تاریخ

iran-newspaper

سال بیستوسوم شماره  6446سهشنبه  10اسفند 1395

احمدشاه قاجار به اتفاق رضاخان سردار سپه  /موسسه مطالعات تاریخ معاصرایران

شاه قاجار
مات از کیش انگلیسی
نخستین کودتای تاریخ معاصر ایران
در سوم اسفند 1299رقم خورد

کودتای سوم اسـ ــفند سـ ــال  1299ه .ش را به دالیل فراوان میتوان یکی از
رخدادهای مهم در اوایل تاریخ معاصر ایران به حساب آورد .این کودتا در
صولت شجاعیان حقیقت زمینه سـ ــاِز ظهور رضاخان در صحنه سیاسـ ــی ایران ،بر انداختن
حاکمیت نوپای مشـ ــروط ِه پارلمانی که کمتر از یک دهه از شـ ــکلگیری آن
 پژوهشگر
گذشـ ــته بود و برنامهریزی در جهت اسـ ــتقرار حکومـ ــت مطلقه پهلوی به
شـ ــمار آورد .درباره این کودتا که با همکاری سـ ــیدضیاءالدین طباطبایی و
رضاخان میرپنج ،بهعنوان عناصر اصلی و سـ ــرگرد مسعودخان کیهان ،سـ ــرهنگ احمد امیراحمدی و سروان کاظم خان سیاح بهعنوان
اعضای کمیته مجری کودتا و با طرحریزی ژنرال انگلیسـ ــی ادموند آیرونساید ،انجام شد ،تاکنون نظریات ،فرضیهها و مطالب گوناگونی
مطرح شـ ــده و موضوع پژوهش بسیاری از صاحبنظران و تاریخ نگاران واقع شده اسـ ــت .در برخی از این پژوهشها ،روایتهای متفاوتی
درباره عوامل اصلی کودتا از جمله نقش دولت بریتانیا در طرحریزی کودتا ،شرایط سیاسی-اجتماعی شکلگیری کودتا ،همکاری عوامل
داخلی در انجام آن و ...ارائه شده و در پارهای دیگر نیز خوانشهایی یکسان از تأثیر این عوامل آمده است.

