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درس هفتم

کودتای 1299

در این درس با زمینه های کودتای 1299 ش آشنا می شوید. اهداف و سیاست های 
دولت انگلستان پس از شکست قرارداد 1919 م و چگونگی انجام کودتا، از دیگر مباحث 

این درس است.

اهمیت ایران برای انگلستان
با وقوع انقالب سوسیالیستی روسیه در اکتبر 1917 م/ 1296 ش که به حکومت تزارها در 
روسیه پایان داد، روس ها به سبب سرگرم شدن به مشکالت داخلی خود، نیروهای خود را از شمال 

ایران بیرون بردند. 
در نتیجه، زمینه برای سلطٔه انحصاری دولت انگلستان در ایران فراهم شد. انگلیسی ها که در 
صحنٔه سیاسی ایران بی رقیب مانده بودند، سیاست خارجی خود را، با توجه به تحوالت سیاسی جهان 
پس از جنگ جهانی اّول، تغییر دادند. تسلّط بر منطقٔه حّساس خاورمیانه و منابع نفت آن که اهمّیت آن در 
جنگ جهانی اّول مشخص شده بود و ایجاد کمربند آهنین در برابر نفوذ شوروی، از جمله سیاست های 

جدید دولت انگلستان در خاورمیانه بود. 
تا پیش از خارج شدن نیروهای روسی از ایران، سیاست دولت انگلستان، بر پایٔه جلوگیری از 
ایجاد حکومت مرکزی قدرتمند در ایران بود. اّما پس از وقوع این تحوالت سیاست انگلستان، به سوی 
ایجاد حکومت مرکزی مقتدر در ایران متمایل شد؛ زیرا دولت انگلستان برای تثبیت منافع دائمی خود 
در ایران، کنترل منطقٔه حساس خاورمیانه و سرکوب نهضت های ضّد استعماری در کشور، نیازمند به 

یک دولت مرکزی قدرتمند بود. 
پس از جنگ جهانی اّول در واکنش به نفوذ بیگانه و فساد حاکم بر کشور جنبش ضد استعماری 
»جنگل« به رهبری میرزا کوچک خان، روحانی مبارز، شکل گرفت. هم زمان با آن، شیخ محّمد خیابانی 
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در تبریز، کُلنل محّمدتقی خان ِپسیان در خراسان و تنگستانی ها در 
نفوذ  علیه  را  پی در پی  قیام های  فارس،  علمای  با حمایت  جنوب، 
انگلستان سازمان دادند. این مسائل، به اضافٔه مخارج سنگین پلیس 
اهمّیت روز افزون  و  اداره می شد  انگلیسی ها  از سوی  که  جنوب 
نفت، ضرورت وجود یک حکومت مرکزی مقتدِر وابسته را، برای 

انگلستان، دو  چندان می کرد.1

میرزا کوچک    خان )1260 ــ1300 ش(
یونس، معروف به »کوچک خان«، فرزند میرزا بزرگ، در سال 1260 ش در خانواده ای مذهبی 
چشم به جهان گشود. در سال های اولیه عمر به مدرسٔه »حاجی حسن« در صالح آباد رشت رفت و به 
تـحصیالت دینی مشغول شد اّما حوادث ناگوار کشور و نفوذ بیگانگان، امر جهاد را ضروری تر از هر 
کار دیگر می نـمود. بنابراین، در اواخر سال 1295 ش در حوالی تالش کمیته ای به نام »اتـحاد اسالم« 
تشکیل داد، و قیامی مسلحانه را علیه بیگانگان آغاز کرد. او اصول نهضت را بر پایٔه اسالم و تبعیت از 
تعالیم آن بنا کرد. این نهضت، بعد از مشروطه، یکی از بزرگ ترین قیام هایی بود که علیه نابسامانی موجود 
و نـجات کشور از نفوذ بیگانگان شکل گرفته بود. نهضت مذکور و رهبر آن، یکی از مانع های اصلی نفوذ 
انگلیس در ایران، و به ویژه، اجرای قرارداد 1919م وثوق الدوله با آن دولت بود. میرزا کوچک خان تا 

آخرین نفس در راه وطن جنگید و سرانـجام در 11 آذر 1300 به شهادت رسید.
بیشتر اعضای نهضت جنگل، دارای باورها و روحیٔه مذهبی بودند. آنان برخی از باورهای خود 
را در روزنامٔه جنگل چنین اعالم کردند: »ما به نام اتحاد اسالم قیام کردیم. نباید مسلمانان برادرکشی کنند 
و به نام شیعه و سنّی و سایر عناوین مذهبی، به جان هم افتاده و مجال استفاده به دشمن عمومی بدهند. و به 
حکم اینکه ما ایرانی و مسئول و وظیفه دار حفظ این آب و خاک هستیم، ایران و وطن مقّدس ایرانیان، در 
نظر ما بر تمام بالد و ممالک اسالمی مقّدم است و بعد از موفّقیت به انجام وظایف ایرانیت، البته برادران 

اسالمی مادامی که به وظایف اخّوت خود عمل کنند بر دیگران مقّدم خواهند بود…«2

1. مخارج سالیانٔه پلیس جنوب، طبق براورد هشت ماهه، بالغ بر پانصد و سی میلیون ِقران بود. پس از امضای قرارداد 1919م مقرر شد سایر 
قوای نظامی ایران، به همراه پلیس جنوب، یک قشون مّتحدالشکل تشکیل دهند. )ن.ک: کحال زاده، دیده ها و شنیده ها، ص 417(. جهت اطالع 
بیشتر ن.ک: شیخ االسالمی، اسناد محرمانٔه وزارت خارجٔه بریتانیا، ج 1، صص 50 ــ53 و 58  ــ60؛ سفیری، پلیس جنوب، ص 255؛ بیات، جنگ 

جهانی اول در جنوب ایران، ص 142.
ـ   18؛ فخرایی، سردار  ـ   38؛ عظیمی، نهضت جنگل به روایت اسناد وزارت امور خارجه، صص 15ـ 2. رواسانی، نهضت جنگل، صص 36ـ

جنگل، میرزا کوچک خان، صص 50  ــ59.

