
حاکم نظامي تهران درصبح کودتا

آسيه آل احمد

هر واقعه تاريخي را مي توان از ديدگاهها و جنبه هاي مختلف و متفاوتي مورد توجه
قرار داد. بررسي نقش شخصيت ها در حوادث تاريخي از جنبه هاي مهمي است که بـه
روشــن تر شـدن وقـايع کـمک بسـيار مـي کند و بـدون تـوجه بـه ويـژگي هاي فـردي و
وابستگي هاي پنهان و آشکار نقش آفرينان هر حادثه اي بدون شـناخت صـحيح از آنـها
ناممکن است. کودتاي سوم حوت ١٢٩٩ش که سرفصل تازه اي در تاريخ ايران از نظر
روابط داخلي و خارجي ايران محسوب مي شود بازيگران بسـياري داشـته است کـه بـا
روشن شدن نقش هر يک از آنها قسمتي از ابهامات موجود درباره کودتا برطرف خواهد
شد. کلنل کاظم خان سياح ازجمله اين افراد است که تاکنون تحقيق جامعي درباره زندگي
و عملکرد او صورت نگرفته است اين مقاله تالشي است براي مـعرفي شـخصيتي کـه

بي ترديد از عوامل مهم تحقق کودتا از مرحله طراحي تا اجرا بوده است.
کاظم خان فرزند دکتر رضاخان در سال ١٢٨٥ش در تهران متولد شد٬ پـدربزرگش
خان سياح قجر قزويني از سياحان دوره قاجار بود که به دليل تسلطش بر زبان فرانسـه
تعليم عبدالصمدميرزا عزالدوله را به عهده وي نهادند. او دو پسر به نام هاي باقر و رضا

١. در کتاب روزنامه خاطرات عين السلطنه اشتباهًا قسمت مربوط به باقرخان و رضاخان تحت عنوان «دو فرزند
معتضداالطباء» آورده شده که باتوجه به قراين و شواهد ديگر اشتباه است و اين قسمت مربوط به دو فرزند
خان سياح قجر قزويني است ر. ک روزنامه خاطرات عين السلطنه. قهرمان ميرزا عين السلطنه. به کوشش مسعود

سالور٬ ايرج افشار. ج ٬٨ تهران٬ اساطير٬ ١٣٧٩. ص ٥٩٨٩.

داشت. هر دو برادر ١ در تهران در مدرسه دارالفنون درس طب فرنگي خواندند. باقرخان
طــبيب خــانه نــصيرالدوله بــود و رضـاخان از اطـباء مشـهور تـهران شـد و بـا کـمک
معتضدالسلطنه لقب معتضداالطباء را از شاه گرفت. وي در سال ١٢٩٧ش فوت کـرد٬

٢. عين السلطنه مي نويسد: پسر بزرگ رضاخان سياوش نام داشت. همان٬ ص ٥٩٩٠.

پسرهاي او سهراب٬ ٢ کاظم و علي بودند. دو دختر هم داشت که يکي از آنها به نام آزاده



همسر پسرعمويش کلنل منوچهرخان حاکم قزوين و ديگري همسر ميرزا علي اکبرخان

٣. پيشين٬ ص ٥٩٨٩ و جعفر مهدي نيا٬ زندگي سياسي ضياءالدين طباطبائي . تهران٬ پانوس٬ ١٣٦٩. ص ٢٧١.

ستوده نايب الحکومه قزوين و فرزند حاجي شکراهلل بزاز بود. ٣ بـرادر بـزرگ وي دکـتر
سهراب خان مدتي در پاريس به همراه سيد ضياءالدين طباطبايي اقامت داشتند. حدود
سال ١٢٩٠ش يپرم خان ارمني از وي دعوت کرد تا براي خدمت در شهرباني به تهران
بازگردد. سهراب خان پيشنهاد يپرم را پذيرفت و عازم ايران شد و بـه عـنوان پـزشک در
شهرباني شروع به کار کرد٬ اما مدت خدمت او در شـهرباني ديـري نـپائيد و در سـال
١٢٩١ش در جنگ با ساالرالدوله به همراه يپرم کشته شد. سهراب خان قبل از بازگشت
بـه ايـران٬ بـرادران خـود عـلي و کـاظم را کـه در عـثماني مشـغول تـحصيل بـودند٬ بـه
سيدضياءالدين سپرد. سيدضياء پس از شنيدن خبر کشته شدن دکتر٬ به عثماني نزد علي

٤. زندگي سياسي سيدضياءالدين طباطبائي ٬ ص ٢٧١.

و کاظم رفت و خبر فوت برادرشان را به آنها داد. ٤ شايد اين اولين ديدار ميان کاظم خان
سياح با سيدضياء بود ولي سرآغاز رابطه اي طوالني و مؤثر شد.

کاظم خان سياح در مدرسه نظامي قسطنطنيه تحصيل کرد و با درجه افسر تـوپخانه
فارغ التحصيل شد. وي پس از پايان تحصيالت به ارتش عثماني پيوست. کـاظم خان در
مصاحبه اي با مجله سپيد و سياه مي گويد: «در سن شانزده سالگي از خـانه گـريخته تـا

٥. حاکم نظامي صبح کودتا٬ سپيد و سياه ٬ شماره ٬٦٥٠ سال ٬١٣٤٤ ص ١.

بتواند در فرنگ علم طب بخواند.» ٥ البته اين ادعا کمي دور از ذهن است زيرا پدر و برادر
بزرگ وي هر دو تحصيل کرده و پزشک بودند و ممنوعيني براي ادامه تحصيل او وجود
نداشت که بخواهد منجر به گريختن از خانه شود٬ خصوصًا اين که او در عـثماني هـم

پزشکي نخواند و به نظاميگري روي آورد.
با شروع جنگ جهاني اول٬ و نقض بي طرفي ايران در جنگ توسط متفقين٬ قشـون
عثماني با عنوان حمايت از ايران وارد آذربايجان شد و آنجا را به صحنه نبرد با روسها
تبديل کرد. با ورود نيروهاي متفق و متحد به ايران اوضاع مملکت آشفته شد. روسيه و
انگلستان دولت ايران را عمًال به اشغال پايتخت تهديد کردند. روسيه قشون خـود را از
قزوين به سوي کرج اعزام کرد. در تهران رجال و دولتمردان به چاره جويي پرداخـتند و
پيشنهاد تغيير پايتخت را دادند. با قوت گرفتن شايعه تغيير پايتخت گـروهي از مـؤثرين
احزاب دموکرات و اعتدالي و رجال سرشناس به سوي قم حرکت کردند شاه نيز درصدد
مهاجرت بود ولي نمايندگان متفقين با رفتن نزد شاه به او اطمينان دادند که تهران مورد
تهاجم قرار نخواهد گرفت و شاه را از ترک تهران منصرف کردند. با اين وجود گروهي که
از تهران رفته بودند به قول متفقين اعتماد نکردند و در اعتراض به اشغال ايران تـوسط



متفقين٬ دولت مهاجرت را به رهبري نظام السلطنه در کرمانشاه برقرار ساختند. متحدين
نيز دولت فوق را از جهت مالي تغذيه مي کردند به خصوص دولت عثماني که به دليـل

٦. خان ملک ساساني. يادبودهاي سفارت استانبول ٬ تهران٬ چاپخانه فردوسي٬ ٬١٣٤٥ صص ٢٧-٢٠.