ëëنقشدولتبریتانیادرشکلگیریکودتا
در بیشـ ــتر پژوهشها و منابـ ــع تاریخی موجود
درباره کودتای سـ ــوم اسـ ــفند ،نقش دولت بریتانیا
در شـ ــکلگیری این کودتا بسـ ــیار پر رنگ آمده و در
حقیقت وقوع این کودتا را در ادامه توسعه هر چه
بیشـ ــتر نفوذ دولت استعماری آن روزهای بریتانیا
بر ساختار حاکمیت و منابع ایران ارزیابی کردهاند.
در یکی از ایـ ــن پژوهشها آمـ ــده« :ریچارد اولمن
پژوهشگر دانشـ ــگاه پرینسـ ــتون در یادداشتهای
بسیار دقیق خود از حوادث سـ ــالهای 1920-1921
( 1299-1300خورشـ ــیدی) مینویسـ ــد« :روشـ ــن
نیستکهاگرآیرونساید،رضاخانراانتخابنکرده
بود آیا او میتوانست قدرت را به دست گیرد و این
کامالً واضح اسـ ــت که آیرونساید و دولت بریتانیا
در روبهراه کردن کودتای بیسـ ــت و یک فوریه 1921
میالدی (1299خورشیدی) رضا خان سهم بسزایی
داشتند و او توانسته با استفاده از موقعیت ،قدرت را
بهدستگیرد».درجاییدیگرازاینپژوهشدرباره
نقش آیرون ساید اینطور آمده «:آیرونساید پس
از ورود بـ ــه ایـ ــران بـ ــه نتایجی میرسـ ــد که ضعف
قدرتمرکزیبرایمقاصدبریتانیاخطرناکاست.
اگرچه وی به دنبال دور کردن خطر از هندوسـ ــتان
اسـ ــت اما شـ ــرایط سیاسـ ــی ایران را به دقت رصد
میکند .به دنبال این نگاه به ارزیابی نیروی نظامی
ایران میپردازد .آیرونسـ ــاید بر این بـ ــاور بود که از
هندوسـ ــتان باید در ورای محدودههـ ــای مرزی آن
کشـ ــور دفاع کرد و بدین منظور اندکاندک ،شروع
بـ ــه اجـ ــرای برنامههای خـ ــود در مورد ایـ ــران کرد.
آیرونسـ ــاید بر این باور بود که دولت هند هم با او
توافق دارد که برای حفظ هندوسـ ــتان باید جنوب
ایران را که منابع نفتی در آن منطقه نهفته اسـ ــت
مورد توجه قرار داد و در حفظ آنکه در واقع از منابع
مهم مالی انگلستان است،مصمم بود ،به عقیده
آیرونساید همچنان که در خاطرات خود نیز آن را
بیان کرده« :یک دیکتاتور نظامی کلیه مشکالت ما
را حل خواهد نمود و خیال ما را از آن کشـ ــور راحت
خواهد کرد» در پژوهشی دیگر آمده«:کودتای سوم
اسـ ــفند  1299را میتـ ــوان نقطه عطفـ ــی در روابط
سیاسـ ــی ایران و انگلیس دانست چرا که با انقالب
اکتبر ،1917سلسله قاجار از حمایت روسیه محروم
شـ ــد و هنگام آن رسـ ــیده بود که رقیـ ــب دیرینه او،
انگلیسبدوننیازبهتقسیممنابعبارقیببتدریج
حضور گسترده خود را در ایران بیش از پیش تثبیت
کند .هـ ــدف از کودتـ ــای  1299براندازی احمدشـ ــاه
نبود بلکه کودتا به مثابه نخستین کیش برای مات
کردن آخرین شـ ــاه قاجار به شمار میرفت .ژنرال
آیرونسـ ــاید بـ ــه رضاخان تأکید میکند کـ ــه اقدام
قهرآمیـ ــزی برای سـ ــرنگون کردن شـ ــاه خودکامه
صورت ندهد و به دیگران هم اجازه و امکان چنان
اقدامـ ــی را ندهد[ ...رضاخان] به مـ ــن قول داد که
به خواستههای من عمل کند ».در بخشی دیگر از
همین پژوهش آمده« :سید ضیاءالدین در دفاع از
خود و کودتا بارها گفته است که وقایع از اسرار است
و مجبور نیسـ ــتم درباره آن مطلبی بگویم و بدین
طریق مطلبی از اسـ ــرار را افشا نکرده است .غافل
از اینکه تلگرافات متبادله بین وزیر مختار انگلیس
و وزیر خارجه انگلیس و نگاهی به یادداش ـ ـتهای
روزانه آیرونسـ ــاید دیگر جای هیچ گونه شـ ــبهه و
ابهامـ ــی باقی نمیگـ ــذارد که کودتا ،مـ ــارک لندن
را داشـ ــته اسـ ــت» .با وجود این در تعـ ــدادی از این
پژوهشها نیز نقـ ــش دولت انگلیس در طراحی و
انجامکودتاکمرنگترنشاندادهشده؛«بنابرآنچه
بیشتر پژوهشـ ــگران دهههای اخیر با واکاوی اسناد
آزاد شده بریتانیا به دست آوردهاند ،برخالف آنچه
در همان زمان شایع بود ،موفقیت رضاخان پیامد
استراتژی حساب شـ ــدهای که در لندن طرحریزی
شده باشد نبود؛ ولی مقامات و کارگزاران انگلیسی
حاضر در ایران ،نگران از تهدید شوروی و آشوب در
کشور ،کودتای سوم اسفند را یاری کردند بدون آنکه
چندان دربند آگاه کردن مقامات انگلیسی در لندن

