
  سمانه صادقي
رس�انه هاي گروهي عالوه ب�ر اينك�ه در فرآيند 
ارتباطات و جا به  جاي�ي اطالعات در درون جامعه 
و ملل سهيم هستند، مي توانند با كاركرد خويش 
در عرصه هاي سياس�ي، فرهنگ�ي و اقتصادي به 
موازات تح�والت عمي�ق در نهادهاي سياس�ي، 
اجتماع�ي، فرهنگ�ي و دگرگون�ي باوره�ا و 
ارزش هاي جامعه نيز كار س�از باش�ند و به جامعه 
سمت و س�و بدهن�د. در مق�ال پيش روي س�عي 
داريم به نقش رس�انه هاي وابس�ته به انگلستان 
در روي كار آوردن و خل�ع رضاخ�ان بپردازي�م. 

  
تاريخ بيانگر آن است كه انگلستان همواره به دنبال 
تسلط بر ايران و منابع آن بود و حتي در سال 1907 
با روسيه به توافق رسيد كه ايران را ميان خود تقسيم 
كنند. هر چند پس از گذشت يك سال، كشف نفت 
در ايران باعث شد قرارداد 1907 كمي تحت الشعاع 
قرار بگيرد. البته پس از اش��غال ايران توسط روس 
و انگليس در پي جنگ جهان��ي اول)پ9پ5. م(، 
قرارداد ديگري ميان روس ها و انگليس��ي ها بسته 
ش��د كه به واس��طه آن جن��وب ، جنوب ش��رقي و 
جنوب  غربي ايران با تمام منابعش به انگليس��ي ها 
و شمال ، شمال  شرقي و ش��مال غربي ايران با تمام 
منابع به روس ها مي رس��يد، اما اين توافق چندان 
دوام نياورد و بعد از آنكه روس��يه در س��ال 1917 
دچار انقالب دروني و بلشويكي)كمونيستي(  شد، 
انگليسي ها در ايران بي رقيب  شدند. همين امر هم 
سبب ش��د انگليسي ها به سمت مس��تعمره كردن 
كامل ايران بروند و قرارداد 1919 را با ايران منعقد 
كنند، منتها در اين دوران انگلستان درگير يكسري 
تغيير و تحوالت داخلي شد و برنامه استعمار ايران 
به شكل ديگري رقم خورد. حاكميت انگلستان در 
آن دوران ميان دو جناح امپرياليست و صهيونيست 
تقسيم  ش��ده بود و اين دو جناح بر سر همه مسائل، 
از جمله خاورميانه يا غرب آس��يا، اي��ران و جايگاه 
جهاني انگلستان با يكديگر اختالف داشتند. فرصت 
طاليي كه بعد از انقالب بلش��ويكي در روسيه براي 
انگلستان به وجود آمد سبب شد اين دو جناح براي 
تس��لط بر ايران به تكاپو بيفتند. در اين ميان جناح 
امپرياليس��ت به دنبال آن بود كه با قرارداد 1919 
ايران را مستعمره كند اما جناح صهيونيست معتقد 
بود روش هاي امپرياليستي ديگر پاسخگو نيستند و 
هزينه هاي گزاف مالي و سياس��ي را براي انگلستان 
به وجود مي آورند. چون دولت انگلس��تان در قالب 
قرارداد 1919 مكلف شده بود به ايران مبلغ 2ميليون 
پوند بپردازد و در انجام يكسري زيرساخت ها به ايران 
كمك كند. لذا جناح صهيونيست معتقد بود بايد در 
ايران فردي از عوامل انگلستان بي آنكه شناخته شود، 
روي كار بيايد تا بدون هيچ هزينه اي تمام مطالبات 
انگلستان تحقق پيدا كند. البته براي اينكه در ديدگاه 
جهاني انگلستان منفور واقع نشود هم بايد فردي كه 
در ايران روي كار مي آيد ژست مستقل بودن بگيرد 
و به گونه اي تبليغ شود كه همگان به اين باور برسند 
كه انگلستان هيچ دخالتي در امور ايران ندارد و دولت 
جديد مستقل اس��ت. راز بركناري سيد ضياء الدين 
طباطبايي عامل كودتاي سوم اسفند بعد از 90 روز 
هم در همين مس��ئله نهفته بود. به همين واس��طه 
انگليس��ي ها به دنبال مهره گمنامي مي گشتند كه 
بتواند اهداف و برنامه هاي آنان را در اين قالب جديد 

