنجا که ھدف دولت انگلستان
ّ
به شرايط بِ ُحرانی ايران و برقراری رژيم کمونيستی در روسيه بدون
ترديد تجزيۀ بخش جنوبی ايران )فارس و کرمان و خوزستان( بوده
است که چندی پيش ازپيشنھاد به دکتر مصدق نيز پيشينه داشته است
)به فرمانفرما( ،بنابراين ھمانگونه که پيش از اين نيز اشاره شده
است ،ھدف دولت انگلستان يا به روی کار آوردن "نصرت الدوله" بود
و يا تجزيۀ ايران نه طرح واقدامی برای برپايی کودتا بدست رضاخان
ميرپنج ،چھره ناشناخته برای دولت انگلستان.
در زمان واليگری عبدالحسين ميرزافرمانفرما در فارس،
پيشنھاد تجزيۀ فارس ازسوی کنسول انگلستان درآن ايالت به نامبرده
شده بوده است که ازطريق سفارت آلمان برمال و در روزنامه »ايران«
جدی دولت انگلستان را
درھمان زمان به چاپ رسيده بود که ھدف ّ
ازتجزيۀ ايالت فارس ازپيکر ايران به روشنی نشان ميدھد.
ميرزا ابوالقاسم خان کحال زاده ،در کتاب خاطراتش دراينباره
به مطالبی اشاره ميکند که بسيارجالب است و دراينجا تنھا به چکيده ای
ازآن به ھدف طوالنی نشدن گفتار اشاره ميشود ،او مينويسد...» :
دراواسط ماه شعبان  ١٣٣۶قمری مطابق خرداد ماه  ١٢٩٧شمسی و
ماه می  ١٩١٨ميالدی ،ھرچند شب يکبارکه من از سفارت آلمان به
مقصد منزل خارج ميشدم ،درکوچه برلين به يکی ازمستخدمان سفارت
 - ٢١٦احتمال اين دارد که خواسته باشند )چه خود مصدق و چه پس از او( کتاب دردست را دستکاری
و خواسته باشند منافع >وجيه الملله< بودن مصدق را حفظ بکنند ناشيانه سروته جمله گم شده
باشد .ويراستار
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انگليس برميخوردم که بامن درکمال ادب ونزاکت سالم وتعارف وگفتگو
ميکرد ويکی دوبار از اخبار جنگ سؤاالتی کرد و از شارژدافر آلمان
احوال ميپرسيد.
شبی بمن گفت :آقای منشی باشی ،من يک ايرانی وطن پرستم
وبيست سال است درسفارت انگليس خدمت ميکنم ودرجريان مشروطه
وتحصن مشروطه طلبان در آنجا خدمتگزار ايرانيان بودم وانگليس را
ّ
حامی مشروطه طلبان ميدانستم ،اکنون که انگليسيھا باروسھا متفق شده
و اين مظالم را نسبت به ايرانيان روا داشته اند ،آرزو دارم به سھم خود
از اين بدرفتاری آنان انتقام بگيرم وتصميم دارم قسمتی از اسرار سفارت
سر مرا فاش
انگليس را به شما )آلمانھا( بدھم ويقين دارم که شما ھم ّ
نخواھيد کرد .من به حرفھای او گوش ميدادم ولی ميترسيدم با او سخنی
بگويم ،مبادا دامی برای گرفتاری وآلودگی من گسترده باشد ...اوراقی
که از اطاق اسکات ]مستشار سفارت انگليس درتھران[ به وسيلۀ آن
شخص برای ما ميرسيد روی کاغذ بسيار نازک وبه خط بسياردرشت و
با مداد ُکپيه بود و نشان ميداد ھمان اوراقيست که تلگرافچی ھند و ا ُروپ
پای دستگاه تلگراف ،به زبان انگليسی ميگرفته و فوراً برای سفارت
مسوده شده وپاکنويس نشده بود که
انگليس ميفرستاده است ودرواقع
ّ
بعداً در سفارت سانسور وپاکنويس ميشد ...تا اينکه يک شب بمن گفت:
امروز در اطاقھای سفارت ازفارس وشيراز خيلی گفتگو بود ،ھرچند
من ازمطالب چيزی نفھميدم ،ولی قطع دارم که چيزمھمی ازشيرازرسيده
است.
من مثل ھميشه کاغذ بسته رابه سفارت آلمان آوردم وآنچه گفته
بود به آقای "زومر" گفتم وتأکيد کردم که بايد در بين کاغذ پاره ھا
امشب چيزمھمی باشد .آن شب چھارشنبه  ٩رمضان  ١٣٣۶قمری
مطابق  ٢٩جوزا )خرداد(  ١٢٩٧شمسی و مطابق  ١٩ژوئن
١٩١٨ميالدی بود.
من بادقت کامل خرده کاغذھا را پھلوی ھم ميچسباندم وآقای
زومر ،ھم فوراً ميخواند ...تا اينکه يک قطعه کاغذ برنگ آبی آسمانی
پيدا کرديم که روی آن اسمی از فرمانفرما نوشته شده بود ...که آقای
سودۀ آن را پاره کرده
"اسکات" بخط خود تلگراف رمزی را کشف و ُم ّ
بود و در سبد ريخته بود ،آقای "زومر" باخواندن اين کاغذ بمن گفت:
وتماميت ارضی ايران
انگليسھا بزرگترين خيانت را نسبت به استقالل
ّ
مرتکب ميشوند .اين رمز تلگراف ژنرال قنسول انگليس در شيراز به
وزير مختار انگليس و به اين شرح بود :وقت آن رسيده است به وعدۀ
خود وفا کنيم وبه فارس استقالل داخلی داده شود وامارت آن به
فرمانفرما وپسران واگذارگردد ...او بمن گفت :من بايد اين ورقه را
پاکنويس کنم وشمابايدآن را ھمين امشب به نظر آقای ُمعين الوزاره
١٦٤

ک .ھومان

رضا شاه در آيينه اسناد

)حسين عالء( برسانيد وکسب تکليف کنيد .من بيدرنگ به منزل آقای
عالءالسطنه پدر آقای "معين الوزاره" عزيمت نمودم وايشان مرا در
مقدمه کاغذ را به ايشان دادم ،ايشان
اطاق دفترشان پذيرفتند ...بدون ّ
دوسه بار کاغذ را با حيرت فراوان خواندند ودرحاليکه اشک درچشمانش
جمع شده بود گفت :انگليسيھا ميخواھند فارس را ھم مثل بحرين کنند...
گفت خدا خواست که اين کاغذ قبل از اقدام وشروع کاربه دست ما افتاد
و ما را بيدار کرد که بدانيم چه نقشۀ شوم و خائنانه ای کشيده شده
ابالغيۀ
است ،حاال من بشما مطلبی را ديکته ميکنم ،بايد آن را به نام
ّ
سفارت آلمان فردا منتشر نماييد .آقای ُمعين الوزاره بمن سفارش کرد
ابالغيه بر کاغذ مارک دارسفارت امپراتوری آلمان نوشته
که بايد اين
ّ
ومھروامضاء شود وھمين امشب به آقای سيد حسين اردبيلی مدير
ُ
روزنامه "ايران" برسد و از قول من بگوييد :بی ھيچ معطلی در
روزنامه فردا چاپ ومنتشر کند ،ضمنا ً چند سد نسخه از روزنامه ايران
راھم خودتان بگيريد ونگاھداريد تا بعد از توقيف روزنامه ،به دربار
صالحيت دار ودوستان وآشنايان داده شود ...جريان را
وسايرمقامات
ّ
بالغيۀ
برای ايشان ]زومر[ حکايت کردم و بيدرنگ شرح زير بنام ا
ّ
تھيه شد:
سفارت آلمان ّ

ابالغيۀ سفارت امپراتوری آلمان
ّ
»دراين موقع که دولت امپراتوری آلمان طبق مواد قرارداد )برست لی
ماميت ايران را تضمين نموده ،ژنرال قنسول
توفسک( استقالل و
ّ
انگليس از شيراز پيشنھاد کرده است که موقع آن رسيده تحت رياست
يا نيابت سلطنت "فرمانفرما و پسران" استقالل داخلی به فارس داده
شود.
بتاريخ بيستم ژوئن -١٩١٨
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من و آقای سيد حسين اردبيلی ،تاصبح در چاپخانه مانديم و
نگذاشتيم احدی از اعضای چاپخانه ازآنجا خارج شود و وقتی روزنامه
چاپ شد ...ساعت  ٧يکباره فرياد روزنامه فروشان در شھر بلند شد که
"ابالغيۀ سفارت آلمان ...استقالل..ايالت فارس" مردم
فرياد ميزدند:
ّ
درخريد روزنامه به يکديگر سبقت ميجستند .يکساعت بعد پليس سوار
و پياده و مأموران تأمينات )آگاھی( روزنامه ھای ايران را از گوشه و
کنار جمع وتوقيف کردند.
سفارت انگليس در تاريخ  ٢١ژوئن  ٣١) ١٩١٨خرداد (١٢٩٧
ابالغيه ای در تکذيب خبر مندرج درروزنامه ايران را به اين شرح
ّ
صادرميکند:
١٦٥
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ابالغيۀ سفارت آلمان،
درطی
»در خصوص خبر مندرج در جريدۀ ايران
ّ
ّ
مبنی براينکه در خصوص استقالل داخلی فارس وجنوب ايران پيشنھادی
بعمل آمده است ،سفارت انگليس خبر مزبور را تکذيب ميکند واظھار
ميدارد که از طرف قنسول انگليس درشيراز ابداً چنين پيشنھادی نشده
است ،سفارت انگليس ٢٠ژوئن« ١٩١٨
چند شب بعد مقداری کاغذ پاره از سوی ھمان پيشخدمت سفارت
ابالغيۀ
انگليس به دست کحال زاده ميرسد که پس از ترجمه به عنوان
ّ
دوم سفارت آلمان در روز  ٢٣ژوئن  ٢) ١٩١٨تير ماه  (١٢٩٧به اين
شرح انتشار مييابد:
»سفارت انگليس تکذيب موضوعی را که سفارت امپراتوری آلمان اين
چندروزه راجع به ّنيت وتصميم دولت اعليحضرت بريتانيا در اعالن
استقالل داخلی جنوب ايران نشر واشاعت داد ،حتم وواجب
پنداشت.عليھذاسفارت امپراتوری آلمان بانھايت اجبار خود را ُملزم ديد
قضيه تاکنون درنھانی محفوظ داشته بود بالمأل
ذخيره ای را که دراين
ّ
ابراز نموده برای ثبوت مطلب ،ترجمۀ يادداشتی که از آقای اسکات،
مستشار سفارت انگليس به عنوان سر والتر بارتلو ،آتاشه ھمين
سفارتخانه رسيده برای استحضار عامه منتشر سازد :وزيرمختار ازشما
اھميت عدم اظھار واختفای
متمنی است که دردفترخانه خودتان به آقايان
ّ
پيشنھاد تلگراف صبح )کاف( را ،اگر ديده اند ،درخصوص فرمانفرما،
واعالم استقالل جنوب ايران ،بفھمانيد ،اگر دشمنان ما از اين مسأله
اھميت وجھه را بدان استناد داده اظھار خواھند نمود که
چيزی بشنوند
ّ
تھيه ميکنند .يادداشت مزبور که خود
زمينه تقسيم وتجزيۀ ايران را ّ
قضيه است ھرگونه ُ
ابالغيۀ
شبھه را از اطراف حقيقت مندرجات
ناطق
ّ
ّ
اخير سفارت امپراتوری آلمان برطرف ميسازد وشک وترديدی نيز در
ّنيات وتصميمات دولت اعليحضرت بريتانيا نسبت به ايران باقی
نميگذارد.
تھران  ٢١ژوئن ١٩١٨
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سفارت انگليس با آنکه قبالً خبر مورد اشاره را بطور کلی
ابالغيۀ دوم سفارت آلمان ناگزير ميشود
تکذيب کرده بود ،در برابر
ّ
کاسه کوزه ھا را بر سر پيشنھاد دھندگانی ناشناس و روزنامه ايران
ابالغيۀ ای باين شرح صادر کند:
بشکند و
ّ
غيۀ
»در شمارۀ  ٢۶٠جريدۀ ايران مورخ  ٢١ژوئن  ١٩١٨ترجمۀ ابال ّ
سفارت انگليس مندرج بود ،چون ترجمۀ مزبور که از طرف ادارۀ
روزنامه شده کامالً صحيح نبود لھذا در سفارت انگليس ترجمه شده و
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از اين قراراست :چون سفارت آلمان مأخذ اظھاراتی را که به سفارت
اعليحضرت پادشاه انگلستان نسبت داده شده بود که ميخواھند در جنوب
ايران حکومت مستقلی برپا نمايند مکشوف داشته اند لھذا سفارت
اعليحضرت پادشاه انگلستان الزم ميداند که بوسيلۀ اظھار مختصری از
جعليات بيھوده را بنمايد .چنين پيشنھادی در
چگونگی واقعه رفع اين
ّ
شيراز به قنسول اعليحضرت پادشاه انگلستان شده بود ودر پيشنھاد
مزبور "فرمانفرما" را برای حکومت آتيه موھومی شخص مناسبی ديده
بودند و قنسول مشاراليه معموالً اين مطلب را به سفارت اطالع داده بود
چون اين مسأله مستقيما ً باسياست دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان
مصونيت مملکت ايران را محترم
که کراراً اظھار داشته اند استقالل و
ّ
٢١٧
ردشد«.
ميشمارند مخالف بودبرحسب لزوم فوراً ّ
توجه به گزارش کنسول انگلستان درشيراز ،آنجا که
با اندک ّ
ميگويد» :موقع آن رسيده به وعدۀ خود وفا کنيم وبه فارس استقالل
داخلی داده شود وامارت آن به فرمانفرما وپسران واگذارگردد« ،بروشنی
بيانگر اين نکته است که »رسيدن موقع بر پايه وفا به وعده« ،در
دستور کار کنسول از سوی مقامات عالی تری بوده است ،تا جاييکه
چندی بعد ھمين پيشنھاد به دکتر مصدق ميشود ،و در اين پيشنھاد يقينا ً
دکتر مصدق را از محارم ميپنداشته است.
کحال زاده ،در کتابش در پيوند با ِتم مزبور به نکته ھا ومطالب
جالب تری اشاره ميکند که خواندنی و بسيار آموزنده است که به بخش
کوتاھی از آن تا آنجا که در پيوند به تم نوشته بود ،اشاره شده است.
الزم به يادآوری است که غرض وھدف از اشاره به واليگری
سلطه فائقه آن
دکترمصدق و تماس وی با مأموران بريتانيا ،درزمان ُ
کشور برکشورما بويژه در بخش جنوبی ايران ،چيزی بجز پيراستن از
ومشاوره با
کج خيالی ھا نيست ،بدين معنا که ھم صحبتی ويا تماس ُ
مأموران ونمايندگان دولتھای بيگانه ،حتا به ِ
صرف پيشنھاداتی از سوی
آنانِ ،
متأسفانه مخالفان
ومزدوری نيست ،اما
صرفا ً به نشانه
ّ
عامليت ُ
ّ
شخصيتی از ھر طيف ،که ھمواره به دنبال پيرايه بستن ُ
وتھمت زدن
ھر
ّ
بوده اند و ھنوز ميباشند ،چون از برای شان ھدف وسيله را توجيه
ميکند ،اينگونه تماس ھا و ُمراوده ھا و گفته ھا ونوشته ھارا ،به
ومزدوری بيگانه تبليغ ميکنند ،ھمانگونه که درباره رضاشاه
وابستگی ُ
وکودتای سوم اسفند  ١٢٩٩و قرارداد نفت در سال  ،١٩٣۴که متأسفانه
آن کسان که به غير از حزب توده ،از ھيچگونه ُتھمت و ناروا گويی
نسبت به رضاشاه دريغ نکردند ،از جمله دکتر مصدق وشيفتگان او
بودند وھستند! دکتر مصدق باقبول مقام واليگری فارس و با ھمه
 - ٢١٧ديده ھا وشنيده ھا٣٣١ .تا٣٣٩-٣٣۴تا٣۴۵ -٣۴١و٣۴۶
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شخصيتـی بيگانه
ھمکاری نزديک با نيروی نظامی غاصب انگلستان،
ّ
ستيز و خدمتگزار به ميھن و مردم آن تبليغ ميشود ،ورضا شاه با آنھمه
خدمات ارزنده وبيگانه ستيزی که باالخره به سقوط او ُمنجرگرديد ،عامل
بيگانه قلمداد ميگردد!
شگفت اينکه زمانيکه برخی از ھواداران دکتر مصدق ،به
اينگونه اسناد و شواھد ميرسند ،يا به روی خود نميآورند و يا آنرا
نادرست ودسيسه ای برای لطمه زدن به دکتر مصدق برميشمارند ،اما
درعين حال مثالً نوشته ژنرال آيرونسايد در دفتر يادداشتش را ،باين
طراح کودتا بشناسند« و يا» :تصور
شرح که» :ميل دارم ھمه مرا ّ
ميکنم من فقط حرفش را زده ام« را بارھا وبارھا با بوق وکرنا و با آب
و تاب تبليغ وعنوان کرده وميکنند ،حال آنکه ھمانگونه که پيش ازاين
قوه
اشاره شده است ،با تجزيه وتحليل عبارت نخست در مييابيم که از ّ
به فعل درآمدن کودتا بدور از باور حتمی اوبوده وعبارت بعدی نشان
ميدھد که برای ارضاء حس خودخواھی خود ،اين چنين نوشته است،
بديھی است از نظر داوری بی طرفانهُ ،منصفانه نخواھد بود که کوشش
دکتر مصدق درھمراھی بامبارزان راه ملی شدن صنعت نفت از ھر طيف
ومغتنم شمردن شرايط زمان بھنگام نمايندگی مجلس شورای ملی
ومقام ُ
ازقوه به فعل درآوردن قانون  ٩ماده ای طرز اجرای ملی کردن
وسپس ّ
صنايع نفت در زمان نخست وزيری اش که ُمنجر به خلع يد از شرکت
نفت ايران و انگليس گرديد را نا ديده گرفت ،حتا با در نظر گرفتن
اشتباھاتی که به شھادت کارشناسان اقتصاد نفت در پايان ندادن ماجرا،
بويژه خودداری از پيشنھاد مشترک دولت آمريکا و انگليس وازدست
دادن منافع شرکتھای تابعه که ُمنجر به زيان ھای ھنگفت مالی شده است
فارس
)که به آن خواھم پرداخت( ،و او را بخاطر ايام واليگری او در
ِ
زيرسلطه انگلستان وتماس نزديک وی با مأموران آن دولت )سياسی و
ُ
نظامی مستقر در فارس( وابراز رضايت آنان ازوی ،ايشان را بدين
لحاظ عامل و وابسته دولت نامبرده دانست و سرزنش کرد.
اما رضاخان ،يک سرباز و ابوابجمع نيرويی بود که بخاطر
دسيسه ودخالتھای بيگانه بگونه ای که شرح آن گذشت ،به وضع
اسفباری شکست خورده بود واو با باقيمانده نفرات زيرفرمانش که از
مھلکه جان بدربرده بودند ،توانسته بود با عبور از ماندابھا وجنگلھا،
از بيراھه ھا ،خود وافرادش را بقصد عزيمت به تھران ،به منجيل
برساند ،که نيروی زير فرمان ژنرال آيرونسايد مانع از عزيمت قزاقھای
بی ساز وبرگ واسلحه به تھران ميشود.
رضاخان ،وسايرافراد نظامی درچنان وضع وشرايط شوريده
حالی ،چه عکس العملی ُجز تسليم وپذيرش ميتوانسته اند از خود بروز
دھند بويژه زمانيکه ميديدند اين ِاسکان ونظارت فرماندھی نيروی نظامی
انگليس برقزاق ھا باموافقت دولت مرکزی صورت گرفته است تا آنجا
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که »سردارھمايون« فرمانده جديد نيروی قزاق که از سوی شاه برگزيده
شده بود ،توسط آيرونسايد به افراد ُمستقر در اردوگاه آقابابا معرفی
ميشود!.؟
بايد توجه داشت که رضا خان ،يک نظامی بود و خود را تابع
مقررات و نظامنامه ويژه صنف خود ودولت مرکزی وشاه ميديد،
ّ
ازسويی ديگربرخالف آنچه که از برای دکتر مصدق وديگران که در
تمرد ياکناره گيری امکان پذير بود ،ازبرای
مناصب نظامی گری نبودندّ ،
تمرد ،امکان خروج از اردوگاه تا زمانيکه آن نيرو
رضاخان درصورت ّ
ازکنترل نيروی  sprبيرون نيامده بود فراھم نبود ،ژنرال آيرونسايد
ُ
برای خروج بی درد سر قوای خود از خاک ايران ،به آماده سازی
قزاقھا که به ابتکارشخصی وبه قول خودش با دست زدن به قمار،
قزاقھای عاصی و آشفته حال برگشته ازجنگ را در دھکده آقابابا گرد
ربزه و شجاع ازميان افسران لشکرقزاق
آورده بود ،بدنبال افسری با ُج ُ
مستقر در آقابابا بود تابا خيالی راحت بتواند نيرويش را بدون واھمه
ازکمونيستھای ُمستقر در شمال ايران ويا برخورد باآنھا ،از خاک ايران
خارج کند ودرعين حال نيز نگران بوداينکه مبادا رضاخان در آن ُبرھه
حساس ازپشت به قوای او بتازد ،چرا که اوج ميھن پرستی و ّ
تنفر ُاو
ّ
از بيگانان رابخوبی دريافته بود ،ضمنا ً بخوبی آگاه بود که درگيری با
قزاقھا به ھنگام خروج نيروی زير فرمانش ازايران ،نيروی عظيم
مترصد داخلی و روسی را به محل منازعه خواھد کشاند
کمونيستھای
ّ
جد احتراز داشته
ودولت وستاد کل ارتش بريتانيا ازاين درگيری بطور ّ
است که دربخش دوم اين گفتار به آن اشاره شده است.
آيرونسايد ،با رويداد کودتای سوم اسفند ،آن ھنگام که در بغداد
ميبرد ،در دفتر خاطراتش مينويسد» :آنچه ايران به آن احتياج
بسر ُ
داشت ،يک رھبر بود ،شاه جوان تنبل و ُبزدل بود و ھميشه ترس جان
خودش را داشت ،برخورد کوتاه من با او مرا واداشت که فکرکنم او
ھميشه درآستانه ّاتخاذ اين تصميم است که به اروپا بگريزد و ملتش را
بحال خود رھا کند ،درآن سرزمين من تنھايک نفر را ديدم که توانايی
رھبری آن ملت را داشت ،او رضاخان بود ،مردی که عنان اختيار تنھا
٢١٨
نيروی ّ
مؤثر نظامی کشور را دردست داشت.«...
با تحليلی درباره آنچه که آيرونسايد در پيوند با کودتا و در
گفتگو با رضاخان داشته است ،بروشنی درمييابيم که اين آيرونسايد
نبود که فکر کودتا را دردماغ رضا خان جا انداخته بود ،ھمانگونه که
پيش از اين اشاره شد ،اين فکر و دغدغه از سالھاپيش در سر او بود
قتضيات
وم
ِّ
و به دنبال شرايط مناسب ومقدورات ميگشت واين امکانات ُ
 - ٢١٨خاطرات وسفرنامه ژنرال آيرونسايد٧٩ .

١٦٩

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

با احراز فرماندھی قزاقھای مستقر در آقابابا و به گفته آيرونسايد "تنھا
نيروی مؤثرنظامی" و ھمچنين درحال خارج شدن نيروی نظامی بريتانيا
از ايران ،ازبرايش فراھم شده بود و ھمانگونه که ديديم آيرونسايد
ھيچگونه دستوری برای برپايی کودتا نداشت ،اگرچه از ّنيت رضاخان
آگاه بود ،اما درصورت پيروزی يا عدم پيروزی رضا خان ،او شخصا ً
نه چيزی بدست ميآورد ونه چيزی را ازدست ميداد ،چون دراينباره
مأموريتی به او واگذار نشده بود ،بويژه در زمان رويداد کودتا او در
ِ
ميبرد ،وانگھی اگر او عامل کودتايی بود که از سوی دولت
بغداد بسر ُ
انگلستان چنين مأموريتی باو داده شده بود ،حال که کودتا انجام شده
بود ميبايست از سوی دولت متبوعش مورد تشويق وارتقاء ِ مقام قرار
ميگرفت ،حال آنکه در دفتر خاطراتش و يا اسناد انتشار يافته دولت
مزبور چنين چيزی ديده نشده است ،بويژه که ميبينيم پس از آگاھی از
رويدادکودتا ،دردفتر خـــاطراتش نوشت ...» :من اطمينان يافتم که
تالش ســـد ساله ما برای حفظ نفوذمان درايران به پايان رسيده
٢١٩
است.«...
آيا باور کردنی است که دولت انگلستان کودتايی را درايران براه
بياندازد که منجر به از بين رفتن تالش يک سدساله آن دولت برای حفظ
نفوذشان در ايران گردد؟ و يا اگر او سرخود ويا بنا به دستور دولت
متبوعش مأموربرپايی کودتايی بدست رضاخان بود ،اينک که تالش
يک سد ساله انگلستان با رويداد چنان کودتايی به پايان ميرسيد کابينه
انگلستان از سوی مجالس نمايندگی آن کشوراستيضاح نميشد و يا حداقل
ژنرال آيرونسايد که در انتخاب فرماندھی قزاقھا دچار اشتباه شده بود،
مانند "نورمن" مورد مؤاخذه وبی مھری قرار نميگرفت؟...
سر ريدر بوالرد ،مينويسد ...» :چون ايرانی ميل ندارد
نظريه
فکرکندکه سزاوار ھمين حکومتی است که دارد ،بنابراين يک
ّ
اختراع کرده وميگويد که انگليسی ھا شاه را به تخت نشانده اند وحافظ
٢٢٠
بقای اوھستند«.
دولت انگلستان برای توجيه سياست خود در اشغال ايران در
بيانيه ای که از
طی
ّ
سوم شھريور ١٣٢٠در تاريخ  ١۴آبان ّ ١٣٢٠
راديو لندن پخش گرديد ،ضمن اعتراف به دخالت ھای بسيار در امور
ايران پيش ازرويداد کودتای سوم اسفند  ،١٢٩٩از جمله آورده است:
» ...دشمنان ما بشما ]منظور مردم ايران[ القائات سوء ميکردند که
رضاشاه را ما اداره ميکرديم و ھرچه ميکرده بدستور مابود ،ولی چنين
عمليات او
نبود ،او به حرف کسی گوش نميداد و اگر ميخواستيم از
ّ
جلوگيری کنيم ،ميبايست بزور پيش بياييم و در کار مملکت شما مداخله
 - ٢١٩ھمان ٧٩ .
 - ٢٢٠خاطرات سر ريدر بوالرد٩۵ .

١٧٠

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

کنيم ،و اين مصلحت نبود ...تا وقتی که ديديم شيطنت آلمانھا وغفلت
شاه منافع ما را به خطر مياندازد،
اين بودکه برخالف ميل خودمان از
ناچاری اين اقدام اخير ]يعنی اشغال
ايران[ را کرديم وميدانيدکه
ماگرفتارچه جنگ ھولناکی ھستيم که
موجوديت ما را ميخواھد
حيات و
ّ
ازبين ببرد ومجبوريم تاجان داريم
٢٢١
بکوشيم.«...
سر ريدر بوالرد ،در
گزارش مورخ  ٧می ١٧) ١٩۴١
ارديبھشت  (١٣٢٠به وزارت
امورخارجه مينويسد ...» :شاه
تصور ميشود،
تقريبا ً مورد نفرت ھمگان واز جمله ما است که حاميان او ّ
ّ
اقدام برای تغيير شاه
وحتی سلسله او مردم پسند خواھد بود ...من
شخصا ً يکبار در سال  ١٩٣٩ميالدی برای تقديم استوار نامه به مالقات
رضا شاه رفتم ،و بجز دومرتبه درھرسال که بمناسبت مراسم تشريفاتی
با او ديدار داشتم ،ھرگز ھيچ مالقات ديگری بين ما صورت نگرفت«.
٢٢٢

سر ريدر بوالرد که از بی اعتنايی رضاشاه به نماينده سياسی
امپراتوری بريتانيا سخت برآشفته وعصبی شده بود ،از او با قلمی ُتند
و تحقيرآميز ياد ميکند ،و او را شاگرد مھتر ميخواند و ايرانيان را نيز
مردمانی فاقد اخالق انسانی قلمداد مينمايد ،اما درعين حال درھمان
کتاب ،از پادشاه عربستان که باکمک ودسيسه دولت متبوعش به
پادشاھی رسيده بود و با شيوه ديکتاتوری وبرقراری سيستم قرون
وسطايی وخفقان وحکومت خانوادگی برمردم عقب مانده عربستان حکم
ميرانده است ،اينچنين ياد ميکند" :تازه از نزد سلطانی برجسته آمده
٢٢٣
بودم«[!]"..
دکتر اميراصالن افشار ،در کتاب خاطراتش در معرفی بوالرد ،آورده
است» :ساعد بعنوان وزير خارجه قوام السلطنه ،درنامه ای به سيد
حسن تقی زاده- ،سفير ايران درلندن-از بی لياقتی ھا و خباثت ھای
ريدر بوالرد ،سفيرانگليس درايران ،گله ميکند وازتقی زاده ميخواھد تا
به مقامات دولت انگليس گوشزد کند که فرستادن اينگونه سفيرھا به
بھبود روابط دو کشورکمکی نميکند ...بله تقی زاده ھم درنامه ای
 - ٢٢١پنجاه سال نفت ايران۴۶٨ -۴۶٧ .
 - ٢٢٢خاطرات سرريدربوالرد٩۵ .
 - ٢٢٣ھمان٢٨ .

١٧١

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

فکرميکنم به ساعد يابه حسين عالنوشته بود :بنظر بنده ،مسؤل ٪٨٠
از بدبختی ھا وبالھايی که درچندسال اخير بر سر ايران آمده ،شخص
"بوالرد" است که باسياست احمقانه خود ،ھمه کارھا را خراب کرده
٢٢٤
است!«.
بوالرد ھمچنين از مسعود ميرزا
صارم الدوله فرزند ظل السلطان ويکی
نفری دريافت ُرشوه
از گروه سه
ِ
ازدولت انگلستان برای انعقاد قرارداد
 ١٩١٩و قاتل مادرش ،با احترام زياد
ياد و ّ
مرتب از او تمجيد ميکند ،صارم
دعوين
الدوله تازنده بود يکی ازم ّ
ضيافت ساليانه سفارت انگليس بود.
٢٢٥

حال مقايسه کنيد دخالتھا و امر
و نھی ھای نمايندگان سياسی ونظامی بريتانيا در دربار قاجار و رضا
شاه را که دراين سلسله نوشته به مواردی از آنھا اشاره شده است،
وآنگاه درنزد تاريخ نگاران جاعل ،احمد شاه پادشاھی ميھن دوست و
مخالف مداخالت بيگانه قلمداد ميشود و رضا شاه دست نشانده وعامل
دولت بريتانيا!
سليمان بھبودی ،مينويسد ...» :يکی از روزھا که در خدمت
بودم ،سر ريدر بوالرد وزير مختار انگليس بنابر قرارقبلی وارد محل
کار اعليحضرت شد وپس از گفتگوی مختصر و گذاشتن يک برگ روی
ميز اعليحضرت )رضا شاه( گفت:
»اصرار شما برای دريافت سھم ايران از درآمد نفت دراين زمان که
دولت من با مشکالت مالی شديد دست به گريبان است ]درحال جنگ با
آلمان نازی و ايتاليا و ژاپن[ بسيارغير دوستانه بود و دولت من اين
٢٢٦
موضوع را ھرگز فراموش نخواھدکرد«

 - ٢٢٤برگ ١۴٩و – ١۵٠درھمان برگ آمده؛ "ساعد دوات را برداشت که پرت کند به طرف سفير
انگليس ،بعد دوات را گذاشت روی ميز و گفت :اين چه طرز صحبت کردن با يک نخست وزير است؟
چرا پايتان را روی پايتان انداخته ايد واينجوری نشسته ايد؟ با ادب بنشينيد جلوی نخست وزير ايران!
شما داريد با نخست وزير ايران صحبت ميکنيد .سفير انگليس که خورد و خودش را جمع وجور کرد
وبعد رفت "...توجه داشته باشيم اين ديگر دوران قاجار نيست بلکه دوران )پھلوی( است که زور و
توھين بيگانه را برنميتابد .در برگھای بعد به رفتار تيمسار امير احمدی توجه کنيد
 - ٢٢٥برآمدن رضاخان و۴٣٨ - ...
 - ٢٢٦خاطرات سليمان بھبودی ٣۴۴-٣۴٣ .

١٧٢

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

حسن تقی زاده ،در کتاب خاطراتش زير نام »توفان زندگی«
مينويسد ...» :بعد از عقد قرار داد جديد ]قرارداد  [١٩٣٣مالياتش
وغيره بيشترميشد ،تابجايی رسيد که درجنگ گذشته ]جنگ جھانی دوم[
نفت کم ميرفت ،چون آلمانھا با زير دريايی ھا کشتی ھا را ميزدند ،کشتی
نميرفت ،کمتر ]پول[ ميدادند ،رضاشاه خيلی عصبانی شد ،گفت نميشود،
بايد زياد بدھيد ،گفتند زياد که حساب دارد ،گفت من حساب نميدانم ،به
ما چه که شما جنگ داريد ،نفت ما که زير زمين است ،نميتوانيد ببريد
به ما چه ،آنوقت گفت چھارميليون پوند به ما بدھيد ،گفتند نميشود،
شدت جنگ به جايی رسيدکه قشون آلمان آمده بود اين طرف جزيره
ّ
انگليس در دونکرک ،به دونکرک رسيده بودند و اينھا خيلی ُمضطرب
بودند ،ھمانوقت رضاشاه ُمچ آنھا را گرفت ،گفتند که ميدھيم ،سفيرشان
نوشت که ميدھيم ،از قراری که شنيدم خود سفير پياده پاشد رفت به
خيابان کاخ ]محل دربار پھلوی[ ودم دراين کاغذ را داد ،چون رضا شاه
در واقع آنھا را خفه کرده بود ،آن دوسه سال سه ميليون يا چھارميليون
دادند ،وقتی رضاشاه از ميان رفت وقشون شان آمد به ايران ،ديگرگفتند
نميدھيم.
من آنجا سفير بودم ،گفتم آخر حيا کنيد ،حاال راه ھا را ُبريديد،
تجارت را قطع کرديد ،پول راھم نميدھيد؟ اقالً اين را بدھيد ،من گفتم
تاحاال که داده ايد تا آخر جنگ بدھيد ،آنوقت دل شان از رضاشاه خون
بود ،فريزر ]رييس شرکت نفت ايران و انگليس[ آمد و گفت فالنی شما
ھرچه ميگوييد ما ميخواھيم ُمتابعت کنيم ،اما بدانيدکه از دل ما چقدر
خون رفته وخون ميرود ،ما نميدھيم ،مارا کشتند وخفه کردند ،سبب
اش اين بود تا مادامی که روس داخل جنگ نشده بود ،ھرچه ميگفت
]منظور رضا شاه است[ چاره نبود انگليس ھم تسليم ميشد ،آن روزيکه
روس داخل جنگ شد ،تمام شدُ ،مخبرين جرايدشان آن پيشتر تلگراف
ميکردند چه ميشد اگر ُمصالحه ای بکنيد با روسھا که آن وقت ديگراينھا
صدای شان درنميآيد ،ميدانستند که مادامی که روس ھست انگليس
نميتواند قشون وارد کند ،روس ھم داخل شد ،آنوقت که باھم شدند و
٢٢٧
ھردو به ايران آمدند ،ديگراعتنايی به ايران نداشتند«.
مصطفی فاتح ،مينويسد ...» :از ھمان اوايل جنگ ،دولت ايران
به شرکت ّ
تذکر داد که کاھش استخراج که موجب کسر درآمد آن خواھد
بود بايد به يک وسيله ای جبران گردد ،اوليای دولت انگلستان ومديران
شرکت خطر عدم رضايت ايران را خيلی زود احساس کرده و درصدد
چاره جويی برآمدند ،چندماه پس از آغاز جنگ "لرد کدمن" ]رييس کل
شرکت نفت ايران وانگليس[ به تھران آمده وبه دولت پيشنھاد کرد که
عينی بطور
برای دوره جنگ وبدون رعايت کاھش استخراج ،مبلغ ُم ّ
 - ٢٢٧توفان زندگی٢۴٢ .

١٧٣

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

دربست به دولت ايران پرداخته شود ،دولت اين پيشنھادرا قبول کرد ولی
برای تعيين مبلغ مدتی بين دولت و شرکت نفت مذاکرات جريان داشت،
تا اينکه باالخره به چھار ميليون ليره در سال قطع گرديد ،اين مبلغ از
حد اکثر درآمد دولت درسالھای قبل از جنگ ھم زيادتر بود و شرکت در
ّ
٢٢٨
مقابل فشار دولت ]رضا شاه[ تسليم گرديد«.
در تاريخ  ١٨آوريل  ٢٨) ١٩٢١فروردين  (١٣٠٠وزارت امور
خارجه انگلستان به نورمن نوشت» :دولت ايران ميخواھد مستشاران
مالی آمريکايی را بکار ُگمارد ،مخصوصا ً "مورگان شوستر" دعوت
شده است تا رياست يک بانک کشاورزی را به ُعھده بگيرد که پايه
نوعی بانک ملی درآينده بشود ،ازاين گذشته خيال دارند يک دو
کارشناس ھم برای وزارت پست وتلگراف استخدام کنندُ ،ک ُززن در اين
نامه ُھشدار ميدھد که اين کارھاعواقب وخيمی برای منافع بريتانيا دارد،
ايجاد بانک جديد به بانک شاھنشاھی ]صاحب امتياز اين بانک دولت
فعاليت ميکرد[ لطمه ميزند واستخدام اتباع
انگلستان بود که در ايران
ّ
آمريکايی دروزارت پست و تلگراف برای مصالح انگلستان که مالک
٢٢٩
خط تلگراف ھند و اروپا است بی ُمخاطره نيست«.
سيروس غنی ،در کتابش از گزارش سرپرسی لورين به
ماکدونالد نخست وزير و وزيرامورخارجه وقت بريتانيا ياد ميکند
ومينويسد ...» :نقشه ھای رضاخان برای قبايل جنوب آنچنان لورين را
کوه گذاشت ،او در گزارش خود
نگران کرده بود که به تلخی دست به ِش َ
از جمله نوشت " ...از شکيبايی ما سوء استفاده ميکند ،ھرچه به او
ميدان دھی بيشتر پيش ميرود ،بايد به اوگفت که نميتواند ھمه چيز داشته
باشد ،ھيچ چيز را مانع کارخود نميداند مگر به صراحت به او گفته
ِ
ِ
طرف مقابل خبردارد و پيوسته دست پيش
ازقدرت
شود ...با تيزھوشی
٢٣٠
را ميگيرد که عقب نيفتد«.
ضد
لورين ،در ھمان گزارش ھمچنين از اقدامات وسياستھای ّ
اليت بازرگانی
انگليسی رضا خان )نخست وزير( بمنظور جلوگيری
ازفع ّ
ّ
بريتانيا ،نام مي َب َرد ،برای نمونه ،اعطای امتياز نفت به شرکتی آمريکايی
و دعوت از يک شرکت آمريکايی برای احداث راه آھن وبی اعتنايی به
دعاوی شرکت انگليسی "سنديکای خط آھن ايران (PERSIAN
) RAILWAY SYNDICATEاز بابت بررسی آنھا درسال  ،١٩٣١خريد
وسايل تلگراف بی سيم از روسيه وکاميون ازآلمان ،گفتگو با فرانسه
برای ساختن ايستگاه ھای بی سيم ،اخراج پزشکان انگليسی از
رد دعاوی اتباع انگليسی درمورد حقوق
بيمارستانھای دولتی ايرانّ ،
۵٠ - ٢٢٨سال نفت ايران٣١۴ .
 - ٢٢٩برآمدن رضاخان و٢٨٨ - ...
 - ٢٣٠ھمان ٣٢٢ -٣٢١ .

١٧٤

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

اروميه ،انتصاب يک ايرانی بجای مديرکل اداره
کشتيرانی در درياچه
ّ
ُپست ،خودداری ازحل وفصل دعاوی بانک شاھنشاھی ،ابرازعدم
مسئوليت نسبت به انگليسی ھايی که درجاده ھای ايران گرفتار راھزنان
ّ
شدند ،طرح الغای حقوق برون مرزی )کاپيتوالسيون( ،صحبت ازماليات
رسميت نشناختن
بستن به اتباع خارجی که درايران کار ميکنند ،به
ّ
حکومت عراق ]کشور نوپايی که پس از جنگ جھانی نخست ،با شکست
قيموميت انگلستان
دولت عثمانی و تسلط انگلستان بر آن سرزمين با
ّ
ضد انگليسی
تشکيل شده بود[ کوتاھی درجلوگيری از ھوچيگری ّ
مطبوعات و تــعديل عناوين تشريفاتی نمايندگان خارجی ھنگام خطاب
آنھا به زبان فارسی ،پرداخته است  ...و درپايان گزارشش ميافزايد که:
» ...رضاخان ازسکوت وخويشتن داری بريتانيا بھره برداری ميکند...
منافع انگليس را ناديده ميگيرد...مابايدمنافع خودرابرای او روشن
٢٣١
سازيم.«...
آنچه که مايه دلتنگی لورين ازالغای تعارفات وعناوين مرسوم
ُّ
تصن ُعی و ُپرتکلُفی بود که درخطاب به
دربارقاجار شده بود ،ھمانا زبان
نمايندگان سياسی دولتھای خارجی مورد استفاده قرارميگرفته است!
براساس گزارشھايی که لورين به
وزارت خارجه انگلستان ارسال ميکرده و
پيام ھا و دستورالعملھايی که ازسوی آن
وزارتخانه به وی ابالغ ميشده است ،نشان
ميدھدکه لورين از ابتدابا نخست وزيری
رضاخان موافق نبوده است ،چرا که با
توجه وآگاھی از َمنِش ُ
لقيات رضاخان
وخ ّ
ّ
وکارھايی که او برعليه منافع دولت نامبرده
انجام داده بود ،براين عقيده بود که اگر او
به نخست وزيری برسد ديگر کسی
جلودارش نخواھد بود ،وآينده نشان داد که
ازواقعيت نبوده
پيش بينی لورين بدور
ّ
است.
سيروس غنی ،دراينباره چنين مينويسد ...» :لورين شخصا ً به
چند دليل موافق نخست وزيری رضاخان نبود ،که دليل ظاھری آن ترديد
او در مورد صحيح بودن ُگماشتن مردی نظامی دررأس دولت بود،
ترديدواقعی لورين اگرچه برزبان نميآورد ،اين بود که رضاخان وقتی
رييس الوزراء شود ،ديگرکسی قادر نيست جلوی نقشه ھای او را برای
٢٣٢
مطيع ساختن قبايل جنوب بگيرد«.
 - ٢٣١ھمان ٣٢١ .
 - ٢٣٢ھمان ٣٢١ .

١٧٥

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

سپھبد امير احمدی ،درکتاب خاطراتش نوشته است ...» :يک
روز رييس بانک شاھی ھمدان ...از من دعوت کرد ومن بدون اينکه
تصور اينکه رؤسای ادارات
بدانم منظورش چيست وبه
ّ
درشھرستانھاغالبا ً اينطور مجالس تشکيل ميدھند ،به اتفاق رييس ارکان
تعجب کردم که
حرب لشکر ،سرھنگ آق ِاولی رفتم وھنگاميکه نشستم ّ
معرفی کرد
مدعوين او فقط دو نفر انگليسی بودند ،ميزبان آن دو نفر را ّ
و گفت يکی سر پرسی لورين وزيرمختار انگليس مقيم تھران ،ديگری
مستر ھاوارد کاردار سفارت انگليس است که ازتھران به عزم گردش
آمده اند ،ھاوارد فارسی را سليس وبی غلط تکلّم ميکرد ،پس ازاندکی
گفت وشنود ،سرپرسی لورين گفت شنيده ام که قصد داريد به لرستان
حمله کنيد ،گفتم بله ،گفت حمله به لرستان بی نتيجه است و جزاينکه
کارخودرا به ھالکت برسانيد کاری نميتوانيد بکنيد.
قشون تازه ِ
گفتم :من نظامی ھستم وامرمافوق خود را اجرا ميکنم.
گفت :ميدانم ولی خواستم که شما مطلع باشيد ھيچ کس نتوانسته است
لرستان را امن کند ،شايدمصلحت ھم نباشدکه وضع فعلی لرستان بيشتر
از اين درھم ريخته شود.
گفتم :ھيچ کاری نميشود ،جز آنکه ريشه نا امنی را از بيخ و ُبن برکنيم.
گفت :محال است ،قدری مطالعه کنيد که بعدھا پشيمانی سودی ندارد و
ممکن است حمله شما به لرستان موجب شود که ايالت وعشاير درساير
نقاط عصيان کنند.
گفتم :ھرچه که بشودمن اين فداکاری راخواھم کرد.
موقع خداحافظی ،سرپرسی لورين که ابتدای مالقات بامن گرم
٢٣٣
گرفته بود ،با سردی دست داد و از ھم جداشديم«.
کاليو) ،(cliveوزيرمختار بريتانيا که جانشين لورين شده بود،
در تاريخ  ٢۵فوريه  ۶) ١٩٢٧اسفند  (١٣٠۶به چمبرلين
وزيرامورخارجه وقت انگلستان گزارش ميدھدکهُ ...» :جنبش ُمھمی که
من يقين دارم ازشخص شاه سرچشمه ميگيرد ،برای الغای
کاپيتوالسيون ،تقليل امتيازات خارجی وازبين ُبردن آخرين مزايای
٢٣٤
بيگانگان شروع شده است«.
گفتنی است که اشاره کاليو به مزايای بيگانگان بی مورد بود،
چرا که دراين زمان ،بيگانه ای بجز دولت انگلستان صاحب امتيازاتی
در ايران نبود ،از اينرو نگرانی وزيرمختار نامبرده ازدست دادن
امتيازاتی بود که دولت مزبور درزمان قاجارھا کسب کرده بود ،وگرنه

 - ٢٣٣توفان زندگی٢٠٢ .
 - ٢٣٤زندگی سياسی مصدق ،نگارش دکتر فؤادروحانی١۴٨ .

١٧٦

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

ازنظر او ودولت انگلستان چه بھتر که ھيچ کشوری بجز بريتانيا صاحب
امتيازاتی درايران نميبود.
در کميسيون حل اختالف بين نمايندگان ايران وانگليس که
باحضور رضاخان نخست وزير و لورين در  ٢٧بھمن  ١٣٠٢تشکيل
ھمات از دولت انگلستان شد و
وم ّ
شده بود ،رضاخان ُمنکر خريد اسلحه ُ
وقضيه صرفا ً تحويل
افزود ،اصوالً چنين معامله ای صورت نگرفته است
ّ
رايگان مقداری تفنگ کھنه بوده است.
لورين ،ميگويد که :در طول سال گذشته مر ّتب از نمايندگان
ايران دعوت کرده تا اسناد و مدارک اين فروشھا را بررسی کنند ،ولی
ھيچکس وقعی نگذاشته است ...اينک او در مقام نخست وزيری بايد
بتواند ھمه امورمربوط به انگليس وايران را بررسی کند.
رضاخان پاسخ ميدھد :او خواستار اين مقام نبود و دلش
ميخواست وزيرجنگ بماند ،اکنون بامشکالتی که پيشينيان او بوجود
آورده اند نيز بردوش اواست.
رضاخان ،سپس دامنه بحث را به روابط کلی ايران
وبريتانياکشاندوازلورين پرسيد که آيا تغيير اخيرحکومت انگلستان،
تغييری درسياست آن کشور نسبت به ايران بوجود آورده است،
آياسياست انگليس ھمان خواھد بود وموضوع بدھکاری ايران را
ھمچنان به طرزی سرد ورسمی پيش مينھد وميکوشد چک وچانه بزند،
يا اينکه بريتانيا حاضر است بنشيند واين مطالب را به طرزی دوستانه
مطرح سازد .گوش دھد که ايرانيان ھم چه ميگويند؟
رضاخان ،تأکيد ورزيد که ايران درخالل سه سال گذشته تغيير
کرده است ...او توانست به لورين بفھماند که ايران را بايد درھمه
معامالت آتی مساوی وھم طراز خود بشمارد ،ودرديداری با لورين در
 ١٠اسفند  ١٣٠٢پس از آنکه بريتانيا درخواست رضاخان را پذيرفت
ونيروھای خود را از بنادر خليج فارس بيرون ُبرد ،رضاخان از ھمکاری
لورين سپاسگزاری کرد وافزود :ايران ميخواھد استقالل کامل او
٢٣٥
برسميت شناخته شود«.
ّ
آن ھنگام که رضاخان ،ھنوزبه نخست وزيری منصوب نشده
طی گزارش  ١٧می  ٢٧) ١٩٢٣ارديبھشت  (١٣٠٢به
بود ،لورين ّ
کرزن مينويسد ...» :ما حال رو در روی وزيرجنگ قرارگرفته ايم ،اگر
ما را مجبور به مخالفت کند ،بی ترديد آخر سر به زور پول او را شکست
 - ٢٣٥برآمدن رضاخان و٣٣٠ -...

١٧٧

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

ميدھيم واحتماالً ايران راھم دراين جريان درھم ميشکنيم ،رضاخان
مخالف ناجوری خواھد بود ]درحاليکه[ ميتواند دوست سودمندی باشد،
وی بيش ازآن ميھن پرست است که آلت دست و فرمانبردار ما باشد،
ھمانطور که فرموديد سعی خواھم کرد گفتگوی ُرک و بی پرده ای
٢٣٦
بااوبکنم«.
آيا پذيرفتنی است با اينچنين برخوردھا وايستادگی ھای رضاخان
دربرابردولتی قدرتمند که زمانی نه چندان دور دربرابرپرسش عاجزانه
نخست وزير وقت )وثوق الدوله( اورا حق نشناس وپرسش او را فضولی
درامور بريتانيا دانسته وبه تحقير از او ياد کرده بود ،دولت مزبور را
ھمچنان در پی رساندن رضاخان به سريرپادشاھی بدانيم!؟
تنھا يک دشمنی ژرف وعنادگونه ويا ناآگاھی ازآنچه که بوده
عامليت بيگانه ميتواند با وجود ھمه اين اسناد ومدارک،
است وھمچنين
ّ
رضاشاه را ھمچنان دست نشانده و از عوامل دولت بريتانيا قلمداد کند.
درغائله جمھوری خواھی که در نيمه سال  ١٣٠٢به اوج خود
رسيده و اعتراض روحانيان ومخالفان برقراری رژيم جمھوری را
عده زيادی دربرابرمجلس شورای ملی
برانگيخته بود ،وسبب شده بود ّ
ُ
گردآمده برعليه جمھوری شعارھای تندی سر دھند و حضور رضاخان
برای خواباندن آن بلوا و نا آرامی ھاُ ،منجر به برخوردھای تندرضاخان
با برخی ازنمايندگان مجلس واعتراض مؤتمن الملک رييس مجلس شده
بود ،رضا خان تصميم به کناره گيری وخروج از ايران ميگيرد ،که باپا
در ميانی واستمالت عده ای ازنمايندگان ورجال کشور ،غائله ختم ميشود
ورضاخان با رأی اکثريت مجلس درمقام نخست وزيری ابقا ميشود.
سليمان بھبودی ،که از نزديک شاھد ماجرابود ،دراينباره چنين
مينويسد ...» :در اين ايام روز بروز دامنه تحريکات افرادودستجات
باالميگرفت وھرروزدسته وعده ای بنام وبھانه ھای مختلف جنجال به
راه ميانداختند و اکثر آنھا ھم ازطرف دربار حمايت ميشدند] ،دربار
قاجار[ باالخره درنتيجه اين اغتشاشات و با اشکاالتی که شاه در اروپا
اقليت فراھم آوردند ،حضرت اشرف
و وليعھد در تھران به کمک وکالی ّ
]منظور رضا ھان در مقام نخست وزيری[ مجبور به استعفا شدند،
وبالفاصله شاه آقای مستوفی الممالک را به رييس الوزرايی انتخاب
وتلگرافی به مجلس ّ
اطالع داد ،ولی سروصدای مردم ازتھران وواليات
بلند شد ...عده ای ازنمايندگان مجلس به منزل آمده مانع حرکت حضرت
اشرف شدند ،فرماندھان قشون تھديد به کودتا وعدم اطاعت ازمرکز
کردند و اوضاع مملکت بکلّی ُم ّ
تشنج شد.
 - ٢٣٦ھمان ٣٢۴-٣٢٣ .
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حضرت اشرف بطور قطع تصميم گرفته بودند ازايران خارج
شوند ،ابتدا به زيارت عتبات بروند و بعداً محل سکونت دائمی خود را
انتخاب فرمايندّ ،
حتی دستور فرمودند "شيخ مھدی نجم آبادی" که
ھميشه کارھای رسمی وشرعی حضرت اشرف را انجام ميداد ،حاضر
شد و وکالتنامه ای بنام سرھنگ کريم بوذر ُجمھری نوشت و حضرت
اشرف امضاء فرمودند ...بار و چمدانھا ھم بسته وآماده شد ،اما ھمچنان
عده زيادی از وکال سرراه حضرت اشرف را گرفته بودند ...پس
ازساعتی مشيرالدوله وموتمن الملک ومستوفی الممالک به اتفاق
جداً مانع حرکت
ُمعاضدالسلطنه پيرنيا به جمع وکال ومردم آمدند و ّ
وخروج حضرت اشرف ازمملکت شدند ،در آن لحظه معلوم نشد چه
تأمل
مذاکراتی بين حضرات انجام يافت که حضرت اشرف ساعتی ّ
فرمودند ،اما بعداً معلوم شد مذاکرات بدين منظور بوده است که درمجلس
تکليــف تعيين شود ،حضرت اشرف قبول فرمودند که بــه رودھن
٢٣٧
بروند«.
سيروس غنی ،مينويسد ...» :احمدشاه تلگرافی از برادر خود
خبر يافت که رضاخان استعفا کرده است ،پس پيام زير را با تلگراف
تأسف آوری که از ايران
برای رييس مجلس فرستاد" :نظربه اخبار ّ
برضدامنيت عمومی ميکند ،ما اعتماد
رسيده وتحريکاتی که سردارسپه
ّ
اکثريت مجلس نسبت به
خود را از مشاراليه سلب نموديم ،الزم است
ّ
شخص ديگری اظھار تمايل نمايد تا فرمان صادرگردد".
مؤتمن الملک ،شب بعد تلگراف رادرجلسه علنی مجلس خواند،
درس ،شاه پيشنھادکردمستوفی نخست
وم ّ
درتلگراف دومی به مستوفی ُ
وزيرجديد ،حسن پيرنيا وزير جنگ ،سرلشکرعبدﷲ امير طھماسبی
فرمانده قوا وسرتيپ امان ﷲ جھانبانی رييس ارکان حرب )جنگ( شوند.
اما اکثروکالی مجلس اعتنايی به تلگراف شاه و دستور او نکردند و با
 ٩۴رأی موافق و  ۶رأی مخالف ،به اين دليل که وجود رضاخان برای
امنيت وسروسامان دادن به کشورضروری است ،به ابقاء اودرمقام
ّ
نخست وزيری رأی اعتماد دادند و مجلس ھيأتی را از نمايندگان مجلس
به رودھن اعزام کرد تا رضاخان رابه تھران بياورند وپس ازورود وی
به تھران وکالی مجلس و رجال به ديدن او رفتند وانتصاب دوباره او را
٢٣٨
به وئ تبريک گفتند«.
ملک الشعرای بھار ،در کتاب »تاريخ مختصر احزاب سياسی
ايران« ،از ده تن وکالی مجلس که به ديدار رضاخان رفته بودند ،نام
ميب َرد ،امين الشريعه )ذوالقدر( ـ عمادالسلطنه )فاطمی( ـ سھام السلطان
َ
 - ٢٣٧خاطرات سليمان بھبودی١٣٢-١٣١ .
 - ٢٣٨برآمدن رضاخان و٣٣٨ -٣٣٧ - ...
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)بيات( ـ سيدالمحققين )ديبا( ـ سردار فاخر )حکمت( ـ حاج ّ
عزالممالک
)اردالن( ـ مصدق السلطنه ـ آقا سيد حسن کاشانی ـ ارباب کيخسرو ـ
٢٣٩
اميراعلم..
آنچه که درکتاب خاطرات دکترمصدق آمده است ،او ميخواھد
نشان بدھد ووانمود کند که گويی ايشان از دخالت دولت بريتانيا در
برپايی کودتا ،ازھمان ابتدا بخوبی آگاھی داشته و از ھمين رودر مخالفت
با دولت کودتا ،از واليگری فارس کناره گيری کرده بوده است ،چون
نميخواسته است با دولتی که بخاطر تأمين منافع دولت خارجی برسرکار
آمده بودھمکاری داشته باشد!! و ...اما پرسش اين است ،ايشان با
چنان اعتقاد و اطمينانی از دست اندر کار بودن دولت انگلستان در برپايی
کودتا ،وچنان ادعايی ،چگونه حاضرشده بود پس از کودتا درک ابينه
مستوفی الممالک ومشيرالدوله با پذيرفتن مقام وزارت ،در کنار کسی
بنشيند )رضا خان( که بزعم او دست نشانده واز عوامل دولت بريتانيا
بود ،آنھم درکنار کسی که با دارا بودن مقام وزارت جنگ وفرماندھی
کل قوا ،به شھادت اسناد ومدارک مسلم ،با اقتدار سخن آخر را درکابينه
ميگفته است!؟ ُ
وطرفه اينکه پس از چندی ،باچندتن ديگر به "رود ھن"
ميرود تا اين عامل ودست نشانده بريتانيا را که از کار نخست وزيری
کناره گرفته بوده است ،دوباره برسر قدرت بياورد ،تعبير اين
کارچيست!؟ و يا آيا نميتوان براين باور بود که مخالفت او با رضاخان
اززمانی آغاز گرديد که زمزمه انقراض سلسله قاجارھا و پادشاھی
سبی عامل اصلی مخالفت او با
رضاخان مطرح وھمبستگی
ب َن َ
وتعص ُ
ّ
ّ
رضاشاه بوده است و با اينھمه تشت ُ
ت در رفتار و گفتار چگونه ميتوان
ايشان را از رأيی صايب برخوردار دانست واتھامات اورا برعليه رضا
شاه بی غرضانه تعبير کرد؟ آيا او از دولت انگلستان دستور ميگرفت؟
دکتر مصدق ،درپيوند با کناره گيری اش از واليگری فارس
مينويسد ...» :و از ُمخابره اين تلگراف ]بسوی احمدشاه[ دونظرداشتم:
يکی اين بود که شاه به اين جمله از تلگراف من »پيش آمدھای ُمحتمل
الوقوع« توجه کند و بداند که رفتنی است وبھمان مقاومت منفی که
درمجلس ضيافت لندن راجع به قرارداد ] [١٩١٩نمود اکتفا نکند واگر
ميرود نام درخشانی از خود در تاريخ مملکت بگذارد]!![ ديگر اينکه
تصورميشد حاج مخبرالسلطنه ھدايت والی آذربايجان ھم ازاحساسات
مردم آن استان که از بدو مشروطه درھر مورد از ابراز وطن پرستی
وفداکاری خودداری نکرده اند استفاده کند وبايک دولت ساخته وپرداخته
٢٤٠
سياست خارجی موافقت ننمايد و.«...

 - ٢٣٩تاريخ مختصراحزاب سياسی ايران.دفتردوم٧۶ .
 - ٢٤٠خاطرات وتألمات١٢٩ .
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مدعی مقاومت
دکتر محمد مصدق ،باستناد کدام مدرک ُمستند ّ
منفی احمد شاه در مجلس ضيافت لندن راجع به قرارداد  ١٩١٩بود!؟
ايشان از پادشاھی جانبداری ميکرد و نگران نامش در تاريخ ايران و از
ّ
وسروکله
دست دادن تاج وتختش بود که از ديدن خرابه ھای سياه ُد ُھن
ميجست! دل برای شاھی ميسوزاند که َکلَم فروشی
زدن بالُرھا بيزاری ُ
در سويس را بر پادشاھی درايران ترجيح ميداد! از آينده شاھی ابراز
نگرانی ميکرد که دل از ديدن مناظرساحلی و زيبای نيس ،و ُمونت
کارلو ،وعشرت طلبی دراروپا برنميکند! از شاھی دفاع ميکرد که در
برابر موافقت با صدور ُحکم حاکمان واليات واياالت ،از آنان ُرشوه
ميستاند! شاھی که باديدن مرگ گروه ،گروه از مردم گرسنه بخاطر
قحطی ،حاضر نبود گندمھای احتکاری در انبارھای خود را به دولتی که
برای خرج روزانه اش ناگزير به دريافت مساعده از دولت بيگانه بود،
توجه به شرايط اسفبار
و باصطالح آه دربساط خزانه اش نداشت ،بدون ّ
دولت وملت به بھايی گران بفروشد ،و با آنکه بھای گندم ھا را به
بھايی که خود ميخواسته است دريافت کرده بود ،بجای تحويل گندم
ازبابت طلب قبلی اش از دولت ،برداشت کرده بود! يعنی بی اعتنايی به
مرگ مردم ندار وگرسنه .پادشاھی که ھزينه سفرتفريحی خود به اروپا
را ،حتی وجھی را که بابت ُمرابحه به يکی از صرافان تھران داده بود،
از دولت مطالبه ميکرد! شاھی که برای ُپشتيبانی ازدولت وثوق الدوله
قوه بفعل در آوردن قرارداد ننگين  ١٩١٩ماھانه  ١۵ھزار
بمنظور از ّ
تومان از دولت بريتانيا دريافت ميکرده است! شاھی که برای خروج از
مملکت ،از دولت انگلستان اجازه ميگرفته است! شاھی که از دولت
بريتانيا ميخواست تا تداوم پادشاھی قاجارھا را پس از او تضمين کند!
شاھی که برای دريافت نشان زانوبند از دولت تجاوزگر بريتانيا ،به
التماس افتاده بود وآن را افتخاری از برای خود بر ميشمرد! شاھی که
برخالف نوشته دکتر مصدق ،درضيافت شام لرد ُک ُ
رزن وزير امور خارجه
بريتانيا ،طی سحنرانی موافقت خود را با انعقاد قرارداد  ١٩١٩و سپاس
خود را بخاطر )اين کمک انسان دوستانه بريتانيا(اعالم داشته بود!؟
چگونه است که دکتر محمد مصدق ]مصدق السلطنه[ با ھمه گذشت
بيش از چھل سال و انتشار اسناد محرمانه و بسياری از خاطرات
شاھدان؛ ھمچنان در کتاب خاطراتش که درسال  ١٣۴٢نگارش شده
است ،از احمد شاه به دفاع برخاسته بود؟ آيا اين چنين داوری برخاسته
از نا آگاھی ھای او نسبت به رفتارو منش احمد شاه بود يا کينه و نفرتی
که از رضاشاه و جانشين او داشت؟
دکتر مصدق ،با توجه به مدارک تحصيلی اش در دانش حقوق
و چند دوره وکالت مجلس و آگاھی از بند ،بند قانون اساسی ،چگونه
افتخاری را از برای احمد شاه در مخالفتش با قرارداد  ١٩١٩در مجلس
شام وزيرامورخارجۀ انگلستان )به فرض درستی آنچه را که ظاھراً
رد ھرگونه
ايشان باورداشتند( بر ميشمارند که ميدانسته اند قبول يا ّ
١٨١
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قراردادی با دول بيگانه منحصراً از اختيارات مجلس بوده و از حدود
اختيارات شاه مشروطه خارج وبالاثر است؟
آيا براستی ميتوان براين باوربود که دکتر مصدق باھمه نزديکی
سبی واينکه يکی از رجال بانفوذ و نزديک به دربارقاجار واز
َن َ
دولتمردان مطرح بوده است ،از آنچه که دردربار ودر کشورش ميگذشته
است ،ناآگاه بوده است!؟
آيا دفاع وتمجيد از رفتار واعمال چنين پادشاھی است که تا آنجا
پيش ميرود که به محمد رضا شاه پھلوی توصيه ميکرد تا درکار
پادشاھی از احمد شاه ،سرمشق بگيرد!! از روی نا آگاھی بود و يا آيا
او از آنھمه رواج انتقاد وطعنه ھايی که از سوی شاعران ونويسندگان
ورشوه گيری ھای احمدشاه از
ورجال ميھندوست ومردم کوچه وبازار ُ
ّ
»احمدعالف« در سطح جامعه بی خبر
حکام اياالت و واليات وشايعۀ
مانده بود وآيا احمدشاه ،پادشاھی بود که ميشد و يا بشود ازاو به
ُپشتيبانی برخاست؟ مصدق »حقوقدان!« يعنی اينھا را درک نميکرد؟؟
يا خودش را به کوچه علی چپ ميزد تا نفرت خودرا عيان کند؟!
ِ
شروط رضاخان ،برای ادامه
مجلس شورای ملی ،با پذيرفتن
مجدد
خدمت در مقام نخست وزيری ،طی تلگرامی رأی اعتماد و انتصاب ّ
رضا خان به رياست وزراء را رسما ً به احمدشاه اطالع داد ،احمدشاه
که چاره ای جز موافقت نداشت تلگراف زير را روز  ٢٣فروردين
فرستاد» :با اينکه قانون اساسی به ماحق ميداد که سلب اعتماد خودمان
را از رييس الوزراء وقت بنماييم ،معذلک صالح انديشی مجلس شورای
رد نکرده به وليعھد امرشد اعالم دھد کابينه را تشکيل و معرفی
ملی را ّ
٢٤١
نمايد .شاه«.
سيروس غنی ،به نقل ازکتاب »داستان ادبيات وسرگذشت
شاھرخ مسکوب مينويسد» :پس از کودتا گروھی
اجتماع« نوشته
ُ
ازايرانيان تحصيل کرده اروپا ،وابسته به خانواده ھای اعيان در
فروردين ماه  ١٣٠٠انجمن ايران جوان را تشکيل دادند ،مرامنامه
انجمن شامل نکات زيربرای پيشرفت کشور بود ،الغای کاپيتوالسيون،
احداث راه آھن ،استقالل گمرکی ايران ،آزادی زنان ،اعزام دانشجويان
دختر و پسر به اروپا ،وضع قانون جزا ،محروم داشتن بيسوادان ازحق
رأی ،تأسيس موزه ھا و کتابخانه ھا وتئاترھا ،اخذ واقتباس جنبه ھای
مفيد تمدن اروپا.

 - ٢٤١برآمدن رضاخان و٣٣٨ -٣٣٧ -...
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ونشريه ھا وسازمانھا ،ھمه يک چيز ميگفتند:
اين نويسندگان
ّ
"ايران از زمان حمله اعراب در سراشيب زوال بوده است ،روسيه
وانگليس از سر طمع ُبعد اين اضمحالل را دامن زدند ،پس ازسد سال
سير قھقرايی وتحقيرازجانب قدرتھای امپرياليستی ،يگانه عالج،
بيدارشدن مردم است وتقويت عواطف ومسلک ملی گرايی ،ميراث
تفکر
باستانی ايران را بايد به ايرانيان يادآورشد ،نتيجه منطقی اين طرز ّ
وجوب دولت مقتدر مرکزی است.
اين پيشنھادھا مجموعه ای ازعاليق ُمشترک درميان
روشنفکران پديدآورد ،اينھا ھمه خواھان دولت مرکزی ُمقتدر و سپردن
زمام امور بدست رھبری ميھن پرست و امتحان شده بودند ،ھمانگونه
که تقی زاده بعدھا گفت» :رھبربزرگی ]رضاخان[ پيداشد وسرنوشت
کشورش رابه دست گرفت ]برای انجام[ بسياری از آرمانھايی ]که[ در
صدر انقالب مشروطه طلبيده شده بود«.
در مورد راه ُبرد ،خط مشی و بھترين سياستھای اجتماعی
ّ
وتحقق ھدف مطلوب ،اختالف نظرھايی وجود داشت ،ولی
واقتصادی
ُ
رضاخان ،تنھارھبری بودکه در افق ديده ميشد ونامش برسرزبانھابود،
ھويت فرھنگی ملی گرا ومخالف روس
توده مردم بطورکلی ازنظر
ّ
تحول
وانگليس بودند ،ولی ملی گرايی آنھا به مفھوم امروزی نبود ،اين ّ
بعدھا باتغييرات مھم سياسی واجتماعی که درزمان رضاشاه روی داد و
٢٤٢
بويژه گسترش طبقه متوسط جديد پيشه وران ،پيش آمد«.
اسناد ومدارک تاريخی نيز گواه اند وجای کمترين انکار نيست
که رضاشاه آن دولت مقتدری را رھبری ميکردکه مورد انتظارملت ايران
بويژه روشنفکران و تحصيل کرده ھای آن ايام بود که به بيشتر خواسته
ھای آنان که ھمانا ازمطالبات ميھن دوستان وآرمانھای صدرانقالب
متخصص
مشروطه بود ،با ھمه کمبودھا وفقدان افراد تحصيلکرده و
ّ
طی مدت کم )١۶سال( جامه عمل پوشاند.
درحد لزوم،
ّ
ّ
اگرچه رضاشاه ،به نوعی تسلط واختيار دلسوزانه برای بيرون
کشيدن جامعۀ ايرانی از آنھمه مذلت و خواری و عقب ماندگی به شرحی
که پيش از اين اشاره شده است ،رفتار ميکرد ،اما مگر پيش از روی
کار آمدن او در ايران دموکراسی وجود داشت که برخی باحسرت
وافسوس از آن ايام ياد ميکنند!؟ مگر ميشد در ُگستره کشوری که
الملکی ميزد و از دولت مرکزی
ھرجای آن خانی و شيخی کوس لمن ُ
متابعت نميکرد وھريک ازآنان ،قانون خود درآوردی را درمنطقه نفوذ
ومسبب نا امنی وچپاول ُ
ِ
وکشتار بودند،
وزيرسيطره
خوداعمال ميکرده ُ
 - ٢٤٢ھمان ٣١٧ -٣١۶ .
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و يا در کشوريکه بيشتر مردم آن حتا ازسواد خواندن ونوشتن محروم
بوده اند ،ويا نيمی از مردم سرزمينی که از حق رأی و برابری با مردان
برخوردار نبوده اند ،ويا پيروی ازشريعت واحکام و رھنمودھای آن،
فريضه و الزامی بوده است ،دموکراسی برقرار کرد ،با خواھش و
تمنا؟ که حتا با برقراری مشروطه با ھمه کوششی که بسياری از دست
اندرکاران برای وضع قوانين دموکراتيک بکار بردند ،موفق نبوده اند.
معنا ومفھوم دولت ُمقتدر مرکزی که ھمه بخاطر شرايط
نامطلوب آن زمان در کشور ،در آرزوی روی کارآمدن آن بودند ،چيست
و با اوضاع واحوال آن ايام چگونه دولتی ميبايست برای تأمين اين آرزو
برسر کار ميبود؟
پيشبرد اھداف ھمه آنان که
رضا شاه ،بخاطر شرايط موجود و
ُ
دل شان از نابسامانيھا وآشفتگی ھا و دخالت پنھان وآشکار بيگانگان
امنيت واستقالل و خطر ورشکستگی و سقوط کشورُ ،پرخون بود،
وعدم ّ
برای از ميان برداشتن آنھمه مشکالت ونابسامانيھا ،دموکراسی را در
واقعيت و ديدگاھی
قالب چنان جامعه ای امکان پذير نميديد و اين يک
ّ
ثاقب بود ،چه شاھدی ُمستند تراز روی آوری ھم ميھنان ما به آخوندھا
در سال  ١٣۵٧و رأی نود و ھشت در سدی ]قالبی[ به برپايی رژيمی
مذھبی آنھم در نيمه دوم سده بيستم وافزايش چشمگير تحصيلکردگان!؟
باھمه اين حال برای رسيدن به دموکراسی موجبات آنرا با ترويج
سواد آموزی برای ھمه حتا برای بانوان نيز که تا آن زمان بخاطر
محدوديت ھای اجتماعی و ممانعت ھای مذھبی ،از چنان موھبتی محروم
بوده اند ،فراھم ساخت وباتأسيس مدارس دولتی ابتدايی و دبيرستان
)رايگان( ،دانشسراھا درمرکز استانھا و دانشسرای عالی و دانشگاه
تھران واعزام دانشجو به خارج ازکشور ،وبه حساب آوردن زنان در
ازجمعيت کشوررا تشکيل داده
امور اداری واجتماعی ،که ھمواره نيمی
ّ
و ميدھند وتشکيل کالسھای سواد آموزی شبانه برای بزرگ ساالن،
درھمه شھرھا ،و ...در راه دستيابی ھم ميھنانش به دموکراسی درآينده،
از ھيچ کوششی فروگذار نکرده بود.
گيريم بزعم مخالفان رضاشاه ،کودتای سوم اسفند  ١٢٩٩بنا
به طرح و خواسته دولت بريتانيا بوده است ،در اينصورت کدام عزيز
کرده ای مورد آنھمه بی مھری ومخالفت وکارشکنی قرار ميگيرد که
دولت کودتا به رھبری رضاخان از سوی دولت انگلستان قرار گرفت که
به شرح آن پرداخته ايم!؟ اگر چه ھر انسان ھوشيار و دلسوز و زيرکی
که درد وعشق وطن داردوبخواھد رھبری ملّتش را برعھده بگيرد
ودرخدمت ُملک وملت اش باشد ،ازھرفرصت وکمکی چه داخلی وچه
خارجی ھوشيارانه بھره ميگيرد ،ھمانگونه که جورج واشنگتن ،ژنرال
١٨٤
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دوگل ،ژنرال فرانکو ،لنين ،مارشال تيتو ،مائو تسه تونگ ،نلسون ماندال
وپرنس سيھانوک و پادشاه ژاپن و بسياری ديگرسود جستند ،اما با ھمه
اين حال دريک جمع بندی و به گواھی اسناد ومدارکی که بخشی ازآنھا
دراين گفتار بگونه ای گذرا وکوتاه آمده است ،نه تنھا رضاخان باکمک
دولت بريتانيا برسرکار نيامد ،سھل است که تازمان رويداد کودتا ،دولت
نامبرده نه تنھا کمترين پيش آگاھی ازھدف رضاخان برای انجام کودتا
نداشت ،سھل است که چھره آشنايی نيز برای دولت مزبور نبود ،و پس
از رويداد کودتا ،چنانکه ديديم ،دولت بريتانيا نه تنھا از پرداخت مساعده
ماھانه به دولت کودتا خودداری کرد ،بلکه برای دريافت طلب خود از
بابت پرداختھايی که به دولتھای پيش از کودتا انجام داده بود ،باتوجه
به شرايط ُبحرانی مالی ايران ،به دولت کودتا فشار ميآورد تا در واريز
بدھی ھای پيشين اقدام کندّ ،
حتی وزير مختار و وزيرامورخار ِ
جه آن
کشور بارھا ازرضاخان به زشتی ياد کرده اند ،که اين رفتارھا ھيچگونه
مناسبتی با آنچه که مخالفان رضا شاه درمورد برپايی کودتا عنوان
ميکنند ،ندارد ،بويژه زمانيکه ميبينيم "ھرمن نورمن" وزير مختار
بريتانيا که بزعم مخالفانُ ،مجری برپايی کودتا بدستوردولت متبوع خود
بود ،بجای تشويق ،از کار برکنار و برای ھميشه ازادامه خدمت
دروزارت خارجه بريتانيا محروم و زمانيکه به لندن باز ميگردد،
عصبانيت از وزيرمختارش که
وزيرامور خارجه بريتانيا ازشدت
ّ
نتوانسته بود جلوی بروز کودتا را بگيرد ،با درخواست او برای ديداربا
وی ،امتناع ميورزد و چنان نامه ای از سوزجگرش درپيوند با
رويدادکودتا وبدگويی از وزيرمختاروقت بريتانيا ،به سرپرسی لورين
جانشين نورمن مينويسد ودر مجلس اعيان با سر شکستگی ضمن
بدگويی ازکودتا چيان سوم اسفند ،به ناکام ماندن نقشۀ استعماری و
شکستش اعتراف ميکندُ ،طرفه اينکه پس از رويداد کودتا بود که
نمايندگان سياسی انگلستان )نورمن ولورين( دولت متبوع خودرا
وشخصيت رضاخان آگاه ميساختند!
ازبيوگرافی
ّ
باتوجه به اينکه گزارشھای نمايندگان سياسی بريتانيا درايران
به وزارتخانه متبوع خود ،پس از گذشت مدت زمان درازانتشار يافته
است ،آيا پيروان مکتب "دايی جان ناپلئون" و مخالفان رضاشاه ميتوانند
درميان گزارشھای آنچنانی که درباره بسياری از دولتمردان ورجال
ايران از جمله وثوق الدوله ،نصرت الدوله ،صارم الدوله ،عين الدوله،
فرمانفرما ،قوام الدوله ،سپھدار رشتی ،سيد ضياءالدين طباطبايی و حتا
احمدشاه و ...مبادله شده است ،سندی داير بر وابستگی وعامل بودن
وعمال آن ارائه دھند؟
رضاخان نسبت به دولت بريتانيا ُ
دراينجا بی مناسبت نخواھد بود که در پيوند با مطالب فوق به
نوشته عظام الوزاره )حسن اعظام قدسی( ازبلند پايگان وقت وزارت
کشوردردوران گذشته در کتاب خاطراتش اشاره شود ،او مينويسد» :يک
١٨٥
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سھيلی وزير امورخارجه را احضارکرد وگفت  :فوراً
روز رضاشاه علی ُ
سفيرانگليس برود وسفيرايران بيايد ،اين دستور يعنی قطع رابطه،
احضار سفيرايران ازلندن واخراج سفيرانگليس ازايران ،رضاشاه
شوخی نميکرد.
علی سھيلی ،که رسوم وزارت خارجه راخوب بلدبودميدانست
که دليل قطع رابطه بايد به طرف گفته شود ،با ترس ولرز ازرضاشاه
عصبانيت گفت» :مگر نديدی که درشرفيابی عيد
دليل راپرسيد ،شاه با
ّ
پيراھن ُگلدارپوشيده بود؟« وقتی خبر بگوش سفيررسيد به التماس
افتادکه آنروز پيراھن اتوکرده سفيد نداشته است و ناچار اين پيراھن را
که گل سفيد روی متن سفيد داشته است پوشيده و از اعليحضرت بخواھد
که زندگی سياسی او را بخاطراين اشتباه ازبين نبرد که باوساطت و
استدعای سھيلی شاه پوزش سفير را قبول کرد ،مشروط براينکه سفير
با لباس رسمی سفارت خارجه حاضرشود و رسما ً معذرت بخواھد،
سفيرھم به ھمين ترتيب عمل کرد.
عظام الوزاره ،درپايان اين مطلب ميافزايد :اين ھمان سفارت
خانه ای است که شاه ونخست وزيران ايران بدون اجازه آن آب
نميخوردند«.
تا پيش از انتشار اسناد محرمانۀ وزارت خارجۀ انگلستان،
چندنکته سبب شده بود تا مخالفان رضاشاه که برخی از آنان از نام
وشھرت ونفوذکالم دراقشار جامعه برخوردار بوده اند ،باغرض ويا
تکيه برشايعات ،موفق شوند نقطه نظر ھای خود را برای مردم ناآگاه
به ُکرسی بنشانند که آن نکات عبارت بوداز:
١ـ گردآوری ِ
واسکان قزاقھای جان بدر ُبرده از مھلکه جنگ با
بلشويکھا درگيالن و عازم تھران ،دردھکده آقابابا ،توسط نيروی
)نورپرفورث( به فرماندھی ژنرال آيرونسايد ،که
نظامی انگلستان
ٍ
رضا خان نيز که فرماندھی بخشی ازآنان را برعھده داشت ،ازجمله
آنان بود.
٢ـ ھمراھی سيد ضياءالدين طباطبايی ،انگلوفيل شناخته شده و وابسته
به سفارت انگليس با کودتاچيان بويژه احراز مقام نخست وزيری
پس از پيروزی کودتا.
٣ـ روايتی که ميرزايحيی دولت آبادی درکتابش آورده ودردھان ھا نيز
افتاده بودبه اين شرح...» :چنانچه دريکی از جلسه ھای ُمشاوره
خصوصی که درخانه دکتر محمد خان مصدق ]السلطنه![ منعقد شده
بود ،ازوطن پرستی صحبت بميان آمد ،او ]رضاخان [ ]به کنايه[
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گفت ،مثالً مرا انگليسی ھاسرکارآورده اند ،اما وقتی آمدم بوطنم
٢٤٣
خدمت کردم.«...
درمورد بند يک ودو ،بقدرکفايت وتاآنجا که تفھيم منظورشده
باشد ،در اين سلسله گفتارروشنگری شده است ،اگرچه اسنادومدارک
به بيش از آنچه که به آنھا اشاره گرديد وجوددارد.
واما درمورد بندسوم ،نخست اينکه به روايات درکارپژوھش
تاريخ چندان اعتماد واعتباری نيست ،که شنونده اغلب آنچه را که
ميشنود ،به ميل وديدگاه خود ،به تعبير وتفسير وپيرايش وآرايش آن
ميپردازد ،بدين معنی که ازآن کم ويا مطلبی برآن ميافزايد واين بستگی
به ميزان دلبستگی ويادشمنی ونفرت شنونده نسبت به شخص
موردنظروياميزان قدرت ضبط شنوده ھا درحافظه اش دارد .باھمه اين
حال ،گيريم آنچه را که ميرزايحيی دولت آبادی نوشته ،عين ھمان
عباراتی باشد که اززبان رضاخان شنيده بوده است ،دراينصورت پرسش
اين خواھد بودکه :مگر آنچه که رضاخان ازبابت ميھن پرستی
خودازبابت بيگانه ستيزی وخدماتی که بدون دريافت کمترين کمک مالی
و مالحظه از دولتھای بيگانه برپايه اسناد وآثار ملموث انجام داد ،گواه
صادق خدمات ارزنده اونيست؟
طی مدتی قليل آنچه که درتوان داشت وتا آنجا که
رضاشاه،
ّ
امنيت
امکانات فراھم بود ،در راه خدمت به ميھن ازجمله برقراری
ّ
وبازسازی کشور واعتالی نام ايران و زنده کردن روح ملی گرايی وبيدار
کردن غروری که سالھاخفته و فرو شکسته بود وبسياری ديگر از
کارھای پايه ای که به آنھا اشاره کرده وخواھيم کرد ،فروگذار نکردکه
جملگی درسينه تاريخ ضبط وثبت شده است وزدودنی نيست.
ربزه
وج ُ
اگر بپذيريم که روی کارآمدن رضاشاه نه بخاطر َج َنم ُ
ومقتضيات وشرايط سياسی واجتماعی زمان وبه
وشجاعت و زيرکی او ُ
شاھرخ مسکوب »تقدير تاريخی جامعه« بلکه آنچه راکه پيرايه
گفته
ُ
سازان به وی نسبت ميدھند ،به دستور و خواسته دولت بريتانيا بوده
است ،درچنين صورتی با ھمه نفرتی که اکثريت نزديک به اتفاق مردم
سلطه جويی واعمال ناروا و مداخالت بيجا
ايران به خاطر چندين دھه ُ
وغيرشرافتمندانه وتجزيه بخشی از خاک ايران توسط آن دولت ،در
ژرفنای قلب خوددارند که بزودی وآسانی زدودنی نيست ،جاداردازبابت
ھمين يک کار ،يعنی روی کارآوردن رضا خان ،ازدولت نامبرده
سپاسگزاری شود.

