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ایراندرتکاپویعبورازعقبماندگی

در آغاز دوران معاصر، پ��س از مواجهه جامعه ایران با 
غرب و احساس عقب ماندگی در برابر آن، اندیشه رفع 
این معضل و پیدا کردن راه حل آن، دغدغه مهم نخبگان 
و نیز توده جامعه ش��د. این دغدغه آنه��ا را به تكاپو ها 
و تالش  هایی واداش��ت که س��یر تحوالت سیاسی دو 
قرن گذشته، داستان تكراری این تالش هاست. برای 
فهم این تحوالت در ای��ران، نظریه پردازان دیدگاه  ها و 
نظریه های متفاوتی مطرح کرده اند که مجال بررسی 
آنها نیس��ت، اما نكته اصل��ی قابل اس��تخراج از همه 
دیدگاه های مطرح  شده این است که در دوره معاصر، 
یعنی سده های دوازدهم و سیزدهم شمسی )نوزدهم 
و بیس��تم میالدی(، نیرو ها و عوام��ل خارجی یكی از 
متغیرهای کلیدی در تحوالت سیاس��ی و اجتماعی 
ای��ران بوده اند. کودتای 3اس��فند 1299 نی��ز یكی از 
تحوالت سیاسی مهم این دوره است که متغیر یادشده 
در آن نقش مهمی داشت و به عبارت دیگر، این کودتا 
در تعامل بین نیروهای داخلی و عوامل خارجی تحقق 
پیدا کرد. برای فهم بهتر این متغیر و به ویژه نقش آن در 
چگونگی شكل گیری کودتای 1299، باید به تالش  ها 
برای رفع عقب ماندگی ایران نظری اجمالی داش��ت. 
تالش  ها برای حل مش��كل عقب ماندگی ایران به طور 
مشخص، بعد از جنگ های ایران و روس آغاز شد. این 
تالش  ها به ش��كل های گوناگونی نمود پی��دا کرد. در 
آغاز، تالش  ها در این زمینه بیشتر به حوزه اصالح گری 
محدود ب��ود و در چارچ��وب نخب��گان حكومتی و به 
وسیله افرادی همچون عباس میرزا، قائم مقام فراهانی 
و امیرکبیر پیگیری  می شد. این سبک تالش  ها تا اواخر 
دوره پادشاهی ناصرالدین ش��اه قاجار ادامه یافت، اما 
زمانی که به دلیل نفوذ و مداخ��الت خارجی، نتیجه 
مطلوب حاصل نشد، مردم خود، برای حل مشكالت به 
میدان آمدند و جنبش  ها و انقالب از پایین را شكل دادند 
که بارز ترین آنها جنبش تنباکو و انقالب مشروطه در 
اواخر دوره قاجاریه بود؛ البته هر دو آنها محدودیت   هایی 

داشتند و به نتیجه مورد نظر نرسیدند.
ش�رایطداخلیدرآس�تانهكودتا،توس�عه

وابسته
وابس��تگی سیاس��ی- اقتصادی ای��ران، از اوایل دوره 
قاجاریه رسماً و عماًل آغاز ش��د. ایران در دوره صفویه، 
قدرتی مس��تقل در کن��ار قدرت ه��ای اروپایی با یک 
سیستم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پویا بود، اما بعد 
از فروپاشی صفویه، دوره 80 س��اله ای از هرج ومرج و 
درگیری و ملوك الطوایفی بر ایران حاکم ش��د که آثار 
خود را در ق��رن نوزده��م و اوایل قرن بیس��تم )دوره 
قاجاریه( نش��ان داد. در این دوره 130 ساله، ایران در 
ش��رایط انحطاط تدریجی و نس��بی نظامی، سیاسی 
و بازرگانی قرار گرف��ت، به گونه ای ک��ه در اواخر دوره 
قاجاریه، ایران کش��وری کاماًل وابسته بود که به لحاظ 
اقتص��ادی- صنعتی هیچ محل��ی از اعراب نداش��ت! 
همانطور که می دانیم، اوای��ل دوره قاجاریه و به تخت 