محقق كند و آن كسي جز رضا ماكسيم نبود. 
  جست وجو براي يافتن مهره دست نشانده

انگليسي ها در ابتدا به سراغ چند تن از رجال قاجار 
همچون نصرت الدول��ه فيروز رفتند. ام��ا به دليل 

اينكه نصرت الدوله از خاندان قاجار بود، قبوالندن 
او به مردم به عنوان چهره جديدي كه قرار اس��ت 
تحول ايجاد كند، باور پذي��ر نبود. به همين خاطر 
تصميم گرفتند آدمي را از خاندان جديدي سر كار 
بياورند. اين مسئله را آشتياني زاده نماينده مجلس 
ش��انزدهم نيز تأييد مي كند. او مي گويد: » بعد از 
شهريور 20 به كافه اي به نام آيبتا مي رفتم كه آقاي 
حبيب اهلل رشيديان هم به آنجا مي آمد. رشيديان كه 
حالت تقريباً نيمه مستي داشت شروع كرد به گفتن 
خاطرات گذش��ته اش، از جمله اينكه با حبيب اهلل 
هويدا )عين الملك(، پدر اميرعب��اس هويدا رفت 
و آمد داش��ته و در يكي از جلس��اتي كه داشته اند 
يك نفر با هيئت و ظاهر و قيافه هندي)ِسر اردشير 
ريپورتر( مي آي��د و به تدريج با رش��يديان مأنوس 
مي شود. بعد از مدتي هم مي گويد براي كار مهمي 
در ايران دنبال فردي مي گرديم كه اين ويژگي ها 
را داشته باشد: 1� نظامي و قزاق باشد ولي ژاندارم 
نباش��د. 2� شيعه اثني عش��ري خالص نباشد. بعد 
هم مي گويد كه اين جمله را س��ه بار تكرار كرد و 
برايش خيلي مهم بود كه اين آدم اعتقاد جدي به 
مباني تشيع اثني عشري نداش��ته باشد.« در واقع 
ِسر اردشير ريپورتر)اردشير جي( مهره اطالعاتي 
سطح باالي انگلستان بود كه از دوره ناصرالدين شاه 
براي اجراي عمليات اطالعاتي وارد ايران شده بود. 
او در نهايت رضاخان، افسر گمنام قشون قزاق را به 
عنوان گزينه مناسب انتخاب و به ژنرال آيرونسايد 
)فرمانده نيروهاي انگليس��ي شمال ايران( معرفي 

مي كند. 

