
س��ند و مدركي براي اثبات اين ادعايشان ندارند. اين  
افراد كساني هستند كه اخيراً سر و كله شان پيدا شده 
است و اال تا قبل از اينكه طرفداري از پهلوي با انگيزه 
مخالفت با جمهوري اسالمي مد بشود، هيچ كس منكر 
اصالت اين خاطرات نبوده است. همچنين اول از همه 
خود انگليسي ها بايد بگويند اين خاطرات جعلي است. 
عالوه بر آن اين خاطرات در دوره پهلوي ، چاپ شده و 
رژيم پهلوي مي توانسته به مورخان وابسته به خودش 
دس��تور بدهد كه اين خاطرات را ب��ا واقعيت تطبيق 
دهند ولي چنين امري اتفاق نيفتاد و حتي همان طور 
كه اشاره كردم، سيروس غني كه از طرفداران رضاخان 
و فرزندش محمدرضا بوده در كتاب��ش منكر اصالت 
خاطرات ژنرال آيرونسايد نشده است. لذا شما بايد از 
كساني كه مي گويند خاطرات ژنرال آيرونسايد جعلي 
اس��ت، بخواهيد كه توضيح دهند دليل و مدركشان 

براي چنين ادعايي چيست. 
با توجه به اينكه دولت انگليس بس�ياري از 
دولتمردان و رجال ايراني قاجار را تحت نفوذ 
خود داشت، چرا درصدد ايجاد كودتا و صرف 

هزينه براي آن برآمد؟
براي پاسخ به اين سؤال، بايد ما مقداري برگرديم به 
زمانه اي كه كودتا در آن انجام شد و آن دوره را بررسي 
كنيم. در آن دوره، تازه انقالب مشروطيت انجام شده 
بود. لذا مثل تمام انقالب ها، كش��ور يك مقدار دچار 
هرج و مرج ش��ده و ناامني به وجود آمده بود. از سوي 
ديگر يك سال و نيم پيش از كودتا، قحطي بزرگي هم 
در ايران پيش آمد كه همراه با شيوع آنفلوآنزا، كشتار 
وسيعي از مردم ايران را در پي داشت. بدتر از اين هرج 
و مرج و قحطي، جنگ جهان��ي اول بود؛ چون با آنكه 
كشور ما در آن واقعه بي طرف بود ولي نيروهاي جنگي 
چهار كش��ور آمدند و در خاك ما شروع به جنگيدن 
كردند. از همه مهم تر با انقالب كمونيستي در روسيه، 
همان طور كه ناگهان وضع جهان دچار تغيير ش��د، 
ايران يك موقعيت خاص پيدا كرد. چون در ش��مال 
ايران يك قدرت بزرگ كمونيس��تي و تازه تأس��يس 
ايجاد شده بود و اين مس��ئله براي انگليسي ها بسيار 
بااهميت بود. چون آن زمان پاكس��تان هنوز به وجود 
نيامده و ما از طريق هندوستان كه مستعمره بريتانيا 
بود، با انگليس همس��ايه بوديم. بنابراي��ن با توجه به 
اين ش��رايط هر آن انتظار مي رفت كه آن هرج و مرج 
و ناامني موجب شود كه كمونيست ها در ايران نفوذ 
كرده و از آن طريق به هندوس��تان راه يابند و آنجا به 
چنگ كمونيسم بيفتد. لذا منافع انگلستان آن موقع 
ايجاب مي كرد كه يك دولت قوي مركزي ايجاد شود 
كه بتواند از كيان ايران در برابر كمونيس��م دفاع كند 

و حائلي بين قدرت كمونيس��م و هندوس��تان باشد. 
البته انگليس��ي ها براي انجام اي��ن كار، ابتدا به فكر 
بستن قرارداد با وثوق الدوله افتادند؛ وثوق الدوله هم 
كه رئيس الوزراي ايران بود، با توجه به شرايط ايران، 
اين طور تشخيص داد كه مي تواند از قدرت انگلستان 
براي نوسازي و مدرن كردن سازمان هاي مالي، نظامي 
و اداري ايران اس��تفاده كند و ايران را متجدد سازد. 
هر چند كه اين ق��رارداد با مخالفت ملي��ون ايران به 
سرانجام نرسيد و انگلس��تان نتوانست كاري از پيش 
ببرد. بنابراين بعد از شكست قرارداد1919، بهترين 
و راحت ترين شيوه براي انگلستان اين بود كه با يك 
كودتای نظامي، مردم اي��ران را بفريبد و به آنها اميد 
دهد كه قرار است همه چيز سامان بيابد. هر چند كه 
مردم ايران هيچ گاه نس��بت به رضاخان و كودتاي او 

