
   نیما احمدپور
 در كودتاي س�وم اس�فند1299، نكات قابل خوانش و 
عبرت آموزي وج�ود دارد كه صد س�الگي آن فرصت 
مناس�بي براي مرور آنهاس�ت. در گفت وش�نود ذيل 
آمده، خسرو معتضد، پژوهشگر تاريخ معاصر ايران به 
خوانش بخشي از اين نكات پرداخته است. امید آنكه 
محققان و عم�وم عالقه مندان را مفی�د و مقبول  آيد.

 بس�یاري بر اين باورند كه انگلیسي ها پس از 
ناامیدي از اجراي ق�رارداد 1919، به انديش�ه 
كودتا افتادند. بسیاري از كارسازان كودتا هم 
از ابواب جمعي همان قرارداد هستند، از جمله 
سیدضیاء الدين طباطبايي. ديدگاه شما در اين 

باره چیست؟
به نام خدا. كاماًل موافقم. آن قرارداد، فوق العاده بدنام بود. 
خيلي ها هم در واكنش به آن اعتراض يا اعتصاب كردند. 
دولت هم متقاباًل بسياري را به زندان انداخت يا به تبعيد 
فرستاد. بسياري از روزنامه نگاران و روشنفكران، دستگير 
و زنداني شدند. در نتيجه قرارداد 1919، بسيار بدنام شد. 
مخصوصاً كه در مجلس لردها در بريتانيا گفتند باني قرارداد، 
130 هزار ليره رشوه گرفته! يكي از بندهاي اين قرارداد- كه 
محرمانه هم نگه داشته ش��د- اين بود: »دولت انگلستان 
اجازه مي دهد آقاي وثوق الدوله، نصرت الدوله و صارم الدوله 
اگر برايشان مش��كلي پيش بيايد، در يكي از مستملكات 
انگلستان اقامت كنند و به آنها پناهندگي داده شود!« وقتي 
اين موارد لو رفت، نفرت عمومي برانگيخته شد! اين هم كه 
مي گويند احمدشاه زيربار نرفت و امضا نكرد را چندان جدي 
نگيريد! روزنامه تايمز، صورتجلسه آن مهماني را منتشر 
كرده كه در آن، هيچ صحبتي از مخالفت احمدشاه نيست! 

البته او در آن دوره، خيلي هم به پول احتياج داشت!
با اين حال به نظر مي رس�د احمد شاه، چندان 
هم به قرارداد تمايل ندارد! دست كم ديگران، 

حريص تر از او به نظر مي رسیدند؟
احمد شاه از سرنوشت پدرش مي ترسيد و مي گفت: »من 
هيچ كاره ام، من صرفاً پادش��اه مش��روطه ام!« ولي اينكه 
مي گويند: امضا نكرد، ش��ما بفرماييد اگر ه��م امضا هم 
مي كرد، چه ارزشي داشت؟ شاه مشروطه امضا نمي كند، 
خب نكند، كاره اي نيس��ت! مگر محمدرضا ش��اه قبل از 
28 مرداد، وقتي خارج مي رف��ت، چيزي را امضا مي كرد؟ 
اصاًل مگر مي توانست چيزي را امضا كند؟ آدم هايي مثل 
قوام السلطنه و مصدق و امثالهم مگر مي گذاشتند كه شاه 
چيزي را امضا كند؟ بنابراين امضاي احمد شاهي كه اروپا 
رفته و عمالً سلطنتش را از دست داده، ارزشي ندارد! مضافاً 
بر اينكه خودش هم ميلي به س��لطنت نداشت و حتي از 

سلطنت بدش مي آمد! بهترين ش��اهد ماجرا هم روايت 
آيرونسايد اس��ت. مي گويد: »خدمت شاه شرفياب شدم. 
يك خواجه سياه هم پشت سر او ايستاده بود! با خودم گفتم 
خدايا! آيا اين جانش��ين كوروش و داريوش است؟ اولين 
خواهش شاه، اين بود كه من مي خواهم مقداري از شمش 
طال و نقره اي كه دارم را از ايران خارج كنم! آيا مي توانم از 
كاميون هاي ارتش انگليس استفاده كنم؟«... تو خود حديث 