  آموزش قزاق در بيابان هاي قزوين
اواخر دي ماه 1299. ش بخشي از نيروهاي قزاق كه 
به علت نرس��يدن مهمات و مواجب از جبهه گيالن 
عقب نش��يني كرده بودند به قزوين مي رس��ند. در 
آنجا اردشير ريپورتر با رضاخان آشنا مي شود و براي 
اجراي برنامه ه��ا وي را تحت تعليم ق��رار مي دهد. 
اردشير جي خودش در وصيتنامه اش به اين مسئله 
اشاره مي كند و مي گويد: » من شب هاي متمادي را 
در بيابان هاي آق بابا )آق بابا ي��ا آقابابا منطقه اي در 
قزوين( س��پري و در آنجا با رضاخان ميرپنج درباره 
ايران باستان و لطماتي كه اسالم و روحانيت به ايران 
زدند، صحبت ك��ردم.« رضاخان كه ابت��دا نگهبان 
اصطبل س��فارت هلند بود به واس��طه ش��خصيت 
قلدرش، روحيه پذيرش دس��تورات انگلستان را در 
كنار خش��ونت اجرايي كردن آن دارا بود. به همين 
واس��طه هم پس از معرفي رضاخان توسط اردشير 
ريپورتر، آيرونس��ايد مذاكراتي را جه��ت حمله به 
تهران و انجام كودتا با وي به عنوان فرمانده قزاق ها 
و س��يدضياءالدين طباطبايي به عنوان روزنامه نگار 
طرفدار انگلستان به عمل مي آورد و به تجهيز قواي 
قزاق مي پردازد. اسناد سفارت امريكا هم گوياي آن 
اس��ت كه كودتای 1299 و روي كار آمدن رضاخان 
تحت نظارت و برنامه ريزي انگلستان روي داده است: 
»مردم ايران تقريباً مطمئن شده اند تمام قضايا يك 
نقش��ه انگليسي اس��ت. شكي نيس��ت كه نيروهاي 
انگليسي در قزوين از اين حركت حمايت مي كنند. 
رهبران و پيروان اين جري��ان همگي تحت الحمايه 
بريتانيا هس��تند.« در نهايت هم س��وم اس��فندماه 
1299. ش قواي قزاق ب��ه فرماندهي رضاخان وارد 
تهران ش��دند و به دليل عدم مقاومت قواي پايتخت 
با درگيري كمي توانستند وزارتخانه ها و مؤسسات 
دولتي را به اش��غال خود دربياورند. همين امر باعث 
شد احمدشاه، سيدضياء را به نخست وزيري برگزيند 
و رضاخان با عنوان س��ردار سپه اي به رياست لشكر 
قزاق برسد. گزارشات وابس��ته نظامي فرانسه هم به 
دخالت عوامل انگلس��تان در وقوع كودتا اشاره دارد 
كه:  »روز قبل از كودتا وزير مختار انگليس به خارج 
شهر رفت و پنج بعد از ظهر برگشت. چند ساعت قبل 
از خروج او سر كنسول سفارت، سرهنگ دوم هيگ 
به همراه سيد ضياء به مالقات قزاق ها در خارج شهر 
رفت. در اين مالقات نفري پنج توم��ان يا پنج دالر 
به قزاق ها انعام داده ش��د. فرماندهي اين قزاق ها را 
هم كلنل اسميت به عهده داش��ت.« حتي كالدول 
س��فير امريكا، در روز چهارم اس��فند يعني يك روز 
بعد از كودتا گزارش مي دهد: »كاماًل روش��ن است 
كه اوضاع فعلي بر وفق مراد آنهاست)انگليسي ها( و 
شواهد حاكي از آن است كه نيروهاي نظامي آنها اين 
حركت را تقويت مي كنند. مردم ايران تقريباً مطمئن 
شده اند كه تمام قضايا يك نقش��ه 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.« عالوه 
بر اين چهارم بهمن ماه 1300 وزيرمختار انگليس در 
ايران از وزارت امور خارجه كشورش خواست حمايت 
مالي از ايران از س��ر گرفته ش��ود. چون به اعتقاد او 
»در شرايط فعلي رضاخان سر نخ اوضاع را در ايران 
در دس��ت دارد و بهترين تضمين براي حفظ منافع 
انگليس اين است كه او امتياز داشتن روابط حسنه با 

انگليس را درك كند.«
  تبليغات براي بزرگنمايي رضاخان

همانطور كه پيش تر اش��اره ش��د انگلس��تان كه از 
طريق قرارداد 1919 نتوانس��ته بود به منويات خود 
در ايران برسد با اجراي كوتادي سوم اسفند و روي 

پ�س از آنك�ه انگليس�ي ها متوج�ه 
ش�دند راه نجات�ي ب�راي مه�ره 
دست نشانده ش�ان ندارن�د، در صدد 
تخريب رضاخ�ان برآمدند. به همين 
منظور  از نيمه ش�هريورماه 1320 به 
ص�ورت هماهنگ از ض�رورت رفتن 
رضاش�اه گفت�ه و ب�ه بيان مفاس�د 
و ظل�م و ج�ور دوران س�لطنت او 
پرداختند و به طور آش�كار رضاشاه 
را دزد، آدمك�ش و ديكتاتور ناميدند
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نيم نگاهي به كاركرد رسانه ها در قدرت گيري و خلع رضاخان از سلطنت