چنين فكري نكردند. 
برخي معتقدند انگليسي ها به خاطر مخالفت 
احمدشاه با قرارداد1919، درصدد حذف او و 

اجراي كودتا توسط رضاخان برآمدند.
احمدشاه آنچنان ش��اه بااهميتي نبوده و قدرتي هم 
نداشته است. همان طور كه اشاره شد آن زمان كشور 
انقالب مشروطيت را پشت سر گذاش��ته بود. شاه در 
قانون  اساسي مشروطه ايران، نقش تشريفاتي داشت 
و قدرت اجرايي كشور در دس��ت نخست وزير بود. در 
پاسخ به عده اي كه مي گويند احمدشاه مخالف قرارداد 
بود، بايد گفت احمدشاه هميش��ه از انگليس ها پول 
مي خواس��ت و آنها هم به او پول پرداخت مي كردند. 
لذا احمدش��اه با امضای اين قرارداد مشكلي نداشت. 
آنچه كه قرارداد وثوق الدوله را به شكس��ت كش��اند، 
مخالفت آيت اهلل شهيد سيدحسن مدرس و بسياري 
از چهره هاي سياسي ملي و توده مردم ايران بود. اگر 
اخبار آن دوران را مطالعه كنيد، مي بينيد كه چقدر در 
رد قرارداد 1919، تظاهرات  ش��ده و روزنامه ها درباره 
آن قرارداد  مطلب نوشته اند. سرانجام انگلستان با آن 
حجم عظيم مخالفت از بستن قرارداد با ايران، دست 
برداشت و از راه ديگري كه مردم ما با آن ناآشنا بودند- 

كودتاي نظامي-  وارد كار شد. 
رضاخان از نظر انگليس�ي ها چه ويژگي ای 
داشت كه براي انجام كودتای نظامي انتخاب 

شد؟ 
اگر كتاب »از رضانام تا رضاخان« هدايت اهلل بهبودي 
را مطالع��ه كنيد، مي بينيد ك��ه انگليس ها از مدت ها 
قبل رضاخ��ان را زيرنظر داش��ته و در او ويژگي هايي 
مثل مطيع بودن و جربزه  داشتن را ديده  بودند. شك 
و ترديدي نيست كه رضاخان آدم باعزم و زرنگي بوده 
است. انگليس ها هم در او اين شايس��تگي ها را ديده 

بودند كه انتخابش كردند. در عين حال اگر به خاطرات 
شخصي به نام اردشير ريپورتر) عامل برجسته سرويس 
اطالعاتي- جاسوسي انگلستان( كه اصالتاً از زرتشتيان 
هندوس��تان بوده و در قضاياي مش��روطيت يكي از 
دس��ت اندركاران اس��ت مراجعه كنيد، مي بينيد كه 
تقريباً از دو سال قبل از كودتا 1299 با رضاخان دوست 
بوده و او را زيرنظر داشته اس��ت. لذا اين فرد به عنوان 
عامل انگليس بعد از اينكه مدتي با رضاخان كار كرده و 

آشنا شده، او را براي كودتا انتخاب كرده است. 
اس�ناد ارتباط ريپورت�ر و رضاخان موجود 

است؟
بله. اسناد بسيار زيادي از اين ارتباط موجود است. اگر 
جلد دوم كتاب»جس��تارهايي از تاريخ معاصر ايران« 
نوشته عبداهلل شهبازي را كه تكمله اي است بر خاطرات 
فردوست، مطالعه بفرماييد، مي توانيد اسناد مربوط به 
ارتباط رضاخان با اردش��ير ريپورتر را مشاهده كنيد. 
اردشير ريپورتر در خاطرات خود آورده است: »شب ها 
مي نشستيم تا نصف شب براي رضاخان از تاريخ ايران 
مي گفتيم و او را به ايران باستان عالقه مند مي كردم.« 
حتي او جمله اي درباره رضاخان دارد كه بسيار جالب 
توجه است: »اين مرد سواد درس��ت و حسابي ندارد، 
ولي بسيار باهوش اس��ت و هر حرفي به او بزنيد، فوراً 
مي گيرد. دو زبان مي داند؛ تركي و روس��ي و به هر دو 
زبان به رواني فحش مي دهد!« لذا مي بينيد براي اينكه 
بعدها كساني نتوانند با تحريف تاريخ، مدعي استقالل 
رضاخان در قضيه كودتا شوند، اين صحبت ها همگي 

