
  

  اشغال ايران در جنگ جھانی دوم: گفت وگوي مظفر شاھدي با دکتر باقر عاقلي درباره

 درباره دکتر عاقلی

تحصیالت دوران ابتدايي و . ش در شھر قزوين متولد شد 1308دکتر باقر عاقلي فرزند حجت االسالم شیخ محمد فقیه در سال 
شد و در ســال  متوسطه خود را در اين شھر گذراند و براي ادامه تحصیل و اخذ گواھي ششم متوسطه وارد مدرسه دارالفنون 

صیل  1331در سال . ش ديپلم گرفت 1327 فارغ التح ش از دانشکده حقوق دانشگاه تھران در رشته علوم سیاسي و قضـايي 
ئل گرديـد و در سـال  1334سپس براي ادامه تحصیل وارد مدرسه علوم اداري شد و در سال . شد سانس نا جه فـوق لی به در

 .در دانشکده حقوق دانشگاه تھران از رساله دکتراي خود دفاع کرد 1338

ھاي آن روزگـار  وارد عرصه مطبوعات و روزنامه نگاري شد و در بسیاري از مجالت، نشريات و روزنامـه 1328دکتر عاقلي از سال 
لب مي...  و تھران مصور، خواندنیھا، سپید و سیاه، صداي مردمنظیر  شت مقاله و مط شريات و . نو با ن ايشـان ھمکـاري خـود 

چاپ  ھاي مختلف را تا سالھاي بعد ادامه داد و ھنوز ھم ھر از چندگاه مقاالتي از ايشان در روزنامه روزنامه ھا و نشريات کشور 
سال . رسد مورد مي 2000ھا به بیش از شمار مقاالت وارد شده ايشان در نشريات و روزنامه. شود و منتشر مي دکترعـاقلي از 

یش از . کرد چند سالي در مدرسه عالي بازرگاني، حقوق اداري و تبلیغات بازرگاني تدريس مي 1340 عنـوان کتـاب  25تاکنون ب
نخست : عناوين برخي از مھمترين کتب ايشان عبارت است از. در عرصه تاريخ معاصر ايران از ايشان چاپ و منتشر شده است

يران ايـران حال رجـال سیاســي و نظـامي ايـران در دو جلـد، روزشـمار تـاريخ ايــران، وز لد، شـرح  سه ج رضاشـاه و قشـون  در 
شھريور ، میرزا احمد خان قوام السلطنه، داور و عدلیه، متحدالشکل مه تیمورتــاش، 1320فروغـي و  صرت ، زندگینا زندگینامـه ن
 ... و زندگي و خاطرات دکتر احمد متین دفتري، اي زندگي و خاطرات محمد ساعد مراغه، الدوله فیروز

ید، قبـل از اشـغال  با تشکر از حضرتعالي که قبول زحمت فرموده و در اين گفت وگو شرکت کرديد، به عنوان اولین سؤال بفرماي
 ايران در جنگ جھانی دوم رضاشاه چه رويکردي نسبت به جنگ و طرفین متخاصم داشت؟

عده 1318جنگ جھاني دوم در تابستان  اي  شمسي آغاز شد ابتدا توسط آلمان با حمله به لھستان آغــاز گرديــد در آن ھنگـام 
در ماھھاي اول  و عده آنھا در حدود ھفتصد نفر بود. ھاي مختلف تخصص داشتند در ايران مشغول کار بودند آلماني که در رشته

يک،  سه ، بلژ جنگ نیروي آلماني به سرعت پیشرفت کردند و خیلي از کشورھاي اروپايي را به تصرف خود درآوردند ماننـد فران
ند و چنـد کشـور ديگـر نگ مي. لھستان، سوئد، نروژ، ھل نده ج شاه آلمانھــا رابر جـم  1318دانسـت از ایـن رو در آبــان مـاه  رضا

متین . وزيري رسانید را به وزارت دربار برد و آقاي احمد متین دفتري را با سابقه سه سال وزارت عدلیه به نخست) وزير نخست(
نگ بیـن آلمانھـا و . دانست و با دولت مزبور روابط بسیار نزديکي داشت دفتري از طرفداران آلمان بود و زبان آلماني مي وقتي ج

ً به ايران  روسیه شروع شد آلمان به سرعت در روسیه پیشرفت کرد به طوري که به نزديک قفقاز رسید و بیم آن بود که سریعا
يران خواسـته آنھـا را انجـام   از طرفي انگلیس و امريکا طي نامه. برسد ھاي متعددي از ايران خواستار اخـراج آلمانھـا شـدند و ا

به طـوري  1320سرانجام در شھريور . نداد ند  جاوز قـرار داد قواي انگلیس از جنوب و قواي روس از شمال و غرب ايران را مورد ت
شھرھاي تبریـز، رضـائیه،  مد،  به تصـرف درآ که در چند ساعت نیروي دريايي ايران منھدم شد و شمال ايران نیز توسط روسھا 

