
  سمانه صادقي
روزهايي كه بر ما مي گذرد، تداعي گر سالروز كودتاي 
سوم اس�فند 1299 و نقطه آغاز بركشيدن رضاخان 
توسط دولت انگلستان اس�ت. مقالي كه پيش روي 
داريد، به تبيين اين رويداد تاريخي پرداخته است. 

   
پس از آنكه جن��گ جهان��ي اول با پي��روزي متفقين 
پايان يافت، بريتانيا براي جلوگيري از نفوذ ش��وروي و 
كمونيسم در ايران تصميم گرفت طي قراردادي ايران 
را به مس��تعمره خويش تبديل نمايد، چراكه روس��يه 
تزاري از س��ال 1917 دچار انقالب دروني و بلشويكي 
)كمونيستي( شده و خطر كمونيست شدن ايران زياد 
بود. پيش��نهاد اين قرارداد را جورج كرزن، كارش��ناس 
برجس��ته امور ش��رق در وزارت امور خارجه بريتانيا به 
كميته خاوري كابينه بريتانيا داده و سر پرسي كاكس 
وزير مختار انگلي��س در تهران نيز مأم��ور اين مذاكره 
شده بود. به همين روي در تابس��تان 1298 در ييالق 
»پس قلعه« ته��ران گفت وگوهاي��ي در خصوص اين 
قرارداد ميان وزيرمختار انگليس و مش��اوران سياسي 
وي با هيئت از سوي ايران انجام شد. البته در اين دوران 
بر سر چگونگي تس��لط بر ايران ميان دو جناح حاكم بر 
انگلس��تان يعني امپرياليس��ت و صهيونيست اختالف 
نظرهايي وجود داشت. در اين ميان جناح امپرياليست 
به دنبال آن بود كه با تصوب ق��رارداد 1919 ايران را به 
مستعمره انگلستان تبديل كند، اما جناح صهيونيست با 
اعتقاد بر اينكه روش هاي امپرياليستي هزينه هاي گزاف 
مالي و سياس��ي را براي انگلس��تان به وجود مي آورند، 
قصد داشت با روي كار آوردن يك چهره گمنام مقاصد 
استعماري انگلستان در ايران را پيش برد. نهايتاً با عدم 
تصويب قرارداد 1919 جناح صهيونيس��ت تصميم به 

انجام كودتايي در ايران گرفت. 
  قرارداد فروش ايران

قرارداد معروف 1919 كه در واقع قرارداد فروش ايران 
به دولت انگلستان بود بين سر پرسي كاكس وزير مختار 
انگلستان و ميرزا حسن خان وثوق الدوله )نخست وزير( 
و صارم الدوله )وزير دارايي( و نصرت الدوله فيروز ميرزا 
)وزير دادگستري( بسته شد. ناگفته نماند با آنكه مفاد 
اين قرارداد محرمانه بود اما در طول مذاكرات جسته و 
گريخته اخباري از آن در روزنامه هاي رعد و ايران منتشر 
مي شد ولي با اعالم رسمي امضاي قرارداد در تاريخ 17 
مردادماه 1298 برابر با 9 آگوست 1919 ميان دولت هاي 
ايران و بريتانيا اعتراضات بسياري بر پا شد، چراكه طبق 
اين قرارداد تمامي تشكيالت نظامي و مالي ايران تحت 
نظارت انگليس��ي ها قرار مي گرفت و امتي��از راه آهن و 
راه هاي شوسه ايران نيز به آنها واگذار مي شد. از طرفي 
معلوم ش��د امضاكنندگان ايراني قرارداد براي امضاي 
آن130هزار ليره اس��ترلينگ يعني مع��ادل 400هزار 
تومان آن موقع آجيل از انگلستان دريافت و اينگونه بين 
خود تقسيم كرده بودند: وثوق الدوله 200هزار تومان، 
صارم الدوله 100هزار تومان و نصرت الدوله نيز 100هزار 
تومان! اين قرارداد آنقدر خائنانه ب��ود كه حتي يكي از 
روزنامه هاي امريكايي در خصوص آن نوش��ت: »دولت 
ايران كش��ور خود را به يك پنس فروخته اس��ت.« به 
همين خاطر هم وثوق الدوله و دو وزيرش پيش از امضاي 
قرارداد، خواستار امضاي تضمين نامه اي از سوي سفارت 