محمد تقی خان پسیان



76

تسّلط انگلستان بر نیروهای نظامی ایران
انگلستان پس از انقالب سوسیالیستی روسیه در صدد برآمد که نیروی قزاق و قوای نظامی 
ایران را به اختیار و ادارهٔ خود درآورد. همچنین، به بهانه های مختلف از جمله »خطر کمونیسم«، 
حاضر به بیرون بردن قوای نظامی خود از ایران نبود. نیروهای روسیه، پس از اینکه ناحیه های جنوبی 
کشور خود را از عنصرهای مخالف پاک سازی کردند، در تعقیب گروه هایی از آنان، وارد شهرهای 
شمالی ایران شدند. نیروهای انگلیسی در مقابله با نیروهای  دولت انقالبی شوروی شکست خوردند 
و عقب نشینی کردند. در چنین شرایطی بود که دولت انگلستان، »ژنرال آیرون ساید« را به فرماندهی 

نیروهای خود در ایران برگزید.  

قرارداد 1919
هنگامی که وثوق الدوله در سال 1298ش به نخست وزیری رسید، دریچه ای تازه برای اجرای 
سیاست های استعماری انگلستان، در ایران گشوده شد. با انجام مذاکرات محرمانه میان وثوق الدوله و 
ِسرِپرسی  کاکس، قرارداد 1919م/ 1298ش موسوم به قرارداد »وثوق الدوله ــ کاکس« منعقد گردید. 

موجب شکل گیری سیستم    داشته شد،  نگه  محرمانه  کامالً  ابتدا  در  که  قرارداد  این  محتوای 
»تحت الحمایگی« ایران از سوی دولت انگلیس می شد، زیرا به موجب آن، نظارت بر تشکیالت نظامی، 

مالی و سیاسی ایران، منحصرًا در اختیار مستشاران انگلیسی قرار می گرفت.1
مذهبی  ــ  و شخصیت های سیاسی  آزادی خواهان  مخالفت  قرارداد، موجب  این  انتشار خبر 

ایران شد.

1. برای کسب اطالع بیشتر از مفاد قرارداد 1919، ن.ک: مکی، تاریخ بیست سالٔه ایران، ج1، ص  39؛ نیز: هوشنگ مهدوی، تاریخ 
روابط خارجی ایران...، ص 395؛ لسانی، طالی سیاه یا بالی ایران، ص2؛ دیگار، ژان پیر و دیگران، ایران قرن بیستم، ص 71؛ رایت، دنیس، 
ـ 162؛ اعظام قدسی، همان، ج2، ص 66؛  انگلیسی ها در میان ایرانیان، ص 207؛ فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج2، ص 161 ـ

والیتی، تاریخ روابط خارجی ایران در دورٔه اّول مشروطه، ص 59.
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شیخ محّمد خیابانی

خیابانی اصالح گری ژرف نگر، روحانی ا ی آگاه، آزادی خواهی 
روشنگر و مجاهدی مؤمن از شاگردان آیت اللّه میرزا ابوالحسن انگجی 
بود. از علم منطق، حکمت، کالم، تاریخ، طبیعیات، نحو و هیئت بهره 
داشت و به اخالق نیک و زهد و تقوا معروف بود. مدتی در مسجد 
کریم خان تبریز، محلٔه خیابان، امامت جماعت بود و جمعیتی بسیار به 
او اقتدا می کردند. پس از بسته شدن قرارداد ننگین وثوق الدوله که 
ایران را تـحت الحمایٔه انگلیس می کرد، تبریز را علیه آن شوراند و شهر 

را تصّرف کرد. وی در صدد تشکیل حکومتی بر مبانی اسالم بود. 
سرانجام این سرباز رشید اسالم و آزادی، به وسیلٔه حاکم وقت ایالت آذربایجان، مخبرالسلطنه 
هدایت، به شهادت رسید. ملک الشعرای بهار در وصف او مرثیٔه بلندی سرود که بیتی از آن چنین بود:

سرتاسر ایران، کفن سرخ بپوشد گر خون خیابانی مظلوم بجوشد  

با اوج گیری مخالفت های مردم و تالش های آیت اللّه مدّرس و دیگر شخصیت های  سرانجام، 
سیاسی، اجرای قرارداد وثوق الدوله متوّقف ماند. 

کودتای 1299
شکست انگلستان در اجرای قرارداد 1919م، آغازی برای طرح کودتای 1299 ش به شمار 
می رود1.  سیاستمداران انگلستان با تجربٔه لغو قرارداد وثوق الدوله، در سیاست خارجی خود تجدید نظر 
کردند و به جای »مداخلٔه مستقیم« در امور داخلی ایران روش »مداخلٔه غیرمستقیم« را در پیش گرفتند. 
عامل دیگری که آن دولت را به سمت سیاست مداخلٔه غیرمستقیم سوق داد، نفرت تاریخی مردم 
مسلمان ایران از نظام استعماری انگلستان بود. یکی از شاخصه های سیاست مداخلٔه غیرمستقیم، تحت 

عنوان »راهبرد نفوذ نامرئی«2 بود. 