باشند».یا درپژوهشی دیگر اینطورآمده«:دریکی
دوسالاولپسازکودتاروابطایرانوبریتانیاخیلی
سردبودچونوزارتخارجهبریتانیاباکودتابرخورد
منفـ ــی کرد و تنها با گذشـ ــت زمان بـ ــود که متوجه
شـ ــد بعضی از عناصر خودش در این کودتا دست
داشـ ــتهاند .با اینکه سـ ــفارتخانه بریتانیا در تهران
تالش میکرد پشتیبانی وزارت خارجه بریتانیا را به
نفع سیدضیا جلب کند ،این وزارتخانه که میدید
سیاسـ ــت اصلیاش در ایران به هم خورده است،
کوچکتریـ ــن امتیـ ــازی به دولت سـ ــیدضیا نداد و
هنگامیکهمشخصشدبریتانیاپشتیبانسیدضیا
نیسـ ــت احمدشاه و رضاخان مشـ ــترکاً و به آسانی
دولت سـ ــیدضیا را از کار انداختند .عدم پشتیبانی
دولت بریتانیا از سیدضیا خود دلیل دیگری است
بر اینکه این دولت در کودتا نقش نداشته است».
ëëزمینهاجتماعی-سیاسیداخلیشکلگیریکودتا
اما اگر یکـ ــی از مهمترین عوامل شـ ــکلگیری
کودتای سـ ــوم اسـ ــفند  1299را به اوضاع سیاسی-
اجتماعی کشـ ــور در دهه منتهی به کودتا نسـ ــبت
دهیـ ــم ،در بیشـ ــتر پژوهـ ــش و منابـ ــع تاریخـ ــی
خوانشهاییکسانیازاوضاعنابسامانآنروزهای
کشـ ــور وجود دارد .حاکمیت مشـ ــروطه کـ ــه در پی
انقالب مشروطه در کشـ ــور استقرار یافته بود هنوز
نتوانسته بود به طور کامل اداره جامعه را بهدست
گیرد .رقابت سیاسـ ــی حتی در مدل تازه اسـ ــتقرار
یافتـ ــه دموکراتیـ ــک و پارلمانـ ــی ،هنـ ــوز به شـ ــیوه
خشـ ــونتآمیز انجام میگرفت« .در اواسـ ــط سال
 1910/1289نماینـ ــدگان مجلس ملـ ــی دوم به دو
دسـ ــته رقیب تبدیل شـ ــده بودند که هواداران آنها
میخواسـ ــتند خیابانهای تهران را به میدان نبرد
خونیـ ــن تبدیل کنند .در اواسـ ــط سـ ــال 1911 /1290
ایـ ــاالت دچار جنگهـ ــای قومی و طایفهای شـ ــده
بودند و در نتیجه دولت مرکزی ضعیفتر میشد.
در اواخر این سال نیروهای انگلیسی و روسی بسوی
شـ ــهرهای جنوبی و شـ ــمالی در حرکت بودند .در
سال  1915/1294نیروهای عثمانی به نواحی غرب
حمله کردند و عوامل آلمانی هم مشغول قاچاق
اسلحه برای طوایف جنوب بودند .بنا به گفته وزیر
مختار انگلیس دولت مرکزی در بیرون از پایتخت
وجـ ــود خارجی نداشـ ــت .اوضـ ــاع هم رفتـ ــه رفته
وخیمتر میشد .در سال  1920/1299در آذربایجان
و گیالن حکومتهای خودمختار برقرار شـ ــده بود.
رؤسای ایالت بیشتر مناطق کردستان ،خوزستان و
بلوچستان را در دست داشتند .نیروهای انگلیسی
برای «نجات» برخی قسمتهای ثروتمند جنوب
در حرکـ ــت بودنـ ــد .شـ ــاه ،جواهرات سـ ــلطنتی را
بستهبندی کرده بود و برای فرار به اصفهان آماده
شده بود .و خانوادههای ثروتمند نیز با دیدن شبح
بلشویسم (بر آمدن حکومت مارکسیستی لنین در
روسـ ــیه در نتیجه انقالب  )1917امیدشـ ــان را نه به
مجلس بلکه به مردی سـ ــوار بر اسب بسته بودند.
ایـ ــن ناجی کسـ ــی نبود مگـ ــر رضاخان ،سـ ــرهنگ
دیویزیون قزاق که در اواخر سـ ــال  1299وارد میدان
شـ ــد .در حالی که با انقالب مشـ ــروطه سـ ــالهای
 1288-1285نظام مشـ ــروطه جایگزین استبداد
قاجاری شـ ــده بود ،کودتای  1299نیز در راسـ ــتای از
بین بردن ساختارهای پارلمانی و ایجاد حکومت
مطلقهپهلویبود»
ëëشرحوقوعکودتا
«از شـ ــب جمعه س ـ ـیام بهمن ،اجازه حرکت
افراد عادی به سمت تهران به دالیل امنیتی سلب
شـ ــد .دو هزار نفر از قوای قزاق و یکصد نفر ژاندارم
به سمت تهران حرکت کردند و در صبح شنبه به
کرج وارد شدند .در تیپ پیشقراوالن به فرماندهی
احمـ ــد امیراحمدی یـ ــک قبضه توپ نیـ ــز وجود
داشت.صبحروزیکشنبهرژهپیادهنظامبرگزارشدو
پنجاه نفر قزاق برای جلوگیری از فرار احتمالی شاه
بهجنوب،بهسمتکهریزکحرکتکردند.مابقی
قوای قزاق در سـ ــاعت سه بعدازظهر به سوی شاه
آباد و مهرآباد حرکت کردند و در کرج تنها یکصد
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سید ضیاءالدین در
دفاع از خود و کودتا
بارها گفته است که
وقایع از اسرار است و
مجبور نیستم درباره
آن مطلبی بگویم و
بدین طریق مطلبی
از اسرار را افشا نکرده
است .غافل از اینکه
تلگرافات متبادله
بین وزیر مختار
انگلیس و وزیر خارجه
انگلیس و نگاهی
به یادداشتهای
روزانه آیرونساید
دیگر جای هیچ گونه
شبهه و ابهامی باقی
نمیگذارد که کودتا،
مارک لندن را داشته
است
قزاقویکصدژاندارمبرایاسکورتسیدضیاءباقی
ماندند .قوای قزاق ساعت۴بعدازظهر به مهرآباد
(حومه تهران آن روز) رسـ ــیدند .یک سـ ــاعت بعد
فرماندهانقبلیقزاقهابرایمنصرفکردنقوای
قزاق وارد اردو میشـ ــوند ،ولـ ــی موفقیتی حاصل
نمیکنند.خانوادهسربازانقزاقکهازورودفرزندان
خود به حومه شـ ــهر مطلع شدهاند ،برای استقبال
به مهرآباد میروند .در ساعت هفت و نیم عصر،
نمایندگان شـ ــاه (معیـ ــن الملک) ،نخس ـ ـتوزیر
(ادیبالسـ ــلطنه سـ ــمیعی) و سـ ــفارت انگلستان
(کلنـ ــل هایک و کلنل هادسـ ــون) بـ ــرای مذاکره به
مهرآباد میرسـ ــند که به سـ ــردی اسـ ــتقبال شده و