یار داشـت دو لشـکر و دو تیـپ در تھـران  18در آن تاريخ ارتش ايران ظاھر .  و متصرف شدند اردبیل و غیره بمباران لشـکر در اخت
 .ھا تکمیل نشده بودند مستقر بودند که از ھر لحاظ کامل بودند ولي ساير لشکر

بر متفقیـن  ً درباره تصمیم شوراي عالي جنگ مبني بر مرخص کردن سربازان که به نوعي اعالم آتش بس و تسـلیم در برا لطفا
 .بود، توضیحاتي بفرمايید

بود از. روز ھشتم شھريور شوراي عالی جنگ در باشگاه افسران تشکیل گرديد یس : اين شورا عبارت  سرلشـکر ضـرغامي رئ
ستاد ارتش، سرلشکر بوذرجمھري فرمانده لشکر اول تھران، سرلشکر نقدي فرمانده لشکر دوم تھران، سرلشکر نخجوان وزير 

سرتیپ  جنگ، سرلشکر يزدان پناه فرمانده دانشکده افسران، سرتیپ علي رياضي، سرتیپ خسرواني فرمانده نیروي ھوايي، 
ين شـورا تصـمیم گرفـت کلیـه . رزم آرا، سرتیپ رياضي، سپھبد امیر احمدي فرمانده حکومت نظامي تھران و چند افسر ديگـر ا

تمام سربازان مرخص شدند و با پاي پیاده به سوي . تومان حقوق استخدام کنند 35سربازان را ترخیص و به جاي آنھا سرباز با 
به . شھرھاي خود رفتند عد از ظھـر روز نھـم شــھريور  شرکت کننـده را بـراي ب رضا شاه از اين تصمیم عصباني شد و افسـران 

اي از افسران که طرفدار آزادي سربازان شده بودند حمله نموده و با شمشیر سر لشـکر نخجـوان  سعدآباد دعوت کرد و به عده
 .وزير جنگ و سرتیپ رياضي را به شدت مضروب نمود

 روزي لقب گرفت؟چرا در طول دوران جنگ جھاني دوم ايران پل پی

انگلیس و امريکا . بايد عرض کنم وقتي جنگ آلمان و روسیه شروع شد و در اوايل جنگ پیشرفت آلمان در خاک روسیه زياد بود
ين  تصمیم گرفتند به روسیه کمک کنند تنھا راھي که وجود داشت و مي بود و از ا يران  سانند ا توانستند اسلحه بــه روسـھا بر
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 .نظر به ايران حمله کردند و ھمین امر باعث شکست آلمانھا شد

 دانید؟ در خلع رضا شاه از سلطنت تا چه اندازه مھم مي جنابعالي نقش محمدعلي فروغي را

 ً در مورد خلع رضا شاه بايد عرض کنم سبب آن فروغي ذکاء الملک بود بنده با بعضي از افراد اين خانواده نزديک بــودم مخصوصــا
گفتند انگلیسھا تصمیم داشتند، رضا شاه پــس  آنھا مي. آشنایي با مھندس فروغي و سه تن از فرزندان اسدي مرحوم داشتم

مي گـذارد حکومـت کـار  از استعفا، ايران بماند ولي فروغي معتقد بود او اگر در تھران باشد در تمام کارھا مداخلـه مي ند و ن ک
شد تـا  براي بردن رضا شاه به خارج از ايران از روز نھم شھريور حمله انگلیس در راديو. خود را بکند شروع  لي  ندن و دھ ھاي ل

توانست در مقابل روسیه و امريکا  مخفي نماند که قواي ايران ھرگز نمي. سرانجام او را با خفت و خواري به خارج تبعید نمودند
در تبريــز و در رضــائیه . در روزھــاي اول و دوم حملــه انگلیــس نــیروي دريــایي بـه کــل از بیــن رفــت.  و انگلســتان اســتقامت کنـد

سھا . روسھا عده زيادي از سربازان را نابود کرد   بمبارانھاي متوالي له انگلی تنھا لشکري که توانست مقاومت کند و جلوي حم
ً . را بگیرد لشکر کرمانشاه بود  .ساعت با انگلیس جنگید 48فرماندھي اين لشکر به عھده سرلشکر مقدم قرار داشت و جمعا

 تبعات سوء ناشي از اشغال کشور توسط متفقین براي مردم ايران چه بود؟ 

ند؛  براي خـود محـل اسـتقرار گرفت وقتي قواي روس و انگلیس و امريکا وارد خاک ايران شدند در تھران و ساير شھرھاي ايـران 
ماه  خیلي از ادارات و سربازخانه شد دو  یه  يران تھ ھا و بیمارستانھا در اختیار آنھا قرار گرفت و قوت ال يموت آنھا از شـھرھاي ا