 - ٢٤٣حيات يحيی ،دفتر چھارم٣۴٣ .
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والدمير ايليچ لنين ،نخستين رھبر ودبيرکل رژيم کمونيستی
محبوبيت ويژه ای نه تنھا درروسيه بلکه نزد ھمه
روسيه که از
ّ
کمونيستھای جھان برخوردار بوده است ،اگر کمک مؤثر ويلھلم دوم،
لودندرف ،فرمانده نظامی آلمان درجبھه شرق
امپراتور آلمان ومارشال
ُ
درجنگ جھانی نخست نبود ،لنين ھرگز به آن جايگاه نميرسيد و ھمچنان
ميبرد.
درتبعيد بسر ُ
لنين ،به پاداش اين کمک نه تنھا روسيه را از ادامه جنگ
باآلمان وبريدن از متفقين آن کشور درجنگ با آلمان بازداشت ،بلکه
بموجب معاھده »برست ليتوفسک« امتيازات ارضی زيادی را به زيان
روسيه به آلمان بخشيد که اگرآلمان در جنگ با متفقين پيروزشده بود،
تصرف آلمان باقی ميماند وآن دولت ازامتيازات ديگری
اين اراضی در
ّ
ھم که از سوی لنين دريافت کرده بود بھره ميجست.
لودندرف
دکتر محمدجواد شيخ االسالمی ،مينويسد ...» :ژنرال
ُ
لنين را به اين منظوربه روسيه برگردانيده بودکه پس از رسيدن به
مسندقدرت ،کشورش را از ميدان جنگ خارج وفکر اوليا نظامی آلمان
را از ادامه جنگ در دو جبھه ]جبھه خاور و باختر آلمان[ آسوده سازد،
بيرون رفتن از صف متفقين وبه پايان رسيدن جنگ در جبھه خاور ،اين
مزيت عمده راازچشم آلمانھا داشت که درحدود يک ميليون تن
ّ
ّ
رعمليات جبھه باختر ]عليه
ازنيروھای ُمسلح آلمانی را برای شرکت د
ّ
فرانسه و انگليس[ آزاد ميساخت.
در نظرمردی که آماده بود ّ
حتی سرزمين اوکراين ،اياالت نفت
خيز قفقاز ،کشورھای ساحلی بالتيک )ليتونی ـ ليتوانی ـ استونی( ھمه
را دربست دراختيار فاتحان آلمانی بگذارد ،تسلط روسيه براستانبول ،بر
ُبغازھای ُبسفر و داردانل ،يا برشھرھای شمالی ومرکزی ايران که ھمگی
دراين تاريخ به کشورھای مستقل تعلق داشت وفقط پس ازخاتمه جنگ
قراربود ضميمه ُمستملکات ارضی روسيه گردند ،آن اندازه ارزش
واھميت نداشت که مانع از انجام نقشه اصلی اش )استقرار رژيم
ّ
کمونيستی در روسيه( گردد ،اوازدست دادن اين غنائم ارضی را که
نتيجه اجتناب ناپذير جدا شدن روسيه از متفقين وامضای پيمان صلح
٢٤٤
جداگانه باآلمان بود ،ضايعه خاصی برای کشورش نميشمرد«.
جای ياد آوری اينکه بنابرقرارومداری که درآغاز جنگ جھانی
نخست بين ّ
متفقين )انگلستان ،فرانسه و روسيه تزاری( بسته شده بود،
متفقين درجنگ با ّ
مقرر شده بود پس از پايان جنگ وپيروزی ّ
متحدين
ّ
)آلمان ،اتريش وعثمانی( بخش بزرگی ازشمال ايران ،استانبولُ ،بغاز
 - ٢٤٤سيمای احمدشاه قاجار١٠٠ -٩٩ .

١٨٨

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

ُبسفُر و داردانل ،بخشھايی از شمال شرقی عثمانی )ترکيه( و
سرزمينھايی درشرق اروپا به تصرف روسيه در آيد ،باھمه اين حال،
مردم روسيه بويژه کمونيستھا چه روسی وچه غير روسی ،از لنين
باھمه پشتيبانی ھای دولت ھای انگليس و آلمان از بر سرکارآوردن او
و از دست دادن آنھمه غنايم ارضی وحتا بخشی از خاک کشورش وبستن
قرارداد حقارت بار با آلمان ،و با آنھمه خونريزی ھا وشقاوتھا،
باافتخاريادکرده ودرستايش از او چه مبالغه ھا که نکرده اند!
ژنرال شارل ُ
دوگل ،رييس جمھورپيشين ومحبوب فرانسه ،که
پس از شکست فرانسه ازآلمان نازی درجنگ جھانی دوم ،و فرار به
خاک انگلستان ،چندسالی درآن کشور زيرچترحمايت ھمه جانبه دولت
بسربرد ،وکمکھای زيادی از دولت انگلستان
بريتانيا درآن کشور
ُ
وآمريکا بمنظور نجات کشورش از يوغ آلمان دريافت کرد و ...و نھايتا ً
باکمک ارتش انگلستان و آمريکا وارد خاک فرانسه شد وبه مقام رياست
جمھوری رسيد و از آنچنان ّ
عزت واحترام نزد مردم کشورش
برخوردارگرديد که در تاريخ کم نظير است ،تا آنجا که به پاس احترام به
او ،بزرگترين فرودگاه ھوايی فرانسه ،بنامش ناميده شد و بسياری
يادواره ھای ديگر.
سر وينستون چرچيل ،سياستمدار معروف ونخست وزير
انگلستان درزمان جنگ جھانی دوم وپس ازآن نيز ،درکتاب خاطراتش
ماحداکثر کوشش خودرا
در پيوند باژنرال دوگل مينويسد ...» :معھذا
ّ
وحيثيت او )ژنرال دوگل( بکار برديم...بعالوه
برای توسعه نفوذ وقدرت
ّ
]او[ فکرميکرد که نبايد روشی اختيارکند که ]مردم[ فرانسه تصورنمايند
که او ُمزدور ما است ،ولذا بااينکه به انگليس مھاجرت کرده بود و در
ھر زمينه محتاج کمک مابود ،سعی کرده بود نسبت به ُ
ماتند وخشن
باشد ،آری برای اينکه فرانسويان تصور نکنند او چون عروسک خيمه
شب بازی دردست ما استّ ...
حتی يک روز اين تاکتيک سياسی را برای
٢٤٥
من به تفصيل شرح داد«.
با ھمه اينھا ،مردم فرانسه ھيچگاه نگفتند وننوشتند که دوگل را
دولتھای انگلستان و آمريکا برسر کارآورده اند.
ژنرال فرانسيسکو فرانکو ،ديکتاتورمعروف اسپانيا که در
ميبرد ،در سال  ١٩٣۶با کمک ُ
مؤثر وھمه جانبه آلمان
مراکش بسر ُ
مدت )از  ١٩٣۶تا (١٩٣٩
نازی وايتاليا فاشيست ،وپس از جنگی دراز ّ
توانست دولت سوسياليستھای متمايل به شوروی را براندازد ودرآن

 - ٢٤٥خاطرات جنگ جھانی دوم ،دفتر ١و  – ٢رويه ٢٠۶

١٨٩

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

کشورحکومت مطلقه واستبدادی برقرار سازد معذلک نزد اسپانيايی ھا
ازاحترام ومنزلت ويژه برخورداراست.
ويليام شايرر ،درکتاب ظھوروسقوط رايش سوم مينويسد...» :
يکی از بازرگانان آلمانی ساکن مراکش ...ازجانب فرانکو حامل يک نامه
فوری ]بسوی ھيتلر[ بود ،رھبر شورشيان اسپانيا به ھواپيما وکمکھای
ديگرنيازداشت ،ھيتلر
بيدرنگ گورينگ وژنرال
ُفن بلومبرگ را...
احضارکرد ودرھمان شب
تصميم گرفته شد که به
شورشيان اسپانيا کمک
شود ...ايتاليا بين شصت
تاھفتاد ھزار سربازونيز
مقادير کثيری اسلحه
وھواپيما به اسپانيا
فرستاد ...آلمانھا بعداً
برآورد کردندکه درآن ماجرا نيم ميليارد مارک خرج کردند و گذشته از
ندور
اعزام ژنرال ،ھواپيماھا ،تانکھا ،کارشناسان فنی ،لُژيون ُک ُ
) (condor legionرا نيز به اسپانيا فرستادند ،لُژيون ُکندور يک واحد
ھوايی بود که شھر گوئرنيکا ) (guernicaاسپانيا وساکنان غيرنظامی
٢٤٦
آن را از صفحه روزگار برانداخت.«...
با آنکه ژنرال نامبرده تا پايان حياتش با َر ِوش ديکتاتوری بر
اسپانيا حکم راند اما پس ازمرگش باھمه کمکھای مؤثر وکارساز دولتين
آلمان وايتاليا از او به جھت برسرکار آمدنش ،دراسپانيا از وی بااحترام
ويژه ياد ميشود .ھمو وصيت ميکند پادشاه پيشين اسپانيا که تبعيد شده
بود جايگزين او پس از مرگش بشود.
ّ
ومؤثر دولت فرانسه نبود
ُجرج واشنگتن ،اگر کمک ھمه جانبه
امکان پيروزی او برنيروی نظامی انگلستان وبيرون راندن آن نيرو
ازخاک آمريکا به آسانی و بزودی امکان پذير نبود ،نام ژنرال »الفايت«
که با تعدادی از افسران فرانسوی برای کمک به ُجرج واشنگتن
وھمرزمان او از فرانسه آمده بود ،به پاس احترام و قدرشناسی ،برروی
بسياری ازشھرھا ونھادھای اياالت متحده آمريکا ،نھاده شده است،
جسمه مشھور آزادی نيز که درجزيره مانھاتان درکنار
گفتنی است که ُم ّ

 - ٢٤٦ظھوروسقوط رايش سوم٣٢٧ .
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رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

ساحل ا ُقيانوس اطلس نصب شده ،اھدايی دولت فرانسه بخاطر پيروزی
٢٤٧
استقالل طلبان آمريکا است.
مقام ومرتبت ُجرج واشنگتن ،نزد مردم آمريکا آنچنان است که
ھنوز ھيچ رييس جمھوری در آمريکا نتوانسته است احترام ودوستی
حد نامبرده بخود جلب نمايد ،چه شھرھا که بنام
مردم اين کشور را در ّ
او نامگذاری نکردند ،پايتخت ،فرودگاه ھا و نھادھا و ...که از شمار
زين به تمثال او است.
بيرون است ،رايج ترين اسکناسھاُ ،م ّ
مائو تسه تونگ ،نخستين
رھبر و دبيرکل حزب کمونيست
چين ومؤسس رژيم کمونيستی
درآن کشور ـ مارشال تيتو ،رھبر
يوگوسالوی پيشين ـ فيدل کاسترو
رھبرکوبا  -پرنس سيھانوک در
کامبوج و ابقای امپراتور ژاپن پس
از پيروزی آمريکا بر آن کشور و
در سالھای اخير" ،نلسن ماندال" و
بسياری ديگر که با کمک دولتھای
بيگانه توانسته اند بر مخالفان و حکومتگران وقت پيروز شوند وبه
زمامداری برسند ،اما ميبينيم که ھيچگاه ھيچيک ازآنان چون رضاشاه،
با ھمه خدمات آشکارش ،مورد سرزنش وبی مھری وبدخواھی ودشمنی
وپيرايه سازی مردم شان قرار نگرفتند ،سھل است که به آنان ُمباھات
کردند وقدرشناختند وبرصدر نشاندند ،اما درميھن ما حتی نسبت به
آرامگاه و استخوانھای باقی مانده از پيکراونيز ،رحم نشد! درحاليکه
ثابت شده است رضا خان دست نشانده دولتی بيگانه نبود.
باز برميگرديم به گفته رضاخان درمنزل دکتر محمد مصدق در
ھفته ھای نخستين رويداد کودتا به نقل ازکتاب دولت آبادی ،که گويا
گفته بود مرا انگليسی ھا آوردند ...که اين گفته مسبوق به باور ذھنی
اغلب ھم ميھنان ما است ،و عبارت معروف کار ،کار انگليسی ھاست،
درزبان مردم ما ازسالھا پيش جاری وساری بوده و ھست )که سناريوی
جالب دايی جان ناپلئون ،نگارش ايرج پزشکزاد ،نيز برھمين پايه
وزمينه نوشته شده است( ازاين رو با توجه به دخالت نيروی نظامی
پرفورث( در امور قزاقھاوعدم اعتراض دولت نااليق قاجار،
بريتانيا )نور
ٍ
طبيعی بود که رضاخان نيزچون ديگران عمل ودخالت فرمانده نيروی
نامبرده را بنا بدستور دولت بريتانيا تلقی کند ،وبه ذھن او نرسد که
 - ٢٤٧اين مجسمه با تمام وجود نمادی ايرانی و الھام گرفته از »ميترا« ميباشد .بسياری از نماد ھای
اين پيکرده مانند شعاع خورشيد دور سر ،مشعل در دست ،و صورت ھمگی به پيکره ميترا شبيه
است .ويراستار

١٩١

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

ژنرال آيرونسايد به ابتکارخود دست به گردآوری واسکان قزاقھای
توھ ُم به ويژه
برگشته از شمال ايران را ،دردھکده آقابابا زده است و اين ّ
از زمانيکه سيد ضياءالدين عامل سفارت انگليس درتھران ،بنا به
خواسته آن سفارت خانه ،خود را به عنوان ھوادار کودتاچيان در دھکده
مھرآباد ھمراه آنان ساخت از برای رضاخان به يقين تبديل ميشود و از
آنجا که ھدف وسيله را برای رضاخان توجيه ميکرده است ،برای رسيدن
به مقصود که سالھا در انتظارآن بود ،با زيرکی و با استفاده ازاين
فرصت ،سيد ضياء را بعنوان بازوی سياسی کودتا پذيرا شد ،تا بزعم
خود درصورت خودداری از پذيرش او ،با کار شکنی ھای دولت بريتانيا
در انجام کودتا ،روبرو نشود ،وديديم به محض آنکه برامور ّ
مسلط گرديد
و دريافت که دولت بريتانيا کمترين دستی درپيروزی اش درکودتا نداشته
حتا با آن مخالف بوده وميباشد ،باھمه جانبداری نورمن از سيدضياء،
وسايل برکناری اورا چه زود فراھم ساخت وتازمانيکه اسناد ومکاتبات
سری وزارت امور خارجه دولت انگلستان و يادواره ھای بسياری از
ّ
کسان ُمنتشر نشده بود ،حقايق آشکار نگرديد.
اغلب ايرانيان درآن زمان براين عقيده بودند که اگرانگليسی ھا
مايل باشند ،حتی ماه را نيز ميتوانند از خرگاه فلک به روی زمين
توھ ُم رضاخان ازدخالت دولت انگليس درکارکودتا
فرودآورند! از اينرو ّ
برھمين اساس وباور ھمگانی بود؟ يا آنکه مصدق را به تمسخر گرفته
بود؟! اما ديديم که نه تنھا اين مرد زيرک عامل برکناری سيد ضياءالدين
گرديد بلکه دربرابرمداخالت ناروای دولت بريتانيا ايستادگی ميکرد و
به ھمين خاطر دولت نامبرده درفرصتی که درجنگ جھانی دوم بدست
آورده بود ،به بھانه ای ازوی انتقام گرفت.
داريوش ھمايون ،درکتاب نگاه از بيرون دراينباره چنين
مينويسد ...» :کينه انگلستان به رضا شاه بھتر ازاظھار نظرھای
مخالفان آن مرد ميھن پرست ثابت کرد که تا چه اندازه ]آنچه را که
درباره خدمت به ميھن درمنزل مصدق ابراز کرده بود[ راست گفته
٢٤٨
بوده است«.
يک قائد يا شاه يا رييس جمھوری ياھر زمامداری ،ممکن است
با دموکراسی ميانه ای نداشته باشد ،امابه خاطر خدمات وکارھای ارزنده
وميھن پرستانه ای که در راستای پيشرفت وتعالی مردم کشورش انجام
ميدھد ،بايد قدر ببيند و درخور احترام باشد ،رضا شاه برای سازندگی
امنيت وبرپايی نھادھای ُمترقی وتعالی ايران
ايران
درحال سقوط وايجاد ّ
ِ
ِ
که بستری برای آگاھی و دموکراسی درآينده بود ،آمده بود و در مدت
کوتاه شانزده سال به بسياری از آرزوھای مردم با کمترين امکانات،
 - ٢٤٨نگاه ازبيرون٢١٠.

١٩٢

رضا شاه در آيينه اسناد
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جامه عمل پوشانيد که براستی ُجز ُمعجزه نامی برآن نميتوان نھاد ،مانند
ژنرال فرانکو ـ آتاتورک ـ پترکبيرـ فردريک دوم وامثال اينان ،که
درکمال ِاستبداد مصدر خدمات گرانبھايی برای مردم کشورشان بوده اند،
و مردم قدرشناس ميھن شان از آنان به نيکی ياد کرده وميکنند ،رضاشاه
قتضيات موجود ،برای رسيدن به اھداف
وم
ّ
نيزاگرچه به خاطر شرايط ُ
خود ومردمش ،ناگزير با شيوه سخت گيرانه ای حکومت ميکرده است،
اما باھمه اين حال کارنامه خدماتش به ُملک وملت درپيشگاه تاريخ
درخشان است ،او در زمانی کوتاه وباھمه دردسترس نبودن امکانات
ازقوه بفعل درآورد،
کافی ،بسياری از اھداف مشروطه ومردم ايران را ّ
که درديوان زمانه و تاريخ ضبط است و زدودنی نيست.
انقالب کبير فرانسه ،با آنھمه اعدام ھا ُ
ومصادره ھا،
وکشتارھا ُ
درحاليکه رھبران آن انقالب ُم ّدعی برقراری دموکراسی ورعايت حقوق
بشر بوده اند ،نسبت به حذف فيزيکی يکديگر به خاطر عدم تحمل نقطه
نظرھای ھم ،درنگ نکردند ،که چه سرھا از ميان شان به زير گيوتين
نرفت! با ھمه اين حال ،برای مردم فرانسه و روشنفکران و
آزاديخواھان چون تابويی قابل تقديس شده است ،حال آنکه براساس
بررسی بسياری از پژوھشگران ،فرانسه برای رسيدن به دموکراسی و
رعايت حقوق بشر ،به انقالبی آنچنان خونين وزيانبار ،نيازمند نبود،
ھمچنانکه در کشورھايی مانند انگلستان ـ نروژ ـ سوئد ـ فنالند ـ
دانمارک ـ بلژيک ـ ھلند ـ سويس -اتريش وچند کشورکوچکتر اروپايی،
برای رسيدن به دموکراسی ورعايت حقوق بشر ،نياز به چنان انقالبی
نشد ،وديديم حاصل انقالب فرانسه ،برپايی رژيم ديکتاتوری ناپلئون
مدت و ُپر ھزينه نفس گير با دول اروپايی و
بناپارت وجنگھای دراز ّ
برگشت رژيم پادشاھی به مدت بيش از چنددھه پس اززمان برپايی
ِ
وشکوه پيش
انقالب گرديد و از آن پس دولت فرانسه ھرگز به آن اقتدار
از انقالب باز نگشت.
اما درباره رضاشاه که درراه تالش برای بسط دانش اندوزی
رايگان ازطريق برپايی دبستانھا ودبيرستانھا ودانشگاه ودانشسراھا
اعم از مقدماتی وعالی برای بانوان و مردان وکالسھای سواد آموزی
شبانه برای بزرگساالن واعزام دانشجو به خارج وبسياری ازکارھای
زيربنايی که زمينه ساز دستيابی به دموکراسی ميباشد ،ناگزير به
سروسامان بخشيدن ايران آشفته ونابسامان ازطريق گوشمالی دادن وبه
اطاعت درآوردن خانھا و شيوخ سرکش وچپاولگر وقلع وقمع راھزنان
وباج بگيران سر گردنه ھا و ازميان برداشتن ھرگونه عامل بازدارنده
دراين راه شده بود ،چه قشقرقی از سوی مخالفان وی از ھردسته
وگروه براه افتاد که ھنوز ادامه دارد!
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مدعی برقراری دموکراسی
گفتنی است که رضاشاه ،ھيچگاه ّ
وآزادی سياسی در زمان خودش نبود ،آنروز ھا کسی از دموکراسی
سخن نميگفت؛ و به صراحت به وزير دربارش )تيمورتاش( گفته بود
"حزب يعنی من" اما مانيفست انقالبيون فرانسه غير از گفته رضاشاه
بود ،آنان از رعايت حقوق بشر ودموکراسی دم ميزدند ،معذلک ُکشتار
انقالبيون فرانسه ّ
حتی ازجمله حذف ياران ديروزی شان ،لرزه براندام
ھرانسان بشردوست مياندازد ،يا شرح جنايات سران رژيم بلشويکی،
ِ
موعودبسياری از کمونيستھای جھان ،به
يعنی رھبران کشور بھشت
نگارش کتابی بيش از چند سد صفحه نياز خواھد بود که از ِت ِم اين کتاب
بيرون است ،اما با چه احترام و ستايشی ازآنان ياد شده و ميشود!
سيروس غنی ،مينويسد ...» :فراموش نکنيم که ديکتاتوری!!
رضاشاه در دوره پس از جنگ جھانی اول چيزغيرعادی نبود ،درتمام
آسيا يک دموکراسی برای نمونه پيدا نميشد ،و در شرق رود راين ،تنھا
چکسلواکی بود که چيزی ُمشابه دموکراسی داشتّ ،
حتی درغرب راين
وپرتغال ،دارای حکومت ديکتاتوری
ھم کشورھايی چون ايتاليا واسپانيا ُ
بودند و ميدانيم که خود آلمان ھم حدود سيزده سال بعد به چه روزی
افتاد ،پاره ای نويسندگان اظھارنظر کرده اند که زمامداری رضاشاه
حرکت بسوی دموکراسی را که انقالب مشروطه پايه گذاشت سرعت داد،
جدی دارد ،دموکراسی درايران باوجود پيدايش
اين استدالل يک نقص ّ
مشروطيت وبعدھا تشکيل مجلس ،ھيچگاه ريشه نگرفت وھمانطور که
ّ
مليون بيشتر درفکر
ُمحقق ديگری گفته است ،رضا شاه مانند بسياری از ّ
استقالل کشورش بود تا نگرانی آزادی ]سياسی[ مردمشُ ...مھمترين
ھدف رضاشاه بوجود آوردن دولتی ُمدرن بود ،اين ُمستلزم وارد کردن
علوم وفنون غرب واصول وموازين اداری وآموزشی واقتصادی اروپايی
بود ،اطرافيان رضاشاه ھمه ھم رأی بودند که برترين وفوری ترين کارھا
تغيير دادن ساختارتمامی نظام قضايی وتدوين قانونھای امروزی است،
قوه قضــايی واحداث ھرچه زودتر راه آھن در
بدين ترتيب اصالح ّ
٢٤٩
سرلوحه کار دولت قرارگرفت«.
ميگويند رضاشاه ،مشروطه را تعطيل کرد ،دربرابر اين ُم ّدعا،
پرسش نخست اين است که آيا پيش از روی کارآمدن رضاشاه ،از سوی
کدامين زمامداران و دست اندر کاران درکار ُملک وملّت ،دوران قاجار
دوم
به اصول و قوانين مشروطه ،پای بندی نشان داده ميشده است؟ ّ
اينکه آيا قوانين مشروطه براستی دربرگيرنده ِ آنچه که از يک روند
دموکراسی وآزادی وبرابری ورعايت حقوق بشر در بستر جامعه حکايت
دارد ،ھمخوانی داشته است ،که مخالفان رضاشاه در دفاع ازآن کمربسته
اند؟ برای پاسخ به پرسش نخست از چند نويسنده وپژوھشگر تاريخ که
 - ٢٤٩برآمدن رضاخان و۴٢۴ -۴٢٣ -۴١۶ - ...
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بعضا ً درآن ايام به ظاھر برقراری مشروطه ،شاھد اوضاع واحوال
کشوربوده اند ،شاھد ميآوريم.
ميرزا يحيی دولت آبادی ،مينويسد ...» :واما آنچه يک شخص
ِ
دوست بيغرض درموضوع مشروطه ميتواند بگويد اين است که
وطن
ما اگر چراغ وجدان خودرا روشن کرده براستی کاله خويش را قاضی
ومشروطيت
درمدت چندين سال آزادی
نماييم بايد اعتراف کنيم که ما
ّ
ّ
برای ُحسن اداره کردن کارھای خود لياقتی بخرج نداديم ونتوانستيم از
آزادی وعنوان حکومت ملی استفاده نماييم ،آزاديخواھان به جان يکديگر
وشيادان مملکت ،لباس مشروطه خواھی دربرکرده به
افتادند ودزدان
ّ
٢٥٠
ميدان آمدند«.
داريوش ھمايون ،درکتاب »امروزوفردا« مينويسد ...» :تا
رضاشاه رشته کارھا را دردست نگرفت ،مشروطه خواھان در بيشتر
برنامه ھای خود ناکام مانده بودند ...مجلس ھای مشروطه پس ازمجلس
اول ،باحکومتھايی که گروه محدود و انحصاری وزيران شان ھر سه
چھارماھی به شيوه بازی صندليھای موزيکالُ ،کرسی ھای وزارت را
ميان خود جابجا ميکردند ،بيشتر شاھد فروکش کردن شور انقالبی و
ھدر رفتن انرژی ملی وجانشين شدن آرمان گرايی سالھای اول بايک
"سينيسم" ]بی اعتقادی[ فرساينده بودند ...انقالب مشروطه را صرفا ً
درپرتو درخشش مجلس اول و جوشش ملی ايران ديدن مانند آن است
که اسالم را تنھا از روی يکی دونسل صدر اسالم قضاوت کنيم ،آغاز
ھر ُجنبشی ُپر از شور و پويندگی است ،عمده آن است که پويندگی
ونوآوری نگھداشته شودوکم وکاستی ھای نظام وجامعه پيشين دوباره
خود را تثبيت نکنند ويا جای خودرا به کم وکاستی ھای تازه تر ندھند...
شکست انقالب مشروطه بعلت ديکتاتوری رضاخان نبود ،اگر بتوان گفت
رضا شاه ديکتاتور بود ،ديکتاتوری رضاخان به علت شکست انقالب
مشروطه بود ...انقالب مشروطه دراوج پيروزی خود ،در جريان مجلس
دوم بودکه شکست خورد ...يکسال بعد خيابانھای پايتخت ميدان زد و
خورد ھای خونين ھواداران دو فرقه اعتدالی و دموکرات شد ،که مجلس
را درميان خود دوپاره کرده بودند ،يکسال پس ازآن ،استانھا عرصه
تاخت وتازعشاير مسلّح گرديدند که جلوی پرداخت ماليات ھا را گرفتند،
روستاھارا غارت کردند و راه ھا را بستند ...در آن دوازده سال نيروھای
نادانی و واپس گرايی وفرصت طلبی وبيگانه پرستی ،چيزی از انقالب
باقی نگذاشتند ،مردان انقالب تنھا سيد محمد طباطبايی وستار خان وثقة
االسالم نبودند ،سيد عبدﷲ بھبھانی و سران بختياری و سپھدار
در مجلس دوم را بست )در
]تنکابنی[ نيز درميان شان بودند ،آنکه ِ
 ١٢٩٠و پس از آنکه مجلس رأی به تمديد دوره خود داده بود( يپرم
 - ٢٥٠حيات يحيی ،دفتر چھارم – ۴٢٠ .بايستی افزود؛ در کشوری که سواد اجباری نبود دموکراسی
قابل پياده شدن نميشود .ويراستار
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خان از قھرمانان انقالب بود ...کودتای  ١٢٩٩ھنگامی روی داد که
جمھوری شوروی سوسياليستی در رشت خود را آماده ميکرد با ١۵٠٠
جنگجوی چريک که ازسوی ارتش سرخ تقويت ميشدند ،بسوی تھران
سرازير شود ..ارتشھای شوروی درشمال وانگليس درجنوب ازراه ھا
وشھرھا نگھداری ميکردند ،ژاندارمری ونيروی قزاق شوريده بودند،
عشاير در زدوخورد ھميشگی بودند ،حکومتھا به سرعت يک کابينه
برای ھر سه ماه تغيير ميکردند ،اگر چنين نويسندگانی به آن زمان نام
دموکراسی داده اند ،چنين دموکراسی ھايی ديکتاتوری را اجتناب ناپذير
ميسازند ...برای پادشاھی که تاپايان ،ازتحريکات انگليسی ھا در ميان
عشاير ناآسوده بودوفعاليت ھای گروه ھای مارکسيست را به درستی به
گشادن درھای ايران برروی شوروی تعبير ميکرد ،با يادھای زنده ای
که از سالھای پيش از کودتای  ١٢٩٩و پس از آن داشت ،ودرفضای
بسرميبردِ ،گرد آوردن ھمه رشته ھای قدرت دردستھای
آکنده ازبدگمانی
ُ
خودش قابل فھم بود ...رضاشاه چه ازنظر ُخلق وچه ازنظر پيشينه خود،
مرد ھمراھی نبود ،ولی درجبھه مخالف ھم زمينه ای وجود نداشت،
درميان آزادی خواھان ،کمتر کسی انصاف و واقع گرايی آن را داشت
که به رضاشاه دست کم امتيازشايسته اورابدھدويکسره قلم سرخ
برکارنامه اونکشد ،از آنسو ھم کششی برای ھمراھی نکردند و رضاشاه
را در باور خود استوار ساختند که با گروه منفی باف ووجاھت طلب
روحيه آشتی ناپذيری سران
سروکاردارد .به عنوان نشان دادن
ّ
آزاديخواه ،سخنرانی مصدق درمجلس چھاردھم درمخالفت با اعتبارنامه
سيد ضياءالدين طباطبايی به يادآوردنی است ،مصدق درآن سخنرانی،
پس از اشاره به اينکه» :ديکتاتور با پول ما به ضرر ما راه آھن کشيد...
عده مدارس افزود ...و سطح معلومات
کميت عقيده داشت بر ّ
و چون به ّ
تن ُزل کرد «...افزود که» :اگر خيابانھا اسفالت نميبود چه ميشد و
اگرعمارت ھا ومھمانخانه ھا ساخته نميشد به کجا ضرر ميرسيد؟ من
تصرف ديگران نبينم،
ميخواستم روی خاک وطنم راه بروم ووطن را در
ّ
خانه ای به اختيارداشتن به از شھری که به دست ديگران است «...اين
نظر مصدق بود که مدعی ھمه چيز بود جز انصاف ودرستی ،اما در
چشم رضاشاه وھمفکرانش آن آزادی که سلب شد ،به ھرج ومرج
واشغال خارجی و از ھم پاشيدگی کشور وحکومتھای خودمختار ومستقل
در استانھا ،پايان داده شد وھمه آنان که ميگفتند به زير نفوذ خارجيان
بودن نميارزد ديدند به مراتب بھتربود که جوانان درس بخوانند ومردم
ازبيماری نميرند تانمايندگان شان ھرچه بخواھند کابينه را جابجا کنند،
چنانکه پس ازرضاشاه کردند ...پيش از رضاشاه وزيران و استانداران
چندان ھم روی خاک وطن راه نميرفتند ،حتِی برای رفتن به گوشه ھايی
از خاک وطن ناگزير بودند از طريق خاک کشورھای بيگانه بروند،
رضاشاه خدمتی بزرگتر از ھمه مخالفانش به ميھن کرد ...شايد نظر
احمد کسروی که خوددراوايل پادشاھی رضاشاه به دليل رايی که
برضد ّشاه وبه سود گروھی ازخرده مالکان صادر کرد و از مقام
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قضاوتش برکنارشدُ ،منصفانه ترباشد ،کسروی درسال  ١٣٢١رويکرد
دو دالنه نسل خود را دربرابررضاشاه خالصه کرد ،اوازپادشاه سرنگون
شده برای متمرکز کردن دولت ،آرام کردن عشاير ،زير انضباط درآوردن
آخوندھا ،برداشتن حجاب ازروی زنان ،ممنوع کردن القاب اشرافی،
سست کردن زيرپای فئودال ھا ،کوشش برای يگانه کردن مردم وتأسيس
ُ
آموزشگاھھای نوين وکارخانه ھا ستايش ميکند ...کسروی درھمان سال
پس از آنکه دفاع گروھی ازافسران شھربانی راکه ُم ّتھم به کشتن
زندانيان سياسی بودند برعھده گرفت ،چنين نوشت» :روشنفکران
جوان ما نميتوانند دوران پادشاھی رضاشاه را بفھمند و در نتيجه
نميتوانند داوری کنند ،زيرا آنھا جوانتر ازآن بودند که اوضاع ھرج
ستبدی بنام رضاشاه ازآن برخاست بياد
ومرج ويأس آوری را که ُم ّ
بياورند...
داريوش ھمايون ،سپس در دنباله مطالب آمده در باال؛ زير
دمکراسی در ايران" موشکافانه به
سرفصلی بنام "شکستھای پيشين ُ
دمکراسی ميپردازد
بيان مشکل جامعه ايران در جذب وپذيرفتن ُ
دمکراسی ھمه فضای فکری گروه ھای مخالف را
ومينويسد ...» :ذکر ُ
حاکميت مردم،
درصحنه سياسی ايران برداشته است ،اين سرسپردگی به
ّ
نامحتمل ،نشانه
ھرچند ازسوی پاره ای گرايشھا وگروه ھا بسيار ُ
)تحول( سياسی ايران است ،ولی با آن بايد به
پيشرفتی در دگر گشت
ّ
صميميت داشتن ونداشتن نيست ،مھمتر
ديده احتياط نگريست ،مسأله
ّ
دمکراسی درسرزمينی
ازآن مسأله برنامه ھا و برخوردھای عملی برای ُ
است که خاک آن برای ُرشداين گياه تاکنون آمادگی نداشته است ،از اين
نظربايد تجربه ملی ايرانيان را درھشت دھه سده بيستم باديد انتقادی
نگريست وگوشه چشمی به کشورھای کم وبيش ھمانند ايران انداخت و
حاکميت مردم بايد کار کرد ،اعالميه دادن
درسھای الزم را گرفت ،برای
ّ
دمکراسی اگر با
بس نيستُ ،پرشورترين دفاع ھا از
ُ
دمکراسی
تکرارروشھاوکارکردھا و
باروحيه ھای پيشين ھمراه باشدُ ،
ّ
اھميت اساسی دارد ،دربحث
را برقرار نخواھد کرد ،ديد انتقادی در اينجا
ّ
قدسات انديشی را بايد به کناری
وم ّ
سياست وتاريخ ،امامزاده سازی ُ
افکند ...ما ديده ايم که چگونه ميتوان با شعار آزادی ،استقالل و
جمھوری ،آغاز کرد و انقالب شکوھمند!! با شرکت ھمه اليه ھای
اجتماعی ،با تظاھرات عمومی که تاريخ جھان کمتر بخود ديده ،براه
انداخت وھمه آرزوی آزادی و فرمانروايی قانون
وحاکميت مردم را در
ّ
چندماه برباد رفته يافت ،ديده ايم که ُ
وتعھد ُپردامنه
حتی پويـــايی انقالبی
ّ
٢٥١
دمکراسی بسنده نبوده است«.
عـــمومی برای
پيشبرد ُ
ُ

 - ٢٥١نگاه ازبيرون-٢٠٨ -٢٠٢ -٢٠١ .
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ھمو سپس ازکتاب خاطرات ميرزا يحيی دولت آبادی چنين نقل
ميکند ...» :انقالبات سياسی اخيرسرمشق بزرگی به ما داد ...زيرا ديديم
حساس ترين افراد مملکت يک
دراين تغيير اساسی با فدا شدن جمعی از ّ
قدم ھم به جانب ترقی برنداشتيم ،يک ريشه از ريشه ھای استبداد کنده
نشد ،بلکه ّ
زقوم ]ميگويند درختی است در جھنم با ميوه ھای بسيارتلخ[
استبداد که يکی از دوچشمه سياه وتاريک جريان داشت در آنجا فرورفت
واز ھر چشمه بافشارسختی بانام قانون سردرآورد ،ديديم ريشه ُکھنی
را کنديم وبه جای آن ازطبقات پايين ملت شاخه گرفته غرس کرديم،
ھمان خار و خس ھا را بار آورد که از آن ريشه ُکھن بار آمده بود...
بايد اعتراف کنم که در ِ
ومشروطيت برای ُحسن
مدت چندين سال آزادی
ّ
اداره خود لياقتی بخرج نداديم و نتوانستيم از آزادی وعنوان حکومت
وشيادان
ملی استفاده نماييم ،آزاديخواھان بجان يکديگر افتادند ،دزدان
ّ
و ..لباس مشروطه خواھی دربرکرده به ميدان آمدند و جا را برای وطن
٢٥٢
پرستان واقعی تنگ کردند«.
آيا براستی مردم ما نياز به جاده و خيابانھای اسفالته و راه آھن
و مھمانخانه سازی که ازعوامل مھم جذب گردشگر خارجی است و
مدرسه )از دبستان تا دانشگاه( نداشتند ويا شايسته داشتن چنين وسايل
و امکانات نبودند ،آيا با تأسيس مدارس سطح معلومات ايرانيان ّ
تنزل
کرد!؟ آيا الزمه استقالل وآزادی سواد و جاده و صنعت نيست؟! داوری
نامدار در مجلس چھاردھم و
رجل سياسی
درباره سخنان دکتر مصدقُ ،
ِ
ھمچنين در کتاب خاطراتش را با خدماتی که رضاشاه برای کشور و
مردم ما انجام داده است ،به خوانندگان واگذار ميکنيم.
دکتر اميراصالن افشار ،درکتاب خاطراتش در برابر پرسش آقای
ميرفطروس ميگويد » :فراموش نکنيم که مايک ّ
سن ِ
ت سالم پارلمانی
دموکراتيک پايدار نداشتيم ،برای اينکه اساسا ً جامعۀ ايران ،يک جامعۀ
فئودالی وعشيره نشين بودوھرايل وقبيله ای قلمروحکومتی خود را
داشت وباصطالح سازخودش را ميزد ،حتا در دموکرات ترين دوره ھای
تاريخ معاصر ايران ،ميبينيم که ھم قوام السلطنه وھم دکتر محمد مصدق
وھم دکترامينی باتعطيل کردن مجلس وگرفتن اختيارات فوق العاده
٢٥٣
وقانون گزاری ،خواستندحکومت کنند«.
و اما پرسش دوم :باين شرح که :آيا قوانين مشروطه اصوالً
سازاستقرار يک نظام دموکراتيک درايران بود،
در برگيرنده و يا زمينه ِ
که رضاشاه را متھم به تعطيل کردن آن ميکنند؟

 - ٢٥٢ھمان ٢١٠ -٢٠٩.
 - ٢٥٣خاطرات دکتر اميراصالن افشار۵۴٣ .
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ازجمعيت کشوررا
 آيا درقانون اساسی برای زنان که ھمواره نيمیّ
تشکيل داده و ميدھند ،حق رای دادن وانتخاب شدن در مجالس
قانونگزاری ويا حق برابری بامردان داده شده بود؟
 آيا ھم ميھنان پيرو سايراديان ومذاھب وآيين ھا ،برخوردار از حقوقبرابربا شيعيان بوده اند؟
توجه به ھم ميھنان پيرو ساير اديان ومذاھب ،تأکيد دررسمی
 آيا با ّّ
موظف به
بودن طريقه مذھب شيعه دوازده امامی که پادشاه ايران
پاسداری از آن شده بود ،نقض غرض از آزادی ودموکراسی نيست؟
 آيا اصل يازدھم قانون اساسی که نمايندگان مجلس را در بدو کاراز ھرکيش وآيينی موظف ،به ادای سوگند به قرآن ميکند ،از مصاديق
دموکراسی بود؟ )در زمان پھلوی دوم تاکيدی بر اين اصل نبود و
نمايندگان مجلس از اديان ديگرمجاز به سوگند به کتاب دينی خود
بودند(.
 آيا محروم داشتن ھم ميھنان پيرو ساير اديان ومذاھب وآيين ھاازمقامات کليدی ،از جمله وزارت ونخست وزيری و...ازمصاديق
دموکراسی وآزادی است؟
مصوبه مجلس شورای ملی ،باشريعت و اصوالًبا
 آيا انطباق قوانينّ
رعايت دستورالعمل و رھنمودھای شرعی ،امکان برقراری رژيمی
دموکراتيک وجود دارد؟  -آيا قيد به سلطنت رسيدن فرزند ذکور
شاه ،ناديده گرفتن حقوق انسانھايی باعنوان بانوان نيست؟
 آيا در رسمی وقانونی شدن مذھب شيعۀ جعفری در کشوری که دارایباورمندان اديان و يا مذاھب ديگرند ،ناديده گرفتن حقوق بخشی از
٢٥٤
افرادآن کشور نيست؟
 آيا در کشوری ورشکسته و زھوار در رفته با نھادھای اقتصادی َب َدویوبا نود درسد مردم بيسواد وبه ھمين مقدار روستايی
ومشتی شيوخ و خان گردنکش وحاکمان زور
ودامداروچادرنشين ُ
گو ومقتدر وناتوانی ودرماندگی دولت مرکزی وتسلط ھمه جانبه
دودولت انگليس وروسيه تزاری برامور کشورما ،آيا ميتوان براين
باور بود که با تدوين قوانينی زير نام مشروطه ،آزادی ودموکراسی
درايران پيش از کودتا برقراربوده ورضاشاه آن را به تعطيلی
کشانيده بود؟
ترديدی نيست که ازبرای برقراری دموکراسی درھرسرزمينی،
بايدزمينه آن فراھم شده باشد ،واين زمينه جز از راه فرھنگ سازی با
توسعه مراکز آموزش و پرورش وروشنگريھای الزم و ّ
مؤثر وريشه
امنيت وآرامش ويکسان
کن شدن فقر و تنگدستی و فساد و برقراری ّ
 - ٢٥٤بسياری از ياد شده ھای باال چه در دوران قاجار و بويژه در دوران پھلوی بکار گرفته نشده
است .به ھمين دليل دوران پھلوی بويژه پھلوی دوم دوران بسيار نزديک به دموکراسی و سکوالريسم
را پشت سر گذاشته است .ويراستار
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نسيت وبسياری
بودن حقوق ھمه ھم ميھنان از ھردين ومذھب و آيين وج ّ
ازعوامل تأثير گذار ديگربه دست نخواھدآمد.
اگرچه درشرايط آن ايام برقراری مشروطه باھمه نقاط ضعف
قانون اساسی؛ گامی به جلو و در خور تحسين کوشندگان آن بود ،اما
کدام دولت برسرکار از زمان برپايی رژيم مشروطه ويا چه مقامی خودرا
ّ
موظف به رعايت بند ھای مفيد ھمان قوانين ميدانسته است و يا با
اوضاع وشرايط اجتماعی وسياسی آنروزھا چگونه ميشد درکشورما از
دموکراسی دم زد!؟ مشروطه با توجه به آنچه که تاکنون دراين کتاب
آمده است ،عمالًتعطيل بود و در چنان فضای سياسی واجتماعی بودکه
رضاخان ظھورکرد ،به زبان ساده تراينکه رضا خان مشروطه راتعطيل
نکرد ،بلکه تعطيلی مشروطه بود که رضاخان را برسر کارآورد.
چگونه ميتوان دم از استقالل و آزادی به مفھوم راستين کلمه
حتا درروزھايی که درايران رژيم مشروطه برقراربود زد ،که دولتھای
برسرکار ونمايندگان مجلس شورای ّ
ملی ّ
حتا جرأت اعتراض به
دخالتھای بيجای نمايندگان دو دولت بيگانه در دو دھکده مجاور پايتخت
را نداشتند و يا اگر گاھی ھم اعتراضی ومخالفتی ابراز ميشد ،دولتھای
انگليس و روس کمترين
کوه وشکايتھا
توجه واعتنايی به آن ِش َ
ّ
نميکردند ،و يا بدون کسب نظر و موافقت دولت ايران ،اقدام به
استقرارنيروی نظامی در شمال و جـــنوب وشــرق ايران کرده و در امور
داخلی آن بدون پروا دخالت ميکرده اند و بنا به رأی وتصميم خودحتا
از زندانی واعدام کردن اتباع ايرانی دريغ نميورزيدند وپاسخگو ھم
نبودند ،وھمچنين درامورمالی ايران دخالت ونظارت داشتند و
برسرکارآمدن ويا برکناری دولت ودولتمردان ايرانی بسته به نظر
وموافقت آن دو دولت بود و درتقسيم ايران بين خود قراردادھايی منعقد
ميکردند ...باچنين وضع و شرايطی آيا ميشود براين باوربود که ايران
حتا درزمان برقراری رژيم مشروطه ،از استقالل برخورداربوده است
تابتوان نشانه ھايی ازآزادی ودموکراسی درآن ديد؟
اگرچه درزمان رضاشاه ،کشوربه گونه ای آتوريتر اداره ميشد
وجای کمترين انکار نيست ،که درشرايط موجود آن روزھا ،برای بيرون
کشيدن جامعه ازآنھمه مشکالت سياسی و اجتماعی؛ چاره ای ُجزگزينش
راھی که او برگزيده بود نبود ،اين رضا شاه بود که توانست درزمان
کوتاه پادشاھی اش با گسترش آموزش و پرورش رايگان درکل ّ جامعه
از پسر و دختربا تأسيس مدارس از ابتدايی تا دانشگاھی ،ازپير و جوان
باتشکيل کالسھای شبانه )اکابر( ّ
حتا آموزش درسربازخانه ھا وتأسيس
امنيت درسراسرکشور واحداث ھزاران کيلومتر
فرستنده راديويی وايجاد ّ
راه شوسه وراه آھن که صرفنظر از فراھم شدن زمينه وامکان دادوستد
ِ
نقاط
بيشترمردم
بازرگانی در داخل وخارج ازکشور ،ارتباط ھرچه
ِ
٢٠٠
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دورافتاده رانيز برای آشنايی و مراوده بامردم ساير نقاط فراھم ساخت
وانجام بسياری ديگر از کارھای زير بنايی که سياھه آن دربخش پايانی
اين گفتار خواھد آمد ،رضا شاه توانست به بسياری ازآرزوی مشروطه
خواھان جامه عمل به پوشاند وزمينه را تا حدود امکانات مالی وزمانی
ازبرای برقراری دموکراسی فراھم سازد ،که متأسفانه درزمان کوتاه
پادشاھی او که دگرگونی فرھنگی درجامعۀ ما نيازبه زمان دراز
تروسازوکارھای بيشتری داشت ،از برايش فراھم نگرديد.
چگونه ميتوان درغارزندگی کرد ويازندگی شبانی وکوچيدنی
داشت وبه دموکراسی رسيد ،چگونه ميشوددريک سرزمين
زھواردررفته وورشکسته و ناامن وخان خانی وفقدان ارتباطات ،در
زمانی بسيار کوتاه دموکراسی برقرار کرد ،چگونه ميشود از طريق
وتخصصی،
مکتب خانه ھا وبدون داشتن افرادی با تحصيالت عاليه
ّ
طی قليل سالی آماده
جامعه عقب مانده را برای پذيرا شدن دموکراسی ّ
ساخت ،چگونه ميتوان با شيخ وخان ازقانون ودموکراسی سخن گفت
وآنان را به رعايت موازين دموکراسی وادارکرد؟
بايد واقع بين بود ،باپروبال خيال نميتوان پرواز کردّ ،
توقع
درحدامکانات و ُمقتض ّيات زمان ومکان باشد ،برای تکامل
وانتظاربايد
ّ
ھرچيزی گذشت زمان ھمراه با پی گيری وآموزش وروشنگری ھای
الزم از عوامل اصلی ميباشند که رضا شاه تا آنجا که شرايط وزمان
کوتاه پادشاھی اش اجازه ميداد از ھيچ کوششی دراين راه فرو
گذارنکرد.
ميرزايحيی دولت آبادی ،که خود شاھد اوضاع نکبت
بارروزھای پيش از رويدادکودتا بوده است ،دربخش پايانی کتابش به
تاريخ ديماه ١٣١۴مينويسد...» :درعين تاريکی ھا که اززندگانی
روزمره خودگاھی ميخواھند مرافرو بگيرند ،يک خاطره بزرگ آنھارا
ومسرت خاطر مياندازد ،وآن اين است
ازھم پاشيده مرا متوجه روشنايی
ّ
که پيش ازجنگ عمومی]جنگ جھانی نخست[ وشکست قطعی حکومت
ننگين تزاری ،ھرايرانی وطن پرست بغيرازاشخاص خوشبين ويابی خبر
ازاوضاع ،روزگارزوال استقالل سياسی واقتصادی ايران راپيش بينی
ميکردواميدی به بقای اين مملکت درتحت حکومت ايرانی نداشت ،ولی
بدل ساخت و اوضاع خارج
پيش آمدھا اين نااميدی را به اميدواری ُم ّ
وداخل به اين ملت ُمھلت داد وفرصت بخشيد که نفسی تازه کرده
تجديدحيات نمايد ،اکنون ماداريم ازآن فرصت استفاده ميکنيم وھنوز
چندسال به اين مدت باقی است دراين صورت که اين فرصت ھنوز بلکه
ھنوزھاداريم وازطرف ديگرچندين ھزاردختروپسر کشوری ولشکری
داخل وخارج مشغول تحصيل اند ومعارف سرچشمه ای است که خود
ّ
بالطبع آبھای گل آلود راصاف ونواقص خويش رابذاته برطرف ميسازد
٢٠١
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وميتوان بطورقطع گفت ايران ازخطرزوال استقالل نجات يافت ،ايران
برای ھمه وقت مال ايرانی خواھدبود]به زبان ساده يعنی بابرآمدن
رضاشاه[ واين است آرزوی حقيقی ھرايرانی وطن پرست والبته مشروط
قدس نياکان
است به يک شرط وآن اين است که ايرانی سه اصل ُم ّ
راپيروی کرده راستی ودرستی درگفتار وکردار وپندار را شعار خود
سازدوبداند ھـــرچه ھست در راستی است و چـــراغ دروغ فروغی
٢٥٥
ندارد« .
احمد کسروی ،درباره رضاشاه ،درکتابی باعنوان »سرنوشت
ايران چه خواھد بود؟« که درسال  ١٣٢۴=١٩٤٥وزمان حضور
نيروی نظامی روسيه شوروی درايران وقدرت حزب توده انتشار يافته
است مينويسد ...» :سران حزب توده ميگويند در زمان رضاشاه درايران
تنھا نفوذ انگليس جاری بوده ،به گفته خودشان سياست ايران يک طرفه
بوده واکنون بايد دوطرفه باشد ،به ھر اندازه که انگليس نفوذ دارد
شوروی ھم دارای نفوذ باشد ،اين چيزی است که درگفته ھا ونوشته
ھای خود تکرار کرده اند«.
کسروی ،اين خواست را باطل
وناروا شمرده و نيز نفوذ دولت
سست
انگليس درايران را ناشی از ُ
نھادی وکوتاه انديشی وفساد
مردان سياسی پيش ازروی
کارآمدن رضاشاه ميداند ،اوبی
آنکه از غوغای برخی پروا کند،
در ادامه نوشته اش مينويسد...» :
درباره کارھای کشوربه ايرانيان
خوش ميافتد که به آلودگيھای توده
خود گردن نگذارند وھرکس خودرا آراسته وپيراسته شمارد وھمه گناه
ھا را به گردن انگليسی ھا بيندازند ،اين خود موضوعی است که اين
توده بيمار است ،دريک کاری که اينھمه دستھا از داخل ايران دخالت
داشته ،شما ھمه را فراموش کرده ميگوييد انگليسی ھا کرده اند ،سران
حزب توده دراين زمينه ُمبالغه شان بيشتر است ،مثالً درباره رضاشاه
عقيده دارند که ُجز آلتی دردست انگليسی ھا نبوده است وھرچه کرده
به دلخواه آنھا کرده ،درحاليکه چنين نيست ،ھمه ميدانيم که رضا شاه
لشکرکشی به خوزستان کرده وآن مخالف سياست انگليسی ھا ،بلکه
مخالف ميل آنھا بود ،انگليسی ھا باخزعل پيمان بسته بودند که برطبق
آن خزعل در تحت حمايت انگليسی ھا باشد ،بااين حال رضاشاه
لشکربرسر خزعل فرستاد و ترتيب اورا بھم زد ودولت را درخوزستان
مدرس مخالف رضاشاه بود
دارای اقتدارگردانيد ،در آن
قضيه سيد حسن ّ
ّ
 - ٢٥٥حيات يحيی ،دفتر چھارم۴٣۶ -۴٣۵ .
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که چه درمجلس و چه در بيرون کارشکنی ھای بسيار کرده آشکارا به
خزعل حمايت نشان ميداد،با اين حال شما رضا شاه را آلت دست انگليسی
ھا ميشماريد و مدرس را يکی از قھرمانان ملت به حساب ميآوريد؟ اين
است نمونه وارونه بودن حقايق دراين کشور ،شما از يک سو ميگوييد
انگليسی ھا طرفدار ارتجاع اند وازيک سو رضاشاه را که کارھايش به
ضد ارتجاع بوده آلت دست انگليسی ھا ميخوانيد ،من نميدانم اين
ّ
دوسخن باھم چگونه سازگاراست!؟ از روزيکه رضاشاه ،ازکارافتاد،
ُ
راه اين ارتجاع گشاده گرديد ،ايالت که به زيرانتظام آمده بودند ،به حال
خريه آورد
س ّ
اول بازگشتند ،رخت وکاله يکسان بھم خورد ،ھيکل ھا به ُ
و باره در خيابانھا نمودارشد ،سينه زنی ،قمه زنی واين قبيل اعمال
محرم که ممنوع شده بود ،دوباره آزاد گرديد ،زنھا که
وحشيانه ماه
ّ
ازچادر بيرون آمده بودند آزادی يافتند که به آن بازگردند ...ميدانم که
خواھند گفت از رضاشاه دفاع ميکنم ،ازتاريخ ايران دفاع ميکنم ،ودراين
چندسال تاريخ ھم لگدمال شد وراھش ُگم شد ،من عادت نکرده ام سخنی
را برخالف حقيقت بشنوم وبه دفاع قادرباشم وازخودخودداری نشان
بدھم«.
اللّھيار صالح ،يکی از رجال سياسی وازطرفداران دکتر مصدق
و از پايه گذاران جبھه ملی وپيشگامان نھضت ملی شدن صنعت نفت و
عضو ھيأت خلع يداز شرکت نفت ايران وانگليس ،گفتاری دارد که
درھفتگی نامه کيھان لندن به شماره  ۶٩٣مورخ  ١۶بھمن ١٣٧۶
) (١٩٩٧به چاپ رسيده است ،ميگويد» :برخالف آنچه که اغلب
اشخاص درنتيجه بی اطالعی اظھار ميکنند وميگويند رضاشاه تابع
ِ
خود
انگليسی ھا بود ،تا آنجاکه من اطالع دارم شاه فقيد ھر چند به گفته
مدت
انگليسی ھا باکمک آنھا برسرکار آمد ،ولی آن مرحوم درتمام ّ
سلطنت خود ،حتی پيش از آنکه به مقام سلطنت برسد ،سعی داشت ايران
را ازاسارت استعمار انگليس آزاد نمايد وازجمله کارھايی که برای
رسيدن به اين مقصود انجام ميداد ،کوشش دايم درجلب عالقمندی آمريکا
به سرمايه گذاری درايران وبخصوص درامر استخراج نفت بود که اولين
دفعه موضوع سرمايه گذاری آمريکاييان دراستخراج نفت اياالت شرقی
وشمالی وشمال غربی ايران باقض ّيه سقاخانه وقتل ماژر ايمبری منتفی
گرديد ،واقعه دوم مذاکراتی بود که درزمان وزارت دارايی داور با کمپانی
نفت ام ايرانين اويل کمپانی ) (am Iranian oil companyوابسته به
ومنتھی به انعقاد قرارداد و
شرکت نفت ) (sea boardانجام گرفت ُ
تصويب آن از طرف مجلس شد ،ولی اين قرارداد ھم به شرحی که
توضيح داده ميشود ،به جايی نرسيد .موقعی که مذاکرات راجع به اين
قرارداد با مستر کالب ويک نفر آمريکايی ديگر که سابقا ً وزيرمختار
آمريکا در ايران بوده است انجام ميگرفت ،عالوه بر مرحوم داور ،من
ماليه ،در
و مرحوم نصرﷲ جھانگير رييس اداره امتيازات ونفت وزارت ّ
اين مذاکرات دخالت داشتيم وغير از او و خود شاه فقيد ،اَ َحدی حتی
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سری
معاون وزارت دارايی اطالع پيدا نکرد و به راستی موضوع ّ
نگھداشتن اين مذاکرات يکی از وقايع جالب واستثنايی اين کشور بود
که با وجود مراقبت شديد ،انگليسی ھا وسفارت انگليس در تھران )با
اينکه مذاکرات راجع به اين امتياز طول کشيد( کامالً بی اطالع بودند و
موقعی از موضوع ُمستحضر شدند که مرحوم داور قرارداد را بعد از
کسب موافقت رضاشاه به مجلس شورای ملی تقديم کرد وتقاضای
تصويب فوری آنرانمود .مرحوم نصرﷲ جھانگير روزی که قرارداد به
مجلس رفت وانگليسی ھا ازآن باخبرشدند به اتاق من دروزارت دارايی
آمد وگفت" :رييس شرکت نفت ايران وانگليس امروزسراسيمه به اتاق
من آمد وفوق العاده خشمناک بود از اينکه دولت ايران بدون کسب نظر
و اطالع انگليسی ھا به آمريکايی ھا قرارداد نفت منعقد کرده است وبا
تغي ُر ُمشت روی ميز من زد و گفت ما نخواھيم گذاشت ديگران دکان در
ّ
مقابل نفت ما باز نمايند ،ظاھراً انگليسی ھا به تھديد خود عمل کردند،
زيرا به فاصله کمی بعدازتصويب قرارداد درمجلس شورای ملی وموقعی
که درتھران کمپانی "ام ايرانين اويل" اداره آبرومندی باز کرده حتی
مقداری ماشين آالت استخراج نفت به بندرشاه آورده بودند ،ناگھان و
مقدمه نامه ای از کمپانی آمريکايی به وزارت دارايی رسيد و
بدون ھيچ ّ
به استناد اينکه معادن جديدنفت درنقاط ديگربدست آمده که استخراج
آنھا با صرفه تر ميباشد ،يکی از مواد قرارداد را ُمستمسک قرارداد و
انصراف خود را از استفاده ازاين امتياز به دولت ايران اعالم کردند که
٢٥٦
اين عمل فوق العاده باعث ناراحتی شاه فقيد گرديد«.
اگرچه درباره چگونگی کودتا وروی کار آمدن رضاشاه به
قدرلزوم وکفايت اشاراتی شده است ودولت انگليس پس ازرويداد سوم
اعالميه ای به شرحی که پيش ازاين به آن اشاره
طی
ّ
شھريورّ ١٣٢٠
ً
گرديد ،دخالت خود را در برپايی کودتا رسما تکذيب کرده است ،مع ذلک
درباره اين عبارت از نوشته اللھيار صالح که "شاه فقيدھرچند به گفته
ِ
خود انگليسی ھاباکمک آنھا برسرکارآمد "...يادآوری نکته ای را اگرچه
مختصر ضرورميداند که ،چون رضاشاه دست انگليسی ھارا ازايران
کوتاه کرده بود ودرامورآموزشی و بازرگانی وعمرانی کشور به ساير
لکه دارکردن وتخفيف
دول اروپايی و آمريکايی توجه ويژه داشت ،برای ّ
او به اشاعه اين چنين اباطيلی پرداختند ،اما زمانيکه او از کار کناره
سری منتشر شده ازسوی
گرفت ،به تکذيب آن گفته ھا برآمدند و اسناد ّ
وزارت امورخارجه بريتانيا نيز )که به پاره ای از آنھا تا آنجا که در
گنجايش اين کتاب بود اشاره شده( به روشنی حکايت از عدم دخالت
 - ٢٥٦توجه دارند دولت انگليس انگار سرزمين و معادن ايران ارث تلق خودشان است با دولت ايران
رفتار ميکردند .محمد رضا شاه پھلوی ھمانند پدرش از اين موضوع بسيار ناراحت بود و تنھا در
دوران ايشان از سال  ١٩٧٥به اينسو ايران توانسته بود تسلط کامل به منابع نفت خود داشته باشد
که شرکت ھای نفتی به پيروی از انگليس در بيرون راندن شاھنشاه و آوردن خمينی ھمه تالش
خودرا بکار بستند .ويراستار
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وحتا عدم پيش آگاھی دولت نامبرده از رويدادکودتا بدست نيروی قزاق
دارد.
ّ
طی مقاله ای به تاريخ  ٨سپتامبر ١٨] ١٩۴١
مجله تايم،
ّ
قاجاريه
شھريور  [١٣٢٠با اشاره به وضع درھم برھم ايران درزمان
ّ
مينويسد ...» :حکومت مرکزی قدرت نداشت ،راه ھا فقط برای قاطر و
امنيت را سلب کرده بودند ،قحطی
شترمناسب بود ،خانھا وقبايل محلی ّ
ُحکمفرما بود ،درچنين اوضاعی
رضاشاه ابتدا به عنوان وزيرجنگ،
سپس نخست وزير وبعداً پادشاه ،مانند
خشم خدايان شمشير خود را فرود آورد.
رضا شاه ،ارتش را سروسامان
داد ،به غارتگری خاتمه بخشيد ،حق
ومداخله درامورسياسی را از
قضاوت ُ
ُمالھا گرفت ،ازدواج کودکان را ممنوع
ساخت ،زنان را از زيرحجاب درآورد و
وضع اجتماعی خانوادگی آنان رابھبود
ِ
ودانشگاه ُمدرن بوجود
بخشيد ،مدارس
آورد ،دستگاه دولتی برپاشد و ساختمانھای متناسب برای آنھا ساخته
ايران زمين افتاده را روی پاھايش قرارداد ،راه
شد ،بطور خالصه وی
ِ
وراه آھن ساخت وبانک ملی تأسيس کرد ،کاپيتوالسيون را ازبين ُبرد،
بدل کرد ...کار
وی يک ناسيوناليست بود ونام "پرشيا" را به ايران ُم ّ
رضا شاه در ايجاد ايران نوين از کار کمال آتاتورک دشوارتر بود،
پيرامون کمال آتاتورک بسياری ازروشن فکران وکارشناسان تحصيل
کرده اروپا ديده وجود داشتند ،درحاليکه رضا شاه ايران نوين را ازھيچ
بوجود آورد.
ھر قدر رضا شاهُ ،مقتدرتر ميشد نسبت به انگليسی ھا بدبينی
بيشتری پيداميکرد ،بطوريکه به صورت شير انگليس پنجه انداخت و
در سال ١٣١٠)١٩٣١ھـ ـ خ( پرواز ھواپيماھای امپ﷼ ايرويز
برفضای ايران راممنوع ساخت ...دو ھفته پيش دونيرويی که شاه ھرگز
نميتوانست فکرکند باھم بسازند ]روسيه وانگلستان[ به ھم نزديک شدند
و باھم ساختند وبه آرزوھای او ]رضاشاه[ پايان دادند«.
در شماره  ١۵مورخ تابستان  (١٩٨٧) ١٣۶۶فصلنامه ره
مھدوی" يکی
آورد ،چاپ لوس آنجلس ،مقاله ای به قلم "ابراھيم
ِ
ازبلندپايگان رژيم پيشين درج شده بود ،از آنجا که خود ناظراوضاع
واحوال ايران پيش و بعد از کودتا بوده است ،از اينرو بخشی ازآن را
دراين گفتارميآوريم ،او مينويسد» :اگرمانسبت به رضاشاه
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باطرزتفکرفرنگی ودموکراسی يونانی نگاه کنيم ،قضاوت مان معقول
ُ
ومنطقی نخواھد بود ،زيرا حکومت وپيش آمدھای تاريخی وزندگانی ما
غيراز اين بوده است ،ما بايد مبنای قضاوت رابرزندگی خودمان وواقع
مليون
بينی بگذاريم ،بعدازانقالب مشروطه ،غير از شخص رضاشاهّ ،
وزمامداران ما جانب منفی را اختيار کردند ،چيزھايی را ميخواستندکه
دسترسی به آنھاغيرممکن بود ،رضا شاه کشوری خراب وويرانه وازھم
پاشيده وعقب افتاده راتحويل گرفت وکشوری نسبتا ً پيشرفته وآباد تحويل
داد.
قضاوت راجع به اوضاع واحوال زندگی رضاشاه درشأن
ورخين و ُم ّ
حققين است وآنچه که من مينويسم يادداشتھای پراکنده
م ّ
اززندگانی شخصی وآنچه کم وبيش درطول زندگی خودم درپيش آمدھای
سياسی ناظرآن بوده ام ،ميباشد ...دولت ايران اسمی بالرسم بودووقتی
رضاشاه قدرت را بدست گرفت ھمه کارھارا ازصفر شروع کرد و در قدم
اول با تشکيل ارتش منظم وژاندارمری وپليس درسراسر کشور ،دست
خوانين و راھزنان را کوتاه کرد ،با اجرای قوانين مالياتی ووصول انواع
ماليات ،بودجه رامتعادل کرد ،به تدريج با ايجاد دانشکده معقول ومنقول
وتشکيل اداره ثبت اسناد وسجل احوال ونظارت برموقوفات ،قدرت
آخوندھا را از ميان برداشت ،با معمول داشتن ُکت وشلوار ،مردم ايران
را به شکل واحد درآورد ،القاب دروغين سلطنه ودوله را ازبين ُبرد ونام
خانوادگی را معمول کرد ،باراه ھای شوسه ،شھرھای دور افتاده ايران
را به يکديگر متصل نمود که موجب بسط تجارت ورونق گرفتن صادرات
و واردات شد ،باگرفتن عوارض از قند و شکر موفق شدکه شمال وجنوب
ايران را بوسيله راه آھن به يکديگرمتصل کند ،صنعت وھنر را تشويق
ھمت رضاشاه مادارای کارخانه ھای سيمان ،پارچه بافی ھا وقند
کرد ،به ّ
و کارخانجات اسلحه سازی شديم وبا اينکه سوادچندانی نداشت ،برای
يبرد ،مدارس را دولتی کرد وبقدری در
دانش شوق وذوق زياد بکار م ُ
سراسر کشور مدرسه بازکرد که برای ھمه امکان آموختن ونوشتن
فراھم بود ،ازخدمات بزرگ او تأسيس دانشگاه ـ دانشکده کشاورزی و
دامپزشکی ودانشسرای عالی است ،ھرسال عده ای رابخرج دولت به
مدت بيست سال ]١۶سال[ بدون آنکه وامی
اروپا ميفرستاد...رضاشاه ّ
از داخل وخارج بگيرد ،بودجه کشور را متعادل نگاھداشت ...اگر به
رويه که رضاشاه پيش گرفته بود درصورتيکه به درآمد نفت ھم
ھمان ّ
دست نيافته بوديم دارای ھمه چيز بوديم«.
توجه داشته باشيم که اينگونه نوشته ھا درباره رضاشاه ،چون
ّ
در زمانی نگارش شده است که نه او ونه جانشين اش نه تنھا درقيد
حيات نيستند ،بلکه سلسله ايست ساقط شده ،لذا نه شائبه تملق و
چاپلوسی درآن ھست ونه اميد وانتظار پاداشی ،ازاين رو ميتواند
روشنگر گوشه ھايی ازتاريکی ھا باشد.
٢٠٦
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سيروس غنی ،مينويسد ...» :رضاشاه طرح جامع برنامه ريزی
شده ای برای نوسازی ايران نداشت ،ولی اصالحات بسياری را که به
نظرش برای احيای کشورضروری بود ،به اجرا گذاشت ،ھنگام حمله
روس وانگليس ،حکومت مرکزی قدرتمند ،آزاد از دستکاری قدرتھای
خارجی ،آزاد از ھرگونه گردنکشی عشيره ھا ونفوذ ناروای مذھبی ،بر
ايران فرمان ميراند ،حکومتی که ايران نظيرش را در ١۴٠سال گذشته
تاريخ خود بچشم نديده بود ،ساختارمالی کشوراستوار بود و گامھای
نخست صنعتی شدن برداشته شده بودونھادھايی بوجودآمده بودکه پنجاه
سال فقط حرفش زده شده بود ،اما قدمی بسوی آن برداشته نشده بود.
وجود مراکز متعدد قدرت ،ويژگی دوران پيش از پھلوی بود ،رضاشاه
سرکردگان وگروه ھای قديمی را ازبين ُبرد ،نھاد ھای نوين بوجود
آورد و شالوده فعاليـّـت ھای فزاينده اقتصادی ،اجتماعی وفرھنگی دولت
خاصه شکل تازه ملی گرايی پی افکند
را ريخت ،مکتب ومسلکی جديد،
ّ
و در واقع دولت ملی امروزی ايران را بنيان نھاد ،رضاشاه فيلسوف ـ
شاه افالطونی نبود ولی بی گمان پدر ايران نوين ومعمار تاريخ قرن
٢٥٧
بيستم کشور مابود«.
دکتر عسکرحقوقی ،از پژوھشگران تاريخ مينويسد ...» :رضا
شاه مردی که به مدرسه نرفته بود و دانشگاه نديده  ٢٥٨وبه اصول
دموکراسی دنيای غرب آشنا نبوده است ،مردی استثنايی ولی غيوربا
ُخلق وخوی ويژه خود ،بسيار وقت شناس ،خشن ،کم حرف وکم معاشرت
باسری نترس وقلبی ماالمال از عشق به ايران وبه فرمانروايی درآن،
روش ومنش فرمانروايی اش به دور از دموکراسی وتنھا گرايش باطنی
امنيت به ھر قيمتی که ممکن باشد آنھم بدون
وسيری ناپذيرش به ايجاد ّ
ومتداول ،بلکه باشتاب بيش از اندازه وتالش
رعايت تشريفات معمول ُ
امنيت کامل درسراسر ايران را گره گشای بازسازی
خستگی ناپذير،
ّ
ونوسازی ايران ميدانست ...به پندارمن ،پادشاھی رضاشاه را نميتوان
س ّنتی حکومت ،يعنی
تحت عناوين معمولی درسی ،مانند اَشکال ُ
دموکراسی ،جمھوری ،حکومت فردی ،حکومت استبدادی ونظاير آنھا
ومصلح بود ...رضا شاه
مطرح کرد ...رضاشاه مردی ُم
قتدروپر جذبه ُ
ُ
مردی ملی ومردمی بود ،از ميان توده مردم برخاست وبرای ھمين مردم
دردمند و بينوا قيام کرد ،مردی ُم ّ
ترقی وسازنده بود و در راه نوسازی
وبھسازی وبھروزی ايران وايرانی لحظه ای فارغ نبود ...مردم فلکزده
ايران که از ظلم وستم حکومت قاجار و فشارھای دو دولت استعمارگر
 - ٢٥٧برآمدن رضاخان و۴٢٨ -۴٢٧ - ...
 - ٢٥٨اين نکته الزم به ياد آوری است که پيش از برآمدن رضا شاه کسان ديگر ھم به مدرسه نرفته
دانشگاه نديده بودند مدرسه و دانشگاه را رضا شاه برای بار نخست درست کرد .مدرسه ای نبود
کسی سواد بياموزد ولی رضا شاه بزرگ بيسواد نبود .سفرنامه ھای خواندنی ايشان گواه است.
ويراستار
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انگليس وروس بجان آمده بودندچون ديدندکه رضاخان به شايستگی و
وھمت واالی خود ،ايادی ويرانگر داخلی وخارجی راقلع و
نيروی اراده
ّ
پريشان ُمشرف به نابودی حتمی را ازلبه پرتگاه نجات
قمع نمود و ايران
ِ
داد ،بی کمترين ترديدی زمام اختيارايران را به کف باکفايت اومينھند و
غرق وطن را به اوميسپارند ،وباورويقين دارند
کشتی شکسته درحال
ِ
که فقط رضاخان قادراست آرامش ونظم رادرايران باز گرداند و کشور
٢٥٩
را در راه پيشرفت وتعالی قراردھد«.
طی مقاله ای زيرعنوان
روزنامه رويال ايشيان سوسايتیّ ،
»پانزده سال سلطنت رضا پھلوی« به تاريخ اکتبر ) ١٩۴١آبان ماه
 (١٣٢٠يعنی دوماه پس ازکناره گيری رضاشاه ازمقام سلطنت و
خروجش ازايران ،درباره اش نوشت :بدون شک تاريخ آينده ،زندگانی
سياسی واجتماعی رضاشاه پھلوی را روزی قضاوت خواھد کرد واکنون
نقل داستان زمامداری وخدماتی را که به ايرانيان انجام داده واصالحات
اساسی که درزمان وی صورت گرفته است ،برای خوانندگان خالی از
فايده نيست ،وضع ايران پيش ازجنگ بين الملل اول تيره وتار و سراسر
کشور را بدبختی وانحطاط اخالقی فراگرفته بود ،ضعف وفساد دستگاه
مرکزی ،عشاير را ُگستاخ نمود بطوريکه قوانين وانتظامات عمومی را
ھيچ رعايت نميکردند ،دولت مرکزی ھيچگونه اراده واختياری نداشت،
قدرت روسيه دراستانھای شمالی بيش از پيش شده ودرتمام شئون رخنه
يافته بود ،از طرف ديگر انگلستان برای جلوگيری از تھديد درجنوب
ايران اقداماتی مينمود ...بطور خالصه رشته کارھا ازھم ُگسيخته شده و
ھيچ روزنه اميدی نمودارنبود ...يکی از بزرگترين خدمات برجسته او
امنيت عمومی وقانون وھمدوش ساختن ايرانيان با
برقراری نظم و ّ
تجدد بود ...اگر از نظر بيطرفی بنگريم ميبينيم که شاه سابق
کاروان ّ
حس ميھن دوستی خود اگر سياست غلطی راھم برحصول
بواسطه
ّ
استقالل کامل ايران دنبال کرد نميتوان اورا سرزنش کرد ...با سنجش
عمليات شاه سابق بايد اعتراف کرد که وی خدمات شايانی را درراه
٢٦٠
رستخيز وتجديد حيات ملی ايرانيان انجام داده است«.
سيروس غنی ،مينويسد ...» :حال که به گذشته ميانديشيم چنين
مينمايد که انقراض سلسله قاجار وپادشاھی رضاشاه کامالً قابل پيش
بينی بود ،با اين حال دراسفند  ١٢٩٩پس ازانجام کودتا ،حتی تيز ھوش
ترين ناظران نيز نميتوانستند پيشگويی کنند که رضاخان بزودی به تاج
و تخت ميرسد ...به ھرتقديرقدرتھا وگرايشھای مقاومت ناپذيری دراينجا
بکاربود وروال پيشين را بی ربط ميکرد ،از جمله بيش از يک قرن
خواری ]کشيدن[ ازممالک خارجی ،ناکامی وعده ھای مشروطه ،تجزيه
کشور به مناطق نفوذ ]بين دوکشور روسيه تزاری وانگلستان براساس
 - ٢٥٩فصلنامه رھاورد ،شماره – ٢۴رويه ھای ١۴٧-١۴۶
 - ٢٦٠رستاخيزايران ٨٠٢ .تا ٨٠۵
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جد وجھد درتحميل قرارداد  ١٩١٩بر
قرار دادھای  ١٩٠٧و ّ [١٩١۵
ملتی ازپا افتاده درچنگال نيروھای بيگانه به ھنگام جنگ جھانی اول،
ُجنبشھای جدايی طلب در چھار استان بزرگ وثروتمند کشور ،ترس از
طماع و
عياشّ ،
افتادن ايالتھای شمال به دست بلشويکھا ،پادشاھی ّ
سياستمداران ِسنخ قديم درانجام ھرگونه اقدام
ضعيف النفس ،ناتوانی
ِ
ّ
وامنيت،
کليه آثارنظم
ّ
مؤثر ،بی اعتباری تدريجی اين جمع وناپديدشدن ّ
اينھا ھمه ،صحنه را آماده پيدايش رھبری ُپرتوان وخودکامه کرد...
ت ُ
راکم اين عوامل مردم را فرسوده کرده بود ،استعدادرضاخان آن بود که
دريافت مردم به ش ّدت آرزومند حکومت ُمقتدر مرکزی اند ،تابه بی
نظمی خاتمه دھــد ،ملوک الطوايفی عشاير و وابستگی آنھا را به
وجنبشھای جدايی طلب پايان
خارجيان از بــين ُبرد وبه جنگھای داخلی ُ
٢٦١
بخشد«.
کشورايران ومردمش درآنچنان شرايط وروزگاری بسر
وپر احساس سرود:
ميبردندکه عارف قزوينی شاعرآزاده ُ
ُ
ايران بود آن چشمه صافی که کنونش
بگرفته لجن تاگلو وزير زقــن را
کو مرد دلــــــيری که به بازوی توانا
بزدايد ازاين چشمهِ ،گل والی ولجـن را
اصالح زنا اھل مــــخواھيد که نبود
يک مرتبه شمــــشيرزنی ،دايره زن را
ويا بانومستوره سلماسی سرود:
فر کيان آرزو کنند
»ايرانيان که ّ
بايد نخست کاوه خود جستجوکنند
مردی بزرگ بايد وعزمی بزرگتر
تا حل ّ ُمشــکالت به دستور او کنند
شد پاره پرده شرف ازغيرت شما
سوزن بياوريد که زنھا رفو کنند«
فرخی يزدی:
و يا ّ
»ای مرغ سحر بناله دورا دور
بيھوده مکن توخويشتن رارنجور
زينسان که گرفت خواب غفلت مارا
بيدار نميشويم تا نفخه صور«

 - ٢٦١برآمدن رضاخان و۴١۵ - ۴١۴ -...
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وبسياری ديگر ازاين دست اشعار از ديگر شاعران آن روزگاران
که جملگی بيانگر اوضاع وشرايط اسفبار ايران ،پيش از رويدادکودتا
ميباشد.
آری اينچنين بود ،ھمه درآرزوی ظھور کاوه وبه دنبال ُمنجی و
مردی بزرگ با عزمی بزرگتر ومقتدر بودند تا ايران وايرانی را از گرداب
نجی باعزم و اقتدار
نا بسامانيھا وسقوط برھاند ،اما پس از ظھور اين ُم ِ
امنيت وکوتاه شدن دست دولتھای بيگانه از ُمداخله در امور
و استقرار ّ
داخلی وبازيافتن
يشتربه آنچه که پيش از
ّ
حيثيت واعتبارودستيابی ب ِ
برآمدن رضاشاه از آرزوھا بود ،به َت َب ِع ذھن فراموشکار ويا غرض
ورزی ودشمنی ،نه تنھا خدمات رضاشاه ناديده گرفته شد ،بلکه چه
ُتھمت ھا ونارواھا که نثارش نکردند!
علی ميرفطروس ،درتارنمای خود در نقد و بررسی نوشته دکتر
ھوشنگ صباحی ،زيرعنوان سياست انگليس وپادشاھی رضاشاه،
مينويسد» :ظھوررضاشاه ،قدرت گيری وسپس حکومت بيست ساله
]١٦ساله[ وی ،شايدمھم ترين ُمباحثه يامنازعه سياسی درتاريخ ھشتاد
ساله اخيرايران است به جرأت ميتوان گفت که درتاريخ معاصر ايران،
شخصيتی رابتوان يافت که اينھمه دشمنی ودشنام رانصيب خود
کمتر
ّ
کرده باشد ،باتوجه به اينکه رضاشاه را به حق ميتوان بنيانگذار ايران
ودشنام ھا ،شگفت انگيزوشگرف
نوين ناميد ،حجم عظيم اين دشنه ُ
مينمايد ،اين ّ
تنف ُر سياسی ،اساسا ً ازسوی حزب توده و نيز از سوی
برخی گروه ھای سياسی ـ مذھبی انتشاريافت که باظھوررضاشاه ،پايگاه
حزبی وجايگاه اجتماعی خود را از دست داده بودند ،اينک پس از گذشت
ھشتاد سال وبا فروپاشی ديوارھای سياسی ـ ايدئولوژيک وفرونشستن
ُغبارھای کينه وکدورت ،ميتوان چھره رضا شاه را در آئينه تاريخ
روشنتر ديد و داوری ُمنصفانه ای درباره وی داشت.
ِ
آسياب قدرتھای روس
درآن زمان که ايران بين دوسنگ
وانگليس ،و بی کفايتی و فساد شاه قاجار و اکثر دولتمردان و رجال
قاجار ،ھرروز ُخردتر و ضعيف ترشده بود ،يک روز دولت روسيه فالن
امتياز را ميگرفت وروزديگردولت انگليس خواستار بھمان
امتيازوقرارداد بود ،تقسيم ايران بين دو اَ َبر قدرت روس وانگليس )در
سالھای  ١٩٠٧و  (١٩١۵چيزی بنام ايران وملت ايران باقی نگذاشته
بود ،انقالب  ١٩١٧در روسيه ومسايل ومشکالت داخلی آن کشور ،ايران
را به حياط خلوت يا ُمستعمرۀ دولت انگليس َب َدل کرده بود ،بطوريکه
ماميت
درکنفرانس صلح پاريس ) (١٩١٩برای اعاده استقالل وحفظ ت ّ
باسلطه دولت انگليس برايران ،ھيئت اعزامی
ارضی ايران و در مخالفت ُ
ومشاورالملک انصاری( را به کنفرانس
ايران )محمد علی فروغی ُ
مزبورراه ندادند ،وضع بگونه ای بود که به قول وزيرمختارانگليس:
٢١٠
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ايران ملک متروکه ای بود که به حراج گذاشته شده بود و ھر دولتی که
پول بيشتری يا زور بيشتری داشت ميتوانست آن را تصاحب کند ،بی
امنيت اجتماعی باعث شده بود تا ھريک
ثباتی ھای سياسی و فقدان ّ
ازسران ايالت ورجال سياسی برای حفظ منافع
وموقعيت خويش ومصون
ّ
تعرضات و تجاوزات رايج ،خود را تحت الحمايه يکی ازدوقدرت
ماندن از ّ
وجھی )مانند
وم ّ
بزرگ )روس و انگليس( قرار دھند ،رجال صديق ُ
مشيرالدوله و مستوفی( نيز يا مجبوربه مصالحه ومماشات بودند و يا
ومسئوليت دولت ھا استعفا ميدادند وسکوت
اساسا ً از سرپرستی
ّ
حد متوسط دوام کابينه ھا دراين دوران ،دو ـ سه ماه بود )تنھا
ميکردندّ ،
مشروطيت ٣۶ ،بار کابينه عوض شد!( اين دوران تا
درده سال اول
ّ
ظھور رضاشاه را بدرستی ميتوان عصرسقوط کابينه ھا ،ناميد.
درچنان شرايطی ،قدرت گيری رضاشاه ،ازيک طرف ،ناشی
از اوضاع آشفته ايران وناتوانی دولتمردان قاجار بود ،وازسوی ديگر،
ناشی ازحمايت اکثر رھبران سياسی وروشنفکران ترقی خواه ايران از
"شخصيتی مقتدر" بعبارت ديگر :حمايت ھای مردمی وخصوصا ً
ّ
ُپشتيبانی عموم رھبران وروشنفکران ترقی خواه عصر )مانند سيد احمد
کسروی ،عارف قزوينی ،محمودافشار ،علی دشتی ،محمدتقی بھار ،کاظم
زاده ايرانشھر ،ابراھيم پورداوود ،محمدعلی فروغی ،علی اکبرسياسی،
ايرج ميرزا ،علی اکبرداور ،سيد حسن تقی زاده وسليمان ميرزا
اسکندری )رھبرحزب سوسياليست وپدرمعنوی حزب توده( و تا مدتی
نيز دکتر محمد مصدق ،زمينه ساز قدرت گيری »سردارسپه« بودند ،در
]منجی[ بودند که آرامش
اين دوران ،ھمه درانتظار يک شھسوار ناجی ُ
امنيت را برقرار کند ...رضاخان ،با ھوشياری سياسی ،استفاده
و
ّ
ّ
مناسب
ومدرن جامعه،
سنتی ُ
ازموقعيت ھا وبھره برداری از نيروھای ُ
ّ
توانست عموم احزاب ونيروھای سياسی را بسوی خودجلب کند.
پيروزی بلشويکھا درروسيه ) (١٩١٧دولت انگليس را از
گسترش وحشت سرخ ،در ُجنبش ھای گيالن ،آذربايجان وخراسان و...
ھراسان ساخت ،اين ُجنبش ھا باعث ترس دولت انگلستان دربربادرفتن
مناطق نفوذ آن کشور ،خصوصا ً درمناطق نفت خيز جنوب گرديده بود و
رضاخان با دور انديشی وواقع بينی توانست از اين رقابت ھای موجود
در جھت ھدفھای سياسی خود استفاده کند.
تاريک چگونگی قدرت گيری رضاخان
ِ
پژوھشھای اخير ،زوايای
را آشکارميکنندونشان ميدھند که درکودتای سوم اسفند  ١٢٩٩و روی
کار آمدن رضاشاه ،دولت انگليس نه تنھا نقشی نداشت ،بلکه بسياری
از دولتمردان مھم انگليس )مانند لرد کرزن وزير امور خارجه انگليس(
از وقوع کودتای رضا خان دچار حيرت شده بودند و لذا نميدانستندکه
رھبران کودتاچه ميخواھندوياچه ھدفی را دنبال ميکنند ،درباره "عدم
٢١١
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ُمداخله واقعی انگليس در روی کارآمدن رضاشاه" »جان فوران«
فھرست بلندی از نظرات ُم ِ
حققان خارجی را ارائه داده است» ...اين
پژوھشھا ،نظريه "انگليسی بودن رضاشاه" را قاطعانه ردميکنند.«...
برخی از تاريخ نگاران ونويسندگان ايرانی ،بخاطر غرض
ورزی و کينه جويی و يا به مصلحت شخصی ويابنا به انجام وظايفی در
برابر دريافت پاداشی که به آنان وعده داده شده بود وميشود ،ازاينکه
حق را لباس باطل بپوشانند وباطل را حق جلوه دھند ،ابايی نداشتند
وندارند ،و در اين راه حتا به ُمبتذل گويی ميپردازند ،بگونه مثال
زمانيکه "ژوزف استالين" رھبر ودبير کل حزب کمونيست شوروی،
ميليونھا انسان بيگناه کشورش را از ھستی ساقط ميکرد و حتا از حذف
فيزيکی ھمرزمان ودوستان خود درزمان مبارزه با تزار ،با گرفتن
اعترافات دروغين زير شکنجه ھای فوق طاقت آنان پروا نميکرد و در
نھايت قساوت وشقاوت حکم ميراند "احسان طبری" از سران حزب توده
ايران که از رضاشاه بخاطر برقراری حکومت ديکتاتوری انتقاد ميکرد،
چنين سرود:
چھره الھام بخش استالين
نوررحمت ميفرستد بر زمين!
و يا وقتی نويسنده کتاب زندگی پرماجرای رضاشاه] ،اسکندر
ميب َرد تا درباره رضاشاه بنويسد ،لطيفه ھای ُمبتذل
دلدم[ دست به قلم َ
رايج بين عوام را درراه پاچه خواری و کاسه ليسی رھبر انقالب اسالمی،
به آن سردار بزرگ نسبت ميدھد مينويسد» :موقعی که رضاخان
کودتاکردودرتھران حاکم نظامی ومالک الُرقاب ھمه شده بود ،روزی
بااعوان وانصارخود قدم ميزد ،تابلويی نظرش را جلب کرد که روی آن
نوشته شده بود »پيراھن وزيرشلواری فروخته ميشود« از يکی از
اطرافيانش که کوره سوادی داشت خواست تا متن تابلو را برای اوبخواند
وچون ازمضمون تابلو مطلع شدگفت :عجب روز وزمانه ای شده ،ما
٢٦٢
ھمه جور وزيری شنيده بوديم ُجز وزير شلواری و.«...
در ذکاوت وشعور رضاشاه حتی به گواھی بسياری از مخالفانش
جای کمترين شک وترديدی نيست ،ضمنا ً به موجب مدارک واسناد بسيار
و دست نبشته ھای او که دربسياری از ُک ُت ِ
ب تاريخ نگاران وخاطره
نويسان آمده است ،وعکسھايی که از او درحال خواندن مطالبی از پشت
تريبيون مجلس شورای ملی دردست ميباشد جملگی اظھارات کسانی را
رد ميکند ،رضا شاه اگرچه تحصيالت
که به بيسوادی اواشاره ميکنندّ ،
آکادميک نداشت ،اما خواندن ونوشتن را درخدمت نظام وپيش از رويداد
 - ٢٦٢زندگی پرماجرای رضاشاه ،نگارش اسکندردلدم – ۶١۵ .اينچنين نوشته ھايی از روی کينه
و نادانی است .مسلم چنين نبوده و اسکندر دلدم ساخته است .ويراستار.
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کودتا آموخته بود) .چنددستخط وعکس سخنرانی اش درمجلس شورای
ملی که ازروی نوشته ای ادا ميکرد ،دربخش پايانی کتاب ديده ميشود(.
حسين مکی ،نويسنده کتاب دکتر مصدق ونطق ھای تاريخی او،
و تأليفات ديگر ،که مطالب آنھا بخاطر ُ
شھرت واعتباری که درروزھای
خلع يد از شرکت نفت ايران وانگليس ،بخاطر ھمراھی وھمگامی بادکتر
مصدق ،بدست آورده بود ،ومورداستناد برخی از نويسندگان قرارگرفته
است ،دربخش پايانی اين کتاب مينويسدّ …» :
البته خوانندگان گرامی
پس از مطالعه ِ نطقھای ايشان ،آنچه را که نگارنده اظھار ميکند تصديق
تقنينيه اگر چندنفر
خواھند فرمود ومن يقين دارم که درھريک از ادوار
ّ
مانند دکتر مصدق درمجلس ميبود ،کار مملکت ما دچار اين بدبختی و
سيه روزی نشده بود ،اميدوارم روش زندگانی ُپر افتخار ايشان برای
ھموطنانم بھترين درس تقوی وپرھيزکاری باشد وآنھا که ميخواھند
وم ّ
شخصاتی بايد
شخصيت ممتازی را احراز کنند بدانند که چه صفات ُ
ّ
داشته باشند تا به منظور برسند" ،نام نيکی گر بماند زادمی ــ به کزو
٢٦٣
ماند سرای زرنگار«.
تأسی از
خوب است بدانيدکه اين تاريخ نگار که ايرانيان را به ّ
افتخاروشخصيت واالی دکترمصدق ،به منظور نجات
ش پر
ّ
رفتار و منِ ِ
ايران ازسيه روزی وبدبختی فرا خوانده بود ،خود درآخرکار و در
ُبحبوحه مبارزه ممدوحش با دولت انگلستان برسرملی شدن صنعت نفت،
باھمه ايمانی که بنا به نوشته کتابش نسبت به دکتر مصدق داشته است،
وحساس نه تنھا درکنارش قرارنگرفت و از او ُبريد،
در لحظات ُبحرانی
ّ
ّ
بلکه در کنار مخالفان سرسخت اش ايستاد و خود واعظ غير ُمتعظ شد
و نشان دادکه ازچه قماش تاريخ نگاران است! حال بيانديشيم که از
رھگذرنوشته ھا وتعبير وتفسيرھای اينچنين تاريخ نگاران ونويسندگان،
چه ذھن ھا از مطالب نادرست وغرض آلود واغوا گرايانه آنان ُپر شده
است !؟
مصطفی فاتح ،مينويسد …» :رژيم بيست سالهُ ،معاندين
ومخالفين سرسختی داشت ،که پس از سقوط اوسعی نموده اند رژيم
مزبوررا دست نشانده ومطيع وفرمانبردار بيگانگان جلوه دھند… خرده
گيری وانتقاد وقتی که توأم باافسانه واغراق وافراط شودارزش حقيقی
وبرھان وسند،
خودرا از دست ميدھد ،وآنانيکه
ِ
درعوض دليل ُ
ناسزاگويی را پيشه خود قرار ميدھند ،ازراه حقيقت ُمنحرف شده وارزش
٢٦٤
واقعی انتقادات بجارا ھم ازميان ميبرند«.

