
 

  

1 
  
  

 پدر
  

اي اي جـوان در كوچـه   بـه طل 1298آبـان  هاي ماليـم مـاه    در يكي از غروب
هاي نوساز شهر تهران، كه فاصلة چنـداني بـا دروازه              باريك واقع در يكي از محله     

پدرش هم كـه روحـاني بـود اغلـب بـه            . داشت  قزوين نداشت، آهسته گام بر مي     
 و گاهي او را هـم بـه همـراه    ي به سوي آن روان بودو رفت كهاي مي همان خانه

خانـه روي     آورد كـه پـدرش بـا صـاحب          طلبة جوان بـه خـاطر مـي       . بردخود مي 
 ةسكوهاي سنگي تـوي كوچـه، كـه در دو طـرف در خانـه قـرار داشـت، دربـار                    

االسـالم و     تـر حجـت      روحـاني مـسن    .نشـستند   به گفتگو مي  هاي مختلف     موضوع
ة روحانيـان بـودن بـه معنـاي     عضو جامعـ . ر اين بخش از شهر بودد رهبري ديني

هاي زنـدگي      در تمام زمينه   اًداشتن حق و وظيفه در مورد پند دادن به مؤمنان تقريب          
در . آنان و در نتيجه به معناي برخوردار بودن از قدرت اجتمـاعي و سياسـي بـود                

توانست رياست مراسـمي را كـه بـه           االسالم به علت كسالت نمي      اين شب حجت  
 فرزند دوستش برپا بود بر عهده گيرد و با دعاي خيـر خـود               مناسبت به دنيا آمدن   
 . االسالم پسرش را به جاي خود فرستاده بود حجت. از نوزاد استقبال كند

 
رفـت كـه افـسري قـزاق يعنـي عـضو              روحاني جوان به ديدار رضاخان مـي      

بريگـاد  . كردنـد  سازماني نظامي بود كه افسران روس آن را پـي نهـاده و اداره مـي            
تزار الكـساندر دوم بـا   . عني سال تولد رضاخان تأسيس شده بودي 1256 درقزاق 
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رژة نمايشي گارد شخصي قزاق خود در ميدان مشق سن پطرز بورگ، شاه قاجـار               
شاه مفتـون   . رفت تحت تأثير قرار داد    را كه از راه روسيه براي بار دوم به اروپا مي          

 افسران خود را در اختيـار او  درنگ از تزار خواست چند نفر از       اين گارد شد و بي    
بگذارد تا گروهي مـشابه را بـه عنـوان گـارد شخـصي وي در تهـران سـازمان و                     

بيني مزاياي اين پيشنهاد بـراي منـافع روسـيه در             تزار، به دليل پيش   . آموزش دهند 
ايران با اين درخواست موافقت كرد و اين دو پادشاه پيماني را كه به ايـن منظـور                  

افسران نظامي روس به فرماندهي كلنـل الكـسي ايوانـويچ           . كردندآماده شد، امضا    
  2. در ماه ژوييه به تهران رسيدند و بريگاد قزاق به وجود آمد1دومانتويچ

  
 نيـرو رضا يكي از هزارها ايراني معمولي بود كـه در طـول سـاليان بـه ايـن                   

.  اده شده بود  هاي البرز، ز    اي در سوادكوه و در دل كوه        او در آالشت، قريه   . پيوستند
بسياري از اعـضاي خـانوادة او مـشاغل نظـامي داشـتند و برخـي از آنـان داراي                    
مقاماتي متوسط در واحدهاي بريگاد قزاق بودند كـه از شـاهان قاجـار محافظـت                

عباسعلي، پدر رضا با نوشافرين، دختري جـوان و گرجـي تبـار و سـاكن                . كرد  مي
ديـري  . اش بـرد     آالشت و نزد خـانواده     تهران ازدواج كرد و آن دختر را با خود به         

اي را به دنيا آورد كه او را رضـا نـام              نگذشت كه نوشافرين نوزاد پسر خوش بنيه      
رضا فقط چند ماه داشت كه پدرش به تهران بازگشت تا كارش را از سـر                . نهادند

مادر رضا كه از اهـالي ده نبـود كمـي پـس از      . گيرد و به دليلي نامعلوم درگذشت     
ش مجبور شد فرزندش را با خود بردارد و دهكده را به قـصد تهـران                مرگ شوهر 
مدت زيادي از ورود آنها به تهران نگذشته بود كه مـادر از ايـن دنيـا                 . ترك گويد 

ابوالقاسم بيـگ، دايـي     .  به جا گذاشت    خود رفت و رضا را تحت سرپرستي برادر      
ك كـردار كـه     ها ستوان سوم بود، مـردي مـستمند ولـي نيـ             رضا، در سازمان قزاق   

                                                 
1. Colonel Alexey Ivanovitch Dumantovitch 

36. ص. ق.  ه1298سالنامه منتظم ناصري،    .2  
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او توانايي محدودي در تـأمين نيازهـاي        . كوشيد نقش پدر را براي رضا بازي كند       
رضا هرگز از آموزش رسمي برخوردار نشد، اوقاتش بـه بـازي روي             . رضا داشت 
شـد، و چـون از اغلـب آنهـا           هاي ولگرد سـپري مـي       هاي خيابان با بچه     سنگفرش

گذاشتند و برخـي هـم        به او احترام مي   ها    تر بود برخي از آن بچه       بلندباالتر و قوي  
  . دانستند او را قلدر مي

  
ابوالقاسم براي اينكه رضا را از توي كوچه و خيابان بيـرون بكـشد در سـال                 

. ، يعني زماني كه پسري چهارده ساله بود، نامش را در بريگاد قـزاق نوشـت     1270
 تميـز كـردن     هايي از قبيـل     به رضا كه هنوز بسيار كم سن و سال بود خرده كاري           

 يـك سـال بعـد او را مجـاز           .شـد   غذاخوري و گماشتگي افسران جزء محول مـي       
ها، و    دانستند كه به واحد توپخانه بپيوندد، و در آنجا او توانست بخوبي با مسلسل             

ماكـسيم مسلـسلي    . شـد، كـار كنـد       به ويژه با يكي از آنها كه ماكسيم ناميـده مـي           
آن به رضا كمك كرد تا افسر شود و لقـب           تير بود، و مهارت در استفاده از          شصت

گـري و فرهنـگ       در اين ميان، رضا آداب نظامي     .  را به دست آورد    "رضا ماكسيم "
در آن دوران بخــشي از ايــن فرهنــگ مــشهور شــدن بــه . ســربازي را فراگرفــت

رضا مشهور به اين شـد كـه سـربازي خـشن، مـصمم، عرقخـور و                 . خشونت بود 
واره مشوق جسارت  بيش از حد بودنـد و در           هاي روس هم    قزاق. باشهامت است 

رضـا بـه لـوتيگري، حـالتي بـين الت        . اين دوره در ايران آن را تشويق مي كردند        
بودن و سلحشوري، شهرت يافت ، يعني كسي كـه رفتـاري خـشن داشـت ولـي                  
آماده بود تا زندگي خود را فداي كمك به دوستانش كند، دختر جـواني را كـه در            

در ايـن ميـان او هـر        . ردي را كه نياز به كمك دارد نجات دهد        مخمصه افتاده يا م   
كـس    كوشيد خواندن و نوشتن را فراگيـرد، هـر چنـد هـيچ              گاه فرصتي داشت مي   
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داند چه كسي اين كار را به او آموخت يا سـرانجام او تـا چـه انـدازه                     درست نمي 
  .باسواد شد

  
ازدواج كرد كـه در     ماه    رضا در بيست و پنج سالگي با دختري يتيم به نام تاج           

به هر حال اين ازدواج     . اش را ديده بود     كرد و رضا چهره     اش زندگي مي    خانة دايي 
ماه كه خيلي زود باردار شد به هنگـام زايمـان نـوزادي              تاج. انگيز داشت   پاياني غم 

كه دختر بود درگذشت و رضا را پريشان و بيچاره با طفلي تنها گذاشـت كـه نـه                   
يكي از  اين بار   . توانست آنها را برآورد      درك كند و نه مي     توانست نيازهايش را    مي

كاظم آقـا   . به نام كاظم آقا به كمك او شتافت       درفوج قزاق    دوستان ابوالقاسم بيگ  
و همسرش، رضا و فرزندش را به خانة خود بردند و همـان همـسر جـاي مـادر                   

 در طول پنج سال بعدي رضا تحت فرمـان و حمايـت كـاظم آقـا               . طفل را گرفت  
هاي آزادي فردي، حكومـت       هاي سرنوشت ساز بود كه آرمان       در اين سال  . جنگيد

محدود و مسئول و حاكميت مردمي، كه در طول ساليان در ذهن شماري اندك از               
 نمايـان شـد كـه نـوعي         "اساسـي قانون  "ايرانيان رشد كرده بود، در سندي به نام         

ها    وظايف، مسئوليت  داد و همچنين در متممي كه       مجلس شوراي ملي را شكل مي     
آيندة رضا  و    . شمرد  و حدود اختيارات دولت و حقوق شهروندان ايراني را بر مي          

كنند كـه     اي را فاش مي     ها و جامعه    پسرش تا حد زيادي ناهمخواني بين اين آرمان       
  .بنا بود پذيراي آنها باشد

***  
جنبشي كه به تصويب قـانون اساسـي انجاميـد تـا حـدودي بـدون قـصد و                   

مـردم از   .  خاص در چارچوب سنت مطالبـة حقـوق مـردم شـكل گرفـت              غرضي
رئيس تنها قطار در ايران كه آنها را براي زيارت بـه آسـتانة شـاهزاده عبـدالعظيم                   

مـردم از   . گرفـت   او به دلخواه خود پول گزافي از مردم مي        . برد ناخشنود بودند    مي
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داري  خزانـه ژوزف نوز بلژيكي، رئيس گمركات  هم كـه بـه تـازگي بـه رياسـت         
منصوب شده بود به دليل رعايت دقيق مقررات گمركي و ناديده گـرفتن فرهنـگ               

آنها از شيوة استبدادي حاكم تهـران و بـه ويـژه از گـرايش     . محلي، ناراضي بودند 
كـرد،    كه از فرمـان وي سـرپيچي مـي        ) از جمله علما  (وي به تنبيه بدني هر كسي       

 بر اساس مقـررات سـنتي انـصاف         "تعدال"مردم عادي خواستار    . ناراضي بودند 
هـاي آنـان    اي بودنـد كـه در آن شـكايت     "عدالتخانه"آنها خواستار تشكيل    . بودند

هـا تحـت تـأثير     بـه هـر حـال، ايـن خواسـته     . مورد بررسي و رسيدگي قرار گيرد 
 داشـت و بـا تجربـة        ي ديگـر  هايي قرار گرفت كه ريشه در تاريخ و فرهنگـ           آرمان

 شـركت كردنـد ارتبـاطي       3جنبشي به نام انقالب مـشروطه     اكثريتي از افراد كه در      
 .  نداشت
 

 زمـاني كـه     ،انـد    دانـسته  1284معموالً تاريخ آغاز انقالب مـشروطه را پـاييز          
الدوله، صدراعظم، تجار شكر را متهم به         عالءالدوله، حاكم تهران، به پشتيباني عين     

تجـار از   . رضـه كننـد   احتكار كرد و به آنها دستور داد شكرهاي خود را به مردم ع            
حاكم به انبار كاالها رفت و از افراد خود خواست انبارها را            . اين كار سر باز زدند    

او همچنين دستور داد دو تن از تجار        . بگشايند و شكرها را بين مردم تقسيم كنند       
پس از چند واقعة مشابه روحانيان تهران را ترك كردنـد           . را در مأل عام فلك كنند     

عتراض نخست در قـم و سـپس در آسـتانة شـاه عبـدالعظيم، بـست                 و به منظور ا   
  ايـن    4. طلبه، مال، تاجر و مردم عادي به آنها پيوسـتند          2000نشستند، و در حدود     

 روز به طول انجاميد و به گفتـة ادوارد بـراون تجـار ناراضـي و                 25بست نشستن   

                                                 
.5، فصل ) 1355(2535انتشارات پيام، : تهران(، ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران، آدميت فريدون   .3 

4. Nikki Keddie and Mehrdad Amanat, “Iran under the Later Qâjârs, 1848-1922,” The 
Cambridge History of Iran, 7 vols. Vol. 7, (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), 
174-212, 187. 
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 شـاه عمـوي    5.هاي پيشين منابع مالي آن را تأمين كردند         حاميان يكي از صدراعظم   
الدوله، صدراعظم، بـه نيروهـاي خـود          خود را براي مذاكره اعزام داشت ولي عين       

دستور داد مسجد جمعه را، كه افراد بسياري در آن پنـاه گرفتـه بودنـد، محاصـره                  
كنند و مانع از رسيدن مواد غذايي به پناهندگان شوند و هر كسي را كه مظنون بـه          

 شـماري انـدك از تجـار،        1285 تير 28در  . ندفعاليت عليه دولت است دستگير كن     
وران و مردم معمولي به سفارت بريتانيا در تهران پناهنده شدند، البته به گفتة                پيشه