 وقتي انگلستان 
به افشاي بركشيده خويش پرداخت!
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  محمدرضا كائيني
اين قلم چنين باور دارد 
كه هنوز از نيمي از هزار 
اس��ناد دخالت ه��اي 
دول��ت  اس��تعماري 
انگلس��تان در اي��ران، 
رونمايي نشده و آنچه 
در دست است در برابر 
آنچه مي توان��د و بايد 

باشد، بسا اندك به شمار مي رود.
 پاره اي از اس��نادِ  در دس��ت، تنه��ا از طريق يك 
حادثه غيرمنتظره به دس��ت آمده است، از قبيل 
»اسناد خانه س��دان« كه اثر مورد معرفي، حاوي 
بخش هايي از آنهاست. آنچه از خانه ريچارد سدان 
وابسته انگلس��تان در ايران به در آمد، در دوران 
خويش چندان مورد اعتنا قرار نگرفت، اما بعدها 
بخش هايي از آنها كه از گزند حوادث مصون ماند، 
توسط اسماعيل رائين در كتابي به چاپ رسيد و 
در اختيار محققان قرار گرفت. بنگاه ترجمه و نشر 
كتاب كه در آس��تانه پيروزي انقالب اسالمي اين 
كتاب را به چاپ رساند در مقدمه آن آورده است: 
»اكن��ون كه اين كتاب آماده انتش��ار مي ش��ود، 
مردم ميهن ما درگير مب��ارزه اي قاطع و بي امان 
با امپرياليس��م امريكا هس��تند. معلوم شده كه 
س��فارتخانه امريكا برخالف اصول ديپلماس��ي 
بين المللي مركزي براي جاسوسي بوده و اسناد 
و مدارك به دس��ت آمده نشانگر آن است كه اين 
سفارتخانه س��ال ها س��تاد فرماندهي و رهبري 
طاغوت و طاغوتيان بوده اس��ت. كتاب حاضر نيز 
شرح ماجراي كشف جاسوس��خانه امپرياليست 
س��لف يعني انگلستان است كه س��اليان دراز بر 
تمامي شئون مملكت ما حكومت مي كرد و هستي 

ما را به غارت مي برد. 
تاريخ آيينه عبرت اس��ت، چاپ و انتش��ار كتاب 
اس��ناد خانه س��دان مخصوصاً در اين موقعيت 

حس��اس از زندگي سياسي كش��ور ما از آن نظر 
حائز اهميت اس��ت كه نش��ان مي دهد 30 سال 
پيش نيز عين ماجراي كش��ف خانه جاسوس��ي 
كشوري استعمارگر در مملكت ما اتفاق افتاده كه 
آن بار هم اندكي از اسناد و مدارك نيم سوخته به 
دست آمده است. اكنون كه ماجرا تكرار مي شود، 
مردم وطن بايد از تاريخ درس عب��رت بگيرند و 
بيدار و هوشيار باشند تا استعمار اين بار در هيئت 
و لباسي ديگر به كشور ما نفوذ نكند و سرنوشت 
ما را به دس��ت نگيرد. آن بار كه ملت قهرمان ما 
توانست دش��من خود را بشناسد و مشتش را باز 
و وي را رسوا كند. ديديم استعمارگري ظالم تر، 
وحشي تر و شقي تر جايگزين او شد و بيش از ربع 
قرن ما را در اس��ارت و بدبختي قرار داد. اين بار 
هوشيار باشيم كه در پناه پرچم جمهوري اسالمي 
و رهنموده��اي رهبر بزرگمان هيچ اس��تعمار و 
استثماري در هر لباسي كه باشد، امكان مداخله 
در سرنوشت امت اسالمي ما را نداشته باشد. الزم 
به توضيح اس��ت كه طبق اظهار مؤلف اين كتاب 
در سال 1351 چاپ شده است، ولي در آن سال 
دولت حافظ منافع و حيثيت استعمار به شدت از 
انتش��ار آن جلوگيري كرد و حتي چاپ شده ها را 
نيز از بين برد. نس��خه اي از آن نزد مؤلف ماند كه 