شد. بیشتر طول نکشید که ايران دچار کمبود مواد غذايي شد سام آور  یار . گراني، سر کوپن در اخت غذايي را بـا  مواد  نان و 
ھاي شـھرھا عـده 1322و  1321سالھاي . دادند مردم قرار مي ای از  عده زيادي از مردم در اثر فقـر مردنـد و ھمـه روزه در خیابان

 .تا پايان جنگ اين وضع در ايران استقرار داشت. دادند بیماري جان مي

ند، ديــدگاھھاي خـود را  ً درباره داليل و عواملي که موجبات اشغال ايران توسط متفقین در جنگ جھاني دوم را فـراھم آورد لطفا
 بیان بفرمايید

براي  فکر اشغال ايران از آغاز جنگ بین المللي دوم در مغز دو آتش افروز جنگ به وجود آمد، ولي در آن ھنگام ضـرورت چنـداني 
طرف و  حمله ناگھاني و برق. اجراي اين فکر وجود نداشت يک  آساي قواي آلمان ھیتلري به روسـیه بـراي دولــت انگلسـتان از 

دولت اتحاد جماھیر شوروي از طرف ديگر اين فکر را تقويت نمود، به خصوص که دولت انگلستان و دولت آمريکا پس از مالقات و 
مــذاکره روزولـت و چرچیــل در اقیــانوس اطلــس و امضــای منشـور آتالنتیــک و انعقــاد يــک پیمــان مصــمم شــدند بـراي کمکھـاي 

لت و  در ھمان ايام استالین فھرستي از فوري. تسلیحاتي به شوروي ايران را اشغال نمايند شوروي را بـراي روزو ترين نیازھاي 
بدون شک رساندن کمک به شوروي ھم براي آن . چرچیل فرستاد و نمايندگاني بین واشنگتن، لندن و مسکو رفت و آمد کردند

 .گرفت کشور و ھم براي انگلستان جنبه حیاتي داشت و بايستي اين کمک در اسرع وقت انجام می

يکي از راه اقیانوس منجمد شمالي که در اين راه خطر يخبندان ممکن : براي رساندن کمک به شوروي چند طريق وجود داشت
بود بود در انجام برنامه ستک و مورمـانس  ين راه . ھاي کمک رساني وقفه ايجاد کنـد و ديگـري راه خـاور دور از طريـق والدي و ا

بور جنـگ يق را نمـي داراي يک مسافت طوالني يازده ھزار کیلومتري بود و از طرفي دولت ژاپن ھم اجازه ع داد،  افزار از ايــن طر
 .زيرا خود عضو محور بود

کوتاھترين و امنترين راه از طريق ايران بود که . راه ديگر راه بغازبسفر و داردانل بود ولي دولت ترکیه اين راه را مسدود نموده بود
فت و. پیوست خط آھن نھصد کیلومتري آن خلیج فارس را به درياي خزر مي ً در اين زمینه گ گـو  دولتھاي انگلیس و شوروي قبآل

ھريمن نماينده دولت آمريکا که براي مذاکره به مسکو سفر کرده بود ھمین راه را پیشنھاد کرده و اضافه نموده بود . کرده بودند
صمیم  که بايد براي تکمیل و توسعه اين خط طرحھايي نیز ارائه نمود و از ھمین جاست که انديشه حمله نظامي به ايران يک ت

 .قطعي بین کشورھاي انگلستان و شوروي در آمد

 متفقین براي فراھم آوردن مقدمات حمله به ايران به چه دستاويزھايي متوسل شدند؟

تیر مـاه  يل  ين رو از اوا کر مقـدماتي الزم بـود، از ا کردن ايـن ف غاز شـد 1320براي پیاده  ھايي آ ماه . بھانـه جویی ھم تــیر  روز ن
ين کشـور را  يران بــا سـوءظن نگريسـته و ا خبرگزاريھاي آزاد فرانسه خبري منتشر ساختند مبتني بر اينکه، دولت شوروي به ا

در ھمین روز سفیر تازه شوروي به نام اندره اسمیرنوف با تعلیمات جديـدي وارد تھـران . داند  مرکزي براي حمله به شوروي مي
شد و با نخست وزير و وکیل وزارت امور خارجه مالقات و از اقدام ايران در مورد اعالم بي طرفي در جنگ آلمان و شوروي اظھـار 
يران و شـوروي تکذيـب  تشکر و امتنان نمود و بالفاصله خبرگزاري تاس خبر خبرگزاري فرانسه آزاد را مبتني بر تیره بودن روابط ا

