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قدرت دسـتاوردھاي سـالیان  1299رسد كه با كودتاي سوم اسفند  چنین به نظر مي و سپس صعود رضاخان بر سرير 
ستبد  طوالني تالش و جانبازي مردم ايران جھت رھايي از فشارھاي عديده خارجي و به ويژه مقابله با حكومتھــاي م

طلــبي جامعـه ايرانــي كــه بــرغم تمــام  خواھي و آزادي داخلـي بـه يكبــاره از میــان رفــت و آخــرين كورســوي مشــروطه
ستري كم توانست در آينده مشكالت پیش رو مي به  تنش اي نه چنـدان دور بــر ب به حركـت آرام خـود ادامـه دھـد،  تـر 

ھبري و ھـدايت علمـا و . خاموشي گرايید با ر انقالب مشروطیت ايران كه با مشاركت اقشار وسیعي از مردم ايران و 
كري  روحانیون و بخش ھايي از گروھھاي روشنفكري به پیروزي رسیده بود برغم تمام اختالفات فیمابین و تضادھاي ف

به . اي، بر دو ھدف كلي استوار بود و انديشه لوب  ھر چند پیشاپیش بايد تأكید شود كه اين نھضت در دسـتیابي مط
 :ھايي جدي روبرو شد، اما الجرم دو ھدف كلي اھداف خود با ناكامي

 ـ در ھم شكستن روش استبدادي و خالف قاعده 1
لف (ـ كاھش فشارھاي فزاينده خـارجي 2 سیه تـزاري در شـؤون مخت ستان و رو شور انگل ً از سـوي دو ك كـه اساسـا

يي و بي. را مورد عنايت قرار داده بود) شد اعمال مي... سیاسي، اقتصادي و  ستمكاري، زورگو عدالتـي  در اين میان 
به  نیز ضــرورت تأسـیس عدالتخانـه  عدالت و  مضاعف موجود در اقصي نقاط كشور موجب شده بود، موضوع برقـراري 

طرح شـود ھاي بخش گسترده ترين خواسته عنوان اساسي قالب . اي از مردم كشور م پیروزي ان برغم  ين احـوال  بـا ا
ھـا و  مشروطیت و برقراري نظام پارلماني حكومت، به داليل عديده داخلي و به ويژه اختالف افكني، فشـارھا، دخالت

غاز دچـار مشـكالتي جـدي ) روس و انگلیس(ھاي كشورھاي خارجي  كارشكني يران از ھمـان آ نھضت مشـروطیت ا
ــراز و نشــیب  ــر ف ــدي پ ــي (شــده، و در رون ــبران سیاســي و مذھب ــنزوي ســاختن بســیاري از رھ ــا حــذف و م ــه ب ك

شمسي مولد  1290و  1280در طول دھه ) نگر در سطوح و شوؤن مختلف ھمراه بود گرا و جامع انديش، تعقل مصلحت
آغاز جنـگ جھـاني اول و  ھاي عديده سیاسي، اجتماعي، اقتصادي و نظامي در جامعه ايراني شد و به ويژه با  بحران

چه قـدرت ً بـه طـور كلــي بازي با ھاي خارجـي  اشغال ايران از سوي كشورھاي متخاصم، حكومت و سیاست ايران تقري
شدند  مشكالت عديده) در اقصي نقاط كشور(ھاي مختلف   در اين میان مردم ايران از اقشار و گروه. گرديد . اي را پذيرا 

یس دولت ھا و در موارد متعددي سیاست به ويژه رقابت حد روس و انگل قت ايـران را مجـري  ھاي يكسـان و مت ھـاي و
ً نامشروع  ھا و فعالیت سیاست ناتواني مفـرط . آنان ساخت ھاي اساسا در حالیكه در شرايط بحران فراگیر در كشور و 

توانند از دامنه نفوذ و سلطه  رسید برخي جنبشھاي سیاسي در گوشه و كنار كشور مي حكومت مركزي، به نظر مي
تبر  قالب كمونیسـتي شـوروي در اك يران بكاھنــد، وقـوع ان صي نقـاط ا بر اق سین  1917كشورھاي اشـغالگر  و در واپ

ستعماري  مراه شــد و موجـب گرديـد كشـور ا سیه از ايــران ھ ماھھاي جنگ جھاني اول با خروج تدريجي نیروھاي رو
جاي خالـي  مد  سرعت در صـدد برآ به  ساس كـرده بـود،  بريتانیا كه به يكباره خالء قدرت روسیه تزاري را در ايران اح

با از میــان برداشـتن جنبش كت مخالفت رقیب ديرين را در اقصي نقاط ايران پـر كنـد و  آمیـز  ھـا، تحركـات و ھرگونـه حر
با وقـوع انقـالب در روسـیه شـوروي، . داخلي سلطه و نفوذ خود در اقصي نقاط كشور را تثبیت كند ين كـه  بـه ويـژه ا