ها اين كار خالف خواستة هيئـت نماينـدگي انگلـستان در تهـران انجـام                  انگليسي
بيني اين رخداد آذوقه در محـل سـفارت مهيـا شـده      گرفت، هر چند به دليل پيش  

 و بـه قـولي    120006رفته رفته شمار پناهندگان افزايش يافت تا به قـولي بـه             . دبو
  .  نفر رسيد200007ديگر به  

  
خواهي، مجلس و انتخابات اغلـب از جانـب           هاي دموكراسي، مشروطه   آرمان

هـا از آنجـا بـه         اين آرمـان  . شد كه به سفارت پناهنده شده بودند        كساني مطرح مي  
كـرد، و در      نهايت به قسمت اعظـم مملكـت سـرايت          هاي ديگر شهر و در        بخش

كردنـد، حيـاتي    حالي كه بسياري از شـهروندان مفهـوم تـاريخي آن را درك نمـي            
 اين شالوده حالت محلي خود را حفظ كرد تا آنكه موضوع نگـارش   .يافت  مستقل  

قانون اساسي مطرح شد، با فشار مردم عالءالدوله، حاكم تهران، ناگزير به اسـتعفا              
 كـه الدوله، صدراعظم، را معزول و نصراهللا خان مـشيرالدوله را             و شاه هم عين   شد  

، شـاه   1285 مـرداد    13 در   جانـشين وي كـرد،     روابط بهتري با انقالبيـون داشـت      
مجلسي متشكل از نمايندگان شاهزادگان، روحانيـان، اعيـان    "فرماني براي تشكيل    

                                                 
5. Edward G. Browne, The Persian revolution 1905-1909, (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1910), 113. 

 
6 . Keddie and Amanat, 203 

:1روزشمار، .  7 26.   
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دربـارة  "  صادر كرد تا      "تو اشراف ، مالكين و فالحين، تجار و اصناف در پايتخ          
 و مـسئوليت اجـراي ايـن        8"...مسائل مهم پيش روي دولت به مـشاوره بپردازنـد         

هايي را كه نـام آنهـا         صدراعظم سران گروه  .  صدراعظم گذاشت  ةفرمان را بر عهد   
 ميـان خـود كـساني را     در فرمان شاه آمده بود فراخواند و از آنها خواسـت كـه از             

اي    آنهـا در جلـسه    . امنامة انتخابات مجلس را آماده كنند     برگزينند كه مي توانند نظ    
قـسمت  و   بودنـد     حكومت  كه همگي بزرگاني در قلمروي     –پنج تن را برگزيدند     

آنهـا  . نـد ن بازي ك  هايي مهم   نقشدر رخدادهاي آينده هم     چون گذشته    اين بود كه  
ه تأييـد شـاه     نظامنامة انتخاباتي را در مدتي كمتر از يك ماه آماده كردند و آن را ب              

 تن بايـد  60 عضو مجلس پيشنهادي 120 از ميان    نظامنامه  به موجب آن   . رساندند
انتخابات تهـران در    . شدند  ها انتخاب مي     تن ديگر بايد از شهرستان     60از تهران و    

ماه مهر به پايان رسيد و چند روز بعد در همين ماه، شاه كه بيمار بـود و بـر روي                     
  .ايت شد، مجلس را با پيامي پراحساس افتتاح كردهد صندلي چرخدار به سالن

 اين نخستين مجلس كه نمايندگان طبقات عامه در آن حضور داشتند قانوني            
ايـن سـند و     .  آن را امضا كرد    1285 دي   8اساسي را به تحرير در آورد كه شاه در          
 بر آن صحه گذاشـت قـانون        1286 مهر   11متممي كه جانشين مظفرالدين شاه در       

 ايـن قـانون اساسـي تعـداد نماينـدگان تهـران و       9.ايران را تـشكيل دادنـد   اساسي  
 تن  200شد در نهايت به       اين تعداد را مي   ( نفر تعيين كرده بود      136ها را     شهرستان

شـدند و تـا هـر زمـاني كـه             كه بـراي مـدت دو سـال انتخـاب مـي           ) افزايش داد 

                                                 
.، اين تقسيم بندي طبقاتي را لغو كرد1288 تير 10قانون    .8  

د و سي تن ديگر را مردم انتخاب  عضو كه سي تن از ميان آنها را شاه منصوب مي كر60 از مجلس سنايي مركب.  9
-48هاي  ماده (1285 دي 8شدند، در قانون اساسي  ها برگزيده مي ، و از هر گروه نيمي از تهران و نيمي از شهرستان كردند مي
ه اظهار نظر نهايي در مورد آن با مجلس شوراي ملي هر دو مجلس جز در موارد مربوط به بودجه ك. بيني شده بود پيش) 43

به اين . بيني كرده بودند قانون اساسي و متمم آن ساختار دولت را بر اساس اصل تفكيك قوا پيش. بود، اختياراتي برابر داشتند
.اي حق نداشت در عين حال هم عضو قوة مجريه باشد و هم نمايندة مجلس معنا كه هيچ نماينده   
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زمـاني كـه    . د داشت  امكان انتخاب مجدد آنها وجو     "كنندگان مايل بودند    انتخاب"
مجلس (فرمان مشروطيت صادر شد و مجلس مؤسسان به عنوان نخستين مجلس            

كس از ماهيت، عملكردها، و قدرت        تشكيل جلسه داد، به ظاهر هيچ     ) شوراي ملي 
 از فرمان مشروطيت چنـين      عده اي به نظر   . مجلس جديد برداشتي روشن نداشت    

ه را در ايفـاي وظايفـشان يـاري         آمد كه مجلس مورد نظر بناست وزراي شا         بر مي 
 ايـن مجلـس را مجلـس         كـه  اي بر فرمـان اصـلي        اصالحيه  عده اي ديگر بر    .دهد

هـا    رفته رفته در مجلـس آرمـان      اما  .  تاكيد ميكردند  كرد  شوراي اسالمي قلمداد مي   
 نظارت بر دولـت و      از  از آن پس   يعني– شد   نيز و مجلس قانونگذار     يافتندتحول  

 نقش قانونگذاري را هم بر عهده       فراتر رفت و  ابر اعمالش    آن در بر   كردنپاسخگو  
  .گرفت

 سندي بود در اصل به عاريت گرفته شـده از           1286 متمم قانون اساسي سال     
قوانين اساسي بلژيك و فرانسه كه نوعي اعالمية حقـوق را عنـوان و اختيـارات و       

 قانون شـاه     اين .كرد  هاي اجرايي و قضايي را تعيين مي        هاي شاه و شاخه     مسئوليت
دانست ولي به عنوان رئيس مملكت براي او اختياراتي قائل بـود،              را پاسخگو نمي  

شاه فرماندة كل قواي مسلح، رئيس قوة مجريه همراه با اختيار نصب و عزل وزرا               
خواهان كه در برابـر نيروهـاي    در عين حال، مشروطه . بودم در قانونگذاري    ي سه و

اي در قـانون اساسـي    ته بودند، با گنجاندن مـاده متحد درباري و روحاني قرار گرف  
 قوانين واضعه در مجلس ميبايـستي مغـاير          نه تنها  موافقت كردند كه به موجب آن     

 قدرت داوري دربارهء اعتبار و موجـه بـودن قـوانين بـر              بلكه, شرع اسالم نباشند  
اساس تناقض نداشتن آنها با شريعت به هيئتي مركب از پنج تن مجتهـد تفـويض                

. به اين ترتيب، قانون اساسي در بهترين حالت نوعي رؤيـا و بـشارت بـود               . شدمي
در حـد زيـادي در       - به دنيا آمـد    1298 و آيندة فرزندي كه در سال         -آيندة رضا     
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اي كه پـذيراي آنهـا       يا و جامعه  ؤهاي موجود در اين ر       با تناقضات بين آرمان    رابطه
  .گرفت لبود ، شك

  
 را محمدعلي، پـسرش، كمـي   1285لدين شاه در قانون اساسي اعطايي مظفرا  

 روسـيه و    1286در  . خواهـان در گرفـت      جنگي بين شاه و مشروطه    . بعد ملغا كرد  
شمال منطقة نفوذ روسـيه و      :  تقسيم كردند  "هاي نفوذ   منطقه"انگلستان ايران را به     

جنوب منطقة نفوذ انگلستان شد و منطقة مركزي به ظاهر به عنوان منطقـة حائـل                
در آن زمان رضا سربازي بود كه از شاه، يـا بهتـر          . ست دولت ايران باقي ماند    در د 

بـه هـر    . كـرد   جنگيد، دفاع مي    است بگوييم از هر كسي كه كاظم آقا به نفع او مي           
رضا كـه در    . ، در يكي از نبردهاي حوالي تبريز كشته شد        1286حال، كاظم آقا در     

شـد،    جودي ضروري محسوب مي   هايش براي توپخانه و     اين دوره به دليل رشادت    
با اصرار اجازه گرفت پيكر حامي خود را براي خاكسپاري بـه شـهر مقـدس قـم                  

. خواهـان بـا شكـست نيروهـاي دولتـي پايـان يافـت                جنگ عليه مشروطه   10.ببرد
شاه به ناچار از سلطنت كناره گرفت، و سـلطنت بـه فرزنـد صـغيرش                 محمدعلي

داري از شـاه جديـد، يعنـي در جبهـة           در اين دوره رضا به هـوا      . احمد منتقل شد  
خواهان و در برابر دشمنان مشروطه، يعني شاه مخلوع و هـوادارانش كـه                مشروطه

در اين ميان، نيروهـاي  . جنگيد مايل بودند او را دوباره بر تخت شاهي بنشانند، مي      
محمدعليشاه بار ديگر شكست خوردند و ادعاي او در مورد سلطنت نقش بر آب              

 احمدشـاه بـه سـن قـانوني رسـيد و بـه طـور رسـمي                  1292 سـال    در اوائل . شد
دو ماه بعد با به قتل رسيدن وليعهـد اتـريش جنـگ جهـاني اول                . تاجگذاري كرد 

  .آغاز شد
  

                                                 
70. ، ص Bethesda   بنياد مطالعات ايران،سلطنت، رضاشاه از تولد تا مند، ازرضا ني. 10
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بسياري از آنان معتقد    . گرايان ايراني بود    جنگ جهاني موهبتي الهي براي ملي     
از زمـان  بودند كه آن جنـگ ايـران را از تجزيـه شـدن، كـه بـه طـور غيررسـمي             

و حتي پيش از آن،  اين كـشور را  ) 1907 (1286 موافقتنامة روسيه و انگلستان در 
ها از اعالم انتظارات خود از        ها و نه انگليس      نه روس  11.تهديد مي كرد، نجات داد    

،  وزيـر امـور خارجـة        12المزدورف. ان.  كنت وي  1283در  . ايران شرمسار نبودند  
، نمايندة خود در ايران، ارسال داشت و در آن          13يراشت. ان. روسيه، يادداشتي براي ا   

ايم كه رفته رفته ايـران را   ما تالش كرده": هاي روسيه را براي او توضيح داد        هدف
كامال تحت نفوذ خويش در آوريم، البته بدون آنكه نمادهاي ظاهري اسـتقالل يـا               

كـه  به سخن ديگر وظيفة ما ايـن اسـت          . حاكميت داخلي آن كشور را نقض كنيم      
ايران را از نظر سياسي تابع خود كنيم يعني آن كشور را بـه ابـزاري قدرتمنـد در                   

از نظر اقتصادي هم  بازار وسيع ايران را براي خود حفظ            . دستان خود بدل سازيم   
  14"...كنيم و از كار و سرماية روسيه آزادانه در آن بهره گيريم

  
شـمال ايـران وجـود       ديگر امكان مقابلـه بـا نفـوذ روسـيه در             1293در سال   

ــت ــستان در    . نداش ــفير انگل ــوكنن، س ــورج بي ــگ، ج ــاز جن ــل از آغ ــاه قب دو م
شمال ايران اكنون به تمام معنا يكي از اياالت         "پترزبورگ، از تزار گله كرد كه         سن

طـرف را     به گفتة بيوكنن تزار پيشنهاد كرد منطقة بـي      15"...رود  روسيه به شمار مي   
                                                 

؛  16) 1321چاپ نخست (،1357 تهران، جيبي، تاريخ مختصر  احزاب سياسي ايران،الشعراي بهار،  ملك. 11   
 Sepehr, Iran in the Great War, p. 14. 

 
12 . Count V. N. Lamsdorf. 
13.  A.N. Shteyer. 
14.  Quoted in Aryeh Y. Yodfat, The Soviet Union and Revolutionary Iran, New York: St 
Martin’s Press, 1984, 6. 

