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   و...، يی که ناکام ماندخان در تدارک کودتا رضا
  

ومادری  مشھور به داداش بيک لی خانعاز پدری بنام عباس ١٢۵۶اسفندماه دررضا خان 
ازخانواده ای ايرانی ساکن گرجستان که پس ازجنگ ايران و روسيه ،  گرجی بنام نوش آفرين

، تولد يافت،  ده بودندمھاجرت کربه ايران  ،  قاجارواز دست رفتن گرجستاندر زمان فتحعليشاه  
سروانی داشت و از خانواده ای از آالشتی ھای  ۀ پدرش درنيروی نظامی آن زمان درج

برخی از پژوھشگرانی که در باره مردم آالشت و ، مازندرانی بود که به پاالنی شھرت داشتند
يا پھلوی ی ان ھلو نام پاالنی راتغييرگويشی از پ ، تاريخی آنان به بررسی پرداخته اند پيشينه
نياکان نوشته اند، بوديافته ی به پاالنی تغييرپھلو  پھلوانی و اند که به مرور ايام از دانسته

فرار کردند و به تدريج که  بودند که ازپيش لشکريان عرب گروھی از ساسانيانآالشتی ھا 
زمانی که  ، به کوه ھای البرز پناه بردند، عقب می نشستند

ّ  مکان را محفوظ و مصون از تعر ض به آالشت رسيدند اين                              
   .اعراب ديدند و ساکن شدند

  
لی خان برای ععباس، زمانی که نوش آفرين حامله بود 

اما مداوا اثر ، رودمداوای بيماريش از االشت به تھران مي 
چشم از جھان درتھران    ١٢۵٧در آذر ماه    و   شودنمي بخش  
زبان  که با  وش آفرين تنھا و در ميان مردمی  ن بندد و  فرو مي 

  به خاطر بيگانه بودنش اورا تحمل  ان آشنا نبودند و ش
،  کرده بودندرا نيزقصد جانش تا جايی که ، کردندنمي 

ناگزير به ترک آالشت  ، درحالی که رضا چند ماھه بود
از ميان   ١٢۵٧توانست در ارديبھشت  شود وبا قافله ای  مي 

ّ       برف و کوالک زمستانی مسير آالشت به تھران راطی  کند.                                             
  

با نزديکی و مناسبت ھای ،  تا سلطنت»«رضا شاه ازتولد  در کتابش زير نام،  ضانيازمندر ردکت 
منزل  تفاصلۀ آالشت تا امامزاده ھاشم ھش« نويسد:آالشتی ھا داشته مي  نسبی که با خانواده

ساعت  ۵درنزديکی امامزاده ھاشم قافله ، کردبرف و کوالک حرکت قافله را سخت مي ، بود
ن تا زانو دربرف فرو  ده شد تا در حالی که پای کاروانيازحمت ھا کشي  برف بود...چه در
خودرا به باالی گردنه رساندند و کاروانيان توانستند به داخل قھوه خانه ای که جنب  ، رفتمي 

  بود بروند.[ھاشم]امامزاده 
  

او ديگر رمق نگھداری بچه اش را ،  خود وضع اسفناکی داشت  چھل روزه   نوش آفرين با بچه 
نوش  ،  ھاشم رفتند  امامزاده   تی به داخل قھوه خانه قو ،  بچه ھم يخ زده و سياه شده بود،  اشتند

و  ديديخ زده، قھوه چی بچه را معاينه کرد، کشداونفس نمي  آفرين متوجه شد که ديگر بچه
قھوه خانه کنار ھيزم ھای بخاری گذارد تا صبح شود و بچه را دفن   ُ                      م رده است. اورا در گوشه
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که ھمراه خواھرش [  درت گريه کردن درمرگ طفل خود نداشت...حسين دايی بچهھم قمادر،  کند
  ١٧».  از مادرش خواست که اجازه دھد تا بچه را دفن کند ولی مادر راضی نمی شد. ، بود]

 را که در سالنامه،  شيخ المک اورنگ  بخشی از خاطرات  سپس در ھمين کتاب  ،  دکتر نيازمند
،  کردرضاشاه سالی دوبار به مازندران سفر مي «   :آوردشرح مي پارس منتشر شده بود به اين  

در ضمن مسافرت گاھی بين راه  ، درسالھای اول سلطنتش من ھم جزو ملتزمين رکاب بودم
در سال  ، کرد مازندران توقف نموده جرياناتی اززندگی خودرا نقل مي  سهدر جاده ھای شو 

  در  اه گردنه را نشان دادو گفت:اشرض ،  گدوک بساط ناھارگسترده شد  يکبار در گردنه  ١٣١۵
ساعت با برف و کوالک دست به گريبان بودم و به خواست خداوندنجات ۵آن نقطه بيش از 

اروادار قافلۀ ما ازپای چ  بقدری سرما طاقت فرسا بود که  کرد درآن سال مادرم تعريف مي ،  يافتم
آتشی درست کرده  ، وارد کاروانسرا شديم، امامزاده ھاشم رسيديم وقتی به گردنه ، درآمد
، نبض تورا امتحان کردند ، ھنگامی که تورا به آتش نزديک کردم ديگر رمقی نداشتی، بودند

، ان گفتند که ديگر اميدی به حيات تو نيستپس از نيمساعت ھمراھ، مثل يخ منجمد شده بود 
، ديمکاروانسرا گذاردند. روز بعد به سوی تھران حرکت کر         ُ                     ناچار ق نداق را در آخور طويله

با ناراحتی فراوان قنداق تورا گذارده با ، قرارشد ھروقت برف آب شد تورا به خاک بسپارند
، امامزاده ھاشم دورشده بوديم  گردنه       ً            تقريبا  يک فرسخ از ، چشمانی اشکبار با تو وداع کردم

خواھم مي ،  گفتم محال است بدون فرزند به تھران بروم،  منقلب شدم،  يکمرتبه حال من بھم خورد
ھرچه واليتی ھا اصرار ،  به سرعت به سوی گردنه بازگشتم،  د فرزندم را با خود ببرمحتی جس
تورا برداشتم و جسد را در آغوش  پس از رسيدن به کاروانسرا قنداق  ،  درمن اثر نکرد،  کردند

قھوه خانه نشسته   در آنجا پيرمردی با ريش انبوه در گوشه،  کشيدم و بسوی قھوه خانه رفتم
ّ                                     ت پريشان من را ديد و علت را متوج ه شد گفت اجازه بده کودک تورا معالجه حال وقتی، بود                                
با عجله شروع کرد به مالش  قنداق را به او دادم و او ، من با اين که ھيچ اميدی نداشتم، کنم

مسافرين را   ُ             ب ھت و حيرت ھمه، پس از نيمساعت ناگھان فرياد تو بلند شد، دست و پای تو 
  حتی نماند که پولی به او بدھم.، ما نشناخت پيرمرد ر، فرا گرفت

  
نزد برادر بزرگش حکيم علی خان  ، ھمراه با نوزادش پس از رسيدن به تھران، نوش آفرين

اما چندان دوام نداشت چرا که ، کردزندگی مي ، از پزشکان دربارناصرالدين شاه بود که يکی
عالوه  ، او مشکل بود برای برادر  پس از ازدواج برادرش ديگر زندگی با يک بچه در خانه

برآن حکيم علی خان برای ادامۀ تحصيل به آلمان رفت و نوش آفرين بی خانه شد. برادر  
ِ                    وس م ت  گروھبانی داشت چون  کرد واقاسم بيک که در قزاقخانه کار مي بنام اب آفرين ش  نو ديگر  َ  َ  

دواج دوباره  شود تن به از نوش آفرين ناچار مي ، قادر به تأمين زندگی خواھر و کودکش نبود
آنھا رفت و آمد    بدھد که او نيز يکی از مھاجرين قفقازی به نام داداش بيک بود که با خانواده 

  داشت. 
  

ُ   او م رد،  بنددکشد که چشم از جھان فرو مي ودگی خيال نوش آفرين زياد به درازا نمي دوران آس      
بود که   گفته  بارھا ھیارضا شاه در زمان پادش  در حالی که رضا بيش از ھفت سال نداشت.

             ّ                              ھرگز از محب ت پدر ومادربرخوردار نبوده است.
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چون ،  رضا راکه يگانه يادگار خواھرش بود،  چون درآن موقع فرزندی نداشت،  قاسم بيکلابوا

داشت ولی چون درآمدی محدود و ناچيز داشت نتوانست رضارا به  فرزندی از خود دوست مي 
و سال خود به تيله  با بچه ھای ھم سن  وچه ھای خاکی سنگلچ مکتب بفرستد و رضا در ک

چھارده سالگی در  الخره رضا را در اب ، شدبازی و ديگر بازيھای مرسوم کودکان مشغول مي 
قاسم خان ھم ترقی کرد وتا  ل قزاقخانه به کار گمارد وبرايش زن گرفت تا افسر قزاق شدو ابوا

در اواسط پادشاھی رضا    و ا  يروانلو گذاشت.ا  مقام سرھنگی پيش رفت و نام خانوادگی اش را
  شاه فوت کرد. 

  
  در  تزار ، درابتدا مھمان تزارشد، درسفری که ازراه روسيه به اروپا داشت، ناصرالدين شاه
«شان دومارس» در سن پترزبورگ ازاوپذيرايی شايانی کرد و به افتخار او  ميدان مشھور

 ُ    ف رم  با لباسھای  قھاقزارتيب داد که در آن نظامی از قزاق ھای روس ت  يک نمايش و رژه 
  و رزم آوری نشان دادند.  مھارت و چاالکی خودرا درسوار کاری

  
مجذوب نمايش قزاقھا شد و ميرزا حسين خان سپھساالر صدراعظم شاه که  ، ناصرالدين شاه

اقخانه به  شاه را تشويق کرد که ازتزار تقاضا کند مستشارانی را برای تأسيس قز،  ھمراه بود
رو موافقت نامه ای بين تزار و ناصرالدين شاه به امضا رسيدو تزار با  ين ازا، رستدايران بف

    )alexy ivanovich dumantovitchاعزام سرھنگ الکسی  ايوانويچ دومانتويج (
 که اعضای آن را  شودقزاق مي  مايران دارای ارتشی به نا، نيروی قزاق  به عنوان فرمانده 
ر گرفته تا سرباز ساده تشکيل  ز افسيرانی ا سيه و اران و درجه داران رو شماری از افس

شدند و دادند که تشکيل چنين ارتشی که فرماندھان روسی آن از سوی تزارانتخاب مي مي 
ننگی از جمله ننگ ھايی بود که شاھان قاجار برای ايران ،  درحقيقت از عوامل آن دولت بودند 
نداشت وبا  وسی را ان رمنصب  صاحب تا حق عزل و انتصاب آفريده بودند که دولت ايران ح

ايران تقليدی   ی لباس قزاقھا                          ً                               تشکيل اين ارتش ايران کامال  درآغوش دولت روسيه افتاده بود. 
  ايران بود.                 ً        اين نيرو تماما  بر عھده و ھزينه بود ازروی لباس قزاق ھای روسی