انگلستان شدند. 
وثوق الدوله ك��ه بي اطالع ديگر اعض��اي كابينه اش به 
انگليسي ها وعده پذيرش اين قرارداد را داده بود، قصد 
داش��ت به وس��يله طرفداران خود در مجلس آن را به 
تصويب برس��اند، اما آيت اهلل مدرس به عن��وان يكي از 
مهم ترين چهره هاي مخالف قرارداد، درجلسات مجلس 
طي نطق هايي امض��اي ق��رارداد 1919 وثوق الدوله با 
انگليس��ي ها را محكوم نمود. ايش��ان بع��داً در مجلس 

چهارم نيز ضمن مخالفت با تصويب اعتبارنامه موافقان 
قرارداد 1919 مانع از تصويب اعتبارنامه آنان شد. با باال 
گرفتن تظاهرات و اعتراضات مردم��ي وثوق الدوله در 
تهران اعالم حكومت نظامي كرد. با اين حال مردم تهران 
روز اول مهر به دعوت آيت اهلل مدرس دست به تظاهرات 
زدند كه اين عمل منجر به توقيف و تبعيد معترضان به 
دستور وثوق الدوله شد. از جمله افرادي كه مورد غضب 
وي قرار گرفتند، حاجي محتشم السلطنه، مستشارالدوله 
و ممتاز الدوله بودند كه به كاشان تبعيد شدند. با وجود 
اعتراضات و خشم ملت ايران از امضاي اين قرارداد، دولت 
انگلس��تان مأموران خود را براي اجراي مف��اد قرارداد 
1919 به اي��ران روانه كرد. به همي��ن روي يك هيئت 
نظامي به رياست ژنرال »ديكسون« و يك هيئت مالي به 
رياست »آرميتاژ اسميت« براي تشكيل سازمان جديد 
ارتش ايران و اداره امور ماليه به اي��ران آمدند. از طرف 
ديگر احمدشاه كه شخصاً به طورسري ماهانه 150هزار 
تومان به پول آن زمان از سفارت انگليس مقرري دريافت 
مي كرد كه با پيشرفت نظرات استعماري انگيس در ايران 
مخالفت نكند! در س��فري كه به اتفاق نصرت الدوله به 
لندن داشت، از سوي انگليسي ها مكلف شد سر ميز شام 
با پادشاه انگليس در تأييد قرارداد 1919 سخناني بگويد، 
اما وي پيش از عزيمت به كاخ باكينگهام از انگليسي ها 
مي پرسد اگر امشب سر ميز شام قرارداد را تأييد كنم چه 
مبلغي به من پرداخت مي شود؟ در اين زمان لرد كرزن 
وزير خارجه وقت انگليس در جواب وي مي گويد: »پس 
ماهي 150هزار تومان كه شاه سال هاست از ما مي گيرد 
براي چيست؟« همين مسئله باعث مي شود احمد شاه 

از در مخالفت با اين ق��رارداد درآيد، ل��ذا پس از برهم 
خوردن قرارداد 1919 و لزوم تخليه ايران از قواي نظامي 
انگليسي، نقشه اجراي كودتاي نظامي و روي كار آوردن 
يك عامل وابس��ته و خشن در دس��تور كار فرماندهان 

انگليس قرار مي گيرد. 
  علت انتخاب سيدضياءالدين طباطبايي

لرد كرزن براي رياست كابينه اي كه قرار بود پس از توفيق 
كودتا روي كار بيايد، ابتدا نصرت الدوله فيروز را در نظر 
گرفته بود ولي تعلل او در رسيدن به تهران انگليسي ها را 
ناگزير به انتخاب سيدضياءالدين طباطبايي كرد. جالب 
است بدانيد علت عجله انگليس��ي ها براي انجام كودتا، 
ضرب االجل خروج نيروهاي انگليسي از ايران در اول ماه 
آوريل 1921 معادل 12فروردين ماه 1300 بود. ژنرال 
ادموند آيرونس��ايد)فرمانده نيرو هاي انگليسي شمال 
ايران( قصد داشت به وسيله قواي قزاق تهران را بگيرد و 
نقشه انقالبيون گيالن تحت رياست احسان اهلل و خالو 
قربان را كه آماده پيشروي به سوي پايتخت پس از خروج 
نيروهاي انگليسي بودند، خنثي سازد. در همين رابطه 
آيرونسايد در يادداشت روزانه خود نوشته است: ». . . نظر 
شخصي من اين است كه بايد دست قزاق هاي ايراني را 
براي حمله به تهران قبل از آنكه نيروهاي ما ايران را ترك 
كنند، باز گذاشت. در واقع كه يك ديكتاتوري نظامي در 
ايران بهترين راه غلبه بر مشكالت كنوني ماست، زيرا به 
نيروهاي انگليسي فرصت داده خواهد شد خاك ايران را 
با اجتناب از عواقب بسيار وخيمي كه در غير اين صورت 
پيش خواهد آمد ترك گويند«. هرچند كابينه سيدضياء 