حكومت جديد اين كشور شعارھاي جديدي در دفاع و حمايت از كشورھاي كوچك مطرح ساخته و آشكارا اعالم كـرده 
مام قرارداد تزاري را در بخش بود كه ت سابق  مردود  ھاي اسـتعماري حكومـت  له ايـران  ھان و از جم لف ج ھـاي مخت

يران  له ا با ايـن كشـورھا و از جم يدي  دانسته و خواستار عقد قراردادھاي سیاسي، تجاري و دوستي عادالنه و جد
 . است

نه . ھا خیلي زود از ناحیه حكومت انقالبي جديد شوروي احساس خطر كردنــد بدين ترتیب انگلیسي ھـر چنـد ھیچگو
قرينه و شاھدي وجود نداشت كه مقرر دارد جامعه ايراني به سوي رژيم جديد شوروي گرايش ايـدئولوژيكي و فكـري، 

خود ھمـواره خطـر نفـوذ و  و لو بسیار اندكي، نشان دھد، با اين احوال انگلیسیھا با بھره گیري از عوامل پیدا و پنھـان 
ضور بريتانیـا  حضور حكومت كمونیستي شوروي در ايران رادر گوشه و كنار شايع مي ساختند تا چنین القـاء كنندكـه ح

سي. طلبانه و مداخله جويانه را مرتفع خواھد ساخت در ايران خطر ھر گونه حركت تجزيه ھا  اين در حالي بود كه انگلی
ين  يران، سـخت منفـور مـردم ايـران بودنـد و بنابرا ستمكارانه خـود در ا ضور اسـتعماري و  ني ح به دلیل سالیان طوال
جاد كـرده موقعیــت خـود را  سیاستگذاران اين كشور به جد در صدد بودند در اوضاع و احوال سیاسي ايران تغییراتي اي

توانسـت  به ويژه سیطره بريتانیا بر منابع عظیم و سرشار نفتي ايران و نقشي كه ايران مي. بیش از پیش تثبیت كنند
ــل  ــوان حصــاري در مقاب ــد، و بــه عن ــا كن ــج فــارس ايف ــتان تــا عــراق و خلی ــت بريتانیــا از ھندوس ــم موقعی در تحكی

ھا  ھاي احتمالي رژيم انقالبي شوروي به سوي مرزھاي جنوبي خود ايفا نمايد، بیش از پیش انگلیسـي طلبي توسعه
بـر ھمیـن . ساخت  البته كارآمد در عرصه سیاسي ـ نظامي و اجتماعي ايران ناگزير ميرا به اتخاذ سیاستي جديد و

شرايط گسـترش بحران كه در  ھـاي عديـده سیاسـي اقتصـادي و نظـامي در ايـران، و نقـش قـاطعي كـه  اساس بود 
 ھاي اقتصادي، تجاري  كشورھاي خارجي در تضعیف ھر چه بیشتر حكومت و نھادھاي سیاسي ، اجتماعي و سرپل

ً ھمه جانبه سیاسي، اقتصادي و  و غیره در ايران ايفا كرده بودند، موضوع تحت الحمايه قرار دادن كشور و سلطه تقريبا
عروف .  نظامي ايران سخت مورد توجه محافل قدرت و حكومت بريتانیا قرار گرفت كه طـرح قـرارداد م بود  بـدين ترتیـب 

بال  1919 كه بـه دن گامي  شد و ھن به سرعت مورد قبول و موافقت اكثريتي از اعضاي دولت و حكومت بريتانیا واقـع 
 ً سلطه مسـتقیم تقريبـا ستعمار كھـن و  اعتراضات و انتقادات گسترده مردم محافل بريتانیائي نیز دريافتند كـه عصــر ا

تن  نمي 1919ديگر به سر آمده و از طريق اصرار بر عقد و اجراي قراداد  توان بر ايران تسلط يافت، موضوع بــه راه انداخ
 .كودتايي نظامي از طريق عوامل ايراني مورد توجه و عنايت قرار گرفت
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در مرحله بعد چنین فضاسازي شد كه در شرايط بحران دامنگیر كشور و ناتواني رجال و دولتمردان وقت، رژيم كودتا بر 
به ســرعت از سـوي (ھا پايان خواھد داد و با دستگیري و زنداني ساختن رجال پیشین  نابساماني تا  كـه پـس از كود

صه كشـور حاكـم ) سید ضیاء و رضاخان به مورد اجرا گذاشته شد بر عر مد و پايــدار  حال كارآ ین  نظمي نـوين و در ع
غاز  يران آ خواھد شد و چنین القا شد كه روزگاري نو در عرصه استقالل و يكپارچگي سیاسـي، اقتصـادي و نظـامي ا

بي  از اين رو ھمچنانكه در ھمان روزگار ھم بسیاري از آگاھان به امور و دست. خواھد شد ستي ارزيا اندركاران بـه در
به راه قدمات و  يران در فـراھم سـاختن م انـداختن حركـت  كرده و آگاھي داشتند، نقش بدون بديل عوامل بريتانیا در ا