همجواري نفوذ بيشتري در منطقه کرمانشاه داشتند. ٦ در اين زمان فرمانده قشون عثماني
علي احسان پاشا بود که توانسته بود روس ها را تا آوج همدان عقب براند. کاظم خان هم با
سمت ياوري در ارتش عـثماني خـدمت مـي کرد. وي در جـنگ هاي کـاليسي٬ قـفقاز و
داردانل شرکت داشت در اين جنگ ها برادرش علي هم همراه او بود. کاظم خان با سپاه
عثماني وارد خاک ايران شد و چندين بار مخفيانه براي انجام مأموريت از طرف دولت
عثماني به تهران رفت. درباره مأموريت او در تهران اطالع چنداني در دست نيست٬ فقط

از سيدضياء نقل مي شود:
که روزي سيدضياءالدين در تهران از کوچه اي مي گذشت چشمش به کاظم خان سياح
افتاد که ملبس به لباس عجيبي بود او همين که سيدضياء را ديد رويش را به سوي
ديوار برگردانيد... سيدضياء که با خانواده سياح رفت و آمد داشت و گاه با آزاده خانم
همشيره مرحوم دکتر سهراب خان مالقات مي کرد فرداي آن روز شنيد که کاظم خان
سياح با احسان پاشا فرمانده قشون عثماني براي انجام مأموريتي با لباس مبدل به

٧. زندگي سياسي سيدضياءالدين طباطبائي ٬ ص ٢٧١.

تهران... آمده است. ٧

در همين زمان نيدر ماير جاسوس آلمان از افغانستان مخفيانه به ايران آمده بود٬ و در
همدان که اولين قرارگاه عثماني ها بود با علي احسان پاشا فرمانده قواي عثماني مالقات و
کره کرد در اين مالقات ياور کاظم خان٬ مترجم آنها بود. نيدر ماير سپس به کرمانشاه مذا

٨. احمد احرار. توفان در ايران ٬ تهران٬ نوين٬ ٬١٣٥٢ ص ٨٥٠.

نزد نظام السلطنه رفت. ٨ ياور کاظم خان در مدتي که مخفيانه به تهران رفت وآمد داشت
شايعه متمايل شدن سيدضياء به روس ها را شنيده بود و چون خود در حـال جـنگ بـا
روس ها بود٬ با وي ارتباط نمي گرفت و حتي به خواهر خود که همسر دکتر منوچهرخان
بود و رابطه اي نزديک با سيدضياء داشت٬ گفته بود «اين سيدضياء خادم روس ها است

٩. شمس الدين اميرعالئي. صعود محمدرضاشاه به قدرت يا شکوفايي ديکتاتوري ٬ تهران٬ دهخدا٬ ٬١٣٦١ ص ٩٩.

اگر دستم برسد او را خواهم کشت.» ٩
با پيشروي و پيروزي انگلستان و متفقين در جبهه هاي آلمان و متحدين٬ قواي عثماني
ناچار به عقب نشيني و پذيرش شکست شد. در اين زمان ياورکاظم خان که دسته اي از
قشون عثماني را در بـين النـهرين فـرماندهي مـي کرد پس از شکست تـوسط نـيروهاي



١٠. زندگي سياسي سيدضياءالدين طباطبائي ٬ ص ٢٧٢.

انگلستان دستگير و به هندوستان منتقل و هـم آنـجا دادگـاهي شـد. ١٠ پس از آزادي و
بازگشت به ايران٬ کاظم خان درباره دستگيري و محاکمه اش به سيدضياء مي گويد:

زماني که فرمانده توپخانه بودم... آتش بس اعالم کردند٬ من به فرمان آتش بس گوش
ندادم و مقاومت کردم تا مرا اسـير کـردند... در مـحکمه اي کـه تـمام ژنـرال هـايش
انگليسي بودند من محاکمه شدم٬ پس از تحقيقات متوجه شدند که من ايراني هستم.
رئيس دادگاه از من پرسيد با اينکه ايراني بودي و دشمن ما نبودي چرا فرمان آتش
بس را اجرا نکردي؟ در جواب گفتم به دليل اينکه چند ساعت قبل شنيدم برادرم علي

١١. پيشين٬ ص ٢٧٢.

توسط شما در جنگ کشته شد٬ به همين دليل تصميم گرفتم انتقام برادرم را بگيرم. ١١

دادگاه در ابتدا حکم اعدام وي را صادر کرده بود ولي حکم وي را تغيير دادند٬ و به حبس
محکوم شد. و پس از مدتي با وساطت سيدضياء از زندان انگـليس ها آزاد و بـه ايـران

بازگشت. سيدضياءالدين طباطبائي در مصاحبه اي اظهار داشته است که:
... پس از دستگيري کاظم توسط انگليسي ها٬ من در تهران با وثوق الدوله صـحبت

١٢. صعود محمدرضاشاه به قدرت يا شکوفايي ديکتاتوري ٬ ص ٩٩.

کردم و کاظم را به تهران آوردند... ١٢

تغيير حکم وي و پادرمياني وثوق الدوله و سيدضياء در آزادي کـاظم خان از نکـات
سؤال برانگيز اين قضيه مي باشد٬ سيدضياء درباره علت وساطتش مي گويد به خواهش
آزاده خانم خواهر کاظم خان نزد وثوق الدوله رفته است. کاظم خان پس از بـازگشت بـه
تهران به يکي از معتمدين دولت انگلستان در ايران تبديل شد و به همکاري و همراهي با
انگلوفيل هاي ايران پرداخت و به دولت بريتانيا بسيار خدمت کرد. وي پس از آمدن به
ايران با کمک سيدضياء به استخدام ژ اندارمري درآمد. سـيدضياءالديـن در ايـن مـورد

مي گويد:
... مشکل بود که براي او کاري پيدا کرد تا آخراالمر من براي او در ژاندارمري کاري
پيدا کردم و همين که صحبت مأموريت به قفقاز به ميان آمد او را به عنوان آتاشه

١٣. پيشين٬ ص ٩٩.