  
ش ان بندی درشت گرچه ازخوراک و بھداشت مناسبی بر خوردار نبود اما به خاطر استخو ،  رضا

انجام ھرکار دشواری   اورا آماده،  بودند  د پدری خود که ھمه از پھلوان ھای آالشتکه از اجدا
تااين که روزی ابوالقاسم بيک اورا با خود به قزاقخانه برد تا از سرگردانی نجاتش  ،  کرده بود

کاری که  ،  ودشضا در حالی که چھارده ساله شده بود در قزاقخانه به خدمت مشغول مي ر،  دھد
گرفت اما غذا  حقوق نمي پادويی و خدمات سرپايی بود و ، ه به او واگذار شده بودر قزاقخان د

روسی    بود که فرماندهنگذشته  چندان از زمان اشتغال رضا در قزاقخانه  ،  و لباسش رايگان بود
    ً     رسما  به  بدين ترتيب رضا  ،  گيرد از قزاقھا بدون اسب يک فوج پياده نظام بسازدي آن تصميم م 

زمانی که رضا سواد کوھی  درآمد و در نخستين فوج پياده مشغول کار شد.  آن نيرو  ماستخدا
به ضرب گلوله ای که از  ١٢٧۵درسال زمانی بود که ناصرالدين شاه ، نوزده ساله شده بود
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  ٢٢رضا در اين زمان بالغ بر    حقوق ماھانه  رج گرديد کشته شد. امانی خ ميرزا رضا کر   هتپانچ
  د. بو لایر 

  
برای اين که ترقی کند و حقوق بھتری داشته باشدبه مأموريتھای بيرون ، کوھی رضا سواد 

او تی که به در انجام خدما به خاطر شايستگی ھايشوپس از گذشت سالھا  از تھران رفت
نصيب  زمان کودتا را پيش ازپنجی درجات ترقی از گروھبانی تا ميرتوانست ، شدواگذار مي 
چند تن  نزد، تا جايی که بتواند بخواند و بنويسددمتش در درازی مدت خا من ض خود کند. 

، گفتند که او بيسواد بوده است و از اين که مخالفانش نوشتند و ، آموختسواد ھمکارانش 
خط وسخنرانی ھايش در مجلس شورای ملی که  چرا که نگاره ھايی از ، ياوه ای بيش نيست

گزارشھايی که از نھادھای  ھا و آمار به ويژه  ، داردازروی نوشته می خوانده است وجود
، داشتاگر سواد خواندن و نوشتن نمي ، شدهمي  گزارش به صورت کتبی به او وناگون کشورگ

    کادميک نداشت. آالبته بديھی است که او سواد    نبود.   به وی    کتبی  ھای  گزارش   دادن    نيازی به
  

وذ جود و نفی ھای مو ن م کشورونابساما ازاوضاع درھم برھچون از سالھا پيش ، رضاخان
دولت به خاطر ريخت و پاشھای دربار و ونا امنی ھا و ورجال فاسد وبی خيال  بيگانگان
 بودان و روسيه با گرو رفتن گمرکات کشوروامھای کالن از انگلست   تا زير گلوگرفتار،  درباريان

  برای ادارۀ امور ولت رادولت از پرداخت اقساط آن وامھا درمانده بود ويا ھزينه ھای د  و 
پرداخت ودولت با ده ھا درد بی درمان ھزار تومان مي ٣۶٠انگلستان درھرماه به مبلغدولت 

به فکر کودتا  ه رضا خان سبب شده بودک، نبودميدی به بقای کشوررا ا و کسی  گرفتار بود
  .بيفتد

  
رکتاب خاطراتش که سالھا  ُ                            م نشی سفارت امپراتوری آلمان د ، ميرزا ابولقاسم خان کحال زاده

  درباره ،  درتھران به چاپ رسيد،  به کوشش آقای مرتضی کامران  ١٣۶٢گش در سال رم پس از  
نايب  ، کامران ميرزا نوادهارتباط نزديک من با خا«  نويسد:رضاخان برای کودتا مي  انگيزه

انه ھم                        ّ                                                    السلطنه مزيد بر معروفي ت من شد و اين مطلب را اغلب امراء وافسران ارشد قزاق خ
ھمين ،  کردندآمد به من لطف و مھربانی مي ان پيش مي قی که در خياب ند و اغلب درتالبود  شنيده

وسيلۀ اعتضاد خاقان و جريان باعث شد که يکی ازامراء که معروف به رضاخان ميرپنج بود  
  اظھار تمايل به مالقات با اينجانب کرد. ، فرخ الدوله

  
ه ھم ايستاده زاد شاھ عمارت «گراندھتل» ايستاده و ھردو  يک روزغروب وقتی ميرپنج جنب

من حضورشان معرفی شدم و به اتفاق وارد گراند ھتل شده درسالن بزرگ سفارش  ، بودند
، جريان جنگ را از من سئوال کردند،  ه و صحبت ھای معمولیپس از صرف قھو ،  قھوه دادند

ف کردم که نسبت به ايرانيان و ايران دانستم گفتم و طبق معمول از آلمانھا تعري من آنچه مي 
ازرئيس من که «مسيو زومر» بود سئواالتی کرد و من از ھوش  ، ردارندلکت ما حسن نظمم

کند. شاھزاده داند و روسی ھم صحبت مي مي  صحبت کرده گفتم چندين زبان و ذکاوت او خيلی
  ه ميرپنج ــعد کــــد و ب             ً                جريان تقريبا  يک ساعت طول کشي   اين ،  دادندھا به حرفھای ما گوش مي 
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فردا ساعت ھشت  لوی سالن بزرگ برد و گفت:به اتاق پھ  من را گرفتهبرخاست دست 

ری صحبت محرمانه خواستم دو به دو قد مي ، بعدازظھر سر چھارراه اميريه منتظر شما ھستم
 بايدپيدا بودکه اين جريان را شاھزادگان ھم نمي ،  اتاق سالن مراجعت کردبکنيم و بالفاصله به  

ديگر معطل نشدم که  ، آمدم من به طرف منزل  ھتل خارج شديم و به اتفاق ازگراند ، بفھمند
  شاھزادگان به کدام طرف رفتند. ببينم ميرپنج با 

  
، سفارت آلمان در جنگ جھانی نخست]  شارژدافر[     زومر  رودلف    مسيو روز بعد جريان را به  

بعدازظھر با آقای ميرپنج قرار مالقات    گفتم که ديشب چنين و چنان شد و امروز ساعت ھشت
ّ                                               ھم که ھميشه مترص د کسب اخبار جديدی بودند موافقت خودشان را اعالم  ايشان، داريم                
نزديک  ، داشتند

ساعت ھشت 
گاه  بعدازظھر به ميعاد

چھارراه اميريه  ، رفتم
درست در تقاطع  
خيابان سپه فعلی و  
خيابان پھلوی فعلی  
بود ولی درآن موقع 

آبادی در اين     ً      ابدا  بوی  
سر  ، آمدچھارراه نمي 
يک درب  چھاراه فقط 
دست راست  بزرگ در

بود که باغ مرحوم  
حاجی ناصرالسلطنه 

             ً                        ين به بعد ابدا  خانه و باغی نبود مگر  ازا، روس اجاره داده بودند ديبا بود که به قنسولخانه
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         ً  طنتی ابدا   دست راست عمارات فعلی سل، بود «کامران ميرزا» دست چپ که ديوار باغ اميريه
حاجی سعيدالسلطنه برادر حاجی  امتداد داشت تا خانهديوارھای دست راست  وجود نداشت و 
اتاق   ی سر درب خانه چند عمارت ھم تا اندازه ای تماشايی بود زيرا باال اين، ناصرالسلطنه

ً         قد  دربھا  ،  و پنجره ھای کوچک ساخته بودند که البته قابل سکونت نبود  کوچک بچگانه ودرب  
قدری باالتر ، نه ديگر ھيچ آبادی نبودآن خا بعد از ، پنجره ھا نيم ذرع بود ذرع و بلندی يک

رخت چنار  ی بسيار بزرگ و ستونھای بلند بود وچند د ي دست چپ درب بزرگ اميريه و سکو 
داد و دست چپ تا آخر ديوار اميريه ديگر آبادی بسيار بلند که درشب ھيوالی غريبی نشان مي 

  ً              بدا  خانه و باغی طرف خيابان ابه بعد دردو  نيديم به باغ شعاع السلطنه و ازآرسنبود تا مي 
    تمام خيابانھا خاکی بود.، باغشاه نبود تا به دروازه

  
به ناگاه  ، ادموقتی چند دقيقه ايست 

س سويل امرد بلند بااليی با لب  سايه
    ً  فورا   ، پيدا شد و به من نزديک شد

اين شخص  ، شناختم و سالم کردم
 به اتفاق ايشان، پنج بود ھمان مير

اه به راه افتاديم غشبا رو به دروازه
و روی سکوھای درب بزرگ اميريه  

چنانچه باال اشاره کردم اين ،  نشستيم
رگ و خيلی عالی و درب بسيار بز

شاھانه بود ولی متروک مانده بود و 
ھيچوقت ازاين درب بزرگ آمد  

محل بسيار ساکت و ، شدورفت نمي 
ابان  بود گرچه آن وقت تمام خي آرامی  

راف ھمه آرام اميريه و خيابانھای اط
خيابانھا ھمه تاريک و ،  و ساکت بود

باری خواستم ، ندروشنايی نداشت 
حل که ما  توضيح دھم که دراين م 
رفت کسی            ً            نشستيم ابدا  انتظار نمي 

بيايد و مزاحم گفتگوو صحبت ما 
  باشد. 

