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درس هفتم

کودتای ۱۲۹۹
در اين درس با زمينه هاى كودتاى 1299 ش. آشنا مى شويد. اهداف و سياست هاى 
دولت انگلستان پس از شكست قرارداد 1919 م و چگونگى انجام كودتا، از ديگر مباحث 

اين درس است.

اهميت ايران برای انگلستان
با وقوع انقالب سوسياليستی روسيه در اکتبر ۱۹۱۷ م/ ۱۲۹۶ ش. که به حکومت تزارها در 
شمال  نيروهای خود را از  سرگرم شدن به مشکالت داخلی خود،  پايان داد، روس ها به سبب  روسيه 

ايران بيرون بردند. 
انگلستان در ايران فراهم شد. انگليسی ها که  در نتيجه، زمينه برای سلطه ی انحصاری دولت 
در صحنه ی سياسی ايران بی رقيب مانده بودند، سياست خارجی خود را، با توجه به تحوالت سياسی 
جهان پس از جنگ جهانی اول، تغيير دادند. تسلط بر منطقه ی حساس خاورميانه و منابع نفت آن که 
اهميت آن در جنگ جهانی اول مشخص شده بود و ايجاد کمربند آهنين در برابر نفوذ شوروی، از جمله 

سياست های جديد دولت انگلستان در خاورميانه بود. 
تا پيش از خارج شدن نيروهای روسی از ايران، سياست دولت انگلستان، بر پايه ی جلوگيری از 
ايجاد حکومت مرکزی قدرتمند در ايران بود. اما پس از وقوع اين تحوالت سياست انگلستان، به سوی 
ايجاد حکومت مرکزی مقتدر در ايران متمايل شد؛ زيرا دولت انگلستان برای تثبيت منافع دائمی خود 
در ايران، کنترل منطقه ی حساس خاورميانه و سرکوب نهضت های ضد استعماری در کشور، نيازمند به 

يک دولت مرکزی قدرتمند بود. 
پس از جنگ جهانی اول در واکنش به نفوذ بيگانه و فساد حاکم بر کشور جنبش ضد استعماری 
«جنگل» به رهبری ميرزا کوچک خان،روحانی مبارز، شکل گرفت. هم زمان با آن، شيخ محمد خيابانی 
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برگی از تاريخ

در تبريز، ُکلنل محمد تقی خان ِپسيان در خراسان و تنگستانی ها در 
جنوب، با حمايت علمای فارس، قيام های پی در پی را عليه نفوذ 
سنگين  مخارج  اضافه ی  به  مسائل،  اين  دادند.  سازمان  انگلستان 
پليس جنوب که از سوی انگليسی ها اداره می شد و اهميت روز افزون 
نفت، ضرورت وجود يک حکومت مرکزی مقتدِر وابسته را، برای 

انگلستان، دو  چندان می کرد.۱

ميرزا کوچک    خان (۱۲۶۰ ــ۱۳۰۰ ش)
يونس، معروف به «کوچک خان»، فرزند ميرزا بزرگ، در سال ۱۲۶۰ ش. در خانواده ای مذهبی 
چشم به جهان گشود. در سال های اوليه عمر به مدرسه ی «حاجی حسن» در صالح آباد رشت رفت و به 
تـحصيالت دينی مشغول شد اما حوادث ناگوار کشور و نفوذ بيگانگان، امر جهاد را ضروری تر از هر 
کار ديگر می نـمود. بنابراين، در اواخر سال ۱۲۹۵ ش. در حوالی تالش کميته ای به نام «اتـحاد اسالم» 
تشکيل داد، و قيامی مسلحانه را عليه بيگانگان آغاز کرد. او اصول نهضت را بر پايه ی اسالم و تبعيت 
از تعاليم آن بنا کرد. اين نهضت، بعد از مشروطه، يکی از بزرگ ترين قيام هايی بود که عليه نابه سامانی 
موجود و نـجات کشور از نفوذ بيگانگان شکل گرفته بود. نهضت مذکور و رهبر آن، يکی از مانع های 
اصلی نفوذ انگليس در ايران، و به ويژه، اجرای قرارداد ۱۹۱۹م وثوق الدوله با آن دولت بود. ميرزا 

کوچک خان تا آخرين نفس در راه وطن جنگيد و سرانـجام در ۱۱ آذر ۱۳۰۰ به شهادت رسيد.
بيش تر اعضای نهضت جنگل، دارای باورها و روحيه ی مذهبی بودند. آنان برخی از باورهای خود 
را در روزنامه  ی جنگل چنين اعالم کردند: «ما به نام اتحاد اسالم قيام کرديم. نبايد مسلمانان برادرکشی 
عمومی  دشمن  استفاده به  مجال  افتاده و  مذهبی، به جان هم  عناوين  ساير  کنند و به نام شيعه و سنی و 
بدهند. و به حکم اين که ما ايرانی و مسئول و وظيفه دار حفظ اين آب و خاک هستيم، ايران و وطن مقدس 
ايرانيان، در نظر ما بر تمام بالد و ممالک اسالمی مقدم است و بعد از موفقيت به انجام وظايف ايرانيت، 

البته برادران اسالمی مادامی که به وظايف اخوت خود عمل کنند بر ديگران مقدم خواهند بود…۲

۱ــ مخارج ساليانه ی پليس جنوب، طبق برآورد هشت ماهه، بالغ بر پانصد و سی ميليون ِقران بود. پس از امضای قرارداد ۱۹۱۹م مقرر شد 
جهت   (.۴۱۷ ص  شنيده ها»،  و  کحال زاده، «ديده ها  دهند. (ن.ک:  تشکيل  متحدالشکل  قشون  يک  جنوب،  پليس  همراه  به  ايران،  نظامی  قوای  ساير 
اطالع بيش تر ن.ک: شيخ االسالمی، اسناد محرمانه ی وزارت خارجه ی بريتانيا، ج ۱، ص ۵۰ ــ۵۳ و ۵۸  ــ۶۰؛ سفيری، پليس جنوب، ص ۲۵۵؛ بيات، 

جنگ جهانی اول در جنوب ايران، ص ۱۴۲.
ـ   ۱۸؛ فخرايی، سردار  ـ   ۳۸؛ عظيمی، نهضت جنگل به روايت اسناد وزارت امور خارجه، ص ۱۵ـ ٢ــ رواسانی، نهضت جنگل، ص ۳۶ـ

جنگل، ص ۵۰  ــ۵۹.