مفصل بخوان از اين مجمل! 
چهره هاي در پرده كودت�اي 1299 هم فصلي 
مهم از مباحث تاريخي مربوط به اين رويداد را 
تشكیل مي دهند. از نظر شما چهره اصلي كودتا 

چه كسي بود؟
در باره كساني كه اين كودتا را راه انداختند، اصل كار، كلنل 
انگليسي اسمايت بود. جالب اينجاست كه دست كم در آغاز، 
وزارت خارجه انگلستان از ماجرا خبر نداشت و آن را افواهي 
شنيده بود! اين كودتا فوق العاده پيچيده و كارسازي شده 
توسط چرچيل و همكارانش بود. ما بريگادي داشتيم به نام 
بريگاد مركزي. مسئول آن كلنل الرسن مي گويد من خبر 

نداشتم، در حالي كه وستال و ويولينگ خبر داشتند. 
ظاهراً در انگلس�تان، جناح خاص�ي كودتا را 
كارس�ازي كرد نه كلیت حاكمیت اين كشور، 

اينطور نیست؟
به هرحال خيلي محرمانه بوده! الرسن رئيس بريگاد مركزي 
بود و مي گفت نزدي��ك بود در قضاياي مرب��وط به كودتا 
كشته ش��وم! به هر حال در اينكه وثوق الدوله هم در قالب 
قرارداد1919، داش��ت همان كار كودتا را مي كرد، بحثي 
نيست، منتها مردم به قدري از وثوق الدوله نفرت داشتند كه 
هنگام استقبال از شاه، در مسير جاده كرج فرياد مي زدند: 
»زنده باد احمدشاه، مرده باد وثوق الدوله«. بعد از او، نصراهلل 
خ��ان مش��يرالدوله را مي آورند. او هم به س��فير انگليس 
مي گويد: »من با اين قرارداد موافقم، ولي مردم مخالفند!« 

مشكلشان فضاي عمومي جامعه بود. 
برخي در توجی�ه كودتا به ض�رورت مقابله با 
نهضت هاي استقالل خواهانه داخل ايران و به 
تعبیر آنها تجزيه طلبانه، از قبیل نهضت جنگل 
اش�اره مي كنند. آيا نهضت جن�گل، درصدد 
جدايي شمال كشور از ايران بود يا مي خواست 
نوعي حكومت موفق و ملي را به سراسر ايران 

تعمیم دهد؟
نكته اينجاست كه درياساالر اسكولينكوف با 18 كشتي به 
سواحل ايران آمده بود. در ارديبهشت 1299، آستارا را ويران 
كردند و بندر انزلي را مورد شليك توپ هاي قوي قرار دادند! 
ملوانان صبح در انزلي پياده مي شوند و به رشت مي آيند. 
ميرزا كوچك خان آدم محترمي بود. بعد از شكستي كه در 

دوره وثوق الدوله خورد، دوباره قواي خود را جمع مي كند 
و وقتي بلش��ويك ها مي رس��ند و باكو را مي گيرند، ميرزا 
كوچك خان با خوشحالي، نماينده اي به اسم مظفرزاده را 
نزد آنان مي فرستد و مي گويد: »شما هم مثل ما هستيد!« 
شما االن هم وقتي اعالميه لنين را مي خوانيد، مي گوييد 
چقدر آدم خوبي است! طبيعي بود كه ميرزا هم در آغاز، به 
آنها خوشبين باشد. چون شعار عدالت و مساوات مي دادند 