1. جهت اطالع بیشتر ن.ک: لوسوئر، زمینه چینی های انگلیس برای کودتای 1299، ص 71.
2. استراتژی نفوذ نامرئی مبتنی بر دخالت غیرمستقیم در ارکان حاکمیت ایران بود.
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عامالن کودتا
دولت انگلیس برای اجرای هدف ها و برنامه های استعماری خود در ایران، نیازمند افرادی بود 
که قادر به اجرای سیاست های مورد نظرش باشند. برای این منظور، یک فرد سیاسی و یک فرد نظامی 
میرپنج  و رضاخان  قرارداد 1919(  )مدافع  طباطبایی  سّید  ضیاء  الدین  نفر،  دو  این  کرد.  انتخاب  را 

)فرمانده نیروی قزاق( بودند. 

بیشتر بدانید
حسن اعظام قدسی در کتاب خاطرات خود، علت های کودتای انگلیسی 1299 را چنین بیان 
کرده است: »روزی برحسب خواسته ای با قنسول انگلیس در مشهد مالقاِت دوستانه ای انـجام شد. 
قنسول انگلیس گفت:  بعد از مأیوس شدن از قراردادی که با وثوق الدوله منعقد گردید ]قرارداد 1919 [، 
لطمٔه بزرگی به سیاست انگلستان وارد شد که شاید کمتر سابقه داشت. این بود که زمامداران انگلستان 
در مقام عمل تصمیم گرفتند که طرح و نقشٔه خود را به صورت دیگری به اجرا درآورند: اّول اینکه 
در ایران قوای نظامی و سیاسی در یکجا متمرکز شود. دوم، استقالل پول ایران از راه نشر اسکناس 
]رواج یابد[. سوم، تـجدید قرارداد نفت ]امکان پذیر گردد[. چهارم، از میان بردن عشایر، خاّصه در 
نقاط مرزی ایران. پنجم، از بین بردن روحانیون و ضعیف کردن آنها که عامل شکست های انگلستان 
بودند. ششم، برهم زدن بساط عزاداری امام حسین )ع( که خود بزرگ ترین وسیله برای خنثی کردن 
سیاست دولت انگلستان بود. هفتم، گرفتن کارهای بزرگ از مردان دوراندیش و دادن آنها به دست 

اشخاص فرومایه و بی ایمان… «1

نقشٔه انگلستان این بود که توسط مهره های داخلی و بدون سلطٔه مستقیم نظامی، مقاصد خود 
را در ایران تأمین کند.2

چگونگی اجرای کودتا
قزوین صورت  در  مالقاتی  کودتا،  عامل  دو  میان  آیرون ساید،  با حضور  ماه 1299  بهمن  در 
گرفت. در این دیدار، رضاخان پذیرفت که پس از فتح تهران توسط نیروهای قزاق، مقام نخست وزیری 

به سید ضیاءالدین طباطبایی سپرده شود.  
با توجه به اینکه فرماندهٔ نیروهای ژاندارم و دیگر محافظان پایتخت قبالً از سوی انگلیسی ها تطمیع 

1. اعظام قدسی، همان، ج 2، ص 65.
2. ن.ک: رایت، انگلیسی ها در میان ایرانیان، صص 208 ــ 214.
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شده بودند، نیروهای کودتاچی بدون هیچ گونه مقاومت جّدی، در سوم اسفند ماه، شبانه وارد تهران شدند 
و تمام مناطق حساس پایتخت را به اشغال خود در آوردند.1

بیشتر بدانید
ژنرال آیرون ساید در یادداشت های خود در 14 ژانویٔه 1921 /24 دی ماه 1299 نوشته است: 
»شخصاً عقیده دارم که پیش از آنکه از اینجا بروم بتوانم قوای قزاق را به حال خود رها کنم. در واقع 
یک دیکتاتوری نظامی می تواند گرفتاری های ما را برطرف کند و ما را قادر خواهد ساخت که بی هیچ 

دردسری، این کشور را ترک کنیم«.
وی پس از مالقات با رضاخان در 12 فوریٔه 1921 / 23 بهمن ماه 1299 اعالم کرد: »من با 

رضاخان مصاحبه کردم، و سرکردگی ]قوای[ قزاق ایرانی را به طور قطع به او سپردم«.2

با تصّرف تهران حکومت کودتا مستقر شد و بالفاصله به دستور سّید ضیاءالدین طباطبایی، بسیاری 
از شخصیت های سیاسی، از جمله آیت اللّه مدّرس، که از مخالفان سیاست های انگلستان در ایران بود، 
دستگیر و روانٔه زندان شد. سّید ضیاء چند روز پس از کودتا به حضور احمدشاه رفت و رسماً کابینٔه 

خود را تشکیل داد. 

فکر کنید و پاسخ دهید :
آیا می دانید تفاوت استعمار نو و استعمار کهنه چیست؟

ـ   65 و  1. برای مطالعٔه بیشتر دربارٔه کودتای 1299 ن.ک: ملک الشعرای بهار، تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، ج2، صص 55    ـ
ـ  99؛  ـ  159، مدنی، همان، ج 1، صص 97 ـ 74 ــ86؛ مکی، همان، ج 5، صص 243 ــ 246؛ کرونین، ارتش و حکومت پهلوی، صص 131ـ

ـ  215. خاطرات سری آیرون ساید، صص 366 ــ 368؛ رایت، همان، صص 200 ـ
ـ   225. 2. آیرون ساید، خاطرات سری آیرون ساید، صص 218 ـ

نیکی کدی در این باره چنین نوشته است: »اکنون این مطلب روشن شده که فرمانده نیروهای انگلیسی ایران، ژنرال آیرون ساید، ابتدا 
به رضاخان کمک کرد که قدرت را در تیپ قزاق به دست آورد، سپس او را به انجام کودتا تشویق نمود. )کدی، ریشه های انقالب، ص 137(.