محمد تقی خان پسيان
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تسلط انگلستان بر نيروهای نظامی ايران
انگلستان پس از انقالب سوسياليستی روسيه در صدد برآمد که نيروی قزاق و قوای نظامی 
ايران را به اختيار و اداره ی خود درآورد. هم چنين، به بهانه های مختلف از جمله «خطر کمونيسم»، 
حاضر به بيرون بردن قوای نظامی خود از ايران نبود. نيروهای روسيه، پس از اين که ناحيه های جنوبی 
کشور خود را از عنصرهای مخالف پاک سازی کردند، در تعقيب گروه هايی از آنان، وارد شهرهای 
شمالی ايران شدند. نيروهای انگليسی در مقابله با نيروهای  دولت انقالبی شوروی شکست خوردند 
و عقب نشينی کردند. در چنين شرايطی بود که دولت انگلستان، «ژنرال آيرون سايد» را به فرماندهی 

نيروهای خود در ايران برگزيد.  

قرارداد ۱۹۱۹
هنگامی که وثوق الدوله در سال ۱۲۹۸ ش. به نخست وزيری رسيد، دريچه ای تازه برای اجرای 
وثوق الدوله  ميان  محرمانه  مذاکرات  انجام  شد. با  گشوده  ايران  انگلستان، در  استعماری  سياست های 
منعقد  کاکس»  ــ  «وثوق الدوله  قرارداد  به  موسوم  ش   ۱۲۹۸ م./   ۱۹۱۹ قرارداد  ِسرِپرسی  کاکس،  و 

گرديد. 
سيستم    شکل گيری  موجب  شد،  داشته  نگه  محرمانه  کامالً  ابتدا  در  که  قرارداد  اين  محتوای 
«تحت الحمايگی» ايران از سوی دولت انگليس می شد، زيرا به موجب آن، نظارت بر تشکيالت نظامی، 

مالی و سياسی ايران، منحصرًا در اختيار مستشاران انگليسی قرار می گرفت.۱
مذهبی  ــ  سياسی  شخصيت های  و  آزادی خواهان  مخالفت  موجب  قرارداد،  اين  خبر  انتشار 

ايران شد.

۱ــ برای کسب اطالع بيش تر از مفاد قرارداد ۱۹۱۹، ن. ک: مکی، «تاريخ بيست ساله ی ايران»، ج۱، ص  ۳۹؛ نيز: هوشنگ مهدوی، 
«تاريخ روابط خارجی ايرانی»؛ ص ۳۹۵؛ لسانی، «طالی سياه يا بالی ايران»، ص۲؛ ديگار، ژان پير و ديگران، «ايران قرن بيستم»، ص ۷۱؛ 
رايت، دنيس؛ «انگليسی ها در ميان ايرانيان»، ص ۲۰۷؛ ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج۲، ص ۱۶۱ ــ ۱۶۲؛ اعظام قدسی، «خاطرات من يا 

صد سال تاريخ ايران»، ج۲، ص ۶۶؛ واليتی، «تاريخ روابط خارجی ايران» دوره ی اول مشروطه، ص ۵۹.
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شيخ محمد خيابانی

خيابانی اصالح گری ژرف نگر، روحانی ا ی آگاه، آزادی خواهی 
روشنگر و مجاهدی مؤمن از شاگردان آيت الله ميرزا ابوالحسن انگجی 
بود. از علم منطق، حکمت، کالم، تاريخ، طبيعيات، نحو و هيئت بهره 
داشت و به اخالق نيک و زهد و تقوا معروف بود. مدتی در مسجد 
کريم خان تبريز، محله ی خيابان، امامت جماعت بود و جمعيتی بسيار به 
او اقتدا می کردند. پس از بسته شدن قرارداد ننگين وثوق الدوله که ايران 
را تـحت الحمايه ی انگليس می کرد، تبريز را عليه آن شوراند و شهر را 

تصرف کرد. وی در صدد تشکيل حکومتی بر مبانی اسالم بود. 
سرانجام اين سرباز رشيد اسالم و آزادی، به وسيله ی حاکم وقت ايالت آذربايجان، مخبرالسلطنه 
هدايت، به شهادت رسيد. ملک الشعرای بهار در وصف او مرثيه ی بلندی سرود که بيتی از آن چنين 

بود:
سرتاسر ايران، کفن سرخ بپوشد گر خون خيابانی مظلوم بجوشد  

شخصيت های  ديگر  و  مدرس  آيت الله  تالش های  و  مردم  مخالفت های  اوج گيری  با  سرانجام، 
سياسی، اجرای قرارداد وثوق الدوله متوقف ماند. 

کودتای ۱۲۹۹
شکست انگلستان در اجرای قرارداد ۱۹۱۹م، آغازی برای طرح کودتای ۱۲۹۹ ش. به شمار 
می رود.۱سياستمداران انگلستان با تجربه ی لغو قرارداد وثوق الدوله، در سياست خارجی خود تجديد نظر 
کردند و به جای «مداخله ی مستقيم» در امور داخلی ايران روش «مداخله ی غيرمستقيم» را در پيش 

گرفتند. 
عامل ديگری که آن دولت را به سمت سياست مداخله ی غيرمستقيم سوق داد، نفرت تاريخی مردم 
مسلمان ايران از نظام استعماری انگلستان بود. يکی از شاخصه های سياست مداخله ی غيرمستقيم، 

تحت عنوان «راهبرد نفوذ نامرئی»۲ بود. 