  
    ّ          وضعي ت افسران  ، و اظھار داشت بعد ازانقالب روسيهشروع صحبت از ناحيۀ ميرپنج شد 

سخت در قزاقخانه نيست وبه خوبی مشھود است که  تغيير کرده  و انضباطی  روسی بکلی
ّ               ديگر مقر رات و نظامات   به سختی سابق نيست در صورتی که می توان ازاين عدۀ نظامی يک         

ناب اسارتی که تا بحال ازطرف اين ط                 ً                                قشون منظم که صرفا  تابع دولت ايران باشد تشکيل داد 
لتھای ايران بسته بود و حاليه فقط انگليسيھا دوسر طناب  روس و انگليس به دست و پای دو 
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کرد و از حکومتھای ملی پشتيبانی کامل کرد که بتوانند   پاره ، به سختی نگاه داشته اندرا 
د با  باشند و نتوانن اين دو ھمسايه  تا کی دولتھا بايد دست نشانده ، اصالحات اساسی بکنند

من تمام مدت به  ،برای ترقی ملت استفاده کنند ساير دول بزرگ دنيا رابطه داشته ازآنھا
فتند من مدت ھاست ازرفتار و کردار شما اطالعاتی  حرفھای ايشان گوش دادم تا اين که ايشان گ

به کس   ر رئيس خودتي ی من را با غھافجمع آوری کرده ام و قطع و يقين دارم که اين حر
رفتن نتيجه اقدام کند و جريان  رای گکنی ب يس خودرا وادار مي ئ                    ً  ی نخواھی گفت و فورا  رديگر

من يقين دارم برای شما ھم که  ، ساند                            ً                  را به اطالع دولت آلمان مخصوصا  امپراتور آلمان بر
اين مذاکرات ھستيد عاقبت بسيار خوبی خواھد داشت و انشاء هللا به مقامات    واسطۀ محرمانه

روابط خوبی داشته ام وحتی   بعد اظھار داشت من ازسابق ھم با آلمانيھا، عالی خواھيد رسيد
                 ً         کتبی دارم که قطعا  سواد آن  گواھينامه قديم آلمان که اسمش «کوات» بود ازيکی ازسفرای

کنم به مسيو زومر  حاليه من از شما خواھش مي ، پراتوری آلمان ھستمدربايگانی سفارت ا 
مپراتوری برسانيد و بگوييد برای ايجاد يک مملکت بی طرف حقيقی دولت اقول من سالم  از

ا از قزاقخانه  ر                                                  ّ                   آلمان مساعدت نمايد که من قزاقخانه را قبضه کرده بقي ۀ صاحب منصبان روس  
خارج کرده و دست انگليسی ھارا ھم کوتاه کنم تا درصورت امکان بتوان از قوای منظم ايران  

ّ              ھا استفاده کرد و حاليه که شمال ايران از شر  روسھا نجات ي به نفع آلمان ھا وعثمانی  ، افته                                         
است آرزوی من اين ، جنوب ايران نيز از دسايس انگليسی ھا و طرفداران شان خالص شود 

دست نقشه با کمک و مساعدت دولت امپراتوری آلمان موفق شوم و  که در اجرای اين
شناسند از کار برداشته  نان را به خيانت مي نشاندگان روس و انگليس را که تمام ملت ايران آ

بعد دست    ،اين مملکت را به شاھراه ترقی ھدايت نمايم  ؛ان تحصيلکردهو جوان واقعی          ّ  با ملي ون
ّ            ً      گفتند اين مذاکرات سر ی بايد کامال  مکتوم مرا گرفته بماند و احدی غير از رئيس شما ازآن                     

َ                                  لۀ ق س می است که تاجان داريد در حفظ اين خبردارنشود و اين دستی که به من می دھيد به منز َ    
    ً                صوصا  انگليسی ھا در  انيد که دست اجانب مخ دزيرا شما به خوبی مي  اسرار بايد بکوشيد

دربار و وزارت خانه ھا زياد است و ھمين جاسوسان داخلی    ادارات حتی درمملکت ما درتمام  
و من   ی ابدی مارا خواھانندبزرگترين و مھم ترين آلت دست خارجيانی ھستند که ذلت و خوار

مسيو زومر خواست مر مکتوم خواھد ماند. سئوال کردم اگر  قول دادم که مطلب امشب مادام الع 
شما جای   اظھار داشتند: غيراز خانه  بنمايد چه بگويم؟ بت و مذاکره ایبا خود شما صح

زروز اول خراب  آنھم بايد با کمال دقت و مراقبت عمل شود که نقشه ا، نم بيايماتو ديگری نمي 
چھارراه ايشان را مالقات کنم تا وقتی سپس قرارشد دوشب ديگر ساعت ھشت در سر  ،  نشود

ھمه دفعه به ايشان اطمينان کامل دادم که جز    از ھم جدا شديم چندين بار سفارش کردند و من
  مسيو زومر احدی به اين راز پی نخواھد برد. 

  
بسيار خوشحال شد وگفت: ، را به مسيو زومر گفتماظھارات مير پنج رضاخان ، روز بعد

شما با ايشان مالقات به عمل آيد   گذاريد که يک شب خيلی دير در خانه درشب مالقات قرار ب 
                    ً                                                       ييد پس از مالقات فورا  وسيلۀ قاصد مخصوص اين مطلب را به برلين اطالع خواھم داد  و بگو 

زومر با ميرپنج روبرو   تا شبی که مسيو حقيقت اين است  ،  که به مقامات عاليه گزارش بنمايند 
        ً         زيرا قبال  درزمان  ،  ه چنين نقشۀ مھمی را بتوانم انجام دھمی کرد ک باور نم،  شد و مذاکره کردند
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از اين صحبت ھا زياد شده بود ولی  ، پرنس رويس» و « کلنل کانيتس» اتاشه ميليتر« توقف
  تمام حرف بود و پايه و اساسی نداشت.

  
له  به چھار راه اميريه رفتم و بالفاص، ساعت ھشت بعدازظھر اد دو شب بعد باز طبق قرارد

قرارشد شب بعد  ،  ن رساندممدتی راه رفتيم و جريان را به اطالع ايشا،  ميرپنج تشريف آوردند
نزديک سه راه بربری ھا من منتظر باشم و ايشان ،  (واگون خانه)  درخيابان پستخانه  ٩  ساعت

 خانه  ؛برای راھنمايی تا خيابان پستخانه ھمينقدر گفتم خيابان، نمايمخود ھدايت  را به خانه
افسران قزاق آشنا بود   زيرا آن خانه برای ھمه، (پدر امير موثق) مد باقرخان امير تومانحم

من را خيلی خوب  بااطالع مسيو زومر که خانه، من بود خانه ؛کوچه، و چند قدم باالتر
نظام  آن شب با لباس ، ه راه بربری ھا منتظر ايستادم در سر س ٩دانست شب بعد ساعت مي 

اده شد و  ھمان سر سه راه از اسب پي ، شان بودقزاق ھم سواره ھمراه اي سواره آمدند و يک 
سر تخت بربری ھا و در انتظار باش من خودم  به قزاق سواره گفتند اسبھارا ببر توی کوچه

مسيو زومر  ،  به طرف خانه آمديم،  م جلوترده دوازده قد  دو نفری من به جلو   حاال ،  خواھم آمد
کرھايم دونفر نو ، ته بودمخانه تنھا گذارده برای آوردن ميرپنج رف   ً                      قبال  آمده بود ومن اورا در 

،  احتياجی به نوکر ندارم،  خودشان بروند  را از خانه بيرون فرستاده گفته بودم امشب به خانه
من اول شروع کردم به  ، ی ھم قرار گرفتندوقتی ما وارد شديم در اتاق پذيرايی دونفر روبرو 

 ميرپنج به روسی با مسيو زومر خوش و بش کرده شروع فارسی معرفی کردن و بالفاصله
مير پنج ،             ّ                                          من مشغول تھي ۀ چای شدم و بعد با شيرينی برای ايشان آوردم، حبت کردندبه ص

 ک تا ي ، وشحالی کردازاين احتياط من که نوکرھارا از خانه خارج کرده بودم خيلی اظھار خ
،  مسيو زومر و من ادامه داشت ساعت به روسی و فارسی مذاکرات مختلف بين ميرپنج و 

ق خانوادگی خود و چگونگی ورود به قزاقخانه و مأموريت ھای شرح مفصلی ميرپنج از سواب 
با «کنت کوات» وزير مختار اسبق آلمان بيان کردند و اظھار داشتند   مختلف و حتی آشنايی

و روسيه  کنند ولی ھميشه از پيشرفت قشون آلمان درفرانسهه در قزاقخانه خدمت مي گرچ
بردند و آرزو دارند  ر قزاقخانه رنج مي ن روسی دشده اند و ازاطاعت افسراخوشحال مي 

اميدوارند تا بکمک مسيو  د ايرانی بنمايند و سد در س قزاقخانه را تبديل به يک قوۀ نظامی
ولت امپراتوری آلمان اطالع خواھند داد اين نقشۀ بزرگ وطن پرستانه زومر که جريان را به د 

را ھرچند وقت يکبار    جنگ  [جلو]      ً                                   ضمنا  از مسيو زومر خواھش کرد اخبار فرونت،  ودشاجرا  
                                                            ً                   بوسيلۀ من برای ايشان بفرستند. مسيو زومر قول صريح داد که فورا  قاصد مخصوصی برای  

اطالع اعضای سفارت در کرمانشاه به برلين و  کرمانشاه بفرستد و مطالب را محرمانه بدون 
راه تخت  . شب ساعت يازده بود که من ميرپنج را تا سه اطالع دھد دربار امپراتور آلمان 

زحمات من تقدير کرد   بربری ھا مشايعت کردم و در موقع خداحافظی روی من را بوسيده از
الع دھند و جواب را زودتر کرد که مطلب را زودتر به مقامات عاليه اطو پيوسته سفارش مي 

  .. به ايشان بگويند.
  

شد که اين افسر دارای         ّ          ً     رمزی تھي ه و مخصوصا  قيد  اق مسيو زومر نامهچندروز بعد به اتف
باشد که ازجوانی درخدمت قزاقخانه بوده  چشمان نافذ مي ، صورت با صالبت، قامت بسياربلند
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که شده است دراغلب جنگھايی که شرکت   یاست و حاليه مقام سرتيپی دارد و طبق تحقيقات 
شون ازاھالی مازندران و پدر درپدر درخدمت ق،  است  کرده با قدرت و شجاعت فتوحاتی کرده

قدم به مذاکره دراين باب شده است و در جلسۀ  دونفری مذاکره            ً  ُ ايشان شخصا  م  ،  ايران بوده اند
اميدواراست که دولت  ، ته است                             ً             ً         با شارژدافر سفارت آلمان صريحا  مطلب را مفصال  بيان داش

ا اعالم و نحوۀ اقدام را اطالع دھند که به  امپراتوری آلمان به اسرع اوقات موافقت خودر
                                  ً                   شارژ دافر آلمان در گزارش خود صريحا  نوشت که پس ازسقوط ، رال رضاخان ابالغ شودژن 

اظھار داشته  قخانه و افسران روسی بسيار بدشده است و ھمانطوريکه ميرپنج  اوضع قز،  تزار
ھا به ستوه   روسھا و انگليسیايرانيان ازرنج ، ضه کردب توان اين اداره را قمي  بزودی ، اند

حض اين که اطالع حاصل نمايند که ميرپنج سياستی عليۀ روسھا وانگليسی آمده اند و به م 
ايشان              ً                                                                 دارد و مستقال  برای ايران اقداماتی کرده ولو اين که اسمی از آلمانھا ھم نباشد با  ھا

ذکرشدند که جواب اين  ت م        ً مخصوصا    در خاتمه ،  و به ايشان خواھند گرويد  کرد  موافقت خواھند
ران برسد و اعضای سفارت در کرمانشاھان به ھيچوجه اطالعی  گزارش بايدفقط به سفارت تھ 

  يکی با ماشين تحرير روی پارچه ،                         ّ    رمز اين بار دردونسخه تھي ه شد ه اين نام، حاصل نکنند
  يقه                                       ِ                 شد که مثل نقشھای چاپی روی پارچه بنظر آ يد و در آستر پشتراه ماشين سفيدی راه 

نسخۀ ديگر در  ، ه شد و با چرخ خياطی دوخته شدرنگی مردانه جاداد  يک پيراھن راه راه
ّ      يک شالق چوبی به طرز بسيار ماھرانه ای جاداده شد که بسيار نازک و ظريف خر اطی    دسته                                                                     

