
شاهنش��اهي همين آقاي هيگ دو كالسكه پول به 
قزوين مي برد و به عيسي خان و سيدضياء مي دهد تا 
بين قزاق ها توزيع كنند و يك مقدار از نظر سر و وضع 
به آنها برس��ند، چون قزاق ها س��ر و وضع آشفته اي 
داش��تند. اين اعتراف لرد كرزن است كه فرماندهي 
قزاق ها دست آيرون سايد بوده است و واقعاً نمي شود 
باور كرد ك��ه حتي تأمين چكمه و غ��ذاي يك نيرو 
دس��ت انگليس��ي ها باش��د ولي يك مرتبه خودش 
تصميم بگيرد يك حركت ملي انجام بدهد و بخواهد 

به سمت تهران حركت كند. 
از ميزان هزينه اي كه دولت انگليس براي 

انجام كودتا داده اطالع دقيقي داريد؟ 
اتفاقاً در مجلس لردها كس��ي س��ؤال ك��رد آيا در 
كودتاي 1299 پولي خرج كرديم؟ به او گفتند اين 
بحث دامنه داري اس��ت و نمي توانيم وارد آن شويم، 
اما گزارش رس��مي را برايت��ان مي خوانيم. گزارش 
رسمي اين بود كه انگلستان هيچ دخالتي در كودتا 
نداشت و رضاخان يك افسر ملي بود و خودش كودتا 
كرد. همين ماجرا نشان مي دهد كه اينها بسياري از 
 David( ناگفته ها را بي��ان نمي كردند. لويد جورج
Lloyd George( در مجل��س اعي��ان مي گوي��د 
انگلس��تان پس از جنگ 392 ه��زار و 600 پوند به 
ايران كمك مالي كرد و همين مقدار را هم حكومت 
هند به بريتانيا داد. اين هزينه ها در كجا ثبت شده اند 
و شما از چه محلي پرداخت كرده ايد؟ آيا در بودجه 
آمده و در مجلس مصوب ش��ده اس��ت؟ مي گويند 
هزينه ه��اي اين مس��ئله در دفتر ب��رآورد خدمات 
جنگي - يعني كودتا- ثبت شده است. اينها خودشان 
دارند مي گويند، منتها ما تصور مي كنيم س��ند اين 
است كه وزارت خارجه انگلس��تان نامه اي بنويسد 
و كتباً اعالم كند من در كودتا دخالت كردم. بديهي 
اس��ت او هيچ وقت اين حرف را نمي زند يا مكاتباتي 
كه به اين نكته اعتراف كند هنوز منتشر نشده اند. لرد 
كرزن اندكي بعد از كودتا مي گويد: »ظرف شش ماه 
گذش��ته كابينه انگليس ساعت ها درخصوص اينكه 
انگليس مي بايست از چه خط مشي سياسي و نظامي 
در ايران پيروي كند بحث كرده است و هنوز ساعت ها 
بايد در اين زمينه وقت بگذاريم و بحث كنيم. « واقعاً 
بحث آنها چه بود؟ قبل از اين هم كه گفته بود ايران 
براي ما مهم اس��ت و از بيش از 100 س��ال گذشته 

جايگاه مهمي براي ما داش��ته است و اينها بارها سر 
اين ماجرا با ما جنگيده و با روس ها رقابت كرده اند. 
حاال چطور در ظرف يك ماه نظرش��ان عوض شده 
اس��ت و مي گويند ديگر كاري به كار اي��ران نداريم 
و ايراني ها هرجور كه دلش��ان مي خواهد مي توانند 
تصميم بگيرند و يك افسر رشيد ايراني هم يك مرتبه 
سر برآورده و كش��ور را نجات داده است؟ در حالي 
كه انگليس��ي ها در اثر نفت ايران جان گرفتند و در 
جنگ جهاني اول پيروز شدند. حتي چرچيل در اين 
رابطه مي گويد: »نفت ايران مانند خون در رگ هاي 
فسرده امپراتوري جريان پيدا كرد و حيات مجدد به 
ما داد. « البته در مورد اسناد وزارت جنگ انگليس 
كه از يگان هاي عمل كننده در كودتاست بايد بگويم 
كه اين اسناد از س��ال 1914 تا 1931 )تقريباً سال 
1310( تا به حال منتشر نشده و گفته اند تا 2053 
هم علني نخواهد شد. اسناد وزارت درياداري هم در 