دقيق در تاريخ ضبط شده است. 
چطور كس�اني كه در پي برقراري حكومت 
مشروطه در ايران بودند، يكباره به حمايت از 

رضاخان و حكومت استبدادي پرداختند؟
همه مشروطه  خواهان، جزو حاميان رضاخان نبودند. 
وقتي رضاخان كودتا كرد، رجال ايران دو گروه بودند. 
يك گ��روه مش��روطه طلبان واقعي ك��ه در رأس آنها 
ش��هيد آيت اهلل مدرس بود؛ گروه ديگر هم كس��اني 
بودند كه از قبل در مش��روطيت هم تندروي كرده و 
در رأس آنها كس��اني مثل تقي زاده، حسين قلي خان 
ن��واب و ميرزا كريم خان رش��تي بودند. اي��ن عده در 
تندروي مي خواستند يك شبه ايران را انگلستان كرده 
و مجلس ايران را مجلس  لندن كنند. همين افراد بعد 
از اينكه مشروطه را به شكست كش��اندند، مبلغ اين 
مسئله شدند كه ايران احتياج به يك مرد قوي همچون 
ناپلئون بناپارت، بيسمارك يا پتركبير دارد كه بيايد و 
به هرج ومرج كشور پايان بدهد. به همين خاطر زماني 
كه در ايران كودتا ش��د، اين افراد كنار رضاخان قرار 
گرفتند. عده ديگر هم جوانان روش��نفكري بودند كه 

وقتي روند به قدرت رسيدن رضاخان، 
ب�ه وي�ژه دوران نخس�ت وزيري اش 
را م�رور كني�د، مي بينيد ك�ه تماماً با 
فش�ار و ارعاب نظام�ي ب�وده و توده 
م�ردم، ه�ر روز علي�ه  اش در براب�ر 
مجلس، مس�جد سپه س�االر و ب�ازار، 
تظاهرات ش�ديد مي كردن�د! اين فرد 
چگونه مصلحي بوده ك�ه مردم همان 
دوران هم، او را نمي خواستند؟ گيريم 
به ق�ول عده اي، م�ردم ن�ادان بودند! 
آيا ب�ه مليون وق�ت از قبي�ل آيت اهلل 
مدرس هم، مي توان چنين نسبتي داد؟

 »3 اسفند 1299، كودتاي ملي يا كودتاي انگليسي؟« 
در گفت و شنود با علي اكبر رنجبر كرماني

 انگلیس راه کودتا را 
برای جبران قرارداد 1919 برگزید

يك سري برنامه هاي اصالحي)به اعتقاد خودشان( 
متجددانه داش��تند. آنها تصور مي كردند اگر فرد 
قوي چون رضاخان را تقويت كنند، آلت دس��ت 
اينها مي شود و مي توانند برنامه هاي اصالحي شان 
را از طريق او پيش ببرند، اما بعد از اينكه رضاخان 
با كمك و حمايت آنها بر سركار آمد و بر همه چيز 
مس��لط ش��د، به همه ثابت كرد كه آن ديكتاتور 
مصلحي كه اينها در پی آن بودند، نيس��ت. او يك 
خودكامه اراذل و اوباش اس��ت نه ي��ك ديكتاتور 

منورالفكر و نه يك مستبد مصلح. 
بابت همين مسئله بود كه رضاخان پس از 
پادشاهي، همراهان خودش را از صحنه 

