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رضاخان را تحت نظر گرفته بودند؟
اساس��اً عملكرد و رفتار انگليسي ها در كشورهایی كه 
تحت س��لطه آنها بوده اند یا در آنجا نفوذ داش��ته اند، 
این گونه است كه به دنبال شناسایی آدم هایی هستند 
كه به كار آنها مي آیند و ای��ن كار را به طرق مختلف، 
انجام مي دادند. مثاًل خاندان هایی را در نظر مي گرفتند 
كه بتوانند در آینده از آنها استفاده كنند. یا در پي این 
بودند كه بدانند در جنوب ایران، كدام خاندان یا كدام 
فرد ذي نفوذ، با آنها هماهنگ است و مي توانند از آنها 
اس��تفاده كنند. در شرق و غرب كش��ور و در مناطق 
مختلف، ش��بكه چهره ها و تبارهاي داراي جایگاه را 
كاماًل شناس��ایی مي كردن��د. در این فرآین��د، آنها به 
نظرشان مي رسد كه رضاخان براي كودتا فرد مناسبي 
اس��ت، به خصوص كه یكي از مأموران برجسته آنها 
به نام اردش��يرجي ریپورتر هم به عنوان كسي كه از 
مدت ها قبل در كار شناسایی آدم براي انگليسي ها بود، 
پيش تر رضاخان را شناسایی كرده و اساساً پرورده و او 
را فرد قابل اتكایی دیده بود. درست است رضاخان تا 
وقتي كه روس ها قواي قزاق را اداره مي كردند، تحت 
فرماندهي آنها بود و بعد هم انگليس��ي ها زمام امور را 
در دست گرفتند و تحت فرمان آنها خدمت مي كرد، 
ولي به هر حال جربزه هایی هم داشت. او به هر حال در 
جنگ هایی كه در شمال با ميرزاكوچك خان درگرفته 
بود، حضور داش��ت و فردي اس��ت كه فرمانده آتریاد 
)تيپ( همدان ش��ده و موقعيت نظامي برجس��ته اي 
هم پيدا كرده است و دیگران هم با او هماهنگ بودند. 
ما در آن دوره افراد دیگري را ه��م داریم، مثاًل ماژور 
مس��عودخان كيهان كه تحصيلكرده مدرسه نظامي 
فرانس��ه بود، اما چرا او را انتخ��اب نمي كنند؟ یا چرا 
كلنل كاظم خان سياح و دیگران را انتخاب نمي كنند؟ 
به دليل شناختي كه از رضاخان دارند. آنها معتقدند 
رضاخان آدم شجاعي است كه در عين حال، تحليل و 
سواد سياسي الزم را ندارد! صاحب شخصيت مستقلي 
هم نيس��ت و اگر ما او را در مس��يري قرار بدهيم، در 
همان مسير جلو مي رود! دیگران ممكن است به لحاظ 
سواد یا بينش، آدم هاي عميق تري باشند و احتماالً در 
ادامه راه، با ما هماهنگي الزم را نداش��ته باشند، ولي 
رضاخان به شهادت اتفاقاتي كه پيش از آن روي داده 
است، از جمله دخالت او در بركناري كلرژه، شناخت 
اردشيرجي ریپورتر از او، دخالت او در بركناري استار 
وسلس��كي - كه آخرین فرمانده روس قزاق است- و 
مسيري كه پيش از آن طي كرده، تماماً درسویه مدنظر 

انگلستان است. 
برخي معتقدند اگر س�يدضياء مي توانست 
به مف�اد اعالمي�ه »اعالم مي كن�م«، ظرف 

100 روز عمل كند، ش�ايد نوبت به رضاخان 
نمي رس�يد! يعني اگر توان كافي داش�ت و 
شرايط را دست كم به ش�كل حداقلي براي 
پيش�برد اهداف كودتا جمع و جور مي كرد، 
طبيعتًا نوبت به رضاخان نمي رسيد! برخي 
ديگر هم مي گويند مهره اصلي رضاخان بود 
و س�يدضياء، صرفًا نقش محلل را ايفا كرد! 