اختيارمان نيستند. 
برخي شبهاتي نس�بت به صحت خاطرات 
آيرون س�ايد وارد كرده اند. اين شبهات تا 

چه اندازه به واقعيت نزديك هستند؟
خاطرات واقعي هس��تند و وقتي اينها را در كنار هم 
قرار مي دهيم، مي ش��ود گزارش كام��اًل جامعي از 
عمليات كودتا به دست آورد. البته شايد در انتشارش 
همه واقعيت ها را نگفته باشند، ولي همان مقداري 
كه گفته ش��ده حاكي از اين اس��ت كه آيرون سايد 
عمليات نظامي كودتا را هدايت كرده اس��ت. كودتا 
يك عمليات سياس��ي دارد، يك عمليات اقتصادي، 
يك عمليات اجتماعي و يك عمليات نظامي. عمليات 
نظامي آن را آيرون س��ايد فرماندهي كرده اس��ت. 
بنابراين اينكه بگويي��م كل كودتا محصول مديريت 

آيرون سايد است، اينگونه نيست. 
آيرون س��ايد مي گويد اس��ميت رضاخ��ان را به من 
معرفي كرد - رضاخان جاسوس اسميت بود- و من او 
را برانداز كردم. در حالي كه اردشير جي رضاخان را 
معرفي مي كند، ولي اينها نمي خواهند اسم اردشير 

جي لو برود. 
نقش اردش�ير ج�ي در پيش�برد اهداف 

انگلستان در ايران چه بود؟
اردش��ير جي يك مهره اطالعاتي سطح باالست. از 
دوره ناصرالدين ش��اه وارد ايران ش��ده و تا 17- 16 

س��ال بعد از كودتا ه��م فعاليت مي كن��د و بعد هم 
پس��رش وارد ايران مي ش��ود. به همي��ن خاطر هم 
اينها نمي خواهند مهره شان بسوزد و شناخته شود. 
عمليات سياس��ي و اطالعاتي در ايران را اردش��ير 
جي انج��ام مي دهد. اين مس��ئله را آش��تياني زاده 
از نماين��دگان مجلس ش��انزدهم مي نويس��د. وي 
مي گويد: »بعد از شهريور 20 به كافه اي به نام آيبتا 
مي رفتم كه آقاي حبيب اهلل رش��يديان هم به آنجا 
مي آمد - حبيب اهلل رش��يديان از عوامل ش��ناخته 
شده انگلس��تان در ايران است و خودش با همكاري 
اردشير جي در كودتاي سال 1299 حضور داشت. 
پسرهايش هم با شاپور ريپورتر، پسر اردشير جي در 
كودتاي س��ال 1332 همكاري داشتند- رشيديان 
كه حالت تقريباً نيمه مس��تي هم داشت شروع كرد 
به گفت��ن خاطرات گذش��ته اش، ازجمل��ه اينكه با 
حبيب اهلل هويدا )عين الملك(، پدر اميرعباس هويدا 
رفت وآمد داش��ته و در يكي از جلساتي كه داشتند 
يك نفر با هيئت و ظاهر و قيافه هندي)اردشير جي( 
مي آيد و به تدريج با رش��يديان مأنوس مي شود. بعد 
از مدتي كه مي گذرد ب��ه عين الملك مي گويد براي 
كار مهمي در ايران دنبال ف��ردي مي گرديم كه اين 

ويژگي ها را داشته باشد:
1- نظامي باش��د و بالفاصله ه��م تأكيد مي كند كه 
قزاق باشد و ژاندارم نباشد )ژاندارم ها تقريباً نيروي 
ملي بودند و زير دس��ت بيگانگان بزرگ نشده بودند 
ولي قزاق ها اساساً منش��أ و شكل گيري شان توسط 