حذف كرد؟
بله. ديكتاتوره��ا مخصوص��اً ديكتاتورهايي مثل 
رضاخان كه مي دانند چطور توسط عامل خارجي 
سر كار آمده اند، به همه كس��اني كه در روي كار 
آمدنشان كمك كرده اند، ظنين هستند. به همين 
خاطر رضاخان تصميم گرفت تيمورتاش، داور يا 
سردار اس��عد بختياري و ديگر كساني كه به او در 
به سلطنت رسيدنش كمك كرده بودند، را از بين 
ببرد. اين حذف به خاطر آن بود كه كسي اسرار را 
افشا نكند و باالتر از آن همين افراد يك وقت تصور 
نكنند، مي توانند با كمك سفارتخانه انگلستان يا 
سفارتخانه هاي خارجي ديگر، پادشاه شوند و زير 
دم او را بروبند و عليه او توطئه كنند. لذا براي اينكه 
مدعي براي آينده سلطنت غير از فرزندش نداشته 
باشد و خودش با خيال راحت سلطنت كند، يكي 
يكي كس��اني كه به او كمك كردن��د را از صحنه 
خارج كرد. اين هم يك��ي ديگر از جنايات بزرگ و 

ناجوانمردي هاي اين مرد است. 
اين روزه�ا هم ع�ده اي قص�د دارند از 
رضاخ�ان، چه�ره ديكتات�وري مصلح 
بسازند كه در آن روزگار بهترين گزينه 
ب�راي اداره كش�ور ب�وده اس�ت. واقعًا 
رضاخان بهترين گزينه براي پيش�رفت 

و بهبود اوضاع كشور بود؟
امروز عده اي از ماجراي 100س��ال پيش طوري 
صحبت مي كنند كه گويي بهترين گزينه رضاخان 
بوده اس��ت. اين عده به جاي اين گونه صحبت ها 
بايد بروند و ببينند چهره هاي سياسي كه در زمان 
كودتا، حضور داشته و تجربه سياسي چندساله در 
مشروطيت داشته اند و مردمي كه از نزديك شاهد 
به سلطنت رسيدن رضاخان بوده و20سال اختناق 
حاكميت او را تحمل كردند، درباره رضاخان چه 
گفته اند. نه مثل يك آقاي روشنفكري با انگيزه هاي 
سياسي و براي اس��م دركردن و اينكه مردم به او 
بگويند به  به چه آدم روشنفكر و دانايي است، حرف 
ياوه اي را بگويد! انگليس��ي ها به وسيله رضاخان 
در ايران كودتا كردن��د و از روز اول، مليون واقعي 
ايران با اي��ن كودتاچي مخالف بودن��د. تمام روند 
به قدرت رس��يدن رضاخان و قبل از پادش��اهي، 
نخست وزيري اش را شما مطالعه كنيد، مي بينيد 
تماماً با فش��ار و ارعاب قوه نظامي و قزاق ها بوده و 
توده مردم هر روز عليه اش، جلو مجلس و در بازار و 
مسجد سپه ساالر تظاهرات شديد مي كردند. حال 
اين چطور مصلحي بوده كه مردم همان دوران هم 
او را نمي خواس��تند؟ گيريم به قول عده اي مردم 
نادان بودن��د كه با رضاخان مخالف��ت مي كردند، 
آيا به مليون وقت از قبيل ش��هيد آيت اهلل مدرس 
هم، مي توان چنين نسبتي داد؟ چون اينها همگي 
افرادي باس��واد بودند كه از علم سياست هم سر 
درمي آوردند. حال اين فرد سركار آمده و 16سال 
سلطان و خودكامه ايران بوده است. وقتي كساني 
چون پتركبير، بيسمارك يا ناپلئون رفتند پشت 
سرشان يك چيزي گذشت اما وقتي كه رضاشاه از 
ايران رفت، از نظر بهداشت و آموزش، ايران هماني 
بود كه در ادوار قبل از رضاش��اه بود. واقعاً رضاشاه 
هيچ خدمتي به كشور نكرد. اگر هم اتفاقي افتاده 
پيش از رضاش��اه، آن اتفاق به ص��ورت بهتري در 
حال رخ دادن بوده اس��ت. مثاًل اگر دانشگاهي در 
دوران رضاشاه وجود داش��ته، خوبش پيش از آن 

وجود داشته است.
 از جمله مس�ائلي كه بس�يار درباره آن 
صحبت مي ش�ود، تأس�يس دانشگاه و 