نشستن فتحعلی شاه، مصادف بود با امپراتوری ناپلئون 
در فرانسه. فتحعلی شاه قاجار به دلیل وضعیت ناشی از 
جنگ های ایران و روس، در روابط خود با غرب، بیشتر 
از آنكه به جنبه تجاری - اقتصادی نظر داش��ته باشد، 
ابعاد سیاس��ی- اس��تراتژیک روابط را درنظر داشت و 
می خواس��ت از قدرت های اروپایی برای جلوگیری از 
تجاوزات روس��یه اس��تفاده کند. در واقع او در پی آن 
بود که انگلیس را به گونه ای در مس��ائل داخلی ایران 
درگیر کند تا جلوی تجاوزات روسیه به کشور را بگیرد، 
ولی نتیجه ای که از این تعامالت حاصل ش��د، نفوذ و 
مداخالت گسترده دو قدرت روسیه و انگلیس در ایران و 
رقابت تاخت وتازگونه آنها در این کشور بود، به گونه ای که 
در اواخر دوره قاجاریه و در آس��تانه کودتای 3 اسفند 
1299، ایران در گردباد تغیی��ر و جابه جایی بنیادین 
سیاس��ی و اجتماعی قرار گرفت و ب��ا روی کار آمدن 
سلسله پهلوی، دوره ای جدید ش��كل گرفت که طی 
آن، ساختار کالن جامعه دگرگون و یک سیستم کاماًل 
سرمایه داری و غربی در ایران مستقر شد. بنابراین، آنچه 
با عنوان توسعه وابس��ته یا وابستگی اقتصادی مطرح 
می شود، همین اس��ت که ایران به دلیل برقرار نبودن 
توازن بین صادرات و واردات آن و کسری تجاری، دچار 
بحران مالی شد. کاهش مداوم تولید داخلی، افزایش 
واردات کاالهای خارجی، اف��ول صنایع و کارگاه های 
داخلی در مقابل صنایع پیشرفته و کاالهای چشم نواز 
غربی، ای��ران را در منطق��ه پیرامونی نظ��ام جهانی و 
موقعیت حاشیه ای قرار داد. در واقع در چارچوب نظام 
سرمایه داری جهانی، ایران در گوشه ای قرار گرفته بود 

که فقط توانایی عرضه مواد خام را داشت و در تقسیم کار 
بین المللی، کاالی دیگری برای عرضه نداشت.