کاغذبسيارنازک که روی ،  د که اين دسته چوب دو پوسته باشدکردنی نبو   باور                ً  شده بود و بدوا  
 چوبی پيچيده شده در دورماسوره سياه بسيارريزآھن اعداد رمز نوشته شده بود م قل با  آن

  جای داده شد و طوری قرص و محکم جای گرفته بود که مثل اين که با    ّ شال ق  دسته درون 
شيخ « که آقای مشدي منتظر  چندروزی، سريشم ماھی اين دوچوب را بھم چسبانده اند

ن حمار شيخ عبدال، کرده حاضر به مسافرت شد امکارھای خودرا تم ١ عبدالرحمان سيف»
 کنم تا بحال خود ايران باستان فعلی است و فکرنمي  ھمان آقای «سيف آزاد» مدير روزنامه

ران اين ھم درتمام اين روزنامه ھا و مجالتی که چاپ کرده اند چه دربرلين و چه درتھ  ايشان
    د.ن اسرار را بازگو کرده باش

  
اين ، توصيه و سفارش مسيو زومر نشاه برده و ازآنجا باا رمکم تا به نامه را به ايشان سپرد 

آن سفرھايی شد که برای شيخ  از                                               ً        امانت را به وزارت خارجۀ آلمان برساند... اتفاقا  اين سفر 
ثل سفرھای قبل که ازفرونت روسھا  گرفتاری ھای سختی ازناحيۀ انگليسھا فراھم شد و م

ِ           مورد سوء  ظن چندنفر ، ھای ماليرشيخ درنزديکی ، آسان نبود گذشتمي  ارمنی که برای         
ناچار دريکی ازدھات به حمام رفته  ، شودکردند قرار گرفته تعقيب مي انگليسی ھا کار مي 

 
طاری داشت و از طرفداران دولت  گ جھانی نخست درشاھرود دکان عپيش از شروع جن، شيخ عبدالرحمان سيف-  ١

شيخ کمک فراوان به ، ی از عشق آباد ترکستان به ايران رانده شدنداتريشی و آلمانزمانی ھم که اسرای آلمان بود و 
و   ن بروداما او با ھوشياری توانست ازشاھرود فرار کند و به تھرا، روسھا درصدد دستگيری او برآمدند، آنان کرد

  انتشار مجله ای زير نامبه ، او سالھا به تشويق رضاشاه، ينان سفارت آلمان در ايران بودبه ھمين خاطرمورد اطم
از مشتاقان مطالب آن بود که  ، «ايران باستان» مشغول بود و نگارنده در زمانی که در دبستان مشغول تحصيل بود

     کرد.پدرم خريداری مي
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 او در پھلوی درخارج شدن ازحمام تمام لباسھای خودرا جاگذاشته با لباس دھاتی ديگری که
کند و طوری خوب قش فرار مي ا پيراھن و شالعوض کرده ب ،  رختکن لباسھايش درآورده بود

شود که يک جاسوس آلمانی در  خبرمنتشرمي  کند که درتمام آن منطقهاين نقشه را عمل مي 
بيراھه    حينی که تحت تعقيب بوده با اين نيرنگ فرارکرده است و اين خبر قبل از ورود شيخ از

ّ         ص د بوده  متر  وستهپي ،  آلمان در کرمانشاھان  سولگری)ن (ک  کرمانشاه رسيده اعضای سفارتبه  
کنان وارد   خنده، اند که اين جاسوس را بشناسند که يک روز شيخ عبدالرحمان سيف

ھای   شود وامانتبه آلمان اعزام مي ، شود و ازآنجا طبق توصيۀ مسيو زومرکرمانشاھان مي 
     ً      کامال  موافق  با نظر ، زومر محرمانه جواب نامه ...رساندرا به وزارت خارجۀ آلمان مي  خود

اين پيش        ً                                                   خصوصا  نوشته بودند مراتب به عرض امپراتور آلمان رسيده و از بود و م  داده شده
رتبه به ايران  و دستوراتی صادر کرده اند که يک نفر مأمور عالي ، آمد خيلی خوشوقت شدند

 ن خارج شده اند با سفارت آلمان دردراين موقع که قوای روس ازشمال ايرا حرکت نمايند و 
                   ً             ونحوۀ اقداماتش فورا  به شما ابالغ  نام او ، وقتی مأمور تعيين شد، دل نماي تھران تماس حاص

  رتبهبنابراين دولت امپراتوری آلمان اميدواراست بزودی نقشۀ اين افسر عالي ، خواھد شد
         ً     مراتب فورا  به ، دن گردھا خارج سايرانی اجرا شود و ملت و مملکت ايران اززيريوغ انگلي 

رسمی محرمانه ھم بنام خودايشان   درموقع مقتضی نامه ،غ شودابال، آقای ميرپنج رضاخان 
فوق العاده مھم بود و شأن و مقام ، البته اين خبر برای من ومسيو زومر، فرستاده خواھدشد

  ما را فوق العاده دروزارت خارجۀ آلمان باالبرده بود. 
  

من با  طبق قراری که ، شد مراتب بايد به ميرپنج اطالع داده مي ، زومر طبق دستور مسيو 
صبح بسيارزود تاريک وروشن به خيابان اميريه رفته سرچھارراه اميريه  ، داشتمميرپنج 

،  رفتندايستادم تا وقتی ايشان با يکنفر قزاق سواره صبح زود برای سرکشی به ميدان مشق مي 
ّ       متوج ه شدند ايشان فورآ ، ادای احترام کردم وشب ت ھمانطور سواره ساع، که مطلبی دارم    

، دفعۀ قبل  شب سر ساعت ھشت به مکان تعيين شده رفتم مثل دو ، تعيين کردندمالقات را 
    ً                   فورا  شروع به صحبت کردم ، ھم تشريف آوردند بازھم با لباس سويل بودند شاني سرساعت ا

مال موافقت را با پيشنھاد جنابعالی  خوشبختانه جواب مسيوزومر رسيده و دولت آلمان ک  و گفتم
گزارش شده دستورفرموده اند يک    نمپراتور آلما حضرت ويلھلم امراتب به اعلي   کرده است و 
متذکر    ً ا  مخصوص، لمانی به ايران عزيمت نمايندرتبه با اسلحه و پول و افسران آديپلمات عالي 

من   تاظھارا، واھند فرستادخ لیاشده اند که نامه ای ھم ازطرف امپراتور آلمان برای جنابع
با نبودن وسائل به اين زودی جواب   شد و ازاين که ور خاطر ميرپنجفوق العاده موجب سر
من بدون اين که اسم شيخ عبدالرحمن سيف را ببرم جريان را برای  ، رسيده سئوالتی کردند
ّ             عج ب کردند که  ازطرز فرار قاصد ازمالير بسيار خنديدند و فوق العاده ت ، ايشان توضيح دادم  

بازھم برای چندمين ، است        ً      مستقيما  آوردهاب را ازبرلين             ً                  قاصد ما شخصا  تابرلين رفته و جو 
                                                    ّ  قات و مذاکرات محرمانه را فراھم کرده ام و آرزوی موفقي ت بار ازمن تشکرکرد که وسيلۀ مال

  بيشتر برای من درزندگی سياسی کردند... 
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وآخرين اطالعی که پس   ميالدی بود  ١٩١٧ابق با سال مط ١٢٩۶اين جريانات در پاييز سال 
من سيف به تھران من به ميرپنج دادم مصادف با بھمن حاز ورود شيخ عبدالر

  . ..) بود١٩١٨ژانويه ( ١٢٩۶ماه 
  

قسمت بسيار مھم ديگررمز واصله اين بود که نام مأمور فوق العادۀ دولت آلمان را اطالع 
سکرترسابق سفارت امپراتوری ،  بود که «مسيو ويلھلم ليتن»  «ليتن» معروف  داده بودند که

ً                                                           ا  درجنگ شرکت کرده از فرونت احضار و به منظور اعزام به ايران اخيرکه  درايران آلمان
ّ  ً  مجد دا   به وزارت خارجه منتقل شده وبا تعليمات بسيارمحرمانه و تجھيزات مفصل با چندين    

اطالع ،            ً                 مراتب فورا  به ميرپنج رضاخان  – خواھد شد                        ً                 افسر آلمانی وغيره فورا  به ايران اعزام  
ونيز اطالع داده بودندکه آقای  تھران اقدام عاجل به عمل آورند داده شود که پس ازورود به 

تند که پس از  سمخصوص امپراتورآلمان برای ميرپنج رضاخان ھ  امل نامهح ، يتنلويلھلم 
امپراتور به آقای   اھم شود که نامهوسايل بسيار محرمانه و خاطر جمع فر  ؛نورود به تھرا

  ميرپنج رضا خان داده شود... 
  

ل يعنی تا                      ً                 شناسيد؟ گفتم من شخصا  با ايشان تا بحاکردند شما مسيو ليتن را مي  ازمن سئوال 
دانم که سالھای سال است درسفارت آلمان  ولی مي ، قبل از حرکت ازتھران تماس نداشته ام

فارسی خيلی  –لعاده مورد توجۀ وزارت خارجۀ آلمان بوده مشاغل مختلف داشته و فوق ا
من گفته است ب ، و مسيوزومر اری ازھرطبقه داردزند و دوستان بيشمخوب حرف مي 

                                                          ً     آقای ليتن ديپلمات بسيار قابل و شايسته و زرنگی است که مسلما  از  حضورتان عرض کنم 
  – ». کتاب ديده ھا و شنيده ھا . ..ھرکس بھتر از عھدۀ کار مھمی که درنظراست برخواھدآمد 

    ٣٠٨تا  ٢٩٩
  

مطالبی را که ويلھلم ليتن در ،  جنگ بزرگ»ن در ايرا«  در کتابش زير نام،  ھرمورخ الدولۀ سپ 
  ١٩١٨اکتبر  ٢١...روز«  نويسد:خاطراتش درپيوند با مأموريتش به ايران آورده چنين مي کتاب  

] ما ازبرلن با قطار راه آھن به سوی ھيئت اعزامی [ ساعت ھشت بعدازظھر اکسپديسيون
تجربيات  بسيارکاملی بود و       ً           واقعا  اکسپديسيون، ن داشتواگ ٢٨اين قطار، ايران حرکت کرد

  ٢٩روز  رفت مع ذلک ھيچوقت به ايران نرسيد...کسپديسيون بکار مي سابق ھمه به نفع اين ا
حرکت ما شد و  نع ما سر جزءفبوداپست وارد بخارست شديم ولی يک ا ازراه  ١٩١٨ اکتبر

آلمان   لیعا  اظھارداشت محموالت ما بايدازطرف مقامات نظامی به امر ژنرال ماکنزن فرمانده 
                            ً                  ماژور روبرو شدم که اونيز جدا  عقيده داشت لوازم     ً            بعدا   من با يک    دررومانی توقيف شود...

