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بازنگری کودتای :1299
آیا کودتا توطئه انگلیس بود؟
دکتر حمیدرضا سعیدینژاد

*

چكيده
بهلحاظ غلبه «گفتمان توهم توطئه» در سده گذشته بر جامعه ايران ،در ميزان نقش و دخالت انگلستان در كودتاي
 1299بسيار اغراق شده است .نقدهاي متعددي بر نظريه «توطئه انگليسي بودن كودتا» يا «طرح انگليس براي
ايجاد پادشاهي نيرومند در ايران» وارد است كه پذيرش آن را دشوار ميسازد .واقعيت تاریخی کودتای  1299آن
است كه این كودتا ،بيشتر از هر عامل ديگري محصول و بازتاب ظهور گفتمان جديد استقاللخواهي در ايران در
آستانه كودتا بوده است.

کلید واژهها
كودتا ،انگلستان ،رضاشاه ،گفتمان ،توطئه.

دانشنامه حقوق و سیاست
شماره  ،11بهار و تابستان 1388

* استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه.
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مقدمه

پرسش اصلي در اين مقاله آن است كه آيا كودتاي  1299ـ آنگونه كه در انباشت حافظه تاريخي مردم ايران
وجود دارد ـ معلول عامل خارجي است؟ يا ريشههاي داخلي دارد؟ براي رسيدن بهپاسخ ابتدا ،بهبررسي و طبقهبندي
ادبيات موجود در اين حوزه خواهيم پرداخت و سپس بهنقدها و ابهاماتي خواهيم پرداخت كه پيرامون نظريه توطئه
انگليسي بودن كودتا وجود دارد و نهايت ًا زمينههاي داخلي كودتا را بررسي مينمایيم.
این مقاله با جمعآوری مهمترین نظریههای مطرح شده در باب کودتای  1299در طول  90سال گذشته ،مجدداً
بعد از  9دهه ،پرونده آن کودتا را باز نموده و اطالعات و دادههای مربوط بهآن را ،دوباره بازنگری مینماید و در ادامه
با نقدهای متعددی که بر مهمترین ایده مطرح شده در باب کودتا ـ توطئه انگليسي بودن كودتا ـ مطرح مینماید،
نشان میدهد که ایده مذکور ،نظریهای ابتر و ناصواب و بهدور از واقعیت تاریخی است .این مقاله نشان خواهد داد
که کودتای 1299بیش از هر عامل خارجی ،ریشههای داخلی دارد و بهعبارتی برایند حوادث داخل ایران بوده است.
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طبقهبندي ادبيات موجود
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حجم انبوهي از نوشتهها اعم از مقاالت يا كتابها درباره موضوع كودتاي  1299و ظهور رضا خان وجود دارد كه
هركدام از آنها از ظن خود روايتي ناقص از كودتا و علل و عوامل پشتپرده آن را بهتصوير كشيدند .مطالعه اين
منابع نشان از يك سردرگمي پنهان ميان نويسندگان ميدهد .همچو معمایی كه چند عدد از تكههاي آن مفقود
باشد ،بحث كودتا نيز بهلحاظ مكفي نبودن دادههاي تاريخي و اوضاع گفتماني پيچيده حاكم بر آن مقطع ،اكثر
نويسندگان را دچار سر درگمي نموده است .بهعنوان مثال حسين آباديان با قاطعيتي كه بوي جزميت ميدهد
()1
بهشدت رويكردهای ديگر را رد كرده و كودتا را تنها محصول توطئه انگلستان ميدادند.
حسين ابوترا بيان ميگويد:
ال آشكار شده كه بهقدرت رسيدن رضاخان و سلطنت او يك توطئه صرف ًا انگليسي بود و در اين
«امروز كام ً
()2
ماجرا عوامل انگليسي بهسرپرستي ژنرال آيرونسايد ...
حسين فردوست (البته تحت شرايط خاص) مي گويد:
«رضاخان يك عامل انگليسي بود و در اين ترديدي نيست كودتاي  1299طبق اسنادي كه ديده يا شنيدهام
()3
در مالقات ژنرال آيرونسايد انگليسي با رضاخان » ...
همچنين عبداهلل شهبازي و احمد سيف و مصطفي تقوي و  ...نيز از همين زاويه تئوري توطئه ،كودتا را كام ً
ال
نقشه انگلستان ميدادند ،شهبازي نظام سياسي قبل از كودتا را داراي استقالل نسبي و برعكس نظام سياسي بعد
()4
از كودتا را ك ً
ال وابسته و بهعبارتي «نظام عروسكي» مينامد در حاليكه در نقطه مقابل احمد اشرف بهكلي منكر
()5
هرگونه تأثير عامل خارجي در كودتاست.
برخي نويسندگان كه بيشتر جانب احتياط را رعايت كردند و دست بهعصا درباره كودتا قضاوت كردند از يكسو،
از چهارچوب تئوري توطئه نتوانستند خارج شوند و شهامت خارج شدن از اين گفتمان را نداشته و نهايت ًا كودتا
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را طرح انگلستان تعريف كردهاند و از سوي ديگر آنجا كه نياز بهارائه داليل مستند علمي بوده مجبور بودهاند تا
حدودي از «عامل انگليس» دست كشيده و عوامل ديگر را احيان ًا در نظر میگيرند .بهعنوان مثال دكتر عبدالحسين
()6
زرينكوب از اين دسته اخير است.
تعداد بسيار كمي از نويسندگان ـ البته نه بهتندي اشرف ،ـ تئوري توطئه و نقش انگلستان در كودتا را با ترديد
نگاه كردهاند .بهعنوان مثال ،جان فوران ،كودتا را در چند جمله اينگونه خالصه كرده است او ميگويد:
«شواهد موجود موید آن است كه وزارتخارجه بريتانيا نقش چنداني در كودتا نداشت و در واقع در اين موقع
حساس سياست بريتانيا در مورد ايران روشن نبود اما مقامات برجسته نظامي پرسنل سفارتخانه بريتانيا در ايران در
()7
تدارك كودتا نقش تعيينكنندهاي داشتهاند».
فوران در ادامه بهليست تعدادي از نويسندگان از جمله «پيترآوري»« ،نيكي كدي» و «محمدعلي كاتوزيان»
()8
اشاره ميكند كه معتقد بر عدم مداخله واقعي بريتانيا در كودتا ميباشند .نيكي كدي درباره كودتا ميگويد:
«اسنادي كه اكنون در دسترسي است نشان ميدهدكه انگليسها بر طراحي كودتا يا آنچه كه رهبران پس از
بهقدرت رسيدن ميبايست انجام ميدادند ،نظارت نداشتهاند .اعمال نمايندگان انگليسي مشوق كودتا بود بدون آنكه
انگليسها در طراحي آن بههمان نحوي دخالت كرده باشند كه انگليسها و امريكايها در توطئه براي سرنگوني
محمد مصدق در سال  1952دخالت داشتند .گرچه انگليسها را بر چنين فعاليتهایي ميشناختند يا در موردشان
چنين شايع بود و همين باعث شد كه ايرانيان بهكودتا بهعنوان يك توطئه انگليسي بنگرند ،اما وزارتخارجه
()9
انگلستان در آن دخالتي نداشت و انگليسها بر سياستهاي حكومت جديد كنترلي نداشتند».
و نهايت ًاآبراهاميان كودتا را اينگونه بيان ميكند:
در ميانه بحران كلنل رضاخان  ...نيروي تقريب ًاسه هزار نفر خود را بهسوي تهران حركت داد ،پيش از حركت
()10
«احتما ًال» (تأکید از نگارنده است) با افسران انگليسي در قزوين مشورت كرد.

دكتر شيخ اسالمي ابتدا نقش انگلستان را در كودتا كمرنگ نشان ميدهد در حاليكه در مرحله بعد تنها ظاهراً
()11