شرایطداخلی،دولتورشکستهوروبهزوال
متغیر دوم در حوزه داخلی، دولت ورشكس��ته و رو به 
زوال اس��ت. در کنار بحران مالی قاجارها، در آس��تانه 
کودتای 1299، دولت در ایران، در اوج آشفتگی و دچار 
بحران نفوذ و کارآمدی ه��م بود. یعنی دولتی که فقط 
اس��ماً دولت بود و در عمل، اصاًل دولتی وجود نداشت. 
در اصطالح علوم سیاس��ی، چنین دولت��ی را می توان 
دولتی از کارافتاده، شكست خورده و ورشكسته نامید، 
دولتی که هیچ کارآمدی و نفوذی در هیچ جای کشور 
نداشت و در هر گوشه کشور، نیرو یا قلدری، قدرقدرتی 
می کرد و دولت مرک��زی از مقابله ب��ا آن عاجز بود. به 
تعبیر ابن خلدون، سلس��له  ها و حكومت  ها معموالً در 
مرحله ای از اوج اقتدار، ب��ه دلیل غرور حاکمان کم کم 
دچار انحطاط، رخوت، تن پروری و فساد می شوند که 
این مسئله برای دوره قاجاریه تقریباً از اواخر سلطنت 
ناصرالدین ش��اه رخ داد؛ یعنی دوره طالی��ی قاجاریه 
50 سال س��لطنت ناصرالدین ش��اه بود، ولی از همان 
زمان و با جنبش تنباکو، فت��ور و زوال در قاجاریه نیز 
آغاز و در دوره مظفرالدین ش��اه به انقالب مش��روطه 
منجر ش��د. آثار و پیامدهای انقالب مشروطه، تنش  ها 
و درگیره��ای متعاق��ب آن، مانند بمب��اران مجلس و 
دوره استبداد صغیر و بعد از آن هم فتح تهران، همراه 
با مداخل��ه روس��یه و انگلیس، موج��ب تحلیل رفتن 
ت��وان، روحی��ه و اعتمادبه نفس حكومت ش��د. بعد از 
فتح تهران در س��ال 1288ش و اس��تقرار احمدش��اه 
نوجوان بر تخت سلطنت، قدرت سیاسی بین فاتحان 
تهران و در واقع، بین دو قدرت استعماری تقسیم شد؛ 
یعنی همانطور که قباًل جغرافیای ای��ران طی قرارداد 
1907 بین روس  ها و انگلیسی  ها تقسیم شده بود و با 
قرارداد 1915 تكمیل شد، این بار قدرت سیاسی بین 
این دو عامل خارجی نقش آفرین در ایران تقسیم شد. 
بدین ترتیب، روند تحقیر و تضعیف ش��اه و زبونی کل 
حكومت، به اوج خود رسید، زیرا بعد از فتح تهران، دولت 
قاجاریه در چارچوب همان طرحی حرکت می کرد که 
روس��یه و انگلیس طراحی کرده بودند. فاتحان تهران، 
جریان مستقل مشروطه خواهی و مجلس اول را حذف 
کردند و مش��روطه ای را س��امان دادند که نمایندگان 
دو قدرت هژمونیک نظام جهانی بر س��اختار سیاسی 
و جغرافیایی آن مس��لط بودند. دولت حاک��م در این 
زمان نیز دولتی تحقیر شده و ضعیف بود که در نهایت 
ضعف و ورشكس��تگی و در آس��تانه فروپاش��ی به سر 
می برد؛ به همین دلیل این حكومت و پادشاه آن، هیچ 
اعتمادبه نفس و روحیه ای نداش��ت که بخواهد دولتی 
را رهبری و مدیری��ت کند. بعد از آن ه��م، اولتیماتوم 
1290ش )1911م( روس��یه، آغاز جنگ جهانی اول 
و نقض بی طرفی ایران موجب از بین رفتن کامل نفوذ 
و اقتدار دولت و حكومت در سراس��ر کشور و گسترش 
سرپیچی از حكومت در بین نخبگان سیاسی در مرکز 
و ایالت و عشایر و خوانین شد و نوعی از ملوك الطوایفی 
را در ایران ایجاد کرد. در این حالت ملوك الطوایفی، در 
هر گوشه ای از کشور، جنبشی انقالبی، بر ضداستعمار 
خارجی یا بر ضد دولت داخلی قد علم کرده بود. تحرکات 
جدایی طلبانه، قلدرهای محلی یا نوکرهای بیگانه نیز 
هر یک، بخشی از ایران را ملک طلق خود می خواندند. 
با توجه به آنچه گفته ش��د، در آستانه کودتای 1299، 
دولت ایران در نهایت ضعف و ورشكستگی و در آستانه 
فروپاشی بود و چیزی به اس��م دولت وجود نداشت. به 
همین خاطر، والرشتاین وقتی از دولت های پیرامونی 
حرف می زند، می گوید: منطقه پیرامونی و اسم دولت را 
هم برای آنها به  کار نمی برد، در واقع در ایران دولت معنا 
نداشت! این آشفتگی باعث شده بود در هر گوشه ای از 

ژنرالآیرونس�اید،فرماندهنیروهای
انگلیسیدرایران،بهایننتیجهرسید
كهایرانبهیکدیکتاتورینظامینیاز
داردووجودایندیکتاتورهماهنگبا
منافعانگلستاناست.دراوایلصبح
3اس�فند1299،حدود2ه�زارنفراز
نیروهایبریگادقزاقازقزوینحركت
كردندوبدونهی�چمقاومتیكنترل
تهرانرابهدستگرفتند.ازدولتدر
پایتخت،چیزیجزاحمدشاهمذبذب
باقینماندهبودكهقصدفرارداش�ت،
امااس�مارت،یکیازاعضایسفارت
انگلیس،اوراقان�عكردكهفعالًبماند!