ميليتر با خود بردم. ١٣
اولين مأموريت کاظم خان سياح در ژ اندارمري٬ مـاجراي دسـتگيري مـاشاءاهللخـان
 کاشي در مرداد ١٢٩٨ش بود. فرماندهان اين عمليات را وثـوق الدوله شـخصًا از مـيان



افسران ژ اندارمري برگزيده بود. ازجمله افسراني که در اين مأمـوريت شـرکت داشـتند
عبارت بودند از رئيس گارد ماژور فضل اهلل اميرسپاهي٬ سلطان عبداهلل مغيث الدوله امير

١٤. محمدرضا خسروي. طغيان نايبيان در جريان انقالب مشروطيت ٬ تهران٬ به نگار٬ ٬١٣٦٨ ص ٣٠٣.
١٥. خاطرات سياسي٬ مجموعه خاطرات (باقر بقائي) ٬ تهران٬ فردوسي٬ ايران و اسالم٬ ٬١٣٦٢ ص ٢٥٣.

عالئي و سلطان تورج امين. ١٤ در اين مأموريت کاظم خان فرمانده توپخانه بود. ١٥ نيروي
برگزيده وثوق الدوله توانستند با موفقيت مأموريتشان را به انجام رسانند.

دوره دوم رئيس الوزرائي وثوق الدوله٬ مصادف بود بـا وقـايع مـهمي چـون انـقالب
روسيه ٬ و انـعقاد قـرارداد ١٩١٩م. ايـن قـرارداد در ايـران سـر و صـداي بسـيار کـرد و
وثوق الدوله عاقد اين قر ارداد٬ مورد حمله شديد روزنامه نگاران٬ نويسندگان و عده اي از
سياستمداران قرار گرفت٬ ولي انگلوفيل ها به حمايت از او بر خاستند. يکي از موافقين
اين قر ارداد٬ سيدضياءالدين طباطبائي بود که در آن زمان مديريت روزنـامه رعـد را بـه
عهده داشت٬ وي علنًا از اين قرارداد در نشريه اش حمايت مي کرد و اجراي آن را «براي
ايران يک اقدام ضروري همانند يک عمل جراحي دانست که براي نـجات جـان بـيمار

١٦. ابراهيم صفايي. وثوق الدوله ٬ تهران٬ کتابسرا٬ ٬١٣٧٤ ص ١٢٦.

چاره اي جز انجام آن نيست». ١٦
بعد از انقالب بـلشويکي در روسـيه و بـه دليـل بـروز تـمايالت اسـتقالل طلبانه در
آذربايجان مشکالتي در زمينه مسائل گمرکي و پست بين ايران و قفقاز به وجود آمده بود.
مشکل اساسي بر سر مصادره اموال ايرانيان ساکن اين منطقه و رساندن تسليحات بـه
قواي جنگلي ها در ايران بود٬ دولت وثوق الدوله به منظور حل ايـن مشکـالت و بـراي
بستن قر اردادهاي تجاري هيئتي را به رياست سيدضياءالدين طباطبائي به قـفقاز اعـزام
کرد که در تاريخ دوم آذر سال ١٢٩٨ از راه انزلي به قفقاز حرکت کردند٬ اعضاء اين هيئت
باقر کاظمي٬ غالمرضا نورزاد٬ رضا فهيمي٬ ابـراهـيم زنـد٬ و سـروان کـاظم خان سـياح

١٧. پيشين٬ ص ١٢٨.

بودند. ١٧ کاظم خان از افراد مورد اعتماد سيدضياء و محافل انگلوفيلي بود. وي در اين
سفر با سمت آتاشه نظامي هيئت سيدضياءالدين را همراهي مي کرد. سيدضياء در همين
سفر به کاظم خان سياح مي گويد اگر پانصد نفر مسلح داشتم اوضاع مملکت را عوض

١٨. ديدارها و يادگارها . محمدعلي جمالزاده٬ آينده٬ شماره ٬٧ سال ٬١٣٦٠ ص ٢٠٩.

مي کردم. ١٨ در همين ايام کلنل اسمايس و چند نفر انگليسي ديگر در قفقاز بودند که طبق
قرارداد ١٩١٩ به استخدام ايران درآمده و براي تشکـيالت ژانـدارمـري رهسـپار ايـران
بودند٬ آنها قبل از حرکت يک شب شام را مهمان سيد ضياءالدين بودند. کاظم خان در

اين مجلس کلنل اسمايس را مي بيند٬ سيدضياء راجع به اين برخورد مي گويد:



ديدم کاظم چشمش به يکي از صاحب منصب ها که افتاد گفت اين همان کسي است

١٩. زندگي سياسي سيدضياءالدين طباطبائي ٬ ص ٢٧٢.

که مرا در بغداد اسير کرد. ١٩

اين ديدار و دوستي باعث شد در بازگشت به ايران سياح با فرماندهان انگليسي رابطه

٢٠. روزنامه خاطرات عين السلطنه ٬ ج ٬٨ ص ٥٩٩.

نزديک تري پيدا بکند. عين السلطنه مي گويد: «کاظم خان... نوچه خوب اسمايس بود.» ٢٠
باالخره اين هيئت پس از بستن چند قرارداد در اسفند همان سال به ايران بازگشت.

بريتانيا براي پيشبرد مقاصدش در ايران طرح هاي مختلفي را به صورت هم زمان و به
موازات همديگر پيش مي برد. در جايي که وزارت خارجه انگلستان درصدد اجراي مفاد
قرارداد ١٩١٩م بود وزارت جنگ و وزارت هـندوستان آن کشـور طـرح کـودتايي را بـا
استفاده از انگلوفيل هاي ايراني ريختند. ازجمله ابزارهايي که براي تحقق اين کودتا تهيه
ديدند تشکيل کميته اي به نام آهـن يـا زرگـنده بـود کـه ريـاست آن را سـيدضياءالديـن
طباطبائي به عهده داشت. اين کميته داراي نقش مهمي در به ثمر رسيدن کودتا داشت
ولي اطالعات درباره آن بسيار اندک است. منابع در مورد تعداد و اسـامي اعـضاي آن
اختالف نظر دارند. حسين مکي از چهارده نفر به عنوان اعضاء اين کميته نام مي برد که
کاظم خان سياح نيز يکي از آنهاست. عباس اسکندري دومين منبع در اين خصوص است
که اعضاي کميته را هشت ايراني و سه انگـليسي بـه نـام هاي ژنـرال آيـرونسايد٬ کـلنل

٢١. حسين مکي. تاريخ بيست ساله تهران ٬ ج ٬١ نشر ناشر٬ ٬١٣٦١ ص ١٨٩ و مذاکرات مجلس٬ دوره پانزدهم٬ ص
.٢١٤٥

اسمايس و سر والد اسمارت ذکر مي کند. ٢١ کتاب حيات يحيي منبع موثق ديگري درباره
اين موضوع است که نامي از کاظم خان به عنوان عضو کميته نمي برد. درباره عـضويت
کاظم خان در کميته به نظر مي رسد با توجه به نقش وي در کودتا و شرکتش در کابينه سياه

مي توان به گفته مکي اعتماد کرد و او را يکي از اعضاي کميته آهن دانست.
اقدام ديگر انگلستان بـراي تـحقق بـخشيدن بـه کـودتا بـرکناري اسـتاروسلسکي از
فرماندهي قزاقخانه بود. پس از موفقيت در اين کار کلنل اسمايس درصدد برآمد از وجود

٢٢. استفاني کرونين. ارتش و حکومت پهلوي ٬ ترجمه غالمرضا علي بابابي٬ تهران٬ خجسته٬ ٬١٣٧٧ ص ١٥٨.