و هنوز امتحان خود را پس نداده بودند!
پس خوش بیني اولیه میرزا به جريان نوظهور در 

روسیه را طبیعي ارزيابي مي كنید؟
بله، خيلي ها در آغاز كار، به آنها خوش بين بودند! وقتي لنين 
آن اعالميه مشهور را مي دهد، همه خوشحال مي شوند و 
صداي توپ كه بلند مي شود، ميرزاكوچك خان مي گويد: 
»خدا را ش��كر! به كمك م��ا آمده اند!« البت��ه در رفتار او، 
قدري ساده دلي هم مي بينم. شايد بدانيد كه من از طرف 
مادر، گيالني هس��تم. اين هم واليتي ما بسيار آدم خوش 
قلب و خوش بيني بود و گفت اينها آمده اند تا ما را نجات 
بدهند! مظفرزاده هم مي رود و ب��ا آنها صحبت مي كند و 
آنها هم وعده هايي مي دهند. قواي س��رخ در ارديبهشت 
1299، وارد انزلي مي ش��وند و بعد به رشت مي روند. خود 
ميرزا كوچك خان هم با كالسكه به استقبالشان مي رود، 
اما همان ها در خرداد آن سال، عليه او كودتا مي كنند! آيا 
مردم مي دانند كه عليه ميرزا كوچك خان، كودتا كرده اند؟ 
احسان اهلل خان كمونيست بود و مسلمان نبود و روزي سه 
بطري هم كنياك مي خورد! حسين جودت اين را نوشته! 
يكي از دعواهاي ميرزا كوچك خان با احسان اهلل خان اين 
بود كه: تو چرا اين قدر مسكرات مي خوري؟... ترياك هم 
مي كش��يد. با مزه اس��ت كه فيلم هم بازي كرده! يكي از 
دوستان اين فيلم را براي من فرستاد كه من واقعاً انگشت 
به دهان ماندم! 72 دقيقه فيلم به نام »دختر گيالن!«. او را 
بردند و هنرپيشه اش هم كردند! نهايتاً هم به جرم جاسوسي 
براي انگلستان، تيربارانش كردند! اينها بودند كه به ميرزا 
كوچك خان خيانت و او را خلع سالح كردند. تمام افسران 
ژاندارمري و حتي افسران قزاق، طرفدار ميرزا كوچك خان 
بودند، چون ميرزا مثل ستارخان، چهره محبوبي بود و مردم 

دوستش داشتند. 
در تاريخ، جلوه ه�اي عجیبي از اين محبوبیت 

ثبت شده است. به نظر شما علت آن چیست؟
صداقت! جالب است بدانيد كه زنان امريكا، برايش لباس 
پش��مي درس��ت مي كردند! ميرزا كوچك خان با اهدافي 
كه داشت و حتي آن قيافه و موهاي جالب، بسيار در دنيا 
محبوب بود! بنابراين كودتا مي كنند و او را به جنگل فومن 
مي فرستند. آقاي راسكولينكوف دريادار سرخ، فومن و خمام 
را با كشتي مي زند و پدر قزاق ها را درمي آورد و تعداد زيادي 

در میان كس�اني كه اين كودت�ا را راه 
انداختند، نفر اصلي، كلنل انگلیس�ي 
اس�مايت بود. جال�ب اينجاس�ت كه 
دس�ت كم در آغ�از، وزارت خارج�ه 
انگلس�تان از ماج�را خبر نداش�ت و 
آن را افواهي ش�نیده ب�ود! اين كودتا 
فوق العاده پیچیده و كارس�ازي شده 
توس�ط چرچی�ل و همكاران�ش بود!
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»نكته ها و عبرت هايي از كودتاي 3 اسفند 1299« در گفت وشنود با خسرو معتضد 

 چرچيل و همدستانش
كودتا را در ايران كارسازي كردند
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 »آخرين سال هاي زندگي سیاسي
 لُرد كرزن« در آيینه يك اثر تاريخي