9
88498437گفتوگو

| روزنامهجوان| شماره6156 | 1442 رج��ب 15  | 1399 اس��فند  9 ش��نبه

گفتاوردیدربابتعاملشرایطداخلیوخارجیایراندرآستانهكودتای3اسفند1299

 حاکمیت رضاخان بر کشوری
در حاشیه سرمایه داری جهانی!
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گذریبرتاریخقراباغ،ازابتدا
تاپایانجنگدومایرانوروس

 در احیای 
تاریخنامه ای مهجور!

محمدرضاكائینی
اث��ری ک��ه هم این��ک 
در معرفی آن س��خن 
می رود، تاریخ منحصر 
 ب��ه  ف��ردی از منطقه 
قراباغ است که توسط 
میرزایوس��ف قراباغی 
تحری��ر  رش��ته  ب��ه 
درآمده است. مؤسسه 
مطالعات تاریخ معاصر 
ایران ناشر این تاریخ گرانس��نگ، در معرفی آن 
و در دیباچه کتاب، اش��اراتی به شرح ذیل دارد: 
»میرزایوس��ف قراباغی، تنها تاریخ نویس قراباغ 
است که به لحاظ حضور در جنگ های دوره دوم 
ایران و روس، از نزدیک ش��اهد تحوالت آن دیار 
در آن دوره بوده و به همین دلیل کتاب وی را در 
زمره منابع دست اول تاریخ قراباغ می شناسند. 
از آغاز جنگ های دوره اول ایران و روس، بیش از 
دو قرن می گذرد. گرچه روس ها از لحاظ ساختار 
نظام��ی، سیاس��ی و اقتصادی، از ای��ران قوی تر 
بودند، ولی با وجود شكست ارتش ایالتی ایران از 
روس��یه، این امكان وجود داشت که ارتش ایران 
در جنگ های متعدد، روس ها را شكس��ت دهد 
که بار ها نیز چنین ش��د، اما حاکمان ایرانی که 
با تصور دوره نادرشاهی به جنگ با روسیه رفته 
بودند، در اثر شكست های متعدد، اعتماد به نفس 
خود را از دست دادند و در نتیجه تنها راه نجات 
خویش را در قالب هم پیمانی نظامی و کمک های 
خارجی جس��ت وجو کردند و از آنج��ا که از نظر 
اطالعات دیپلماتیک، در وضع خوبی نبودند یا در 
آغوش فرانسوی ها غلطیده بودند و به انگلیسی ها 
بدون فوت وقت اعالم جن��گ می دادند یا روابط 
تنگاتنگی با انگلیسی ها داش��تند و با فرانسه در 
قهر و مقابله بودند و هر بار که س��فیری از جانب 
روس��یه برای برق��راری صلح به ای��ران می آمد، 
پاس��خ هیئت حاکمه ایران، خ��روج روس ها از 
تمامی مناطق اشغالی ایران تا سرحدات شمالی 

گرجس��تان بود، اما بر خالف انتظار با پا درمیانی 
سرگور اوزلی سفیر انگلستان در ایران، زمامداران 
با پذیرش عهدنامه گلس��تان، بخش اعظم نقاط 
ماورای ارس را به روس ها واگذار کردند. اگرچه 
گره خوردن مجدد این س��رزمین ها یا بخش��ی 
از آنها به ایران، کوشش��ی بیهوده و خیالی بیش 
نیست، اما نظر به همزیستی چند هزارساله مردم 
این مناطق، مشترکات بس��یاری وجود دارد که 