ساخت راه آهن توسط رضاخان است.
بارها گفتم كه به دروغ مي گويند رضاخان دانشگاه 
در ايران ساخت. دانشگاهي كه رضاخان به وجود 
آورد، در واقع تجميع يك س��ري دانش��كده هايي 
بود كه در دوره هاي قبل ساخته شده بود. مسئله 
س��اخت راه آهن توس��ط رضاخان هم همين طور 
اس��ت. مگر وثوق الدوله جاي رضاخان بود، اجازه 
س��اخت راه آهن نمي داد؟ مگر مشروطه چي ها با 
س��اخت راه آهن در كش��ور مخال��ف بودند؟ قبل 

از اينكه رضاش��اه بر س��ركار بيايد، ايران در نقاط 
مختلف 350 كيلومتر راه آهن داشت. لذا كشوري 
كه با شرايط بد و نفوذ بيگانه، صاحب 350 كيلومتر 
راه آهن شده بود، مي توانست باقي  آن را هم بسازد. 
چون كسي در ايران مخالف ساخت راه آهن نبود. 
از طرفي ساخت راه آهن هم به تنهايي مشكلي از 
مش��كالت ايران را حل نكرد چراك��ه همان زمان 
كش��ور مصر كه نيمه مس��تعمره و تحت الحمايه 
انگلس��تان بود، كيلومتر راه آهنش خيلي بيشتر 
از ايران بود. لذا با طرح چنين مس��ائلي نمي توان 
گفت رضاخان باعث پيش��رفت ايران شده است. 
بايد ديد س��طح زندگي مردم اي��ران قبل و بعد از 
رضاخان چطور بوده اس��ت. طبق اس��ناد وزارت 
خارجه امريكا و كتاب »ش��هريور20« آقاي دكتر 
مجد كه خودم ترجمه كردم، در آخرين سالي كه 
رضاخان پايش را از ايران بيرون گذاش��ته، ايران 
از نظر اقتصاد وضع فالكت باري داش��ته اس��ت. 
وزيرمختار امري��كا در گزارش خود مي نويس��د: 
»درست است كه در حال حاضر تعليم و تربيت در 
ايران روي كاغذ رايگان است، اما يك امر شيك و 
لوكس حساب مي شود و كسي نمي تواند فرزندش 
را مدرسه بگذارد.« يعني وضع مالي مردم ايجاب 
نمي كند فرزندانشان را به مدرسه بفرستند. يكي 
ديگر از دروغ ها اين اس��ت كه مي گويند رضاخان 
امنيت را در ايران برقرار كرد. شما اگر گزارش هاي 
ژاندارمري آن زم��ان را بخوانيد، گزارش هايي كه 
جسته و گريخته در اسناد سفارتخانه ها و خاطرات 
خارجي ها و حتي در كتاب »ش��هريور20« آقاي 
مجد هم آمده، مي بينيد ك��ه چقدر راه هاي ايران 
در آن دوران ناامن بوده است. حتي من االن كتاب 
خاطرات فردي را در دست ويرايش دارم كه مدتي 
نماينده مجلس و عضو مجلس پنجم مؤسسان بوده 
)همان مجلسي كه رضاخان را پادشاه كرد( و چند 
س��الي فرمانداري فيروزآباد فارس و ديگر جاها را 
داشته است. اين فرد در خاطراتش بسيار از ناامني 
راه هاي اس��تان فارس گفته و اينكه حتي اموالش 
را هم راهزنان دزديده اند! غير از او يكي از مأموران 
سياس��ي س��فارت امريكا كه در دوران سلطنت 
رضاخان، مسافرت دو، سه ماهه اي در سطح ايران 
داشته، نيز چندين مورد راهزني را گزارش كرده 
است. از طرفي طرفداران رضاخان و رژيم پهلوي، 
همواره سعي مي كنند سركوب عشاير به دست او را 
يكي از قهرماني هاي رضاخان جلوه دهند و بگويند 
چون ايران داشت از هم مي پاشيد، رضاخان آمد 
و حكومت مركزي ايران را تقويت و از پراكندگي 
آن جلوگيري كرد. اين يك دروغ تاريخي اس��ت. 
چون وحدت س��رزميني و ملي اي��ران هيچ گاه از 
جانب عشاير در خطر نبود؛ عشاير مزاحمتي براي 
دولت مركزي ايجاد نمي كردن��د و همواره مطيع 
بودند و نقش هاي سياسي بس��يار مثبتي هم در 
تاريخ داشتند. از جنبه سياس��ي، در فتح تهران و 
نجات كشور از دست مستبدين و محمدعلي شاه 
قاجار و برقراري مجدد مشروطيت، ايل بختياري 
نقش اساسي و درجه اولي را بازي كرد. بعد از آن 
هم رهبران ايالت در تعامل مثبت با دولت مركزي 
قرار داشتند و هيچ گاه علم نافرماني را برنيفراشتند 