ـ   211؛  دربارٔه نقش آیرون ساید در کودتای 1299، همچنین ن.ک: شیخ االسالمی، قتل اتابک، ص 286؛ رایت، همان، صص 208ـ 
آیرون ساید، خاطرات و سفرنامٔه ژنرال آیرون ساید، ص 47 به بعد؛ آیرون ساید، خاطرات سری آیرون ساید، صص 8  ــ366. 
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سّید ضیاء که مورد حمایت کامل سفارت انگلیس بود، به قصد منحرف ساختن افکار عمومی، 
با تبلیغات فراوان، قرارداد 1919 را که به هّمت افرادی چون آیت اللّه مدّرس عمالً متروک مانده بود، 
لغو کرد، تا برای سرپوش نهادن بر نقش انگلستان در کودتا، دولت خود را کابینه ای ملّی و ضدانگلیسی 

نشان دهد. 
ظاهرسازی های سّید ضیاء و تندروی های 
او، موجی از مخالفت را علیه وی برانگیخت. 
از سوی دیگر، خودسری های رضاخان سردار 
سپه در اختصاص درآمد شهرداری و اداره های 
مالیه به نفع قزاق های زیر فرمانش، بر مشکالت 
دولت می افزود. بروز اختالف و جنگ قدرت 
میان سید ضیاء و رضاخان، سّید ضیاء را وادار 
کرد که وزارت جنگ را به او واگذار کند. به این 
ترتیب، رضاخان، دومین گام را در راه رسیدن 

به حکومت برداشت. 
میان  اختالف  از  که  انگلستان  دولت 
گرفت  تصمیم  بود،  آگاه  و رضاخان  سید ضیاء 

که از رضاخان حمایت کند. 
به گفتٔه مورخان، رضاخان از استعدادی 

خارق العاده و برتر از دیگران برخوردار نبود، اّما به خاطر روحیٔه استبدادی و نظامی گری اش، در مقایسه 
با رجال هم عصر خود برجستگی هایی داشت که او را در رسیدن به اهدافش یاری می کرد. وی در راه 
رسیدن به موقعیت مورد نظرش، نیت و قصد خود را تا آخرین لحظه مکتوم می داشت. به عالوه، چنان 
که خود او گفته است، از زیر هیچ کاری شانه خالی نمی کرد.1 بنابراین به آسانی می توانست برای مردان 

سست اراده و ناکارامد خاندان قاجار، جایگزین مناسبی باشد.

1. ارفع، در خدمت پنج سلطان، ص 195؛ همچنین ن.ک: بهار، تاریخ احزاب سیاسی تا انقراض قاجاریه، ج 1، صص 6١  ــ70؛ 
ـ  25؛ مکی، همان،  ـ      148؛ بهبودی، خاطرات سلیمان بهبودی، شمس پهلوی و علی یزدی، صص 20ـ فردوست، همان، ج 2، صص 145ـ

ج1، ص 477.

رضا خان
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بیشتر بدانید
ژنرال آیرون ساید که یکی از عامل های خارجی کودتا بود، در »خاطرات سّری« خود نوشته 
است: »من اطالع پیدا کردم که رضاخان نقشٔه کودتا را با موفقیت در تهران اجرا کرده است. تصور 
می کنم همٔه مردم ایران بر این عقیده باشند که نقشٔه کودتا را من کشیده و اجرای آن را از پشت پرده 

نظارت کرده باشم. اگر راسِت مطلب را بخواهم بنویسم، حقیقت هم همین است«.1
البته آنچه که آیرون ساید بیان کرده است همٔه واقعیت نیست، زیرا او تنها یکی از عامالن 
اجرایی کودتا بود. طراحان و عامل های اصلی، دست های آشکار و پنهانی بودند که در حاکمیت دولت 
انگلستان قرار داشتند. آنان با توسل به چند واسطه، گردانندهٔ اصلی این غائله بودند و بی آن که رّدپایی 
آشکار از خود باقی بگذارند، کودتا و چگونگی صعود رضاخان به سلطنت را مدیریت می کردند. 

یکی از این عامل ها ِسر وینستون چرچیل وزیر مستعمرات وقت انگلیس بود که در آن زمان، 
نقشی مؤثر در تعیین سیاست خارجی انگلستان داشت. او بر این باور بود که دولت انگلستان نباید در 
امور ایران دخالت مستقیم و آشکار داشته باشد؛ بلکه باید با استفاده از سیاست دخالت غیر مستقیم و 
ایجاد یک حکومت مقتدر و در عین حال وابسته، مقاصد و مطامع دولت انگلستان را در ایران عملی 
سازد. این سیاست با هدف کاهش نفوذ شوروی در منطقه حساس خاورمیانه توسط سه کشور ایران، 
ترکیه و افغانستان بود. روی کار آمدن سه عامل وابسته به سیاست انگلستان، یعنی رضاخان در ایران، 

آتاتورک در ترکیه و امان اللّه خان در افغانستان، نتیجٔه این سیاست به شمار می رود. 
عالوه بر نقش تعیین کنندهٔ وینستون چرچیل در روی کار آمدن حکومت های وابسته، باید از نقش 
دستگاه جاسوسی و اطالعاتی انگلستان، و اردشیرجی )رپیورتر(2، در ظهور سلسلٔه پهلوی و کودتای  

ننگین سوم اسفند 1299 یاد کرد. 