 .1وصيتنامه اردشير ریپورتر
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بهخاطر پيدا شدن يك سند جديد 1تغیير موضع داده همه چيز را توطئه انگلستان تعريف ميكند:
بهنظر ميرسد اين تصوير يا سفيد يا سياه نوعي تقليلگرايي و ناديده گرفتن جامعهشناسي تاريخي و شناخت
مبتني بر گفتمان است ،آنچه ما در اينجا ميخواهيم بگويیم اين است كه با شناخت گفتماني مبتني بر جامعهشناسي
تاريخي ،میتوانیم تحليل جامعتر و دقيقتري از موضوع بهدست آوريم.
بهطور كلي احتما ًال بتوان روايتهاي موجود درباره اين موضوع را در سه جهتگيري كلي طبقهبندي نمود:
در يك روايت ،رضاشاه كبير ناجي ملت ايران ،مردي كه با درایت خويش ايران را از حضيض ذلت نجات داده
و بهدروازههاي تمدن آريايي رهنمون ساخت .او بهطور مستقل و يك تنه پشت تمامي حوادث است ،اوست كه
كودتا را طرحريزي كرده و اجرا كرد و ايران را بهسمت استقالل و مدرنيسم و پيشرفت هدايت نمود ،تقريب ًا اين
()12
رويكرد غالب دربار پهلوي بود .رويكردي كه دربار پهلوي توقع داشت در بين عامه رواج يابد ،در حاليكه البته
فهم عامه مردم چيز ديگري بود .رضاشاه از همان ابتدا خود را عامل اصلي و مستقل در طرح و اجراي كودتا
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معرفي كرد و اصرار داشت كسي غير از آن فكر نكند كما اينكه بعد از كودتا اعالميه صادر كرد و خود را عامل
اصلي در طرح و اجراي كودتا معرفي نمود 1.اما اين رويكرد هيچگاه بهرويكرد غالب تبديل نشد یا حداقل جايي در
ميان عامه مردم پيدا نكرد .با نسبت دادن ارادهای پوالدين بهرضاخان و تأكيد بر ابتكار فردي او ،وي را بيش از
()13
آن چيزي كه بود بزرگ ميكند .شايد بيشتر بهدليل وجود توهم توطئه بود تا وجود اسناد و مدارك ،كه عامه مردم
حاضر نبودند بهموضوع كودتا از زاويه باال ،بهطور جدي فكر كنند .در واقع قبل از آنكه اسناد و مداركي درباره نقش
انگلستان بهعنوان تنها عامل كودتا يا درباره هرگونه ارتباط رضاخان و انگلستان ارائه شود ،فرضيه رضاخان بهعنوان
تنها عامل كودتا باز رد شده بود ،چرا كه در انباشت حافظه تاريخي اين مردم اساس ًا پذيرش اين مسئله بسيار دشوار
بود كه واقع ًا اتفاقي در ايران رخ داده كه ربطي بهانگلستان نداشته و يا انگلستان در پيدايش آن نقشي نداشته است.
رويكرد دوم در تحليل كودتا «تلقي كودتا بهعنوان ادامه طبيعي مشروطيت» است .در اين رويكرد ميتوان
تحوالت بعد از مشروطيت و از جمله كودتاي  1299را بهعنوان جريان طبيعي ادامه روند مشروطيت و در طول
آن توجيه نمود ،اما بهنظر ميرسد اين تحليل بهنوعي سادهسازي مسئله است ،چرا كه ماهيت كودتا را نميتوان از
جنس مشروطه دانست برخالف مشروطه كه در جهت تمركززدايي بود ،كودتا در جهت تمرکزگرايي مجدد حكومت
مركزي گام برداشت .حسين آباديان اين رويكرد را بهشدت رد ميكند و ميگويد:
«اين مضحكترين تحليل كودتاست وقتي شواهد و قرائن فراوانی در دست داريم كه نشان ميدهد رضاخان
نه تنها هيچ باوری بهنظام مشروطه نداشت ،بلكه كوچكترين آگاهي سطحي هم از اين نظام سياسي نميتوانست
()14
داشته باشد ،چگونه ميتوانيم اقدامات او را ادامه طبيعي مشروطه تلقي نمايیم».
اما شايعترين تحليل ازكودتا تلقي انگلستان بهعنوان عامل پشتپرده كودتا و بهعبارتي رضاخان بهعنوان مهره
سر سپرده انگليس است ،بيشترين منابع موجود از اين زاويه بهكودتا نگريستهاند .اين تحليل كه بهخاطر سادگي و
راحت بودن فهم موضوع با درك عوام ،سنخیت بيشتري دارد ،در طول چند دهه گذشته در حافظه تاريخي مردم
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بيشتر از رويكردهاي ديگر جاي گرفت .بهنظر ميرسد تلقي انگلستان بهعنوان طراح اصلي كودتا و تلقي همه
تحوالت آن مقطع بهعنوان خواست و نقشه انگلستان بيشتر از آنكه محصول اسناد معتبر و مبتني بر واقعیات تاريخ
باشد ،حاصل تئوري توطئه بوده است.
تئوري توطئه براي مدتها بهعنوان يكي از ويژگيهاي ثابت فرهنگ سياسي ايرانيان در آمده است تا اينكه
بهتدريج در سالهاي اخير بهنقد كشيده شد .دكتر صادق زيباكالم در مورد تئوري توطئه ميگويد :بسياري از
خارجيها كه طی يك قرن گذشته با ايرانيان تماس داشتند يا مدتي میان ما زيستهاند ،يكي از خصوصيت عجيب
ما را گرايش و اعتقاد بهتئوري توطئه دانستهاند .از ديد طرفداران تئوري توطئه تحوالت و وقايع سياسي يك صورت
ظاهر دارد ،كه ما ميبينيم اما اسباب و علل و يا ريشههاي حقيقي و واقعي بهوجود آمدن آنها چيز ديگري است كه
 .1در بيانيه دوم اسفند  1300از زبان رضاخان در اينباره چنين ميشنويم:
اين فكري نبود كه فقط در سوم حوت ]اوت[ سال گذشته در دماغ من تأثير كرده باشد اين يك عقيدهای نبود كه تحت تأثير افكار
ديگران بهمن تحميل شده باشد بدبختي نوع ايراني مخصوص ًا نفرات قشوني را من از چندين سال قبل احساس كرده بودم و اشخاصی
كه لياقت شنيدن آن را از من داشتند همه ميدانستند كه تحمل شقاوتكاريهاي خارجيان و مملكتفروشي پستفطرتان داخلي براي
من امري بس صعب و دشوار بود( .صفائي 7 ، 1353و  56تا ) 64
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ما يا اساس ًا هرگز از آنها علم و آگاهي پيدا نميكنيم و يا آنكه فقط بعدها ممكن است سرنخهايي از آن بهدست
آوريم بنابراين بهرغم طرفداران تئوري توطئه ،ما هرگز نبايستي فريب صورت ظاهري رخدادهاي سياسي را بخوريم،
بلكه همواره بایستی بر جستجوي علتهاي واقعی و دستهاي پنهان سرنخهای اصلي و خالصه اسباب و عللي كه
پديدآورندگان آن رخداد سعي ميكنند از چشم ما پنهان كنند برآيیم ،از نظر تئوري توطئه تحوالت سياسي چندان
اصالتي ندارد .كمتر اتفاق ميافتد كه قضيه يا واقعهاي بهطور طبيعي بهوجود آيد ،بلکه اتفاقات و تحوالت سياسي را
()15
همواره يك قدرت براي مصالح و منافع خودشان بهراه مياندازد .دکتر زيباكالم سپس براي مثال واقعه كشته شدن
جوليان ايمبري در دوران رضاشاه را نام ميبرد كه چگونه مردم اين ماجراي ساده را بهانواع توطئههاي قدرتهاي
خارجي نسبت ميدادند ولي حاضر نبودند اصل ماجرا را آنگونه كه هست بپذيرند.
اين مسئله بسيار قابل تأمل است که ،نويسندگاني كه از زاويه تئوري توطئه بهموضوع كودتاي  1299نگاه
كردهاند ،بيشتر از آنكه فرضيه خود را از راه ارائه اسناد و مدارك در خصوص توطئه انلگيسی بودن كودتا اثبات كنند،
بر نقد فرضيه رقيب بهويژه ثقيل بودن پذيرش «ايرانی بودن كودتا» متمركز شدهاند ،بهعنوان مثال در زير بهبرخي
از مهمترين استدالالت حسين آباديان براي اثبات فرضيه تئوري انگليسي بودن كودتا دقت كنيد:
«اين رضاخان چگونه در فضاي آشوب زده بحرانهاي سياسي و اجتماعي ايران ظهور كرد؟ او چگونه با كدام
عقبه و با كدام تشكيالت منسجم بهميدان آمد؟ آيا حادثه بهآن مهمي يك شبه شكل گرفت؟ بهنظر ما كسانيكه
بر نقش محوري شخص رضاخان در كودتا تأكيد ميكنند ،ميخواهند واقعيتي بزرگ را پنهان سازند .اين واقعيت
نقش بريتانيا و عوامل داخلي همسو با سياستهاي اين كشور است».
در وقوع كودتا ،تكيهگاه نويسنده باال براي اثبات فرضيه توطئه بودن كودتا ،ارائه مستندات تاريخي دال بر
كشف طرح و نقشه انگليس براي كودتا و  ...نيست ،بلكه زماني اين فرضيه براي نويسنده باال قوت ميگيرد كه در
فضای گفتمان تئوري توطئه ،هضم و پذیرش فرضيه ايراني بودن كودتا براي او دشوار است .اين نحوه استدالل،