ديدگاه شما در اين باره چيست؟
اساساً ستون اصلي براي انجام كودتا از نظر انگليسي ها، 
وجود یك فرد نظامي بود. افراد سياسي زیادي آمدند 
و رفتند. اف��راد بهت��ر و ملي تري مانند مش��يرالدوله 
ه��م در بين آنه��ا بودند ك��ه باالخره زیرب��ار امضاي 
قرارداد1919 نرفتند. بنابراین طيف از سياس��يون از 
منظر انگليسي ها، كساني نبودند كه بتوانند كار مورد 
نظر آنها را انجام بدهند. انگليس��ي ها در این اندیشه 
بودند كه ما 100سال اس��ت در ایران با روسيه رقابت 
كرده ایم و هر كاري هم كه انجام داده ایم، حریف آنها 
نشده ایم! حاال یك موهبتي نصيب ما شده و انقالبي در 
روسيه صورت گرفته و آنها خودشان را كنار كشيده و 
دنبال گرفتاري هاي خودشان هستند! بنابراین در حال 
حاضر، زمينه براي تسلط كامل بر ایران فراهم است. 
ما یك ایران یكپارچه مي خواهيم تا بتوانيم آنچه را كه 
آرزوي ما بوده در آن پياده كنيم. حاال اگر س��يدضياء 
بخواهد به عنوان مهره اصلي كودتا بر سر كار باشد، مگر 
ما با قدرت او مي توانيم این كارها را انجام بدهيم؟ این 
همه قواي پراكنده و نيروهاي محلي و این همه رجال 
هستند كه سيدضياء در برابر آنها قدرتي ندارد!آدمي 
مثل فرمانفرما هست كه خودش یك مافياي سياسي 
است! شيخ خزعل، اس��ماعيل آقا سيميتقو و امثال او 
هستند. انگليسي ها ایران و ش��خصيت هاي سياسي 

ایران را مثل كف دستشان مي شناختند... 
در گزارشي كه لرد كرزن تهيه مي كند، آمار 
ده كوره هاي ايران را هم دقيقًا آورده است! 
گم�ان نمي كنم مالي�ه اي�ران در آن دوره، 
چنين گزارش�ي از كشور را داش�ته باشد، 

اينطور نيست؟
نخير ن��دارد! در كتاب »ای��ران و قضيه ای��ران« این 
گزارش آمده كه آدم واقعاً تعجب مي كند! آن هم آن 
موقع، یعني سال 1897 كه تنها یك نفر رفته و همه 
جا را گشته و همه ایالت و طوایف را مي شناسد! با آن 
مجموعه اطالعات دقيقي كه انگليس��ي ها داش��تند، 
كاماًل ایران را مي شناختند. خب آنها در مقطع كودتا، 
مي خواهند بر ایران مسلط شوند. آیا سيدضياء حریف 
فرمانفرما مي شود؟ حریف مصدق السلطنه مي شود؟ 
حریف شوكت الملك مي شود؟ بدیهي است كه حریف 

