
 انتقال قدرت از قاجاريه به پھلوى 
 :منبع 

 24مجله علوم سیاسي ، شماره 
 )1(نفیسه واعظ 

  

لوى اول بـه قـدرت «نوشتار حاضر قصد دارد با پاسخ به اين پرسش كه  شید و پھ چرا حكومت قاجار فرو پا
 .راھى به قانونمندى تاريخى در جريان انتقال قدرت بگشايد» رسید؟

اى از  فشار مجموعـه. 1: دھد ھاى ذيل را مورد بررسى قرار مى مؤلف در پاسخ به پرسش ياد شده فرضیه
ھمزمـانى رخـدادھاى . 2عوامـل درونـى و بیرونــى، حكومـت قاجـار را در حفــظ قــدرت مستأصـل سـاخت؛ 

ثر واقـع شـد؛  داخلى و خارجى در دست ترين عوامــل  انگلیسـى. 3يـابى رضـاخان بـه قـدرت مؤ ھـا از مؤثر
ھاى شخصیتى رضـاخان در رسـیدن او بـه قـدرت  مؤلفه.4خارجى در سقوط قاجاريه و ظھور پھلوى بودند؛ 

 .تأثیر به سزايى داشت

 .قاجاريه، پھلوى، ركود قدرت و انتقال قدرت: ھاى كلیدى واژه

 مقدمه

سى قـرار  ير مـورد برر در مقاله حاضر تالش شده است كه در بحث آمد و شد پھلوى و قاجاريه، فرضیات ز
 :گیرد

 اى از عوامل درونى و بیرونى، حكومت قاجار را در حفظ قدرت مستأصل ساخت؛ فشار مجموعه. 1

 يابى رضاخان به قدرت مؤثر واقع شد؛ ھمزمانى رخدادھاى داخلى و خارجى در دست. 2

 ھا از مؤثرترين عوامل خارجى در سقوط قاجاريه و ظھور پھلوى بودند؛ انگلیسى. 3

 .ھاى شخصیتى رضاخان در رسیدن او به قدرت تأثیر به سزايى داشت مؤلفه. 4

 عوامل سقوط قاجاريه 

 عوامل خارجى . 1

يران، مـانعى بـر سـر راه تـداوم مـداخالت اسـتعمارى دو قـدرت روسـیه و  1صدور دستخط مشروطیت در ا
ھـا  و نیز اولتیمـاتوم روس. م 1907بريتانیا در ايران ايجاد نكرد نمونه بارز آن تقسیم ايران به مناطق نفوذ در 

بـر . اسـت 2به اقدامات مورگان شوستر و الزام ايران به جلب نظر روسیه در استخدام مستشاران خارجى
خدادى . اثر اولتیماتوم روسیه به ايران، مجلس دوم به تعطیلى كشانده شد در اثناى جنگ جھـانى اول، ر

. ھا برانگیخت را علیه انگلیسى 3چون دستگیرى سلیمان میرزا رھبر حزب دموكرات،افكار عمومى و ملیون
ھاى بعد با واقعه قتل ايمبرى، نايب كنسول آمريكا، و منصرف كردن كمپانى نفت سینكلر از ايران،  در سال

به ايـن  دو قدرت توان خود را براى تاراندن رقبا از صحنه ايران آزمودند و احمد شاه قاجـار در آن واقعـه تنھـا 
.»ناخرسند اسـت) به خاطر قتل ايمبرى(از برقرارى حكومت نظامى «: بسنده كرد كه به علما تلگراف زند

4 
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نه مداخالت قدرت ساعده از كابینـه ھاى خارجى در تحمیـل كابی ستقل، در  ھاى دوسـت و قطـع م ھـاى م
بود چنان. تأثیر نبود متزلزل شدن قاجارھا بى ته  فع گف عد از رفتــن «: كه مشیرالدوله آشكارا بـه پـرنس ار ب

دادنـد،  ھـا مـى وثوق الدوله، ماھى دوازده ھزار لیره به طور مساعده براى گرداندن چرخ دولـت، انگلیسـى
ھار  5.»حاال موقوف شد خود از نخسـت وزيـرى و اصـرار بـر وزارت مشـیرالدوله اظ ارفع نیز در واقعه امتناع 

چون آن وقت نظريه سفارت انگلیس در تعیین رئیس الوزرا خیلى مدخلیت داشـت، از تمجیـد او «: دارد مى
ھاى خارجى ثبت شده  ھاى مقامات انگلیسى موارد بسیارى از دخالت قدرت در تلگراف 6.»مضايقه نكردم

گراف مـى صرار نمـوديم كـه «: زنـد است؛ براى مثال باركلى به سر ادوارد گـرى تل سیم ا كار رو مـن و ھم
در  7.»حضـرت دھیـم اى تشكیل شود و ما در باب تركیب كابینه از ساير جزئیات توضیحاتى به اعلى جلسه

گزارش مـى مخابره مى 1909تلگرافى كه دو روز بعد به تاريخ ھفتم مه  امـروز عصـر «: دھـد شود، باركلى 
 8.»اجالس مذكور تشكیل يافت، اصرار نموديم كه ناصر الملك و سعدالدوله بايد جزو كابینه بشوند

ھانى اول بـر تعـداد دولـت يران افـزوده شـد؛ چنانچـه  در اثناى اشغال ايران در جنـگ ج ھـاى تحمیلــى در ا
شون روس در . رئیس الوزرا شد 9فرمانفرما با پیشنھاد سفارت انگلیس ھدايت از حضـور ق مخبرالسـلطنه 

گو  گويـد دم نزنـد و بـه زن و به اجزاى نظمیه مـى» درد بى درمان نموده«ھمین ايام در ايران تعبیر به  ھـا ب
 10.»چندى در خانه با چادر نماز حركت كنند بھتر از آن است كه سربرھنه از خانه به در شوند«

 پیامدھاى جنگ جھانى اول در ايران. 2

ھا بـه . اشغال ايران بیش از پیش به استیصال حكومتگران قاجار در حفظ قدرت انجامید ين جنـگ نـه تن در ا
بر  طرفى ايران توجه نشد، كه روس اعالن بى یالن پیـاده كردنـد؛ بريتانیــا  ھا نیروھايى در شمال، غرب و گ

پرچـم «افزودند و مختصر آن كه  11ھا بر دامنه تحريكات عشايرى شمار سربازان خود در جنوب افزود، آلمان
شوم جنگـى را  تلخ 12.»ايران بر فراز فقط چند شھر عمده كشور در اھتزاز بود تر آن كه ايران تمامى نتايج 

نان، كشـتار نفـوس، كه مى ھش  13خواست از آن احتراز كند، ھمانند قحطـى  تورم و كا تك نـوامیس،  ھ
ھاى . و خدشه دار شدن استقالل سیاسى را تحمل كـرد 14تولیدات وقـتى روزنامـه عـدل بـه تاخـت و تاز

مشـكالت اشـغال كشـور در ايـن . »اشغالگران دستور توقیف آن را دادند«ھا در جنوب انتقاد كرد  انگلیسى
دايره محدود نماند و سومین مجلس شوراى ملى تعطیل شد و متعاقب آن آزادى خواھان پراكنده و برخى 

 .اى در كشور آغاز گرديد تبعید و فترت چند ساله

 ھاى آغازين قرن بیستم تحوالت سیاست انگلستان در دھه. 3

ھاى نظامى در ھمسايگان شوروى بـراى نظـام سـرمايه  در روسیه، تشكیل حكومت 1917ب با وقوع انقال
بديل شـد برى . دارى به يك ضرورت سیاسـى ت فرم و محتـواى سـتم سـتیزى، آزادى و برا طر سـرايت  خ