 
15.  George Buchanan, My Mission to Russia and other Diplomatic Memoirs (Boston: Little, 
Brown, and Co., 1923), vol 1, p. 169. Quoted in Yodfat, 8. 
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يرانيان خوشبختانه جنگ در گرفت و اين پيشنهاد به         تقسيم كنند، ولي از نظر ا     هم  
  .جايي نرسيد

 
هـاي پـيش از جنـگ و در دوران جنـگ، رضـا                هاي سال   در بحبوحة آشوب  

 در حـال نبـرد      - كرمانشاه، كردستان و لرستان     در همدان،    –بيشتر در غرب ايران     
. رسـاند او با درجة سرواني كارش را آغاز كرد و با درجة سرهنگي به پايـان                . بود

اي   بخش زيادي از اين دوره را تحت فرمان عبدالحسين ميرزا فرمانفرما، شـاهزاده            
كـرد و  فرهنـگ در         او راه و رسم سياست را مـشاهده مـي         . مهم در اين خطه بود    

اي نزديك با شاهزادة نـامبرده        او رابطه . گرفت  برگيرندة اصول حكمراني را فرا مي     
هـا بـود كـه جايگـاه      در ايـن سـال  .  نداشتپيدا كرد ولي راه و رسم او را دوست        

هنگ او كه نخست در همدان و بعـد         . نظامي وي در ميان دوستانش شكل گرفت      
شد و    آمد و هرگاه اوضاع وخيم مي       در كرمانشاه بود، دالورترين هنگ به شمار مي       

رضا در جهـت منـافع حكومـت و    . گرفتند كرد، آن را به كار مي       شرايط ايجاب مي  
 و اگـر جـه    جنگيـد     داد، مـي    ه در دفاع از طرفي كه خود ترجيح مـي         البته نه هميش  

  دليـر بـود و روز بـه روز بيـشتر مـورد تحـسين                 امـا .شـد   هميشه هم پيروز نمـي    
با گذشت زمان او پختگي بيشتري پيدا كرد و شأن و           . همقطارانش قرار مي گرفت   

بـه  هر چه پخته تر مي شـد بيـشتر          . اي وي افزايش يافت     منزلت شخصي و حرفه   
او از  .  مـي انديـشيد   فالكت، سنگدلي، فساد، ضعف و نوميدي حاكم بر مملكـت           

 بيـزار بـود، دربـارة احـساساتش بـا افـسران              خود  فرماندهي بر شرايط  ظلم حاكم 
هـاي وي همداسـتان       ديد كه آنها هم با شكوه       گفت و مي    زيردست خود سخن مي   

 بـا   ها بـود كـه او توانـست        در اين سال  . كنند  هاي او استقبال مي     هستند و از آرمان   
 را بـر عهـده گيـرد و از          رهبـري انهـا    روابطي دوستانه برقرار كنـد و        همقطارانش
فرمانـدهي  هاي بعد به      بسياري از افسراني كه در سال     . مند شود    بهره انهاپشتگرمي  

هـا بـه       در همـين سـال     - و برخي بـا افتخـار      سنگدليبرخي با   – او خدمت كردند  
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 اعتماد به نفس بيشتري پيـدا كـرد،          با زمان  او. شده بودند پيروان سرسپردة او بدل     
 فرا گرفت، دربارة ايران و جهـان اطالعـات          بيشترفوت و فن فرماندهي نظامي را       

 را مـورد ترديـد قـرار        ذاران حاكم گ مشروعيت سياست   بيشتر د و ربيشتري كسب ك  
ل آنهـا بـر     ها و كنتـر     كرد، بيشتر از حضور روس      هر قدر مقام باالتري پيدا مي     . داد

 سلسله مراتب را درك     در همان حال به عنوان يك نظامي      . شد  ايران خشمگين مي  
  .بود سليم وضعيت موجودكرد و ت مي

  
جنگ بـه اوج خـود رسـيده و      . سال بسيار دشواري بود   ) 1917 (1296 سال  

در پـي انقالبـي در روسـيه تـزار          . در اين دوره ايران دست  به گريبان قحطي بود         
دولت كرنسكي افسري  به     . ماندهي نيروهاي قزاق دچار اختالل شد     سرنگون و فر  

. هـا را بـه عهـده گيـرد           را به ايران فرستاد تا فرماندهي قـزاق        16نام سرهنگ كلرژه  
در كلرژه متهم به اين شد كه تمـايالت كمونيـستي دارد، و همـين نكتـه او را رو                    

ري از افـسران     شما  او و قرار داد،    17لسكيروي افسر زيردستش سرهنگ استاروس    
رضا نيروهاي خـود را بـه       . ايراني، از جمله رضاخان، را بر عليه كلرژه  بسيج كرد          

هاي افـسران     لسكي خواسته سها رساند، و پس از آنكه استارو        مقر فرماندهي روس  
ايراني را به اطالع كلرژه رساند، وارد دفتر كلرژه شد و برگة اسـتعفا را بـه زور از                   

ــت ــرژه در . او گرف ــه از حمايــت  1297كل ــرد و رضــاخان، ك ــرك ك ــران را ت  اي
اين رخـداد بـه شـدت       . لسكي برخوردار بود، به مقام سرتيپي ارتقا يافت       ساستارو

موقعيت او را تغيير داد و باعث شد اعتبار معنوي او از محـدودة قـشونش فراتـر                  
 رضاخان هنوز هيچ نفوذي بـر دولتمردانـي نداشـت كـه مملكـت را اداره                 18.رود

                                                 
16.  Colonel Clergé 
17.  Starosselsky 
18.  See Donald N. Wilber, Riza Shah Pahlavi: The Resurrection and Reconstruction of Iran, 
1878-1944, p. 12; Cyrus Ghani, Reza Shah:  p. 164; Niazmand, 158-162. 
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در ارتش قدرتي به هم زده      او  ، ولي   شناختند  ، اغلب آنها رضاخان را نمي     كردند  مي
 مقامـات   لـسكي در افتـاد و ديگـران، بـه ويـژه           سديري نگذشت كه با استارو    . بود

  .، او را به عنوان قدرتي تشخيص دادند كه بايد مراقبش باشندانگليسي
  

 بـه    رضاخان بـا دختـري بـه نـام نيمتـاج ازدواج كـرد كـه بعـدها                  1295در  
كرد زيـرا پـدر       او بايد براي اين ازدواج بسيار تالش مي       . الملوك شهرت يافت    تاج

كرد رضا مـردي خـشن و          به اين دليل كه فكر مي      -افسري به نام آيرملو   –عروس  
رضا . داد   به اين ازدواج رضايت نمي     -تنگدست است و احتماال آيندة مهمي ندارد      

ت پـا در ميـاني كننـد تـا ايـن كـه              پافشاري كرد و از چند تن از دوستانش خواس        
دوستان رضا و خانوادة عروس بـا تـالش         . سرانجام موافقت پدر را به دست آورد      

. بسيار توانستند كاري كنند تا چند نفر از اعيان در مراسم عروسـي حـضور يابنـد                
اي كـه سرنوشـت دامـاد تغييـر كـرد،             بسياري از حاضران در اين مراسم، در دوره       

پس از يكسال نيمتاج دختـري بـه دنيـا          . لت به دست آوردند   مقامات مهمي در دو   
، محمدرضا، نخستين پـسر     1298دو سال بعد، در     . آورد كه او را شمس نام نهادند      

در اين دوره رضا سرتيپي صـاحب       .  و اشرف، سومين دختر او، به دنيا آمدند        ،رضا
 مقـر او    نام در لشكر قزاق بود كه مقام رياست لشكر همدان را بر عهده داشـت و               

كردند كه رضـا آن       اي زندگي مي    خانوادة او در خانه   . اغلب در نزديكي قزوين بود    
محمدرضـا  . اي نوساز در تهران نزديك دروازه قزوين اجاره كرده بود           را در منطقه  

رضـا از شـيخ     . در همين خانه به دنيا آمدند      1298 آبان   4و خواهر دوقلوي او در      
اي از قـرآن را       بود به هنگام تولد پسرش آيه     عبدالحسين ماليري درخواست كرده     

شيخ عبدالحسين كسالت داشت و ابوالقاسم، پسر نوزده سالة         . در گوش او بخواند   
در حالي كه رضاخان دو نوزاد را در بغـل          . او به جاي پدر اين وظيفه را بجا آورد        

ن پس از اين دعـا، رضـاخا      . گرفته بود، ابوالقاسم سورة تعيين شده را تالوت كرد        
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اشرف را پايين گذاشت و پسرش را روي دست باال گرفت و در حالي كه سـرش        
ا، پـسرم را بـه تـو        اي خـد  ": دعـا كـرد    تمـام    خـشوع را رو به آسمان كرده بود با        

  19".هميشه در پناه خود داشته باشسپارم؛ او را  مي
  

  وثوق  حسن در حدود دو ماه پيش از آنكه نخستين پسر رضاخان زاده شود،           
، نخست وزير، پيماني را امـضا كـرد كـه در واقـع ايـران را از نظـر                    )دولهال  وثوق(

الحمايـه    ، اداري و روابط خارجي تحـت       زيربنااي و اقتصادي   نظامي، مالي، توسعه  
 1919ه در تـاريخ بـه نـام قـرارداد            كـ  ,ستان و ايران  لقرارداد انگ  .كرد  انگلستان مي 

زن، وزيـر امـور خارجـة        كـر   جورج معروف شده است، زاييدة افكار لرد     ) 1298(
اي   اي مـشتاق، نويـسنده      خواننـده –انگيـز بـود       كرزن فردي شگفت  . انگلستان، بود 

طـرح او ايـن بـود كـه         . هـاي گونـاگون، متكبـر و مـستبد          پركار، مطلع در زمينـه    
كمربنـد  هندوستان را به هر قيمتي براي انگلستان حفظ كنـد، و بـا ايجـاد نـوعي                  

و كـشورهاي ديگـر، بـه         روسيه همـواره   -احتماليقاره را از متجاوزان        شبه حفاظ
ايران به دليل استقاللش كه در اين بخش از         .  جدا نگهدارد  , گاه به گاه  , ويژه آلمان 

  از ديد كـرزن     به دليل قرار گرفتن در مركز اين كمربند حمايتي          نيز دنيا نادر بود و   
لت ايرانـي    هيئت دو   خود كرزن، براي دستيابي به هدف    . آمد  خطرناك به شمار مي   

  را، كـه   20مطلوبي را به رياست حسن وثوق روي كار آورد و سـر پرسـي كـاكس               
بـراي چنـين    )  1278-1283( هندوسـتان       خود در  السلطنگي   در زمان نايب   كرزن

در دوران  . كاري آموزش داده بود، به عنوان وزيرمختـار در ايـران منـصوب كـرد              
وليت خـاور نزديـك را بـر     جنگ انگلستان  مسئ    كابينهجنگ جهاني اول كرزن در      

                                                 
، بوستون، اياالت متحدة امريكا، به نقل از نيازمند، 1990نامة عباس ماليري، پسر شيخ ابوالقاسم، به رضا نيازمند، ژوييه . 19

.183. پيشين، ص  
20.  Sir Percy Cox 
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، 21در ماه نخست برقراري كنفرانس صلح پاريس آرتور جيمز بالفور         . اشتدعهدة  
وزير امور خارجة وقت، چون به ناگزير بايد بخش زيـادي از اوقـات خـود را در                  

در .  به كرزن محول كـرد     در عمل گذراند، ادارة امور وزارت خارجه را         پاريس مي 
از ان  لفور استعفا داد و كرزن وزير امور خارجه شـد و            با) 1298آبان   (1919اكتبر  
ايـن  .  دادشـكل  در ايران را تقريبا به دلخواه خـود       انگليس سياست   ,در واقع , پس

 كـه بـه شـدت مـورد         1919 قـرارداد    . سياست در نهايت با شكست روبـرو شـد        
 ,گرفـت    مورد تصويب مجلس قرار مـي      انونق مطابق   مخالفت مردم ايران بود، بايد    

.   هنوز تشكيل نشده بود     مجلس جهارم   سر آمده و   1295 در   دورة مجلس سوم    اام
 و كاكس هم    انه براي تصويب هر چه سريعتر قرارداد فشار مي اورد         كرزن سرسخت 

كه پيش از اين افسر ارتش بود و اغلـب اوقـات خـود را در خلـيج فـارس و در                      
 تـالش   اوردن ايرانيـان  بـه راه    وقفه براي     هاي عرب گذرانده بود، بي      تعامل با شيخ  

.  بـدل شـد    نا سـتوده   اين قرارداد به امري       تصويب ستيزه براي در نهايت   . مي كرد 
الدولـه، و     الدولـه فيـروز و صـارم         نـصرت  ,وثوق و دو تن از اعـضاي كابينـة وي         

تمـام  . همچنين احمدشاه، شاه قاجار،  به دريافت رشوه از انگلستان مـتهم شـدند             
   22.ها و طبقة حاكمة ايران به بار آورد يه انگليسياين امور ناخشنودي شديدي عل

  
پس از گذشت يك سال و نيم از ستيزه بر سر تصويب قـرار داد، مـسئوليت                 

الحماية انگلستان بود از نو به سر پرسي كاكس محول شـد و               ادارة عراق كه تحت   

                                                 
21.  Arthur James Balfour 

ترين شرح مستند دربارة آن  موثق. اند درباره آن مطالب زيادي نوشته.  رخداد ناگواري در تاريخ ايران است1919قرارداد .  22
:را  سيروس غني نگاشته است  