۱ــ جهت اطالع بيش تر ن.ک: لوسوئر، «زمينه چينی های انگليس برای کودتای ۱۲۹۹»، ص ۷۱.
۲ــ استراتژی نفوذ نامرئی: مبتنی بر دخالت غيرمستقيم در ارکان حاکميت ايران بود.
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عامالن کودتا
افرادی  نيازمند  ايران،  در  خود  استعماری  برنامه های  و  هدف ها  اجرای  برای  انگليس  دولت 
بود که قادر به اجرای سياست های مورد نظرش باشند. برای اين منظور، يک فرد سياسی و يک فرد 
نظامی را انتخاب کرد. اين دو نفر، سيد  ضياء  الدين طباطبايی (مدافع قرارداد ۱۹۱۹) و رضاخان ميرپنج 

(فرمانده ی نيروی قزاق) بودند. 

بيش تر بدانيد
حسن اعظام قدسی در کتاب خاطرات خود، علت های کودتای انگليسی ۱۲۹۹ را چنين بيان 
کرده است: «روزی برحسب خواسته ای با قنسول انگليس در مشهد مالقاِت دوستانه ای انـجام شد. 
قنسول انگليس گفت:  بعد از مأيوس شدن از قراردادی که با وثوق الدوله منعقد گرديد [قرارداد ۱۹۱۹ ]، 
لطمه ی بزرگی به سياست انگلستان وارد شد که شايد کم تر سابقه داشت. اين بود که زمامداران انگلستان 
در مقام عمل تصميم گرفتند که طرح و نقشه ی خود را به صورت ديگری به اجرا درآورند: اول اين که 
در ايران قوای نظامی و سياسی در يک جا متمرکز شود. دوم، استقالل پول ايران از راه نشر اسکناس 
در  خاصه  عشاير،  ميان بردن  از  چهارم،  گردد].  نفت [امکان پذير  قرارداد  تـجديد  سوم،  يابد].  [رواج 
نقاط مرزی ايران. پنجم، از بين بردن روحانيون و ضعيف کردن آن ها که عامل شکست های انگلستان 
خنثی کردن  برای  وسيله  بزرگ ترين  خود  که  (ع)  حسين  امام  عزاداری  بساط  برهم زدن  ششم،  بودند. 
سياست دولت انگلستان بود. هفتم، گرفتن کارهای بزرگ از مردان دورانديش و دادن آن ها به دست 

اشخاص فرومايه و بی ايمان… »۱

مقاصد  نظامی،  مستقيم  سلطه ی  بدون  و  داخلی  مهره های  توسط  که  بود  اين  انگلستان  نقشه ی 
خود را در ايران تأمين کند.۲

چگونگی اجرای کودتا
صورت  قزوين  در  مالقاتی  کودتا،  عامل  دو  ميان  آيرون سايد،  حضور  با   ۱۲۹۹ ماه  بهمن  در 
گرفت. در اين ديدار، رضاخان پذيرفت که پس از فتح تهران توسط نيروهای قزاق، مقام نخست وزيری 

به سيد ضياءالدين طباطبايی سپرده شود.  
با توجه به اين که فرمانده ی نيروهای ژاندارم و ديگر محافظان پايتخت قبًال از سوی انگليسی ها 

۱ــ اعظام قدسی، خاطرات من يا تاريخ صدساله ی ايران، ج ۲، ص ۶۵.
٢ــ ن. ک: رايت، «انگليسی ها در ميان ايرانيان»، ص ۲۰۸ ــ ۲۱۴.
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تطميع شده بودند، نيروهای کودتاچی بدون هيچ گونه مقاومت جّدی، در سّوم اسفند ماه، شبانه وارد تهران 
شدند و تمام مناطق حساس پايتخت را به اشغال خود در آوردند.۱

بيش تر بدانيد
نوشته   ۱۲۹۹ دی ماه   ۲۴/  ۱۹۲۱ ژانويه ی   ۱۴ در  خود  يادداشت های  در  سايد  آيرون  ژنرال 
است: «شخصًا عقيده دارم که پيش از آن که از اين جا بروم بتوانم قوای قزاق را به حال خود رها کنم. 
در واقع يک ديکتاتوری نظامی می تواند گرفتاری های ما را برطرف کند و ما را قادر خواهد ساخت که 

بی هيچ دردسری، اين کشور را ترک کنيم».
وی پس از مالقات با رضاخان در ۱۲ فوريه ی ۱۹۲۱ / ۲۳ بهمن ماه ۱۲۹۹ اعالم کرد:«من با 

رضاخان مصاحبه کردم، و سرکردگی [قوای] قزاق ايرانی را به طور قطع به او سپردم»۲.

طباطبايی،  ضياءالدين  سيد   دستور  به  بالفاصله  و  شد  مستقر  کودتا  حکومت  تهران  تصرف  با 
بسياری از شخصيت های سياسی، از جمله آيت الله مدرس، که از مخالفان سياست های انگلستان در 
ايران بود، دستگير و روانه ی زندان شد. سيد ضياء چند روز پس از کودتا به حضور احمدشاه رفت و 

رسمًا کابينه ی خود را تشکيل داد. 

فکر کنيد و پاسخ دهيد :
آيا می دانيد تفاوت استعمار نو و استعمار کهنه چيست؟

ـ۸٦؛  ـ   ۶۵ و ۷۴ـ  ۱ــ برای مطالعه  ی بيش تر درباره ی کودتای ۱۲۹۹ ن.ک: ملک الشعرای بهار، «احزاب سياسی ايران»، ج۲، ص ۵۵    ـ
ـ  ۱۵۹، مدنی، «تاريخ سياسی معاصر ايران»،  مکی، «تاريخ بيست ساله»، ج ۵، ص ۲۴۳ ــ ۲۴۶؛ کرونين، «ارتش و حکومت پهلوی»، ص ۱۳۱ـ

ج ۱، ص ۹۷ ــ۹۹؛ «خاطرات سری آيرون سايد»، ص ۳۶۶ ــ ۳۶۸؛ رايت، «انگليسی ها در ميان ايرانيان»، ص ۲۱۵ ــ۲۰۰.
ـ       ۲۲۵. ۲ ــ «خاطرات سری آيرون سايد»، ص ۲۱۸ ـ

نيکی کدی در اين باره چنين نوشته است: «اکنون اين مطلب روشن شده که فرمانده نيروهای انگليسی ايران، ژنرال آيرون سايد، 
ابتدا به رضاخان کمک کرد که قدرت را در تيپ قزاق به دست آورد، سپس او را به انجام کودتا تشويق نمود. (کدی، «ريشه های انقالب»، 