بيش از 100روز دوام نياورد و خيلي زود منحل شد. 
  رضاخان عامل نظامي كودتا 

انگليسي ها براي اجراي عمليات نظامي كودتا به دنبال 
يك نظام��ي مطيع با تعلقات كم مذهبي مي گش��تند. 
آش��تياني زاده نماينده مجلس ش��انزدهم در خصوص 
ويژگي هاي عام��ل نظامي كودت��ا مي گوي��د: »بعد از 
ش��هريور 20 به كافه اي به نام آيبت��ا مي رفتم كه آقاي 
حبيب اهلل رش��يديان هم به آنجا مي آمد. رشيديان كه 
حالت تقريباً نيمه مستي داشت ش��روع كرد به گفتن 
خاطرات گذشته اش از جمله اينكه با حبيب اهلل هويدا 
)عين الملك( پدر اميرعباس هويدا رفت و آمد داشته و 
در يكي از جلساتي كه داشته اند يك نفر با هيئت و ظاهر 
و قيافه هندي )ِسر اردشير ريپورتر( مي آيد و به تدريج 
با رشيديان مأنوس مي شود. بعد از مدتي هم مي گويد 
براي كار مهمي در ايران دنبال فردي مي گرديم كه اين 
ويژگي ها را داش��ته باش��د: 1� نظامي و قزاق باشد ولي 
ژاندارم نباشد. 2� شيعه اثني عشري خالص نباشد. بعد 
هم مي گويد كه اين جمله را سه بار تكرار كرد و برايش 
خيلي مهم بود كه اين آدم اعتقاد جدي به مباني تشيع 
اثني عشري نداشته باشد«. ملك الش��عراي بهار نيز در 
خصوص نحوه انتخاب فرمان��ده نظامي كودتا در كتاب 
»تاريخ رجال سياسي ايران« مي نويسد: »سيدضياء كه 
به دستور ژنرال آيرونسايد مأمور كودتا شد به قزوين رفت 
و به امير موثق پيشنهاد كرد فرماندهي عمليات كودتا را 
به دس��ت بگيرد. نخجوان نپذيرفت و گفت: پدران من 
به خانواده قاجاريه خدمت كرده و خود من نيز سوگند 
ياد كرده ام كه در نوكري به پادشاه خود خيانت نكنم و 
اين كار از من ساخته نيست. « گفته مي شود امير موثق 
كه وقوع كودتا را حتمي مي دانسته رضاخان ميرپنج را 
معرفي و اظهار مي كند كه اين كار فقط از عهده او ساخته 
است، اما در واقع ابتدا اردشير ريپورتر با رضاخان آشنا 
مي شود و او را تحت تعليم قرار مي دهد. اردشير جي به 
اين مس��ئله در وصيتنامه اش اش��اره كرده است: »من 
ش��ب هاي متمادي را در بيابان هاي آق بابا )منطقه اي 
در قزوين( س��پري و در آنجا با رضاخان ميرپنج درباره 
ايران باستان و لطماتي كه اس��الم و روحانيت به ايران 
زدند، صحبت كردم. « وي نهايتاً رضاخان را به آيرونسايد 

ي�ك روز پ�س از موفقي�ت رضاخان در 
انج�ام كودت�ا، آيرونس�ايد در دفترچه 
يادداشت خود مي نويسد: »رضاخان در 
تهران كودت�ا كرده و به قول�ي كه به من 
داد وفادار مانده اس�ت. تص�ور مي كنم 
همه مردم چني�ن مي انديش�ند كه من 
كودت�ا را طراح�ي و رهبري ك�ردم. اگر 
در معناي سخن دقيق ش�ويم واقعًا من 
اين كار را كردم.« با اي�ن وجود در اولين 
س�الگرد كودتاي س�وم اس�فند 1299 
رضاخان با صراحت و افتخار مسئوليت 
آن كودتا را ش�خصًا بر عه�ده مي گيرد!