. ھا را به واكنـش واداشـت در دنیا به ويژه در مناطق تحت نفوذ انگلستان، انگلیسى 1917خواھى انقالب 
جاد دولـت نظام سرمايه ھـاى میلیتاريسـتى در  دارى در تدبیر براى مھار انقالب كمونیستى به تقويـت يـا اي

پیرامون روسیه شوروى پرداختند و بر اين اساس مانرھايم در فنالند، ريدزسیسمگلى در لھستان، برلیس 
ــت  ــا ماھی ــن، ب ــان كــان چــك در چی ــه، امــان هللا خــان در افغانســتان و چی ــاتورك در تركی در بلغارســتان، آت

قع . گرى به قدرت رسیدند نظامى یبى تـا  اى از تحـت الحمايـه زنجـیره«بـه وا ھـاى انگلسـتان از صـحراى ل
ھــاى دســت نشــانده را تشــكیل  اى از دولــت زاگــرس، مصــر، فلســطین، مــاوراى اردن و عــراق، مجموعــه

 15.»كردند ھاى زمینى رسیدن به ھند را حفاظت مى دادند كه از راه مى

خاك ايـران  با خروج نیروھاى روسیه از ايران ھمه تیرھاى خشم و نفرت متوجه انگلیسى ھا شد كه ھنوز 
ين : را ترك نكرده بودند؛ از اين رو تغییراتى در سیاست انگلستان در ايران پديدار شد؛ از جملـه خـروج نماد

، يافتن فرمانده مناسب براى نیروھاى متحدالشكل 1919از ايران، فعال كردن نور پرفورس، تحمیل قرار داد 
 .ھا در ايران، طرح كودتا و سپردن آن به عناصر طرفدار انگلستان به عنوان جايگزين انگلیسى

قرار داد  سیاست با تحمیــل  ند؛ امـا  1919مداران انگلیسى بر آن شدند  ست گیر زمـام اداره ايـران را در د
و حتى ملیـون از » مؤثر واقع شد 1919وقوع انقالب روسیه، در جدى شدن ملیون در مخالفت با قرار داد «
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مى 16»جوالـدوزى« 1919دفتر آرمیتـاژ اسـمیت، رئیـس كمیسـیون مــالى قـرار داد  ند تعبـیر  بـا بـروز . كرد
ــت ــرار داد  مخالف ــا ق ــارجى ب ــى و خ ــراوان داخل ــاى ف ــدى1919ھ ــیر ج ــت انگلســتان  ، تغی ــرى در سیاس ت

1919مأيوس و متأثر شدن كرزن از قــرار داد «دھد كه  ھاى لرد كرزن نشان مى نامه. نمود  ناپذير مى اجتناب
 .»سبب شد كه آنھا دل به كودتا و رضاخان ببندند

تا  1919ھا پس از ناممكن ديدن اجراى قرار داد  انگلیسى«نمايد كه  نیكى كدى نیز تأيید مى بر آن شـدند 
 17.»راه حلھاى ديگرى بیابند

یس جنــوب،  در اين راستا انگلیسى ھا در صدد تجديد سازمان نظامى ايران برآمدند و به ادغام نیروھاى پل
ھره نیروى ژاندارمرى و قزاق ند ھا و گمـاردن چ ين قـوا پرداخت مى در رأس ا بادل نظـر . اى نظـامى و بو در ت

به شـرايط بحرانـى پايـان حكومـت  فراوانى كه بین مقامات بلند پايه و انگلیسى ھا صورت گرفت، با توجـه 
لى،  قاجار ـ كه انديشه كودتا حتى به اذھان غیرنظامیان نیز راه يافته بود ـ با كانالیزه كردن رخدادھاى داخ

سید1299رضاخان فرمانده آترياد ھمدان با كودتاى سوم اسفند  قام سـردار سـپھى ر به م بـا چرخـش . ، 
ھا متوجه دولت مركزى قوى شد و  محسوسى كه در سیاست انگلستان صورت گرفت، اھتمام انگلیسى

با رھا كردن سیاست كھن كه تشديد نظام خان خانى و ملوك الطوايفى بود، بسیارى از دوستان گذشـته 
 .قربانى كردند) رضاخان(مانند شیخ خزعل را به پاى دوست جديد 

ھا بین تھران و وزارت خارجه انگلستان  انبوھى از تلگراف 1919ھا در تحمیل قرار داد  با شكست انگلیسى
خابره شـد شاه م سرپرسـى . مبنى بر تقويت حكومت مركزى قوى در ايران و متعاقب آن حمايـت از رضـا 

يد،   18»تاج بخـش«ھاى خود در آن برھـه، در انگلسـتان بـه  لورن كه بر اساس ھمین رايزنى معـروف گرد
مرد نیرومندى اســت كـه «چه او » كند كه با رضاخان متحد شويم منافع بريتانیا ايجاب مى«اصرار ورزيد كه 

ضاخان طـرح  19.»ترسند كند و مردم از او مى با مردم بیرحمانه رفتار مى كرزن نیز داليلى براى حمايت از ر
ناپذير  ، فساد درمان1919تجديد حیات بلشويزم در شمال ايران، دشمنى مجلس با قرار داد : كرد؛ از جمله

 .كفايتى احمد شاه سیاست مداران ايران و بى

یر  چنین به نظر مى آيد گزارشى كه نیكلسون بـراى چمـبرلین، وزيـر خارجـه انگلیـس، فرسـتاد، در حكــم ت
اش،  ايران سابق ھرم سستى بود ايسـتاده بـر قاعـده«او گزارش داد كه . خالصى به حكومت قاجاريه بود

 20.»ايران كنونى ھرم سستى است ايستاده روى سرش؛ بنابراين احتمال سقوط آن بیشتر است

 عوامل داخلى

ھـاى  اى از عاليمى كه كرين برينتون در كالبد شكافى چھار انقـالب بـه عنـوان نشـانه رسد پاره به نظر مى
ھـاى حكومـت قاجـار  كند، در چگونگى فروپاشى قدرت در آخرين سـال ھا از آنھا ياد مى پیش آھنگ انقالب

سلطنت  مصداق يافته بود، با اين تفاوت كه مجموعه رخدادھاى پايان قاجار به انقـالب ختــم نشـد و نھـاد 
 :ھاى مورد نظر برينتون عبارتند از برخى از نشان. ھمچنان پا بر جا ماند

سى   21عدم موفقیت طبقات حاكم در اجراى كاركردھايشان. 1 فس سیا و فقدان ورزيدگى و اعتماد بـه ن
 طبقه حاكم؛

 ھاى طبقه خود؛ عدالتى بیدارى وجدان طبقه حكومتگر در قبال بى. 2

 22ھاى قدرت؛ كاربرد پراكنده و نامؤثر قدرت و سست شدن پايه. 3

 23عدم شكوفايى استعدادھا؛. 4

 قھر روشنفكران با حاكمیت؛. 5
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 24.ھاى اجتماعى تشديد ناسازگارى. 6

ھاى فوق يافت و در عین حال موارد ديگرى نـیز بـر  توان مصاديقى براى ھمه نشانه در دوره مورد بحث مى
 .پردازيم در زير به اختصار به چند مورد آن مى. آن افزود

 عدم موفقیت طبقه حاكم در اجراى كاركردھايشان. 1

لى و خـارجى بـا بحـران  به نظر مى یل افـزايش فشـارھاى داخ به دل آيد كه در ايـن دوره، حكومـت قاجـار 
بـراى تـاجر كرمانشـاھى  1330اى كه در چھارم جمادى الثــانى  مشروعیت مواجه شد؛ براى مثال در نامه