کاظم خان سياح و مسعودخان کيهان ٢٢ که از افسـران ژانـدارمـري بـودند بـراي تـربيت
نيروهاي قزاق مستقر در قزوين استفاده کند. وظيفه آنها در قزوين تعليم قزاق ها و آشنا

٢٣. حاکم نظامي صبح کودتا ٬ سپيد و سياه٬ شماره ٬٦٥٠ ٦ اسفند ٬١٣٤٤ ص ٢.

کردن آنها با اصول نظام مدرن بود. ٢٣ شايد مهم تر از همه ايـن وظـايف نـقش آنـها در



[١٧٨٤-١ ] سيد ضياءالدين طباطبايي نخست وزير و وزير داخله به اتفاق جمعي از همکاران خود در ايام کودتا

برقراري ارتباط نزديک ميان دو نيروي قزاق و ژ اندارمري بود که در طي سال هاي گذشته
رقابت داشتند ولي در جريان کودتا اين دو نيرو با هماهنگي کامل در به انجام رساندن
 کودتا همديگر را ياري دادند. حضور کاظم خان سياح و ديگر افسران ژ اندارمري تضمين
حمايت ژ اندارمري از کودتا بود. کاظم خان عالوه بر تربيت نـظامي قـزاق هـا بـه هـمراه
اسمايس با سمت بازرس به گيالن رفت. وظيفه او در اين سفر بازرسي اردوهايي بود که

٢٤. حسين مکي. تاريخ بيست ساله ايران ٬ ج ٬٢ تهران٬ علمي٬ ٬١٣٢٤ صص ١٠-١١.

با بلشويک هاي روسيه و کمونيست هاي ايراني در حال جنگ بودند. ٢٤ وظيفه ديگري که
به عهده کاظم خان سياح گذاشته شد سمت مترجمي ژنرال آيرونسايد در بازديد وي از

٢٥. حسين مکي. تاريخ بيست ساله ايران ٬ ج ٬١ تهران٬ نشر ناشر٬ ٬١٣٦١ ص ١٩٦.

اردوگاه قزاق هاي مستقر در آق بابا بود. ٢٥ اين بازديد از اهميت خاصي برخوردار است.
چرا که ممکن است انتخاب رضاخان به عنوان فـرمانده نـظامي کـودتا در هـمين زمـان

صورت گرفته باشد. آيرونسايد در اين باره مي نويسد:
رفته رفته توجه من و سرهنگ اسمايس به واحد (آترياد) تبريز جلب شد جايي که
ساده ترين مشق هاي نظامي پيشرفته ترين آنها بود... فرمانده آنها مردي بلندقامت بود



که طول قدش از شش پا تجاوز مي کرد... نامش رضاخان بود. بدين ترتيب مردي که
بنا بود در سرنوشت کشورش تأثير آن همه عظيم برجاي گذارد رفته رفته مورد توجه

٢٦. سر ادموند آيـرونسايد. خـاطرات سـري آيـرونسايد ٬ مـؤسسه پـژوهش و مـطالعات فـرهنگي٬ رسـا٬ ٬١٣٧٣
صص ٢٠٤-٢٠٥.

قرار گرفت. ٢٦
اما منابع درباره چگونگي انتخاب رضاخان با هم اختالف نظر دارند. اردشير جي

٢٧. جستارهايي از تاريخ معاصر اير ان٬ ظهور و سقوط سلطنت پهلوي ٬ تهران٬ مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي٬
٢٨. ديدارها و يادگارها ٬ آينده٬ ج ٬٧ ص ٬١٣٧٠.٢١٠ ج ٬٢ ص ١٥١.

ريپورتر مدعي است که رضاخان را او به آيرونسايد معرفي کرده است. ٢٧ اما سيدضياء
در اين خصوص مي نويسد:

يک شب کاظم (سياح) که با مسعود (کيهان) اغلب شبها از قزوين به تهران مي آمدند
و با هم بوديم و باز مي گشتند به من گفت آيا يادتان هست که مي گفتيد با پانصد نفر
اوضاع را به هم مي زنيد حاال چهار هزار قزاق در قزوين است. من پرسيدم آيا مي توان
از آنها استفاده کرد. گفت بله. از دو هزار نفر آنها مي توان خوب استفاده کرد. بنا شد
دست به کار بشويم... اميرموثق هم در قزوين رسمًا رئيس قوا بود. با او يک شب
صحبت کرديم که مجري خيال ما بشود و قوا را او به تهران بياورد. رسمًا گفت من دل
اين کار را ندارم. دور مرا قلم بگيريد. کاظم هم گفت براي آوردن قزاق من بايد لباس
قزاقي بپوشم و اين ننگ را من قبول نمي کنم و از اين قبيل صحبت ها... لهذا از کاظم
و مسعود پرسيدم در ميان صاحب منصبان آنجا کي قابليت دارد قزاق ها را به تهران
بياورد. گفتند رضاخان... لهذا کاظم و مسعود مأمور حاضر کردن رضاخان شدند. در
آن وقت رضاخان به کاظم و مسعود و زمان خان و اميرموثق سالم مي داد. ولي هر

وقت وارد اطاق دفتر آنها مي شد آنها هم به او دست مي دادند. ٢٨

فرماندهان نظامي و سياسي کودتا انتخاب شدند. کميته هايي که بايد هماهنگي هاي
الزم را به عمل آورند تشکيل شده و به فعاليت پرداختند. اما انگليس ها براي اطمينان از
تحقق کودتا در کنار اين تشکيالت که فرماندهي نظامي آن با رضاخان و رهبري سياسيش
با سيدضياء بود تشکيالت ديگري به وجود آوردند که اگر به هر دليلي رضاخان نتوانست
عهده کار برآيد جانشيني براي او داشته باشند. آيرونسايد براي تأمين اين هدف بصير از
ديوان (سپهبد فضل اهلل زاهدي) را انتخاب کرد و به عنوان حاکم نظامي به قزوين آورد.
بصير ديوان حتي کابينه اش را هم تشکيل داده بود يکي از اعضاي کـابينه او کـاظم خان
سياح بود. اين گروه جنبي در قزوين شب ها در منزل ميرزا علي اکبرخان ستوده (شوهر



خواهر کاظم خان سياح) گرد آمده و برنامه کودتا را بررسي مي کردند. کاظم خان اخـبار
جلسات را براي آيرونسايد مي برد و رابط بين اين گروه و قـزاق هـا بـود. بـعد از مـدتي
انگليس ها ديگر صالح نديدند که اين گروه به کارش ادامه دهد بنابرايـن بـه کـاظم خان
دستور دادند از فعاليت آنها جلوگيري کند. وي نيز همان شب در جلسه شرکت کرد و
اعالم نمود دولت از فعاليت آنها آگاه شده و قصد دستگيريشان را دارد بـا ايـن تـرفند

٢٩. رضا نيازمند٬ رضاشاه از تولد تا سلطنت ٬ لندن٬ بنياد مطالعات ايران٬ ٬١٣٧٥ صص ٢٤٧-٢٤٨.