1.  آیرون ساید، خاطرات سری آیرون ساید، ص 337.
2. برای دریافت اطالع بیشتر، ن.ک: ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج1، ص 84 و ج2، صص 98، 115، 124، 138 و 142؛ 
دکتر محّمد مصّدق با بیان خاطره ای به نقل از سردار سپه )رضا شاه( گواهی می دهد که انگلیسی ها او را روی کار آوردند. )کی استون، سیاست 

موازنٔه منفی، ص 34؛ ن.ک: دولت آبادی، حیات یحیی، ج 4، ص 343(.
ژنرال آیرون ساید در خاطرات خود اعتراف می کند، از طریق اردشیرجی با رضاخان آشنا شده است. سردنیس رایت نیز در کتاب 
خود می نویسد اردشیرجی برای نخستین بار در 1917 م با رضاخان آشنا شد و او را در جریان مأموریت آیرون ساید قرار داد. اردشیرجی، شاه 
را به آیرون ساید معرفی کرد. )آیرون ساید، خاطرات سری آیرون ساید، ص 338؛ رایت، همان، ص 209؛ وصیت نامٔه اردشیر ریپورتر؛ فردوست، 

همان، ج 2، ص 152(.
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1 . دولت انگلستان پس از جنگ جهانی اّول چه سیاست هایی در منطقٔه خاور میانه دنبال 
می کرد؟

ایران چه  در  انگلیس و روس  نظامی  نیروهای  ترکیب  در  اّول  پایان جنگ جهانی  از  2 . پس 
تغییراتی ایجاد شد؟

3 . ماهیت قرارداد 1919 ایران و انگلیس چه بود؟ 
4 . چه عواملی انگلستان را در دوران بعد از جنگ جهانی اّول به سوی مداخلٔه غیر مستقیم در 

ایران سوق داد؟  
5 . سّید ضیاء الدین طباطبایی پس از کودتای سوم اسفند 1299 به چه اقداماتی دست زد؟ 

6 . دولت سّید  ضیاء  الدین طباطبایی با چه مشکالتی مواجه بود؟ 

با راهنمایی دبیر محترم، متن قرارداد 1919 را از یکی از منابع پیدا کنید و چند بند از آن را در 
کالس بررسی کنید.

اندیشه و جست  و جو

پرسش های نمونه
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درس هشتم

رضاخان؛ تثبیت قدرت

تثبیت قدرت  کابینة سیاه، دوران  از سقوط  رویدادهای پس  به  این درس  در 
رضاخان تا نخست وزیری و جمهوری خواهی او می پردازیم.

سقوط کابینۀ سیاه1
عمر دولت سّید ضیاء الدین طباطبایی کوتاه بود. او پس از گذشت سه ماه، از مسند قدرت کنار 
گذاشته و با حمایت انگلستان از کشور خارج شد و به فلسطین که در آن زمان تحت قیمومت انگلیس 
بود، رفت. پس از سّید ضیاء،  قوام السلطنه2 مأمور تشکیل کابینه شد. سفارت انگلستان پیشنهاد کرد 
تا بعد از سّیدضیاء ، رضاخان، عامل دیگر کودتا، به نخست وزیری منصوب شود اّما این پیشنهاد با 

مخالفت احمد شاه روبه رو شد و قوام به نخست وزیری رسید.3

دولت های ناپایدار
بعد از کودتای 1299ش جاه طلبی های رضاخان، َابری از خودکامگی و استبداد در آسمان ایران 
ایجاد کرد. در این زمان دولت های ناپایدار یکی پس از دیگری تشکیل شد اّما رضاخان، با وجود تعویض 
کابینه های سّید ضیاء4، قوام السلطنه5، مشیرالدوله6 و مستوفی الممالک7، همچنان بر مصدر قدرت و وزارت 

1. کابینٔه سّیدضیاء الدین طباطبایی به دلیل اعمال خشونت و تندروی به کابینٔه سیاه معروف شد.
2. احمد قوام )قوام السلطنه( از وابستگان معروف انگلستان و برادر وثوق الدوله، عاقد قرارداد ننگین 1919م بود. 

3. مکی، همان، ج1، ص 364. 
4. نخست وزیری سّید  ضیاء الدین طباطبایی از اسفند 1299 تا خرداد سال 1300  به طول انجامید. او پس از خارج     شدن از ایران به 

سرزمین های اشغالی فلسطین رفت و اقدام به خرید زمین های مسلمانان و فروش آنها به صهیونیست های اشغال گر کرد. 
5. قوام السلطنه بعد از کودتا تا نخست وزیری رضاخان، دوبار منصب نخست وزیری را به عهده گرفت. بار اّول از خرداد تا بهمن ماه 

1300 و نوبت دوم از خرداد تا بهمن ماه سال 1301  ادامه یافت.
6. نخست وزیری مشیر الدوله بار اّول از بهمن 1300 تا خرداد ماه 1301 و نوبت دوم از خرداد تا  آبان ماه 1302  ادامه یافت.

7. نخست وزیری مستوفی الممالک از بهمن ماه 1301 تا خرداد ماه سال 1302 ادامه یافت.
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سّید حسن مدّرس نماینده ادوار مختلف مجلس 
شورای مّلی

جنگ باقی  ماند. او در طول این مدت، تسلّطش را بر ارتش تثبیت کرد، ژاندارمری را از »وزارت داخله« 
)وزارت کشور( به »وزارت جنگ« انتقال داد و بر نفوذ خود افزود.1

فکر کنید و پاسخ دهید :
به نظر شما چرا رضاخان و انگلیسی ها بیشتر به نیروهای نظامی و انتظامی متکی بودند؟ 

به طرح  منجر  دوران تصّدی وزارت جنگ،  در  اقدام های خودسرانه و خشونت  آمیز رضاخان 
استیضاح او در مجلس، به رهبری آیت  اللّه سّید حسن مدرس شد اّما رضاخان، با طرح شایعٔه استعفای خود 
و صحنه    سازی، طرفدارانش را علیه مجلس تحریک کرد و مخالفان را مورد ضرب و شتم و ارعاب، قرار داد. 