 - ٢٦٣دکتر مصدق ونطق ھای تاريخی او٢٧٠ .
 ۵٠ - ٢٦٤سال نفت ايران٢٩٣ .
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عبدﷲ مستوفی ،مينويسد …» :در ھرحال اين عقايد عجيب و
ِ
غريب نچسب دروقتی اظھار شده است که دشمنان خارجی مرحوم
ضد او تحريک ميکرده اندواشخاص خالی ّ
الذھن
پھلوی ،جامعه را بر ّ
ھم ازاين القاآت ُم ّ
تأثر شده سعی ميکرده اندکه اعمال خوب پھلوی راھم
فعال
قوت نفس وموقع شناسی وھوش ّ
که درآنھا نشانه ھای باھری از ّ
او موجود است ،با اين توجيھات ،تعبير وتفسير کرده ،ازبين ببرند،
شايد اگر من ھم در آنروزھا چيزی مينوشتم ،بيش وکم دنبال مطاعنی از
ھمين قماش برضرر مرحوم پھلوی ميگشتم ،ولی امروز که انتشارات
از بين رفته وحقايق را بھتر ميتوان ديد به ھمان داليلی که درباال به آنھا
تصورات باقی نيست وبايد گفت
اشاره شده است ،ديگرراھی برای اين
ّ
که اقدام سردارسپه درکندن ريشه خزعل وخاتمه دادن به اين شيخوخ ّيت
حمره وبنی کعب وبنی ُط ُرف ،که آلت دست خارجی ومايه خراب ماندن
ُم ّ
خوزستان زرخيز بود يکی از کارھای بسيار بسزای سردارسپه است و
قوت نفس وشھامت را بخرج داده وروح تاريخی
در اين اقدام منتھای ّ
ايرانی را در مقابل خارجی ھا تازه کرد… روسھا دراين تاريخ
سردارسپه را کسی ميدانستند که مانند لنين واستالين وساير سران
وبرضد سلسله سلطنتی که ھفتم
بلشويک ،ازميان توده بيرون آمده
ّ
ميچ َرد ،مشغول کار
شخص آن ]احمدشاه[ درپاريس به خرج ملت فقير َ
شده و دارد پروبال کثيف ونمايندگان زشت بدعمل اورا يکی ،يکی درھم
ميشکند وبنابراين روسھا دراين روزھا سردارسپه را دوست داشتند و
حاجتی به اين قماش تعبيه ھا نداشتند که دولت انگليس وسردارسپه،
برای فريب دادن آنھا ُکمدی حاکمی را که برادرش را به چوب ميبست،
که مردم ازاو بترسند ،بازی کرده وھرروز انگليس خودرا عمداً زيرچوب
سردارسپه بيندازد که روسھا رافريب بدھد .اينھم يک نوع بدبختی است
که اگر گاھی ھم درجامعه ما کسانی پيداشوند که بتوانند حرف حساب
ايران را به ھمسايه ھای قوی بقبوالنند واز اقدامات خود برنفع جامعه
نتيجه ھم بگيرند بجای اينکه از آنھا تشويق کنيم وبه ضعيف الّنفس
قوت قلب بخشيده وازآنھا اشخاصی با شھامت
ھايی که
اکثريت دارند ّ
ّ
عمليات اين يک نفر را ھم با توجيھات
بسازيم ،برعکس عمل کرده
ّ
نچسب ،نتيجه دستور خارجی دانسته وبدست خودمان سند وسابقه
مداخله برای ھمسايه ھا ّ
وذلت تاريخی برای ملت ايران درست ميکنيم
و در ضمن حق مداخله رابرای ھمسايه ھا تصديق مينماييم که خودآنھا
ھم برای خودقائل نيستند ،درصورتيکه تاريخ بايد آئينه تمام نمای ملت
بوده ،خوب ھرکس را خوب وزشت اورازشت بنمايد وجامعه را به حقايق
آشنا کرده غرور ملی رادرافراد زيادکند ،نه اينکه تحت تأثير انتشارات
ھمسايه ھا واقع شده وبه طرز غير مستقيم اسباب يأس جامعه شود و
ريشه خدمتگزاری به ملت رابخشکاند… حاال ديگرموقع آن است که
ملت به وطن پرستی ھا وکارھای خوب اودرايام سلطنت اش پاداش
بدھد… و ما قدر خدمت ھای اورا به جامعه ميدانيم واورا دربسياری از
قسمت ھا خدمتگزار واقعی ملت ايران ميشناسيم وبخصوص از رفتار
٢١٤
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ناسزاوار خارجی ھانسبت به ايام اخير دوران سلطنت وزندگيش ،بسيار
٢٦٥
ناراضی ميباشيم«.
سيروس غنی ،مينويسد ...» :ھرگونه تالش برای نوسازی
کشور ،درمدتی چنين کوتاه خواه ناخواه گران وموجب سختی معيشت
بود ،رضا شاه درکارھايش مسلما ً بی امان بودوازاتباع خود انتظار
فراوان داشت ،ولی قاجارھا قاطبه خلق را به فالکت انداخته بودند ،بدون
آنکه پس از  ١٣٠سال سلطنت چيزی درمقابل ارائه کنند ،اروپا برای
صنعتی شدن واحداث شبکه راه آھن وارتش ملی خود ،ھمين سختی ھا
٢٦٦
و شايد مصيبت ھای شديدتر راکشيده بود«.
علی ميرفطروس ،درمصاحبه ای گفت» :اصالحات اجتماعی
رضاشاه برای پی ريزی مھندسی اجتماعی ،جھت خارج کردن ايران
ازقرون وسطايی خويش ،ازبرای مصدق جلوه ای نداشت ...بياد بياوريم
که رضاشاه باتــمام مشکالت مالی وباتمام کارھای عمرانی وآبادی
امنيت کــه انجام داده بود ،ديناری از ھيچ کشور خارجی
وزيربنايی و ّ
٢٦٧
نپذيرفت«
تکدی چند پادشاه اخير آن سلسله
درزمان شاھان قاجار ،دست ِّ
و دولتھای برسرکار ،ھمواره پيش دولتھای بيگانه دراز بودتا
سوروسات سفرعشرت بار آنان ودرباريان به اروپا ويا حقوق ودستمزد
نيروھای نظامی وکارکنان دولت باگرو نھادن منابع درآمدکشورفراھم
شود.
با يک نگاه گذرا به صورت بدھی ھای ايران درزمان رويداد
کودتاو به بھره ھای سنگينی که سياھه آن درپايان اين بخش نشان داده
شده است ،به يکی از رشته کارھای شايسته تقدير اودرواريز ويا تصفيه
اين بدھی ھاباتوجه به شرايط مالی دولت باآنھمه کارھای عمرانی و زير
بنايی وتشکيالتی ،پی خواھيم برد.
ژنرال سرپرسی سايکس ،مينويسد ...» :رضاخان سه ھزار تن
از قزاق ھای ايرانی را به تھران آورد و در فوريه  ١٩٢١ميالدی به
قسمی که نوشته شدزمام امورحکومت رادردست گرفت ،يک افسر
انگليسی که درسال  ١٩٢٠رضاخان رادرقزوين ديده بود ،اين قسم او
برزترين ،خوش سيماترين ومقبول
را تعريف نموده است »يکی از ُم ّ
ترين ايرانيانی بود که من تا آنوقت ديده بودم ،بسيار خويشتن داربود،
ولی وقتی من تعارفش کردم که با وسيله موتوری خودم اطراف اردو را
 - ٢٦٥شرح زندگانی من ،دفتر سوم ۶۴۶ .تا ۶۴٨
 - ٢٦٦برآمدن رضاخان و٢٧٣-٢٧٢ - ...
 - ٢٦٧تارنمای علی ميرفطروس.
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شکفته شد وبيش از يک ساعت پياپی از من سئوال
به او نشان بدھم ُ
متعجب بودم که چطور به اين سرعت مشکل ترين مطالب
ميکرد ومن
ّ
متوجه ميشود ،رضاخان ،که به مقام وزارت جنگ منصوب
و نکات را
ّ
قوت نفس عجيبی از خودنشان داد به اضافه ،وی ازمداخله بيگانگان
شد ّ
٢٦٨
ميبرد«.
بی اندازه رشک ُ
سيروس غنی ،مينويسد ...» :پيرنيا استعفای خود را روز ١٨
ارديبھشت ] [١٣٠٢تقديم کرد ،ولی شاه که درپاريس بود ،قبول نکرد،
شاه بالفاصله درصددبرآمد بداند وزارت خارجه انگليس چه کسی را
برای جانشينی وی ترجيح ميدھد ،وزير مختارايران درلندن به امر شاه
]قاجار[ نزد "لنسالت آليفنت" رييس بخش شرقی وزارت خارجه انگليس
رفت و گفت به دستورشاه به اطالع ميرساند که پيرنيا درآستانه استعفا
است ،اما او کسی را که دوست بريتانيا نباشد نخست وزير نخواھد کرد،
وزير مختار ايران سپس ميپرسد که نظر وزارت امور خارجه انگلستان
در مورد نخست وزيری رضاخان چيست؟ آليفنت ميگويد" :افسر نظامی
کمتر سياستمدار خوب ميشود«.
آنگاه پاره ای به غرض به تحريف تاريخ پرداخته ،احمد شاه را
شاھی آزاده ،ميھن دوست ومخالف سياست انگلستان ورضا شاه را که
حسرت ديدارش رابرخالف روال شاھان قاجار بردل وزيرمختار انگليس
)ريدر بوالرد( گذاشته بود ،به دست نشانده گی وگوش به فرمانی آن
دولت متھم ميکنند!
عباس ميالنی ،يکی از مخالفان دوران پھلوی] ،چريک بوده[
در گفتگويی با سيروس علی نژاد ،برنامه ساز " "BBCميگويد:
تجدد
»بنظرمن رضاشاه درايت شگفت انگيزی درمورد جنبه ھايی از
ّ
متعددی
تجدد را به تجربه ميدانست ،مثال
ّ
داشت ،يعنی خيلی ازارکان ّ
دراين زمينه وجوددارد ،از مسأله فرستادن دانشجو به خارج گرفته
تامسأله تأمين بودجه راه آھن از طريق ماليات.
رضاشاه ،به راحتی ميتوانست راه آھن را باپول نفت بسازد،
ولی گفت ما اگر بخواھيم راه آھن بسازيم بايد با ماليات بسازيم ...به
تجدد جالب بود ،ميدانست که تکنوکرات الزم
ھرحال نگاه رضاشاه به ّ
دارد ،ميدانست فرستادن دانشجويان به خارج يکی از بھترين راه ھای
استفاده از بودجه کشوراست ...جنبه ھای ديگرھم ھست ،درشوروی
لنين ميآيدو ميگويد سوسياليسم يعنی برق ،يعنی راه آھن ،ھمه از او
تعريف ميکنند ،ولی درايران رضاشاه آمد و گفت بايد راه آھن بسازيم،
برخی از رھبران ما از جمله دکتر مصدق گفتند نه! اين نظر
 - ٢٦٨تاريخ ايران ،دفتر دوم ٨٢٩-٨٢٨ .
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شکی بجانميگذارد
استعماراست! درحاليکه من اسنادی پيداکرده ام که ّ
که انگلستان باساختن راه آھن در ايران مخالف بود وانگليسی ھا تمام
سعی شان راکردند که رضاشاه راه آھن نسازد ،بعدھم که ديدند نميتوانند
متقاعدش کنند ،کوشيدند رضا شاه راه آھن را از سمت پاکستان
]ھندوستان پيش از سال  [١٩۴٨بسازد ،رضاشاه بازھم زيربار نرفت،
متجددين بجای اينکه از کار رضاشاه تعريف کنند ،تمام اين سالھا
ولی
ّ
گفته اند وھنوز ھم ميگويند که رضاخان اين راه آھن را به دستور
استعمار ساخت ،رضاشاه اين ايده ھای عجيب وغريب راداشت«.
ِ
وشواھدارائه شده )که اندکی
آنچه که از رھگذر اسناد ومدارک
است از بسيار( بدست آمده است ،اين است که برآمدن رضاشاه چيزی
تھور ،ميھن دوستی
بجز يک ضرورت تاريخی ھمراه با موقع شناسیّ ،
ُ
وج َنم اوبه ويژه بخت سپيد مردم ما نبود ،که او بادرک ومحاسبه
ژرف
َ
قتضيات زمان ازبرايش فراھم آورده
وم
امکانات
ه
ک
وقع،
م
وبه
درست
ّ
ُ
بود و ازسالھا پيش درانتظار چنان فرصت وامکانات بود ،سود ُجسته
٢٦٩
بود.
قتضيات موجود و
وم
ّ
مردان بزرگ تاريخ ھمواره درشرايط ُ
قتضيات ھمراه ومساعد
وم
ھمراه ،ظھور کرده اند،
ّ
دراھميت شرايط ُ
ّ
ميتوان به ضرس قاطع گفت که اگر جنگ جھانی نخست برپا نميشد و يا
تزار سقوط نميکرد و رژيم کمونيستی درروسيه برقرار نميگرديد،
آنچنان شرايطی برای برآمدن رضاشاه فراھم نميشد ،حتی اگربه فرض،
دولت انگلستان سعی دربرآمدن رضاخان وياديگری ميکرد ،چراکه رقيب
زورمندش مجال چنين کاری رابه آن دولت نميداد ،بويژه که نيروی قزاق
بودوياباتوجه به قرارداد  ١٩٠٧و ١٩١۵
در دست فرماندھان روسی
ّ
فرصت و امکان چنان ظھوری نبود ،مگر اينکه ايران دچار تجزيه ميشد
و روسيه تزاری بخش بزرگی ازسرزمينھای شمالی ايران را به موجب
قرارداد  ١٩١۵و موافقتنامه ھايی که بين متفقين پس از پيروزی بر
متحدين )آلمان  -اطريش وعثمانی( بسته شده بود ،ضميمه خاک خود
ميکرد.
در ُبحبوحه جنگ جھانی نخست ،زمانيکه تزار روسيه سقوط
کرد ،ورژيم کمونيستی درآن سرزمين برقرارگرديد ،و آنگاه که دولت
مرکزی شوروی توانست براستقالل طلبان قفقاز چيره شودوقوای
ژنرالھای ھوادار تزار را درھم بشکند ،ونيروی نظامی بريتانيا
)نورپرفورث( را از سرزمين قفقازبيرون وت ُاپشت کوه ھای منجيل در
خاک ايران به عقب براند ،وچندعامل ديگر ازجمله تھديد واتمام ُح ّجت
) (ultimatumروسيه شوروی وبلشويکھای خودی )که بخش وسيعی
 - ٢٦٩برآمدن رضاخان و٢٧٣ -٢٧٢ - ...
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از سرزمين گيالن را به اشغال خود درآورده بودند( به دولت بريتانيا،
مبنی براينکه درصورت تداوم استقرار نيروھای نظامی آن دولت در
ايران ،بسوی پايتخت )تھران( پيشروی خواھند کرد وشرايط ُبحرانی و
ضعف شديد دولت مرکزی ايران وھمچنين تحميل ھزينه کمرشکن
نخستين جنگ ويرانگرجھانی بربريتانيا که تاز ًه پايان يافته بودوفشار
نمايندگان مجلس نمايندگان ولُردھای آن کشور به رعايت صرفه جويی
در ھزينه ھا ازجمله ھزينه سنگين نگھداری نيروھای نظامی آن دولت
در ايران که درسال متجاوز از سی ميليون پوند ميگرديد ،واعتراضات
جھانی بويژه از سوی فرانسه و آمريکا و رسانه ھای خارجی از
ماندگاری نيروھای مزبور درخاک ايران ،آنھم پس از پايان يافتن جنگ
جھانی ،که مآالً ُمنجر به خروج تمامی نيروھای نظامی بريتانيا از خاک
حس ملی گرايی
ايران گرديد ،ومخالفت ھا وبيگانه ستيزی وبيداری
ّ
طی سالھا و
ايرانيان بجان آمده از دخالتھای ناروای دولت بريتانيا ّ
بسياری از عوامل ديگر ،از جمله زمامداران نااليق وبعضا ً وابسته به
بيگانه وبی خيالی و اھمال ِ
شاه ُگريز پا که زندگی دراروپارا به زيستن
در وطن و در کنار ھم ميھنانش ،ترجيح ميداده است ،از جمله پديده ھا
و عواملی بودند که رضا خان درحاليکه فرماندھی بيش از سه ھزار
ورتبه را برعھده داشت ،توانست با عزمی راسخ از
قزاق ازھر درجه ُ
آنچه که ازسالھا پيش درسرداشت ،ازآنھا بھره بگيرد ودست به کودتا
بزند.
دولت انگلستان که با رويداد کودتا دربرابرعمل انجام شده ای
قرارگرفته بود ،پس از يک سلسله کارشکنی ھا وتحريک سران قبايل و
عشاير به سرکشی و عدم اطاعت از دولت مرکزی وقطع پرداخت مساعده
ھای ماھانه ،به منظور به انقياد کشيدن رضاخان وحتا سرنگونی او ،و
زشت گويی ھای وزير مختار ووزيرامورخارجه بريتانيا ازاو و ..از آنجا
قتضيات سياسی ومالی بشرحی که گذشت مانع از مداخله مستقيم
که ُم
ّ
دولت نامبرده درامور داخلی ايران چون گذشته بود ،ناگزير گرديد
باتحمل ،رفتار کند ،بويژه
ظاھراً با رضاخان به سلوک ومماشات وگاه
ُ
اليت کمونيستھا وابسته به
وفع ّ
از آن زمان که رضاشاه مانع ازنفوذ ّ
کار رضا شاه رفع خطر جدی از برای
کرملين درايران شده بود ،که اين ِ
منابع نفتی جنوب ايران وھندوستان درحال آشوب نيزبود .بنابراين از
ديد دولت انگلستان ،اقتضاء ميکرد که ضمن تحمل رفتارخصمانه
رضاخان ،موذيانه به نشر اکاذيب برعليه او به پردازد.
ملک الشعرای بھار ،مينويسد ...» :معتقد شدم ودرجريده
نوبھار مک ّرر نوشتم که بايد حکومت مقتدری بروی کار آيد که قدری
تروفعال تر وبا ُجرأت دار ترباشد ...بايد جلوی ھرج ومرج فکری
قوی
ّ
قوت بخشيد ،بايدمرکز ثقل برای
و قلمی را گرفت ،بايددولت مرکزی را ّ
کشور تشکيل داد ،بايد "ملت" را ازچنگال دايه ھا ولـله ھای جاھل و
٢١٨
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نادان ومنفی باف ،نجات داد ،بايدپارازيت ھارا که من غير استحقاق به
اندام ملت چسبيده اند وخون اورا ميمکند ،کنده دور انداخت ...دراين
وضعيات آن روز
فکر من تنھا نبودم ،اين فکر طبقه بافکر وآشنا به
ّ
بود ،ھمه اين را ميخواستند ،چاره ای ھم نبود ،ما خود بواسطه رقابت
و عناد وکوتاه نظری رفقای خود ،موفق به ايجاد چنين حکومتی نشديم،
ناچار وثوق الدوله بروی کار آمد ،اوھم رفت وکودتا شد ورضاخان
وپرطاقت اعتقادی
پھلوی پيداشد ومن به اين مرد تازه رسيده وشجاع ُ
شديد پيداکردم واين ُرباعی را در وزارت جنگ ايشان گفتم وبه دفتر
وزارتی فرستادم:
سردارسپه راست دلی روشن وصاف
چـون آينه ای رفيع چون ُق ّله قاف
ازاوعمل است و از دگر مردان الف
٢٧٠
سردار سپه نميتوان شد به گزاف«.
اما با آنھمه انتظار وآرزوھای مردم بويژه به نوشته بھار» ،ھمه
وضعيات آن روزھا« زمانيکه ھمان دولت مورد
طبقه بافکروآشنا به
ّ
انتظار که انگيزه "بھار" درسرودن چنان ُرباعی شده بود ،برای
امنيت واحداث راه به منظورارتباط باخوزستان ،با مقاومت خان
برقراری ّ
ھای سرکش وياغی وراھزنان لرستان مواجه گرديد وعده زيادی از افراد
نيروی نظامی که پيش از درگيری با ياغيان ،ازسوی آنان به خاک وخون
افتادند وحتی وزيرراه )سرلشکر تھماسبی( نيز که برای سرکشی از
نتايج کار جاده سازی با اتومبيل رھسپارخرم آباد بود ،نتوانسته بود از
آن مھلکه جان بدر ببرد ،و از اين رو چاره ای جزقلع وقمع اشرار و
سرکشان آن سامان نمانده بود ،ھمان کسان که در انتظارروی کارآمدن
يک دولت مرکزی ُمقتدر بودند که بتواندگردن کشان وراھزنان را برسر
وامنيت را درسراسر کشور برقرارسازد ،لب به انتقاد
جای شان بنشاند
ّ
و خرده گيری گشودندکه چرا چند ده تن از ياغيان وراھزنان که
نميخواستند پای دولت مرکزی با احداث راه به قلمرو اقتدارشان بازشود،
امنيت درآن منطقه را
ُکشته شدند و حتی مأمور نظامی اجرای تأمين ّ
"قصاب" خواندند ،اما راه چگونگی به اطاعت درآوردن خانھای سرکش
ّ
امنيت را به طريقی
و امکان ساخت راه ارتباطی باخوزستان وايجاد ّ
غير از آنچه که انجام گرفته بود ،ارائه نميدادند ،زمانيکه به نوشته
بھار ،دست پارازيتھا که من غير استحقاق به اندام ملت چسبيده بودند
و خون آن را ميمکيدند کنده وبدور انداخته شد ،گفتند ظلم فاحشی بود
که دولت درحق آنان روا داشت ،ھنگاميکه "جلوی ھرج ومرج قلمی"
گرفته شد ،آه وفغان برآوردند که مشروطه تعطيل شد ،حال به کدام
قوه به فعل درآمده اشاره ميکردند ،معلوم نبود!؟ در حاليکه
مشروطه از ّ
 - ٢٧٠تاريخ مختصر احزاب سياسی ايران ،دفتر دوم١٠١-١٠٠ .
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ک .ھومان

به گواھی تاريخ ،بيدادگريھا وظلمی که درزمان برقراری مشروطه بر
ومنتقد تا پيش از رويدادکودتاروا ميشد،
مردم حتا بر طبقه روشنفکر ُ
نشانی وآثاری ازاجرای قوانين ديده نميشد .علی دشتی با يک انتقاد
آبکی ازوثوق الدوله نخست وزيرمشروطه ،بدون حکم دادگاه با پای
پياده تا قزوين برده ميشود تا از آنجا به خارج از کشور تبعيد گردد و
کم حاکم يزد )ضيغم الدوله( در
لبھای ّ
فرخی يزدی شاعر ،تنھا به ُح ِ
برابر انتقاد از او دوخته ميشود ،وبسياری ديگر ازمنتقدان قرارداد
 ١٩١٩به شھرھای دوردست تبعيدميشوند ويا به زندان ميافتند که اگر
بجز اين ميبود وملت حاکم برسرنوشت خود بود ،آنھمه آه وحسرتھا در
ميان نبودوکودتايی صورت نميگرفت.
وآنگاه که بساط شيخ خزعل دارنده نشان "ويکتوريا" از
امپراتوری انگلستان وعامل آن دولت ،برچيده شد ،وسرزمين ثروتمند
خوزستان ازيوغ اوکه دستش به خون بسياری ازمردم آن سامان حتا
برادر وبستگانش آغشته بود ،خارج گرديد ،آنرا نوعی ساخت وپاخت
صوری رضاخان با انگلستان ناميدند وسپس وقتی راه آھن سرتاسری
کشيده شد ،تا بخاطر انسداد راه ترانزيت ازسوی روسيه ،راھی برای
امکان مبادالت بازرگانی به خارج از کشور گشوده شود وايران از اين
طريق به دريای آزاد دسترسی پيداکند ،آنرا بنا به دستور وخواست
استعمار قلمداد کردند وباال خره ھمه خدمات ارزنده آن سردارمقتدری که
در آرزوی ظھورش بودند ،بدست فراموشی سپرده شدويا به تھمت و
ناسزا گويی برعليه وی انجاميد!
ضجه ومويه و
عبدﷲ مستوفی ،مينويسد ...» :ايرانيان بايد
ّ
گريه زاری برای بی خانمان شدن ،يابھتر بگويم خانمان پيداکردن الوار
]لُرھا[ را کنارگذاشته ،وبجای آن ھزاررحمت برآن کسی که اين خارآبادی
را از سرراه خوزستان کنده است ،بفرستند ،وازتمام نواحی کشور بسمت
خوزستان روآورده ،بزودی اين ايالت زرخيز را آبادکنند ،تاحق اين
خدمت بزرگ مرحوم رضاشاه پھلوی را به جامعه اداکرده باشند،
بخصوص که عبور خط آھن سرتاسری ھم ،راه آبادی را برای آنھا
٢٧١
سھل تر ،ووسيله ِ آنرا موجودتر کرده است«.
دکترعبدالحسين زرکوب ،مينويسد ...» :ضعف دولت مرکزی
در ايران که ناشی از اختالف احزاب مشروطه وازدسته بندی ھای رجال
بشدت دچار ُبحران کرد ،ازآن گذشته ھرج ومرج
حکومت بود ،ايران را ّ
اداری ومالی مملکت که ازصعوبت وصول ماليات پديد آمد نيز برتھديد
و تضييق ناشی از حضورقوای اجنبی درايران افزوده شد ...در مجلس

 - ٢٧١شرح زندگانی من ،دفتر سوم۶٣٣ .

٢٢٠

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

ھم که مجلس سوم محسوب ميشد ،زمينه برای روی کار آوردن دولتی
٢٧٢
قوی وکارآمد موجود نبود«.
ميرزايحيی دولت آبادی ،ضمن شرح بی سروسامانی ايران و
مردمش درايام پيش از رويدادکودتا مينويسد ...» :وھمه برميگردد به
نبودن يک مرد توانای دانا که قد علم نموده نه معلم طبابت ،بلکه معلم
جراحی که برای دريدن ودوختن وبيرون کردن خون فاسد ازبدن مريض
ّ
٢٧٣
ُمحتضر.«...
آری اينچنين بود ،ھمه بويژه نويسندگان ،شاعران ،روشنفکران
تحصيل کردگان خارج از کشور ويادواره نويسان ،ضمن شرح پريشانی
و درماندگی مردم ونگرانی از سقوط وتجزيۀ کشور ،درآرزوی ظھور
جراح وبرپايی يک دولت مرکزی با
يک سردار ،يک ُمنجی ،يک معلم ّ
اقتدار بودند ،چنانکه عارف قزوينی پس از ظھوررضاخان بارقه اميد را
در وجود او ميبيند وميسرايد:
ياد سردارسپه زنده درايران عارف
کشورروبه فنارا به بقا خواھد ُبرد
دربحرانی ترين ايام
جراح ُ
و ديديم آن سردار ،آن ُمنجی ،آن معلم ّ
کشور ومردمانش ظھور کرد ،اما بجای قدردانی از زحمات وخدماتش،
چه ُبھتان ھا ودشمنی ھاکه نثارش نکردندوبه جای پاداش وقدردانی،
جزا يافت ،با ھمه اين احوال خدمات ارزنده اواز سينه تاريخ زدودنی
نخواھد بود.
علی دشتی ،مينويسد» :وقتی ميبينم يک سرباز سوادکوھی که
نه از خانواده ھايی چون کامران ميرزا يا ظل السلطان بيرون آمده ونه
در مسکوتحصيل کرده ،به درجه ميرپنجی ميرسد ،بايد فرض کرد که
جوھر ذاتی ولياقت شخصی داشته است .ھمه نظامی ھا معتقد بودندکه
وجديت وسرمشق دقت ووجدان کاربود ،ازحيث
رضاخان نمونه انضباط
ّ
نظم وپاکيزگی ووقت شناسی ھم نمونه بودودرھردرجه ای مورد احترام
مافوق خودقرارميگرفت ،درمسيرزندگی سياسی واجتماعی خودمردی به
وطن پرستی رضاشاه نديدم ،اوسياستمداری عاقل وخوشفکروسازنده
٢٧٤
بود«.
قدمه کتابش که پس ازرويداد انقالب!
دکترمصطفی الموتی،
درم ّ
ُ
)شورش( اسالمی نگاشته شده است ،مينويسد ...» :برای خيلی ھا
 - ٢٧٢روزگاران٨٣٠ -٨٢٩ .
 - ٢٧٣حيات يحيی ،دفتر چھارم٧٩ .
 - ٢٧٤ايران درعصر پھلوی ،دفتر يکم۶١ .

٢٢١

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

بخصوص خارجی ھاشگفت انگيزاست مردی که درس نخوانده ومطالعه
نکرده وپايش به اروپا وغرب وھيچ کشورديگری )غير از ترکيه(
نرسيده بود ،چگونه توانسته است برنامه ھای وسيع عمرانی رادرپھنه
ايرانزمين به مرحله اجرا درآورد ...با زور و قلدری واراده فردی کشور
را اداره ميکرد ،ولی درعين حال نميتوان منکر وطن پرستی او وعالقه
وامنيت وترقی وتعالی کشور ورفاه و
فوق العاده اش به استقرار نظم
ّ
آسايش مردم شد ...آنھاييکه معتقدند رضاشاه را انگليسی ھا روی
کارآورده اند واورا به مقام سلطنت رسانيدند بايد بياد بياورند درايامی
که اين سربازرشيد وساده دربين نظامی ھای ايران درخشيد ،انگليسی
ھا نقش مھمی درکشورما داشتند ،وسالھای زياد بود که روس وانگليس
در اين کشور )سرنوشت ساز( بودند ،اگرگفته شود رضا شاه )ساخته و
پرداخته( انگليسيھا بود اين دوراز انصاف است ...و خالصه شايد بتوان
وامنيت و
گفت که جبرزمان ھمه را بفکر انداخت که برای استقرارنظم
ّ
از بين بردن ملوک الطوايفی ازمرد ُمقتدری که درراه نيل به ھدفھای
٢٧٥
خود گام برميداشت حمايت کنند.«...
درايران ،پيش از
سرآنتونی پارسونز ،آخرين سفير بريتانيا
ِ
رويداد شورش اسالمی دربخش پايانی کتاب خاطراتش باعنوان "سخن
آخر" در باره رضاشاه چنين مينويسد ...» :زلزله سياسی که درايران
بوقوع پيوست وچشم انداز کامالً متفاوتی ازايران برجای نھاد ،اگر از
دو انقالب بزرگ تاريخ معاصراروپا ،يعنی انقالب فرانسه وانقالب روسيه
وسيعتر وعظيم تر نبوده باشد با آنھا برابری ميکند ،باوجود اين من
امروز براين عقيده ام که از قرن شانزدھم به اين طرف فقط يک انقالب
در ايران روی داده وآن انقالبی است که رضاشاه پھلوی درايران به راه
انداخت .معنی انقالب از نظر من ويران ساختن زيربنای يک جامعه و
ساختن بنای تازه ای برروی آن است که بکلی بابنای پيشين متفاوت
باشد .رضاشاه دقيقا ًھمين کار را انجام داد ،اوشکل والگوی پيشين
سياسی – اجتماعی ايران رابکلی تغييرداد ،او ارتش نوينی بامعيارھای
اروپايی بوجود آورد...ونخستين گامھارا درراه تبديل بازارکھنه وا قتصاد
س ّنتی ايران به يک اقتصاد مدرن وصنعتی برداشت ،اوباارتش نوين خود
ُ
اقليت ھای قومی درھم
گردنکشان
ّ
ومدعيان خودمختاری رادرميان ّ
کوبيد ،فئودال ھا وعشاير سرکش را برجای خودنشاند و برای نخستين
بار در تاريخ بعد ازاسالم يک حکومت مرکزی مقتدرباتشکيالت وخدمات
٢٧٦
ِ
شابه کشورھای اروپايی درايران بوجودآورد.«...
ُم
باھمه اين اسنادومدارک وشواھد موجود و ُمستند ،به نوشته
داريوش ھمايون در وبسايت خود )» (www.d-homayoun.orgدر
 - ٢٧٥ھمان ۴ .
 - ٢٧٦غروروسقوط٢٢١ .

٢٢٢

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

شخصيت نشده
تاريخ ھمروزگارايران ھيچکس مانند رضاشاه ترور
ّ
است .سه نسل روشنفکران وسرآمدان فرھنگی وکوشندگان سياسی،
بيشترشان ،ازچپ ومذھبی وملی کوشيدند ازاوچھره ای زشت بنگارند.
دست پروردگان نامستقيم او ...نه کمتر ازرقيبانش ،برخودفرض دانستند
ھرواقعيتی نھاده ،اوراسرچشمه ھرچه درايران ناپسند مييافتند
که پا بر
ّ
بشمارند .خدمتھای اوخيانت و ميھن پرستی اش وطن فروشی به قلم
رفت .آنچه رانيز که نميشد از پيشرفتھای دوران او انکارکردياناديده
گرفتند وياساخته دست بيگانگان وجبرتاريخ شمردند ،دشمنانش را اگر
چه ناسزاوارترين ،به زيان او باال بردند .به ھزينه اوازترسويان
پولدوست
ومرتجعين دشمن آبادی وآزادی ايران وعوامل ثابت شده
ِ
بيگانه ،قھرمانان آزادی ساختند.«...
دريغم آمد که به بخشی از مصاحبۀ دکتر علی مير فطروس با
مسعود لقمان ،بمناسبت انتشارچاپ دوم کتاب آسيب شناسی يک
شکست ،دررابطه با رضا شاه اشاره نکنم ،او در پاسخ مسعود لقمان
که پرسيده بود» :چنانکه در کتابتان ھم آمده ،شما در يک خانواده
مصدقی ]توده ای[ بزرگ شده ايد وزنده ياد پدرتان ازدوستداران مصدق
بود...
ميرفطروس ،ميگويد :بله ،مرحوم پدرم )حاج سيد محمد رضا
ميرفطروس( از دوستداران دکتر مصدق واز معتمدين معروف شھر بود
و گاه ،گاه ،کارت تشکری راکه مصدق )بخاطر کمک پدرم درخريد اوراق
قرضۀ دولتی( برای اوفرستاده بود ،يواشکی به ُرخ ماميکشيد .پدرم به
رضاشاه ارادت فوق العاده ای داشت ووقتی ميخواست که از مدارا و
ھمبستگی ملی حرف بزند ،به بيرون مغازه کتابفروشی اش اشاره ميکرد
پطرس ارمنی« است
و ميگفت» :ببين پسرم! روبروی مغازه ما »مسيو ُ
پطرس« بزرگترين مغازه عرق فروشی شھر را دارد .سمت
که با »مادام ُ
چپ مغازه ما ھم آقای »عبدﷲ يوسفی« است که بھايی ونماينده شرکت
سيدمحمدرضاھستم ،ولی ميبينی که چه
پپسی کوالست .من ھم که حاج ّ
سفته وام ھای
روابط انسانی وخوبی باھم داريم وحتی دربانک ھاُ ،
ھمديگر را ضمانت ميکنيم ...اين ھا جزو دستاوردھای دوران رضاشاه
است .رضاشاه مارا آدم کرده است.«...
محمد نوری زاد ،از حزب اللھی ھای مؤمن درجريان انقالب
]شورش[ اسالمی ،در نوشته ای در وبسايت خود بتاريخ  ٢۵خرداد ماه
 ،١٣٩۴درباره رضاشاه چنين مينويسد ...» :من از ُق ّله امروز که به
ِ
وبلندسالھای پيش ازبرآمدن رضاشاه مينگرم ،ميبينم
گذشته ھای پست
عجب بلبشويی بوده دراين سرزمين ازھم دريده وعجب زحمت ھا کشيده
رضاشاه برای نظام بخشودن به انتظامات ھمه جانبه کشور!
٢٢٣

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

آخوندھا دراين سالھا تاتوانستند برسرپھلوی ھا کوفته اند
تابساط کشورخواری خودرابيارايند ،اگر بتوان گفت! رضاشاه باھمه
سوادی که نداشت ،وباھمه تلخکامی ھايی که درکارش ميپيچيد وباھمه
نداری ھا و ُتھی دستی ھا که سفره سرانه کشور را به ھيچ ميفسرد،
شخصيت ھای ھمطرازخوددرخشيده است ،ما
بسيارفراتر از تراز متداول
ّ
اسالم زده ھای اين نظام اينجوری ،که معموالً به نبوغ دانشمندان وانسان
ھای نابغه خيره ميشويم وتحسين شان ميکنيم ،بسرعت ازخيره شدن به
نبوغ رضاشاه درفراھم آوردن ُمقدرات اقتدار مرکزی ويکپارچه کردن
ُک ّليت کشور روبرميگردانيم  ...با اطمينان ميگويم :رضاشاه آن مردبی
سواد ،بقدرھمه عمر ھمه آخوندھا در ھمه تاريخ ،به رواج سواد وآگاھی
دراين سرزمين مدد رسانده است ،خدمتی که رضاشاه به ايران وايرانيان
کرد ،درسالھای پس ازيورش اسالمی در ناجوانمردانه ترين شکل ممکن
به ھيچ گرفته شد ،بی آنکه آخوندھا به ُرخ بکشند که اگر تختی وبختی
يافته اند ،ازبرکت زحمت ھای آن مردبزرگ بوده است ،وگرنه حتما ً
کشور به چندپارگی درافتاده بودومعلوم نبود ايران را درکجای اين
بايدميجست«.
چندپارگی
ُ
بی مناسبت نديديم که در بخش پايانی اين کتاب به مصاحبه
خبرنگار ديلی تلگراف ،با رضا شاه که در تاريخ  ١۴شھريور ١٣٠٩
صورت گرفته بود ،اشاره ای داشته باشم ،خبرنگار مزبور پيش از
مقدمه ميپردازد که به درج
آنکه از مصاحبه اش با شاه بنويسد ،به ّ
بخش کوتاھی از آن مصاحبه اکتفا ميکنم ،او مينويسد ...» :حکومت
ايران ،يک حکومت خودمختار خيرانديشی است که به طرز بسيار عالی
و شايسته با احتياجات مملکت خود وفق ميدھد ،ودرطول زندگی يک
نسل به اندازه ای کشوررا به ترقی وتعالی سوق داده که معموالً درمدت
بيش از يک قرن صورت نميگيرد ،برای رھايی از مشکالت ونوميدی
ھای پس از جنگ ،يک مرد نيرومند وآھنين پنجه برای ايران ضرورت
داشت ...تمام کارھا به کاخ سلطنتی مراجعه ميشود وروی ميز
اعليحضرت ُپر ازشکايات بازرگانانی است که نميتوانند نخ بخرند يا
کسانيکه دراتخاذ صنايع جديد بايدتشويق شوند.
مسائل مربوط به مھاجرين ،اوراق مربوط به نظام وظيفه يا
گزارشھای کشاورزی تمام موردرسيدگی قرار ميگيرد وازوقتی که
روسيه خودسرانه فراريان رادرخاک ھمسايگان تعقيب ميکند ،تلگرافاتی
راجع به حوادث آذربايجان ،مقداری از وقت شاه را ميگيرد ،ھمچنين
روی ميز او ُپراز نمونه ھای ّ
غالت ومحصوالت صنعتی وگزارشھايی از
ادارات و يکدنيا مطالب ومشکل ديگر مربوط به زايرين وزمين لرزه و
راه آھن وراه شوسه وگمرک ميباشد! باتمام اين تفصيالت ،شاه متانت
خود را ازدست نميدھد ،ودربرابرمشکالت مقاومت ميکند ،از شاه
پرسيدم آيا به نظر اوخطر بلشويسم ايران را تھديد ميکند؟
٢٢٤
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اعليحضرت درپاسخ من اظھارداشت :بھيچوجه ،شما از ھمين
جا پی ببريد که گروھی ازايرانيان به باکو و ايروان ميروند وفقر وفالکت
روسيه را با وضع زندگی کشور خودشان مقايسه ميکنند و چون مردم
باھوش و عاقلی ھستند ھرگز چنان زندگانی را آرزو نميکنند ،گذشته
ازاين ،ايرانی اصوالً مخالف خرابکاری است وبه ھيچوجه تمايلی نسبت
به کمونيستھا ندارد ،ايرانی ُم ّ
تعلقات وزندگانی مخصوس ُپشت ديوارھای
باغ خود وطرز فکر مخصوص بخود را دوست دارد...
سپس از کشاورزی که مورد عالقه اواست صحبت کرديم ،شاه
گفت :ھم اکنون يک مدرسه فالحتی داريم ]دانشکده کشاورزی کرج[ که
در آنجا روشھای علمی جديد مورد تجربه قرارميگيرد واميدوارم تاچند
سيار ما به ھر جاکه الزم باشد بروند وشايد
سال ديگر کارشناسان ّ
ُمشاورين فالحتی را به دھکده ھا وبخشھای مھم نيز بفرستيم ،تصميم
من اين است که محصوالت داخلی ما به اندازه ای برسد که نيازمندی
ھای تمام ملت را برطرف کند...
آياتصور ميفرماييد که تربيت نونھاالن کشور شما
از شاه پرسيدم
ّ
در اروپا کار خوبی باشد؟
شاه پاسخ داد ِ
البته برای جوانان بھتربود درکشوری که بايد در
ّ
وترقيات آن خواه ناخواه بسته بوجود آنان است ،پرورش
آن زندگی کنند
يابند ،ولی ما دستگاه ووسائل الزم در اختيار خود نداريم ،مابه ھمه نوع
کارشناسان ّ
فنی نيازمنديم ودرعصر حاضر آنھا بايد درآموزشگاھھای
اروپا تربيت شوند ،اميدوارم جوانانی را که به فرانسه وايتاليا ميفرستيم
بخوبی درک کنند که تمدن ھر کشور مخصوص افراد آن سرزمين است
و بھيچوجه نميخواھيم ايرانيان به صورت نسخه َب َدل اروپاييان تربيت
وسنن تاريخی از خودداريم ونظر
شوند ،زيرا ما گذشته ُپر افتخار وآداب ُ
من اين است که بھترين افراد را از ميان آنان بيرون بياوريم والزم نيست
که اين جوانان دارای افکار غربی يا شرقی محض باشند ،زيرا ھر
کشوری برای تربيت وپرورش افراد خود روش مخصوصی دارد...
من فرصت راغنيمت شمرده از اصالحات وترقيات پنج سال
گذشته به اعليحضرت تبريک گفتم ،آھی کشيد وگفت :من ھميشه
ناراضی ھستم زيرا کارھای بسيار بايد انجام گيرد ولی من نميتوانم به
سرعت پيش بروم ...ناگاه چشمش به پرونده ھای روی ميز افتاد ...شاه
با اشاره به ساختمان بندرشاھپور چنين گفت :ايران بايد يک بندر
مخصوص بخود داشته باشد ومانميتوانيم برای فروش محصوالت خود
ھمواره ُم ّتکی به روس ھا باشيم ،راه شوسه جديد ازتبريز تاخط آھن
موصل وسيله ای بدست بازرگانان آذربايجان ميدھد واميدوارم خطی که
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شايد با ھمکاری ترکيه ،تھران رابه مغرب ،ھمچنين به بندرگاھی کنار
دريای سياه يا بحر ابيض متوسط ]مديترانه[ مربوط سازد ،سر انجام به
چشم ببينم ...اميدوارم راه آھنی که طرح آن ريخته شد فقط مقدمۀ يک
شبکه راه آھنی باشد که ايران بتواند بوسيله آن محصوالت خود را به
٢٧٧
ھر مقصدی که بخواھد برساند.«...
ترديدی نيست که درآينده ای نه چندان دور ،تاريخ داوری خود
را درباره رضاشاه بدور از ھرگونه غش وکاستی ھا ،بھتر وروشن تر
خواھد کرد ،چراکه طليعه اين کار ،ازسوی برخی پژوھشگران حتا از
طيف مخالفان چندی پيش او آشکارشده است واين ازويژگی تاريخ است.
حديث نيک وبدمانوشته خواھدشد
زمانه را قلم ودفتری وديوانی است
*******
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ﺧﺪﻣﺖ ﻫﺎي رﺿﺎﺷﺎه
فھرست اھم خدمت ھای رضا شاه بزرگ:
ومنجسم بدون بھره گيری از مستشاران خارجی
ايجادارتش نوين ُ
الغای قضاوت کنسولی )کاپيتوالسيون(.
برانداختن حکومتھای خودسر خان خانی.
ايجادامنيت در سراسر کشورباسرکوب ياغيان و راھزنان و اشرار و
ّ
گردنکشان وباج بگيران.
لغوامتيازنشراسکناس ازسوی بانک بانک شاھنشاھی که در امتياز
دولت بريتانيابود.
لغو امتياز بانک استقراضی روس.
تأسيس بانک ملی وبانک سپه.
روحانيت از مداخله درامورسياسی دادگستری ،وزارت خانه ھا و
منع
ّ
ادارات.
کشف حجاب .که امروز از خواسته ھای اکثر بانوان ما زير سرنيزه
حکومت اسالمی است.
ُم ّتحدالشکل کردن لباس تا مردم از وضعيت مندرس بيرون بيايند.
اعزام دانشجو به خارج برای کسب دانش دررشته ھای مختلف.
راه سازی درسراسر خاک کشورواحداث سد ھا ُپل وتونل.
جديددرحد ممکن ومقدور ،به ويژه پارچه بافی و تشويق
ايجادصنايع
ّ
صاحبان صنايع وحرفه.
تأسيس مدارس دولتی به جھت تحصيل رايگان در دبستانھا و دبيرستانھا
و کالسھای شبانه برای بزرگ ساالن بی سواد در شھرھا.
تأسيس ھنرستان دختران.
تأسيس دانشسراھای مقدماتی در مراکز استانھاودانشسرای عالی
درتھران.
ايجاد فرھنگستان به منظورپيرايش زبان پارسی از واژه ھای بيگانه
درحد امکان.
ّ
قانون نظام وظيفۀ اجباری.
لغوالقاب وعناوين.
قانون انحصاروماليات برقندوشکروچای به منظورتأمين بودجه برای
ساختمان راه آھن.
تبديل ماه ھای قمری به ماه ھای ھجری خورشيدی.
تشکيل نيروی ھوايی.
تشکيل نيروی دريايی.
اصالح تقويم )بموجب اين قانون اسامی عربی وترکی ماه ھای سال به
نامھای باستانی تغييريافت.
قانون مقياس ھا واوزان )بجای مثقال وسيرونخودوچارک ومن  -گرم
وکيلو وبه جای وجب وذرع و...اندازه گيری متريک.
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احداث چندين کارخانه قند.
احداث کارخانه اسلحه سازی درتھران وپارچين.
برپايی کارخانه کنسرو سازی )ساردين ُ
وتن ماھی( در بندرعباس.
تأسيس بی سيم وفرستنده راديو.
تأسيس دادگستری نوين.
تأسيس دانشگاه.
تأسيس بانک کشاورزی.
تأسيس اداره ثبت احوال جھت صدور شناسنامه که تاپيش از آن ،نام
ھويت اشخاص تنھا نام کوچک
خانوادگی متداول نبود؛ وبرای شناسايی ّ
شغلی ُ
شخص ونام پدر ويا به خاطر ُ
وشھرتی
که داشته خوانده ميشده است.
تأسيس بانک رھنی.
اختيار ﷼ به جای قران.
قانون حفظ آثارعتيقه.
قانون تعليمات اجباری.
تأسيس ادارات ثبت اسنادوامالک.
تأسيس دانشکده کشاورزی در کرج.
قانون مختلسين از اموال دولتی.
تدوين قانون مدنی.
قانون محاکمۀ وزيران.
قانون منع خريدوفروش برده.
قضات.
تشکيل دادسراھا ودادگاه ھای انتظامی ّ
قانون جزا.
قانون تجارت.
قانون توسعۀ معابر واحداث ميادين در شھرھا واسفالت وياسنگ کاری
خيابانھا.
قانون مبارزه با قاچاق.
قانون وکالت دادگستری.
تأسيس بيمارستانھا ودرمانگاه ھا وسازمان شيروخورشيدسرخ ايران
وبنگاه حمايت مادران ونوزادان.
توجه به
احداث چندين بنای عظيم به منظوراستقرارچند وزارتخانه با ّ
شئونات آن وزارتخانه ھااز جمله دادگستری  -دارايی  -امورخارجه -
بانک ملی  -شھربانی کل.
ساختمان بندرشاھپور.
ساختمان راه آھن سرتاسری واقدام به توسعۀ شبکه راه آھن بدون
دريافت وام ازخارج ،که در گفتار دوم اين کتاب بگونه ای نسبتا ً مشروح
به آن پرداخته شده است.
برپايی کارخانه تراورس سازی درشيرگاه مازندران.
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لغوقرارداد دارسی وتنظيم قرارداد جديد )١٣١٢ھـ -ش( که با ھمه مزايا
ودست آورد آن نسبت به قرارداد دارسی ،تمديد مدت امتياز مورد انتقاد
واعتراض برخی قرارگرفت.
مخالفان رضاشاه ،ازھر طيف وگروه که ھمواره به دنبال بھانه
ھايی به جھت تخفيف اوبوده وميباشند ،عمل او را در تمديد قرارداد
دارسی ،خيانت محض دانسته وميدانند ،بدون آنکه کمترين اشاره ای به
قوت قرارداد کرده باشند ،حال آنکه اين تمديد با ملی شدن صنايع
نکات ّ
قوه به فعل در
نفت در سال  ١٣٢٩به رھبری دکتر مصدق ،ھيچگاه از ّ
نيامد ،بنابراين ادامۀ اعتراض يا مخالفت با کاری که انجام نشده منتفی
قوت قرارداد  (١٩٣٣) ١٣١٢که دارای جنبه
است واما درباره نکات ّ
ھای مفيدی درجھت تأمين منافع بيشتربرای ايران بود ،ازجمله ميتوان
به پخش فرآورده ھای نفتی درسراسر کشور واحداث جايگاه ھای فروش
نفت وبنزين که پيش ازآن شرکت نفت ايران وانگليس حاضر به انجام
چنين کاری نبود وھمچنين وادارکردن شرکت نامبرده جھت خانه سازی
برای کارکنان ايرانی ،تأسيس دانشکده فنی نفت برای آموزش جوانان
داوطلب ايرانی دررشته ھای مختلف مورد نيازصنعت نفت ،ايجاد
درمانگاه ھا درمناطق نفت خيز از جمله درآبادان وخرمشھرواھواز و
مسجدسليمان و ...دريافت حق االمتيازبيشتر ،الزام شرکت نفت به اعزام
دانشجوی فارغ التحصيل دانشکده فنی نفت ازسوی آن شرکت به
انگلستان ،تحديد اراضی اکتشاف واستخراج مذکور در قرارداد دارسی،
ايجاد آموزشگاه حرفه ای شبانه روزی درآبادان به منظورآموزش عملی
جوانان به ھدف تأمين کادرکارگران ّ
فنی اليق ،ميتوان اشاره کرد.
روزنامه واشنگتن پست )به نقل ازھفتگی نامه خواندنيھا مورخ
 ٨ارديبھشت ماه  (١٩۴۵) ١٩٢۴در باره تحديد اراضی اکتشاف و
استخراج نوشت» :منطقۀ امتيازی انگلستان برای استخراج نفت که
سابقا ً شامل تمام اراضی جنوب بود ،درسال  ١٩٣٣محدودترشد و در
مقررگرديد که مداری که از  ٣۵درجۀ شمال خط
نتيجۀ فشار دولت ايران ّ
استوا عبورمينمايد حد ّشمالی اين منطقه باشد ،روزنامه مزبور سپس
چنين ادامه ميدھد که :دولت انگلستان درماه اوت ] ١٩۴١شھريور ماه
 [١٣٢٠بانيروی نظامی خود ،اين منطقه رااشغال کرد.«...
اين خبر ميرساند مناطقی را که بموجب قرارداد  ١٩٣٣از منطقۀ
عملياتی شرکت نفت ُم ّ
جزا شده بود ،چون دولت انگلستان راضی به
تحديد اراضی نبود ،با رويداد سوم شھريور ١٣٢٠و تجاوز به خاک
ايران وبرکناری رضاشاه ،با ناديده گرفتن قرارداد ١٩٣٣ ،اراضی ُم ّ
جزا
شده را خودسرانه دوباره به مناطق زير امتيازخوددرآورده بود ونيز به
موجب مادۀ  ١۶قرارداد  ١٩٣٣شرکت نفت متعھد شده بود که باموافقت
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دولت ايران طرحی برای افزايش کارکنان ايرانی تنظيم واجرا کند که
باھمه اکراه شرکت نفت ازانجام آن ،پيشرفتھايی دراين باره انجام شد.
باعقدقراردادجديد ،درآمد دولت ايران روبه فزونی نھاد وبه
موجب قراردادی که درزمان قاجارھا بين شرکت نفت وخوانين بختياری
بسته شده بود  ٣٧,٣٢٠سھم يک ليره ای به منظور حفاظت ازچاه ھای
نفت وساير تأسيسات شرکت نفت در خوزستان به آنان اختصاص يافته
بود که ھرسال سود آن را به نفع خوددريافت ميکردند ،رضاشاه دستور
داد که سھام خان ھا را دولت خريداری کند که اين کارانجام شدوسھام
مزبور به دولت واگذارگرديد ومنافع آن به خزانه واريز ميگرديد.
ھمانگونه که اشاره شد ،تنھا ايراد مخالفان قرارداد  ١٩٣٣در
برابر آنھمه امتيازاتی که مردم ايران ازآنھا برخوردار ميشدند ،تمديد
مدت سی سال ازپايان قرارداد دارسی درسال  ١٩۶١بود که
قرارداد به ّ
براساس اين قرارداد حق امتياز شرکت نفت ايران وانگليس ميبايست
در اين سال به پايان ميرسيد که ازديد يک تحليلگر بيغرض اگرچه
ظاھرا ًيک نقطه ضعف بشمار ميآمد ولی اينکه خيانت شمرده شود اگر
روی کينه ورزی واھداف سياسی ومسلکی نباشد يقينا ً بی انصافی است،
بويژه آنکه نه تنھا قرارداد  ١٩٣٣که موعد آن در سال  ١٩٩١به پايان
ميرسيد تا اين زمان نپاييد ،بلکه حتا با ملی شدن صنايع نفت در سال
 ،١٩۵٠تا انقضای موعدقرارداد دارسی يعنی تا سال  ١٩۶١نيز نپاييد،
ازقوه به فعل در
بنابراين چون با ملی شدن نفت ،تمديدقرارداددارسی
ّ
نيامد ،ازاينرو برخالف نظر مخالفان رضاشاه ،ضرر و زيانی نيز عايد
ملت و خزانه کشورنشد وخيانتی ھم به زيان ملت صورت نگرفت.
حال بنگريم به ملی شدن صنايع نفت به دست دکتر محمدمصدق،
که با ملی شدن اين صنايع ٤٦ ،شرکت تابعه را از دست داديم که سود
آنھا کمتر از آنی نبود که شرکت نامبرده ازبابت سھم ايران از محل
فروش نفت ايران به دولت ايران ميپرداخت ،اما دکتر مصدق ازسوی
٢٧٨
مخالفان رضاشاه ،قھرمان ملی وميھن دوست قلمدادميشود!
دکترمنوچھرفرمانفرماييان پسردايی دکترمصدق ،وکارشناس نفت
که تحصيالت خودرا دررشته کارشناسی نفت دردانشگاه بيرمنگام
انگلستان به پايان برده و چندی رياست ادارۀ امتيازات نفت دروزارت
دارايی رابرعھده داشته است ،دراين باره درکتابش زير نام »از تھران
تا کاراکاس« ،متن مقاله ای را که درھفتگی نامه کيھان لندن منتشرکرده
بود به اين شرح ارائه ميدھد» :جريدۀ محترم کيھان لندن ،درتاريخ ٢۵
آوريل  ١٩٩۶مقاله ای در چھارستون ازآقای فؤادروحانی مشاورحقوقی
 - ٢٧٨ليست اين شرکت ھا در اين آدرس در وبسايت  ١٤٠٠سال ديده ميشود:
https://١٤٠٠years.com/PDF&Show/SherkathayeTabeehNaft.pdf

٢٣٠

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

شرکت نفت سابق انگليس وايران وپس ازملی شدن ،مديرامورحقوقی
شرکت ملی نفت ،درآن جريدۀ محترم منتشر شد ،نظريات خودرا درزير
يادآور ميشوم :الزم به توضيح است که آقای پرويزمينا مديرسابق
نظريات اينجانب رادرباره شرکتھای
اموربين المللی شرکت نفت ايران
ّ
تابعۀ شرکت نفت انگليس وايران مبنی براينکه بيست درصد منافع اين
شرکتھا متعلق به دولت ايران بوده تأييد کرده اند وآقای روحانی مطالبی
رد گفته ھای ايشان گفته اند ولی آنچه آقای فؤادروحانی گفته اند در
در ّ
حقيقت جواب به نوشته واظھارات بنده درکتاب "از تھران تا کاراکاس"
است ،گفته ام وحال ھم تکرارميکنم که مصدق با تھييج افکارعمومی
نفت را ملی کرد ،درصورتيکه از مفاد قرارداد نفت ] ١٩٣٣که در زمان
ِ
اقتصاد نفت اطالعی نداشت.
رضا شاه بسته شده بود[ و اصوالً درباره
ولی مسألۀ مھمتر ھمان شرکتھای تابعه بودند که آقای روحانی
آنھا را  ۵٩نھاد قلمدادکرده اند ،اين شرکتھاعبارت بودند از :نفت عراق
متعدد دراروپا و
 کويت  -قطر -شرکتھای کشتيرانی  -تصفيه خانه ھایّ
وتجسس و
آمريکا و آسيا -دستگاه فروش  -خطوط لوله  -مراکزتحقيق
ّ
البراتوارھا وغيره که ھمگی ازسرمايه نفت ايران بوجود آمده بودند ،در
آن زمان ھيچ راھی وجود نداشت که با مصدق وھمراھانش مذاکره شود
و اگر ھم کسی جرأت ميکردکه بگويد احتياط کنيم ،او را تکفير ميکردند.
درباره حقوق دولت ايران وشرکتھای تابعه بازمتذکرميشوم که
ما طبق قانون به بيست درصد ازآن حق داشتيم وآن را به سبب ملی
مدعی ھستند که ما
کردن نفت ازدست داديم .آقای ]فؤاد[ روحانی اصالً ّ
ّ
حقی نداشتيم وبرای اثبات نظر خودشان شرح ّ
کشافی نوشته اند ومثل
تھم را تبرئه
يک وکيل دادگستری به ھرعنوان که شده سعی ميکنند م ّ
مسئوليتی قايل شويم ،آن
کنند و مينويسند که اگر دراين باره بايد
ّ
متوجۀ رضاشاه خواھد بود نه دکتر مصدق.
مسؤليت
ّ
ّ
رد
نظريۀ آقای روحانی تنھا کافی است به قرارداد ١٩٣٣
برای ّ
ّ
نگاھی بيفکنيم وخوانندگان مالحظه خواھندفرمود مفادآن حاکی از
چيست ،در صفحۀ اول اين قراردادتحت عنوان تعاريف که عين آن در
زير درج ميگردد چنين قيدشده است :موافقت نامه بين دولت شاھنشاھی
ايران وشرکت نفت انگليس وايران محدود ،منعقده درتھران به تاريخ٢١
آوريل .١٩٣٣
مقدمه :به قصد برقرار کردن امتياز جديدی بجای امتيازی که در
ّ
تاريخ  ١٩٠١به ويليام دارسی داده شده بود ،اين امتياز را دولت ايران
اعطا و کمپانی نفت انگليس وايران محدود ،آن راقبول مينمايد.

٢٣١

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

بعضی اصطالحات منجمله دراين قرارداد قطع نظرازھرمعنی
ديگری که ممکن است درحال و يا در آتيه درمواردديگر داشته باشد در
اين قرارداد مطابق تعريفات قبل معنی خواھدداشت.
دولت ،يعنی دولت شاھنشاھی ايران.
کمپانی ،يعنی شرکت نفت انگليس وايران محدود وتمام شرکتھای تابعۀ
آن )که جمله نميتواند ازاين دقيقترباشد(.
درجای ديگر مقاله اش مينويسد ...» :ديگرمدارک قطعی ،تر از
تھيه
نامه ھای شرکت نفت انگليس وايران بود ،دراين مورد دو ترازنامه ّ
ميشد ،اول ترازنامه شرکت نفت ودوم ترازنامه شرکت نفت وشرکتھای
تابعه ،حقوق دولت ايران نيز ازطريق ترازنامه قسمت دوم که
 consolidatedنام داشت پرداخت ميشد.
ايشان سپس درزيزنويس ھمين صفحه از مقاله اش مينويسد:
خوانندگان عزيز مالحظه ميکنند که حتا انگليسی ھاظاھراً منکرحقوق
ّ
حقۀ ايران از منافع شرکتھای تابعه نيستند واين روحانی وروحانی نماھا
ھستند که اين حقوق را انکار ميکنند.
آقای فرمانفرماييان درادامۀ مقاله اش مينويسد ...» :بازھم بنده
سه روزبعدازملی شدن درتأييد حق دولت ايران يک مقالۀ مفصل در
مفصلی خطاب به آقای
کيھان چاپ کردم ونيز درروزنامه »داد« شرح
ّ
مصدق نوشتم که بياييد درباره شرکتھای تابعه فکری بکنيد و آنھا را از
دست ندھيد.
آقای فؤاد روحانی ،ازبين رفتن شرکتھای تابعه را به گردن
رضا شاه مياندازد وديواری کوتاه تر از ديوار او پيدا نميکند وديگران
را بی اطالع ومغرض ميخواند ،درصورتيکه اين ضرر تنھا ازطريق ملی
شدن نفت ميتوانست
متوجۀ ايران شود ،چون ملی کردن نفت فقط ازطرف
ّ
ميسربود ...و ھيچيک ازھموطنان
دولت وبرای تأسيسات داخل ايران
ّ
ّ
عزيز حاضرنشدند يک کلمه بابت حقوق حقۀ ايران حرف بزنند واقالً
٢٧٩
جای ُمھری برای ملت ايران در تاريخ بگذارند«.
با اينکه دکتر منوچھر فرمانفرماييان ،از قاجارھا و وابستگی
خانوادگی بسيار نزديک با دربار قاجار و محمد مصدق داشته ودر کتابش
»از تھران تا کاراکاس« درھرفرصت ازرضاشاه به بدی يادکرده است
مع ذلک درآن مقاله درباره قرارداد  ١٩٣٣در پيوند باشرکتھای تابعه
چنين ادامه ميدھد ...» :اما خوانندگان بايد بدانند که من سالھای متمادی
 - ٢٧٩جلد٢ص٧٠و٧١

٢٣٢

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

س َمتی رييس ادارۀ امتيازات نفت خدمت کردم وبه
در وزارت دارايی در َ
شما اطمينان ميدھم رضاشاه قراردادی امضاکرد که تمام منافع ممکنه
)منافعی راکه درآن سالھا ميتوانستيم بگيريم ومتداول بود( را برای دولت
ايران دربرداشت ،چونکه شرکتھای تابعه ،شرکت نفت ايران را به يک
شرکت بين المللی تبديل ميکرد وبيخودنبود که دولتھای پی درپی درايران
آن را بيش از سی سال باخون جگرحفظ کردند وما آن رابا ملی شدن
٢٨٠
لگدمال کرديم«.
ابراھيم صفايی ،مينويسد» :در پنجم بھمن ] ،[١٣١٢فروغی
طی يک تلگرام درپاسخ داور ]رياست ھيأت نماينده گی
]نخست وزير[ ّ
ايران جھت پاسخگويی به شکايت دولت انگلستان به مناسبت لغو يک
جانبه قرارداد دارسی ازسوی ايران به جامعۀ ملل درژنو[ چنين گفت:
»تلگراف بعرض رسيد ،درھيأت دولت ھم مطرح شد .جواب از اين
قراراست:
 .١سعی عمدۀ آقايان اين باشد که اثبات کنيد دولت انگلستان حق
مداخله دراين اختالف را ندارد.
 .٢اگرسعی شود امر درھمين شورا به اصالح تمام شود ،بھتر است
درخصوص اينکه »کدمن« ميخواھد بداند پيشنھاد ما چيست؟ اگر
پاسخ اين موضوع برای رسيدن به نتيجۀ اصالحی ضروری و
مؤثراست ،اين نکات را به او بفرماييد:
 .٣مشارکت دولت ايران درکل کمپانی وجمع شرکتھای فرعی ازھرقبيل
ومعاف بودن حق امتياز دولت ايران از ھرگونه ماليات و عوارض.
 .٤محدودشدن حوزۀ عمل کمپانی.
 .٥موقوف شدن حق انحصار لوله کشی به طرف جنوب.
 .٦پرداخت حق امتياز براساس مقدار استخراج به اين طريق که تا
وقتی استخراج ازشش ميليون ُتن تجاوز نکرده ،يک ميليون و
دويست ھزار ليره طال واگرتجاوز کرد ،درھرتن صدی شانزده از
قيمت جھانی بايد به ايران بدھند.
 .٧کوشش درباال بردن سطح استخراج.
 .٨دولت ايران درھيأت مديره يک نماينده داشته باشد ،با اختيار
مساوی با ديگرمديران ،به اضافه حق »وتو« درھنگام تغيير
اساسنامه شرکت ومسايل غير عادی.
 .٩پرداخت ماليات از قرار چھاردرصد درھر ُتن که استخراج ميشود.
ومتفرعات بابھای مناسب.
 .١٠تأمين نياز کشور نسبت به نفت
ّ
 .١١تصفيۀ نفت حتی االمکان درداخله.
 .١٢پرداخت بدھی ھای گذشته وپرداخت ماليات از ...١٩٣٠

 - ٢٨٠جلد٢ص  ٧۴و٧۵
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فروغی سپس ميافزايد که :در قرارداد جديد در آمد ايران افزايش يافت
ُ
ھرتن چھارشلينگ تعيين شد )ماده دھم( ونيز
و حق االمتياز ايران
بيست درصد اضافه بر  ۶٧١,٢۵٠ليره سودصاحبان سھام برای ايران
ومقررشد حق االمتياز ساالنه ايران ھرگز از ھفتصدوپنجاه
منظور گرديد
ّ
ھزارليره استرلينگ کمترنباشد ودرصورت تأخير درپرداخت ،شرکت
ساالنه برابر صدی پنج زيان ديرکرد به دولت ايران به پردازد )بند ب
ماده دھم( وھم به دولت ايران حق داده شد درتمام جلسه ھای ھيأت
مديره وکميته ھای فرعی آن ،يک نماينده داشته باشد ...در اين قرارداد
حوزۀ امتياز به يک پنجم کاھش يافت وبه يکصدھزار ميل مربع محدود
شد )ماده دوم قرارداد( وبرای تصفيۀ تمام دعاوی ايران شرکت پرداخت
تعھد کرد )ماده  ٢٣قرار
يک ميليون ليره استرلينگ را ظرف سی روز ّ
داد( ونيز شرکت نفت تأمين احتياجات داخلی ايران را به مواد نفتی و
بنزين ]که تا آن زمان کمترين اقدامی ازسوی شرکت نفت ايران وانگليس
تعھد کرد وبرای نيازھای دولت بيست وپنج درصد
بعمل نيامده بود[ ّ
تخفيف داده شد )ماده  ١٩قرارداد( ،درسالھای بعد فروشگاه ھای نفت
تعھد
و بنزين برپايه اين ّ
تعھد درھمه نقاط کشورايجادگرديد ونيز شرکت ّ
نمود مستخدمين غير فنی را تماما ً ازايرانيان استخدام نمايد وبرای
استخدام کارکنان فنی ھم تا آنجا که ايرانيان واجدشرايط ودارای تخصص
باشند ،از اتباع ايران استخدام کند وبرای آنکه شماری از جوانان با
استعداد ايرانی علوم وفنون صنايع نفت را درانگلستان فراگيرند و
کارشناس ايرانی تربيت شود ،شرکت پرداخت سالی ده ھزار ليره
استرلينگ را به اين منظور برعھده گرفت )ماده  ١۶قرارداد( و مھمتر
متعھد شد که تمام دارايی شرکت درايران از اراضی وکارخانه ھا
از ھمه
ّ
وپلھا ووسايل پخش آب
و ساختمانھا وچاه ھا ولوله ھا وسدھا دريايی ُ
نقليه وھرگونه تجھيزات وادوات درپايان امتياز )يا
و ماشينھا ووسايط ّ
به ھر نحوی که امتياز پايان پذيرفته باشد( متعلق به دولت ايران خواھد
٢٨١
بود )ماده بيستم قرارداد(«.
دربرابر امتيازاتی که دولت ايران بدست آورد )با حفظ منافع
شرکتھای تابعه( ،قرار داد نفت از زمان پايان يافتن امتياز دارسی )سال
 (١٩۶١بمدت سی سال تمديد گرديد که با ملی شدن صنايع نفت درمارس
 ،١٩۵١حق االمتياز مزبور حتا به زمان پايانی قرارداددارسی نرسيد،
با ھمه اين حال مخالفان رضاشاه بدون کمترين اشاره به امتيازات در
اھميتی که بدست آمده بود ،ھمچنان رضاشاه را به خيانت متھم
خور
ّ
ميکنند ودکتر مصدق را با ھمه ازدست دادن منافع ] ٤٦شرکت تابعه[
 ۵٩شرکت تابعه ميستايند!

٢٨١

-اشتباه بزرگ ملی شدن نفت -ص ۴٠-٣٨تا ۴٢
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ک .ھومان

درحالی که دکتر مصدق در کتاب خاطراتش در شرح چگونگی
استعفايش از واليگری فارس به خاطر رويداد کودتای سوم اسفند ماه
 ١٢٩٩چنين مينويسد» :دولت ايران حق داشت  ١۶در صد عايدات
خالص شرکتھای اصلی وشرکتھای تابعه را بعنوان حق االمتياز
٢٨٢
بخواھد.«...
دانسته نيست درحاليکه از ھمان زمان نسبت به حقوق ايران
از بابت شرکتھای تابعه آگاھی داشته است ،به چه جھت درزمان ملی
شدن صنايع نفت آنچه را که خود ميدانسته وازسوی برخی کارشناسان
نفت نيزتذکر داده ميشده است ،از سوی ايشان ناديده گرفته شده بود؟
آقای فرمانفرماييان ،در جلد نخست کتابش که ازآن نام برده ام
در پيرامون ازدست دادن منافع شرکتھای تابعه ھمچنان مينويسد:
»مصدق باشتاب به طرف تصويب آن ميرفت ]ملی شدن نفت[ ومنافع
عظيمی که انگليسی ھا برای نفع خود درصورت ملی شدن پيش بينی
کرده بودند از چشمش دوربود ،مصدق نميديد ونميدانست که با يک قيام
و قعود ،ھزاران ميليون ثروت اين ملت برای کسب افتخارات موھوم
بخشيده خواھدشد.
من  ...مقاله ای نسبتا ً کوتاھی درباره شرکتھای تابعه وحقوق
دولت ايران و از دست رفتن آنھا برای »داد« ]روزنامه[ نوشتم وعميدی
نوری ھم آن را تماما ً چاپ کرد ،امروز من به اين مقاله دسترسی ندارم
و تاريخ چاپش را ھم فراموش کرده ام ،ولی خاطرم ھست که در آغاز
ملی شدن نفت در »داد« چاپ شد ،درآخرآن مقاله نوشته بودم که از
آقای نخست وزير خواھش ميکنيم که درباره اين شرکتھا فکری بکنند
تا دست کم درقراردادھای آينده حقوق ايران را حفظ کنند ،ممکن نيست
که اين ضررجبران شود ،شکی نيست که مصدق وھمراھانش سرمست
موفقيت بودند وفقط ملی کردن نفت کفايت ميکرد که آنھا در دنيايی که
ّ
ساخته بودند برای مدت کوتاھی خود را دراوج خوشبختی احساس کنند
و چشمانشان نور درخشان اطراف را از چراغ نفتی ُپر دود خودتشخيص
٢٨٣
ندھند«.
ھمو باز درجای ديگر کتابش نوشته است» :اتفاقا ً دکتر پرويز
مينا قايم مقام سابق شرکت ملی نفت ايران  ...مقاله ای درروزنامه کيھان
لندن به تاريخ  ١٢تير ماه  ١٣٧۴نوشت وتأييد کرد که شرکتھای تابعه
جزو حقوق ايران بوده وانگليسی ھا بعد از چھل سال ،کاری را به
آسانی انجام دادندکه درقرارداد دارسی و قرارداد  ١٩٣٣نتوانسته بودند
 - ٢٨٢خاطرات مصدق ص١٣٧
 ٢٨٣جلد يک  -ص۴۶۶
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بکنند واين سرطان بزرگ خودشان را بايک قرص آسپرين منتفی
٢٨٤
کردند«.
حال با ازدست دادن منافع عظيم شرکتھای تابعه در راستای ملی
شدن نفت وخودداری دکتر مصدق از رايزنی با کارشناسان باتجربۀ
ايرانی که خوشبختانه تعدادشان کم نبود واظھار نظر برخی از آنان از
جمله دکتر فرمانفرماييان وپرويز مينا وومھندس فالح ومصطفی فاتح و
چند تنی ديگروحتا ِاشراف ايشان به حقوق ايران نسبت به شرکتھای
تابعه از سالھا پيش که جملگی ميتواند ظاھراً از مصاديق خيانت باشد،
متھم ساختن ايشان
آيا ميتوان دھان وقلم مخالفان دکتر مصدق را در ّ
به خيانت وساخت وپاخت با دولت انگلستان بست وشکست؟ که دکتر
مصدق با کينه ورزی ازاين عبارات بدون ارائۀ کمترين مدرک وسند
استوار ،برعليه رضا شاه بارھا وبارھا استفاده وبسياری از مردم ناآگاه
ميھن ما را نسبت به بخشی از تاريخ ما گمراه کرده است!
از آنجا که اغلب ما مسايل گذشته را بامعيارھای زمان حال
ميسنجيم وبه داوری ميپردازيم ،لذا اينگونه داوری ھا نميتواند خالی از
وجو سياسی آن ايام که دولت
بی انصافی ويااشتباه بوده باشد ،درشرايط ّ
انگلستان درجنگ جھانی نخست با پيروزی برآلمان ومتحدانش درجايگاه
کشوری َابرقدرت نشسته بود و به گفته مشھور آفتاب درسرزمينھايش
غروب نميکرد و دولت ايران از پشتيبانی ھيچ دولتی برخوردارنبود،
)برخالف دکتر مصدق که از پشتيبانی آشکار و پنھان دولت آمريکا تا
دوسه ماه پيش از سقوطش برخوردار بود( در افتادن يک کشور تازه
جان گرفته وبا بضاعت کم با آن امپراتوری ،که از دورانديشی واحتياط
بدور بود ،گرفتن ھمين امتيازات که به آنھا اشاره شد وازدست ندادن
اھميت وسزاوار
منافع  [٤٦] ٥٩شرکت تابعه ،خود کاری درخور
ّ
تحسين است.
مخالفان رضاشاه که در شمار آنان توده ای ھا وبرخی ازاعضای
جبھه ملی وعده ای دنباله روی آنان قراردارند ،آنقدر نوشتند وگفتند تا
آنجا که بخشی ازتاريخ معاصر ما آنچنان آلوده وآشفته شد ودرذھن باور
رد گفتارھا و نوشته ھايی آنچنانی ،کمترکسی
بسياری جا گرفت که در ّ
وميب َرد.
از بيم تھمت و دشنام دست به قلم ُبرده
َ
*******

٢٨٤

 -جلد  ٢ص ۶٨
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و
ﻗﺮارداد  20ﻣﺎرس 1919
منعقد ميان روسيه وانگلستان:
»مقدمه«
ّ
وتماميت ارضی ايران
دولتين بريتانيا و روسيه ،ازآنجاکه حفظ استقالل
ّ
را مشترکا ًبرعھده گرفته اند.
ازآنجا که صميمانه مايل به حفظ نظم وآرامش درسراسر خاک اين کشور
و استقرار دايمی مزايای يکسان بازرگانی وصنايع تمام ملتھای ديگر در
اين قسمت ازجھان ھستند.
ازآنجاکه ھرکدام ازاين دودولت به داليل جغرافيايی واقتصادی ،عالقه
خاصی به حفظ نظم وآرامش دربرخی اياالت ايران دارندکه اين اياالت
ھمسايگان دورونزديک روسيه يا بريتانيای کبير)ازسوی مرزھای
افغانستان وبلوچستان( ھستند.
نيز از آنجاکه ھردو دولت )بريتانيای کبيروامپراتوری روسيه( مايل به
احتراز ازتمام علل وموجباتی ھستندکه ممکن است به برخورد مصالح
ويژه آنھا دراياالت مذکور فوق بيانجامد.
لذا درمواد وشرايط زير ميان خودتوافق کردند:
درماوراء خطی که از
ماده  -١دولت بريتانيای کبير تعھد ميکند
ِ
قصرشيرين تا اصفھان ويزد وخاف امتداد مييابد ونھايتا ً به نقطه ای
واقع درمحل تقاطع سرحدی روس وافغان ميرسد ،تقاضای ھيچگونه
 - ٢٨٥متن کامل قرارداد  ١٩٠٧را در سايت  ١٤٠٠سال در آدرس زير بخوانيد
https://1400years.com/Treaties/1907.pdf
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امتياز سياسی وتجاری ازقبيل امتياز راه آھن ،بانک ،تلگراف ،راه
شوسه ،حمل ونقل ،بيمه ،غيره برای خود ،اتباع خود ،يااتباع دولتی
ثالث ننمايد و درعين حال با گرفته شدن اينگونه امتيازات از طرف دولت
روسيه در منطقۀ مذکورھيچگونه مخالفتی ،مستقيم ياغيرمستقيم ابراز
ندارد*
ماده  -٢دولت روسيه به نوبه خود تعھدميکند که در منطقۀ واقع در
ماوراء خطی که ازسرحد افغانستان يعنی از قاذيک )واقع درشرق
ِ
بيرجند( و بيرجند و کرمان امتداد مييابد وبه بندرعباس ختم ميگردد،
تقاضای ھيچگونه امتيازسياسی وتجاری ازقبيل امتيازراه آھن ،بانک،
تلگراف ،راه شوسه ،حمل ونقل ،بيمه وغيره برای خودواتباع خود ،يا
اتباع دولتی ثالث ننمايد ودرقبال گرفته شدن اينگونه امتيازات ازطرف
دولت انگليس درمنطقۀ مزبور ھيچگونه مخالفتی ،مستقيم ياغيرمستقيم
نشان ندھد**.
ماده  -٣دولت روسيه قول ميدھد که بدون توافق قبلی بابريتانيای کبير،
ھيچگونه مخالفتی با اعطای امتياز به اتباع انگلستان )به ھرنوع وبه
ھرنحو( درمنطقه ايکه ميان مناطق نفوذ طرفين قرارگرفته است )منطقۀ
بيطرف( ابراز ندارد***.
دولت بريتانيای کبير به سھم خودقول ميدھد که عين اين حق را برای
اتباع روسيه که طالب امتيازاتی در منطقۀ بيطرف ھستند قايل گردد.
ھرنوع امتيازی که دولتين روسيه وانگلستان يا اتباع آنھا درگذشته در
مناطق  ١و ) ٢مناطق نفوذ روس وانگليس( داشته اند به قوت و اعتبار
سابق خودباقی است.
در قرارداد  ١٩٠٧انگلستان وروسيه دومادۀ ديگر ھم ھست
)مواد چھارم وپنجم( که مربوط به نحوۀ استھالک مطالبات گذشته روسيه
و انگلستان از ايران وتعيين تکليف وثيقه ھايی است که درمقابل آنھا
برداشته شده است.
در ُبحبوحۀ جنگ جھانی نخست ،در مقاوله نامه ايکه بين دو
دولت روسيه تزاری وانگلستان رد ّوبدل گرديد )که به قرارداد ١٩١۵
شھرت دارد( مقرر شده بود که پس از پايان جنگ وپيروزی بر متحدين
)آلمان -عثمانی واتريش( بخشی از سرزمينھای دولتھای مغلوب وحتا
سرزمينھای دولتھای بيطرف درجنگ ،به تصرف دو دولت نامبرده
درآيد.
در نامه ايکه درتاريخ بيستم مارس ) ١٩١۵سند شماره ٣
مقاوله نامه( از سوی وزيرامور خارجۀ روسيه به سفير کبيرآن دولت
٢٣٨
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در لندن )کنت بنکدورف( نوشته شده چنين آمده بود» :عاليجناب --
عطف به يادداشت مورخ دوازدھم مارس سفارت انگليس ،خواھشمندم
اظھار لطف فرموده مراتب حق شناسی عميق دولت ما را از اينکه دولت
بريتانيای کبير حاضر شده است راه حل ارائه شده ازجانب مابرای حل
وبغازھا را بطور کامل وقطعی بپذيرد
نھايی مسايل مربوط به قسطنطنيه ُ
و رضايت خاطر ماراجلب کند ،خدمت عاليجناب سر ادوارد گری وزير
خارجۀ بريتانيا تقديم داريد.
تضميناتی راکه دولت بريتانيا برای حفظ منافع تجاری خوددراين
وبغازھا( از ما خواسته باکمال ميل ورضايت در
منطقه )شھر استانبول ُ
اختيارشان قرارخواھيم داد.
دولت امپراتوری روسيه رضايت خودرا به ملحق شدن منطقۀ
بيطرف به منطقۀ نفوذ بريتانيا درايران ،رسما ً اعالم ميدارد ،درعين
حال جلب توجه دولت بريتانيا را به اين نکته الزم ميداند که بخشی از
نواحی مجاوريزد واصفھان که در گذشته جزيی از خاک اين دوايالت
حساب ميشده ،باتوجه به منافع اختصاصی ما درآن نواحی ،بايد به
عنوان سھم روسيه منظورشود .نيز قسمتی از منطقۀ بيطرف که درحال
حاضر مرزھای روسيه وافغانستان را به طور غيرطبيعی ازھم جدا
نگاھداشته است بايد به دولت روسيه واگذارگردد و دولت امپراتوری
روسيه انتظاردارد که دولت انگلستان آزادی عمل وی رابه طور کامل
در منطقۀ نفوذ فعلی اش )منطقۀ اقتصادی روس تحت قرارداد (١٩٠٧
برسميت بشناسد وھرنوع نظام مالی واقتصادی را که دولت امپراتوری
روسيه دراين منطقه به معرض اجرا بگذارد محترم بشمارد****.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* اياالت وشھرھای مھم واقع درمنطقۀ روس عبارت بودند از :تمام
آذربايجان -خراسان -گرگان -مازندران -گيالن -اراک -قم -ساوه -يزد-
نايين -اصفھان -بروجرد -تھران -قزوين -زنجان -ھمدان -کرمانشاه-
کردستان وقصرشيرين.
** اياالت وشھرھای مھم واقع در منطقۀ نفوذ انگليس عبارت بودند از:
کرمان -سيستان -بلوچستان -چاه بھار و اطراف تنگه ھرمز و
بندرعباس.
***اياالت وشھرھای مھم واقع در منطقۀ بيطرف عبارت بودنداز:
قاينات -خوزستان -فارس -بقيۀ لرستان -بختياری -چھارمحال و بوشھر.
****مفھوم اين امتياز )به زبان ساده( اين بود که روسيه حق دارد تمام
شھرھای واقع درمنطقۀ نفوذ اقتصادی اش را )که تحت قرارداد ١٩٠٧
تعيين شده بود( پس از خاتمۀ جنگ عينا ً مانند شھرھای قفقاز )پس از
بسته شدن عھدنامه ھای گلستان وترکمانچای( ضميمۀ قلمرو پھناور
٢٣٩
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خود سازد) .برگرفته وکوتاه شده از کتاب سيمای احمدشاه نگارش
دکترجوادشيخ االسالمی(.
*******
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الف :قراردادسياسی ونظامی:
محبت ودوستی که اززمانھای گذشته ميان دولتين ايران و
نظربه عوالم ّ
انگلستان وجودداشته است ،وبااعتقاد به اينکه منافع مشترک واساسی
طرفين ايجاب ميکند که اين دوستی درآينده استحکام يابد ورفاه وسعادت
حداعال افزايش دھد ،لذاحکومت ايران ازيک طرف و
ايرانيان را به ّ
وزيرمختار اعليحضرت پادشاه انگلستان در تھران )که بنام دولت
متبوعش اين قرارداد را امضاء ميکند( از طرف ديگر ،درمواد وشرايط
زيرتوافق کردند:
مادۀ  - ١حکومت بريتانيای کبير به صريحترين ومؤکدترين بيانی که
ممکن است قولھا ووعده ھايی راکه درگذشته بارھاداده است داير
وتماميت ارضی ايران رامحترم بشمارد ،ھمه آن قولھا
براينکه استقالل
ّ
تعھدات را يکبار ديگرضمن قراردادکنونی ،تأکيد وابرام ميکند.
و ّ
مادۀ  -٢حکومت بريتانيای کبير برعھده ميگيردکه به خرج دولت ايران
عده ُمستشار وکارشناس که حضورشان درايران ،پس از شور و
ھر ّ
مذاکرۀ الزم ميان طرفين ضرور تشخيص داده شود ،دراختيار حکومت
ايران بگذارد تا اصالحات الزم را دروزارتخانه ھا و دواير دولتی آغاز
کنند .استخدام اين مستشاران طبق کنتراتھای دوجانبی که يک طرف آن
حکومت ايران وطرف ديگرش مستشاران موردنظر ھستند صورت
ومکفی
خواھد گرفت ودرانجام وظايفی که عھده دارميشونداختيارات الزم ُ
به آنھا داده خواھدشد .نحوۀ اين اختيارات درھمان پيمان نامه ھايی که
قراراست ميان حکومت ايران وخود اين مستشاران منعقدگردد ،تعيين و
تصريح خواھدشد.
عھد ميشود ،به ھزينه دولت ايران ،ھر تعداد
مادۀ -٣حکومت انگلستان مت ّ
مھمات )از نوع جديد( که به تشخيص
افسر و ھر ميزان اسلحه و
ّ
کميسيون مختلط نظامی برای نوسازی ارتش ايران الزم باشد در اختيار
حکومت ايران قراردھد ،اين کميسيون مختلط که درآن افسران ايرانی و
ويه عضويت خواھندداشت ،بی درنگ پس از امضای
انگليسی
بالس ّ
ّ
قرارداد فعلی تشکيل خواھدشد ،حکومت ايران تشکيل چنين ارتش
وامنيت
تماميت
متحدالشکل رابرای ايجادنظم درداخلۀ مملکت وحفظ
ّ
ّ
مرزھايش الزم تشخيص ميدھد.