كت  شت از حر يز و در يت پیـدا و پنھـان منورالفكـران و سیاسـیون ر كودتا قابل كتمان نبود و ھمزمان با گـرايش و حما
جالي كـه بـالقوه مي فراد و ر ند  كودتا، عوامل آشكار و نھان بريتانیا مدتھا پیرامون ا توانسـتند در رأس كودتـا قـرار بگیر

خاب و آماد رايزني ً انت تا مل آوردنـد و نھاي نج  ھايي كرده و مذاكرات و مطالعات قابل توجھي بـه ع ضاخان میرپ سـازي ر
نام( بايي ) قزاق كم سواد و در عین حال گم ضیاءالدين طباط نیز سـید  ً (و  با لب و جويـاي نـام كـه تقري جوان جـاه ط

شت ھیچگونه پیشـینه سي و مـديريتي ندا مدت مي) اي در امـور جـدي سیا یت  حداقل در كوتــاه  بر موفق توانسـت 
كزي ھـم . ھاي بريتانیا در عرصه سیاسي و اجتماعي ايران مھر تأيید بزند طرح مت مر ھران و حكو ضـمن ايــن كـه در ت

ً نیرويي در اختیار نداشت كه بتواند در برابر كودتاگران مقاومتي احتمالي بكند  .اساسا
ھداف  امروزه ديگر، با آشكار شدن اسناد و مدارك موجود، ترديدي در نقش عوامل بريتانیايي در راه انـدازي و پیشـبرد ا

صیت. كودتا وجود ندارد نیز و به  در اين میان خاطرات ژنرال آيرونسـايد و  جي ريپورتـر آشـكارا و  شیر  نه ارد نامه محرما
بود كـه بــا . دارد پرده بر مي 1299وضوح از نقش عوامل بريتانیا در تمھید كودتاي سوم اسفند  ساس ھـم  بـر ھمیـن ا

يت  اي احساسات و جوسازي فروكش كردن پاره ضوح حما عاتي كشـور بـه و ھاي كودتاگران، محافل سیاسي ـ مطبو
صه سیاســي و  يد در عر نوين در قـالبي جد بريتانیا از كودتا و كودتاچیان را نظاره كردند و دريافتند كه اين بار استعمار 

برغم فضـاي رعــب و وحشـت متعاقـب كودتـا، . اجتماعي كشور خود را عرضه كرده است در چنین شرايطي بـود كـه 
خي از نشـريات و  نشريات و روزنامه ھا و نیز محافـل سیاسـي كشـور آرام آرام بـه انتقـاد از نظـم جديـد پرداختنـد و بر

سلطه از جملـه . گرانه بريتانیـا ارزيـابي كردنـد روشنفكران و علماي ديني كودتا را حركـتي در راســتاي تحقـق اھـداف 
ً در نشريات آن روزگار ھم به چاپ مي میرزاده عشقي طي اشعار و سروده رسـید انتقـادات صـريحي را  ھايي كه بعضا

سروده معـروف  پس از آن ســاخت و بـه ويـژه در  حوالت  سوار«متوجه رضاخان و مجموعه كودتا و ت ً » جمھـوري  علنـا
كه رضـاخان  صريح نمـود  مداد كـرد و ت گار قل رضاخان عامل نظامي كودتا را دست پنھان استعمار بريتانیا در ايران آنروز

گرانه بريتانیا در شؤون مختلف سیاسي، اقتصادي و نظامي را در قالب و  مأموريت دارد ھمان منافع نامشروع و سلطه
كه . تأمین كند) استعمار نوين(نظمي جديد  یق بـود  شنگر و دق حال بسـیار رو ین  ند و در ع ً بل ھمین سـروده نسـبتا

بديـن . باالخره باعث شد رضاخان با كمك عوامل خود در شھرباني موجبات ترور و قتل مـیرزاده عشـقي را فـراھم آورد
ند كـه در  بر آن بود ترتیب حكومت كودتا و حامیان خارجي آن پیرو سیاست نويني كه در ايران اتخاذ شده بـود بـه جـد 

 .ھا پايان دھند تحكیم موقعیت جديد در كشور بكوشند و از ھر راه ممكن بر مخالفت
ھا منافع سیاسي ـ اقتصادي و نظامي در ايران داشتند كه در آن شرايط بحراني حاكم بر ايران، فقط سلطه  انگلیسي

نافع باشـد و نفوذ بدون منازع آنان كشور مي ين راســتا راه. توانست تضمین كننـده ايـن م انـدازي كودتـا و سـپس  در ا
اش را تا اقصي نقاط ايران گسترش دھد، بیش از  تشكیل حكومت مركزي منسجم و صاحب اقتداري كه حیطه سلطه

در اين میان تضمین امنیت منابع عظیم نفت . ھا جامه عمل بپوشاند توانست بر مقاصد انگلیسي ھر گزينه ديگري مي
یش از  ھاي جنوب ـ جنوب غربي و غرب كشور، كه بريتانیا سلطه بدون مانع و رادعي بر آن ايران در بخش ھا داشت، ب