بيگانگان صورت گرفته بود(. 
2- شيعه اثني عشري خالص نباش��د. بعد مي گويد 
كه اي��ن جمله را س��ه بار تك��رار مي كن��د و برايش 
خيلي مهم اس��ت كه اين آدمي كه مي آيد، ش��يعه 
اثني عشري خالص نباش��د و اعتقاد جدي به مباني 
تشيع اثني عشري نداشته باش��د. اين حداقل قضيه 
است. بعضي ها برداشت هاي ديگري هم مي كنند و 
برخی مي گويند رضاخان بهايي بود. البته در محافل 
بهايي رفت وآمد داشت. بعضي ها مي گويند كاًل آدم 
الابالي، بي دين و المذهبي بود و ب��راي همين او را 
انتخاب كرده اند. حتي اردشير جي در وصيتنامه اش 
مي گويد من ش��ب هاي متم��ادي را در بيابان هاي 
آق بابا )آق بابا يا آقابابا منطقه اي در قزوين( س��پري 
ك��ردم و در آنجا با رضاخ��ان ميرپنج درب��اره ايران 

مردم ايران در آن دوره هيچ وقت باور 
نكردند اين كودتا كار انگليسي ها نبوده 
باشد. اسناد سفارت امريكا هم مي گويد: 
»مردم ايران تقريبًا مطمئن ش�ده اند 
تمام قضايا يك نقشه انگليسي است. 
ش�كي نيس�ت كه نيروهاي انگليسي 
در قزوي�ن از اي�ن حرك�ت حماي�ت 
مي كنند. رهبران و پيروان اين جريان 
همگي تحت الحمايه بريتانيا هستند«
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 »مروري بر اسناد و عالئم تاريخي نقش انگلستان در ظهور رضاخان«
 در گفت وشنود با دكتر موسي فقيه حقاني

برخی می گويند رضاخان بهايی، بی دين و المذهب بود

 ترجيح انگليسي ها اين بود كه
 منتخب آنان يك نظامي غيرشيعه باشد
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باستان و لطماتي كه اسالم و روحانيت به ايران 
زدند صحبت كردم. گرايش��ات باستان گرايانه و 
شووينيستي)Chauvinisme( يا نژادپرستانه 
را اردش��ير جي در مغز رضاخان ف��رو مي كرد. 
آيرون سايد صراحتاً مي گويد من او را آوردم و به 
او سپردم. فردوست نيز در خاطراتش مي گويد: 
»وقتي هم��راه محمدرضا پهلوي به انگلس��تان 
 MI6 رفتيم، ما را ب��ه طبقه هش��تم زيرزمين
بردند و پرونده رضاشاه را به او نشان دادند. براي 
همين محمدرضا پهلوي هميشه ترس و تحفظي 
از انگليسي ها داشت كه مبادا اينها روزي اسناد 

پدرش را منتشر كنند. «
با اين وصف مي شود گفت برخي رجال 
ايران پيش از كودتا نسبت به تغييرات 

در حاكميت آگاهي هايي داشتند؟
حس��ن نظام قدس��ي در كتاب »خاطرات من« 
مي نويسد يكي از دوستانم كه از خراسان انتخاب 
ش��ده بود برايم تعري��ف كرد در آس��تانه كودتا 
فهميدم در ايران خبر هايي هست و انگليسي ها 
مي خواهن��د در اي��ران كاري بكنن��د. رفتم و با 
كنسولش��ان كه رفيقم بود صحبت كردم، ولي 
او چي��زي نگفت و خودش را ب��ه بي اطالعي زد. 
بعد از كودتا رفتم به س��راغش كه رفيق! چرا از 
آن دوره چيزي به من نگفتي؟ كنسول انگليس 
به من گفت: »پ��س از ق��رارداد 1919 از ناحيه 
نايب السلطنه هندوس��تان براي برقراري نظم و 
تهيه قوا در ايران پيشنهاد ش��د. « يعني وزارت 
خارج��ه كاره اي نيس��ت، بلكه نايب الس��لطنه 
هندوس��تان اس��ت و بع��د وزارت دري��اداري و 
بعد وزارت جن��گ و بانك شاهنش��اهي و امثال 
اينها كه كودتا را دنبال مي كنند. در پيش��نهاد 
نايب الس��لطنه چند ماده ذكر شده بود كه براي 