می تواند در همگرایی با ما موثر باشد.«
ناش��ر در بخش��ی دیگر از این مقدم��ه، در باب 
محتوای کتاب و چند و چون تنظیم و تبویب آن، 
چنین آورده است: »نظر به اهمیت ویژه قراباغ در 
تاریخ منطقه و کمبود منابع تحقیقاتی درباره آن، 
دکتر حسین احمدی، پژوهشگر استاد و دانشگاه، 
برای پر کردن بخشی از خأل تحقیقاتی موجود، 
اقدام به تصحیح و چاپ مشاهدات نزدیک میرزا 
یوسف قراباغی نموده است. این اثر گرانبها شامل 
یک مقدمه و 9 مقاله در 297 صفحه، به ترتیب 

ذیل می باشد:
مقدمه: در تاری��خ خلقت آدم ال��ی زمان بعثت 
حضرت مس��یح تا ظهور حض��رت محمد )ص( 

تا حال.
مقال��ه اول: در ذکر اخ��الف آدم و پیغمبران که 

مبعوث گردیده اند و انتشار و اختالف السنه.
مقاله دوم: در ذکر پادشاهان سلف که پس از آدم 

در اطراف عالم پادشاهی نمودند.
مقاله سوم: در ذکر پادش��اهان عجم که پیش از 

عهد اسالم بوده و به توالی پادشاهی نموده اند.
مقاله چهارم: در ذکر خلفای راش��دین و ملوك 

اموی و بنی عباس.
مقاله پنج��م: در ذکر خلفای پادش��اهان که در 
عهد اسالم در ایران، س��لطنت کرده پاره ای در 

مسلمانی و برخی نه.
مقاله ششم: در فترت و پریشانی سلطنت ایران 
و ذکر شمه از حاالت نادر شاه و جلوس او بر تخت 

شاهی.
مقاله هفتم: در ذکر آزادخان و گزارش حاالت او.

مقاله هش��تم: در احواالت ملک ارمن و گزارش 
حاالت خمسه و اصل و نس��ب ملک ها و خوانین 

که در آن بوده اند.
مقاله نه��م: در کیفیت آمدن روس��یه به والیات 
قفقاز و تصرف بالد و جنگ و محاربات با قزلباشیه 

و غیره.«

کشور، گروه  ها و جنبش  هایی قد علم کنند و دولت 
نیز نتواند نفوذ و اقتدار خود را بر آنها حاکم کند. شاه 
قادر به تشكیل کابینه نبود و کابینه های وثوق الدوله، 
مشیرالدوله و س��پهدار بدون موفقیت در تصویب 
قرارداد 1919، کناره گیری کرده بودند. در واقع این 
قرارداد با مخالفت داخلی و خارجی روبه رو شده و به 
بن بست رسیده بود. انتخابات مجلس چهارم برگزار 

نشده بود و عمالَ مجلسی وجود نداشت.
در این وضعیت، ژنرال آیرونساید، فرمانده نیروهای 
انگلیسی در ایران - که براساس تصمیم دولت متبوع 
خود، مجبور بود نیروهای��ش را از ایران خارج کند 
- به این نتیجه رس��ید که ایران به یک دیكتاتوری 
نظامی نیاز دارد و وجود این دیكتاتور هماهنگ با 
منافع انگلستان است. عالوه بر این، بر اثر نابسامانی 
اجتماعی، بی ثباتی سیاسی، ناامنی و نیز فشار دو 
ق��درت روس و انگلیس و متقاباًل ضع��ف و ناتوانی 
دولت در مرکز، برخی از نخبگان ملی و پرنفوذ ایران 
هم معتقد بودند که ایران محتاج دولتی قدرتمند 
و رهبری زورآور است. در افكار عمومی هم چنین 
گرایشی وجود داش��ت. در اوایل صبح 3 اسفندماه 
1299، حدود 2 هزار نفر از نیروهای بریگاد قزاق از 
قزوین حرکت کردند و بدون هیچ مقاومتی کنترل 
تهران را به دست گرفتند. از دولت در پایتخت، چیزی 
جز احمدشاه مذبذب باقی نمانده بود که قصد فرار 
داشت، اما اسمارت، یكی از اعضای سفارت انگلیس، 
او را قانع کرد که فعاًل بماند. این به معنای حمایت 
انگلستان از کودتا و ماندن احمدشاه به عنوان نماد 
سلطنت بود. سفیر انگلیس نیز بالفاصله به کاخ شاه 
رفت و او را راهنمایی و خیال احمدش��اه را نسبت 
به اهداف رهبران کودتا راحت ک��رد. در واقع، از او 
خواس��ت که با کودتاگران رابطه برق��رار کند و هر 
آنچه را ک��ه می خواهند، اجرا کند. احمدش��اه هم 
توصیه های سفیر را اجرا کرد و سید ضیاء را به کاخ 