جستارهايي در نقش جناح صهيونيستي حكومت انگلستان در بركشيدن رضاخان

  قلدری با ملت
 نوکری مقابل انگلستان
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  محمدرضا كائيني
در واپس��ين ماه ه��اي 
حي��ات زنده ي��اد عالمه 
محمدتق��ي جعف��ري، 
كنگره اي در نكوداشت 
آن بزرگ انعقاد يافت كه 
اثر م��ورد معرفي، يكي 
از منش��ورات آن است. 
جمع��ي از دانش��وران و 
نامداران علم و فرهنگ، مقاالتي به اين مجمع علمي 
اهدا كردند كه تجميع ش��ده آن »ش��ريعه خرد« را 
تشكيل داد. پژوهش��گاه فرهنگ و انديشه اسالمي 
كه نشر اين اثر را بر عهده داش��ت، در ديباچه اي بر 
آن در باب زمينه ه��اي برگزاري اين كنگ��ره و نيز 
انتشار اين اثر آورده اس��ت: »بنا به تصويب شوراي 
عالي تحقيقات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي 
مقرر شد: به پاس تالش نس��توهانه ديرباز حضرت 
استاد آيت اهلل عالمه محمدتقي جعفري و خدمات 
گرانسنگ معظم له به ساحت فكر و فرهنگ و معارف 
الهي كش��ورمان، كنگره نكوداش��ت منزلت علمي 
استاد كه گامي است كوچك در تكريم مقام ارجمند 
دانش و دانش��وري برگزار گردد، مقارن اين كنگره 
و در پاس��خ به درخواس��ت حضرت حجت  االسالم 
والمس��لمين جناب آقاي علي اكبر رش��اد، رياست 
محترم پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي، از علما 
و انديشمندان برجسته حوزه و دانشگاه مقاالت بسيار 
ارزنده   اي به دست آمد و زير نظر ايشان تدوين شد و 
بدين هيئت كه مشاهده مي نماييد سامان يافت و با 
عنوان »شريعه  خرد« آماده انتشار گرديد. باشد كه با 
بهره وري از ساحت پر بركت متفكراني چونان استاد 
عالمه محمدتقي جعفري كه شريعه  فياض خردند و 
سرچشمه  زالل انديشه  ديني، جان عطشناك جامعه  
ديندار و حقيقت جوي س��يراب، سرچشمه  خالص 
زالل دين، از ناپاكي ها پالوده و مس��ير احياي همه 

جانبه  دين هموارتر گردد.« 
 حجت االسالم والمسلمين علي اكبر صادقي رشاد 
كه تدوي��ن اين اثر را بر عهده داش��ته اس��ت نيز در 

مقدمه خود بر اين اثر تاريخي مي نويسد: مجموعه  اي 
كه پيش رو داريد، حاوي عمده  مقاالتي است كه به 
خواهش حقير، استادان و دانش��وران ارجمند و نيز 
برخي از دانش فراگرفتگان محضر اس��تاد - به بهانه  
برپايي كنگره  نكوداشت منزلت علمي استاد، از سوي 
پژوهش��گاه فرهنگ و انديشه اس��المي - در اختيار 
گذاشته اند كه به عنوان يادنگار اين همايش علمي 
انتشار مي يابد. در اين تك نگاره ها به طور عمده، به 
مباحث فلس��في كالمي، حقوقي سياسي و تاريخي 
و زيس��ت نامه  اي پرداخته شده اس��ت. از سروران و 
دوستان گرامي ام كه پيشنهاد اين كمترين را اجابت 
فرمودند سپاس��گزارم، از عزيزاني كه درج فرستاده  
آنان در اين صحيفه ميسور نگرديد پوزش مي خواهم، 
همچنين از همه  همكارانم كه در تدوين و نشر اين 

يادنگار ياري ام كردند متشكرم. 
بنده، نام »شريعه  شهود« را بر اين مجموعه برگزيده 
بودم كه به اشاره  لطف آميز دانشور فكور و آزادانديش، 
پژوهش��گر علي مس��لك ابوذر كيش، كاتب چيره 
خامه و نويسنده  صاحب س��بك، استاد محمدرضا 
حكيمي - حفظه اهلل تعالي - به »شريعه خرد« موسوم 
شد. ُحسن ختام ديباچه را به مشك مشكين طغراي 
نادره  زمان، نابغه  دوران، متفكر مبتكر، فقيه متبحر، 
ش��هيد جليل القدر آيت اهلل س��يدمحمدباقر صدر - 
قدس اهلل نفسه الزكيه - مشك اندود مي كنيم. وي در 
نامه  اي كه به تاريخ 1345 ه. ش، در پاسخ به پيشنهاد 
اس��تجازه  برگردان»كتاب اقتصادنا« توسط جناب 
آقاي س��پهبدي، با تعابيري بلند و بحق، اينچنين 