شواھد و . آمدن حكومتي مقتدر را در تھران الزامي ساخت ھر زمان ديگري موضوع روي كار یب تمـام قـراين،  بدين ترت
لت. اخبار حاكي از نقش بدون انكار انگلستان در طرح كودتا در ايران بود  ھـاي وقـت ايــران عھدنامـه  به ويژه اين كه دو

بود، بـا مقامـات نظـام انقالبـي  مودت میان ايران وشوروي را كه متضمن پايان روابط استعماري روسھا كشور در ايران 
ضعیف مي جديد به امضا مي باز ھـم ت بديـن . كـرد رسانیدند و اين امر موقعیت بريتانیاي استعمارگر و بدنام را در ايران 

تالش خـود را  ھا ھمین كه احساس كردند دارد زير پايشان خالي مي انگلیسي«: ترتیب شود به فكر افتادند تا آخرين 
جام گرفـت 1921فوريه  21ھم بكنند و آن تدارك كودتايي بودكه در سـید ضـیاءالدين روح ملعـون ھیـأت نمايندگـي ... ان

ايـن ديكتـاتور ... انگلیس قدرت را در دست گرفت و بدون قبول كمترين وارسي و اعمال نظر به اعمـال قـدرت پرداخـت 
مت نظـامي اعـالم كـرد و ھمـه آ مردم بیــدرنگ حكو مي را از میــان  زادي بـراي از میـان برداشـتن مقاومــت  ھــاي عمو

 .)27، ص 1299ھاي انگلیس براي كودتاي  چیني امیل اوسوئر، زمینه(» ...برداشت
ھا و  در اين راستا انگلیسي كه نیرو ھا براي اين كه جو عمومي را براي پذيرش حركت كودتا آماده كنند، شايع كردنـد 

سیه(اتباع آن كشور به زودي ايران را ترك كرده و به دنبال آن نیروي بلشويك  يران خواھنـد ) نیروھاي انقالبي رو وارد ا
ھاي نمايندگي اروپايي مقیــم در  اندازي كودتا پیشاپیش از ھیأت ھا جھت ايجاد فضائي دلخواه براي راه انگلیسي. شد

يران به بھانه پیشروي قريب الوقوع بلشـويك(تھران خواستند  به سـوي ا ند) ھا  ترك كن امیـل بوسـوئر . خاك ايـران را 
ھا با تشويق خارجیان به  انگلیسي«: برد در اين باره چنین نوشته است آن روزگار در ايران به سر مي فرانسوي كه در 

من  فظ جـان انسـان] 1299[ترك تھران در ماھھاي دي و بھ ھاي ح ھدفي ديگـر من ھا را  آشـكارا  مادي آن نافع  ھا و م
منصبان اروپايي را از صحنه دور كنند تـا  خواستند كه میدان در برابرشان خالي باشد و تمامي صاحب آنان مي: داشتند

گیري  در ھنگام وقوع حوادثي كه در حال تدارك  سباب زحمـت بشـود جلو آنھا بودند از اقدام به كنترلي كه ممكن بود ا
نان عقب مبني بر عدم ترك تھران نقشه] ھا فرانسوي[تصمیم ما . كنند نشـیني  ھاي آنان را بر ھـم ريخـت امـا بــراي آ

بود ] اندازي كودتا راه[ھا  وعقب انداختن زمان اجراي نقشه گر ديـر شـده  سرانجام روي . دي پذير بـود  ناب نا آنچـه اجت
سي) . 135ـ  134امیل لوسوئر، پیشین، صص (» ...داد قش انگلی بات ن تاي  ھا در راه لوسوئیر در تأيید و اث انـدازي كود

 :نويسد مي 1299
ند قزاق« به راه افتاد كه . ھا از قزوين كه مھمترين پايگاه نیرھاي نظامي انگلیس در شمال ايران است،  شھر  ين  در ا
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قدرت   است، به چه كسي مي ھا انگلیسي ھمه چیز، حتي نام خیابان خواھند بقبوالنند كه مقامات ايراني و صاحبان 
يا  ؟ و يا از نیات واقعي ايشان اطالع نداشته.اند خبر بوده نفر نظامي مسلح و مكمل بي 2500از حركت بیش از  اند؟ و 
یش از حركـت  ھاي ايشان را بگیرند؟ از اين مھمترو جالب  اند جلوي اجراي نقشه اين كه نتوانسته ند روز پ تر اين كـه چ

كت  شده از حر خالء ايجـاد  تا  شورشیان به سمت تھران سه ھزار سرباز انگلیسي به قزوين فراخوانده شده بودنــد 
ــد قزاق ــر كنن ــس ادامــه مي. ھــا را پ ــه گــرفتن دســتورالعمل از ســفارت انگلی ــاتور ب ــان . دھــد ديكت ــچ چــیز را پنھ او ھی
 ).142ـ 141امیل لوسوئر، پیشین، صص (» ...كند نمي

خواه انگلیسـي گان  و بدين ترتیب كودتاي سوم اسفند چنانكه دل ید كـه ھم به مـورد اجـرا درآمـد و ديـري نپاي ھا بــود 
اما ھیچ يك از افراد . لوحانه براي تغییر افكار عمومي بوده است اقدامي كمابیش ساده 1919دريافتندكه الغاي قرارداد 