ص ۱۳۷.)
درباره ی نقش آيرون سايد در کودتای ۱۲۹۹، هم چنين ن. ک: شيخ االسالمی، «قتل اتابک»، ص ۲۸۶؛ رايت، «انگليسی ها در ميان 

ايرانيان»، ص ۲۰۸ ــ   ۲۱۱؛ «خاطرات و سفرنامه ژنرال آيرون سايد»، ص ۴۷ به بعد؛ «خاطرات سری آيرون سايد»؛ ص ۸     ــ۳۶۶. 
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سيد ضياء که مورد حمايت کامل سفارت انگليس بود، به قصد منحرف ساختن افکار عمومی، 
با تبليغات فراوان، قرارداد ۱۹۱۹ را که به همت افرادی چون آيت الله مدرس عمًال متروک مانده بود، 
لغو کرد، تا برای سرپوش نهادن بر نقش انگلستان در کودتا، دولت خود را کابينه ای ملی و ضدانگليسی 

نشان دهد. 
ظاهرسازی های سيد ضياء و تندروی های 
او، موجی از مخالفت را عليه وی برانگيخت. 
از سوی ديگر، خودسری های رضاخان سردار 
سپه در اختصاص درآمد شهرداری و اداره های 
ماليه به نفع قزاق های زير فرمانش، بر مشکالت 
دولت می افزود. بروز اختالف و جنگ قدرت 
ميان سيد ضياء و رضاخان، سيد ضياء را وادار 
کرد که وزارت جنگ را به او واگذار کند. به اين 
ترتيب، رضاخان، دومين گام را در راه رسيدن 

به حکومت برداشت. 
ميان  اختالف  از  که  انگلستان  دولت 
گرفت  تصميم  بود،  آگاه  رضاخان  و  سيد ضياء 

که از رضاخان حمايت کند. 
به گفته ی مورخان، رضاخان از استعدادی 

خارق العاده و برتر از ديگران برخوردار نبود، اما به خاطر روحيه ی استبدادی و نظامی گری اش، در مقايسه 
با رجال هم عصر خود برجستگی هايی داشت که او را در رسيدن به اهدافش ياری می کرد. وی در راه 
رسيدن به موقعيت مورد نظرش، نيت و قصد خود را تا آخرين لحظه مکتوم می داشت. به عالوه، چنان 
که خود او گفته است، از زير هيچ کاری شانه خالی نمی کرد.۱بنابراين به آسانی می توانست برای مردان 

سست اراده و ناکارآمد خاندان قاجار، جای گزين مناسبی باشد.

۱ــ ارفع، در خدمت پنج سلطان، ص ۱۹۵؛ هم چنين ن.ک: بهار، تاريخ احزاب سياسی تا انقراض قاجاريه، ج ۱، ص ٦١  ــ٧٠؛ 
ـ      ۱۴٨؛ بهبودی، خاطرات سليمان بهبودی، شمس پهلوی و علی يزدی، ص ۲٠ــ۲٥؛  فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج ۲، ص ۱۴٥ـ

مکی، تاريخ بيست ساله ايران، ج ۱، ص ۴۷۷.

رضا خان
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بيش تر بدانيد
ژنرال آيرون سايد که يکی از عامل های خارجی کودتا بود، در «خاطرات سّری» خود نوشته 
است: «من اطالع پيدا کردم که رضاخان نقشه ی کودتا را با موفقيت در تهران اجرا کرده است. تصور 
می کنم همه ی مردم ايران بر اين عقيده باشند که نقشه ی کودتا را من کشيده و اجرای آن را از پشت پرده 

نظارت کرده باشم. اگر راسِت مطلب را بخواهم بنويسم، حقيقت هم همين است.»۱
از  يکی  تنها  او  زيرا  نيست،  واقعيت  همه ی  است.  کرده  بيان  سايد  آيرون  که  آن چه  البته 
در  که  بودند  پنهانی  و  آشکار  دست های  اصلی،  عامل های  و  طراحان  بود.  کودتا  اجرايی  عامالن 
حاکميت دولت انگلستان قرار داشتند. آنان با توسل به چند واسطه، گرداننده ی اصلی اين غائله 
بودند و بی آن که رّدپايی آشکار از خود باقی بگذارند، کودتا و چگونگی صعود رضاخان به سلطنت 

را مديريت می کردند. 
يکی از اين عامل ها ِسر وينستون چرچيل وزير مستعمرات وقت انگليس بود که در آن زمان، 
نقشی مؤثر در تعيين سياست خارجی انگلستان داشت. او بر اين باور بود که دولت انگلستان نبايد در 
امور ايران دخالت مستقيم و آشکار داشته باشد؛ بلکه بايد با استفاده از سياست دخالت غير مستقيم و 
ايجاد يک حکومت مقتدر و در عين حال وابسته، مقاصد و مطامع دولت انگلستان را در ايران عملی 
سازد. اين سياست با هدف کاهش نفوذ شوروی در منطقه حساس خاورميانه توسط سه کشور ايران، 
ترکيه و افغانستان بود. روی کار آمدن سه عامل وابسته به سياست انگلستان، يعنی رضاخان در ايران، 

آتاتورک در ترکيه و امان الله خان در افغانستان، نتيجه ی اين سياست به شمار می رود. 
عالوه بر نقش تعيين کننده ی وينستون چرچيل در روی کار آمدن حکومت های وابسته، بايد از 
نقش دستگاه جاسوسی و اطالعاتی انگلستان، و اردشيرجی (رپيورتر)۲، در ظهور سلسله ی پهلوی و 

کودتای  ننگين سوم اسفند ۱۲۹۹ ياد کرد. 