مورد انتقـاد قـرار مي کرد، مع يران  مان . دادنـد الوصف بعضي از جرايد خارجي روش و رفتار رضاشاه را در ا قاتي کـه در ھ در مال
يب  ظامي ايــران را تکذ روزھا بین علي منصور نخست وزير و سرريدر بوالرد وزير مختار انگلستان صورت گرفـت، بـوالرد اشـغال ن

شوروي . کرد و بي طرفي ايران را محترم شمرد سفیر  یس و اسـمیرنوف  ماه بـوالرد وزيـر مختـار انگل روز بیست و ھشت تـیر 
ني کردنـد يران ابـراز نگرا سلیم ايـن . تذکاريه مشترک به دولت ايران تسلیم نمودند و از حضـور اتبـاع آلمـاني در ا ھمزمـان بـا ت

که اتبـاع آلمانـي  تذکاريه سفیر ايران در مسکو و وزير مختار ايران در لندن به وزارت امور خارجه آن کشور احضار و تأکیـد کردنـد 
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دولت ايران به تذکاريه دولتین پاسخ داد و متذکر شد رفتار اتباع بیگانه در ايـران تحـت . مقیم ايران ھر چه زودتر بايد اخراج شوند
ولي دولت انگلستان در قبال اين . مراقبت کامل است و ھیچ گونه اقدامي از طرف آنھا علیه ھمسايگان ما انجام نخواھد گرفت

عراق  خود را بــه  به ايــران نیروھـاي نظـامي  براي حملـه  گفت و گوھا به ژنرال ويول فرماندھي نظامي ھندوستان دستور داد 
 .منتقل کند و او نیز ظرف يک ھفته برنامه کار خود را انجام داد و لشکر نھم ھندي را براي تجاوز به ايران، به بصره گسیل نمود

ھم  قدار اسـتعداد نظـامي و تسـلحیاتي فرا ً بیان فرمايید دو کشور روسیه شوروي و انگلستان براي حمله به ايران چـه م لطفا
 آورده بودند؟

ً  با توجه به قواي انگلیس و مقايسه آن با نیروي شوروي مالحظـه مي به ايــران کامـآل براي حملـه  يدگاه ايــن دو کشـور  شود د
سنگین بــه کـار . متفاوت بود نیروي گسـترده  روسھا بر آن بودند که براي درھم شکستن فوري و قطعي ھرگونه مقاومتي يک 

ھم : ارتش سرخ براي مقابله با نیروي ايران که عبارت بودند از. گیرند شکر ن شکر چھــارم آذربايجـان، ل لشکر سوم آذربايجـان، ل
بالغ بـر  12اردبیل، لشکر  15خراسان، لشکر  سھا  برآورد رو ً طبـق  ھـزار نفـر بودنـد،  37گرگان و لشکر دھم گیالن که مجموعا

له بــا . ھزار سرباز و ھزار تانک سنگین در مرز متمرکز ساخته بودند 120نیرويي معادل  یس بـراي مقاب در حـالي کـه قـواي انگل
گي  5کرمانشاه، لشکر  12نیروي دريايي جنوب، لشکر ششم خوزستان، لشکر  ستان آرايــش جن ً در خوز کردستان که احتیاطا

قط  16ھزارنفر بودند به اضافه  30يافته بود و طبق محاسبه انگلیسھا بالغ بر  نک، ف سبک بــه کـار  50سـرباز و  19000تا نک  تا
لت انگلیـس  تعداد ھواپیماھاي بمب افکن شوروي که نیروي زمیني را تقويت مي. گرفته بودند يي دو نیروي ھوا بر  کرد پنـج برا

مل مشـاھده کردنـد و  بود کـه در ع غیر از آن  ظامي ايــران  قواي ن بود، ولي آنچه مسلم است پیش بیني ھر دو کشور درباره 
 .توانستند به مواضع خود دسترسي پیدا کنند قواي تدارک ديده مي  شايد روسھا با يک پنجم

يي کـه مي. دولت انگلیس بر خالف دولت شوروي براي حمله به ايران آنچنان تدارکي نديده بودند به ايـران حملـه  قوا ستي  باي
نرال . کند تحت فرماندھي ژنرال آرچیباويول فرمانده قواي انگلیس در ھندوسـتان بـود سط ژ خود را تو ً دســتورات  وي مسـتقیما

نرال . نمود ب ـ کونیان فرمانده قواي انگلیس در عراق صادر مي.ادوارد يران بــه ژ به ا در لحظات آخر فرمانـدھي مسـتقیم حملــه 
جان آيــزل وود فرمانـده  نرال  ويلیام اسلیم فرمانده لشکر دھم ھندي واگذار شد و ژنرال جان تیارک فرمانده تیپ نھم زرھي و ژ

: دولت انگلیس قوايي که براي حمله به ايران تدارک ديده بود عبـارت بودنــد از. تیپ دوم زرھي دستیاران وي در اين حمله بودند
ھم  یپ ھجد ندي، ت کم ھ یپ بیسـت و ي لشکر دھم ھندي، لشکر ھشتم ھندي، تیپ دوم زرھي ھندي، تیپ نھم زرھـي، ت