كتاب حاضر از روي آن افست شده است. 
اگر جايي از بعضي اش��خاص به نيكي يا بدي ياد 
شده يا س��ياق و فحواي بعضي عبارات و مطالب 
ناگزير منعكس كننده ح��ال و هواي زمان تأليف 
و چاپ اول كتاب اس��ت، بديهي است با توجه به 
محتواي آموزنده آن خوانندگان به ديده اغماض 
خواهند نگريس��ت، چ��ون آنچه در اي��ن كتاب 
اهميت دارد نش��ان دادن توطئه ها، دسيسه ها و 
دخالت هاي ن��ارواي جاسوس��ان ديپلمات نماي 
امپرياليست انگلس��تان اس��ت كه امروز معلوم 
مي شود خلف او، امريكا وقيحانه تر و جسورتر به 
همان راه رفته است. به هوش باشيم كه اين ماجرا 

تكرار نشود.« 

 نظري بر»اسناد خانه سدان« 
به مثابه دليل دخالت هاي استعمار پير 

برگهايعبرتانگيز

كار آوردن رضاخان بي هيچ هزينه اي توانس��ت 
ايران را مس��تعمره خود كن��د. تأييدكننده اين 
سخن نامه اي اس��ت كه وزير مختار انگليس در 
تهران نوزدهم دي ماه 1301 به نايب الس��لطنه 
هندوستان نوشته، وي ضمن تمجيد از رضاخان 
مي گويد: » كارهايي كه امروز سردارسپه درصدد 
انجام آن است همان كارهايي است كه چنانچه 
معاهده 1919 انگلس��تان و اي��ران به تصويب 
مي رسيد و به اجرا درمي آمد بر عهده مستشاران 
انگليس��ي واگذار مي ش��د.« البته پ��س از آنكه 
رضاخان با كودتاي س��وم اس��فندماه به سردار 
سپه اي رس��يد، قرار بود تبليغات وسيعي هم در 
جهت حمايت از وي به عمل آيد به همين واسطه 
ه��م روزنامه هاي حام��ي وي با انتش��ار اخبار و 
مقاالتي به تحسين اقدامات رضاخان در آن برهه 
زماني پرداخته و وق��وع كودتا را براي برون رفت 
كش��ور از بحران هاي داخلي و خارجي ضروري 
قلمداد كردند. از ديگر اقدامات تبليغي شان براي 
جلب حمايت مردم و روحانيت ارسال شمشيري 
در تيرماه 1301 از عتبات عاليات ) به اصطالح از 
جانب حضرت ابوالفضل( براي رضاخان بود. حتي 
دهم آذرماه 1302 نيز زين العابدين رهنما مدير 
روزنامه اي��ران به اتفاق دو نفر ديگ��ر به نام هاي 
فهيم الدوله و مؤدب الدوله رهس��پار اروپا شدند 
تا با پولي كه از رضاخان گرفت��ه بودند، در اروپا 
به نفع او تبليغ كنند. در واقع همه اين اقدامات 
براي آن بود ك��ه رضاخان در نظ��ر مردم فردي 
خيرخواه، معتقد به اسالم و مخالف استعمارگران 

معرفي شود. 
 هرچند كه برخي نش��ريات با زير س��ؤال بردن 
كلي��ت كودت��ا، انگلس��تان را عام��ل حقيقي و 
رضاخان را آلت دس��ت آنها خواندن��د و پرده از 
رياكاري هاي مذهبي اش برداش��تند. به عنوان 
مثال مدير روزنامه نجات در مطبوعه اش خطاب 
به سردار سپه مي نويسد: » عامل كودتا تو نبودي. 
انگليس��ي ها و نصرت الدوله بودند. اگر تو به اين 
اقدام مبادرت نمي كردي ي��ك صاحب منصب 
ديگ��ري را مي آوردن��د و چون مي دان��م كه مرا 
گرفتار خواهي كرد، من هم پنهان مي ش��وم، تو 
هم هر كار از دس��تت برمي آيد بكن.« اين گونه 
انتقادات سبب شد سردارسپه فضاي ديكتاتوري 
را در كشور حكمفرما كند. طي اين شرايط هفتم 
آذرماه 1302 س��روان »فرانك س��ي جدليكا« 
وابس��ته نظامي امريكا در تهران در گزارش��ي از 
عملكرد رضاخان نوش��ت: »فضاي وحشتي كه 
بريتانيايي ها به دس��ت رضاخان در ايران ايجاد 
كردند و روند س��اكت كردن روزنامه ها بس��يار 
اختناق آورتر از فضايي اس��ت كه دو يا سه سال 
پيش وثوق الدوله ايجاد كرده بود.« عالوه بر وي 
»برنارد گوتليب« كنس��ول امريكا در تهران نيز 
در گزارش محرمانه اي كه يازدهم آذرماه 1302 
به وزارت خارجه كش��ورش نوش��ت، رضاخان 
را »يك دهاتي بي س��واد و با خوي ددمنشانه و 