نقد تئوري توطئه

رويكرد تئوري توطئه در خصوص كودتا بهرغم نگارنده ،از آن جهت بهرويكرد غالب بهويژه در ميان عامه مردم
تبديل شد كه فهم آن سادهتر بوده و پژوهشگر را از تالش براي درك يا كشف روابط و داليل پيچيدهتر بينياز
ميكرد .بهعبارتي اين رويكرد از آن جهت عامهپسند بود كه با فهم عامه سنخيت بيشتري داشت .بههرحال بر
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بیشباهت بهاستدالل انسانهای نخستین ـ كه چون فهم رابطه علمي ميان تغيیرات آب و هوايي و وقوع رعد و
برق براي آنها دشوار بود ،لذا رعد و برق را بهخشم خدايان نسبت ميدادند ـ نیست.
در نقطه مقابل احمد اشرف با رد تئوري توطئه معتقد است:
«اينكه رضاخان آن روز و رضاشاه بعد عامل بياراده بريتانيا بود و هر كاري كه ميكرد بهفرمان از ما
()16
بهتران صورت ميگرفت ،بيشك از مضامين توهم توطئه است» .در زیر بهنقد مهمترین رویکرد در باب کودتای
1299یعنی « تئوري توطئه انگلیسی بودن کودتا» میپردازیم.
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اين رويكرد (توطئه انگليس بودن كودتا) ،نقديهاي متعددي وارد است ،كه در زير بهبرخي از مهمترين آنها اشاره
مينماییم:
1ـ اولين سؤال و يا ابهامي كه طرفداران رويكرد تئوري توطئه آن را بيپاسخ گذاشتهاند ،اين است كه بر چه اساس
و معياري رضاخان براي كودتا انتخاب شد؟ آيا چون بهرغم آنها ،بهگفته آيرونسايد ،رضاخان فردي شجاع و نترس
بود كفايت ميكند؟ آيا در ايران  10تا  20ميليون نفري آن روز فقط رضاخان فردی شجاع و نترس بود؟ چگونه
است كه انگلستان برخي از اعضاي اصلي كودتا را از ميان كساني انتخاب نمود كه سابقه خصومت و درگيري
مسلحانه با قواي انگليس داشتند بهعنوان مثال ماژور مسعود خان كيهان كه وزيرجنگ دولت كودتا بود خود
از افسران كميته مقاومت ملي در كرمانشاه بود كه در جنگ جهاني اول بهفاصله اندكي پيش از كودتا در مقابل
نيروهاي متفقين در ايران مبارزه ميكردند و بعدها بهعثماني پناهنده شد و بعد از برگشت بايد بپذيريم كه سریع ًا
()17
جزو تیم كودتا از سوي كلنل اسمايس برگزيده شد .و ماجراي كاظمخان سياح حتی جالبتر از مسعودخان كيهان
()18
است ،چرا كه پيش از كودتا نامبرده حتي قرار بود توسط انگليسيها اعدام شود .سؤال ديگر آن است كه اگر رضاخان
مدنظر انگلستان بود چطور سيد ضیاء باالتر از او قرار گرفت؟ آيا سيد ضياء هم عامل انگلستان بود در صورتیکه
جواب مثبت باشد ابهام بعدي پيش ميآيد :اول اينكه پس چرا انگلستان تنها بعد از  90روز او را تنها گذاشت و از
او حمايتي بهعمل نياورد؟ ابهام دوم اينكه اگر سيد ضياء عامل انگليس بود با توجه بهاينكه او باالتر از رضاخان
قرار گرفت ،پس بايد چنين نتيجه گرفت كه جايگاه سيد ضياء در طرح انگلستان باالتر از رضاخان بوده است .در
واقع میتوان گفت که نقطه محوری طرح انگلیسی کودتا ،اساس ًا از اول سید ضیاء بوده است و رضاخان يا اص ً
ال
مورد توجه انگلستان نبوده است يا در صورت قضاوت خوشبينانه ،رضاخان هدف درازمدت آنها نبوده بلکه هدف
درازمدت ،سيد ضياء بوده است .حسين مكي با مفروض دانستن همكاري انگليسها در كودتا ،ـ البته بدون ارائه
اسناد و مدارك ـ معتقد است كه شخص سيد ضياء براي كودتا انتخاب شد و ديگر آنكه بر طبق مستندات قبل
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از رضاخان افراد ديگري براي همكاري با سيد ضياء مدنظر انگلستان بودند ،از جمله فضلاله خان ،غالمرضا خان،
محمد صادق خان سردار مخصوص و چند نفر ديگر كه بهآنها پيشنهاد فرماندهي قواي قزاق از قزوين بهتهران
()20 ،19
شده بود ،اما آنها نپذيرفتند و نهايت ًَا قرعه بهاسم رضاخان افتاد.
در اينجا چند نكته قابل تأمل وجود دارد:
اول :اينكه مكي ،همكاري انگليسیها در كودتا را بديهي و مفروض ميگيرد و لذا خود را بينياز از اثبات اين
موضوع ـ كه اهميت زيادي دارد ـ ميداند و توضيح مبسوط و قانعكنندهاي كه ارائه اسناد و مدارك در اين خصوص
باشد را ارائه نميدهد.
دوم :حتي در صورت صحت مفروضات مكي ،باز هم آنگونه كه خود ميگويد گزينه اول و مناسب براي
كودتا در نظر انگليسيها سيد ضياء است و فرماندهي قواي قزاق از قزوين بهتهران از فرعيات موضوع اصلي است.
سوم :حتي براي اين موضوع فرعي ـ فرماندهي حركت قزاق از قزوين بهتهران باز رضاخان گزينه اول نبوده
است و پس از چندين پيشنهاد ،نظر كودتا چپان انگليسي تقريب ًاباالجبار و ناچاراً بهسوي رضاخان معطوف ميشود.
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چهارم :نتيجهاي كه از  3بند باال گرفته ميشود آن است كه رضاخان در ابتدا جزو برنامه كودتا نبوده است،
حتي معرفي كابينه اول سيد ضياء ،رضاخان هيچ جايگاهي ندارد و وزيرجنگ مسعودخان كيهان معرفي شد ،چه
رسد بهاینکه او را از ابتدا برای نجات ایران و پادشاهی و  ...در نظر گرفته باشند .آنکسی كه بهرغم كودتاچيان ـ عناصر
داخلي يا انگليسیها ـ قرار بود ایران را نجات دهد ،سید ضیاء بود و نه کس دیگری ،پس از ابتدا بحث دستنشاندگی
رضاخان بهانگلستان منتفی است.
2ـ چطور ممکن است بپذیریم که انگلستان نقشهای چندین ساله کشیده که رضاخان را در پس سپری بهنام
سیدضیاء بهصحنه بیاورد و بعد از هزاران فراز و نشیب تحوالت سیاسی او را بهوزیر و نخستوزیر و سپس پادشاه
مقتدری تبدیل نماید که برای سالهای متمادی حافظ منافع انگلستان باشد؟ آیا انگلستان چهار سال تمام تحوالت
ایران را ( )1299 -1304بهگونهای جهت میداد که در نهایت بهسلطنت مقتدر رضاشاه ختم شود .آیا باید بپذیریم
که تمام حوادث سیاسی ایران در خالل این چهار سال که ـ منتهی بهپادشاهی رضاخان شد ـ حتی بهعنوان مثال
نخستوزیری قوامالسلطنه جزو نقشه و طرح طویلالمدت انگلستان بوده است؟ چطور میتوانیم بپذیریم روی کار
آمدن قوامالسلطنهای که بهصراحت متمایل بهامریکا بود ،جزو نقشه انگلستان بوده است .اگر نپذیریم آنوقت باید
قبول کنیم که اساس ًا طرح و نقشهای ـ طرحی که انتهای آن پادشاهی رضاخان باشد ـ در کار نبوده است .واقع ًا
کار دشواری است که چنین هوش و فراستی برای طراحان انگلیسی قابل باشیم که حوادث چهار سال آینده ایران
را ( )1299-1304بهدقت پیشبینی ،کنترل و جهتدهی نمایند.
خود سید ضیاء در اینباره میگوید:
«اگر بخواهیم معتقد شویم که مأموران نظامی و سیاسی انگلیسی که مأمور پخت و پز این فرد قزاق بودهاند
از همان مالقات اول توانسته باشند آینده عجیب رضاخان آن روز و سردار سپه فردا و رضاشاه پهلوی پس فردا را
پیشبینی کند یاالمحاله لیاقت و فعالیتهای آنها را تفرس نمایند ،هوش ماورالطبیعه برای آنها [انگلیسیها] قائل
شدهایم که خود آنها هم مدعی آن نیستند.
3ـ مهمترین سند طرفداران تئوری توطئه ،نامه اردشیر ریپوتراست ،حتی اگر شبهات موجود در صحت و اعتبار
این سند را کنار بگذاریم و سندیت آن را بدون هیچ شبههای بپذیریم ،باز این سند بهتنهایی برای اثبات انگلیسی
بودن کودتا کفایت نمیکند .محتواینامه ریپوتر درباره ذکر برخی ویژگیهای مثبت رضاخان از سوی ریپوتر برای
آیروساید است 1.که این مسئله حتی در صورت واقعیت لزوم ًا بهمعنای انگلیسی بودن کودتا و دستنشانده بودن
رضاخان و مهره انگلیسی بودن او نیست.
این در حالی است که حتی آیروساید هم خود در خاطراتش میگوید که (برخالف ادعای ریپوتر) رضاخان را
()22
کلنل اسمایس بهاو معرفی کرد.
سیروس غنی با تردید در اعتبار این سند ،انتشار آن را سیاست جدید انگلستان برای نزدیکی بهایران قدرتمند
در اوایل دهه  1350میداند ،او میگوید:
« ...انتشار یادداشتهای ژنرال آیروساید از طرف پسرش و نیز در آوردن سندی موسوم به «آخرین شهادتنامه
()21
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 .1تصویر وصیتنامه تحت شماره  47307الی  47325در مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران موجود است.
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و وصیت» اردشیر ریپوتر ـ هر دو در  1350-51اتفاق افتاد ـ یعنی زمانی که محمدرضا در اوج قدرت بوده و از
موفقیت جهانی برخوردار بود با افزایش درآمد نفت ایران ،بریتانیا عالقه وافر یافت .تامیزان صادرات خود را بهکشور
ما ازدیاد بخشد .اکنون از نظر بریتانیا بسیار سودبخش بود که خود را با بهقدرت رسیدن خاندان پهلوی و پیدایش
()23
ایران نوین پیوند دهند».
4ـ رضاخان میرپنج قبل از آنکه از سوی انگلستان برای کودتا انتخاب شود ،خود در فکر کودتا و اصالح
اوضاع نابسامان ایران بود آن هم نه بهوسیله و کمک انگلیسیها بلکه با کمک آلمانیها .مدارکی موجود است
