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هم در داخل ایران فراهم بود و از طرفی ،رضاخان
نیزبرایاجرایاینبرنامه،توانمندیهایشخصی
الزمراداشت.بنابراین،براینگاهدقیقبهموضوع
کودتایسوماسفند،بایداینعواملراتجمیعکنیم؛
فضای نامساعد داخلی ،شرایط متشنج منطقهای
و سیاستهای پساجنگ استعمار انگلیس که
تحتتأثیر فروپاشی امپراتوری عثمانی و ایجاد
حکومتبلشویکیدرروسیهبود».تفرشیپسازاین
توضیحات کامل ،تأکید میکند« :ظهور رضاخان
(رضاشاه بعدی) عم ً
ال و تا حد زیــادی ،وضعیت
بریتانیارادرمنطقهتثبیتوبیمهکرد؛بهخصوصدر
امرنفتومسائلامنیتیانگلیسکهالبتهجزئیات
آنقابلبحثاست».

آغازبازیتاج ونفت
رضاشاهچگونهانگلیسیهاراصاحب 88درصددرآمدنفتیایرانکرد؟
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اعضای کابینه سید ضیاءالدین طباطبایی در اسفند 1299

کودتای سوم اسفند سال  ،1299یکباره اتفاق
نیفتاد؛ شرایط و مقدمات بسیاری الزم بــود تا
بتواند گردونه قدرت را به نفع طرفداران بریتانیا
بگرداند و عرصه را برای جوالن استعمار پیر در
ایــران فراهم کند؛ کشوری که بیتردید دچار
تشویش و هرج و مرج بود .آیا انگلیسیها دلشان
برای ایرانیهایی که گرفتار چنین مخمصهای
شدهبودند ،میسوخت؟ پیداست که نــه! این
منافع اســت که حــرف اول را میزند و بریتانیا
احساس میکرد که منافعش در ایــران به خطر
افتادهاست؛ چــرا؟ دالیــل متعددی را میتوان
بــرای این مسئله ارائــه کــرد؛ پایان یافتن جنگ
جهانی اول و نیاز مبرم انگلیس و دیگر دولتهای
استعماری بــرای کاهش هزینههای حضور در
ممالک تحت استعمار و نیز ،شکلگیری اتحاد
جماهیر شوروی که با ایدئولوژی مارکسیستی،
لیبرال سرمایهداری غرب را به چالش کشیدهبود
ومرزهایمنافعبریتانیاوهمپیمانانشرادرمنطقه
بهشدت تهدید میکرد و از همه مهمتر ،موضوع
حفظ مستعمره زرخیزی مانند هندوستان ،از
جملهدالیلیبودکهباعثمیشدبریتانیاازشرایط
توام با هرج و مرج در ایران احساس خطر کند و
تصمیم بگیرد با حمایت از یک کودتای نظامی ،به
عمر جریانهای موازی یا مقابل خودش در ایران
خاتمه دهــد .این مسئله در کنار عدم موفقیت
انگلیسیها در تصویب قرارداد  1919که توسط
مجلس شورای ملی ایران رد شدهبود ،بریتانیا را
در اجرای طرح کودتا مصمم کرد؛ عامل سیاسی
کودتا ،سیدضیاءالدین طباطبایی ،یک انگلوفیل
مشهورودشمنآشکارکمونیستها،درکنارعامل
نظامی کودتا ،رضاخان سوادکوهی که از سوی
انگلیسیها به فرماندهی نیروهای قزاق گمارده
شدهبود ،در نخستین روزهــای اسفند ،1299
حرکت به سوی تهران را آغاز کرد و در سومین روز
اینماه،درست 100سالقبل،موفقشدپایتخت
را اشغال کند .تهران در اختیار کودتاچیان قرار
گرفت و روندی آغاز شد که سرانجام به سلطنت
رضاشاه انجامید .در این نوشتار ،قصد نداریم که
درباره چگونگی و چرایی این کودتا بحث کنیم؛
بیشتر در پی آن هستیم که دریابیم انگلیسیها
از این کودتا چه هدفی داشتند و آیا توانستند به
اهــداف مدنظرشان دست یابند؟ برای بررسی
این موضوع ،به سراغ کارشناسان تاریخ رفتیم تا
بتوانیم با کنار هم قــراردادن دیدگاههای آنها،
گامی درجهت درک واقعیت برداریم.