 .ھندي، تیپ بیست و چھارم ھندي، تیپ بیست و پنجم ھندي و نیروي دريايي

 به نظر حضرتعالي چرا ارتش رضا شاه که آن ھمه براي تأسیس و تجھیز آن ھزينه شده بود، به سرعت از ھم فروپاشید؟

شد 4ھجوم متفقین به مرزھاي ايران سـاعت  غاز  مداد روز سـوم شـھريور آ يران کـه بــا . با تش صـد و بیسـت ھـزار نفـري ا ار
في در  6میلیاردھا لایر ھزينه از مالیات بیوه زن، دھقان زحمتکش، کارگران و کارمندان تأمین شده بود، ظرف  له بر روز چون گلو

يس  مقابل اشعه خورشید ناگھان ذوب شد و از بین رفت و به دنبال آن فرمانده کل قواي خود را به اسارت و تبعید به جزيره مور
فاعي بـه . فرستاد لت د ست حا بود، سـه روز نتوان ارتشي که فقط براي سرکوبي مردم و عشاير و زحمتکشان به وجود آمده 

 .خود بگیرد، يا عقب نشیني کرد يا فرار

متري مواجـه مي قواي ک ساب آنھـا احتمـاالً ســي ھـزار ســرباز  قواي نظامي انگلیس که براي حمله به ايران با  به ح شدند و 
انگلیسـیھا . ھزار سرباز و پنجاه تانک سبک بود 19رو براي برخورد با قواي ايران  گرفت از اين  مسلح ايران در مسیر آنھا قرار مي

ھر کـدام مي توانسـتند در مقابـل  معتقد بودند چون نیروھاي آنھا تعلیم گرفته و مانور ديده بودند لذا در جنگ چابکي داشـتند و 
ً اين تاکتیک نظامي آنھا صحیح و حساب شده بود  .چند سرباز ايراني استقامت کنند و تحقیقا

سلب  ً برتري دشمن چه از لحاظ نفرات و سالحھاي متعدد و آمادگي، فرصت مطالعه را از فرماندھان ايرانـي  به اين ترتیب طبعا
ند شان بود جان خـود و خانواد قط فکـر  . کرد، به طوري که بعضي امرا و فرماندھان آنچنان دستپاچه و حیران شده بودنــد کـه ف

شکر . ناگفته نماند قواي ايران نیز آنچنان مجھز نبود بود؛ دو ل آنچه ارتش ايران فراھم کرده بود ھمه را در دو لشـکر تمرکـز داده 
تأخیر بینـدازد قوي و بزرگ که مي ً اسـم بـي . توانست چنـد روز اشــغال تھـران را  سا حرک بودنـد و اسا شکرھا فاقـد ت لب ل غا

ً نفرات آنھا از يک تیپ ھم کمتر بود  .مسمايي به نام لشکر بر آنھا اطالق شده بود ولي غالبا

ھاجم نیروھـاي انگلیسـي در جنـوب  له بـا ت ً جريان سريع و زود ھنگام شکست و نــابودي نــیروي دريـايي رضاشـاه در مقاب لطفا
ً تشريح بفرمايید  کشور را مختصرا

يران را نـیز عھـده مرزي ا ً فرماندھي تیـپ  ثر شـلیک  سرتیپ غالمعلي بايندر فرمانده نیروي دريايي جنوب که ضمنا دار بـود در ا
قايق بایندر به سرعت به سـوي . توپخانه دشمن از خواب بیدار شده به طرف قايقي که در آن نزديکي لنگر انداخته بود شتافت

گلوله دوم قايـق . دو گلوله به سمت قايق شلیک شد. بارانداز کوچکي که باالي دو ناو سیمرغ و کرکس قرار داشت حرکت کرد
شھر کمتـر . را از آب بلند کرده به کناري پرتاپ نمود، قايق به گل نشست و با يندر وارد ساحل شد مقاومت نیروي دريايي خرم

چند افسر از جمله صفوي تسلیم و بازداشت شدند و کلیه ناوھا دچار . ھمه چیز به يکباره از ھم گسیخت. از بندر شاھپور بود
 حريق شده از کار افتادند
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خودرو و  400در دفاع از خرمشھر تلفات سنگیني بر ايرانیان وارد آمد و متجاوز از  ست دشـمن  4تفنگ و سي  به د مسلسـل 
 افتاد

در حالي که در تمام منطقه جنوب زدو خورد ادامه داشت، بایندر در ايستگاه بي سیم رفته وضیعت را به تھران گزارش داد، امـا 
 ھنگام بازگشت از ايستگاه ھدف گلوله قرار گرفت و شھید شد