مورد                    ً                                                      محموالت ما مخصوصا  مسلسلھا و دستگاه ھای بی سيم برای ارتش آنجا فوق العاده  و 
  وقتی من به اين ماژور اعتراض کردم که او به ھيچوجه ،  احتياج می باشد و بايد توقيف بشود

مرا نزد  ، باشمامور خارجه آلمان مي حق امر و نھی به من ندارد زيرا من تحت امر وزارت 
مقيم  ژنرال ماکنزن» در سفارت آلمان «  افسری ھدايت کردند که رئيس قسمت سياسی

  دو   از  با کمک اين افسر توانستم بعد،  يی قديمی داشتخوشبختانه با من آشنابوخارست بود و  
وز اول ه مسافرت خود را ادامه دھيم و رخويش بطرف دريای سيا روز معطلی با محموالت
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به ما ١٩١٨روز سوم نوامبر  وارد شھر«برايال» درساحل دريای سياه شويم...  ١٩١٨  نوامبر
ُ                                                        توانيد با کشتی گرگو ر به طرف باطوم حرکت نماييد بلکه بايد تاروز ششم نوامبر  گفتند شما نمي                    

شب با يکی دونفر افسر آلمانی مأمورين آن محل ،  توقف کرده با کشتی ديگری مسافرت نماييد
که سه روزاست من بامحموالت خود دراين بندرمعطلم و به من  بت و شکايت کردمصح

گفتم من فردا نزد ژنرال ماکنزن دربخارست ، د منتظرشومگويند تا ششم نوامبر ھم باي مي 
کنيم ديگر شما کشتی پيدا کنيد  من اظھار شد تصور نمي در جواب ب ،  عمل خواھم آورداعتراض ب 

نماييم. دراين موقع من به يکی زيرا ما اينجارا تخليه مي ، حرکت نماييد که ازاينجا به باطوم
ودت محموالت را به بخارست فراھم نمايد و خودم                             ً        ازھمراھان خوددستور دادم فورا  وسيلۀ ع

، به بوخارست حرکت کردم که در موقع ورود محموالت آنجا باشم ١٩١٨نوامبر ۴ روز 
شدم و در ساعت چھارونيم بعدازظھر تلگراف زير  ساعت سه بعدازظھر چھارم نوامبر وارد 
اعضای ،  رفنظر نماييدخواھشمندم از مسافرت ص«   از وزارت خارجه به عنوان اينجانب رسيد:

گارد محافظ و دستگاه ھای بی سيم را به نظاميان آلمان در بوخارست تحويل دھيد و منتھای 
ح و سالم با خود به برلن بياوريد ويا  نقره ھايی را که ھمراه داريد صحي     ّ               جدي ت را بنماييد که

«کاپ»  «بکسر» و«دروفل» و  به محل مطمئنی برای حفاظت بسپاريد و خودشما با دکتر
  ۴٠٠و ٣٩٩  –مراجعت نماييد...». ازکتاب ديده ھا و شنيده ھا 

  
شکست به خاطر،  آلمان به ماژورويلھلم ليتنۀ  علت چنين دستوری ازسوی وزارت امورخارج

آلمان به  م امپراتورلناھنده شدن ويلھ پ و  ١٩١٨ الن متارکۀ جنگ درنوامبراع آلمان و 
 ،که با انجام کودتا درسر داشت کامياب نشود   ھلند بود وسبب گرديد که رضاخان به آنچهکشور

فارغ نشد و ھمواره در صدد   کودتا با اينھمه آينده نشان داد که رضاخان ھيچگاه از انديشه
ّ            ه درسرداشت ازقو ه به فعل درکيافتن راھی بود تا آنچه     ورد. بيا              

  
پارچگی  ايران بويژه دراواخر جنگ جھانی نخست که اميدی به تداوم يک          ُ     درشرايط ب حرانی

خودويا به ابتکار چندتنی به، ونجات کشورازسقوط نبود واستقالل وبرون رفت ازنابسامانيھا
ازميان مشھورترين آنان نام  برای نجات ميھن به تکاپو افتادند که    ً  ظاھرا  ، تحريک بيگانه

ّ                                  م در س ونصرت الدوله وساالرجنگ خواھرزاده برخی   در  (پسر ناصرالدين شاه) ظل السلطان  ُ  
که درميان  ،  رضاخان ميرپنج بود،  نبود  وآن کس که سخنی ازوی درميان،  ھا آمده استه  نوشت 

   . اغلب رجال چھره ای چندان شناخته شده نبود
  

، د جماھير شوروی که پس از سروسامان يافتن توانسته بوددرچنين شرايطی دولت اتحا 
وھواداران تزار ، دگرجستان و ارمنستان وجمھوری باکو راساقط کن  دولتھای استقالل يافته

چون حضور نيروی نظامی انگلستان راکه در جداسری  ، را در دريای مازندران شکست دھد
، کرددرکنار مرزھای خود تحمل نمي  ،برده ازروسيه به کمک آنھا آمده بودسه سرزمين نام

ن  به پشتيبانی از کمونيستھای ايرانی درگيالن و مازندرا،  پس از تصرف ناوگان ھواداران تزار
تا درايران حکومت کمونيستی ھوادار شوروی بودند  تصرف پايتختھوای  که در پرداخت 
مبارزه با نفوذ دولت       ً                      ظاھرا  با جنگليان که در حال  اف خود وبرای رسيدن به اھد  برپا کنند 
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شوند که اين ھمراه ومتحد مي ،  به رھبری ميرزا کوچک خان بودندو روسيه تزاری  انگلستان  
چرا که خط مشی سياسی و باورھای مذھبی ميرزا کوچک ،  يش پايدار نمانداتحاد چند ماھی ب 

  د. مانع ازتداوم اتحاد بو ّ            د ی به اھالی ورفتارنامطلوب واغلب تجاوزگرانه و تع، خان
  

به  را به دستور دولت انگلستان قوايیبرای سرکوب کمونيستھا و جنگليان دولت مرکزی 
رشت  در  فرستد که اين نيرو به گيالن مي وی قزاق فرماندھی ژنرال استراسلسکی فرمانده نير

توانست کمونيستھا را تارومار کرده تا انزلی به عقب نشينی وادار سازد واين رويداد زمانی  
ھزار نفری انگلستان به فرماندھی ژنرال «چپمن» به خاطر تھديدات  ه نيروی ششبود ک

نيروی   ،  ھای ايران به خاک ايرانبه پياده کردن نيروی نظامی خود ھمراه با کمونيست شوروی  
تا ،  ه و ستادش در قزوين مستقر شده بودرد  ُ ب    عقببه    تا پشت کوه ھای منجيل  درا  خو نظامی  

به خاطر اعتراض نمايندگان مجلس عوام از تداوم ،  ی بيش نمانده بودکه چندماھ بھاراوائل  در
ون پوند را به خزانۀ ساالنه اش بالغ برسی ميلي  ھزار واندی که ھزينه استقرارنيروی شش
بطوريکه مورد ھجوم کمونيستھای ايرانی  با تدابيری اين نيرو را، ردکآن دولت تحميل مي 

  ز طريق ھمدان و کرمانشاه ازايران خارج کند. ا، ھمراه با نيروی نظامی شوروی نشود
  

  ی از بيرون راندن کمونيستھای وطنی از رشت پيروز  مست از باده، ژنرال استراسلسکی
تازد غافل از اين که شوروی در حمايت از سوی انزلی مي ن تأمل به تعقيب کمونيستھا به بدو 

، دن قوای استراسلسکی به انزلی است کمونستھای ايرانی با کشتی ھای توپداردر انتظار رسي 
بارانی از گلوله ھای توپ بر سر نيروی ايرانی از يک سو و  ، با ورود قوای قزاق به انزلی

شود  موجب شکست فاجعه بار نيروی قزاق مي پيماھای انگليسی از سويی ديگربمبارانھای ھوا
حمل سختی ھا موفق به  و گروھی که توانسته بودند با ت  رسندبسياری ازقزاقھا به قتل مي  و 

پس از عبور ازباتالقھا و جنگلھا و کوه ھا خودرا با وضع ،  به قصد رفتن به تھران،  شوندفرار
که نيروی نظامی انگلستان  ميرسندابا» بيست کيلومتری قزوين  ق ب آ«  فالکت باری به دھکده

و   دشون مانع از رفتن شان به تھران شده ودر کمپی نگھداری مي  دراين دھکده مستقر 
وطئه ای که دولت انگلستان ت تا از  رودبا کوھی از اندوه شکست به تھران مي  یاستراسلسک 

،  پھدار رشتیسغافل ازاين که دولت ، نھددر برکناری او از پيش چيده بود با دولت در ميان 
  ! بسيار عاجزتر ازآن بود که از دولت انگلستان توضيح بخواھد

  
راسلسکی و برکناری اوازفرماندھی نيروی قزاق اين بود ت اسھدف دولت انگلستان از شکست  

  موجود درايران را  در نظر داشت تمامی نيروھای  ١٩١٩که اين دولت با بسته شدن قرارداد 
حتا نيروی نظامی انگلستان مستقر درفارس وکرمان   انتظامی و قزاق)ندارمری و نيروی (ژا

،  غام نيروی قزاق با ديگر گروه ھا نبودرا به يک واحد درآورد و استراسلسکی حاضر به اد
دولت انگلستان ،  شوروی قرار گرفت  اين رو زمانی که نيروی قزاق زيربمباران  توپخانه ھا   از

  سرانجام وا به بمباران قزاقھا پرداخت و فاجعه آفريد و و از طريق ھ مرد وقت را غنيمت ش
از  ، پھدار اکبر رشتیحکم نخست وزير وقت سبه ، خواست دولت انگلستاناستراسلکی به 
  . و ازايران خارج شدکار برکنار گرديد
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،  دبو   استراسلکی  در اين اردو کشی رضاخان نيز که با نيروی زير فرمانش از جمله ھمراھان

 ازميھنش  مردم و   از آنچه که ازسيه روزيھا  ردرد         ُ با قلبی پ    ه بود به صورت معجزه آساتوانست 
ھمراه با شماری از افراد زير  ،  متصديان امورمی ديد  و فساد                  ً             بی کفايتی و بعضا  نوکری بيگانه

خودرا به آق بابا برساند که ھمراه با ديگر ، که اغلب پای برھنه و ژنده بودند  فرمان خود 
    د.ن شو مي   و مانع از رفتن او وھمراھانش به تھران  نگھداری،  راری دراردوی آق باباقزاقھای ف 

  
من ميگفت من عدۀ  خودم را ازبيراھه درحاليکه سردارسپه ب « نويسد:ملک الشعرای بھارمي 

  آنھارفتيم وگاه خارھای جنگل ازکف پای قزاقان بيرون زده کفش  گلودرلجن ومرداب فرومي   تا
ازکوه ھا عبوردادم ولخت وگرسنه به قزوين آوردم وطوری  ، رسيدوبه پشت پامي دريده  را 

خودراگرفته به کوه ھای دوردست  ن وبچهمأيوس بودم که قصد کردم تھران آمده دست ز
نگارش ملک الشعرای بھار    -تاريخ مختصراحزاب سياسی ايران  بروم وسربه صحرابگذارم.»