با «: ھا باشد تواند نشان دھنده فقدان مشروعیت قاجاريه در آن سال نوشته شده عبارتى ھست كه مى
مى یش بـرود يـا خـیر اين اوضاع كه معلوم نیست حاكم كیست و ترتیب چیسـت، ن 25؟.»دانـم كـارى از پ

اكثريت نمايندگان مجلس شوراى ملى و آن گاه مجلس مؤسسان نـیز كـه بـه تغیـیر سـلطنت رأى مثبـت 
ملـك الشـعراء بھـار . دادند به واقع در عدم مشروعیت قاجار براى ادامه حكومت ترديدى به خود راه ندادنـد

به  مى«: دارد مجلس اظھار مى 1304در جلسه ھفتم آبان ماه  توانم قسم بخورم كـه بـراى شـخص بنـده 
دكتـر  26.»كند كه در رأس امور اين مملكت اشخاص خاص يا طبقات مخصوص باشند ھیچ وجه فرقى نمى
ين «: مصدق ھم اعالم كرد راجع به سالطین قاجار، بنده كـه كـامالً از آنھــا مـأيوس ھسـتم، زيـرا آنھـا در ا

كرده فاع كنـم مملكـت خـدماتى ن توانم از آنھـا د نده ب ھـاى  ھـاى كنسـولگرى طبـق گـزارش 27.»انـد كـه ب
اما از ظھور سلسله جديـد ھـم «انگلستان در شھرھاى مختلف، مردم از رفتن قاجارھا افسوس نخوردند، 

ايـن «در جريان جنبش تنباكو، كندى انگلیسى به ناصرالدين شاه ھشدار داد كـه  28.»اند خوشحال نشده
كه در معـرض حملـه  امتیاز تنباكو نیست كه مورد ھجوم قرار گرفته، بلكه اين سلطنت اعلى حضرت است 

مخابره كردنـد، يـأس آنـان ) درباره محمد على شاه(در تلگرامى كه سیدين به علما  29.»قرار گرفته است
موحش در خـارج دروازه  چنـد روز اسـت اعلـى«. شـود از قاجاريه آشكار مى بدون بھانـه بـا ھیــأت  ضرت  ح

تل  خوف، ق تشكیل اردو زده، چند نفر از امرا را بعد از دو سه روز حبس تبعید، ملت در كمال اسـتیحاش و 
یز  30.»نفوس فوق العاده واليات ايران تعطیل عمومى، اقدامات مجدانه سريع النتايج از ديدگاه آيرونسايد ن

 31.»مصرف است و اقشار پايین آن به شدت تنگدستند طبقه باالى جامعه اين كشور كامالً فاسد و بى«

 ھاى طبقه خود عدالتى بیدارى وجدان طبقه حكومتگر در قبال بى. 2

نگاھى به روز شمار حوادث پس از فتح تھــران، گويـاى ايـن واقعیـت اسـت كـه اعتبـار و حیثیـت سیاسـى 
. قاجاريه به حداقل درجه خود رسیده و آنان سھم ناچیزى در ھدايت يا مھار رخدادھاى سیاسـى داشـتند

مى ضیاء الـدين طباطبـايى، جمالتـى را  صدور دسـتخط رياسـت الوزرايـى سید آورد كـه  احمدشاه به گاه 
صداقى از بیــدارى وجـدان طبقــه حكومـت مـى او . ھــاى طبقـه خـود باشـد عـدالتى گـر در برابـر بـى توانـد م
 :نويسد مى

تكلیفى عمومــى و  ھاى گذشته، بى قیدى زمامداران دوره حكام اياالت و واليات در نتیجه غفلت كارى و بى
تزلزل امنیت را در مملكت فراھم كرده و ما و تمام اھالى را از فقدان ھیأت دولت ثابتى متأثر سـاخته بـود، 

گزارى كه موجبات سعادت مملكت را فراھم كند بـه بحـران  مصمم شديم كه به تعیین شخص اليق خدمت
 32.متوالى خاتمه دھیم

 ھاى قدرت قاجاريه كاربرد پراكنده و نامؤثر قدرت و سست شدن پايه. 3

اى از ھرج و مرج سیاسى و باز  اگر آقا محمد خان قاجار سبب برقرارى ثبات و امنیت در كشور پس از دوره
گرداندن وحدت ملى به ايران، وجاھت سیاسى پیدا كرد، آخرين بازماندگان قاجار حیثیت سیاسى خـود را 

گـرى  ھاى قدرتش را بر نظـامى آقا محمد خان يكى از ستون. بر سر ناامنى مزمن در كشور از دست دادند
كن قـدرت ھويـدا نبـود استوار ساخت؛ اما در آخرين سال بـراى . ھاى حیات سیاسى قاجاريه اثـرى از آن ر

نه به نمو ضاع  نترل او مخبرالسـلطنه ھـدايت در : كنیـم اى اشـاره مـى نشان دادن استیصال قاجاريـه در ك
يد . میرزا ھاشم خان حاكم قراجه داغ است«: نويسد سرآغاز شرح فتنه قراجه داغ مى خوانین محل كه با
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ھر بفرسـتیم  دفاع كنند، شانه خالى كردند، تجار و علما ھم تذبذب مى كه بـه ا كننـد، در تبريــز ھـم قـوه 
ند و بـا  33.»نداريم شته بود شالوده قـدرت ايالتـى گذا بر  قاجارھا ھمچنین مشروعیت پادشاھى خود را 

حیـات سیاسـى  34اى، بوروكراسى دولتى، ايجاد ارتـش دايـم و احیـاى رسـوم دربـارى پیمانھاى عشیره«
سى ضـرورى در . خود را تداوم بخشیدند بدين قرار، آخرين پادشاھان قاجار كه فاقد مھارت و استعداد سیا

 .حفظ قدرت بودند، بیش از پیش اركان قدرت قاجاريه را متزلزل كردند

بديل شـده بـود، امـا  افزون بر اين، پس از مشروطه نھاد مجلس به يكى از ستون ھاى نگاه دارنده قدرت ت
چون ھیأت حاكمه در ھمین مقطع ناتوانى حادى را در حفظ روابط صحیح با اين نھاد از خود بروز داد، از اين 
رو مجلس شوراى ملى براى حفظ قدرت در خاندان قاجاريه، تعصبى از خود بروز نداد و حتى به ابتكار تنى 

 .چند از نمايندگان به انحالل سلطنت قاجار وجه قانونى بخشیده شد

در ايـن جـا . گـردد بخش ديگرى از تزلزل قدرت قاجاريه به ناكارآمدى نھادھاى حكومتى در آن مقطع باز مى
ھا عناصر تشكیل دھنده نھاد سـلطنت ـــ بـه  در آن سال. پردازيم به بیان كوتاھى از ناكار آمدى نھادھا مى

صله ) عنصر نظرى و عنصر عملى (35»مؤسسه سلطنت«تعبیرعلى اكبر داور  خود فا ـ از كـاركرد واقعـى 
باران  با گلولـه  گرفتند و مصاديق عملى نظام شاھنشاھى محمدعلى شاه و احمد شاه بودند كـه يكـى 

ھـاى غیرقابـل توجـه سیاسـى،  السـالم و ديگـرى بـه سـبب تـرس و احتیـاط مجلس و حرم امام رضا علیه
ته باشـند  احتمال مى. اعتبار شده بودند سخت بى ظر ياف فاق ن رود پژوھشگران دوره قاجار بر اين نكتـه ات

ست داده بودنـد و  كه قاجارھا در دھه لى و خـارجى را از د با رويـدادھاى داخ ھاى پايانى، قـدرت انطبـاق 
توجھـى گرديـد و  بـى» چرخش نخبگان«رسد كه در تحوالت پس از مشروطه، به ضرورت  چنین به نظر مى
بودنـد اداره  36»شـاھزادگان درجـه اول«مداران گذشته كه اغلب يا وابسته به دربار يـا از  كماكان سیاست