به . جنگ و گريز نیروھاي دريايي ايران با قواي مھاجم تا ظھر بیشتر طول نکشید يا  فرماندھان نیروي دريايي يا مقتول شدند و 
بط و خطـاي فرمانـده کـل قـوا و مشـاورين نظـامي و سیاســي او  اسارت رفتند و بدين ترتیب نیروي دريايي جوان ايران در اثر خ

صد سـرباز . ظرف ده ساعت از ھم متالشي شد ندي بیــش از پان یس و ھ با قـواي مجھـز انگل در برخورد جنگي نیروي دريايي 
 ايراني شھید شدند که نام آنھا در ھیچ کتابي ثبت نشده است

ً درباره تبعات حمله ددمنشانه و سنگین نیروھاي متفقین به ايران به طور اجمال توضیحاتي بفرمايید  لطفا

ھم  سفارتخانه  بود و آن دو  شده  سفارتخانه فرسـتاده  به دو  شھريور  با وجودي که نامه ترک مخاصمه صبح زود روز ششـم 
مراتب را در ھمان لحظات به مسکو و لندن اعالم نموده بودند ھیچ گونه تغییر در بمباران شھرھا و برخورد مسلحانه با نظامیان 

باران می. به وجود نیامد شھرھا را بم با ھمـان خشـونت  سلیم مي البته روسـھا  به اســارت  کردنـد و نظامیـان را کـه ت شدند 
شور مي مي ستادند گرفتند و به خـارج از ک تم و ھشـتم شـھريور بمبارانھـاي شـمالي ايـران توسـط . فر روزھـاي ششـم و ھف

خود را  سکونت  ھواپیماھاي بمب افکن بسیار شديد و سبعانه بود به طوري که غالب ساکنان شھرھاي شمالي کشور محل 
شدند مانند يک دولت فاتح اداره شھر را به دست  شورويھا به ھر شھري که وارد مي. بردند رھا نموده به دھات اطراف پناه مي

کردم فکـر . کردند گرفته رؤساي ادارات و نمايندگان دولت اعم از نظامي و شخصي را بازداشت مي که اشـاره  مان طـوري  و ھ
قش بسـته بـود یس بــراي . اشغال ايران از شروع جنگ بین المللي دوم در ذھن سیاستمداران شوروي و انگلیس ن لت انگل دو

 حفظ تأسیسات نفتي خود در خلیج فارس و شورويھا براي دسترسي به ھمان منابع نفتي چنین تصمیمي داشتند

شور  سلطنت و تبعیـد او از ک شاه از  شور شـوروي و انگلسـتان در برکنـاري رضا ین کننــده دو ک باره نقـش قـاطع و تعی ً در لطفا
 ديدگاھھاي خود را بیان بفرمايید

سیدند در ايـن توافـق دولـت انگلسـتان . سرانجام ديپلماسي دولتین روس و انگلیس براي برکناري و تبعید رضاشاه به توافـق ر
ريدر بوالرد وزير مختار وقت انگلیس در تھران يکي از بازيگران اين صحنه بود و زمینه را چه در داخل ايران . سھم بیشتري داشت

ساخت فراھم  ھم . و چه در وزارت امور خارجه دولت متبوع خود  ستان  ظامي انگل سي و ن جال سیا يران در میـان ر پادشـاه ا
له مي شتند، از جم ستاد  مخالفیني داشت که آنھا نیز در اين تغیـیر مداخلـه دا لد مارشـال، ادمونـد آيرونسـايد رئیـس  توان فی

آيرونسايد بعد از جنگ بین الملل اول فرمانده قواي انگلستان در عراق و ايران بود و ھم او بود کـه . مشترک انگلستان را نام برد
سي . میرپنج رضاخان را براي عاملي نظامي کودتا تعیین و تقويت نمود بر اساس تالش و موافقت ھمین شخص بود کـه ديپلما

آنھا موافق با وزارت جنگ و نخست وزيري و باالخره سلطنت رضا خان گرديد ولي رضاشاه در عمل نشان داد که مردي خودسر 
غاز . و خودخواه است مان بـه شـوروي آ له آل از طرفي ھر دو ھمسايه در صدد بودند که براي حفظ منافع خود تا زماني کـه حم

دولت شوروي براي دستیابي به نفت جنوب ايران و عراق چند لشکر مجھـز در قفقازيـه آمـاده کـرده . نشده به ايران تجاوز کنند
ھاي نفـت قفقـاز  صرف چاھ يران و ت بود و دولت انگلستان ھم در سوريه به فرماندھي سپھبد ريگان فرانسوي براي حمله بـه ا