حيواني« خواند. 
  تبليغات جهاني براي خلع قاجار از سلطنت

 در راستاي پيشبرد پروژه انگليسي خلع قاجاريه 
از س��لطنت و ع��دم وابس��تگي وزي��ر جنگ به 
انگلستان همچنان روزنامه هاي حامي رضاخان 
دس��ت به تبليغ��ات گس��ترده اي در حمايت از 
وي مي زدند. نش��ريات داخلي طرفدار رضاخان 
با انتق��اد و فحاش��ي ب��ه قاجارها و احمدش��اه 
و وليعه��دش خواس��تار كناره گيري ايش��ان از 
س��لطنت بودن��د. حت��ي بيس��ت و دوم مهرماه 
1304 وزي��ر جنگ)رضاخان( در بخش��نامه اي 
به فرماندهان ارشد نظامي خود در سراسر كشور 
دستور داد با دامن زدن به تنفر عمومي نسبت به 
سلسله قاجار، عماًل در مسير انقراض اين سلسله 
گام بردارند. بيست و هش��تم مهرماه 1304 نيز 
تظاهرات گس��ترده علي��ه حكوم��ت قاجار، در 
بس��ياري از شهرهاي كش��ور برگزار ش��د. اين 
هجمه ها و تبليغات در نهايت باعث شد نوزدهم 
آبان ماه 1304 احمدشاه قاجار در اعالميه اي كه 
در فرانس��ه در اختيار مطبوعات قرار داد، اقدام 
رضاخان در انقراض سلس��له قاج��ار را كودتا بر 
ضد مش��روطيت خوانده و تمام اقدامات وي را 
پوچ و بي اثر بنامد. ب��ا اوج گيري اختالفات ميان 
رضاخان و احمدشاه، راديو مسكو طي تفسيري 
كه بيس��ت و نهم مهرماه 1304 داشت، حمايت 
اتحاد جماهير ش��وروي را از رضاخ��ان و دولت 
تحت فرمان او اعالم كرد. روزنامه هاي روس��ي 
نيز رضاخان را ش��خصيتي مس��تقل و دش��من 
انگليس��ي ها معرفي كرده و مخالف��ان داخلي او 
و از همه مهم تر علما و مجتهدان را وابستگان به 

سياست انگليس در ايران قلمداد كردند. 
برخ��ي روزنامه ه��اي ب��ه ظاهر مس��تقل لندن 
هم چنين وانم��ود كردند ك��ه رضاخان مخالف 
سياس��ت هاي انگليس در ايران بوده و مخالفان 
او در ايران از سوي كارگزاران انگليسي تحريك 
مي شوند. در ادامه تبليغات انگليس عليه حكومت 
قاجاريه در ايران س��ر پرس��ي لورن وزيرمختار 
انگليس در تهران، 27 آبان ماه 1302 استعفاي 
مشيرالدوله صدراعظم را ناشي از »بزدلي« خواند، 
احمدش��اه را داراي »گرايش جن��ون آميز براي 
خروج از كشور« دانست و رضاخان رئيس الوزراي 
جديد را فردي با تحمل باال در پذيرش خطرات 
خواند. حتي در ادامه تبليغ��ات در جهت منفور 
جلوه دادن خاندان قاجار روزنامه»ديلي ميرور« 
چاپ لندن پانزدهم آذرماه 1312 در مقاله اي عليه 
سلسله قاجار نوشت: »يك قرن و نيم پادشاهي اين 
خاندان جز تأسف و بدبختي و تيره روزي چيزي 
براي ملت ايران نداشته است.« نهايتاً هم انگليس 
اولين كش��وري بود ك��ه حكومت پهل��وي را در 
ايران به رسميت ش��ناخت. اما از دي ماه 1317 