اینها نمي شود. دستگيري  هایي كه در صبح روز كودتا 
شروع ش��د و حدود 100نفر جلب شدند و سيدضياء 
گفت: بروید و آنها را بگيرید، به پشتوانه نيروي قزاقي 
بود كه پشت سرش قرار گرفته بود. اگر این نيروي قزاق 
پشت س��رش نبود، دس��تور مي داد كه بروید بگيرید، 
كس��ي جرئت نمي كرد این كار را بكند و شاید اول از 
همه، خودش را مي گرفتند، مي بردند به س��ياهچال 
مي انداختند! كس��ي كه م��ي رود جلوي احمدش��اه 
مي ایس��تد و ش��اه به او مي گوید: »تو در كش��ور چه 
كار مي كني؟ اركان حكوم��ت را متزلزل كرده اي!« و 
س��يدضياء به او جواب مي دهد: »اركان حكومت چرا 
باید اینقدر سست باش��د كه یك سيد روزنامه نویس، 
بياید و آن را متزلزل كند؟« اینكه س��يدضياء نيست 
رفته و جلوي احمدشاه ایستاده، بلكه در واقع دو سه 
هزار نفر قزاق پشت سر او هستند كه مي رود و به این 
شكل با احمدش��اه صحبت مي كند! سيدضياء، قوام، 
فرمانفرما و همه صاحبان ن��ام و وجهه هاي بزرگ آن 
موقع را دس��تگير مي كند! او قطعاً به پشتوانه نيروي 
قزاق و به عبارت دیگر، به پشتوانه انگليسي ها این كار 
را مي كند. انگليسي ها خيلي بهتر از خود سيدضياء- 
كه مي گوین��د: س��يد روزنامه نوی��س- مي دانند كه 
چنين رفتاره��ا و برخوردهایی نيازمن��د یك نيروي 
نظامي اس��ت. آنها با تالش و برنامه ریزي، فرماندهان 
روسي قزاقخانه را عوض كرده و این نيرو را، تحت امر 
رضاخان درآورده اند. چون مي دانند كه كودتا پشتوانه 
نظامي مي خواه��د و در واقع تنها رضاخان اس��ت كه 
مي تواند طرح كودتا را به س��رانجام موردنظر انگليس 
برساند. انگليس این كاره است و در آن مقطع، حداقل 
200سال از دوران اس��تعمارگري اش، مي گذشت و 
تجربه مدیریت رویدادهاي هندوستان، آفریقا و شرق 
دور را داشت و مي دانست با چه روش هایي، جلو رفته 
و چگونه باید در هر جایی، مسئله را متناسب با شرایط 
آن حل كند و شرایط آن روز ایران چيست؟ بنابراین 
انگليس��ي ها، خيلي خوب مي دانند كه این كار، باید 
به دست یك نيروي نظامي انجام شود. به خصوص با 
تجربه اخيري كه به دست آورده بودند و كرزن تالش 
كرده بود از طریق قرارداد پيش ب��رود، نهایتاً متوجه 
شدند كه امكانپذیر نيست. نهایتاً هدف، تسلط بر ایران 
بود و براي تحقق این امر رضاخان را انتخاب كردند كه 

به نظر من براي آنها، انتخاب بسيار مناسبي هم بود. 
پ�س از نظر ش�ما گزين�ه اول انگلس�تان، 
رضاخان و سيدضياء عماًل محلل اين رويداد 

بود، اينطور نيست؟
دقيقاً همين طور اس��ت و انگليس��ي ها در این ماجرا، 

خيلي حساب شده و با برنامه ریزي عمل كردند. 

آي�ا س�يدضياء در مقط�ع كودت�ا، 
حري�ف فرمانفرم�ا مي ش�د؟ حريف 
مصدق الس�لطنه مي ش�د؟ حري�ف 
شوكت الملك مي شد؟ بديهي است كه 
حريف اينها نمي شد. دستگيري  هايي 
ك�ه در صبح روز كودتا ش�روع ش�د و 
حدود 100 نفر جلب شدند، به پشتوانه 
نيروي قزاقي بود كه پشت سرش قرار 
گرفته، داش�ت. اگ�ر اين ني�رو نبود، 
كس�ي جرئت نمي كرد اين كار را بكند 

»نظري بر چرايي انتخاب رضاخان براي كودتا در ايران« 
در گفت و شنود با مسعود رضايي

 تنها نظامي گري مي توانست 
اهداف انگليس را در ايران عملي كند

   شاهد توحيدي 
روزهای��ي ك��ه 
ب��ر ما گذش��ت، 
تداعي گر سالروز 
ص��ادق  تول��د 
هدایت، نویسنده 
و  »افس��رده« 
»رنجور« ادبيات 
معاصر ایران بود. 
ه��م از این روي، 
به هنگام به نظر 
مي رس��د كه در معرفي یكي از واپسين آثار 
درباره او سخن رود. جهانگير هدایت، فرزند 
عيس��ي هدایت و برادرزاده ص��ادق هدایت 
در آخرین اثري كه در ب��اب زندگي عموي 
خویش نشر داده است، بخش هایي از اسناد 
اداري ص��ادق هدایت را در مع��رض دید و 
خوانش مخاطبان قرار مي دهد. در خالل این 
اوراق پراكنده، آنچه بيش از هر چيز به چشم 
مي آی��د، بي انگيزگي آقاي نویس��نده براي 
اشتغال ثابت و مداوم و ميل به گوشه نشيني 
و درون گرایي است. این ناشي از همان دردي 
است كه از آغاز زندگي صادق هدایت تا پایان 
آن، وي را آزار مي داد و نهایتاً به خودكشي 
او منتهي گشت! در واقع این دست از اسناد، 
ارجاعي به رازمگوي هدایت اس��ت كه تنها 
عده اي مع��دود، از آن مطلعن��د! جهانگير 
هدای��ت یابن��ده و تدوین گر ای��ن اوراق در 
دیباچه خویش، درباره محتوا و دالیل انتشار 