١ــ «خاطرات سری آيرون سايد»، ص ۳۳۷.
٢ــ برای دريافت اطالع بيش تر، ن.ک: «ظهور و سقوط سلطنت پهلوی»، ج۱، ص ۸۴ و ج۲، ص ۹۸، ۱۱۵، ۱۲۴، ۱۳۸ و ۱۴۲؛ 
دکتر محمد مصدق با بيان خاطره ای به نقل از سردار سپه (رضا شاه) گواهی می دهد که انگليسی ها او را روی کار آوردند. (کی استون، سياست 

موازنه منفی، ص ۳۴؛ ن.ک: دولت آبادی، حيات يحيی، ج ۴، ص ۳۴۳.)
ژنرال آيرون سايد در خاطرات خود اعتراف می کند، از طريق اردشيرجی با رضاخان آشنا شده است. سردنيس رايت نيز در کتاب خود 
می نويسد، اردشيرجی برای نخستين بار در ۱۹۱۷ م با رضاخان آشنا شد و او را در جريان مأموريت آيرون سايد قرار داد. اردشيرجی، شاه را به 
آيرون سايد معرفی کرد. (آيرون سايد، خاطرات سری آيرون سايد، ص ۳۳۸؛ رايت، انگليسی ها در ميان ايرانيان، ص ۲۰۹؛ وصيت نامه ی اردشير 

ريپورتر، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج ۲، ص ۱۵۲.)
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دنبال  خاور ميانه  منطقه ی  در  سياست هايی  چه  اول  جهانی  جنگ  از  پس  انگلستان  دولت  ۱ ــ 
می کرد؟

چه  ايران  در  روس  و  انگليس  نظامی  نيروهای  ترکيب  در  اول  جهانی  جنگ  پايان  از  پس  ۲ ــ 
تغييراتی ايجاد شد؟

۳ ــ ماهيت قرارداد ۱۹۱۹ ايران و انگليس چه بود؟ 
۴ ــ چه عواملی انگلستان را در دوران بعد از جنگ جهانی اول به سوی مداخله ی غير مستقيم 

در ايران سوق داد؟  
۵ ــ سيد ضياء الدين طباطبايی پس از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ به چه اقداماتی دست زد؟ 

۶ ــ دولت سيد  ضياء  الدين طباطبايی با چه مشکالتی مواجه بود؟ 

با راهنمايی دبير محترم، متن قرارداد ۱۹۱۹ را از يکی از منابع پيدا کنيد و چند بند از آن را در 
کالس بررسی کنيد.

مت م، محت دبي راهنماي با

انديشه و جست  و جو

پ انگلستان دولت ۱

پرسش های نمونه
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درس هشتم

رضاخان؛ تثبيت قدرت
در اين درس به رويدادهاى پس از سقوط كابينه ى سياه، دوران تثبيت قدرت 

رضاخان تا نخست وزيرى و جمهورى خواهى او مى پردازيم.

سقوط کابينه ی سياه۱
عمر دولت سيد ضياء الدين طباطبايی کوتاه بود. او پس از گذشت سه ماه، از مسند قدرت کنار 
گذاشته و با حمايت انگلستان از کشور خارج شد و به فلسطين که در آن زمان تحت قيمومت انگليس 
بود، رفت. پس از سيد ضياء،  قوام السلطنه۲ مأمور تشکيل کابينه شد. سفارت انگلستان پيشنهاد کرد 
با  پيشنهاد  اين  اما  شود  منصوب  وزيری  نخست  کودتا، به  ديگر  عامل  رضاخان،  سيدضياء ،  بعد از  تا 

مخالفت احمد شاه روبه رو شد و قوام به نخست وزيری رسيد.۳

دولت های ناپايدار
بعد از کودتای ۱۲۹۹ ش. جاه طلبی های رضاخان، َابری از خودکامگی و استبداد در آسمان ايران 
ايجاد کرد. در اين زمان دولت های ناپايدار يکی پس از ديگری تشکيل شد اما رضاخان، با وجود تعويض 
کابينه های سيد ضياء۴، قوام السلطنه۵، مشيرالدوله۶ و مستوفی الممالک۷، هم چنان بر مصدر قدرت و وزارت 

۱ــ کابينه ی سيدضياء الدين طباطبايی به دليل اعمال خشونت و تندروی به کابينه ی سياه معروف شد.
۲ــ احمد قوام (قوام السلطنه) از وابستگان معروف انگلستان و برادر وثوق الدوله، عاقد قرارداد ننگين ۱۹۱۹م بود. 

۳ــ مکی، «تاريخ بيست ساله ايران»، ج۱، ص ۳۶۴. 
انجاميد. او پس از خارج     شدن از ايران به  ۱۳۰۰  به طول  ۱۲۹۹ تا خرداد سال  طباطبايی از اسفند  ۴ــ نخست وزيری سيد  ضياء الدين 

سرزمين های اشغالی فلسطين رفت و اقدام به خريد زمين های مسلمانان و فروش آن ها به صهيونيست های اشغال گر کرد. 
۵  ــ قوام السلطنه بعد از کودتا تا نخست وزيری رضاخان، دوبار منصب نخست وزيری را به عهده گرفت. بار اول از خرداد تا بهمن ماه 

۱۳۰۰ و نوبت دوم از خرداد تا بهمن ماه سال ۱۳۰۱  ادامه يافت.
۶   ــ نخست وزيری مشير الدوله بار اول از بهمن ۱۳۰۰ تا خرداد ماه ۱۳۰۱ و نوبت دوم از خرداد تا  آبان ماه ۱۳۰۲  ادامه يافت.

٧  ــ نخست وزيری مستوفی الممالک از بهمن ماه ۱۳۰۱ تا خرداد ماه سال ۱۳۰۲ ادامه يافت.
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جنگ باقی  ماند. او در طول اين مدت، تسلطش را بر ارتش تثبيت کرد، ژاندارمری را از «وزارت داخله» 
(وزارت کشور) به «وزارت جنگ» انتقال داد و بر نفوذ خود افزود.۱

فکر کنيد و پاسخ دهيد :
به نظر شما چرا رضاخان و انگليسی ها بيش تر به نيروهای نظامی و انتظامی متکی بودند؟ 

اقدام های خودسرانه و خشونت آميز رضاخان در دوران تصدی وزارت جنگ، منجر به طرح استيضاح 
او در مجلس، به رهبری آيت الله سيد حسن مدرس شد اما رضاخان، با طرح شايعه ی استعفای خود و 
صحنه   سازی، طرفدارانش را عليه مجلس تحريک کرد و مخالفان را مورد ضرب و شتم و ارعاب، قرار داد. 