باني انديشه 
»تحت الحمايگي«

   محمدرضا كائیني
در روزهايي كه س��پري 
شد، به مناسبت صدمين 
س��الروز كودتاي سوم 
اس��فند 1299، فراوان 
از زمينه ه��ا و موجبات 
آن، از جمل��ه ق��رارداد 
استعماري 1919 و نيز 
نق��ش چهره اي ب��ه نام 
»لُرد كرزن« در اين فرآيند، س��خن رفت. هر چند 
طراحي كرزن براي ايران، نهايتاً به شكست انجاميد 
و انديش��ه تحت الحمايگي با مقاومت علما و مليون 
ايراني ابتر ماند، اما نام وي براي ايرانيان، همچنان 
آش��نا به نظر مي رس��د. جورج ناتانيل ك��رزن، در 
19سالگي براي تحصيل عازم آكسفورد شد. دوران 
پنج سال تحصيل در آكسفورد، جورج را با بسياري 
از مسائل مهم روز و سياستمداران زمانش آشنا كرد. 
نطق هايي كه در انجمن ادبي آكسفورد ايراد مي كرد 
و همچني��ن مقاالتي كه ب��راي روزنامه هاي لندن 
مي نوش��ت، به شناس��اندن او در محافل ذي نفوذ، 
كمك شاياني كرد و همين شهرت، موجب شد تا در 
سال 1886، براي اولين بار نماينده مجلس گردد و 
يك سال بعد، سفر به دور دنيا را آغاز كرد و شيفته 
آسيا ش��د. آنچه كرزن با ديدي محققانه و ژرف در 
اثناي اين جهانگردي به رش��ته تحرير در آورد، به 
شكل مقاالتي در روزنامه تايمز لندن به چاپ رسيد 
و همين مقاله ها بود كه اس��تخوان بندي سه كتاب 
معروف وي، روسيه در آس��ياي مركزي )1889(، 
ايران و قضيه ايران )1892( ك��ه نام آورترين اثر او 
بود و مش��كالت خاور دور )1894( را تشكيل داد. 
در س��ال 1891 با قبول مقام معاونت وزارت امور 
هندوس��تان، اولين گام خود را در نردبان سياست 
برداشت و س��ال 1899 نايب السلطنه هندوستان 
گرديد و مدت هفت س��ال فرمانفرماي��ي و نيابت 
سلطنت در هندوستان را عهده دار بود. اثري كه هم 
اينك در باب آن س��خن مي رود، از معدود منابعي 
اس��ت كه در باب زندگ��ي كرزن به ويژه واپس��ين 
ساليان حيات وي، به چاپ رسيده است. اين تحقيق 

توسط هارولد نيكلسن انجام شده و اصغر قراگوزلو 
آن را به فارسي بازگردانده است. مؤسسه مطالعات 
تاريخ معاصر ايران در ديباچه خوي��ش بر اين اثر، 
درباب محتواي آن چنين آورده است: »لرد كرزن 
معاون و وزير خارجه انگليس در س��ال هاي پس از 
جنگ جهاني اول، در قرارداد 1919 تالش زيادي 
براي تثبيت سلطه آش��كار بريتانيا بر ايران داشت. 
او طبقات برگزيده انگليس را ابزار اراده الهي براي 
هدايت بش��ريت معرفي مي كرد و معتقد بود تداوم 
سلطه انگليس بر جهان در گرو پرداخت هزينه هاي 
سلطه گري است. بر اساس قرارداد 1919 انگليس- 
ايران، دول��ت انگليس موظف بود براي بازس��ازي 
ارتش و ماليه ايران، در راستاي تأمين منافع خودش 
هزينه كند و حضوري آشكار در ايران داشته باشد. 
سال 1918 با پيروزي متحدين و تسليم و شكست 
امپراطوري هاي عثماني، اتريش، آلمان، مجارستان 
و بلغارس��تان توأم ش��د. دگرگوني هاي پس از آن، 
موجب ارتقاي آگاهي ملل مش��رق زمين نس��بت 
به هويت ملي خود و رشد اعتماد سياسي آنان شد 
و ضعف نف��وذ اروپا با ظهور اي��االت متحده امريكا 
تش��ديد ش��د. لرد كرزن در چنين فضايي كوشيد 
قيموميت بريتانيا را بر ايران و هند ش��رقي اعمال 
كند. در س��ال هايي در شرق، ش��ش قيام و انقالب 
بر ضد غرب صورت گرفت: مصر، افغانستان، عراق، 
س��وريه، جنبش مليت خواه��ي ايرانيان )1925- 
1919( و مقابله طوالني با مصطفي كمال پاشا در 
تركيه كه اينها نش��ان انفجار مليت خواهي مشرق 
زمين بود. لرد كرزن كه بيش��تر يك سياس��تمدار 
نظري با تسلط بر سياست ها و گفته هاي پيشينيان 
بود تا يك مدير، نتوانست ش��ناخت و تحليل خود 
را از گذش��ته و حال، به صورت پيشنهادهايي براي 
آينده ارائه دهد و در مورد اقدامات آتي، عاجز بود و 
موجب زيان و خسارت شد، وي پس از سال ها تالش 
سياسي، به رياست شوراي سلطنت انگليس رسيد و 