 - ٢٨٦متن کامل قرارداد  ١٩١٩را در سايت  ١٤٠٠سال در آدرس زير بخوانيد:
https://1400years.com/Treaties/1919.pdf
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مادۀ -۴حکومت بريتانيای کبير آماده است اعتبارات مالی الزم رابرای
اجرای اصالحاتی که در مواد  ٢و  ٣اين قرارداد پيش بينی شده است،
بصورت وامی کالن دراختيارحکومت ايران بگذارد .وثيقۀ ُمکفی برای
بازپرداخت اين وام را دولتين امضاء کننده قرارداد با مشورت ھمديگر
از محل درآمدھای گمرکی ياساير منابع درآمدمالی که دراختيار دولت
ايران ھست ،تأمين خواھندکرد ،تاموقعی که مذاکرات مربوط به دريافت
اين وام تکميل نشده است ،حکومت بريتانيای کبيرقول ميدھدکه اعتبارات
مالی الزم برای شروع اصالحات موردنظر راعلی الحساب ازمحل ھمين
وام بپردازد.
مادۀ  -۵حکومت بريتانيای کبير که ضرورت اصالح راه ھا وساير وسايل
ارتباطی رادرايران ،ھم به منظورگسترش تجارت وھم به قصدجلوگيری
از وقوع قحطی ،کامالًتشخيص ميدھد ،حاضراست بادولت ايران برای
سرمايه گذاری دراين زمينه ھمکاری کند ،اين ھمکاری شامل کمکھای
الزم به دولت ايران برای ساختمان راه آھن ،راه ھای شوسه ،و ساير
ُطرق مواصالتی خواھد بود ،سرمايه گذاری دراينگونه طرح ھا ھماره
مشروط به بررسی قبلی آنھا توسط کارشناسان صاحبنظر است که با
موافقت دولت ايران عملی ترين ،ضروری ترين ،وسودآورترين طرح ھا
را برگزينند واجرای آنھا را توصيه کنند.
مادۀ  -۶دولتين امضاء کننده قرارداد موافقندکه کميسيونی مختلط ،مرکب
از کارشناسان ھردو کشور ،برای بررسی وتجديدنظر درتعرفه ھای
گمرکی بيدرنگ تشکيل گردد ،ھدف اين کميسيون ،نوسازی تشکيالت
گمرک ايران وريختن شالوده ای جديد برای اين تشکيالت است که با
منافع مشروع کشور وتأمين رفاه وآبادانی اش ھماھنگ باشد.
ب  :قراردادمالی )مشھوربه قراردادوام(
مادۀ  -١حکومت انگلستان مبلغ دوميليون ليره استرلينگ به عنوان وام
به دولت ايران ميپردازد که صرف اصالحات منظور در قرارداد اصلی
جزئيات آن راخودحکومت
عين که
ّ
گردد .اين وام دراقساط وتاريخھای ُم ّ
ايران پس ازمشاوره با مستشار دارايی انگليسی تعيين خواھدکرد،
پرداخت خواھدشد .مستشارمزبور که استخدامش در مادۀ  ٢قرارداد
اصلی پيش بينی شده است ،پس از اينکه وظايف خودرا درتھران تحويل
گرفت ،نحوۀ درياف
ت اين وام ومحل مصرف آن را به دولت ايران پيشنھادخواھدکرد.
مادۀ  -٢حکومت ايران برعھده ميگيرد که بھره اين وام را ماه به ماه
به مأخذ ساليانه  ٪٧پرداخت کند ،ھرآن مبلغی که تحت ماده يک اين
قرارداد تابيستم مارس  ١٩٢٠به دولت ايران پرداخت شود ،مشمول
بھره  ٪٧خواھد بود ،ازآن تاريخ به بعد ،دولت ايران باز پرداخت وام
٢٤٢
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خود را چنان تقسيط خواھد کرد که اصل مبلغ وام وبھره ساليانه آن
) (٧٪کالً درعرض بيست سال بعدی مستھلک گردد.
کليۀ درآمدھا وعوايد گمرکی کشور که طبق قراردادمورخ ھشتم
مادۀ ّ -٣
مه  ١٩١١برای بازپرداخت وام قبلی ايران به دولت انگليس )به ميزان
 ١,٢۵٠,٠٠٠ليره استرلينگ( تخصيص داده شده است از اين تاريخ به
بعد ،به عنوان محل تأديه وام کنونی تلقی خواھدشد وتمام شرايط مندرج
قوت خود باقی خواھد ماند.
در قرارداد فوق )قرارداد  (١٩١١به ّ
ماده ،برتمام
بازپرداخت وام کنونی ازمحل درآمدھای مذکور دراين ّ
بدھی ھای ديگر دولت ايران ،بجز وام  ١٩١١و وامھايی که درآتيه
ممکن است ازطرف حکومت انگلستان به حکومت ايران پرداخت گردد،
تقدم خواھد داشت ،درصورتيکه درآمدھای مذکور دراين ما ّده برای باز
ّ
پرداخت اقساط وام کنونی کافی نباشد ،حکومت ايران برعھده ميگيرد
که کمبود آن را ازمحل درآمدھای ديگرتأمين کند ودرصورت لزوم
درآمدھای گمرکی تمام نقاط ديگرايران راکه تحت اختيارش ھست ،با
رعايت تمام قيود و شرايطی که در قرارداد  ١٩١١تصريح شده ،به
بازپرداخت وام کنونی وديگروامھايی که ممکن است درآينده دريافت کند،
اختصاص دھد.
مادۀ  -۴حکومت ايران حق دارد وام کنونی را ھرموقع که مايل بود
ازمحل اعتبار وامھای جديدی که ممکن است از انگلستان بگيرد،
مستھلک سازد.
---------------------------------------ھمانگونه که يک حسابدار آشنا ميتواند درک کند ،دولت انگلستان تمام
درآمد ھای گمرک و انحصار ھای ايران را در کنترل داشته ھمان پول
را به دولت ايران قرض ميداده بھره آنرا ھم ميگرفته و ھم استعمارش
جاری بوده ھم کنترل و ھم درآمدش ھزينه ھای ديگرشان را ميداده.
*******
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ﺻﻮرت ﺑﺪﻫﻲ ﺧﺎرﺟﻲ اﻳﺮان ﭘﻴﺶ از روﻳﺪاد ﻛﻮدﺗﺎي
ﺳﻮم اﺳﻔﻨﺪ1299 ،
توضيح اينکه بدھی ھای مزبور غير از دو ميليون ليره است که دولت
انگلستان طبق قرارداد  ١٩١٩تعھد پرداخت آن را کرده بود) .برگرفته
ازکتاب کرونولوژی تاريخ ايران نگارش دکتر بھاءالدين پازارگاد(.
مبلغ اصلی

نام
ارز

مبلغ پس
افتاده

ازروس سال  ١٩٠٠و ١٩٠٢

۵٪

٣٢,۵٠٠,٠٠٠

روبل

٣١,٢٢٣,١٧٠

از روس سال ١٩١١

٧٪

۶٠,٠٠٠,٠٠٠

روبل

٣١,۵٢۴,۵٠١

ازحکومت ھندوستان

۵٪

٣١۴,٢٨١

ليره

١٨٠,۴٢١

از بانک شاھی سال ١٩١١

۵٪

١,٢۵٠,٠٠٠

ليره

١,٢٢٣,٠۶١

از انگليس سال  ١٩١٢و ١٩١۴

٧٪

۴٩٠,٠٠٠

ليره

۴٩٠,٠٠٠

از روسيه

؟

١,٨٩١,۵٠٠

روبل

١,۵٧۶,٢۵٠

از انگليس سال ١٩١۵و ١٩١٧

؟

٨١٧,٠٠٠

ليره

٨١٧,٠٠٠

از انگليس

؟

١,٠٠٠,٠٠٠

﷼

١,٠٠٠,٠٠٠

از انگليس سال ١٩١٨

؟

٩,٢۵٠٠,٠٠٠

﷼

٩,٢۵٠٠,٠٠٠

شرح بدھی ھای
خارجی

نرخ
بھره

باتوجه به ارزش پول درزمانھای دريافت قرضه ،به روشنی ميتوان به
وخامت اوضاع مالی و ورشکستگی دولت ايران دوران قاجار و ژرفی
فاجعه پيش از رويد اد کودتای سوم اسفند  ١٢٩٩پی ُبرد.
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ﮔﻔﺘﺎر دوّم
ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ:
ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ راه آﻫﻦ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮي اﻳﺮان ،ﭘﻴﺶ از روي
ﻛﺎرآﻣﺪن رﺿﺎﺷﺎه
احداث راه آھن در ايران ازسالھا پيش ازروی کارآمدن رضاشاه،
يعنی ازنيمه دوم سده نوزدھم ميالدی ودرنيمه دوم پادشاھی ناصرالدين
توجه روشنفکران آن عصر و کسانيکه در
شاه قاجارمطرح ومورد
ّ
آرزوی پيشرفت وتعالی ايران ومردمش بودند ،قرارگرفته بودّ ،
حتا در
ميان رجال ودرباريان قاجارکم نبودند کسانيکه نسبت به تأسيس راه آھن
نظرموافق داشتند و برای دسترسی به آن گامھايی نيزبرداشته بودند،
بويژه جوانانيکه برای تحصيل دانش به اروپا رفته وبرگشته وبه مزايای
راه آھن پی برده بودند ،داشتن اين وسيله ارتباطی را يکی ازعوامل مھم
و ّ
وترقی به ويژه دراقتصاد کشورميديدند ،باھمه اين
مؤثر در پيشرفت ّ
احوال ،اين آرزو و خواسته به جھاتی که به آن خواھم پرداخت در عھد
ّ
قاجارتحقق نيافت.
شاھان
لرد ناتانيل ُک ُ
رزن ،در کتابش زير نام "ايران ومسأله ايران"
السلطان بزرگترين
مينويسد ...» :وقتی که من درتھران به مالقات امين ّ
وزير ناصرالدين شاه رفتم ،اوبه من چنين گفت :درسفر اخير که راه
آھن ھای فرنگ راديدم وبعد ازرشت به تھران آمدم ،درميان راه برای
بدبختی ايران زار ،زار گريستم ودانستم که تا ايران راه آھن پيدا نکند
ھيچ ندارد.
ّات ً
فاقا خود ناصرالدين-ايلخانی صحرانورد قاينات-رکن الدوله
برادر شاه والی خراسان وھريک ازمحترمين ايران راکه مالقات نمودم،
باامين السلطان ھم ناله بودند و از نبودن راه آھن درايران زار ،زار
ميگريستند.
حال ببينيم که آيا جزگريه کارديگری ھم برای راه آھن ايران
انجام مييابد و اين رجال پولدار زوردار قدمی درانجام اين منظوربرداشته
اند يا برنداشته اند ،قطعا ًبرنداشته اند ،زيرا نمی توانندھم قدمی بردارند،
پاره ای
تصور ميکنند که چون راه آھن ايران بايد ازدل کوه ھای بلند و
ّ
دره ھای عميق ورودھای پرآب بگذرد ،ناچارعملی کردن آن محال است،
ّ
و ياالاقل بسيارمشکل ميباشد و انجام آن ھزينه ووقت زيادی ميخواھد،
البته مشکالت نامبرده قابل انکارنيست ،ولی ّ
ّ
ترقی علم ھندسه وتخصص
ودره ھای
علمای مربوط بقدری توسعه يافته که کوه ھای آلپ وھيمااليا ّ
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آپنين وامثال آنھابخوبی ُم ّ
مدتی پيش راه آھن درآنھا
سطح گشته واز ّ
کارميکند ،پس چه شده است که موضوع راه آھن ايران اين قسم راکد
مانده و بقول مشھوردر طلسم افتاده است؟ علّت عمده اش اينکه طرح
نقشه راه آھن وانجام ساختمان آن بدست مھندسھا و کارشناسان نبوده
بلکه بايد در سفارتخانه ھای بيگانه و ادارات سياسی لندن وپيترزبورگ
اجرا گردد ومادام که آن دو دولت تصميمی نگرفته اند راه آھن ايران
عملی نخواھد شد ،چه بسا کمپانيھا و ميليونرھا و کارشناسان خارجی
که به قصد ساختن راه آھن ،عازم تھران گشته ويانمايندگان خودرابه آن
شھر فرستاده اند و بعد از آنکه درباريان پول دوست دروغگوی شاه
جيب آنانرا خالی کرده اند ،بآنان گفته اند معذرت ميخواھيم کاراز دست
٢٨٧
ما خارج است«.
ھمودرجای ديگر کتابش مينويسد ...» :ھرفرد ذی وجودی در
ميت ايجاد
ايران ازشخص ھمايونی وديگران اعتراف مينمايند که به اھ ّ
و توسعه راه آھن درايران واقف ونسبت به اين کارعالقمند ميباشند،
ولی ايشان درجواب ھرسئوالی مربوط به آن ،پيوسته عبارتی ُمبھم
پيش ميکشند وميگويند "اين کارموانعی دارد" ]منظورامين السلطان
صدراعظم ناصرالدين شاه است[ بمن اطمينان ميداد که ايجاد راه آھن
يگانه وسيله ايست که ايران دين خودرابه مناسبت قدروسپاسی که
بواسطه استقبال ومھمان نوازی ازشاه به عمل آورده اند ،نسبت به اروپا
٢٨٨
ادا کند«.
لرد کرزن ،ھمچنين می نويسد...» :آغازتقاضای راه آھن ايران
ازسال  ١٨۶۵ميباشد که ھرچنديکبارفرانسويھا ،اتريشيھا ،آلمانيھا،
آمريکايی ھا ،بلژيکی ھا ،ايتاليايی ھا و در پاره ای مواقع خود روسھا
و انگليسی ھابه قصدتحصيل امتيازکشيدن راه آھن ،به ايران ميآمدند،
اما نتوانسته اند طلسم آنرا بشکنند ،مھمترين اين اقدامات درسال ١٨٧٣
مھمی ازدولت ايران بدست آورد
بود که بارون رويتر انگليسی امتيازات ّ
که از جمله اين امتيازات ،احداث راه آھن بودکه بايستی از دريای
امتداديابدومدت اين امتيازھفتادسال بود...
مازندران تا خليج فارس
ّ
بارون رويتربه محض امضای قراردادشروع به نقشه برداری وخاک
اما ھمان موقع ناصرالدين شاه در اروپا بود و ھنگام عبور
ريزی کرد ّ
روسيه چنان موردخشم وتھديد دربار پيترزبورگ واقع گرديدکه فوری
از
ّ
امتيازرويتر را لغوکردونقشه راه آھن ايران رابه امر روسھا برھم زد.
دوسال بعد از آن ،ژنرال يا بھتربگويم »بارون فالخن ھاگن«،
افسر ومھندس بازنشسته روسی که راه آھن گرجستان را ساخته بود به
تحريک روسھا به تھران آمد و برای راه آھن جلفا-تفليس مذاکراتی کرد،
اما به جايی نرسيد ...در سال  ١٨٧٨يک ارمنی تبعه فرانسه ساکن
ّ
 - ٢٨٧ايران ومسأله ايران ،ترجمه علی جواھرکالم٢۴۶ .
وقضيه ايران ،ترجمه وحيدمازندرانی  ،جلد يکم٧٧٩ .
 - ٢٨٨ايران
ّ
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استانبول بنام "لئون" به نمايندگی يک شرکت پاريسی به تھران آمد و
برای راه آھن رشت-تھران-بوشھرمذاکراتی نمودکه ّ
البته آنھم بجايی
نرسيد.
در سال  ١٨٨٠مستر وينستون وزيرمختارومأمورمقيم اتازونی
در تھران ،به فکر تحصيل امتيازی برای راه آھن تھران -بوشھرافتاد،
ولی پس ازشنيدن حرفھای پوچ درباريان شاه وديپلماتھای بيشعور
تھران مأيوس گشت.
در سال  ١٨٨١انگليسی ھاخواستنداز کنار کارون تا تھران ]راه
آھن[ احداث کنند و باشاه ]قاجار[ و صدراعظم وسياستمداران کلّه پوک
ايران وارد مذاکره گشتند ولی به ھيچ نتيجه ای نرسيدند فقط اين مذاکرات
سبب گشت که رجال و شاه ايران بيشتر خودرا به روس چسبانيده چند
مناتی از آنان دريافت کنند.
در سال » ١٨٨۵مسيو بوآتال« فرانسوی بازحمات زياد امتيازات
بسياری ازقبله عالم گرفت که از آن جمله ساختن راه آھن ايران بود،
محتاج به توضيح نيست که تير بواتال ھم درقسمت راه آھن به سنگ
خورد و از اين کارخطرناک منصرف شد ،فقط امتياز برق وگازتھران را
که قبال گرفته بودعملی ساخت وچندی بعدامتيازراه آھن تھران-شاه
عبدالعظيم رابه يک کمپانی بلژيکی واگذارکرد.

کمپانی بلژيکی مزبور بنام »سوسيته آنونيم« امتياز راه آھن
تھران-شاه عبدالعظيم را از بوآتال گرفته ومشغول ساختمان آن شد،
لوازم کار را با زحمت زيادوھزينه بسيار از بلژيک وفرانسه وروسيه
ژوئيه  ١٨٨٨ناصرالدين شاه راه آھن مزبور را
وارد کرد و در ماه
ّ
افتتاح کرد.
ھمان کمپانی در سال  ١٨٨٩از مسيوبوآتال امتيازتراموای اسبی
را خريداری ومشغول آن گرديد ،خط تراموای تمام تھران پنج مايل
موفقيت به طمع افتاد که راه آھن
ميشود ...کمپانی بلژيکی بعد از اين
ّ
تھران -شاه عبدالعظيم را تا شھرقم امتداددھد والبته مبالغ زيادی به
٢٤٧
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اعيان واشراف پول پرست تقديم کرد ،باوجوداين ،کوششھای کمپانی
بھدر رفت ،راه آھن در ھمان حضرت عبدالعظيم متوقف ماند ...به ھرحال
ّ
محقری بنام
اکنون که پايان قرن نوزدھم است ،يک ايستگاه راه آھن
ايستگاه تھران-حضرت عبدالعظيم در بخش جنوب تھران ديده ميشود...
در اين ضمن که کمپانيھا واشخاص خارجی دسته دسته برای تحصيل
امتياز راه آھن به ايران روی ميآوردند و دست خالی بر ميگشتند ،يکی
از بازرگانان و مردان نيمه رسمی ايران توانست چندمايل راه آھن شمال
را بدست آورد] .اين بازرگان حاج محمدحسن امين الضرب بودکه راه
آھنی به درازای  ١٨کيلومتر از محمودآباد تا شھر آمل به ھزينه بسيار
سنگين وشخصی اش کشيد که بخاطرمشکالت چندان دوام نياورد[.

متصدی راه آھن قفقازموفق
در سال » ١٨٩٠باالسکوسکی«
ّ
شد امتياز خط آھن غازيان تا رشت را تحصيل کند ،غازيان بندرکوچکی
است که در کنار ُمرداب انزلی ونزديکی شھررشت ميباشد ،پس ازآن
»پولياکوف« کنسول افتخاری ايران در»ا ُودسا« که خود تبعه روس بود،
حمره
برای تحصيل امتياز راه آھن از جلفا تا تھران وازتھران تا ُم ّ
]خرمشھر[ به دست و پا افتاد والبته حرف اوھم مثل حرف ديگران به
پوچ امتياز راه آھن ،به تحصيل
جايی نرسيدوپس ازمذاکرات ووعده ھای ِ
مبدل شدکه برابربانک شاھنشاھی انگليس
امتياز بانک استقراضی روس ّ
درايران رقابت کند...
لرد ُک ُ
رزن پس ازنگارش اين مطالب در کتابش ،چنين ادامه
ميدھد ...» :اينک بايدپرسيد که چرا انجام راه آھن ايران عملی نگرديد؟
اگرچه قبالً پاسخ اين پرسش داده شد ،ولی بازتکرارميشود که
اوالًآخوندھا و مردان مرتجع ايران با احداث راه آھن ايران موافقت
ندارند ،چه که ميترسند پس از پيداشدن راه آھن وارتباط
باتمدن اروپا
ّ
نفوذ و استيالی کنونی آنان برھم بخورد و اقتدار بی منتھای آنان درميان
توده ُگمگشته ايران پايان يابد ،ديگرآنکه سرمايه داران ّ
حتی
ماجراجويان اروپا جرأت نميکنند در کشور ھرج ومرج ايران سرمايه
بياورند ،چه که ِ
شاه دولت ايران ھم حاضر نيست حفظ حقوق وسرمايه
٢٤٨
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آنانراضمانت نمايد ،دليل سوم آنکه از نظر اقتصادی ساختمان راه آھن
ايران ھزينه بسيار و سود کمی خواھدداشت ،آھن وسايرفلزات درايران
نيست ،حتی چوب الزم بقدر کفايت درغالب نقاط ايران يافت نميشود،
تخصص وکارشناس که ابداً وجود ندارد ،خالصه اينکه بانبودن راه
ُم ّ
شوسه درايران وعدم وسايل باربری ومصالح وموادساختمانی ھمه
چيزراه آھن ايران رابايد از خارج وارد کرد و ھزينه گزافی مصرف
نمودوتازه درآمدآن بسيارناچيزميباشد ،بدتر از ھمه روسھا که دارای
ّ
ترقی واصالح آن
نفوذواقتداربسياری درايران ھستند ،با ھرگونه
کشورمخالف اندوفقط راه آھنی راکه بامنافع آنان مخالفتی نداشته باشد
موافقت ميکنند ،به اين قسم که ميخواھند از مرزھای خراسان وگيالن
بکشندوکليه امور راه آھن رادردست خود
وآذربايجان تاتھران راه آھن
ّ
نگھدارند.
در سال  ١٨٨٨ميالدی دولت انگليس امتيازی راجع به
کشتيرانی کارون از ايران گرفت که نه تنھا انگليسی ھا بلکه ھر دولت
مجردشنيدن
ديگر ميتواند در روی کارون کشتيرانی کند ،اماروسھا به
ّ
اين خبر ،وزير مختار خود »پرنس دالگورکی« مقيم تھران را مأمور
نمودندکه به عادت معھود ،شاه ايران راالی منگنه بگذارد،
وزيرمختارروس نخستين چيزيکه درمقابل اين گناه بزرگ ازشاه خواست
تعھد نمايد الاقل تا مدت پنجسال امتياز راه آھن ايران
آنکه دولت ايران ّ
رابدون اطالع وموافقت روسھا به ھـــيچکس نــــدھد ،شاه ]قاجار[
٢٨٩
تعھد را پذيرفت.«...
بيچاره ناچار اين ّ
بقيه مطالبی که بايد
بی مناسبت نخواھدبودکه پيش ازپرداختن به ّ
ضد ونقيضی
در اين بخش ازکتاب آورده شود ،به چند نکته از مطالب ّ
که ُک ُ
رزن درکتابش آورده است ،اشاره ھايی داشته باشم.
ازقوه به فعل درنيامدن احداث راه آھن در
گويا زمانيکه کرزن
ّ
متوجه شاه ودولتمردان رشوه خوار و پول پرست ونااليق ايران
ايران را
ّ
ميکرد )که اغلب آلوده به اين صفت ھا بوده اندوجای کمترين ترديدی
نيست( يادش رفته بودکه دربخش ديگر کتابش به روشنی دخالت
دولتھای روسيه وانگليس را عامل اصلی برشمرده است ،که اگر
دولتمردی ميھن دوست وبرکنار از رشوه دادن ورشوه گرفتن برسر کار
ميبود ،با فشار ودسيسه ھمين دودولت ازکاربرکنارومحتمالً قصد جانش
نيز ميشده است.
تاريخ ،رويدادھايی ازاين دست را درسالھای پادشاھی قاجارھا
از ياد نبرده است ،برکناری و قتل "ميرزاابوالقاسم فراھانی" و
"ميرزاتقی خان اميرکبير" به خواست وتوطئه دولت انگلستان وکشتن
و بدارآويختن آزاديخواھانی چون ثقة االسالم وتنی چندديگر درتبريز
 - ٢٨٩ايران ومسأله ايران ٢۴۶ .تا٢۵٢
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ورشت بدست نيروی نظامی روسيه تزاری ،به توپ بستن مجلس
شورای ملّی اگرچه ظاھرأ به دستور شاه وقت ،ولی بنا به خواست وفشار
دولت روسيه تزاری ،ھمچنين معاھده  ١٩٠٧و  ١٩١۵که بدون اطالع
دولت ومردم ايران ،بين دو دولت نامبرده بسته شده بود ،مانع انجام
مبين
ھرگونه برنامه در جھت پيشرفت وتعالی شده بود که جملگی ّ
دخالتھای گستاخانه و بی شرمانه دودولت روسيه وانگلستان
درامورداخلی ايران وگواه صادق بر بی کفايتی وآلودگی وضعف دربار
طی سالھا بوده است.
وبسياری ازرجال و دولتمردان عھد قاجار ّ
پادشاھان قاجار )جز آقا محمدخان( و دولتمردانش بخاطربی
کفايتی دربرابر دو ھمسايه قدرتمند و زورگو ،قادر به عرض اندام نبودند
و اگر گاھی با دريافت رشوه امتيازی به شرکتی خارجی واگذار ميگرديد،
بالفاصله بخاطر مخالفت آن دودولت لغو ميشده است ويا اگر امتيازی به
يکی ازدودولت مزبورداده ميشد ،آن ديگری خواھان امتياز ديگری بود
و حاصل جملگی آنھا ،زيان واسارت مردم ميھن ما بودواگرکسی از ھم
ميھنان ما اقدام به برپايی تأسيساتی ميکرد که با منافع بازرگانی ھريک
درتعارض ميبودبه ترتيبی يا مؤسس آنرا از سر راه
از آن دودولت
ُ
برميداشتند و يا موجبات تعطيلی کارخانه اش را فراھم ميکردند.
ميرزا عليخان امين الدوله ،که اقدام به تأسيس کارخانه قند در
کھريزک کرده بود چون به صادرات قند روسيه به ايران لطمه ميزد ،به
تحريک روسھا آخوندی بنام ُمال علی کنی که به حرام بودن محصول
آن کارخانه فتوا داده بود ،ناچار به تعطيل آن کارخانه شد ،وياصنيع
الدوله نخستين رييس مجلس شورای ملّی که دست به تأسيس کارخانه
ريسمان بافی زده بود ،بدست يکی از عوامل روسيه ترور گرديد ،چونکه
محصوالت اين کارخانه بر واردات ريسمان از روسيه اثر ميگذاشت و...
گفتنی است که نگارنده کتاب »ايران ومسأله ايران« سالھا بعداز
نگارش کتاب مزبور ،زمانيکه به وزارت امورخارجه بريتانيا رسيد ،با
دادن رشوه به چندتن از دولتمردان عھدقاجار ،اصراردربستن قراردادی
ننگين زير عنوان قرارداد » «١٩١٩را داشته است که با مخالفت ميھن
پرستان ايرانی وتاحدودی مخالفت تلويحی دولت ھای فرانسه و آمريکا
و روسيه شوروی مواجه گرديد ،وباالخره با ظھوررضاخان ُملغی شد
که درصورت تصويب آن ،ايران درعداد يکی ازاقمارامپراتوری بريتانيا
در ميآمده است.
تناقض در مطالب کتاب لرد ُکرزن درپيوند با برپايی راه آھن
درعھد قاجارھا بسياراست ،او درحاليکه بی کفايتی ورشوه خواری
دولتمردان ورجال قاجار و ھزينه زياد وشرايط طبيعی وفقدان چوب وآھن
و راه و مخالفت روحانيان و عدم استقبال سرمايه گذاران خارجی وفقدان
متخصص وکارشناس را ازعوامل کشيده نشده خطوط راه آھن ميداند،
ّ
از سويی ديگر مينويسد» :چه شده است که موضوع راه آھن اين قسم
٢٥٠
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راکد مانده وبه قول مشھور در طلسم افتاده است؟ وآنگاه به روشنی
پاسخ ميدھد که :علّت عمده اش اينکه طرح نقشه راه آھن وانجام
ساختمان آن بدست مھندس ھا وکارشناسان نبوده بلکه بايددرسفارت
خانه ھای بيگانه وادارات سياسی لندن وپيترزبورگ اجرا گردد ومادام
که آن دودولت تصميمی نگرفته اندراه آھن ايران عملی نخواھد شد ويا
ميب َرد که يکی بعد از ديگری به
درعين حال از کمپانيھای بسياری نام َ
ايران ميآمده اند و با دادن رشوه به رجال ايران درتالش برای کسب
امتياز احداث راه آھن بوده اند!
ِ
اگرچه اغلب آخوند جماعت با علم وتکنيک جديد سرناسازگاری
داشته و دارد اما درآن سالھا )پيش ازروی کارآمدن رضا شاه( که
آخوندھا ازقدرت فايقه درکشوربرخوردار بوده اند ،ديده نشده است که
نسبت به احداث راه آھن به مخالفت برخاسته باشند ،بويژه اگراين راه
متبرکه شيعيان مانند قم ومشھد وياشھرھای دارای حوزه
به بقاع
ّ
تعليمات دينی منتھی ميگرديد که سبب ازدياد زايرين ودرآمد بيشتر برای
النھرين زير ّ
حتا در زمانيکه بين ّ
روحانيان ميشده استّ ،
تسلط دولت
مذھبی عثمانی بوده است ،باتوجه به مراکز مذھبی مانند شھرھای نجف
مجتھدان بانفوذوصاحب نام،
– کربال -سامره-کاظمين و ...با بودن
ّ
نسبت به احداث راه آھن سرتاسری اروپا به آن سرزمين ،بانگ مخالفتی
مجتھدی برنخاست ودرايران نيزنسبت به احداث راه آھن تھران
از سوی
ّ
–شاه عبدالعظيم صدای اعتراضی از سوی آخوندی شنيده نشد ،ھمچنين
در مورد راه آھن جلفا به تبريز وفريدون کنار به آمل...
ازقوه به فعل درنيامدن برپايی راه آھن در عھد
عواملی که سبب ّ
قاجارھا گرديد ،چيزی بجز بی کفايتی شاھان ودرباريان ورجال و
دولتمردان قاجار وبعضا ً سر سپرده ودخالتھای آمرانه دو دولت روسيه
وانگليس درامورداخلی ميھن ما نبود.
مستشارالدوله ،يکی از معدود رجال روشنفکر
ميرزا يوسف خان
ّ
و خوشنام عھد قاجارھا ونويسنده کتاب معروف )يک کلمه( که بارھا
مورد غضب ناصرالدين شاه قرارگرفته وزندانی شده بود ،در سال
 ١٢٩٧ھـ-ق ١٨٨٠) ،ميالدی =  ٢٤١٩ايرانی( درارائه طرح احداث
راه آھن تھران -مشھد ،به ناصرالدين شاه ،ضمن برشماری فوايدی که
از ساختن اين خط بدست ميآمده است ،برای رفع نگرانی ويا بھانه شاه
ومدرسان علوم دينی مشھد
از بابت روحانيان ،گواھی چندتن
ازمجتھدان ّ
ّ
در لزوم برپايی راه آھن تھران – مشھد رابه استحضارشاه ميرساند ،تا
موافقت او را برای اجرای طرح مزبورکسب کند ،اما از آنجا که بامخالفت
٢٩٠
دولت بيگانه مواجه ميشد ،بااحداث آن موافقت نميکند«.

آدميت٣٧٩ .
 - ٢٩٠فريدون ّ
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)احتشام
محمودعالمير
ميرزا
السلطنه( ،در کتاب خاطراتش در رابطه با
لغو قرارداد »رويترز« مينويسد» :سرانجام
ّ
سروکله »بارون جوليوس رويترز«،
پيداشد ...ميرزاملکم خان که درسايه حمايت
مشيرالدوله به ايران آمده بودوعنوان
ّ
مشاورومعاون صدراعظم را داشت ،عامل
بندوبست امتيازنامه گرديد.
پس ازامضای امتيازنامه ،ناصرالدين
شاه به تشويق وترغيب صدراعظم ،عازم سفربه اروپا شد] ،نخستين
سفرناصرالدين به اروپا[ ولی در مراجعت به ايران ناچاربه عزل
صدراعظم شد ...در بازگشت اوالً به تحريک شاھزادگان و رجال واعيان
رضد سپھساالر و به مخالفت بااصالحات اداری
پايتخت که ّاتحادی ب ّ
ومملکتی اوتشکيل داده بودند ،شاه را به محض اينکه قدم به ايران
گذارد ،به سختی تھديد کردند و صريحا ً به اوفھماندند که تخت وتاجش
به مخاطره افتاده است ،مگرآنکه از حاج ميرزاحسين خان
سپھساالرمشيرالدوله چشم بپوشد ،درنتيجه شاه ناگزير شد سپھساالر را
ِ
خيانت اعطای امتيازنامه
در رشت معزول ومقيم سازدوتمام کاسه و کوزه
به بارون جوليوس رويترز را به سر او بشکند ،جالب اينکه درخيل
برضد سپھساالر ،نام تمام کسانيکه امتيازنامه
توطئه گران پايتخت
ّ
ومھروامضاکرده و از پولھايی که ايادی
رويترز را بررسی وتنظيم ُ
رويترز در تھران تقسيم کردندو سھم کالن برده بودند ديده ميشود...
ثانيا ً ناصرالدين شاه پس ازورودبه پايتخت وفرونشاندن سر و
برضدسپھساالر و احضارنامبرده به تھران و
صدا و برھم زدن توطئه
ّ
مجدد مسند صدارت خارجه به وی ،او را مأمور الغای
واگذاری
ِّ
مأموريت راانجام داد.سپس درباره
امتيازنامه رويترز کردوسپھساالراين
ّ
چگونگی لغوامتيازنامه رويتربه مطالبی ميپردازدکه درھيچ نوشته ای
به آن اشاره نشده است ،اما ازآنجا که نامبرده بخاطر وابستگی به
قاجارودربارواينکه از جمله مردان سياسی نزديک به کانون سياست
بازيھای آن ايام بوده وسالھامشاغل مھم سياسی ازجمله رياست مجلس
شورای ملی رابرعھده داشته وازرجال صريح اللھجه وباشھامت بوده
دبيانگرواقعيتی بود ه باشد ازاين روبی مناسبت
است ،نوشته وی ميتوان
ّ
نخواھدبودبه بخشی ازآن اشاره شود.
اوھمچنين مينويسد ...» :برخالف مشھور وآنچه که دراکثر
ّ
ومؤثردرالغای امتيازنامه کذايی
مآخذ تاريخی ما آمده ،عامل واقعی
بارون جوليوس رويترز ،خود انگليسی ھابودندواظھارات امپراطور
روس به ناصرالدين شاه و مذاکرات وزيرخارجه اوباشاه
واقعيت داشته است ،مسلما ً چنان نبوده که
وسپھساالرصدراعظم ھم اگر
ّ
٢٥٢
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عامل لغوآن امتيازنامه باشد ،کسانيکه ابطال امتيازنامه رويترز را نتيجه
فشار دولت روسيه نوشته اند بدون استثنا پنداشته اند که اين امتيازنامه
به دولت انگليس و يا به توصيه وفشارآن دولت اعطا شده بود...
شايدعموم خوانندگان ندانند که نخستين وتندترين انتقاد وعکس العمل
برضد امتيازنامه بارون رويترز ،ازسوی »جرج ناتانيل ُک ُرزن«
ّ
سياستمدارمعروف وکارشناس و استاد استعمار و شگرد ھای آن به عمل
مھمی که داشت فرمانداری کل ونايب السلطنه
آمد که بعدأ ازجمله مشاغل ّ
ھندوستان ) (١٨٩٨-١٩٠۵و وزيرامورخارجه انگلستان وعاقد قرارداد
 ١٩١٩بود که درباره امتيازنامه رويترز نوشت :تاريخ نظيرچنين
امتيازنامه و قرارداد اسارت آوری راکه تمام منابع ومعادن ثروت
درزيرزمين وروی زمين يک مملکت پھناورنظيرايران ،به بيگانه ای
واگذارشده باشد بياد ندارد«.
متشبث شد وبه ھردری زد ،اما
بارون رويترز ،به ھرحيله
ّ
وزارت خارجه انگليس به بھانه اينکه ازدخالت درامورکشورمستقلّی که
دوست امپراطوری انگليس است معذور ميباشد ،حاضرنشد از امتيازنامه
حمايت کند وآنراتأييدنمايد تاسھام شرکتھای متعددی که رويترز تصميم
به تأسيس وفروش سھام آنھا را داشت برای بھره برداری از معادن-
منابع نفت-آب –جنگلھا-ساختمان راه آھن وسايرحقوقی که درامتيازنامه
ازمعرفی وتوصيه اوبه محافل مالی وتجاری،
ذکر شده بود ايجاد کند،
ّ
ّ
وزارت خارجه لندن عذرخواست ،البته بعد از الغای امتيازنامه ورفع
نگرانی انگليسی ھا از ترديدھايی که نسبت به بقای امتيازنامه دردست
اوداشتند مطابق معمول سفارت انگليس درتھران ازشکايت رويترز و
دعاوی او از باب خسارات وارده وھزينه ھايی که نموده ومطالبه
وحتی عدم ّ
ّ
النفع
وجوھيکه به عناوين مختلف درداخل وخارج پرداخته
اووبی اعتباری داليلی که ايران بھانه الغای امتيازنامه ساخته پا به پای
رويترز شکايت کردند...
مخالفت دولت انگلستان با امتيازنامه رويترز اصوالً به اين علّت
اوانتوريه ئی بود که پس ازخروج
بودکه رويترز يھودی آلمانی االصل و
ّ
ّ
از آلمان ،تقريبا ً به تمام ممالک اروپا حتی يونان سرکشيده ودرھمه جا
دست به کاريک سلسله معامالت واقداماتی شد که ازھيچيک نتيجه
مطلوبی حاصل نشدوپس ازچندی بساط خودرابه کشورديگر منتقل
ساخته بود ،وازچندسال قبل به لندن آمده وتشکيالت "خبرگزاری
رويترز" را داير کرد و به دنبال شکارھای دندان گيرتری ميگشت ،بااين
سابقه وقتی امتيازنامه کذايی را با آن سھولت تحصيل کردباتوجه به
متعدد و
عليحده ومھم برای امور
اينکه ميتوانست بيش از ده شرکت
ّ
ّ
متنوعی که انحصارو امتيازآن به او واگذارشده بود ،تشکيل دھد،
ّ
انگليسی ھا نگران شدند که مبادا سھام اين شرکت بدست رقبای آنھا
بخصوص آلمانھا و در مرحله بعدی فرانسويھا بيفتد و بعدھا معلوم شدکه
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حساب شان چندان بی پايه ھم نبوده زيرا رويترز عالوه ازسرمايه داران
٢٩١
آلمانی واتريشی ،حتی به روسھاھم مراجعه کرده بود.«...
لردکرزن ،در کتابش درباره امتيازنامه رويترز نوشته است:
»...سپس نوبت قرارداد فتنه انگيزرويترز فرارسيدکه به راستی نفس
کليه منابع ايران رابه مدت ھفتادسال
در سينه اروپاييان حبس کرد ،چون ّ
در بست به دست خارجی ھا داد و از جمله مواداين قرارداد کالن
انحصاری که شرحش راسابقا ً بيان کردم يکی ھم ساختمان راه آھن از
کرانه بحرخزر تاساحل خليج فارس وبعالوه حق انحصاری ساختن خطوط
٢٩٢
سرتاسری بود.«...
ابراز چنين مطالبی ازسوی کرزن ،ھمانگونه که محمود عالمير،
نوشته است ،ميتواند ُم ّبين مراتب نگرانی ومخالفت دولت انگلستان
ازعقد چنين قراردادی بوده باشد.
محمودعالمير )احتشام السلطنه( ،دربخش ديگرکتاب خاطراتش
مينويسد ...» :موضوع ديگری از آن سالھا بخاطرم آمدکه ذکرآن برای
ثبت درتاريخ الزم است ،بعدازاينکه امين الدوله ازصدارت معزول شد و
مجدداً ميرزاعلی اصغرخان اتابک راکه درقم تبعيد بود
مظفرالدين شاه
ّ
به تھران فراخواند و رييس الوزرا نمود ،روزی در ضمن گفتگو با او
يادآوری کردم که امتيازراه آھن راکه روسھا از زمان ناصرالدين شاه به
دست آورده وبه خودمنحصر کرده اند ،بدون اينکه خودشان از امتياز
ِ
موعدوانقضاء مدت
بھره برداری کنندويک ذرع خط آھن بکشند ،درراًس
آنرا تجديد وتمديد مينمايند ،جنابعالی خوب ميدانيد که مقصود روسھا از
تمديد و دردست داشتن امتيازنامه مزبور صرفأ نکشيدن خط آھن و
ممانعت ازواگذاری اين امتيازبه دول ديگرتوسط دولت ايران ميباشد،
فلھذا اکنون که چندماه بيشتربه مدت تمديد شده اخيرامتيازنامه نمانده،
خوب است ازتجديدوموافقت باتمديدآن خودداری فرماييد.
امين السلطان ،گفت ،فردا بياييد تادراين زمينه گفتگوکنيم ،روز
بعد برای مالقات صدراعظم که به مالحظه فصل دررکاب پادشاه به ييالق
شھرستانک رفته بود ،به اتفاق وزيرخارجه رفتيم ،من و مرحوم
مشيرالدوله را احضار کرد و با اشاره به اظھارات ديروزمن گفت :درفالن
سنه سفير روس »پرنس دالگورکی« ،حضور شاه در قصر نياوران
)صاحبقرانيه( رفت ،بعداز قدری مذاکرات به بھانه ای شاه مراازاتاق
برای انجام فرمانی بيرون فرستاد ،بعد از مراجعت سفير روس از حضور
شاه ،شاه به من گفت :ميدانی سفيرروس چه از من ميخواست؟ عرض
کردم خير ،فرمود سفير روس ازطرف دولت متبوعه خودش امتياز و
انحصار راه آھن را ميخواھد ،منھم چون اصرارکرد قبول کردم وقول
دادم و تو قرارنامه را بنويس وامضأ کن ،من خيلی تحاشی کردم ولی
 - ٢٩١خاطرات احتشام السلطنه ٣٧٨ .تا٣٨٢
وقضيه ايران ،دفتريکم٧٨١ .
 - ٢٩٢ايران
ّ
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شاه فرمود چون قول داده ام غير ممکن است ،روز بعد سفير روس را
مالقات کردم ،اوبه من گفت؛ محرمانه به شما ميگويم که برحسب اصرار
شاه بود که دولت روس از دولت ايران در خواست امتيازراه آھن کرد
برای اينکه دست سايردول را کوتاه سازد ،تا اين راه آھن کشيده نشود
ومسبب اعطای اين امتيازنبودم وآنچه برای
و گفت :ابدأ تقصيرندارم
ّ
شما گفتم عين اظھارات سفيرروس است.
امين السلطان ،درآن جلسه خيلی دربرائت خودسعی واستدالل
کرد و ّ
البته ما )يعنی مشيرالدوله ومن( ھم باورکرديم چندی بعدکه آخرين
ُ
درش ُرف انقضا ً بود و من ديگر
مھلت امتياز نامه انحصار احداث راه آھن
از وزارت خارجه مستعفی ودرحکومت لرستان بودم ،روسھا مجددأ
تمديد مدت امتيازنامه خط آھن را درخواست کردند و امين السلطان
تقاضای ايشان را رد کرد ولی بالفعل اجابت کرد ،با اين توضيح که:
امتيازنامه سابق تجديد يا تمديد نشد ،لکن امين السلطان به عنوان صدر
اعظم ونماينده دولت ،کتبأ به دولت روسيه تعھد سپرد که :اگر دولتھای
تقدم داشته
بيگانه بخواھند در ايران راه آھن بسازند ،دولت روسيه حق ّ
و دولت ايران بايد درشرايط مساوی احداث خط آھن را به روسھا واگذار
نمايد«.
محمودعالمير ،در ادامه مطالب فوق افزود...» :فکرايجادراه
آھن در ايران از سد و اندی سال قبل وپيش ازآنکه کانال سوئز بازشود،
توجه محافل سياسی وتجاری پايتخت ھای بزرگ اروپا بخصوص لندن
و پطرزبورگ وکشورھای اروپای مرکزی رابخودمشغول کرده بود،
درسالھای بعد ھنگاميکه آلمانھا اجازه احداث راه آھن درخاک عثمانی
بطوريکه اروپا را به اسالمبول-بغداد-بصره-خليج فارس متصل سازد را
بدست آوردند ،به اين خيال افتادند که ھمين مسير را از آذربايجان غربی
يا کرمانشاه )يعنی از ارز روم – يا – بغداد( داخل ايران ساخته بيکی از
بنادر جنوبی ايران متصل کنند ،از سال ١٢٨۴ھـ-ق )(٢٤٠٦ =١٨٦٧
که شيخ محسن خان معين الممالک )مشيرالدوله( وزيرمختار ايران در
لندن شد و مدت ھفت سال تاعقدقرارداد معروف بارون جوليوس رويترز
در سال ١٢٩٠ھـ-ق (٢٤١٢=١٨٧٣) ،بيشتر ازده فقره پيشنھاد
گوناگون برای ايجادراه آھن درمسيرھای مختلف درخاک ايران به تھران
فرستاد ...شخصی بنام ساواالخان که شيخ محسن خان او را ّ
دالل و
مأموريت داشته
آوانتوريه خوانده است ،ازجانب پادشاه ودولت ايران
ّ
وتوجه دولتھا وکمپانيھای فرنگ را به تحصيل
است که دراروپاموافقت
ّ
امتياز و بھره برداری ازمعادن ايران جلب کند ...قبل از پيدا شدن بارون
رويترز واعطای امتيازنامه کذايی به او ،آخرين پيشنھاد محسن خان به
تھران ،طرح يک کمپانی آلمانی برای اتصال راه آھن اروپا -روسيه به
شمال ايران و ايجاد راه آھن سراسری وايجادخطوط فرعی )شرقی-
اوليه کمپانی بودکه به صورت اعتبار با
غربی( به خط اصلی باسرمايه ّ
نرخ پنج درصد )باحفظ مشارکت درراه آھن( به ايران ،اعطأ ميشد و
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اصل وفرع ھزينه از درآمد راه آھن وديگرمنابع از قبيل انحصارتوتون
و تنباکو ،عوارض مشروبات الکلی ،بھره برداری از معادن ،مستھلک
ميگرديد که اين پيشنھادھم بجايی نرسيد ،وبدين لحاظ مسئله احداث راه
آھن ايران يکی ازکالفھای سردرگم وزارتخانه ھای امورخارجه و امور
٢٩٣
ھندوستان درلندن وحکومت انگليس دردھلی بود«.
دکتر بھاالدين پازارگاد ،در کتاب "کرونولوژی تاريخ ايران" در
پيوند با لغو امتيازنامه رويترز مينويسد» :امتيازاتی عظيم دراين سال
)-١٨٧٢م( از طرف شاه ]ناصرالدين شاه[ بوسيله ميرزاحسين خان
صدراعظم به بارون دورويترز ،تبعه انگليس داده شدکه شامل انواع
اليت ھای اقتصادی وھم ايجادراه آھن واستخراج معادن وتأسيس بانک
فع ّ
ّ
ّ
ملی بوده ھمه چيز را در برميگرفت ،ودربرابرآن حقوق گمرکی راکه
ميبرد.
عمالً تنھامنبع عايدی ايران بود ،به گرو ُ
دراين ھنگام شاه عازم سفراول خودبه اروپا بودودرروسيه
احساس رنجش وانزجارازطرف دولت روسيه به اين امتيازنمود وھم
برضددادن امتيازات واختيارات وسيع به
اينکه احساسات مردم ايران
ّ
يک بيگانه برانگيخته ،شد وعملی ھم شناخته نشد وشاه ناگزيرشدبه
٢٩٤
مجرد مراجعت به تھران ،آنرا لغو نمايد«.
ژنرال سرپرسی سايکس ،درکتابش زير نام »تاريخ ايران«،
نوشته است...» :در نسلھای اخير ]سالھای پايانی سده نوزدھم[ به
توجه قرار گرفته بود ،و ما
کرات مسأله ساختن راه آھن درايران مورد ّ
ّ
ً
قبال اشاره ای به رويترز نموديم که ميخواست درسال  ١٨٧٢امتياز
صيادان
ساختن راه آھن ايران رابگيرد ،سالھای درازی ايران شکارگاه ّ
موفقيتی که به دستشان
امتياز بود ،گرچه صيدی به دام نميآوردندوتنھا
ّ
افتاد ھمان ساختن راه آھنی به طول چھارميل ازتھران تابقعه مبارکه
شاھزاده عبدالعظيم بود ،در سال  ١٩١٢اصوالً اوضاع تغييرکرد ،چه
جای امتياز خواھانيکه به خاطرمنافع شخصی طالب موافقت بودند،
٢٩٥
دولتين بريتانيا وروس درصحنه حاضرشدند«.
محمدحسن اعتمادالسلطنه ،وزير نگارشات ناصرالدين شاه ،در
کتاب خاطراتش نوشته است...» :سه شنبه  ۵شعبان  ٩) ١٣٠٣می
 (١٨٨٦معاھده راه آھن که با ايلچی ينگه دنيابسته بودندومشير الدوله
]ميرزا يحيی[ وزيرخارجه ميخواست صدھزارتومان مداخل کند ،پنجاه
ھزارتومان آنرا به امين السلطان وعده داده بود ،بھم خورد و باطل شد،
خيلی بايد ازاين فقره وزيرخارجه دلتنگ باشد که ضرربزرگی به او
خورد.
 - ٢٩٣خاطرات احتشام السلطنه ٣٧١ .ـ ٣٧٧ـ ٣٧٨ـ ٣٨٣
 - ٢٩٤کرونولوژی تاريخ ايران٣٨٢ .
 - ٢٩٥تاريخ ايران  ،دفتر دوم٨٠۴ .
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محرم  ١٨) ١٣٠۴اکتبر  (١٨٨٦اين روزھا
دوشنبه نوزدھم
ّ
درخانه نايب السلطنه حسب االمرمجلسی منعقدميشوداز امين السلطان،
قوام الدوله ،ناظم الدوله وامين الدوله ،ميگويندمشيرالدوله حضورندارد،
درباب راه آھن گفتگو ميکنندکه ابداً سر نخواھد گرفت.
يکشنبه  ١۶جمادی الثانی  ١٧) ١٣٠۶فوريه  (١٨٨٩خدمت
شاه رسيدم بازصحبت فرنگ بود ،گمان ميکنم حکما ً بروند ،ميگويند
امروز تکاليف دولت روس به نظر شاه خواھد رسيد و ظاھراً تکاليف
روس ازاين قراراست ،اول حق کشتيرانی درتمام رودخانه ھايی که به
دريای مازندران ميريزد ،ثانيا ً ورود سفاين روس به مرداب انزلی ،ثالثا ً
راه کالسکه به مباشری وخرج روسھا ازگيالن به تھران ،رابعا ً راه آھن
حسب ظاھرچندان
که بايد از تھران به خراسان کشيده شود ،اگرچه به َ
اھميتی ندارد امادرباطن قسمت شمالی وشرقی ايران را بايد فاتحه خواند،
ّ
حاليه است که ليره ھای انگليسی
اعظم
تدبيروزير
سوء
اعمال
اين
تمام
ّ
آنھا ]را[ فريب داد ،قسمت جنوب را به انگليسی ھا دادند اين است که
روسھاھم به طمع افتادند.
سه شنبه ٢٧ربيع االول  ١٠) ١٣٠٨نوامبر (١٨٩٠عصر شارژ
دافر روس منزل من آمد ميگفت دولت ايران بعدازھمه امتيازاتی که به
انگليس داد ترضيه ای که به روسھا داده است تااينکه تاده سال ديگر
از اين تاريخ امتيازراه آھن به ھيچ ملتی ندھد.
يکشنبه سوم ماه صفرالمظفر  ١) ١٣٠۴نوامبر  ،(١٨٨٦بوآتال
نمونه کوچکی ازراه آھن آورده بود ،شاه فرمودُ :
گه خورده بود ،شتر
و قاطر و خر سدھزار مرتبه از راه آھن بھتر است ،حاال چھل پنجاه نفر
فرنگی طھران ھستند ما عاجزيم اگرراه آھن ساخته شود ھزار نفربيايند
٢٩٦
چه خواھيم کرد؟«.
مورگان شوستر ،درکتابش زير نام »اختناق ايران« ،مينويسد:
»مسأله امتداد و پيشرفت راه آھن درايران -مسأله بسيارغامض وپيچيده
است ،روس وانگليس خطوطی را طالبند که مناسب باحرفه جنگی و
اغراض نظامی شان بوده ويا باعث تسھيل تجارت مخصوص خودشان
تصور ترقی ومنافع اقتصادی ايران ياتوجه به ھيئت جامعۀ
باشد ،بدون
ّ
٢٩٧
آنان«.
سيروس غنی ،در کتابش زير نام »برآمدن رضاخان وبرافتادن
قاجار« ،مينويسد» :ھنگام تشکيل مجلس اول در  ١٢٨۵صحبت احداث
يک شبکه راه آھن درميان بود ،فقدان راه آھن را ھمه ،يکی از علل
اصلی عقب ماندگی ايران ميشمردند ،به ھرحال پول کافی برای اين کار
نبود و نمايندگان پرشوروشوق ّ
ملت نميدانستند ھزينه اين طرح راچگونه
 - ٢٩٦خاطرات اعتمادالسلطنه٨۴۶ -٧٠٨-۵٢۴-۵٢٣-۴٩٧ .
 - ٢٩٧اختناق ايران ،ترجمه ابوالحسن موسوی جزايری ،چاپ کلکته سال  ١٣١۵رويه٣۵٢

٢٥٧

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

تأمين کنند ،روسيه وانگليس آماده مساعدت فقط به خط آھنی بودند که
مسير از دلخواه آنھا بگذرد و منافع تجاری وسوق الجيشی آنھا را
٢٩٨
برآورد و باھرمسيرديگرسرسختانه مخالفت ميورزيدند«.
در ماده  ۵قرارداد تحميلی  ١٩١٩آمده است» :حکومت
بريتانيای کبير که ضرورت اصالح راه ھاوسايروسايل ارتباطی را در
ايران ھم به منظورگسترش تجارت وھم به قصد جلوگيری ازوقوع
قحطی ،کامالً تشخيص ميدھد ،حاضر است با دولت ايران برای سرمايه
گذاری دراين زمينه ھمکاری کند ،اين ھمکاری شامل کمکھای الزم به
ُ
وسايرط ُرق
دولت ايران برای ساختمان راه آھن ،راه ھای شوسه
مواصالتی خواھدبود«.
)مخبرالسلطنه( ،در کتاب خاطراتش زير
حاج مھديقلی ھدايت ُ
عنوان »خاطرات وخطرات« ،مينويسد» :از اوايل سلطنت ناصرالدين
شاه ،يکی از آرزوھا ساختن راه آھن بودکه شريان ّ
ترقی اقتصاديات
است ،ھميشه نقشه اين بوده است که به سرمايه اجنبی اين کارصورت
بگيرد و ھمواره رقابت سياست مانع بوده است ،تا اينکه مرحوم صنيع
الدوله پيشنھاد قندوچای رابه مجلس برد ،روس وانگليس مخالفت کردند
و عھدنامه ترکمانچای را بھانه که قند ]و چای نيز[ متاع خارجی و
٢٩٩
مقيد درعھد نامه است«.
تحميل عوارض جديد مخالف صد پنج ّ
صنيع الدوله ،که به مدت ھفت سال درآلمان تحصيل کرده بود،
متعددی ازجمله رياست
پس از بازگشت به ايران عھده دارمشاغل
ّ
نخستين دوره مجلس شورای ملی گرديد که در سال ١٣٢۵ھـ-ق
) (١٩٠٧از آن کناره گيری کرد وبه امور ديگرازجمله احداث کارخانه
وسرب ريزی پرداخت ،او درکتابی زيرنام »نجات
ريسمان ريسی
ُ
ايران« ،برپايی خط آھن درايران رابا سرمايه داخلی بابستن ماليات بر
قند و شکر پيشنھاد کرد که بامخالفت دولتين روس وانگليس مواجه شد،
نامبرده دراين کتاب که درسال ١٣٠١ھـ-ق ) (١٨٨٣و در زمان
ناصرالدين شاه ) (١٨٤٨-١٨٩٦انتشاريافته است ،مسير آنرا به شرح
زير پيشنه ادکرده بود:
 -١راه آھن تھران –مشھد ھمچنين راه فرعی شاھرودبه گرگان.
 -٢تھران-اھواز از طريق قم-سلطان آباد ]اراک[  -بروجرد-خرم آباد-
دزفول-شوشترواھواز.
 - ٢٩٨برآمدن رضا خان وبرافتادن قاجار۴١٧ .
 - ٢٩٩خاطرات وخطرات – ٣٧۴ .بيافزاييد ،نخستين راه آھن در دنيا در »لييدس« يورکشاير
انگلستان و درسال  ١٧٥٨ساخته شد که از گونه ای ريل چوبی استفاده ميکرد ودر سال  ١٧٩٩به
ريل آھنگی تبديل شده است .نخستين راه آھن در آمريکا در سال  ١٨٢٧در بالتيمور و اوھايو ودر
سال  ١٨٣٧بين سنت پيترز بورگ وتسارسکوی در روسيه ساخته شده ١٠٠ .سال پس از استفاده
از راه آھن در سال ھای  ١٩١٩-١٩٠٧انگليسی ھا و روس ھا مانع از آمدن راه آھن به کشور ما
ميشدند .ويراستار
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 -٣تھران -جلفا از طريق قزوين -زنجان-ميانه-تبريز –مرند-جلفا.
ھمچنين راه فرعی مرند به خوی وآواجيک درترکيه که از طريق
مالطيه -قيصريه-آنکارا به ازمير و استانبول به کنار
ارزروم -ترابوزان-
ّ
دريای مرمره متصل ميشد ،ولی مشکالت مالی بويژه کار شکنی ھای
٣٠٠
دو دولت روس وانگليس مانع از انجام آن شد.
*******

 - ٣٠٠برآمدن رضا خان و۴١٧ ...
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ﺑﺨﺶ ﻫﻔﺘﻢ:
ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ راه آﻫﻦ اﻳﺮان ﭘﺲ از ﻛﻮدﺗﺎي ﺳﻮم
اﺳﻔﻨﺪ 2459= 1920 =1299
آنچه که درباره ساختمان راه آھن در ميھن ما ومشکالت بر سر
راه ّ
تحقق آن تاپايان دوره قاجار در بخش نخست اين گفتارآورده شده
است ،اندک نوشته ای بود ازکالن داستانی حکايتگرنابسامانيھا و
مشکالتی که بخاطرناآگاھی ھا ،خيانت ھا ،رشوه خواريھا و فساد و
پوسيدگی اغلب درباريان ورجال دوران قاجاروبی خيالی وبی ُعرضگی
ِ
دربرابراعمال نفوذ دو دولت استعمارگر روسيه و
شاھان آن سلسله
انگليس که ھرآنچه را که ازشاه ]قاجار[ ودولتمردان طلب ميکردند،
بدست ميآوردند ،مگردرمواردی که بسبب رقابت آن دو دولت درکسب
امتيازات ،کاری به سود طرف ديگر انجام نميشده است ،درچنين شرايطی
ايران وايرانی دچارآنچنان روزگارتيره ای شده بودند که غم ژرفی بر
قلب ھرايرانی پاکنھاد و ميھندوست مينشانيد ،اشعار ومقاالت بسياری
که درآن ايام ازسوی برخی ميھن دوستان انتشارمييافت به روشنی ُم ّبين
عمق فاجعه ای بود که ميھن ومردم مابه آن گرفتارآمده بودند ،روزنه
اميد وراه نجاتی ھم به نظرنميرسيد ،کار و روزگار دولتھای پيش از
رويداد کودتای سوم اسفند ) ١٢٩٩ (١٩٢٠به جايی رسيده بود که
حقوق نيروی نظامی و کارکنان دولت وسايرھزينه ھای دولتی را ھر ماه
دولت انگلستان ميپرداخته است ،خزانه خالی ومنابع درآمد دولت جملگی
در گرو وامھايی بود که ازدودولت نامبرده دريافت شده بود ،که در
گفتارنخست تا آنجا که روشنگری شده باشد ،اشاراتی شده است.
اما اين ُمعضل وگره کوريعنی برپايی خط آھن سرتاسری ،به
دست رضاشاه ،حل وگشوده شد ،آنھم بدون دريافت وام از منابع خارجی
و ھمچنين دورازنظر وخواسته انگلستان ،که ازجمله خدمات ُپر شمارو
قابل تحسين رضا شاه ،برپايی ھمين راھی است که ازسوی دکتر مصدق
و چند تنی ديگر به خيانت وخدمت به دولت انگلستان تعبيرشد ويا کاری
بيھوده وغير ضروری قلمداد گرديد ،از اينرو بی مناسبت نديدم دراين
رد
کتاب ،ضمن پرداختن به ماجرای برپايی راه آھن درايران ،نسبت به ِّ
اتھامات نادرست وغير منصفانه يا ازنگاه خوشبينانه ،ناآگاھانه دکتر
مصدق وھمچنين ديدگاه ديگر مخالفان بپردازم.
در تاريخ دوم اسفندماه  (١٩٢٦=٢٤٦٥ ) ١٣٠۵و در آغاز
پادشاھی رضا شاه ودرزمان نخست وزيری ميرزاحسن خان مستوفی
)مستوفی الممالک( ھنگامی که اليحه ساختن راه آھن سرتاسری بنا به
دستور رضاشاه ،ازسوی مھديقلی ھدايت )مخبرالسلطنه( وزير فوائد
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عامه کابينه به مجلس شورای ّ
ملی )دوره پنجم( برده شد تا به شور و
ّ
محمد مصدق يکی از نمايندگان مجلس
بررسی و تصويب برسد ،دکتر
ّ
و ازرجال مشھور ،با اليحه مزبور به سختی به مخالفت برخاست وازآن
به عنوان کاری غيرضروری وغيرانتفاعی وتحميلی برمردم ايران وحتا
خيانت به کشور ،ياد کرد که بعدھا اين گفته ،بھانه و دست آويزی برای
مخالفان رضا شاه و نا آگاھانی که نوشته وگفته ديگران راتکرارکرده
وميکنند گرديد ،تا برپايی آن رابنابه دستوروخواست دولت بريتانيا تبليغ
کنند و در ذھن باورديگران بنشانند.
اينک پس ازگذشت بيش از ھشت دھه ازتاريخ تصويب قانون
ھمت رضاشاه ،و انتشار اسناد
برپايی راه آھن سرتاسری وانجام آن به ّ
سری وھمچنين يادواره ھايی که سالھا درپرده ودور ازدسترس
و مدارک ّ
بوده است ،ميتوان بسادگی به يک داوری دورازغش به چگونگی و
چرايی برپايی خط راه آھن مزبور وروشنگری درپيرامون ّاتھامی که در
پيوند با برپايی اين راه به رضاشاه واردکرده وميکنندرسيد و سره را از
ناسره بازشناخت وآثار ُمستندی بدور از روايت انحصاری تاريخ ميتوان
ارائه نمود که ھرآنچه که به جھت روشنگری گفته و نوشته شود ،دينی
است که به تاريخ ايران ادا خواھد شد.
دکتر نصرﷲ سيف پورفاطمی )برادر حسين فاطمی وزير امور
خارجه ايران درزمان نخست وزيری دکتر مصدق( ،مينويسد...» :
حسين عال مأمور سفارت ايران درواشنگتن با موافقت دولت ايران ]در
زمان نخست وزيری قوام[ درسال ١٣٠١) ١٩٢٢=٢٤٦١ھـ ـ خ(
يادداشتی به شرح زير به وزارت خارجه آمريکا ميدھد :دولت ايران
برای تشکيل کشوری ولشکری وعمران وآبادی ايران نوين ،احتياج به
کمکھای زير دارد:
١

عده ای مستشار کار آزموده واليق درامورمالی وبانکی و
 ّاقتصادی وصنعتی وکشاورزی.

٢ـ عده ای افسر ارشد بااطالع برای ايجاد قشون ّ
متحداّلشکل ژاندارمری
و شھربانی.
٣ـ حضور شرکتھای آمريکايی برای کمک مالی به ساختمان خط آھن
واستخراج نفت شمال وتأسيس بانک ملی وصنعتی ،حکومت ايران
برای اطمينان سرمايه داران حاضر است ھمه گونه تضمين مالی
داده و در سرمايه گذاری شرکت کرده وامتيازنشراسکناس بانک
شاھنشاھی )انگليسی( را لغو کرده وآنرا به بانک ملی ايران بدھد.
۴ـ ايران برای احداث راه آھن ،که خط عراق را به خليج فارس و
ھندوستان ّ
متصل کند ،حاضراست که با شرکتھای آمريکايی
ھمکاری و شرکت کامل نموده وبرای اين مقصود از وام داخلی
وخارجی استفاده بکند.
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سد
۵ـ برای احيای خوزستان ،حکومت ايران احتياج به مھندسين ّ
سدواحيای زراعت و
سازی برروی رودکارون دارد وساختن اين ّ
امنيت خوزستان سرلوحه برنامه دولت است.
ّ
۶ـ ايران از حيث معادن مس ـ فيروزه وذغال سنگ وآھن و سنگ
مرمربسيار غنی است واين معادن تا به امروز دست نخورده،
حکومت در نظر دارد که با شرکت سرمايه داران آمريکايی ھرچه
٣٠١
زودتر از اين گنجھای پر بھا استفاده کند«.
تنھا پاسخی که چندی بعد به درخواست دولت ايران داده شد،
اين بود که باکمک وزارت امورخارجه آمريکا ،دو کمپانی نفتی آمريکايی
بنامھای "استاندارد اويل نيوجرزی وسينکلر ،به ايران آمدند تا امتيازاتی
از ايران برای استخراج نفت شمال را دريافت کنند ،که آنھم بخاطر کار
شکنی ھای دولت انگلستان ،ابتدا شرکت استاندارداويل نيوجرزی با زد
و بند با شرکت نفت ايران وانگليس ازدريافت امتياز منصرف شد و
سينکلر نيز به سبب رويداد سقاخانه بازارچه آقاشيخ ھادی وکشته شدن
ُ
»ماژر ايمبری«  ٣٠٢در زمان نخست وزيری رضا خان سردارسپه ،به
نتيجه ای نرسيد ،سھل است که تاوان کشته شدن ايمبری نيز ازخزانه
فقير دولت پرداخت شد.
دکتر سيف پور فاطمی ،درجای ديگرمقاله اش ميافزايد که...» :
متعاقب اين يادداشت ،با کمک چارلز ھيوز ،وزير امورخارجه آمريکا
دو کمپانی آمريکايی استاندارد اويل نيوجرزی وکمپانی سينکلر ،عازم
ايران شده وبرای استخراج نفت شمال وامی به مبلغ يک ميليون دالر با
دولت ،داخل مذاکره ميشوند ،مجلس شورای ملی ودولت ايران باعجله
مشغول مذاکره ومطالعه وتصويب قرارداد نفت باشرکت استانداراويل
شد ،ولی ھمينکه کار به مرحله عمل رسيد گربه رقصانی انگليسھا و
روسھا شروع شد.
مدعی بودندکه کابينه سپھدار ]سپھساالر تنکابنی[ در
انگليسيھا ّ
موقع جنگ با يکنفر روس به اسم »خوشتاريا« قراردادی برای امتياز
نفت شمال امضأکرده است وپس ازانقالب روسيه خوشتاريا به لندن فرار
کرده است وقرارداد را به مبلغ يک ميليون ليره به شرکت نفت ايران و
انگليس فروخته است.
مدعی بودکه اوالً قرارداد ّ
قالبی ونوشته ای
دولت ايران درپاسخ ّ
تحت فشار سر نيزه روسھافقط به امضای سپھدارتسليم خوشتاريا شده
رد يا قبول آنرا
نه به تصويب ھيئت دولت رسيده ونه مجلسی بود که ّ
اعالم دارد ،بعالوه حکومت صمصام السلطنه رسما ً ُبطالن قرارداد را
 - ٣٠١فصلنامه ره آورد ،شماره ھای  ١٣ـ  ١۴رويه٢١۶ :
 (MAJORROBERT WHITNEY IMBRIE) - ٣٠٢نايب کنسول سفارت آمريکا در ايران ،و
خبرنگارعکاس مجله "جئوگرافيک ملی"

٢٦٢

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

کليه
اعالم کرده است ودولت انقالبی روس ھم طبق قرارداد  ١٩٢١از ّ
امتيازات وقراردادھايی که به زور سر نيزه حکومت تزاری از ايران
گرفته شده بود ،صرفنظر و به ملت ايران واگذار کرده است .روسھا
ميگفتند که قرارداد خوشتاريا ّ
قالبی وبی اساس بودوماھم ازکليه
امتيازات سابق صرفنظرکرديم ،ولی اجازه نميدھيم که آمريکا و انگليس
برضد انقالب ما درست کنند ،شمال ايران حريم
در شمال ايران مرکزی
ّ
امنيت ما است ،ولی حکومتھای بعد از کودتا به فشارروس وانگليس
ّ
زياد وقعی ننھاده ومذاکرات خود را با کمپانيھای آمريکايی ادامه دادند،
انگليسی ھاکه درتھران باناکامی روبرو شدند ،درنتيجه يک سلسله
وبنيان گذار
مکاتبه سياسی بين لردکرزن ،وزير امورخارجۀ انگلستان ُ
قرارداد  (٢٤٥٨) ١٩١٩و ھيوز ،وزير امورخارجه آمريکا شروع شد،
آمريکاييھا در اين قسمت سخت توی دھان انگليس ھا زدند و ھيوز-
ّ
رامتھم کردبه اينکه با ايران معامله مستعمراتی درپيش گرفته و
کرزن
تيرک ُ
ُ
رزن ھم
سعی دارد که ملت ايران را از آزادی محروم نمايد ،وقتی
به ھدف نخورد» ،سرجان کدمن« رييس شرکت نفت ايران وانگليس را
به واشنگتن فرستاد و او ھم در آنجا ازدرمسالمت وتطميع شرکت
استاندارد برآمدوبرحسب پيشنھاد کدمن ،شرکتھای نفت آمريکا در يک
چھارم نفت عراق شرکت جستند ،به شرط آنکه نصف امتياز نفت شمال
ايران را به شرکت نفت ايران وانگليس واگذارکنند ،اين پيشنھاد را
استاندارد اويل قبول کرد ولی ايران شديداً مخالفت کردوآن رامخالف
صريح مواد قرارداد دانسته والغای قراردادامتياز ]را[ برقبول چنين
شرطی ترجيح داد ،استاندارداويل ھم که درنفت عراق شرکت کرده و
انگليسی ھا قول به اوداده بودندکه ازنفت عربستان سعودی وشيخ
نشينھا ھم به آمريکا سھمی بدھند از ادامه کار درايران منصرف شد.
شرکت سينکلر ،که رقيب شرکتھای عضو کارتل و از نمد نفت
خاورميانه کالھی نصيب اش نشده بود ،با تشويق ھوور ،وزير بازرگانی
آمريکا پا به ميدان نھاده ويک قراردادبسيار عادالنه با ايران منعقد
ساخت و نماينده ای بنام سوپر ،به تھران فرستادکه تشکيالت شرکت را
ّ
مرتب کرده شروع به نقشه برداری ازمناطق نفت خيزشمال بنمايد ،در
ھمين موقع بودکه سقاخانه برای شرکت نفت ايران وانگليس وطرفداران
سردارسپه ،شروع به معجزه کرد.
در اينجا قسمتی ازگزارشات »واليس موری« ،کاردارسفارت
ژوئيه  ١٩٢۴و
]آمريکا[ را با واشنگتن درتاريخ  ٢٨-٢۵-٢۴و ٢٩
ّ
جواب وزارت خارجه ومذاکرات باسردارسپه ]نخست وزير[ وفروغی
ماليه[ بيان شده است نقل ميکنم )اصل اين اسناد در آرشيو ملی
]وزير ّ
آمريکا است(:
١ـ گزارشھای رسيده به سفارت حاکی است که آنتريک ودسيسه
شرکت نفت ايران وانگليس باعث قتل ايمبری ،بوده است ،طبق اطالعات
٢٦٣
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جمعيتی که به ايمبری ،حمله کردند ،اورا بجای سوپر ،نماينده
عمومی
ّ
شرکت نفت سينکلردرتھران گرفته وقصدشان کشتن او بوده است،
روسھا علنا ً انگليس ھارامتھم به اين قتل وروزنامه ھای ايران ھم حمله
بسيار شديدی برضدانگليس آغازکردند .سفارت انگليس در تھران از
لحن روزنامه ھا بسيار خشمگين شده واز رييس الوزرا ]رضاخان[
خواسته است ھرچه زودتربه اين حمالت پايان بدھد ،رييس الوزرا
پيشنھاد کرد که به اتفاق سفارت انگليس به اتھامات وکشف حقيقت
قضيه رسيدگی شود ،ولی انگليسی ھا از قبول پيشنھاد سرباز زدند.
ّ
٢ـ سفارت انگليس درتھران ازحمله شديد روزنامه ھا بسيار
خشمگين شده وپروتست شديدی به دولت ايران کرده است که چرا
جدا ًناراضی
روزنامه ھا ،انگلستان را
مسبب قتل ايمبری ميدانند ،آنھا ّ
ّ
و از سردارسپه خواسته اندکه جلوی قلم روزنامه نويسھارابگيردولی
ھنوز از تحقيقات خبری نيست باآنکه انگليسی ھا عالقه دارند دھان
جداً خودداری کرده
مخالفان راببندند ازھمکاری درکشـــف حــقيقت ّ
٣٠٣
اند.«.
از آنجا که غرض ازپژوھش تاريخ بويژه ازنوع تحليلی آن،
وتأسی نسلھای حاضر
وتنب ُه وعبرت گيری
روشنگری به منظورآگاھی
ّ
ّ
تگزارملک وملّت
شخصيت ھای سياسی وتاريخی اليق وخدم
و آينده از
ُ
ّ
است ،بنابراين درباره برخی مطالب مقاله دکتر سيف پور فاطمی ،که
نشانه ھايی َ
ازغ َرض وتناقض گويی درآن ديده ميشود ،ناگزيربه ادای
توضيحاتی ميباشم.
ّ
دربرابرتوقعات روس و
نامبرده آنجا که ازايستادگی دولت ايران
انگليس مينويسد )که اين چنين بوده است( چون دلش از رضا شاه،
چرکين بود ،از ايشان درباره اين کارشجاعانه وستايش برانگيز يعنی
وقع ننھادن به فشاردولتين وادامه مذاکره باکمپانيھای آمريکايی ،نامی
نميب َرد ،حال آنکه ھر کسی که به تاريخ کودتا ورويدادھای پس از آن
َ
آشنا بوده باشد ،به ضرس قاطع ميداند که دولتھای روی کارآمده بعد از
کودتا قادربه انجام کاری که برخالف نظروخواسته رضاخان ميبود،
نبودند ،بويژه دراين ايام که سيف پور فاطمی ،ازآن ياد ميکند ،رضا
خان خود در رأس دولت يعنی نخست وزيربود.
در گزارش واليس موری ،نيزکه ازرضاخان ،تنھا باذ کرعنوان
سردارسپه اشاره شده نه با عنوان نخست وزير )به فرض اينکه در
گزارش مزبوراينچنين آمده ودرست ترجمه شده باشد( چون ھمه
مندرجات گزارش واليس موری ،دردسترس خوانندگان مقاله ايشان
قرار داده نشده است تابدانند که اين سردارسپه درچه مقام ومنصب کليدی
در دولت بود که درگزارش نماينده سياسی آمريکا از او بجای عنوان
 - ٣٠٣فصلنامه ره آورد ،شماره ھای  ١٣ـ  ١۴رويه ٢١٧ .ـ ٢١٨
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نخست وزير ،تنھا با عنوان سردارسپه ياد شده است ،لذا اين ازوظايف
تاريخ نگار است که برای روشنگری وآگاھی نسل حاضر وآينده در
پانويس و يا درپرانتز نام وشغل شخص تاريخساز )رضاخان( را درکنار
ّ
لقب او)سردارسپه( در زمان رويداد قتل ايمبری
متذکر شود ،تا
وزيرزمان حادثه
تصور نکنند که سردارسپه ونخست
خوانندگان نا آگاه
ّ
ِ
٣٠٤
دوشخصيت متفاوت از ھم بوده اند؟
موردنظر،
ّ