بيش تر بدانيد
آيت الله مدرس در جلسه ی سيزدهم مجلس 
چهارم (مهر ماه ۱۳۰۱)  خطاب  به  نمايندگان  مردم  
اعالم  کرد: «شماها مگر ضعف نفس داريد که اين 
ما  می گوييد؟!  سخن  پرده  در  و  می زنيد  را  حرف ها 
از  داريم.  قدرت  کس  هر  بر  مجلس]  [نـمايندگان 
رضاخان  [سردار سپه]  هيچ ترس و واهمه ای نداريم. 
ما قدرت داريم پادشاه را عزل کنيم. رئيس الوزراء را 
بياوريم، سؤال کنيم، استيضاح کنيم، عزلش کنيم. و 
همچنين، رضاخان را استيضاح کنيم؛ عزل کنيم، برود 
در خانه اش بنشيند … قدرتی که مجلس دارد، هيچ 
چيزی  هر  بر  مجلس  بايستد.  مقابلش  نمی تواند  چيز 

قدرت دارد.»۲

طرفداران و حاميان رضاخان، به شکلی سازمان يافته، راه او را در دست يابی به مقاصد شومی 
که در سر داشت، هموار می کردند. تيمورتاش، داور، تقی زاده و تدّين، از نمايندگان تجّددطلب مجلس 
و سليمان ميرزا که از اولين پايه گذاران «جريان کمونيستی» ايران به حساب می آمد، به همراه بعضی از 

١  ــ ن. ک: آبراهاميان، ايران بين دو انقالب از مشروطه تا انقالب اسالمی، ص ۱۰۷ و ۱۰۸. 
٢ــ ن. ک: مکی، «تاريخ بيست ساله»، ج۲، ص ۱۷۰.

سيد حسن مدرس نماينده ادوار مختلف 
مجلس شورای ملی
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فراماسونرهای۱ شناخته شده، نظير محمد علی فروغی، به دفاع از رضاخان پرداختند. در چنين شرايطی، 
با  کوشيد  او  می کرد.  ايستادگی  رضاخان  خودکامگی  با  مبارزه  ميدان  در  سرسختانه  مدرس،  آيت الله 
همراهی عده ای از نمايندگان مجلس، دولت و دربار را از سلطه ی استعمار انگليس و رضاخان نجات 

دهد و تا پای جان، در اين راه پايداری کرد. 

نخست وزيری رضاخان
رضاخان با تبليغ های گسترده، دسيسه چينی و دستاويز قراردادن ناامنی در کشور، خواهان قدرت 
و اختيارات بيش تری شد. سرانجام نيز، با وجود مخالفت ها، نه تنها موفق به تثبيت موقعيتش شد، بلکه 

احمد شاه و مجلس را ناچار به انتخاب خود به نخست وزيری کرد اما اين، هدف نهايی او نبود. 
احمد شاه در سوم آبان ماه ۱۳۰۲ فرمان نخست وزيری او را صادر کرد و بالفاصله به اروپا رفت. 
شاه با اين اقدام، عمًال کشور را به دست رضاخان سپرد. انگليسی ها و عوامل وابسته ی آن ها، از يک 
سو چنين تبليغ می کردند که وضع کشور بحرانی و آشفته است و به شاه توصيه کردند که برای مدتی 
کشور را ترک کند و از ديگر سو، خروج احمد شاه را از کشور، نشانه ی بی کفايتی و بی عالقگی اش به 

ايران اعالم کردند! 

قدرت طلبی به اسم جمهوری خواهی
پيشنهاد  ايران  برای  را  معينی  حکومتی  نظام  انگلستان   ،۱۲۹۹ کودتای  ابتدای  از  چه  اگر 
نکرده بود اما با انتخاب رضاخان و حمايت از او، آشکار بود که هدف های مورد نظرش در ايران، 
تنها از طريق استقرار يک حکومت مستبد امکان پذير است. الزمه ی اين کار، تغيير نظام حکومتی 

در ايران بود.
دولت  حمايت  با  (آتاتورک)  پاشا  کمال  مصطفی  ايران،  در  رضاخان  نخست وزيری  با  همزمان 
انگلستان، در کشور عثمانی (ترکيه) به قدرت رسيد. او نظام امپراتوری عثمانی را لغو و نظام «جمهوری» را 
تأسيس کرد. اين واقعه، بهانه ی مناسبی برای جايگزينی حکومت رضاخان به جای سلطنت قاجار بود. 

۱ــ سابقه ی پيدايش فراماسونری به چند قرن پيش بازمی گردد. گروه های فراماسونری در کشورهای اروپايی در واقع انجمن هايی بودند 
که توسط سياستمداران و تحصيل کردگان تشکيل می شد. آنان ابتدا مدعی تالش برای همه انسان ها بودند اما به تدريج شبکه های قدرتمندی شدند 
که برای به دست گرفتن قدرت تالش می کردند. دين زدايی يکی از اهداف فراماسون ها بود. فراماسون ها در کشورهای آسيا و آفريقا به عنوان 
عوامل استعمار و در جهت پيشبرد منافع دولت های استعماری ای چون انگلستان عمل می کردند. فراماسون ها در ايران از مرّوجان غرب زدگی 

و مدافعان منافع دولت های استعماری به شمار می روند. 
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رضاخان به سرعت و با اعمال نفوذ و تقّلب، انتخابات دوره ی پنجم مجلس شورای ملی را 
برگزار کرد و در پناه حمايت حزب ها و جريان های سياسی طرفدار خود توانست اکثريتی از نمايندگان 
موافق و طرفدار خود را روانه ی مجلس کند. با وجود اين، نمايندگانی چون آيت الله مدرس، مستوفی 
الممالک، دکتر مصدق، مشير الدوله و مؤتمن الملک نيز که مورد توجه مردم بودند، به مجلس راه 