آن چنين آورده است:
»ه��ر انس��اني در زندگي خود، ی��ك چهره 
اداري ني��ز دارد. چه��ره اداري انس��ان از 
نخس��تين فریادي كه پس از تولد مي كشد، 
آغاز مي شود. روي او اسمي مي نهند، پدر و 
مادرش را معلوم مي كنند، به او یك شماره 
شناسنامه مي دهند و از همين جا داستاني 
آغاز مي ش��ود كه ت��ا مرگ و حت��ي پس از 
مرگش، ادامه مي یاب��د. صادق هدایت نيز از 

این قاعده مستثني نبود و زندگي اداري او، 
هنوز هم ادامه دارد. در كتاب حاضر بيشتر 
زندگ��ي اداري او پس از مرگ آمده اس��ت، 
چون عالوه بر آنكه نگارنده دقيقاً در جریان 
بس��ياري از این امور بوده ام، بلكه اس��ناد و 
مداركي در دس��ت اس��ت كه مبين حوادث 
و وقایع اداري زندگي صادق هدایت در این 
دوره است. به همين مناسبت زندگي اداري او 
را در دو بخش شرح مي دهم كه ابتدا، بخش 
مربوط به زمان حاضر اس��ت. در این كتاب، 
س��عي كرده ام تا حقایق را، فقط براس��اس 
مدارك و اطالع��ات موجود بن��گارم. البته 
مواردي از آنچه آمده اس��ت، زائيده مطالبي 
مي باشد كه بازماندگان صادق هدایت به ویژه 
پدرش هدایت قلي خان، برادرانش عيسي و 
محمود اظهار داشته یا در بعضي یادداشت ها 
و دفتره��ا و غي��ره نوش��ته اند. البته بعضي 
برخوردها و تجربيات نگارنده با كساني كه در 
این كتاب نام برده مي شوند، برمبناي بعضي 
اظهارنظرها مي باشد. شكي نيست بعضي از 
مطالب این كتاب، اسناد و مداركي كه آمده، 
امكان دارد به مذاق عده اي خوش نياید، ولي 
نگارنده كه س��عي كرده ام یك كار تحقيقي 
ارائه دهم، نمي توان��م به خاطر رنجش این و 
آن، حقایق را كتمان كنم و پرده را باال نزنم. 
اصل مداركي كه عنوان مي ش��وند، موجود 
اس��ت و جاي شك و ش��بهه اي وجود ندارد 
كه این اتفاقات و ح��وادث، در زندگي اداري 
ص��ادق هدایت پيش آمده ان��د و چون قصد 
نگارنده بر آن است هر آنچه از صادق هدایت 
باقيمانده، براي اطالع همه چاپ و منتش��ر 
ش��وند، این اطالعات نيز به صورت واقعي و 
بدون كوچك ترین تغييري، در كتاب حاضر 
آمده است. بدیهي است اگر كساني مدارك 
بيش��تري دارند كه مكمل ای��ن اطالعات یا 
ناقض آنهاس��ت، بس��يار متش��كر مي شوم 
نگارن��ده را آگاه س��ازند، ول��ي اظهارنظرها 

درباره اسناد و مداركي كه موجود است، براي 
اظهاركننده فقط مي تواند جنبه ش��خصي 
داشته باشد و براي نگارنده، نمي تواند مبناي 
مستند داشته باشد. در واقع این كتاب داراي 
سه بخش اصلي است. ابتدا اسناد و مدارك 
و شرح ماوقع، در ایام حيات صادق هدایت تا 
سال1320 خورشيدي مي باشد. بخش دیگر 
آن، شامل وقایعي مي شود كه از سال1331 
خورش��يدي، اتفاق افتاده و تا س��ال1357 
خورشيدي ادامه داشته كه به طور مستند و 
مفصل در این كتاب آمده است. به علت حجم 
شرح ماجراها و اسناد و مدارك، این كتاب در 
دو جلد ارائه خواهد شد. البته هر جلد كاماًل 
مستقل مي باش��د. جلد نخست دربرگيرنده 
بخش اول و دوم اس��ت و جلد دوم به چيزي 
اختص��اص خواهد یافت كه پ��س از انقالب 
اسالمي، از سال1357خورش��يدي درباره 
صادق هدایت و آثار و دیگر امور مربوط به او 