▪ایجاد«کمربندبهداشتی»

▪تجمیع همه عوامل

در ابتدا برای بررسی موضوع ،با مجید تفرشی،
سندپژوه و نویسنده شناختهشده همصحبت
میشویم.اوپیشازپاسخبهپرسشاصلیمیگوید:
«در آستانه صدمین ســال کودتای ســوم اسفند
 ،1299مستقلبودن یا وابستگی آن به بریتانیا،
همچنانموضوعبحثروزاستوعجیباینجاست
که این بحثها تمام نمیشود و به نظر میرسد که
اینموضوعبهتناسب،بهابزاریبرایتوجیهبرخی
از مسائل روز ایــران تبدیل شــدهاســت ».تفرشی
به ســراغ آثــاری که اخیر ًا دربــاره رضاشاه منتشر
شدهاست هم میرود و با توجه به اینکه با بسیاری
از اسناد مربوط به ایــران در آرشیوهای بریتانیا
آشناست،بهنتیجهگیریهایبرخیازنویسندگان
خــرده میگیرد و میافزاید« :اخــیــر ًا در کتابی
که دربــاره رضاشاه انتشار یافته ،این نظر مطرح
شدهاست که روح انگلیسیها از کودتا بیاطالع
بودواینمسئلهبااستفادهازاسنادمدارکآرشیوی
بریتانیاقابلاثباتاست؛گویانویسندهمحترمادعا
دارند که همه مدارک و اسناد انگلیسی را از نظر
گذراندهاند؛ من در جاهای دیگر گفتهام و اینجا
هم تصریح میکنم که این ادعا ،بهکلی دروغ است
و عمده اطالعاتی که به عنوان اسناد انگلیسی و
بررسیآنهامطرحمیشود،مستقیمیاغیرمستقیم
ازکتابهاییمانندکتابمرحومسیروسغنیکه
اتفاق ًا کار سندپژوهی بخش انگلیسی آن برعهده
خودم بوده ،گرفته شدهاست ».این سندپژوه در
ادامه سخنان خود به دلیل اتخاذ چنین رویکردی
نیز اشــاره میکند و آن را ناشی از غــرضورزی
در مسائل تاریخی میداند و تأکید میکند« :از
مسائل تاریخی به عنوان ابزار مباحث سیاسی و
تسویهحساباستفادهمیشودکهازنظرپژوهشی

کارصحیحینیست».ویبهعنوانمقدمهایبرای
پاسخبهپرسشخراسان،موضوعیبسیارکلیدیرا
دربررسیرویدادهایتاریخیمنجربهکودتایسوم
اسفند مطرح میکند و میگوید« :ورود به مباحث
مربوط به روابط بریتانیا و ایــران ،بدون آشنایی با
ساختارهایتأثیرگذارسیاستوحکومتاینکشور
دروقایعایران،افرادرادچارسادهاندیشیدرمقوله
دخالت یا عدم دخالت انگلیس در وقایعی مانند
کودتایسوماسفندمیکند».تفرشیبهنهادهای
مختلف بریتانیا که به موضوع ایران ورود میکنند،
مانندسفارتانگلیسدرتهران،نیروهاینظامی،
مانند پلیس جنوب و نیز نیروهای مستقر در شمال
به فرماندهی آیرونساید و نیروهای امنیتی نظامی
شمالشرق به فرماندهی مالتسون ،نیروهای
وابسته به هند بریتانیا و همچنین ،نهادهای
اقتصادی عظیمی مانند شرکت نفت و بانک
شاهنشاهی و نیز ،مستشاران انگلیسی فعال
در ایــران ،مانند سیدنی آرمیتاژ اسمیت ،اشاره
میکند و یــادآور میشود که افــزون بر اینها ،در
لندننیز،وزارتخارجهومیزایراندربخششرقی
این وزارتخانه که ریاستش ،در آن زمان ،برعهده
اولیفانت قــرار داشــت و همچنین ،وزارت جنگ