مدت یک سـ ــاعت در اتاقی شبیه به طویله منتظر
دیـ ــدار با سـ ــیدضیاء و رضا خان میشـ ــوند و عمالً
تحتالحفظ نگهداری میشـ ــوند .ساعت  ۹شب
نیروها به سـ ــمت محلهای از پیش تعیین شـ ــده
در سطح شـ ــهر حرکت کرده و همزمان رضاخان
با نمایندگان مذکور مالقـ ــات میکند .نمایندگان
دستور شاه مبنی بر توقف قوا را در مهرآباد به رضا
خان ابـ ــاغ میکنند ،ولی شـ ــیپور حمله همزمان
نواختهمیشودوتقاضایآنانبیاثرباقیمیماند.
پیشـ ــقراوالن بریـ ــگاد مرکـ ــزی تحـ ــت فرماندهی
سرتیپشهابجلویدروازهشهرنو(دروازهقزوین)
به رضاخان اخطار میکنند که در آماده باش کامل
به سـ ــر میبرند ولی در عمل مقاومتی نمیکنند.
اندکی بعد قزاقخانه (باغ ملی) به تصرف قزاقها
در میآیـ ــد .عبدالحسـ ــین میـ ــرزا فرمانفرما برای
مذاکره وارد میشود؛ ولی او نیز موفقیتی بهدست
نمیآورد 200 .نفر قزاق به فرماندهی کاظم خان
سـ ــیاح فرماندهی کالنتریهای شـ ــهر را بر عهده
میگیرند و این تنها نقطه کودتا بود که به زد و خورد
و کشته شدن چند قزاق و پلیس انجامید .چند تیر
توپ شلیک شد و کودتا به پایان رسید».
رضاخان به محض تصرف تهران ،در نخستین
انتصاب ،کلنل کاظمخان را بـ ــه فرمانداری نظامی
تهرانمنصوبکرد.اینانتصابدرقالباعالمیهای
بودکهمتعاقباًازطرفویصادرشـ ــد.مفاداعالمیه
که بعدها در برخی منابع تاریخی به اعالمیه«حکم
میکنم»مشهورشدبهاینشرحبود:
«حکم میکنم مـ ــواد مطروحه ذیـ ــل را مردم
تهران نصبالعین قرار داده و فرداً فرد تشـ ــریک
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مساعی نمایند و در صورت تخلف شدیداًعقوبت
خواهندشد.
-۱تمامیاهالیشهرتهرانبایدساکتومطیع
امرنظامیباشند.
 -۲حکومت نظامی در شهر برقرار و از ساعت
هشـ ــت بعدازظهر غیر از افراد نظامـ ــی و مأموران
انتظامیشهرکسینبایددرمعابرعبورنماید.
 -۳کسـ ــانی که از طرف قـ ــوای نظامی و پلیس
مظنون به مخل آسـ ــایش و انتظامات واقع شوند
فوراًجلبومجازاتسختخواهندشد.
 -۴تمامـ ــی روزنامهجـ ــات و اوراق مطبوعـ ــه تا
موقع تشـ ــکیل دولت به کلی موقوف و بر حسـ ــب
حکـ ــم و اجازهای که بعـ ــداً داده خواهد شـ ــد ،باید
منتشرشوند.
-۵اجتماعاتدرمنازلونقاطمختلفهبهکلی
موقوف ،در معابر هم اگر بیش از سـ ــه نفر گرد هم
باشندباقوهقهریهمتفرقوجلبخواهندشد.
 -۶تـ ــا دسـ ــتور ثانـ ــوی تمـ ــام مغازههـ ــای
مشروبفروشی و تئاترها و قمارخانهها و کلوپها
تعطیل اسـ ــت و هـ ــر کس مسـ ــت دیده شـ ــود به
محکمهنظامیجلبخواهدشد.
 -۷تا زمانی که دولت تشـ ــکیل نشـ ــده اسـ ــت،
ادارات و دوایـ ــر دولتـ ــی بـ ــه اسـ ــتثنای اداره ارزاق،
تعطیل خواهنـ ــد بود ،پسـ ــتخان ه و تلگرافخانه و
تلفونخانههممطیعاینحکمخواهندبود.
 -۸کسانی که در اطاعت از موارد فوق سرپیچی
نمایند ،به محکمه نظامی جلب و به سختترین
مجازاتخواهندرسید.
« -۹کاظمخـ ــان» به سـ ــمت کماندانی شـ ــهر
انتخاب و معین میشود و مأمور اجرای مواد فوق
است.
چهاردهـ ــم جمادیالثانـ ــی  ،۱۳۳۹رئیـ ــس
دیویزیون قزاق و فرمانده کل قوا  -رضا»
همچنیندرخاللکودتا،نیروهایقزاقتمامی
ج تازهای از
زندانیان را آزاد کردند ولی در عوض مو 
بازداشت ناراضیان و شخصیتهای سیاسی اعم
از حکومتی ،نمایندگان مجلس و غیره آغاز شـ ــد.
سیدحسنمدرس،احمدقوام،عبدالحسینمیرزا
فرمانفرما و بسیاری از چهرههای سرشناس دیگر.
در نهایت احمدشاه در غروب سوم اسفند احکام
جداگانهایبرایرضاخانپهلویوسیدضیاءالدین
طباطبایی صادر و روز بعد انتشار داد .رضاخان به
فرماندهی کل قوا منصوب و لقب «سـ ــردار سپه»
گرفت و سیدضیاءالدین مأمور تشکیل کابینه شد.
در حکم احمدشاه برای نخستوزیری سیدضیاء
که خطاب به استانداران و فرمانداران سراسر کشور
انتشاریافتاینچنینآمده«:حکامایاالتووالیات
 در نتیجه غفلتکاری و القیدی زمامداران دورهگذشـ ــته که بیتکلیفی عمومـ ــی و تزلزل امنیت و
آسـ ــایش را در مملکت فراهم نموده ،ما و تمامی
اهالی را از فقدان هیأت دولت ثابتی متأثر ساخته
بود ،مصمم شـ ــدیم که با تعیین شـ ــخص دقیق
و خدمتگـ ــزاری که موجبات سـ ــعادت مملکت را
فراهم نماید ،به بحرانهای متوالی خاتمه دهیم.
بنابراین به اقتضای استعداد و لیاقتی که در جناب
میرزا سیدضیاءالدین سراغ داشتیم عموم خاطر
خود را متوجه معزیالیه دیده ،ایشـ ــان را به مقام
ریاست وزراء انتخاب و اختیارات تامه برای انجام
وظایـ ــف خدمت ریاسـ ــت وزرایی بـ ــه معزیالیه
مرحمت فرمودیم «شهر جمادیاآلخر - ۱۳۳۹
احمدشاه»
امـ ــا این حکـ ــم دوام چندانی نیافـ ــت ،با اینکه
کودتای 3اسفند ۱۲۹۹برایرضاخانسکویپرتابی
شـ ــد به سمت دستیابی به نخستوزیری و سپس
برانداختن حکومـ ــت قاجار و تأسـ ــیس حکومت
مطلقهپهلوی،امابرایسیدضیاءدستاوردچندانی
نداشـ ــت ،دولت او دولت مسـ ــتعجل بـ ــود و تنها
صد روز بعد از کودتا کنار گذاشـ ــته شـ ــد و خود او به
فلسطینولبنانتبعیدشد.
منابعدردفترروزنامهموجوداست

