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رضاخان در کنار احمدشاه قاجار پس از کودتا

در سیره مدیریتی
شیخاعظم آیتاهلل مرتضی انصاری

در حاالت و مقامات
«تراز سیاست»
محمدرضا کائینی
روزه��ای اکن��ون،
تداعیگ��ر س��الروز
ارتحال م��ورخ نامدار
تاریخ اس�لام و ایران،
زند هی��اد اس��تاد
علیا بو ا لحس��نی
(من��ذر) اس��ت .ای��ن
موسم ،فرصتی مغتنم
برای معرف��ی آثار آن
بزرگ به ش��مار میرود .یک��ی از پژوهشهای
زندهیاد منذر ،معطوف اس��ت به سیره مدیریتی
ش��یخاعظم ،زندهیاد آیتاهلل مرتض��ی انصاری.
کتاب «تراز سیاست» از آن روی که به جنبههای
غیرفقه��ی این عالم نام��ور پرداخته اس��ت ،در
نوع خود کم بدیل مینماید .ناش��ر اثر مؤسس��ه
مطالعات تاریخ معاصر ای��ران ،دراینباره آورده
اس��ت« :تا به حال بیش��تر آنچه راجع به ش��یخ
اعظم فقاهت ،آیتاهلل حاج شیخ مرتضی انصاری
( 1284-1214ق) شنیدهایم ،مربوط به وجاهت
کمنظیر ایش��ان در عرفان ،اخالق ،کالم ،فقه و
افاضات علمی بوده اس��ت .ایش��ان در  15سال
پایانی عمر خویش ،سرآمد علمای شیعه و زعیم
بیهمتای جهان تش��یع محس��وب میشدند و
مقبولیت و مشروعیتشان ،در بین عوام و علما
زبانزد بوده اس��ت .با این تفاس��یر شیخ انصاری،
بیشک یکی از دانشمندان شناخته شده تاریخ
میباش��ند ،اما وجه��ه و بینش متعال��ی وی در
عرصه سیاست و مدیریت جامعه اسالمی ،کام ً
ال
ناشناخته باقی مانده و مؤلف با دغدغه بررسی و
واکاوی این وجوه ناش��ناخته و همچنین توجه
دادن اهل عل��م به کاردانی ،بصی��رت و وجاهت
کمنظیر سیاس��ی -مدیریتی ایش��ان در تاریخ
تشیع ،دست به نگارش این کتاب ارزشمند زده
و جدای از موضوع متفاوت و پرداخته نشده آن،
این اثر از آن روی که در نگارش  274صفحه آن،
از 272رفرنس معتبر مطالعاتی نام برده ش��ده،

تصویری نقش شده
از شیخ اعظم آیتاهلل مرتضی انصاری

حاکمیت رضاخان به قدر تجزیه ایران
برای انگلستان مفید بود!
دکتر جواد منصوری

فرا رس�یدن س�ده
کودت�ای 1299
رضاخان ،موس�می
نیکبرایبازشناسی
و عبرتان�دوزی از
آن است .به ویژه که
این رویداد ،محمل
برداشتهای متنوع
و متضاد نیز اس�ت.
در گفت�اوردی ک�ه
پیش روی شماست ،دکترجواد منصوری ،پژوهشگر
تاریخ معاصر ایران ،در باب بسترهای سیاسی این
کودتا ،سخن گفته است .امید آنکه محققان و عموم
عالقهمن�دان را مفی�د و مقب�ول آی�د.