براي تحمیــل  خورد، زيرا انگلیسي ملت ديگر فريب اين امر را نمي ھا عمالً قدرت را در دست داشتنند و به زودي از آن 
كرده . سلطه خود بر سراسر كشور و دور كردن رقبايشان بھره گرفتند قشوني كه در تحقـق كودتــا نقـش عمـده ايفـا 

ھم كـه  اي متفق بودند، به گونه نان برخـوردار شـدند و زمـاني  طاف آ مامي ال لذا از ت الرأي به اربابان تازه پیوسـتند و 
به اجـرا  كرده بـود،  یه  یس از قبـل تھ ظامي انگل كه وابسـته ن موضوع تجديد سازمان آن مطرح گرديد ھمان طرحـي 

 ) 144ـ  143ھمان، صص (» ...درآمد
جاد  با اي كرد و  پس از كودتا رضاخان به سرعت موقعیت خود را در رأس نیروھاي نظامي و سپس وزارت جنگ تثبیـت 
شت یش روي بردا سلطه را از پ قدرت و  گام بـه گـام موانـع  . رعب و وحشت در عرصه سیاسي و اجتماعي كشور، 

قرار داد و تحـت فشـار  مخالفان سیاسي خود در داخل و خارج از مجلس شوراي ملي را به انحاء گوناگون مورد حمله 
عب نیز تطمیـع و ر يا و  ير و ر شید گذاشت و با توسل به سالح تزو خود كو شبرد اھـداف  بـا در . افكني و زور در راه پی

خواھـي در اواخـر سـال  ش و سپس به راه انـداختن غائلـه جمھوري  1302وزيري در سال  دست گرفتن پست نخست
به  كه مقاومت و مخالفت عمومـي باعـث عقب 1303و اوايل سال  1302 تدريج طـرح صـعود وي  نشـیني او شـد، بــه 

شھرباني و . سرير سلطنت و عزل قاجار مورد توجه جدي قرار گرفت مل او در  در اين راستا نقش قاطع رضاخان و عوا
غیره جھت گزينش نمايندگان دلخواه براي مجلس پنجم شوراي ملي كه قرار بود، طرح انقراض سلسله قاجار و نصب 

شیده نمانـد به امـور پو چه بیشـتر جلـوه مي. رضاخان بر سرير پادشاھي را قانوني كند، بر كسي از آگاھـان  كـرد،  آن
مان . اندازي كودتا و سپس بركشیدن رضاخان بر عھده داشت نقشي بود كه بريتانیا در راه اين موضوع البته در ھمان ز

 . ھم در محافل سیاسي، مطبوعاتي و اجتماعي كشور انعكاس قابل توجھي داشت
شاعر و نويسـنده وطن در پايان اين مقاله سروده ً مبسوط از میرزاده عشـقي  قل  اي تقريبا خواه و آزاده آن روزگـار را ن

ھا را بـه تصـوير   شنوي رضـاخان از انگلیسـي اي بسیار زيبا، صريح و گويا موضوع وابستگي و حرف كنیم كه به گونه مي
خواھــي رضــاخان در صــفحه اول از آخــرين شــماره روزنامــه قــرن  كشــیده و در مقطــع مطــرح شــدن موضــوع جمھوري

بود) كه ھمین مطلب ھم باعث توقیف و تعطیلي آن از سوي رضاخان شد(» بیستم« شعر . به چاپ رسـیده  در ايـن 
ھا سوار بـر او و  كند كه انگلیسي تصوير مي) االغي(جالب توجه و خواندني، میرزاده عشقي رضاخان را به مثابه خري

با . كنند بدون بر جاي گذاشتن رد پا سلطه خود را بر ايران گسترانیده و منابع ملت ايران را غارت مي در اين سـروده زي
بود، چنیـن مي صص : (خـوانیم كه تصويري دقیق از آغاز عصر استعمار نوين در ايــران  شقي،  میرزاده ع یات  ـ  550كل

556( 
 

 ھست در اطراف كردستان دھي
 خاندان چند كرد ابلھي

 
 قاسم آباد است آن ويرانه ده

 :اندر آن واقع شده اين حكايت،
 

 كدخدائي بود كاكا عابدين
 سرپرست مردم آن سرزمین

 
 ئي را پر زشیره داشته خمره

 از براي خود ذخیره داشته
 

 به نام» ياسي«مرد دزدي ناقال 
 اھل ده در زحمت از او صبح و شام

 
 كاكاي زار بود ھمسايه بر آن،

 واي از ھمساية ناسازگار
 

 رفت ھر موقع برون عابدين مي
 درون» ياسي«اش  شد اندر خانه مي
 

  است گشته وين عمل تكرار چون مي
 شیره ھم رو به كمي میھشته است
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 كدخداي دھكده تا كه روزي،