  ۵٣ –دفتريکم    -
  

انگلستان فاتح از جنگ جھانی درآمده بود وبر ھندوستان و عراق و  دراين زمان که دولت
ازايران بريده   پای رقيبی سخت مزاحم با سقوط تزارسرزمين فلسطين تسلط کامل داشت و 

در صدد بسط ھرچه بيشتر نفوذ ھمه جانبه اش با بستن قرارداد ايران برباده و ، شده بود
وزيروثوق الدوله و دوتن از اعضای کابينه اش  کالن به نخست  ُ    ر شوهبا دادن  ١٩١٩ننگين 

د که آنگاه ايران به صورت آي برمي نصرت الدوله وزير امور خارجه و صارم الدوله وزير دارايی  
 وثوق الدوله به خاطر مشکالت پيش رو نتوانسته بود وچون، آمدُ                    م ستعمرۀ آن دولت درمي 

ّ        قرارداد مزبوررا ازقو ه به فع د تا نصرت الدوله را که در انجام  ي آمي بر  ناگزير در صدد ،  ل درآورد                   
قدرتی که  با کند تا   خواسته ھای دولت انگلستان بی باک تر بود در انجام يک کودتا ياری 

با اجرای انتخابات ، مجلسی را که درفترت بود،                  ّ           بتواند باقدرت وات خاذ تدابيری، ديددراو مي 
  قرارداد ده وبا گشوده شدن مجلس؛ به نمايندگی به مجلس فرستا کسانی رابا تطميع ، پوشالی
داشت که پيش   دولت انگلستان آنقدر به انجام اين طرح اطمينان،  به تصويب برساند  را١٩١٩

ُ                       م ستشاران مالی و نظامی  ،  از گشايش يافتن مجلس واين که نصرت الدوله موفق به کودتا شود
ه آھن بصره به  وبرای اتصال را شده بودند خودرا به ايران گسيل داشته ومشغول کار 

کيلومتر از کويته در خاک ھندوستان تا   ٩٢اقدام به احداث خط آھنی به درازای ، ھندوستان
! گفتنی است که دولت انگلستان به موجب مکاتباتی که   ان در درون خاک ايران کردندزاھد 

برپايی کودتايی  درصدد ھيچگاه ، وزارت امورخارجه با وزير مختارش در ايران داشته است
  . اشاره خواھدشداسناد که  به آن ده نظاميان برسر کارآيند نبو ک
  

ُ    قباحت قراردادکه س لطه  رابرشئون نظامی وسياسی واقتصادی واجتماعی ايران کامل انگلستان                    
ّ                            به حد ی بودکه يکی ازافسران ايرانی ، فراھم ميساخت شرکت کننده درمذاکرات بين نمايندگان      

ُ     به عنوان اعتراض دست به خودک شی  ، ضل هللا آق اولیايرانی و انگليسی به نام سرھنگ ف                           
  تھييج احساسات آنان در  و   نگين قراردادکه اين رويداد درآگاه شدن بيشتر مردم ازشرايط ن   زد 
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مريکا وفرانسه ومخالفت آ    ً                      ضمنا  تقبيح تلويحی دولتھای ،          ّ     بسيار مؤث ر بود، مخالفت باقرارداد
       ّ   که حت ا   آنجا تا، تـــنيز نبايد از نظر دور داشا بلشويکی روسيه ر دولت تازه برسرکار آمده

،  رزن ُ ک   سال نامه ای به لرد طی ار انگلستان  کابينه وزيرامورھندوستان در  ادوين مونتاگو»«
          ً  (ومن واقعا     ريد«...اين نقشه ايکه درنظردا   درمقام انتقاد از طرح قراردادمزبوربرآمد ونوشت:

نتيجه اش جريحه دارکردن احساسات ملی ايرانيان  تنھا بينم)يچ ضرورتی برايش نمي ھ
نشان  اينطور، چون لحن کلی بيانات تان درآن جلسه که اکنون روی کاغذ آمده، خواھدبود

ُ                    ميدھدکه شمامردم ايران رابه چشم يک م شت کودک صغيرنگاه مي                 ّ   که احتياج به قي می  کنيد                                  
دکتر محمد  نگارش  ،  سيمای احمدشاه  .»آمری باالی سرشان باشد   دند وھميشه باي ديکتاتوردار 

       ١٨١و ١٨٠-جواد شيخ االسالمی
            

، درايران دولت انگلستان نيروھای نظامی درآن زمان 
 NORTH(  نام مخفف نورپرفورث بانيروی شمال 

PERSIA FORCE( آن را  که افسران وافراد بود  
که   يل ميدادند نپالی ھا تشک انگليسی ھا وھندی ھا و 

درشھرھای بادکوبه ـ انزلی ـ رشت ـ قزوين ـ ھمدان  
ُ           وکرمانشاھان م ستقر بودند باآغاز جنگ جھانی نخست  و                

  کمک وھمراھی بامتفق جنگی اش روسيه به بھانه ابتدا
وارد  ، اری درمقابله با نيروی نظامی دولت عثمانیتز

وزمانيکه رژيم تزاری درروسيه  ، خاک ايران شده بود
ی کمک به استقالل طلبان قفقاز  برا، وط کرد سق

جلوگيری  سپس به بھانه و  تزار وژنرالھای ھوادار
درايران    ١٣٠٠فروردين    تا،  ازھجوم بلشويکھا به ايران

  ادمونــــــد  ژنرال به ، ودتاـــــرويداد ک پيش ازچندی  اين نيرو  فرمانده  و  بود  مستقر
که ازتاريخ اول  واگذار شده بود ) G. EDMOND IRONSIDE(  رونسايدــــآي 

  شده بود تاھرچه زودتر مأمور منصوب و فرماندھی اين نيرو   به  )١٢٩٩مھرماه ٨(  ١٩٢٠براکت 
با تدبير و بدون برخورد با نيروی نظامی شوروی که گيالن را در تصرف داشت را  اين نيرو 

بايد  «...من    نويسد:مي   ژنرال آيرونسايد  خارج کند.ازايران  ،  روی به پايتخت بودودر صدد پيش
نظمی قصد عبور ازصفوف وضعی آشفته ودرکمال بي  قزاقھا با  گرفتم که اگرتصميم مي 

ّ   ام ا ماراداشته باشند چه عکس العملی ازخودنشان دھم... مھم اين بودکه باقزاقھا چه   مسأله   
بايستی بگذارم آنھا به پايتخت رقزوين يا منجيل نگه ميداشتم يا مي  د را  اآيا بايد آنھ  بايدکرد؟

احساس  ،  اين مورد تصميم بگيرد  در  بريتانيا ميتواند  تنھا وزير مختار به نظرم رسيدکه  ،  دبرون 
تواند آنھارا ازآن شھر بيرون من اين بود که اگرپای آنھابه تھران برسد ديگرھيچ چيزنمي 

،  تأثيربدی برسياست بريتانيا درمورد ايران داشته باشد  مکن بوددرتھران م  حضور آنھا،  بکشد
وزير مختار  با برگردم و  حس کردم که ھرچه زودتر، دانستمن ازسياست ھيچ نمي ھرچندکه م 

اکراه  ، من کارھای زيادی داشتم که برای انجام آنھا وقت کمی دراختيارم بود مشورت کنم.
سخت به  [قزاق ھا] مرا برای اسکان نفرات من ُ                                     م داوم فرماندھی کل درمورد پذيرش برنامه 
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آيابايدآنھارادرقزوين ،  اقھا چه بايدکردمھم اين بود که با قز   مسأله  خودمشغول کرده بود...  اما
خاطرات ژنرال آيرونسايد    .» ويامنجيل نگه ميداشتم يا ميبايستی بگذارم آنھا به پايتخت بروند

  ۴۴و ۴٣و ۴٠و ٣٩  –ترجمۀ بھروزقزوينی  –
  

سی ازآن افسران رو  واخراج استراسلسکی وھمه بابا ُ          ا ردوگاه آق  ازاسکان قزاقھا درپس 
امورداخلی قزاقھا ازسوی ژنرال آيرونسايد به سرھنگ اسميت  اداره، نيرو وسپس ازايران 
                      ً سلطنتی نسبتی داشت وقبال   "سردارھمايون" که با خانواده، احمدشاهسپرده شد وازسوی 

به فرماندھی نيروی قزاق بجای استراسلسکی  ، دمت کرده بودبعنوان ديپلمات دراروپا خ 
که نه تنھا خود کمترين تمايلی به احراز اين ،  منصوب ميگردد

  مقام نداشت بلکه شايستگی آنراھم نداشت. 
  

  خود  ١٩٢٠ دسامبر خ نوامبر و آيرونسايد دريادداشت مور
[سردارھمايون] رابه                    ً   «...من بايستی شخصا  او  نوشت:
من اعتراف کردکه  راست ب   ُ    ر ک و   او ،  ق معرفی کنمقزا   بريگاد 

  ين علت به فرماندھی بريگاددرواقع يک سرباز نيست وبه ا
قزاق منصوب شده است که وفاداری آن نسبت به شاه تضمين 

قزاقھا  امرکه فرمانده اواطمينان داشت که من ازاين ، گردد
ول من ق،     ً                                             عمال  بايد کنترل پايتخت رادراختيار داشته باشدآگاھم

دادم که اورا به سرھنگ اسميت افسر بريتانيايی که  
درھنگام بازسازی آن به عھده داشت اموراداری بريگاد را 

ّ       معر فی کنم سردارھمايون وسرھنگ اسميت گشتی   وقتی با،   
اردوگاه   ديدارآيرونسايد از زديم [نخستين به اردوگاه قزاقھا

             ّ             را درشرايط رق ت باری ديدم  ھمه چيز  ]پس از نزديک به دوماه زمان ورودش به قزوين از
ّ        عمال  ھمه ازشد ت سرما،  دونه افرا  نه افسران لباس زمستانی داشتند بسياری ،  لرزيدندتب مي   و      ً        

، يده بودند پاھای شان رادرشالھايی پيچ آمدندمي  ووقتی پيش ما نداشتند پاازمردان پوتين ب
 او برنامه، ھدشدپشمی داده خوا البسه آنھا اسميت توضيح دادکه تايک ھفته ديگر به ھمه
ّ               سردارھمايون ازشد ت يأس خودش را  ساند...برای ماه آينده اين بود که به آنھاغذای خوب بر                  

...  دباھيچيک ازافسران ايرانی دست نداد وکلمه ای ھم خطاب به آنھا برزبان نياور،  باخته بود
نه   و  ر کرد                                           ّ اونه به خاطر اقدامات آنھا دررشت ازآنان تشک  ، او حرفی نداشت که به آنھابزند

  بھتری در وآينده، ايرانی خواھند بود                                ً             اينکه به آنھا گفت اينک آنھا کامال زيرنظرافسران 
 اوتمايلی به زندگی دراردوگاه يانزديکی آن نداشت وآشکاربود که ازعھده ، انتظارشان است

 ازاين رو من وسرھنگ اسميت دريافتيم که بايد معاونی،  نيزبرنخواھدآمد  آنھا  ندھی وادارهفرما
     ۴٨تا   ۴۶وز قزوينی.ترجمۀ بھر -خاطرات ژنرال آيرونسايد    برای او پيدا کنم.»