سیدضیاء طباطبایی ،عاملکودتای سوم اسفند
پژوهشگر تاریخ معاصر

سـ ــید ضیاءالدین طباطبایی یـ ــزدی ،در
دوره حیات سیاسـ ــی خود بهعنوان روزنامه
نـ ــگار ،فعال سیاسـ ــی ،عامل کودتای سـ ــوم
اسـ ــفند ،رئیسالـ ــوزرا و نماینـ ــده مجلس،
فعالیت داشته است .اما او را بیشتر با عنوان
عامل کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹میشناسند.
سـ ــید ضیاءالدین طباطبایی یزدی درسـ ــال
 1268ه.ش در شهر شیراز متولد شد .پدرش
سیدعلی آقا یزدی از مدرسان مدرسه عالی
سپهساالر تهران بود .سید علی آقا در یکی از
سفرهایی که در سـ ــال های جوانی به شیراز
داش ـ ـت ،بـ ــا دختـ ــری شـ ــیرازی ازدواج کرد.
سـ ــیدضیاءالدین طباطبایـ ــی ثمـ ــره همین
ازدواج و نخستین فرزند وی بود.
ک سالگی همراه با
سیدضیاء درحدود ی 
والدین خود به تبریز برده شـ ــد .تحصیالت
مقدماتی خود را توسط معلمان خصوصی
درمنزل آموخت .سپس ،با ورود به مدرسه
ثریـ ــای تبریز ،عالوه بـ ــر دروس جدید ،زبان
روسـ ــی را نیز فرا گرفت .پس از آن به شیراز
رفت و عـ ــاوه بـ ــر تحصیالت مذهبـ ــی ،به
فراگیری زبان های فرانسـ ــه و انگلیسـ ــی نیز
پرداخت.
ëëاوضاعایراندردورانپیشازکودتا
بعد از امضـ ــای فرمان مشـ ــروطه ،قبل