Cyrus Ghani, Iran and the Rise of Reza Shah. London and New York: L. B. Tauris, 1988 
(chapters 1-5.)  
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اي بـا     در ايران جانشين وي گشت، او ديپلماتي بود حرفـه          23هرمن كامرون نورمن  
تـصميم دولـت انگلـستان در مـورد تقليـل و           . يتي كـامال متفـاوت بـا كـاكس        ذهن

هاي ديگري بـراي      بازگرداندن نيروها در پايان جنگ نورمن را ناگزير كرد به شيوه          
برقراري ثبات در ايران بينديشد، اين تصميم او را رو در روي كرزن قـرار داد كـه            

در  و استدالل هـاي نـورمن را       فتپذير  پوشي از قرارداد را نمي      گزينة چشم نه تنها   
شود و تصويب قرارداد تقريبـاً نـاممكن          اين مورد كه سياست مورد نظر موفق نمي       

 وثـوق و     فشار مي اورد كـه     بر نورمن هم مانند كاكس    بلكه  , كرد  است، مذمت مي  
  . تا قرارداد به تصويب رسدحفظ كند بر سر قدرت آن قدر  راهيئت دولت او

  
نگلستان كه به دليل مالحظات پـس از جنـگ و مـسائل             در اين ميان، دولت ا    

مربوط به بودجه ناگزير به ارزيابي مجدد استقرار ارتـش انگلـستان در خاورميانـه               
تصميم گرفت نفرات خـود را از شـمال ايـران           ) 1921( 1300بود، در اوائل سال     

يعـت  بنا بـه طب   ,  او  و  اين تصميم كرزن را در موقعيتي دشوار قرار داد         24.بازخواند

                                                 
23.  Herman Cameron Norman 

نشيني تأثير بسياري داشت و  اند كه در تصميم انگلستان به عقب عراق را انقالب بزرگ عراق ناميده) 1920 (1299شورش . 24
ها، ايالت و  ها و شيعه در حين اين رخداد براي نخستين بار سني. رود  تاريخ معاصر عراق به شمار ميهمچنين نقطة عطفي در

-به عقيدة هانا باتاتو، نويسندة كتابي مهم دربارة عراق، پي نهادن دولت. شهرنشين ها، در تالشي مشترك با هم متحد شدند
آميز منازعات ديرينه   و سني ها در پيكر سياسي جديد و حل موفقيتها اتحاد شيعه: ملت در عراق به دو عامل مهم وابسته بود

، دست كم براي 1920شورش . هاي حاصلخيز دجله و فرات ها بر سر فالت ها و شهرهاي ساحلي و بين خود قبيله بين قبيله
ملت در ساختار - به دولت آنها گام بزرگي در روند طوالني و فرسايندة شكل دادن ؛ها شد مدتي كوتاه، باعث اتحاد اين گروه

اين شورش هم از نظر مالي و هم از نظر جاني براي انگلستان بسيار گران تمام شد و . اجتماعي خسته از منازعات برداشتند
اي كه حداقل هزينه را براي  حكومت اين كشور براي ابداع فرمولي به منظور اعمال حداكثر كنترل بر عراق به گونه

ترديد اين  كرد بي اي كه مسائل ايران را بررسي مي باشد، از داخل تحت فشار قرار داد و نورمن در دورهدهندگان داشته  ماليات
:درمورد وضعيت عراق نگاه كنيد به. شرايط را در نظر داشت  

Hanna and John Batatu, The Old Social Classes and the Revolutionary Movements of Iraq, 
Princeton: Princeton University Press, 1982. 
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 به فشار بر نورمن و دوستان ايراني وي براي به تـصويب رسـاندن قـرارداد                 ،خود
  . افزود

  
 .كـرد    طي   خواسته او مستقل از    ي روند  ايران اوضاع ,بر خالف انتظارش  , اما

قفقـاز شكـست دادنـد و بـه         هاي سـفيد را در         روس نيرو هاي شوروي  از جمله،   
هـايي گونـاگون بـا         جنـبش   خود سير راه افتادند و در م     , يعني ايران  ,سمت جنوب 

هـا، نهـضت جنگلـي در         ترين اين جنـبش     جسورانه. هاي چپ برانگيختند    گرايش
گيالن به سركردگي ميرزا كوچك خان بود، كه هيئت حاكمة ايران و انگلـستان را               

دولت وثوق رضاخان را مأمور رسيدگي به امـور         . هايي جدي روبرو كرد     با چالش 
 مبارزه بـر شـهرت رضـاخان افـزود و احتمـاالً بـراي               ها كرد، اين    نهضت جنگلي 

نخستين بار باعث شد مورد توجه گروه مشاوران انگلستان قرار گيرد كه به عنوان              
. آر. سـرتيپ ويليـام اي    . بخشي از قرارداد ايران و انگلستان به ايران آمـده بودنـد           

و هـا، ژانـدارمري        كـه بـراي از نـو سـامان دادن بـه تـشكيالت قـزاق                25ديكسون
واحدهاي ايالتي و تبديل آنها به ارتشي منسجم به ايران آمـده بـود، تحـت تـأثير                  

،  مأموريت ديكسون بـا موفقيـت همـراه نبـود          اما. رشادت نظامي رضا قرار گرفت    
يـا  مقامات انگلستان    تحت فرمان    تجديد سازمان ها به    ها و نه ژاندارم      نه قزاق  زيرا

اي بـاالتر از سـرگردي        يراني به رتبـه   مقررات جديدي كه به موجب آنها افسران ا       
اولـي، افـسر      اهللا آق   ت براي سرهنگ فـضل    خف اين   .نهادند  رسيدند، گردن نمي    نمي

 مأموريـت ديكـسون در نظـر گرفتـه           همكاري با  محترم ژاندارمري ايران كه براي    
شده بود، قابل تحمل نبود، و او با ارتكاب خودكشي به وضـع نـاگوار حـاكم بـر                   

اش در برابـر نهـضت        رضاخان هم، به رغم موفقيت اوليـه        26.دكشور اعتراض كر  

                                                 
25.  William E. R. Dickson 

.137-138: 1روزشمار، . 26  
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او خواستار نيروهاي امدادي و مواجبي شـد        . ها از اين وضع ناخرسند بود       جنگلي
 پرداخت نشده بود، ولـي هـيچ كـدام را دريافـت             فرادشه ا ب كه به مدت چند ماه    

ي كـه   آمدنـد در حـال      هايي كه يكي بعد از ديگري سر كـار مـي            او از دولت  . نكرد
المللـي    كردند و تغيير قابل توجهي در امور داخلـي يـا بـين              اعضاي آنها تغيير نمي   
او به ستوان محمـد علـي       . اش سر رفته بود     آوردند، حوصله   مملكت به وجود نمي   

 برخي از اياالت را بـر عهـده   يراستانداصفاري، كه بعدها سمت رياست پليس و     
ند به ما كمك كند كه ايـن مملكـت       شايد فقط خدا بتوا   "كرد كه     گرفت، شكوه مي  

  27."مكنـد، نجـات دهـيم       را از شر اين اربابـاني كـه زالوصـفتانه خـون مـا را مـي                
حاصل بود؛ او فقط يك مدال و يك حمايـل سـرتيپي دريافـت                هاي وي بي    شكوه
 28.كرد

 
*** 

 سال تجربة مـشروطيت، شـرايط ايـران بـه           14، با وجود در حدود      1299در  
در مواردي چند، در واقـع، اوضـاع بـدتر          .  نبود 1278سال  شكلي ملموس بهتر از     

روحانيان، كـه در    . افسران بيگانه كنترل ارتش كشور را در اختيار داشتند        . شده بود 
شـرايط  . هاي زندگي ملت بودنـد      اوج قدرت بودند، عاملي تأثيرگذار بر تمام جنبه       

كارمنـدان  خزانة دولت خـالي بـود و مواجـب          . اقتصادي بدتر شده بود   -اجتماعي
ها ناامن و سـفر در اغلـب نقـاط كـشور              راه. ماند  دولت و ارتش يكسره معوق مي     

هـا    شهرها به قلمرو لوتي   . بدون استفاده از محافظان مسلح و شخصي ناممكن بود        
ها بدل شده بودند كه مستبدانه و با باج گرفتن مناطق تحت نفوذ خود را                 و پهلوان 

كردها در شمال غربي، لرهـا در  . كردند قرار مياداره و عدالت مورد نظر خود را بر      
هـا در جنـوب شـرقي و          ها در مركز و جنوب، بلـوچ        ها و قشقايي    غرب، بختياري 

                                                 
.250-257، 1354، تهران، رضاشاه در آيينة خاطراتابراهيم صفايي،  :خاطرات صفاري به نقل از. 27   

.28   180. ص. پيشيننيازمند،    
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هـاي    ها در شمال شرقي كشور، با توجهي ناچيز به دولت مركزي، در خطه              تركمن
تر نهضت جنگلي در گيالن، شورشيان سيميتقو         از همه مهم  . راندند  خود فرمان مي  

دستان، و خزعل كه در خوزستان خواسـتار اسـتقالل بـود، تماميـت ارضـي            در كر 
 و  1919عزم جزم كـرزن هـم در مـورد قـرارداد            . كشور را به خطر انداخته بودند     

آورد، بـر ايـن وضـع آشـفته          فشاري كه براي تصويب آن بر شاه و دولت وارد مي          
 1299مـرداد    2نارضايتي عمـومي سـرانجام وثـوق را وادار كـرد در             . زد  دامن مي 

نورمن در گفتگويي با احمدشاه دريافت كه او بيشتر از آنكه دغدغـة          .  استعفا دهد 
اي را دارد كـه از انگلـستان دريافـت            كشور را داشته باشد دغدغة مقرري ماهيانـه       

در برابر اعتراض نورمن در اين مورد كه اين مقرري براي ادامـه يـافتن و                . كند  مي
اند ايـن     شد، شاه با تغير گفت كه به او قول داده           يموفقيت دولت وثوق پرداخت م    

 29.هاي هوادار انگلستان را حمايت كند، پرداخت شود         وجه تا زماني كه وي دولت     
اي به كرزن نوميدي و دلسردي خود از شاه را تكـرار              شش ماه بعد نورمن در نامه     

ثـروت  اگر شاه توجه بيشتري به امور مملكتي و توجه كمتري بـه انباشـتن               ": كرد
كرد، ولي    داد، شايد محبوبيت پيدا مي      شخصي خود و ارسال آن به خارج نشان مي        

تفاوتي وي نسبت به همه چيز جز نفع شخصي خودش نفـرت              در حالت فعلي بي   
تمام طبقات را از ميان اتباع وي برانگيخته است، و اگر كشور را ترك كند بعيد به                 

 30".رسد كه هرگز بتواند برگردد نظر مي
 

، بـا بـه عهـده گـرفتن فرمانـدهي نيروهـاي             31ال سر ادمونـد آيرونـسايد     ژنر
آيرونسايد بيش از   . ، وارد اين وضع آشفته شد     1299 آذر   13انگلستان در ايران در     

. هر چيز در نظر داشت نيروهـاي انگليـسي را بـه سـالمت از ايـران بيـرون ببـرد                    

                                                 
29.  PRO, FO, Norman to Curzon, 24 June 1920. 
30.  DBEF. Doc. No. 626. Norman to Curzon, 3 January 1921, quoted also in Ghani, 129. 