سى شـاھان  ھاى سیا سیارى از خطا كشور را به شیوه سنتى در دست گرفتند؛ از ايـن رو مسـؤولیت ب
ند مداران سنگینى مى قاجار بر دوش آن سیاست گان جديـد نسـپرده بود كه جايگـاه خـود را بــه نخب . كرد 

كرى«رحیم زاده صفوى در ديدار با احمد شاه، آشكارا از  سلطنت » انحطاط ف طبقـه اعیـان در نیمـه اخـیر 
سخن بـه میـان  37»اند از لحاظ عقل و ھمت و بلند نظرى سخت بینوا گرديده«شان و اين كه اعیان قاجار 

ھداف  حتى بعضى از سیاست. آورد مى مداران كه در صدد تطبیق با شرايط برآمدند، در شیوه رسیدن به ا
ھوش و نـاتوانى نبــود، بلكـه ماننـد  1919وثوق الدوله عاقد قرارداد «دچار خطا شدند؛ براى مثال  كم  آدم 

بود مردان ايران فرد منفردى بود كه عده بسیارى از دولت ھاد مبتــنى ن .»اى ھمكار داشت، اما قدرتش بر ن
38 

ناتوانى آشـكارى . نمونه بارز كاربرد نامؤثر قدرت در دوره احمد شاه قاجار به منصه ظھور رسید احمد شاه 
در حفظ قدرت داشت و با به اين كه آخرين پادشاه سلسله قاجار شد، عدم تمايل او به قدرت بـه تسـريع 

كار«و » بزدل«، 39»بى حال«محققان او را . سقوط قاجاريه انجامید تـأملى در خطابیـه . انـد نامیـده  40»ريا
دھنده وخامت اوضاع مقارن به قدرت رسیدن احمد شاه بود، در ايـن خطابیـه  مجلس به احمد شاه، نشان

 .آمده است

قـانون  37و  36چون سلطان واال حضرت شاھزاده محمدعلى میرزا از شغل مھم سلطنت به موجب مـاده 
جمادى االخرى در عمارت بھارستان منعقـد گرديـد،  27اند، مجلس فوق العاده كه در  اساسى معاف شده

 41.سلطنت را به اعلى حضرت ھمايون شما تفويض كرده است

از مظاھر ناتوانى احمد شاه يكى آنكه مبادرت به غیبت سیاسى طوالنى از صحنه حـوادث ايـران نمـوده و 
سته و «ھمین امر راه را براى انتقال قدرت از قاجاريه به پھلوى ھموار كرد و كم كـم  از طرفـداران قاجـار كا

ھــاى غريــب  احمـد شــاه بــا دلھـره 42.»عقــالى مملكـت توجـه خـود را بــه ســردار ســپه معطــوف داشــتند
شاه گفتـه بـود دولت آبادى مى.  اش، سخت به تكیه گاه نیازمند بود سیاسى مد  ديديـم «: نويسد كـه اح

سیدضیاء الدين در اين باره  43.»مردم با پدر ما چه كردند بايد پولى جمع كرد و گوشه امنى زندگانى نمود
مى مرحوم احمد شاه مى«: گويد مى نگ و  من در امـان نیسـتم، اگـر  خواست مراجعت كنــد بـه فر فت  گ

تـوانم در پايتخـت خـودم كـه قشـون و پلیــس و ژانـدارم ده مـاه مواجـب  قشون انگلیسى برود چگونـه مـى
حتى  44.»اند زندگى كنم و اگر متجاسرين به من ھجوم كنند چكنـم؟ نگرفته كلـم فروشـى در «از نظـر او 
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 .ترجیح داشت 45»سويس برپادشاھى

آيا شـاه مــا، «: بى میلى احمد شاه سوژه جذابى براى مطبوعات فراھم آورد؛ چنانچه كوكب ايران نوشت
 46»داند؟ مركز امید و انتظارات ما، موقع را ھنوز براى عطف نظرى به اوالد بدبخت خود مقتضى نمى

با آن دو شـرح  در پايان به مقايسه احمد شاه با رضاخان اشاره مى سايد در اولیـن ديـدارش  كنیم كه آيرون
 :داده است

طرز  وقتى به مرد چاقى كه لباس فراك خاكسترى به تن داشت و به ھنگام شنیدن حرف...  به  ھاى مـن 
يدن نمونـه لرزيد نگاه مى عصبى مى شیدم كـه د سته در  كردم، با خـود اندي اى از يـك انسـان در ھــم شك

 .مقامى به اين اھمیت تا چه حد دردناك بود

نفرات واحد آترياد ھمدان بشاش بودند، فرماندھى آنھا مردى بود با قامتى به بلنداى بیش از شش پا، بـا 
سیمايى   ھايى فراخ و چھره شانه اى بسیار مشخص و متمايز، بینى عقابى، و چشمان درخشانش به او 

 47.نام او رضاخان بود. بخشید كه در آن مكان دور از انتظار بود زنده مى

 قھر روشنفكران با حاكمیت. 4

شروطه خواھـان از قاجاريـه را نمـاد قھـر  به نظر مى رسد در تطبیق با نظريه برينتون، بتوان سرخوردگى م
نى پـس از سـرخوردگى از  از برآيند اوضاع چنین برمى. روشنفكران با حاكمیت تلقى كرد آيد كه جامعه ايرا

ھاى دموكراتیك خود در نھضت مشروطه، به تجربه اصالحات به شیوه آمرانه متمايل و اختیار  تحقق ايده آل
لى چـون بازگشـت اسـتبداد، عــدم . خود را به ديكتاتورى چون رضاخان سپرد شروطه بـه عل ناامیـدى از م

ــاز  تعمیــق ارزش ــداوم ســیطره خــارجى ب ھــاى نھضــت مشــروطه، توقیــف آزادى خواھــان و مطبوعــات و ت
 .گشت مى

 ھمزمانى تمايالت سیاسى متضاد در كشور. 5

در اين دوره از يك سو تمايالت گريز از مركز و حكومت ملوك الطوايفى شـدت يافـت كـه يكـى، در سـیماى 
ھاى رھايى بخش جنگل و خیابانى تبلور يافت و كمابیش از ھمدلى بخشى از جامعه روشـنفكرى  جنبش

برخوردار بود، و ديگرى، در سیماى خوانین و سركردگان اياالت مانند امیر مؤيد سواد كوھى، اسماعیل آقـا 
مالً از فرمـان حكومــت  سمیتقو، دوست محمد خان بلوچ، شیخ خزعل، كه فريـاد خودسـرى سـر داده و ع

 .مركزى سر بر تافته بودند، جلوه گر شده بود

ناطق مـرزى ايـران بـروز يافتـه بـود، در  اما ھر قدر كه تمايالت گريز از مركز به لحاظ جغرافیايى بیشـتر در م
مى تھران يك جريان سیاسى كه بیشـتر تحصـیل كـرده ند، از تمركـز گرايـى  ھـاى جديـد آن را ھـدايت  كرد

گران  حكومتى پشتیبانى مى كرد؛ از اين رو فشار ھمزمان تمايالت قوى سیاسى متضـاد،از تحمـل حكومت
نمايندگان اين تفكر، تمركز گرايى قوى را تنھا راه حل مشكل توسعه نايافتگى ايران . پايانى قاجار فراتر بود