که نشان میدهد رضاخان با سفارت آلمان در تهران تماس گرفته و خواهان حمایت و مساعد آلمان برای انجام
تحوالت سیاسی زیر بنایی در ایران شده است .آنگونه که کحالزاده (منشی وقت سفارت آلمان) میگوید ،ظاهراً
او رابط رضاخان با سفارت آلمان بوده است .او ماجرا را بهتفصیل شرح داده است و از جمله رضاخان در این دیدار
بهکمالزاده میگوید:
«بعد از انقالب روسیه ،وضعیت افسران روسی بهکلی تغییر کرده و انظباطی سخت در قزاقخانه نیست و بهخوبی
مشهود است که دیگر مقررات و نظامات بهسختی سابق نیست ،در صورتی که میتوان از این عده نظامی یک
قشون منظم که صرف ًا تابع دولت ایران باشد ،تشکیل داد و طناب اسارتی را که تا بهحال از طرف روس و انگلیس
بهدست و پای دولتهای ایران بسته بود و حالیه [اکنون] فقط انگلیسها دو سر آن طناب را بهسختی نگه داشتهاند
پاره کرده و از حکومتهای ملی پشتیبانی کامل کرد که بدانند اصالحات اساسی بکنند .تا کی دولتها باید دست
نشانده این دو همسایه باشند و نتوانند با سایر دول بزرگ دنیا رابطه داشته و از آنها برای ترقی ملت استفاده کنند
 ...به «مسیو زمر» از قول من سالم برسانید و بگویید برای ایجاد یک مملکت بیطرف حقیقی دولت امپراطوری
آلمان مساعدت نماید که من قزاقخانه را قبضه کرده بقیه صاحبمنصبان روس را از قزاقخانه خارج کرده و دست
()24
انگلیسیها را هم کوتاه کنم ».و نهایت ًا نامه اعالم حمایت امپراطور آلمان بهوسیله مأمور مخفی آلمان «مسیو ویلهلم
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لیتن» بهرضاخان تسلیم شد.
5ـ اگر بپذیریم که کودتا و طرح ایجاد یک حکومت مقتدر در ایران بهوسیله رضاخان ،یک نقشه کام ً
ال
انگلیسی از پیش تعیین شده بود ،پس چگونه است که ـ آنگونه که طرفداران این رویکرد مدعیاند ـ آیرونساید
با رضاخان دو شرط میگذارد :اول اینکه از پشت بهارتش انگلستان ـ در حال خروج از ایران ـ حمله نکند .دوم
()26
بهسلطنت احمدشاه وفادار باشد .این دو شرط ـ درصورت صحت ـ نشان میدهد که او ًال انگلستان و آیرونساید
هیچگونه اعتمادی بهرضاخان نداشتند که در اینصورت این سؤال باقی میماند که با این همه بیاعتمادی پس
چگونه او را برای آینده ایران برگزیدند ،شرط دوم بیانگر آن است که آیرونساید اساس ًا هیچ خواب و خیال درازمدتی
برای ایران و رضاخان نداشته است ،چون تالش دارد که ساختار حکومت احمد شاه محفوظ بماند .آیرونساید سپس
بهکلنل اسمایس میگوید« :بگذار او (رضاخان) راه بیفتد» «غنی» معتقد است« :عبارت» «بگذار او راه بیفتد» در
اینجا میتواند دو معنا داشته باشد :ممکن است معنی آن صرف ًا این باشد که رضاخان بهزودی از سرپرستی و نظارت
افسران آزاد میشود و میتواند هرطور که صالح بداند قزاقخانه را اداره کند ،اگر این تفسیر را بپذیریم طبع ًا بهاین
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نتیجه میرسیم که آیرونساید هیچ خبری نداشت که رضاخان در فکر کودتاست یا میخواهد با اقدامی حکومت
()27
تهران را سرنگون کند.
6ـ اگر طرح کودتا توطئهای انگلیسی بود چه ضرورتی داشت که دولت کودتا اقدام بهدستگیری بهترین دوستان
انگلستان در ایران ـ از جمله نصرتالدوله فیروز فرمانفرما ـ نماید .و اساس ًا اگر طرح کودتا انگلیسی بود چگونه
انگلستان از دوستان دیرینه خود در ایران که سابقه خدمات بیشتری داشتند از جمله همین ـ فیروز فرمانفرما ـ جهت
اینکار استفاده نکرد؟ آیا شایستهتر و مطمئنتر از سید ضیاء و یا رضاخان نبودند؟
7ـ اگر طرح کودتا نقشه و توطئه انگلیسی بود پس چگونه کودتا در اولین اقدام خود دست بر لغو قرارداد 1919
میزند ،قراردادی که محور منافع سیاسی دولت انگلیسی را در ایران در آن مقطع تشکیل میداد و آن همه برای
آن هزینه کرده بود .خود سیدضیاء در اینباره گفته است:
«گفتند کودتا انگلیسی بود و این کودتا را انگلیسیها کردند قضیه خیلی مضحک است انگلستان برای
()28
اجرای قرارداد کودتا نکردند .برای القای آن چرا کودتا میکنند ،مردم بشنوید و تعجب کنید».
کرزن حتی راجع بهادعای انگلوفیل بودن سیدضیاء هم شک میکند .زمانیکه در اواخر فروردین  1300دولت
سید ضیاء تالش میکند مستشاران مالی امریکا (مورگان شوستر) را برای ریاست بانک کشاورزی دعوت کند ،کرزن
بهنرمن هشدار میدهد که این کارها عواقب وخیمی برای منافع بریتانیا دارد .ایجاد بانک جدید بهبانک شاهی لطمه
میزند و استخدام اتباع امریکایی در وزارت پست و تلگراف برای مصالح انگلستان که مالک خط تلگراف هند و
اروپاست ,بیمخاطره نیست کرزن در خاتمه میگوید که «مقاصد رئیس الوزاء» [سیدرضا] انسان را نسبت بهادعای
()29
انگلوفیل بودن او سخت بهشک میاندازند».
چرچیل ـ کارمند وزارتخارجه ـ نیز روز بعد از کودتا ـ در تحلیلی میگوید:
«کل ماجرا ظاهراً توطئهای بوده زیر سر سید ضیاء ،رئیسالوزراء جدید احتمالي .او ستایشگر کرنسکی است
[رئیس دومین دولت موقت بعد از انقالب فوریه روسیه] شخصیت او برایش عزیز است و سعی میکند از او تقلید
()30
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نماید».
برای همین بدبینی کرزن هیچگاه حاضر نشد ـ با وجود درخواستهای مکرر نورمن و دیگران در تهران ـ از
()31
سیدضیاء حمایت کند چرا که نورمن و همکارانش نگران قدرت گرفتن پنهاني رضاخان در قبال سید ضیاء بودند
()32
و نکته بعدی آنکه چرا انگلستان بعد از گذشت  15روز کابینه سید ضیاء را بهرسمیت شناخت .این مسئله بیشتر از
آنکه انگلیسی بودن کودتا را برساند ,بیشتر نشاندهنده غافلگیر شدن انگلستان از وقوع کودتاست.
8ـ اگر کودتا انگلیسی بود ,پس چرا عامل کودتا (رضاخان) مورد حمایت کامل روسیه (بهویژه سفیر جدید
آن کشور در تهران «تئودر روتشتين») بود ،بهطوری که همین مسئله ،نورمن ـ سفیر انگلیس در تهران را نسبت
بهرضاخان بدبین کرده بود .غنی میگوید :در گزارشهای اولیه نورمن بهکرزن جز اشارهای گذرا بهرضاخان بهعنوان
«افسری الیق و درست بدون جاهطلبی سیاسی» ،ذکر دیگری از او نشده است .اما اندکی بعد وقتی رضاخان سد راه
سید ضیاء در استخدام افسران انگلیسی شد و بهویژه هنگامی که سید ضیاء مجبور شد او را وزیر جنگ کند نورمن
بر ضد رضاخان برخاست .نورمن در بقیه روزهایی که در تهران ماند رضاخان را مرتب تحقیر کرد و وی را هواخواه
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سفیر تازه شوروی و وابسته نظامی آن کشور خواند .پس از برکناری سید ضیاء در  4خرداد  1300بر دشمنی نورمن
با رضاخان افزود .گزارش شد که رضاخان علن ًا ضدانگلیسی است و در تماس نزدیک با رتشتين کار میکند و چند
روز بعد بهاو تهمت زدند که «مرتب با رتشیتن جلسه دارد و همچنین روزی دو مالقات با وابسته نظامی شوروی».
()33
نورمن رضاخان را دهاتی میخواند ,آدمی که هیچ خارجی طبقه باالیی با او معاشرت نمیکند.
9ـ اگر کودتا طرح انگلیسی بود پس چگونه است که نورمن ـ سفیر وقت انگلستان در تهران ـ از وقوع کودتا
بیاطالع بود ـ او بعدازظهر همان روز چند ساعت قبل از کودتا ـ بهگردش رفته بود آیا باید بپذیریم که کودتا
ازسوی برخی نمایندگان دولت انگلستان در ایران (آیرونساید ـ وزارت دفاع) انجام شده و سفیر آن کشور از وقوع
آن بیاطالع است؟ آیا این همه ناهماهنگی میان نمایندگان رسمی انگلستان در ایران عجیب نیست؟ نیکی
کدی در اینباره میگوید« :وقتی نیروهای رضاخان بهقصد کودتا بهتهران نزدیک شدند ,نورمن تعجب کرد ,اما
بهرئیس سوئدی پلیس توصیه کرد دخالت نکند ».و ادامه میدهد «از قرار معلوم نورمن از کودتا تعجب کرده بود و
()34
نمیدانست رهبران کودتا چه هدفی را دنبال میکنند» نورمن ـ وزیرمختار انگلستان چند ماه بعد پس از شکوههای
فیروز میرزا از انگلستان بهخاطر بازداشت توسط سیدضیاء وزیرمختار انگلستان نوشت« :هرچه انسان تالش میکند
()35
نمیتواند ایرانیان را متقاعد کند که کودتا زیر سر انگلیس نبوده است.
10ـ از فردای کودتا ،رضاخان همواره مواضعی که اتخاذ میکرد نه تنها هیچ قرابتی با خواستهها و منافع
انگلستان نداشت ,بلکه اکثراً در جهت عکس خواستههای انگلستان بود ,بهنحوی که امروزه با مرور این مواضع و
اقدامات رضاخان ،بیشتر از آنکه شایعه انگلیسی بودن او بهذهن متبادر شود ،برعکس بیشتر ضدانگلیسی بودن او
در ذهن قوت میگیرد .بهعنوان مثال در زیر بهچند مورد از این اقدامات اشاره مینماییم:
• مخالفت رضاخان با تصمیم سید ضیاء مبنی بهاستخدام افسران انگلیسی و تفویض قدرت اجرایی بهآنها ,رضاخان
()36
اظهار داشت که این کار«معادل فروختن روح ملت ـ یعنی ارتش ـ بهخارجیهاست» کمااینکه سابقه اقدامات