31. General Sir Edmund Ironside 
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 از واحـدهاي تحـت      موفقيت او وابسته به ايجاد نظم و نسقي بود كه با پـشتيباني            
او بـه نيـروي قـزاق قدرتمنـدي نيـاز           . فرمان وي امنيت عبور آنها را تضمين كند       

داشت كه تحت فرماندهي فردي كـه هـوادار انگلـستان باشـد،  اقتـدار و نظـم را              
ضمانت كند، زيرا به اعتقاد او اگر اين نيروها تحت فرمان افسران انگليسي بودنـد               

آن دو  . افق خويش تـشخيص داد      رمن را فردي هم   او نو .  شد  اين مهم حاصل نمي   
اي   ساز بودند و سلـسله      با هم، شايد ندانسته،  چون دست تقدير قدرتي سرنوشت         

از رخدادها را باعث شدند كـه بـسيار بـا آرزوهـاي كـرزن تفـاوت داشـت زيـرا                     
كس در ايران باور نداشت كه آنها ممكن است سياستي غير از آنچـه از لنـدن                   هيچ

 .رضاخان عامل ايراني اين بازي شد. شد، دنبال كنند هدايت مي
 

مشيرالدوله، صدراعظم، از دولت بلشويكي مسكو يادداشـتي دريافـت كـرده            
او . كننـد   ها از نظر نظامي به شورشيان ايران كمكي نمـي           بود مبني بر اين كه روس     

هاي احتمـالي در شـمال مقابلـه          لسكي فرمان داده بود با شورش     سسپس به استارو  
. نــد، در ايــن مبــارزه فرمانــدهي پيــاده نظــام بــه عهــدة رضــاخان گذاشــته شــدك

نـشيني دنبـال كنـد در          شورشيان را به هنگام عقب     به جاي اين كه   لسكي  ساستارو
در زمـاني كـه بـه انزلـي         اين وقفه   . رشت ماند تا به تقويت نيروهاي خود بپردازد       

 به قـواي او از      در انزلي  و    كرده  تجديد سازمان   داد ها فرصت   به بلشويك رفته بود   
 كـه نقـشة خـالص شـدن از شـر افـسران            نيز آيرونسايد. حمله كنند دريا و زمين    

روس در ايران را در سر داشت، به قواي خويش دستور داد از راه هوا به او حمله                  
. هـا اشـتباه گرفتـه اسـت         كنند، و بعدها مدعي شـد كـه قـواي او را بـا بلـشويك               

ش زيادي از شهرت بـه دسـت آمـده پـس از          لسكي شكست خورد و بخ    ساستارو
ها تلفات بـسياري      قزاق. پيروزي در مبارزات پيشينش در مازندران را از دست داد         

ها غرق شدند يا به شـكلي ديگـر           هزار نفر در اين نبرد كشته و در باتالق        2-دادند  
ايـن شكـست مفتـضحانه خـشم افـسران ايرانـي را       . جان خود را از دست دادنـد   



21  پدر      

پس از جر و بحث بسيار بين انگلستان، دولـت و شـاه بـه اسـتعفاي             برانگيخت و   
هاي نظامي، غذا و مواجب       رضا از تهران درخواست لباس    . لسكي انجاميد ساستارو
او نفـرات باقيمانـده   . افتاده براي افرادش را داشت، ولي چيزي دريافت نكرد    عقب

ا تحت فرمان ژنرال    از قوايش را به قزوين رساند، يعني جايي كه واحدهاي بريتاني          
 .آيرونسايد مستقر شده بودند، و  براي نخستين بار با آيرونسايد مالقات كرد

 
اي از بخت     ساز بود، آغاز يك رشته رخدادها كه آميزه         اين مالقاتي سرنوشت  

آيرونسايد وارد اتاقي شـد     . و اقبال، شخصيت و ارادة سياسي باعث بروز آنها شد         
هـا     آمده بودند و دربارة اهميت بيرون راندن بلشويك        كه افسران ايراني در آن گرد     

  از   سپساو. از ايران و لزوم همكاري بين سربازان انگليسي و ايراني سخن گفت
 دستور دهـد تـا      ي ايراني انيرو ه  درخواست كرد به      كه مترجمش بود    ايراني افسر

يرانـي را  زمان رسيدن مربيان نظامي انگليسي كه وظيفة آموزش دادن به سـربازان ا      
براي چنـد لحظـه     .  دهند  يكان هاي او   هاي خود را تحويل    به عهده داشتند، سالح   

سـپس افـسر قزاقـي بلنـدباال، سـيه چـرده و             . سكوتي سنگين اتاق را فرا گرفـت      
باصالبت، با جاي زخمي ناشي از نبرد بين دو ابرو، و با عصايي در دسـت گـامي                  

 :به جلو نهاد و مترجم را مخاطب قرار داد
 
 " كيست؟داي  و اين مردي كه با خود به اين جلسه آوردهد كي هستيشما"

اين مـرد هـم   . من سرهنگ ژاندارمري هستم. نام من كاظم خان سياح است  "
 ".ژنرال آيرونسايد، فرماندة كل قواي انگلستان درايران است

خوب، پس ممكن است اين مطالب را براي ژنرال ترجمـه كنيـد؟ افـسران               "
هنگ قزاق گـارد    . كنند  رمان اعليحضرت شاهنشاه ايران اطاعت مي     هنگ قزاق از ف   

اگر ژنرال مايل است درخواسـتي از مـا بكنـد، اول            . مخصوص اعليحضرت است  
بايد آن را با اعليحضرت يا دولت وي در ميان بگذارد، و اگر دولت تأييد كند، در                 
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ـ                   دة نيروهـاي   اين حالت دولت اختيار آن را دارد كه با ما حـرف بزنـد و نـه فرمان
 ".بيگانه

هـا خلـع سـالح        در زماني كه روس   : هاي ما   اما در مورد تسليم كردن سالح     "
دانستيم كه به فرمان شاه ما و بـه موجـب قـانون               طرف مانديم زيرا مي     شدند ما بي  

ما از تـه    . آنها خائن بودند  . مصوب دولت ما دوران خدمت آنها خاتمه يافته است        
به همين دليل است كه وقتـي آنهـا را   .  خالص شويم  قلب آرزو داشتيم از شر آنها     

هـا چنـين      ولـي در مـورد ايرانـي      . خلع سالح كرديد ما هيچ واكنشي نشان نداديم       
شـما بـراي گـرفتن      . كنـيم   كـس تـسليم نمـي       هاي خود را به هيچ      ما سالح . نيست
 32".جان ما بگذريد هاي ما بايد از روي جسد بي سالح

 
او لبخنـدزنان اعتـراض كـرد كـه         .  برانگيخت اين گفته تحسين آيرونسايد را    

هـا    منظورش اين نبود كه قزاق    . كاظم خان منظور او را درست ترجمه نكرده است        
بايد خلع سالح شوند؛ بلكه اگر قواي نظـامي انگليـسي بـه شـهر قـزوين بياينـد                   

آيرونسايد در حالي كـه     . هاي خود را به آنها بسپارند       توانند موقتاً سالح    ها مي   قزاق
هـا در     خطر بلـشويك  "پرسيد گفت     داد و نام آنها را مي       ا افسران ايراني دست مي    ب

 دريافـت    نيـز  و "گيالن هنوز باقي است و ما بايد با  همكاري آن را برطرف كنيم             
 33.افسري كه آن سخنان دليرانه را به زبان آورده است  رضا نام دارد

 
*** 

خبريم و شايد هرگز      ي بي هنوز از مطالب زياد    1299دربارة جزييات كودتاي    
دهـد و باعـث       اين ابهام بـه تخـيالت مـا بـال و پـر مـي              . هم از آنها باخبر نشويم    

هـا بـسته بـه        انگليـسي . هايي گوناگون از آنچـه رخ داده اسـت مـي شـود              روايت

                                                 
.180. ص. پيشين  نيازمند،  . 32 

.همان .  33  
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هاي مختلف، طيفي گـسترده از احتمـاالت، از ادعـاي بـه كلـي            منافعشان در دوره  
 تا ادعـاي طراحـي كامـل آن رخـداد، را مطـرح              دست نداشتن در آن كودتا گرفته     

هاي انگلـستان     ها تقريباً همگي در نسبت دادن اين كودتا به دسيسه           ايراني. اند  كرده
توانند تصور كنند امكان دارد       برخي از آنها به اين دليل كه نمي       –داستان هستند     هم

انگلستان رخداد سياسي مهمي در ايران رخ دهد، و ديگران به دليـل    بدون دخالت   
از آنجـا كـه حـضور    . انـد  ايدئولوژي يا منافع شخصي ايـن نكتـه را عنـوان كـرده        

شد، در واقع اشراف حاكم بـر ايـران بـه             انگلستان در همه جاي ايران احساس مي      
ودتايي را ترتيـب    توانستند بپذيرند كه دو فرد به نسبت بي نام و نشان ك             سختي مي 

ولـي تـاريخ حـالتي      . دهند مگر آنكه دولت انگلـستان آن را هـدايت كـرده باشـد             
شـايد امكـان    . دهنـد   طنزآميز دارد و گاهي به هنگام اغتـشاشات وقـايعي رخ مـي            

نمـود؛ از سـوي ديگـر ايـن           دخالت نداشتن انگلستان در اين كودتا نـاممكن مـي         
اي كـه بـه دسـت آمـد، الزامـاً              و نتيجه  احتمال هم وجود دارد كه بين مداخلة آنها       

آيرونسايد و نورمن، به ظاهر كامالً جـدا        . وجود نداشته است  تعيين كننده   ارتباطي  
از دولت انگلستان، باعـث بـروز يـك سلـسله رخـدادها شـدند كـه ممكـن بـود                  

رضاخان و سيد ضياءالدين طباطبايي، با توجـه بـه          . مسيرهايي جداگانه را بپيمايند   
و كساني كه در برابر آنها قرار داشتند، اين رخدادها را به مـسيري              شخصيت خود   

طباطبايي، سياستمداري از پايگاه    . كه در نظر داشتند كشاندند، ولي فقط تا نيمه راه         
دار بر هول و حيرت ناشي از ايـن           تر، در دوره اي كه اشراف ريشه        اجتماعي پايين 

از سوي ديگر،   . ا آنها را نداشت   رخدادها غلبه كردند، به هيچ روي شانس رقابت ب        
توانـست    راند كه از نظر قدرت رقيبي نداشت و مي          رضا بر قوايي نظامي فرمان مي     

 اسـتدالل "بـه يـاري       34منش  بورژواي اشراف همچون استاد شمشير در نمايشنامه      
  . مقام رئيس قوا بر اوضاع مسلط شود در"كوبنده

                                                 
 Le Bourgeois Gentilhomme .34 . مولير معروفي  نمايشنامه،
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ـ   دسـت داده  هائي كه از كودتا بـه         در روايت  د آيرونـسايد را بـه مثابـه يـك        ان

اند، و در برخي از روايات ايراني قهرماني با شكل و شمايل              قهرمان توصيف كرده  
دانـيم بـر اسـاس اسـتنتاج از           ولي آنچه ما دربارة اعمـال آيرونـسايد مـي         . هركول
او به ندرت با صراحت دربارة نقـش خـود در كودتـا              .هاي فرضي اوست   خصلت

 در  ها قزوين را به مقصد تهران ترك كردند، آيرونسايد          روزي كه قزاق   .مي نويسد 
د ا ، افسر مـافوق خـود گـزارش د   35 او به ژنرال هاردين   .بود بغداد   راه بازگشت به  

هـاي متمـردي را كـه شـهر را            اند تا قـزاق     ها به دستور شاه به تهران رفته        كه قزاق 
 خود خوشحال    در دل   بر مي ايد كه     خاطراتش  از . كردند، دستگير كنند    چپاول مي 

مـي نويـسد     و   "كودتا را ترتيـب داده اسـت      "كردند او     بود از اينكه مردم فكر مي     
ايد "  از او در بـاره      ان چيزي اسـت كـه مـا        هتقريباً هم  اين   36". چنين بوده است   ش

 .مي دانيم كودتا
 

*** 
ــورمن، همكــاري    ــسايد و ن همكــاري رضــاخان و ســيد ضــياءالدين؛ آيرون

بيني نـشده    مجموعه رخدادهايي شگرف و پيش    واحدي   و زمان  كانبازيگراني در م  
 رضـا   امـا . بيني ناشدني، را به بار آورد كه تـاريخ ايـران را تغييـر داد                و شايد پيش  

هـاي كودتـا      گرفت و تمام آرمان     بدون او كودتايي صورت نمي    . محرك اصلي بود  
ايد و  آيرونـس : چند نفر انگليسي هم در اين جريان دخيل بودند        . شد  به او ختم مي   

 كه براي منصرف كـردن رضـاخان        38 و سرهنگ هگ   37نورمن، سرهنگ هادلستون  
                                                 

35. General Hardane 
36. Richard H. Ulman, The Anglo-Soviet Accord 1917-1921, vol.3, p. 388. Quoted in Ghani, p. 
179. 
37. Colonel Huddleston 
38. Colonel Haig 
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از رفتن به تهران، و ديگراني كه فقط ارتبـاطي نـاچيز بـا ايـن رخـدادها داشـتند،                     
 فقط ارتش ايران قادر به انجام كودتا بود و فقط رضـا           اما. هايي كردند   سازي  صحنه

 تظاهر كرده بود كه فقـط سـربازي   او در برابر دوستانش. جرأت اين كار را داشت    
در واقـع، او تيزهوشـي و ذكـاوت سياسـي     . است كه كاري به كار سياست نـدارد   

اغلب اوقات او در جايي مناسب داشت گـامي مناسـب           . فراواني از خود نشان داد    
 افسران قـزاق نبـود، تـشخيص داد          ترين عاليرتبة براي مثال او كه از    . داشت  بر مي 

بـا آن افـسراني     رضاخان  .  خود برخوردار باشد   تر از ان ارشد   بايد از حمايت افسر   
تـرين     سردار اعظـم، كـه از عاليرتبـه        زشناخت صحبت كرد، و از ميان آنها ا         كه مي 

مرد كهنسال ايـن    .  درخواست كرد از جانب او با ديگران صحبت كند         ,افسران بود 
 قـزاق   يويزيـون دكار را كرد و نظر مساعد آنها را براي انتصاب رضا به فرماندهي              

 مهر تأييد بر اين خواسـته بـه موقعيـت رضـا مـشروعيت بخـشيد و                 39.جلب كرد 
  .اقتدار وي را در ميان ديگر افسران افزايش داد