 - ٣٠٤رابرت ايمبری چرا در تھران بود؟ او يک ديپلمات حرفه ای نبود .او يک
جاسوس ماجراجو بود .او از دنبال کردن قانون ووکالت در بالتيمور خسته شده بود
و با گروھی که درسال  ١٩١١برای ماجراجويی به کنگو ميرفت ھمراه شد .در سال
 ١٩١٤جنگ ھای اروپا آغاز شده بود داوطلب به ارتش فرانسه پيوست .در دوران
جنگ راننده آمبوالنس بود ودر سال  ١٩١٨ماجرا جويی ھای خودرا منتشر کرد .در
سال  ١٩١٧وارد وزارت خارجه آمريکا شد وبه عنوان سرکنسول ويژه به پتروگراد
فرستاده شد .در آنجا بارھا با بولشويک ھا درگيری پيدا کرد .روسھا اورا بيرون
کردند .به فنالند منتقل شد در آنجا جاسوسی روسيه کومونيست را دنبال ميکرد .در
ژوئنن  ١٩٢٠به استانبول رفت و در ارتش سفيد کريمه ھمراه »رانگل« ميجنگيد
که در پی شکست به آمريکا برگشت .در ترکيه با آلن دالس که در آن زمان معاون
آدميرال مارک بريستول بود آشنا شد .وقتی دالس در وزارت امور خارجه قرار گرفت
ايمبری را به آنکارا مامور کرد .او با خاندان کمالی تالش کرد تا امتياز نفت آناتولی
را بدست آورد در اکتبر سال  ١٩٢٤آنگونه که مجله ناشنال جغرافی مينويسد به
موارد جاسوسی و کسب امتياز نفت ادامه ميداد.
دالس در يادداشت ھای خود که در سال  ١٩٢٣منتشر کرده است مينويسد ميدانستم
ريسک وخطر بزرگی است ولی اورا به ايران فرستادم.
ايمبری نخست برای مسايل جاسوسی قرار بود به تبريز برود که بازھم به روسيه
نزديک باشد .پيش از رفتن به تبريز کنسول ژنرال »برنارد گوتيب« مرخصی ميگيردو
ايمبری جای اورا ميگيرد .او در اين پست است که با مسئله نفت شمال درگير ميشود.
اما دالس در مورد ماجرای نفت چيزی نمينويسد وبرای اينکه مسئله جاسوسی رابرت
ايمبری فاش نشود مسئله بھايی گری وپژوھش در آن را پيش ميکشد .چرا ايمبری
به سقا خانه رفته بود؟ او مينويسد :با برخی از بھايی ھا که ميخواستند به آمريکا
نزديک بشوند نزديک شده بود .دکتر سوسن مودی و پرستاری که با او کارميکرد
بنام اليزابت ستيوارت به ھمراه يک نويسنده و عکاس آزاد در پی پژوھش در باره
آيين بھايی ميشوند .نميدانستند که وضع سياسی و اجتماعی ايران آن زمان چيست.
ماه محرم درپيش بود مردم نميتوانستند بيگانه ھارا در کنار بناھای مقدس خود ببينند.
اما روزنامه »رينو ايوينين گازت«  ١٩جوالی  (٢٤٦٣) ١٩٢٤که نگاره آنرا در
باال ميبينيد در باره مرگ مشکوک رابرت ايمبری ھم موضوع را مذھبی قلمداد ميکند
اما او به منظور نفت در تھران بوده و قاتلين با سفارت انگليس در ارتباط بوده اند.
رضا خان بين سال  ١٩٢٣تا  ١٩٢٤نخست وزير ايران بوده است .قتل ايمبری در
ھمان سال نخست وزيری رضا خان روی داده است و رويه روزنامه سند اثبات اين
مدعا است .ويراستار
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و يا آيا در زمان نخست وزيری رضا خان که با داشتن سمت
قوه
فرماندھی نيروھای نظامی ورأی
اکثريت نمايندگان مجلس ،دارای ّ
ّ
فايقه در کشور بود ،اگر او عامل ودست نشانده دولت انگلستان ميبود
کسی از روزنامه نگاران را يارای انتشار چنان مقاالت تند وتيزبرعليه
دولت نامبرده ميبود و چگونه بود که با ھمه اعتراضات شديد سفارت
انگليس ،جلوی حمالت تند روزنامه نگارھا گرفته نشد؟
جای ترديد نيست که طفره رفتن آقای سيف پور فاطمی از ذکر
طی آنھا رضا شاه ،را
نام رضاخان وخدماتش ،بخاطر مقاالتی است که ّ
بارھا دست نشانده وعامل دولت بريتانيا قلمدادکرده بود ،از اينرو
خان
نخواسته است اين بخش از نوشته اش که حکايتگر ايستادگی رضا ِ
نخست وزير در برابر خواست ودسيسه ھای انگليس بود ،با مندرجات
مقاالتش درپيوند با آنچه که درباره رضاشاه بافته وگفته بوده است ،در
تعارض بوده باشد.
اين عبارت که درمقاله اش آمده است ...» :و درھمين موقع
بودکه سقاخانه برای شرکت نفت وطرفداران سردارسپه شروع به معجزه
کرد «...به روشنی دل چرکينی وی را از رضاشاه آشکار ميسازد!
اين چگونه تعبيری است که سيف پور فاطمی ،درمقام يک
پژوھشگر ،رويداد سقاخانه را با آنھمه تالش رضاخان سردار سپه در
مقام نخست وزيری برای بستن چنان قراردادی ،معجزه ای به نفع
تعمداً در
طرفداران سردار سپه بنويسد!؟ نامبرده ضمنا ً زيرکانه و ّ
عباراتی که بکار برده است ،اشاره به نام مسئول دولت نميکند که ھمانا
در اين زمان کسی جز رضاخان نبود ،اماچون درھمين سلسله نوشته ھا
ايستادگی دولت وقت ايران دربرابرخواسته ھای روسيه وانگلستان را
ناگزيرآنھم بگونه تلويحی ستوده است ،ازاين رواگر نامی ازرضاخان،
ميبرد به ھدفش که ارج ننھادن به کارايشان که دررأس دولت قرارداشت
ُ
بوده است ،نميرسيد ،اونميخواست تحسين خوانندگان مقاله اش را نسبت
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به رضا خان ،برانگيزاند ،بنابراين درواقعه سقاخانه بازيرکی ويژه از
او تنھا با اشاره به لقب او يعنی سردارسپه ياد کرد تا خواننده نا آگاه به
تاريخ آن ايام ،گمان َب َرد که دولت جدا ازسردارسپه بوده است بدين
معنی که دولت درجھت تأمين منافع ايران وايرانی بود و سردارسپه چون
سر به بالين دولت انگلستان داشت ،با ايجاد مشکالت برسرراه دولت از
جمله واقعه سقاخانه ،را بر عليۀ دولت براه انداخت تا اين کارسرانجام
نگيرد!* ]زيرنويس برگ ھای پيش را ببينيد .ويراستار[
اگر رضاخان ،دست نشانده وعامل دولت بريتانيا بود ازابتدا به
دنبال دعوت از کمپانيھای نفتی وغير نفتی آمريکايی نميرفت ،آنگاه چه
کسی را يارای ايستادگی ومخالفت با او بود ،به زبانی ديگر نيازی به
اين بازيھا وبرپايی آشوبی درسقاخانه نبود ،مگرنه اينکه گفته ميشود
رضا خان سردارسپه  ،نخست وزير وسپس شاه ،ديکتاتور بوده است؟
تأسف است که برخی از تاريخ نويسان ووقايع نگاران و
جای ّ
نويسندگان ميھن ما اين چنين اند وچه ذھن ھايی که ازاينگونه نوشته
ھا و گفته ھای غرض آلود از نادرستی ھا ُپرشده است.
سرريدربوالرد ) ،(sir reader William bullardوزيرمختار
شدت متنفربود و از ايرانيان به
انگلستان درايران ،که از رضاشاه به ّ
تحقيروزشتی يادکرده است ،در کتاب خاطراتش درصفحه  ١٢۶ازقول
سيف پورفاطمی ،چنين ياد ميکند» :مدارس آمريکايی که » سيف پور
فاطمی« آنھمه آنھارا ستوده است ،ومدارس انگليسی که او دريکی از
آنھا تحصيل کرده ،در سال ] [١٣١٩=١٩۴٠دريک ھيجان ملی گرايی
به وسيله رضاشاه تعطيل شد« .ميبينيم که تأکيد آقای سيف پورفاطمی،
به انگليسی بودن رضا شاه ،نعل وارونه ای بود که دربرائت خود از
وابستگی ارائه ميداد.
توجه
بگذريم ازاينکه ھم صحبتی وی با وزيرمختار نامبرده با ّ
به ّ
تنفر و بد دھنی ھای بوالرد ،از رضاشاه وايرانيان ،از وجه ويژه ای
در
از اعتماد وی نسبت به سيف پورفاطمی ،حکايت دارد ،اما
ِ
آيابستن ِ
يک ِ
باتوجه به پيشينه استعماری دولت وابسته به آن ،بويژه
نھاد بيگانه
ّ
طی سالھا اعمال ورفتارمداخله جويانه اش درامورداخلی ايران که در
ّ
ھر لباسی ازجمله لباس فرھنگ ودانش پروری ھدفی جز شستشوی
مغزی نوجوانان ايرانی را نداشته است ،جای افسوس وآه داشت ،آنھم
نزد بيگانه ای بد طينت!؟ و انگھی به کدام نوشته آقای سيف پورفاطمی،
بايد باورداشت اينکه رضاشاه دست نشانده وعامل بريتانيا بود يا مخالف
فعاليت آن دولت تحت ھرعنوان وبھانه ای؟ وانگھی با بازگشت دانش
ّ
آموختگان دررشته ھای گوناگون ازچند کشوراروپايی به ميھن و
گسترش کانونھای دانش اندوزی درايران ،نيازی به چنين نھادھای
بيگانه درايران نبود که اين خودنشان از اوج ميھن دوستی ووسواس
٢٦٧
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باتجربيات تلخ او از مداخالت بيگانه به ويژه دولت
رضا شاه درپيوند
ّ
استعماری بريتانيا درامور ايران دارد.
اگر چه درفصل نخست اين کتاب درباره دسايس دولت انگلستان
حد که روشنگربوده
پس از رويداد کودتای سوم اسفندماه  ١٢٩٩تا آن ّ
باشد ،اشاراتی شده است ،باھمه اين حال زايد وبی مناسبت نخواھد بود
ِ
برعليه رضاخان وسپس
که دراين فصل نيزبه ديگر دسايس آن دولت
رضا شاه که مخالفانش اورا دست نشانده وعامل دولت نامبرده قلمداد
کرده و ميکنند بپردازم تابه داوری درست وبه دور از روايات انحصاری
درباره اين چھره تاريخی برسيم.
سيروس غنی ،مينويسد ...» :موضوع دردسردار ِديگرکه
س َمت
لورين )وزير مختار انگستان که ده ماه پس ازرويداد کودتا به اين َ
برگزيده شده بود( ميگفت ،تبعيض برضد شرکتھای انگليسی است،
گامھای
اوليه ای بود که حکومت ايران برای احداث شبکه راه آھن
ّ
برداشت ،دو شرکت ساختمانی و مھندسی آمريکايی مشارکتی برای
اجرای طرح راه آھن تشکيل دادند و به تھران دعوت شدند ،دولت ايران
برای طرح پولی نداشت ،ولی اميدواربودشرکت نفت سينکلرده ميليون
دالر در ِازای گرفتن امتيازنفت شمال دراختيارش بگذارد ،واين پولھابه
مصرف پروژه راه آھن برسد ،نمايندگان مشارکت )دراواسط ديماه
] ١٣٠٢در زمان نخست وزيری رضا خان[ به تھران آمدند.
وزارت خـــــارجه انــــــگليس که خبردار شد ،بالفاصله مراتــــب
را بــــــــــه شـــرکت انگليسی سنــــــديکای راه آھــــــن ايـــــران
) (Ulen and company and stondwebstarکه حدوديازده سال
پيش که يک بررسی جزيی و مقدماتی دراين زمينه کرده بود ،اطالع داد،
شرکت انگليسی ادعاکردکه حق احداث شبکه راه آھن درايران به آنھا
اعطا شده واين حق ھنوز معتبراست وقرارداداين کار نميتواند به شخص
ديگری داده شود.
وزارت خارجه انگليس به فرستادگان خود در واشنگتن وتھران
دستور داد اصرار ورزند که شرکت انگليسی صاحب اين حق است و
توضيح دھند که شرکت مزبور حاضراست درباره برنامه راه آھن با
شرکتھای معتبرآمريکايی وارد مذاکره شود ،وکيل مشارکت آمريکايی به
دولت اطالع دادکه پس ازمطالعه دعاوی بريتانيانتيجه گرفته که شرکت
انگليسی دارای ھيچگونه حق قانونی ياحقوق خاص نيست ...دولت
ايران بنابراين آزاد است با ھرکه بخواھد پيمان ببندد ،آمريکاييھا توافق
کردند که به بررسی امکانات بپردازند و برای برآوردی از ھزينه احداث
ازسلطانيه به تھران وانشعابی به شمال درکرانه جنوب شرقی
خطی
ّ
محمره
دريای خزر ]بخوانيد مازندران[ وسپس به سوی جنوب به
ّ
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جدی درجھت شبکه راه آھن
تھيه کنند ،واين نخستين گام ّ
)خرمشھر( ّ
ّ
٣٠٥
در ايران بود«.
در تاريخ  ٢٣خرداد  ١٣٠٢مجلس شورای ملی قانونی تصويب
متضمن شرايطی برای اعطای امتياز نفت شمال به يک شرکت
کرد که
ّ
معتبر ومستقل آمريکايی بود ،که بموجب يکی از مواد آن صاحب امتياز
ميبايست الاقل ده ميليون دالربه دولت ايران به عنوان وام بپردازد و اين
امتياز نبايد به ھيچ دولت يا شرکت خارجی به ھيچ قسم وترتيبی منتقل
شود و بايد منحصراً در دست آمريکاييان باشد وحوزه ھای امتياز نيز
محدود به خراسان ومازندران وگرگان شده بود ،علت گنجانيدن اين شرط
در قرارداد بدان جھت بود که دولت ايران اطالع يافته بودکه شرکت نفت
ايران وانگليس درنظر داردازطريق مشارکت باشرکت نفتی استاندارد
اويل نيوجرسی ،دستی درامتياز مزبور داشته باشدوآن قانون درجلسه
 ٣٠آبان  ١٣٠٢مجلس شورای ملی بتصويب رسيد.
دولت انگلستان با اين قراردادموافق نبود ،بنابراين ازطريق
عوامل اش کوشش فراوان بکار برد تا قانون مزبور به تصويب نرسد،
اما مذاکرات با نمايندگان شرکت آمريکايی سينکلر در آذر ماه ١٣٠٢
در زمان نخست وزيری رضا خان سردار سپه ،آغاز گرديد.
مصطفی فاتح ،مينويسد ...» :در موقع امضای سينکلر ،مجلس
جشنی درتھران برپا شد ،نخست وزير وقت ]رضاخان[ ضمن نطقی که
در آن مجلس ايراد کرد به کاردارسفارت آمريکا چنين گفت :من اين
سلطه
موقع را يکی ازبھترين مواقع تاريخ ايران ميدانم ،ما ميخواھيم ُ
اقتصادی انگليس و روس را از بين ببريم وامضای اين امتيازبايک
مقدمه روابط مستحکم تری بين آمريکا وايران خواھد
شرکت آمريکايی ّ
بود.

 - ٣٠٥برآمدن رضاخان و ٣٢۶ ...ـ ٣٢٧
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ﮔﺮهِ ﻛﻮري ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤّﺖِ رﺿﺎﺷﺎه ﮔﺸﻮده ﺷﺪ
درماه آوريل ] ١٩٢۴فروردين  [١٣٠٣دولت اليحه ای به
مجلس تقديم کردوتقاضای تصويب امتيازی راکه امضا کرده بود ،نمود،
دولت انگلستان پس ازاعتراض شديد به دولت ايران ،در لندن ونيويورک
اعالميه ای صادرکردواظھارداشت که به واگذاری حق االمتياز دولت
ّ
مقرره در
ايران ازنفت جنوب به عنوان وثيقه برای وام ده ميليون دالر ّ
قضيه "خوشتاريا"
امتياز سينکلر رضايت نخواھد داد ،و اضافه کرد تا
ّ
و ساير دعاوی انگلستان حل نشود ،به اعتراض خودباقی خواھدبود.
توجھی به اين اعتراضات نکردوکميسيون مجلس
دولت ايران ھم ّ
اليحه دولت راتصويب وگزارش آن رابرای بحث وتصويب تقديم مجلس
٣٠٦
کرد«.
دولت انگلستان ازپای ننشست ،بايدحادثه ای روی ميدادتا شرکت
سينکلر از ميدان بدر رود و از امتياز صرفنظر کند ،تاخيال دولت
نامبرده از جانب رقيب آسوده شود ،وآن به قولی ،قتل »سوپر«،
نماينده شرکت سينکلر در تھران بود ،اما بخاطراشتباھی که رخ
داد ماژور ايمبری ،به قتل رسيد و با قتل اوشرکت سينکلر به بھانه
اوضاع نامساعد ايران از
دريافت امتياز وپرداخت ده
ميليون دالروام درخواستی
دولت ايران جھت انجام پروژه
راه آھن ،منصرف گرديد.
ســــيروس غنــــــی،
مينويسد» :حادثه ای که
آرامش ظاھری پايتخت را بھم
ريــــخت و پـــــی آمدھای
بسيارمھمی برای رضاخان داشت ...قتل نايب کنسول آمريکا رابرت
ّ
ايمبری ،بود ،به ريشه حادثه برميگشت به اواسط خرداد  ١٣٠٣که
در شھر شايع شد سقاخانه ای در مرکز شھر تھران قدرت شفابخشی
بيماران را دارد ،مردی شل ولنگ که از آن آب خورده بودظاھراً شفا
يافته بود ،مرد بی ايمانی که ميگفتند بھايی است ،نابينا شده بود ،چون
به گدای سقاخانه صدقه نداده بود ،طولی نکشيد که خيل افرادعليل وشل
وکور به سوی سقاخانه براه افتادند ،وبسياری از راه دورآمده بودند،
بعضی را با تخت روان حمل ميکردند.
۵٠ - ٣٠٦سال نفت ايران ٣۵ .ـ  ٣۶ـ  ٣٣٨ـ ٣٣٩
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در  ٢٧تير  ١٣٠٣ماژور
ايمبری که حدودچھارماه پيش
وارد تھران شده بود ،ھمراه يکی
ازآشنايان خود »ملوين سيمور*«
رفت،
سقاخانه
ديدن
به
ّ
سيمورحفارچاه ھای نفت بود...
نزديک ده صبح اين دو به
سقاخانه آشيخ ھادی رسيدند و
مقداری عکس گرفتند ،مردم
اعتراض کردند چون ھم زنھا در
آنجا حضور داشتندوھم رفتن
مقدس
غيرمسلمان به اماکن
ّ
کفراست ،سپس افرادی درآن ميان
فرياد زدند اينھا بھايی اند ،آمده اندآب سقاخانه را زھرآلود کنند ،حرکات
جمعيت شروع شد و ايمبری وسيموربه کالسکه
تھديدآميزی ازجانب
ّ
خودبرگشتندوکالسکه چی کوشيد ھرچه زودتر بگريزد...عده ای کالسکه
ّ
شدت
را
صلی خوردند و به ّ
متوقف کردند ،ايمبری وسيمور ،کتک مف ّ
نظميه
زخمی شدند ،باالخره پليس رسيد و دوآمريکايی رابه بيمارستان
ّ
جمعيت اينک از ھزارتن تجاوزميکرد ،درپی
درآن حوالی بردند ،انبوه
ّ
عباوعمامه داشت وارد بيمارستان شدند و جوان شانزده ساله
مردی که
ّ
ُ
ای ايمبری را با سنگ کشت ...چارلز اوانز ھيوز وزير امورخارجه
آمريکا ،يادداشت شديداللّحنی برای دولت ايران فرستاد و خواسته
بودقاتالن ايمبری به مجازات برسند ،به ھمسر بيوه اوغرامت پرداخت
شود و ايران ھزينه اعزام يک فروند رزمناو را به خليج فارس برای
حمل جنازه به اياالت ّ
متحده به عھده بگيرد وتھديد ضمنی شده بود که
چنانچه اين خواسته ھا انجام نشود آمريکا قطع رابطه خواھد کرد.
برای رضاخان دراين ھنگام روابط بازرگانی باممالک اروپايی و
اميدواری به سرمايه گذاری آمريکا در ايران بی اندازه مھم بود...
وزارت امورخارجه ايران رسما ً ازدولت آمريکا پوزش خواست و بی
چون و چرا توافق کردکه غرامت وھزينه ھای مورد تقاضا را بپردازد...
قتل ايمبری وبلوای مردم بدترين اثررا در جامعه مالی نيويورک نھاد و
گفته شد که ايران کشوری است که خدافراموشش کرده است ،چون ھيچ
اثری ازثبات ونظم در آنجا نيست ،سينکلر در  ١٩٢۵از امتياز چشم
٣٠٧
پوشيد«.
آيا باچنين رويداد ناگواری که به تبه شدن اميد وانتظار رضا
خان از بستن قرارداد نفتی با شرکتی غيرازشرکتھای انگليسی ودريافت
وام از شرکت سينکلربرای انجام پروژه راه آھن انجاميد وبه اعتبار و
 - ٣٠٧برآمدن رضاخان و٣۴٨-٣۴٧ ...
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رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

آبرو و شھرتش لطمه زد ،ميتوان بنابه نوشته "سيف پورفاطمی"
پذيرفت که رويداد سقاخانه برای طرفداران سردار سپه )بخوانيد برای
رضا خان( معجزه آفريده بود!؟
لرد کرزن به سفيرخوددرواشنگتن نوشت» :تنھا چيزيکه مرا
نگران ميسازدپيش قسطی است که استاندارد متقاضی دريافت امتياز
استخراج و بھره برداری نفت شمال ميخواھدبه حکومت ايران بپردازد،
اين دولت را سرکش ترازھميشه ميکند ،بنابراين بھتراست که استاندارد
٣٠٨
و شرکت نفت ايران وانگليس وام رابه اتفاق بدھند«.
دکتر مھدی بھار ،درباره اين رويداد مينويسد...» :چنانکه
ھارولد اسپنسر Harold spencerيکی ازمأموران زبردست انتليجنس
فعاليت داشته ،ميگويد که
سرويس که ساليان دراز درشرق نزديک
ّ
يکعده از جيره
کنسوليار آمريکا در تھران ،ميجرروبرت ايمبری بدست
ّ
خواران شرکت نفت به اين ُجرم کشته شد که ميخواست امتياز نفت شمال
٣٠٩
رابرای شرکت آمريکايی سينکلربدست آورد«.
بگذاريد به نوشته ديگری ازميان نوشته ھای بسيارکه
درپيرامون معجزۀ سقاخانه آشيخ ھادی نوشته شده اشاره کنم .سيد
السلطنه( درکتاب خاطراتش زيرنام »خاطرات
فرخ )معتصم
ّ
مھدی ّ
فرخ« ،مينويسد ...» :مردم تھران شب خوابيده وصبح از خواب
سياسی ّ
بيدار شدند و شنيدند که ناگھان درشھرشايع شده است سقاخانه آشيخ
ھاد معجزه کرده و کوری را شفاداده است ...ماژور ايمبری گويايکی
ازنويسندگان خوب مجلّه جغرافيايی ملی آمريکا نيزبود ،اين مردوقتی
مأمورتھران شدبنابه تقاضای مجلّه مزبورتصميم گرفته بود که از
تھيه کرده برای
آثارتاريخی ومراسم مذھبی ايرانيان گاه بگاه عکسھايی ّ
مجله بفرستد ،درست ھنگاميکه ھياھوی معجزات سقاخانه آشيخ ھادی
در اوج بود ،سروکلّه يکنفر از اتباع آمريکايی که کارمند نفت جنوب
بود ،در کنسولگری آمريکا پيدا ميشود ،اسم اين مــــرد »بالوين
سيمور«  ٣١٠بود و ظاھراً او ازطرف مقامات کمپانی نفت جنوب به
داليلی که ھنوزھم روشن نيست ،محکوم شده بود ،وطبق رسوم زمان
محکوميت خويش را در قونسولگری آمريکا ميگذرانيد
ميبايست دوران
ّ
وبدين ترتيب چيزی نميگذرد که بين ماژور ايمبری واين محکوم مرموز
آشنايی و بعد دوستی ايجاد ميگردد و اين دوستی بجايی ميرسدکه آن
روزشوم آنھا تصميم ميگيرند از مراسم سقا خانه آشيخ ھادی عکس
برداری کنند ...بمحض اينکه ايمبری سه پايه را به زمين گذاشته و
جمعيت روبرو ميشودکه شما
دوربين راروی آن ميگذارد با اعتراض
ّ
 - ٣٠٨ھمان٢۵٧ .
 - ٣٠٩ميراث خواراستعمار۵٢٢ .
 Seymour - ٣١٠از اتباع آمريکا بود که مدت ھادرشرکت نفت ايران وانگليس درجنوب کار ميکرد
محکوميتی که پيداکرده بودازآن شرکت برکنار ودرکنسولگری آمريکادرايران خدمت
و ظاھراً بواسطه
ّ
ميکرده است.

٢٧٢
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ک .ھومان

حق نداريد از زنان مسلمان عکسبرداری کنيد ...درگفتگوی ايمبری با
مردم ناگھان موتورسواری از راه ميرسد وفرياد ميکشد ،اينھا ھمان
بھايی ھايی ھستند که آب سقا خانه را مسموم کرده اند ،صدای ديگری
ضداسالم را...
ميب َرد ،چرا معطليد ،يا بزنيد بابی ھای ّ
ترديد را از ميان َ
دولت با امکاناتی که داشت به تحقيق برخاست وسرنخ ماجرا را
تأمل است که در زمان
درشرکت نفت ايران وانگليس بدست آورد ،جای ّ
اين حادثه ،دولت سردارسپه مشغول مذاکراتی درباره ايجاد راه آھن با
کمپانی يولن آمريکا و گفتگوی ديگری درباره شرايط قراردادنفت شمال
٣١١
با کمپانی سينکلربود«.
دربرابراينھمه مشکالت وکارشکنی ھا ودسيسه ھايی که
برسرراه دريافت وام جھت بازسازی کشوروساختمان راه آھن
وجودداشت ،برای رضاشاه راھی جزبھره گيری از منابع داخلی يعنی
وضع ماليات غيرمستقيم برقندوشکروچای به جھت ّ
تحق ُق آرزوی چندين
وچندساله ايرانيان نمانده بودوسرانجام باھمه مخالفت ھای داخلی ،که
به آن خواھم پرداخت ،راه آھن سرتاسری ايران به درازای ١٣٩۴
کيلومتر از منتھااليه جنوب غربی ايران درخليج فارس تاجنوب شرقی
دريای مازندران ساخته شدکه در چھارم شھريور  (١٩٣٨)،١٣١٧شش
وزيه« نامگذاری شده
مقرردرايستگاھی که بنام »ف ّ
ماه زودتر از زمان ّ
ّ
بود ،بخش شمالی وجنوبی آن بھم متصل گرديد.
قضيه مشارکت
مينويسد...» :ھمينکه
مصطفی فاتح،
ّ
دوشرکت] ...استاندارد اويل نيوجرسی وشرکت نفت ايران وانگليس[
درباره نفت شمال علنی شد ،سفيرايران درواشنگتن يادداشتی تسليم
وزارت خارجه آمريکا کردودرآن اظھارداشت که دولت ايران به ھيچوجه
راضی نخواھد شد که شرکت نفت ايران وانگليس درامتياز نفت شمال
دخالتی نمايد ...دولت ايران نه تنھا باقرارداد فوق مخالفت کرد بلکه
مذاکراتی ھم که ھمان وقت برای تحصيل قرضه ای ازبانک »مورگان«
آمريکايی درجريان بودوقرضه مزبوروابستگی به امتياز استاندارد
داشت ،قطع نمود ...چون شرکت استاندارد اويل باقرارداديکه باشرکت
نفت ايران و انگليس منعقد کرده بود مشمول اين قانون نميگرديد،
مذاکرات با نمايندگان سينکلر شروع و در آذر ماه  ١٣٠٢امتياز پنج
٣١٢
ايالت شمالی به استثنای گيالن به شرکت سينکلرواگذارگرديد«.
درباره ماجرای سقاخانه آقاشيخ ھادی چندتنی نيز ازتاريخ
نگاران ونويسندگان ويادواره نويسان مطالبی نوشته اندکه بی مناسبت
نخواھدبود اين ماجراراازدريچه چشم آنان نيز ببينيم تابه يک داوری
درست برسيم.

۵٠ - ٣١١سال نفت ايران ٣٣۵ .ـ ٣٣٩ – ٣٣٨ – ٣٣۶
۵٠ - ٣١٢سال نفت ايران ٣٣۵ .ـ ٣٣٩ – ٣٣٨ – ٣٣۶
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ک .ھومان

ميرزايحيی دولت آبادی ،درکتاب خاطراتش زيرنام »حيات
يحيی« ،پس ازشرح چگونگی به قتل رسيدن ماژور ايمبری ،پرسشھايی
را به اين شرح مطرح ميکند» :اينکه ايمبری به صرافت طبع خودبه
اين کار اقدام کرده يا ازطرف ديگری تشويق شده است وبرفرض دوم،
قضيه نابھنگام بادلتنگی ھايی که بودن مستخدمين آمريکايی در
آيا اين
ّ
ماليه ماھست ارتباطی دارديانه واينکه سياست خارجی ديگر
رأس
ّ
ميکوشد آمريکاييان را از خيال قرض دادن مبلغ ھنگفتی به ايران برای
٣١٣
اصالحات اساسی که درنظراست ،بازدارند ربطی دارديانه؟«.
با وجود اينھمه مشکالت وکارشکنی ھا ودسيسه ھايی که برسر
راه دريافت وام جھت بازسازی کشوروساختمان راه آھن وجودداشت،
راه آھن سرتاسری ايران به درازای  ١٣٩۴کيلومترازمنتھااليه جنوب
غربی ايران درخليج فارس )بندر نوساز شاپور( تاجنوب شرقی دريای
مازندران )بندرشاه( ساخته شد.
اين خط که کلنگ ساختمان آن در  ٢٣مھر ماه  ١٣٠۶بدست
رضا شاه در تھران برزمين زده شده بود ،درمسير خود از روی ۴١٩٠
پل بزرگ و کوچک و از  ٢٢۴تونل که درازای يکی از آنھا درجنوب
بنام »تنگ چھارآبديز« متجاوز از دو ونيم کيلومتراست ،مھمترين ُپلھای
اين خط سرتاسریُ ،پل »ورسک« در شمال و ُپل »کارون« در جنوب
است که از شاھکارھای مھندسی بشمار ميروند .که باگذشت بيش از٨٠
سال ھمچنان استوار برجا مانده اند .ھمچنين ديگرتونلھا وپلھا.
سيروس غنی ،مينويسد» :راه آھن سرتاسری ايران پايدار ترين
يادگار سياست صنعتی رضاشاه است که درزمان خوديکی از شگفت
٣١٤
انگيزترين نمونه ھای راه آھن سازی درجھان بود«.
پس ازبه پايان رسيدن ساختمان راه آھن شمال به جنوب ،بدون
درنگ پروژه ُگسترده ديگری جھت ايجادخطوط ديگرراه ھای آھن به
زيرطراحی شدوآغازگرديد ،تابه صورت شبکه ،شھرھا و مراکز
شرح
ّ
متصل کند ،اين خطوط عبارت بودند
عمدۀ صنعتی وبازرگانی کشوررابھم
ّ
از:
١ـ خط تھران ـ تبريزبه مرزترکيه که درمرحله نخست ،خط تھران قزوين
که جزيی ازاين خط سرتاسری بود در تاريخ  ١٧اسفند ١٣١٨
گشايش يافت و در تاريخ  ١٢مھر ماه  ١٣١٩خط مزبور تا زنجان
به بھره برداری رسيد و کار ادامه ساختمان اين خط بخاطر
ّ
متوقف شد.
رويدادسوم شھريور ١٣٢٠

 - ٣١٣حيات يحيی -دفتر ٢۶۵ .۴ـ  + ٢۶۶سايه ای ازسردارـ نگارش سياوش بشيری٢٧٠ .
تا٢٧٢
 - ٣١٤برآمدن رضاخان و۴١٠ ...
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٢ـ گشايش خط راه آھن تھران تا سمنان که جزيی ازراه آھن تھران ـ
مشھد بود که ادامه اين خط تا مشھد نيزبا وقايع سوم شھريور
ميسرنشد.
ّ
٣ـ گشايش راه آھن شاھرود به گرگان در تاريخ  ١٠آبان .١٣١٨
۴ـ پروژه خط سرتاسری تھران ـ اصفھان ـيزدـ کرمان ـ بندرعباس نيز
بدليل تجاوزنيروی نظامی دو دولت روسيه شوروی وانگلستان
درسوم شھريور ١٣٢٠که تسطيح آن تا انارک )اصفھان( رسيده
بود ،ناتمام ماند.
بنابراين ميبينيم که قصد رضاشاه ،تنھا ساختن راه آھن
تقدم ساختمان اين راه ،با تجربه
سرتاسری شمال به جنوب نبود ،وعلّت ّ
تلخی که با مسدود شدن راه ترانزيت ازسوی شوروی بدست آمده بود،
راه يابی به دريای آزاد جھت واردات وصادرات کاال ،بدون برخوردبه
توجۀ ايشان
موانع احتمالی در راه ترانزيت ازسوی ھمسايگان ،مورد ّ
بوده است.
توجه به بی تابيھا و شتابی که رضاشاه برای نوسازی و
با
ّ
پيشرفت وترقی کشورداشت اگر بودجه الزم را برای احداث شبکه
ميداشت ،يقينا ً ھمزمان باساختمان راه آھن سرتاسری به ساختن آن اقدام
توسط نيروھای بيگانه ،کارساختمان شبکه
ميکرد و پيش ازاشغال ايران ّ
نيز به پايان ميرسيد ،اما با رويداد ناميمون سوم شھريور ١٣٢٠مجال
ّ
تحقق اين آرزو را نيافت.
درکتاب خاطرات رضاشاه ،که درسال  ١٣٠۵انتشار يافته است،
آمده است...» :امتدادخط آھن ايران ومتصل ساختن بحرخزر]دريای
مازندران[ به خليج فارس و دريای آزاد جزو آمال وآرزوھای قطعی من
است ،آيا ممکن است که خط آھن باپول خودايران وبدون استقراض
خارجی ودرتحت نظر مستقيم خودمن تأسيس شود وآيا ممکن است
مملکت پھناوری مثل ايران ازننگ نداشتن راه آھن خالص شود؟«.
دکترعبدالحسين زرکوب ،مينويسد] ...» :رضاشاه[ ايجاد يک
راه آھن سرتاسری راھم که ميبايست تدريجا ً با گسترش شبکه ھايش،
تمام نواحی دورافتاده رابھم مربوط نمايد ،يک امرضروری برای تجديد
حيات اقتصادی کشور تلقی ميکرد ودرحاليکه دست زدن به چنان امر پر
خطری به نظربيشتر اطرافيانش غير ممکن بود ،طرح آنرا تدارک ديد و
از طريق ماليات قند و شکر ]وچای[ که درواقع مخارج اين اقدام را سر
شکن ميکرد ،خليج فارس را به دريای خزر )مازندران( متصل کرد ـ با
ھاپل وتونل که برای چنين کاری ضرورت داشت ،اما اين اقدام
ايجاد ده ُ
در نظرمنتقدانش که دکترمحمدمصدق از آن جمله بود ،بصورت يک
کوشش سياسی به نفع انگليسی ھا تصوير شد ،که گويی ميبايست امکان
يک لشکرکشی احتمالی بريتانيا را به روسيه تأمين کند ،به عقيده اين
٢٧٥
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منتقدان راه آھن سرتاسری ايران ميبايست صورت شرقی ـ غربی
ميداشت تا ايران را از يکسو به ھند و دريای جنوب وازسوی ديگربه
٣١٥
اروپا وصل کند«.
روز نھم خرداد ماه  ١٣٠۴اليحه انحصار قند و شکر و چای به منظور
تأمين ھزينه برپايی راه آھن باسرمايه داخلی ازسوی دولت وقت به
مجلس شورای ملی )دوره پنجم( تقديم شد وبه تصويب رسيد ،در برابر
اين قانون ،مق ّررگرديدازھرسه کيلوقندوشکرکه وارد ايران ميشود و يا
تھيه ميگرديد ،دو ﷼ وازھر سه کيلوچای شش ﷼ ماليات
در داخله ّ
بقيه ھزينه احداث ازمحل بودجه ھمگانی
دريافت ودرصورت عدم تکافوّ ،
کشورتأمين شود.
در بيستم بھمن  ١٣٠۴زمانيکه احمدشاه ازپادشاھی برکنارشد
موقتا ًعھده دارحکومت گرديد ،اليحه اجازه نقشه
و رضاخان سردارسپه ّ
برداری ساختمان راه آھن درمجلس شورای ملی به تصويب رسيد و
برای انجام اين کار به توصيه »ميليسپو« خزانه دارکل ايران »مھندس
پولند« آمريکايی با يازده تن مھندس وکارشناس به استخدام دولت ايران
درآمدند تابه کار نقشه برداری وتعيين مسيربپردازند.
در ھمين زمان اداره راه آھن تأسيس شدومقررگرديدراه آھن
سرتاسری ازبندر گز در جنوب شرقی دريای مازندران به تھران و از
تھران با گذر از قم ،اراک ،خرم آباد ،انديمشک واھوازبه محلی در خور
موسی که بندرشاھپور ناميده شد و از اھواز به خرمشھر کشيده شود.
رضاخان ،بمحض رسيدن به مقام سلطنت ،پس ازشروع کارھای
عامه »حاج مھديقلی خان ھدايت ـ مخبرالسلطنه«
ّ
مقدماتی ،وزير فوايد ّ
و ميرزايانس معاون دکتر ميليسپو ومھندس پولند را احضار و به آنان
تأکيد کرد که منبعدھمه ھفته روزھای سه شنبه کميسيونی راجع به
احداث راه آھن دردربار وبامشارکت دکترميليسپو ،مھندس پولند رييس
ديگرازمتخصصين
راه آھن ،مسيو فارنين متخصص ذوب آھن و چندتن
ّ
خارجی باحضورتيمورتاش وزيردربارپھلوی تشکيل گردد.
رضا شاه ،ھمچنين مسيو فارنين ،را مأمور کرده بودتاگزارش
مفصلی از ميزان مصرف آھن وتعيين دخل وخرج کارخانه واينکه آيا
ّ
وارد کردن کارخانه ذوب آھن برای ايران مقرون به صرفه است يا خير،
تھيه کند ،پس از يک سری مطالعات وبررسی درتاريخ دوم اسفند ماه
ّ
 ١٣٠۵و در نخستين سال برتخت نشستن رضاشاه ،اليحه احداث راه
عامه تقديم مجلس
آھن سرتاسری ازسوی مھديقلی ھدايت وزير فوايد ّ
شورای ملی )دوره پنجم( شد و بتصويب رسيد.
 - ٣١٥روزگاران – ٨۶٩ .بيافزاييد؛ ھردو سوی چنين راه آھنی عراق و ھندوستان را که ھردو
مستعمره و در کنترل انگلستان بودند را فراھم ميکرد و انگليس قادر ميشد کالھای ھندی خودرا به
آسانی به اروپا برساند و از دريا پرھيز بکند ولی شھر ھايی از ايران را در خود نميداشت .ويراستار
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متعددمھندسان
سيروس غنی ،مينويسد...» :پس ازبررسيھای
ّ
مشاور آمريکايی ،تصميم گرفته شدکه مرحله نخست راه آھن درجھت
ّ
کلی شمال شرقی به جنوب غربی از دريای خزر به خليج فارس احداث
گردد ...بحث پيوسته برسراين بودکه مخارج راه آھن از کجا تأمين شود،
پاره ای استدالل ميکردند که اجرای ھيچ طرح بزرگ زيربنايی بدون
سرمايه خارجی ممکن نيست ،گروھی ديگرسرمايه خارجی را قبول
داشتند ولی ميگفتندکه تاريخچه وام گيری قاجاريه درگذشته ،که صرفا ً
برای مصارف شخصی بودومستلزم گروگذاری عوايد کشور به عنوان
وثيقه ،خواه ناخواه اخذ ھرگونه وام خارجی را نفرت انگيزساخته است
و اين عمل درآغاززمامداری دودمانی تازه با آنھمه چشم انتظاری ،فاجعه
ببار ميآورد ...تأمين وجه ازمنابع داخلی نيزآسان نبود ،بستن نوعی
ماليات مستقيم ھنوز زود به نظر ميرسيد و در صورت محاسبه نيزجمع
آوری آن دشوار بود ،تنھاچاره کار ،مالياتی غيرمستقيم به مصرف
عمومی غذايی بود ،مجلس مدتی پيش يعنی در خرداد ماه ١٣٠۴
انحصار واردات وصادرات چای وقندوشکررابه دولت داده بود ،اخذ
مبلغی عوارض اضافی از اينگونه واردات پول الزم را فراھم ميساخت،
قند و شکرھنوزدرايران توليد نميشد و مصرف چای درمملکت بيشتر از
محصول داخلی بود ،پروژه راه آھن به ھزينه تقريبا ً  ١٢۵ميليون دالر
٣١٦
در شھريور  ١٣١٧تکميل گرديد«.
مھديقلی ھدايت ،در کتاب خاطراتش زيرنام »خاطرات و
خطرات« ،نوشته است...» :پولند آمريکايی به داللت ميليسپو برای
تدارک نقشه خط آھن استخدام شده است ،چند نفر مھندس وکارمند
٣١٧
زيردست او کارميکنند«.
ھمو در جای ديگر کتابش مينويسد...» :رضا خان رييس الوزرا
وتوسالت گوناگون وخستگی اھالی از اوضاع
پس از سه سال کشمکش
ّ
راتصرف کرد ،آرزوھا درسينه ھا انباشته ونھال
بوقلمون ،تخت سلطنت
ّ
اميد در دلھا کاشته ،انتظار ميرود درخت آمال ازھار افکار سی ساله
٣١٨
ببار بياورد«.
در فرھنگ ُمعين ،آمده است» :در اسفند  ١٣٠۵قانون راه آھن
سرتاسری ايران بتصويب مجلس شورای ملی رسيد ،بموجب اين قانون
مخارج ساختمان راه آھن از محل عوارض قندوشکروچای تأمين
گرديد ...در مھر ماه  ١٣٠۶نخستين کلنگ احداث راه آھن توسط رضا
شاه پھلوی درتھران بزمين زده شد وھمان موقع ساختمان راه آھن از
مرکز و شمال و جنوب آغاز گرديد ،در آخر بھمن  ١٣١۵راه آھن شمال
به تھران رسيد و نخستين قطار از بندرشاه وارد تھران شد ،در شھريور
 - ٣١٦برآمدن رضاخان و۴١٧ ...ـ ۴١٨
 - ٣١٧خاطرات وخطرات٣٧۴ .
 - ٣١٨خاطرات وخطرات٣٧٠ .
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ومھره راه آھن سرتاسری درايستگاه فوزيه بدست
 ١٣١٧آخرين پيچ ُ
رضا شاه محکم گرديد«.
دکترمصطفی الموتی ،در کتاب »ايران درعصر پھلوی،
دفتر ،«١مينويسد» :رضاشاه اولين ُکلنگ ساختمان راه آھن را در خارج
از دروازه گمرک بزمين زد و مؤتمن الملک رييس مجلس شورای ملی
٣١٩
تشکر کرد«.
ّ
از اين اقدام
مھديقلی ھدايت ،باز در اينباره در کتاب خاطراتش نوشت:
»...خط مسيرراه آھن را از بندرگز تشخيص داده اند و کلنگ اول در
محمديه در  ٢٣مھر ماه  ١٣٠۶بدست شاه زده
تھران بيرون دروازه
ّ
عامه را بارياست وزرأ داشتم وکلنگ
شد ،در اين موقع من وزارت فوايد ّ
نقره ای را که تدارک شده بود ،در باد و طوفان که اتفاقا ً آن روز
برخاست ،بدست شاه دادم وپس اززدن کلنگ ،شاه دست قدردانی بمن
تجاروطبقات خلق
داد ...جشن شايان بود ،وزرأ ،سفرا ،اعيان واشرافّ ،
جمع بودند ،خيمه ھا به مراتب برپا و لوازم پذيرايی بجا ،بادی سر کرد
که اوضاع راسخت برھم زد ،درھمان غــوغــای ھوا کلنگ اول زده
٣٢٠
شد«.
دکتر بھأالدين پازارگاد ،مينويسد...» :برای ساختمان اين ّاولين
راه آھن ايران ،مالياتی به تصويب مجلس برقندوشکر ]وچای[ مصرف
مقرر گرديد و بدون لزوم اخذوام ازبيگانگان ياشرکت دادن
داخله
ّ
خارجيان ،ساختمان اين راه که خليج فارس را از بندر شاھپور و
خرمشھر به تھران و به بندر شاه )بندرگز( در ساحل شرقی دريای خزر
٣٢١
ّاتصال ميداد ،آغاز گرديد و در  ۴شھريور  ١٣١٧پايان يافت«.
سيروس غنی مينويسد...» :رضاشاه راه آھن خودرا برمحوری
طرح ريخت که ّ
حتی المقدوربه کشورھای بيگانه سود نرساند ،فاصله
بين دو ريل خطوط راه آھن اتحاد جماھيرشوروی نسبتا ً پھن )١۵٢۴
ميلی متر( و مال عراق باريکتربود و برای راه آھن ايران  ،فاصله،
٣٢٢
معياربين الملل در نظر گرفته شده بود«.
ھمانگونه که پيش از اين به کوتاھی اشاره شد ،مسأله ديگری
که سبب دغدغه خاطر و شتاب بيشتر رضاشاه ،در احداث ھرچه زودتر
راه آھن سرتاسری شده بود ،بسته شدن راه داد و ستد کاالھای صادراتی
و وارداتی ايران به روسيه واروپا توسط دولت شوروی و بالعکس بود.
سالھای درازی بودکه بازرگانان ايران بويژه دربخش شمالی کشورما،
به خاطر نبودن امکانات ارتباطی به دريای آزاد و نا امنی راه ھا،
فراورده ھای دستی و کشاورزی ودامی خودرا ازراه زمينی و يا دريای
 - ٣١٩ايران در عصرپھلوی  ،نگارش دکتر مصطفی الموتی -دفتريکم٢٧ .
 - ٣٢٠خاطرات وخطرات٣٧۴ .
 - ٣٢١کرونولوژی تاريخ ايران٢٣٠ .ـ ٢٣١
 - ٣٢٢برآمدن رضا خان و۴٨۵ ...
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مازندران به روسيه ويا ازطريق خاک آن کشور به اروپا صادر و يا
کاالھای موردنياز کشور را از ھمين طريق وارد ميکرده اند.
پس از آنکه دولت کمونيستی روسيه بر سراسر سرزمين قفقاز
و ترکمنستان مسلّط گرديد ،پيش از آنکه کار ساختمان راه آھن
سرتاسری آغاز شود ،دولت نامبرده بمنظور گردن نھادن دولت ايران به
درباغ سبزی که در روزھای نخستين بر
خواسته ھا ومطامع اش پس از ِ
سر کار آمدنش نشان داده بود ،راه ترانزيت به داخل خاک آن کشور را
بست وبا ضبط ومصادره کاالھای صادراتی و وارداتی بازرگانان ايرانی
در خاک خود ،بسياری ازبازرگانان وکشاورزان ايرانی دچاربحران مالی
و ورشکستگی شدند و ّ
حتا برخی ازآنان ازھستی ساقط گرديدند.
برای بيرون رفت ازاين مخمصه وامکان مبادالت بازرگانی بدون
برخورد با مشکالت و دردسرھای احتمالی باسايرکشورھای ھمسايه،
بويژه واردات وسايل الزم برای ساختمان خط آھن از اروپا و آمريکا
و ...راھی بی دردسرتر ازراه به دريای آزاد نبود ،وقايع سالھای بعد
نظر صائب رضاشاه را تأييد کرد.
سيروس غنی ،دراين باره نوشته است» :روابط باشوروی از
مدتی پيش رو به وخامت رفته بود ...اتحاد شوروی يگانه راھی بود که
ّ
کاالی خريداری شده از اروپا ميتوانست به مقصدايران برسد ،دولت
شوروی کارھا را به تعويق ميانداخت ّ
وحتی منکرحق عبور ]به موجب
قرارداد  [١٩٢١بود ،درنتيجه برنامه ھای ايران برای کارخانه ذوب
٣٢٣
ّ
متوقف ماند«.
آھن و نيز مرحله دوم راه آھن سرتاسری
بابسته شدن راه ترانزيت ازطريق خاک روسيه ،دولت نامبرده
برای در فشار قرار دادن ھرچه بيشترايران ازفروش مواد نفتی مورد
نياز ايران نيزخودداری کرد ،سالھا بود که مواد نفتی موردنياز ايران در
اغلب نقاط ،که درآن ايام بيشترمصرف خانگی برای روشن کردن
چراغھا داشت توسط شرکت روسی بنام »پرسازنفت« از روسيه وارد
ايران ميشد ،و شرکت نفت ايران وانگليس تا پيش از قرارداد ١٩٣٣
)١٣١٢ھـ ـ خ( فقط درخوزستان وبنادرجنوب نفت مورد نياز اھالی را
فراھم ميکرده است وکمترين اقدامی برای توزيع نفت درگستره ايران
ِ
شرايط سخت ونگران کننده ای بوجودآمده بود.
نميکرد ،از اينرو
رضاشاه ،طی مصاحبه ای باخبرنگار ديلی تلگراف ،در تاريخ
 ١۵سپتامبر  ١۴) ٢٤٦٩=١٩٣٠شھريور  (١٣٠٩گفت» :ايران
بايديک بندرمخصوص بخود داشته باشد و ما نميتوانيم برای فروش
محصوالت خودھمواره ّ
متکی به روسھا باشيم ،راه شوسه جديد از تبريز
تا خط آھن موصل وسيله ای بدست بازرگانان آذربايجان ميدھد و
اميدوارم ّ
خطی که شايد باھمکاری ترکيه ،تھران رابه مغرب وھمچنين
 - ٣٢٣برآمدن رضا خان و۴٢۵ ...
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بندرگاھی کنار دريای سياه يا بحرابيض ]مديترانه[ مربوط سازد،
سرانجام به چشم ببينيم.ما راھی به اروپاميخواھيم واميدواريم راه آھنی
مقدمه يک شبکه راه آھنی باشد که ايران
که طرح آن ريخته شده فقط ّ
بتواند بـــوسيله آن محصوالت خود را به ھر مقصدی که بخواھد
٣٢٤
برساند«.
روزنامه يورکشاير پست ،در  ١٩اکتبر  ٢۶) ١٩٢٧مھر ماه
 (١٣٠۶نوشت...» :قطع نخستين نواريک علت سياسی جالبی دارد،
تامدت زمانی به تأخير
زيرا امکان داشت که ساختمان قطعه جنوبی
ّ
بيفتد ...پس از آنکه اوليای مسکو در بھار ] ١٩٢۶بھار  [١٣٠۵تجارت
با روسيه را منع نمودند ،ايران با شتاب ھرچه تمامتر و سايل شروع به
٣٢٥
کار را تدارک نمود«.
روزنامه تايمس عراقّ ،طی مقاله ای در تاريخ  ١٨اوت ١٩٢٣
) ٢۶=٢٤٦٢امرداد  (١٣٠٢نوشت» :پس ازقطع مذاکرات بازرگانی
بين روسيه و ايران ،تجار ايرانی درمرزھای ايران موردبدرفتاری
روسھاواقع شده و ھمه روز شکاياتی ازآنان به مرکزميرسدکه اگردولت
٣٢٦
توجه فوری ننمايد بسياری ازآنان ورشکست ميشوند«.
ّ
درگزارش خبرنگارمورنينگ پست ،بتاريخ  ۴اوت ١٢) ١٩٢٧
امرداد  (١٣٠۶آمده است» :دولت شوروی در فوريه ] ١٩٢۶بھمن
 [١٣٠۵ورود صادرات ايران رابه کشورخود منع نمود ...منظور حقيقی
دولت شوروی اين بودکه ضربت ُکشنده ای به تجارت شمال ايران که به
بازار روسيه بستگی زياد دارد ،واردسازدودراجرای اين سياست تا
اندازه ای کامياب گرديد زيرا در نتيحه ھمين سياست بسياری ازبازرگانان
٣٢٧
و م ّالکين استانھای شمالی ورشکست شدند.«...
نشريه مورنينگ نيوز پست ،در  ١٩سپتامبر ٢٨) ١٩٢۴
ّ
عال ،وزير مختار ايران در انگلستان
شھريور  (١٣١٣با حسين
مصاحبه ای انجام داد ،دراين مصاحبه دربرابرپرسش خبرنگار رسانه
مزبور در پيرامون مسأله روسيه گفت...» :انقالب روسيه برای ما
ايرانيان يک رحمت الھی بود ،از نظرسياست البته بلشويکھا از حقوقی
که در زمان تزارھابرای روسيه تأمين شده بودچشم پوشيدند ،اما از
لحاظ بازرگانی واقتصاد ،سيستم تجارت شوروی ومنع ورود محصوالت
ايران به خاک آنھا در حقيقت لطمه شديدی به بازرگانان ايرانی وارد
ساخت و معامالت خصوصی ايرانيان را ازبين برد ،اکنون بيشتر در
نتيجه اشکاالت ناشی ازوابستگی ايران به بازارھای شمالی يعنی
 - ٣٢٤رستاخيزايران  ،نگارش فتح ﷲ نوری اسفندياری۴٨٩ .ـ ۴٩٠
 - ٣٢٥رستاخيزايران  ،نگارش فتح ﷲ نوری اسفندياری٣٨٩ .
 - ٣٢٦رستاخيزايران  ،نگارش فتح ﷲ نوری اسفندياری٣٨ .
 ٣٢٧رستاخيزايران  ،نگارش فتح ﷲ نوری اسفندياری٣٧٣ .

٢٨٠

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

روسيه ،به فکرآن ھستيم که بازارھای جديدی جھت صادرات ايران
بدست آوريم ،بطوريکه اطالع داريد ھنگام مسافرت اخيرشاه به ترکيه
که اکنون دوستانه ترين روابط را با آن کشورداريم ،طرح ھايی برای
راه ھای جديد تجارتی از ترکيه وبندر ترابوزان درساحل دريای سياه
ِ
بوسيله جاده
مورد بحث وبررسی قرارگرفت ،چنانکه اميدواريم نه فقط
رواندوز از کشورعراق به مديترانه ،بلکه باتکميل راه آھن سرتاسری
از شمال به جــنوب راه ھای صـــــادراتی ديگری نيزبرای مافراھم
٣٢٨
گردد«.
روزنامه يورکشايرپست ،در  ١٩اکتبر  ٢۶) ١٩٢٧مھر
 (١٣١۶نوشت» :زمامداران کرملين بخصوص دروقتی که چرونس
درروسيه( با پشتوانه طال درحال سقوط
)پول کاغذی واسکناس رايج
ِ
بود سراسيمه شدند و در نتيجه در اوايل سال  (١٣١۵) ١٩٢۶مرزھای
شوروی برروی تجارت ايران بسته شدوبسياری ُ
ازت ّجارورشکست
گرديدند ،ولی آنھا موقع بدی را انتخاب کردندزيرا رضاشاه که درماه
دسامبر ) ١٩٢۵آذر  (١٣١۴به مقام سلطنت رسيد ،به روزگاربی
نقليه درايران پايان داد ،پس از آنکه اوليا مسکو در
اعتنايی به وسايل ّ
بھار ] ١٩٢۶بھار [١٣١۵تجارت ايران راباروسيه شوروی منع
نمودند ،ايران باشتاب ھرچه تمامتروسايل شروع به کارراتدارک ديد.
برای عملی شدن نقشه ساختمان راه آھن ّ
واتصال تھران ازشمال
به بحرخزر و ازجنوب به آبھای خليج فارس چه ازجانب مردم وچه از
جانب مقامات رسمی فشار وارد ميشد و قسمت اخيراين طرح بودکه
مسکو را به وحشت انداخت.آغازساختمان راه آھن جنوب يعنی پيداکردن
يک راه خروج برای شمال ايران ودرنتيجه يک راه دخول برای اجناس
غير از کاالھای شوروی ،شاھدتبليغات شديدعليه محصوالت شوروی در
٣٢٩
شمال ايران گرديد«.
تايمز لندن در تاريخ  ٨ژوئن ١٧) ١٩٢۶خرداد  (١٣١۵نوشت:
»...دولت روسيه با جلوگيری از ورود برنج شھرستانھای شمالی ايران
واقع در کنار بحرخزر ،لطمه شديدديگری به مصالح کشاورزی مردم آن
سامان وارد نموده است واکنون خسارات بازرگانان ،استانھای گيالن و
٣٣٠
مازندران را به تباھی وويرانی تھديد ميکند«.
عبدالرحمن فرامرزی ،در کتاب خاطراتش مينويسد...» :و ّ
علت
اينکه رضاشاه پھلوی ،بفکر افتاد که به ھرقيمتی ھست راه آھن
سرتاسری بکشد اين بود که ديد ايران ازطرف دريای قزوين يا بحرخزر
نميتواند به دنيا ّ
متصل باشد و ناچار بايد ايران را از نقاط ديگر ،به دنيا
متصل ساخت...بعضی ازمواداين قرارداد ]قرارداد  ١٩٢١بين ايران و
 - ٣٢٨رستاخيزايران  ،نگارش فتح ﷲ نوری اسفندياری٧٠٢ .
 - ٣٢٩رستاخيزايران  ،نگارش فتح ﷲ نوری اسفندياری٣٨٩-٣٨٥ .
 - ٣٣٠رستاخيزايران  ،نگارش فتح ﷲ نوری اسفندياری ٣٠٢ .

٢٨١
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شوروی[ را که دولت اتحاد جماھيرشوروی فراموش کرده ،تاکنون
نويسندگان ايرانی ّ
تذکرداده اند و دولت نيزدرپاسخ يادداشت به بعضی از
ّ
متذکرنشده وازآن
آنھا اشاره کرده است .بعضی ازآنھارا تاکنون کسی
جمله فصل بيستم راجع به حق ترانزيت است که ابداً دولت اتحاد جماھير
ّ
سازدموفق
کوشيدآنھارامتقاعد
شوروی بروی خودنياورده وھرچه دولت
ُ
٣٣١
نشد«.
سرپرسی لورين ،در کتاب خاطراتش مينويسد...» :روسھا پس
رويه شديدتری رانسبت به ايران درپيش
از به سلطنت رسيدن رضا شاه ّ
گرفتند تا بتوانند نفوذ خودرادراين کشورافزايش دھند ،واردات روسيه
از ايران را قطع کردندوجلوی صادرات فراورده ھای نفتی به شمال را
٣٣٢
گرفتند«.
روزنامه منچستر گاردين ،در تاريخ  ۵می ١۴) ١٩٢٧
ارديبھشت  (١٣١۶نوشت...» :نکته بسيارمھم درروابط باروسيه
تصور نميرود به اين زودی روشن
مسأله ترانزيت ازراه باطوم است که
ّ
گردد ،گويا روسھامانند دوره سلطنت تزار مايل نيستند برای ايران حق
ترانزيت آزاد به اروپا و از اروپا به ايران قايل شوند ،دولت ايران به
خوبی تشخيص داده که برای تضمين استقالل وآزادی کشور بجز ارتباط
استانھای شمالی ايران با خليج فارس بوسيله راه آھن چاره ديگری
ندارد و از اينرو در اجرای اين نقشه سعی وکوشش ميکندوساختمان
محمره دريک وقت از
راه آھن از بندر گز واقع درکرانه دريای خزر به
ّ
ھر دو طرف شروع ميشود ،ريلھای جنوب ازخارج تھيه ميگردد و برای
مصمم است
قسمت شمال شايد ريل را درداخل کشورفراھم نمايند ،زيرا
ِّ
]منظوررضا شاه است[ يک کارخانه ذوب آھن در نزديکی دريای خزر
نصب نمايد ،مھندسين آمريکايی به تھران وارد شدند وبه ھمراھی
مھندسين ايرانی بکارمشغول گرديده اند ،فعالًجلب سرمايه ھای خارجی
برای ساختمان راه آھن صحبتی درميان نيست ،زيرا عوارض قندوچای
که بصورت انـــحصار دولتـــی درآمده ،ھزينه اين عمل راتأمين
٣٣٣
مينمايد«.
مورنينگ پست ،در  ٣اگوست  ١١ ) ١٩٢۶امرداد (١٣١۵
زير عنوان »تھديدشوروی به ايران« نوشت» :تصميم روسيه شوروی
از ماه گذشته برای جلوگيری ازورودکاالی ايرانی به اياالت قفقازنتايج
شوم ووخيمی برای ايران توليدنموده است ،سياست فشار بر ايران در
حقيقت پس از رد ّقرارداد شيالت درمجلس شورای ملی ،ازطرف روس
ھا به موقع اجرادرآمد ...چندی پيش برنامه وسيعی راکه شاه جديد و
تھيه
مستشارانش برای تسريع ساختمان جاده ھای موتور رو و راه آھن ّ
 - ٣٣١خاطرات عبدالرحمن فرامرزی٢۶٧ .
 - ٣٣٢شيخ خزعل وپادشاھی رضاخان١٢٩ .ـ ١٣٠
 - ٣٣٣رستاخيزايران٣۵٧ .

٢٨٢
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نموده اند ،اکنون معلوم ميشود در صورت اجرای اين برنامه زير نظر
ھيئت مالی آمريکايی به رياست دکتر ميليسپو ،اجرا خواھد شد و گويا
سرمھندس راه آھن ازکشورھای آمريکا ،آلمان ،وسويس )بمناسبت
تخصص مھندسين فنی اين کشورھا در راه آھن ھای کوھستانی( و چند
ّ
٣٣٤
نفری ھم ازفرانسه انتخاب خواھندشد«.
درچنين شرايطی بودکه لزوم احداث راه آھنی که به دريای آزاد
مرتبط بوده باشد ،بخوبی احساس ميشد ورضاشاه با دورانديشی وتوجه
به مصالح ومنافع کشور ،باشتاب ووسواسی ويژه سرانجام اين کار
ُ
لردکرزن ازآن
شگرف را در شھريور  ١٣١٧به پايان ُبرد و طلسمی که
ياد ميکرد ،بدست رضاشاه شکسته شد.

 - ٣٣٤ھمان.

٢٨٣

٣٣٨ـ ٣۴٠

ک .ھومان

رضا شاه در آيينه اسناد

ﺑﺨﺶ ﻫﺸﺘﻢ:
ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن وﻣُﻨﺘﻘﺪان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ راه آﻫﻦ
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮي
در تاريخ دوم اسفند ماه  ١٣٠۵و در نخستين سال سلطنت
رضا شاه ،ھنگاميکه اليحه احداث راه آھن سرتاسری ازسوی مھديقلی
وزيرفوايدعامه در کابينه ميرزا حسن خان مستوفی )مستوفی
ھدايت
ّ
الممالک( به مجلس شورای ملی )دوره پنجم( تقديم شد ،تنی چند از
وکالی مجلس وبرخی ازنويسندگان ھريک به داليلی با برپايی چنين خطی
به مخالفت برخاستند و آن را غيرضروری وغير انتفاعی وتحميلی بر
مصدق
اقشار جامعه وحتا خيانت برشمردند ،که ازميان آنان دکتر محمد
ّ
يکی ازمردان سياسی ونماينده مجلس ،نام آورتروپيش تازتر بود.
دکترمصدق ،درآن مجلس به عنوان مخالف با اليحه مزبور از
جمله گفت...» :بنده افتخارراه آھن ايران رابه اين دولت مربوط ميدانم،
نه به دولتھاييکه بعد ميآيند ،افتخار راه آھن را مربوط به آن مقام عالی
ميدانم که از روز اول اليحه راه آھن رابه مجلس شورای ملی آورد .البته
در بادی امرھيچکس نميتواندبگويد که راه آھن بد است يا اينکه در
فوريت آن يک حرفھايی زده شود ،بجھت اينکه راه آھن يک چيز ُمفيدی
ّ
فوريت اش تسريع شود برای مملکت
است برای مملکت که ھرقدردر
ّ
بيشتر منفعت دارد و اين مسئله محل ترديد نيست ...ايجاد راه آھن خوب
است ولی دو راه دارد ،اگر ما از راه صحيح برويم به بھشت واردميشويم
و اگر از راه غلط برويم داخل جھنم ميشويم«...
نامبرده سپس درجلسه  ٢٩فروردين ماه  ١٣٠۶در ادامه سخنان
جلسه پيش خود در پيرامون اليحه موردنظرچنين گفت...» :برای راه
آھن دوشرط الزم است ،ھرمملکتی که بخواھد راه آھن بسازد بايد دو
شرط موجود باشد ،اول ،استعدادساختن راه آھن است ،شرط دوم،
احتياجات است ،درباب استعدادساختن راه آھن درمملکت ما ازنقطه نظر
موازنه تجارتی اگربه ضررما نباشد به نفع مانيست ...عايدات ما کلّيتا ً
محدود است واگر ماخواستيم يک پولی رادرمحلی خرج کنيم که فايده
متوجه ماميشود ...دوم احتياج
فوری نخواھيم ازآن ببريم قھراً ضرر زياد
ّ
است ،اگر يک کسی ميخواھد خانه ای بخرد اول فکر ميکند که من قدرت
و استطاعت خريدخانه دارم يا ندارم ،بعدھم البته نگاه ميکند بقدر احتياج
خودش خانه ميسازد ...راه آھن که درمملکت ماکشيده ميشود به نظربنده
اين ّ
خطی که ھست از نظر تجارت داخلی واحتياجات داخلی است ،زيرا
که معقول نيست که مملکت اروپا مال ّ
التجاره خودش را از راه روسيه
٢٨٤
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بياورد به بندرجز ھم ببرد ھندوستان که بگوييم راه آھن ما رابط اروپا
و ھندوستان است ،اين معقول نيست که ممالک اروپا با مخارج و کرايه
ارزانی که دردريا داده ميشود ،مال التجاره را از راه روسيه بياورند و
از آنجا ببرند به
محمره ...اگر بخواھند ھمچوکاری بکنند ،ممالک اروپا
ّ
خيلی صرفه برای شان بيشتراست که ازراه مديترانه بياورند به بغداد و
از راه بغداد ببرند ھندوستان ،پس راه آھن ما اثر بين المللی ندارد...
اگرشما ازعايدات قند بخواھيد بسازيد بنده موافقم به جھت اينکه ميگويم
يک چيزی پيدا ميکنيم وبرای يک چيزی خرج ميکنيم ...اما راه آھن ھر
جمعيتش
مملکتی که احتياجاتش بيشتر است فايده دارد وھرجايی که
ّ
کمتراست ّ
بالنتيجه فايده اش کمتر است ،مااآلن يک وسايل موجودی
داريم واحتياج به چيزھای ديگری داريم وھيچ محتاج نيستيم که پنجاه
سال ديگرراه آھن بيايد در مملکت ومردم ماراعادت بدھدبه مسافرت و
خريد و فروش مال ّ
التجاره ،ما چرا اآلن ازاين پولی که حاضراست
استفاده نکنيم؟ ...آن احتياج موجودبه عقيده بنده قنداست ،ما در سال
 ٢٢ميليون قندميخريم وچھارده ميليون پول حاال موجود داريم ...اگر
ما اين چھارده ميليون موجودی راخرج کارخانه قند درنقاط مختلفه بکنيم
ھم قند ارزانتر ميشودوھم مامستغنی ازفرستادن پول به خارجه
ميشويم«...
ھمچنين درجلسه مورخ  ٩ارديبھشت  (٢٤٦٦) ١٣٠۶در ادامه
مخالفتش بااليحه برپايی راه آھن سرتاسری گفت...» :به نظر بنده
اگرمابخواھيم در اين مملکت راه ھای شوسه مان را درست کنيم،
ماضررنميکنيم ...پس اگر ما يک مقداری پول برای کاميون وبنزين به
خارج بدھيم از آن طرف چون صادرات بواسطه کمی کرايه ارزان شده
وخريدارش بيشتر است فايده ميبريم ...در صورتيکه اگر با  ۴۵ميليون
تمام راه ھای ايران را شوسه بکنيم ودرظرف ده سال ھم اين کاررابکنيم
ھرسال  ۴/۵ميليون ميشود و باالخره تمام راه ھای ماشوسه ميشود
وتمام خرج ھم در خود ايران ميشود ،درصورتيکه اگربخواھيم راه آھن
بکشيم ھرچه خرج بشود نفعش به خارج خواھدرفت و از مملکت بيرون
ميرود ...امروز کاميون واتوموبيل دراين مملکت ھست واگريک کسی
از افراد مردم بخواھد کاميون برای خودش بخردشايد چھار ھزارتومان
برايش خرج داشته باشد ولی وقتی که دولت ياشرکتھای خارجی بخواھند
اين کار را بکنندشايد بادوھزارتومان بتوانندبخرند پس اين صرفه جويی
باعث ميشودکه واردات مملکت کم شود و ھمچنين اگردولت خودش
سرويس کاميون ھا را اداره کندمخارج عمومی کمترميشود ...ھمانطور
که عرض کردم ،با راه آھن کامالً موافقم بااين خط ھم به ھيچوجه
مخالفتی ندارم ونظر دولت راخيلی خوب ميدانم ،صالح مملکت راھم
دولت ھيچوقت ازدست نميدھد ...بنده با راه آھن مخالف نيستم به جھت
اينکه راه آھن حقيقت واقعش يک چيزی است که درھرجايی که رفته
باعث آبادی شده واسباب ازدياد و اقتصاديات است ،ولی باموقعش و
٢٨٥
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طرز خرجش مخالفم  ...حاال اگر بخواھيم راه آھن مان را به مسافران
اروپايی ومال ال ّتجاره آنھاکرايه بدھيم بايد طوری باشدکه ازغرب به
شرق برود ،اگر ما يک راه آھنی درست کنيم که غرب را به شرق ّ
متصل
کند و مال ّ
التجاره اروپا را به آسيا برساند فايده برای ماخواھدداشت...
ما چرا از اين وجه موجودی عوايدانحصارقندوچای استفاده آنی نکنيم،
بنده معتقدم کاميون در راه بياندازيم اگربگويندبرای بنزين وسايرمصارف
آن زياد به خارجه ميرود ،خواھم گفت برای راه آھن ھم بيشترازاين مبلغ
بابخار حرکت ميکنند و
به خارجه خواھدرفت واگر کاميونھايی که ُ
سوختش ھم کمتر است واختراع جديداست وارد کنيم فوق العاده بيشتر
از راه آھن استفاده خواھيم کرد ...با اين عدم احتياج ونبودن آدم برای
مسافرت با راه آھن چه خواھيم کرد ،به ھرحال مايک ملت فقيری ھستيم
اگر پول خود را برای يک کارھای آنی خرج نکنيم پيش نخواھيم برد ،و
راه آھن ھم نيمه کاره خواھد ماند«...
وی در جلسۀ  ٢٣٢تاريخ  ٢٨فروردين )١٣٠٧صورت مجلس
شمارۀ (١٩٧برپايی اين خط را خيانت وبرخالف مصالح مملکت
دانست ...وآنگاه درھفتاد و پنجمين جلسه دوره چھاردھم مجلس شورای
طی نطقی گفت...» :ھرگاه به
ملی بتاريخ يکشنبه  ٧آبان ماه ّ ١٣٢٣
عوايد نفت جنوب رجوع کنند معلوم خواھدشدکه عوايد مزبوربه مصرف
راه آھن که به تمام معنی استراتژيک وبرای ماسرتاپا ضرراست که قبل
ازاحداث آن ،بارھا نظريات خودرادرمجلس شورای ملی گفتم ...و
ھماتی که ايران به آن احتياج نداشت
وم ّ
ھمچنين به مصرف خريد اسلحه ُ
آنقدرمھمات
رسيد زيرا ما با دول مجاورخيال جنگ نداشتيم که محتاج به
ّ
مھمات برای مابودپس چه شد که در شھريور ١٣٢٠
شويم واگرآن
ّ
٣٣٥
ازدست مارفت؟
دکترمصدق ھمچنين درکتابش زيرنام خاطرات ّ
وتألمات ،در پاسخ
مأموريت برای وطنم ،اين چنين
به نوشته محمد رضا شاه ،در کتاب
ّ
مدت سه سال يعنی از ١٣٠۴
مينويسد ...» :و اما در خصوص راه آھن ـ ّ
تا  ١٣٠۶ھروقت راجع به اين راه درمجلس صحبتی ميشد و يا اليحه
ای جزء دستور قرارميگرفت ،من با آن مخالفت کرده ام چونکه خط
خرمشھر ـ بندرشاه خطی است کامالً سوق الجيشی ودريکی از جلسات
ّ
حتی خود را برای ھر پيش آمدی حاضر کرده گفتم ھرکس به اين اليحه
رأی بدھد خيانتی است که به وطن خود نموده است ...در بادی امر
نظرياتم اين بود راه آھنی که ترانزيت بين المللی ندارد نه فقط در ايران
عده ساکنين آن کم است واجتماع
بلکه دربسياری ازممالک ديگرکه ّ
فشرده ندارد ،مفيد نيست واحتياجات کشور را ميتوان بوسيله
 - ٣٣٥دکتر مصدق ونطق ھای تاريخی او ،گردآورنده حسين مکی ١٢۵ .تا  -١۴٩بيافزاييد ،تمام
سخنرانی ھای مصدق در باره راه آھن براين بود که خط مورد نظر انگليس از باختر به خاور کشيده
شود .وگرنه با ساخت راه آھن مخالف نبود .در کليه سخنرانی ھا عدم استعداد وی در مورد اقتصاد
بخوبی ديده ميشود .نشان ميدھد چقدر در درک مسايل اقتصادی وبازرگانی ضعيف است .ويراستار
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سرويسھای ّ
منظم باربری تأمين کرد ...ساختن راه آھن دراين خط ھيچ
دليلی نداشت جزاينکه ميخواستند از آن استفاده سوق الجيشی کنند و
دولت انگليس ھم درھرسال مقدار زيادی آھن به ايران بفروشد و از اين
ميب َرد وارد انگليس کند وعلت
راه پولی که دولت ازمعادن نفت َ
سرنگرفتن ذوب آھن دراين مملکت ھمين منافع متعارفه انگليس بود و
از عوايد کارخانه ھای قندھم ميتوانستندخط راه آھن بين المللی را احداث
٣٣٦
کنند که بازعرض ميکنم ھرچه کرده اند خيانت است وخيانت«...
مھديقلی ھدايت ،دررابطه با سخنان دکتر مصدق درمجلس پنجم،
در کتاب خاطراتش نوشت» :اول اسفند  ١٣٠۵من پيشنھاد راه آھن را
به مجلس بردم من الغرايب ،مصدق السلطنه مخالف شدکه درعوض،
قند سازی بايد داير کرد ،راه آھن منافع مادی مستقيم ندارد ،گفتم ازراه
آھن منافع مادی مستقيم منظور نيست ،منافع غيرمستقيم راه آھن بسيار
نظميه يانظام ھم منافع مادی ندارند ضروری مملکت اند ،قند
زياد است،
ّ
٣٣٧
ھم بجای خود تدارک خواھدشدواثبات شی نفی ماعدا نميکند«
ميرزايحيی دولت آبادی ،مينويسد...» :راه آھن که محل خرج
معين شده بود به ُحسن اھتمام شاه پھلوی ازجنوب
آن ماليات قندوچای ّ
و شمال شروع شده رو به تھران ميآيد ،اينکه آيا انتخاب اين دو مرکز
شروع ،کامالًمطابق مصالح اقتصادی مملکت بوده است ويا اينکه
مصالح اقتصادی وسياسی بيگانگان درآن دخالت داشته است يانه واينکه
در شروع به اين کاربانبودن اطالع کافی درنزدکارکنان مملکت ونقصان
امانت ھا ،آياصرفه جويی کردن وخرج دوباره نکردن رعايت شده است
يا نه وباالخره اينکه راه آھن بزودی ميتواندخرج ودخل کنديانه؟ مسايل
علمی واقتصادی است که ازموضوع تاريخ نويسی خارج است ،چيزيکه
مسلّم است اين است که يک قسمت از اين راه که درجنوب مملکت بکار
اداره نفت ايران وانگليس ميخورد و کمپانی نفت سالھا بوددرصددساختن
آن بوده است ،اکنون به پول وسعی ايرانی ساخته شده به اومنفعت
ميرساند وبھرصورت راه آھن آباد کننده مملکت ،ايجادکننده مسافر و
مال التجاره است وکوشش پادشاه پھلوی در ايجاد آن قابل بسی
٣٣٨
تمجيداست«
عباس اقبال آشتيانی طی نوشتاری درروزنامه شفق سرخ ،به
شماره  ١٣٠٢از جمله مينويسد ...» :بزرگترين ومھمترين راه ھای
آينده ايران دو راه است:
نخستين راه ـ راه بغداد به ھمدان وقزوين وانزلی.

 - ٣٣٦خاطرات وتألمات ٣۴٩ .تا ٣۵٢
 - ٣٣٧خاطرات وخطرات٣٧٢ .
 - ٣٣٨حيات يحيی ،دفتر چھارم۴٢١ .
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دومين راه ـ تبريزـ تھران ـ مشھد که راه کاروانی قديم چين به آن ّ
متصل
ميشد ]معروف به جاده ابريشم[.
راه بغداد ـ انزلی که ازطريق بغداد به خط آھن معروف بغداد ـ اسالمبول
ارتباطيه
وصل ميشود ،که اگرراه آھن در آن کشيده شوددرميان ُط ُرق
ّ
عالم اھميت خاصی را دارا خواھد بود و راه تبريز ـ تھران ـ مشھد که
اروپا را به آسيای مرکزی مربوط ميسازد ،به ھرحال خط آھنی که به
لحاظ کسب عايدات بيشتر وترقی کشور ايران مفيدتربود خط بين شرق
وغرب بودنه شمال به جنوب ،حال آنکه منافع استعماری دولت
انگلستان برای حفظ ھندوستان از خطرات محتمل وبه منظوراستفاده از
خط آھن درحمله احتمالی به خاک شوروی ايجاب ميکرد که خط آھن
ايران شمالی ـ جنوبی کشيده شود ،نه غربی شرقی«.
سر ريدر بوالرد ،در کتاب خاطراتش آنجاکه به رخدادھای ششم
اوت  ١۵) ١٩۴١امرداد (١٣٢٠ميپردازداين چنين مينويسد...» :شاه
توجه به
چند سال پيش يک برنامه توسعه صنعتی راشروع کرد ،بدون ّ
مشکالتی که اين کاربرای مردم فراھم ميکند ،راه آھن خليج فارس به
ساحل مازندران حدودپنجاه ميليون پوندتمام شد ساختن آن تقريبا ً  ٩سال
طول کشيد و تمام ھزينه آن ازدرآمد جاری تأمين گرديد ،اينکه آيا طرحی
شامل جاده ھا وحمل ونقل موتوری نميتوانست برای مملکت بھترباشد
٣٣٩
عميقا ً جای ترديد است ،ولی دراين باره با ھيچکس مشورت نشد«.
]چقدربا ديدگاه دکتر مصدق ،ھمخوانی دارد![
اين يادداشت که چند روزی پيش از سوم شھريور ١٣٢٠
مبين عدم رضايت دولت بريتانيا از زبان
نگاشته شده است ،به روشنی ّ
نماينده سياسی اش درباره احداث راه آھن سرتاسری شمال به جنوب
بوده است که انجام آن برخالف ميل وخواسته آن دولت صورت گرفته
بود ،ضمنا ً برخالف نوشته نامبرده ،با چند شرکت آمريکايی وکارشناسان
خارجی به شرحی که دربخش گذشته آمده است مشورت شده بود ،شايد
به نظر وی آن مشورتی قابل قبول بوده است که رضا شاه ،مانند اسالف
خود بامسئول سفارت انگلستان به مشورت ميپرداخت ،ھمچنين آمار و
ارقام نشان ميدھد که ھمزمان با احداث راه آھن وتوسعه تدريجی آن،

 - ٣٣٩خاطرات سرريدربوالرد – ١٠٧ .بيافزاييد :استھالک و ھزينه زياد راه زمينی و ترافيک جاده
ای در برابر راه آھن باھم قابل مقايسه نيست .بويژه امروز در دنيای پر تالتم انرژی و قطار ھای
برقی و انرژی خورشيدی وميزان باری که در يک سفر با قطار قابل حمل است وبا کاميون ھای
بسيار بزرگ  ٥٣فوتی ھم قابل ترابری نيست ،نميتواند قابل مقايسه باشد .در کشورھای اروپا و
آمريکا که موضوع تونل مطرح نيست يا تونل ھا با بلندی زياد ساخته شده اند ھر واگن باری سر
باز دو کانتينر را باالی ھم و واگن ھای بسيار زيادی بھم وصل ميشوند .ويراستار

٢٨٨

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

ومرمت جاده ھانيزدرسراسرکشورانجام ميشده است ،به گونه
ساخت
ّ
ايکه در ھمين زمان بيش از  ٢۶ھزار کياومتر راه شوسه با استاندارد
جھانی ساخته شده بوده است که دربخش پنجم بآن اشاره خواھدشد .اما

نامبرده ازروی کينه ورزی و بدخواھی به روی خودنميآورد تا به
خواننده کتابش القا کندکه رضا شاه فقط به ساختن راه آھن پر
ھزينه ِسرتاسری پرداخته است .اگرچه نظر نماينده سياسی دولت
انگلستان ازمصاديق بارز عدم رضايت دولت نامبرده ازاحداث خط آھن
شمال به جنوب است ،مع ذلک بمنظور روشنگری ھرچه بيشتر ،دربخش
آينده به بررسی اين نظرھا وانتقادات خواھيم پرداخت.
سرآرنولد ويلسن ،در گزارش مورخ  ٢۵سپتامبر ٣) ١٩١٣
مھر ماه  (١٢٩٢به سفارت انگليس درتھران مينويسد...» :نظرآنھا
]بختياريھا[ اين بوددرجنوب غربی ايران کشيدن راه آھن وعبورآن از
ميان لرستان سبب خواھدشد:
اول :قدرت دولت مرکزی درآنجا زياد خواھد شد و برای آنجاھا ماليات
وضع خواھند کرد وپول آنرادرجای ديگربه مصرف ميرسانند ،مخصوصا ً
در پايتخت بادست کسانيکه عالقه ای به منافع وسعادت مردم جنوب
غربی ايران ندارند] .دلسوزی نماينده دولتی استعمارگر از برای بخشی
از مردم ما![.
دوم :اين کارباعث خواھدشدروسھا نفوذخودشان را و اگر الزم شود
فشار نظامی خودشان رابه ايران واردآورند مستقيما ًبه طرف خليج
فارس] .که ديديم ديدگاھی پوچ اما ُمغرضانه بود[.
امنيت زمينھای نفت خيزايران را به خطراندازد .وآنگاه
سوم :بدينوسيله ّ
چنين ادامه ميدھد که او ]سردار اکرم يکی ازخوانين بزرگ لرستان در
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زمان گزارش مأمور نامبرده[ ھنوزدرموضوع راه آھن درحال نگرانی
ّ
خودمؤثر ميداندوازآن ترس دارد ،در
است ،راه آھن رابرای خودوايل
ضمن پيوسته به شيخ خزعل شيخ محمره اشاره ميکرد ...بعد از کمی
صحبت موضوع ديگرپيش آمد و اشاره محبت آميزبه کاپيتان لوريمر
) (capitain lorimerکرده گفت اولين بار او بود راه ترقی رابرای من
نشان داد و تأييد کرد حاضربود خودم رابرای کمک کردن به ھيئت
مھندسين بريتانيايی ]مأموران اعزامی در پيوند با قرارداد  [١٩١٩خوب
محسنات راه ھا وراه آھن چيست ،ضرروزيان آنھا
تميز داد و فھميدم
ّ
کدام است ،راه آھن شھرنشين ھا را قوی خواھدساخت ودسته کارمندان
را ّ
مسلط خواھدکرد ،که من و ايل مراغارت کنند ...روزنامه ھا مينويسند
امنيت برای مالکين و
امنيت ميکند ،اما اين
راه آھن و راه ھا ايجاد
ّ
ّ
ُت ّجاراست نه برای عموم مردم که بابندھای آھنين ،آنھا را اسير کرده
امنيتی ميتوانم به آنھا بدھم؟« ] ٣٤٠تحريک و
اند ،دراينصورت چه ّ
تشويق برخی ازخانھا در ايجاد شورش برعليۀ دولت مرکزی ،به خاطر
نگرانی از زمينھای نفت خيز ايران![
فايننشال تايمزط ّی مقاله ای به تاريخ ١۵فوريه ٢۶)١٩٣۴
بھمن  (١٣١٢زيرعنوان »خطرساختمان راه آھن برای عمران
اقتصادی« نوشت» :يکی ازخطرھای عمرانی اقتصادی ايران ناشی از
تصميم شاه راجع به ساختمان يک راه آھن ملی است ،که به عقيده
کاپيتان تويدی ]انگليسی[ چنين نقشه ای ھرگز دخل وخرج نخواھد
کرد ...دو مشکل مھم کنونی ايران يکی پول وديگری موازنه تجارت
٣٤١
است«.
ومنتقدان برپايی راه
آنچه که ازنوشته ھا وگفته ھای مخالفان ُ
آھن سرتاسری بر ميآيداين است که :شماری ازآنان احداث راه آھن
سرتاسری را کاری پر ھزينه و غيرضروری و خيانت قلمداد ميکردند و
برخی آن را بنا به خواسته ودستوردولت انگلستان برشمردندوميشمارند
که گويا از عالم غيب دريافته بودند دريک جنگ جھانی ديگرکه سالھا
بعد بين آلمان نازی و شوروی ،صورت ميگرفت ،آن دولت توانسته
ومھمات ولوازم
باشد از اين راه به کمک دولت روسيه شوروی بشتابد
ّ
عده ای ديگر
جنگی وآذوقه موردنيازآن
کشور را به روسيه برساند! ّ
ِ
نيز گفتند و نوشتندکه احداث اين راه بکار شرکت نفت ايران وانگليس
ُ
ميخورد که شرکت مزبورسالھا درصدد ساختن آن بوده است ،ولی اکنون
به پول وسعی ايرانی ساخته شده وبه شرکت نامبرده )يعنی دولت
انگلستان( منفعت ميرساند .بعضی ديگربراين باوربوده وميباشند که اگر
راه آھن سرتاسری ايران نبود ،ارتش انگلستان وروسيه شوروی به
َ
ديگرغ َرض ازبرپايی راه
خاک ايران تجاوز نميکردند .وباالخره جمعی
 - ٣٤٠تاريخ روابط سياسی ايران وانگليس درقرن نوزدھم١٣۵۴ .ـ ١٣۵۵
 - ٣٤١رستاخيزايران - ۶۵٢ .بيافزاييد :ھم مسئله پول و ھم مسئله موازنه تجارت و ھم مسئله
اقتصادی و ھم مسئله نظامی و نفت در دوران رضا شاه بزرگ ھمزمان به خوشی حل شد .ويراستار
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مزبور را بنابه خواست ودستوردولت انگلستان به منظورلشکرکشی
برعليه روسيه شوروی قلمداد کرده و ميکنند ،که يکايک اين انتقادات
و باور ھا را در گفتارھای بعدی مورد بررسی قرار ميدھم.