بریتانیاکهدررأسآنوینستونچرچیلجوانقرار
داشتوپیگیرمسائلایرانبودوآخرینهشدارهارا
دربارهکودتابهعواملآندادودستگاههایامنیتیو
اطالعاتیانگلیس،درموضوعاتیکهاتفاقمیافتاد
تأثیرگذار بودند .او میافزاید« :درست است که
ایــن عوامل تأثیرگذار در جریان مسائلی مانند
انقالب اکتبر روسیه( ،)1917قرارداد ،1919
کنفرانسصلحپاریس()1920یاکنفرانسقاهره
و حتی مسائل مربوط به خاورمیانه ،خلیجفارس
و آسیای میانه با یکدیگر اختالفاتی داشتند که
بعض ًاعمیقومتعددبود،امادربارهمسئلهایران،در
آستانه کودتای سوم اسفند ،به یک تجمیع نظری
رسیدندودوعاملخودرادرایران،یعنیآیرونساید
و نورمان ،برای پیشبردن اهداف و طرحهایشان
آزادگذاشتند».تفرشیبهموضوعشرایطنابسامان
ایراندرآندورهنیزاشارهوتأکیدمیکندکهبهدلیل
هرج و مرج و فساد گسترده موجود ،مردم و جامعه
نخبگانی ،آماده پذیرفتن یک «مستبد مصلح» یا
«دیکتاتورفرهمند»بودندوبریتانیا،باسوارشدنبر
موجناشیازهمینوضعیتبودکهمقدماتقدرت
گرفتنرضاخانرافراهمکرد.اومیگوید«:نبایداز
یادببریمکهدرکنارهمهاینبرنامهریزیها،شرایط

دربــاره موضوع مــورد بحث ،با عبدا ...شهبازی
صحبت میکنم؛ پژوهشگر نامآشنای حوزه تاریخ
معاصر که این روزها دوستان و منتقدان بسیاری
همدارد.اومعتقداستکهیکیازمهمتریناهداف
انگلیس از سازماندهی کودتای سوم اسفند،
تکمیلکردن کمربندی بود که کشورهای غربی
مانند انگلیس ،فرانسه و آمریکا به دنبال ایجاد آن
در اطراف اتحادجماهیر شوروی بودند .شهبازی
در پاسخ به این پرسش که آیا انگلیسیها به این
هدفشان در مورد حفظ یک خط مستحکم در برابر
نفوذ کمونیسم رسیدند یا نه ،میگوید« :پاسخ به
این پرسش ،مثبت است .استراتژی که قدرتهای
غربی درگیر در جنگ اول جهانی ،بهویژه بریتانیا
ِ
و ایاالت متحده آمریکا و فرانسه ،در قبال انقالب
بلشویکی روسیه در پیش گرفتند و به استراتژی
«کمربند بهداشتی» موسوم بود ،به معنی ایجاد
نظامهایتوتالیترمقتدرپیرامونروسیهبلشویکی،
موفق عمل کرد .این استراتژی ،به همراه سرکوب
خشنجنبشهایکارگری،بهخصوصدرآلمان،
که به صعود فاشیسم و جنگ دوم جهانی انجامید،
توانست نظام جدید شوروی را از سایر نقاط دنیا
منزوی کند و در نهایت ،نظم دوقطبی جهان را
از پایان جنگ جهانی دوم تا فروپاشی و انحالل
شوروی در سال  ،۱۹۹۱به مدت  ۴۵سال ،پدید
آورد .پیامد استقرار این دیکتاتوریهای نظامی
در کشورهای پیرامونی شوروی ،برای مردم این
مناطق ،بهویژه ایران ،بسیار مهیب بود و تأثیرات
ساختاریوفرهنگیبسیارمنفیبرجایگذاردکه
تا امروز تداوم دارد ».به اعتقاد شهبازی ،انگلیس
توانستباکودتایسوماسفندودرپیآن،برکشیده
شدن رضاخان به قدرت و تبدیل او به رضاشاه ،این
هدففرامنطقهایخودرابهطورکاملمحققکند.
▪کودتابرایکسب 88درصددرآمدنفت