رخ داده است.« 
تدوین گر این اث��ر در ادامه دیباچه خویش، 
سعي دارد تا شرح كوتاهي از زندگي فردي 
و ادبي ص��ادق هدایت نيز، به دس��ت دهد. 
وي در بخش دیگري از این دیباچه، چنين 

مي نویسد:
»متأس��فانه از زندگي اداري صادق هدایت 
در زم��ان حي��ات او، م��دارك زی��ادي در 
دس��ترس بازمان��دگان او نمي باش��د. براي 
آنكه مفهوم همين مدارك باقيمانده روشن 
ش��وند، چاره اي جز این نيس��ت كه به شرح 
زندگي و اح��وال او بپ��ردازم و در خالل این 
سرگذش��ت، اس��ناد و مدارك هر مرحله از 
زندگ��ي او را ارائه دهم. ص��ادق هدایت، روز 
سه ش��نبه، 28 بهمن ماه1281 خورشيدي 
در تهران تولد یافت. پدرش هدایت قلي خان 
هدایت) اعتضاد الملك( و مادرش خانم عذرا 
زیور الملوك هدایت بودند. هدایت قلي خان 
پس��ر نيرالمل��ك، و زیورالمل��وك دخت��ر 
حس��ين قلي خان مخبرالدول��ه از ن��وادگان 

رضاقلي خان هدایت، ملك الشعرا بودند. صادق 
هدایت دو برادر داشت: عيسي و محمود، و دو 
خواه��ر، اخترالملوك و اش��رف الملوك از او 
بزرگ تر بودند، ولي انورالملوك خواهر سوم از 
او كوچك تر بود. صادق هدایت دوران كودكي 
را در خانه پدري سپري كرد و در سال1287 
خورشيدي وارد مدرس��ه علميه شد و دوره 
ابتدایي خود را در این مدرسه گذراند. از این 
ایام ما اسناد و مداركي از او در دست نداریم. 
در س��ال1293 خورش��يدي وارد مدرس��ه 
دارالفنون مي شود و دوره اول دبيرستان را در 
این مدرسه طي مي كند، ولي در سال1295 
خورش��يدي گرفتار ناراحتي چش��م شده و 
نمي تواند تحصيالت خود را ادامه دهد، بعد در 
سال1296 خورشيدي در مدرسه سن لوئي 
تهران تحصيالت متوسطه خود را ادامه داده 
و در س��ال1304 خورشيدي فارغ التحصيل 
مي شود. در دوم ش��هریورماه1305 صادق 
هدایت به همراه110 نفر از دیگر ش��اگردان 
براي ادامه تحصيالت عال��ي به بلژیك اعزام 
مي شود. چند ماهي در بلژیك در شهر »گان« 
در دانش��گاه این ش��هر به تحصيل در رشته 
»ریاضيات محض« مي پردازد، ولي از اوضاع 
و احوال ش��هر، دانشگاه و رش��ته تحصيلي 
اظهار ناراحتي و بي عالقگي كرده و سرانجام 
در 3 اس��فند1305 خورش��يدي به پاریس 
انتقال یافته و قرار مي ش��ود تحصيالت خود 
را در این ش��هر ادامه دهد. از زندگي اداري 
صادق هدایت در ایام اقامت در پاریس اسناد 
و مداركي در دست نيست، فقط از مكاتباتي 
كه با پ��درش و برادرهایش داش��ته اس��ت، 
مي دانيم بر او چه گذشته است. سرانجام در 
سال1309 خورش��يدي از ادامه تحصيالت 
در فرانسه منصرف ش��ده به ایران مراجعت 
مي كند. از این تاریخ اغلب احكام و مكاتبات 
صادق هدایت موجود است كه هر یك به نوبه 

خود ارائه مي شود.« 

اسناد اداري درباره صادق هدايت چه مي گويند؟

درد پنهان، افسردگي و ديگر هيچ!