يافتند. 
پس از تشکيل دوره ی پنجم مجلس در بهمن ماه ۱۳۰۲ کوشش برای برقراری نظام جمهوری 
در ايران، با اتحاد حزب «تجّدد» به رهبری داور، تيمورتاش و تدّين و حزب «سوسياليست»، به رهبری 
سليمان ميرزا اسکندری آغاز شد. آيت الله مدرس که از ماهّيت جمهوری رضاخانی به خوبی آگاه بود، 
رهبری مخالفان را در دست گرفت. او به همراه عده ای ديگر از نمايندگان اقليت مجلس، مخالفت خود 

را با طرح جمهوری خواهی که يک نامزد (رضاخان) نيز بيش تر نداشت، ابراز کرد. 
آيت الله مدرس، طی نطقی اعالم کرد: «مبنای اين جمهوری، بنا بر اراده ی ملت نيست. 
بلکه انگلستان می خواهد آن را به ملت ايران تحميل نمايد، تا حکومتی را که صد  درصد دست نشانده 
و تحت اراده ی خود باشد در ايران برقرار سازد… اگر واقعًا نامزد و کانديدای جمهوری فردی 
دريغ  مساعدتی  و  کمک  هيچ  از  و  می کردم  موافقت  او  با  حتمًا  بود،  دوست  وطن  و  آزادی خواه 

نمی ورزيدم»۱.
سرانجام، مخالفت نمايندگان اقليت مجلس، علما و مردم با طرح جمهوری رضا خانی، مقاصد 

او را با شکست روبه رو کرد. 

برکناری سلسله ی قاجار و تغيير سلطنت
رضاخان و هوادارانش پس از شکست طرح جمهوری خواهی، درصدد برآمدند از طريق ديگر 
مجلس  گسترده،  تبليغات  زمينه چينی و  پس از  سرانجام  درآورند.  قاجار  خاندان  دست  سلطنت را از 
شورای ملی در روز نهم آبان ماه ۱۳۰۴ ماده واحده ای۲ مبنی بر خلع سلسله ی قاجار و واگذاری نيابت 

موّقت سلطنت به رضاخان را تصويب کرد. 
کوشش  شخصيت هايی چون آيت الله مدرس برای جلوگيری از تغيير سلطنت مؤثر واقع نشد و 

۱ــ مکی، «تاريخ بيست ساله»؛ ج ۲، ص ۴۵۹؛ مکی، «مدرس، قهرمان آزادی»، ص ۲۸۶.
۲ــ ماده واحده اين بود: «مجلس شورای ملی، به نام سعادت ملت، انقراض سلطنت  قاجاريه را اعالم نموده، و حکومت موقتی را در 

حدود قانون اساسی و قوانين موضوعه مملکتی به شخص آقای رضاخان پهلوی واگذار می نمايد.» 
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اکثريت نمايندگان مجلس، به اين ماده واحده، رأی مثبت دادند. آيت الله مدرس در حالی که می گفت: 
«اگر هزار بار رأی بدهيد، [اين کار] خالف قانون اساسی است»، مجلس را ترک کرد. اين در حالی 

بود که بسياری از ياران قبلی او، توسط رضاخان، تطميع، يا ترسانده شده بودند.۱
در آذر همان سال مجلس مؤسسان که تمام اعضای آن از طرفداران رضاخان بودند، تشکيل 
شد و با تغيير چهار اصل از اصول متمم قانون اساسی، سلطنت دائمی ايران را به رضاخان و «َاعقاِب 
رسماً  ايران،  پادشاه  عنوان  به  رضاخان،   ،۱۳۰۵ ماه  ارديبهشت  چهارم  در  و  کرد،  واگذار  او  ذکور» 

تاج گذاری کرد. 

بيش تر بدانيد
ملک الشعرای بهار 

و  سياسی  شخصيت های  جمـله  از  بـهـار 
سلطنت  اول  نيمه ی  و  قاجار  دوره ی  اواخر  ادبی 
صبوری  ميرزامحمدکاظم  فرزند  وی  است.  پهلوی 
ملک الشعرا بود و پس از مرگ پدرش ملک الشعرای 
و  مشهد  در  هم چنين  او  شد.  رضوی  قدس  آستان 
تهران مدير روزنامه ی نوبهار بود. بهار در دوره های 
سوم، چهارم، ششم، دهم و پانزدهم نماينده ی مجلس 
او  روزنامه ی  رضاشاه  دوران  در  بود.  ملی  شورای 
تعطيل و چندين بار زندانی و تبعيد شد. وی شاعری 
آزادی خواه بود و عالوه بر ديوان شعر، دارای تأليفاتی 
است که از جمله ی آن ها می توان «تاريخ احزاب سياسی 

ايران» را نام برد. 

۱ــ برای کسب اطالع بيش تر ن. ک: مکی، «تاريخ بيست ساله»، ج ۳، ص ۵۰۷؛ هدايت، «خاطرات و خطرات»، ص   ۳۶۹؛ مرکز 
بررسی اسناد تاريخی، مدرس زنده تاريخ، ص ۱۷.
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محمدعلی  پهلوی،  سلسله ی  به  سلطنت  انتقال  با 
دوران  نخست وزير  اولين  عنوان  به  (ذکاء الملک۱)  فروغی 
سلطنت رضاشاه منصوب شد. نخستين اقدام او، برپايی آيين 

تاج گذاری و نشستن رضاشاه بر تخت قدرت بود.
شرايط داخلی ايران: چنان که در درس های گذشته 
آشنا  قاجار  دوره ی  در  ايران  اجتماعی  و  سياسی  اوضاع  با 
شديد، حوادث تلخ دوران مشروطه، و انحراف آن نهضت از 
مسير و اهداف اوليه، باعث سرخوردگی مردم و بسياری از 
رهبران سياسی و مذهبی ايران شده بود. بروز جنگ جهانی 
اول و مداخله های گسترده ی بيگانگان در سرنوشت مردم ايران 

بر  دامنه ی  بود،  همراه  اجتماعی  ناامنی های  گرسنگی و  قحطی،  اقتصادی،  ملی، فقر  منابع  غارت  با  که 
اين مصيبت ها  افزود و استقالل ايران، با حضور قدرت های بيگانه در شمال و جنوب کشور، به شکلی 