بیشتر بدانید
در جلسٔه سیزدهم مجلس  مدّرس  اللّه  آیت 
چهارم )مهر ماه 1301(  خطاب  به  نمایندگان  مردم  
اعالم  کرد: »شماها مگر ضعف نفس دارید که این 
ما  می گویید؟!  پرده سخن  در  و  می زنید  را  حرف ها 
از  داریم.  قدرت  کس  هر  بر  مجلس[  ]نـمایندگان 
رضاخان  ]سردار سپه[  هیچ ترس و واهمه ای نداریم. 
ما قدرت داریم پادشاه را عزل کنیم. رئیس الوزراء را 
بیاوریم، سؤال کنیم، استیضاح کنیم، عزلش کنیم. و 
همچنین، رضاخان را استیضاح کنیم؛ عزل کنیم، برود 
در خانه اش بنشیند … قدرتی که مجلس دارد، هیچ 
چیز نمی تواند مقابلش بایستد. مجلس بر هر چیزی 

قدرت دارد«2.

طرفداران و حامیان رضاخان، به شکلی سازمان یافته، راه او را در دستیابی به مقاصد شومی که 
در سر داشت، هموار می کردند. تیمورتاش، داور، تقی زاده و تدیّن، از نمایندگان تجّددطلب مجلس 
و سلیمان میرزا که از اولین پایه گذاران »جریان کمونیستی« ایران به حساب می آمد، به همراه بعضی از 

١. ن.ک: آبراهامیان، ایران بین دو انقالب، صص 107 و 108. 
2. ن.ک: مکی، همان، ج2، ص 170.
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فراماسونرهای1 شناخته شده، نظیر محّمد علی فروغی، به دفاع از رضاخان پرداختند. در چنین شرایطی، 
آیت اللّه مدرس، سرسختانه در میدان مبارزه با خودکامگی رضاخان ایستادگی می کرد. او کوشید با 
همراهی عده ای از نمایندگان مجلس، دولت و دربار را از سلطٔه استعمار انگلیس و رضاخان نجات دهد 

و تا پای جان، در این راه پایداری کرد. 

نخست وزیری رضاخان
رضاخان با تبلیغ های گسترده، دسیسه چینی و دستاویز قراردادن ناامنی در کشور، خواهان قدرت 
و اختیارات بیشتری شد. سرانجام نیز، با وجود مخالفت ها، نه تنها موفّق به تثبیت موقعّیتش شد، بلکه 

احمد شاه و مجلس را ناچار به انتخاب خود به نخست وزیری کرد اّما این، هدف نهایی او نبود. 
اروپا  به  او را صادر کرد و بالفاصله  ماه 1302 فرمان نخست وزیری  آبان  احمد شاه در سوم 
رفت. شاه با این اقدام، عمالً کشور را به دست رضاخان سپرد. انگلیسی ها و عوامل وابستٔه آنها، از 
یک سو چنین تبلیغ می کردند که وضع کشور بحرانی و آشفته است و به شاه توصیه کردند که برای مدتی 
کشور را ترک کند و از دیگر سو، خروج احمد شاه را از کشور، نشانٔه بی کفایتی و بی عالقگی اش به 

ایران اعالم کردند! 

قدرت طلبی به اسم جمهوری خواهی
اگر چه از ابتدای کودتای 1299، انگلستان نظام حکومتی معینی را برای ایران پیشنهاد نکرده 
بود اّما با انتخاب رضاخان و حمایت از او، آشکار بود که هدف های مورد نظرش در ایران، تنها از 
طریق استقرار یک حکومت مستبد امکان پذیر است. الزمٔه این کار، تغییر نظام حکومتی در ایران بود.
هم زمان با نخست وزیری رضاخان در ایران، مصطفی کمال پاشا )آتاتورک( با حمایت دولت 
نظام  و  لغو  را  عثمانی  امپراتوری  نظام  او  رسید.  قدرت  به  )ترکیه(  عثمانی  کشور  در  انگلستان، 
به جای  بهانٔه مناسبی برای جایگزینی حکومت رضاخان  »جمهوری« را تأسیس کرد. این واقعه، 

سلطنت قاجار بود. 

1. سابقٔه پیدایش فراماسونری به چند قرن پیش بازمی گردد. گروه های فراماسونری در کشورهای اروپایی در واقع انجمن هایی بودند که 
توّسط سیاستمداران و تحصیل کردگان تشکیل می شد. آنان ابتدا مّدعی تالش برای همه انسان ها بودند اما به تدریج شبکه های قدرتمندی شدند 
که برای به دست گرفتن قدرت تالش می کردند. دین زدایی یکی از اهداف فراماسون ها بود. فراماسون ها در کشورهای آسیا و آفریقا به عنوان 
عوامل استعمار و در جهت پیشبرد منافع دولت های استعماری ای چون انگلستان عمل می کردند. فراماسون ها در ایران از مرّوجان غرب زدگی 

و مدافعان منافع دولت های استعماری به شمار می روند. 
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ملّی  شورای  مجلس  پنجم  دورٔه  انتخابات  تقلّب،  و  نفوذ  اعمال  با  و  سرعت  به  رضاخان 
را برگزار کرد و در پناه حمایت حزب ها و جریان های سیاسی طرفدار خود توانست اکثریتی از 
آیت اللّه  نمایندگانی چون  این،  وجود  با  کند.  مجلس  روانٔه  را  طرفدار خود  و  موافق  نمایندگان 
مردم  توجه  مورد  که  نیز  مؤتمن الملک  و  مشیر الدوله  مصّدق،  دکتر  مستوفی الممالک،  مدرس، 

بودند، به مجلس راه یافتند. 
پس از تشکیل دورٔه پنجم مجلس در بهمن ماه 1302 کوشش برای برقراری نظام جمهوری در 
به رهبری  به رهبری داور، تیمورتاش و تدیّن و حزب »سوسیالیست«،  با اتحاد حزب »تجّدد«  ایران، 
سلیمان میرزا اسکندری آغاز شد. آیت اللّه مدرس که از ماهّیت جمهوری رضاخانی به خوبی آگاه بود، 
رهبری مخالفان را در دست گرفت. او به همراه عده ای دیگر از نمایندگان اقلیت مجلس، مخالفت خود 