144

رضاخان نسبت بهاخراج افسران خارجی در ایران که نشاندهنده روحیه ملیگرایی او بود ـ بهجریان اخراج کلرژه
باز میگشت .ضمن اینکه باید توجه داشت ماجرای کلرژه در  1296بود و در آن تاریخ هنوز آیرونساید بهایران
نیامده بود .غنی میگوید« :رضاخان میخواست تمامی قوای نظامی را یک کاسه کند و فرماندهی آنها را بهافسران
ایرانی بسپارد ،حال آنکه سید ضیاء هنوز در فکر استخدام افسران انگلیسی برای فرماندهی قزاقها و افسران
سوئدی برای فرماندهی ژاندارمری بود» .رضاخان در مخالفت با اقدام سید ضیاء جهت استخدام افسران انگلیسی
میگوید:
«از دید سرباز ایرانی میان افسر انگلیسی و افسرتزاری سابق تفاوتی نیست هیچکدام را نمیخواهد .افسران
ایرانی میپرسند اگر بنا بود قشون همچنان در قبضه افسران خارجی بماند برای چه خود را بهخطر انداختیم ,برای
()37
چه کودتا کردیم؟
نورمن در ادامه مخالفتهای خود با رضاخان مینویسد:
«سردار سپه هنوز در موقعیتی است که میتواند حرف خود را بهکرسی بنشاند و وزیر جنگ و فرمانده کل
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سپاه هم باقی میماند ،برخورد سردار سپه با افسران انگلیسی مأمور بهخدمت در دیویزیون قزاق همه روز وخیمتر
میشود .نه تنها ظاهراً نمیخواهد بهآنها اختیارات اجرایی بدهد ,بلکه اینطور که از قرائن برمیآید میخواهد زیرا
()38
امضای قرارداد آنها نیز بزند».
• علمای اخراجی از عراق توسط انگلستان ،با استقبال و حمایت رضاخان در ایران مواجه شدند .در سال 1923
رضاخان پذیرای آیتاهلل شيخ محمد حسین نائینی و آیتاهلل سیدابوالحسن موسوی اصفهانی شد که بریتانیا از
()39
نجف و کربال اخراجشان کرده بودنند.
• رضاخان اقدام بهسرکوبی شیخ خزئل در خوزستان نمود که این اقدام کام ً
ال برخالف منافع انگلستان [و در ابتدا]
مورد مخالفت آن کشور قرار گرفت .نخستین دستور کتبی کرزن بهلورین (سفير انگلستان در تهران بعد از نورمن)
پس از ورود او بهتهران این بود که «نفوذ خود را بهخوانین تحکیم بخشید تا اینها از رخنه قزاقها بهجنوب غربی
()40
جلوگیری کنند .حضور آنها را در مناطق نفتی باید بههر قیمتی شده مانع شده ...
«لورین از رضاخان خواست تا خودمختاری خزئل را بپذیرد و سربازانش را بهجنوب اعزام نکند .رضاخان پاسخ
()41
مسالمتآمیزی داد ,اما سربازانش عازم جنوب شدند ».آرنولد ویلسن (رئیس انگلیسی پاالیشگاه آبادان) در 4فوریه
 15( 1923بهمن  )1302گزارش داد که سردار سپه سخت مخالف هر خانی است که دوست بریتانیاست» وکرزن
()42
بهلورین هشدار داد که «ارتش ملی رضاخان برای از میان بردن دوستان ما ،درست شده است».
بهطور کلی از کودتا تا پادشاهی رضاخان ،ایران صحنه آشفتگی دیپلماسی انگلستان در مقابل سیاستهای
تمرکزگرایی رضاخان است .نماد این تضاد در نظریات متفاوت لورین و کرزن متجلی است ،در این زمان انگلستان
از ترس موضعگیری روسها در شمال (بلشویکها) نمیتواند در مقابل رضاشاه ایستادگی کند و یا احیان ًا برای
اعمال فشار بر رضاخان ،جنوب ایران را اشغال نماید.
• پلیس جنوب که بازوی اجرایی اعمال سیاستهای تحمیلی انگلستان در جنوب ایران بود ،در اواخر سال 1921
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بهدست رضاخان منحل گردید.
• نحوه برخورد رضاخان با نمایندگان انگلستان عمدت ًا بیانگر آن است که نه تنها هیچگونه ضعف و سستی و
وابستگی یا دستنشاندگی در رفتار رضاخان مشهود نیست ،بلکه برعکس ،اقتدار ،استقالل و صالبت ،در رفتار
رضاخان در برابر نمایندگان انگلستان مشخص است .بهعنوان مثال در زیر یکی از این موارد ارائه میگردد:
«عصر یکی از روزها مستر هوارد ،رئیس سیاسی سفارت انگلستان استدعای شرفیابی کرد [رضاخان] بهقدری
ناراحت و عصبانی شدند فریاد زدند که من روز ،رغبت نمیکنم ریخت شما را ببینم حاال شب میخواهید پیش من
()43
بیایید ـ در هر حال [رضاخان] فرمودند همان چهارشنبه که مخصوص خارجیهاست ـ و در روز دیگر بود ـ بایید»:
11ـ مستنداتی دال بر سردرگمی انگلستان در برابر رضاخان و تردید انگلستان از اتخاذ موضعی مشخص در برابر
رضاخان ،موجود است که نظریه دستنشانده بودن رضاخان برای کودتا و طرح انگلستان براي پادشاهی نیرومند او
را ،بهچالش میکشد .از جمله این مستندات میتوان بهموارد زیر اشاره کرد:
• نمایندگان دولت انگلستان از ابتدا نظر مساعدی راجع بهرضاخان نداشتند بهطوریکه گفته شده سید ضیاء بعد
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از آنکه تمایل پیدا کرد رضاخان را بهسمت وزارت جنگ منصوب نماید «نورمن در گزارش خود از کودتا بهکرزن،
از عوامل کودتا تحت عنوان «توطئهگران» نام میبرد و از نقش مرموز و مشکوک سردار همایون (فرمانده وقت
قزاقخانه) درکودتا صحبت میکند .کرزن صبح روز کودتا از اینکه دوستان انگلیس در ایران دستگیر میشوند و
او کاري نمیتواند بکند شکایت دارد .نورمن میگوید تمام جهانیان تصور میکنند ما [کودتا را] را ترتیب دادهایم،
()44
تکذیبهای من بیاثر بوده است ولی من از بازداشت ایرانیان طرفدار انگلیس بخصوص فرمانفرما ناراحتم».
بهطوریکه گفته شد سید ضیاء بعد از آنکه تمایل پیدا کرد رضاخان را بهسمت وزارت جنگ منصوب نماید.
وابسته نظامی انگلستان او را بهسبب بیسوادی و نداشتن دانش نظامی فراتر از میزان الزم برای صاحب منصبی
()45
جزو دیویزیون قزاق ،برای این کار نامناسب میدانست .در اواخر اردیبهشت  1300با قدرت گرفتن بیشتر رضاخان،
وقتی نورمن ناامید از تداوم ریاست الوزرایی سید ضیاء شد گزارش داد ،که از هنگام عقبنشینی قوای انگلیس،
وزیرجنگ (رضا) دیگر از ما واهمه ندارد ،سفارت انگلستان دیگر قدرت روی کار آوردن و بر کنار کردن کابینهها
()46
را ندارد.
• انگلستان از ابتدا بهرضاخان با بدبینی نگاه میکرد و او را عنصر وابسته بهروسیه میدانست «کرزن رضاخان را
وابسته و سرسپرده سفارت روس میدانست و لذا قوی ًا از وزارت خارجه میخواست که هیچگونه وامی بهدولت ایران
()47
داده شود تا رضاخان کنار گذاشته شود ».جرج چرچیل ،کارشناس وزارت امورخارجه در امور ایران نیز همه چیز را
زیر سر وزیرمختار شوروی در ایران میدانست ،او نوشت« :ظاهراً رضاخان بهدام دسیسهبازیهای آقای روتشتین
افتاده است» با این وجود او رضاخان را موقتی میپنداشت« :فکر نمیکنم که شاه بهرضاخان بیشتر از سید ضیاء
()48
اعتناء داشته باشد و دیری نخواهد کشید که او هم تبعید شود».
همانگونه که از جمالت چرچیل مشخص است انگلیسیها بهرضاخان بسیار بدبین بوده و خوشبینانه منتظر
بودند که رضاخان هم زودتر از گود سیاست کنار رود .بدیهی است که این طرز تفکر هیچ سنخیتی با رویکرد توطئه
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انگلستان در سر کار آوردن رضاخان و طرح کودتا ندارد .بعد از تثبیت رضاخان در جایگاه وزارت جنگ و فرماندهی
کلی قشون و با قدرت گرفتن رضاخان از یک سرباز گمنام بهیک قهرمان ملی ،نورمن در ( 25می  )1921اظهار
نگرانی کرد و روز بعد در لندن ،کرزن از سرعت تبدیل افسری بدون جاهطلبی سیاسی بهیک دیکتاتور نظامی تقریب ًا
()49
تمام عیار ،متحیر شد»« .سرپرستی لورين» ـ جانشین لورین ـ در اولین گزارش خود بهکرزن ،رضاخان را اینگونه
توصیف کرد:
«سرباز پرعزم و ماجراجو ولی بیسواد ،دور میبینم که بتوانم با او کنار آیم از مسائل کشور بیزار است،
()50
زورآزمایی بین او و قوام محتمل است .چنانچه چنین اتفاقی بیفتد من کنار میایستم ».او اعتراف کرد انگلستان در
مورد ایران سردرگم است و سیاست روشنی ندارد .او نوشت:
«وزارتخارجه بریتانیا پس از کودتای  1299خط مشی روشنی در ایران نداشته است  ...ظاهراً نمیدانیم که
()51
چه میخواهیم» و در گزارشات بعدی هم مینویسد« :خیال نمیکنم بیش از این بتوان بیطرف نشست».
این سوءظنها تنها زمانی کاهش یافت که سرکوبي نهضت جنگل بهدست رضاخان انجام شد و تا حدودی
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خیال انگلیسها از بابت نفوذ بلشویکها راحت گردید .لورین ،سفیر جدید که از این موضوع بسیار مسرور بود
در  )1301( 1923نوشت« :من خطر بلشویسم را در ایران یقین ًا دفع شده میپندارم و این نتیجه بدون رضاخان
حاصل نمیشد» حال بعد از کاهش بیاعتمادی انگلستان بهرضاخان ،بهتدریج سفارت انگلستان متوجه یک نوع
«هماهنگی اتفاقی» در سیاستهای انگلستان با اقدامات رضاخان گردید که موجب شد تا لورین در جلب اعتماد
کرزن نسبت بهرضاخان بکوشد .این «هماهنگی اتفاقی» بهزعم انگلستان در موارد زیر بود:
«منافع اساسی ما ایجاب میکند که حکومت مرکزی باثبات و قدرتمندی در ایران در برابر نفوذ روسیه و تبلیغات
کمونیستی وجود داشته باشد ،در مسیرهای تجارتی نظم برقرار کند ،در مناطق نفتی و استانهای سرحدات بلوچ و
افغان امنیت پدید آورد و فعالیتهای ضدبریتانیایی روحانیون و مطبوعات را کنترل کند ،بهنظر میرسد که رضاخان
بهسوی چنین هدفهایی میرود ،اگر در راه رسیدن بهاين هدفها گه گاه بهبعضی از منافع کوچک بریتانیا صدمه
میزند ،شاید بهنفع ما باشد که گهگاه چشم فروبندیم تا مواضعمان را در نقاط حیاتی ،مناطق نفتی خلیج و مرزهای
()52
پهناور عراق تقویت کنیم» .لورین سپس میکوشد تا کرزن را متقاعد کند که بهرضاخان اعتماد نماید .او در گزارش
خود از اوضاع ایران مینویسد :ما باید زود تصمیم بگیریم که آیا با سیاستهای تمرکز قدرت ـ ولو آنکه مستلزم
اعمال قوه قهریه باشد ـ مخالفت بورزیم و یا برعکس از آن جانبداری کرده و کوشش نماییم که با پشتیبانی عاقالنه
()53
و خردمندانه ،آن را بهمجرایی بیخطر سوق دهیم ،من خود قوی ًا موافق مشق اخیر هستم».
بنابراین آنچه مشخص میباشد آنست که انگلستان در ابتدا بهرضا خان بیاعتماد بود ولی در اثر آن چیزی
که ما در اینجا آن را «هماهنگی اتفاقی» میان سیاستها و منافع انگلستان از يكسو و اقدامات رضاخان از سوي
ديگر ،مینامیم ،این دیوار بیاعتمادی بهتدریج بعد از آمدن سفیر جدید انگلستان (لورین) فروریخت و طبیعت ًا این
موضوع سنخیتی با رویکرد تئوری توطئه و از پيش دستنشانده بودن رضاخان از سوی انگلستان ندارد .لورین
در گزارشهای بعدی خود بهلندن بهصراحت بهاستقالل رضاخان از قدرتهای خارجی و عدم ارتباط او با سفارت
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انگلیس اشاره میکند:
«  ...برخی او را [رضاخان] نادرشاه ایران میدانند .محبوبیت او مبتنی است بر عدم وابستگی او بهنیروهای
()54
خارجی و شیوه فعاالنه  ...در احیای ارتش  ...من هیچ ارتباطی با او ندارم چون سراغم نیامده است».
بنابراین توجه سفارت انگلستان بهرضا شاه «بهتدریج» ـ بهویژه بعد از آمدن لورین ـ محصول چند عامل
بود :الف) خطر بلشویک ،ب) اقتدار و لیاقت ذاتی رضاخان ،پ) سرخوردگی تدریجی وزارت خارجی بریتانیا بهویژه
کرزن از متحدان قدیمی و فامیلهای بزرگ ایرانی که انگلستان سالها بهآنها کمک کرده بود .درمورد اخیر لورین
بهکرزن نوشت:
«اکثریت عظیم ملکها ،سلطنهها و دولها خود خواهان طماعی هستند و خدایی جز مأمون و انگیزهای جز
حرص و آز برای پول و قدرت نمیشناسند ،بخشی از مشکل ما در ایران در زمان جنگ و بالفاصله بعد از آن ،ارتباط
()55
ما در اذهان عام با [این] مرتجعین بوده است که همه خالصانه مورد نهایت بیاعتمادی و انزجارند».
4ـ هماهنگي اتفاقي ميان سياستهاي انگلستان و اقدامات رضاخان بهعنوان مثال ،سركوب نهضت جنگل
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توسط رضاخان ،در راستاي سياست وحدت ملي رضاخان است ،در حاليكه اين اقدام منافع انگلستان در خصوص
جلوگيري از نفوذ بلشويك را هم ـ بهطور اتفاقي ـ پوشش ميدهد .نهایت ًا لورین تالش زیادی میکند تا کرزن را
()56
راضی کند که بهرضاخان اعتماد نماید.
• این چه برنامه از پیش تعیین شدهای ـ ازسوی انگلستان ـ بود که در قضیه نخستوزیر شدن رضاخان ،لورین در
()57
بهار  1923از وزارتخارجه با «اصرار» خواهش کرد که بگذارد او از رضاخان برای نخستوزیر شدن حمایت کند.
• هر چند در ابتدا خود لورین نسبت بهصحت این قضیه (نخستوزیر شدن رضاخان) مطمئن نبود .لورین در حقیقت
()58
ابتدا مصلحت نمیدید ،یک نظامی در مقام نخستوزیری باشد و در اینباره تردید داشت ،اما در همین زمان
تحوالت مهمی هم بهنفع رضاخان در انگلستان حادث شد و آن اینکه ،کرزن که تا آخر مخالف رضاخان بود
کنار رفت .در دسامبر  1923محافظهکاران در انتخابات پارلمان انگلستان شکست خوردند و رمزی مکدونالد
اولین نخستوزیر حزب کارگر شد .مکدونالد ،مسؤولیت وزارت امورخارجه را نیز خود بهعهده گرفت وکرزن عمداً
از سیاست کنار رفت ،کنار رفتن کرزن از سمت سیاست خارجی انگلستان برای رضاخان گشایشی محسوب میشد.
• در قضیه تغییر سلطنت در ایران نیز رضاخان بهشدت محتاط بود و از واکنش انگلستان نگران بود با وجود اینکه
لورین بارها بهاو اطمینان میداد که این مسئله جزیی از امور داخلی ایران است و لندن موضع «بیطرفی کامل»
خواهد گرفت .مالت در اینباره چنین نوشت:
«قهرمان بزرگ رضاخان ،نادرشاه است از اینرو جای تعجب نمیماند که بخواهد همانند نادر عمل کند ،برای
()59
ما دیوانگی است که در این بازی ظریف و خطرناکی که جریان دارد ،وارد شویم».
حسنخان مشاورالملک وزیرخارجه ایران ـ در 20اکتبر 1923نظر دولت بریتانیا را در مورد تغییر سلسله قاجار،
از لورین جویا شد .لورین گفت که بریتانیا جانب کسی را نمیگیرد .این اظهارنظر برای رضاخان بهقدر کافی روشن
نبود .روز بعد مشارالملک بهلورین اطالع داد که رضاخان میخواهد شٌ ر قاجاریه را بکند ،اما از موضع [لندن] نگران
است .او سکوت را عالمت عدم تأیید میداند« .لورین جواب داد :من شخص ًا نمیفهمم رضاخان غیر از موضع
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بیطرفانه و دوستانه ما مبنی بر عدم مداخله کامل دیگر ،طالب چه چیزی است».
• با تمام اعتمادی که لورین بهرضاخان کرده بود ،اما باز این سیاست انگلستان تداوم نیافت و نیکلسن (جانشین
لورین) دوباره بهرویه بیاعتمادی زمان کرزن برگشت .نیکلسن ،رضاشاه را فردی «مرموز ،شکاک و بیسواد»
میدید که اص ً
ال نمیتواند واقعیتهای اوضاع را دریابد یا بهنیروی خصومتی که برانگیخته است ،پیببرد ».در
 1932وزارتخارجه انگلستان از رضا شاه بهعنوان «وحشی کودن تیپ گروهبانها» یاد کرد و یک سال بعد او
()61
را دیوانه تشنه خون خواند».
در نهایت آخرین ابهامی که وجود دارد اینست که طرح مث ً
ال انگلیسی پادشاهی نیرومند انگلستان برای ایران
با نقشه جمهوری توسط رضاخان منافات دارد.
• بنابراین با توجه بهموارد متعدد ابهاماتی که در خصوص کودتا وجود دارد و تردیدها و سؤاالت بیپاسخی که در
بطن تئوری توطئه درباره نقش انگلستان در کودتای  ،1299وجود دارد این نظریه بهراحتی قابل پذیرش نمیباشد.
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نگارنده معتقد است که در مرحله نخست قبل از کودتا عوامل کودتا و بهویژه رضاخان (البته بهشرط صحت و
اعتبار خاطرات آیرونساید) بهواسطه شایستگی فردی توانستهاند برخی حمایتهای عوامل ارتش انگلستان در
ایران را که البته بدون هماهنگی با لندن و خودسرانه انجام گرفته بود ،برای کودتا جلب نماید .اما در این مسئله
در طول سالها ـ بهواسطه ذهنیت توطئه موجود در جامعه ایران ـ بسیار اغراق شد .در مرحله بعد بهواسطه آنچه
که ما آن را «هماهنگی اتفاقی» میان اقدامات رضاخان ـ بعد از کودتا ـ و منافع انگلستان در ایران مینامیم ،باعث
همراهی نسبی و خودداری از مخالفت انگلستان با رضاخان گردید .بنابراین ریشههای کودتا را نه در طرح و برنامه
و نقشهای که در لندن طراحی گردید ،بلکه در مجموعه عوامل داخلی باید جستجو نمود که نقش لندن در میان
آن جزیی ،فرعی و مسئلهای حاشیهای است.