یش بیـني مي ين مھـم را پ به اجـراي ا شد و  قواي کافي و الزم تدارک ديده و ھر آن تصمیم  که سـرانجام برنامـه عـوض  کـرد 
نات موجـود  انگلستان در کنار روسیه قرار گرفت و پاي دولت امريکا ھم به وسط کشیده شد و تجاوز به ايران و اســتفاده از امکا

 آن امري واجب و ضروري براي شکست آلمان بود

شايد در بادي امر دولتین تصمیم به تغییر شاه ايران نداشتند ولي اعمال رضاشاه و دولت وي باعث شد چنین تصـمیمي اتخـاذ 
شھرھا، مداخلـه . شود و اين برنامه از روزھاي ششم شھريور آغاز گرديد ساير  یم تھـران و  عدم توجه به اخراج آلمانیھـاي مق

شتند لي دولتیــن نظـري بـه تبعیـد او ندا بود و لع او از سـلطنت  بات خ ً موج ما شکر تما مراي ل . رضاشاه در تمام امور و تنبیه ا
شد  ّر بودند که شاه بايد از ايران برود زيرا در ھر کجـاي ايـران کـه با ذکاءالملک فروغي و مجید آھي و چند تن ديگر از وزيران مص

به زمینـه سـازي نمـود و . در امور مملکت مداخله خواھد نمود شروع  دولت انگلستان براي اخراج و استعفاي رضاشاه در ايران 
شاه مي ند راديوھاي لندن و دھلي و فرانسه و چند کشور ديگر در بخش اخبار فارسي حمالت شـديدي بــه رضا بوالرد در . کرد

یس مي شھاي خـود بـه وزارت امورخارجـه انگل سي راديـو : نويسـند يکي از گزار بان فار مه بـه ز به پخـش برنا جه گسـترده  تو
 اي در استعفاي شاه ايفا کرد سي نقش برجسته و شايد تعیین کننده.بي.بي

واکنش حکیمي نخست وزير وقت به خودداري شوروي از خروج نیروھايش از ايران چه بود؟ و چرا احمد قوام نخست وزير بعدي 
 ترجیح داد در برابر شوروي سیاست ديگري را در پیش بگیرد؟

يران  1324دي  25زاده وزير مختار ايران در لندن طبق دستور ابراھیم حکیمي نخست وزيــر روز  آقاي سید حسن تقي شکايت ا
ين شـکايت . را از دولت شوروي به شوراي امنیت سازمان ملل تسلیم نمود که انگـیزۀ ايـران از ا شخیص داد  لت شــوروي ت دو

به  تحريک دولت انگلیس است و به ھمین سبب پنج روز بعد گرومیکو، سفیر شوروي در لندن، دو يادداشت علیه دولت بريتانیا 
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روز سوم بھمـن، ويشینسـکي نماينـدۀ دولـت شـوروي در . علت مداخالت آنھا در يونان و اندونزي به شوراي امنیت تسلیم کرد
  .سازمان ملل به لندن وارد شد و بالفاصله جواب شوروي را در باب شکوائیه دولت ايران تسلیم شوراي امنیت نمود

سط متولیـان مجلـس کـه پـیرو سیاسـت  که تو در ھمان روزھا در ايران تغییراتي به وقوع پیوست و آن استعفاي حکیمـي بـود 
مورد حمايـت چپ بود بـه نخسـت وزيـري  انگلیس بودند انتخاب شده بود و به جاي وي احمد قوام که  لت شـوروي  گراھـا و دو

باب . منصوب گرديد که بايـد  که معتقـد بـود  شت بل یت ندا شورای امن احمد قوام اعتقادي به طرح شکايت ايران از شوروي در 
یب شـکايت ايـران . مذاکرات مستقیم را با دولت شوروي باز کرد از اين رو به ھیئت نمايندگي ايـران دسـتور داد کـه فعـالً از تعق

سرانجام شوراي امنیت با اين شرط که شورا از چگونگي جريان مذاکرات مستقیم و درجه پیشرفت آن اطـالع . خودداري نمايند
ین دولتیـن ايـران و  ستقیم ب داشته باشد و عنداللزوم بتواند در آن مذاکرات مداخله کند تصمیم گرفت که موضوع به مـذاکرات م

 شوروي احاله شود

يران  لت ا شاھرود را بـه دو ندران، قـزوين و  پس از اتخاذ اين تصمیم مقامات نظامي شوروي در ايران راه آھنھاي آذربايجان، ماز
شار داد و از تحـول مھـم در روابــط  تحويل دادند، به طوري که اين مسئله تعجب راديو لندن را برانگیخت و خبري در اين زمینه انت

 شوروي و ايران سخن گفت

خاک  6بايد حداکثر پس از  چنانکه حضرتعالي استحضار داريد، بر اساس توافقات قبلي، نیروھاي متفقین مي ماه از پايان جنـگ 
کرده  کردند، اما شوروي حاضر به خروج از کشور نبود، در اين میان نقش قوام ايران را ترک مي حران پیشـامد  السلطنه در حـل ب