گذر راه آھن در کنار سواد کوه  -مازندران
*******
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ﺑﺨﺶ ﻧﻬﻢ:
ﺑﺮرﺳﻲ درﺑﺎره ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺎ واﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ
بديھی است سخنان مردی چون دکترمصدق ،باتوجه به اينکه
عمری را به کارسياست گذرانيده وازرجال سرشناس بوده ووجھه ای
بين طيفی ازمردم ما کسب کرده بوده است وھوادارانی داشته ودارد،
اثرگذاربوده وھست وبه دل آنان نشسته ومينشيند ،واغلب به دنبال آن
ھردوستی
نيستند که به کندوکاودرباره سخنان وی به پردازند ،چراکه ُم ِ
تصور
وشيفتگی آنچنان درژرفنای قلب شان نقش بسته که اندک
ّ
اشتباھی ازسوی اورا باورندارند.
ومکتبی )ايدئولوژيستھا( رضاشاه ،نيز
س ّنتی
تکليف مخالفان ُ
ِ
کامالً روشن است که با ھيچ دليل وسندومدرک ،حاضربه عدول ازآنچه
که ابراز ميدارند ،نخواھندبودّ ،
حتا اگربه آنچه که ميگويند خود نيزباطنا ً
بآن باورمند نبوده باشند ،چراکه به مصداق »ھدف وسيله راتوجيه
ميکند« ھدف شان مخالفت وسياه نمايی نسبت به ھمه کارھای اووخوداو
بوده وھست.
ازآنجا که دکترمصدق ،شاخص ترين ونخستين کس ازمخالفان
ساختمان راه آھن سرتاسری شمال به جنوب بود ،به منظوربررسی
درباره سخنان مخالفت آميزايشان ،ابتدا مروری به چکيده آنچه که وی
در اين مورد گفته ونوشته ،و پيش ازاين به آنھا اشاره شده است ،کرده
و سپس به بررسی انتقادات ايشان ميپردازم.
چکيده سخنان ونوشته ھای دکترمصدق در مجلس شورای ملی
و در کتاب خاطراتش ،عبارت است از :اگرچه راه آھن وسيله ارتباطی
خوبی است وموجب ّ
ترقی وپيشرفت است ومن با اين خط )منظور
ايشان خط آھن شمال به جنوب بود( بھيچوجه مخالفتی ندارم ،ھر قدر
فوريتش تسريع شود برای مملکت مفيداست ،اما بجای احداث اين
در
ّ
خط بھتراست از عوايد قندوچای که موجودداريم ،چندکارخانه قنداحداث
شود و يا اگر قراراست خط آھنی کشيده شود ،بھتراست اين خط ازغرب
به شرق باشد ويا آنکه به جای ساختمان راه آھن ،به جاده سازی
پرداخته شود.
رميشمرد در
باھمه مزايايی که دکتر مصدق ،ازبرای خط آھن ب
ُ
جای ديگر از سخنانش ميگويد... :ھيچ محتاج نيستيم تاپنجاه سال ديگر
راه آھن بيايد در مملکت ما و مردم راعادت بدھد به مسافرت و خريد و
فروش مال ّ
التجاره ـ بجای اين خط بھتراست دولت به جاده سازی و
مرمت وتسطيح جاده ھای موجوداقدام کند.
ّ
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موقعيت سياسی ومناصبی که
با آنکه دکتر مصدق ،به خاطر
ّ
ھمواره دارا بوده واين زمان نيز از نمايندگان مطرح مجلس بوده است،
چگونه بود که ازاقداماتی که رضاشاه اززمان نخست وزيری اش در کار
جاده سازی ومرمت جاده ھا ميکوشيده است ،غافل مانده بود!؟ ضمنا ً
اگر بنابر باور ايشان ايران تاپنجاه سال ديگرنياز به احداث راه آھن
نداشت واوبه راستی براين عقيده استوار بود ،اصوالً نميبايست پيشنھاد
خطی ازغرب به شرق را ميداد که اين دوگفته باھم ھمخوانی ندارند.
نه تنھا امروز ،بلکه سالھاست که ھر انسان بالغ ھم ميداند و
ميدانسته است که يکی از عوامل مھم ُرشد و رونق اقتصاد و فرھنگ
درھرکشور ،گردشگری داخلی بخاطر گردش پول وارتباطات مردمی در
کشور است که از سوی بسياری ازدولتھا جھت تأمين وسايل وشرايط
مساعد گردشگری ،کوششھای زيادی صورت ميگيرد و ميگرفته است،
شگفت اينکه دکتر مصدق باآنکه از سالھای پيش به امور اقتصادی
اشتغال داشته ،توصيه ميکرده است» :تا پنجاه سال ديگرخط آھن در
کشور ما کشيده نشودتامردم راعادت ندھند به مسافرت وخريدوفروش
مال ّ
التجاره و!«..
ھمچنين ميگويد» :بھتراست بجای خط آھن سرتاسری شمال به
جنوب ،خطی ازغرب به شرق ايران کشيده شود ،تابغدادراکه باراه آھن
اروپا مرتبط است به ھندوستان ّ
متصل کند و از اين راه ايران به اروپا
راه داشته باشدوعايدات کافی والزم نصيب دولت ايران بشود ،باراه آھن
کامالً موافقم بااين خط ھم به ھيچوجه مخالتی ندارم ونظردولت راخيلی
خوب ميدانم صالح مملکت راھم دولت ھيچوقت ازدست نميدھد« .باھمه
٣٤٢
اين حال برپايی اين خط را خيانت به کشور قلمداد ميکند!
سالھا بعد در کتاب خاطراتش )خاطرات وتألّمات( ،آورده است:
»...ساختن راه آھن دراين خط ھيچ دليلی نداشت جزاينکه ميخواستند
از آن استفاده سوق الجيشی کنندودولت انگليس ھم درھرسال مقدار
زيادی آھن به ايران بفروشد و از اين راه پولی که دولت ازمعادن نفت
ميبرد وارد انگليس کند وعلّت سرنگرفتن ذوب آھن دراين مملکت ھمين
ُ
منافع متعارفه انگليس بود ازعوايد کارخانه ھای قندھم ميتوانستند خط
راه آھن بين الملل را احداث کنند ]يعنی خطی که بغداد را به ھندوستان
متصل کند[.
 - ٣٤٢ھندوستان که مستعمره انگلستان بوده در  ١٦آوريل سال  ١٨٥٣نخستين راه آھن را بين
بوری باندر )بومبای( و تين کشيده است ٣٤ .کيلومتر درازا داشته .ھندوستان از لحاظ راه آھن غنی
است .نخستين راه آھن عراق که تحت سلطه انگلستان بود در سال  ١٩١٤به درازای  ١٢٠کيلومتر
بين بغداد وسامره کشيده شده است .راه آھن عراق در دوران عثمانی کشيده شده بود ولی پس از
حکومت استعماری انگليس در پی تقسيم سرزمين ھای عثمانی در سال  ١٩١٨پس از جنگ اول
جھانی ،انگليس ميخواست سرزمين ھای تحت اشغال خودرا با راه آھن باختر به خاور ايران بھم
بچسباند و خليج پارس را زير خط راه آھن سرتاسری جزو مستعمره ھای خود در آورد که با آمدن
رضا شاه موفق نميشود .ولی کسانی مانند مصدق وھمفکرانش نميخواھند به اين مھم توجه داشته
باشند .ويراستار
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زمانيکه ايشان در کتاب خاطراتش اينچنين نوشت ،يقينا ً از ياد
ُبرده بود که توصيه اش به دولت وقت ،برپايی خطی ازغرب به شرق
بوده است که دراينصورت آيا با پذيرفته شدن پيشنھاد ايشان ،داير بر
کشيده شدن راه آھن ازغرب به شرق ،خريد آھن از دولت انگلستان
منتفی ميگرديد!؟
بدون آنکه خواسته باشم کمترين ُتھمتی به دکتر مصدق زده
ّ
متذکر شوم که خط غرب به شرق خطی بودکه مورد توجه و
باشم بايد
خواست دولت انگلستان بود و دکترمصدق ،خطی را پيشنھاد ميکرد که
دولت انگلستان نسبت به برپايی آن چشم دوخته بود ،که بگونه مشروح
به آن اشاره خواھم کرد.
دکتر مصدق ،ميگفت به جای ساختن راه آھن جاده سازی شود،
)که در حال انجام بود( ،اما آيا ازطريق جاده سازی ھای داخلی ،مشکل
صادرات وواردات کشور ما به خارج و ازخارج به کشورحل ميشد ،از
کدام طريق ،از طريق خاک شوروی که مسدود شده بود؟ جای شگفتی
است که دکتر مصدق ،با اينکه در متن مسائل کشور و رويدادھا بود،
گويی خبرازمسدود شدن راه ترانزيت به اروپا وورشکستگی بسياری از
بازرگانان و آه و ناله ھای آنان نداشت! وانگھی مگرطرفھای دادوستد
بازرگانی ايران فقط اروپا بود؟ ضمنا ً راه آھن کشورھايی چون ژاپن و
ھندوستان و اسراليا و اندونزی و بسياری ديگر از کشورھاکه وصل به
خط راه آھن اروپا نيستند ،معطل مانده اند!؟ با مأموران نظامی و سياسی
انگلستان به ھنگام واليگری فارس ،آنھمه نزديک بودن ورضايت خاطر
آنان را جلب کردن ،چه جای اينھمه مخالفت آنھم به تکرار و اصراربا
آن دولت است؟ ايکاش ايشان در مخالفت بادولت انگلستان منافع عظيم
 ۵٩شرکت وابسته به شرکت نفت ايران و انگليس را با ملی کردن صنايع
نفت از دست نميداد و ھمانگونه که پيش ازاين اشاره کرده ام ،خود به
اين شرکتھای تابعه آگاه بوده است.
پس ازشھريور  ١٣٢٠طی نطقی دردوره چھاردھم مجلس گفت:
ھماتی رسيدکه
وم ّ
» ...عوايد نفت تماما ًبه مصرف راه آھن وخريد اسلحه ُ
ايران به آن نيازنداشت ،زيرابا دول مجاورخيال جنگ نداشتيم که محتاج
مھمات ازبرای مابودپس چه شدکه در
ھمات شويم واگرآن
ّ
آنقدر ُم ّ
شھريور ١٣٢٠ازدست مارفت؟ وسپس درکتاب خاطراتش آورده است:
»...ساختن راه آھن دراين خط ھيچ دليلی نداشت جزاينکه ميخواستند
از آن استفاده سوق الجيشی کنند«.
دکتر مصدق درسخنرانيھايش در سالھای  ١٣٠۵و ١٣٠۶در
مجلس شورای ملی ،بشرحی که درکتابی زيرنام »دکترمصدق ونطقھای
تاريخی او ـ تأليف حسين مکی« ،آمده است وبه بخشی ازآن اشاره
کرده ايم ،کمترين اشاره ای به سوق الجيشی وسياسی بودن خط آھن
شمال به جنوب ،نکرده بود ، ،سھل است که درسخنرانی نھم ارديبھشت
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 ١٣٠۶درمجلس شورای ملی درپاسخ به مھديقلی ھدايت وزير فوايد
عامه که گفته بود» :اگرراه آھن بد بود چرا در جاھای ديگرکشيده اند،
مثالً در روسيه ،رفته تاشرق اقصی راه آھن کشيده ،«...گفته بود» :ما
وضعيت ايران را باروسيه مقايسه کنيم ودراينجاجای قياس نيست،
نبايد
ّ
دولت روسيه نظريات سياسی داشت ،نظريات نظامی داشت ...اين
نظريات بودکه او را وادار به کشيدن راه آھن کرد ،ما که امروز نظر
سياسی ونظامی نداريم وفقط ازنقطه نظر اقتصادی ميخواھيم راه آھن
٣٤٣
بکشيم.«...
دکتر محمد مصدق با ابراز اين عبارات نشان دادکه درآن موقع
معتقد به سياسی وسوق الجيشی بودن راه آھن سرتاسری مورد نظر
نبود ،اما پس از شھريور ١٣٢٠وبعدازبھره گيری متفقين ازراه آھن
سرتاسری ايران ،به اين باورونتيجه رسيده بود!
جای ياد آوری است که ايشان تا پيش ازرويداد سوم شھريورماه
 ١٣٢٠ھيچگاه کمترين اشاره ای به سوق الجيشی بودن خط آھن
سرتاسری نکرده بود ،امازمانی که در پی اشتباه خودش و راه پيدا
کردن انگليس و آمريکا برای استفاده از اين خط برای ترانزيت سالح
ھا و لوازم مورد نياز شوروی درجنگ با آلمان استفاده شد ،ميگويد اين
خط سوق الجيشی بود! که اگر ھدف رضا شاه از احداث اين خط عالما ً
وعامداً بھره بردن دولت انگلستان درجنگی بودکه پانزده سال بعدآغاز
ميشد و ھنوز نامی از ھيتلروحزب نازی نبود ،چه جای مخالفت با
درخواست انگلستان برای ورود نيروی نظامی اش به ايران و استفاده
از راه آھن و ازدست دادن تاج و تخت بود!؟ براستی آدم ميماند که
ضد انگليسی گفتن ،ولی در اصل بويژه برعليه
اينھمه سخنان بظاھر ّ
رضاشاه ،که اغلب تاريخنگاران و پژوھشگران به ميھن دوستی و
خدمات بسيار ارزنده اش به ايران و ايرانيان تصديق و تأکيد دارند،
ازبرای چيست؟
ايشان درعين حاليکه برپايی راه آھن سرتاسری شمال به جنوب
را غير انتفاعی وغيرضروری وخيانت بار و پر ضررودرراه سياسی و
سوق الجيشی قلمداد ميکند ،درجايی ديگرنظردولت رابرای انجام آن کار،
خوب ميداندوبه مصلحت انديشی آن اعتراف ميکندوميگويد که با اين
خط بھيچوجه مخالف نيست!
اما آنچه که درباره ازسرنگرفتن برپايی کارخانه ذوب آھن
ميگويد ،وبه کنايه به منافع دولت انگليس اشاره ميکند ،مفھوم عبارتی
را که بکار برده چنين است که گويا رضاشاه بنابه خواست ودستور
انگلستان نسبت به سفارش وخريد کارخانه مزبور ّ
تعلل کرده بود ،حال
آنکه اسناد و مدارک تاريخی گواھی ميدھدکه رضاشاه ،پيش از آغاز
 - ٣٤٣دکترمصدق ونطقھای تاريخی او ـ تأليف حسين مکی
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بکار برپايی راه آھن به مسيو فارنين آمريکايی ،متخصص ذوب آھن
دستور داده بود درباره ايجادکارخانه ذوب آھن ودخل وخرج آن تحقيق
و به او گزارش دھدودرنتيجه تأسيس کارخانه را درکرج مناسب دانسته
و نسبت به سفارش خريد آن از کشورآلمان اقدام وبخشی اززيرسازی
آن زير نظر کارشناسان آلمانی انجام شد که تاسالھا اين زيرسازی بتونی
در حومۀ شھرستان کرج باقی بود ونگارنده آن آثار را از نزديک ديده
است ،وقوع جنگ جھانی دوم وحمله ناگھانی آلمان به روسيه ،محموله
محتوی اجزاء کارخانه مزبور ،به ايران نرسيد.

سرريدربوالرد ،درکتاب خاطراتش مينويسد...» :چشم وچراغ شاه
يک کارخانه عظيم ذوب آھن است ،که نزديک کرج ـ درفاصله سی ميلی
تھران ساخته ميشود ،واينکه آيا اين طرح اقتصادی خواھدبود ،بی اندازه
ترديد وجود دارد ،به ھرحال تاچندسال ديگربه پايان نخواھدرسيد ،اينک
کارميکنندوعده بيشتری
حدود شست نفر آلمانی يا بيشترروی آن
ّ
٣٤٤
قراراست بيايند.«.
حال دولت وقت انگلستان چه نقشی دربه سروسامان نرسيدن
کارخانه مزبورداشته است ،دانسته نيست ويا اگر رضاشاه در راه
بندوبست وتأمين نظرگاه انگلستان بود ،آياسفارش خريد آنرا به آلمان
ميداد وبرپايی آنرا به آلمانيھا واگذارميکرد؟ گفتنی است اينکه تأسيسات
پايه ای کارخانه ذوب آھن فاصله چندانی با ملک آقای مصدق در احمدآباد
نداشته است ،آيا ميتوان براين باور بود که دکتر مصدق ،از آنچه که در
٣٤٥
نزديک ھای ملکش صورت ميگرفت بی خبربود!؟
 - ٣٤٤خاطرات سرريدربوالرد١٠٨ .
 - ٣٤٥نخستين کارخانه ذوب آھن ايران در دوران رضا شاه پھلوی در کرج ،بلوار ذوب آھن ،منطقه
شيخآباد ،ضلع جنوبی ميدان استاندارد واقع شده و اين اثر در تاريخ  ٣خرداد  ١٣٨۶با شمارهٔ ثبت
 ١٩١٧١بهعنوان يکی از آثار ملی ايران به ثبت رسيدهاست .بر کاشیکاری سردر اين کارخانه تاريخ
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اين چنين بی خبری از آنچه که درپيرامونش ميگذشته است،
واينھمه تناقُض گويی ازيک رجل سياسی که ازرجال مطرح وسالھا در
امر سياست واقتصادبوده وزمان درازی دراروپا به تحصيل دانش
پرداخته وبه دريافت دانشنامه دکترا )!!( نايل آمده بود ،ازنظريک
سک ايشان به بھانه ھايی که ُم ّبين
تم ُّ
تحليلگر آزاده وبيطرف ،جز ُ
مخالفت ِ
صرف وی با رضاشاه بوده است نه اصوالً نقدی ومخالفتی
برپايه منطق و حقايق ،به چيز ديگرتعبيرنميشود.
آيا دکتر مصدق ،درھمان زمان که دردوره مجلس پنجم در
سالھای  ١٣٠۵و ١٣٠۶به ايراد چنان سخنانی ميپرداخت ،از بسته
شدن راه ترانزيت ايران به روسيه بی خبرمانده بود ويا چه دليلی داشت
که درآينده دولت عراق درصورت کشيده شدن راه آھن ازغرب به شرق،
به بھانه ھايی ،چنين کاری را که دولت روسيه شوروی با ايران کرد،
نکند؟ کودتای  ١٩۵٨در کشورعراق ويا جنگ جھانی دوم وياتجزيه
ھندوستان وچندين بارجنگ بين ھند و پاکستان ويا سالھا بعد ،جنگ
ھشت ساله ايران وعراق ووو ،بدون ترديدھريک ازاين رويدادھا از
عوامل مسدود کننده راه ترانزيت غرب به شرق ايران به شمار ميآمدند.
با وجوديکه درقرارداد  ١٩٢١به موجب ماده بيستم حق ترانزيت
و عبور ومرورکاال ازايران وروسيه به اروپا منظوروقيد شده بود،
معذلک دولت روسيه شوروی بدون کمترين اعتنايی به قرارداد مزبور،
مرز خود با ايران را بست.
از نظر مصلحت انديشی وآينده نگری ،ايران نياز به بندر آزاد
داشت تابدون دغدغه خاطرازسوی ھمسايگان به کارصادرات ووارات
کشور لطمه ای واردنشود ،ورضاشاه ،به اين نکته بخوبی پی ُبرده بود.
آيا ميتوان براين باور بود که دکتر مصدق ،از بسته شدن راه ترانزيت
ايران به روسيه وورشکستگی بسياری از بازرگانان ومال باختگان وبه
افالس کشيده شدن بسياری از کشاورزان بی خبر مانده بوده است!؟
سليمان بھبودی ،در کتاب خاطراتش نوشت» :دھستانی،
نماينده مجلس از ساوجبالغ )در زمان رضاشاه( نقل ميکرد؛ » ...روزی
که راه آھن ازشھرياروساوجبالغ به حرکت درآمده بود ،من ده بودم و
در اين بين ديدم آقای مصدق السلطنه ،با خوشحالی به سراغ من آمد و
ميگفت :آقای دھستانی ميبينی راه آھن از ده ما ]ده احمدآباد ملکی دکتر
تأسيس [ ١٣٢٩در زمينی به مساحت ٢٨ھزار مترمربع ثبت شدهاستت .در آبان ماه  ١٣١۶ھ.ش
)اوايل نوامبر  ١٩٣٧م( قراردادی بين دولت ايران و کنسرسيوم دماگ – کروپ از آلمان برای احداث
يک واحد فوالدسازی به ظرفيتی حدود  ١٠٠ھزار تن فوالد در سال )معادل  ٣٠٠تن در روز( در کرج
واقع در  ۴٠کيلومتری شمال غرب تھران امضاء و تأسيسات آن بين سالھای  ١٣١٨و  ١٣١٩ھ.ش
) ١٩٣۶و  ١٩۴٠م( بنا شد .روند تأسيس اين کارخانه با آغاز جنگ دوم جھانی متوقف شد و ھرگز
شروع به کار نکرد .در دورهھای زمانی متفاوت ،به داليل مختلف و توسط نھادھای مختلف تأسيسات
و تجھيزات آن به مکانھای ديگری منتقل شد .ھماکنون عليرغم ثبت شدن نام آن در فھرست آثار ملی
ايران ،توجه شايستهای به آن نمیشود و در معرض خطر تخريب قرار دارد .ويراستار
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مصدق[ عبور ميکند ،واقعا ً باعث اش را خداعمربدھد ،الحمدﷲ زنده
مانديم وديديم درمملکت خودمان راه آھن داريم ...سپس به دنبال اين
مطلب ميافزايد :من فکرکردم اگربشود درموقع شرفيابی بھانه کنم و
حرفی از مصدق السلطنه ،بزنم شايد رفع ناراحتی بشود .تصادفا ً يک
ماه بعد درشرفيابی که از وضع محصول کشاورزی پرسش فرمودند،
موضوع راه آھن نظرم آمد ،فکرکردم موقع خوبی است ،بمحض شروع
به صحبت ،فرياد زدند :اين شخص مخالف راه آھن است ،دروغ گفته،
مـــــگر ممکن است اين شخــــص حـــــرف راست بزند! ومن سکوت
٣٤٦
کردم«.
جای يادآوری است که مخالفت وانتقاد از اعمال و گفتار و
نوشته ھای ديگران نه تنھا جای کمترين اعتراض وايرادی نميتواند
باشد ،بلکه چنين َر َوندی درپويايی ھرجامعه برای دستيابی به پيشرفت
وتعالی واستقراردموکراسی ازضروری ترين نيازھاست ،از اينرو بحث
برسراين نيست که دکترمصدق ،نسبت به رضاشاه مخالفت ھا و انتقاد
ھايی داشته است ،بلکه بحث برسر اين است که انتقاد يا مخالفت،
اصولی ومستدل ومنطقی وبدورازشائبه وتناقض گويی وپريشان گويی
متأسفانه گفتار ونوشتار دکتر مصدق ،درباره راه آھن سرتاسری
باشد،
ّ
شمال به جنوب ،ازچنين انتقادويامخالفت سازنده ای ،خالی است.
توجه به اينکه کلنگ ساختمان راه آھن سرتاسری شمال به
با ّ
جنوب در مھر ماه  ١٣٠٧برزمين زده شد ،کاراحداث راه آھن درايران
بنابر توصيه دکترمصدق با احتساب  ۵٠سال ،ميبايست درسال ١٣۵٧
آغاز ميشد ،که درچنين صورتی صرف نظر از افزايش بھای مصالح و
بخاطرتورم غير ُمتعارف
لوازم و دستمزد ونرخ بسيارباالی قراردادھا
ّ
ماھوی
در سالھای سازندگی وعمرانی ،که با شرايط سال  ١٣٠٧تفاوت ُ
داشت ،و رويداد شورش )انقالب( اسالمی درايران وسپس  ٨سال جنگ
ايران وعراق وچندسالی ديگربازسازی وترميم خرابيھا وويرانيھا ورفع
ساير مشکالت ناشی ازجنگ ،رمق مالی ازبرای انجام چنان کارشگرف
و پرھزينه نبود.
از ياد نبريم که پس ازپايان يافتن جنگ عراق با ايران ،رويداد
ّ
آمريکاومتحدانش با عراق ويادشمنی بين دو سران حزب
دو بار جنگ
بعث حاکم درعراق وسوريه وسالھا قطع روابط سياسی واقتصادی بين
آن دو کشورويا چندبار جنگ بين ھند و پاکستان نيزازجمله عواملی بود
که ميتوانست موانعی برسرراه ارتباطی خط آھن غرب به شرق قرار
گيرد.
گفتنی است که دولت ايران تا تيرماه سال  ١٣٠٨دولت نوپای
عراق را که از تجزيه امپراتوری عثمانی پس ازجنگ جھانی نخست با
 - ٣٤٦خاطرات سليمان بھبودی٣٨١ .

٢٩٨

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

نقشه واھداف سياسی دولت انگلستان شکل گرفته وسالھا تحت
رسميت نشناخته وروابط
وقيموميت آن دولت بوده است ،به
سرپرستی
ّ
ّ
ديپلماتيک برقرارنکرده بود ،که با توجه به تاريخ تقديم اليحه برپايی
راه آھن به مجلس شورای ملی )در سال  (١٣٠۵وباشتاب والتھابی که
رضا شاه درساختن اين راه از خود نشان ميداد ونيازمبرم کشور به بندر
آزاد ،وسايرمشکالت وموانعی که به آنھااشاره شده است ،احداث راه
آھن سرتاسری ضروری بود ،وتصميم رضاشاه ومشاورانش دراين
باره ستودنی است.
از آنجا که بارھا ديده شده است روابط گرم دوکشوردوست وھم
پيمان بايک چرخش سياسی که دريکی ازآن دوکشورروی داده است )از
قبيل تغيير زمامداران يا کودتا و يا رويداد انقالب( دچار گسيختگی و گاه
ّ
وحتی درگيری نظامی شده است ،احداث راه آھن سرتاسری
دشمنی
توجه به تجربه
بخاطر رھانيدن کشورما از اين گرفتاريھا و دردسرھا با ّ
تلخ مسدودشدن راه ترانزيت از سوی روسيه شوروی ونيازايران در
مرحله نخست به بندرآزاد ،کاری درست وبه قاعده بود.
ضمنا ً نبايد از نظردورداشت که درزمان احداث راه آھن
سرتاسری شمال به جنوب ،اروپاھمه دنيا نبود ،تا کشورما بابرپايی راه
آھن غرب به شرق ،برای مبادالت بازرگانی تنھابه
اروپامتکی باشد،
ُ
ايران برای حفظ استقالل خود و دورازھرگونه دغدغه ازسوی
ھمسايگان ،بايد به دريای آزاد راه ميداشت .ھمانگونه که پيش ازاين
نيز اشاره شد ،مگرراه آھن کشورھايی چون ژاپن ـ استراليا ـ ويا آمريکا
و کانادا و ھندوستان و ...به راه آھن اروپا متصل بود و يا ھست و يا
مگر طرفھای تجاری مافقط چندکشوراروپايی بوده وميباشند؟
نشريه مورنينگ پست در  ٢١مارس ) ١٩٣۴يکم فروردين
ّ
 (١٣١٣در رابطه با راه آھن سرتاسری ايران نوشت...» :عالوه براين،
خط مذکور با زرخيزترين ناحيه ايران يعنی استانھای گيالن ومازندران
ّاتصال مييابدواگرراه آھن از غرب به شرق کشيده ميشد بواسطه عبور
از صحراھای پھناورواشکال يافتن آب وتدار کات ،مبالغ ھنگفتی
برھزينه آن افزوده ميشد ،شايدازنظر دادوستد بين المللی چنين راھی
بھتر بود ولی بطوريقين برای ايران مورد استفاده مھمی قرار
٣٤٧
نميگرفت«.
سيروس غنی ،مينويسد...» :مالحظات سياسی ونظامی بيش
از ھمه ،ذھن رضاشاه را مشغول داشته بود ،بايدازھرگونه خط شمال به
جنوب وشرق به غرب اجتناب کرد ،خط آھن درضمن بايد ازمرزھای ھند
وعراق وجمھوريھای آسيای ميانه ونيزازشبکه راه آھن بريتانيا
درعراق وھند فاصله بگيرد وھمچنين تصميم گرفته شد که به استثنای
 - ٣٤٧رستاخيزايران۶۵٩ .

٢٩٩

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

پايتخت به ھيچ شھر بزرگ نرود وبيشترازمناطق ايالت عمده چادرنشين
بگذرد که ّ
اھميت شايانی دارد .خط
تسلط برآنھا برای حکومت مرکزی
ّ
آھن ايران به ھرحال طرحی صرفا ً برای حمل ونقل وارتباط نبودتا فقط
برمبنای اقتصادی توجيه شود ،نوعی ابراز استقالل نيز بود ،وسيله
اعاده اعتماد از دست رفته ملت بود ،راه آھن سرتاسری ايران پايدارترين
يادگار سياست صنعتی رضاشاه است ودرزمان خوديکی ازشگفت
٣٤٨
انگيزترين نمونه ھای راه آھن سازی درجھان بود«.

در مورد برپايی سرويسھای تعميروسايل باربری در سراسر
کشور از سوی دولت که دکتر مصدق به آن اشاره کرده بود ،اگرچه حتا
پيش ازآغاز ساختمان راه آھن  ،ساخت جاده ھايی بر اساس استانداد
جھانی که شرح آن خواھد آمد ،اما بايد درنظرداشت که باتوجه به شرايط
وجمعيت کم آن درآن ايام که برپايه
جغرافيايی کشور پھناور ايران
ّ
سرشماری سال  ١٣١٩پانزده ميليون واندی ويقينا ً درزمان آغاز بکار
ساختمان راه آھن بسيار کمترازاين شمار بوده است ،ونيازبه احداث
تھيه و راه
جايگاھای فروش بنزين وساير موادنفتی درطول جاده ھا و ّ
اندازی کاميونھای ويژه حمل بنزين وسايرموادنفتی وتأمين کادر رانندگی
و پايگاه ھای سرويس کاميونھاوتعليم افرادبه منظورتعمير انواع وسايل
نقليه ودردسترس نھادن لوازم يدکی انواع وسايل باربری درتعميرگاه
ّ
ھای سراسرکشور ،کارچندان ساده وعملی وکم ھزينه برای دولت نبود
و اين کار ميبايست به مروروھمگام باپيشرفت کشوردرکارعمران و
آبادانی ودردسترس بودن سايرتسھيالت ،ازسوی بخشھای خصوصی و
افرادی کارآموخته درسراسرکشورانجام ميشد ،که به مرورانجام شد،
وانگھی به تجربه رسيده است که اصوالً دخالت دولت دراين قبيل کارھا
به صرفه وصالح نبوده ونيست.
گفتنی است که تاپيش تا سال ١٩٣٣) ١٣١٢م = (٢٤٧٢
شرکت نفت ايران وانگليس ھيچ اقدامی جھت تأسيس جايگاه ھای فروش
نفت و بنزين ،جز در محدوده ای ازجنوب کشوربعمل نياورده بود .يکی
ازمواد قرارداد سال  (٢٤٧٢) ١٣١٢وادار کردن شرکت نامبرده به
 - ٣٤٨برآمدن رضاخان و ۴١٨ ...ـ ۴١٩

٣٠٠

ک .ھومان

رضا شاه در آيينه اسناد

تأسيس جايگاه ھايی در گستره کشوربرای فروش بنزين ونفت وگازوئيل
نقليه
بود ،وايران تا اين تاريخ جايگاھی ويژه برای تأمين سوخت وسايل ّ
در ھيچيک ازنقاط کشور نداشت که پيش ازاين بگونه ای مشروح به
مشکالت ورفع آن با قرارداد  ١٣١٢اشاره شده است.
بسياری ازمسايل تاآنجا که به صورت تئوری بيان ميشود ،بنظر
بسيار ساده وعملی مينمايد ،اما زمانيکه خواسته شود از قوه بفعل درآيند
آنگاه مشکالت کارآشکارميگردد ،بويژه در کشورما درآن سالھای
ُبحرانی و بی خبری!
مصطفی فاتح ،مينويسد...» :درآن ايام وضع پخش مواد نفتی
چنان بود که فقط درخوزستان وبنادرجنوب نفت وبنزين ايران بفروش
ميرسيد ودرتھران واصفھان وھمدان وقزوين وکرمانشاه مقدارکمی
بنزين مظروف فروخته ميشد که آنراھم از راه عراق ]بخاطر نبودن جاده
از طريق لرستان به آبادان[ به شھرھای مرکزی وغربی ايران حمل
ميکردند ...ولی مقدارعمده فروش نفت وبنزينی که درآن زمان در
سراسر ايران فروخته ميشدازروسيه واردميگشت وچون وسايل الزم در
دسترس نبوداستفاده ازنفت سوخت وگازاويل وساير موادنفتی ھم به
٣٤٩
آسانی مقدورنبود«.
]]بھترين جايگاه برای ديدن اين زيبايی از پل ورسک و سه خط طال،
جاده فيروزکوه به حساب ميآيد .بايد ماشين خود را در جای مناسب
پارک کرده و نظاره گر زيبايی و عظمت اين اثر زيبا شويد .شاھکار
ساخت راه آھن با دست خالی با بيل و کلنگ تنھا از رضا شاه بر
ميآمد—.کتاب را بچرخانيد ..ويراستار[[

 ۵٠ - ٣٤٩سال نفت ايران.

٣٠١

۴١٧

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

ژنرال سرپرسی سايکس ،آنجا که از جاده ھای ايران پيش از
اقدام رضاشاه برای جاده سازی اشاره ميکند مينويسد...» :ولی بطور
کلی وسايط موتوری درايران فقط برای مسافرت مردم وحمل ُپست و
وزن بھادار وگران ميتواندبکاررود ،اغلب جاده ھا برای
بارھای سنگين
ِ
حمل ونقل سنگين مناسب نيست يا اگرھم باشد زود خراب ميشود ،بعالوه
مقدار بنزين وسوخت الزم که برای اين منظوربايستی به داخل کشور
عوق خواھد ساخت ومانع از
حمل و در آنجا ذخيره شود ،اين نقشه را ُم ّ
بھره دادن اين طرح ميشود ،محاسبه ساده ای ازوزن بنزين مصرفی در
مدعا کافی استِ ،اشکال تعميرکه
ھر ميل راه پيمايی برای ]اثبات[ اين ّ
٣٠٢

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

وتھيه رانندگان نيزازموانع بزرگ اين
رقم بزرگی خواھد بود
ّ
٣٥٠
امراست.«...
دکترمصدق ،پيشنھادجالبی را به دولت برای خريد کاميونھايی
بابخارآب کارميکرده به مجلس ارائه داد ،اما آيا از چنين کاميونھايی
که ُ
در کشوری يا کشورھايی استفاده ميشده است وبرای اينکه درمخازن
ويژه آن کاميونھا آب به بخارتبديل شود ،سوخت آن چگونه سوختی و
ميسرميبود؟ ايکاش نامبرده باتحقيقات بيشتر ،بگونه
تھيه آن چگونه
ّ
ّ
ای روشن تربه طرح موضوع وراھنمايی ميپرداخت!
مزيت ھايی که ازبرای
جای ياد آوری است که ايشان باھمه
ّ
ساختن راه ھای شوسه نسبت به راه آھن دردورۀ ھای پنجم وششم
مجلس بر
ميشمرد ،زمانيکه جاده اسفالته خرمشھر ـ تھران ـ بندرپھلوی
ُ
در عھد محمدرضاشاه دردست ساختمان بود ،درکتاب خاطراتش ضمن
تکرار مطالبی که درمجلس دوره پنجم ازبابت بيمورد بودن ساختمان راه
آھن سرتاسری بيا ن کرده بود ،مينويسد...» :کمااينکه اين راه اسفالته
خرمشھرـ بندرپھلوی که  ١١٠٠کيلومترطول آن است وسازمان برنامه
آنرا ميسازد درحکم اين راه سرتاسری است ]منظورراه آھن سرتاسری
ميشمرد[ قراردارد ،بلکه ھم
است ،راھی که ساخت آنرا خيانت
ُ
٣٥١
بدتراست«!
بسياری ازانسانھا دربرابر آنچه که ميشنوند ويا ميخوانند به
دنبال تحقيق وبررسی درستی يا نادرستی نوشتارھا وگفتارھانميروند،
بويژه اگرنويسنده وياگوينده ازنام وشھرتی برخوردار باشد ،نوشته ھا
واقعيت وبدورازھرگونه اشتباه وشائبه پنداشته وبه
وگفته ھای اورا يک
ّ
مکررآن دررسانه ھا ويا درجلسات
ذھن خودميسپارند وبابازگوکردن
ّ
ّ
خصوصی ويا ھمگانی ،آنرا به صورت يک سندمسلم وغيرقابل انکار در
اذھان مينشانند ،وآن نوشته ھا وگفته ھابه تدريج دراذھان عمومی جا
ضد ونقيض دکتر
مدعاھمين گفته ھا و نوشته ھای ّ
ميافتد ،شاھداين ّ
مصدق ،است که به آنھا اشاره کرده ايم ،واين چنين بود وھست که
بسياری ازنويسندگان وتاريخ نگاران ازگفته ھا ونوشته ھای آن زنده
ياد پس از شھريور  ١٣٢٠سود جسته وھدف ازبرپايی راه آھن
الجيشی وبنا به خواسته و
سرتاسری رايک کوشش سياسی وسوق ّ
دستور بريتانيا تبليغ کرده وميکنند که دراين راه خوشه چينی ھای مؤثر
حزب کمونيست توده ايران در اشاعۀ اينگونه آشفته گويی ھا نسبت به
تاريخ ميھن ما را نبايد ناديده گرفت.
سالھا بعد ،دکتر مصدق ،در پاسخ به برخی مطالب که محمد
»مأموريت برای وطنم« برعليه وی نگاشته بود ،در
رضا شاه درکتاب
ّ
کتاب خاطراتش چنين پاسخ ميدھد ...» :و اما درخصوص راه آھن مدت
 - ٣٥٠تارخ ايران ،دفتر دوم٨٠٧ .ـ ٨٠٨
 - ٣٥١خاطرات وتألمات٣۵٠ .

٣٠٣

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

سه سال يعنی از  ١٣٠۴تا  ١٣٠۶ھروقت راجع به اين راه درمجلس
جزء دستورقرارميگرفت ،من با آن مخالفت
صحبت ميشد و يا اليحه ای ِ
خرمشھر ـ بندرشاه خطی است کامالً سوق
کرده ام ،چونکه خط ّ
الجيشی.«...
سپس در تفسير واژه سوق الجيشی ،درزيرنويس ھمان صفحه
از کتابش چنين نوشته» :سوق الجيشی ازاين جھت که ازاين خط بسيار
کم عبور ميشود واحتياج به باربری ھم کم است وراه آھنی که ازھرحيث
٣٥٢
مورد احتياج نباشد سودی نداردکه دولت ازآن استفاده کند«.
دکتر مصدق ،کسی نبود که معنی درست و واقعی واژه »سوق
الجيشی« را ندانسته باشد ونداند که ازاين واژه چه برداشتی خواھد شد،
شايد در سالھای پايانی عمر خواسته بود آنچه را که ازاين واژه بمعنای
واقعی آن برداشت شده ودرذھن ھا نقش بسته بود ،پاک کندويا خود
احساس کرده بودکه درمخالفت ،از واژه مناسبی بھره نگرفته است،
وگرنه چنين تفسيری ازاين واژه که کمترين ربط وھمخوانی با معنای
درست آن ندارد ،چه لزومی داشت؟
به ھر تقدير بکارگيری اين واژه ازسوی دکترمصدق که آنرا با
کار سياسی دررابطه باراه آھن نيزدرآميخته بود ،تيری بودکه ازکمان
رھا شده بودومخالفان ومنتقدان متناسب باذھن خودومکتبی که به آن
وابسته بوده وھستند ،آنچه را که ميخواسته اند وميخواھند ،از اين دو
واژه )سوق الجيشی وسياسی( درپيوندبا برپايی راه آھن سرتاسری
شمال به جنوب ،برعليه رضا شاه ،تبليغ کردند وميکنند.
دکتر محمد مصدق ،درجای ديگر کتابش مينويسد...» :بفرماييد
از بندر شاه چه مال التجاره ای برای شرق و يا از خرمشھر چه مال
التجاره ای برای اتحاد جماھيرشوروی حمل ميشودکه از آن بتوانند
٣٥٣
استفاده کنند؟«.
اگربنابه توصيه ايشان ،ايران تا ۵٠سال ديگرنيازی به راه آھن
نداشت و يا اگرقراربودداشته باشد ،ميبايست ازغرب به شرق ميبود،
آنگاه از ايران چگونه ميتوانستند مال التجاره ای را جز از راه شوسه
و يا ھوايی به روسيه شوروی صادر و يا ازآن کشورواردکنند ،ويا اگر
از خرمشھرنميتوان ازطريق راه آھن سرتاسری شمال به جنوب ،مال
التجاره ای رابه روسيه حمل کرد ،چگونه است که دردورۀ چھاردھم
مجلس ،اين خط ازسوی ايشان سياسی وسوق الجيشی خوانده شده بوده
است!؟ اين گسيختگی افکار ازسوی ايشان وديگرمخالفان ومنتقدان،
روشنگر چه مسأله ای جز ابرازمخالفت ِ
صرف بارضاشاه ميتواند باشد،
که حتا کارھای بايسته وشايسته اش راھم به زير پرسش برده وميبرند!؟
 - ٣٥٢دکترمصدق ونطق ھای تاريخی او١۴٢ .ـ ١۴٣
 - ٣٥٣خاطرات وتألمات٣۴٩ .ـ ٣۵٠

٣٠٤

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

گويی ھنوز )سال  ١٣۴٢زمان نگارش کتابش( ازبسته بودن راه
ترانزيت ايران به روسيه در سال  ١٣٠۵آگاه نشده بود!
ھمانگونه که ايرانيان طی سالھا ،صادرات وواردات خودرا با
روسيه ازطريق زمينی ويادريايی انجام ميداده اند ،اگرمشکل مسدودشدن
راه ترانزيت ازسوی روسيه درميان نميبود ،ھمچنان ازھمين راه ھا
استفاده ميشده است  ،ضمنا ً ھمانگونه که پيش ازاين اشاره شد ،برنامه
ساختمان راه آھن درايران ،تنھا منحصربه راه آھن سرتاسری مزبور
نبود ،بلکه از سال  ١٣١٨به محض به پايان رسيدن خط آھن سرتاسری،
اقداماتی درجھت توسعه شبکه راه آھن نيزصورت گرفته بود ،که ازجملۀ
اتصال راه آھن سرتاسری شمال به جنوب ،به تبريز و جلفا )مرز روسيه(
بود که اگرايران درشھريور  ١٣٢٠به اشغال نظامی روسيه وانگليس
در نيامده بود ،طی چندسال شبکه راه آھن ايران تکميل وبھره برداری
ميشد واين شبکه سازی کارمحرمانه ای نبود که ازديد دکتر مصدق و
ديگران پنھان مانده باشد.
شگفتا که دکتر مصدق ،با اينکه از اقداماتيکه پيش از شھريور
 ١٣٢٠نسبت به احداث شبکه راه آھن وتوسعــۀ آن به شرحی که
گذشت ،صورت گرفته بود وازاين حيث دغدغه خاطر ايشان در امر داد
َ
و ستد کاالباروسيه
مرتفع ميگرديد ،چه پيش از شھريورکذا وچه پس
از آن کمترين اشاره ای به مصداق »عي ِ
ب ِمی جمله چو گفتی ،ھنرش
نيز بگو« ،نکرد ،ھمچنين زمانی صحبت از مبادالت بازرگانی باروسيه
ميکردکه آن کشورمرزھای خودرابه روی ايران بسته بودودرنتيجه
بسياری از بازرگانان وکشاورزان ايرانی به ويژه درسراسراستانھای
شمالی کشوربه بحران مالی وورشکستگی دچارشده بودند ،که ھمين
امر يکی از علل وانگيزه رضاشاه دربرپايی راه آھن سرتاسری شمال
به جنوب به منظوردستيابی به دريای آزاد بود.
اما اينکه گفته ويا نوشته شده وميشودکه رضاشاه بدستور و
خواست دولت بريتانيا اقدام به برپايی خط آھن سرتاسری کرده است ،تا
در جنگ جھانی ديگری که درآينده ای نامعلوم به وقوع ميپيوست ،بتواند
ھمات ولوازم موردنياز آن
از اين راه جھت کمک به روسيه شورویُ ،م ّ
دولت درجنگ با آلمان نازی را به آن دولت برساند ،گفته ويا نوشته ای
سست وبدور از منطق ،وبی بنياد است.
بسيار ُ
بدون ترديد اينچنين نظری و يا باوری پس از شھريور ١٣٢٠
و پس از تجاوزنيروھای نظامی شوروی وانگلستان به خاک ايران و
بھره برداری ازراه آھن سرتاسری ابداع وابراز شده است ،وگرنه چه
کسی ميتوانست از سالھای دورچنين رويدادی يعنی جنگ بين آلمان از
پای درآمده درجنگ جھانی نخست با روسيه شوروی را ،پيش بينی کند
که حتی به وھم وخيال کسی ازجمله سياست مداران باتجربه وکھنه کار
نيز نميگُنجيد ،فراموش نکنيم که اليحه احداث راه آھن دراسفند ماه
٣٠٥
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 ١٣٠۵به مجلس ارائه وجنگ بين آلمان و روسيه در تيرماه ١٣٢٠
باتوجه به فاصله زمانھای
آغاز گرديد ،بنابراين چنان تفسير يا برداشتی
ّ
ياد شده ازنظر ھرانسان بااندک منطق وخردی ،گفته ونوشته ُمھملی
بيش نيست.
سازندگان چنين مطلبی پوچ وبی محتوا ،تع ّمداً شرايط سياسی آن
روزگاران را به ياد نميآورند و يا براستی ناآگاھند ،اسناد ومدارک
رويدادھای آن ايام به روشنی گواه است که دولت انگلستان پس از
برقراری رژيم کمونيستی درروسيه چندسالی نه تنھا آن رژيم را به
رسميت نشناخته بود ،بلکه با اعزام نيروی نظامی به خاک آن کشور،
ّ
از مخالفان دولت تازه برسرکارآمده درروسيه ،سھل است که ازاستقالل
وتامدتی نيروی نظامی آن دولت
طلبان قفقاز نيز پشتيبانی به عمل آورده
ّ
در قفقاز مستقربود.
از ياد نبريم که دولت اتحادجماھيرشوروی درطول ايامی که
آلمان نازی درحال جنگ با انگلستان بود ،با آن دولت ھم پيمان شد ،تآ
آنجا که به شراکت ھم و در يک زمان به کشورلھستان حمله بردند و آن
سرزمين به دوقطعه بين آن دوکشورتقسيم شدودولت کمونيستی شوروی
با دريافت چراغ سبز ازسوی آلمان نازی ،سرزمينھای ليتونی ـ استونی
ـ ليتوانی وفنالند را به تصرف خوددرآورد ،سھل است با ارسال موادنفتی
ِ
دولت درحال جنگ بافرانسه وانگلستان ياری
و خواربار به آلمان ،به آن
ميرسانيده است واگر دولت آلمان به خاطر محاسبه نادرست به روسيه
نميبرد ،دانسته نيست آنگاه تعبير وتفسيراين دسته ازتوجيه گران
حمله ُ
در باره روابط رضاشاه ودولت بريتانيادررابطه با احداث راه آھن
سرتاسری چگونه ميبود؟
چرچيل ،درباره کمک روسيه به آلمان مينويسد...» :روسيه
شوروی درنتيجه پيمانی که با آلمان نازی منعقدکرده بودّ ،
متحدھيتلرشده
ّ
مؤثری به ھيتلر
اوليه بــه آلــــمان کــمک
بود و با ارسال مواد
ّ
٣٥٤
ميکرد.«...
اگر رضاشاه ،تابع دستورات دولت بريتانيابود ،آن دولت چه
تحمل ھزينه سنگين لشکرکشی به ايران را آنھم درآن شرايط
نيازی به ّ
متحمل وسبب شده بود ازدولت
سخت و ُبحران مالی که درجنگ با آلمان
ّ
آمريکا زير نام »وام واجاره« کمک مالی دريافت کند داشت که سالھا
به خاطر اين بدھی کالن و واريزآن زيرفشار بوده است؟ بايک دستور،
ھمانگونه که به زعم مخالفان ،رضاشاه را وادار به ساختن راه آھن
مزبورباتحمل ھزينه سنگين کرده بود ازاوميخواست تادرلباس يک
ھمات ولوازم موردنياز روسيه شوروی
کشورمتفق راه را برای ارسال ُم ّ
عده معدودی از کارشناسان امنيتی و ترابری خود
باز کند ،تابانظارت ّ
 - ٣٥٤خاطرات جنگ جھانی دوم ،دفتردوم١٢٧ .
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ونيروی نظامی ايران ،ضمن اخراج تمامی آلمانيھا ازايران ،کمکھای
ضروری به کشور شوراھا ارسال شود ،وبه اين ترتيب ،ھم عامل
وفاداروگوش به فرمانش ھمچنان بر سرکار ميبود وھم خود متحمل
ھزينه لشکر کشی نميشد وھم ازاين کار پای روسيه را به ايران باز
نميکرد که چندسالی بعدعوامل ايرانی اش موی دماغش درصنعت نفت
وراه اندازی اعتصابات دامنه دار و گاه خونبار کارگری به رھبری حزب
کمونيست توده درآن صنعت شوند ،که شدند.
آنان که برپايی راه آھن سرتاسری ايران رابنابه خواست و
دستور دولت بريتانيا قلمدادميکنند ،به گونه ای اعجاب انگيز ازبرای
زمامداران آن کشورقدرت پيش بينی وھوش وذکاوتی فوق العاده قايل
اند ،که اگراينچنين بوده باشد ،چگونه بوده است که ازبه قدرت رسيدن
عقل باخته ای بنام آدولف ھيتلر ،که جھانی را از سرجنون به خاک و
خون کشيد ،باآنھمه سخنرانيھای نژادپرستانه وجنگ طلبانه اش وبا
نگارش کتابی زير نام »نبرد من« که پيش ازرسيدن به قدرت وزمامداری
ابراز ميکرده است ،غافل مانده بودند؟ رويدادھايی که دربرابرنوک بينی
شان درخاک آلمان ودرسالھای پايانی دھه دوم ونيمه نخست دھه سوم
سده بيستم صورت ميگرفت وروزبه روزبرگسترش دامنه زياده خواھی
ھا وجنگ طلبی ھا وشعارھای تند نژادپرستانه اش افزوده ميشد ،سھل
است که پس ازرسيدن به مقام صدارت با اعالم سربازگيری برای برپايی
نيروی نظامی در سال  ١٩٣۵وسپس اشغال منطقه راين ،در سال
 ١٩٣۶وتصرف ناحيه سودت ،درھمان سال که برخالف نص صريح
قرارداد صلح با متفقين پس ازشکست درسال ) ١٩١٨پايان جنگ جھانی
نخست( انجام داده بود ،پی به ّنيت واھداف سيه دالنه ھيتلرنبرده بودند،
حال آنکه با استناد به قراردادصلح پاريس ميتوانستند درشرايط
آنروزھای آلمان ،ھيتلررا درھمان گام نخست برسرجايش بنشانند ،ماجرا
جويی را که با گفتار ورفتارش به روشنی نشان ميدادکه به دنبال برپايی
فتنه بزرگی است تابسياری ازمردم بيگناه را به خاک وخون بکشاند و
در بدری وويرانيھای عظيمی راموجب شودکه حتی دولت ومردم
انگلستان از آن برکنارنماندند.
با آن چنان اوضاعی که درآلمان نازی روی ميداد ،زمامداران
مستقر در داونينگ استريت ،ھمچنان درخواب غفلت وعدم درک درست
از آنچه که به روشنی در نزديکی خاک کشورشان ميگذشت ،بسر
ميبردند وچشم شان برضرورت يک اقدام پيش گيرانه بسته بودُ ،ط ُرفه
اينکه تامدتی به تجاوزات ھيتلربه کشورھای پيرامونش به ديده اغماض
مينگريستند ،تاجاييکه اتريش در سال  ١٩٣٨و چکسلواکی در سال
ِ
عاقبت زياده خواھی ھای ھيتلر،
 ١٩٣٩بجھت عدم درک وپيش بينی
از سوی زمامداران کورذھن بريتانيا ،ضميمه خاک آلمان شد وزمانی از
خواب غفلت بيدارشدندکه آلمان با حمله نظامی مشترک باروسيه
شوروی ،نيمی ازخاک لھستان راھم به کام خود کشيدبود وآنگاه ناگزير
٣٠٧
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جنگی را باآلمان نازی آغاز کردندکه به فاصله کمترازچھل روز ،فرانسه
و بلژيک وھلند نيز زير چکمه ھای سربازان ارتش نازی لگدمال وقوای
بريتانيای کبير در بندر »دونکرک« در شمال فرانسه ،با وضع اسفبار
و حقارت باری ،بادادن تلفات بسياربه دريا ريخته شدوباالخره جنگی
براه افتادکه کشته شدن وآوارگی ميليونھا انسانھا و ويرانيھا و
نابسامانيھای بسياردربرداشت ودولت ومردم انگلستان نيزازآن برکنار
نماندند وسالھادرپی ترميم خرابيھا وواريز بدھی ھای سنگين وکمرشکن
بودند ،ودولت انگليس ازمقام ابرقدرتی که بويژه پس از جنگ جھانی
نخست کسب کرده بود ،به قدرتی درجه دوم سقوط کرد.
سر وينستون چرچيل ،سياستمدار مشھورانگلستان ونخست
مغزمتفکروسياستمداری
ّ
وزير آن کشوردرزمان جنگ جھانی دوم ،که به
ومبرزمعروف است ،درکتاب خاطراتش زيرنام »جنگ جھانی دوم«
اليق
ّ
مينويسد...» :مانميتوانيم اکنون شرح بدھيم که اگردودولت مقتدرآلمان
و روسيه باميليونھا سربازخود برای تقسيم بالکان ـ ترکيه ـ ايران و
خاورميانه باالخره ھند ،اتحاد نظامی منعقدميکردند ،چه حوادثی روی
ميداد ...چه کسی ميتوانست حوادث آينده راپيش بينی کند ،البته اگر ما
از مطالبی که دراين فصل ذکری ازآنھا بميان آمد ،مطلع بوديم ،احساس
راحتی فوق العاده ميکرديم ،فکرماھميشه متوجه احتمال اتحادبين آلمان
شوروی وژاپن عليه ما بود ونگـــرانی عجيبی برای ما ايجاد نموده
٣٥٥
بود«.
ويليام شايرر  ٣٥٦در کتاب »ظھوروسقوط رايش سوم« در
پيرامون الحاق اتريش به خاک آلمان در سال  ١٩٣٨نوشت:
»...انگليس چه کرد ،دراين لحظه خطير بريتانيای کبير و فرانسه
وجامعه ملل برای جلوگيری از تجاوزآلمان به يک کشورصلح جوی
ھمسايه چه روشی ّاتخاد کرده بودند؟ ھيچ! اندکی بعد ،دودموکراسی
بزرگ غربی ]انگلستان و فرانسه[ وجامعه ملل فرصت بھتری برای
ّ
متوقف کردن ھيتلر داشتند ،از اين کار خودداری کردند ...روز ١٧
مارس ] [١٩٣٨دولت شوروی پيشنھاد کرد که ھمه دولتھای
عضوجامعه ملل وغير آن ،کنفرانسی تشکيل بدھندومسايل رابررسی کنند
تادرآينده آلمان دست به
تجاوزوتعدی نزند ،چمبرلن ]نخست وزير وقت
ّ
انگلستان[ برھرکنفرانسی ازاين گونه ،با بی اعتنايی مينگريست ،و در
 ٢۴مارس ] [١٩٣٨در مجلس عوام آشکارا آنرارد کرد...او ]منظور
ھيتلر است[ اکنون ميدانست که وقتی به قربانی آتی خودحمله َب َرد،
 - ٣٥٥خاطرات جنگ جھانی دوم ،دفتريکم و دوم٢٣٩ .ـ ٢۴٣- ٢۴٠
 - ٣٥٦ويليلم شايررمورخ وروزنامه نگاری که درنخستين نيمه دوران زودگذررايش سوم درآلمان
زندگی وکار ميکرده است ومستقيما ًناظرعمليات ھيتلربرای تحکيم موقعيت خودوبسط نفوذديکتاتوری
قدمه کتابش آورده است ،توانسته بودپس ازپايان جنگ به محرمانه
اش بوده است ،بنابرآنچه که درم ّ
ترين اسناددولت وتمام شعبات آن ازجمله وزارت خارجه ،ارتش نيروی دريايی ،حزب ناسيونال
سوسياليست وپليس مخفی ھانريش ھيملر ،دست يابد ،او ھمچنين مينويسد که :به گمان من ھرگزپيش
مورخان نيفتاده بود.
ازآن چنين گنجينه ای بدست ّ
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روز پس
انگليس بازدست روی دست خواھد گذاشت ...دولت روسيه
ِ
ازاشغال چکسلواکی ازطرف نازيھا ،در  ١۵مارس  ١٩٣٩پيشنھاد کرد
که کنفرانسی از شش دولت برای بحث درباره جلوگيری
ازتجاوزبيشترآلمان تشکيل شودوچمبرلين آن رابه عنوان »نارس
بودن« ردکرد ،اين
قضيه در  ١٨مارس اتفاق افتاد ...لرد ھاليفاکس
ّ
]وزيرامورخارجه وقت انگلستان[ درتوضيحی که روز  ١٩مارس به
ايوان مايسکی ) ،(ivan maiskyسفيرشوروی درلندن درباره ردشدن
پيشنھادشوروی برای تشکيل کنفرانس داد ،آنرا "غيرقابل قبول" اعالم
کرد ...اين جواب ناھموار ،روسھارا درمذاکرات بعدی با انگليسی ھا
وفرانسوی ھا ُترشرو ساخت و مايسکی بعداً به روبرت بوتبی ) Robert
 (Boothbyيکی ازاعضای محافظه کارپارلمان گفت :رد کردن
پيشنھادروسيه يک ضربه خرد کننده ای ديگر به سياست امنيت جمعی
٣٥٧
بود«.
چرچيل ،درکتابش پس از شرح مشکالت وتنگناھايی که پس
از سقوط فرانسه گريبانگير دولت انگلستان شده بود ،مينويسد...» :آيا
تصور کنند ناقوس مرگ
در اين شرايط مردم جھان حق نداشتند که
ّ
٣٥٨
انگليس نواخته شده.«...
باچنين بی خيالی وعدم دورانديشی که ازسوی زمامداران
انگلستان نسبت به وقايعی که درآلمان درسالھای پيش ازآغازجنگ
جھانی دوم ميگذشت وردپيشنھاد دولت روسيه شوروی برای تشکيل
اتحاديه ای بر عليه آلمان نازی که ميتوانست مانع اززياده خواھی ھيتلر
و جنگ ويرانگرجھانی دوم شود ،آيا جايی برای پذيرفتن اظھارات آنان
که رضا شاه را به تبانی بابريتانيا برای ساختن راه آھن سرتاسری به
منظور رساندن مھمات ولوازم مورد نياز روسيه درجنگ با آلمان ،آنھم
جنگی که پانزده سال بعد روی ميدادُ ،متھم ميکنند ،باقی ميماند!؟
براستی که به ديوانگی ماند اين داوری!
مخالفت وبی اعتنايی آن دولت نسبت به پيشنھادروسيه شوروی،
سبب گرديدکه دولت آلمان ازبی خيالی زمامداران انگليس برای انصراف
دولت شوروی ازپی گيری تشکيل چنان اتحاديه ای با چند دولت اروپايی
از جمله فرانسه وانگلستان ،سودجويی کرده دست دوستی به
سوی روسيه درازکند .دولت انگلستان با اين تدبير نابخردانه نه تنھا
روسيه را به دامان آلمان نازی انداخت بلکه موجب گرديد که دوستی
آلمان وشوروی ،منجربه حمله مشترک اين دودولت به لھستان گردد،
حمله ايکه سبب شعله ورشدن جنگ جھانی دوم شد ،واعالن جنگ
دولتين فرانسه وانگليس به آلمان دراعتراض به تجاوز آن دولت به خاک
 - ٣٥٧ظھور وسقوط رايش سوم٣٨٠ .ـ ٣٨٣ـ ٣٩١ـ ۵٢٠
 - ٣٥٨خاطرات جنگ جھانی دوم ،دفتر يکم ٢٣۵ .

٣٠٩

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

لھستان  ،ضمنا ً نوعی اعالن جنگ اعالم نشده وتلويحی به دولت
شوروی نيز بود.
ويليام شايرر ،درجای ديگر کتابش نوشته است...» :استالين
]دبيرکل حزب کمونيست و رھبرروسيه شوروی[ درديداری با ُفن ريبن
تروپ ]وزيرامورخارجه وقت آلمان نازی[ گفته بود اگر انگلستان بر
جھان تسلّط يافته است به سبب حماقت سايرکشورھا است که فريب
تھديدھای توخالی آنھا را خورده اند ...و درجای ديگر کتابش مينويسد:
»...ھيچيک ازسياستمداران وحتی ديکتاتورھا نميتوانند مسير وقايع را
تا انجام کار پيشبينی کنند ،ھمانگونه که چـــرچيل استدالل کرده
٣٥٩
است.«...
ِ
اتحاد روسيه شوروی با آلمان نازی  ،حمله ناگھانی ارتش آلمان
تعرض به خاک يکديگر ،تساھل و
به خاک روسيه ،عليرغم پيمان عدم ّ
مماشات دولتھای انگليس وفرانسه دوکشورفاتح درجنگ جھانی نخست
در برابر زياده خواھی ھای ھيتلرپيشوای آلمان نازی ،ھمه وھمه به
روشنی حکايتگرعجز انسانھا درپيش بينی نسبت به بروزوقايع وسير
رويدادھای آينده است.
سالھاست که بسياری ازمردم ميھن ماندانسته به سود زمامداران
بريتانيايی تبليغ ميکنند و بخاطر پيروزيھا وامتيازاتی که آن کشور با
تزوير و فريبکاری ازطريق ُمشتی زمامداربی مايه ورشوه خواروفارغ
از درد و مھر وطن ،درکشورماوبسياری ديگرازکشورھای عقب مانده
طی سالھابدست آورده بود ،برای زمامداران آن کشور ،شأن ومرتبتی
واال و فرا انسانی درسياستمداری وذکاوت قايل شده وگمان برده وميبرند
که آنان ازمزايای عقل کل برخوردارند ،تا آنجاکه به سبب تکرار در
نوشته ھا و گفته ھا ،جمله معروف »اين کار ،زيرسر انگليسی ھا است«
وحيثيتی آن بر
ورد زبان بسياری ازايرانيان شده است که زيان روانی
ّ
اھل نظر پوشيده نيست ،تا آنجا که سبب خلق نمايشنامه طنزی با عنوان
»دايی جان ناپلئون« شد ،که به قلم ايرج پزشکزاد ،ديپلمات ونويسنده
مشھورميھن ما درنھايت ظرافت ونکته سنجی وتوانايی به رشته نگارش
در آمده ومصداق بارزی است از باور نادرست پاره ای ازمردم ميھن
ما .کافی است نگاھی کوتاه به خساراتيکه تنھا طی دوھفته درابتدای
آغاز جنگ فقط به نيروی ھوايی انگلستان وارد شده بود ،داشته باشيم،
تا به ميزان ھوش وذکاوت زمامداران انگلستان بھتر پی ُبرده باشيم.
سری
ويليام شايرر ،با دستيابی وبھره گيری ازاسنادومدارک ّ
آلمان پس ازشکست آن دولت در جنگ جھانی دوم ،مينويسد ...» :در
دو ھفته ،ميان  ٢٣اوت و  ۶سپتامبر ] ۴۶۶ [١٩۴٠جنگنده انگليسی
منھدم شد يا به سختی آسيب ديد ...بعالوه نيروی ھوايی بريتانيا ١٠٣
 - ٣٥٩ظھوروسقوط رايش سوم۵٨٣ .ـ ۵٨۴

٣١٠

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

خلبان ُکشته و  ١٢٨تن زخمی داده بود ،واين يک چھارم تمام ھوا
نوردان انگلستان رابالغ ميشد ...چنانچه چرچيل بعداً نوشت» :کفه ترازو
به زيان فرماندھی نيروی جنگنده انگلستان پايين رفته بودواضطراب
فراوانی حکمفرمابود که اگر چندھفته ديگراين وضع ادامه مييافت
بريتانيا ديگر دارای سازمان دفاعی متشکّل برای جنگھای ھوايی نميبود
ّ
موفقيت ميانجاميد ...و در جای
کشورمسلما ً به
و تجاوز به خاک آن
ّ
ديگر کتابش افزوده است :استالين در اواخر ژوئيه ١٩٣٩مطمئن شده
بود که فرانسه وبريتانيا نه تنھا خواستاريک قرارداد الزام آورنيستند،
بلکه ھدف دولت چمبرلين دربريتانيا ترغيب ھيتلربه جنگ درشرق اروپا
است] ،منظورجنگ باروسيه است[ ...رد ّپيشنھادھای شوروی ازطرف
چمبرلين پس از آنشلوس ]واژه قراردادی برای الحاق اتريش به خاک
آلمان[ و بعد از اشغال چکسلواکی بوسيله نازی ھا ،موافقت چمبرلين با
ھيتلر در کنفرانس مونيخ که روسيه رادرآن مستثنی ساخته بودند،
اتحاديه ای برعليه
درنگھا وترديدھای چمبرلين درمذاکره برای تشکيل
ّ
آلمان درھمان ھنگام که تابستان  ١٩٣٩سپری ميشد تقريبا ً برای ھر
کس ،جز چمبرلين يک موضوع آشکاربود ،وآن اينکه ورشکستگی
مرددتر ومتزلزل تر ميشد،
ديپلماسی انگليس وفرانسه که باحرکت آلمان ّ
حد کمال رسيده بود ،وقتی ھيتلربا اعالم نظام وظيفه در سال
اکنون به ّ
١٩٣۵با آنھا به معارضه برخاست ،وقتی که راين لند ،را در ١٩٣۶
اشغال کرد ،ھنگاميکه اتريش را در  ١٩٣٨گرفت ودرھمان سال سودت،
بقيه چکسلواکی رادرمارس ١٩٣٩
را ّادعا و تصاحب کرد ،وموقعی که ّ
به چنگ آورد ،دولتھای باختری اگر روسيه رادرکنارخودميداشتند ،ھنوز
ممکن بودآلمان را ازجنگ ُمـنصرف کنندويا اگر دراين راه توفيق
نمييافتند ميتوانستندآن را دريک کشمکش ّ
مسلحانه بخوبی شکست دھند،
اما اين آخرين فرصت رانيز ازدست دادند ،حال آنکه آنھا دربدترين موقع
کيفيت ممکن ،ھنگام حمله به لھستان ،ناچار به ياری
و بدترين
ّ
٣٦٠
برخاستند.«...
آھن
دانسته نيست آن دسته
ازتحليلگران ميھن ما که برپايی راه ِ
ِ
سرتاسری رابدستور دولت بريتانيا قلمداد ميکنند با کدام منطق واستدالل
و سند به چنين اظھارنظری ميپردازند که زمامداران وقت بريتانيا در
پانزده سال پيش ازآغازجنگ جھانی دوم ،رضاشاه را وادار به برپايی
ازطريق
تادرجنگ آلمان نازی باشوروی،
ِ
راه آھن سرتاسری کرده بودند
ِ
راه آھن مزبوربه کمک آن دولت بشتابد ،آنھم در زمانيکه نه از تاک
نشان بود ونه از تاک نشان ،يعنی ھنوزنه حزبی بنام نازی ،مطرح بود
و نه کسی ھيتلر را ميشناخت ،ومردم آلمان ھنوز از ويرانگری ھای
جنگ ومشکالت آن کمرراست نکرده بودند ،به گفته شاعر بزرگ ما به
راستی که »به ديوانگی ماند اين داوری« .بديھی است که پيش بينی
رويدادھای آينده آنھم به بويژه ازسالھای دور برای ھيچکس امکان پذير
 - ٣٦٠ھمان۵٨٧ .ـ ٨٣۵ـ ٨٣۶

٣١١

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

نبوده ونيست اگر ميبود بدون ترديد زمامداران وقت بريتانيا ازآن سود
اتحاديه مورداشاره موافقت
ميجستند و با پيشنھاد روسيه برای برپايی
ّ
ميکردند.
از اينھا که بگذريم اين منتقدان ،از دکتر مصدق گرفته تا
ديگران ،بخود زحمت ندادند تا نگاھی به قرارداد  ١٩١٩بياندازند که
متن آن را در گفتار پيش آورده ام ،در اين قرارداد بروشنی ديده ميشود
که خواست دولت انگلستان خط آھنی بود که بغداد را به زاھدان و
ھندوستان وصل کند ،نه خطی که شمال به جنوب باشد.
عبدﷲ مستوفی ،در کتاب خاطراتش مينويسد ...» :ما چرا بايد
اينقدر روس وانگليس رابرخالف حق وواقع ،درکشورخودمقتدروانمود
کنيم که بدون اراده ما ميتوانند ھرکس راکه ميخواھندبرماتحميل کنند؟ و
اينقدر اصرار دراين امربورزيم واينقدرازراه ھای دوردليل برای اين
قدرت مجھول آنھا بتراشيم؟...
انگليسی ھا که امروزجلوی چشم شان ،ھند عزيزشان دارد آزاد
ميشود ھيچ ميتوانندازاين پيش آمد جلوگيری کنند؟ و يا وقتی که ما
قرارداد ١٢٩٨ھـ ـ خ ]١٩١٩ـ م[ رانخواستيم انگليس چاره ای جز
فراموش کردن آن داشت؟ من خيلی ازصاحبان اين عقيده عذرميخواھم
برضد عقيده آنھا قلمفرسايی ميکنم ،ولی چون
که اينقدر ُرک وراست
ّ
٣٦١
حيثيت ملی است درخورعفوميباشد«.
راجع به
ّ
ژنرال شارل ُ
دوگل ،رييس جمھوری وقت فرانسه ورييس دولت
موقت فرانسه آزاد در خارج ازکشورپس از اشغال فرانسه ازسوی ارتش

 - ٣٦١شرح زندگانی من ،دفتر سوم۶۴٣ .ـ ۶۴۴

٣١٢

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

آلمان ،مينويسد...» :درماه مارس سال  ١٩٣۵گورينگ ]فرمانده
نيروی ھوايی آلمان نازی ويکی ازدستياران بسيارنزديک به ھيتلر[
اعالم نمودکه رايش آلمان درشرف ايجاديک ارتش ھوايی مقتدر ميباشد
که گذشته ازتعدادکثيری ھواپيماھای شکاری ،دارای طيارات بمباران و
نيروی ھوايی قدرتمندی برای حمله خواھد بود ،ضمنا ًبايد گفته شود با
اينکه اين اقدامات نقض فاحش پيمانھای موجود بشمارميرفت ،دنيای
آزاد فقط دربرابرآن به اعتراضات افالطونی مجمع اتفاق ملل اکتفا
نمود ...پيمان ورسای ]پيمان صلحی بودکه بين انگلستان وفرانسه در
محل ورسای درپاريس با آلمان پس از پايان جنگ جھانی نخست بسته
شده بود[ ورود به ساحل چپ ]رود[ رن را برای دستجات ارتش رايش
ممنوع ساخته بودوبه اضافه موافقت نامه »لوکارنو« نيز ناحيه مزبور
را بيطرف اعالم کرده بود ،ازآنجاييکه آلمان زيرامضای خودزده بود ما
از لحاظ حقوقی ِ
صرف ،حق داشتيم آن ناحيه رامجددأ اشغال کنيم...وچون
متفقين مايعنی لھستانيھاوچک ھا وبلژيکی ھاآماده برای مساعدت با ما
بودند وانگليسيان نيزقبالً قبول تعھد کرده بودند ،ھيتلر بالشک عقب
مينشست زيراکه درآغازکوششھای تسليحاتی خويش بودوھنوز قادر
نبود با يک کشمکش ھمه گيرروبروشودوباھمه درا ُفتد ...دراين زمان
ديناميزم آلمان دراروپا گسترش مييافت وکوری رژيمی که دربرابريک
آلمان آماده جھش وحمله ،بازيھای احمقانه خويش را تعقيب ميکرد و
ابلھی ساده لوحانيکه ھزيمت مونيخ راتحسين ميکردند واقعا ًيک چشم
ِ
پوشی عميق ازمنافع ملی چيزديگرنبود ...بايد گفت که بعضی محافل
ھمت شان بيشتريافتن وسايلی
استالين رادشمن ميشمردند ،نه ھيتلرراّ ،
بود که با کمک رساندن به فنالند ]درحال جنگ باروسيه[ ويا بمباران
باکو و يا پياده کردن نيرودراستانبول ،به روسيه ضربه وارد آورندوکمتر
٣٦٢
در انديشه طرزمقابله بارايش آلمان بودند«.
نوشته ژنرال دوگل ،نيزبه روشنی بيانگراين نکته است که
سردوستی ونزديکی با روسيه را نداشتند،
دولت انگلستان وفرانسه ِ
چراکه نفوذوگسترش کمونيزم دراروپا را که باسيستم سرمايه داری سر
خطرجدی ازبرای منافع خودميديدند ،واگر دولت آلمان
سازش نداشت،
ّ
به جای جنگيدن درغرب ،با روسيه درجنگ ميشد ،چه بساکه شادمان
ميشدند و اسناد و مدارک بسياری نشان ميدھدکه ناديده گرفتن زياده
اوليه به ھمين ھدف
خواھی ھای ھيتلرازسوی دولت انگلستان درمراحل ّ
ومنظوربوده است ،که ازجمله آنھا ميتوان از عدم استقبال دولت
انگلستان نسبت به پيشنھاد روسيه برای تشکيل اتحاديه ای که قبالًبه
تساھل وچشم پوشی ازتجاوزات آلمان به
آن اشاره شده است و ھمچنين
ُ
چند کشورھمسايه تا پيش ازحمله ارتش آلمان به لھستان و ..که ازنشانه
ھای بارزدشمنی باطنی انگلستان باشوروی بوده است ،ياد کرد.
دوم١۵ .ـ  ١۶ـ ٣٣ -٢٧ -٢٣ -٢٢
 - ٣٦٢خاطرات جنگ جھانی ّ

٣١٣

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

به فرض که رضاشاه ،به زعم مخالفانش ،بنا به خواسته دولت
انگلستان ،ناگزيربه ساختن راه آھن سرتاسری مزبوربه منظورکمک
رسانی به شوروی درجنگی که زمان وقوع آن نامعلوم بود ،چه مسيری
برای کمک رسانی به روسيه بھترازخط آھن بندرعباس ـ تھران ـ
تبريز و جلفا بود؟ که برای پھلوگرفتن کشتی ھاوتخليه بارمناسب تر و
رمز که
کشتی ھای حامل مھمات ولوازم روسيه ،بجای عبور از تنگه ُھ ُ
مسدود شدن آن بابمباران ھوايی دشمن )ھمانگونه که بمباران بحرين
توسط ھواپيماھای جنگی ايتاليا صورت گرفته بود( وجود داشت ،و
پيمودن چندصدکيلومتردرخليج فارس برای پھلوگرفتن درکناراسکله ھای
بندرشاھپور ،محموله ھارادربندرعباس تخليه ميکردندُ ،حسن ديگراين
کار در اين بودکه بجای تخليه باردربندرشاه وانتقال محموله ھا از ُ
واگن
ھا به کشتی ھای روسی وسپس پياده کردن آنھا ازکشتی ھا در بندر باکو
و يا ديگر بنادرروسيه درآنسوی دريای مازندران ،محموله ھا پس از
تخليه دربندرعباس وانتقال به واگن ھای راه آھن ،مستقيما ً درشھرمرزی
حبوحه
درب ُ
جلفا تحويل دولت شوروی ميشد که ازنظر سرعت درکار ُ
جنگ ضرورت حياتی داشت وازحمل محموله ھا از بندر شاھپوربه بندر
شاه و ...ارجح ومناسب تربود.
ناگفته نماند که بندرعباس بخاطرشرايط ويژه اش ازنظر
وموقعيت بھترومناسب تری نسبت به بندر نوساز
ازمزيت
کارشناسان،
ّ
ّ
ً
شاپور در خورموسی برخورداربودوضمنا دولت انگلستان نيز ازلحاظ
صرفه جويی درھزينه ووقت ،بھره مند ميشد.
آيا ازنظردولت وقت انگلستان که به باورپاره ای ازھم ميھنان
مااز ذکاوت و تدبير برخورداربوده وھست ،راه بندرعباس به جلفا
مناسب تر و ارجح برای انجام منظورشان نبود؟ برای پاسخ به اين
پرسش به چند گزارش مأموران اعزامی دولت انگلستان به ايران به
منظور بررسی ونقشه برداری برای احداث راه آھن ،اشاره ميکنيم.
ژنرال سرپرسی سايکس مينويسد...» :شکّی نيست که اگرراه
آھن به داخله ايران کشيده شود ،بندرآن ،بندرعباس خواھدبود ،مطالعه
يک خط آھن ھم که ازناحيه رودبار و گردنه کم ارتفاع "گيسو" گذشته
و به "ريگان" ،بم وکرمان برسد ،چندين سال قبل توسط من پيشنھاد و
در نتيجه نقشه برداری شد] .توسط مأموران انگليسی وپيش ازکودتای
٣٦٣
.« [١٢٩٩
سرآرنولد ويلسون )تالبوت( ،افسر مأمور نقشه برداری اعزامی
دولت انگلستان که قبالً از وی نام برده شده است درکتابش مينويسد:
»...گزارشھای من نشان ميدھدکه مسيرراه آھن بين بوشھر به شيراز
عملی است ،شيب آن ازيک درصد تجاوزنميکند ،احتياج به تونل ندارد،
 - ٣٦٣تاريخ ايران ،دفتر دوم٨٠۶ .
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اما برای تجارت ،راه بندرعباس به اين راه برتری دارد و در مخارج ھم
٣٦٤
در ھر ميل تفاوت نخواھدداشت«.
ممکن است گفته شودچون درازای مسير بندرعباس تاتھران
 ۴٠٠کيلومتر بيش ازمسيربندرشاھپوربه تھران ميباشد از اينرو از نظر
مزيت کمتری برای دولت ايران برخورداربوده است
ھزينه احداث ،از ّ
و ...مگرمخالفان ومنتقدان احداث راه آھن سرتاسری شمال به جنوب
نميگويند که برپايی اين راه بنابه خواست ودستور دولت بريتانيا بود،
مگر نميگويند که رضاشاه دست نشانده وعامل دولت نامبرده بود؟ برای
يک عامل و نوکر بيگانهُ ،مھم انجام خواسته آن بيگانه است نه رعايت
مصالح کشورش ومردم آن ،وانگھی ازآنجا که از رضا شاه با عنوان
شاھی آتوريتر نام ميبرند )که چنين نيزبود( اگر به عوض راه آھن بندر
شاه به بندر شاھپور ،به احداث راه آھن بندرعباس به تھران ـ تبريزـ
جلفا ميپرداخت ،چه عاملی ممکن بودکه اورا ازاين کار بازدارد؟

اگرچه در برنامه برپايی راه آھن سرتاسری ،ھمانگونه که پيش
از اين اشاره شد ،ساختمان شبکه وتوسعه آن ،گنجانيده شده بود ،و
 - ٣٦٤تاريخ روابط ايران وانگليس درقرن نوزدھم٢٣۴۴ .ـ ٢٣۴۵
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مقرر بود پس ازاتمام خط آھن سرتاسری بندر شاه به بندرشاھپور که
اولويت قرارداشت ،اقدام شودوحتا مقداری از
از جھات چندی در
ّ
زيرسازی وتسطيح اين شبکه صورت پذيرفته بود ،اما تجاوز نيروھای
نظامی روسيه وانگليس درشھريور ١٣٢٠به خاک ايران ،ادامه اين کار
ميسرنگرديد .مخالفان رضاشاه با اينکه ميديدندبا پايان
در زمان رضاشاه ّ
يافتن خط آھن سراسری ،مسير ھايی ازشبکه سازی راه آھن انجام شده
و در حال پيشرفت بوده است ،چون ھدف مخالفت با رضا شاه وسياه
نمايی کارھای او بود ،به تبليغاتی آنچنانی پرداختند تا مردم نا آگاه ما را
اغوا کنند که شوربختانه تا حدود زيادی موفق شدند.
نوشته بوديم که برخی ديگربراين باورند که اگرراه آھن
سرتاسری نبود ،دولتھای انگلستان وشوروی بخاک ايران تجاوز
نميکردند ،که باور درستی نيست.
سيروس غنی ،از قول »پـــاتـــريک کالوســـون« ) PATRICK
 (CLAWSONرييس انستيتوی مطالعات وتحقيقات فرھنگی درتھران
مينويسد» :اگرراه آھن نميبود ،انگليسی ھاوشوروی ھاانگيزه بسيار
٣٦٥
کمتری برای حمله به ايران در١٩۴١ميداشتند«.
نظريه ای نيز ازسوی "ژنرال کاستلو" ) G.
اينچنين
ّ
 (COSTLOWمسئول امورمالی سپاه ھشتم انگلستان درخاورميانه ابراز
شده بود ،که بعدھا اينچنين اظھارنظرھای نادرست ازسوی پاره ای از
٣٦٦
مخالفان رضاشاه در برپايی راه موردنظربه تکراردرتکرارابرازشد.
در باره اينچنين ديدگاه ،دفتر رويدادھای آن ايام را بگونه ای
گذرا ورق ميزنيم تابه نتيجه درست و بدور از شائبه برسيم .در جنگ
جھانی نخست تا آنجاکه به کشورمامربوط ميشده است ،بگواھی منابع
گوناگون ،نيروھای نظامی انگليس )متحد روسيه تزاری پيش ازسقوط
تزار( و روسيه تزاری وعثمانی با نبودن راه آھن وحتا با ھمه خرابيھا
و استاندارد نبودن جاده ھای ايران ،از اين سوی به آن سوی کشورما
ميتاختند و نفرات نظامی وسالح ھای جنگی را با اسب وگاری وزره
ميخواستندميبردند و
پوشھا و اتوموبيلھای ويژه حمل نقل به ھرسوکه
ُ
سرزمين ما را جوالنگاه نيروی نظامی خودساخته بودند ،سھل است که
دولت انگلستان پس ازسقوط تزار برای کمک به ژنرالھای ھوادار تزار
)دنيکن ـ وراندل ُ
وکلچاک( واستقالل طلبان قفقاز ،ازھمان جاده ھای
ابتدايی وگاه مال رو بھره ميگرفت.
ژنرال سرپرسی سايکس ،مينويسد...» :من دراينجا مناسب
توجه خودرا به مطبوعات وتبليغات خودی به پشتيبانی ازحمل
ميدانم که ّ
و نقل مال التجاره بوسيله بارکش ھای موتوری درداخل ايران نموده
 - ٣٦٥برآمدن رضاخان و۴٨۶ ...
 - ٣٦٦زندگی پرماجرای رضاشاه ،نوشته اسکندردلدم٧٠۴ .
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بودند ،معطوف بدارم ،در زمان جنگ ]جھانی نخست[ مقامات نظامی به
علت لزوم فوری ،نه به لحاظ بازرگانی ،مايحتاج خودراباوسايل موتوری
٣٦٧
در داخل ايران حمل ونقل مينمودند.«...
سالھا بعد درزمان رضاشاه که جاده ھای شوسه بااستانداردھای
جھانی ساخته شده بود ،ترديدی نبودکه بخاطرشرايط حاد و ويژه ايکه
دولتين روس وانگليس باآن دست به گريبان بودندوباتوجه به لزوم کمک
رسانی به روسيه شوروی ،حتا درصورت نبود راه آھن سرتاسری ،از
جاده ھای ايران ھمانگونه که درجنگ جھانی نخست ،بھره گرفتند،
استفاده ميکردند.
نگارنده در روزھای اشغال ميھن مان ،شاھد بوده است که با
وجود راه آھن سرتاسری ،ازطريق جاده ھای منتھی به خاک روسيه ،با
کاميونھايی بصورت زنجيره ای نيز ،سالح ومھمات ولوازم ضروری به
بحدی بودکه
روسيه حمل ميشده است .حجم کمکھای ارسالی به روسيه ّ
راه آھن ايران پاسخگوی حمل آنھا نبود و ناگزير از کاميونھا نيز به
صورت کاروان بنام »کاموا« وياتوسط شرکتی بنام »يوـ کی ــ سی
سی« ،مستقردرخاک عراق ،بھره گيری ميشد ،که ازغرب ايران )از
طريق بصره وخانقين درخاک عراق وقصرشيرين وکرمانشاه وھمدان و
قزوين و رشت وآستارا وياھمدان وزنجان وتبريزوجلفا( و يا از طريق
جنوب غربی ايران )خرمشھر يا بندرشاھپورـاھوازـ انديمشک ـ خرم آبادـ
بروجرد و ھمدان( ويا ازشرق ازطريق جاده زاھدان ـ مشھد ـ قوچان و
باجگيران( به سوی روسيه ارسال ميشده است.
باقرعاملی مينويسد» :دولت انگلستان محموله ھارا نه تنھا از
طريق بندرشاھپوريا خرمشھر ،بلکه ازطريق بصره درخاک عراق نيز
پياده ميکردوتوسطشرکت يوـ کی ـ سی ـ سی ازطريق خانقين وخسروی
٣٦٨
به شوروی ميرساند«.
سر ريدر بوالرد ،در يادداشت روز  ٢١اکتبر  ٢٩) ١٩۴١مھر
ماه  (١٣٢٠مينويسد» :من معتقدم شيوه آسوده برای مادرجھت توسعه
راه ھای سرتاسری برای حمل ونقل کاال بين ايران وروسيه ميتواندملزم
کردن دولت ايران به استخدام ]کنسرسيوم[ کامپساکس ،به ھزينه ما
باشد ،اين امردرحال اجرا است وبه گمان من ،اين شرکت بدون آنکه
گروھی از افسران انگليسی ودرجه داران ،کارگران محلی را سر پرستی
٣٦٩
کند جاده ھای خوبی تحويل ما خواھندداد«.
نوشته نماينده سياسی انگلستان درايران ُم ّبين آن است که بخاطر
لزوم کمک رسانی به روسيه نه تنھا راه آھن بلکه ّ
حتی اگردرايران جاده
 - ٣٦٧تاريخ ايران ،دفتردوم٨٠٧ .ـ ٨٠٨
 - ٣٦٨رضاشاه وقشون ّ
متحدالشکل٧۵۴ .
 - ٣٦٩خاطرات سرريدربوالرد١٣٩ .
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شوسه وجودنميداشت دولت انگلستان وسپس دولت آمريکا باھزينه خود
ميساختند.
جاده ايکه خوزستان را به تھران وصل ميکند ،تاسالھا آثار
اسفالت سردی که آمريکاييان برروی آن ريخته بودند ،باقی بود و يا
تسطيح ومرمت جاده زاھدان به مشھدوباجگيران وديگرجاده ھای محل
تردد کاميونھای حامل بار به مقصد روسيه ،ازمصاديق بارز ُبطالن گفته
ھای گروھی است که براين باورند اگرراه آھن سرتاسری درايران
نميبود ،ايران ازسوی نيروی نظامی دولتھای روس وانگليس اشغال
نميشد ،اما از ارائه راھی که ميبايست کمکھای الزم ازسوی انگلستان
٣٧٠
و آمريکا به روسيه ارسال ميشده است ،طفره ميروند.