و نخواستند قطعه اي از خاك ايران را جدا كنند. 
آزادي بي�ان پس از ب�ر س�ر كار آمدن 
رضاخان، چه تفاوتي با دوران گذش�ته 

پيدا كرد؟
همان طور كه ش��هيد مدرس هم مي گويند قبل 
از كودتا هم��ه احزاب در اي��ران آزاد بودند و تمام 
روزنامه ها بدون سانسور فعاليت مي كردند. آزادي 
بيان و فعاليت سياسي هم مثل كشورهاي اروپايي 
در ايران برقرار بوده اس��ت، اما بع��د از كودتا چه 
ش��د؟ در اين دوره اختن��اق به نحوی در كش��ور 
حاكم شد كه شما اگر روزنامه اطالعات - روزنامه 
رسمي رژيم رضاخان - سال1307 را ورق بزنيد، 
مي بينيد ب��ا روزنامه اطالعات س��ال 1319 هيچ 
فرقي نمي كن��د. مطالب اين روزنامه يك س��ري 
عبارات چاپي در تمجيد و چاپلوسي از رضاخان و 
اخبار بي اهميت است. به طور مثال، خود من بارها 
پيش آمده وقتي روزنامه اطالعات آن دوره را ورق 
مي زنم، متوجه سال آن نشوم. در آن دوران عالوه 
بر اختناق، كشتار مردم بي گناه و سركوب عشاير 
خدمتگزار و مرزبان ايران هم در دستور كار بوده 
است. حال به فرض رضاخان راه آهني هم ساخته، 
مگر وقتي مي خواهيم كارك��رد يك نفر را ارزيابي 
كنيم، نبايد در كل او را مورد ارزيابي قرار دهيم. آيا 
انجام چنين جناياتي مي ارزيده كه بعد بگويند در 

عوض راه آهن ساخت؟! 
در پايان بفرماييد موضع رضاخان نسبت 

به كودتا پس از وقوعش چه بود؟
همان طور كه پيش ت��ر گفت��ه ام، رضاخان چون 
بي س��واد بود، اين كودت��ا احتياج ب��ه يك عامل 
سياسي باس��واد و كاركشته داش��ت. كسي كه با 
محافل سياسي و س��فارتخانه انگليس در ارتباط 
باشد. به هر حال انگليسي ها، سيدضيا را به عنوان 
عامل سياسي و باسواد كودتا انتخاب كردند، اما سه 
ماه پس از كودتا، به خاطر اختالفاتي كه سيدضيا 
با رضاخان بر سر به دست گرفتن قدرت تمام امور 
پيدا كرد- شايد هم به اش��اره انگلستان- استعفا 
داد و از صحنه سياس��ي كنار رفت. يك سال پس 
از رفتن س��يدضيا، عده اي چون نمي توانس��تند 
مستقيماً به رضاخان به عنوان عامل كودتا فحش 
بدهد، در نبود او شروع به فحاشي كردند و دنبال 
عامل كودتا  گشتند كه كودتا عجب چيز مزخرفي 
بود. عاملش كي بوده؟ اين واكنش ها س��بب شد 
رضاخان در اولين س��الگرد كودتا، ب��ا صراحت و 
افتخار مسئوليت آن كودتا را شخصاً بر عهده بگيرد 
و طي بيانيه اي كه در روزنامه ها چاپ شد، بنويسد: 
»آيا با حضور من، مسبب حقيقي كودتا را تجسس 

كردن، مضحك نيست؟«

  سمانه صادقي
موسم اكنون - كه مصادف با صدمين سالروز كودتاي 
سوم اسفند 1299 است- فرصتي مغتنم براي بررسي 
پ�اره اي از نكات مه�م، درب�اره اين رخداد به ش�مار 
م�ي رود. تش�كيك در نوع و مي�زان دخال�ت دولت 
انگلس�تان در اين كودتا، در عداد اين دس�ت نكات 
قلمداد مي شود. در اين باره با مهندس علي اكبر رنجبر 
كرماني، پژوهش�گر تاريخ معاصر اي�ران به گفت و گو 
نشس�ته ايم كه نتيجه آن، در پي مي آي�د. اميد آنكه 
محققان و عموم عالقه مندان را مفي�د و مقبول  آيد.