عملکرد نظام سلطه در قبال ایران ،به مثابه
پیشنیاز فهم کودتای سوم اسفند 1299
بهعن��وان مقدم��های ب��ر خوانش کودت��ای،1299
برنامهریزیهایی كه نظام سلطه در چند قرن گذشته
برای ایجاد و تداوم سلطه خود بر ایران به كار گرفته،
میتواند بهطور جامع یا گذرا مورد بررسی قرار بگیرد.
از جمله این بحثهای مقدماتی ،مس��ائل مربوط به
تاریخن��گاری این برنامهها و پیوس��تهای فرهنگی
و سیاسی آن اس��ت .اس��تعمار تنها به تسلط بر یك
سرزمین ،استثمار مردم آن و تحریف فرهنگ و آئین
یک دیار اكتفا نمیكند ،بلكه بهگونهای عمل میكند
كه نسلهای بعد ،نهتنها گذش��ته را فراموش كنند،
بلكه تمامی آنچه را كه نظام س��لطه خواس��ته است
بدانند و براس��اس آنها رفتار كنند را به خودی خود
بیاموزند! این یك بحث بس��یار جدی و اصولی است
كه تا امروز هم ادامه دارد و بعد از این نیز ادامه خواهد
داشت .حتی مقوالتی مانند جهانیسازی و دیپلماسی
عمومی نیز ،در همین راستاس��ت .ه��م از این روی،
دهها مركز مطالعاتی ،رسانهای ،آموزشی و ارتباطی
در غرب ،این هدف را دنبال میكنند كه ما بهعنوان
یك ایرانی اوالً؛ برای گذش��ته خ��ود ارزش چندانی
قائل نباشیم و اگر گذش��تهای را ارزشمند میدانیم،
آن چیزی اس��ت كه آنها میخواهند ،نه آنچه بوده و
ارزش داشته است .استعمار آن مواردی را از گذشته
به یاد ما میآورد كه آنها میخواهند و برای آنها مهم
اس��ت .ثانیاً؛ س��بك زندگی ما را آنچنان میكند كه
خود میخواهد.
نظ�ری ب�ر بس�ترهای وق�وع کودت�ای
اسفند1299
دو بحث را خیلی كوتاه ،در زمینه كودتا عرض كنم:
اول؛ اینکه ش��رایط ایران در ح��دود اواخر قرن 13
هجری ی��ا  1299چگونه ب��ود؟ دوم؛ مهمت��ر از آن،
اینكه انگلس��تان درباره ایران چگون��ه فكر میكرد؟
ایران را چگونه ارزیابی میكرد و اهداف آن در ایران
چه بود؟ موضوع خیلی مهم این است كه ایران در آن
مقطع ،چه شرایطی داشته است؟ آشفتگی عمومی،
خأل دولت ،فقر شدید ،بههمریختگی و تجزیهطلبی،
نمود بیرونی شرایط آن روز ایران بود و مهمتر از آنها،
اینکه عوام��ل انگلیس تقریباً تمام س��رنخهای مهم
کشور را در دست داش��ت ،چه در قالب فراماسونها
و چه در قالب یهودیها ،چه در قال��ب بهاییها و....
پس از جنگ جهانی اول ،انگلس��تان در واقع قدرت
اول دنیاست .در این میان اما ،مهم این است که این
قدرتِ اول دنیا ،چگونه به ایران نگاه و چه اهدافی را در
کشورمان پیگیری میكند و به چه شكلی میخواهد

این اهداف را تحقق بخشد؟
اوالً؛ موضوع بس��یار مهمی كه اتفاق افت��اد ،این بود
كه در جریان جن��گ ،نفت برای دولت انگلس��تان،
بسیار كارس��از ش��د ،بهطوریكه به صراحت گفتند
نفت ایران ،یكی از عوامل پیروزی انگلیس در جنگ
جهانی است!
ثانیاً؛ موقعیت جغرافیایی ایران بس��یار مهم قلمداد
میشد ،چه اینکه کشورمان ،بر سر راه چند قاره قرار
دارد .بنابراین اگر اغراق نباش��د ،یكی از چهار نقطه
مهم دنیا اس��ت! ثالثاً؛ ایران ،حدفاصل بین روسیه و
مستعمرات انگلیس در جنوب آسیاست .اگر انگلستان
مستقیماً ایران را مستعمره خود كند ،ممكن است با
روس��یه چالش پیدا كند .اگر به روسیه میدان دهد،
مس��تعمراتش در جنوب آس��یا تهدید میشود! لذا
حكومتی برپا و در بطن آن حكومت نفوذ میكند ،ولی
شكل این حكومت ایرانی اس��ت و نام حاکم آن هم،
رضاخان است و اطراف او هم ،همه ایرانی هستند! اما
در سفارت انگلیس ،امثال ادموند آیرونساید و اردشیر
ریپورتر نشس��تهاند و برنامه و خطمشی میدهند!
بهعبارت دیگر اینها ،عامل اجرایی امپراتوری انگلیس
بودند .این سخنانی است كه خودشان نیز از گفتن آن
ابایی ندارند! در سال  ،1322س��یدضیاء در مجلس
صریحاً گفت ما عامل انگلیس بودیم و منكر این حرف
نمیشویم! متن صحبتهایی كه سیدضیاء در سال
 1322در مجلس كرده ،یك متن مهمی است و باید با
یك تجزیه و تحلیل عمیق ،آن را خواند.
انگلستان و بیم از تداوم وقایع گذشته ایران