در 1925 درگذشت.« 

از آنها كشته مي شوند. من از افسران بازنشسته اي كه 
آن موقع در جنگ بودند، اين را شنيدم: »دسته دسته 
قزاق ها را مي كشتند و آنها نيز فرار مي كنند. قزاق ها تا 
منجيل هم مي آيند.« انگليسي ها هم نمي خواستند 
با روس ها بجنگند، چرا؟ چون كراس��ين سياستمدار 
روسيه، در لندن داشت با انگليسي ها مذاكره مي كرد. 
فقط هم مسئله ايران نبود، بلكه مسئله آتنان بود. آتنان 
يعني جنگ امريكا، فرانسه و انگليس در آركانگلس با 

دولت شوروي. 
ظاهراً از اين به بعد، كاركرد احسان اهلل خان 
جالب مي شود. از نقش او در فرآيندي كه به 

آن اشاره كرديد، چه تحلیلي داريد؟
احس��ان اهلل خان به تنكابن رفت و با ساعدالدوله پسر 
سپهس��االر تباني كرد! آن لحظه را درنظر بگيريد كه 
احس��ان اهلل خان به تنكابن رفته و كمونيست ها و نه 
ميرزا كوچك خان تا گردنه نق��ره ور آمده اند! در اينجا 
استناد من به دكتر گريگور يقيكيان است كه كتابي 
نوشته به نام »نگاهي به جنگل از درون« كه روايتي از 
آغاز و انجام جنبش جنگل است. او پزشك و بسيار هم 
مورد توجه ميرزا كوچك خان بود. كمونيست ها هم با 
او خوب بوده اند. حسين جودت قبالً وزير معارف ميرزا 
كوچك خان بود. س��رهنگ صادق اديبي هم در زمره 
نزديكان او بود. همه اينها خاطراتشان درآمده است. 
بعضي هايش��ان را خود من منتش��ر كرده ام. به بحث 
خودمان برگردي��م. يكي از نكات مهم اين اس��ت كه 
اگر انگليسي ها به خيال خودشان كودتا نمي كردند، 
احس��ان اهلل خان به تهران مي آمد! مردم تهران بعد از 
اعالميه لنين، خيلي شوروي را دوست داشتند! تئودور 
روتشتاين - كه سفير شوروي در ايران شد- از راه مشهد 
به تهران آمد. در مسير حركت، مردم در خيابان ها دست 
و پاي او را مي بوسيدند! من رساله ها، قصيده ها و اشعار 
مردم در آن دوره را دارم: »روتش��تاين! خوش آمدي، 
تو آمده اي ك��ه ما را نجات بدهي.« اگر مس��ئله پياده 
ش��دن ملوانان روس نبود، ش��ايد كودتا به اين شكل 

انجام نمي شد!
به بحث كودت�ا بازگردي�م. در ب�ادي امر، 
سیدضیاءالدين طباطبايي تابلودار كودتا 
بود اما رفته رفته، قدرت به رضاخان منتقل 
شد. به نظر شما، چرا سید كنار گذارده شد و 

رضاخان پله پله ارتقا يافت؟
پيش از پاسخ به اين پرسش شما بد نيست به نكته اي 
اشاره كنم. در زمستان1343، آقاي لطف اهلل ترقي مدير 
مسئول مجله ترقي، از من خواست با سيدضياء مالقات 
كنم. اين در همان دوره اي بود كه در سعادت آباد اقامت 
داشت. تلفن هم نداش��ت. پيغام فرستاد كه كي براي 