آتيه ايران بايد عملي و اجرا شود. 
مقصود چه پيشنهاداتي است؟

1- »تمركز قواي نظامي و سياسي در يك جا. « 
يعني ديكتاتوري نظامي برقرار شود. قواي نظامي 

و سياسي را يكي كنيم. 
2- »اس��تقالل پول ايران از راه نشر اسكناس به 
وسيله بانك تأسيس ش��ده دولت ايران« يعني 
بانك ملي. اينها مي خواهند دخالت هايش��ان را 
به حداقل برس��انند و برنامه ش��ان اين است كه 

به تدريج بانك شاهنشاهي را هم جمع كنند. 
3- »تجديد ق��رارداد نفت و پاي��دار بودن آن.« 
اگر كسي فقط به همين نكته دقت كند متوجه 
مي شود بودجه دولت انگلستان تقريباً با پول نفت 

ايران بسته می  شده است. 
4- »از بين بردن عش��اير، خاصه س��رحدداران 
نقاط مرزي ايران و مستقر ساختن افراد نظامي 
در آن نقاط. « اينكه رضاخان از س��ال 1303 به 
بهانه ايجاد امنيت به جان عش��اير افتاد، درواقع 
مي خواست نيروهاي ملي را كه زير بليت انگليس 

نبودند از بين ببرد. 
5- »از بين ب��ردن روحاني��ون و ضعيف كردن 
آنان.« اين مسئله برمي گردد به شيعه اثني عشري 

خالص نبودن او. 
6- »بر هم زدن بساط عزاداري. « 

7- »گرفتن كارهاي بزرگ از مردان مال انديش 
و دادن به دست مردان جوان، فرومايه، بي ايمان 
و بي تعصب.« در دوره رضاخان از اين آدم ها زياد 
داريم. از تيمورتاش گرفته تا نصرت الدوله فيروز تا 

جوانان بي ايمان و بي تعصب كه روي كار آمدند. 
باور م�ردم آن دوره نس�بت به دخالت 
دول�ت انگليس در كودت�اي 1299 چه 

بود؟
 م��ردم اي��ران در آن دوره هم هيچ وق��ت باور 
نمي كردند اين كودتا كار انگليسي ها نبوده باشد 
ولي وقتي افراد حدود 100 سال از آن دوره دور 
مي شوند، هر كسي هر چيزي كه دلش مي خواهد 
مي گويد. اس��ناد س��فارت امريكا در اين زمينه 
مي گويد: »مردم ايران تقريباً مطمئن ش��ده اند 
تمام قضايا يك نقشه انگليسي است. شكي نيست 
كه نيروهاي انگليس��ي در قزوين از اين حركت 
حمايت مي كنند. رهب��ران و پيروان اين جريان 

همگي تحت الحمايه بريتانيا هستند. « 
چرا مردم باور نكردند كه انگليس�ي ها 

در كودتا نقشي نداشته اند؟
چون وقت��ي ق��رارداد 1919 شكس��ت خورد، 
تحركات بلش��ويك ها در ايران زياد شد و آنها به 
انزلي حمله و قزوين را تهديد كردند. در همين 
دوره ك��ه اوج درگيري هاي ايران اس��ت ناگهان 
انگليسي ها خود را كنار كشيدند و نيروهايشان 
را از اي��ران خ��ارج كردند. بعضي ه��ا مي گويند 
اگر فقط يك بار انگليس باي��د از ايران حمايت 
مي كرد همان زمان بود. اگر اين اتفاق مي افتاد، 