سیدضیاءالدین طباطبایی پس از کودتا

به لحاظ مس��تند بودن ،حقیقتاً در نوع خود کم
نظیر است»...
همین مقدم��ه در ادامه خویش ،س��رفصلها و
عناوینی که در این اثر پژوهشی در باب آن سخن
رفته است را به شرح ذیل معرفی میکند« :کتاب
در شش بخش و دهها فصل تنظیم یافته ،بخش
ششم با عنوان «ضمائم» ارائه مجموعه مقاالت
و مباحث پراکندهای اس��ت در بصیرت سیاسی
ش��یخ انصاری و برخورد هوش��مندانه ایشان با
پدیدههایی چون :اس��تعمار ،اس��تبداد و س��ایر
بحرانهای سیاسی و اعتقادی زمان.
بخ��ش اول و دوم کت��اب به تعریف از ش��رایط
و اس��لوب صحیح مدیریت در جامعه اس�لامی
میپردازد و علل شایستگی شیخ برای زعامت بر
جهان تشیع را ،براساس شواهد تاریخی بررسی
میکند.
در بخ��ش س��وم ،ابع��ادی از زندگ��ی متعالی،
اس�لامی ،عرفانی و اخالقی ش��یخ انصاری را به
نظاره مینشینیم و منشور چند بعدی «سیاست
و تدبیر» ایشان را بررسی خواهیم کرد.
بخش چهارم و پنجم هم  -که شاید دغدغه اصلی
مؤلف از نگارش این کتاب بوده است -به مباحثی
چون :اندیش��ه سیاس��ی و راهبرد عملی ش��یخ
انصاری ،نظریه والیت فقیه شیخ انصاری ،تفسیر
شیخ از همبستگی دین و سیاست در همه شئون،
بینش عمیق منطبق بر زمان ایشان ،تعامل ایشان
با علما و نخبگان و موارد دیگری از این دس��ت،
اشاره خواهد شد».
به هر روی اثری که در معرفی آن س��خن رفت،
یکی از ش��اخصترین منابع در ش��ناخت ابعاد
گوناگون حیات شیخ اعظم ،به ویژه بعد مدیریتی
آن بزرگ به ش��مار میرود و مطالع��ه آن برای
عالقهمندان ب��ه تاریخ فقاهت ش��یعی ،مفید و
موثر تواند بود.

گفتاوردی در باب بسترهای منطقهای و فرامنطقهای کودتای سوم اسفند 1299

یك�ی از نكات�ی كه م�ا بهط�ور قاطع
نمیتوانیم راج�ع به آن صحبت كنیم،
به دلیل اینكه یا اس�ناد كم اس�ت و یا
مسئله مبهم و بی سر و صدا انجام شده،
این اس�ت كه س�یدضیاء را بعد از 100
روز به فلسطین بردند! بعد از اینكه او
به ای�ران میآید ،حدود دو س�ال بعد،
اس�رائیل تش�كیل میش�ود و در این
زمینه نیز تا زنده بود ،حاضر نشد حرفی
بزند! این نیز از نكات قابلتوجهی است
كه ش�اید كمتر به آن توجه شده است