عکس :سایت فرادید

محسن پورفوالدچی

از کودتای محمدعلیشـ ــاه و به توپ بستن
مجلس توسط لیاخوف روس ،در سال1907
میالدی به صورت محرمانه قراردادی میان
کشورهای بریتانیا و امپراتوری روسیه در سن
پترزبورگ امضا میشود .بر پایه این قرارداد
بریتانیـ ــا پیشـ ــنهاد تقسـ ــیم ایـ ــران را به دو
منطقه نفوذ میدهد .بر اساس این قرارداد
منطقهشمالیبهامپراتوریروسیهومنطقه
جنوبی به بریتانیا و منطقه میانی بهعنوان
منطقه بیطرف مشخص میشود.
بعـ ــد از کودتای محمدعلیشـ ــاه و قیام
مـ ــردم تبریـ ــز و تمــ ــرد محمـ ــد ولیخـ ــان
خلعتبری ،با فرماندهی ایشـ ــان «نیروهای
شـ ــجاع و چـ ــاالک اردوی شـ ــمال و پیونـ ــد
بـ ــا نیروهای بختیـ ــاری ،با وجـ ــود تهدیدها،
وعدهها و توصیههای سـ ــفارتهای روس و
انگلیس دروارد نشدن به تهران ،در نهایت
در تاریـ ــخ  28تیرمـ ــاه  1288تهـ ــران را فتح
کرد .محمدعلیشاه عزل و به سفارت روس
پناهندهشد.
مدتـ ــی بعـ ــد و زمانـ ــی کـ ــه محمدعلی
شـ ــاه با اسـ ــتفاده از نیروهـ ــای ترکمن قصد
داشـ ــت تاج و تخت از دسـ ــت رفته را با قوه
قهریـ ــه بـ ــاز پسگیرد ،بـ ــار دیگر بـ ــه اردوی
شـ ــمال مأموریت داده شـ ــد تا به این غائله
نیز خاتمه دهـ ــد .علیدیوسـ ــاالر به همراه
میرزامحمدخان سرتیپ و سایر رزمندگان
محال ثالث به همراه پیرم و نیروهای ارمنی
او ایـ ــن توطئـ ــه را خنثی و سـ ــرکوب کردند.
امـ ــا ایـ ــن توطئه آخریـ ــن توطئه دشـ ــمنان

مشروطیت نبود .از فردای پیروزی مشروطه
هر روز توطئهای در کار بود)1( ».
به همـ ــان انـ ــدازه که نیروهای مسـ ــلح
شـ ــجاع و چاالک اردوی شـ ــمال و بختیاری
و مبـ ــارزان تبریز در پیروزی مشـ ــروطه مؤثر
بودنـ ــد ،حضـ ــور ایـ ــن نیروهای مسـ ــلح در
تهران باعث مشکالتی شده بود .پس بروز
اختالفات در بیـ ــن مبارزان ،وقوع ترورهایی
مشـ ــکوک به این اختالفـ ــات دامن میزند.
در همیـ ــن اوضـ ــاع و احـ ــوال روس هـ ــا بـ ــر
اسـ ــاس مفاد قرارداد 1907سـ ــودای اجرای
این قرارداد را در سـ ــر دارند .به بهانه حضور
مورگان شوسـ ــتر در ایران طی اولتیماتومی
خواستار اخراج وی میشوند .با وجود اخراج
او ،قشون روسیه به ایران حمله و تا نزدیکی
تهـ ــران پیشـ ــروی کـ ــرده و پـ ــس از مدتی به
قزوین عقب نشینی میکند .به این ترتیب
بر اسـ ــاس قرارداد1907کل شمال ایران به
اشـ ــغال قشون روسـ ــیه درمیآید .نیروهای
بریتانیایی نیز از شرق و جنوب قسمت های
جنوبی را به اشغال خود درمیآروند .با بروز
جنگ جهانـ ــی اول ایران اعـ ــام بیطرفی
میکند امپراتوری عثمانی به بهانه حضور
نیروهـ ــای امپراتـ ــوری روسـ ــیه و بریتانیا در
شـ ــمال و جنوب بیطرفی ایران را نقض و
غرب ایران را به اشـ ــغال خود درمیآورند.
طی جنگ جهانی اول و بروز قحطی شرایط
برای زندگی مردم ایران بسـ ــیار دشوارشده
بود.
«سـ ــیدضیاء :در سـ ــن شـ ــانزده سالگی