 ديد از مقدار شیره كم شده
 

 الجرم اطراف خم را، كرد سیر
 ديد پاي خمره، جاي پاي غیر

 
 پس به ھر جا، جاي پاھا را بديد

 رسید» ياسي«تا به درب خانة 
 

 از خانه درآ! بانگ زد اي ياسي
 آزاري چرا؟ اينقدر ھمسايه 

 
 دزد شیره، ياسي نیرنگ باز

 كرد گردن را ز الي در دراز
 

 :گفت او را اين چنین، كاكا، سخن
 »!تو چه حق داري خوري از رزق من«

 
 ام شیره، من از بھر خود پرورده

 :ام خواست تا گويد كه من كي كرده
 

 نظركن بر زمین«: عابدين گفتش
 »آشكارا جاي پاي خود ببین

 
 ديد ياسي، موقع انكار نیست

  اي جز عرض استغفار نیست چاره
 
 بد كردم ولي، كاكا ببخش،: گفت«

 بنده را بر حضرت موال ببخش
 

 بار ديگر، گر كه كردم اين چنین
 »كن برونم يكسر، از اين سرزمین

 
 از ترحم، عابدين صاف دل

 جرم او بخشید و شد ياسي خجل
 

 چون كه از اين گفتگو چندي گذشت
 اماره، به ياسي چیره گشت نفس

 
 باز میل شیره كرد آن نابكار

 اش، صبر و قرار اشتھا برد از كف
 

 ديد بسته عھد، او با عابدين
 اش را بعد ازين كه ندزدد شیره

 
 فكر بسیاري نمود آن مفتخوار

 تا درين بابت، برد حیله بكار
 

 بعد رفت و بر خري شد جاگزين
 راند خر را در سراي عابدين

 
 دست خود را در درون خم ببرد

 خواست از آن شیره خورد  تا دلش مي
 

 خورد، از آن شیره چون بر پشت خر
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 با ھمان خر، آمد از خانه به در
 

 بار ديگر باز، كاكا در رسید
 اش را باز ديد تا نمايد شیره

 
 باز ديد اوضاع خم، بر ھم شده
 ھمچنین از شیرة خم كم شده

 
 پاي خم را كرد با دقت نظر

 
 سر برد و ديد اندرون خمره ھم،

 !ديد پاي خمره، جاي پاي خر
 

 ھست جاي پنجة ياسي پديد
 

 سخت در حیرت، فرو شد عابدين
 ھم ز خر بد دل، ھم از ياسي ظنین

 
 :گريست گفت اين و مي پیش خود مي

 اي خدا اينكار، آخر كار كیست؟
 

 !گر كه خر كرد دست خرا را نیست دست
 ياسي ار كرددست، ياسي بي سم است؟

 
 زد دو دستي بر سر، آخر عابدين

ب بانگ بر زد اين چنین ُ  !وز تعج
 

 !چنگ چنگ ياسي و پا، پاي خر
 »!منكه از اين كار، سر نارم بدر

 
 اين حكايت زين سبب كردم بیان

 تا شوند آگاه ابناي زمان
 

 گربخواھي آدمي، پي گم كند
 ياپھاي خويشتن را سم كند

 
 ئي ھر كه اندر خانه دارد مايه

 ئي ھمچو ياسي دارد، او ھمسايه
 

 :ياسي ما ھست اي يار عزيز
 حضرت جمبول يعني انگلیز

 
 كند آنكه دائم، كار ياسي مي
 كند وز طريق ديپلماسي مي

 
 ملك ما را، خوردني فھمیده است

 !است ھا، مالیده بر سر ما شیره
 

 او گمان دارد كه ايران بردني است
 ھمچو شیره، سرزمیني خوردني است

 
 بست، اول قرار » الدوله وثوق«با 

 ديد از آن حاصلي نامد به كار
 

 پول او خوردند و بر زيرش زدند
 پشت پا بر فكر و تدبیرش زدند
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 چونكه او مأيوس گرديد از وثوق

 كودتائي كرد و ايران شد شلوق
 

 »سید ضیاء«ھمچنین زير جلي 
 زد به فكر پست آنھا پشت پا

 
 كودتا ھم كام او شیرين نكرد

 اين حنا ھم دست او، رنگین نكرد
 

ً مي  كند ديد ھر چه مستقیما
 زند ملت آن را زود، بر ھم مي

 
 كنند رم مي مردمان از نام او،

 زنند مقصدش را زود، بر ھم مي
 

 گفت آن به تا بر آيد كام من
 نباشد نام من از رھي كآنجا،

 
 اندرين ره، مدتي انديشه كرد

 تا كه آخر، كار ياسي پیشه كرد
 

 گفت جمھوري، بیارم در میان
 ھم از آن در دست خود گیرم عنان

 
 خلق جمھوري طلب را، خر كنم
 زانچه كردم، بعد ازين بدتر كنم

 
 پس بريزم در بر ھر يك علیق

 جمله را افسار سازم، زين طريق
 

 گر نگردد مانع من روزگار
 شوم بر گردة آنھا سوار مي
 

 كنم فرق جمعي، شیره مالي مي
 كنم خمره را از شیره، خالي مي

 
ً جمھوري پر زرق و برق  ظاھرا

 وز تجدد ھم، كله آن را به فرق
 

ِ ايران، انگلیس ً ياسي  باطنا
 خر شود بدنام و ياسي شیره لیس

 
 كرد زين رو، پخت و پز با سوسیال

 گفت با آنھا، روم در يك جوال
 

 شد سوار خر كه دزدد شیره را
 پس بگیرد پنج میلیون لیره را

 
 نقش جمھوري، به پاي خر ببست

ّ شیره دست  محرمانه زد به خم
 

 ناگھان، ايرانیان ھوشیار
 ھم ز خر بدبین و ھم از خر سوار،

 
 ھاي و ھو كردند كاين جمھوري است، 
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 در قواره گرچه او يعفوري است؟
 