انتش��ار مقاالت عليه حكومت ايران در نشريات 
خارجي آغاز ش��د و مطبوعات فرانسه آغازگران 

اين راه بودند. 
  تبليغات برای سرنگونی

پس از آنكه انگليسي ها متوجه شدند راه نجاتي 
براي مهره دست نشانده شان ندارند، خيلي سريع 
وارد عمل شدند و او را از قدرت پايين كشيدند. در 
راستاي اين اقدام دستگاه هاي تبليغاتي انگليس 
دس��ت به كار ش��ده و درصدد تخريب رضاخان 
برآمدند ت��ا از اين طريق خود را بيطرف نش��ان 
داده و فرص��ت ب��راي روي كار آوردن حكومت 
جديد در ايران را داشته باش��ند. به عنوان مثال 
راديو بي بي سي لندن و راديو دهلي كه از روز 28 
مرداد 1320 تبليغات ضد حكومت ايران خود را 
آغاز كرده   بودند، از نيمه ش��هريورماه 1320 به 
صورت هماهنگ از ضرورت رفتن رضاشاه گفته 
و به بيان مفاس��د و ظلم و جور دوران س��لطنت 
رضاشاه پرداختند و به طور آشكار رضاشاه را دزد، 
آدمكش و ديكتاتور ناميدند. عالوه بر آن به مردم 
ايران مژده پايان ديكتاتوري و برقراري حكومت 
دموكراسي را دادند. هرچند كه آسوشيتدپرس 
در گزارش��ي با عن��وان »برنامه ه��اي راديويي 
لندن و هند براي مردم ايران، رضاش��اه را تحت 
فشار مي گذارد«، نوشت: »مس��ئوالن ايراني از 
برنامه هاي فارسي بنگاه س��خن پراكني بريتانيا 
)بي  بي س��ي( و همچني��ن برنامه هاي فارس��ي 
كه از دهلي نو پخش مي ش��ود و ه��ر دو ناگهان 
لحني ش��ديداً انتقادي نس��بت به دولت ايران 
پيدا ك��رده، ابراز نگراني كرده ان��د. اين برنامه ها 
به بس��ياري از مردم ايران چني��ن القا مي كنند 
كه وضعيت موج��ود ديگر مورد تأيي��د بريتانيا 
نيست و احتماالً وايت  هال ]دولت انگلستان[ به 
حاميان تغيير چراغ سبز نشان داده است. يكي 
از اين برنامه ها با ارائه آمار و ارقام مفصل نش��ان 
داد كه از سال 1921 تاكنون ماليات ها در ايران 
17 برابر شده است. . . « همچنين در مقابل عدم 
همراهي رضاخان با مطالبات انگلستان و روسيه 
در خصوص خروج آلمان ها از خاك ايران و اعالن 
جنگ نسبت به آنها، آسوشيتدپرس در گزارش 
ديگري مي نويسد: »منابع موثق انگليسي اشاره 
كرده اند كه احتم��ال دارد بريتانيا و روس��يه به 
دليل گزارش هاي متع��دد از نارضايتي فزاينده 
مردم از رژيم استبدادي رضاشاه پهلوي مجبور 
به اشغال تهران شوند...« تبليغات بر ضد رضاشاه 
در برنامه  هاي راديويي فارسي زبان به نحوي بود 
كه لوئيس دريفوس)وزيرمختار امريكا در ايران( 
در گزارش خود به وزارت خارجه امريكا، نوشت: 
»فعاليت هاي ضد ش��اه در برنامه اي كه به زبان 
فارسي از لندن پخش ش��د، به اوج خود رسيد. 
در اين برنامه ذكر شد كه ش��اه بخش بزرگي از 
امالك و اراضي ارزشمند كشور را غصب كرده و 
هيچ پولي بابت آنها نپرداخته يا اگر هم پرداخته 
فقط كس��ري از ارزش آنه��ا بوده اس��ت؛ اينكه 
مالكان با تهديد به مرگ، حبس و با هتك حرمت 
تن به فروش امالك خود داده اند و كش��اورزان 
فالكت زده بايد با عرق جبين خود جيب هاي شاه 
را از طال پر كنند. اين برنامه با خواندن شعري از 
يك )شاعر( كه گفته مي شود هشت سال پيش 
به دستور شاه به زندان افتاد، تمام شد. اين شعر 
شاه را به ضحاك، ش��خصيت افسانه اي، تشبيه 
مي كند و مي پرسد كجايند فريدون ها و كاوه ها تا 