نكته دیگ��ری كه حائز اهمیت مینماید ،این اس��ت
كه ایران در طی قرن  ،13چندینب��ار به امپراتوری
انگلس��تان ،ضربات س��ختی وارد كرد و این قضیه،
موجب تلخکامی انگلیس��یها ش��ده ب��ود .از جمله
ضربههایی كه ایران به انگلستان وارد كرد ،ماجرای
قرارداد رویتر ،تحریم تنباكو و جنبش عظیمی كه در
پی آن به راه افتاد ،همچنین قیام مردم جنوب ،کلید
زدن اصل نهضت عدالتخانه و همچنین افشاگریهای
جریان مشروعه خواه آن -که دستکم بر بخشهایی
از جامعه ایرانی تأثیرگذار بود -و داستانهایی از این
دس��ت بود .انگلیس��یها از رهبران و مردم و مهمتر
از همه مكتب ش��یعه ،بس��یار ناراح��ت بودند و این
موضوع باید كنترل میشد .اگر این فرهنگ به عراق
متصل میشد ،شاید این دو کشور میتوانستند كل
خلیجفارس را بگیرند ،به همین دلیل انگلیس��یها،
به صورت جدی تفرقه بین ای��ران و عراق را پیگیری
کردند .عالوه بر هم��ه اینها ،این کش��ور یك برنامه
س اس��رائیل دارد و باید آن را با
بلندمدت برای تأسی 
فروپاشی امپراتوری عثمانی ،پیجویی كند .بنابراین
باید در ایران ،یك حكومت دستنشانده باشد كه آنان
بتوانند در فلسطین ،این هدف را تحقق بخشند! یكی
از نكاتی كه ما به طور قاط��ع نمیتوانیم راجع به آن
صحبت كنیم ،به دلیل اینكه یا اس��ناد كم است و یا
مسئله مبهم و بی سر و صدا انجام شده ،این است كه
سیدضیاء را بعد از  100روز ،به فلسطین بردند! بعد از
اینكه او به ایران میآید ،حدود دو سال بعد ،اسرائیل
تشكیل میشود و در این زمینه نیز تا زنده بود ،حاضر
نشد حرفی بزند! این نیز از نكات قابلتوجهی است كه
شاید كمتر به آن توجه شده است.
البته انگلس��تان ،ابزارهای بس��یار مهمی نیز برای
رس��یدن به اهداف خود در ایران داش��ت .بهاییها
و فئوداله��ا ،در زمره ای��ن امکانها بودن��د ،اما یك
نكته بس��یار مهم ،این اس��ت كه اگر قرار ش��ود این
تاریخ ،آنچنان كه بود ،نوشته شود ،آیا حیثیتی برای
انگلیس��یها و عوامل آنها در ایران باقی میماند؟ آیا
ملت ایران درس نمیگیرند و مان��ع از تكرار اینگونه
حوادث نمیش��وند؟ لذا از همان مقطع ،ش��روع به
تحریف تاریخ معاصر کشورمان كردند.
اندیشه انگلیسی تجزیه ایران یا قیمومیت
بر آن
نكته دیگر این است كه در مقطع کودتا ،جنگ جهانی
اول تمام شده و یك رقیب سرسخت انگلستان ،یعنی
روس��یه از صحنه خارج شده است .روس��یه درگیر
مشكالت خود بود ،بنابراین انگلستان ،دیگر مشكل
چندانی نداشت كه مث ً
ال ایران را تحتقیمومیت خود
درآورد و یا دیگر از تجزیه ایران ،صحبت نكند! از یاد
نبریم که حتی بعد از پیروزی انقالب اسالمی ،انگلیس،
اسرائیل و امریكا ،همچنان به دنبال تجزیه ایران بودند
و میخواستند ایران را ،از روی نقشه جغرافیایی پاك
كنند كه البته این كار به سرانجام نرسید! بعد از جنگ
جهانی اول ،انگلستان به دنبال همین برنامه بود ،ولی
دید كه نیازی به این كار نیست و كل ایران را به وسیله
یك دستنش��انده خود ،اداره میكردند .متأس��فانه
عدهای غربگرا ،اسالمس��تیز ،دینستیز و یا هر دو،
با اصرار عجیبی از پهلوی دفاع میكنند و تصور آنها
این است كه تنها دستاویزی كه میتوانند با در اختیار
گرفتن آن ،در برابر اس�لام و تشیع و انقالب اسالمی
بایستند ،مرده ریگ پهلویهاست! بنده فكر میكنم
كه در مورد تاریخنگاری این دوره ،ما هیچ مشكلی نه
در سند ،نه در تحلیل و نه درباره مجموعه خیانتهایی
که شاهان این سلسله انجام دادند ،نداریم و مهمترین