فراخواند و حكم نخست وزیری او را صادر کرد.
عواملخارجیدرآس�تانهكودت�ا؛نظام

جهانی
نظام جهانی و ادغام ایران در اقتصاد سرمایه داری 
جهان��ی، جریانی تدریج��ی بود ک��ه از اوایل دوره 
قاجاریه، بر اثر ارتباطات گسترده ایران با اروپا، آغاز 
ش��ده بود. این ارتباطات کاماًل انفعالی و تحمیلی 
بود؛ ایران به قصد اینكه از قدرت انگلیس و فرانسه 
علیه تجاوزات روسیه به مرزهای خود استفاده کند، 
خواهان روابط سیاسی � تجاری با آنها بود، ولی آنها 
در قالب توسعه سرمایه داری، گسترش استعمار و 
کسب مستعمرات برای منافع اقتصادی- سیاسی، 
انگیزه بیشتری برای ورود به این ارتباطات را داشتند؛ 
ازاین رو ایران وارد چرخه ای شد که وابستگی آن به 
نظام جهانی و ادغامش در آن را سرعت بخشید. البته 
موقعیت ژئوپلتیک ایران )مجاورت با هندوستان و 
مرزهای روسیه(، اهمیت آن را دوچندان کرده بود، 
اما در اینجا تأثیر نظام جهانی سرمایه داری و قدرت 
هژمونیک آن، موضوع بحث است. انگلیس به شدت 
نیازمند نفت ایران برای نیروی دریایی و صنایع تازه 
پاگرفته خود بود و با طراحی استراتژی حفظ جریان 
صدور نفت به جهان غ��رب، حاضر بود برای حفظ 
خوزستان از تعرض س��ایر قدرت های مرکز، به هر 
کاری )حتی تجزیه ایران( دست زند. بنابراین، در 
فرایند گسترش نظام جهانی سرمایه داری به سوی 
هندوستان، آسیا و قاره امریكا از مسیر دریا، ایران نه 
فشار نظامی و اقتصادی وارد بر عثمانی را تجربه کرد 
و نه مثل هندوستان مستعمره مستقیم مرکز قرار 
گرفت، اما ارتباط غرب با ایران، روند جذب شدن این 
کشور را در نظام سرمایه داری جهانی تكمیل کرد و 
ایران به صورت حوزه حاشیه ای هسته مرکزی اروپا 
درآمد که آثار آن در قالب »توسعه وابسته« در دوره 
رضاشاه نمایان شد. به تعبیر جان فوران، وضعیت 
ایران، مثال انحطاط یک امپراتوری در نظام جهانی 
بود که در عین  حال، ش��رایط وابستگی یا منطقه 
حاشیه ای را هم نداش��ت. از سوی دیگر، در میدان 
»بازی بزرگ« یا »مسئله شرق«، انگلستان بعد از 
جنگ جهانی اول به قدرت برتر نظامی و اقتصادی 
در ایران تبدیل ش��د. هدف این قدرت برتر، حفظ 
جریان نفت و دف��اع از منافع عظیم تر خود در هند 
بود. تالش های روسیه برای کس��ب برتری در این 
رقابت، با موانع جدی روبه رو بود، اما در کل در عصر 
قاجار، هیچ قدرت غربی به اندازه انگلیس و روسیه، 
اقتصاد و سیاست ایران را تغییر ندادند و مجدداً شكل 
نبخشیدند. بعد از انقالب اکتبر 1917، روسیه موقتاً 
از عرصه مسائل ایران عقب نشست و کودتای 1299 
در شرایط یكه تازی انگلیس در ایران رخ داد و بعد از 

کودتا، الگوی  توسعه  به شیوه سرمایه داری جهانی و 
در انطباق با منافع انگلیس، در ایران اجرا شد.