استاد را ستوده است:
 به پيش��گاه برادر بزرگوار و پناه��گاه آرزوها، فقيه، 
اصولي، فيلسوف، متكلم، حجت  السالم و المسلمين، 
عالمه شيخ محمدتقي جعفري - دام عّزه - با شادماني 
نامه  ارجمندت��ان را زيارت كردم و با همه  انديش��ه 
و عواطف��م آن را خوان��دم؛ چگون��ه آن را اينچنين 
مشتاقانه نخوانم در حالي كه آن پرتويي از نور كسي 
اس��ت كه با علم و فضل و نظري��ات و تحقيقاتش بر 
گيتي نور افشاني مي كند. من سپاسگزارم به خاطر 
اهتمام و لطف ارجمند شما درباره  كتاب »اقتصادنا« 
و مي خواهم به برادر فاضل عبدالعلي ]س��پهبدي[ 
يادآور شوم كه: ايش��ان چگونه در انتظار اجازه  من 
به سر مي برد، پس از آنكه از محضر شريف حضرتعالي 
چنين اجازه ا ي صادر ش��ده بود! مايل��م اعالم كنم: 
اجازه  ش��ما اجازه  من و اراده  شما اراده  من، پذيرش 
و رضايت ش��ما پذيرش و رضاي من است، جانم به 
قربان تو برادرم! هيچ دليلي بر درنگ در اين كار، پس 

از رضايت شما نيست...«. 

نظري بر يادمان علمي- تاريخي زنده ياد 
آيت اهلل عالمه محمدتقي جعفري

 »شريعه خرد« 
در بستر فرهنگ

معرفي مي كند. 
  صدور اولتيماتوم هاي اوليه به رضا

با خروج نظاميان روس��ي در دوازدهم مهر 1299 
از نواحي ش��مالي ايران، آيرونس��ايد كه به تازگي 
به فرماندهي نظاميان انگليس��ي مس��تقر در ايران 
منصوب شده بود، فرمان حركت نيروهاي انگليسي 
به سمت نواحي شمال ايران را صادر مي كند. پس از 
آن با صالحديد انگليسي ها رضاخان به فرماندهي 
قزاق هاي اي��ران منصوب مي ش��ود و جس��ارت و 
نظامي گري اش از س��وي آيرونس��ايد در بازديدي 
كه يازدهم آب��ان م��اه 1299 از اردوگاه قزاق ها در 
قزوين انجام مي ش��ود، مورد تمجيد قرار مي گيرد. 
آيرونسايد مالقات هاي ديگري هم با رضاخان دارد. 
او در خصوص مالقات ديگري كه يازدهم بهمن ماه 
با رضاخان داشته است در خاطرات خود مي نويسد: 
»رضاخان مايل اس��ت كاري انجام دهد و از اينكه 
مش��غول هيچ كاري نيس��ت آزرده خاطر است. « 
آيرونسايد 10روز پيش از كودتا در گراندهتل قزوين 
با رضاخان مالقات مخفيان��ه اي مي كند و در مورد 
اين ديدار در دفتر خاطرات خود مي نويس��د: ». . . 
پس از گفت وگويي كه امروز با رضا داشتم اداره امور 
قزاق هاي ايران را به طور قاطع به او واگذار نمودم. اين 
مرد واقعاً  مرد است! و تاكنون افسر ايراني نديده ام كه 
اين اندازه صريح الهجه و بي غل و غش باشد. برايش 
توضيح دادم كه خيال دارم به تدريج از قيد نظارت 
خود آزادش كنم و او از همين ح��اال بايد ترتيبات 
و ت��داركات الزم را با كلنل اس��مايس بدهد كه اگر 
شورش��يان گيالن پس از خروج قواي ما از منجيل 
خواستند به قزوين يا تهران حمله كنند جلوي آنها 
گرفته شود. در حضور اسمايس يك فقره مذاكرات 
طوالني با رضا داش��تم. اول مي خواستم تعهدنامه 
كتبي از او بگيرم ولي سرانجام به اين نتيجه رسيدم 
كه گرفت��ن ضمانتنامه در اين م��ورد لزومي ندارد 
چون اگر بخواهد زير قول هايي ك��ه به ما داده بزند 
همين قدر كافي اس��ت ادعا كند ك��ه در دادن آن 
سند مجبور بوده و هر چه نوشته چون تحت فشار 
بوده باطل و بالاثر است. مع الوصف دو نكته را كاماًل 
برايش توضيح دادم: اوالً مبادا به اين فكر باطل بيفتد 
كه با همين اسلحه ها و مهماتي كه در اختيارش قرار 
مي دهم خود ما را از پشت سر مورد حمله قرار دهد 
چون در آن صورت نابودش خواهيم كرد. دوماً بايد 
قول بدهد بعد از تصرف تهران شاه را به هيچ عنوان از 
سلطنت خلع ننمايد! رضا در هر دو مورد درخواست 
مرا با خوشرويي و ميل آشكار قبول كرد. بعد از ختم 
جلسه با هم دست داديم و او رفت. به اسمايس گفتم 
جلوي اقدامات اين مرد را نگيرد و بگذارد كه او قواي 