ھا مطرح شده  كه در اين سال» اقتدار گرايى ديوانساالر«از نظر دكتر سیف زاده، نظريه . كردند قلمداد مى
شروعیت و «بود خود نوعى نظريه بحران بود،  عه موجـب بحـران م شاركت و توزيـع جام زيـرا تقاضـاھاى م

براى حـل بحـران. شود رسوخ مشروعیت و رسوخ رژيم مى بور دارد چـیزى جـز  پاسخى كه رژيـم  ھـاى مز
 48.سركوب سازمان يافته نیست

 ھاى اجتماعى تشديد ناآرامى. 6

تون در  چنین به نظر مى با نظريـه برين يه،  گام سـقوط قاجار شفته اجتمـاعى ايـران در ھن كه اوضــاع آ آيد 
باق دارد ھاى اجتماعى قبل از وقوع انقالب خصوص تشديد ناآرامى تاريخى از ايـن دوران بـا . ھا انط منـابع 

یده سیاسـى«و » بالتكلیفى«، »برزخ«عناوين  مى 49»اوضاع پیچ ند ياد  نى . كن در ايـن دوران چنـان ناام

Page 6 of 14

3/26/2016file://G:\Web\hosseini\moaser-1\articles-1\36.htm



قت بـه برخـى از  مستولى مى گردد كه از شگفت روزگار حضور نیروھاى انگلیسى نوعـى ثبـات روانـى مو
پس  ھر كس را ديدم، از من سؤال مى«: نويسد آيرونسايد در اين باره مى. بخشد افراد جامعه مى كرد كه 

 50.»از خارج شدن نیروھاى شما از ايران، چه بر سر كشور خواھد آمد

ند برخـى از سـارقان و عناصـر  گفتنى است كه منابع داخلى ضمن اذعان به ناامنى اجتماعى معتقـد بود
در داخل و خارج انتشار دھد كه دولت مركزى قـادر بـه «كرد تا  شرور را دولت انگلیس تحريك به آشوب مى

بازار  51.»حفظ امنیــت نیسـت جان، خوزسـتان، خراسـان، تفگچـى«بـراى مثــال در آن آشـفته  ھـاى  در زن
 52.»خواستند كردند خوانین و مالكین ھر چه مى

 عوامل مساعد در ظھور قدرت پھلوى اول

 عوامل داخلى. 1

نیز بـه مقـام » كابینه سیاه«اى كه به  با انجام كودتا و تشكیل كابینه فت، بـازوى نظـامى كودتـا  شھرت يا
توانست اوج افتخارات او تا آن لحظه باشد نايستاد و با  سردار سپھى رسید، اما در آن پلكان قدرت كه مى

عد در  1302ھاى سیاسى، پس از دو سال در  خوش شانسى 1304به نخست وزيرى رسید و دو سـال ب
ھاى سیاسى خود و اقدامات طرفدارانش آخرين مرحله انتقال قدرت را سـپرى كـرد و  در نتیجه بلند پروازى
قام فرمانـدھى كـل قـوا را . به پادشاھى رسید ھى مجلـس م در اين انتقال تدريجى قدرت، ابتدا بـا ھمرا

شد گرفت، آن یت در كشـور  قرارى امن مدعى بر در دوره . گاه با سركوب قھرآمیز كلیه تحركات سیاسـى، 
نیز گـروه با خـود ھمـراه سـاخت نخست وزيرى  عى را در داخـل و خـارج  ماجراى . ھاى متعـدد و متنو در 

يه او در سـال له بـروز داد؛ در حــالى كـه رو ھـاى  جمھورى خواھى، خصايص متعدد خود را مرحله بـه مرح
ظام جمھـورى نـدارد؛ امـا در  بعـدى نشـان داد كوچـك به ن صـرف طـرح موضـوع  1303تـرين تعلـق خـاطرى 

ديد و با آن ھمداستانى كرد و تا آن جا پیش رفت كه  جمھورى را تاكتیكى مؤثر براى اضمحالل قاجاريه مى
از شھرھاى مختلف دال بر جمھورى خواھى به تھران مخابره شد و آن گاه  53ھا، به اشاره او انبوه تلگراف

ضاخان ابعـاد وسـیع عوامفريـبى. از طرح جمھورى اعالم انصراف نمـود فت ھـاى ر در دوران سـردار . تـرى يا
حال آن كه يكى از سـه  54،»يك ناظر شرعیات بر امور مطبوعات و ثبت نظارت كند«سپھى دستور داد كه 

مدرنیســم و «اش ملھــم از فكــر سكوالريســتى در كنـــار  عصـــاره اقــدامات آتــى او در دوران پادشــاھى
 .بود» ناسیونالیسم

: نويسـد تظاھرات دينى آغازين رضاخان امر را بر بسیارى مشتبه كرد، به طورى كه سیف پورفـاطمى مـى
 :پدرم برايم نقل كرد روز تاجگذارى رضا شاه يكى از علما اين شعر سعدى را خواند

مور تـاش،  ال ھاى رضاخان نه تنھا به جامعه مذھبى منحصر نشد؛ او از ايـده دورويى فرادى چـون تی ھـاى ا
ھره  داور، تدين، ديبا، فیروز فرمانفرمايان و سردار اسعد براى انتقال قدرت و سال ھاى استقرار قدرت خود ب

ھا را  جست و وقتى كامالً از آن پشتوانه فكرى بھره نه قـدرت بـه خاطـر «ھاى الزم را برد يك يـك آن از گردو
 .حذف كرد 56.»استقالل رأى و ظرفیتى كه براى محبوبیت سیاسى داشتند

ھاى حكومت، به لحاظ جريحه دار كـردن  ھر قدر پرونده قاجارھا در آخرين دھه: وجاھت ملى رضاخان) الف
ضاخان از  غرور ملى و فقدان تالش ارزنده براى اعاده حیثیت از ملت خود، تیره و تار شده بـود بـر عكـس ر

نب  خود را چھره» اعالمیه كودتا«ھمان  مداخالت اجا اى ملى معرفى كرد كه براى ختـم تجزيـه داخلـى و 
قرار داد . كودتا كرده است ھانى اول و  آن را تحريـك كـرد و از  1919او از ناسیونالیسم ايرانـى كـه جنــگ ج

در تأكید گفتار خود . بیگانه ترسى و بیگانه ستیزى كه كل فضاى ايران را پر كرده بود به سود خود بھره برد
عل بیـان كـرد، اسـتناد مـى مـن «: كنیـم به عبارت رضاخان كه در اجراى مانور سیاسى سركوب شـیخ خز

 تا بر سرش بود چو تويى سايه خدا  اقلیم پارس را غم از آسیب دھر نیست 
  55مانند آستان درت مأمن رضا امروز كس نشان ندھد در بسیط خاك 
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فظ . روم ھرگز زير بار دخالت كشورھاى خارجى نمى در غیر اين صورت قادر نیستم استقالل كشـورم را ح
57.»توانند او را تنبیه يا ببخشـند داران ايران مى شیخ خزعل يك نفر رعیت ايران است كه فقط زمام... كنم

تاكتیكى پـى در پـى و  عل بـا اشـتباھات  شیخ خز خود  طالع بخت سیاسى رضاخان آن قدر بلند بود كـه 
يژه  انگلیسى به و ھره دادنـد،  ھا با قطع حمايت از خزعل مرحله به مرحله او را بـه قھرمـان ملـى تغیــیر چ

اين جا عربستان است، شما اگر خوزستان را «وقتى كه شیخ خزعل باور نھانى خود را علنى ساخت كه 
بـه يـك اشـتیاق «از سوى ديگر، از آن جا كه تمركز گرايى حكومـتى  58.»ايد برويد آن را پیدا كنید گم كرده