  
«...رفته رفته من وسرھنگ اسميت دريافتيم   نويسد:مي درجای ديگر کتابش   ژنرال آيرونسايد

ّ  که توج ه  جايی که ساده ترين آموزشھای ، آترياد)تبريز جلب شده است( کارھای واحد مابه       
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ّ               نفرات اين واحد بش اش وراضی بودند، آمدين آنھا بحساب مي پيشرفته تر، نظامی ھای کار و                  
ّ                              ساده ای راکه به آنھا م حو ل ميشدبا اشتياق انجام ميدادند    ُ اشتياقی که درديگرواحدھانشانی  ،                      

باشانه ھای  ،  قامتی به بلندی بيش ازشش پا  با  آنھا مردی بود  فرمانده ،  خوردازآن به چشم نمي 
بينی عقابی وچشمان درخشانش به اوسيمايی زنده  ،  ص ومتمايز                       ّ فراخ وچھره ای بسيار مشخ  

بخاطردارم نخستين باری که   نام او رضاخان بود...،  ازانتظاربود  خشيد که درآن مکان دور ب مي 
ّ            جد ی ماالريا دس  ديدم پيکرش ازيک حمله را او  ّ        اما من متوج ه شدم  ، تخوش تب ولرزشده بود            

ھای مستقر      ً            ّ                  فورا  اورابطورموق ت به فرماندھی قزاقتصميم گرفتم که  ،  آيد ھرگزازپا درنمي   که او 
ّ  ً  م جد دا    ]١٢٩٩ديماه ٢۴[  ١٩٢١ه  ژانوي ١۴در   کنم...    منصوب  اه اردوگ  در ، به ديدارقزاقھا رفتم  ُ  

يکی ازمھمترين  ،  مربوط ميشد  آنجا که به من  تا  اسميت سروسامانی به وضع شان داده بود... 
،  داديمبايستی به کنترل خود به آن خاتمه مي تاريخی بودکه ما مي ،  مسايل درارتباط بابريگاد قزاق 

عقب   ١٩٢١فورس] دربھار سال ت [نور قطعی به نظرميرسيد که نيروی شمال ايران       ً تقريبا  
 ماه پيش ازعزيمت ماکنترل مادربريگادقزاق چند نشينی خواھد کردومن مايل بودم که خاتمه

 در  مختار  گيری به وزيرمن اين مسأله رابرای تصميم ، رفتن ما نه درلحظه، صورت بگيرد
 زمستان  فکرعقب نشينی در را درشرايطی يافتم که از تاروزير مخ، تھران ارجاع کردم

                                     ُ      اما وقتی من به اوگفتم که دريک شرايط ب حرانی ، دستخوش يأس شده بود ]١٢٩٩[زمستان
  خواھم زدخيالش راحت شد. به اين کار دست ن 

  
 نوشت: ]١٢٩٩ھمنب ٩[ ١٩٢١ ژانويه ٣١يادداشت روزانه اش بتاريخ  ھمودردفتر 

درواقع  ، کنم بحال خودرھا را بايد اين افراد، اينجابروم پيش ازآنکه از        ً           «...شخصا عقيده دارم 
مقتدرنظامی مارا قادر خواھدساخت که بی ھيچ دردسری اين کشوررا ترک   يک فرمانده

  گوييم...
  

رضاخان اينک   ،قزاق درآقابابا بازديدميکردم                               ّ          سپس چنين ادامه ميدھد: بطور منظ م ازبريگاد
      ّ        مسئولي ت تعيين ، کارآيی نزديک ميشد گاد به سرعت به مرحلهسرھنگ دوم شده بود وبري 

من واگذارشده بودومن   به عھده، کنترل ما خارج شوند بايست ازحيطهتاريخی که آنھا مي 
ازاين ،  که اين کاررا حدود يکماه پيش ازشروع عقب نشينی بسوی بغدادانجام دھمدرنظرداشتم  

کنترل  را ازحيطه و به او گفتم که چه موقعی ا، دومسأله رابا رضاخان درميان گذاشتم رومن
ّ               که درطی  عقب نشينی ما ھمچنين ازاوخواستم قول بدھد، خودخارج خواھم کرد بھيچ اقدام ،       
،  به اواخطارکردم که اگردست به چنين عملی بزند، زد اھددست نخو  خصمانه ای برعليه ما

َ                  ب ر م ودرچنين صورتی  مي  ف ميکنم وبی رحمانه بسوی او يورش                       ّ من کارعقب نشينی را متوق   َ 
دست به اقدام خشنی    ھمچنين ازاوخواستم که نه خود  ...وضع کشوراوازھميشه بدتر خواھدشد
ُ    اوبسيار ر ک و ، اقدامی رابه ديگران بدھدچنين  برای سرنگونگی شاه بزند ونه اجازه  راست          

ا بدست طر منافع شخصی خودکنترل مجلس ر من حرف زدوگفت که: ازسياستمدارانی که بخا  با
ازاين رو ، يک سرباز پرورش يافته بود اويک سرباز بودودرخانواده، بيزاراست، گرفته اند

ن اومردی قوی بودکه  ازنظرم ،                ّ     سياستمداران تنف رداشت ازسخنان بی پايان وبی نتيجه
،  درپيش داشتايران برای روزگار سختی که ، خيرخواه کشورخودبود                  ً سرنترس داشت وقلبا  
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خاطرات      آمد.»ند بود واوبی ترديدمردی بود که فوق العاده باارزش بشمارمي به يک رھبر نيازم
    ۶٣تا۵٩ –ترجمۀ بھروز قزوينی  – ژنرال آيرونسايد 

  
ه بودکه نيروی زير فرماندھی اش را به خاطر مشکالت مالی دولت ژنرال آيرونسايد مأمورشد

 و  امی آن دولت ازايرانان انگلستان در بيرون کشيدن نيروی نظو فشارمجلس اعي  انگلستان
 از جمله مخالفت شديد و تھديدآميز دولت نوپای شوروی وپاره ای محذورات سياسی 

به نحويکه به صورت شکست ١٩٢١يل  تا پيش از آور،  مخالفتھای تلويحی امريکا و فرانسه  
  ازايران خارج کند. ، بلشويکھاتلقی نشود برابر  در 
  

  از،  تلگرام رمزی ازوزارت جنگ رسيد  ] ١٩٢٠سامبر[د  « ...سی ام  ژنرال نامبرده مينويسد:
ّ                                   ً                   من پرسيده شده بود که تاچه حد امکان پذيراست که من نيروھايم رافورا  ازايران تخليه کنم  ؟                           

خواست که اين عمليات پيش  اآنجا که ممکن است صرفه جويی کند ومي خواست ت حکومت مي 
     ۵۶ -رجمۀ بھروز قزوينیت ، خاطرات خاتمه يابد.»  ]١٣٠٠روردين[ف  ١٩٢١اول آوريل  از
  

ّ                          وزارت جنگ انگلستان طی  يادداشتی به ژنرال ھالدين                        )G , HALDANE  (   فرمانده نيروی
َ                               س م ت فرماندھی نسبت به آيرونسايد   و  بود آن دربغداد                                   ّ نظامی آن دولت درخاور ميانه که مقر    َ

به سپاه شمال  آيرونسايدتأکيدکردکه چنانچه روسھابايد به ژنرال  گوشزد ميکندکه:، راداشت
ّ             جد ی نظامی کنند  حمله برآمدن     .»         ّ                                             مادرموقعي تی نيستيم که بتوانيم نيروی تازه به او برسانيم،   

  ١٣١  -سيروس غنی  – بر افتادن قاجاررضا خان و 
  

ج نيروی پيش از آن که خود در خرو ، بنا برحکم فرماندھش ژنرال ھالدين، ژنرال آيرونسايد
برای انجام مأموريتی به بغداد  ، شرکت داشته باشد ١٩٢١ انگلستان از ايران در ماه آوريل 

  اين بار، سر داشت برای آنچه که از سالھا پيش در  شود و رضاخان موقع رافرا خوانده مي 
اين بار آنچه که ازسالھا پيش  زند و بيند و دست به کودتايی آرام و بدون خونريزی مي مناسب مي 

ّ            درسرداشت ازقو ه به فعل مي    رساند.            
  

«من اطمينان    دردفترخاطراتش نوشت:،  با شنيدن خبرکودتا،  در بغداد بود  ه آيرونسايدزمانيک
ترجمۀ    مابرای حفظ نفوذمان درايران به پايان رسيده است.» دسالهستم که تالش داش

    ٧٩ -بھروزقزوينی 
  

  اسناد و مدارک   با ھمه  را به دست انگلستان ورضا شاه را کودتا  ،  با اينھمه مخالفان رضا شاه
از سوی مخالفان  که چنين ديدگاھی ، کنندآن دولت قلمداد مي  فراوان از عوامل دست نشانده

در بطالن ژاژخواھی مخالفانی که کودتا و رضا شاه را دست پخت دولت  ،جای شگفتی ندارد
ُ  لرد ک ز ه دونامه از ميان سدھا اسناد فقط ب ، انگلستان می دانند وزير امور خارجه وقت ، ن ُ ز      

    اره می کنم. انگلستان اش
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ُ  لرد ک رز ن   ُ ّ                    طی  نطقی درمجلس لردھا،       وبرنامه اش درمورد ايران به تلخی  به شکست سياست  ،   
صدمه خواھد  ، «دولت کودتا بخاطرسياستی که درپيش گرفته است :گفت و  اعتراف کرد

ّ             رد  اين قرارداد  خودرابرباالخره دولت ايران تصميم    خورد...  ّ                  ]  گرفت ودست مساعدت  ّ   ٩ ١٩١[   
       ّ  ومسئولي ت ،  [يعنی رضاخان]   عقب زد،  ن موقع به سوی آن دراز شده بودا که درتاريک تري ر   ما

ُ   ّ                   ّ اگرآقايان م عظ م سئوال نمايند وضعي  ،                                ّ    وقايع آينده وسرنوشت خودرا متقب ل شد که بدين طريق   تی          
 يک نظر نااميدی و  رابا اف کنم که وضع حاضربينم مجبورم اعترايجادشده است چگونه مي 

خواھم بنام يک دوست قديمی ايران به آنھا خاطر نشان مي ولی اجازه  ی نمايم...       ّ   يأس تلق ی م 
تنھا دولت ايران  [ يعنی اين که کودتا کرده ايد]  نمايم دراين سياستی که درپيش گرفته اند 

  است که دارای تاريخ وگذشته                     ّ           اين شرحی که دادم متعل ق به کشوری صدمه خواھد خورد... 
رانسبت به آن داشتيم بطوريکه فداکاری              ّ        ه نھايت محب ت ودوستیکه ماھميش، باشدبزرگ مي 

ميليونھا خرج نموده    [جھانی نخست]  ازابتدای جنگ   ھای بيشماری برای اين مملکت نموده و 
ّ          جد ی به طرف               ً           سير نمايدوظاھرا بايک قدم    خواھد به ميل خود ايم ولی حاليه مملکتی است که مي   

، رودپيش مي ، ف آور است                   َ  َ ولی ميدانم که خيلی ا س   ،خواھم پيش بينی کنمکه من نمي  مقصودی
  توانستم اظھارات قشنگتر ودرخشنده تری راجع به ايران بنمايم واحصائيهخيلی مايل بودم مي 