تحت امر خودش را به تهران ببرد. . . «. 
  شواهد دخالت انگلستان در كودتا

با توجه به اختالفاتي كه بر س��ر چگونگي تسلط بر 
ايران در ميان جناح هاي حاكم در انگلستان وجود 
داشت و تصميمي كه جناح صهيونيست در خصوص 
اجراي كودتا گرفته بود، آيرونسايد كه پيشتر به لندن 
رفته بود بيست و هفتم بهمن ماه به تهران بازمي گردد 
و در مالقاتي نورمن وزير مختار انگليس در تهران را 
در جريان كودتاي قريب الوقوع رضاخان قرار مي دهد. 
آيرونسايد در خصوص بي خبري سفارت انگليس از 
مقدمات نقش��ه كودتا در خاطراتش مي نويسد: ». . 
. آزادي عمل نورمن بيچاره را از دس��تش گرفته ام، 
وقتي كه تفصيل قول و قرارهاي خود را با رضاخان 
برايش نقل كردم بي نهايت وحشت زده شد و گفت 
اين مرد پ��س از ورود به تهران كلك ش��اه را حتماً 
خواهد كند. گفتم اينطور نيست و من به حرف رضا 
اعتقاد دارم. . . « وي بيست ونهم بهمن ماه نيز پيش 
از آنكه براي هميشه ايران را ترك كند، با احمدشاه 
قاجار مالقات مي كند و در اين مالقات مي كوشد تا 
او را متقاعد كند كه از اس��تعداد رضاخان استفاده 
بيشتري به عمل آورد. وابس��ته نظامي فرانسه نيز 
در خصوص دخالت عوامل دولت انگلستان در وقوع 
كودتا در گزارشات خود مي نويسد: »روز قبل از كودتا 
وزير مختار انگليس به خارج شهر رفت و پنج بعد از 
ظهر برگشت. چند ساعت قبل از خروج او سركنسول 
سفارت، سرهنگ دوم هيگ به همراه سيدضياء به 
مالقات قزاق ها در خارج از شهر رفت. در اين مالقات 
نفري پنج تومان يا پنج دالر به قزاق ها انعام داده شد. 
فرماندهي اين قزاق ها را هم كلنل اسميت به عهده 
داشت. « كالدول س��فير امريكا نيز يك روز بعد از 
كودتا در گزارش خود مي نويسد: »كامالً روشن است 
كه اوضاع فعلي بر وفق مراد آنهاست )انگليسي ها( و 
شواهد حاكي از آن است كه نيرو هاي نظامي آنها اين 
حركت را تقويت مي كنند. مردم ايران تقريباً مطمئن 
ش��ده اند كه تمام قضايا يك نقشه انگليسي است و 
شكي نيست كه نيروي نظامي انگليس در قزوين از 
اين حركت حمايت كرده است. . . چهره هاي شاخص 