 .ملى تبديل شده بود، توفیق رضاخان در اين امر نیز بر اعتبار ملى او افزود

مى: برخوردارى از مساعدت نھادھا و نیروھاى داخلى در براندازى قاجاريه) ب آيـد كـه قـزاق  چنین به نظر 
كه . برخوردار بوده است» آن تاريخى«مندى از  سواد كوھى از استعداد بھره سى  درسـت در برھـه حسا

خواھـان  كشید و آزادى را مى» انتظار تحولى«قدرت قاجارھا با ركود عالج ناپذيرى رويا رو شد و ھمه كس 
خود انگیختـه نه  اى بـراى در اختیـار قـرار دادن اسـتعداد و  سرخورده و نمايندگان مجلس و مطبوعات به گو

كارآيى خود به مخالفان قاجار آمادگى نشان دادند، رضاخان در صحنه ظاھر شـد و در طـى چھـار سـال بـا 
اش را كه  ھاى ديكتاتورى به سود خود و به زيان قاجارھا بھره برد و پايه» آن تاريخى«ورزيدگى سیاسى از 

ھاد ست كـه در مجلـس بـه عنــوان . به استبداد تغییر چھره داد، بنا ن بارت دولـت آبـادى مؤيـد ادعـاى ما ع
كه بـا قاجاريـه «: مخالف اليحه انقراض قاجار خطاب به يعقوب انوار گفـت صى ھسـتم  مـن يكـى از اشخا

ھد سـلطنت قاجاريـه را بـر  مخالفم و سلطنت قاجاريه را منقرض مـى دانـم، ھـر كـس جمـع بشـود و بخوا
رضـاخان در  59»تواند، حاال ديدى آقا سید يعقوب كه معنايش ھمراھى بـا قاجاريـه نبــود؟ گرداند ديگر نمى

يابى به ھرم قدرت دست كم از مساعدت عمیق سه نھاد احزاب، مطبوعات و مجلس و  تالش براى دست
در زيــر بــه چرايــى و چگونگــى . نــیز دولــت انگلســتان بــه عنــوان نــیروى قدرتمنــد خــارجى برخــوردار گرديــد

 .پردازيم پشتیبانى آنان از چھره سیاسى نوظھور رضاخان مى

عى : ـ مساعدت احزاب و روشنفكران با رضاخان 1 با بروز ناكارآمدى حكومت قاجاريه در حفظ امنیت اجتما
ھاى روشنفكران، آنان در يك قھر سیاسى سازمان يافته، تمام توان خود را در كفه ترازوى  و تحقق ايده آل

تـأملى دربـاره اظھـار . رضاخان، كه به زعم آنان به اندازه كافى قاطع، پیشرو و وطن دوست بود، قرار دادند
ــیر ســلطنت، عمــق بھــره خرســندى ــه روشــنفكرى از تغی ــرى  ھــاى جامع ــدى رضــاخان از پشــتوانه فك من

وقتى اعالمیه پايان سلطنت قاجار بـر در و : نويسد رساند، چنانچه سیف پورفاطمى مى روشنفكران را مى
ندازه خوشـحال شـدند كردنـد معلمـان و محصـالن بـى ھا در اصفھان نصب مـى ديوار و خانه و مغازه از  60.ا

توان از حزب تجـدد، حـزب  احزابى كه پشتوانه حزبى براى تحقق پادشاھى پھلوى اول را فراھم كردند مى
فراكسیون تجدد، سخت در تكــاپوى تصـويب . اصالح طلبان، حزب سوسیالیست و حزب كمونیست نام برد

جاد پشـتوانه قـانونى بـراى  سريع اليحه انقراض و ھمچنین تشكیل جلسه مجلس مؤسسان به منظور اي
كى بـراى ) تیمـور تـاش، داور و تـدين(مؤسسان بد فرجام اين حزب . پھلوى اول افتاده بود ھر گونـه كم از 

نگاھى به برنامه حزب تجدد كه خواستار جدايى دين از سیاست، ايجاد . گیرى رضاخان دريغ نورزيدند قدرت
ين واقعیـت را بـر مـا آشـكار مـى 61...ارتش منظم، صنعتى كردن كشور، اسكان عشايرو سـازد كـه  بود، ا

ھاى استقرار و آغازين تثبیت قـدرت خـود، تـا چـه انـدازه از برنامـه حـزب  گذار سلسله پھلوى در سال بنیان
براى جوانان درس خوانده و فرنگ  62»اى بت واره«ھا به  رضاخان در اين سال. گیرى كرده است تجدد الھام

با . رفته مانند على اكبر سیاسى، مؤسس كلوب ايران جوان، تبديل شده بود ند كـه  ھواخواھان تجدد بود
مى ، كار را براى پھلوى اول آسان كردند و بدين63»تشكیالت مالیه«انتقاد از  يا  سان مراكزى كـه  بايسـت 

ثى  مى توانست در مقابل قدرت رضاخان ايستادگى كند، در اثر كوشش احزاب، مقاومت و مخالفتشان خن
 .شد

چون  شد كافـى «اشخاصى چون داور گوششان به نصايحى  به ر مردمش  بـازى سیاسـت در ايـران كـه 
ستوفى «بدھكار نبود و معتقد بود » اند خالى از خطر نیست نرسیده ھل تعـارف و مماشـات ماننــد م من ا

 64.»ھا نیستم، بايد در اين كشور قاطعانه عمل كرد الممالك و مشیرالدوله

ضاخان 2 با : ـ مسـاعدت نھـاد مطبوعـات بـا ر سیر پرشـتاب برانـداختن قاجاريـه را  رضـاخان قسـمتى از م
پر آوازه حبـل المتیــن كـه از اركـان فكـرى انقـالب  ثال نشـريه  براى م طى كـرد؛  ھمراھى مؤثر مطبوعات 
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كه ابھـت اشـرافیت . از جمله حامیان رضاخان شـد 1300ھاى  مشروطه بود، از سال عات بـود  نھـاد مطبو
یدن  كھن قاجاريه را كه از موانع قدرت رضاخان محسوب مى طور مثـال بـا نام شدند، در ھم شكست؛ بـه 

، ابھت او را درھم شكستند و حتى به اين حـد بسـنده »احمد عالف«ترين مقام دربار ايران به اسم  عالى
 :نكردند و نوشتند

بزرگ  مطبوعات در ماجراى جمھورى خواھى نیز از افشاى مفاسد نظام شاھنشاھى فروگذار نكرده و بـا 
پايى در  65اى از احمد شاه را با شاپوى نمايى، عكس مونتاژ شده در  1303در دست در كنار يك خـانم ارو

ھى روزنامـه . دو جريده تھران منتشر كردند صحنه قـدرت بـه ھمرا به  ضاخان  گام نخسـت ورود ر اساسا 
تاى سـوم اسـفند . نگارى ضد اشرافى به نام سیدضیاء الدين طباطبايى صـورت گرفـت در سـپیده دم كود

مر سـود  ضاخان از آن ا ِ دستگیرى اشراف خاين و خادم را به جان خريد و صد البته كـه ر سیدضیاء بدنامى
خواستند نقش آنھا را در تحوالت فكرى بپذيرند، سخت  جامعه مطبوعاتى ايران از اين كه قاجارھا نمى. برد

لى . آزرده خاطر شده و قاجاريه را اليق براى حمايت در مقابل رضاخان نديدند صفوى البتـه خی رحیـم زاده 
يـك چھـره ملــى «: گويـد دير، خطر قطع پیوند نخبگان فكرى با حكومت را به احمد شاه گوشزد كرده و مـى

ديد، اما به نام فـالن الملـك و بھمـان الدولـه رقعـه دعـوت  مثل روزنامه نويس يا نويسنده رنگ دربار را نمى
 66.»رود مى