نخسـ ــتین روزنامه خود ،به نام ندای اسالم
را در شـ ــیراز منتشـ ــر کردم .بعدها روزنامه
شـ ــرق ،برق و رعد را نیز منتشـ ــر کردم .رعد
انقالبیتریـ ــن و بزرگترین روزنامـ ــه تند آن
زمان بود .مقاالت و نوشتههای روزنامه رعد،
توجه مردم و خشـ ــم دولـ ــت را برانگیخت.
فشار به حدی بود که ترجیح دادم روزنامه را
تعطیل و ایران را ترک کنم .بار سفر را بستم
و در تابسـ ــتان1917چهار پنـ ــج مـ ــاه پیش از
شروع انقالب ،به روسیه رفتم و در پتروگراد
آن روز و لنینگراد امروز اقامت کردم .انقالب
روسیه در وجود من که مستعد انقالب بودم
اثر عمیق گذاشـ ــت .مـ ــن از نزدیک لنین را
دیدم و درسـ ــخنرانی های متعدد او حاضر
بودم .در آن موقع من زبان روسی را بخوبی
تکلم میکردم و حرفهـ ــای لنین را خوب
میفهمیـ ــدم .روزی که لنین در بالکن یکی
از بناهای کارگری شـ ــهر پتروگـ ــراد اعالمیه
انقالب را خواند من در پایین پنجره ایستاده
بودم ،او در نخستین جمالت نطق انقالبی
خود ،الغای قرارداد تقسیم ایران بین روس
و انگلیس(قرارداد ،)1907چشـ ــم پوشی از
همه مزایا و مطالبات مالی دولت تزاری در
ایران و الغای کاپیتوالسیون را از نظر دولت
تازه شـ ــوروی اعـ ــام کـ ــرد )2( ».روسها تا
زمان انقالب اکتبر برحفظ منافع به دست
آمد ه شان از این قرارداد اصرار داشتند.
«روابط نزدیک سیدضیاء با وثوق الدوله
بتدریج سـ ــبب ایجاد ارتباط دوستانه میان
سید با «مسـ ــتر هاوارد» کنسول انگلیس در

تهرانو«اسمارت»مترجمسفارتانگلیس
شـ ــده بود .این روابط و جایگاه و منزلتی که
سـ ــید درکابینه وثوقالدوله به دست آورده
بـ ــود بتدریج او را نزد انگلیس ـ ـیها بهعنوان
یـ ــک عنصر سیاسـ ــی جسـ ــور وجـ ــا ه طلب
مطرح سـ ــاخت .از اینرو انگلیس ـ ـیها او را
درخدمت کودتایی که خود قرار بود هدایت
آن را برعهده داشته باشند قرار دادند .برای
اجرای این کودتا کمیتهای در منطقه زرگنده
تهران با نام کمیتـ ــه «آهن» به وجود آمد و
سیدضیاء در رأس آن قرار گرفت .این کمیته
که در نزدیکی محل اقامت سفیر انگلیس
تشـ ــکیل شـ ــده بود ،سازمانی سـ ــری بود که
«اینتلیجنس سرویس» سازمان جاسوسی
انگلیس در پوشش آن افراد ورجال گوناگون
را مؤتلف میساخت و استراتژی خود را به
پیش میبرد .سیدضیاء خود رابط جلسات
این کمیته با «نورمن»وزیر مختار انگلیس
در تهران بود.)3( ».
«در روز سـ ــوم اسـ ــفند تهـ ــران در مهار
کامـ ــل کودتـ ــا گـ ــران بـ ــود .اهالـ ــی تهـ ــران
بامداد آن دوشـ ــنبه که از خواب برخاستند
دیدند سـ ــپاهیان قزاق تمام وزارتخانهها،
سـ ــاختمان های دولتی ،کالنتریها و اداره
های پسـ ــت و تلگراف را اشـ ــغال کردهاند.
سـ ــربازها سـ ــرچهارراه هـ ــای اصلـ ــی پاس
میدادنـ ــد و پایتخـ ــت کامـ ــاً در قبضـ ــه
نظامیان بود .حکومت نظامی از نیمه شب
برقرارشـ ــده بود و ورود و خروج شهر اجازه
فرمانـ ــدار نظامی جدید تهران ،سـ ــرهنگ