زمينههاي داخلي كودتا
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آنچه که در اینجا ما به آن قائل هستیم تحول گفتمان سیاسی و ظهور گفتمان جدید استقاللطلبی در آستانه کودتا
بود که باعث فوران نیروهای اجتماعی و سیاسی محصول این گفتمان ـ علیه ساختار سیاسی کهنه و وابسته و در
تالش برای ایجاد یک دولت ملی مستقل ـ گردید .آنچه موجبات این تحول گفتمانی را پدید آورده بود وضعیت
بسیار بغرنجی بود که در طول چهارده سال از مشروطه تا کودتا بر سر جامعه ایران آمد .مداخالت بیش از حد
قدرتهای خارجی در ایران بهانحای مختلف بهویژه روس ،انگلیس و عثمانی و اشغال ایران همراه با بیکفایتی
و بیلیاقتی دربار و نخبگان سیاسی وقت ،این شائبه را برای برخی از مردم بهوجود آورده بود که ایران اص ً
ال فاقد
دولت مرکزی در تهران است ،مرزهای ایران هیچگونه احترام و اعتباری نداشتند و نیروهای مهاجم بهراحتی و بدون
هیچ مشکلی نیروهای خود را بهداخل ایران گسیل میداشتند .مردم ،قربانیان این وضعیت نابهنجار سیاسی ایران
بودند .قحطی ،بیکاری ،ناامنی ،حکومتهای ملوکالطوایفی و خودمختاریهای ملی در سراسر خاک ایران بهویژه
در طول جنگ جهانی اول ،وضعیت نابسامانی برای جامعه ایران رقم زده بود که نظیر آن کمتر در تاریخ ایران وجود
داشت .این وضعیت افکار عمومی جامعه ایران را بهسمت مطالبه حکومتی مقتدر و مستقل از قدرتهای خارجی
سوق داد .دکتر محمدعلی کاتوزیان میگوید:
«رضاشاه مردی بسیار توانا بود و محصول هرج و مرج بعد از انقالب مشروطه و ظهور ناسیونالیسم ایرانی ،او
هرگز عامل انگلیسی و یا هیچ قدرت دیگری نبود و برعکس تقریب ًا از ابتدا ضدانگلیسی بود ـ و مردم از وقتی او را
انگلیسی پنداشتند که با رفتار استبدادی و بیرحمانهاش{آنها را} منزجر کرد .قدرت و محبوبیت او در درجه نخست
نه در گرو حمایت انگلیس بود (از قضا بیشتر روسیه ،شوروی از او حمایت میکرد) [و نه] وفاداری ارتش بهاو.
[بلکه] از اینجا نشأت میگرفت که او رهبر تازهنفس و بیتعارفی بهنظر میرسید ـ که برخالف سیاستمداران سنتی
اعم از محافظهکار یا ملی میتوانست هرج و مرج را از میان بردارد .کشور را از تجزیه نجات دهد و صلح و ثبات را
بهارمغان آورد که توسعه اجتماعی و اقتصادی ،بدون آن امکانپذیر نبود غالب سیاستمداران خود بدان معترف بودند
()62
و بههمین سبب از او حمایت میکردند».
از جمله پیامدهای این وضع ،بیثباتی داخلی بود .دولتآبادی در اینباره میگوید:
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«در میان نمایندگان که برقوت مالکی{يا} با نفوذ روحانیت انتخاب شده بودند جمعی منتظر الوزراء بودند که
()63
برای رسیدن بهمقام وزارت راضی نبودند کابینهای بدون عضویت آنها وجود داشته باشد» .آمار سقوط کابینه
نشاندهنده میزان عمیق بیثباتی و نابسامانی سیاسی ایران در عصر مشروطه است ،بهطوری که از  1285تا ،1299
()64
 51کابینه سقوط کردند .بهعبارتی در این دوره چهارده ساله تقریب ًا هر سه ماه یک تغییر در اوضاع پیش آمده است.
از اینرو میتوان گفت که بیثباتی بهحدی بود که جامعه آمادگی پذیرش کودتا و یا هر اقدامی در راستای ثبات و
امنیت را داشت.
افکار عمومی مردم بهشدت علیه ساختار کهنه و پوسیده قاجاریه بهویژه علیه بیکفایتی و بیمسؤولیتی احمدشاه
بود ،پادشاه در فرنگ بهدنبال خوشگذرانی بود و مملکت را با همه مشکالتش بهحال خود رها کرده بود .سطح
انتقادها از احمدشاه رو بهروز افزایش مییافت ،روزنامهها بهشدیدترین وجه و بدون رعایت موازین اخالقی ،مقاالت
و اشعاری در هجو احمدشاه و حکومت قاجار چاپ میکردند .بهعنوان مثال ،از جمله ابیات زیر در نقد احمد شاه
()65
بهچاپ رسید:
شاه ما گنده و گول و خرف است
فکر شاه وطنی باید کرد
در هتلهای اروپا معتکف است
		