نمايندگان طرفدار اليحه انقراض ھمـه جـد و جھـد  1304در آبان ماه : ـ مساعدت نھاد مجلس با رضاخان 3
ند . آمیز از كنار مخالفان اليحه انقراض كردند سیاسى خود را صرف عبور مسالمت نان مان حتى برخـى از آ

يا خـواھش برآمدنـد ساعد بـا زور  لب آرا م بـا مطالعـه . ياسايى در زير زمین قصر رئیس الـوزرا در تـدارك ج
تــوان دريافــت كــه اگـر رضــاخان  مـذاكرات نماينــدگان موافــق و مخــالف اليحــه انقــراض سـلطنت قاجــار مــى

ھـايى راه صـعب انتقـال قـدرت را  ھمدستى علنى مجلس چھارم و پنجم را با خود نداشت، با چه مشقت
مجلـس شـوراى ملـى انقـراض سـلطنت قاجاريـه را اعـالم نمـوده و «طبق ماده واحده، . كرد بايد طى مى

ضاخان پھلــوى  حكومت موقتى را در حدود قانون اساسى و قوانین موضـوعه مملكـتى بـه شـخص آقــاى ر
 67.»كند واگذار مى

تلگرافات بسیارى از سراسر ايران مبنى بر خلع قاجاريه از «در مجلس، عصاره استدالل موافقان آن بود كه 
به  قدرت به مجلس مخابره شده و تحصن یب اثـر نـدادن  ھايى در ھمین خصوص صورت گرفته اسـت و ترت

: نويســد تقــى زاده در خصــوص عملكـرد مجلــس در آن روز مـى. »ســازد آنھــا مملكــت را دچــار آشــوب مـى
یش « براى پ قوه داشـت  سیدمحمد تدين كه نايب رئیس بود به جاى رئیس مجلـس نشسـت و آنچـه در 

 68.»بردن مقصود سردار سپه و رأى گرفتن به آن طرح قانونى مبنى بر خلع قاجاريه سعى كرد

سه مجلــس تـاريخى پنجـم را كـه  یر «از میان مخالفان اليحه انقراض قاجاريه، دولـت آبـادى صـورت جل تغی
قى زاده پـس از . توصیف كرد 69»وحشتناك«اى خواند و روح حاكم بر آن جلسه را  بود امر تازه» سلطنت ت

عادى«تقدير از خدمات سردار سپه، محیـط طـرح موضـوع را  مـدرس از ايـن كـه . نامیـد» غیرطبیعـى و غیر
قانونى را بـراى  يد برگزيـده نشـده و مجلـس رونـد غیر استعفاى رياست مجلس قرائت نشده و رئیس جد

دكتر مصدق نیز ضمن پذيرش لیاقت رضـاخان . طرح اليحه طى كرده اخطار قانونى داد و مجلس را ترك كرد
 .در مقام نخست وزيرى، از اين كه سلطنت و حكومت يك جا در دست رضاخان متمركز شود، انتقاد كرد

 ھا در به قدرت رسیدن رضاخان مساعدت انگلیسى. 2

ھا تشكیل داده و در  به گواھى اسناد و شواھد فراوان، ضلع سوم مثلث كودتاى سوم اسفند را انگلیسى
 .شمارش معكوس براى زوال قدرت قاجارھا، نقش مؤثرى ايفا كردند

قش انگلیسـى  سازد كه به رئوس مھم اھمیت و گستردگى بحث، ناگزير مى بوط بـه ن ھـا در   ترين نكات مر
من بررسـى. ، اشاره بكنیـم1304تا  1299تحوالت انتقال قدرت از اسفند  با  امـروزه بـه ي ھـاى متعـدد، تقري

 آنكه در پاريس بوسد روى سیمین پیكران را  پیكر عريان دھقان را در ايران يا نارد 
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آنچه مـورد . اتفاق نظر دارند 1299ھا در كودتاى سوم اسنفد   غالب پژوھشگران در اصل مداخله انگلیسى
تا پادشــاھى و پـس از آن  اختالف است میزان و حدود دخالت انگلیسى ھا در مرحله قدرت يابى رضـاخان 

 .است

قدرت  بیش از آن كه ظھور رضاخان را مرھون سیاست خاص انگلستان در ايران بدانیم، دسـت به  يـابى او 
یل جسـارت . اى انگلسـتان بـوده اسـت مرھون اقتضاى تحول در سیاست جھانى و منطقه به دل رضـاخان 

ھـاى طبقـاتى، خوشـنامى سیاسـى،  ھاى عشـايرى غـرب، نداشـتن وابسـتگى نظامى به ويژه در جنگ
جوان، مـورد توجـه  ثق نخ ید آيرونسـايد، عـدم آمـادگى رجـال نظـامى چـون امـیر مو ستى بـا لـورن، تأي دو

 .مداران انگلیسى واقع شد سیاست

توان تنھا دلیل به قدرت رسیدن پھلوى اول دانست، بلكه آنھا عامل شـتابزا بـه شـمار  ھا را نمى انگلیسى
يق  اى كه انگلیسى رود پس از رسیدن شايعه ـ يا واقعیت ـ وعده احتمال مى. رفتند مى ھا در ناصريه از طر

وزير مختار خود به سردار سپه داده بودند كه مانع رسیدن او به مقام سلطنت نباشـند، احمـد شـاه ھمـه 
حض . امید خود را براى بازگشـت بـه قـدرت از دسـت داده باشـد به م نى احمدشـاه كـه  اگـر غیبـت طوال

گذاريم، در  ھاى شیطانى انگلیسى كرد را نیز به حساب تلقین را رھا مى» تاج و تخت«احساس خطر  ھا ب
 . آيد ھا به میان مى از دست رفتن اطمینان ملت به احمد شاه نیز پاى انگلیسى

 :ھاى انگلیسى بودن كودتا از اين قرار است ترين نشانه مھم

نى  1320ـ اعتراف راديو لندن پس از شھريور  1 یل بدبی به مداخله در كودتا و اين كه تقويت رضاخان بـه دل
 بود؛ 1919مردم به قرار داد 

 70؛1299ھاى ضد انگلیسى پس از كودتاى  ـ زندانى كردن چھره 2

 ؛1919ھا بالغو قرار داد  ـ موافقت انگلیسى 3

 ھا؛ گزارى كودتاچیان از انگلیسى ـ سپاس 4

ضاخان  حكومتم با كمك انگلیسى«ـ اعترافات مكرر سید ضیاء ھمانند  5 ھا روى كار آمد، ولى بعد مرا به ر
 .»فروختند

نا كـه  ين مع سیدن بھــره بـرد؛ بـه ا شايان ذكر است كه رضاخان از تقارن شرايط خارجى براى به قـدرت ر
قرار داد  1917ھا پس از انقالب  روس قاد  در ابتدا حمايت خود را از ملل ستمديده اعالم كرده و حتى با انع
قارن  71»ضربه سختى بر سیاست و اعتبار انگلستان در ايران«با ايران،  1921 ھر حـال م وارد كردند و به 

دانسـتند كـه  اى مـى به قدرت رسیدن رضاخان مانعى بر سـر راه او ايجـاد نكـرده و او را مـرد خـود سـاخته
یر   ، انگلیسى1917عالوه بر آن، اساسا با وقوع انقالب . مناسب حكومت در ايران است به تغی ھا را ناگزير 

 .سیاست خود كردند

 ھا نوشت پى
___________ 

 .200ص ) 1379انتشار، : تھران(محمد على طھرانى كاتوزيان، تاريخ انقالب مشروطیت ايران . 1