در سالیان اخیر ،عدهای منكر این
موضوع میش�دند كه انگلس�تان
رضاخان را انتخاب ك�رده و طراح
و برنامهریز كودتا بوده و میگویند
رضاخان برحسب تشخیص خود،
کودتا ک�رد و با اس�تعداد خویش،
توانست كار را پیش ببرد! موضوع
جالبتر این است كه خود رضاخان،
در هن�گام تبعی�د میگوی�د:
«انگلیسیها خیلی نامرد هستند،
من تمام دین و غیرت و خانواده خود
را فدای سیاستهای انگلیس كردم
و هر چه خواستند ،من اجرا كردم
و آنها این بال را بر سر من آوردند!»
مشكل ما ،عدهای هستند كه به عمد میخواهند
بدیهیترین مسائل تاریخی را برای اثبات انحراف
خودشان منكر شوند!
اهداف نهان و آشکار یک کودتا
كودتای سوم اس��فند  ،1299با اهدافی گسترده
طراحی ش��د و انج��ام گرفت .به عب��ارت دیگر،
س��خن بر س��ر این نبود كه دولتی بركنار شود و
دولتی دیگر بر س��ر كار بیاید و یا حتی سلطنت
قاجار برود و سلطنت پهلوی بر جای آن بنشیند!
اهداف ،بس��یار وس��یعتر از اینها طراحی ش��ده
بود .ش��اید بتوان ای��ن هدفها را به ش��رح ذیل
دستهبندی کرد:
اول؛ قرار بود كه با این كودتا ،كل س��اختارهای
سیاس��ی ،امنیتی و اقتصادی نهتنها ایران ،حتی
منطقه دگرگون شود! بنا بود با مدیریت انگلستان،
ایران ،تركیه ،اسرائیل و مصر ،یك تحول فوقالعاده
را در غرب آسیا و شمال افریقا شكل دهند كه برای
همیشه ،این منطقه تحت سلط ه استعمار انگلیس
باقی بماند .جهت کل��ی تحوالت بعدی ،این را به
خوبی آشکار ساخت.
دوم؛ همانطور که به ش��کل گذرا اش��اره کردم،
برای اینكه متهم نش��وند كه ایران را مس��تقیماً
مس��تعمره كردند و در نتیجه با روس��یه و حتی
با رقبای اروپایی خود مش��كل پیدا كنند ،اولین
مدل استعمار نو در دنیا را ،در ایران پیاده كردند!
یعنی در واقع حكومت پهل��وی ،همان حكومت
انگلیس بود كه شكل ایرانی داشت ،بعدها در دنیا
نیز ،غالب مستعمرات انگلیس ،به این شكل اداره
شدند و نقطه آغاز اس��تعمار نو ،از ایران و تركیه
شروع شد.
سوم؛ میبایس��ت ایران و اسرائیل -كه قرار است
در آینده تشكیل شود و در  1917اعالمیه بالفور
رسماً بنیانگذاری یك دولت جدید با ویژگیهای
نوین را اعالم کند -هم س��و و هم جهت باش��ند.
به عبارت دیگر ،باید ایران نیز در همین راس��تا،
به امپراتوری انگلس��تان كمك كن��د ،زیرا یكی
از اه��داف مهم فروپاش��ی عثمانی ،ای��ن بود كه
از درون ای��ن امپراتوری15 ،كش��ور و همچنین
اس��رائیل نیز به وجود بیاید .اس��ناد و گزارشها
نش��ان میدهند كه حكومت پهلوی به اسرائیل،
چه خدمات فوقالعادهای از همان سالهای قبل
از اعالم رسمیت آن بهعنوان یك كشور ،انجام داد.
مانند تشكیل انجمن بینالمللی یهود در تهران و
به كارگیری بهائیان در تمامی مراکز و نهادهای
کالن و تأثیرگذار کشور.
توفی�ق کودت�ا ،نم�ادی از پیروزیهای
صددرصدی امپراطوری انگلستان
اگر بخواهی��م چند م��ورد از موفقیتهای كامل
امپراتوری انگلستان ،در تمام تاریخ آن را مطرح
كنی��م ،قطعاً اج��رای دقیق و مرحل��ه به مرحله
كودتای  ،1299یكی از ش��اخصترین آنهاست،
زیرا دقیقاً به اهداف موردنظر خود در این حرکت
رس��ید .البته در ادامه كار ،با موانعی پیشبینی
نشده و غیرمنتظره -كه انگلیس قادر به حل آن
نبود -مواجه شد .جریان كودتا در اولین مرحله
خود به برقراری یك دولت منتهی ش��د ،دولتی
با ریاست س��یدضیاءالدین طباطبایی که كام ً
ال
در اختیار انگلیس بود و تفكرات انگلیسی داشت.
البته همانطور ک��ه عرض کردم ،یك��ی از موارد
مبهمی كه وجود دارد و افشا نشده ،این است كه
چرا سیدضیاء را به فلسطین بردند؟ از آن به بعد،
نوبت به ارتقای مرحله به مرحله رضاخان رسید.
قبل از پرداختن به این موضوع ،بررسی یک ادعا
الزم است.
در ب�اب ادع�ای مس�تقل و مل�ی بودن
رضاخان
یكی از نكات اصلی در مورد ش��خص و حكومت
رضاخان ،این اس��ت كه عدهای گفتهاند او ملی،
قهرم��ان و از مدیریت و هوش خوب��ی برخوردار
بود! در م��واردی نیز ،عدهای منك��ر این موضو ع
میشدند كه انگلستان رضاخان را انتخاب كرده و
طراح و برنامهریز كودتا بوده و میگویند رضا خان
بر حسب تشخیص خود ،کودتا کرد و با استعداد
خویش ،توانست كار را پیش ببرد! موضوع جالبتر
این اس��ت كه خود رضاخان ،در هن��گام تبعید
میگوید« :انگلیس��یها خیلی نامرد هس��تند،
من تمام دی��ن و غیرت و خانواده خ��ود را فدای
سیاس��تهای انگلیس كردم و هر چه خواستند،
من اجرا كردم و آنها این بال را بر سر من آوردند!»
نكته بسیار مهم كه معموالً به آن توجه نمیشود
و ما اگر بتوانیم این نكته را كام ً
ال تبیین كنیم در
تحلیلهای بعدی به ما كمك میكند ،این است