 پاي جمھوري و دست انگلیس
 !دزد آمد، دزد آمد، اي پلیس

 
 آبي است ھاي سرخ و  اين چه بیرق

 مردم، اين جمھوري قالبي است
 

 ناگھان ملت، بناي ھو گذاشت
 كره خر رم كرد و پا بر دو گذاشت

 
 

 نه به زر قصدش ادا شد نه به زور
 شیره باقي ماند، يارو گشت بور

 
 

 1ضمیمه 
ً تأســفبار متعاقــب آن ديگــر جھــت حفــظ و تحكیــم موقعیـت  انگلیســي ھا پــس از كودتــا و حــوادث و رخـدادھاي عمــدتا

خود در ايــران تضـمین یچ كمكـي  سیاسي ـ نظامي و منافع اقتصـادي سرشـار  ھاي الزم را بدسـت آورده بودنـد، از ھ
 .كرد، فروگذار نكردند جھت موفقیت و تداوم حكومت كودتا كه آشكارا به سوي استبداد سیر مي

نه یم  در ھمان حال رضاخان با كمك عوامل خود در شھرباني و غیر و در داخل و خارج از مجلس زمی یت و تحك ھاي تثب
تن از مخالفـان و منتقـدان . آورد موقعیت خود را فراھم مي ھا  ضاخان دھ سلطنت ر صله كودتـا تـا  ند سـال فا طـي چ

نه  شدند و بـه بھا سیاسي او به انحاء گوناگون ترور شده و به قتل رسیدند و گروه پرشمار ديگري دستگیر و زنــداني 
 .زدني در بخشھاي مختلف كشور حاكم شد برقراري نظم و امنیت رعب و وحشتي مثال

گر از ) به ويژه مخالفـان(بسیاري از نمايندگان مجلس  تن دي شدند و دھھـا  يد بـه مـرگ  ته تھد قرار گرف شار  تحـت ف
كه بـه دنبـال  نمايندگان ھم به مدد تطمیع و وعده و وعید به اردوگاه طرفداران سردار بود  یب  سپه پیوستند بـدين ترت

ساوات و آزاديخواھـي و (صعود نھايي رضاخان به سرير سلطنت مھمترين شعار و خواسته انقالب مشروطیت ايران  م
شي سـپرده شـد و ) طلبي و پايان يافتن روش استبدادي و خودكامـه حكومـت نیز عدالت خیلـي زود بـه دسـت فرامو

سابقه  پاي ايـران  شد، كـه در طـول تــاريخ دير شور حــاكم  سي، اجتمـاعي ك نظام ديكتاتوري خشني در عرصه سیا
ــالھا در  ــت و س ــي او بازداش ــان سیاس ــن از مخالف ــدھا ت ــاه ص ــلطنت رضاش ــت و س ــول دوران حكوم ــت در ط نداش

ھترين و سرشــناس. ھاي دھشتناك آن روزگار شكنجه شده و جان خود را از دست دادند سیاھچال ترين  دھھا تـن از ب
سیدند و  رجال و شخصیت تل ر ھاي سیاسي به انحاء گوناگون توسط مأموران مخفي شھرباني مخوف رضاشاه بـه ق

یا در طـول دوران سـلطنت . يا در زندان و به امر رضاشاه كشته شدند باالخص بريتان در اين میان كشورھاي خارجي و 
 .ھاي ايران مشغول بودند رضاخان البته با امنیت و آسايش تام و تمامي به تاراج ثروت

 منابع و مآخذ
 .1361حسین مكي، رابطه تاريخ فراماسونري با صھیونیسم و امپريالیسم، جلد دوم، تھران، آينده،  -
 .1326نا،  ، جلد اول، تھران، بي1306تا  1296علي منشور گرگاني، سیاست شوروي در ايران از  محمد -
 .1370اصغر شمیم، ايران در دوره سلطنت قاجار، تھران، علمي،  علي -
 .1348نا،  بي حسین جودت، از صدر مشروطیت تا انقالب سفید، تھران، -
 .1341سینا،  ابراھیم باستاني پاريزي، محیط سیاسي و زندگاني مشیرالدوله، تھران، ابن محمد -
 .تا جلد، تھران، نوين، بي 2احمد احرار، طوفان در ايران،  -
شر كتـاب و نشـر ناشـر،  - ـ  1359حسین مكي، تاريخ بیست ساله ايران، جلد اول تا ششم، تھران، بنگاه ترجمه و ن