دکترهادیوکیلی،استادتاریخودانشیاردانشگاه
فردوسی مشهد هم ،با عبدا ...شهبازی موافق
اســت؛ اما اهــداف انگلیس را به ایجاد «کمربند
بهداشتی» محدود نمیداند؛ وقتی از او درباره
اهداف بریتانیا در طراحی و اجرای کودتای سوم
اسفند و ماجرای برکشیدن رضاخان به قدرت
میپرسم ،میگوید« :اگــر چه موضوع مقابله با
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گسترش کمونیسم یکی از اهداف کودتا بود ،اما
نباید از مقوله تبدیل استعمار کهنه به استعمار
نو ،غفلت کــرد .فرایند استعمارگری در سراسر
دنیا دچار تغییر شده بود و بریتانیا نیاز داشت که
منافع خود را به شکل دیگری در ایران تأمین کند.
به دیگر سخن ،در کنار اهــداف فرامنطقهای و
منطقهای ،انگلیسیها به دنبال مهار قطبهای
قدرت در داخل ایران هم بودند؛ روحانیان ،عشایر
و آزادیخواهان ،مانع از تحقق اهداف این کشور
در ایــران میشدند .فضای کشور ،با وجــود همه
کاستیها به سمت یک الگوی پارلمانتاریستی
پیش میرفت و این مسئله هم با رویکرد انگلیس
که میخواست ایــران را مبدل به یک مستعمره
کند ،جور در نمیآمد .افزون بر این ،نیاز راهبردی
انگلیس بــه نفت ایـــران را نباید از یــاد ببریم.
انگلیسیها ،با استفاده از قدرت گرفتن برکشیده
همین کودتا ،توانستند قرارداد  1933را با ایران
امضا کنند و نفت کشور ما را با شرایط نازلتر از
قرارداد دارسی ،به دست آورند و در واقع ،صاحب
 88درصــد درآمــد نفتی ایــران شوند .بنابراین،
اگر از من بپرسید که آیا انگلیسیها به اهدافشان
از طراحی و اجرای کودتای سوم اسفند 1299
رسیدند،پاسخمنقطع ًامثبتاست».
▪اهداف جزئی و منطقهای

دیدگاه مسعود رضایی ،پژوهشگر و تاریخنگار ،در
اینباره اندکی متفاوت است؛ هرچند او با دیگر
کارشناسان دربــاره انگیز ههای فرامنطقهای
انگلیس از طــراحــی و اجـــرای کــودتــای سوم
اسفند ،همداستان است؛ اما ترجیح میدهد
برای بررسی این مسئله ،نیمنگاهی به فرهنگ
نیز داشته باشد .رضایی میگوید« :از آ نجا
که انگلیسیها نتوانستند با تصویب قــرارداد
 ،1919ایــران را به مستعمره بریتانیا تبدیل
کنند ،کوشیدند تا از طریق کودتا و حاکمکردن
فردی دیکتاتور و البته مقتدر بر کشور ،به این
مهم دست یابند .هدف عمده انگلیس در این
تغییر رویــه ،شامل رویکردهای فرهنگی نیز
مـیشــد؛ آ نهــا بــه دنــبــال تغییر ساختارهای
فرهنگ ایرانی اسالمی در کشور ما بودند».
از نظر او ،بریتانیا بسیاری از طر حهای خود را
برای مهار منطقهای شــوروی ،در دوره پهلوی
اول محقق دیــد«:را هآهــن سراسری شمال به
جنوب ،یکی از ایــن طر حها بــود که در واقــع،
باهدفی غیراقتصادی و صرف ًا ژئوپولیتیکی
اجرا شد ».گفتههای رضایی درباره این موضوع
جزئی ،مرا به یاد سخنان دکتر مصدق در مجلس
شورای ملی ،پس از شهریور  1320میاندازد:
«راهآهنی که ترانزیت بینالمللی ندارد ،نه فقط
در ایران بلکه در بسیاری از ممالک دیگر که عده
ساکنین آن کم است و اجتماع فشرده ندارند،
مفید نیست و احتیاجات کشور را میتوان به
وسیله سرویسهای منظم باربری تأمین کرد؛
چنانکه هماکنون در نقاطی که راهآهن نیست
این کار میشود و از فقدان این راه کسی عدم
رضایت ندارد».