اعضاي گروه را از قزوين متواري کرد. ٢٩
زماني که نيروهاي قزاق به فرماندهي رضاخان از قزوين عازم تهران شدند٬ کاظم خان
نيز همراه آنها بود وي درباره مسئوليت هايش مي گويد: من رئيس ستاد ستون بـودم در
سمت حلقه ربط ميان فرمانده سـتون و فـرماندهان قسـمت ها ابـالغ کننده دسـتورها و

٣١. پيشين٬ ص ٣٠.٢. حاکم نظامي صبح کودتا ٬ ص ٢.

طراحي نقشه حرکت. ٣٠ در مسير حرکتشان به تهران در شـاه آباد مـالقات مـهمي مـيان
رهبران اصلي کودتا صورت گرفت. سيدضياء که به همراه مسعودخان کيهان از تهران به
شاه آباد آمده بود به عالوه رضاخان ميرپنج٬ احمد اميراحمدي و کاظم خان سياح در اين

جلسه شرکت داشتند. کاظم خان درباره اين جلسه مي گويد:
هنگامي که سيد ضياء و رضاخان ميرپنج روبه رو شدند٬ من خودم را ميان آنها قرار
داده بودم و با صداي بلند گفتم: آشنا بشويد ميرپنج رضاخان فرمانده ستون٬ آقاي

سيدضياءالدين مدير روزنامه رعد...

اين شايد يکي از مهم ترين و جالب ترين نکته هاي تاريک کـودتا بـاشد. تـا پـيش از
رسيدن ستون به شاه آباد ميرپنج رضاخان نمي دانست که چه کسي به ديدنش خواهد آمد
و سيدضياءالدين هم هرگز براي انجام کار مهمي با رضاخان روبه رو نشده بـود. ٣١ ايـن
جلسه از اهميت زيادي برخوردار است زيرا سيدضياء رهبر سياسي و رضـاخان رهـبر
نظامي کودتاي انگليسي به ادعاي کاظم خان براي نخستين بار با همديگر مالقات کردند.
در اين جلسه يکي از کـودتاچيان مسـئله هـمکاري بـعد از فـتح تـهران را مـطرح کـرد.

سيدضياء به گفت وگوها پايان داد و کاظم خان سياح نقل مي کند٬ سيدضياء گفت:
ما همين االن يک قسم نامه اي تنظيم مي کنيم قسم نامه اي که به قيد قرآن هر پنج نفر آن
را امضا خواهيم کرد و تکليف هر پنج نفر را براي هميشه بـا هـم روشـن خـواهـد
ساخت. کاظم قلم و کاغذ بردار و بنويس. متن نوشته به يادم نيست اما مضمون شبيه
اين بود: بسم اهلل رحمان رحيم٬ ما امضاکنندگان ايـن قسـم نامه قـرآن کـريم را گـواه
مي گيريم که چنانچه پس از خاتمه کاري که مصمم به انجام آن هستيم و در راه اجراي



آن هدفي جز نجات مادر وطن از چنگ اجانب در حفظ تماميت و استقالل اين آب و
خاک را نداريم شاهد موفقيت را در آغوش گرفتيم و آنگاه به عللي ميان ما اختالف
نظر بروز کرد و توفير سليقه پيدا شد و در همه موارد و در همه احوال جان آن چهار
تن ديگر را از هر گونه گزندي در امان بداريم و نسبت به جان يکـديگر سـوءقصد
ننمائيم. خداي ما قادر مـتعال و کـتاب مـقدس نـاظر بـه اجـراي ايـن سـوگندنامه

٣٢. زندگي سياسي سيدضياء ٬ ص ٢٧٩.

هستند. ٣٢

هر پنج نفر زير آن را امضاء کردند بعد از آن درباره چگونگي تسخير تهران تصميم
گرفتند و قرار شد که سپهبد اميراحمدي به همراه واحدهاي سوار و توپ هاي صحرايي
سريع خودش را به نزديک تهران برساند و رضاخان هم بـا سـتون پـياده حـرکت کـند.
همچنين تصميم گرفته شد که جاده قزوين به تهران يک طرفه شود و از رفتن اشخاص به

ان اميراحمدي ٬ به کوشش غالمحسين زرگـري نژاد٬ مـؤسسه پـژوهش و مـطالعات ٣٣. خاطرات نخستين سپهبد اير
٣٤. زندگي سياسي سيدضياء ٬ ص ٢٨٠.فرهنگي٬ ٬١٣٧٣ ج ٬١ ص ١٦٨.

تهران ممانعت به عمل آيد. ٣٣ بدين ترتيب به سوي تهران حـرکت کـردند و شب سـوم
حوت همه قشون در مهرآباد تهران جمع شدند٬ سيدضياءالدين ميرپنج رضاخان را بـه
عنوان رئيس ديويزيون قزاق انتخاب کرد و آخرين صحبت ها و قرارها گذاشته شد و قوا
ارتخانه ها٬ تلگرافخانه ها و مـراکـز مـهم به تهران رفت٬ قزاق ها بالفاصله کالنتري ها٬ وز
شهر را تصرف کردند٬ ٣٤ پس از فتح تهران در تاريخ ٤ اسفند از طرف ميرپنج رضاخان
رئيس ديويزيون قزاق اعالميه «حکم مي کنم» در ٩ ماده صادر شد که در ماده آخـر آن
کاظم خان سياح به سمت کمانداني (فرماندار نظامي) تهران انتخاب و مأمور اجراي مواد

٣٥. عبداهلل مستوفي. تاريخ اجتماعي و اداري دوره قاجاريه شرح زندگاني من ٬ تهران٬ زوار٬ ٬١٣٤٣ جلد ٬٣ ص ٢١٥.

فوق گرديد. ٣٥ البته حکم حکومت نظامي تهران در ١٢ حوت به امضاي سيدضياء صادر
شد. در اين حکم آمده است که:

چون مصالح کنوني با مقتضيات تصميم دولت در تهيه موجبات نظم و امـنيت و
تشييد مباني عدل و رفاهيت عمومي وجود اشخاص اليق فعالي را براي حکمراني
تهران ايجاب مي کند که از امور کشوري و لشکري کامًال آگاه و مطابق مقصود و نيات
دولت بتواند وظايف حکومت نظامي را اجرا و وسايل تأمين و آسايش اهالي را که
نخستين نظر دولت حاضر است فراهم سازد جناب آقاي لي تنان کلنل کاظم خان که
از صاحب منصبان تربيت شده اليق ژاندارمري و از هر حيث محل وثوق و اعتماد
دولت است به سمت حکومت نظامي تهران منصوب و برقرار مي شود که موافـق



تعليمات و نظامات مقرره در حفظ انتظامات شهر و تأمين اهالي الزمـه جـديد و
اهتمام را به عمل آورده و مقررات حکـومت نـظامي را کـامًال بـه مـوقع بـه اجـرا

٣٦. زندگي سياسي سيدضياء ٬ ص ٢٩١.