******

 - ٣٧٠خاطرات سرريدربوالرد١٣٩ .
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ﭼﺮا اﻳﺮان ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ روﺳﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
ﺑﻮد؟
پيمان دوستی وعدم تجاوزبين دودولت شوروی وآلمان نازی
بخاطر روح ماجراجويی وزياده خواھی وروان پريشی صدراعظم آلمان
و غرور کاذبی که پس از چند پيروزی سريع ودلخواه به اودست داده
بود ،در تاريخ  ٢٢ژوئن  ٩) ١٩۴١تير (١٣٢٠با حمله ناگھانی ارتش
آلمان به روسيه ازھم ُگسست ودولت انگلستان که زيربمبارانھای مداوم
و نفس گير نيروی ھوايی آلمان وغرق بسياری ازکشتی ھای باربری و
نيروی دريايی اش دردريای شمال و اقيانوس اطلس وشکست وعقب
نشينی مفتضحانه اش دربرابرارتش آلمان درخاک فرانسه ،وازبين رفتن
بخش اعظمی از نيروی ھوايی اش ،به تنگی نفس افتاده بود ،پس از
وتساھل نسبت به زياده خواھی ھای ھيتلر و
آنھمه غفلت وندانم کاری
ُ
مماشات با او وخيال خام درسرپرورانيدن ،به اميد اينکه دولت آلمان
نازی پس ازقدرت گرفتن ،رژيم شوروی راازپای درآورد ،وازدست دادن
بھترين فرصت ھابرای فروخواباندن فتنه نازيھا ،اينک موقع رابرای
دوستی وانعقاد پيمانی ھمه جانبه با دولت شوروی مغتنم ميبيند و با ھمه
دشمنی ھای پيشين ،چه درکمک رسانی به استقالل طلبان قفقاز وچه
به ژنرالھای ھوادار تزار پس ازرويداد انقالب بلشويکی درروسيه ،به
اين اميدباکمکی که به روسيه خواھدکرد ،باافزايش قدرت نظامی روسيه
و درگيری واشتغال ھرچه بيشتر قوای آلمان درجبھه ُگسترده شرق،
فشار آلمان برانگلستان کاھش خواھديافت ،برای عقد اين پيمان که برای
انگلستان جنبه حياتی داشت گام پيش مينھد ،کاری را که ميبايست در
سال  ١٩٣٩و حتی پيش ازآن انجام ميداده است.
تھيه وتدارک
دولت انگلستان با ھمه تنگناھايی که درزمينه ّ
ھمات ولوازم موردنيازخودداشت ،با کمک ھايی که براساس وام و
ُم ّ
اجاره از دولت آمريکا دريافت ميکرد ،تاپيش از ورود آمريکا به جنگ،
تحمل تلفات سنگين ،عامل کمک رسانی به دولت شوروی شد.
با ّ
پيشروی برق آسای ارتش آلمان درخاک روسيه که دراندک
زمان تا دروازه ھای شھر لنين گراد )پيترزبورگ پيشين و کنونی( و
مسکو پايتخت شوروی واستالين گراد در کنار رود ولگا ،پيش رفته بود
و دولت شوروی خودرا به تنھايی حريف ميدان جنگ بانيروی ُمدرن و
مکانيزه وورزيده آلمان نميديد ،ناچارپيشنھاددولت انگلستان رابرای
بستن پيمان دوستی پذيرفت که چندی بعد دولت آمريکا نيزبه اين دودولت
پيوست.
پيش ازآنکه دولت آمريکا واردجنگ شود ،دولت انگلستان برای
ّمدتی نه چندان طوالنی ،در برابر نيروی دريايی آلمان که سراسر دريای
٣١٩
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شمال وبخشی از اقيانوس اطلس راجوالنگاه خودساخته بودباکشتی ھای
بازرگانی وبا پشتيبانی ناوھای جنگی با جنگ وگريزکه گاه باتلفات
سنگين ھمراه بود ،کمکھايی راکه ازآمريکادريافت ميکرده است ،از
طريق دريای شمال واقيانوس منجمدشمالی ،به بندر روسی آرخانگل،
در شمال آن کشورميرساند ،ولی تداوم اين کاربه جھاتی بسياردشوار و
گاه غيرممکن بود.
وينستون چرچيل ،در کتاب خاطراتش زير سر فصلی با عنوان
»خطر در اقيانوس« به مشکالت کمک رسانی به روسيه ازطريق دريای
شمال وتلفات عظيم ناوگان بازرگانی وجنگی انگلستان اشاره ميکند و
آماری ازکشتی ھای غرق شده ارائه ومشکل کمک رسانی ازطريق
دريای شمال را شرح ميدھد ،واشاره ميکند که مشکل ديگرکمک رسانی
به خاطر يخبندان بودن بندر آرخانگل در بيشتر ايام سال بودکه عبور و
مرور و لنگر انداختن کشتی ھادرآن بندررادشوارويا غيرممکن ميساخته
و کار کمک رسانی ازاين طريق که جنبه حياتی برای ھردوکشورداشته
اغلب بادشواری روبرو ميشده است ...در پايان ماه سپتامبر ١٩۴٠
]مھر ماه  [١٣١٩پنج ناوجنگی آلمان موفق شده بودکه  ٣۶ئاو تجارتی
ظرفيت ُ ٢٣۵,٠٠٠تن راغرق کند ،درشش ماھه سال١٩۴٠
انگليسی به
ّ
بحريه تجارتی ماضربات بزرگی واردآمد ...در وزارت درياداری
بر
ّ
آنھاييکه ازموضوع عميقأ اطالع داشتند ،نگرانی شديدی در قلب خود
احساس ميکردند ...در آخرين روزھای ماه اکتبر ] [١٩۴٠رزمناو زره
دار "شير" که قبألصدماتی ديده بود ،تعمير شدوآماده نبردگشت ،اين
رزمناو در  ٢٧اکتبر آلمان راترک کردوپس ازعبورازسواحل دانمارک
و شمال ايسلند ،وارداقيانوس اطلس گشت ،يکماه بعد رزمناو سنگين
"ھيپر" که مسلّح به توپھای  ٢٠٣ميليمتری بود ،به دنبال او وارد
اقيانوس اطلس شد ،مأموريت زرھدار "شير" آن بودکه به کاروانھای
دريايی شمال واقيانوس اطلس حمله َب َرد ،اين کاروانھا بدون اسکورت
رزمناو حرکت ميکردندزيرا مامجبوربوديم که رزمناوھارا به مديترانه
منتقل کنيم ...در مدت پنج ماه اين رزمناو زره دار موفق شده بود ١۵
کشتی انگليسی را به ظرفيت  ٩٩ھزار ُتن غرق کند يا اسير سازد...
بطور ّ
قضيه ناوھايی به ظرفيت  ۴٧ھزار ُتن و  ٢٠۶ملوان
کلی مادراين
ّ
٣٧١
و افسر از دست داديم.«...
طی يکماه
ويليام شايرر ،مينويسد...» :زيردريايی ھای آلمانی ّ
در اقيانوس اطلس ودريای شمال  ٧٠٠ھزار ُتن کشتی انگليسی راغرق
کردند و اين مقداربيش ازآن بودکه کارخانه ھای کشتی سازی آمريکا و
٣٧٢
کانادا و اسکاتلند بتوانند جايش را ُپر کنند.«...

 - ٣٧١خاطرات جنگ جھانی دوم ،دفتردوم٢۴۵ .ـ ٢۴۶
 - ٣٧٢ظھوروسقوط رايش سوم٨٣٩ .

٣٢٠

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

دکتر مھدی بھار ،درکتابی زيرنام »ميراث خوار استعمار«
نوشته است...» :دراين ھنگام که نيروی ھوايی آلمان جزيره بريتانيا
را بطورسھمناکی ميکوبيد ،دولت انگليس چاره ای نداشت جزآنکه دست
کمک به آنسوی اقيانوس اطلس ،بسوی غول عظيم صناعت يانکی دراز
کند ،اين غول عظيم زيربال انگليسيھا را گرفت وپيکرمجروح انگليس
را از زمين بلند کرد ،اما در برابر ،امتيازاتی طلبيد ونازشستھايی خواست
و جميع خواستھای خودرا ضمن منشور آتالنتيک به امضارييس دولت
٣٧٣
بريتانيا رسانيد.«...
وينستون چرچيل ،مينويسد...» :مااين وضع رابانگرانی تمام
مشاھده ميکرديم ،ماميدانستيم که رزمناوھای بسياری دراقياتوس اطلس
مترصد حمله به ناوھای تجارتی ماھستند ...با وجودزيردريايی ھا و
ّ
موجوديت ما به خطر افتاده بود
اقيانوسھا،
در
دشمن
جنگی
ھای
کشتی
ّ
و دائمأ خطوط ارتباطی ماباخارج ازجزايربريتانيا ،حتی درنزديکی
سواحل انگليس مورد تھديدبود...احساس نگرانی ميکردم ...در ھفته ای
که به روز  ٢٢سپتامبر ] [١٩۴٠ختم ميشد ،بزرگترين خسارات بر ما
وارد شد ،رقم خساراتيکه دراين موقع برما وارد آمد ،نسبت به
خساراتيکه درھمان تاريخ در سال  ١٩١٧وارد آمده بود ،غيرقابل
بحريه تجارتی بريتانيا وارد
مقايسه بود ،تا آن روزچنين خساراتی بر
ّ
ُ
ظرفيت  ١۶٠ھزارتن غرق شدند ...کشتی ھای
نشده بود ٢۶ ،کشتی به
ّ
جنگی آلمانی که خودرا به صورت کشتی ھای تجارتی درآورده بودند و
ھمچنين زيردريايی ھای دشمن  ٢۴کشتی تجارتی ماراغرق کردند ،اين
تصرف نروژ و فنالند
حمالت بويژه اززمانی بيشتروبيشتر شدکه آلمان با
ّ
تردد کشتی ھای حامل مھمات ولوازم موردلزوم
به راحتی ميتوانست ّ
٣٧٤
شوروی به سوی آرخانگل را مسدود کند.«...
کمک رسانی به دولت شوروی نه تنھاازبرای اين دولت ،بلکه
برای دولت انگلستان نيزجنبه حياتی داشت ،اما باچنان شرايطی که در
کمک رسانی به دولت شوروی ازطريق دريای شمال واقيانوس منجمد
شمالی و بندر آرخانگل بخاطرحضورنيروی دريايی قدرتمند آلمان بويژه
پس از اشغال نظامی دو کشور نروژ وفنالند درآن آبراه وجود داشت،
طبيعی بودکه دولت شوروی وانگلستان درصدديافتن راھی امن بودند،
تا با کمترين برخوردباناوگان جنگی آلمان ،تجھيزات جنگی وسايروسايل
مورد لزوم شوروی ،به مقصد برسد ،ودرشرايط آن روز ھيچ راه امن
و مناسب تری جزازطريق ايران جھت کمک رسانی به شوروی وجود
نداشت ،چه درايران خط آھن سرتاسری برپا ميبود وچه نميبود.
دکتر جالل عبده) ،دادستان ديوان کشور در دوران پھلوی و
نماينده مجلس و نماينده دايم ايران در سازمان ملل و فرماندار موقت در
 - ٣٧٣ميراث خوار استعمار۵۵٩ .
 - ٣٧٤خاطرات جنگ جھانی دوم ،دفتر دوم٢۴۵ .ـ٢۴۶

٣٢١

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

گينه نو( مينويسد...» :شايع بودکه انگليس وشوروی درنظردارند به
اشغال سرزمين ايران بپردازند تا بتوانندازطريق اين کشوربااستفاده از
راه ھا و راه آھن ،تجھيزات وسازوبرگ الزم رابه دولت شوروی
ھمات به بندر مورمانسک ،باگذشتن از آبھای
برسانند ،زيرا ارسال ُم ّ
ژاپن مالزمه داشت وژاپن ھرچند باروسيه واردجنگ نشده بود ،اما چون
با آمريکا و انگلستان درحال جنگ بودطبعا ً اجازه نميدادکشتی ھای
آمريکايی وانگليسی ازآبھای ژاپن عبور نمايند ،ازسويی ديگر ارسال
مھمات به بندر آرخانگل ازطريق شمال روسيه ھم خالی از اشکال نبود،
ّ
زيرا زيردريايی ھای آلمان مراقب عبورکشتی ھادردريای شمال بودند،
گذشته از اين بمناسبت شدت سرماويخ بستن آبھای دريای شمال ،رفت
و آمد کشتی ھا به بندر نامبرده درقسمت مھمی ازسال امکان پذيرنبود،
تنھا راه مناسبی که ميماند ،راه ايران بود ،از اينرو در نظر داشتند
کاالھای ارسالی رادربنادرجنوب کنارخليج فارس تخليه کنندوبوسيله راه
آھن وراه شوسه که ازجنوب ايران تاکنار بحرخزر ]مازندران[ امتداد
مھمات موردلزوم را به جماھيرشوروی برسانند وبطوريکه به
داشت
ّ
تفصيل خواھيم ديدبرای استفاده ازاين راه وجلوگيری ازخرابکاريھايی
که ممکن بود ]ازسوی آلمانيھای مقيم ايران[ برعليه آنھا صورت گيرد،
به دولت ايران مراجعه کردند .ولی باوجوداقداماتی که درزمينه تأمين
درخواست آنان صورت گرفت ،قانع نشدند و از شمال وجنوب ]و غرب
٣٧٥
از طريق خاک عراق[ به سرزمين ايران حمله ورگرديدند«.
ھمات جنگی و ھر
چرچيل ،مينويسد...» :احتياج به رساندن ُم ّ
نوع لوازم وتدارکات ديگربه دولت شوروی ومشکالت عظيمی که درراه
دريای منجمدشمالی دربرداشت توأم با امکانات سوق الجيشی آينده،
بطور آشکار ايجاب ميکردکه ارتباط کامل باروسيه ازطريق ايران برقرار
گردد ،معادن نفت ايران يک عامل مھم جنگی محسوب ميشد ،يک
وکثيرالعده آلمانی خود را درتھران مستقر کرده بودند و
فعال
ّ
ميسيون ّ
آلمانھا شھرت وآبروی بسياری برای خودتحصيل کرده بودند ...ما
فرصت رابرای عمليات مشترک باروسھا با خوشی تلقی کرده وبه آنھا
پيشنھاد کرده بوديم که اقدامات مشترکی بنماييم ...من درباره شروع به
کار ايران نگرانيھايی داشتم ولی داليلی که برله آن ابرازميشد جای بحثی
باقی نميگذاشت ...نظر به سرپيچی دولت ايران ازقبول تقاضای ما ،به
ژنرال کويی نن ) (G. QUINANدستورداده شدکه خودراحاضربرای
اشغال پااليشگاه آبادان وھمچنين معادن نفت در  ۴٠٠کيلومتری شمال
معادن مزبور نزديک خانقين ]نفت شاه[ بنمايد ،پاسخ ايران به يادداشت
مشترک انگليس وروس به تاريخ ١٧اوت ] ٢۶امرداد  [١٣٢٠رضايت

 - ٣٧٥چھل سال درصحنه ،دفتر يکم١۴٧ .

٣٢٢

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

بخش نبود ،بنابراين تاريخ ورود ارتشھای انگليس وروس به ايران
٣٧٦
برای  ٢٥اوت تعيين شد«.
مصطفی فاتح ،مينويسد ...» :آنتونی ايدن وزيرامورخارجه
وقت انگليس در تاريخ ششم اوت  ١۴] ١٩۴١امرداد  [١٣٢٠در
مجلس مبعوثان انگلستان گفت» :امروز در ايران عده زيادی آلمانی
ميباشند ،تجربه گذشته درکشورھای متعددنشان داده است که آلمانھا چه
متخصص وچه تحت عنوان ديگر ،درھرکشوری که در ايام
سياح وچه
ّ
ّ
ُبحرانی باشند فوق العاده برای آن کشورخطرناک ھستند ،بدين لحاظ ما
توجه دولت ايران رامعطوف به اين نکته کرده ايم که اين عده زيادی
ّ
آلمانی درآن کشوربرای خود ايران خطرناک است ،اميدوارم که دولت
وصميميت ]![ بآن کرده ايم
ايران اين اخطاری راکه ما باکمال دوستی
ّ
توجه قرارداده واقدامات الزمه رابرای مقابله بااين وضع بنمايد«.
مورد ّ
در ماه ھای تير و امرداد  ١٣٢٠دولتين روس وانگليس تذکاريه
ھايی به دولت ايران تسليم داشتند که اخراج قسمت عمده ای ازآلمانيھای
تذکاريه ھا ،دولت ايران
مقيم ايران رادرخواست ميکرد ،درپاسخ اين
ّ
رفتارکليه اتباع بيگانه وعدم امکان
اطمينانھای کافی درمراقبت نسبت به
ّ
بروز مخاطراتی ازعده محدودی آلمانی که درخاک ايران مشغول کارھای
معينی بودند ،داده شد وبرای مزيد اطمينان دولتين مزبوراقدامات مقتضی
ّ
برای کاستن عدۀ زيادی از آلمانيھا بعمل آمد ولی دولتين مزبورقانع
٣٧٧
نشده و در سوم شھريور ١٣٢٠به ايران ھجوم آوردند«.
سر ريدر بوالرد ،درکتابی زير نام »بريتانيا وخاورميانه«
مدعی شده
مينويسد» :بسياری ازايرانيان وبعضی ازنويسندگان خارجی ّ
اند که بھرصورت متفقين ميتوانستندبدون اشغال ايران نيزبه ھدف خود
)که حمل مھمات به روسيه بود( نايل گردند ،تنھاراه ديگر غيرازاشغال
ايران اين بودکه ما ايران را تھديد به اشغال ميکرديم تابه مقصودبرسيم،
لکن تھديد مزبور رجحان اخالقی به اشغال نداشت ،بلکه تأثير کمتری
ھم در برداشت ،ارسال مقاديرزيادکاالومھمات ازطريق ايران به روسيه
ارتباطيه ايران وحفاظت وسايل مزبورتوسط ارتش
فقط باکنترل وسايل
ّ
ضد جاسوسی نيرومندی که قادربه
متفقين وبرقراری يک سرويس ّ
٣٧٨
عمال آلمان باشد مقدوربود«.
متوقف ساختن فعاليت ھای ّ
ھمچنين درکتاب خاطراتش مينويسد...» :سرازيرشدن سيل
کارشناسان آلمانی وگسترش سريع تجارت با آلمان ،حضور کثيری
جاسوس آلمانی ،امضای قراردادھايی درپی نظامی واقتصادی با آلمان،
موقعيت بسيار
موجب نگرانی متفقين شد ...دراين زمان کشورآلمان
ّ
ممتازی درايران داشت ،آلمانھادرکليه محافل ومجالس تھران شاخص
 ۵٠ - ٣٧٦سال نفت ايران٣١۵ .
 -٣٧٧ھمان۴۶٢ .
 ٥٠ - ٣٧٨سال نفت ايران٤٦٤ .

٣٢٣

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

بودند ،قھوه خانه ھای ايران مرکز تبليغات آنھا بود ،آلمانھابخش بزرگ
صادرات وواردات ايران رادردست داشتند ،روز نامه ھای ايران تمايل و
دلبستگی زيادی به آلمانھاوفتوحات ھيتلر داشتند ،اين احساس ايرانيھا
بدليل ستايش آنھا از مرد قدرتمندی چون ھيتلر است واين ملت ھيتلر را
قھرمان افسانه ای شاھنامه ميپندارند* و ما از سال [١٣١٩] ١٩۴٠
به رضاشاه ھشدارداده بوديم که آلمانھا تمام مشاغل کليدی را در دست
دارند ،راديو ،راه آھن ،صنايع نظامی وغيره ،اما رضاشاه جواب ميدادکه
ھمه آنھا زيرنظرھستند ،ھشت کشتی دول محور ]آلمان وايتاليا وژاپن[
در بندر شاھپور لنگر انداخته که حداقل يکی ازآنھاحامل مواد ُمنفجره
بود که ما را نگران ميکردکه شايددھانه شط العرب را تخريب نمايند و
جريان نفت متوقف شود ،عليرغم ھشدارما ،رضاشاه زيربار بازرسی
اين کشتی ھا نرفت ،تاروزيکه ارتش انگليس واردايران شدوآن کشتی
ُمنفجرشد ،از ژانويه  ١٩۴١به ما گزارش ميدادند که افزايش روزافزونی
در ورود انواع کارشناسان آلمانی به ايران مشاھده ميشود ،اينھا افسران
٣٧٩
ارتش آلمان ھستند«.
ھمو در گزارش مورخ  ٢٨ژوئيه  ۶) ١٩۴١امرداد (١٣٢٠به
وزارت خارجه انگلستان نوشت» :نخست وزير در  ٢٧ژوئيه بمن اطالع
دادکه روانه کردن چھارپنجم آلمانيھامغايرمعاھده آنھا با آلمانھاوسياست
کميت
بی طرفی شان خواھدبود ...درخواست يک چنين چيزی باحق حا ّ
باجديت تمام درباره امکان يک کودتا ،خرابکاری
آنھا مغايرت دارد ...من
ّ
و مانند آن بانخست وزيرصحبت کردم وبخصوص بارديگراسامی سه تن
ّ
متذکرشدم ...باطالع نخست وزير رسانيدم که ميزان
آلمانی خطرناک را
تعيين شده نميتواندرضايت خاطر حکومت اعليحضرت ]انگلستان[ را
طی
فوريت دارد
قضيه
جلب کند،
وبايدطی چند ھفته حل وفصل شودنه ّ
ّ
ّ
ّ
سالھا ،ھردليلی آوردم اما بی فايده بود ،ما )سفير شوروی ومن( موافق
ھستيم که ِاعمال تحريم اقتصادی احتماالً موجب اخراج قطعی گروه زيادی
٣٨٠
از آلمانھا نخواھد شد«.
توجيه بوالردُ ،منصفانه ودرست نيست ،ذوق وشوق ايرانيان
که نگارنده خوددرآن روزھاشاھدبوده است ،نه بخاطرجانبداری ِ
صرف
از ديکتاتور آلمان نازی بود ،بلکه بخاطر ّ
طی سالھا
تنفرشديدی بودکه ّ
از اعمال استعمارگرانه ومداخالت ناروای زمامداران انگلستان درايران،
در اعماق قلب خودداشته اند ،ايرانيان ھنوز جدايی بخشی ازخاک
سرزمين شان ازسوی انگلستان وانعقاد قراردادھای ايران برباد ده
 ١٩٠٧و  ١٩١۵آن دولت با روسيه تزاری را از يادنبرده بودند ،حال
وسلطه
که کسی پيداشده بود وتوانسته بوددماغ اين دولت استعمارگر ُ
جو را بخاک بمالد ،طبيعی بود که موجب خوشحالی ايرانيان ميھن دوست
و جانبداری ازدولت آلمان شده بود ،واينچنين بود که خشم نماينده
 - ٣٧٩فصلنامه ره آورد ،شماره  —٢٧رويه ھای١٢٣ :ـ ١٢۴
 - ٣٨٠خاطرات سرريدر بوالرد١٠۶ .
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سياسی دولت بريتانيا که به بدخواھی ايرانيان ُ
شھره ميباشد ،برانگيخته
شده وبه تعبير ناروا پرداخته است ،غافل از اينکه ايرانيان ھيچگاه
شخصيت ھای اسطوره ای وحقيقی خارجی را ھمطراز با قھرمانان
ّ
شاھنامه نميدانند.
از آنجا که ارسال کمکھای ضروری به روسيه ازطريق دريای
وپرھزينه و
شمال بنابرداليلی که به آنھا اشاره شده است بسيار مشکل ُ
ُپر تلفات بود وازسويی ديگردولت ژاپنّ ،
متحد آلمان براقيانوس آرام
ُمسلط وناوگان نيرومند آن ُمراقب رفت وآمد کشتی ھای بازرگانی به
سوی بنادر سيبری )والدی وستوک ـ مورمانسک ووو( بود واز اين راه
نيز کمک رسانی به روسيه ِ
بااشکال وتلفات فراوان ھمراه بود ،ھمچنين
نگرانيھای انگلستان از بابت خرابکاری ھای عوامل آلمان در پااليشگاه
آبادان وکرمانشاه وچاه ھای نفت ولوله ھای انتقال نفت وعدم موافقت
رضا شاه در برابر درخواستھای دودولت روسيه و انگلستان در مورد
درس َمت کارشناس ومھندس و ...در
کليه اتباع آلمانی که
َ
اخراج ّ
نھادھای صنعتی وعلمی و ترابری و ...بموجب قراردادھايی مشغول
بکار بوده اند ،ھمه وھمه از عوامل وبھانه ھايی بود تا ايران را به
جھت ارسال ُمھمات ولوازم موردنيازشوروی درجنگ باآلمان ،به اشغال
خود در آورند.
حساس و ُبحرانی ازبرای آن دودولت ،راھی بجز
درچنان شرايط ّ
اشغال ايران نمانده بود ،چه راه آھن سرتاسری ميبود وچه نميبود ،بويژه
از زمانيکه چاه ھای نفت بحرين ازسوی ھواپيماھای ايتاليايی بمباران
شد و منابع نفت برمه واندونزی به تصرف ارتش ژاپن در آمده بود و
از سويی ديگرنفت مصرفی آمريکابه مقدارمعتنابھی ازخارج تأمين
ميشده است و ازاينرو نميتوانست کمک مؤثری درتأمين نيازمنديھای
نفتی متفقين بوده باشد ،که اگرنيازمندی شديد شوروی به موادنفتی را
نيز پس از تصرف چاھای نفت کروزنی ومايکوب درايالت چچن ،از
سوی ارتش آلمان نازی که بخش نسبتا ً عمده ای ازنفت موردنيازشوروی
اھميت مراقبت ازمنابع نفتی
را تأمين ميکرده است درنظر بگيريم،
ّ
ايران از نظرمتفقين وعمق نگرانيھای انگلستان ازاين بابت قابل فھم و
درک است ،ضمنا ًبايددرنظرداشته باشيم که منابع نفتی جھان درزمان
جنگ جھانی دوم درچنان وسعتی نبودکه بعدازپايان جنگ مزبور يکی
پس از ديگری کشف وبھره برداری شده وميشود.
مصطفی فاتح ،مينويسد...» :ترديدی نيست که ھجوم ارتش
متفقين به ايران درسوم شھريور ١٣٢٠دردرجه اول برای اين بودکه
راھی برای رساندن مھمات جنگی به روسيه بدست آورند ،ولی ضمنا ً
نميتوان انکارکردکه حفظ صنعت نفت ايران برای متفقين ھم نقش عمده
ای را در اين تھاجم داشته است ...ھمه ميدانندکه جنگ اخيرنبرد مکانيزه
ای بودکه عامل اصلی آن نفت بود ونفت ايران درنبردھای خاورميانه،
٣٢٥
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خاور دور ،مديترانه ،روسيه و آفريقا نقش بزرگی رابه عھده داشت و
پيروزی متفقين بسيار ،بسيار مديون ومرھون آن بود ...آنچه را من
شاھد و ناظر بوده ام اين است که بدون نفت ايران ،کاميابی برای متفقين
٣٨١
به سھولت انجام نميگرفت«.
ال ول ساتن ) ُ(EL WELL SUTTONنويسنده کتاب »نفت
درطی دوجنگ،
ايران« مينويسد» :به اين ترتيب صنعتی آغازشد که
ّ
نيروی دريايی انگلستان را نجات داد ،ولی برای ايران زحمتی ايجاد کرد
٣٨٢
که از مجموع مزاحمت ھای سياسی دول عظيم ،بيشتر بود«.
ويليام شايرر ،مينويسد...» :دستورتوگو ]نخست وزيرژاپن[ به
اشيما ]سفيرکبيرژاپن درآلمان[ درآن شنبه شوم  ۶دسامبر ١٩۴١
]يعنی روز پيش از حمله ژاپن به پايگاه دريايی آمريکا در »پرل ھاربر«
يفيت ديپلوماسی ژاپن بارايش سوم را درآخرين لحظه
در ھاوايی[ ک ّ
حساس روشن ميسازد ،اين پيام که به توسط کاشفان رمز زبردست
ّ
ً
آمريکا کشف شد ،به اين شرح است" :مفصال به ايشان ]دولت آلمان[
توضيح دھيدکه تجھيزات ووسايلی که ازآمريکا به روسيه حمل ميشود...
درصورتيکه ما جنگ رابا اياالت متحده آغازکنيم ،تمام ناوھای آن کشور
را که به روسيه رھسپارند ،تصرف خواھيم کرد ،لطفا ًبکوشيد باآنھا
٣٨٣
تفاھم يابيد"«.
اگرچه درچنان شرايطی برای متفقين راھی جزاشغال ايران باقی
نمانده بود ،اما برای رضاشاه نيزورود ارتش بيگانه به خاک ايران و
کنترل وسايل وراه ھای ارتباطی وحفاظت آنھاتوسط ارتش متفقين ،قابل
پذيرش نبود ،ازنظر او ارسال محموله ھا به روسيه با نظارت ومراقبت
وامنيتی ايران پذيرفتنی بود ،بويژه که ازاين بابت مبلغ
نيروی نظامی
ّ
قابل توجھی حق ترانزيت دريافت ميشده است ،امابا ھمه اطمينانی که
شاه به آن دو دولت داده بود ،ظاھراً موجب رفع نگرانی ھای آنھا از
وجود آلمانيھا درايران نگرديد وباالخره سفيران آن دو دولت )سر ريدر
ُ
اسميرنف( برخالف عرف وبدون رعايت اصول ديپلماتيک در
بوالرد و
ساعت چھار وپانزده دقيقه بامدادروزسوم شھريور ١٣٢٠با مراجعه به
خانه نخست وزير )علی منصور( آغاز ھجوم نيروی نظامی خودرابه
خاک ايران ازطريق سراسرشمال وجنوب غربی وغرب ايران اعالم
کردند وھمزمان ھواپيماھای آن دودولت به بمباران مناطقی از ايران از
جمله غرق ناوھای ايرانی درجنوب پرداختند.
ترديدی نيست که اگر حتا يک نفر آلمانی درايران نميبود ،به
بھانه ھای ديگری دست به تجاوز به خاک ايران ميزدند ،چون ارسال
 ۵٠ - ٣٨١سال نفت ايران ٣١۴ .ـ ٣١٩
 - ٣٨٢زندگی نامه مصدق  ،نگارش دکتر فوادروحانی١٣٩ .
 - ٣٨٣ظھوروسقوط رايش سوم٩۵۵ .
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ھمات جنگی ولوازم ضروری به روسيه مطرح بود وايران مناسب ترين
ُم ّ
راه برای تحقق منظورآن دودولت بود.
سپھبد امير احمدی ،درکتاب خاطراتش نوشت ...» :اول
شھريور  ١٣٢٠که روس وانگليس آخرين جواب يأس راشنيده وآماده
برای حمله به ايران بودند ،سفرای خودرابه منزل علی منصور نخست
وزير فرستادند و گفتند :چون کمک به روسيه برای ماجنبه حياتی دارد،
ناگزيريم که قشون به ايران بياوريم واين کار را خواھيم کرد ،منصور
باعجله به دربار رفت وجريان را به شاه عرضه داشت ،رضاشاه روی
متغير شد که چراپس ازشنيدن اين التيماتوم
غروری که داشت به منصور ّ
سفير روس وانگليس را از پنجره اتاقت به بيرون پرتاب نکردی وقدری
پرخاش کرد و منصور بازگشت وعين جريان راگفت وآتش اختالف بيشتر
٣٨٤
روشن شد.«...
سر ريدر بوالرد ،در گزارش  ٢۵اوت  ٣) ١٩۴١شھريور
 (١٣٢٠به وزارت امورخارجه انگلستان نوشت» :ساعت ده صبح
امروز سفير کبير شوروی وخودمن به درخواست شاه به حضوررسيديم،
او از ما خواست راجع به مدارکی که امروزصبح داده بوديم توضيح
دھيم ]منظوراعالن جنگ توسط علی منصور[ و دليل حمله به مرزھای
شمالی وجنوبی راجويا شد ،شاه گفت :آيا ّ
علت حمله اين بودکه چون
آلمان سراسر اروپا را فتح کرده است بريتانيای کبير و اتحاد جماھير
٣٨٥
تصرف کنند و!...؟«.
شوروی ميبايست ايران را ّ
آيا اين ھمان رضاشاھی بودکه راه آھن سرتاسری را بنابه
خواست دولت بريتانيا برپا داشته بود؟ اگر اينچنين بود ،مقاومت و
مخالفت او از ورود ارتش آن دودولت چه موردومفھومی داشت ،وچه
نيازی به ديدار شبانگاھی دو سفير نامبرده بانخست وزير ايران بود و
چگونه بود که رضاشاه چند ساعت پس از يورش نيروی نظامی دولتھای
مزبور به داخل مرزايران بجای خوش آمد گويی ،آنگونه کنايه آميز و
از سر درد ،بانمايندگان سياسی شوروی وانگلستان ،صحبت ميکرد و
بازچگونه بود که دربرابرآن خدمت بزرگ وحياتی برای دولت انگلستان
)به زعم مخالفان( به جای پاداش ،جزايافت و.!..؟
اشتباه نشود ،آنچه را که در پيرامون شرايط ُبحرانی دولتھای
مھمات جنگی ولوازم مورد نياز
انگليس و شوروی وضرورت ارسال
ّ
شوروی ازخاک ايران آورده ام ،صرفا ً به منظورارائه شواھد ومدارکی
رد اتھاماتی است که درپيوند با برپايی راه آھن سرتاسری ايران و
در ّ
چرايی و چگونگی آن ،به دور ازانصاف به رضاشاه واردشده وميشود،
وگرنه ازدريچه چشم ھرايرانی ميھن دوست وياھرانسان صلحجو ،ھيچ
بھانه ای تجاوز به کشور بی طرف وصلحجويی را توجيه نميکند و با
 - ٣٨٤توفان زندگی۴٢٠ .
 - ٣٨٥خاطرات بوالرد١١٢ .ـ ١١٣
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وعرف واخالق نميخواند ،تا آنجا که سر
ھيچيک ازقوانين بين الملل ُ
ريدر بوالرد ،تھديد ايران را رجحان اخالقی نسبت به حمله به ايران
نميداند و با اين عبارت تلويحا ً اعتراف ميکندکه ّ
متفقين درتجاوز به خاک
ايران مرتکب بداخالقی شده اند.
اگرچه دولتھای شوروی وانگلستان ھمانگونه که نوشته ايم در
شرايط ُبحرانی بسر ميبردند و با مرگ وزندگی دست به گريبان بودند،
اما چرا تاوان ندانم کاری ھا وزدوبندھا وغفلت ھای سياسی شان را
ميبايست مردم صلحجو و بی طرف ايران ميپرداخت ،چگونه بودکه
تجاوز آلمان نازی به سايرکشورھا از نظر ھمين کشورھای متجاوز به
خاک ايران ،تقبيح ميشد اما با کشورومردم ما ھمان کاری راکردندکه
آلمانھا وايتاليايی ھا وژاپنی ھا به بھانه ھای پوچ نسبت به کشورھای
ديگر!؟ تا آنجا که به خاطر تجاوزارتش آلمان به لھستان ،دولت انگليس
به عنوان اعتراض به اين کارغير عرف وقوانين اخالقی وبين المللی،
تن به جنگی بادولت آلمان دادکه پس از پايان جنگ اگرچه پيروز شده
بود ،اما اين انگلستان ديگر آن کشورپيش از جنگ نبود.
ترديدی نيست که فشار دولتين نامبرده برايران برای اخراج
آلمانيھا ،دخالت بيجا درامورداخلی کشوری مستقل وبی طرف وبرخالف
منشور جامعه ملل بود و به ھمين خاطر ،تجاوز به خاک ايران درھمان
زمان ازسوی بسياری از مجامع سياسی وحقوقی کشورھامورد تقبيح و
اعتراض قرارگرفت ودولتين مزبور جھت اسکات معترضين ،با ايران
به عنوان يک کشوردوست وھم پيمان ،به عقد پيمانھايی دست زدندو
متقبل پرداخت ھزينه حمل ونقل محموله ھای ارسالی به روسيه پس از
ّ
پايان جنگ شدند.
مصطفی فاتح ،درباره تجاوزبه دور از ُعرف واخالق و منشور
ملل دو دولت مزبوربه ايران مينويسد ...» :پس ازھجوم به ايران،
اتفاق ِ
افکار عمومی جھان سخت برآشفته گشت وجھان آزاداين کارراشديداً
تقبيح و سرزنش کرد ،شش روزپس ازاشغال ايران ،مستر ايدن وزير
امور خارجه آن وقت انگلستان ناچار شد در شھر کاونتری
افکارعامه را تسکين
مفصلی ايراد نمايد تا
) (coventeryنــــطق
ّ
ّ
٣٨٦
دھد«.
ھمو در جای ديگرکتابش نوشته است...» :اشغال کشورکوچک
و بی طرف ايران نه تنھا احساسات آزاد مردان جھان را برانگيخت و
انتقادات آنھا را چنانکه ازجرايدوقت مشھوداست تشديدکرد ،بلکه چيزی
نگذشت که نگرانيھايی را ھم برای اوليای دوربين ومآل انديش
انگلستان]!![ فراھم ساخت ،دوھفته ازھجوم به ايران نگذشته بودکه
لندن نگران شدودريافت که اشغال ايران به نحويکه انجام شده ممکن
 ۵٠ - ٣٨٦سال نفت ايران۴۶۴ .

٣٢٨

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

است روسھارا به طمع بياندازد ،تاپس ازجنگ ،ايران را رھا نسازند و
دردسر بسيار فراھم سازند] ،که چنين نيز شد[ اين بود که چرچيل و
ديگر سياستمداران خطر را زود درک کرده وشروع به اقداماتی نمودند،
که اوالً رنگ اشغال ايران را که تأثير بدی درجھان آزاد کرده بود ،تبديل
به پيمان اتحاد کنند تاموجب تسکين افکارعمومی گرددوثانيا ًعھدوپيمانی
٣٨٧
در ميان بياورند که روسھارامتعھد به خروج ازايران سازند«.
اين ھم نمونه ای ديگرازعدم تدبير و ذکاوت وتوان پيش بينی
زمامداران انگليسی ازجمله چرچيل نخست وزيروقت انگلستان که به
سياستمداری برجسته وباکفايت مشھورشده است ،اگرقدرت پيش بينی و
تدبيری که برخی از نويسندگان وتاريخ نگاران ميھن ماازبرای
زمامداران انگلستان قايل بوده وھستند ،درآنان وجود ميداشت ،به گفته
مشھور "گز نکرده پاره نميکردند" کاری که حتی افکار عمومی مردم
انگلستان آنرا تقبيح کرده بود که مانند راھزنان ،شبانه وبدون صدور
اعالميه ای ازقبل ،بامشارکت ابرقدرتی ديگرھمزمان به خاک ايران
تجاوز کند ،آنھم درشرايطی که دربرابرکشور تازه جان گرفته ايران
نيازی به يارگيری نبود که سپس پشيمانی ازدخالت دادن آن دولت حاصل
دبرانه بود!؟
وم ّ
کند ،کجای اين کار دولت بريتانيای کبير ذکاوتمندانه ُ
ُطرفه اينکه دولت شوروی درابتداتمايلی جھت حمله به ايران را نداشته
است.
سيروس غنی ،با استنادبه مکاتبات وزارت امورخارجه
انگلستان باسفير کبيرآن کشوردرروسيه مينويسد...» :شوروی ھاکه
درجبھه ھای ديگر سخت درفشار بودند ]برای ھجوم به ايران[ سخت
اکراه داشتند وگفتندکه اگر ايران اجازه دھد موادجنگی ارسالی اياالت
متحده ازخاک آن کشوربگذرد وبه جماھيرشوروی برسد ،ديگرشکايتی
ندارند ،تا  ١٩ژوئيه يعنی حدوديکماه بعد شوروی ھا ھنوز با عمليات
نظامی مخالف بودند و فکرميکردند فشار اقتصادی مشترک شوروی و
انگليس بر ايران کافی است وايران ناچاراست به خواستھای آنھا تن در
دھد ،ولی شورويھا سرانجام در  ٢٢ژوئيه رضايت دادند و دو طرف تا
٣٨٨
 ٧اوت جزئيات نقشه حمله را پذيرفتند«.
ورود ارتش شوروی به ايران وزمينه مساعدی که برای فعاليت
کمونيست ھای ايرانی فراھم شده بود وپشتيبانی آشکار و نھان روسيه
شوروی ازرھبران حزب کمونيست توده ،مشکالت فراوانی ازبرای
دولت انگلستان ازبابت تأسيسات شرکت نفت ايران وانگليس فراھم کرد
و از حق نگذريم که اعتراضات واعتصاباتی که حزب کمونيست توده
انجام ميداده است ،صرفنظر از مقاصدسياسی رھبران آن حزب درجھت
منافع دولت بيگانه ،يکی ازعوامل مؤثر دربه ھيجان آوردن وخيزش
 - ٣٨٧ھمان۴۶۵ .
 - ٣٨٨برآمدن رضاخان و۴٢۵ ...

٣٢٩

ک .ھومان

رضا شاه در آيينه اسناد

مردم درجھت استيفای حقوق خودبا ملی شدن صنعت نفت بود ،وقايع
خونين سال  ١٣٢۵در آبادان وبرخی ازمناطق بھره برداری شرکت
نامبرده وھمچنين تداوم اعتراضات تا زمان ملی شدن صنعت نفت ،ھمه
و ھمه گواه صادقی است از ضعف بينش وذکاوت زمامداران انگلستان
که به نادرستی به آن مزايا مشھورشده اند واين چيزی به جزکينه ورزی
و دشمنی انگلستان با رضاشاه نبود که در غير اين صورت اگراز راه
دوستی وعقالنی ومدارا و بدور از القائات وزير مختارش که با رضاشاه
بر سر کين و بدخواھی بود ،به مذاکره مينشست ،از آنجا که با حمل و
نقل تجھيزات ومھمات وساير لوازم مورد نياز شوروی ،مبالغ جالب
توجھی نصيب خزانه ايران ميشد که رضاشاه به آن درآمد در جھت
عمران وآبادی کشور نياز ُمبرم داشت ،آن کار به نحو رضايت طرفين
حل وفصل ميشد.
*******

٣٣٠

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

آﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﭙﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ راه آﻫﻦ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ
ﺟﻨﻮب ،ﺑﻪ ﻛﺎر ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان و اﻧﮕﻠﻴﺲ ﻣﻴﺨﻮرد
اما آنان که براين باور بوده وياھستندکه برپايی راه آھن
سرتاسری شمال به جنوب بکار شرکت نفت ايران وانگليس )بخوانيد
دولت انگليس( ميخورده وشرکت مزبور سالھا درصدد ساختن آن بوده
است ولی اکنون به پول وسعی ايرانی ساخته شده وبه شرکت منفعت
ميرساند )که ميرزا يحيی دولت آبادی از ُزمره اين منتقدان بود( اين
گروه نه درزمان برپايی راه آھن سرتاسری ونه پس ازآن ،آگاھی درستی
از آنچه که ميگذشت نداشتند ويا ميخواسته اند سخنی برعليه رضاشاه
گفته باشند.
ھمانگونه که پيش ازاين نوشته ام شرکت نفت ايران وانگليس
تاپيش از قرارداد سال ١٣١٢ )١٩٣٣برابر با  (٢٤٧٢برای توزيع
وفروش نفت در اغلب نقاط ايران کمترين اقدامی بعمل نياورده بود،
ونفت وبنزين مورد نياز ايران توسط شرکتی روسی بنام »پرساز نفت«
از روسيه وارد ميشد ،بنابراين شرکت نفت نه تنھا نيازی برای برپايی
چنان خط آھنی نميديد بلکه ھيچ سندومدرکی دراين باب ديده نشده است
که شرکت نفت ايران وانگليس باپول خود درصدد ساختن راه آھن
سرتاسری شمال به جنوب بوده باشد ،از سويی ديگر دولت انگلستان
يعنی صاحب اصلی شرکت مزبور کمترين تمايلی به ساختن راه آھنی که
شمال ايران رابه مناطق نفتی جنوب متصل کند ،نداشته است ،بلکه خطی
راطالب بوده است که غربی شرقی باشد تا راه آھن اروپا را ازطريق
بغداد به ھندوستان متصل کند ،که دربخش ھفتم اين گفتار بگونه ای
مشروح به آن اشاره خواھدشد.
در سالھای پيش ازکودتا و دھه نخستين سالھای ١٣٠٠
بيشترين مصرف مواد نفتی درايران ،نفت چراغ برای روشنايی خانه
ھا و بعضی گذرگاه ھا آنھم درشھرھا بودوھنوز بخاطر تعداد قليل
اتوموبيل و وسايل باربری وکارخانه ھا ومراکز توليد برق ،نه تنھابرای
ُ
درگستره ايران به
شرکت نفت ايران وانگليس توزيع وفروش نفت
خاطرناچيز بودن ميزان مصرفی نفت مقرون به صرفه نبود ،بلکه طبق
قرارداد دارسی خود را موظف به انجام اين کارنميديد ،به ويژه که تا
سال  ١٩٣٣شرکت نامبرده تنھا از چاه نفت مسجدسليمان وھفتگل بھره
برداری ميکرده است وھنوزبه استخراج نفت از ساير حوزه ھای مشمول
قرارداد نپرداخته بودتا با آنچنان فراورده ای که عمدتا ً به خارج صادر
ميشد پروژه ای برای ساختن راه آھن سرتاسری داشته باشد.
مصطفی فاتح ،نوشته است...» :درموقع عقد قرارداد ١٩٣٣
] ١٣١٢ھـ ـ خ[ تنھا معدن مسجدسليمان ومعدن ھفتگل استخراج
٣٣١

ک .ھومان

رضا شاه در آيينه اسناد

ميگرديد ،ولی از آن وقت به بعد کاوش واکتشاف باجديت زياد آغازشد
و به تدريج استخراج معادن آغازگشت ...در اينجا باز الزم ميآيد که به
حاشيه رفته ومطالب ديگری راکه تاکنون افشا نشده است بيان نمايم،
دو روز پس ازمالقات شاه ونمايندگان شرکتُ ،
شکوه الملک ]رييس دفتر
دربار رضا شاه[ مرا به دفترخودخواست وگفت شاه شما را احضار کرده
است ،ھنگام مالقات ،شاه گفت :تومدتی است که درشرکت ھستی و
قاعدتأ بايد اطالعاتی راجع به نفت کسب کرده باشی ،اکنون بگوبدانم چه
شرايطی بايد در امتيازنامه گنجانيده شودکه منافع ما را تأمين نمايد؟ در
جواب گفتم :امتيازسه جنبه مختلف دارد ،اول جنبه مالی آن که عبارت
از در آمد دولت باشد ،دراينجا شاه گفته مرا قطع کردوگفت ،دراين قسمت
نمايندگان دولت کامالً
متوجه ھستند و دستورکافی به آنھا داده شده
ّ
است ...و بعد پرسيد جنبه ھای ديگرش چيست؟
درجواب گفتم :دوم
جنبه اقتصادی نفت است که
ميبايد از شرکت خواست تا با
ارزانترين قيمت ،آنرا در
دسترس عموم قراردھد تا
اينکه سوخت ارزان که اساس
وپايه صنايع جديد است ،تأمين
گردد و مخصوصأ بايد کاری
کردکه فراورده ھای نفتی
درتمام نقاط ،حاضروآماده
برای فروش باشدوکشورايران
از وارد کردن نفت خارجی
]ازروسيه[ بی نياز گردد«.
٣٨٩

نوشته فاتح بخاطر مقامی که سالھا در شرکت نفت ايران و
انگليس داشته است وميتواند موردوثوق بوده باشد نيز به روشنی نشان
ميدھد که شرکت نفت ايران وانگليس بنا به داليلی که شرح آن گذشت،
کمترين توجه وطرحی وبرنامه ای برای توزيع موادنفتی به داخل ايران
نداشت تا در صدد برپايی خط آھنی ازشمال به جنوب بوده باشد ،بنابراين
چنين ّاتھامی که رضاشاه باپول وسعی ايرانی خواسته شرکت نامبرده را
انجام داده است ،باور وديدگاھی نادرست است.
در سال  ١٩٣٣پس ازلغوقرارداددارسی ازسوی رضاشاه،
مذاکراتی بين نمايندگان ايران وشرکت نفت ايران وانگليس بعمل آمد ،از
 ۵٠ - ٣٨٩سال نفت ايران٣٠٢ .

٣٣٢

ک .ھومان

رضا شاه در آيينه اسناد

جمله پيشنھادات نمايندگان ايران اين بودکه شرکت مزبور در پخش و
فروش فرآورده ھای نفتی درسراسرايران به بھای ارزان اقدام کند ،که
اين پيشنھادات ابتداموردقبول نمايندگان شرکت ودولت انگلستان
قرارنگرفت ،اما پس ازمذاکراتی چند ،شرکت از جمله پذيرفت درپخش
فراورده ھای نفتی درسراسرايران اقدام کند وباساختن مخازن در
شھرھای بزرگ ،وسايل فروش موادنفتی بی ظرف را فراھم آورد و از
سال  (١٣١۴) ١٩٣۵پااليشگاه کرمانشاه نيز گشايش يافت ودرھمان
زمان مخازنی برای انبارکردن موادنفتی بی ظرف دربسياری ازشھرھای
ديگرنيز برپاگرديد.
********
وسست ترين توجيه ،نوشته وگفته کسانی است
بی پايه ترين ُ
که ظاھراً براين باوربوده وھستندکه برپايی خط آھن سرتاسری مزبوربه
منظور بھره گيری دولت انگلستان درحمله ای به خاک روسيه بوده است
و گرنه به مصلحت بود که خطی ازغرب به شرق کشيده ميشد وعباس
اقبال آشتيانی ،ازسرآمدان اين گروه بوده است.
رد ديدگاه اين گروه ،ھمانگونه که
درمقدمه اين گفتارآمده
ّ
در ّ
است ،اظھارنظرھا وتحليل ھايی که در زمان رويداد حادثه ای ،ابرازويا
نگارش ميشود ،چندان معتبر و روشنگر تمامی زوايای تاريک رويداد
مورد نظرنميتواند بوده باشد ،ونوشته اقبال آشتيانی )که دربخش سوم
اين گفتار به آن نوشته اشاره شده است( و برخی ديگرکه درمخالفت ويا
انتقاد ازبرپايی خط آھن سرتاسری شمال به جنوب ،به آن استناد ميکنند
قوه
نيز مستثنی ازاين قاعده نيست ،چنين
نظريه ای ازجھت امکان از ّ
ّ
به فعل درآمدن آن ،يعنی لشکرکشی انگلستان به روسيه ازطريق خاک
ايران آنھم به دلگرمی ازراه آھن سرتاسری ايران ،بسيار سست وغير
منطقی است وشرايط زمان ومکان نيزوقوع چنين خيالپردازی را
نميتوانسته است موجب شود.
نورمن ،وزير مختار دولت انگلستان درزمانيکه به گفته مشھور
»آفتاب درسرزمين آن امپراتوری ھيچگاه غروب نميکرد« در گزارش
تلگرافی مورخ  ٢٠ژانويه  ١٩٢١به وزيرامورخارجه کشورش
مينويسد» :بھانه حکومت شوروی برای تخليه نيروھايش ازگيالن اين
است که آنھا ميترسند قوای شمال ]نورپرفورث[ پيش ازتخليه ايران به
باکو حمله کند ،اين ّادعای پوچی است که اين حمله بتواند از قزوين با
پشتيبانی نيرويی که در بغداد مستقراست صورت بگيرد ،حال گذشته از
اينکه اين استدالل تنھا بھانه است بايد گفت اين حمله غيرممکن است،
٣٩٠
زيرا ما وسايل حمل ونقل دريايی درشمال ايران نداريم.«...

 - ٣٩٠اسنادومکاتبات سياسی وزارت امورخارجه انگلستان ،ترجمۀ بھروز قزوينی١٧۴ .

٣٣٣

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

آن زمان که پس ازپايان جنگ جھانی نخست ،دولت امپراتوری
انگلستان بخاطرپيروزی درجنگ و وقوع انقالب بلشويکی درروسيه،
ُ
سردرگمی از رھگذر
که آن کشور در آشوب ونابسامانی ورھبرانش در
انقالب بسر ميبردند ،حرف آخر را از ميان دول )بجز دولت ّ
متحده آمريکا
که پس ازپايان جنگ جھانی نخست خودرا از مداخله در امور غير
کشورھای آمريکای شمالی ومرکزی وجنوبی کنارکشيده بود( ميزده
است ،نتوانسته بود به پشتيبانی ازژنرالھای ھوادار تزار و استقالل
طلبان قفقاز در برابرقوای ھنوزبه درستی سامان نيافته بلشويکھا ،ادامه
دھد ،سھل است که درخاک ايران نيزکه قوای بلشويکھا تا گيالن پيش
آمده بودند ،درخود يارای ايستادگی وجنگيدن با آنھا را نديد و به پشت
کوھھای منجيل عقب نشست و باالخره پس ازاندک زمانی ناگزيرشد
قوای نظامی اش را از خاک ايران خارج کندتا درصورت پيشروی
بلشويکھا مجبوربه مقابله نشود )در گفتار نخست بگونه ای مشروح به
اين رويداد پرداخته شد( آنگاه چگونه امکان داشت ھوای جنگ بادولت
شوروی را که پس ازاستقرارکامل ُ
درگستره خاک روسيه وسيبری و
ّ
ماورالنھر ،به يک دولت مقتدر تبديل شده بود ،درسر به پروراند ،آنھم
از راھی بسياردور و تنھا به دلگرمی از راه آھن سرتاسری ايرانّ ،
خطی
که يا قوای نظامی روسيه رابه سرعت به منابع نفتی خوزستان ميرساند
حيز انتفاع ميافتاد!؟ بنابراين
و يا با چند بمب ويا انفجاردر چند تونل از ّ
يک رشته راه آھن چه نقش مؤثری باچنان نقاط ضعفی که داشت
ميتوانست درجنگی باشوروی ،به نفع ارتش انگلستان ايفاکند!؟
تاريخ گواھی ميدھد که دولت انگلستان دررابطه باروسيه باھمه
قدرتی که درسده ھای ھفدھم وھيجدھم ميالدی داشته است وباھمه دل
نگرانيھايش از جانب روسيه ازبابت ھندوستان ،وزياده خواھی ھای آن
دولت درآسيای ميانه ،ھيچگاه به تنھايی با آن دولت به جنگ نپرداخته
است )تنھا جنگ بين انگلستان وروسيه جنگ معروف به شبه جزيره
کريمه بين سالھای  ١٨۵۴تا  ١٨۵۶با ھمراھی کشورھای عثمانی و
فرانسه و پيه مون بود و بس( سھل است که برای ترضيه خاطردولت
روسيه به منظورانصرافش از پيشروی به سوی ھندوستان ،بادسيسه و
تزوير از سرزمين ايران برای روسيه حاتم بخشی کرده بود.
طی دوبارجنگ ايران وروسيه در
خدعه ونيرنگ دولت انگليس ّ
زمان فتحعليشاه قاجار و قراردادھای  ١٩٠٧و  ١٩١۵که بدون حضور
و اطالع دولت ايران بين آن دودولت بسته شده بود ،به روشنی ُم ّبين
اين نکته است که دولت انگلستان برای حفظ ھندوستان ھمواره از ايران
مايه ميگذاشته است وشگفتا که زنده ياد عباس اقبال آشتيانی ،با ھمه
وقوف به دانش تاريخ چنان نظری ابرازداشته بود وعده ای نيز به
پيروی ازوی به تکراراين باور نادرست وغيرعملی پر داختندوشاھد چه
بھتر و روشن تر ازاين که نه تنھاجنگی بين انگلستان وشوروی در
نگرفت بلکه درجنگ جھانی دوم با انعقاد پيمان دوستی بين آن دو ،و
٣٣٤
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کمک رسانی مؤثردولت انگلستان به شوروی ،سبب پيروزی شوروی
بر آلمان نازی شد.
اين طيف از منتقدان برپايی راه آھن شمال به جنوب ،يقينا ً از
مؤثروپراھميت يکی ازارکان مھم نيروی نظامی درجنگ ،يعنی
نقش
ّ
بخش لُجستيکی آن ناآگاھند ،توان رزمی ھر ارتش درجنگ ،صر فنظر
وباروحيه ای قوی و
از نيروی انسانی ورزيده و برتروآموزش ديده
ّ
فرماندھان آگاه واستراتژيست ،امکانات وعملکردھای بخش لجستيکی
آن است که بتواند لوازم ومھمات موردلزوم را درجبھه ھای جنگ بدون
تأخير و بدور ازاشتباه وسردرگمی ،به موقع به واحدھای رزمی برساند،
که باتوجه به راه بسيارطوالنی )از انگلستان تا ايران( و ويژگی اقليمی
ازقوه به فعل درآوردن چنان خيال
روسيه وگستردگی خاک آن ،امکان
ّ
خامی نه تنھا بعيد ،بلکه ناشدنی بود وبدون ترديداين چنين چيزی
خيله ھيچيک از زمامداران انگليس خطور نکرده بود و ھيچ
ھرگز به ُم ّ
ِ
سند منتشرشده ای نيز به چنين موضوعی اشاره نميکند .کاری که
ناپلئون باھمه توانايی ونزديکی راه درآن فرومانده بود.
لرد ُک ُ
رزن ،طی تلگرام  ٧فوريه  ١٩٢٠به سرپرسی کاکس
وزير مختاروقت انگلستان درايران مينويسد...» :ازاين جھت بيفايده
است که حکومت ايران ياھرمقام ديگراين انتظارعبث راداشته باشدکه
ُگردانھا و ھنگھای بزرگ متفقين ]فرانسه وانگلستان و ايتاليا وآمريکا[
ناگھان درکشورشان پديدار شوند ،درصورتی که وضع کامالً آشکاراست
و ھمه ميدانندکه اعزام چنين نيروھايی ازحيطه امکان ما خارج
٣٩١
است.«...
********
پيش ازاين اشاره شده بودکه دکتر مصدق پس از شھريور
 ١٣٢٠طی نطقی دردوره چھاردھم مجلس شورای ملی ) ٧آبان
 (١٣٢٣ضمن انتقاد از رضا شاه ،گفته بود» :عوايد نفت تمامأ به
مصرف راه آھن وخريد اسلحه ومھمات رسيد که ايران به آن نياز
نداشت ،زيرا مابادول مجاورخيال جنگ نداشتيم که محتاج به آنقدر
مھمات شويم واگر آن مھمات برای مابود ،پس چه شد که در شھريور
 ١٣٢٠از دست ما رفت؟«
جای ھيچگونه ترديد نيست که رضاشاه ھرگز درخيال جنگ با
دولتھای مجاورنبود ،اما دکترمحمد مصدق با چه اطمينانی آن دولتھارابه
بھانه ھايی ُم ِ
قدم به جنگ باايران نميديد؟
عواملی ازجمله دغدغه خاطررضاشاه ،درجھت عمران وآبادی
و انجام پروژه ھای زيربنايی وروبنايی به منظورپيشرفت وتعالی
 - ٣٩١سيمای احمدشاه قاجار٣۶٣ .
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ونيازمبرم به پول برای انجام اين کارھا ،باتوجه به عزم راسخ
کشورش
ُ
و وسواس اودرخودداری ازدريافت وام ويا کمک خارجی بخاطريادواره
ھای تلخی که ازدريافت وامھای خارجی درزمان چندتن ازشاھان قاجار،
در ذھن او و مردم ايران نقش بسته بود ،امکان چنين انديشه ای را به
رضا شاه نميداد ،ضمنا ً بادودولت ابر قدرت ھمسايه )روس و انگليس(
کجا جرأت اين کاربود؟
بديھی است که کشورما مانندھمه کشورھای جھان بويژه بنابه
شرايط آن روزھايی که به آن در گفتار نخست پرداخته ام ،نياز ُمبرم
ومنجسم داشت ،دکترمصدق کدام کشوری رابه ويژه در
مسلح ُ
به قوای ّ
حد شرايط موجود
شرايط ُبحرانی وپرآشوب کشورما سراغ داشت که در ّ
ودرحدممکن ومقدورباسالح ھای روز
خود ،سازمانی بنام ارتش نداشته
ّ
مجھز نبوده است؟
ّ
چگونه ميشد درکشور پھناور و نا امن وآشفته وپرآشوب وناآرام
آن ايام ،به برقراری امنيت داخلی پرداخت که دکترمصدق خودبه روشنی
ايران پيش از اسفند  ١٢٩٩بوده ودراين باب
شاھد شرايط واوضاع
ِ
مطالبی در مجلس بيان داشته است که پيش ازاين به آن اشاره کرده ام،
تا جاييکه حتا پايتخت کشوراز تاخت وتازاشراروراھزنان درامان نبود،
و به وقت غروب دروازه ھای تھران به خاطر ممانعت از ورود آنان
بسته ميشد؟ ايکاش دکترمصدق درمجلس ويا درکتاب خاطراتش نوع و
تعداد سالح ھای خريداری شده درزمان رضاشاه راکه نيازی به خريد
آنھا نبود ،را اعالم ميکرد و به کلی گويی که درشنونده ويا خواننده
تصور نادرستی را القا ميکند ،اکتفا نميکرد.
استقرار يک نيروی نظامی درھر کشورصرفا ً برای تدارک جنگ
ِ
وارتقاء سطح آگاھی افراد به امور
با دول مجاور نيست ،برای آموزش
نظامی وتسليحاتی وآمادگی آنان دردفاع ازکشور نيزھست ،و ايشان
]محمد مصدق[ در زمان نخست وزيری با داشتن ھمه اختيارات قانونی
نه تنھا نسبت به انحالل بخشی از ارتش که دراين زمان بسی گسترده
جھز بود ،اقدامی
تروبا سالح ھای بيشتر و پيشرفته تراززمان رضاشاه ُم ّ
بعمل نياورد بلکه ازدولت آمريکا عالوه بر دريافت کمکھای مالی۴٢ ،
تانگ سنگين شرمن دريافت کرد ،درحاليکه ارتش ايران درھمان زمان
دارای چند سد تانک و بسياری زره پوش بوده است ،عالوه براين بيش
از  ٣٠٠تن از افسران رابرای آموزش عالی وديدن دوره ھای تخصصی
به آمريکا فرستاد.
پرسش اين است ،دکتر مصدق ،که رضاشاه را ازجھت خريد
سالح از محل درآمد نفت به باد انتقاد گرفت ،خود بھنگام زمامداری ،با
کدام بودجه واز چه محلی وبا کدام درآمد ،در شرايط ُبحران مالی ،دست
طی دوره آموزش عالی
به چنان خريد و اعزام سيصد افسر نظامی برای ّ
و دوره ھای تخصصی به آمريکا زده بود ،آنھم درشرايطی که يا چشم
٣٣٦
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کر ِم آمريکا دوخته بود ويا ناگزير به انتشار قرضه ملی شده
به اميد َ
بود؟
علی ميرفطروس ،درنوشته ای زيرعنوان »سازمان افسران
حزب توده و رويدادھای  ٢٨امرداد  «٢٤٩٢= ١٣٣٢مينويسد...» :از
اين رو دولت آمريکا با دادن کمکھای مالی وعمرانی وبھداشتی ازطريق
اصل چھار ،ضمن تقويت دولت مصدق ،کوشيد تا از توجه ايران به
شوروی يا از نفوذ آن کشوردرايران جلوگيری کند ،دراين راستا ،دولت
آمريکا در سال  [١٣٣١] ١٩۵٢عالوه برکمکھای مالی وبھداشتی
وعمرانی ،تعداد  ۴٢تانک شرمن به دولت مصدق تحويل داد و بيش
از ٣٠٠افسر ايرانی را برای ديدن آموزش ھای نظامی به آمريکادعوت
٣٩٢
کرد.«...
مصطفی فاتح ،مينويسد ...» :در تاريخ چھارم ارديبھشت
] [١٣٣١دکترمصدق نامه ای به سفارت آمريکا نوشته وپس ازاستقبال
از کمک آمريکا ،اظھارداشت» :تاآنجا که منابع ثروت واوضاع عمومی
ايران اجازه دھد ازاصول منشور ملل متحد پشتيبانی مينمايدوھمچنين
برای تقويت استعداد دفاعی خودآنچه ميتواند ،ميکندوازھرطرفی که
مورد حمله قرارگيرد ،باتمام قوا از آزادی واستقالل خود دفاع خواھد
کرد« فوری پس ازارسال اين نامه ،کمک اصل چھار بمبلغ  ٢٣ميليون
دالر و کسری به جريان افتاد ووزارت خارجه آمريکا اعالم داشت که
٣٩٣
کمک نظامی آمريکا به ايران ادامه خواھد داشت«.
مگر رضاشاه باتقويت بنيه نظامی ارتش ،ارتشی که تازه بنياد
نھاده بود ،ھدفی بجزتقويت استعداد دفاعی کشوروبرقراری امنيـت در
سراسر کشور آشوب زده و زھوار در رفته ای که از شاھان و زمامداران
نااليق وبی خيال قاجاربه ارث برده بود] ،فاميل ھای مصدق[ داشت که
دکتر مصدق درنامه اش به سفارت آمريکا تقويت بنيه نظامی را ازجمله
اھداف خود ،عنوان کرده بود ،وچرانامه به سفارت آمريکا!؟
گفتنی است که رضاشاه درراه برپايی ارتشی نوين ويک پارچه
نه تنھا ديناری از ھيچ دولتی طلب نکرده بود ،بلکه افسران انگليسی را
که نخست وزير وقت )سيد ضياء الدين( استخدام کرده بود را به
سربازخانه راه نداد و پس از گذشت بيش ازھفتادسال اززمان کناره
گيری اوحتا يک مکاتبه ازسوی رضاشاه به سفارتخانه ای ،درميان
اسناد منتشر شده ،ديده نشده است.
دکتر مصدق ،با اعزام  ٣٠٠افسر به آمريکا به دنبال چه ھدفی
بجز تقويت ُبنيه نظامی ايران بود؟ کدام داوری به دورازغرض وسياه
نمايی  ،کاری را که مصدق درتقويت نيروی نظامی ايران آنھم بادريافت
 - ٣٩٢سايت علی ميرفطروس
 ۵٠ - ٣٩٣سال نفت ايران۶٠٣ .
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کمک مالی ازيک دولت خارجی انجام داده است ،پسنديده ودرست
ميشمارد و درعين حال ،کار رضاشاه را درتقويت بنيه دفاعی ايران
آنھم بدون دريافت کمک مالی ويا استقراض خارجی ،نادرست وناپسند؟
آيا گفته ھا ونوشته ھای ايشان دراين باره ضرب المثل »يک بام و دو
ھوا« را درذھن انسان تداعی نميکند؟ و آيا غرض ازاعزام آن عده از
افسران به آمريکا ،نظری بجز تقويت وگسترش ھرچه بيشتريکانھای
وتھيه ھرچه بيشترسالح ومھمات بود وآيامگر دکتر مصدق با
نظامی
ّ
چنين کار و ھدفی قصد جنگ بادول مجاور را داشت؟
*******
اما در باره مصرف عوايد نفت ،دربرپايی راه آھن سرتاسری،
برخالف آنچه که دکترمصدق گفته ونوشته است ،نه تنھا ديناری از آن
عوايد برای برپايی راه آھن مزبور ھزينه نشد بلکه تمامی آن به مصرف
خريد سالح نيز نرسيد ،عوايد مزبور به پای کارھايی که درراستای
کارھای زير بنايی وعمران وآبادی درزمان کوتاه ھمان شاه صورت
گرفت نيز ريخته شد ،مگر عوايد نفت چه مقدار بود که بسنده آنھمه
کارھا ميبود؟ جای تذکراست که با اشغال نظامی روسيه وانگلستان ،تنھا
مقدم جبھه
بخشی از آن مھمات وسالح ھابويژه مربوط به پادگانھای خط ّ
مھمات
شمال وغرب وجنوب غربی ازدست رفته بود ،حال آنکه اسلحه و ّ
اکثر پادگانھا ازجمله تھران ،اصفھان ،شيراز ،خرم آباد ،اھواز و کرمان
و سيستان وبلوچستان ومشھدو کرمانشاه حتا تاحدودی تبريز ورضائيه
و ...که ھمچنان برقراربوده اند ،ازدست نرفته بود.
روسيه شوروی در جنگ با آلمان صرفنظر ازميليونھا نيروی
مھمات وسالح ھايی را از دست داده بود که ازنظررقم وارزش
انسانیّ ،
ازحد وشماربود ،چه کسی شنيد که دولت شوروی درمورد تھيه
بيرون
ّ
موردسرزنش حتا يکی ازمخالفان روسی آن دولت قرار
آنھمه سالح
ِ
گرفته باشد ،دولت شوروی ھم خيال جنگ با آلمان را نداشت اما درتھيه
ومھمات کمترين تعللّی نداشت.
آنھمه سالح ُ
درباره ازبين رفتن سالح ھايی که دکتر مصدق ازآن در رخداد
سوم شھريور  ١٣٢٠اشاره کرده وآن راتلويحا ً برباددادن عوايد نفت
برشمرده استِ ،آياکسی ازمردم بلژيک ـ ھلند ـ نروژ ـ دانمارک ـ لھستان
ـ فنالند ـ بلغارستان ـ رومانی ـ مجارستان ـ يونان ـ يوگوسالوی و ...که
با توجه به شرايط سياسی وموقعيت جغرافيايی شان درخيال جنگ بادول
مجاور خود نبودند ،دولتھای خودرا بخاطر ازدست دادن حتی کل سالح
ھا )نه بخشی از آنھا( بخاطر تجاوز ارتش آلمان به خاک آنھا مورد
سرزنش به شرحی که دکتر مصدق درمجلس جھاردھم بيان داشت که
»اگر آن مھمات وسالح ھا ازبرای ما بود ،پس چه شدکه درتجاوز ارتش
آلمان ازدست رفت؟« قرارداده بود؟
٣٣٨

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

تأسف است که اينگونه اتھامات بی اساس وغير منصفانه
جای ّ
از زبان وقلم کسی بر ميآيد که ھوادارانش اورادر فرھيختگی تاعرش
قديسی ساخته اند بدور از ھرگونه کم وکاستی ھا ،از
اعال ُبرده و از او ّ
کسی که آنچه را که به ديگران نميپسنديد ،خود مرتکب ميشد و از زدن
تھمت و افترا به ديگران ابائی نداشت که دراين باره شواھد بسياراست
و به نوشته ای ديگر نياز خواھد بود.
داريوش ھمايون ،درکتابی زير نام »نگاه از يبرون« درباره
ارتشی که رضاشاه بنيان نھاد مينويسد...» :ارتش ايران به معنی ھمه
رسته ھای نيروی مسلّح ونه تنھا نيروی زمينی ...مستقيما ً وبيش از
ھمه ،ساخته دست رضاشاه است ...اين ارتش پس ازآنکه درنخستين
سالھای سردار سپھی ورضاشاھی ايران را يکپارچه گردانيد و از تجزيه ِ
قطعی رھانيد ،کمک کرد تا ثبات ايران ـ آن بھره ازثبات که درشرايط
ايران امکان داشت ،درطول دھه ھا برقرار بماند ،در شھريور ١٣٢٠
حيثيت وسازمان ارتش ضربات ُکشنده ای واردشد ،با اينھمه آنچه از
بر
ّ
ارتش ماند نگذاشت ايران درجنگ ]جھانی[ دوم به سرنوشت اول
]جنگ[ جھانی دچار آيد ،وجود يک نيروی ّ
منظم که در سراسر کشور
موجوديت
پادگان داشت ،عامل قطعی بااثر اندازه نگرفتنی درنگھداری
ّ
ملی ايران بود ،چه کسی ميتواند انکار کند که بی ارتش ،ايران اشغال
شده نميتوانست دست نخورده ازجنگ بدرآيد ،اگر بياد آوريم که درجنگ
]جھانی[ اول ميھن پرستان ايرانی دريغ سی چھل ھزار سرباز را
ميخوردند که بتوانند کشور را از پايمال شدن اين وآن برھانند به ارزش
ارتش درجنگ دوم بيشترآگاه ميشويم ،بايدتوجه داشت که پايمال شدن
با اشغال تفاوت دارد ،درجنگ اول ايران پايمال بود ،چيزی مانند لبنان
امروزی ـ در جنگ دوم ايران تنھا اشغال شد مانندبيشتراروپای باختری
٣٩٤
و مرکزی«.
در لزوم برپايی يک ارتش ُمدرن ونيرومند در شرايط واوضاع
وپرآشوب و نا امن ايران درآن روزگاران ھمين بس که به
نابسامان ُ
بخشی از سخنرانی دکتر مصدق درجلسه نھم آبان  ١٣٠۴مجلس شورای
ملی ،پيش از انتخاب رضا خان به پادشاھی توجه کنيم.
ايشان درآن جلسه ازجمله چنين گفتند...» :اما اينکه ايشان يک
خدماتی به مملکت کرده اند گمان نميکنم بر احدی پوشيده باشد ،وضعيت
وضعيتی بودکه ھمه ميدانيم که اگرکسی ميخواست مسافرت
اين مملکت
ّ
کند اطمينان نداشت ،يا اگر کسی مالک بود ،ام ّنيت نداشت واگريک دھی
داشت بايستی چندنفرتفنگچی داشته باشد ،تا بتواند محصول خودش را
حفظ کند ،ولی ايشان از وقتی که زمام امورمملکت را دردست گرفته اند
امنيت مملکت کرده اند که گمان نميکنم برکسی
يک خدماتی نسبت به ّ
مستور باشد والبته بنده برای حفظ خودم وخانه وکسان وخويشان خودم
 - ٣٩٤نگاه ازبيرون-١٨٧ .

٣٣٩
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مشتاق ومايل ھستم که شخص رييس الوزرا ،رضاخان پھلوی نام دراين
امنيت
مملکت باشد ،برای اينکه من يک نفرآدمی ھستم که دراين مملکت ّ
و آسايش ميخواھم وحقيقت در پرتو وجودايشان مادر ظرف اين دوسال
اينطور چيزھارا داشته ايم ...و بحمدﷲ ازبرکت وجودايشان خيالمان
٣٩٥
راحت شده وميخواھيم يک کارھای اساسی بکنيم«.
امنيتی درگستره کشور ،بدون نيروی نظامی
آيا برقراری چنان ّ
و تجھيزات الزم وکافی امکان پذير بود؟ تا به برکت وجود سردارسپه،
دکتر مصدق وديگران به آسودگی سربر بستربگذارند؟
*******

پس از اشغال ايران ازسوی ارتش شوروی وانگلستان ،باپيمانی
که سران سه دولت آمريکا ـ انگليس وشوروی درتھران منعقد کردند ،و
ايران ظاھراً به عنوان کشوردوست وياری دھنده درآن پيمان شناخته
شد ،ارتش توانست پادگانھای نظامی اش رادراغلب مکانھای پيشين حفظ
و برقرار نمايد و وجود ھمين ارتش بود که توانست در زمان اشغال،
در برابر راھزنان وايالت سرکش وخانھای
متمردکه سر برآورده بودند،
ّ
عرض اندام کند )که دکتر مصدق نيز از آن ،در فرو خواباندن شورش
ابوالقاسم خان بختياری ،در ُگدارلندر سود جسته بود( و کشور را در
جھز به بخش اعظمی
شرايط جنگ جھانی اول قرار ندھد و اين ارتش م ّ
از ھمان سالح ھايی بودکه دکتر مصدق به انتقاد ازخريد آنھاپرداخته
بود ،گفتنی است که درسالھای اشغال ايران ،نه تنھا بخاطر ضيق مالی،
دولت قادر به تأمين پول الزم برای خريد سالح نبود بلکه به لحاظ حضور
 - ٣٩٥دکتر مصدق ونطق ھای تاريخی او-حسين مکی۴٨ .

٣٤٠
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نيروھای نظامی متفقين ،امکان خريدسالح ھای سنگين نيزنبود ،بدين
لحاظ ارتش ازسالح ھايی استفاده ميکرد که درزمان رضاشاه خريداری
شده بود و يا ازکارخانه اسلحه سازی کشورکه درزمان آن شاه برپا شده
ظرفيت آن کارخانه ،چرا که
بود بھره ميگرفته است ،آنھم نه ازھمه
ّ
روسھا با اشغال ايران ،اداره اين کارخانه را دردست گرفتند تا از برای
آن دولت نيزدراين کارخانه اسلحۀ سبک ساخته شود.
سرپرسی لورين ،وزير مختار انگلستان درايران درگزارشی به
لرد ُ
کرزن مينويسد...» :زمانيکه درپايان سال  ١٩٢١به ايران رسيدم
اوضاع داخلی اين کشورنه آرام بود ونه ثابت ،شورش کلنل محمد تقی
خان پسيان ،درخراسان ـ طغيان سيميتقو درآذربايجان ـ انقالب ميرزا
تمرد طوايف ترکمن ـ
کوچک خان درگيالن ـ چپاول ايالت شاھسون ـ ّ
قرارگرفتن طالش وماکوتحت نفوذشوروی ـ گرايش ُکردھا به ھمدستی
تجمع ايالت جنوب وجنوب غربی يعنی لُرھا و بختياريھا و
سيميتقو ـ
ّ
قشقايی ھا به رياست صولت الدوله ـ اعراب خمسه به رياست قوام
الملک ـ شيخ محمره وطوايف کوچک ساکن سرزمينھای ُمشرف بر بنادر
خليج فارس واقدامات آنھا ـ شورش درژاندارمری تبريز به فرماندھی
٣٩٦
الھوتی ووقايعی ديگردرايران وجودداشت«
عالوه برآنچه که لورين ازاوضاع داخلی ايران درآن روزھا ياد
کرده است ،بوير احمدی ھاوممسنی ھا درمنطقه بويراحمدی ُ
وکھگيلويه
ـ ايل شکاک وخانھای پشتکوه ـ ايلھای جوانرودی و ا ُورامانی در
کردستان ـ ايالت ھزاره وزعفرانلو در خراسان وسيستان ـ لھاک خان
)ساالرجنگ( در بجنورد ـ دوست محمد خان بلوچ دربلوچستان ـ اشرار
آرارات و نا امنی شھرھا وراه ھا ودھات بخاطر وجود راھزنان وباج
بگيران و ...ساليان درازی بودکه سراسرکشوررا بخاطر زمامداران
نااليق ]دوران قاجار[ ومداخالت بيگانگان نا آرام ونا امن ساخته بودند
و از دولت مرکزی فرمان نميبردند و ھر شيخ وخانی درحوزه اقتدار
فعال مايشاءبود ،اينھمه ناآرامی ھا واينھمه ياغيان وگردنکشان را
خود ّ
در ُگستره پھناور ايران باچه تدبير ووسيله ميشد آرام ،ودرکشورامنيت
مجھز به تسليحات پيشرفته روزوياآيا
برقرار کرد جزبا نيروی نظامی
ّ
مخالفان براين اعتقاد بوده اند که ايران برای ھميشه بايد برھمان پايه
ای که درعھد قاجارھا بود ،پايداربماند؟ ھيچ کشور مقتدری يکشبه به
قدرت واقتدارنرسيد و برای رسيدن به آن جايگاه ،آموزش وآگاھی و
تمرين تدريجی با ھمه سالحھا و دردست داشتن آنھا ازضروريات يک
ارتش کارآمد است وکاررضاشاه دراين باره نه اصراف کاری ،بلکه به
تدبير بوده است ،تاآنجا که دکتر مصدق را درسخنرانی نھم آبان ١٣٠۴
به تأييد آن واداشته بود ،اما پس از سقوط احمدشاه ،ھمه کارھای رضا
شاه به زير سئوال ايشان رفت!
 - ٣٩٦ايران درعصر پھلوی  -دفتر يک١٢٣ .
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سيروس غنی ،ازقول جھانگير آموزگار مينويسد» :درسالھای
نھايی سلطنت قاجارچيزی نبود که يک ايرانی بتواند به آن بنازد ،نظامی
که رضا شاه ،از احمدشاه ،قاجار برگرفت ،آميزه ای ازناتوانی سياسی،
٣٩٧
بی قانونی ،ستمگری ،نادرستی وعياشی بود«.
********
دکترمصدقُ ،م ّدعی بود که بخش بزرگی از درآمد نفت به
مصرف برپايی راه آھن سرتاسری رسيده است ،اينک نگاھی به درآمد
نفت و ھزينه ساخت راه آھن سرتاسری مياندازيم ،تا بدانيم سخنان دکتر
مصدق ،تا چه اندازه درست و يا نادرست بوده است ،ازاين رو به آمار
رسمی وزارت دارايی و بنگاه راه آھن ايران مراجعه ميکنيم:
مبلغ کلّ درآمدازمحل ماليات قندوشکروچای ،تاپايان ـ
کار ساختمان راه آھن سرتاسری

 ٢١٩,۵٠٠,٠٠٠تومان

مبلغ ھزينه شده

 ٢١٨,٨٠٠,٠٠٠تومان

اين آمارنشان ميدھد که ازمحل عوايد نفت جھت برپايی راه آھن
٣٩٨
سرتاسری کمترين ھزينه ای نشده است.
و اما کل درآمد نفت اززمان برتخت نشستن رضاخان سردارسپه
)ارديبھشت  ١٣٠۵تا شھريور ٣٣,١٢٠,٩٧۶ :(١٣٢٠ليره انگليس،
که با نرخ تسعير آنزمان به تومان مبلغی تقريبا ً معادل ١۴٠,٠٠٠,٠٠٠
٣٩٩
تومان بوده است.
بنابراين با توجه به آمار رسمی ارائه شده ميبينيم که وجوه
جمع آوری شده از محل عوارض قندوشکر وچای بسيار بيش از عوايد
نفت در مدت شانزده سال پادشاھی رضاشاه ،بودويا اگرعوايد نفت تنھا
به مصرف ساختمان راه آھن وخريد سالح ھا ومھمات ميرسيد ،آنھمه
کارھای عمرانی وزيربنايی ازقبيل احداث ھزاران کيلومترراه جديد
شوسه ومرمت وتسطيح جاده ھای غيراستاندارد موجود ،ساختمان سدھا
ُپل ،برپايی چندين کارخانه قندوسيمان وبرپايی سيلوھا ،راه اندازی
بخشی ازشبکه راه آھن وتسطيح وزيرسازی بخشی ديگر ازشبکه
مزبور ،تأسيس دانشگاه تھران ودانشسرای عالی ودانشسراھای
مقدماتی درشھرھای بزرگ وصدھا دبستان ودبيرستان دولتی واعزام
 ٢٣٩۵دانشجووافسربه خارج ازکشوربه منظورادامه تحصيالت عالی
در رشته ھای گوناگون وفراگيری فنون نظامی به ِم ُتد روز ،احداث
بيمارستانھای دولتی دربسياری ازشھرھا و برپايی درمانگاه ھا و
سازمانھای نيکوکاری وامدادی مانند شيروخورشيد سرخ وبنگاه حمايت
 - ٣٩٧برآمدن رضاخان و٣٩٣ ...
 - ٣٩٨سعيد نفيسی -تاريخ معاصر ايران  ،چاپ ،١٣۴۵ص١۶٨
 - ٣٩٩به نقل ازکتاب پنجاه سال نفت ايران نگارش مصطفی فاتح

٣٤٢
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مادران ونوزادان ،کارخانه اسلحه سازی وھواپيما سازی شھباز و
تأسيس فرستنده راديو و احداث بناھای عظيم دولتی وتاسيس محل
استقرار پادگانھا و پرداخت حقوق ومقرری کارکنان دولت وارتش و
بسياری ديگراز کارھای عمرانی وزيربنايی ُ
درگستره کشوربا توجه به
در آمدھای ناچيز دولت ازمحل سايرمنابع مانندعوايدگمرکی و دخانيات
)تأسيس در سال  (١٣١۶و سود ناچيز بانک ملی بادرآمد سالھای
فعاليتش ومالياتھای مستقيم وبعضی عوارض ناچيزومنابع کم
نخستين
ّ
اھميت تر ديگرکه دکترمصدق ،شاھد ھردو دوره )قاجار و رضا شاه(
بوده است ،چگونه وبا کدام عايدی ديگرصورت گرفت؟
متأسفانه بگونه ايکه پيش ازاين اشاره شده است ،اغلب انسانھا
به ھردليلی به دنبال بررسی و واکاوی آنچه راکه ميشنوند و يا ميخوانند،
نميروند و بعضی ازنويسندگان وسخنوران با آگاھی به اين نکته ،ازھر
وسيله ايکه ھدف شان راتوجيه کند برای ِاعمال اغراض خودبھره
ميگيرند ،مينويسند وميگويند! حيف!