بلشويك ها خلع سالح مي شدند و نمي توانستند 
كاري كنن��د. به همي��ن دليل مردم اي��ران در 
قضيه كودتا باور نكردند انگليس نقشي نداشته 
باش��د و منتظر تحوالت بعدي، به ويژه اقدامات 
 انگلستان و نيات واقعي آنها بودند. حتي كالدول 
)John Lawrence Caldwell(، س��فير 
امريكا، در روز 4 اسفند يعني يك روز بعد از كودتا 
مي گويد: »كاماًل روشن است كه اوضاع فعلي بر 
وفق مراد آنهاست)انگليسي ها( و شواهد حاكي 
از آن اس��ت كه نيروهاي نظامي آنها اين حركت 
را تقويت مي كنند. مردم اي��ران تقريباً مطمئن 
شده اند كه تمام قضايا يك نقشه انگليسي است و 
شكي نيست كه نيروي نظامي انگليس در قزوين 
از اين حركت حمايت كرده است. « بعد مي گويد: 
»چهره هاي شاخص كودتا همگي تحت الحمايه 

انگلستان هستند. « 
با توجه به ن�گاه منفي م�ردم ايران به 
انگليس�ي ها گوي�ا دول�ت بريتانيا در 
راستاي سياست هاي جديدش تصميم 
مي گيرد از نيروهاي امريكايي استفاده 

كند؟
لرد كرزن راجع به آوردن ميلس��پو مي گويد در 
ايران يك جريان به شدت ضدانگليسي فعال شده 
است؛ »بر اثر روح سركش و پرغرور و اغراق آميز 
ملي اس��ت كه سراسر ش��رق را فرا گرفته است. 
. . چنانك��ه مي توان گفت اين ج��وش و خروش 
درحقيقت عالمت نهضت دامنه داري اس��ت كه 
در سراسر جهان بيدار ش��ده است. . . نكته اخير 
كه درباره آن كمي صحبت ش��د، وضع مستشار 
امريكايي در ايران است كه راجع به آن نظر قاطع 
و جدي خود را اظهار كردم. با اطالع از اين جريان 
و با علم به اين احساس��ات نوظهور در آن كشور 
همواره نظرم اين بود كه ايران سرزميني است كه 
احتياج فوري به كمك هاي مالي، نظامي و اداري 
خارجي دارد و چنانچه نس��بت به پيشنهاد ما يا 
مس��اعي بريتانياي كبير بدبين باشد، مي تواند 
از نظر مصالح خود به هر كش��وري كه بخواهد و 
مورد اعتماد آن باشد مراجعه كند. بنابراين من 
ظهور امريكا را در صحنه ايران با كمال صميميت 
خوش��امد گفت��ه ام و البته دوس��ت محترم من 
پس از مراجعه به وزارت ام��ور خارجه مالحظه 
خواهند فرمود كه درحقيقت در اثر وساطت من 
و مذاكرات نمايندگان سياس��ي ما در واشنگتن 
دولت امريكا حاضر به چني��ن خدمتي به ايران 
شد. . . و مستشاران آن دولت امروزه در ايران به 
انجام وظايف خود مشغول هستند. . . اين به نفع 
ماست، چون ميلسپو مي آيد و ساماني مي دهد و 
مردم هم به او مشكوك نيستند و ما هم مي توانيم 
پول هايمان را از ايراني ها بگيريم.« آن ادعا هم كه 
اگر ايراني ها نخواستند با ما كار كنند، بروند با هر 
كسي كه مي خواهند كار كنند، از آن حرف هاي 
گزاف است. اتفاقاً سفير امريكا راجع به اين نطق 
كرزن تحليلي دارد و مي گوي��د اينها حرف هاي 
بي پايه و بي اساسي اس��ت كه دخالت نمي كنيد 
و آنها به س��راغ هركس��ي كه مي خواهند بروند. 
البته انگليس��ي ها از حضور امريكايي ها در ايران 
خيالشان راحت بود چون چهره امريكايي ها در 