گذارد.» ٣٦

ولي کاظم خان سياح در همان روز کودتا از درجه سرواني به کلنلي (سرهنگ) ارتقاء پيدا
کرد و مأمور دستگيري وستداهل و خلع سالح نظميه شد و توانست بدون درگيري آنجا
را به تصرف درآورد و ژنـرال وسـتداهـل رئـيس شـهرباني را در خـانه دسـتگير و نـزد
سيدضياءالدين به ستاد کودتا آورد. سيدضياء وي را از سمتش برکنار کرد و اعالم نمود
نظميه از اين پس تحت فرمان کلنل کاظم خان حاکم نظامي تهران خواهد بود. همچنين
سيدضياء به کلنل سياح مأموريت داد که به همراه ژنرال وستداهل براي رفع نگراني شاه

٣٧. تاريخ بيست ساله ٬ ج ٬١ ص ٢٢٤ و زندگي سياسي سيدضياء ٬ ص ٢٨٣ و ٢٨٤.

به نزد وي در فرح آباد رفته و گزارش امور را بدهد. ٣٧ کلنل سياح خود مي گويد:
نيمه شب بود که به کاخ رسيديم٬ و همان ساعت شـاه را مـالقات کـرديم. شـاه از
وستداهل پرسيد ژنرال چه خبر است؟ ژنرال پاسخ داد من تحت نظر هستم از کلنل
بپرسيد شاه رو به من کرد و پرسيد چه شده؟ شما کي هستيد اين چه کـاري است
کرده ايد؟ من مثل يک مأمور وظيفه شناس با احترام جواب دادم قربان ما يک عده
وطن پرست هستيم بدون اينکه هيچ قصد سويي داشته باشيم وارد تهران شديم و
نسبت به اعليحضرت وفاداريم و فقط از کار حکومت ناراضي هستيم اعليحضرت
امشب را به راحتي استراحت فرمائيد فردا صبح مسئولين ستون قزاق گزارش را بـه

٣٩. پيشين٬ ص ٣٨.٢٨٧. زندگي سيدضياء ٬ ص ٢٨٦ و ٢٨٧.

عرض خواهند رسانيد و تقاضاهاي خود را معروض خواهند داشت. ٣٨

بعد از انجام اين وظـيفه سـيد ضـياء دسـتور دسـتگيري عـده اي از رجـال کشـور را بـه
کاظم خان داد. کاظم خان در اين باره مي گويد:

سيد ضياءالدين جلو آمد و دستش را روي شانه من گذاشت و به آرامي گفت اولين
وظيفه تو توقيف آدم هايي است که به نحوي از انحاء احساس مي کني مخل نظم و
آرامش و مخالف استقرار وضع تازه هستند و آنها را من به سه طبقه تقسيم کرده ام و
طبقه اول مهم ترين آنها هستند و بعد نام چند نفر را به عنوان مثال ذکر کرد از شنيدن

نام آنها تمام تنم لرزيد مثًال عبدالحسين ميرزا فرمانفرما. ٣٩



اما کاظم خان روايت ديگري نيز درباره دستوردهنده و اسامي دستگيرشوندگان دارد
او مي گويد:

چند روز قبل از شب سوم حوت براي انجام مأموريت محرمانه اي من از بيراهه روانه
تهران شدم و بالفاصله بعد از ورود به تهران به سفارت امپراتوري انگلستان و دفتر
مستر هاوارد شتافتم. کلنل فريزر نيز در دفتر هاوارد حضور داشت. پس از سالم و
عليک و احوالپرسي مختصر مستر هاوارد چند ورق کاغذ پيش روي من نهاد که نام
شايد بيشتر از هزار تن از شخصيت هاي برجسته تهران بر آن اوراق نوشته شده بود.
سپس روي به من نموده گفت شما بالفاصله بـعد از صـورت پـذيرفتن کـودتا بـه
کمانداني پايتخت منصوب خواهيد شد از شما مي خواهم که همه اين اشخاص که
نامشان در اين ليست آمده است شخصًا بازداشت کرده در قزاقخانه زنداني کنيد. من
گفتم شما چرا اين کار را از رضاخان نمي خواهيد؟ که او هم فرمانده قزاقان کودتاچي
است و هم بالفاصله بعد از وقوع کودتا به رياست ديويزيون قزاق منصوب خواهد
شد. هاوارد سکوت کرد و کلنل فريزر روي به من نمود و گفت مگر شما نمي دانيد که
در گذشته همين رضاخان بر در خانه بعضي از اين شاهزادگان و اشراف از آن جمله
شاهزاده کامران ميرزا و فرمانفرما يا قراول بوده و يا اسکورت کالسکه آنها و او روي
آن را ندارد که ولينعمتان و مخدومان سابق خود را دستگير کند و به زندان افکند... .
دو شب قبل از کودتا در آبيک بين راه قزوين و تهران٬ آن اوراق را به رضاخان ارائه
دادم و از او خواستم که شخصًا همه آن اشخاص که نامشان در آن ليست آمده است را
بازداشت کند و در قزاقخانه زنداني نمايد. رضاخان لبخند زد و گفت شما بالفاصله
بعد از پيروزي کودتا به سمت کمانداني پايتخت منصوب مي شويد و دستگيري اين

٤٠. سوابق رضاخان و کودتاي سوم حوت ١٢٩٩ ٬ محمدرضا آشتياني زاده٬ تاريخ معاصر ايران٬ کتاب سوم٬ ص
.١١١

اشخاص و زنداني کردن آنها از وظايف مسلم شماست». ٤٠

باتوجه به نقش انگلستان در کودتا و برنامه ريزي دقيق آنها روايت دوم کاظم خان قابل
قبول تر است خصوصًا که او اين سخنان را کمي قبل از فوتش اظهار داشته است. به هر
حال کاظم خان به وظيفه اي که بر عهده اش نهادند به خوبي عمل کرد و عده زيـادي از
رجال سرشناس را دستگير کرد. سردارمعظم خراساني (تيمورتاش) هم از جمله کساني
است که توسط کلنل کاظم خان دستگير شد. ظاهرًا نام سردار معظم در فهرست اوليـه
دستگيري ها نبوده است بلکه به دنبال صحبت هاي او بـا نـرمان وزيـرمختار انگـليس٬



[ تهران] ٬ اميرکبير٬ ٬١٣٢٣ ص ٩٦. ٤١. ملک الشعرا بهار. تاريخ مختصر احزاب سياسي انقراض قاجاريه ٬ ج ٬١

دستور دستگيري او صادر مي شود. ٤١ اعزاز نيک پي در اين خصوص مي نويسد:
در مهماني شام سفارت (که نيک پي مشخص نمي کند کدام سفارتخانه و کدام سفير)
سفير رو کرد به سردار و پرسيد نسبت به وقايع اخـير و دولت جـديد مـخصوصًا
شخص نخست وزير که انقالبي براي اصالح کشور به وجود آورده چه عقيده داريد؟
سردار معظم... گفت به عقيده من طولي نخواهد کشيد که ايشان رهسپار بغداد خواهد
شد و اميدوارم در آن موقع شما اتومبيلي در اختيار ايشان خواهيد گذارد که سـايه
خود را از سر اين مملکت کوتاه کند. ... چون به صورت سفير نگاه کردم گونه هايش را

٤٢. اعزاز نيک پي. تقدير يا تدبير ٬ تهران٬ ابن سينا٬ ٬١٣٤٧ صص ٢٩ و ٣٠.