  
سيد ضياءالدين و رضاخان در مورد نياز به نو نمـا كـردن دولـت بـه توافـق                   

 مورد  سيد ضياء در اين   . رسيدند ولي در مورد ميزان آن با هم اختالف نظر داشتند          
تـر    مشي و افراد چه كارهايي بايد صورت گيـرد نظـري جـامع              كه با توجه به خط    

 ديگر قابل دفاع نبود، ولي هنوز كارهاي زيادي براي اصالح           1919قرارداد  . داشت
نظام سياسي، توجيه دستگاه حكومتي، و بهبود شـرايط اجتمـاعي و اقتـصادي بـا                

رفـت اشـراف اسـم و         ال انتظار مي  به هر ح  . گرفت  كمك انگلستان، بايد انجام مي    
هر چه زودتـر بـه   دار، به ويژه آن كساني كه در گذشته حكومت كرده بودند،         رسم

رضا تلويحـاً بـا اغلـب ايـن مطالـب      . آسا كنار گذاشته شوند    شكلي ضربتي و برق   
                                                 

؛ 244-.صص245؛ همچنين نگاه كنيد به نيازمند، 164- 171صفحات  خاطرات نخستين سپهبد ايران، احمد امير احمدي،.  39
169-170. غني،صص   
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شـايد در ايـن دوره      . موافقت كرد، ولي توجه او بيشتر به امور نظامي معطوف بود          
ن گفتگوها فراتر از توانايي ذهني او بـود و او آن قـدر بـاهوش                بخش زيادي از اي   

راسـتي رشـادت نظـامي و     بـه . هـاي خـود را تـشخيص دهـد        ضـعف   بود كه نقطه  
هـاي ضـروري بـه شـمار          گرايي از امتيازات اصلي او بود و اينهـا از فـضيلت            ملي
د كردند باقي چيزها بـه تبعيـت از اينهـا بـه وجـو               حاميان وي تصور مي   . آمدند  مي
كرد ايران به رهبري قوي و        او تحسين آيرونسايد را برانگيخت كه فكر مي       . آيد  مي

به سالمت بيرون بردن قوايش از      –صادق نياز دارد و چنين رهبري به اهداف وي          
ايران، شكل گرفتن حكومتي كه بتواند روي پاي خود بايستد و حفظ تاج و تخت               

او در  . يـن مـوارد جلـب كـرد       او موافقـت رضـاخان را بـا ا        . كنـد    كمك مي  -شاه
 قول داد و مـن بـا او دسـت           اگر چه نه چندان صريح اما     رضا  ": خاطراتش نوشت 

  40".به اسميث گفتم به تدريج دست او را باز بگذارد. دادم
  

سيد ضياء از نظر نورمن فرد مهمـي بـود ولـي در نظـر آيرونـسايد اهميـت                   
ي شـناخت و    از سـوي ديگـر نـورمن رضـاخان را درسـت نمـ             . چنداني نداشـت  

بر اساس آنچه ژنرال بـه     . دانست نتيجة اعتماد آيرونسايد به او چه خواهد بود          نمي
او گفته بود، او نتيجه گرفته بود كه رضا احتمـاالً بـراي حفـظ وضـع موجـود در                    
ايران، از جمله آيندة تاج و تخت كه لندن مصمم به حفظ آن بود، فردي خطرناك                

 رو نداشت تصميم گرفت بـا نظـر آيرونـسايد           هاي زيادي پيش    او كه گزينه  . است
 بهمن، يك روز قبل از تـرك        28 در    آيرونسايد يعني همان گونه كه   –موافقت كند   

 عبـارت   ".هـا را آزاد بگـذارد       قزاق" ،نويسد  اش مي   هاي روزانه   ايران، در يادداشت  
هـا در امـور     به اين معناست كه پيش از اين بر سر راه دخالت قزاق   "آزاد بگذارد "

                                                 
40. Major General Sir Edmund Ironside, High Road to Command, p. 161; quoted in Ghani, pp. 
154-155 
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اكنون آنها آزادي عمل پيدا كـرده بودنـد و          . سياسي و نظامي موانعي وجود داشت     
  .شد جلوي آنها را گرفت وقتي اقداماتشان را شروع كردند ديگر به سادگي نمي

  
***  

،  بريگاد همدان به سركردگي سرتيپ رضاخان از         1299 اسفند   3در سحرگاه   
هـا هـيچ      ژانـدارم . دسمت غرب وارد تهران شد و مناطق حساس را تـصرف كـر            
 اسـفند رضـا     4روز. مقاومتي نكردند و پليس هم فقط انـدكي مقاومـت نـشان داد            

 از شخصيت او داشت و هم        حكومت نظامي اعالم كرد، اعالم اين وضع هم نشان        
 شـروع  "كـنم  حكـم مـي  "اعالمية او بـا عبـارت      . براي كنترل اوضاع ضروري بود    

د كه از تمام مواد ايـن اعالميـه اطاعـت           به شهروندان تهران دستور داده ش     . شد  مي
بنـدهاي ايـن    . كنند و در غير اين صورت مجـازاتي شـديد در انتظارشـان اسـت              

پرستانه، خـشن و      اعالميه براي حكومت نظامي غيرعادي نبود، ولي لحن آن ميهن         
، بـه  رضا خان اينك درجه اش را سـرهنگ اعـالم كـرد        كاظم خان، كه    . جدي بود 

 تهران رسيد و فوري در حدود هفتاد نفر از اعيـان و اشـراف               مقام فرماندار نظامي  
 اسـفند سـيد   6در تـاريخ    . تهران، از جمله چند عضو خانوادة شاه، را دستگير كرد         

وزيري منصوب شد، در حالي كه مقام وزارت جنگ به            ضياءالدين به مقام نخست   
 ولـي اوضـاع بـراي مـدتي       . مسعود خان كيهان، دوست و متحد وي، تفويض شد        

هـا تأييـد شـد و شـاه           رضاخان در مقام فرماندهي قـزاق     .  طوالني اين گونه نماند   
ديري نگذشت كه مقـام وزارت جنـگ بـه    .  را به او اعطا كرد "سردار سپه "عنوان  

گيرنده در امور نظامي      رضاخان تفويض شد كه در واقع از آغاز كودتا مقام تصميم          
از . سياق خود فردي وفـادار اسـت      در اين ميان، شاه دريافت رضا به سبك و          . بود

 هـم از نظـر سياسـي و هـم از نظـر              سيد ضـياء    شاه و يارانش    به نظر  سوي ديگر 
  كـرد؛ سـيد ضـياء      جلـب رضا حسن نيت شاه را      . آمد  ايدئولوژي فردي مظنون مي   
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پس از سـه مـاه بـراي سـيد ضـياء      . محبت و نظر مساعد وليعهد را به دست آورد 
رمي رضاخان نمي تواند مـوقعيتش را حفـظ         روشن شد كه بدون حمايت و پشتگ      

شاه از سيد ضياء خواست اسـتعفا بدهـد و          . يستكند و از آن حمايت برخوردار ن      
دار و دستة قبلي از زندان به مقامات باال ولي نه بـه قـدرت دسـت                 . او چنين كرد  

اي سـپري      بزرگاني از دوره   –السلطنه، مشيرالدوله و مستوفي الممالك        قوام. يافتند
عمـالً  وزيـري رسـيدند، در حـالي كـه             يكـي پـس از ديگـري بـه نخـست           -شده

 اين مقـام را بـه       1302 آبان   3نكه در   تا اي . آوردند  هاي سردار سپه را بر مي       خواسته
پس از آن زمان الزم بود تا او قدرت عالي را  كه در عمـل بـه دسـت                    . او سپردند 

  .داشت به صورت قانوني هم به دست آورد
  

***  
راف سابق بي سر وصدا به اين كه رضا خان وزير جنگ شود تـن               اعيان و اش  

دادند به اين اميد كه مقام جديد او در دولت باعث شود او لباس غيرنظامي به بـر                  
ـ  امـا ايـن طـور     . كند و به اين ترتيب از قواي ارتش فاصله بگيرد          رضـاخان  . شدن

 او در ارتـش     خانـه، قـدرت و آزادي     . د لباس نظامي را از تن به در كند        بوحاضر ن 
يافـت، گـاهي هـم     او هر گاه مايل بود در هيئت دولت حضور مي       . شد  خالصه مي 

او . پـذيرفت    به منظور تفهيم استقالل خود، نمي      ,دعوت نخست وزير يا وليعهد را     
داشت ولي نه در حدي كه كالمي را كه به زبان رانـده بـود        حرمت شاه را نگاه مي    

 دولتي جديد به رياست مشيرالدوله به شـاه         1323 خرداد   24در تاريخ   . تغيير دهد 
رضـاخان كـه مقـام وزارت    . معرفي شد، كه دقيقاً به همين خاطر به شهر آمده بود        

جنگ را هشت بار پشت سر هم در فاصلة دو سال و نيم به دست آورده بود، بـه                    
شاه براي او پيامي فرستاد مبنـي       . بهانة كسالت از حضور در مراسم خودداري كرد       

خواهد دربارة مطلبي مهم با او مذاكره كند و مايـل اسـت او را حتـي                   كه مي بر اين 
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شاه دوباره پيام فرستاد    . او نپذيرفت . اگر كسالت دارد همان بعدازظهر مالقات كند      
 به ديدار او بـرود،  "فقط به مدت پنج دقيقه    "و اين بار تقريباً از رضاخان تمنا كرد         

 يافته بود كه ناچيز شـمرده شـود و بلـد             او قدرتي بيش از آن     41.ولي سردار نرفت  
 ارتش تحت فرمـان او      1301در  . بود چگونه آن قدرت را در سياست به كار گيرد         

اي  به نيروي جنگاور كارآمدتري بـدل شـده بـود و نفـوذ سياسـي قابـل مالحظـه               
كرد، ارتش هم تهديـد بـه شـورش           هر بار سردار سپه تهديد به استعفا مي       . داشت

، نمايندة انگلستان در ايران، كه خـواهي        42 جمله سر پرسي لورن    كرد و همه، از     مي
نخواهي به اين نتيجه رسيده بود كه حكومتي با ثبـات در ايـران بيـشتر از دولتـي                   

آيد به نفع انگلستان اسـت،   ها به زانو در مي ضعيف كه ناگزير در برابر فشار روس  
بود كه در ايران تنها مـرد       لورن به اين نتيجه هم رسيده       . شدند  ناگزير به تسليم مي   

شرافتمندي كه به اندازة كافي توانايي دسـتيابي بـه آن ثبـاتي را دارد كـه ايـران و                    
  .انگلستان هر دو خواهان آن هستند، رضاخان است

  
***  

بـا  . ،  به مقام نخست وزيري منـصوب شـد         1302 آبان   3رضاخان در تاريخ    
شراف و دولـت از اسـاس تغييـر          رابطة او با شاه، اعيان و ا        به تدريج  گذشت زمان 

كرد و قدرتش حـاكم بـر هـر اقـدامي              اقتدار او به هر تصميمي تسري پيدا         ,يافت
شاه در روزي كه رضاخان را منصوب كرد تصميم گرفت به اروپا سفر كند و               . شد

 از اين كـه رضـاخان حـاكم ايـن قلمـرو         او .اغلب امور دربار را به وليعهد بسپارد      
 سـال بـود     20ويژه اين كه اعيان و اشراف، افرادي كه بـيش از            باشد بيزار بود، به     

كـرد   هاي هوادار و مخالف قدرتي كه ظهور مي      كردند، به گروه    مملكت را اداره مي   

                                                 
.46. ،ص1372، تهران، شهبا، خاطرات سليمان بهبودي، شمس پهلوي، علي ايزديغالمرضا ميرزا صالح، .  41  

42.  Sir Percy Lorraine 
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 افق  ، و كردندمي   تقيه پيشه     هر روز بيشتر   مخالفان قدرت برتر   ,تقسيم شده بودند  
  .شد  مينا معلوم ترسياسي روز به روز 

  
 و اشراف خاندان قاجار قدرت رضـاخان نـوعي فاجعـه            در نظر اغلب اعيان   

اي نـو و داراي        عثماني جاي خـود را بـه تركيـه         فتدر همسايگي ايران، خال   . بود
هـايي شـده بـود كـه امكـان        رژيم جمهوري داده بود و به همراه آن پذيراي آرمان         

گرايـي،    هايي چون جمهوريخواهي، ملي     آرمان: داشت بر سياست ايران اثر بگذارد     
 هنوز در   1302ساالري، جدايي دين و دولت و انقالب در سال            گرايي، دولت   مردم

حال شكل گرفتن بود ولي معنا و مفهوم آنها چنان بود كـه احـساس تـرس را در                   
 تـأثير عميقـي بـر تـودة مـردم           مفـاهيم ايـن   . انگيخـت   دل مؤمنان سـنتي بـر مـي       

ار در طول قـرون در      براي نخستين ب  .  براي روشنفكران جذاب بود    اماگذاشت    نمي
ايران، دين و هويت ملي از هم فاصله گرفتند و در ميان تودة مردم و نخبگاني كه                 