 فوق چه اندازه بود؟

به . اصل مسئله اين بود که کشور ما در اشغال نیروھاي نظامي متفقین بود و جنگ جھاني خاتمه يافته بود بايستي کشور ما 
مان ســه گانــه معتقـد  شد و خسارات ناشي از جنگ تأديه مي موجب پیمان سه گانه تخلیه مي گرديد و دولت انگلستان بـه پی

ھر اقـدام  بود و آن را الزم االجرا مي تاري آذربايجـان را فـراھم سـاخته و از  دانست ولي تنھا شـوروي بـود کـه موجبـات خودمخ
باد  نظامي دولت ايران براي حل مشکل آذربايجان جلوگیري مي شريف آ ھا لشـکر جديـد التأسـیس آذربايجـان را در  کـرد و ماھ

خاک ايــران را تـا حصـول  قزوين متوقف ساخته و اجازه حرکت به آن نمي داد و باالخره شوروي بود که مدعي گرديد قسمتي از 
سطح چپ. امنیت کامل تخلیه نخواھد کرد صول نتیجـه فعالیـت خـود را در  براي ح غاز  دوستان قوام السـلطنه  گرايـان کشـور آ

سط واسـطه. کردند ھایي چـون مظفـر  جراید چپي او را مرد میدان معرفي نموده خواستار نخست وزيري او شدند و قوام نیز تو
يران منـافعي داشـته باشــد و ھمـان . فیروز اعتماد کامل شورويھا را به خود جلب کرد ستان در ا شوروي میل داشت مانند انگل

ست بیاورنـد؛ بنـابراين بـه دنبـال  طوري که نفت جنوب در اختیار انگلیسھا بود آنھا نیز مي به د شمال را  فت  خواستند امتیـاز ن
سرانجام قوام السلطنه در آن ايام مورد توجه شــوروي قـرار گرفـت و . نخست وزيري بودند که به امیال آنھا جامه عمل بپوشاند

شد و  يري  لت شـوروي بـراي نخسـت وز ً کانديـداي دو اقدامات مظفر فیروز و مورخ الدوله سپھر به نتیجه رسید و قوام تحقیقـا
 دولت شوروي حاضر به مذاکره حضوري با او گرديد

صادي، سیاسـي و اجتمـاعي عديــده اي  در طول دوران جنگ جھاني دوم و اشغال ايران توسط متفیقن مشکالت و معضالت اقت
شکالتي . دامنگیر مردم ايران شد يران چـه مسـائل و م به نظر حضرتعالي در واپسین سال تداوم جنگ و حضور اشغالگران در ا

  متوجه مردم و دولت ايران شده بود؟ 

بود 1324سال  ناگوار  ھه. براي ملت ايران سالي پر تالطم و سخت و  ھا از  بـا وجـودي کـه جنـگ جھــانگیر دوم در بعضـي از جب
طي و کمبـود مـواد غـذايي از يـک طـرف و . خورد شدت افتاده بود آثار تبعي آن در سطح کشور ھويدا و عريان به چشم مي قح

گي  بود و ھمـه در تـالش تـأمین زند بیکاري و ناچیز بودن مزد و حقوق از طرف ديگرتمام طبقات را در فشار و مضـیقه قـرار داده 
يران در سـلطه نظامیــان  با وجودي که شواھد نشان مي. بودند نگ خـاموش خواھـد شــد، تمـام خـاک  داد که به زودي نائره ج

سکونت  شوروي، انگلیس، امريکا و ھند بود و عده گر  شھر دي ھران و چنـد  نیز در ت گي  اي میھمان ناخوانده به نام اســراي جن
 داشتند

ھار ماھـه نخسـت وزيـري 20ھنوز فروردين ماه به پايان نرسیده بود که ششمین نخست وزير بعد از شھريور گزارش چ ، پس از 
شیني .  خود با رأي عدم اعتماد نمايندگان مواجه شد و صندلي صدارت را ترک کرد ندگان مجلـس شـوراي ملـي بــراي جان نماي

تاي  ً ابراھیم حکیمي که بعد از استبداد صغیر تا کود در غالـب  1299سھام السلطان بیات جلسات متعدد تشکیل دادند و نھايتا
بادل  کابینه ھا شرکت داشت و در دوره پھلوي خانه نشیني اختیار کرده بود مورد توجه نمايندگان قرار گرفت و پس از دو ھفته ت

 نفر به نخست وزيري او رأي دادند 64نظر در يک جلسۀ خصوصي 

 نمايم اي که در پاسخ به پرسشھاي طرح شده نشان داديد، صمیمانه تشکر و قدرداني مي در پايان از حضور و صبر و حوصله

http://www.iichs.org/index.asp?id=572&doc_cat=8
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