گلگون و چشمان تيزش را در هيجان و ناراحتي ديدم. ٤٢

عين السلطنه در خاطراتش دستگيري تيمورتاش را به علت اختالف شخصي وي با
کلنل کاظم خان مي داند او مي نويسد:

قمارخانه لندن در قزوين باز شده.... الکسندر يوناني شريک کافه لندن که مقيم رشت
بود خواهرش را کاظم خان تازگي گرفته... سردار معظم خراساني وکيل مجلس هـم

٤٣. روزنامه خاطرات عين السلطنه ٬ ج ٬٨ ص ٥٩٩٠.

براي اين توقيف شد که گفته بود اين دختر چهار ماه در رشت خانه من بود. ٤٣

فرداي همان شب سيد ضياء دستور دستگيري سردار معظم را داد کـاظم خان هـم
بي فوت وقت يک صاحب منصب و چهار سرباز به خانه او فرستاد و سردار را پـياده از
خانه اش تا زندان عشرت آباد بردند. وساطت دوستان تيمورتاش همچون مـهدي فـرخ

ان عصر پهلوي از فروغي تا فردوست ٬ تهران٬ علمي٬ ج ٬٢ ١٣٧٢. ص ٩٦٢ و مهدي فرخ. ٤٤. محمود طلوعي. بازيگر
خاطرات سياسي فرخ ٬ تهران٬ جاويدان٬ بي تا٬ ص ٦٢.

(معتصم السلطنه) هم براي رهايي او ثمري نداشت. ٤٤
سيدضياءالدين طباطبائي در سوم فروردين ١٣٠٠ش قانون وصـول عـوارض را بـه
تصويب هيات دولت رساند و دايره اجراي شهرداري را مأمور وصول آن نمود و از يکم
ارديبهشت به اجرا گذاشته شـد ولي ايـن مـصوبه بـا مـخالفت عـمومي مـواجـه شـد و
اعالميه هايي در مخالفت با آن چاپ و منتشر شد. مردم در ميادين و خيابان ها عليه آن به
تظاهرات برخاستند و روحاني مورد وثوق مردم سيدعبداهلل گلپايگاني در مخالفت با آن
در ايستگاه راه آهن سخنراني عليه دولت و مصوبه آن کرد اما تظاهرات مردم به دستور



اکنده شدند و عوارض اندک انـدک وصـول کاظم خان سرکوب شد و تظاهرکنندگان پر

٤٥. ابراهيم صفايي. پنجاه خاطره از پنجاه سال ٬ تهران٬ جاويدان٬ ٬١٣٧١ ص ٢٣.

شد. ٤٥
در حکومت کوتاه مدت کابينه٬ سياهه مشاغل ديگري به کلنل کاظم خان واگذار شد

٤٦. گزيده روزشمار کودتاي ١٢٩٩ ٬ مجيد تفرشي٬ گنجينه اسناد٬ سال دوم٬ دفتر اول و دوم (بهار و تابستان)٬
٬١٣٧١ ص ٤٠.

وي در ٦ فروردين بـه ريـاست رژيـمان نـمره يک ژانـدارمـري يـوسف آباد ٤٦ و در ٢٧
ارديبهشت ١٣٠٠ش از طرف رضاخان وزير جنگ٬ به رياست ارکان حرب (ستاد ارتش)

ان از مشروطيت تا انقالب اسالمي ايران ٬ تهران٬ گفتار٬ ٬١٣٦٩ ج ٬١ ص ١٠٧. ٤٧. باقر عاقلي. روزشمار تاريخ اير

برگزيده شد. ٤٧
حکــومت کــودتاچيان مــدت زيــادي دوام نـياورد و در خـرداد ١٣٠٠ش بـر اثـر
مخالفت هاي شديد مردم سيدضياء توسط احمدشاه از وزارت عزل شد. او بالفاصله به
همراه ماژور مسعودخان وزير مشاور و کلنل کاظم خان حاکم نظامي تهران از راه عراق به
برلن رفت. سيدضياء مدتي ساکن آنجا بود و پس از مدتي به سوئيس رفت ولي کاظم خان

٤٨. باستاني پاريزي. تالش آزادي ٬ تهران٬ نوين٬ ٬٢٥٣٦ ص ٣١٧.

به همراه همسر قفقازيش در برلن باقي ماند. ٤٨ در مدت اقامتش در برلن با کمک افرادي
چون پورداود٬ جمالزاده٬ رضا تـربيت و کـريم طـاهرزاده بـهزاد مـجمعي تـحت عـنوان

مجلس دوستان تشکيل داد. طاهرزاده بهزاد در مورد اهداف اين مجمع مي نويسد:
مـجمعي بـراي اصـالحات تشکـيل داده و مشـغول مـطالعه و تـدوين يک نـقشه
دامنه داري جهت آينده ايران شديم. اين مجمع بـا سـر جـنباناني کـه در پـايتخت و
اکنده بودند مشغول مکاتبه شده و طولي نکشيد که با آنان شهرهاي بزرگ ايران پر
رابطه پيدا کرده به اين ترتيب يک مرکزيت طرف توجه و اعتماد در برلن تشکـيل

[ تهران] ٬ اقبال٬ ٬١٣٦٣ ص ٣٧٧-٣٧٦. ٤٩. کريم طاهرزاده بهزاد. قيام آذربايجان در انقالب مشروطيت ايران ٬

گرديد. ٤٩

درباره فعاليت اين مجمع اطالع چنداني در دست نيست و نمي توان به قطعيت ميزان
تأثير آن را مشخص کرد طاهرزاده بهزاد مدعي است که از تأثيرات اين مجمع تشکيل و
فعاليت مجدد احزاب دمکرات و اعتدالي بوده است. بعد هم به اين دليل که بعضي از
مؤسسين مجمع برلن را ترک کردند فعاليت آن تضعيف شد و سرانجام بخشي از وظايف

٥٠. پيشين٬ ص ٣٧٧.