پرستي داشتند    البته ايرانيان همواره حس ميهن    . كردند  آوردند نفاق ايجاد      سر بر مي  
 گرايـي   ملـي . شـد    قـومي و دينـي ابـراز مـي         هـاي   ولي اين حس اغلـب در قالـب       

  كوچكي از افراد جامعـه آن را        هاي  گروه تنهارن بود كه     مفهومي مد  )ناسيوناليزم(
هم قوميـت و هـم      ملي گرائي    .كردند   به شكلي توصيف مي    ميشناختند و هر كدام   

مانـدگي    گرايان اسالم دليل اصلي عقـب       در نظر بسياري از ملي    . كرد  دين را رد مي   
 اسـالم دسـت     هاي اصلي    ايران اگر نه از ارزش      نظر بنابراين. آمد  ايران به شمار مي   

ـ   ايران امپراطوريكم كم   . شد  گراي آن بايد تصفيه مي      كم از محتواي عرب    يش از  پ
. بگيـرد از آن الهـام  بايـست  ي مـ اسالم به تصويري ذهني بدل شد كه ملت جديد        

 اروپـا محـوري بـود كـه سـنت و            امـا . زد  تركيه پيوسته به اين تخيالت دامن مـي       
ها چنـين اسـتدالل     گروهي از مدرنيست.كردند مدرنيته حول آن با هم برخورد مي   

سـيد حـسن    . ها اين است كه اروپايي شوند       كردند كه تنها راه رستگاري ايراني       مي
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ا و جـسما و روحـا فرنگـي مـاب            و باطن  اايران بايد ظاهر  "زاده اعالم كرد كه       تقي
 مـي گيـرد   هاي مختلفـي       كه شكل  متغير شبحي   مثابه اين عقيده به     43".شود و بس  
  و  مـورخ  ، احمـد كـسروي    , در برابـر   .ي از انديـشمندان جـذاب بـود       براي بسيار 

روحاني پيشيني كه به روشنفكري بدون عبا و عمامه بدل شده بود، امتياز ديـدگاه               
  زيـستن  پرسيد آيا آن شيوة زندگي به نيـك         او مي . اروپايي را مورد ترديد قرار داد     

دادن خلـوص   تـوانيم بـدون از دسـت          انجامد؟ اگر چنين نيـست چگونـه مـي          مي
به هر حال آن خلـوص نيتـي كـه          . مان بهترين ممكن را از آن به دست آوريم          نيت

شـد كـه بـه     تحميـل مـي  ) گري در ايـران  شيعه(ني شايستة اين نام باشد بايد بر دي   
زاده هـر يـك نمـاد        كسروي و تقـي   . اعتقاد كسروي با خرافة بسيار آلوده شده بود       

: گرايي ايران در ارتباط با غـرب بودنـد         ل ملي هايي از پيشرفت  بالقوه و بالفع        برهه
رايـي در   گ  تحسين قانون اروپا به عنوان ركن اصلي پيشرفت اروپـا؛ تعريـف ملـي             

مخالفت با اروپـا؛ تـشخيص ايـن كـه دليـل قـدرت برتـر اروپـا پيـشرفت آن در                      
هاي اقتصادي و فناوري است؛ پناه بردن دوباره به سنت به عنوان تنها سالح                زمينه

  . در برابر چالش اروپامقاومت
  

ها در جو حاكم وجود داشت و براي همة صـاحبان قـدرت                اين گونه آرمان  
 و نفع سياسـي خـود از آن بهـره           ذهنيقابل لمس بود، و هر يك بنا بر كنجكاوي          

 گرفتار آمده بود و اهميت اين       چنبرهرضاخان، نخست وزير، هم در اين       . بردند  مي
دستاوردهاي مصطفي كمال   . داد   تشخيص مي  هايش  بحث را بدون درك پيچيدگي    

، جـدايي ديـن و      گرايـي   جمهوريخـواهي، ملـي   . پاشا تحسين او را برانگيخته بـود      
نيروهـاي ديگـري هـم      . همه و همه بر ذهن او تأثيري عميق گذاشته بود         –دولت  

او در زماني كه سربازي با مسئوليت سياسي و ذهني نـاچيز بـود،         . تأثيرگذار بودند 

                                                 
2. ، ص1920 ژانويه 22، 36: 5، كاوه.  43  
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در دوران مشروطيت اتفاق مهمي نيفتاده      .  وطه را هم تجربه كرده بود     انقالب مشر 
همان افراد، همان عقايـد، همـان       . بود كه او بتواند آن را براي مردم سودمند بداند         

ها؛ تعجبي نداشت كه كشور در همان جا كـه بـود درجـا             نظري  منافع و همان تنگ   
از به كشوري قدرتمنـد توجـه       اي از مطالب بيش از همه ني       از ميان مجموعه  . زد  مي

پناه، آجـودان خـود، گفـت اگـر          او به ستوان مرتضي يزدان    . او را جلب كرده بود    
رضاخان به دليل   . دولت كنترل كشور را در دست نگيرد، هيچ كاري ممكن نيست          

ولي مـورد   .  وضع ارتش را تا حدودي بهبود بخشد       ه بود  توانست  در ارتش  قدرتش
براي ساختن كشوري قدرتمند نخست و بـيش        شيد  او مي اندي  . كشور فرق داشت  

سوابق خـانوادگي و    . استنگر نياز       از همه به افرادي باهوش، تحصيلكرده و آينده       
آنها اغلب از اعيان و اشـراف       . تحصيالتي چنين افرادي با پيشينة او تفاوت داشت       

ت و  تر بودند ولي ميزان قـدر       و برخوردار از تحصيالت بهتر با نظراتي هوشمندانه       
تقريباً همة آنها طعم انقـالب مـشروطه را         . تعهدشان با رضاخان قابل مقايسه نبود     

چشيده بودند، ولي تا زماني كه رضاخان روي كار آمـد بـسياري از آنهـا اشـتياق                  
آنها به دو گروه بـزرگ تقـسيم        . خواهي را از دست داده بودند       خود براي مشروطه  

جار مقام مهمي داشـتند و آنهـايي كـه          آنهايي كه در حكومت خاندان قا     : شدند  مي
تر بودند و تصميم گرفتـه بودنـد يـا مجبـور شـده بودنـد در دوران                    معموالً جوان 

رضاخان با گروه اول آشنايي بيشتري      . شاه كشور را ترك كنند     حكومت محمدعلي 
داشت، همراه با آنها در هيئت دولت خدمت كرده بود، و براي مشاورة سياسـي از             

آبـادي،    الممالـك، مـشيرالدوله، مـصدق، دولـت        مـستوفي . واسـت خ  آنها كمك مي  
 بـه نـوعي     اغلـب آنهـا   . شان در زمرة اين گـروه بودنـد        هدايت، فروغي و دوستان   

 جدايي ديـن و      مانند  سياست هائي   خواستار گرايش داشتند و  ي  س دموكرا سوسيال
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هايي كه بدون     آرمان-  44دولت، آموزش همگاني و نوعي اصالحات ارضي  بودند        
  .بود قابل اجرا ن سياسيقدرت
  

چشم رضاخان به گروه دوم بود، به روشنفكران جواني كـه در اروپـا اقامـت          
نامـة   يـا    كـاوه، ايرانـشهر   هاي خود در نشرياتي چون        گزيده بودند و از راه نوشته     

آنچـه از زمـان انقـالب در ايـران و     . ميهنان خـود ارتبـاط داشـتند     با هم  فرنگستان
ط زندگي آنها در اروپا رخ داده بود، بر آنهـا تـأثيري عميـق           همچنين آنچه در محي   

يا جـدايي ديـن    :  روشن بود   پانزده سال قبل، در دوران انقالب، بحث      . گذاشته بود 
ايران بـراي اينكـه     . دانست  انديشانه مي   نسل نو آن بحث را ساده     . و دولت يا اسالم   

چـارچوب حقـوقي   . بود كرد، و اين تغيير بايد اساسي مي     مدرن شود بايد تغيير مي    
اي نـو بـه دنيـا نگـاه           الزم بود ايرانيان از زاويه      . صحيحي الزم بود ولي كافي نبود     

دين، فارغ از اين كه سودمند يا زيانبار به شمار آيد، واقعيتي از زنـدگي               . كردند  مي
ولـي  . انجاميـد  ديني عاري از خرافه از نظر منطقي به جدايي دين و دولت مي        . بود

به همـين   . شد يعني ايران به لوتر و كالون خود نيازمند بود           بايد اعالم مي  اين نكته   
راه . ها شوند، ولـي عـالي نبـود         ها هم مفيد بود كه مثل اروپايي        قياس، براي ايراني  

بهتر اين بود كه التقاطي باشند، با بازآفريني تصوير ذهني خود بـه يـاري آنچـه از                  
ايـن  دسـتيابي بـه     ولـي   .  وفادار بماننـد   اند، به فرهنگ خود     غرب به عاريت گرفته   

  چگونه ممكن بود؟مفهوم طاليي و نويدبخش 
  

بحث زيادي ميان روشنفكران جديـد در گرفتـه بـود و عقايـد زيـادي ابـراز                
برخـي از   . دانـستند   شد ولي همه بدون استثنا همه چيز را وابسته به دولت مـي              مي

روپا را به دو نيم كرده بود و        جنگ ا . شد  رفت مربوط مي    امور به راهي كه اروپا مي     

                                                 
. 12. تهران، اميركبير، صب سياسي ايران، تاريخ احزاالشعراي بهار،  ملك   .44  
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هـاي آزادي فـردي و دموكراسـي          در اين زمان اين قاره داشت به سرعت از آرمان         
سياسي كه ويلسون و جامعـة ملـل بـا غـرور تمـام اعـالم كـرده بودنـد، فاصـله                      

هاي سـاختاري استالينيـسم    در روسيه، گرايش به شوراها داشت ويژگي  . گرفت  مي
اي از    ي غربي و مركزي شبحي از قدرت دولتي با ته مايـه           در اروپا . كرد  را پيدا مي  

به . نژادپرستي در حال بروز بود، و در اين زمان در ايتاليا به واقعيتي بدل شده بود               
-رسيد فاشيسم امنيت، انضباط، پيشرفت و غرور را همراه با مفهوم دولت             نظر مي 

در ايـن زمـان از   زاده  هـاي سـابق مثـل تقـي     دمـوكرات . ملت به ارمغان آورده بود 
 افرادي چون پطـر كبيـر در روسـيه، ميكـادو در ژاپـن و                45"بينانة  استبداد روشن "

 46.گفتنـد   محمد علي در مصر به عنوان شيوة ارجح حكومت در ايران سـخن مـي              
موسوليني را نوعي فيلـسوف شـاه، ديكتـاتوري آرمـانخواه و دانـشمند و رهبـري         

 بـه   كـم كـم    خواهي  اين دوره مشروطه  در   47.دانستند  بين با مشتي آهنين مي      روشن
گرايـي روز بـه روز بيـشتر رنـگ و بـوي          و ملـي   بدل مي شد  گرايي    فرعي از ملي  

كردنـد در     ايرانيان جواني كه در اروپا تحصيل مـي        .كرد تا انگليسي    آلماني پيدا مي  
 اهـاي گونـاگوني ر      آنهـا پيـشه   .  بـه ايـران بازگـشتند      1300هاي آغازين دهة      سال

اغلـب جـذب      به سياست و به آيندة ايران عالقـه داشـتند           اما چون  برگزيده بودند 
 را پـي  "ايران جـوان "چند تن از آنها انجمني سياسي به نام      .اي دولتي شدند  كاره

اغلب اعضاي آن انجمن نقشي مهم در پيشرفت ايـران طـي دو دهـة آتـي                 . نهادند
  :ويسدن  در خاطرات خود مي، علي اكبر سياسي،يكي از آنها. بازي كردند

  
گذشت كه سردار سپه نخست وزير نمايندگان ايران        مي   ن "ايران جوان "ي از تأسيس    چيز

توانـست    البته جز اين هم نمي    . انجمن دعوت سردار سپه را پذيرفت     . جوان را به حضور خواند    

                                                 
45. Enlightened despotism  

378 و 375-386: ، صص2000، پاييز نامه ايران در "ملت، هويت فردي و تجدد-دولت"جمشيد بهنام، . 46  

.همان. 47   
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 به اقامتگاه او رفتيم      با اندكي بيمناكي   اسماعيل مرآت، مشرف نفيسي، محسن رئيس و من       . بكند
او بـا   ايـستاده بـوديم كـه   اغ  محوطه بدر. ن موقع مقابل مدرسة نظام در خيابان سپه بود كه در آ  

 روي نيمكتي نشـست و بـه         پيدا شد و   از دور شنلي كه بر دوش داشت با قامت برافراشته خود          
شـما  " گفـت    ان گاه . ي كه نزديك او بود جلوس كنيم      و روي نيمكت  نزديك شويم   ما اشاره كرد    

ه معنـي   جمعيـت ايـران جـوان چـ       حرف حسابتان چيست؟     د؟يجه مي گوي  فرنگ رفته   جوانان  
مـا از   .  است  تشكيل شده  پرست  نوطاين انجمن از گروهي از جوانان       "  من پاسخ دادم      "دارد؟
از  آرزوي دور كرده است رنج مي بريم و اروپا  را از  عميقي كه ما     ا صله دگي ايران و ف    افتا عقب