ان نطق ھايی که تابحال راجع به ايران نموده ام وگم      ّ ازکلي ه،                ّ       روشن تری ازوضعي ات بدھم
ّ  ميکنم عد ه س بوده است.»  ھمه قرين حسرت وافسونطق امروز من بيش از ، آنھا زيادباشد        

                            ١۵۶ –ترجمۀ علی شعبانی   -طراح کودتا 
  

به    ١٩٢٢  ماه می   ٣٠  طی نامه ای طوالنی به تاريخ ،  زمانيکه دربيمارستان بستری بود  ھمو 
ُ  «..درھاک وو د :نوشت وزير مختار انگلستان درايران، لورين            )hackwoodدربستر (  

بی    ن تنھا کشوری است که بگونهانگلستا،  آشفته ای استبيماری افتاده ام...ايران چه دنيای  
ّ                                         مادرمد ت ده سال اخير ميليونھا ليره درايران خرج ، غرضانه ای[!] به ايران عالقمند ميباشد      

سال  ٣۵ر گذران دراينجا شما وزيرخارجه ای داريد که د ...،يا آنرا به ھدرداده ايم، کرده ايم
وآزادی ايرانيان کرده                        ّ زيادی راصرف ھدف تمامي ت مقايسه باکسانيکه روزھا وساعتھای در 
چه بوده است؟ سقوط    اين تالشھا  ھمه  نتيجه،  سالھای زيادی را  صرف اين کار کرده است،  اند

رپرسی       ً                         غالبا  خواسته ام بدانم که آيا س رويدادکودتا]... بريتانيا  [يعنی با          ّ       کامل حيثي ت ونفوذ
فريب    را   ما  ١٩١٩  قرارداد   ما درھنگام مذاکره دربارهفرمانفر   وثوق الدوله وخانواده  کاکس ...

ھيچيک  ،  ماندکاکس ھمواره بالحن قاطعی ميگويد که چنانچه درايران باقی مي   داده اند ياخير؟  
ن من اورابه بين النھري اما، آمدپديد نمي  به زبان روشن تريعنی کودتا][ ازاين نتايج ناگوار

يک ، باال     ّ نظري ه  لکن بنابر، ت نگرفتاقدامی که ازسر خودپسندی صور، فرستادم
توانم با که به سختی مي   سپس نوبت به دوران وزيرمختاری نورمن رسيد   انتحارسياسی بود... 

رسد که او ستون ھای يک بنای نه چندان وبه نظرم اينگونه مي  اوسخن بگويم متانت درباره
يقين درتاريخ  خستگی ناپذيری که بطور پشيمانی وبگونه محکم رابايک شتاب تھی از 

اوضاع باورنکردنی ونابسامانی که   ير است تکان دادوبه صدادرآورد...ديپلماسی بی نظ
دھم که سرشان به                  ّ     من به ھيچوجه اھمي ت نمي  چيزتازه ای بسازيد...، شمابايد دراين شرايط

ن را نکنيد ونگذاريد بفھمند که  ھرگز چاپلوسی ايرانيا، چراکه حق شان است، سنگ بخورد
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ّ              شد ت نگران ھستيمبه  ما   –خاطرات سياسی سرپرسی لورين   ودتا].»[يعنی از رھگذر ک   
    ٣٧تا ٣۵ ترجمۀ محمدرفيعی مھرآبادی 

  
بينيم که کرزن دراين جمع بندی درباره اعمال خود  مي 

شکست سياسی خودرا دررابطه  ، ووزيرمختارش
ّ  تا حد  ، بارويدادکودتا آه وحسرت پذيرا   با، سياسیانتحار    

ه روشنی بيانگر عدم دخالت دولت خودب که ، ميشود
  . گلستان دربرپايی کودتا بدست رضاخان می باشدان 
  

از کمونيستھا که اھداف شان درآن روزھا آشکاربود 
به جای ، ديگرگروه ھا درمخالفت با رضاشاه، بگذريم

دست ، خانرضا افتخارورزيدن از اين که با روی کارآمدن 
د وگفته ھای لرد  ژنرال آيرونساي  دولت انگلستان به گفته

ُ  ک رز ن را عامل  او ، پس ازدھه ھا ازايران کوتاه شده بود، ُ  
ِ     غافل ازاين که ع رض  ،  کننددولت نامبرده قلمداد کرده و مي                

ُ              با چنين م ھمالتی برباد  در مقام يک ايرانی    و آبروی خودرا          
ّ             ا چنين ھم تی و غيرتی  دھند که ايرانی رنشان مي  و  دھندمي          

ّ           به راستی که چقدرتأس فبار است! ، کند امع بيگانه قدعلم نيست تا بخواھد دربرابرمط                         
  

 نويسد:مي ، پرسی لورين به سر ماه بعدازرويداد کودتا خشم و چند و  لرد کرزن ازسرسوز
وانند ت که بدون ما نمي  به ھرقيمتی که شده است بايد يادبگيرند  [مردم ايران] «...اين مردم

                      ّ  شان به سنگ بخورد ومتنب ه آيد که سربدم نمي  وراستش را بخواھی ھيچ، کاری انجام بدھند
استحقاقش  ، [چون کودتا کردند]ھربدبختی وزيانی که نصيب شان بشود شوند وقدرمارابدانند

ھدف اصلی تو بايد اين باشد که بگردی وايرانيان فھميده وصاحب تميز وميھن  رادارند... 
ّ    م جھ ز    کننداتی که تھديدش مي کنی ايران را به کمک آنھابرای مقابله باخطر  اپيد راپرست    ُ
، اغفال شوی وخودراباعجله به آغوش اولين وزيری که به سراغت آمد بيندازی  مبادا،  سازی

آيند اين توله سگ ھا رسم شان اين است که مي ، وزراء ورجال معلوم الحال داخل آدم نيستند
ّ               ّ            ميروند. ام ا ھيچکدام اھمي ت خاص ندارندو  ُ      ر باينداستخوانی مي  و  ّ        دل باش وقو ت قلبت  ُ پ ر .                    

امادرھرکاری که انجام ميدھی فقط  ، کارھا به مرورزمان اصالح خواھد شد، ست ندهراازد
ھرگز نگذار کسی بويی ازاين ،  مواظب باش که ھيچوقت سرت را درمقابل يک ايرانی خم نکنی

انی ته وناراحتيم درقبال سياست بازيھای رجال ايرآشف،  حقيقت ببرد که ماازوضع کنونی ايران
  بريتانيا را  شوکت ازدست رفته و  يواش يواش نفوذ، شان بدهاعالی بی اعتنايی ران    ّ حد  

دکتر  – سيمای احمدشاه قاجار   دوباره به سفارت برگردان...»  [ازرھگذر کودتای رضاخان] 
  ٢٩٣  -محمدجواد شيخ االسالمی 
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ّ                 باتوج ه به درجۀ خشم وز ، نسبت به ايرانيان يرامورخارجۀ بريتانيا از بکارگيری الفاظ رکيک    
ّ        يلی ازاين روشن تروقاطع تر دررد  نوشتارآيا دل  گفتارھايی نيست که دولت انگلستان را در  و                               

کنند ورضاخان را دست نشانده وعامل  مي  برپايی کودتا به دست رضاخان دست اندرکارقلمداد
  آن دولت!؟ 

  
ُ  لردک رز ن   ُ  ١٩٢٢  ژانويه  ٣رخ  مو   طی نامه،  ريکی ديگرازرھنمودھايش به سرپرسی لوريند ،     

             ّ   وھمچنان به ني ات ، پيوندبا خوانين جنوب رانگھدارد« که: کند اصرارمي  ] ١٣٠١ديماه ١٣[
نخستين دستور کتبی کرزن به لورين پس از ورودبه تھران اين بود  ،  رضاخان مشکوک باشد

قزاق ھا به جنوب غربی [يعنی   ينھا ازرخنها تا ، برخوانين تحکيم بخشد را خود که نفوذ 
يد به ھرقيمتی شده مانع حضورآنھارا درمناطق نفتی با، جلوگيری کنند تان ولرستان]خوزس
 آنھا گفتگو  با  ديده و  را ھاخان  ]١٩١٩[مستشارمالی دررابطه باقرارداد رميتاژاسميتآ شد...

نھا درسرزمين ھای شان به اواطمينان داده اند که اگرحکومت مرکزی به اقتدارآ  کرده است...
کومت خواھند ولی ازحآنھا پول نمي ، د تاآخرين نفس ايستادگی خواھند کرددست اندازی کن 

[به زعم لردکرزن اينھا ھمان ايرانيان                               ً               اعليحضرت انتظاردلگرمی واحيانا  اسلحه دارند...
توصيه فھميده وصاحب تميز وميھن پرستی بودند که نامبرده پيدا کردن آنان را به لورين 

خوانين ازلورين خواستند تابه ، ارشد بختياری تماس گرفت لورين باسران  ،!]!ميکرده است
وگرنه نفوذ بختياری ،  ی دستوردھد ھمچنان پول دراختيار دولت مرکزی نگذاردبانک شاھنشاھ

  ٢٧۵-نگارش سيروس غنی -آمدن رضاشاه وبر افتادن قاجار  بر  رود.»ناحيه ازبين مي  در 
  
بريتانيا به مأمورسياسی اش درايران  ارجهچنين دستورالعملی ازسوی وزير امورخاين با  آيا
  چنين کار اين  با  بويژه نسبت به رضاخان و ، ی نسبت به دولت کودتااين چنين ديدگاھ با نيز و 

وآن چنان سخنانی درمجلس اعيان ، شکنی وتحريک خوانين بختياری برعليه دولت مرکزی
وياجايی برای اتھام وسياه نمايی     برپايی کودتا بدست دولت بريتانيا  داليل   تواند ازمي ،  انگلستان

، با وجود اينھمه اسناد  توانندکه چگونه است که برخی مي ماند ازاين باشد؟ به راستی  آدم مي 
راه مخالفت وکينه ورزی ودشمنی ھمچنان پا برروی اخالق وانصاف بگذارند وتاريخ ميھن   در

  سازند!؟ شان راآشفته ومردم راگمراه 
  

  ن سرپرسی لورين به روشنی نشان ميدھد که کرزن ازآنچه که در کرزن به عنوا مطالب نامه 
درغير اين صورت ،  ناراحت وآشفته شده بوده است،  درايران روی داده بود  ١٢٩٩  اسفند  سوم

سياسی اش بنويسد که نسبت  نه اينکه به نماينده ، درپشتيبانی وتقويت رضا خان می کوشيد
«ھرگزنگذارکسی بويی ازاين : يگر بنويسديا درجايی د و  يات رضا خان مشکوک باشدبه ن 

و...چه مدرک وسندی گوياتر   ايران آشفته وناراحتيم» حقيقت ببردکه ما ازوضع کنونی
نادرست   را ازباور باورمندان برپايی کودتا بدست بريتانيا کرزن بايد  وروشن ترازاين نوشته

  شان به حقايق روشنگرباشد؟ 
  ھومان – ک 
  ٢٠٢١کتبر١٨