آن را مؤسسه ايرانشهر برعهده گرفت. ٥٠ کاظم خان سـياح مـدت ها در خـارج از کشـور



زندگي کرد ولي به طور دقيق مدت اقامت و فعاليت هاي ديگـر وي در اروپـا مشـخص
نيست.

کاظم خان سياح همان طور که شرح داده شد از چهره هاي مهم و کارساز کودتا بود اما
اين مهره انگليس که در مقطع کودتا به سرعت پيشرفت کرد و مناصب مهمي را در اختيار
گرفت بعد از کودتا و با به سلطنت رسيدن رضاخان بـراي تـصدي مـقام هاي نـظامي و
دولتي از وي دعوتي به عمل نيامد و در طول اين مدت کارهايي به او واگذار شـد کـه
مناسبتي با نقش وي در تحقق کودتا و زمينه سازي براي استقرار سلطنت پهلوي نداشت٬
تنها پس از اشغال ايران توسط متفقين و تبعيد رضاشاه بود که به او در سـال ١٣٢١ش

٥١. ابراهيم صفائي. پنجاه خاطره از پنجاه سال ٬ تهران٬ جاويدان٬ ٬١٣٧١ ص ١٣٥.

رياست اداره پيشه و هنر اصفهان واگذار شد. ٥١ وي در اين مدت مشاغل ديگري چون
استانداري٬ نـمايندگي سـازمان بـرنامه و مـديرکلي وزارت کشـور را بـه عـهده داشت.

٥٢. درباره اين مشاغل اطالعات جسته گريخته اي وجود دارد که به هر يک از آنها در سندي اشاره شده است.
[ تـهران] منابع آن عبارتند از گز ارش هاي محرماني شهرباني (٢٨-١٣٢٧ش) ج ٢ به کـوشش مـجيد تـفرشي.
مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران ٬ اسناد انتشارات سازمان اسناد ملي ايران٬ ٬١٣٧١ ص ٨-٢٥٧ و آرشيو اسناد

٥٣. پيشين٬ ص ١٣٨.شماره ٨٨-٩٤- ٥ و ٩٨-٩٠٧-٤.

نقش هاي حاشيه اي او ادامه يافت ٥٢ تا در زمان مناسب ديگري بتوان از اين مهره براي
اجراي بعضي مقاصد ضدملي استفاده کرد. در سال هاي پرالتهاب مـلي شـدن صـنعت
نفت و مبارزه با استعمار انگليس دوباره کاظم خان فعال شد او که سابقه شرکت و تشکيل
کميته هاي مخفي را داشت براي مبارزه با نهضت ملي شدن نفت و فراهم آوردن فضاي
مناسب جهت تحقق کودتاي ٢٨ مرداد کميته اي به نام کميته سياح را تشکيل داد. از آنجا
که فعاليت هاي اين کميته مخفي بود اطالع دقيقي درباره فعاليت هاي آن نداريم. ابراهيم

صفايي در خاطراتش مي نويسد:
کاظم خان در سال هاي ١٣٣٢-١٣٣١ش تعدادي از جوانان ميهن خواه را در گروهي

به نام شبکه سياح با هدف مبارزه با کمونيسم گرد آورد. ٥٣

رحيم زهتاب فرد از نمايندگان اقليت مجلس (جناح مخالف دکتر مصدق) و از پيروان
و همراهان سپهبد زاهدي که زيرنظر مستقيم وي فـعاليت مـي کرد و از اعـضاي شـبکه

سياح٬ در خصوص اين شبکه مي نويسد:
در نتيجه تماس با مخالفين سياسي آقاي دکتر مصدق مـتوجه يک دسـته مـؤثري
گرديدم که افراد آن با ايمان قوي و اراده محکم بـر عـليه حکـومت وقت فـعاليت
مي کردند. اين تيپ که اغلب از شخصيت هاي بارز و تحصيل کرده و از آزاديخواهان



[١٨٠٥-١ ] رضاخان (نايب) به اتفاق جمعي از افسران روسي و ايراني



پاک تشکيل شده بود با طرح نقشه هاي عميق در مفتضح ساختن حکومت قدم هاي
بزرگي برمي داشتند. بدون اينکه مبالغه شود بايد صريحًا گفت که اين جبهه متشکل
از مرحله حرف تجاوز کرده و خود را آماده براي هر گونه فداکاري نشان مي داد و سّر
موفقيت اين افراد در اين بود که اکثرًا از کساني تشکيل يافته بود که هيچ گونه صدمه از
کابينه آقاي دکتر مصدق نخورده و حساب شخصي و اغراض خصوصي آنها را وادار
به مبارزه نکرده بود فقط امري که باعث اين صف آرايي شده بود اطالعات جامع و
دقيقي بود که يکايک آنها نسبت به سابقه و عمل و طرز سنجش و ادراک سياسي
آقاي دکتر مصدق داشته و باالتر از همه متوجه عواقب خطرناکي بودند که درنتيجه
حکومت آقاي مصدق السلطنه عايد ايران مي گرديد. جلسات اين گروه در منزل يکي
از شخصيت هاي بارز و فداکار ايران آقاي کاظم سياح تشکيل شده و اين جمعيت
معروف به شبکه سياح شده بود. من در نتيجه همکاري مستقيمي که با اين شبکه
داشتم بيش از پيش نسبت به آينده ايران اميدوار گرديدم٬ زيرا مشاهده مي کردم که
عده افراد برجسته و باتجربه با جمع آوري جمعي از جوانان وطن پرور و با پرنسيب
نقشه واژگون ساختن حکومت وقت را عملي مي سازند. يکي از وظايفي که در اين
جمعيت به عهده من محول گرديد تهيه مقاالت سياسي و چاپ و پخش آنها بود که
شخصًا با دستگاه پل کپي مطالب را چاپ و منتشر مي ساختم. اين مقاالت که اکثر
توسط خبرگزاري ها به خارجه مخابره و در مطبوعات مهم دنيا درج مي گرديد تأثير
عميقي در افکار عمومي و در خط مشي دولت وقت مي بخشيد. ... البته ما در اين
مختصر نمي توانيم و شايد نيز مجاز نباشيم بيش از ايـن نسـبت بـه فـعاليت ايـن

٥٤. رحيم زهتاب فرد. غوغاي نفت ٬ بي جا٬ بي نا٬ بي تا٬ صص ٣٠٢-٣٠٤.

جمعيت و اثرات مترتبه بر آن بحث بنمائيم. ٥٤

با توجه به اين مطالب و ارتباط نزديک اعضا بـا سـپهبد زاهـدي حـداقـل مشـخص
مي شود که فعاليت اين شبکه هم گام با انگلستان و آمريکا درصدد سرنگوني دولت دکتر
مصدق و انجام کودتا بوده است. فعاليت در اين شبکه شايد آخرين اقدام مهم کاظم خان
سياح بود و پس از آن اطالعي از فعاليت هاي سياسي و اجتماعي او در دست نيست. وي

در سال ١٣٤٩ش بر اثر بيماري سخت که چندي گرفتار آن بود فوت کرد.