آن موقع هنوز در ايران مخدوش نشده بود. 
واكنش رسانه هاي غرب به وقوع كودتا 

در ايران و حواشي بعد آن چه بود؟
نش��ريه تايمز كه يك نشريه انگليس��ي و كاماًل 
دولتي اس��ت حقايق و وقايع را نمي گويد اما 20 
اوت س��ال 1921 كه مي ش��ود 28 مرداد سال 
1300، يعني چند ماه بعد از كودتا مي نويس��د: 
»بيش از يك هفته است كه روزنامه هاي تهران 
به نطق لرد ك��رزن راجع به ايران ك��ه در تاريخ 
26 ژوئيه در مجلس اعيان انگلستان ايراد كرد، 
حمله هاي ش��ديد مي كنن��د، به خصوص لحن 
روزنامه هاي ايران و ستاره ايران بسيار تند و زننده 
است و شايد روش خش��ونت آميزي كه روزنامه 
ستاره در پيش گرفته است، بهترين توصيف اين 
سياست باشد. روزنامه ستاره طي رشته مقاالتي 
هريك از جمالت س��خنراني لرد كرزن را مورد 
بحث آتش��ين و موشكافي تمس��خرآميزي قرار 
داده است و آن را نمونه عجيبي از كژي و دورويي 

معرفي مي كند. «
جالب است بدانيد سفير انگليس، آقاي ِسر پرسي 
لورن ب��ه رضاخان نام��ه مي نويس��د و مي گويد: 
»جلوي اين روزنامه ستاره را بگير.« رضاخان هم 
خودش ش��خصاً به دفتر روزنامه ستاره مي رود و 
با مشت به دهان س��ردبير مي زند و دندان هايش 
را خرد و روزنامه س��تاره را تعطيل مي كند. البته 
اين روزنامه بعداً به قدري مس��تأصل مي شود كه 
اجباراً با سياس��ت هاي دولت همراهي مي كند. 
حتي روزنامه ايران كه موضع ضد انگليسي دارد 
بعد از مدتي تحت تأثير فشارهاي شديد رضاخان 
همه از مواضع خود كوتاه مي آيند. كف جامعه هم 
به شدت وضع بدتر از اين اس��ت و مردم صراحتاً 
مي گويند اين كودتا انگليس��ي اس��ت. روزنامه 
رويت��رز)Reuters( كه در اهلل آباد هندوس��تان 
منتشر مي شد، در 12 ژوئيه مي نويسد: »بيانيه اي 
با امضاي 41 نفر از نمايندگان مجلس ش��وراي 
ملي انتشار يافته و ضمن آن به سيد ضياءالدين 
نخس��ت وزير سابق حمله شده اس��ت و تقاضاي 
توبيخ او را كرده اند. « اتهام عمده س��يد ضيا اين 
است كه وي از هواخواهان انگلس��تان است. در 
بيانيه مزبور كه فوق العاده ضدسياس��ت انگليس 
است خاطرنشان شده است كه اصالح امور ايران 
بايد بدون كمك هيچ ي��ك از دولت هاي اروپايي 
انجام شود و مهم ترين امضاي زير آن از شاهزاده 

فيروز )نصرت الدوله فيروز( است. «
با تش�كر از فرصت�ي ك�ه در اختيار ما 

قرار داديد. 

  سمانه صادقي
موض�وع نق�ش دول�ت انگلس�تان در قدرت يابي 
رضاخ�ان، ازجمل�ه مدخل ه�اي مهم در ش�ناخت 
تاريخچ�ه س�لطنت پهلوي به ش�مار م�ي رود. در 
گفت وش�نودي ك�ه پي�ش روي شماس�ت، محقق 
ارجمند جناب دكتر موسي فقيه حقاني به تأمالتي 
در اين باره پرداخته است. اميد آنكه تاريخ پژوهان 
معاص�ر و عالقه من�دان را مفي�د و مقب�ول آي�د. 