سیدضیاءالدین طباطبایی (راست) و ابراهیم حکیمی

کاظـ ــم خان سـ ــیاح ،را الزم داشـ ــت .سـ ــید
ضیاء ،دسـ ــت کم در تهـ ــران ،تعزیه گردان
وضع سیاسی بود و رضاخان بیچون و چرا
قزاقان را  -که یگانه نیروی قدرتمند نظامی
مملکت بودنـ ــد – رهبری میکرد .کودتا نه
تنها تکاندهندهترین رویداد چندین نسل
اخیر بود ،بلکه پیدایش سیدضیاء عنصری
تازه در سیاسـ ــت ایران پدید آورد .سـ ــروکار
ما حاال با مردی خود خواسـ ــته است که به
هیچ حزب سیاسی ،اشـ ــرافیت زمیندار یا
دربار سلطنتی بستگی ندارد .وی نخستین
رئیس الـ ــوزرای ایرانی بیعنـ ــوان از ابتدای
قرن نوزدهم به این طرف بود .در نخستین
مالقاتش با شـ ــاه در روز شـ ــنبه 4اسفند ،که
حکم ریاسـ ــت الوزرایی او صادر شـ ــد ،شاه
میپرسـ ــد چه لقبی مایل اسـ ــت به او داده
شود ،سید ضیاء به دنبال عناوین متعارف
نرفت و در عوض از شاه خواست در اعالمیه
انتصاب،ویرا(دیکتاتور)بنامد.شاهحیران
ـوان رومی و
و ناراحـ ــت از عواقـ ــب این عنـ ـ ِ
معانی ضمنی معاصر آن ،که در واقع افاده

قدرت مافوق قانون اساسـ ــی بود ،تقاضای
اور را نپذیرفت «چون تحقیر مقام و منزلت
سلطنت است» .و سـ ــید ضیاء ظاهراً دیگر
در ایـ ــن باره اصـ ــرار نکرد .شـ ــاه در اعالمیه
انتصاب او فقط گفت در نتیجه غفلتکاری
زمامداران گذشته مصمم شدیم شخص
الیقـ ــی را بـ ــه ریاسـ ــت وزار برگماریم .رضا
خان را در مقام فرماندهی قزاقخانه تأیید
و به او عنوان سـ ــردار سپه داد .سیدضیاء در
نخسـ ــتین روز کودتـ ــا ،حتی پیـ ــش از دیدن
شـ ــاه و گرفتن حکـ ــم نخس ـ ـتوزیریاش،
اعالمی ـ ـهای صادر کرده بـ ــود .اظهارات او با
گفتههای رؤسای دولت های پیشین تفاوت
های اساسـ ــی داشـ ــت .هیچ گونه تمجید یا
تملق از شـ ــاه یا ذکری از اداره امور مملکت
تحـ ــت هدایـ ــت اعلیحضـ ــرت در آن دیده
نمیشد)4( ».
سـ ــید ضیاء در دوره چهاردهم مجلس
شورای ملی انتخاب شـ ــد .در جلسه سوم و
چهارم مورخ  16و  17اسفند  1322مصدق
شـ ــدیداً با تصویب اسـ ــتوارنامه سـ ــیدضیاء

مخالفت میکند او در پاسـ ــخ مصدق ،طی
سخنرانی مطالب مهمی را بیان میکند که
مشروح مذاکرات این دو روز بسیار خواندنی
است .در پاسخ به مصدق سیدضیاء اعتراف
میکند که عامل کودتای سوم اسفند او بوده
است نه رضاشاه و او بوده که رضاشاه را پیدا
کرده است.
«این سـ ــردار سـ ــپهی که به شما امنیت
داد آسـ ــایش داد شـ ــما را در کسـ ــب و کار
خودتـ ــان آزاد گذاشـ ــت کـ ــی بـ ــه شـ ــما داد
جز سـ ــیدضیاءالدین اگر او بد اسـ ــت سـ ــید
ضیاءالدین هم البته بد اسـ ــت اگر او خوب
است چرا سـ ــید ضیاءالدین بد است؟ پس
چـ ــرا او خوب اسـ ــت و سـ ــید ضیاءالدین بد
اسـ ــت؟ اگر غرض شخصی نباشد دلیلش
چیست؟ شما که رضاخان را نمیشناختید
این یک سـ ــربازی بود مانند هزاران سـ ــرباز
بدبخت دیگر ،همین رضاخـ ــان بود که در
جنگهـ ــای گیالن برادر زنش کشـ ــته شـ ــد
همیـ ــن رضاخان بـ ــود که با چهارهـ ــزار نفر
قـ ــزاق در قزوین افتاده بـ ــود و پس وامانده
نان و گوشت قشون هندی را چهارماه به او
میدادند کجا بودید؟ آنجا سیدضیاءالدین
او را آورد به شما معرفی کرد)5( ».
دوره ریاست الوزرایی سیدضیاء صدروز
بیشـ ــتر دوام نداشت .رضا شـ ــاه با زیرکی و
تبانی با بریتانیا ،موفق شـ ــد سـ ــیدضیاء را از
سر راه خود بردارد و خود بر تخت سلطنت
بنشیند.
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