را با طرح جمهوری خواهی که یک نامزد )رضاخان( نیز بیشتر نداشت، ابراز کرد. 
آیت اللّه مدّرس، طّی نطقی اعالم کرد: »مبنـای این جمهوری، بنـا بر ارادٔه ملّت نیست. بلکه 
انگلستان می خواهـد آن را به ملّت ایـران تحمیل نماید، تا حکومتی را که صد  درصد دست نشانـده 
و تحت ارادهٔ خود باشد در ایـران برقـرار سازد… اگـر واقعاً نامزد و کاندیدای جمهوری فـردی 
آزادی خواه و وطن دوست بود، حتماً با او مـوافقت می کردم و از هیچ کمک و مساعـدتی دریغ 

نمی ورزیدم«.1
سرانجام، مخالفت نمایندگان اقلیت مجلس، علما و مردم با طرح جمهوری رضا خانی، مقاصد 

او را با شکست روبه رو کرد. 

برکناری سلسلۀ قاجار و تغییر سلطنت
رضاخان و هوادارانش پس از شکست طرح جمهوری خواهی، درصدد برآمدند از طریق دیگر 
سلطنت را از دست خاندان قاجار درآورند. سرانجام پس از زمینه چینی و تبلیغات گسترده، مجلس 
شورای ملّی در روز نهم آبان ماه 1304 ماده واحده ای2 مبنی بر خلع سلسلٔه قاجار و واگذاری نیابت 

موّقت سلطنت به رضاخان را تصویب کرد. 
کوشش  شخصیت هایی چون آیت اللّه مدّرس برای جلوگیری از تغییر سلطنت مؤثر واقع نشد و 

1. مکی، همان، ج 2، ص 459؛ مکی، مدرس، قهرمان آزادی، ص 286.
2. ماده واحده این بود: »مجلس شورای مّلی، به نام سعادت ملت، انقراض سلطنت  قاجاریه را اعالم نموده، و حکومت موّقتی را در 

حدود قانون اساسی و قوانین موضوعٔه مملکتی به شخص آقای رضاخان پهلوی واگذار می نماید«.
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اکثریت نمایندگان مجلس، به این ماده واحده، رأی مثبت دادند. آیت اللّه مدّرس در حالی که می گفت: 
»اگر هزار بار رأی بدهید، ]این کار[ خالف قانون اساسی است«، مجلس را ترک کرد. این در حالی 

بود که بسیاری از یاران قبلی او، توّسط رضاخان، تطمیع، یا ترسانده شده بودند.1
در آذر همان سال مجلس مؤسسان که تمام اعضای آن از طرفداران رضاخان بودند، تشکیل شد و 
با تغییر چهار اصل از اصول متّمم قانون اساسی، سلطنت دائمی ایران را به رضاخان و »َاعقاِب ذکور« او 
واگذار کرد، و در چهارم اردیبهشت ماه 1305، رضاخان، به عنوان پادشاه ایران، رسماً تاج گذاری کرد. 

بیشتر بدانید

ملک الشعرای بهار 
سیاسی  شخصیت های  جمـله  از  بـهـار 
سلطنت  اّول  نیمٔه  و  قاجار  دورٔه  اواخر  ادبی  و 
پهلوی است. وی فرزند میرزامحمدکاظم صبوری 
ملک الشعرا بود و پس از مرگ پدرش ملک الشعرای 
و  او همچنین در مشهد  آستان قدس رضوی شد. 
در دوره های  بهار  بود.  نوبهار  مدیر روزنامٔه  تهران 
سوم، چهارم، ششم، دهم و پانزدهم نمایندٔه مجلس 
او  روزنامٔه  رضاشاه  دوران  در  بود.  ملّی  شورای 
تعطیل و چندین بار زندانی و تبعید شد. وی شاعری 
آزادی خواه بود و عالوه بر دیوان شعر، دارای تألیفاتی 
است که از جملٔه آنها می توان »تاریخ احزاب سیاسی 

ایران« را نام برد. 

1. برای کسب اطالع بیشتر ن.ک: مکی، تاریخ بیست سالٔه ایران، ج 3، ص 507؛ هدایت، خاطرات و خطرات، ص   369؛ مرکز بررسی 
اسناد تاریخی، مدرس زندٔه تاریخ، ص 17.
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با انتقال سلطنت به سلسلٔه پهلوی، محّمدعلی فروغی 
دوران سلطنت  نخست وزیر  اّولین  عنوان  به  )ذکاء الملک1( 
آیین  برپایی  او،  اقدام  نخستین  شد.  منصوب  رضاشاه 

تاج گذاری و نشستن رضاشاه بر تخت قدرت بود.
شرایط داخلی ایران: چنانکه در درس های گذشته 
آشنا  قاجار  دورٔه  در  ایران  اجتماعی  و  سیاسی  اوضاع  با 
شدید، حوادث تلخ دوران مشروطه، و انحراف آن نهضت از 
مسیر و اهداف اولیه، باعث سرخوردگی مردم و بسیاری از 
رهبران سیاسی و مذهبی ایران شده بود. بروز جنگ جهانی 
اول و مداخله های گستردٔه بیگانگان در سرنوشت مردم ایران 

که با غارت منابع ملّی، فقر اقتصادی، قحطی، گرسنگی و ناامنی های اجتماعی همراه بود، بر  دامنٔه این 
به شکلی  بیگانه در شمال و جنوب کشور،  با حضور قدرت های  ایران،  مصیبت ها  افزود و استقالل 