  
نقش دول�ت انگليس در بركش�يدن رضاخان 
چه بود؟ چرا به گفته سلطنت طلبان، رضاخان 
به صورت خودمختار و با توجه به شرايط كشور، 

تصميم به كودتا گرفت؟
به نام خدا. اين ح��رف كه رضاخان آدم مس��تقلي بوده، 
كاماًل دروغ اس��ت. حتي اسناد انگليس��ي هم حكايت از 
اين دارند كه انگلستان در بركشيدن رضاخان نقش كالن 
داشته اس��ت. امروزه عده اي كه س��واد كافي ندارند، اما 
غرض دارند، مي خواهند با تعري��ف و تمجيد از رضاخان 
و دوران پهلوي، خشم، دش��مني و قساوت خودشان را با 
جمهوري اسالمي نشان بدهند. حتي يكي از به اصطالح 
روش��نفكران كه كتابي هم درباره رضاشاه نوشته و آن را 
خارج از ايران چاپ كرده )براي اينكه يك مقدار پروپاگاندا 
و تبليغات كند، گفته چون نگذاش��تند اي��ن كتاب را در 
ايران چاپ كنم، خارج از ايران چاپ كردم!( اخيراً در يك 
مناظره ادعا كرده دولت انگليس در بركشيدن رضاخان، 
نقشي نداشته است! حال از ايش��ان بايد پرسيد سندتان 
براي اين ادعا چيست؟ چون اين يك دروغ بسيار بزرگ 
است. نه فقط در اسناد س��فارتخانه هاي ديگر كشورها، 
بلكه از درون وزارت خارجه انگلس��تان و ديگر نهادهاي 
انگليس��ي، اس��ناد كافي براي انگليس��ي بودن كودتاي 
رضاخان، به دست آمده است. س��يروس غني كه سال ها 
پيش كتاب »برافتادن قاجار و برآمدن رضاشاه« را نوشته 
است و اين روش��نفكر فعلي از روي كتاب او مطالبش را 
كپي ك��رده و در كتابش آورده و رس��ماً در كتابش قبول 
كرده است كه رضاخان را، انگلستان بر سر كار آورد! يكي 
ديگر از اسناد وابستگي رضاخان سردار سپه به انگلستان، 
خاطرات ژنرال آيرونسايد افس��ر انگليسي و طراح اصلي 
كودتاي 1299است. آيرونسايد در خاطراتش مي نويسد: 
»تصميم گرفتم درباره شرايط واگذاري ديويزيون قزاق، 
بي پرده ب��ا رضاخان صحبت كنم... ب��ا رضاخان صحبت 
كردم و او را به طور قطع، به فرماندهي قزاق ها گماردم. او 
مرد روراستي است و دو شرط با او گذاشتم... رضاخان هم 
به من قول داد كه به خواس��ته هاي من عمل كند...« بعد 
هم رضاخان را دست افسر انگليسي ديگري، به نام كلنل 
اسمايت مي سپرد. طبق اس��ناد تاريخي كلنل اسمايت 
هم، پيوند تنگاتنگي با رضاخان دارد. عالوه بر اين موارد، 
شما اگر كتاب خاطرات روزانه عين السلطنه را بخوانيد، 
مي بينيد كه او نيز از نزديك، ش��اهد رواب��ط رضاخان و 
آيرونسايد بوده اس��ت. توضيح بدهم كه قزاق هاي ايران، 
آن زمان تحت سرپرستي انگلس��تان بودند. البته اساساً 
نيروي قزاق، نيرويي بود كه وابسته به روسيه تزاري بود، 
ولي پس از آنكه در روس��يه انقالب كمونيستي روي داد، 
انگليسي ها از ترس آنكه نكند يكباره كمونيسم به ايران 
نيز سرايت پيدا كند، خودشان سرپرستي نيرو هاي قزاق 