تخت و تاج را همه ول کرده
این همان احمد الینصرف است.
نشود منصرف از سیر فرنگ
		
()66
جان فوران میگوید:
«سرانجام مفهوم مات شدن نیروهای اجتماعی ـ دولت و نخبگان داخلی ،سرمایههای خارجی ،جنبشهای
اجتماعی ،کارایی خود را در تحلیل حضار نشان داد و ثابت کرد فهم رویدادهایی که بهکودتا منجر شد مفهوم
سودمندی است .در سال  1920نیروهای مختلف ،ایران را بهسمتهای مختلفی میکشانیدند ،تخلیه ایران از قوای
شوروی ،بیاطمینانی بریتانیا (مقطع جدید نظام جهانی) ضعف دولت قاجار و تکهپاره شدن جنبشهای اجتماعی
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همه و همه فرصت جدیدی در اختیار رضا قرارداد» .فوران میگوید :علت موقعیت کودتای رضاخان مات شدن
بازیگران داخلی و خارجی در عرصه شطرنج سیاست ایران است .بهزعم او کودتا بهنوعی بهحالت انتظار ،بالتکلیفی
و انفصال سیاسی در ایران پایان داد و نهایت ًا در این شرایط بود که بسیار از ملیون و حتی روشنفکران ،شعرا و
نخبگان بهایننتیجه رسیده بودند که برای نجات کشور کودتای نظامی ارتش ضروری است .در این شرایط فکر
کودتا و اصالح امور و تشکیل دولت ملی مستقل در ذهن اکثر نخبگان وجود داشت .مکی این وضعیت را اینگونه
توصیف میکند:
«آن روز اکثر افراد ملت از اوضاع خراب کشور ناامید شده بودند .هرجومرج و آشفتگی و فقر همه را مأیوس
کرده بود و اکثر رجال را بهفکر چارهجویی واداشته بود ،اصالح از راه عادی و قانونی ممتنع بهنظر میرسید و
افکار تند و فعال جمع ًا متوجه یک تحول ناگهانی شدید بودند ،همه در فکر کودتا بودند ،مدرس برای کودتا نقشه
میکشید .سردار اسعد بختیاری و عدهای از خوانین در چهلستون متمرکز شدند ،ساالر جنگ تفنگچی فراهم
میکرد .نصرتالدوله با فکر کودتا میخواست بهسرعت باد از قلههای پربرف غرب بگذرد و بهتهران برسد .سیدضیاء
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با مرکز قدرت سازش مینمود و «استاروسلسکی» نیز این فکر را در سرداشت .کودتاچیان که فکر کودتا در سر
میپروراندند مراقب یکدیگر بودند و فعالیت رقیبان را زیر نظر داشتند ،میگویند« :سید ضیاء گفته بود اگر من کودتا
()68
نمیکردم مدرس کودتا میکرد و ما را میکشت» .حمداله مستوفی و دکتر غالمرضا وطندوست  7گروه مختلف را
()69
نامبردهاند که قبل از کودتای  ،1299درصدد کودتا بودند .این مسئله را بهار نیز اشاره کرده است:
«در این گیرودار و بالتکلیفی مرحوم سیدحسن مدرس بهخیال کودتا افتاد ،ساالر جنگ با یکی از پسران بانو
عظمی در ورامین با مقداری تفنگ راه افتاد و عدهای تفنگچی دور و بر خود جمع کردند  ...مرحوم مدرس بهخود
من بعدها میگفت در آن اوقات رضاخان نزد من آمد و گفت من چندی پیش با وثوقالدوله صحبت کردم و او بهمن
توجهی نکرد ،حاضرم با شما کارکنم و همدست شویم و بر این اوضاع خراب خاتمه دهیم ،میترسم ایران بلشویک
شود ».بنابراین مالحظه میشود که فکر تغییر در هر سری دور میزده و از شاه تا شاهزاده و از عال ِم تا عامی دریافته
بودنند که با این وضع شرب الیهود و اصول ریاکاری و پوشانیدن لباس ملی بر اغراض فرومایه شخصی نمیتوان
()71 ،70
کارکرد و همه درصدد بودند که از طریق کودتا و جمع قوای مشتت و تمرکز آنها میتوان بهسرمنزل مقصود رسید.
بنابراین ما در اینجا شاهد تعدد نقشههای نخبگان وقت جهت کودتا هستیم و این بخوبی نشاندهنده وضعیت
نابسامانی هست که در آن مقطع بر اوضاع سیاسی ایران حاکم بود .پس کودتا در واقع نیاز آن مقطع تاریخی بود،
نیازی که هم جامعه و هم نخبگان بهخوبی آن را حس میکردند و یک ضرورت تحول اساسی و سریع (کودتا) را
بهعنوان راهکار اساسی این نیاز پذیرفته بودند.
پذیرش کودتا از سوی جامعه بسیار مسئله مهمی میباشد و نشانگر آنست که کودتا در راستای گفتمان سیاسی
حاکم بر جامعه بوده و نه چیز دیگری ،آنچه بهعنوان کودتا اتفاق افتاد در واقع نیازی بود که از دل گفتمان سیاسی
حاکم بر جامعه در آن مقطع میجوشید و همین باعث جذب و پذیرش کودتا از سوی جامعه بود .ایدئولوژی دوران
جدید ناسیونالیسم ایرانی بود این رجعت بهگذشته پرافتخار و پرعظمت ایران باستان ،ایرانی که در آن حاکمیت و
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استقالل ملی مانع از آن بود که مرزهای ایران مورد تاخت و تاز قدرتهای بیگانه قرار گیرد ،ایده کشوری مقتدر
و مستقل که مبرا از فساد سیاسی و مداخله گسترده قدرتهای خارجی باشد .ایده ناسیونالیسم ایرانی عبارت
بود از تأسیس ایرانی هموزن با بقیه قدرتهای بزرگ دارای احترام و عزت و غرور بینالمللی طبع ًا در متن این
ناسیونالیسم ایرانی که محور گفتمان استقاللطلبی بود دیگر ایرانی ضعیف ،با ساختار سیاسی فاسد ،مدیریت
ناکارآمد و ترسو (احمد شاه) چندپارچه و تجزیه شده و سرزمینی بیدر و پیکر که هر روز عرصه تاخت و تاز و تهاجم
قوای بیگانه قرار گیرد ،جایی نداشت و رضاخان که از دل این گفتمان و این ایدئولوژی بهوجود آمد طبیعت ًا قادر
نبود ،خارج از این گفتمان سیاسی بیندیشید و یا رفتار نماید.
در نخستین سالهای صعود رضاخان بهقدرت ،او اصالحطلبی متجدد دیده میشد که میتوانست بهایران
وحدت ملی ببخشد و غرور و استقالل کشور را احیا کند ،روشنفکران اصالحطلب با این تصور که وی یک نیروی
ثباتبخش و ملیگراست در پشت وی حلقه زدند.
دکتر رضا قدس میگوید:
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«ایرانیان بر این باور بودند که دولت قوی که بتواند ثبات سیاسی و اقتصادی را آماده کند بهنفع همه قشرهای
جامعه است .اشراف ،علما ،بازرگانان و کارگران همگی از سالهای جنگ داخلی و ستیزههای غربی رنج میبردند
()72
و بهرخصتی که یک رهبر فرهمند اعالم کند خوشآمد میگفتند.
اما بهنقش ناسیونالیسم و در واقع آنچه در اینجا ما گفتمان استقالل طلبی مینامیم بعدها کمتر در کودتا و روی
کارآمدن رضاخان پرداخته شد .دکتر قدسی در اینباره میگوید« :احتما ًال بهخاطر سرخوردگی بعدی ملیگرایان
()73
ایران از شاه خودکامه ،نقش ناسیونالیسم ایرانی و بهقدرت رسیدن پهلوی اول عموم ًا نادیده گرفته شد».
تحت تأثیر گفتمان استقاللطلبی در آستانه کودتا در تهران گروهی از دمکراتها از جمله محمدتقی بهار،
شاعر و نویسنده مشهور مشروطه از حزب انشعاب کرده و تحت نام تشکیالتیها اعالم موجودیت کردند ،از جمله
ارگان این گروه سازمانیافته جدید ،روزنامه نوبهار با سردبیری بهار بود .تشکیالتیها اعتقاد قوی بهضرورت
تأسیس یک دولت قوی مرکزی داشتند که بتوانند استقالل ،حاکمیت و امنیت ملی را احیا نموده و تمامیت ارضی و
اقتدار حکومت مرکز در مقابل تمایالت تجزیهطلبانه را تضمین نماید .بههمین لحاظ ،از این گروه بهعنوان یکی از
طرفداران جدی کودتا و همچنین اقدامات رضاخان در راستای احیای وحدت ملی ایران معرفی شدند.
نخبگان و نویسندگان عصر مشروطه اکنون تحت تأثیر گفتمان استقاللخواهی جدید بهخیل حامیان دولت
()74
کودتا وارد شدند .بهعنوان مثال ،عارف قزوینی و میرزاده عشقی اشعار معروفی در تمجید از سیدضیاءالدین سرودند.
آنچه باعث گردید رضاخان در جامعه ایرانی پذیرفته شده و بهرضاشاه تبدیل شود ،نه طرح و نقشه انگلستان بلکه
پذیرش او از سوی جامعه بود .بهار میگوید:
«سردار سپه شاید نه بهفکر ریاست وزرایی و نه بهخیال پادشاهی بود ،اما افکار ناراضی و طبقه دوم [طبقه
میانی] که تشنه حکومت مرکزی مقتدر بودند او را بهپیش آوردند ،تشویق کردند و او هم قدم بهقدم با کمال تأنی
()75
پیش میآمد و هرکس فکر میکرد آن حکومت مقتدر و مرکزی همین است».
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بهفاصله کوتاهی از کودتا ،اشعار زیادی در وصف تمجید رضاخان سروده شد که نشاندهنده پذیرش اجتماعی
اوست از جمله ،نسیم شمال گفت:
آن وزیر جنگ کزوی اهل تهران راضیاند
		