فزاينده خدشه دار شده بود. 
از سوی ديگر بی کفايتی احمد شاه و دولتمردان و سرپيچی حاکمان محلی از فرمان  حکومت مرکزی، 
موجب شيوع آشوب و از ميان رفتن امنيت در جامعه گرديده بود. از اين رو، در ميان خواسته های مردم، 

«نياز به امنيت» يکی از موارد اساسی و کامالً محسوس به شمار می رفت. 
شرايط اجتماعی، اقتصادی و روانی جامعه در آن سال ها به گونه ای بود که به تدريج زمينه را 
برای حاکميت مطلق رضاخان مساعد می کرد. رضاخان که موفق به سرکوب چند شورش داخلی شده 
بود،۲ رفته رفته به عنوان عامل برقرار کننده ی امنيت در کشور شناخته شد. افزايش حمايت انگلستان و 
جانبداری جريان ها و حزب های سياسی از او نيز اين باور را در ميان مردم به وجود آورد که جز رضاخان، 

هيچ کس قادر به برقراری امنّيت و آرامش در ايران نيست. 
از جمله اقداماتی که نفوذ رضاخان را در ميان مردم افزايش داد، سرکوب شورش «شيخ خزعل» 
ـ      ۱۰۸؛ فردوست، «ظهور و  ۱ــ برای کسب اطالع و مطالعه ی بيش تر ن. ک: ُمرِسلَوند، «زندگی  نامه رجال و مشاهير ايران»، ج۵، ص ۹۷ ـ
سقوط سلطنت پهلوی»، ج۱، ص ۹۵ به بعد و ج۲، ص ۳۵؛ کتيرايی، «فراماسونری در ايران»، ص ۱۲۵؛ «تغيير لباس و کشف حجاب به روايت 

اسناد»، ص۹؛ مکی، «تاريخ بيست ساله»، ج ۴، ص ۷ ــ ۲۳؛ رايين، «فراموش خانه و فراماسونری»، ص ۱۲۹. 
۲ــ سرکوب ابوالقاسم الهوتی در کرمانشاه در سال ۱۳۰۰ و شورش اسماعيل سيمَتُقو در سال ۱۳۰۱ هـ.ش ن. ک: امير احمدی،  
خاطرات اولين سپهبد ايران، ص ۱۳۰ــ۱۳۶. يکی ديگر از عواملی که در رسيدن رضاخان به قدرت مؤثر بود، سوء استفاده از احساسات مذهبی 

مردم و تظاهر به دينداری بود. به گونه ای که حتی برخی علما نيز در ابتدا به او ُحسن ظن پيدا کردند. 

محمد علی فروغی
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بود. شيخ خزعل که وابستگی اش به انگلستان بر کسی پوشيده نبود، منطقه ی خوزستان را زير سيطره ی 
خود در آورده بود. دولت انگلستان که در معادله های سياسی جديد خود، خواهان افزايش قدرت رضاخان 
بود، به منظور جانبداری از او، دست از حمايت شيخ خزعل برداشت. در نتيجه، شيخ خزعل، تسليم 
رضاخان شد. اين واقعه که به قربانی شدن شيخ خزعل انجاميد، در افکار عمومی، تصويری قهرمانانه 

و حتی ضد انگليسی، از رضاخان ايجاد کرد.۱
حزب ها و جريان های سياسی، اجتماعی و فرهنگی: جريان ديگری که به همين ميزان در 
دست يابی رضاخان به قدرت سهم داشت، گروهی از رهبران و حزب های سياسی غرب گرا بودند که با 
شعار «تجّدد» و «ترّقی » خواهی، به تدريج در مجلس چهارم و پنجم، قدرت را در دست گرفته بودند. 
گروهی از نمايندگان توسل به اجبار و زور را برای ايجاد تحول های اجتماعی در ايران الزم می دانستند 
و در نشريه های وابسته به خود، به نظريه پردازی درباره ی لزوم استقرار نظام استبدادی در ايران پرداختند 

و آشکارا ندای «ديکتاتوری ُمصِلْح» را سردادند.۲

ـ        ۳۸؛ کدی، «ايران در دوران قاجار و  ۱ــ ن. ک: شيخ االسالمی، «افزايش نفوذ روس و انگليس در ايران عصر قاجار»، ص ۳۴ـ
برآمدن رضاخان»، ص ۱۴۹. 

۲ــ مضمون های اصلی و هميشگی اين نشريه ها، سخنان مارکس درباره ی مذهب بـه عنوان «افيون توده ها»، مطالب ضد دين، تحقير 
احکام اسالم و ستايش افراطی دوران باستان (پيش از اسالم) بود. برای نمونه، نخستين سرمقاله ی نشريه ی «فرنگستان»، چاپ آلمان، با اين 
عبارت آغاز شده بود: «ايران خود را از استبداد سلطنتی رهانيد اّما اکنون به ديکتاتوری انقالبی نياز دارد… تنها اميد ما به فردی چون موسولينی 

است…» (فرنگستان، ش۱، فروردين ۱۳۰۳، ص ۴۲.) 



٨٨

انديشه و جست  و جو

پرسش های نمونه

۱ ــ رضاخان در مدتی که وزير جنگ بود، چه اقداماتی انجام داد؟ 
۲ ــ همزمان با دوره ی نخست وزيری رضاخان، چه تحولی در ترکيه به وقوع پيوست؟ اين واقعه 

چه تأثيری در ايران داشت؟ 
۳ ــ انتخابات دوره ی پنجم مجلس شورای ملی چگونه برگزار شد و چه نتيجه ای داشت؟ 

۴ ــ شرايط سياسی، اقتصادی و اجتماعی مملکت، چه نقشی در فراهم کردن زمينه برای به قدرت 
رسيدن رضاخان داشت؟ 

۱ ــ با مراجعه به کتاب «اسرار سقوط احمد شاه»، نقش انگلستان را در برکناری احمد شاه در 
کالس بررسی کنيد. 

۲ ــ سخنرانی يکی از نمايندگان مجلس شورای ملی را که به انتقال حکومت به رضاخان رأی 
مثبت نداد،  در کالس بخوانيد. 

۳ ــ چرا مجلس مؤسسان بندهايی از قانون اساسی مشروطه را تغيير داد؟ در اين مورد تحقيق 
کنيد. 