ديدار و مصاحبه با او بروم…!
فقط همین يك بار او را ديديد؟

بله. من در 22، 23 سالگي، سردبير مجله ترقي بودم! 
شخصيت او برايم جالب بود. آدمي بود كه سريع با او 
اخت مي ش��دي! مثل يك روزنامه نگار حرف مي زد و 
مثاًل مي گفت روزنامه تان، بايد چنين يا چنان شكلي 
داشته باشد! در باره كارش هم مي گفت من در مزارعم، 
تراكتور ندارم و با همان شيوه سنتي ايراني، كشاورزي 
مي كنم! از او مقاله اي هم چاپ كرديم كه كش��اورزي 

سنتي، چه شكل و لوازمي دارد... 
در زمینه كودتا با او صحبت نكرديد؟

چرا، ولي اصاًل جواب درستي نمي داد، طفره مي رفت! 
خاطرم اس��ت در همان ديدار، به من گفت هيچ وقت 
توپخانه ات را تعطيل نكن! منظورش نشريه مان بود. 
پرس��يدم چرا؟ گفت من غلط كردم كه روزنامه ام را 
تعطيل كردم! روزنامه »رعد« توپخانه سيدضياء بود! 
احمدشاه مي خواست به آن آگهي بدهد. ظاهراً آگهي 
تسليت يا تبريك بود. آن را فرستاد. سيدضياء گفت 
چون مال اعليحضرت است، مي شود هزار تومان! اين 
در حالي بود كه روزنامه ايران، براي همان آگهي پنج 
تومان مي گرفت! رئيس دفتر احمدشاه خوشحال شد 
و گفت پنج تومان كجا، هزار تومان كجا؟ احمدش��اه 
پرس��يد چرا دادي به روزنامه ايران يا روزنامه طلوع يا 
روزنامه كوكب؟ گفت قربان، پن��ج تومان بود! گفت 
تو غلط كردي، سريع ببر روزنامه رعد! مي گويد رفتم 
روزنامه رعد كه س��ردبيرش آقاي حق نويس بود. در 
1328 س��ناتورش كردند! حق نويس برگشت گفت: 
»مي شود 2هزار تومان، ديروز هزار تومان بود!« رئيس 
دفتر احمدشاه برگش��ت و به او گفت آقا! اينها ديوانه 
ش��ده اند، مي گويد 2ه��زار تومان! احمدش��اه گفت: 
»اگر 5هزار تومان هم خواس��تند بده.« روزنامه اش را 
مي خواندند. روزنامه سيدضياء، اولين مطبوعه اي بود 
كه با سفير انگليس، با چاركوفسكي فرمانده قزاقخانه 
قبل از جريان انقراض امپراطوري روس��يه، مصاحبه 
كرده بود. با بارون مايگل مصاحبه كرده بود. سيدضياء، 
آدم زرنگي بود. اش��تباهش اين بود كه روزنامه اش را 
تعطيل كرد و درها را به روي خودش بست! اين را هم 
بدانيد كه احمدشاه، به س��يدضياء عالقه مند بود و به 
او مي گفت: »سيد روزنامه چي!« مي خواست خواهر 
خودش، آسيه خانم را به سيدضياء بدهد! اينها را حكيم 
الهي فريدني، از نوكران و عالقه مندان سيد ضياء - كه 
بعداً در زمان دكتر مصدق، گوينده راديوي بي بي سي 

شد- در كتابش با عنوان »زندگي سياسي سيد ضياء« 
نوشته است. 