 .97ص) 1377امیركبیر، : تھران(حسین مكى، زندگانى سیاسى سلطان احمد شاه . 2

312ص ) 1368فردوس، : تھران(رحیم زاده صفوى، اسرار سقوط احمد شاه، به كوشش بھمن دھگان . 3
. 
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سن كامشـاد  برآمدن رضاخان و برافتادن قاجـار و نقـش انگلیسـى: سیروس غنى، ايران. 4 ھـا، ترجمـه ح
 .351ص ) 1377نیلوفر، : تھران(

 .499ص ) 1378شھاب ثاقب، : تھران(خاطرات پرنس ارفع، به كوشش على دھباشى : ارفع. 5

 .351ھمان، ص . 6

تا  1908نوامبر  30ھاى محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس درباره انقالب مشروطه از  گزارش: كتاب آبى. 7
 .520، ص 2، به كوشش بشیرى، ج1909مه  10

 .521ھمان، ص . 8

 ).1361فردوسى، : تھران(ھاى تاريخى، به كوشش ايرج افشار  صادق مستشار الدوله، يادادشت. 9

صولتى . 10 لى  مد ع : تھـران(مخبرالسلطنه ھدايت، گزارش ايران قاجاريه و مشـروطیت، بـه اھتمـام مح
 .259، ص 4و  3ج ) 1363نقره، 

مد  ھا در ايران، ترجمه حسـین بـنى الیورباست، آلمانى: ك.براى آگاھى بیشتر ر. 11 شـیرازه، : تھـران(اح
 .به بعد 177ص ) 1377

 .32سیروس غنى، پیشین، . 12

ھا؛ خاطرات ابوالقاسم كحال زاده، به كوشش مرتضى كـامران  ھا و شنیده ابوالقاسم كحال زاده، ديده. 13
 .294ص ) 1370البرز، : تھران(

 .296ص ) 1377رسا، : تھران(جان فوران، مقاومت شكننده، ترجمه احمد تدين . 14

15. Peter Avery, The Cambridge History of Iran, Volum7, Cambridge University Press, p215. 

 .418ابوالقاسم كحال زاده، پیشین، ص . 16

) 1381ققنوس، : تھران(نیكى كدى، ايران دوران قاجار و بر آمدن رضاخان، ترجمه مھدى حقیقت خواه . 17
 .132ص 

شش علــى دھباشـى . 18 نصراله سیف پورفاطمى، آيینه عبرت؛ خاطرات دكتر سـیف پورفـاطمى، بـه كو
 .154ص ) 1378سخن، : تھران(

 .154ھمان، ص . 19

: تھـران(على اصغر زرگر، تاريخ روابط سیاسـى ايـران و انگلیــس در دوره رضاشـاه، ترجمـه كـاوه بیـات . 20
 .152ص ) 1372پروين، 

سن ثالثـى . 21 ھران(كرين برينتون، كالبد شـكافى چھـار انقـالب، ترجمـه مح سـیمرغ، چـاپ ششـم، : ت
 .61ص) 1376

 .62ھمان، ص . 22
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 .77ھمان، ص . 23

 .78ھمان، ص . 24

بات تجـارى حـاج  محمد حسین كتابفروش، تا چه شود؟ بازتاب واقعه مشروطه در مجموعـه. 25 اى از مكات
 .153ص ) 1378شیرازه، : تھران(محمد حسین كتابفروش، به كوشش سیروس سعدونديان 

 .295، ص 2ج) 1378امیركبیر، : تھران(ملك الشعرا بھار، تاريخ مختصر احزاب سیاسى ايران . 26

 .349ھمان، ص . 27

سن . 28 محمد على ھمايون كاتوزيان، دولت و جامعه در ايران؛ انقراض قاجار و استقرار پھلوى، ترجمـه ح
 .398ص ) 1379مركز، : تھران(افشار 

 .273ص ) 1363امیركبیر، : تھران(آن لمبتون، سیرى در تاريخ ايران بعد از اسالم، ترجمه يعقوب آژند . 29

 .614، ص 2ج) 1355امیركبیر، : تھران(احمد كسروى، تاريخ مشروطه ايران . 30

ص )  1363آينـه، : تھـران(ادموند آيرونسايد، خاطرات و سفرنامه ژنرال آيرونسايد، ترجمه بھروز قزوينى . 31
52. 

 .3ص) 1374نشر تاريخ، : تھران (1299حسن مرسلوند، اسناد كابینه كودتاى سوم اسفند . 32

 .260مخبرالسلطنه ھدايت، پیشین، ص. 33

 .35ص ) 1378مركز، : تھران(يرواند آبراھامیان، ايران میان دو انقالب، ترجمه فیروزمند و ديگران . 34

 .290محمد تقى بھار، پیشین، ص. 35

من   ھا و انديشه  عباسقلى گلشائیان، گذشته. 36 ص )  1377انیشـتین، : تھـران(ھاى زندگى يا خـاطرات 
19. 

 .72رحیم زاده صفوى، پیشین، ص. 37

38. Avery, Ibid, p 211. 

 .107عباسقلى گلشائیان، پیشین، ص. 39

 .382سیروس غنى، پیشین، ص . 40

 .244مخبرالسلطنه ھدايت، پیشین، ص  41

 .79عباسقلى گلشائیان، پیشین، ص . 42

 .362يحیى دولت آبادى، پیشین، ص . 43

 .21حسن مرسلوند، پیشین، ص . 44
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 .362محمد تقى بھار، پیشین، ص . 45

 .1ص ) 1336ربیع الثانى  21 (44كوكب ايران، ش . 46

 .51و  48ادموند آيرونسايد، پیشین، ص . 47

 .243ص ) 1373قومس، : تھران(زاده، نوسازى و دگرگونى سیاسى  حسین سیف. 48

شـركت سـھامى : تھـران(ملیكف، استقرار ديكتاتورى رضاخان در ايران، ترجمه سیروس ايـزدى . س.ا. 49
 .27ص) 1358ھاى جیبى،  كتاب

 .52ادموند آيرونسايد، پیشین، ص . 50

 .406زاده، پیشین، ص ابوالقاسم كحال. 51

 .59ص) 1373چاپ باقرى، : قم(باقى . تحرير تاريخ شفاھى انقالب اسالمى ايران، به كوشش ع. 52

53. Yahya Aramjani: Middle Eeat Past and present, p419. 

 .434سیف پورفاطمى، پیشین، ص. 54

 .553ھمان، ص . 55

56. Avery, Ibid, p220. 

 .366سیروس غنى، پیشین، ص . 57

 .366ھمان، ص . 58

 .362محمد تقى بھار، پیشین، ص . 59

 .525سیف پورفاطمى، پیشین، ص . 60

 .111يرواند آبراھامیان، پیشین، ص . 61

 .408محمد على ھمايون كاتوزيان، پیشین، ص . 62

 .113ص ) 1365علمى، چاپ سوم، : تھران(محمد مصدق، خاطرات و تأمالت . 63

 .27، ص 1ج) 1368رسا، : تھران(جالل عبده، چھل سال در صحنه، ويرايش و تنظیم مجید تفرشى . 64

 .221حسین مكى، پیشین، ص . 65

 .113رحیم زاده صفوى، پیشین، ص . 66

 .281محمد تقى بھار، پیشین، ص . 67

به كوشـش ايـرج افشـار )خاطرات سیدحسن تقـى زاده(حسن تقى زاده، زندگى طوفانى . 68 : تھـران(، 
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 .199ص) 1368علمى، 

 .484يحیى دولت آبادى، پیشین، ص . 69

 .74على اصغر زرگر، پیشین، ص . 70

 .80ھمان، ص . 71

  

 .عضو ھیأت علمى گروه علوم سیاسى و روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسالمى، واحد شھرضا 1
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