٣٤٣
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ﺑﺨﺶ دﻫﻢ:
ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات دﻛﺘﺮﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق
دربخش سوم اين گفتارآمده بودکه به ھنگام طرح اليحه برپايی
راه آھن سرتاسری ،پيشنھاد دکتر مصدق اين بوده است که دولت بجای
پرداختن به ساختمان راه مزبور ،اقدام به ساختن چندکارخانه قند وراه
شوسه جديد وترميم وتسطيح جاده ھای موجودکند .حال ببينيم که رضا
شاه در مدت شانزده سال پادشاھی اش ،ضمن ساختن راه آھن سرتاسری
تاچه اندازه دراينباره توجه داشته واقدام کرده است.
الف :احداث کارخانه ھای قندسازی:
ازآغاز کاراحداث راه آھن سرتاسری ،نسبت به ساختمان چندين
جدانه ای صورت
کارخانه قندسازی نيزدرنقاط مختلف کشوراقدام ُم ّ
گرفت.
مھديقلی ھدايت )مخبرالسلطنه( ،ضمن شرح کارھای انجام شده
در سال  ١٣١٠مينويسد...» :بعقيده من ميبايست قند از نيشکر ساخته
شود ،آنھم درمازندران وخوزستان ،فرصتی ميخواست ،چغندر را
نزديکتر به کار ديدند ...فعالً در ورامين ـ کرج ـ کھريزک وکنار بند امير
٤٠٠
در فارس کارخانه ھای قند دايراست«.
نوشته ھدايت بروشنی حکايتگر آن است که رضاشاه برای
دستيابی سريع به قند محصول داخلی ،کاشت وبرداشت چغندر قند را که
استحصال آن به زمانی کمتر از نيشکر نياز دارد ترجيح ميداده ونشان
ميدھد که دراين باره تاچه ّحد بی تاب بوده است.
دکتر بھاالدين پازارگاددرکتاب کرونولوژی تاريخ ايران عالوه
برکارخانه ھای قند سازی که از آنھا نام برده شد ،ازبرپايی کارخانه
٤٠١
قندسازی شاھی نيز در سال  ١٣١٣نام ميبرد.
کارخانه ھای قندسازی شازند و فريمان نيز از جمله کارخانه
ھای قندسازی است که در زمان کوتاه پادشاھی رضاشاه احداث شده
٤٠٢
بود.
سر ريدر بوالرد ،ضمن ان ِ
تقادآميخته به ريشخند از رضاشاه و
تحقير ايرانيان ،نوشت...» :شاه درعين حال ميخواست مراکز صنعتی و
 - ٤٠٠خاطرات وخطرات ٣٩٢ـ ٣٩٣
 - ٤٠١کرونولوژی تاريخ ايران٢٣۵ .
 - ٤٠٢گفته شده رضا شاه بزرگ بسيار عالقمند بوده فريمان را به مرکز استان خراسان مبدل کند تا
ارزش مشھد کم ،کم زايل شود .به ھمين منظور ساختمان ھای اداری در فريمان ساخته ميشده است.
ويراستار
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کارخانه ھای ُمعظم درنواحی مختلف مملکت بسازد ،به عنوان مثال يک
کارخانه عظيم کنسروسازی دربندرعباس ساخته شد ،وھرجاکارخانه
٤٠٣
قندی وجوددارد.«...
ميرزايحيی دولت آبادی ،مينويسد » :کارخانجات قندسازی ونخ
٤٠٤
ريسی وپارچه بافی وغيره ،پی درپی افزوده ميگردد.«...
روزنامه گريت بريتيش اند دی ايست ،درمقاله ای به تاريخ ١۴
مارس ٢٣] ١٩۴٠اسفند [١٣١٩نوشت» :ايران اکنون دارای چندين
کارخانه قندسازی است ،محصول ساالنه چغندر قند سيصدھزار ُتن
٤٠٥
است.«...
نی ير ايست اينديا ،در  ٣١می  ١٩٣۴برابر با  ١٠] ٢٤٧٣خرداد
 [١٣١٣نوشت» :دولت باکشت وتوليد چغندردرحوالی تھران بسيار کار
عاقالنه کرد و دو کارخانه قندھم که اکنون بھره ميدھند تأسيس نموده
است ،طبق برنامه بايد تا پايان دوسال مقدارکافی چغندربرای خورند ٩
٤٠٦
کارخانه ديگرتوليد گردد«.
مورنينگ پست ،در تاريخ  ٢١مارس ] ١٩٣۴اول فروردين
 [١٣١٣نوشت» :ازخدمات برجسته وی ]رضاشاه[ چندين فقره
اصالحات مالی وقضايی وراه سازی وساختمان شش کارخانه جديد قند
٤٠٧
را بايد ذکرنمود«.
کاری که درزمان پادشاھی قاجارھا ،برپايی حتا يک کارخانه در
کھريزک به دست ميرزا علی خان امين الدوله امکان پذيرنشد.
ب :راھسازی وترميم وتسطيح جاده ھای موجود:
رضاشاه ،درباره جاده سازی وارتباط ھرچه بيشتر و بھتر بين
شھرھا وآبادی ھانيز بی تاب بود ودرزمان ١۶سال سلطنت او چندين
ھزار کيلومتر جاده شوسه با استاندارد بين المللی ساخته شد ،اما پيش
از آنکه به گامھايی که نامبرده در اين راه برداشته بپردازيم ،بی مناسبت
نخواھد بود که به وضع ارتباطات داخلی ايران پيش ازروی کارآمدن
رضاشاه بگونه ای گذرا اشاره ای داشته باشيم.
احمد کسروی ،که درعھد احمدشاه قاجار به سمت رياست
دادگستری خوزستان منصوب شده بود ،درباره چگونگی رفتنش به
شوشتر مرکزاين استان درآن ايام ،چنين مينويسد...» :من نيز که
نگارنده اين نامه ھستم ،بنام رييس عدليه خوزستان در ھفدھم جمادی
 - ٤٠٣خاطرات بوالرد١٠۶ .ـ ١٠٧
 - ٤٠٤حيات يحيی ،دفتر چھارم۴٠۶ .
 - ٤٠٥رستاخيزايران٧٧۶ .
 - ٤٠٦رستاخيزايران٦٦٦ .
 - ٤٠٧رستاخيزايران٦٥٩ .
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الثانی از تھران ازراه بغداد و بصره روانه و در شب دوازدھم رجب به
محمره ]پس از گذشت  ٢۶روز[ رسيدم وفردای آن روز شيخ را
]شيخ خزعل فرمانروای مطلق العنان خوزستان درآن زمان[ درعبادان
]خرمشھر[
]نام پيشين آبادان[ در درون کشتی ديدارکرده به محمره
ّ
بازگشتم و از آنجا به ناصری ]اھواز[ وازآنجابه شوشترکه جايگاه عدليه
٤٠٨
بود رفتم«.
رضاشاه نيزبه ھنگام نخست وزيری برای سرکوب شيخ خزعل
دارنده نشان ويکتوريا ،از دولت امپراتوری انگلستان ،ناگزير شده بود
از طريق اصفھان ـ شيراز ـ بندربوشھر وھنديجان وارد خوزستان شود،
چرا که ازطريق لرستان راھی به خوزستان وجود نداشت و کوره راه
امنيت برخوردار نبود بلکه برای لشکر کشی
ھای موجود نه تنھا از ّ
نيز مساعد نبود.
پدر نگارنده نيزتعريف ميکردکه درزمان جوانی بقصد زيارت
مشھد ،ابتدا از بندر انزلی سوار برکشتی شده وپس از پياده شدن در
بادکوبه ،سواربرکشتی ديگربه مقصد بندر"گر
اسنوودسک" در شرق
ُ
دريای مازندران شديم و از آنجا بادليجان به عشق آباد مرکز ترکمنستان
و سپس ازطريق باجگيران وقوچان به مشھد رسيديم ،چرا که ھمان
کوره راه تھران ـ شاھرود ـ سبزوارـ نيشابور ،بخاطر راھزنان ترکمن نا
متضمن خطرات مالی وجانی بود.
امن وعبورازاين کوره راه
ّ
تأسف بودکه برای سفر به خراسان وخوزستان بخاطرنا
جای ّ
امنی ھا ونبود جاده ،ناگزير ميبايست ازخاک کشوربيگانه عبورومرور
ميشد و اين منحصر به نوشته کسروی وياگفته پدر نگارنده نبود ،بسيار
کسان ديگرنيزدراين باره نوشته اند و بطور کلی سفروحمل ونقل
کاالھای بازرگانی بين شھرھا وآبادی ھا در درون کشورکه ھمجوار با
کشور ھای بيگانه نبودند نيز از دستبرد وغارت راھزنان وباج بگيران
دلھره وخطر نبود.
که گاه باخطرجانی نيز ھمراه بوده است ،بدور از ُ
دکتر عبدالحسين زرکوب ،مينويسد...» :ايجادجاده ھای ّ
منظم
که الزمه حفظ وحدت مملکت ورفع ھرگونه شورش واغتشاش محلّی
اھميت داشت وميرپنج سابق ]رضاشاه[ که
بود ،ازجھت بازرگانی ھم
ّ
وترددکرده بود ،ضرورت اين
سالھا در اکثر واليات وجاده ھالشکرکشی
ّ
معنی را از ھمان آغازسلطنت دريافت ودرتعريض جاده ھا و ايجاد ُپلھای
٤٠٩
ارتباطی ،اھتمام تمام نشان داد«.
سيروس غنی ،مينويسد...» :بايد در نظرداشت که در سال
 ١٣٠٨برنامه بسياردامنه داری برای احداث جاده سازی شروع شده
بود ،وايران در سال  (١٩٤٠=٢٤٧٩) ١٣١٩بيش از  ٢۶ھزار
 - ٤٠٨به نوشته ھای کسروی نگاه کنيد.
 - ٤٠٩روزگاران٨۶٩ .
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کيلومتر جاده داشت ،جاده ھای اتومبيل رانی ،بسياری ازآنھا از ميان
نواحی کوھستانی ]ميگذشت[ فقط چندتايی اسفالت و ]بق ّيه[ به معيارھای
اروپايی ،ابتدايی بود ولی برای کشوری که ھيچگونه وسيله حمل ونقل
٤١٠
سريع به خودنديده بود ھمينھا پيشرفت عظيمی بود«.
عبدالحسين مفتاح ،نوشته است...» :پس از گشايش بانک ّ
ملی
)در سال  ١٣٠٧ھـ ـ خ  ١٩٢٨=٢٤٦٧م (.نوبت گشودن مشکل سوم
رسيد ،فراھم کردن ارتباط سريع بين استانھای شمالی با جنوب بوسيله
راه ھای شوسه وراه آھن ،تا استانھای شمالی بتوانند خود را از فشار
قيمتھای ديکته شده روسيه شوروی برای کاالھای آنھا نجات دھند ،زيرا
روشی راکه شوروی درمعامله با کشاورزان وبازرگانان شمالی بکار
بسته بود برآيندش بيچاره کردن کشاوزر و ورشکستگی بازرگانان
٤١١
بود«.
ميرزايحيی دولت آبادی ،که بانگاھی ترديدآميز نسبت به مزايا
و لزوم احداث راه آھن مينگريست وآنرا به سود شرکت نفت ايران و
برميشمرد ،مع ذلک ضمن ھمان سلسله نوشته ھا درباره راه
انگليس
ُ
سازی درزمان رضاشاه نوشت...» :البته به مقتضای سليقه شاه که
دوست ميدارد مملکت آباد گردد و درعھداوکارھای بسيار شده باشد ُط ُرق
٤١٢
و شوارع درتمام مملکت ساخته شدوميشود«.
مھديقلی ھدايت ،درکتابش آورده است»...ھفتم آبانماه ١٣٠٧
شاه برای افتتاح راه شوسه خرم آباد ـ دزفول تشريف بردند و وزراء و
٤١٣
معاريف دررکاب بودند«.
روزنامه کامرس ريپورتر ،طی مقاله ای در  ٢مارس ١٩٣١
]١٢اسفند [١٣٠٩نوشت...» :دولت دراجرای برنامه ساختن راه ھا در
سراسر کشور ھيچ فروگذارنکرده است ...طبق گزارش ھانری ويالرد،
کنسوليارمقيم تھران ]کنسوليار آمريکا[ عوارض قندوچای درسال
 [١٣٠٩] ١٩٣٠که برای تکميل راه انديمشک بايد به مصرف برسد،
به چھار صد و بيست و پنجھزارتومان يا معادل  ۴٢٧,٩٧۵دالر بالغ
گرديد و مھمترين قسمت برنامه راه سازی ايران است وشايد تا مدتی
کمتر از يکسال کاميونھای بزرگ بتواننددراين راه رفت وآمد کنند...
برای نگاھداری جاده ھاتوجه زيادی شده ،راه جديد قزوين به تبريزبه
تدريج خاکريزی وتسطيح شده وعده ای مسافر از راه ناتمام کناره مشھد
سر ]بابلسر[ تارشت عزيمت نموده اند ...اصالح راه ايران وعراق )جاده
رواندوز( بخوبی پيشرفت ميکند ...انتظار ميرود که راه حيدرآباد از کنار
اروميه تاموصل به زودی استان آذربايجان را به دريای مديترانه
درياچه
ّ
 - ٤١٠برآمدن رضا خان و۴٨۶ ...
 - ٤١١ايران ُپل پيروزی٩۵ .
 - ٤١٢حيات يحيی  ،دفتر چھارم۴٠۶ .
 - ٤١٣خاطرات وخطرات٣٨۴ .
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ّ
متصل سازد ...برای نقشه برداری يک شاھراه بزرگ واحداث جاده ھای
٤١٤
فرعی ھيأتی از مھندسين به خراسان اعزام گرديده اند«.
روزنامه رويال ايشيان سوسايتی ،در تاريخ اکتبر ١٩۴١
]آبانماه  [١٣٢٠پس ازکناره گيری رضاشاه از مقام پادشاھی نوشت:
ارتباطيه وراه ھای ايران بسيار
»...در دوره سلطنت شاه سابق وسايل
ّ
بسيار توسعه يافت ،زيرا تاپيش از سلطنت او غيراز راه شوسه انزلی ـ
تھران که روسھا ساخته بودند و چند راه ديگرکه بوسيله قوای نظامی
انگليس احداث شده بود ،راه ديگری درايران وجود نداشت وبرنامه
وسيع راه سازی سراسر کشور در زمان سلطنت اوبه موقع اجرا در
٤١٥
آمد«.
فتح ﷲ نوری اسفندياری ،درکتاب رستاخيزايران ،مطلبی راکه
خبرنگارمونترال ديلی استار ،در ١٢اکتبر  ٢٠] ١٩٢٨مھر ماه [١٣٠٧
در آن رسانه آورده است ،عينا ًچنين نقل ميکند...» :او ]رضاشاه[ به
ارتباطيه
وجود وسايل
جديداھميت زيادميدھد و بھمين منظوربرای راه
ّ
ّ
سازی مبلغ مخصوصی کنارگذارده شده وجاده لرستان که شمال ايران
را به استان زرخيز خوزستان وخليج فارس متصل ميسازد در پايان
٤١٦
امسال تکميل خواھدشد«.
مورخ  ٢۶ژانويه
ھمودرھمين کتاب به نقل ازنشريه تايمس،
ّ
 ٣] ١٩٢٧امرداد  [١٣٠۶آورده است...» :براثرساختن راه ھای
موتوری ،روح تازه به زندگانی اقتصادی وتجاری اين کشوردميده شده
و تغييرات مھمی در آن پديدارگرديده است وطول جاده ھای موتوری
رويھمرفته اکنون به شش ھزارمايل ميرسد ...درآمد ماليات راه برای
ساختمـــان جــاده ھــای تازه ونگاھداری راه ھای فعلی بمصرف
٤١٧
ميرسد«.
عبدﷲ مستوفی ،مينويسد...» :يکی ازجھات خراب ماندن
عربستان ]خوزستان[ بی راھی بود ،نزديکترين راه تھران به خوزستان،
ھمين راھی است که پھلوی مرحوم ازميان کوه ھای لرستان به آنجا
کشيده وبوسيله اين شوسه ،بروجرد را به خرم آباد وخرم آباد رابه
اھواز و اھواز را به آبادان وخرمشھروصل کرده است ،در ادوار قبل
اين راه وجود نداشت ووجودايالت لرستان درسراين راه ھم مانع بزرگی
برای رابطه شمال کشوربه اين ناحيه زرخيزبود ،ازکوه ھای بختياری
ھم ممکن بود به عربستان ]خوزستان[ بروند ولی اين راه ھم درتصرف
ايل بختياری وبه ھمين جھت بود که فرستادن قشون به عربستان و اداره
ّ
حتی
کردن آنجا برای دولت ايران جزو خواب وخيال بشمار ميآمد،
 - ٤١٤رستاخيزايران۵١۴ .ـ ۵١۵
 - ٤١٥ھمان ٨٠۵ .تا ٨٠٧
 - ٤١٦ھمان٤٤٧ .
 - ٤١٧ھمان٣٧٠ .
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صفويه ھم به جھت ھمين دو محظوربوده که پاپی آبادی
ميتوان گفت که
ّ
خوزستان نشده اندّ ،
واال چگونه ممکن است که شاه عباس کبير که بندر
عباس را آباد ميکند ،به آبادی اين ايالت که از حاصلخيزی وعايدی
سرشار آن داستانھای افسانه مانند در تواريخ مندرج است ،عنايتی نکند
٤١٨
و با وجود نزديکی به اصفھان يک قدم دراين راه برندارد«.
نشريه گالسکوھرالد ،در تاريخ  ٣٠نوامبر  ٩] ١٩٣۶آذر
 [١٣١۵نوشت...» :در سال  [١٣٠۴] ١٩٢۵در تمام کشوريک
ھزارمايل راه شوسه وجودنداشت ودرآن تاريخ ايران سرزمين ُ
شتر و
قاطر محسوب ميشد ،ولی اکنون جاده ھای جديد به ميزان دوھزار مايل
٤١٩
در ھرسال ساخته ميشود«.
آنچه دراين بخش اگرچه بگونه اندک ازبسيار به نظررسيد به
روشنی بيانگرآن است که رضاشاه ھمزمان با احداث راه آھن
سرتاسری ،از ساختن راه ھای شوسه جديدومرمت وتسطيح وتعريض
جاده ھا و کوره راه ھای موجود و برپايی چندين کارخانه قندسازی که
از توصيه ھا ودل نگرانی ھای دکترمصدق دردوره ھای پنجم وششم
مجلس بود ،غافل نبوده است ،اما ميبينيم آنچه را که دکترمصدق برای
کشور ومردمش ضروری ميپنداشته است وبدست رضاشاه به انجام
رسيده بود ،پس از شھريور  ،١٣٢٠با ھمه ِاشراف به برپايی شبکه
ھايی که دردست اقدام بود وپس ازسوم شھريور ١٣٢٠متوقف مانده
بود ،درمجلس ودر کتاب خاطراتش که درسال  ١٣۴٢نگاشته شده
است ،ضن تکرار آنچه را که درباره بی مورد بودن احداث راه آھن
سرتاسری شمال به جنوب در سالھای  ١٣٠۵و  ١٣٠۶در مجلس بيان
کرده بود ،درباره برپايی چندين کارخانه قند واحداث ھزاران کيلومتر
جاده جديد ومرمت وتسطيح راھھای قديم که ازجمله دغدغه خاطر وی
بود نيز کمترين اشاره ای نميکند سھل است که ھمچنان برديدگاه سالھای
پيش خود پای ميفشارد!
ايکاش مشاراليه به مصداق »عيب می جمله بگفتی ھنرش
نيزبگو« ،ضمن گفتار ونوشتارش ،اشاره ای نيزبه انجام کارھايی که
به دولت توصيه ميکرده وآنرا مفيد به حال کشور ومردمش ميدانسته
است ميکرد ،تاچنين استنباط شودکه پيشنھادات ويا انتقادات وی صرفأ
از روی انصاف و بمنظور راھنمايی بوده است نه مخالفت و يا ُبغض و
غرض ورزی.
ويا آيا ميتوان براين باوربودکه سکوت ايشان دراينباره بدان
سبب بوده که نخواسته است به رضاشاه که به جای قاجارھا نشسته
بود ،حتا آنجا که ميديد توصيه ھايش درمورد جاده سازی وبرپايی
 - ٤١٨شرح زندگانی من ،دفتر سوم۶٣٣ .
 - ٤١٩رستاخيزايران٧٣۵ .

٣٤٩

ک .ھومان

رضا شاه در آيينه اسناد

کارخانه ھای قندسازی ھمزمان با احداث راه آھن بدست او انجام شده
است ،کمترين بھا و اعتباری ببخشد؟
ُطرفه اينکه دکتر مصدق ،با اينکه بارھا برلزوم احداث ومرمت
جاده ھا پای ميفشرد ،در کتاب خاطراتش با اشاره به جاده ١١٠٠
کيلومتری خرمشھرـ تھران ـ بندر پھلوی که در زمان "محمد رضا شاه"
بخاطر ترافيک متراکم ،دردست مرمت وتعريض واسفالت کاری بود
نوشته است...» :کمااينکه راه اسفالته خرمشھر ـ پھلوی ھم که ١١٠٠
کيلو متر طول آن است وسازمان برنامه آنرا ميسازد و يکی از مفاخر
عصر سلطنت محمدرضاشاه پھلوی است درحکم اين راه ]منظور ايشان
٤٢٠
راه آھن سرتاسری است[ قراردارد و بلکه ازآن ھم بدتراست.«!...
اھميت زياد
بطورقطع ويقين يکی از جاده ھايی که از ّ
برخورداربوده وھست ،ھمين جاده  ١١٠٠کيلومتری ميباشدکه منطقه
نفتی وحياتی کشوريعنی خوزستان وخليج فارس رابه مرکزايران متصل
ميکند ،ھمين جاده وراه آھن ،چه دررژيم گذشته وچه پس ازآن به موجب
آمار وزارت راه ونيروی انتظامی ازجھت ترافيک )چه بازرگانی وچه
اھميت ترين جاده ھای ايران بشمار ميرود
گردشگری( از مھمترين وپر
ّ
و نگارنده که بيش از بيست سال در خوزستان دريک نھاد اقتصادی
اھميت اين جاده ھا و ترافيک پر
خدمت ميکرده است از نزديک شاھد
ّ
تراکم آن بوده است.
وباز ايکاش دکتر مصدق بجای ُکلّی گويی ،درباره چرايی بدتر
بودن جاده اسفالته مزبورنسبت به راه آھن سرتاسری نيز توضيح ميداد
ھميت راه ھا
تا تصورنشودکه ازپی آنھمه جوش وخروشی که درباره ا ّ
از خودنشان ميداده است با گذشت چھاردھه ،باراه سازی نيز مخالف
شده بوده است و آن رانيز از خيانت ھای محمدرضا شاه ميدانسته است!
*******

 - ٤٢٠خاطرات وتألمات٣۵٠ .

٣٥٠

ک .ھومان

رضا شاه در آيينه اسناد

ﺑﺨﺶ ﻳﺎزدﻫﻢ:
دﻳﺪﮔﺎه ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮاز ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﮕﺎران وﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن
درﺑﺎره راه آﻫﻦ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮي
در کتاب رستاخيزايران بخشی از مقاله "ليوتنانت کماندر.ج ـ
نشريه "دی ديفری" در تاريخ  ٣ژوئيه ١٩٢٧
کنورثی" مندرج در
ّ
]١١تير [١٣٠۶به شرح زيرآمده است ...» :راست است که راه ھا و
جاده ھای بسيار ساخته شده وحمل ونقل موتوری امکان پذيرگرديده ولی
تا وقتی راه آھن درسراسرکشورساخته نشود ،ايران ھيچگونه پيشرفت
ترقی نخواھد نمود ...نبودن راه آھن درايران يکی ازآثار برجسته و
مشھود مشکالت سياسی قديم است که براثر رقابت وحسادت ميان آلمان
و انگليس وروسيه برای اين کشورتوليد زحمت و دردسر نمود و اکنون
چندين سال است که طرح ھای مربوط به راه آھن درتھران موضوع
٤٢١
بحث وگفتگوقرارگرفته است«.
مھدی بامداد ،مينويسد» :از حق نبايد گذشت که شاه فقيد
مفصل و
خدمات برجسته ای نسبت به مملکت انجام دادکه درخور کتاب
ّ
جداگانه ای است ،ازآن جمله ايجاد امنيت کامل درسراسرمملکت،
ّ
متحدالشکل کردن ارتش ايران ـ کشيدن خط ]آھن[ سرتاسری ايران،
اعزام محصل به اروپا برای تکميل تحصيالت دررشته ھای گوناگون و
٤٢٢
تأسيس دانشگاه و.«....
عبدالحسين مفتاح ،مينويسد...» :ھمت وفکر روشن وميھن
دوستانه رضاشاه بدون اينکه ديناری ازبيگانگان وام بگيرد ،با گذاردن
ماليات ناچيزی برقندوشکر ،انجام شد ،يعنی ھمه مردم کشوربا گشاده
٤٢٣
رويی درساختن راه آھن سھيم ]شدند[ وھمت گماشتند«.
نشريه مونترال ديلی استار ،طی مقاله ای به تاريخ  ١٢اکتبر
ّ
 ٢٠] ١٩٢٨مھر  [١٣٠٧نوشته است...» :بعد راه آھن مھمی از
بندرگز در کرانه بحرخزر از راه تھران ،قزوين ،ھمدان واھواز تا خليج
فارس کشيده خواھد شد ،ھزينه ساختمان اين راه آھن ازمحل در آمد
انحصار قندوشکروچای که ساالنه به يک ميليون ليره برآوردميشود،
سد روی رود
تأمين ميگردد ،يکی ازنتايج ساختن راه آھن وکشيدن ّ

 - ٤٢١رستاخيز ايران٣۵٨ .
 - ٤٢٢تاريخ رجال ايران ،دفتردوم٨ .
 - ٤٢٣ايران ُپل پيروزی – ٩۵ .عبدالحسين مفتاح جانشين وزير خارجه دوران نخست وزيری مصدق
است .از آنگلوفيل ھا وطرفداران پروپا قرص سياست انگليس بوده و پدرش بدليل باز کردن رمز
نوشته ھای دبار قاجار و تحويل به انگليسی ھا نام فاميل »مفتاح« را گرفته است .ويراستار

٣٥١

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

کارون دراھواز ،اينک محصول پنبه که صدھاسال پيش ازاين در
٤٢٤
خوزستان رونق بسزايی داشته ،دوباره تجديد حيات خواھدنمود«.
روزنامه رويال ايشيان سوسايتی ،درمقاله ای با عنوان پانزده
سال سلطنت رضاشاه پھلوی ،در تاريخ اکتبر ] ١٩۴١آبان [١٣٢٠
نوشت ...» :يک خدمت بزرگ ديگر رضاشاه کشيدن راه آھن سرتاسری
از بندر جديد شاھپور درنزديکی رأس الخليج ]فارس[ تا بندر شاه در
جنوب شرقی بحرخزربود ...چون راه آھن ايران ازميان رشته کوه ھای
عظيم ميگذرد از اين جھت ساختمان آن ازنظر فنی ومھندسی يکی از
٤٢٥
شاھکارھای عجيب دنيا بشمارميرود«.
دکترعبدالحسين زرکوب ،مينويسد...» :ايجاد يک راه آھن
سرتاسری راھم که ميبايست تدريجا ًباگسترش شبکه ھايش تمام نواحی
دور افتاده کشوررا بھم مربوط نمايد ،يک امر ضروری برای تجديدحيات
اقتصادی کشورتلقی ميکردودرحاليکه دست زدن به چنان امرخطيری به
نظر بيشتر اطرافيانش غيرممکن بود ،طرح آنرا تدارک ديد و از طريق
ماليات قندوشکرکه درواقع مخارج اين اقدام راسرشکن ميکرد ،خليج
فارس را با دريای خزر ّ
متصل کردوايجاد ده ھا ُپل وتونل که برای چنين
٤٢٦
کاری ضرورت داشت«.
طی مقاله ای به تاريخ  ١٨اکتبر ١٩٢٧
روزنامه تايمزاف ايندياّ ،
مھر  [١٣٠۶نوشت...» :شاه درمراسم افتتاح نخستين ايستگاه
]٢۶
ّ
بطورجدی دست بکارگرديده است ...با روش خصومت آميز
راه آھن
ّ
ايران نسبت به عراق ]تحت سرپرستی ونظارت مستقيم دولت انگلستان
در آن زمان[ احتمال نميرودراھی که خط بغداد ـ خانقين را به تھران
ّ
متصل کندطی ساليان دراز تکميل شود و نتيجه اين خواھدبودکه راه آھن
سرتاسری ايران به ضرر راه فعلی تھران ـ بغداد ـ بحرخزر ،ايران را با
دنيای خارج مرتبط سازد ...اين خط آھن ،ايران غربی را با خليج فارس
در جنوب و دريای خزررادرشمال طوری متصل خواھدکردکه مناطقی
٤٢٧
راکه ازآنھاعبورميکند بی نھايت آباد ومعمورميگردد«.
روزنامه نی يرايست اف اينديا ،در  ٣١می  ١٠] ١٩٣۴خرداد
 [١٣١٣نوشت...» :نخست پيشنھادشده بودکه اگراين خط ازشرق به
دره ھاگذشته وپس ازارتباط باعراق وھند محصوالت
غرب ،ازوسط ّ
کشاورزی ايران رابه اين دو کشور برسانند ،فوايدآن بيشتر خواھدبود،
اکنون پيش بينی ميشودکه باخط فعلی ميتوان محصول مازندران برنج،

 - ٤٢٤رستاخيزايران۴۴٧ .
 - ٤٢٥ھمان٨٠۶ .
 - ٤٢٦روزگاران٨۶٩ .
 - ٤٢٧رستاخيزايران٣٨٨ .
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رضا شاه در آيينه اسناد

ابريشم ،چای ،مرکبات ،به مسافت يکھزاز مايل تابندرجديد شاھپورحمل
٤٢٨
و از آنجا به اروپا فرستاد«.
رنشريه مورنينگ پست ،به تاريخ  ٢١مارس ] ١٩٣۴يکم
د
ّ
فروردين  [١٣١٣آمده است...» :باالخره طرح بزرگ ساختمان راه آھن
سرتاسری ازشمال به جنوب که بحرخزر را از راه تھران وھمدان به
خليج فارس مرتبط ميسازد ... ،ساختمان اين خط ھم اکنون به مرحله
قطعی رسيده وتاپنج سال ديگربه پايان خواھد رسيد ،اين نقشه از دو
جھت ،يکی به علت ھزينه سنگين ساختمان وديگری بواسطه امتدادخط
از شمال به جنوب ،موردانتقاد واقع شد ،درصورتيکه جريان عمده رفت
و آمد ،ازشرق به غرب است ،ولی جواب ھرد و ايراد را ميتوان داد،
راست است که راه تجارتی ازشرق به غرب يعنی ازآسيا به اروپا ،بيش
اھميت دارد ،ولی لزوم تأمين يک راه خروجی از دريا
از شمال به جنوب
ّ
بااھميت بيشتری بايد درنظرگرفت...عالوه براين خط
را برای ايران
ّ
مذکور ]که[ با زرخيزترين ناحيه ايران يعنی استانھای گيالن ومازندران
ّاتصال مييابد و اگر راه آھن ازشرق به غرب کشيده ميشد ،بواسطه
عبوراز صحراھای پھناورواشکال يافتن آب تدارکات ،مبالغ ھنگفتی
برھزينه آن افزوده ميگشت ،شايد از نظر دادوستد بين المللی چنين راھی
بھتربود ،ولی بطور يقين برای ايران مورد استفاده مھمی قرار
٤٢٩
نميگرفت«.
در نشريه تايمس ،به تاريخ  ٢۶ژانويه  ٣] ١٩٢٧امرداد
 [١٣٠۶آمده است...» :يک ميليون درآمد ساالنه انحصار قند و چای
را دولت به ساختمان راه آھن سرتاسری ازبندرشاھپوردرخليج فارس تا
بندر گز در دريای خزراختصاص داده است...اما راجع به نفوذ بيگانگان
در ايران بايد گفت که ھيچيک ازاتباع روسی وانگليسی به عنوان
٤٣٠
مشورت در ادارات دولتی ايران استخدام نشدند«.
ومناظره ھا فکری درايران امروز«،
در کتاب »برخی منظره ھا ُ
آمده است که علی ميرفطروس در پاسخ مصاحبه گری گفته است:
»...مثالً زمانيکه روشنفکران وسياستمداران برجسته ای چون
محمدعلی فروغی ،کاظم زاده ايرانشھر ،احمد کسروی ،دکتر محمود
افشار و ...احداث راه آھن راامری حياتی وضروری ميدانستند ،دکتر
ّ
وحتی آنرا درخدمت منافع دولتھای بيگانه
مصدق اين کار را بيھوده
٤٣١
ميدانست«.
*******

 - ٤٢٨رستاخيز ايران ۶۶۶ـ ۶۶٨
 - ٤٢٩ھمان ۶۵٩
 - ٤٣٠ھمان ٣٧٠
 - ٤٣١برخی منظره ھا ومناظره ھای فکری درايران امروز١۴۵ .

٣٥٣

ک .ھومان

رضا شاه در آيينه اسناد

ﺑﺨﺶ دوازدﻫﻢ:
ﻣﺴﻴﺮراه آﻫﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮدوﻟﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
ھمانگونه که دربخش نخست اين گفتارآورده شد ،روسيه تزاری
و بريتانيا خطوطی راخواستاربودند که منافع سياسی واقتصادی ونظامی
شان را درايران تأمين کند ،وبه نوشته لرد ُک ُ
رزن ھمين رقابتھا ومداخالت
و کارشکنی ھای آن دودولت وخواب زدگی واھمال زمامداران دوره
ايران پيش از روی
قاجارھا ،مانع بزرگی برسرراه ساختمان راه آھن در
ِ
کار آمدن رضاشاه شده بود.
از آنجا که مخالفان ومنتقدان رضاشاه چه آنان که گفتار و
نوشتارشان آلوده به غرض بوده وھست وچه فرھيختگانی که نه از راه
غرض ،بلکه به زعم خود از راه ميھن دوستی درمقام مخالفت و انتقاد
نسبت به برپايی راه آھن سرتاسری شمال به جنوب برآمده و برميآيند
و گاه ھردوگروه احداث آن را بنا به خواسته ودستور بريتانيا برشمرده
و برميشمارند ،ازاين رودراين بخش به بررسی درباره مسير موردنظر
دولت بريتانيا ميپردازم تا دانسته شودکه مسيرخط آھن مورد نظر و
خواست دولت نامبرده ازشمال به جنوب ايران بوده است ،يا از غرب
به شرق.
ژنرال سرپرسی سايکس ،مينويسد...» :شکی نيست که روسيه
شايق ساختن راه آھن سرتاسری ايران بود ،شخص تزار به اين کار
مانند راه آھن سرتاسری سيبری عالقه نشان ميداد و محافل نظامی ھم
به اميد دسترسی به بندرعباس يا چاه بھار به اين امر اظھار تمايل
مينمودند ،حکومت بريتانيا درمحظور افتاده بود ،چه محققا ً با تأسيس
راه آھنی که درصورت بروز جنگ ،روس را نزديک سرحدات
٤٣٢
ھندوستان ميآورد ،مخالف بود«.
ھمو در جای ديگرکتابش مينويسد...» :درضمن انگليسی ھا ھم
به فعاليت پرداختند و يک سنديکايی که شرکتھای گرين وی
) (GREENWAYو لينچ ) ،(LYNCHجزوآن بودند به دولت ايران
پيشنھاد کردند که راه آھن ھايی درجنوب بدين قرارساخته شود:
الف :ازمحمره يا خورموسی به خرم آباد يا بروجرد.
ب  :ازبندرعباس به کرمان.
ج :ازبندرعباس به محمره.

 - ٤٣٢تاريخ ايران ،دفتر دوم٨٠۴ .ـ ٨٠۵

٣٥٤

رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

اصل عمده ای که دراين تقاضامراعات شده بودانحصارساختمان
راه آھن درجنوب بود ...شکی نيست که اگر راه آھن به داخله ايران
کشيده شود ،بندر آن بندرعباس خواھدبود ...مطالعه يک خط آھن ھم
که از ناحيه رودبار و گردنه کم ارتفاع "گيسو" گذشته به "ريگان" و
"بم" وکرمان برسد ،چندين سال قبل توسط من پيشنھاد و در نتيجه نقشه
٤٣٣
برداری شد«.
ّ
درتملک دولت عثمانی بود و
تازمانيکه سرزمين بين النھرين
آلمانھا توانسته بودند با بدست آوردن امتيازساختمان خط آھن اسالمبول
ـ بغداد ـ بصره از آن دولت ،آنرا بانجام برسانند و به شبکه اروپا ّ
متصل
سازند ،دولت انگلستان کمترين تمايلی به احداث راه آھن درايران چه
شمالی جنوبی وچه شرقی غربی نداشت وآنرا ُمنافی بامنافع استعماری
خود در ھندوستان ومنابع حوزه نفتی اش درايران ميديد ،اما پس از
وتصرف بين النھرين،
شکست دولت عثمانی درجنگ جھانی نخست
ّ
بفکر احداث راه آھنی ازغرب به شرق افتاد تا بغداد را به زاھدان وسپس
به ھندوستان متصل کند و بدين ترتيب بجای بھره گيری ازکشتی ،از راه
آھن مزبورنسبت به اعزام ھرچه سريعتر نيروی نظامی و اسلحه و
مھمات برای سرکوبی آزاديخواھان ھندوستان واستقرار آرامش درآن
سرزمين و ھمچنين حمل ونقل موادخام مورد نياز اروپا بويژه انگلستان
به اروپا و صدور اجناس ساخته شده به بازار پرجمعيت ھندوستان و
خاور دور ،بھره گيری کندوبھمين خاطر دولت انگلستان از پيش )در
سال  (١٩١٨يک رشته راه آھن به درازای  ٩٢کيلو متر از مير جاوه
ھندوستان به زاھدان کشيد تا در آينده آنرا به خط سراسری غرب به
شرق متصل کند.
محمود عالمير )احتشام السلطنه( مينويسد...» :سياست
استعماری انگليس مخالف قطعی وھميشگی با احداث شبکه راه آھن در
باتوجه به شورشھا و ناآرامی ھای دايمی
ايران نبود ،بلکه بالعکس
ّ
سلطه انگليس و اينکه چون
قبايل واقوام وشھروندان ھند برعليه ُ
ھيچگاه برای انگلستان امکان اينکه نيروی نظامی وانتظامی برای
مقابله با چھارصد ميليون ھندی تدارک و در محل نگاه دارد وجود نداشت
مواداوليه وخام درکارخانجات محلی ھم ھنوزبه موقع
و سياست تبديل
ّ
اجرا گذارده نشده بودو انگليسی ھا بايد ھزينه گزاف حمل ونقل مواد
اوليه تا انگلستان را تحمل نمايند و پس از تبديل آن به کاالھای مصرفی،
ّ
مجددا ًآنرا به بازارھای ھند و بازارھای ديگر آسيابازگردانند وھمچنين
برای حداکثر استفاده از قوای نظامی وانتظامی که در اختيار داشتند و
نيز تسريع درحمل ونقل کاال ،مجبورشدنددرشبه قاره ھندعظيم ترين و
پيچيده ترين شبکه ھای راه ھای شوسه وآھن را احداث نمايند ،فلذا اگر
راه آھن ھندبه راه آھن سراسری اروپا اتصال پيداميکردتمام اين
 - ٤٣٣تاريخ ايران ،دفتر دوم٨٠۵ .ـ ٨٠۶
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رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

مشکالت ازپيش پابرداشته ميشد ،بعالوه وجود راه آھن ايران تا آخرين
سال استيالی انگليس بر ھند ] ١٩۴٨م = ١٣٢٧ھـ خ[ و حتی پس از
آن برای حمل کاال وپس ازدستيابی به منابع نفت ،برای حمل نفت به
خاصه اينکه درکنارراه آھن،
اروپا سريع ترين وارزانترين وسيله بود،
ّ
انگليسيھا از معادن ذغال سنگ به بھانه تأمين سوخت لکوموتيوھا و
ديگر منابع معدنی ،ساليانه چندين ميليون ُتن ذغال سنگ مجانی ومواد
٤٣٤
ثمن بخس ازايران ميبردند«.
معدنی ديگربه َ
ليوتنانت کماندر ـ ج ـ م کنورثی ،درمقاله ای به تاريخ  ٣ژوئيه
 ١١] ١٩٢٧تير  [١٣٠۶که در روزنامه دی ديفری ،درج شده است،
مينويسد...» :ايران درمدت بيست سال قبل ازجنگ جھانی ،يکی از
موجبات نگرانی امپراتوری بريتانيا بود ،زيرا روسيه ھمواره سعی
ميکرد که باعبور از اين کشور ،به آبھای گرم ودرياھای آزاد دسترسی
پيدا کند ،وچون درسرراه ھند واقع شده ازاين جھت يکی از ده کشوری
است که راه خطر برای قاره ھند بشمارميرود«.
سيروس غنی ،مينويسد...» :بريتانيا ميترسيد راه آھن اگربه
جنوب رود مصالح نفتی آن کشوربه خطر افتد و خطری ھم برای ھند
خودبرضدخطی بودکه ازغرب به شرق در
فراھم آيد ،روسيه نيزبه نوبه
ّ
٤٣٥
ميان ايران وعراق کشيده شود«.
سرآرنولدويلسون ،در کتابش زير نام »جنوب غربی ايران«،
مينويسد...» :چون امتياز نفت دردست انگليسی ھا است الزم است
نگذاريم به مخاطره افتد و نفوذ روسھا به جنوب کشيده شود ،يابوسيله
تجارت ويا بوسيله راه آھن ...من اشارات زياد در روزنامه تايمس در
مسئله راه آھن درشرق وسطی مشاھده ميکنم ،اين راه آھن ازاستانبول
شروع شده از بغداد به خليج فارس خواھد رسيد و از بغداد از وسط
کشور ايران عبورکرده به ھندوستان ميرسد ،آنچه که ما انتظارداريم اين
است که صيانت نظامی ھندوستان محفوظ بماند ،يعنی انتھای اين راه
آھن ھا که به خليج فارس منتھی شوددردست انگليس وتحت نفوذآن
دولت باشد ...گزارشھای من نشان ميدادکه مسير راه آھن بين بوشھر ـ
شيراز عملی است ،شيب آن از يک درصد تجاوز نميکند ،احتياج به تونل
ندارد و ُپل سازی زياد الزم ندارد ،اما برای تجارت راه بندرعباس به
اين راه برتری دارد و در مخارج ھم درھرميل تفاوت نخواھدداشت...
دولت روس ميخواھدراه آھن سرتاسر ايران به ھندوستان ّ
متصل شود،
اين عمل برای ايران وھندوستان خوب نيست ،ماميخواھيم يک خط آھن
از خليج فارس شروع شده به داخل ايران امتداد يابد ولی اين راه آھن
نبايد به مرز روس نزديک شود ،وضع مابه ھمان اندازه بداست که وضع

 - ٤٣٤خاطرات احتشام السلطنه٣٨١ .ـ٣٨٢
 - ٤٣٥رستاخيزايران٣۵٨ .
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رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

ايران بد ميباشد ،اگراين راه ساخته شود کمکی خواھدشدبرای تجارت
٤٣٦
انگليس وتجارت ھندوستان«.
ژنرال سرپرسی سايکس ،مينويسد...» :من طرح ھای مختلف
راه آھن راکه پس ازجنگ به دولت ايران پيشنھاد شده بود ،مشروحا ً
ذکر کردم ،شاه ]رضاشاه [ باراه آھن تھران ـ ھمدان ـ خانقين که به راه
آھن عراق وصل ميشد موافقت ننمود ،زيرا مايل بودخط آھن ازيکی از
بندرھای خليج فارس شروع شده وسرتاسر ايران را پيموده وبه بحر
خزر منتھی گردد ،درنتيجه بندرخورموسی تنگه دريايی بی آبادی و غير
مسکون را درخليج فارس انتخاب کرد ...اولين کلنگ اين کارشگرف در
پائيز  ١٩٢٧بزمين خورد وعمل ازھردوبندرتوسط شرکت مختلط آلمانی
ـ آمريکايی ودخالت جزيی شرکتھای فرانسوی وانگليسی شروع شد ،در
نوامبر  ١٩٢٩قسمت شمالی ازبندرگز تا ساری برای بھره برداری
توسط شاه افتتاح يافت ،در ژانويه  ١٩٣٠قطعه راه آھن ازبندرشاھپور
به دزفول ،توسط اعليحضرت مفتوح شد ...مخارج ساختن اين اثر
شگرف وعظيم به  ۵٠ميليون ليره خواھد رسيد ،باتوجه به قلّت جمعيت
و وسعت زياد اراضی ،فقدان صادرات ،فقر وعقب افتادگی ،من خيال
ميکنم که راه آھن اگرھم تمام شود از عھده استھالک ھزينه خود
برنخواھد آمد چه رسدبه اينکه سودی بدھد ،درمقابل تصورميکنم صرف
پول موجود ،درراه ساختن ونگاھـــــداری جــــاده ھابه مراتب بھتر
٤٣٧
باشد«.
سرپرسی سايکس ،گويا فراموش کرده بود که در جای ديگر
کتابش ،چنين نوشته است که...» :ساختن راه آھن درايران دارای
اھميت حياتی است ،تأثيرآن محققا ً کشور را به انتقال ازوضع تمدن قرون
وسطايی به قرن بيستم کمک سريعی خواھد کرد و باعث سعادت وآبادانی
و امنيت خواھدشد ...دوستان ايران ]منظور دولت انگلستان ونايب
السلطنه ھندوستان است[ ،باکمال صداقت ]![ اميدوارند که تا ده سال
ديگر ،ايران دارای خط آھنی بشودکه ازطرفی با ھندوستان وازطرف
ديگربا اروپا اتصال پيداکند ،زيرااغراق نيست اگربگويم تامسئله حمل و
نقل باساختن راه آھن حل نشود اميد پيشرفت وترقی اساسی نخواھد
٤٣٨
بود«.
سرپرسی سايکس ،پس از آنھمه توصيف ازمزايای ساختن راه
آھن ،زمانيکه بنابه نوشته اش پيشنھادش درباره خط آھنی که ازشرق
به غرب ايران کشيده شودازسوی رضاشاه پذيرفته نميشود ،ازمزايای
راه سازی مينويسد! اما ھمانگونه که پيش ازاين اشاره شده است،
 - ٤٣٦برآمدن رضا خان و + ۴١٧ ...تاريخ روابط سياسی ايران وانگليس درقرن نوزدھم ،دفتر
ھشتم٢٣٣٢ .ـ ٢٣٣۴ـ ٢٣٣۵ـ٢٣۵٣ - ٢٣۴٨- ٢٣۴۴
 - ٤٣٧تاريخ ايران ،دفتر دوم٨۴۴ .ـ ٨۴۵
 - ٤٣٨ھمان٨٠۶ .ـ ٨٠٧
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رضا شاه در آيينه اسناد

ک .ھومان

ھمزمان با احداث راه آھن سرتاسری ،کوشش فراوانی نيزجھت ساخت
و مرمت جاده ھا نيزبه عمل آمده بود.
ترديدی نيست که ژنرال نامبرده باتوجه به شغل وموقع ّيتی که
در ايران داشته است ،ديدگاه وخواسته دولت متبوعش رامنعکس ميکرده
است ويا گزارشھای مأموران اعزامی ديگر ازسوی انگلستان به ايران،
بدور از ديدگاه وخواسته ھای آن دولت نبوده است.
ھمو در جای ديگر کتابش آورده است...» :تنھا راه حل رضايت
بخش مسئله حمل ونقل ،ساختن راه آھن درايران است ودراين موردھم
ايران برای خط "نوشکی" به دزدآب ]زاھدان[ بايستی مديون جنگ
]جھانی نخست[ باشد«] .منظور وی برپايی راه آھن نوشکی به زاھدان
٤٣٩
به درازای  ٩٢کيلو متراست[.
دولت انگلستان آنچنان به احداث خط آھن شرق به غرب اطمينان
داشته است که باھزينه خودوبدون ھرگونه قرارداد تثبيت شده رسمی با
دولت وقت قاجار ،خط مورد نظرخودراازسوی شرق تاشھر زاھدان
کشيد تادر فرصت بعدی به احداث خط سرتاسری زاھدان تا بغداداقدام
طی قرارداد ١٩١٩
کند و باالخره يکسال پس از جنگ جھانی نخستّ ،
که با دولت وقت ايران )به نخست وزيری وثوق الدوله( منعقد کرد ،به
موجب ماده  ۵قرارداد مزبور )که متن کامل قرارداد مزبور در بخش
پيوستھای اين کتاب آمده است( حاضر شد برای احداث خط آھن
سرتاسری شرق به غرب ،وامی به مبلغ دوميليون ليره استرلينگ به
دولت قاجار )ايران( در قبال به گروگرفتن کليه درآمد وعوايد گمرکی
کشور که ھمچنان درگرو وامھای قبلی بود ،بپردازد تا با نظارت وصواب
ديد و نظر دولت انگلستان صرف احداث آن و ساير اصالحات منظور در
قرارداد مزبورگردد.
روزنامه يورکشايرھرالد ،طی مقاله ای به تاريخ  ٣١ژوئيه
 ٨) ١٩٢۶=٢٤٦٥امرداد  (١٣٠۵نوشت...» :ويک رشته خط آھن که
خانقين رابه انتھای خط آھن فعلی ھند در دزدآب ]زاھدان[ غرب نوشکی
متصل سازد ،ازروی دقت وبررسی زياد کشيده شده است ...از طرف
ديگر سرزمين پادشاھان ]منظور ايران است[ شاھراه بزرگ ھند است
و چنانچه راه آھن درآنجا کشيده شود ،آمدوشد بيشترازاين راه صورت
٤٤٠
خواھد گرفت.«...
اعتمادالسلطنه ،در کتاب خاطراتش مينويسد» :شنبه  ٢٨شعبان
 ١٧] ١٣٠٧آوريل  (٢٤٢٩ = ١٨٩٠عصر شارژ دافر روس بديدن
آمدند ميگفت يک ھفته قبل با امين السلطان مالقات کردم به اوگفتم دولت
روس خيال دارد راه آھنی ازدريای مازندران به دريای فارس بسازد،
 - ٤٣٩ھمان٨٠۶ .ـ
 - ٤٤٠رستاخيزايران٣٢٧ .ـ ٣٢٨ـ ٣٣٢ـ ٣٣٣
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امين السلطان گفت غير ممکن است برای اينکه انگليس مانع خواھد
٤٤١
شد«.
سرلشکرحسن اخوی ،ط ّی نوشته ای زير نام »بازنگری به يک
ُ
»لردکر ُزن وزير امورخارجه انگلستان با
واقعه تاريخی« مينويسد:
افکار استعماری که ميخواست ازکنار دريای مديترانه )فلسطين( تا فالت
سلطه انگلستان باشد ،ازضعف شديد دولت ايران
پامير)ھندوستان( تحت ُ
و نبودن رقيبی درمنطقه ]به سبب رويداد انقالب بلشويکی درروسيه[
استفاده کرده و با رشوه وفشار قراردادی درتابستان ١٩١٩بادولت ايران
منعقد نمود.
ّ
به موجب اين قرارداد ،بايد افسران انگليسی نيروی
مسلح ايران
امورماليه ايران را بدست بگيرند ،دولت انگلستان
و مأمورين انگليسی
ّ
سه ميليون ليره به ايران قرض ميدھد تا خط آھن بغداد ـ زاھدان به خرج
ايران  ،بوسيله انگليسی ھااحداث شود ،قبل ازآنکه قراردادبه تصويب
]مجلس شورای ملی [ برسد ،افسران انگليسی ومأموران ]امورمالی[
آن دولت به ايران آمدند ومھندسين انگليسی شروع به نقشه برداری راه
٤٤٢
آھن بغداد ـ زاھدان نمودند.«.
سيروس غنی ،مينويسد» :سرپرسی لورين ،ھمچنين نگران
نقشه احداث راه آھن بندر خرمشھر ـ تھران بود ،ميگفت که اين خط
حتما ً بعداًبه سرحد شوروی کشيده ميشود ،ودسترسی روسھا به خليج
فارس تسھيل ميگردد ،رضاشاه اين تشويش را نپذيرفت وافزود :از
قضا روسھا ھم واھمه دارند که مبادا اين تمھيد انگليسی ھا باشد که
ميخــواھند وســـايط دريانوردی از جمله زيردريايی به بحرخزر
٤٤٣
بياورند«.
محمود محمود ،با اشاره به بخشی از مندرجات کتاب
"اسرارسياسی محرمانه" مينويسدُ » :مخبرروزنامه مورنينگ پست،
موسوم به ويگمور ) (H.J.WHGMOREکه دراين باب کتابی تأليف کرد
و موسوم نمود به "مسأله ايران" که درسال ١٣٠٣منتشرشده است ،از
قول لرد کرزن مينويسد که گفته بود :ھر وزيری راکه تحمل آن کند که
روسيه يک خط آھنی ازتھران يا ازجای ديگری در شمال ايران به خليج
٤٤٤
فارس وآبھای ھند بکشد ،خائن ميداند«.
سرآرنولد ويلسون ،مينويسد...» :اين قسمت ازکشور ايران
]منظور لرستان وخوزستان است[ از نقطه نظرسياسی منطقه بيطرف
است ]استناد نامبرده به قرارداد ١٩٠٧بوده است[ ،ما و روسھا ھردو
 - ٤٤١خاطرات اعتمادالسلطنه٧٩۴ .
 - ٤٤٢فصلنامه رھآورد-شماره ١٧و -١٨رويه١٣١ :
 - ٤٤٣برآمدن رضاشاه و۴٠٧-۴٠۶ ...
 - ٤٤٤تاريخ روابط سياسی ايران وانگليس درقرن نوزدھم دفتر ھشتم٢٣٠٨ .
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ميتوانيم دراين نواحی آزادانه رفت وآمد کنيم]![ ومنافع تجارتی خود را
توسعه دھيم ،چون امتياز نفت در دست انگليسيھا است الزم است
نگذاريم به مخاطره افتد و نفوذ روسھا به جنوب کشيده شوديابوسيله
مقدرشود انگليس وروس رقيب
تجارت يابوسيله راه آھن ،قبل ازاينکه ّ
يکديگر باشند تا مادر ھند ھستيم وآسيای شرقی در دست ما قراردارد و
٤٤٥
روسھا در قفقازوترکستان ھستنداين رقابت برقرارخواھد ماند«.
ليوتنانت کماندرج ـ م کنورثی ،دربخش ديگری ازمقاله  ٣ژوئيه
 ١١] ١٩٢٧تير  [١٣٠۶خود که درروزنامه "دی ديفری" بچاپ رسيده
و پيش ازاين به بخشی ازآن اشاره شده بود ،مينويسد...» :اين کشور
در سر راه دريايی ھندوستان ودرست درمسير خط آھن بزرگ آينده
اروپا به ھندقراردارد ...راست است که راه ھا وجاده ھای بسيار ساخته
شده وحمل ونقل موتوری امکان پذيرگرديده ولی تاوقتی که راه آھن در
سراسر کشور ساخته نشود ايران ھيچگونه پيشرفت وترقی نخواھد نمود
تأسف بايدگفت درتمام ايران حتی يک کارخانه که با قوه برق
و با کمال ّ
کار کند يافت نميشود.
نبودن راه آھن درايران يکی از آثار برجسته ومشھود مشکالت
سياسی قديم است که براثررقابت وحسادت ميان آلمان وانگليس وروسيه
برای اين کشور توليد زحمت ودردسر نمودواکنون چندين سال است که
طرح ھای مربوط به راه آھن درتھران موضوع بحث وگفتگوقرارگرفته
است ،آلمانھا به طبيعت حال ميخواستند يک خط فرعی ازبغداد و راه
ايران تامرز ھندوستان ادامه دھند ...ما ميخواستيم ازبندرعباس درمدخل
خليج فارس که عمق آبی آن برای ساختمان يک اسکله جھت کشتی ھای
بزرگ مناسب است تاتھران واقع درشمال خطی بکشيم ،از طرفی روسھا
در نظرداشتنديک خط آھن سرتاسری ازکرانه جنوبی دريای خزردرشمال
تا جنوب ايران يعنی رأس الخليج ]فارس[ کشيده شود ولی درگير و دار
مصالح متناقض ومخالف اين سه دولت ھيچ کاری انجام نشد ،فقط
انگلستان اکنون جانشين آلمان درعراق گرديده وراه آھن آنجا را تا مرز
ترکيه زير نظرخود اداره ميکند ...حتی موضوعی که از نظرماشايان
اھميت است اينکه چرا راه آھن عراق ازايرا ن نبايد به خط آھن ھند در
دزدآب ]زاھدان[ متصل گردد؟
اکنون ممکن است از کاله ]بندری درشمال فرانسه[ به آنکارا
پايتخت جديد ترکيه باھمين خط مسافرت نمودودرصورت اتصال ھند به
خط ايران وترکيه وخطوط مھم اروپامنافع سرشاری نصيب ھندوستان
ميان کاله وکلکته ارتباط مستقيم برقرارميگردد.
]بخوانيد انگلستان[ شده
ِ
راه آھن ايران تاساليان درازجبران ھزينه خود را نخواھد کرد
ولی درھرحال دولت ايران مصمم است باکمکھای مالی ساختمان آنرا به
 - ٤٤٥تاريخ روابط سياسی ايران وانگليس درقرن نوزدھم دفتر ھشتم ٢٣٣٢
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تدريج ادامه دھد ...اگر خط سرتاسری ايران به يکی ازخطوط بزرگ دنيا
وصل شود و ھند را به اروپا متصل سازد ،ايــــران نيز بھره زيادی
خواھد برد و اينک برای زمامداران اين کشور فرصـــت مناسبی دست
٤٤٦
داده.«...
دکتر محمدجواد شيخ االسالمی ،درکتابش زيرنام »اسناد
محرمانه وزارت خارجه بريتانيا« ،ضمن اشاره به سند شماره ١٢٨
مربوط به گزارش مفصل سياسی "ازموند اووی" ) MR. ESMOND
 (OVEYعضو دپارتمان شمال دروزارت امورخارجه انگليس که برای
استفاده کابينه انگلستان تنظيم شده بود ،مينويسد» :نامبرده دراين
گزارش مفصل درپيرامون عقد قرارداد  ١٩١٩ايران و انگليس در بند
دوم آن چنين نوشته است" :مستشار کل دارايی ]مستر آرميتاژ اسميت[
چند ھفته ای است که کارخود را در ايران آغازکرده است وکميسيون
مختلط نظامی )مرکب از افسران ارشد انگليسی وايرانی( گزارش مفصل
خود را برای نوسازی ارتش ايران تسليم ھيئت دولت کرده است ،امتياز
ساختمان راه آھنی که قراراست مرز عراق )خانقين( را به تھران وصل
ومساحان اين
کند به يک کنسرسيوم انگليسی داده شده است ومھندسان
ّ
گروه درحال حاضرمشغول نقشه برداری و انـــجام کارھای اوليه
٤٤٧
ھستند«.
لرد پارمور ) ،(LORD PARMOREرييس مجلس اعيان
انگلستان ،طی نطقی درآن مجلس درپيرامون مسايل ايران گفت:
»...راجع به ساختمان راه آھن پيشرفت کمی حاصل شده ودردوران
جنگ ]جنگ جھانی نخست[ سيستم خط آھن ھند به نوشکی وازآنجا
تا مرز خاوری ايران يعنی تا مير جاوه امتداديافت وباالخره اين خط تا
حدود  ۵٢مايل داخل خاک ايران تا دزدآب کشيده شده است ...در سمت
غربی ]ايران[ نيز پيشرفت مختصری حاصل شدوباآنکه نقشه برداری
راه آھن در سال  ١٩١٩انجام يافت ولی طبق گزارشھای رسيده رضاخان
نخست وزير فعلی ايران تمام سعی وھمت خودرا به موضوع ساختمان
راه آھن تمرکز داده وھمانطور که لرد محترم ]لرد المينگتون يکی از
نمايندگان مجلس اعيان انگلستان[ اظھار داشتند ازگروه ھای آمريکايی
دعوت نموده تا نمايندگان خودرابرای بررسی موضوع به تھران
٤٤٨
بفرستند«.
روزنامه نی ير ايست ،در  ١٨می  ٢٨] ١٩٢٢ارديبھشت
 [١٣٠١نوشت...» :طبق اطالعی که بدست آمده يکی از کارھای اخير
دولت مستعفی ]منظوردولت احمد قوام است[ تأييد امتياز  ١٩٢٠مربوط
به ساختمان راه آھن تھران به کرمانشاھان بوده است ،عقيده عمومی
 - ٤٤٦رستاخيزايران٣۶١-٣۶٠-٣۵٨ .
 - ٤٤٧اسنادمحرمانۀ وزارت امورخارجۀ بريتانيا٢٠۵ .
 - ٤٤٨رستاخيزايران٧٣ .
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اين بود که اين امتيازصرفا ًبوسيله شرکتھای انگليسی بدست آمده واگر
خبرمسرت بخش برای انگلستان و
اطالع مزبوردرست باشد ،اين يک
ّ
٤٤٩
ايران خواھدبود«.
روزنامه تايمز ،در تاريخ  ٢٣ژوئن  ٢) ١٩٢۴تير (١٣٠٣
طی مقاله ای زيرعنوان »وخامت اوضاع ايران« ،مينويسد...» :
امتيازات ديگری ازقبيل اختيار سه ماھه به کمپانی پولند آمريکايی برای
ساختن راه ھا با کشيدن راه آھن شمال به جنوب ايران تحت مطالعه قرار
دارد واين اختيارتقريبا ً نصف جريان خودرا بدون نتيجه طی کرده است،
طرح ھای ديگرنيز برای کشيدن راه آھن سبک مازندران ودھکده ھای
اطراف تھران تحت رسيدگی ومطالعه است ،معلوم نيست دولت ايران ]به
نخست وزيری رضاخان[ برای چه در دادن امتيازات ترديد ومسامحه
مينمايد و به خارجيان اجازه استخراج ثروتھای طبيعی کشور را
٤٥٠
نميدھد«.
روزنامه فاينانشال تايمز ،در تاريخ  ١۵فوريه ٢۶] ١٩٣٣
بھمن  [١٣١٢زيرعنوان »خطر ساختمان راه آھن برای عمران
اقتصادی« ،مينويسد...» :يکی ازخطرھای عمران اقتصادی ايران ناشی
از تصميم شاه راجع به ساختمان يک راه آھن ملی است که به عقيده
"کاپيتان تويدی" ]انگليسی [ چنين نقشه ای ھرگز دخل وخرج نخواھد
کرد ...خطرديگرعمران اقتصادی ايران ناشی ازتصميم کورکورانه شاه
است که ميخواھد يک راه آھن ملی از بحرخزر تاخليج فارس بکشد...
بطوريکه تخمين ميزنند ھزينه اين راه آھن اگرساخته شودويا به فرض
محال اگرتکميل گردد ،درحدودچھل ميليون ليره خواھد بود و اين مبلغ
ھزينه وحشت آوری ميباشد ،فرضا ً اگر اين خط ساخته شودممکن نيست
که مخارج آن وصول گردد زيرا جريانھای بازرگانی ايران ھمه ازشرق
به غرب متوجه است ،درصورتيکه راه آھن جديد بطورميان ُبرازشمال
به جنوب ميرود و در اينجھت ھرگزيک حرکت تجارتی ديده نشده
٤٥١
است«.
اما برخالف نظرکاپيتان تويدی ،وکسانيکه چنين ميانديشيده اند،
در سالھای بعد ديديم که اين خط يکی ازخطوط عمده کشوردرجھت حمل
کاالھای تجاری ومسافری درآمده ويکی ازمنابع درآمد دولت گرديد ،و
حدی بودوھست که جوابگوی حمل
تراکم حمل کاال ومسافر دراين خط به ّ
وسايرشھرستانھای برسرراه ،نبوده
کاالھای رسيده از خارج به تھران
ِ
و نيست وصاحبان کاال ناگزيراز تريلرھا وکاميونھا برای انتقال کاالھای
خود از بندرشاھپور وخرمشھربھره ميگرفتند و ميگيرند ،که نگارنده تا
آن زمان که درخوزستان اشتغال داشته ،ازنزديک شاھدآن بوده است.
 - ٤٤٩ھمان ٢٨
 - ٤٥٠ھمان ٨٢
 - ٤٥١ھمان ۶۵٢
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بدان معنی که ايران کشش داشتن خط آھن دومی از جنوب به شمال را
دارد.
لردکرزن ،مينويسد...» :اشتھای حکومت تزاری در کار
بحدکافی
جھانگيری فقط به ھمان سامان ونواحی محدود نميشودوچون ّ
از دست اندازی برنيمی ازغنايم ايران درشمال خشنودنيست ،نظری ھم
به جنوب دارد و آرزومند يافتن راھی به خليج فارس واقيانوس ھنداست،
در جنب و جوشھايی که سابقا ًدرامتداد مرزھای جنوبی وشرقی خراسان
تصوير نمودم وفعال ّيت نمايندگان آن درخارج ازحريم مشروع نفوذش]![
در شمال ايران وآزمايشھايی که برسبيل امتحان درپيشرفت به جانب
سيستان نموده است ،درواقع توجيھی جزاين ندارد که درصدداست ِ
پايه
قدرت بريتانيا را درجنوب ايران سست ودرکاردريای ھای جنوبی اعمال
نفوذ کند و پايگاھی برای عمليات بحری خويش فراھم سازد.

ھمو در بخش پايانی مبحث احداث راه آھن درايران زيرعنوان
»خط آھن واقعی ارتباطی سراسری ايران« ،نتيجه ميگيرد که :ھرگاه
روزی خط سراسری ايران عرضا ً ساخته شود بدون ترديد تااين درجه
از حدود جنوبی واين اندازه ھم بی ثمر نخواھدبود ،خط واقعی سراسری
ايران راه آھنی است که مراکز فالحتی وصنعتی وتجارتی ايران رابھم
پيوند دھد و در اين کاراحتياجات ايران وانگستان ھردوملحوظ افتد ،چنين
خطی به احتمال قوی ازبغداد ،کرمانشاه ،بروجرد ،اصفھان ،يزد و کرمان
خواھد گذشت ...با آنچه سابقا ً راجع به خط آھن سيستان نوشتم مالحظه
خواھد شد که چگونه اين طرح باراه آھن ھندوستان قابل ارتباط خواھد
ودمزيت بيشتری خواھدداشت وجزوخطوط ارتباطی
بود و اگرساخته ش
ّ
اروپا خواھدشدوبه اين ترتيب سرباز انگليسی راديگر درکراچی نخواھيم
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گذاشت بلکه در مرزخود افغانستان وشايد ھم درميدان جنگ پياده
خواھيم کرد ....شاھراه وارداتی اجناس ھندوانگليس بايد کماکان از
طريق جنوب باشد چون درآن حدودرقابت برای ديگران مسدوداست و
عقل وصالح انگليس ايجاب مينمايدکه دراصالح وبھبودجاده ھای جنوب
تالش کنيم ،زمانيکه درصدد برآييم که ُابھت ازدست رفته رادرشمال باز
يابيم ...بدون شک چنين خطی ديريازودبوسيله راه ھای فرعی احتماالً
از مبدأ پوسنی ،گوادر يا چاه بھار و يا با وجود جاده ھای فعلی تجارتی
بندر عباس ازکرانه اقيانوس ھندياخليج فارس ضميمه خواھد گرديد،
ھرگاه جنوب شرقی ايران ازلحاظ راه ھای ارتباطی به اين شکل درآيد
مزايای عمده ای برای تجارت وارداتی انگلستان دارد و نفوذ آن در
نواحی مرکزی واياالت شمال شرقی ايران به ھمان اندازه قابل مالحظه
خواھد بود که موجب استفاده خودايران جھت تجارت صادراتی ترياک و
پنبه وخشکبارآن خواھدگرديد ...اشاره به راه آھن تھران ـ بغداد در اين
بحث نھايی ذکر خط آھنی را ايجاب ميکند که روزگاری ورد زبانھا بود
و سپس ازنظرافتاده است وآن راه آھن جلگه فرات ازکرانه مديترانه تا
بغداد است ،اين خط بارھا پيشنھادشده وطرفدارانی ھم داشته که اگر
روزی عملی شود ،خطوط غربی ايران را جزو سيستم راه آھن ھند و
مديترانه خواھدنمود) ٤٥٢ .«...يعنی ھمان راھی که دکتر مصدق
پيشنھاد ساختن آن را ميکرد به سفارش انگليس ميبوده(.
لردکرزن ،که کتابش را در سال ١٨٩٢ھنگاميکه عضوپارلمان
انگلستان بود به رشته نگارش درآورده بود ،سالھا بعد که به مقام
وزارت امورخارجه آن کشور رسيد در پی انديشه استعماری اش
ھمانگونه که پيش ازاين اشاره شده است ،درغياب حريف پيشين
انگلستان يعنی روسيه تزاری ،باپرداخت رشوه به چند دو لتمرد،
ايرانی ،قراردادی را درغياب مجلس شورای ملی با رييس دولت وقت
منعقد کرد که به قرارداد  ١٩١٩مشھور شد ،وبه موجب آن قرارداد در
حد نصاب نمايندگان منتخب
حاليکه ھنوزمجلس به خاطر عدم حصول ّ
از بسياری ازشھرستانھا تشکيل نشده وتصويب قراردادبرای اجرای آن
ومساحی ھمراه به
ضروری بود ،باشتاب بااعزام گروه مھندسی
ّ
مستشاران نظامی ومالی در صدد ازقوه به فعل درآوردن آنچه درکتابش
آورده بود ،برآمد تا راه آھن غرب به شرق رااحداث و بغدادرابه
ھندوستان باعبور از ايران متصل کند ،که اين طرح باظھوررضاخان
عقيم ماند.
بنابرآنچه گذشت ،جای کمترين ترديدی باقی نميماند که مسير
مورد دلخواه دولت انگلستان ھمواره خط آھنی بوده است که بغداد را به
ھندوستان ازطريق خاک ايران متصل کند ،نه خطی آھنی که به پايمردی
رضاشاه از کرانه جنوب شرقی دريای مازندران به جنوب غربی خليج
وقضيۀ ايران٨٠١ - ٨٠۴ ٨٠٧ – ٨٩٨ – ٧٨٩ -٧١٢ -٧١١ .
 - ٤٥٢ايران
ّ
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فارس کشيد؛ که سبب نگرانی دولت بريتانيا از کشيده شدن پای روسيه
به منابع وتأسيسات نفت جنوب وخليج فارس شده بود.
با اينھمه شواھدومدارک روشن که ُمشتی ازخروارآن ارائه
گرديد ،فقط باسينه ای پراز کينه ولجبازی ميشودھمچنان براين پندار
نــــادرست وبه دور از منطق وسند ،پای فشردکه :برپايی راه آھن سر
تا سری شمال به جنوب ايران بنابه خواست ودستورانگلستان بوده
است!
بی مناسبت نخواھد بودکه درپايان اين فصل به نقل خاطره ای
از ابوالسن رضوی شيرازی نماينده چند دوره مجلس شورای ملی ،در
پيوند با ساختمان راه آھن سرتاسری پرداخته شود .او ميگويد:
»اعليحضرت درسال  ١٣٠۶اولين کلنگ شروع راه آھن سرتاسری
ايران را در اين محل استاسيون فعلی تھران به زمين زدند ،دوسه سال
اول شرکت ھا ومؤسساتی که مشغول کار شده بودند کارھارا به صورت
نامطلوبی شروع کرده بودند که مقبول خاطر اعليحضرت قرار نگرفته
بود ،مثالً در خوزستان برخورد کرده بودند به يک صورت غيرعادی که
مؤسساتی که آن روز مشغول ساختمان بودند ،قرارشدبروند کنار وبعد
فعاليت ويک مؤسسۀ
کنسرسيوم کامپساکس تأسيس شد وشروع کرد به
ّ
نظارت ھم درتھران وجودداشت که قسمت ھای مختلف ساختمان اعم از
ُپل ھا و لوک ھا و تونل ھا وسايرقسمتھايی که برای پيشرفت ساختمان
راه آھن الزم بود نظارت کند ويک نفر دانمارکی ھم مشاو ِرآن قسمت
بود ،البته کامپساکس يک مؤسسه ای بود که از مملکت ھای مختلف
تشکيل شده بود...اما موردی که عرض ميکنم روزی است که تمام
قسمت ھا از شمال ساخته شده بودتاتھران واز بندرشاه وبندرشاھپور
ھم راه آھن به تھران اتصال پيدا کرده بود و روزی بود که قراربودکه
آخرين پيچ راه آھن درمحل ايستگاھی که سابقا ًچشمه عال ميگفتند و
بعدھا به ايستگاه فوزيه تغييرنام دادبه دست اعليحضرت فقيد محکم
بشود واجازه بفرمايند که راه آھن جنوب به جانب پايتخت عزيمت کند.
ازعده ای تجاروارباب صنعت ونمايندگان
کامپساکس دعوت کرده بود
ّ
مجلس و آقايان وزراء که ازدوروز پيش بيايندومھمان کامپساکس باشند،
]مھره[ در اين
تا در تشريفات اتصال راه آھن ومحکم کردن آخرين پيچ ُ
ايستگاه حضورداشته باشند ،وروزچھارشنبه ای اين مراسم بود و قرار
بود اعليحضرت ھم سه شنبه از تھران تشريف فرما شوند به ھمان
وعمليات انجام بشود ،البته آنجا
ايستگاه ومدعوين ھم از اراک بيايند،
ّ
محل آبادی نبود ،يک استاسيون مختصری ساخته بودند و يک عمارت
مختصری ھم برای ژاندارم ھا بود که شايد  ٥٠ژاندارم درآن عمارت
ميتوانستند زندگی کنند ،البته زندگی به رسم ژاندارم ،يک تريبون ھم که
ارتفاعش نسبت به محوطه بيشتر بود درست کرده بودند وصندلی چيده
بودند که مدعوين درآنجا تشريف داشته باشند و مدعوين قبالً حاضرشده
بودند ،وقتی قطار حامل اعليحضرت فقيد رسيد چندتا لکوموتيو که آنجا
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وجود داشت شروع به سوت زدن کردند ودرواقع ميخواستند تشريف
فرمايی اعليحضرت را اعالم کنند ،مدعوين ھم جلوی جايگاه ايستاده
بودند ،شاھنشاه از قطارپياده شدند وقطار حامل اعليحضرت کناررفت و
خواه و ناخواه فاصله ای که ميان اعليحضرت ومدعوين بود برداشته
شد ،پذيرايی مختصری از اعليحضرت بعمل آمد وبعد مرحوم آھی که
ازکليۀ زحمات وھزينه ھايی که
وزير راه بود ،گزارش جامع وکاملی
ّ
برای احداث اين راه آھن سرتاسری که ازبندرشاھپور تابندر شاه امتداد
داشت بعرض رسانيد وبنده آنچه به خاطردارم رقم مخارج  ١٨٧ميليون
و چند سدھزار تومان بود و اين رقم بخوبی به خاطرم ھست ،بعد از
گزارش استدعاکرد که اجازه بفرمايندقطار جنوب به جانب پايتخت
]مھره[ راھم به دست مبارک خودشان محکم
عزيمت کندو آخرين پيچ ُ
بفرمايند ،اعليحضرت تشريف آوردند وسط راه آھن ايستادند وباپيچ
محکم کنی که تقديم شد ،ايستاده اين قسمت راانجام دادند وبعدھم دستور
دادند قطار جنوب به سوی پايتخت حرکت کند ،قطارھم تزيين شده بود
به يک مقدار برگ خرما وچيزھايی که اختصاص به جنوب داشت ازقبيل
شاخه ھای مرکبات وخرما و امثال آن که نمايشگرحرکت ازيک ناحيۀ
گرمسير به جانب پايتخت باشد ويکی دو تا تانکرھای نفت بود و من
حيث المجموع يک ھمچوقطاری آمد ازجلوی مدعوين عبورکردوعلی
الظاھر به جانب پايتخت رفت ،بعد اعليحضرت دستورفرمودند که
مدعوين بيايند نزديک ،مسترساکسيل رئيس کنسرسيوم کامپساکس ھم
ّ
جمعيت
حضور داشت ،ھمه آمدندنزديک بطوری که اعليحضرت بين
ّ
ايستاده بودند و کلماتی که ميفرمودند بخوبی شنيده ميشد ،خيلی مسرور
تبسم وبازبا حاضرين برخورد
و شادمان بودند وبی اندازه با قيافۀ ُم ّ
ميکردند شروع به سخنرانی کردند که شايد يک ساعت طول کشيد و از
اينجا شروع فرمودند که :ما ازروزی که شروع کرديم ،اطراف وجوانب
کشور را متصل ومربوط کنيم که برای ھميشه استقالل وتمام ّيت آن جای
نگرانی نداشته باشد ،احساس کرديم يک خط ارتباط مطمئن ومحکم و
دائمی که بتواندتمام کشوررابھم متصل کند برای مملکت الزم است،
خواستيم بايک راه آھن ،مرکز مملکت را به شمال وجنوب و ھمه کشور
فعاليت کرديم علمای اقتصاد ما
متصل کنيم ،روزی که شروع باين
ّ
نشستند و مذاکره کردند که اگر قراربشودايران راه آھن به سرمايه
خودش داشته باشد ٧٠ميليون تومان خرج اين کار خواھد شد وتمام
سرمايه و پول ودارايی که درکشورايران وجوددارد بيش از  ٧٠ميليون
تومان نيست ،بنابراين دار و ندار کشور صرف ايجاد راه آھن خواھد شد
و ديگرافراد پوششی وپای افزاری برای خودشان نخواھندداشت و اگر
قرار باشد راه آھن داشته باشيم ديگر کسی چيزی ندارد که بتواند ازراه
آھن بھره برداری کند ،امروز شما اينجا مشاھده کرديد که به جای ٧٠
ميليون تومان که آنھا پيش بينی ميکردند ،سد و چند ميليون تومان
اضافه خرج شده ونه تنھا مردم ايران پوشش ھای خوب وپای افزار
دارند ،بلکه لباس شان ازقبل خيلی بھتر شده واگر خودآقايانی که اين
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پيش بينی را ميکردند کم وکسری آورده باشند ،آنرا ديگر خبر ندارم ،در
اينجا از کسی که بايد تشکرکرد ملت نجيب ومردم اصيل وبرازنده ايران
است که حتی پيرزنھا وضعفا وفقرا وکسانی که سرمايه نداشتند ،آمدند
و کمک کردند وبه وسيلۀ چند قران که به قندوشکراضافه شد وآنھا قند
و شکرگران خوردند ،به ما کمک کردند که بتوانيم ازمحل درآمد آن يک
چنين کارعظيمی راانجام بدھيم ودست نيازمان پيش ديگران درازنشود،
زيرا تازه آن موقع ايران کاپيتوالسيون را الغاء کرده بود و ممالک
بيگانه وخارجی از خدا ميخواستند که ما احتياج پيداکنيم ودست نياز به
سوی آنھا درازکنيم تابيايند دوباره گمرک وبندر وياساير چيزھای مارا
وتھيۀ راه آھن برای
گرو بردارند تابه ماکمک کنند ،واينطورساختمان
ّ
اھمت ايرانی ونجابت وفھم ايرانيان به ما
ما بھيچوجه ارزش نداشت ،ام ّ
کمک کرد ومساعدت کرد تا ما توانستيم بدون اينکه دست نيازی پيش
ديگران دراز کنيم ،اين مشکل را ازميان برداريم ودارای چنين مؤسسۀ
عظيمی بشويم وامروز تازه بازھم بامساعدت ايرانيان روز خاتمه وتمام
شدن راه آھن ايران نيست ،بلکه روزشروع آن است ،چون مايک خط
اصلی الزم داشتيم که از جنوب به شمال ّ
متصل بشود ،ولی درھمين
امروز يادآوری ميکنم ودستور ميدھم که راه آھن آذربايجان وخراسان
شروع بشود ،وبه تدريج شاخه ھای اين راه آھن به اطراف وجوانب
کشور کشيده شود که بتواند برای تمام کشور يک شريان حياتی ويک
ؤسسات خارجی که
کيفيت وارتباط دائمی فراھم کند ،ضمنا ً از جمله م ّ
ّ
مؤسسۀ کامپساکس بسيارراضی وخشنودم ،آنھا
برای ماکار کردند من از
ّ
صميميت برای ما کار کردند وبرخالف ديگران درصدد اينکه بخواھند
با
ّ
فعاليت شان کنند نبودند ومن برای
سوء استفاده کنند وسياست ضميمۀ
ّ
مؤسسه اظھار
خاطر اينکه رضايت خودم وامتنان خودم رانسبت به اين
ّ
کنم ،امروز درحضورھمه حاضرين به ساکسيل دست ميدھم و
اعليحضرت به او دست دادند ،فراموش نميکنم وقتی اعليحضرت فقيد با
ساکسيل دست دادند طوری تعظيم کرد که سرش نزديک زمين رسيده
بود و خيلی ھم سرفراز وسربلند بود که چنين مالطفتی نسبت به او شده،
کيفيت کاررا يادگرفته
بعد رو کردند به وزيرراه وفرمودند :حاالايرانيان ّ
مؤسسۀ خارجی بدھيم ،اين
اند وديگرنيازی نيست که کارھا را به يک
ّ
فعاليت واقدام
دو خط را که گفتم ميتوانيم ازفردا شروع کنيم ومشغول
ّ
مؤسسه رضايت داريم ،موافقت ميشود که ساختمان
بشويم ،چون ازاين
ّ
بعضی ازاين قطعات را به خودآنھا واگذارکنيم که کارفرما خودايرانی
باشد و آنھا بصورت مقاطعه کاربتوانند درقسمت ھای مختلف خدماتی
انجام بدھند«) .ازکتاب رضاشاه درآئينه خاطرات(.
*******

٣٦٧

رضا شاه در آيينه اسناد

وا ﻮ

٣٦٨

ﺖ

ک .ھومان

ان دارای راه آ ﻦ ﺪ.