1366. 
 .1322نا،  الھي، اسرار سیاسي كودتا و زندگاني آقا سیدضیاءالدين تھران، بي  هللا حكیم ھدايت -
 .1363گريگور، يقیكیان، شوروي و جنبش جنگل، يادداشتھاي يك شاھد عیني، تھران، نوين،  -
یات، تھـران، پـروين و معیـن، علي - اصغر زرگر، تاريخ روابط سیاسي ايران و انگلیـس در دوره رضاشــاه، ترجمـه كـاوه ب

1372. 
 .1329نا،  جا، بي رضا خلیلي، بازگشت، بي -
 .1361آبادي، حیات يحیي، جلد چھارم، تھران، فردوسي،  يحیي دولت -
 .1364، تھران، وحید، )محسن صدر(محسن صدر، خاطرات صدراالشراف  -
 .1369نیا، زندگي سیاسي سید ضیاءالدين طباطبايي، تھران، پانويس،  جعفري مھدي -
 .1373زواره، داستانھاي مدرس، قم، ھجرت،  غالمرضا گلي -
 .تا نا، بي جا، بي و آثار آن، بي 1299ابراھیم صفايي، كودتاي  -
 .1357جلد، تھران، حبیبي، 2، تاريخ مختصر احزاب سیاسي ايران از انقراض قاجاريه، )الشعراء ملك(تقي بھار  محمد -
 .1376اسماعیل جمشیدي الريجانیف دوقلوي میرپنج، تھران، علم،  -
 .، خاطرات من يا روشن شدن تاريخ)الوزرا اعظام(حسین اعظام قدسي  -
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 .1381علیرضا ماليي تواني، مشروطه و جمھوري، تھران، نشر گسترده،  -
 .1381شاپور رواساني، نھضت جنگل، تھران، دفتر پژوھشھاي فرھنگي،  -
 .1381محمد رادمنش، حیدرخان عمواوغلي، رشت، حرف نو،  -
 .1379ھاي انگلیس و روسیه در ايران، تھران، جھان كتاب،  دخالت -
 .1382محمد بشارتي، پنجاه و ھفت سال اسارت، جلد اول، تھران، سازمان تبلیغات اسالمي،  علي -
 .1383 نشر علم،  ھا، جلد اول، تھران، محسن میرزايي، قزاق -
 .1383جان زاده، مناظره سید ضیاء ـ مصدق، تھران، جانزاده،  علي -
سیامك،  2منصوره اتحاديه، عبدالحسین میرزا فرمانفرما، زمانه و كارنامه سیاسي و اجتماعي،  - تاب  جلد، تھـران، ك

1383. 
ھران، نشـر  محمد - مه حسـن افشـار، ت ستقرار پھلـوي، ترج علي كاتوزيان، دولت و جامعه در ايران، انقراض قاجار و ا

 .1380مركز، 
 .1380فريد قاسمي، مطبوعات ايران در قرن بیستم، تھران، نشر قصه،  -
 .1381علیرضا امیني، تحركات سیاسي و اجتماعي ايران در دوران پھلوي، تھران، صداي معاصر،  -
شر آتیـه،  - قالب اسـالمي، تھـران، ن محسن ذوالفقاري، تحلیل سیر نقد داستان در ايران از استقرار مشروطیت تا ان

1379. 
 .1369مصطفي الموتي، ايران در عصر پھلوي، جلد اول، چاپ اول، لندن، بكا،  -
 .1370نصرهللا سیف پور فاطمي، آينه عبرت، خاطرات و رويدادھاي تاريخ معاصر ايران، لندن، جبھه ملیون ايران،  -
 .1377جان فوران، مقاومت شكننده ترجمه احمد تدين، تھران، رسا،  -
 .1377پرويز ورجاوند، سیماي تاريخ و فرھنگ قزوين، جلد اول، تھران، نشر ني،  -
 .1382جلد، تھران، شیرازه،  2اي،  اي، روزنامه خاطرات سید محمد كمره محمد كمره -
 .1382باقر پیرنیا، گذر عمر، تھران، كوير،  -
خاطرات عین - سالور، روزنامـه  سالور(السـلطنه  قھرمان مـیرزا  میرزا  مان  يرج )قھر سعود سـالور و ا شش م ، بـه كو

 .1379ـ  1377، تھران، اساطیر، 9و  8و 7و  6و  5و  4و  3افشار،جلد 
 .1378تغییر لباس و كشف حجاب به روايت اسناد، تھران، مركز بررسي اسنادتاريخي،  -
 .1378پورفاطمي، آيینه عبرت، تھران، سخن،  نصرهللا سیف -
 .138محمود طلوعي، صد سال، صد چھره، تھران، علم،  -
 .1383اكبر قراگوزلو، جنگھاي لرستان، تھران، اقبال،  علي -
 .1373ھادي حائري، تھران، جاويدان،  كلیات میرزاده عشقي، به كوشش سید -
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