فزاینده خدشه دار شده بود. 
از سوی دیگر بی کفایتی احمد شاه و دولتمردان و سرپیچی حاکمان محلّی از فرمان  حکومت 
مرکزی، موجب شیوع آشوب و از میان رفتن امنیت در جامعه گردیده بود. ازاین رو، در میان خواسته های 

مردم، »نیاز به امنیت« یکی از موارد اساسی و کامالً محسوس به شمار می رفت. 
شرایط اجتماعی، اقتصادی و روانی جامعه در آن سال ها به گونه ای بود که به تدریج زمینه را 
برای حاکمیت مطلق رضاخان مساعد می کرد. رضاخان که موفّق به سرکوب چند شورش داخلی شده 
بود2، رفته رفته به عنوان عامل برقرار کنندٔه امنیت در کشور شناخته شد. افزایش حمایت انگلستان و 
جانبداری جریان ها و حزب های سیاسی از او نیز این باور را در میان مردم به وجود آورد که جز رضاخان، 

هیچ کس قادر به برقراری امنّیت و آرامش در ایران نیست. 
از جمله اقداماتی که نفوذ رضاخان را در میان مردم افزایش داد، سرکوب شورش »شیخ خزعل« 
ـ      108؛ فردوست،  1. برای کسب اطالع و مطالعٔه بیشتر ن.ک: ُمرِسلَوند، زندگی  نامه رجال و مشاهیر ایران، ج5، صص 97 ـ
همان، ج1، ص 95 به بعد و ج2، ص 35؛ کتیرایی، فراماسونری در ایران، ص 125؛ تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد، ص9؛ مکی، 

تاریخ بیست     سالٔه ایران، ج 4، صص 7 ــ 23؛ رائین، همان، ص 129. 
2. سرکوب ابوالقاسم الهوتی در کرمانشاه در سال 1300 و شورش اسماعیل سیمَتُقو در سال 1301ش ن.ک: امیر احمدی، خاطرات 
اولین سپهبد ایران، صص 130ــ136. یکی دیگر از عواملی که در رسیدن رضاخان به قدرت مؤثر بود، سوء استفاده از احساسات مذهبی مردم 

و تظاهر به دینداری بود. به گونه ای که حّتی برخی علما نیز در ابتدا به او ُحسن ظن پیدا کردند. 

محمد علی فروغی
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بود. شیخ خزعل که وابستگی اش به انگلستان بر کسی پوشیده نبود، منطقٔه خوزستان را زیر سیطرٔه خود 
درآورده بود. دولت انگلستان که در معادله های سیاسی جدید خود، خواهان افزایش قدرت رضاخان 
بود، به منظور جانبداری از او، دست از حمایت شیخ خزعل برداشت. در نتیجه، شیخ خزعل، تسلیم 
رضاخان شد. این واقعه که به قربانی شدن شیخ خزعل انجامید، در افکار عمومی، تصویری قهرمانانه 

و حتی ضد انگلیسی، از رضاخان ایجاد کرد.1
حزب ها و جریان های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی: جریان دیگری که به همین میزان در 
دستیابی رضاخان به قدرت سهم داشت، گروهی از رهبران و حزب های سیاسی غرب گرا بودند که با 
شعار »تجّدد« و »ترّقی « خواهی، به تدریج در مجلس چهارم و پنجم، قدرت را در دست گرفته بودند. 
گروهی از نمایندگان توّسل به اجبار و زور را برای ایجاد تحول های اجتماعی در ایران الزم می دانستند 
و در نشریه های وابسته به خود، به نظریه پردازی دربارٔه لزوم استقرار نظام استبدادی در ایران پرداختند 

و آشکارا ندای »دیکتاتوری ُمصِلْح« را سردادند.2

ـ  38؛ کدی، ایران در دوران قاجار و برآمدن رضاخان، ص 149.  1. ن.ک: شیخ االسالمی، همان، صص 34ـ
2. مضمون های اصلی و همیشگی این نشریه ها، سخنان مارکس دربارٔه مذهب بـه عنوان »افیون توده ها«، مطالب ضّد دین، تحقیر 
احکام اسالم و ستایش افراطی دوران باستان )پیش از اسالم( بود. برای نمونه، نخستین سرمقالٔه نشریٔه فرنگستان، چاپ آلمان، با این عبارت آغاز 
شده بود: »ایران خود را از استبداد سلطنتی رهانید اّما اکنون به دیکتاتوری انقالبی نیاز دارد… تنها امید ما به فردی چون موسولینی است…« 

) فرنگستان، ش1، فروردین 1303، ص 42(.
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اندیشه و جست  و جو

پرسش های نمونه

1 . رضاخان در مدتی که وزیر جنگ بود، چه اقداماتی انجام داد؟ 
2 . همزمان با دورٔه نخست وزیری رضاخان، چه تحّولی در ترکیه به وقوع پیوست؟ این واقعه 

چه تأثیری در ایران داشت؟ 
3 . انتخابات دورهٔ پنجم مجلس شورای ملّی چگونه برگزار شد و چه نتیجه ای داشت؟ 

4 . شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مملکت، چه نقشی در فراهم کردن زمینه برای به قدرت 
رسیدن رضاخان داشت؟ 

در  احمد شاه  برکناری  در  را  انگلستان  نقش  احمد شاه،  اسرار سقوط  کتاب  به  مراجعه  با   . 1
کالس بررسی کنید. 

2 . سخنرانی یکی از نمایندگان مجلس شورای ملّی را که به انتقال حکومت به رضاخان رأی 
مثبت نداد،  در کالس بخوانید. 

3 . چرا مجلس مؤسسان بندهایی از قانون اساسی مشروطه را تغییر داد؟ در این مورد تحقیق کنید. 