كودتا همگي تحت الحمايه انگلستان هستند«.
  عامالن ايراني كودتا

نقش��ه تصرف تهران در ش��ب كودتاي 1299 در 
قهوه خانه اي در قري��ه مهرآباد ص��ورت مي گيرد. 
آن زمان مهرآباد قريه كوچكي ب��ا 50خانوار زارع و 
آخرين منزلگاه برسر راه تهران بود. سيدضياءالدين 
طباطبايي، رضاخان ميرپنج، سرگرد مسعودخان 
كيهان، سرهنگ احمد اميراحمدي و سروان كاظم 
خان س��ياح به عنوان عوامل اصلي ايراني كودتا در 
آخرين جلس��ه اي كه پيش از كودتا با هم داشتند، 
هم قسم مي شوند و قرآني را امضا مي كنند كه بعد ها 
يكديگر را نكشند. بخش سياسي اين كودتا برعهده 
سيدضياءالدين طباطبايي و كميته آهن يا كميته 
زرگنده بود. رضاخان و ديگ��ران نيز بخش نظامي 
كودتا را برعهده داش��تند. بانك شاهنش��اهي نيز 

پرداخت كننده هزينه هاي انجام كودتا بود. 
   چگونگي وقوع كودتا 

اول اس��فندماه رضاخان كه براي تهاجم به تهران 
آماده مي شد، س��ربازان خود را به مهرآباد در غرب 
تهران مي آورد و در آنجا مس��تقر مي كند. همزمان 

با آماده ب��اش قواي ق��زاق ب��راي ورود ب��ه تهران، 
اديب الس��لطنه معاون رئيس الوزرا و معين الملك 
رئيس دفتر شاه كه دوم اس��فندماه براي بازداشتن 
رضاخان و نيروهاي قزاق تحت فرمانش از ورود به 
تهران به قلمرو قزاق ها در حومه تهران رفته بودند، 
بالفاصله بازداشت مي شوند. سرانجام در نخستين 
دقايق بامداد س��وم اس��فندماه1299 هزاران نفر 
از قواي قزاق ب��ه فرماندهي رضاخ��ان وارد تهران 
مي شوند و عمليات تصرف كالنتري ها، وزارتخانه ها 
و ادارات دولتي را آغاز مي كنند. البته پيش از آنكه 
قزاقخانه تهران و شهرباني و س��اير دواير دولتي به 
تصرف كودتاچيان درآيد، نورمن وزير مختار انگليس 
به مالقات احمدشاه مي رود. وي در تلگرافي براي لرد 
كرزن وزير خارجه كشورش ضمن تشريح كودتاي 
رضاخان مي نويس��د: ». . . اعليحضرت از من كسب 
تكليف فرمودند كه حاال چ��ه بايد بكنند! معظم اله 
فوق العاده متش��نج و ناراحت به نظر مي رسيد ولي 
ميزان ترسش به طور قطع خيلي كمتر از ميزاني بود 
كه روز قبل در حضور اسمارت دبير شرقي سفارت 
بروز داده بود و دليل اين قسمت ظاهراً اين بود كه 
ورود قزاق ها به تهران صدمه اي به ش��خص ايشان 
وارد نكرده بود. . . در پاسخ استعالم ملوكانه قباًل فكر 
معظم له را از مقاصد رهبران كودتا نسبت به شخص 
مقام سلطنت راحت و توصيه كردم كه هرچه زودتر 
با آنها تماس بگيرن��د. از نيات و خواسته هايش��ان 
آگاه بش��وند و هر توقعي كه از مقام سلطنت داشته 
باش��ند همه را بي درن��گ و بي چون و چ��را اجابت 
كنند. « اولين تماس مس��تقيم ميان احمدش��اه و 
نماينده كودتاگران در روز چهارم اسفندماه 1299 
نزديك غ��روب اتفاق  افت��اد و يك روز پ��س از اين 
گفت وگو با حكم احمدشاه، رضاخان ميرپنج لقب 
سردار سپه مي گيرد و سيدضياءالدين طباطبايي به 

نخست وزيري مي رسد. 
  آغاز خفقان و ديكتاتوري

رضاخ��ان بالفاصله پ��س از ورود به ته��ران اولين 
اعالميه خود را تحت عنوان »حكم مي كنم« در 9 

ماده به شرح ذيل صادر مي كند: 
ماده اول: تمام اهالي شهر تهران بايد ساكت و مطيع 

احكام نظامي باشند. 
ماده دوم:حكومت نظامي در ش��هر برقرار است و از 
ساعت 8 بعدازظهر غير از افراد نظامي و پليس مأمور 