كه به ادعای برخی در این دوران ،كارهای بسیار
زیاد و خوبی صورت گرفت! در اینجا سوالی مطرح
میشود كه كلیت این حكومت و فعالیتهای آن،
چه هدفی را دنبال میکرد و میخواست كشور را
به كدام جهت ببرد؟ قرار بود تمام این فعالیتها،
در راستای منافع چه جریانی باشد؟ آیا این همه،
واقعاً برای مناف��ع و اس��تقالل و همچنین برای
پیشبرد فرهنگ و هویت ایرانی بود؟ در پاسخ باید
بگویم كه خیر ،برحسب اسناد و شواهد موجود،
تمام برنامهها به صورت دیكته ش��ده ،از س��وی
انگلیس میآمد و افرادی مانند محمدعلی فروغی،
عبدالحس��ین تیمورت��اش ،نصرتالدوله فیروز،
سیدحس��ن تقیزاده و رجبعلی منصور مجری
بودند و رضا خان نیز ،ریاست آنها را برعهده داشت.
در شهریور  1320یك مقام انگلیسی به صراحت
میگوید« :ما خود رضاش��اه را آوردیم و تا زمانی
كه به نفع ما بود ،وی را نگ ه داش��تیم ،ولی اکنون
احس��اس میکنیم او عنصری نیست كه برای ما
سودمند باشد و به همین دلیل ،ما نیز او را تبعید
كردیم!» این از سخنان خود انگلیسیهاست و ما
نمیتوانیم با وجود صراحتی که دارد ،آن را نفی و
یا از رضاخان دفاع كنیم! بنده در کارنامه رضاخان،
میتوانم موارد بس��یاری را ذكر كن��م كه كام ً
ال
ضدملی ،ضداسالمی ،ضداخالق و ضداستقالل
این مملكت بود ،اما عدهای كه چش��م و گوش به
رسانههای محور عبری-عربی دارند ،آنقدر چشم و
گوش خود را در مقابل این واقعیتها میبندند كه
هر چقدر هم سند بیاوریم ،در آخر حرف خود را
میزنند .نكتهای كه در سالهای اخیر رایج شده،
این است كه عدهای معدود ،تعریفهای نچسب
و بیمنطقی از رضاخان میكنن��د! این افراد یا از
روی جهالت این كار را میكنند ،یا عالماً و عامدا ً
از این طریق ،میخواهند به جمهوری اس�لامی
حمله كنند! بنابراین به ناح��ق و غیرواقعبینانه،
رضاخان را تبرئه میكنند و برای تسویهحساب
با جمهوری اس�لامی ،از مرده ریگ او اس��تفاده
ابزاری میکنند!
ش��ما اگر به روزنامههای س��ال  1320تا 1322
نگاه��ی بیندازی��د ،مش��اهده میكنی��د كه از
خیانته��ای رضاخ��ان ،مطالب و نكات بس��یار
عجیب و غریبی نوشتهاند كه اص ً
ال قابلانكار هم
نیس��ت! در زمان حکومت خ��ود او آنقدر فضای
دیكتاتوری و خفقان بود كه اساساً کسی جرئت
حرف زدن نداش��ت! بی�لان جنای��ات او ،بعد از
اخراجش از ایران برمال شد! زمانی كه رضاخان را
از كشور بردند ،اسناد كارخانهها ،روستاها ،باغها و
زمینهایی كه به زور از مردم گرفته بود ،در حدود
یك كامیون ش��د كه نهایت��اً در مجلس تصمیم
گرفتند تا بهعنوان متولی آنه��ا ،بنیاد پهلوی را
تأس��یس كنند! این موضوع كه رضاخان انسان
خدمتگزار ،مردمی و خوشفكر بود را چگونه و با