كاخ ظلم و ستم واژگون كنند.«
پس از استعفاي رضاخان از سلطنت و ترك تهران، 
روزنامه شيكاگو ديلي تريبيون نيز در گزارشي با 
عنوان »بريتانيا گ��زارش داد: ايراني ها به دنبال 
محاكمه شاه سابق. اتهامات مبني بر سوءاستفاده 
از مقام، تحقيق درباره دارايي هاي شاه« به قلم يي. 
رنودرر  نوشت: »برخي اعضاي مجلس ايران كه 
از برقراري جمهوري در كشور حمايت مي كنند 
امروز خواستار اين شدند كه شاه سابق، رضاخان 
پهل��وي، از اصفهان به ته��ران بازگردانده و بابت 
اتهاماتي از قبيل سوء استفاده از مقام در طول 15 
سال حكومتش محاكمه شود. س��فارت بريتانيا 
اين اطالعات را منتش��ر كرده اس��ت. شاه سابق 
كه در اصفهان در 200 مايل��ي جنوب تهران به 
سر مي برد، هنوز اجازه خروج از اين شهر را پيدا 
نكرده اس��ت. دو وزير دربار شاهنش��اهي به آنجا 
رفته اند تا او را وادار به امضاي س��ند انتقال اموال 
و دارايي هايش به دولت كنن��د. اين امر مي تواند 
از توس��ل به قانون مصادره اموال جلوگيري كند 
كه دولت ايران به منظور حفظ آبروي شاه جديد 
تماي��ل چنداني به اس��تفاده از آن ن��دارد. گفته 
مي شود كه شاه سابق ثروتي بالغ بر 300ميليون 
دالر در بانك هاي اياالت متحده و كشورهاي ديگر 
جمع كرده است كه دولت ايران اميدوار است آنها 
را به كشور بازگرداند. . . رژيم شاه جديد در يكي از 
اولين اقدامات خود با باز كردن درهاي زندان هاي 
كشور 500 زنداني سياسي را آزاد كرد. برخي از 
اين زندانيان فقط براي اينكه با پدر ش��اه جديد 
مخالفت كرده يا از اجراي دستورهاي او سرپيچي 
كرده بودند، نزديك به 12 سال بود كه در زندان 
به سر مي بردند. . . « در واقع پس از اشغال ايران، 
انگلس��تان از نابس��اماني اوضاع داخلي كشور و 
تبليغات وسيعي كه در رسانه ها به راه انداخته بود، 
استفاده كرد و توانست دوباره مهره دست نشانده 
ديگري را جايگزين مهره سوخته خود كند. »سر 
ريدر بوالرد« وزيرمختار انگلستان در ايران پس 
از سقوط رضاش��اه و روي كار آوردن محمدرضا 
پهلوي در نامه پنجم خردادم��اه 1322 خود به 
آنتوني ايدن وزير خارجه كشورش مي نويسد: »ما 
بايد خود را خوشبخت بدانيم كه در چنين كشور 
آش��فته اي )ايران( بيش از آنچه كه موردنظرمان 

بود، به دست آورديم. «

     ريچارد س�دان در كنار حسين پيرنيا مدير كل 
شركت نفت ايران