موقعیتژئوپلتیکایران؛مسئلهشرق
در قرن نوزدهم »مسئله ش��رق « یا »بازی بزرگ« 
بین قدرت های اس��تعماری برای کسب هژمونی 
و دستیابی به مستعمرات بیشتر در جهان مطرح 
بود و ایران به دلیل جایگاه ژئوپلتیک و قرارگرفتن 
بر سر راه هندوستان، داش��تن سواحل طوالنی در 
خلیج فارس و دسترس��ی به آب ه��ای آزاد، طمع 
قدرت های بزرگ، مانند انگلیس، روسیه، فرانسه و 
آلمان را برانگیخته بود. در این میدان رقابت، ترجیح 
همه قدرت های مرکز به ویژه انگلیس و روسیه آن 
بود که ایران در شرایط ضعف و ورشكستگی بماند 
تا نتواند در مقابل طرح و نقشه آنها از خود ابتكار و 
استقالل عملی داشته باشد. درهمین باره لرد کرزن، 
نایب السلطنه انگلیس در هندوستان، نوشته است: 
»قضیه ایران رفته رفته جزء مس��ائل عمده شرق 
شده است که مورد عالقه لندن و سن پترزبورگ و 
اسالمبول است. وزیرمختار انگلیس در تهران باید با 
سفرای ما در پایتخت های روسیه و عثمانی در تماس 
دائمی باشد. ورود پی در پی سفیران اروپایی به دربار 
تهران خود حاکی اس��ت که دیگر ایران فقط یک 
دولت آسیایی نیست، بلكه مهره شطرنج در سیاست 
جهانی است.« اما ایران با این موقعیت مهم، در تعبیر 
کرزن، »نه کشوری قوی اس��ت و نه در جاده ترقی 
است و نه عناصری وطن پرست دارد. کشاورزی آن 
در وضع ناهنجاری است، منابع ثروتش عاطل مانده 
اس��ت، تجارتش لنگ و کار حكومتش تباه است و 
قش��ون آن هم به صورت مرموزی درآمده است.« 
بنابراین موقعیت ژئوپلتیک ایران بر ش��كل گیری 
رقابت اس��تراتژیک بین روس��یه و انگلیس در این 
کشور به شدت تأثیرگذار بود. این دو قدرت، ایران 
را عرصه تاخت وتاز خود قرار داده و به طور نانوشته 
به توافق رسیده بودند که از هرگونه پیشرفت ایران، 
به ویژه احداث راه آهن و تأسیسات زیربنایی در این 
کشور جلوگیری کنند تا ایران همچنان ضعیف و 
در نتیجه در تیول آنها بماند. از این نظر، ایران محل 
برخورد سیاست های استعماری با محوریت »مسئله 
هندوستان « بود. این وضعیت ادامه داشت تا اینكه 
قدرت نوظهور آلمان نیز سیاست نفوذ در ایران را در 
پیش گرفت. در چنین وضعیتی، روسیه و انگلیس 
برای جلوگیری از نفوذ آن و ایجاد مانع در برابر تحقق 
آرزوهای اس��تعمارگرانه آلمان، بر سر میز مذاکره 
نشستند و با امضای قراردادهای 1907 و 1915م، 
جغرافیای ایران را بین خود تقسیم کردند. آنها بعد 
از فتح تهران به دست مش��روطه خواهان در سال 
1288ش، با حذف عوامل مستقل و جریان مذهبی، 