   
در نزدي�ك به يك ق�رن اخي�ر، قدرت يابي 
رضاخان با حمايت دولت انگليس از بديهيات 
تلقي مي شده است. در ابتدا بفرماييد مشخصًا 
درخصوص دخال�ت دولت انگلي�س در امور 
ايران و نقش انگليسي ها در به قدرت رساندن 
رضاخان، بايد در پي چه نوع اسنادي باشيم؟

وقتي گفته مي شود سند داريم نه اينكه بايد در وزارت 
خارجه انگليس دنبال سند بگرديم، بلكه ما بايد بيشتر 
در مكاتبات سفراي ديگر كشورها مثل سفير امريكا با 
وزارت خارجه شان يا گزارشات سفير انگليس در لندن 
از مذاكرات مجلس لردها دنبال اسناد دخالت انگليس 
باشيم. ببينيد بعد از انقالب بلشويكي، انگليسي ها عماًل 
رقيبي در منطقه نداش��تند و همه اتفاقات در ايران چه 
خوش��مان بيايد و چه بدمان، تحت اشراف انگليس رخ 
مي داد. اين موضوع در خاطرات رجال سياسي آن دوره 
و در اسناد خارجي ها كاماًل منعكس است؛ مثاًل در 14 
آوريل 1919 س��فارت انگليس از دول��ت وثوق الدوله 
حماي��ت مي كند و س��فارت امريكا گ��زارش مي دهد: 
»دولت انگليس همه چي��ز را در اينجا كنترل مي كند. 
روابط ايران و انگلي��س مهم ترين بخش روابط خارجي 
ايران است. « لذا انگلستان تا سال 1919 اساساً اجازه 
حضور هيچ كش��وري در ايران را نمي داد و شاه كشور 
عماًل هيچ كاره بود. به عنوان مثال ش��اه مي خواست به 
فرانسه برود و چون انگليس مي ترسيد شاه به آنجا برود 
و حرف هايي عليه قرارداد بزند به او اجازه سفر نمي داد. 
نفوذ اين قدرت در دوره احمدش��اه به مراتب بيشتر از 
قبل است. تجار ايراني مي خواهند با تجار غيرانگليسي 
ق��رارداد ببندند ولي انگليس��ي ها مي گوين��د وقتي ما 
داريم براي كشور شما هزينه مي كنيم، شما حق نداريد 
ما را ناديده بگيريد و ب��ا فرد ديگري ق��رارداد ببنديد. 
در اس��ناد به يك تاجر زرتشتي اش��اره شده كه تالش 
مي كند با امريكايي ها قرارداد ببندد ولي به محض اينكه 
انگليسي ها متوجه مي ش��وند معامله را به هم مي زنند 
و مجبورش مي كنند با انگليس��ي ها قرارداد ببندد. 32 
نفر از رجال ايراني در همان مقطع به سفير امريكا نامه 
مي نويسند و مي گويند انگليس در تمام شئون دولتي 
ايران دخالت مي كند و تأكي��د مي  كنند كوچك ترين 
تغييري در ايران نيس��ت كه با تأييد س��فارت انگليس 
صورت نگيرد. چ��ون امريكايي ها در آن دوران ژس��ت 
مستقل و ضد استعماري گرفته بودند و بعضي ها گمان 
مي كردند آنها به عنوان قدرت س��وم مي توانند كمك 
كنند، در حالي كه امريكايي ها به دنبال منافع خودشان 
بودند و وقتي در س��ال 1921 با انگليسي ها قراردادي 

بستند ديگر ايران برايشان بي اهميت شد. 
اما سفير وقت انگلستان از ماجراي كودتاي 
1299 كه مهم تري�ن رويداد در ايران اس�ت 

