
  ا  دولت بريتانياسيدضياءالدين ب سند رابطة 
  

كودتائي در ايران صورت گرفت كه منشاء تأسيس  1299در سوم اسفند 

طرح اين كودتا را كه سيدضياءالدين و رضاخان قزاق . سلسلة پهلوي شد

و وزارت جنگ بريتانيا ريختند، ) هند(به اجرا گذاشتند، وزارت مستعمره 

فرماندة نيروهاي برتانيا در شمال ايران  (Ironside) و ژنرال آيرون سايد

در سند زير، كه از بايگاني  1.هم مسئول در نظارت برا اجراي طرح شد

وزارت خارجه بريتانيا استخراج شده، مستر نورمن، وزير مختار بريتانيا در 

در گزارشي كه براي دولت متبوع خود مي فرستد در  ) .1920(تهران 

كند كه سيدضياءالدين و سلسلة پهلوي در  الصه ميواقع سياستي را خ

 ارل كرزنبه  )تهران( مستر نورمنگزارش  .چند دهة بعد به اجرا گذاشتند

 )  2.فوريه دريافت شد 25ساعت يازده و ربع شب  در() 

، ساعت يازده ونيم دقيقة صبح، خيلي فوري به 1921فوريه  25تهران ـ 

ئي عمالٌ كودتا را به  شاه با صدور اعالميه ]احمد[پيشنهاد سيدضياءالدين، 

خود نسبت داده و گفته است سيدضياءالدين را با اختيارات تام به نخست 

اداري پايان  ]هاي[تصميمي  وزيري گماشته تا به بحران مداوم كابينه و بي

  .دهد

  )خيلي خيلي محرمانه(

                                                 
يك «بال، انتخاب رضاخان به عنوان مجري نظامي كودتا، نگاه گنيد به مقالة  باره يدر 1

  ».خانواده، دو كودتا، يك سرنوشت
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ا من در اظهارات محرمانة زير را دربارة سياست خود ب ]ضياءالدين[سيد

  :ميان گذاشته است

المقدور از انتصاب وزيران اجتناب كند و وزارت  او قصد دارد حتي

  .ها را در دست معاونان دائمي آنها باقي بگذارد خانه

بدون  ،بايد رسماٌ مردود شناخته شود) 1919(قرارداد ايران و انگليس 

طرد اين  .اعالم رسمي الغاي اين قرارداد دولت نمي تواند به كارپردازد

قرارداد هماره با اعالمية خواهد بود مبني براين كه چنين گامي به معني 

الفور تالش خواهد كرد  خصومت بريتانياي كبير نيست، و دولت جديد في

حيات  ]ارائه[حسن نيت بريتانيا را جلب كند، كه شرطي اساسي براي 

  .ايران است

بريتانيائي به اقدامات فوري در جهت انتصاب افسران و مستشاران 

مناصب نظامي، مالي، و اداري، براساس قراردادهاي فردي صورت 

خواهد گرفت بي آن كمترين نشاني مبني بر وجود قرارداد بين دو دولت 

حداقل توجه به فعاليت هاي اين  ]كوشش خواهد شد[وجود داشته باشد 

  .افراد جلب شود

ست كه از كشورهاي رسماٌ اعالم خواهد شد كه نظر دولت ايران بر اين ا

تعداد معدودي مستشار . ائي به ايران مستشار آورده شودپارو »گوناگون«

فرانسوي، آمريكائي، و حتي بعدها روس، دعوت خواهند شد تا در 

المقدور  نظر بر اين است كه حتي. هاي كم اهميت خدمت كنند وزارتخانه

ها  بلشويك هاي خارجي ديگر از در آشتي درآيند و دود در چشم با دولت

و در عين حال دو بخش مهم دولت را در  ،هاي بومي بكنند و ناراضي



هزار نفري در  5قرار است يك ارتش . ها قرار دهند دست بريتانيائي

خواسته خواهد (Huddleston)دلستون هاقزوين تشكيل شود و از سرهنگ 

ما اين ارتش جانشين قواي . شد كه فرماندهي اين ارتش را به عهده بگيرد

  .با بلشويك خواهد شد ]جنگ[در جبهة 

ش ا به رئيس سوئدي پليس دستور داده شده است كه بر تعداد نفرات

بيفزايد و يك نيروي پانصدنفري ديگر را سازمان دهد؛ در ظاهر اين براي 

محافظت از سفارت هاي خارجي خواهد بود، اما در واقع هدف از آن 

و بطور كلي نظارت بر نظارت بر فرستادة شوروي، پس از ورود 

  .ها خواهد بود هاي بلشويك فعاليت

به افسر فرماندة ژاندارمري دستور داده شده است كه افسران ناراضي و 

ها بگمارد و در  تري را به جاي آن لياقت را بركنار كرده، افسران اليق بي

  .كل و نيروي خود سروسامان بدهد

 ]حفظ[را با  (SPR)دولت جديد مايل است نظارت بر پليس جنوب

شان اما با مخارج كمتر و با حداقل افسران انگليسي، مثالٌ ده  قدرت كنوني

  .تن، به دست گيرد

سيد سخت مشتاق است كه افسران انگليسي هنوز هم چند ماهي در 

قزوين بمانند تا قواي جديدي كه به سرعت به كمك افسران انگليسي 

كند كه تمام  او تاكيد مي. ها را بگيرند شوند بتواند جاي آن تربيت مي

بريتانياي كبير در ايران بسته به اين است كه به  ]نيز حضور[آينده ايران و 

ت جديد چندماهي فرصت داده شود تا به اقدامات دفاعي الزمي دول

او . بپردازد كه زمامداران قبلي به نحو جنايت آميزي آن را ناديده گرفتند



شود كه نظمي  ساز كه در طي آن بسيار كوشش مي در اين مقطع سرنوشت

 ]ايران سيدضياء[به اوضاع داده شود به اهميت رفتار دلسوزانة با ايران 

  .ورزد د ميتأكي

دولت جديد اميدوار است كه از زندانيان ثروتمندتر بعضاٌ از بابت 

هاي معوق مبالغ زيادي اخذ كند، و بدين طريق مخارج اولين  ماليات

دولت اميدوار است پس از . اقدامات نظامي و اداري خود را تأمين كند

مات پذيري اين اقدا آن كه دولت و فخيمة بريتانيا به صميميت و انجام

را براي اعطاي كمك مالي فراهم خواهد  ]الزم[ايمان آورد، تسهيالت 

  .آورد

سيدضياءالدين گفت، به منظور پرهيز از دشمني كنوني دولت روسيه 

اين ) ضدبلشويكي(شوروي، نهايت اهميت دارد كه سرشت انگلوفيل 

  .المقدور در حال حاضر پنهان بماند دولت جديد حتي

گر بريتانياي كبير مايل است موقعيت خود را در او گفت كه ا ،در خاتمه

ايران حفظ كند، بايد ظاهر را فداي باطن كند، در پس پرده بماند، به 

او اطمينان . ايران به نحوي مؤثر، اما به دور از تظاهر، كمك كند ]دولت[

سياست سرانجام تمام امتيازاتي را كه بريتانيا انتظار داشت كه  داد كه اين

به دست آورد، براي او  ]1919قرارداد [قرارداد غيرعملي  از طريق يك

هم  58به هند، بغداد و فرماند ه كل قوا، شماره . (تأمين خواهد كرد

 ).تلگراف شد

 
  