    صادق هدايت پس از خودكشي در آپارتمان محل اقامت خود در پاريس

   نيما احمدپور
 يك�ي از مباح�ث در خ�ور پرداخ�ت در موض�وع 
كودت�اي س�وم اس�فند1299، تف�وق نظامي گري بر 
سياس�ت ورزي در آن اس�ت. از اين روي بود كه پس 
از 100روز، س�يدضياء الدين طباطباي�ي از ق�درت 
كناره گرفت و عماًل جاي خود را ب�ه رضاخان داد. در 
گفت و ش�نود پيش روي، مس�عود رضايي پژوهشگر 
تاري�خ معاصر ايران، در اين باره س�خن گفته اس�ت. 

      
بس�ياري اي�ن پرس�ش را مط�رح مي كنند، 
چرا انگليس�ي ها براي انجام كودت�ا در ايران، 
رضاخان را انتخاب كردند و گزينه هايی چون: 
مث�اًل تيمس�ار يزدان پناه و هفت، هش�ت نفر 
ديگر را كه ب�ه عنوان كانديداها كش�ف كرده 
بودند، انتخ�اب نكردند؟ رضاخ�ان واجد چه 
ويژگي هايی بود كه انگليسي ها را مجاب كرد 
كه اين گزين�ه، بهتر مي تواند اين پ�روژه را به 

سرانجام برساند؟
بسم اهلل الرحمن الرحيم. ابتدا مقدمه اي درباره اینكه اساساً 
چرا انگليسي ها این كودتا را انجام دادند را عرض مي كنم 
و بعد سؤال ش��ما را پاس��خ خواهم داد. ایران از مدت ها 
قبل و حداقل به خاطر دو موضوع، براي انگليسي ها مهم 
بود. یكي اینكه در برابر هندوستان، حكم سپر حفاظتي 
را داش��ت. به این نكته توجه داش��ته باش��يم كه جایگاه 
هندوستان نزد انگليسي ها، بسيار باال بود و نزدیك شدن 
به مرزهاي هندوستان براي آنها، یك خط قرمز بود و اصاًل 
تحمل نمي كردند كه كسي از رقبا، مثل روسيه یا پروس 
یا فرانس��وي ها، بخواهند به حوزه هندوس��تان نزدیك 
بش��وند. در آن ایام هم، هندوس��تان با ایران هم مرز بود؛ 
چون هنوز پاكستان از آن جدا نشده بود. نكته دیگر اینكه 
ایران به دليل قرارداد نفتي دارسي و منابع نفتي اي كه به 
این واسطه در اختيار انگليسي ها قرار داده بود، براي آنها 
فوق العاده مهم بود و به خصوص در جنگ جهاني اول - كه 
انگليسي ها احتياج بيشتري به نفت پيدا كردند- نفت ایران 
واقعاً چه به لحاظ اقتص��ادي و چه به لحاظ جنگي، حكم 
خون را در رگ هاي انگلستان داشت و براي ناوگان جنگي 
عظيم ش��ان، نياز به این ثروت خدادادي ایران داش��تند. 
یك عامل مهم دیگر هم، به واسطه انقالب سوسياليستي 
شوروي، به این فرآیند اضافه شد و آن هم سپر حفاظتي 
بودن ایران، در برابر نفوذ انقالب سوسياليستي به جنوب 
كشورمان و خليج فارس به عنوان پایگاه سنتي انگليسي ها 
بود. بنابرای��ن ایران از جهات مختلف، برایش��ان اهميت 
داش��ت. مي دانيد كه در آن دوره، روس��يه هم به عنوان 
رقيب بيش از یك قرنه انگليس��ي ها در ایران، به واسطه 
انقالب سوسياليستي كنار كشيده بود و انگليسي ها در پي 
آن بودند كه ایران را كاًل از آن خود كنند و این رویكرد با 
توجه به اینكه در آن برهه، انگلستان امپراتوري بالمنازع 
دنيا بود، كاماًل قابل فهم است؛ یعني انگلستان وقتي هند 
را تصرف مي كن��د و در خاورميانه به عن��وان فاتح جنگ 
جهاني اول دولت سازي مي كند، طبيعي است كه ایران را 
هم به عنوان جزیی از این نقشه كالن، براي پي ریزي نظم 
نوین سياسي و جغرافيایی مدنظر داشته باشد و این دولت 