چه تفسیری میتوان توجیه كرد؟
طی شدن مسیر کودتا تا سلطنت
بهطور خالصه و فهرس��توار ،مجموعه اقداماتی
كه در این دوره انجام شده را به دو دسته تقسیم
كردهام:
یك دسته اقدامات كوتاهمدت و ضربتی .اقداماتی
كه در دو سال اول ،برای تثبیت حكومت و حذف
قاجار انجام گرفت تا نهایتاً بتوانند زمین ه رسیدن
به اهداف کودتا را فراه��م كنند .یكی از كارهایی
كه انجام دادن��د ،این بود كه رضاخ��ان را بزرگ
جلوه دادن��د و م��دح و ثن��ای وی را گفتند! این
از رویکرده��ای تبلیغیای بود ك��ه خیلیها ،در
مقابل آن س��كوت كردند و حتی ع��دهای نیز از
آن ترس��یدند! این نكتهای بود كه در كوتاهمدت
اتفاق افتاد و به همین دلیل هم بعضیها امیدوار
بودند كه در آینده ،رضاخان بتواند خدماتی را به
مملكت ارائه دهد! عدهای میگویند چرا برخی از
خواص جامعه ،در مقابل كودتای رضاخان سكوت
كردند؟ مسلماً دلیل سكوت آنان ،شدت سرکوب
و خفقان بود!
اقدام دیگری كه در كوتاهمدت انجام دادند ،این
بود كه تعداد زیادی از عناصری را كه احس��اس
میكردن��د در آین��ده مزاحم آنه��ا خواهند بود،
به هر ش��كلی كه امکان داش��ت ح��ذف كردند!
برخی را كشتند ،برخی را تبعید كردند و افرادی
را هم زندان��ی كردند .به تدریج نی��ز دولتهایی
در جهان ،به رسمیت ش��ناختن دولت کودتا را
ش��روع كردند! ای��ن كار كوتاهمدتی ب��ود كه در
دو س��ال اول ،انجام دادند و تا ح��دودی نیز در
آن ،موف��ق بودند .علت نیز این ب��ود كه طراحان
نظامی  -امنیتی در سفارت انگلیس ،از این دولت
پشتیبانی میكردند و در ایران نیز عدهای به دلیل
اینكه فكر میكردند به ثروت و دارایی میرسند،
از حكومت جدید حمایت میكردند ،اما نكتهای
كه حائ��ز اهمیت اس��ت ،اینك��ه در همین دوره
كوتاه ،ش��اهد این هس��تیم که دولت انگلستان،
پایگاههای خود را در مطبوعات ،احزاب ،گروهها
و محافل فرهنگ��ی ،آرامآرام پایهگذاری و بعدها
این محافل و تشكیالت را برای مقابله با مخالفان
تقویت میكند.
اما كاری كه بعد از دو س��ال و به شکل بلندمدت
و کالنتر انجام دادند ،انتقال س��لطنت بود .این
رویکرد از جمل��ه موضوعاتی بود ك��ه در ابتدای
کار ،به نظر میرس��ید كه امكان تحقق ندارد ،اما
با اقداماتی كه انجام دادند و با آن قدرتنماییها
و حذف نیروهای مردمی و كسانی كه ممكن بود
در آینده برای آنها مشكل ایجاد كنند ،توانستند
انتقال س��لطنت را با تغییر قانون اساس��ی انجام
دهند .انتخابات مجلس مؤسسان ،کام ً
ال زیرسایه
سرنیزه و ارعاب انجام شد و نهایتاً آنها توانستند
بی��ش از نیم ق��رن ،ی��ک حکوم��ت کودتایی و
ضدمردمی را بر کشورمان تحمیل کنند!