نگفتید كه چرا پس از سپري شدن صد روز 
از كودتا سید ضیاء را كنار گذاشتند؟

 سيد ضياء در دوره صدارت، اشتباه بزرگي كرد! سه ماه 
نشست و دم از اصالحات زد! فقط دستور داد كه مثاًل 
خيابان ها را چراغ برق بكشيد، ميدان توپخانه را از آن 
كثافت در بياوريد، فاضالب را درست كنيد و... از جامعه 
و اطرافش غافل ش��د! رضاخان زرنگ بود، با اين همه 
فكرش را هم نمي كرد كه ش��اه يا رئيس جمهور شود. 
عشق رضاخان فقط اين بود كه قزاقخانه از بين نرود! به 
هرحال سيد ضياء، فقط در اتاقش نشست و دائماً مقاله 
و سخنراني نوشت كه: هدف كودتا چيست؟! نتوانست 
بر اوضاع مسلط شود و قدري شرايط نابسامان جامعه 
را جمع كند! اما رضاخان زرنگ بود. گفته مي شود كه 
رضاخان پس از كودتا وزير جنگ ش��د! اصاًل اين طور 
نيست! بعد از كودتا، حداكثر پس��تي كه به رضاخان 
دادند، فرماندهي قزاقخانه بود. فرمان��ده ديويزيون، 
يعني لشكر قزاق شاه! ماژور كيهان دو ماه بعد از كودتا 
در هيئت وزيران با رضاخان دعوايش مي شود و از او يك 
كشيده محكم هم مي خورد! كيهان گريه اش مي گيرد 
و قهر مي كند و سيد ضياء هم هيچ عكس العملي نشان 
نمي دهد! ايشان مي ش��ود وزير جنگ و ماژور كيهان 
مي شود وزير مشاور و بعد هم استاد دانشگاه مي شود 

و جغرافيا درس مي دهد! 
از نظر ش�ما، چه ش�د كه رضاخان به رغم 
بي س�وادي و دون پايه گي، در ادوار پیش و 
پس از كودتا، پله هاي ترقي را به س�رعت 
پیمود؟ البته در اين میان، كمك خارجي را 
نمي توان ناديده گرفت، اما ظاهراً خود وي 
هم شناخت نسبتاً مناسبي از فرهنگ عامه 

و كف جامعه ايراني داشت؟
بله زرنگ ب��ود. از كودكي، در كوچ��ه و خيابان بزرگ 
ش��ده بود و ش��رايط جامعه را مي ش��ناخت. در عين 
بي سوادي، يك غريزه فطري داش��ت و شروع كرد به 
فهميدن مناس��بات اجتماعي. تعجب نمي كنيد كه 
دو زن از قاجاريه گرفت؟ يعني حتي هدفش اين نبود 
كه با قاجارها در بيفتد، به رغم آنكه سلطنت را از آنها 
گرفته بود! من در ارديبهشت 1374، با زن چهارمش 
خانم عصمت السلطنه، مصاحبه كردم. او مي گفت: »به 
رضاخان گفتم خانواده من مي گويند كه تو سلطنت 
را از ما گرفتي! رضاخان گفت من س��لطنت را از شما 
نگرفتم، تاج روي زمين افتاده بود و من برداشتم و سرم 
گذاشتم!« عبداهلل مستوفي نوشته است: »پدر ملكه 
توران رسيد، رضاخان سالم كرد و او متوجه نشد! دوباره 
سالم بسيار بلند بااليي كرد و بعد، واسطه تراشيد كه 
مي خواهم با خانم قمرالسلطنه، يعني همان ملكه توران 
ازدواج كنم.« او با همين ترفند، مقاومت قاجارها در برابر 

خود را به حداقل رساند!
پس ش�ما معتقديد كه ناتوان�ي و كرختي 
ذاتي احمد ش�اه قاجار، زمینه س�از قبضه 
كردن سلطنت توسط رضاخان شد، اينطور 