قدرت سیاسی را نیز بین خود تقسیم کردند.
جنگ جهانی اول و حوادثی که بعد از جنگ رخ داد، 
به ویژه انقالب اکتبر 1917 در روسیه، باعث شد در 
سیاست انگلیس تحوالت اساس��ی ایجاد شود. با 
انقالب 1917 و خروج شوروی از گردونه تحوالت 
و مسائل ایران، عمالَ طرح تقسیم این کشور منتفی 
ش��د و انگلیس فرصت یافت با انتقال قوای خود به 
شمال ایران و در اختیار گرفتن فرماندهی نیروهای 
قزاق، سلطه خود را در تمام نقاط این کشور گسترش 
دهد، اما با توجه به وضعیت انگلیس بعد از جنگ و 
ضرورت ترك منطقه غرب آسیا، سیاست این قدرت 
برخالف گذشته، تقویت دولت ایران در چهارچوب 
منافع و س��اختار مورد نظ��ر خود ب��ود، به ویژه که 
آلم��ان در جنگ شكس��ت خ��ورده و امپراطوری 
عثمانی فروپاش��یده بود و قدرت های مرکز، عماَل 
در صحنه نبودند. با توجه به این سیاست، قرارداد 
1919م )17 مرداد 1298( مطرح شد. این قرارداد 
برنامه ای برای تقویت دولت ای��ران از طریق نوعی 
نظام تحت الحمایگی بود. براساس این برنامه قرار 
بود مستشاران انگلیس��ی در رأس وزارتخانه های 
ایرانی قرار بگیرن��د و کش��ور را اداره کنند و بدین 
ترتیب، انگلیس بدون هزینه کردن حتی یک پوند، 
زمینه حاکمیت یافتن دولتی مقت��در در ایران را 
فراهم کن��د. البته این دولت مقت��در، در واقع یک 
دولت تحت الحمای��ه بود ک��ه در چارچوب منافع 
انگلیس عمل می کرد. در واقع قرارداد 1919، که در 
بستر تحوالت بعد از جنگ جهانی اول متولد شد، 
ایران را به صورت دولتی حائل قرار می داد که مانع 
رسیدن قدرت های دیگر به منطقه خلیج فارس و 
هندوس��تان از طریق خاك این کشور  می شد و در 
نتیجه جریان نف��ت و محافظت از هندوس��تان را 
برای انگلستان تضمین می کرد. البته این قرارداد 
با مخالفت های داخل��ی و خارجی روبه رو ش��د و 
ابتر ماند. اس��ناد س��فارت انگلیس نشان می دهد 
کودتای 1299به شدت با قرارداد 1919 مرتبط بود. 
سیدضیاء- که در ماجراهای مربوط به این قرارداد، 
رابط س��فارت بود- در هماهنگی ه��ای مقدماتی 
کودتا نیز، به س��فارت انگلیس اطمین��ان داد که 
کودتایش برای احیا و اجرای قرارداد 1919 است، 
ولی در ظاهر و نزد عموم، ناچار است با آن مخالفت 
کند تا دولت جدید پا بگیرد و بدون سروصدا، مفاد 
قرارداد را از طریق برگماردن مستشاران انگلیسی 
اجرا کند. از سوی دیگر، گفت وگوهای صدرالدین 
الهی با سیدضیاء  نشان می دهد سیدضیاء مرد اول 
کودتا بود و با کمک و همكاری س��فارت انگلیس، 
کودتا را س��ازماندهی کرد، به همی��ن دلیل بعد از 
کودتا، به سفارت اطالع داد که می خواهد اعالمیه 
استخدام مستشار خارجی از کشورهای اروپایی را 
منتشر کند تا با فریب بلشویک  ها و ناراضیان داخلی، 
دو وزارتخانه اصلی )دارای��ی و جنگ( را در اختیار 
مستش��اران انگلیس��ی قرار دهد. بعد از برکناری 
سیدضیاء نیز رضاخان به سفارت انگلیس وعده داد 
که سیاست های س��یدضیاء را در پیش گیرد و نیز 
مشكلی برای ادامه کنترل انگلیس بر وزارتخانه های 
دارایی و جنگ و نیز اس��تخدام مستشاران نظامی 

انگلیس در شمال ایران پیش نیاید.
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