بخواهد براي حفظ ایران، دست به اقداماتي كالن بزند. 
انگلستان در گام نخست و براي تحقق سلطه 
خود بر ايران، به چه اقدامي دس�ت زد و تا چه 

حد اين نخستين گام، توفيق يافت؟
اولين كار انگليس��ي ها، انعقاد قرارداد1919 بود كه لرد 
كرزن مطرح كرد و نهایتاً عملي نشد. این قرارداد از سوی 
وثوق الدوله و دو نفر دیگر امضا ش��د، ام��ا مجلس آن را 
تصویب نكرد و احمدشاه هم زیر بار امضاي آن نرفت! به 
هر حال وقتي كه این قرارداد اجرا نشد، باید انگليسي ها 
در پي راه حل دیگري مي بودند. در انگلس��تان آن روز دو 
جناح سياس��ي وجود داش��ت؛ یكي جناح كرزن بود كه 
مي خواس��ت از طریق قراردادهایي از قبيل 1919، كار 

را پيش ببرد... 
يعني همان شيوه س�نتي اي كه انگليسي ها تا 

آن زمان در پي آن بودند؟
بله، او در همان سنت فكري و عملي مي اندیشيد و اصرار 
داشت كه بهتر است از طریق قرارداد پيش بروند. دیگراني 
مثل چرچيل، مونتاگ وزیر امور هندوستان، لرد چسورلد 
نایب السلطنه انگليس در هندوستان و نورمن سفير جدید 
انگليس در ایران - كه وقتي به ای��ران مي آید، درمي یابد 
قرارداد 1919، اساساً به بن بست خورده و امكان اجراي 
آن وجود ندارد- در مجموع و نهایتاً به این نتيجه مي رسند 
كه باید از طریق یك فرد مقتدر، تس��لط خودش��ان را بر 
ایران تحميل كنند. روس ها هم كه در سال هاي 1907 و 
1915، به عنوان مانعي بر سر راه انگليس عمل مي كردند 
و انگليس ناچار بود با آنها قرارداد ببن��دد و ایران را به دو 
یا سه قسمت تقس��يم كند، حاال دیگر عماًل وجود ندارند 
و انگلس��تان دیگر به تنهایي، مي تواند كل ایران را به كام 
خویش بكش��د! بنابراین آنها در آن دوره، به دنبال كسي 
مي گردند ك��ه بتواند ای��ن كار را انجام بده��د. رضاخان 
صاحب ویژگي هاي موردنظر انگليسي ها بود. قبل از هر 
چيز، در كسوت یك قزاق قرار داش��ت. قزاق ها از همان 
ابتدا، داراي ویژگي مهمي بودند و آن هم اینكه تحت اوامر 

بيگانه قرار داشتند... 
ظاهراً قزاقخانه، اول زير نظر روسيه بود و بعد 

تحت نظر انگليس قرار گرفت. اينطور نيست؟
اوایل زیرنظر روس ها بود و پس از انقالب اكتبر - كه روسيه 
تبدیل به اتحاد جماهير شوروي شد- تعدادي از افسران 
روس از ایران مي روند و تعدادي همچنان باقي مي مانند 
و انگليس��ي ها در نهایت، آخرین فرد قواي روسي قزاق، 
یعني استار وسلس��كي را هم تحمل نمي كنند و او را هم 
كنار مي گذارند! شخص رضاخان، در این كنار گذاشتن ها 
دخيل اس��ت. او پيش از این یك بار با كمك انگليسي ها، 
در كودتاي كوچكي در قواي قزاق دخالت مي كند. كلنل 
كلرژه در زمان دولت كرنسكي به ایران مي آید و فرماندهي 
قواي قزاق را به عهده مي گيرد، اما انگليسي ها نسبت به 
كلرژه، حساسيت دارند و در پي آنند كه او را بركنار كنند. 
در ماجرایی كه فرمانده روسي بركنار مي شود، رضاخان 
نقش دارد. بعد از استار وسلسكي، فرمانده جدید قزاق ها به 
این سمت گمارده مي شود و رضاخان هم به عنوان معاون 

او، شروع به كار مي كند. 
به شهادت اسناد، انگليس�ي ها از چه دوره اي 
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