زینت مجلس ،رضاخان است گویی نیست هست
				
فصل پنجم مجلس ایران زنده باد
		
()76
این وزیر جنگ با نام و نشان پاینده باد
			
وحید دستگردی میگوید:
پاک گهرچون وزیر جنگ رضاخان
علم و ادب را همین وزیر باید
		
سمیتقو ازخاک کرد ولر ازلرستان
پیل تن وشیراوژنی که برافروخت
		
سوق قشون کرد از عراق به کرمان
لشکر ازری گسیل داشت به بوشه
		
()77
تا به سعادت شود مبدل خذالن
زین نمط آری وزیر باید به شاه
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غنی درباره پذیرش کودتا از سوی جامعه میگوید:
در بحث موفقیت برقآسای کودتا این را هم باید گفت که صرفنظر از هرگونه مساعدتی که انگلستان «احیان ًا»
کرد 1.خود ایرانیان هم از سیاستمداران ضعیف و بیلیاقتی که یکی پس از دیگری بر کشور فرمان رانند بهتنگ
آمدند و خواستار نوعی حکومت مقتدر مرکزی بودند .ایران حتی در  1299کشور نبود که بشود با ششصد یا حتی سه
هزار تن قزاق تسخیرش کرد .کودتا میباید از پشتیبانی بخشهای بزرگ دستگاه اداری ،بازرگانان و روشنفکران و
یاری هرچه بیشتر شاخههای مختلف نیروهای مسلح برخوردار بوده باشد .ایران مستعد رهبری مقتدر و قوی پنجه
بود و بیتابانه انتظار رهانندهای را میکشید ».او ادامه میدهد« :کودتا از پشتیبانی مالکین بزرگ ،تجار بازار و حتی
جمعی از روشنفکران (روزنامهنگاران ،مقالهنویسان ،معلمان و کارمندان دولت) برخوردار بود و در شهرستانها نیز
با آن مخالفتی نشده بود «رضاخان» همزبان مردم شده بود و حال و هوای تازهای که در کشور رخ مینمود ،مردم
()78
بهفکر هویت ملی و رهایی از سلطه و نفوذ خارجی ،افتاده بودند».
در سال  1301حدود  200تن از تجار در نامهای سرگشاده مراتب سپاسگزاری خود را از رضاخان با این عبارت
اعالم داشتند:
«چون در موقعیکه پریشانی وخرابی مملکت اسالمی بهدرجه قصوری رسیده و رشته امور گسیخته و آبروی
مملکت بر خاک ریخته و از دوائر کشوری و لشکری جز اسمی نبوده  ...آقای رضاخان سردار سپه وزیرجنگ
فرماندهکل قوای ایران با یک حرکت رشیدانه و با یک جنبش شجیعانه بساط ناالیقان را بههم زده و زمام امور
()79
لشکری را در فک با کفایت خود گرفتند »...
و نهایت ًا در قضیه استعفای رضاخان از نخستوزیري ،واکنش عموم مردم و نخبگان نشان از جایگاه باالی
اجتماعی او داد ـ تظاهراتی در حمایت از رضاخان در ایاالت برپاشد و در برخی شهرهای مهم ،مردم بازارها را بستند
روزنامهها و مطبوعات بهویژه روزنامه شفق سرخ ـ بهمدیریت علی دشتی ـ در خصوص تأسف از رفتن رضاخان و
درخواستهای مکرر برای بازگشت او ،همگی نشان داد که کودتا و دولت حاصل از کودتا پدیدهای بود که از دل
ملت و خواست عمومی جامعه نشأت گرفته بود .کودتا نیاز زمان بود ،چرا که گفتمان سیاسی حاکم بر آن مقطع،
ضرورت انجام یک تحول فوری و زیر بنایی که متضمن حاکمیت و استقالل ملی باشد را ایجاب مینمود.

با مطالعه جامعهشناسی تاریخی و بهرهگیری از اصول نظریه گفتمان ،مشخص خواهد شد که پدیدههای سیاسی
عموم ًا محصول و برآیند گفتمان سیاسی حاکم بر جامعه در هر مقطع خاصی میباشند و بهعبارتی همه امور
گفتمانیاند .از زاویه این رویکرد ،نقدهاي بسيار متعددي بر نظريه «توطئه انگليسي بودن كودتاي  »1299وارد است
كه پذيرش آن را دشوار ميسازد .طی  90سال گذشته ،تحت تأثیر گفتمان توهم توطئه ،اکثر نوشتهها در باب این
موضوع ،عموم ًا کودتا را بهخواست واراده دولت انگلستان ارتباط دادهاند و تالش نمودهاند کودتا و حوادت بعد از آن
را برآیند و تأمینکننده منافع دولت انگلستان نشان دهند .بههمین دلیل کمتر کودتا از درون ایران و حوادث داخلی
 .1تأکید از نگارنده است.
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ایران مطالعه شده است ،در حالیکه مطالعه گفتمان سیاسی اجتماعی حاکم بر آن مقطع بهخوبی نشان میدهدکه
کودتا بیشتر از هر عامل دیگری نتیجه طبیعی وضعیت سیاسی ـ اجتماعی داخل ایران بوده است .از زاویه این
رویکرد ،ریشه پدیدههای سیاسی را باید در تحوالت پیش از آن جستجو نمود ،بههمین ترتیب کودتای  1299ایران
و ظهور رضاخان و همچنین اقدامات و نوع کنشهای سیاسی او را نمیتوان تافتهای جدابافته از گفتمان مسلط
آن مقطع تلقی نمود و اصو ًال پدیدهای که از عناصر گفتمان مسلط بهره نگرفته باشد و محصول گفتمان نباشد
نمیتواند پذیرش اجتماعی از نخبگان و جامعه را کسب نماید .بههمینترتیب رضاخان و کودتای  1299محصول
برآیند گفتمان استقاللطلبی بود که در آستانه کودتا بهگفتمان مسلط جامعه ایران تبدیل شده بود.
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