نیست؟
بله، هر كس دو سال س��ر كارش نرود، قطعاً يك نفر 
ديگ��ر مي آيد و جاي��ش را مي گيرد! احمدش��اه دو 
سال به پاريس رفت و در هتل كنتراكسويل، اقامت 
كرد. خبرنگارهاي فرانس��وي، زندگي اش را در آنجا 
نوشته اند. كتاب »رستاخيز ايران« را بخوانيد. فتح اهلل 
نوري اسفندياري كه تمام مطالب مطبوعات فرانسه 
را گردآوري كرده اس��ت مي گوي��د: »اعليحضرت 
يك وقت هايي ك��ه به كاباره هاي پاريس تش��ريف 
مي آوردن��د، 25 بانو را دع��وت مي كردند و پيراهن 
اعليحضرت، از فرط باده رنگين ب��ود!...« روزنامه اي 
هم كه اينها را نوش��ته، روزنامه مهمي اس��ت به نام 
لوتان. واقعيت اين اس��ت كه احمدشاه، به سلطنت 
عالقه نداش��ت و حتي از آن بدش مي آمد! پدرش را 
كه بركنار كرده و به خارج فرستاده بودند، تفنگدارها 
مي آمدند و در حوض كاخ گلستان شنا مي كردند يا 
جلوي او چپق مي كش��يدند! احمدشاه با ديدن اين 
صحنه ها خيلي ناراحت مي شد! از طرف ديگر، مردم 
درباره احمدشاه مي گفتند: »اين چه پادشاهي است 
كه دائماً دنبال پاريس رفتن است؟« به هر حال در 
چنين شرايط نابساماني، رضاخان با كمك خارجي، 
توانست خود را به عنوان يك راه حل مطرح كند! در 
فاصله رسيدن به سلطنت،كارهاي بد هم زياد انجام 
داد. كشتن ميرزاده عشقي، جنايت بود، همينطور 
توطئه براي كشتن ملك الشعراي بهار كه كس ديگري 
را به جايش كشتند! مدير روزنامه »نصيحت« را. از 
اين گذشته وقتي رضاخان به تخت سلطنت نشست، 
كم كم حس خداوندگاري و سلطه، او را متوهم و نهايتاً 
ساقط كرد! اين سرنوشت بسياري از ديكتاتورهاست! 
امير احمدي، رفيق جان در جاني اوس��ت. وقتي در 
س��ال 1320 مي رود و به او مي گويد: »مي خواهند 
ايران را بگيرند و االن در تنومه و مرز ايران و شوروي، 
سرباز آورده اند.« رضاخان در جواب مي گويد: »امير 
احمدي! اين حرف ها را اس��تادت به تو ي��اد داده! تو 
مثل اينكه نوكر انگليسي ها شده اي!« همين فردي 
كه انگلستان او را سر كار آورده بود، به اميراحمدي 
مي توپد و مي گويد: »انگليس��ي ها اي��ن را به تو ياد 
داده اند، اين طور نيست!« فكرش اين بود كه هيتلر 
مي آيد و انگليس��ي ها و امريكايي ها را كنار مي زند! 
رضاخان به خاطر اينه��ا باخت. اگر با چه��ار تا آدم 
حسابي مشورت مي كرد، سرنوشتش آنطور نمي شد! 
اگر مثل احمدشاه در دوران جنگ اول، گروه عاقلي را 
در اطراف خود داشت، به اين سرنوشت دچار نمي شد. 
در جنگ اول، 40 نفر بودند و نهايتا گفتند: »ما بايد 
بي طرف باشيم، اگر به طرف آلمان برويم، انگليسي ها 
و روس ها پدر ما را درمي آورند. اگر طرف انگليسي ها 
و روس ها برويم، كرمانش��اه دس��ت آلمان هاست و 
عثماني ها ت��ا قزوين آمده اند!« رضاخ��ان اگر چهار 
جلسه با چند رجل ملي مي گذاشت، اگر مدرسي در 
مجلس بود، اگر مصدق يا امثال او بودند، باور كنيد 

ايران به سرنوشت 1320 دچار نمي شد!

رضاخ�ان از كودك�ي، در كوچه و 
خیابان بزرگ ش�ده بود و ش�رايط 
جامع�ه را مي ش�ناخت. در عی�ن 
بي س�وادي، ي�ك غري�زه فطري 
داش�ت و ش�روع ب�ه فهمی�دن 
مناس�بات اجتماعي ك�رد. تعجب 
نمي كنی�د ك�ه دو زن از قاجاري�ه 
گرفت؟ يعن�ي حتي هدف�ش اين 
نبود كه با قاجارها در بیفتد، به رغم 
آنكه سلطنت را از آنها گرفته بود!

      جورج ناتانیل كرزن معاون و وزير خارجه انگلیس 
در سال هاي پس از جنگ جهاني اول
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