اظهار بي اطالعي كرده بود؟
لرد كرزن خودش در 16 نوامبر سال 1920 در مجلس 
اعيان انگليس با صراحت مي گويد فرماندهي قزاق ها با 
آمدن آيرون سايد به ايران به دست انگليسي ها مي افتد. 
خب مي دانيم كه قواي قزاق قوايي هس��تند كه كودتا 
كرده ان��د. فرماندهي آنها دس��ت كيس��ت؟ فرماندهي 
عالي آنها دست آيرون سايد است و عاملي كه از مدت ها 
قبل در منطقه همه چيز را كنترل مي كند و س��ازمان 
مي دهد. آقاي اسميت مسئول اداره اطالعات انگلستان 
در قزوين بود كه بعداً به عنوان يكي از رؤساي قواي قزاق 
كه انگليسي ها در رأس آن قرار گرفته اند عمل مي كند. 
پرسش اين است كه آيا نيروهاي تحت امر انگليسي ها 
مي توانند بدون نظر انگليس��ي ها از قزوين راه بيفتند و 
چهار روز در راه باشند و بعد تهران را بگيرند و انگليسي ها 
بگويند ما اطالعي نداشتيم؟ چطور فقط سفارت انگليس 
از موضوع بي اطالع است ولي فرانسوي ها و امريكايي ها 

اطالع دارند. 
البته بي اطالعي ب��ا دخالت نكردن دو چيز اس��ت. من 
معتقدم نورمن وزير مختار انگلي��س از موضوع اطالع 
داش��ت و دخالت نكرد، ولي آيرون س��ايد و اسميت هر 
دو هم اطالع داش��تند و هم دخالت كردند. در اس��ناد 
س��فارت امريكا آمده كه نورمن در صبح روز كودتا، به 
اطراف تهران م��ي رود و س��اعت 5 بعدازظهر به تهران 
برمي گردد. وابسته نظامي فرانس��ه هم مي گويد: »روز 
قبل از كودتا وزير مختار انگليس به خارج ش��هر رفت و 
5 بعدازظهر برگشت. چند س��اعت قبل از خروج او سر 
كنسول سفارت، سرهنگ دوم هيگ به همراه سيد ضياء 
به مالقات قزاق ها در خارج ش��هر رفت. در اين مالقات 
نفري پنج تومان يا پنج دالر به قزاق ها انعام داده ش��د. 
فرماندهي اي��ن قزاق ها را هم كلنل اس��ميت به عهده 

داشت. «
برخي اينطور وانمود كرده اند كه انگليسي ها 
به قزوين رفتند تا از عل�ت آمدن قواي قزاق 

باخبر شوند؟ 
اين ادعا به قدري خنده دار و مضحك اس��ت كه همان 
موقع هم كسي باور نكرد. چطور قواي تحت امر انگليس 
از قزوين به سمت تهران حركت مي كنند ولي سفارت  
انگليس با وجود س��يم هاي تلگراف كه در اختيارشان 
بوده باز ه��م از اين اتف��اق اظهار بي خب��ري مي كند. 
گزارش هاي ديگر نيز حاكي از اين است كه انگليسي ها 
عالوه بر اينكه در قزوين به قزاق ها آذوقه و پوتين داده 
بودند به قزاق هايي كه در آستانه ورود به تهران بودند، 
نفري پنج دالر پول داده اند كه به حساب آن موقع پول 
خيلي زيادي بوده است. حتي ديكسون به عنوان مأمور 
اجراي قرارداد 1919 مي گويد پوتين هاي قواي قزاق كه 
از قزوين به سمت تهران حركت كردند، از انبار اردوگاه 
نظامي انگليس��ي ها به قزاق ها داده شد. در حال حاضر 
گزارش هاي مس��تند هم داريم از اينكه از طريق بانك 

گزارش ها حاك�ي از اين اس�ت كه 
از طري�ق بانك شاهنش�اهي آقاي 
هيگ دو كالس�كه پول ب�ه قزوين 
مي برد و به عيسي خان و سيدضياء  
مي دهد تا بين قزاق ها توزيع كنند 
و يك مق�دار از نظر س�ر و وضع به 
آنها برس�ند. حت�ي ديكس�ون به 
عنوان مأمور اجراي ق�رارداد 1919 
مي گويد پوتين ه�اي قواي قزاق كه 
از قزوين به س�مت ته�ران حركت 
كردن�د، از انب�ار اردوگاه نظام�ي 
انگليس�ي ها ب�ه قزاق ها داده ش�د
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