ي ايران را داريم و مرام انجمـن مـا بـر همـين مبنـا و اصـل           و ترقي و تعال   بين بردن اين فاصله     
 ران  آ.  من مرامنامـه چـاپ شـده انجمـن را بـه او دادم              "كدام مرام؟ "گفت  . گذاشته شده است  

ان گاه نگاه نافذ و گيرنده خود را متوجه مـا كـرد بـا كمـال           .  هسته و به دقت خواند    آگرفت و   
 شـما جوانـان وطـن       بيـنم كـه    مي. ار خوب است  اين ها كه نوشته ايد بسي     ": گشاده روئي گفت  

كه با تـرويج     ندارد   ضرر.  داريد ر سر آرزوهاي بزرگ و شيرين د    قي خواه هستيد و     پرست و تر  
حرف از شـما    . بسازيد مردم را با اين مسائل آشنا        مرام خودتان چشم و گوش ها را باز كنيد و           

دهـم كـه     به شما قـول مـي  از اطمينانبلكه بيش , به شما اطمينان...  از من خواهد بود   عمل ولي
 را جـ اخود من هم هست، از اول تا بـه آخـر             را كه مرام      شما مرام اين آرزوها را برآورم و       همه
ش را خواهيـد    چنـد سـال ديگـر خبـر         ...گذاريد نزد من باشـد    ب اين نسخه از مرامنامه را    . نمك

  48"شنيد
  

گذاري نظـام گمركـي       در اين منشور لغو كاپيتوالسيون، ساختن راه آهن، پايه        
مستقل، اعزام دانشجويان دختر و پسر به اروپا، آزادي زنان، اصالح قـوة قـضاييه،               

گذاري مدارس متوسطه، تأكيد بر آمـوزش         توسعة دانش و تحصيالت ابتدايي، پايه     
هـاي مثبـت تمـدن اروپـايي          ها، و اقتباس جنبه     ها و موزه    صنعتي، ساختن كتابخانه  

زارش علي اكبر سياسي در اين است كـه رابطـة بـين              اهميت گ  49.مطرح شده بود  
                                                 

  
.76. ، ص1363، لندن، گزارش يك زندگيعلي اكبر سياسي، . 48   
، تابستان نامه ايران در "گرايي، تمركز و فرهنگ در غروب قاجاريه و طلوع پهلوي ملي"سكوب، نگاه كنيد به شاهرخ م.  49

.499 و 479- 508. ،صص1994       
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رضاخان از ضعف و نارسايي دولت ناراضي       . دهد  رضاخان و اين ايده را نشان مي      
بود، آرزو داشت ايران را در مسير پيشرفت قرار دهد، ولي جز در مورد ارتش كه                

ت دانس  هاي ديگر نمي    هايي دقيق در سر داشت، در زمينه        براي پيشرفت آن انديشه   
هيچ يك از پيشنهادهاي ايـن مرامنامـه تـازگي          . چگونه بايد اين فكر را عملي كند      
رضـاخان  . اي منسجم به وي ارائه نشده بودنـد         نداشت، ولي هرگز به شكل برنامه     

ها و ارتباط قـدرت   مشي آن قدر باهوش بود كه ارتباط انسجام آنها را با اتخاذ خط  
او در مقـام    . ا در عمـل تـشخيص دهـد       را با رشد و گسترش داهيانه و اجراي آنه        

توانست ايـن منـشور را بـه عنـوان بخـش اصـلي                نخست وزير و در مقام شاه مي      
اش به كار گيرد، و به اين منظور از جواناني كه آن را تدوين كـرده بودنـد و      برنامه

همچنين از ديگراني كه به آنها شباهت داشـتند بـراي توضـيح و تبيـين آن يـاري                   
ن منظور از نظر سياسي آنها را مورد حمايت قـرار دهـد و اختيـار                بخواهد و به اي   

قدرت به  –اين آغاز همزيستي قدرت و فكر بود        . اجراي آن برنامه را به آنها بدهد      
  .كرد ناگزير وضعيت فكر و انديشه را تعيين مي

  
اندكي پس از آنكـه سـردار سـپه      . ه هرحال، نخست تحكيم قدرت الزم بود      ب

تغييـر  .  از جمهوريخواهي سراسر مملكت را فـرا گرفـت         نخست وزير شد موجي   
رژيم در روسيه و تركيه بر انديشة ايرانيان در مورد حكومـت، بـه ويـژه در ميـان                   

روسيه، پس از سرنگوني رژيم سلطنتي، به دليل لغـو          . روشنفكران، اثر گذاشته بود   
زاري به ايـران    اي كه رژيم ت     هاي غيرعادالنه   نامه  بخش زيادي از قراردادها و مقاوله     

در گـيالن    1299در  . آمـد   اي بسيار بهتـر بـه نظـر مـي           تحميل كرده بود،  همسايه    
آمد ايرانيان آن را به عنوان نظـامي          جمهوري نوپايي شكل گرفته بود و به نظر نمي        

 بـه رژيمـي     1299بسياري از آنان انتظار داشـتند كودتـاي         .  رد كنند  "غيرمتعارف"
 در سـال هـاي آغـازين      ر دوستانة رضاخان بـا شـاه         رفتا اماجمهوري منتهي شود،    
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بـه هـر حـال، شـاه قاجـار تـا حـدودي بـه دليـل                  . آن ها را باطل مي نمود     انتظار  
نظـم در تـشكيالت     نبـودن   كفايتي، بخشي به دليل فساد و بخشي هم به دليـل              بي

با گذشت زمان روز به روز رضاخان بيـشتر         . مملكت، مشروعيتش را از دست داد     
  .تواند رياست رژيمي جمهوري را به عهده گيرد كرد كه مي جلوه ميهمان فردي 

  
اندك زماني پس از آنكه سردار سپه به مقام نخست وزيري رسـيد، خالفـت               
عثماني منحل شد و پارلمان مصطفي كمـال پاشـا را بـه عنـوان نخـستين رئـيس                   

. اين رخداد به شدت بر ايران اثـر گذاشـت         . جمهور رژيم جمهوري تركيه برگزيد    
 تـشكيل جلـسه داد، تغييـر رژيـم بـه            1302 بهمـن    21زماني كه مجلس پنجم در      

. اي بـين يـاران پيـشين بـه وجـود آمـد              تفرقه. موضوع بحث اصلي بدل شده بود     
اكثريتي از نمايندگان، از جمله بسياري از بزرگان خاندان قاجار مثـل عبدالحـسين        

حـل سـكونت رضـاخان       خواستار رژيم جمهـوري بودنـد و در م         ،ميرزا فرمانفرما 
اي مبني بر حمايت از رژيم جمهوري را امضا كـرده و ديگـران را تـشويق            اعالميه

 اعيـان و اشـراف      بـسياري از    پـشتيباني  امـا  50.كردند كه به آنهـا ملحـق شـوند          مي
مخبرالسلطنة هدايت،  . رياكارانه بود و بيشتر حالت تقيه را داشت تا اعتقاد و تعهد           

شـايد بـه   ": نويـسد  اعالميـه، در خـاطرات خـويش مـي    يكي از امضا كنندگان آن     
ازد و  سـ  يمـ  مملكـت ن   با طبع  جمهوري   اما راي داد . بشود )نرضاخا( او   سلطنت

سـال در مملكـت غوغـا خواهـد       هر چند    در جمهوري ...مي افتد  جنگ به جوباره  
  هـستة اصـلي مخالفـت مـؤثر را           51".به گوش عشق موافق نيايد اين گفتـار       ....بود

بنيه ولي داراي منزلت سياسـي،        به رهبري حسن مدرس، روحاني كم     رهبران ديني   
كه اين جنبش را با ممانعت از قانونگذاري در مجلس خنثي كرد و با بسيج مـردم                 
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تركيـه بـه كـشوري غيراسـالمي و         . دادنـد   ها فرستاد، تشكيل مـي      آنها را به خيابان   
. افتـاده اسـت   غيرديني بدل شده بود و روحانيان مدعي بودند كـه از چـشم خـدا                

ها كشيده شد، جمهوريخواهـان تـشخيص         وقتي مخالفت با اين موضوع به خيابان      
ديـري نگذشـت كـه رضـاخان تـشخيص داد           . دادند كـه مقاومـت دشـوار اسـت        

پايگاهش در حال از دست رفتن است و به جاي آنكه در دفاع از جمهويخـواهي                
ري رژيم جمهـوري چـشم   بستيزد با رهبران ديني در قم ديدار كرد و از فكر برقرا  

  نيـز  مقام و منزلـت رضـاخان     .  ناكام ماند   جمهوريخواهي جنبشدر نتيجه   . پوشيد
ناگهان كاهش يافت زيرا براي نخستين بار از زمان كودتا مخالفانش به روشـني او               

گرفت، به احتمـال زيـاد از صـحنة           اگر او تصميمي درست نمي    . را پس زده بودند   
  .سياست بيرون رانده مي شد

  
 اسـتعفا داد و     1303 فـروردين    18 در   ،رضاخان، يا از روي برنامه يـا اتفـاقي        

 عليه خود ياد كرد، و اعالم داشـت در          "هاي داخلي و خارجي     دسيسه"دليل آن را    
اين نوع خطر كردن امكان داشـت نتيجـة         . كشوري همسايه سكونت خواهد گزيد    

ا از اوضـاع بـه      شاه با ارسال تلگرامي به مجلس رضـايت خـود ر          . معكوس بدهد 
وجود آمده اعالم داشت و حسن مستوفي را، كه بارها در گذشـته نخـست وزيـر                 

پـشتيبانان رضـاخان، بـه ويـژه        . الـوزرايي منـصوب كـرد       شده بود، به مقام رئـيس     
اي هماهنگ پرداختند تا مجلس را وادار به بازگرداندن           فرماندهان نظامي، به مبارزه   

شفق اش به نام      استمداري مشهور، در روزنامه   دشتي، نويسنده و سي   . رضاخان كنند 
اي وخـيم را در صـورت          ابراز تأسـف و آينـده      "پدر ملت ايران  "، از خروج    سرخ

هـايي بـه      فرماندهان نظامي سراسر كـشور تلگـرام      . بيني كرد   ادامة اين اوضاع پيش   
مجلس فرستادند و تهديد كردند كه براي انتصاب دوبارة رهبرشان به سوي تهران             

 فروردين مشخص شده بود كه خروج رضاخان        19در روز   . ي خواهند كرد  پيشرو
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هيئتي مركب از نمايندگان مجلس، روحانيـان، نماينـدگان         . بي دردسر نخواهد بود   
اصناف و تجار به رودهن، مقر سردار سـپه، رفتنـد، تـا از او بخواهنـد بـا ناديـده                     

به حكم مردم بود، چنين     او، كه در اين زمان پشتگرم       . گرفتن تلگرام شاه، بازگردد   
طي سال بعد او چند چالش روحانيان و رهبران ايالت را به سـالمت از سـر                 . كرد

قيـد و     ترين آنها مجبور كردن خزعل، شيخ محمره، به تـسليم بـي             گذراند، كه مهم  
اين رخداد بر شأن و منزلت سياسـي وي افـزود           . شرط و بدون حتي يك نبرد بود      

او همچنين بـه تخفيـف مخالفـانش، از جملـه           . رار داد و انگلستان را تحت تأثير ق     
مدرس، پرداخت كه آشكارا با شيخ نقشة سرنگوني وي و بازگرداندن شاه قاجـار              

به موازات افزايش شـأن و منزلـت رضـاخان، درخواسـت تغييـر            . را كشيده بودند  
از شاه قاجـار خواسـتند بـه ايـران          . رژيم كم كم به تغيير خاندان سلطنتي بدل شد        

گردد يا دست كم اقتدارش را به وليعهد منتقل كند، ولي او از اين كار تا زمـاني                  بر
، تلويحاً اعـالم داشـت كـه        1304در پاييز   . سر باز زد كه ديگر خيلي دير شده بود        

ها مبني بر مخالفت با بازگـشت         اين پيشنهاد سيلي از تلگراف    . قصد بازگشت دارد  
هايي به نمايندگي از گـروه     آبان، هيئت  6 در. ها به دنبال داشت     وي را از شهرستان   

هاي اجتماعي و اقتصادي در مدرسة نظام گرد آمدند و خواستار تـشكيل مجلـس               
 مجلـس پـنجم بـه    1304 آبـان  9در . مؤسسان براي خلـع خانـدان قاجـار شـدند     

گيري در مورد نحوة      بركناري اين خاندان و تأسيس مجلس مؤسسان براي تصميم        
 آذر  تـشكيل شـد و طـي          15مجلس مؤسسان در    .  رأي داد  زمامداري بعدي ايران  

 متمم قانون اساسي رأي داد و بـه ايـن           40 و   37،  36پنج نشست به تغيير بندهاي      
   52.ترتيب مقام پادشاهي ايران را به رضا پهلوي اعطا كرد
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