ايران را برعهده گرفتند. 
غير از منابعي كه پيش تر به آن اشاره كردم، اسناد بسيار 
روشني در خصوص انگليسي بودن كودتاي رضاخان، در 
وزارت خارجه امريكا وجود دارد. حتي در بين اين اسناد، 
نامه اي از ژنرال ديكس��ون - از دس��ت اندركاران اصلي 
كودتا1299و فرمانده نيروهاي انگليسي مستقر در شهر 
قزوين كه در همان زمان رضاخان و افراد تحت امرش هم 
در آنجا س��اكن بودند- به انگرت، كاردار سفارت امريكا 
موجود اس��ت. در اين نامه ديكس��ون به صورت دقيق و 
جزئي، از روابطش با رضاخان پرده برمي دارد و مي نويسد: 
»زماني كه به قزوين رفتم در ديدار با كلنل اسميت، وي 
اقرار كرد كه او نيروهاي قزاق را س��ازماندهي و به سمت 
تهران اعزام كرده است. وي همچنين اعتراف كرد سفارت 
بريتانيا در تهران كاماًل از اين جريان باخبر بوده است. وي 
از دخالت آقاي نرمن چيزي نگفت ام��ا اعتراف كرد كه 
اس��مارت در اين قضيه بي تأثير نبوده است... تالش هاي 
من براي رد هر گونه دخالت در كودتا، با بن بست مواجه 
شد و عموم مردم ايران معتقدند اين يك كودتاي انگليسي 
اس��ت؛ اين نتيجه گيري از دو اصل نشئت مي گيرد. اول 
اينكه ش��مار زيادي از نيرو هاي ق��زاق به صورت مخفي 
از قزوين به تهران حمله كردند؛ قزوين شهري است كه 
افسران انگليسي در آن مستقر هستند و مردم ايران از اين 
مسئله متعجب بودند كه اين تعداد نيروي قزاق چگونه 
توانستند بدون اينكه توجه انگليسي ها را به خود جلب 
كنند از قزوين خارج ش��وند. اين در حالي است كه سه 
ماه پيش، زماني كه افسران روسي از ايران اخراج شدند، 
تعدادي از اين افسران تالش كردند به همراه شمار بسيار 
اندكي از قزاق ها به سمت تهران حركت كنند اما بريتانيا 
به س��رعت متوجه ش��د و حركت آنها را عقيم گذاشت. 
دومين مسئله اي كه ش��ك مردم ايران را برانگيخته اين 
است كه پوتين قزاق هايي كه تهران را فتح كردند از انبار 
مهمات انگليس در قزوين تأمين شده است...« در كتاب 
»از قاجار به پهلوي« كه آقاي مجد براساس اسناد وزارت 
خارجه امريكا نوش��ته، اين نامه مفصل ژنرال ديكسون 
به انگرت، در صفحات 160تا 164 آمده است. اين سند 
امريكايي از آن جهت اهميت دارد ك��ه دولت امريكا در 
زمان وقوع كودتا، چندان منافع ويژه اي در ايران نداشته 
است. بنابراين اگر نبود هيچ س��ندي همين نامه ژنرال 
ديكس��ون به انگرت كه در وزارت خارجه امريكا موجود 
است، براي اثبات انگليسي بودن رضاخان و نقش اصلي 
انگلس��تان در برقراري س��لطنت پهلوي و بيرون راندن 

قاجار، كفايت مي كرد. 
به خاطرات ژنرال آيرونسايد اشاره فرموديد. 
اين خاطرات چه ميزان قابل استناد است؟ چه 

اينكه برخي آن را معتبر نمي شمارند؟
تمام كساني كه مي گويند اين خاطرات جعلي است، هيچ 

انگليسي ها براي تس�لط بر ايران، 
ابت�دا ب�ه فك�ر بس�تن ق�رارداد با 
وثوق الدول�ه افتادن�د. هرچند كه 
اين قرارداد با مخالفت مليون ايران، 
به س�رانجام نرس�يد و انگلس�تان 
نتوانس�ت كاري از پي�ش ببرد. بعد 
از شكس�ت قرارداد 1919، بهترين 
و راحت ترين شيوه براي انگلستان، 
اين بود كه با يك كودت�ای نظامي، 
م�ردم اي�ران را بفريب�د و ب�ه آنها 
اميد ده�د كه قرار اس�ت همه چيز 
س�امان ياب�د! هرچن�د ك�ه مردم 
ايران هيچ گاه نس�بت ب�ه رضاخان 
و كودتاي او، چني�ن فكري نكردند
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