انتظامات شهر، كسي نبايد در معابر عبور نمايد. 
ماده سوم:كساني كه از طرف قواي نظامي و پليس 
مظنون به اخالل آسايش و انتظامات واقع شوند فوراً 

جلب و مجازات سخت خواهند شد. 
ماده چهارم:تمام روزنامه ج��ات و اوراق مطبوعه تا 
موقع تشكيل دولت به كلي موقوف و برحسب حكم 

و اجازه كه بعد داده خواهد شد بايد منتشر گردند. 
ماده پنجم:اجتماعات در منازل و نقاط مختلفه به 
كلي موقوف و در معابر هم اگر بيش از سه نفر گرد هم 

باشند با قوه قهريه متفرق خواهند شد. 
ماده ششم:دِر تمام مغازه هاي شراب فروشي و عرق 
فروشي، تئاتر و س��ينما و فتوگرافي ها و كلوپ هاي 
قمار بايد بس��ته شود و هر مس��ت كه ديده شود به 

محكمه نظامي جلب خواهد شد. 
ماده هفتم:تا زمان تشكيل دولت تمام ادارات و دواير 

دولتي غير از اداره ارزاق تعطيل خواهد بود. 
ماده هشتم:كس��اني كه در اطاعت از م��وارد فوق 
خ��ودداري نمايند ب��ه محكمه نظام��ي جلب و به 

سخت ترين مجازات ها خواهند رسيد. 
ماده نهم:كاظم خان به س��مت كمانداني)فرماندار 
نظامي( شهر انتخاب و معين مي شود و مأمور اجراي 

موارد فوق خواهد بود. 
با اع��الم حكوم��ت نظام��ي در تهران بس��ياري از 
شاهزادگان و رجال و وزراي اسبق از جمله شاهزاده 
فرمانفرما و دو پس��رش فيروزميرزا و عباس ميرزا 
دستگير و روانه زندان مي شوند. اين نخستين اقدام 
رضاخان براي اعالم ديكتاتوري و ايجاد خفقان در 

كشور بود. 
  سخن آخر

يك روز پس از موفقيت رضاخان در انجام كودتا، 
آيرونسايد كه در بغداد به س��ر مي برد در دفترچه 
يادداش��ت خود مي نويس��د: »رضاخان در تهران 
كودتا كرده و به قولي كه به م��ن داد وفادار مانده 
است. تصور مي كنم همه مردم چنين مي انديشند 
كه من كودت��ا را طراحي و رهبري ك��ردم. اگر در 
معناي س��خن دقيق ش��ويم واقعاً من اي��ن كار را 
كردم. « با اي��ن وجود در اولين س��الگرد كودتاي 
سوم اس��فند 1299 رضاخان با صراحت و افتخار 
مس��ئوليت آن كودتا را ش��خصاً بر عهده مي گيرد 
و طي اعالميه اي اظهار مي كند: »از اقدام خود در 
پيشگاه عموم شرمنده نيس��تم. « البته اين اقدام 
براي پنهان ساختن دس��ت انگلستان در همراهي 
رضاخان به كودتا انجام گرفت. در واقع انگليس كه 
از طريق قرارداد 1919 نتوانسته بود به اهداف خود 
در ايران برسد با اجراي كوتادي سوم اسفند و روي 
كار آوردن رضاخان بي هيچ هزينه اي توانست ايران 
را به مستعمره خويش مبدل س��ازد. تأييدكننده 
اين سخن نامه  اي است كه نوزدهم دي ماه 1301، 
وزير مختار انگلي��س در تهران به نايب الس��لطنه 
هندوس��تان نوش��ته اس��ت: »كار هايي كه امروز 
سردارسپه درصدد انجام آن است همان كار هايي 
است كه چنانچه معاهده 1919 انگلستان و ايران 
به تصويب مي رس��يد و به اجرا درمي آمد بر عهده 
مستشاران انگليسي واگذار مي شد«. لذا در ادامه 
حمايت هاي انگلستان از رضاخان چهارم بهمن ماه 
1300 وزيرمختار انگليس در ايران از وزارت امور 
خارجه كشورش خواست حمايت مالي از ايران از 
سر گرفته شود. چون به اعتقاد او »در شرايط فعلي 
رضاخان س��ر نخ اوضاع را در ايران در دست دارد 
و بهترين تضمين براي حف��ظ منافع انگليس اين 
است كه او امتياز داش��تن روابط حسنه با انگليس 

را درك كند«.
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