
 
   مشترك روسیھ وانگلیس بھ رضاخان اولتیماتوم
روش وي نیز در این . بست در مدت سلطنت شانزده سالھ خود اقدامات زیادي در جھت غربي سازي جامعھ ایراني بھ كار رضاخان

، تعدادي از  با آلمان عالقھ یافت و مقارن آغاز جنگ دوم جھاني وي در اواخر سلطنت بھ توسعھ روابط. راه دیكتاتوري مطلق بود
آلماني را اخراج كند، در  متفقین از دولت ایران خواستند تا ھمھ كارشناسان. مؤسسات ایران مشغول كار شدند كارشناسان آلماني در

 . غیر اینصورت ایران را بھ اشغال نظامي تھدید كردند

قدرت را بھ دست گرفتھ بود با آغاز جنگ دوم  دست بھ كودتا زده و 1299ھا در اسفند  رضاخان با این كھ با حمایت مستقیم انگلیسي
 البتھ ایران بھ طور رسمي بیطرفي خود را در. اي با ھیتلر برقرار كرد سیاسي دوستانھ ھا روابط جھاني و پیشرفت سریع آلماني

نگران بودند و تالش رضاخان را براي نزدیكي  ھا در ایران ھا بھ شدت از گسترش فعالیت آلماني جنگ اعالم كرده بود، اما انگلیسي
 . كردند بھ آلمان با سوءظن دنبال مي

باتوجھ بھ اتحاد روسیھ و انگلیس در برابر دشمن  با این حملھ و. نیروھاي آلمان ھیتلري بھ روسیھ حملھ كردند 1320روز اول تیر 
ھاي روسیھ و انگلستان طي دستورالعمل مشتركي، از  تیر دولت 5روز .  قرار گرفت ، ایران ھم در برابر تھدید جدي مشترك

سفیر انگلیس و » سر ریدز بوالرد« این تصمیم كھ از سوي. خواستند تا نسبت بھ اخراج مستشاران آلماني از ایران اقدام كند رضاشاه
 . رضاشاه بھ وي ابالغ گردید، در پنجمین روز حملھ آلمان بھ روسیھ رخ داد سفیر روسیھ اتخاذ شد و طي مالقاتي با»  اسمیرنوف«

ھا در ایران ھم محدود بھ  آلماني در پاسخ سفیران انگلیس و شوروي اظھار داشت كھ ایران كشور بیطرفي است وفعالیت رضاشاه
 .  كارھاي ساختماني و امور بازرگاني است

، بھ منزلھ اتمام حجت بھ  وروسیھ مرداد یادداشت مشترك انگلیس 25تیر اخطار دیگري بھ ایران داده شد وباالخره روز  28روز 
 . ایران بود

 سربازان ارتش سرخ از مرزھاي شمال ونیروھاي انگلیس از طریق بنادر جنوب بھ ایران 1320، روز سوم شھریور  سرانجام
وزیر وقت ایران  اي بھ نخست جداگانھ ھاي ور شدند وسفیران انگلیس و روسیھ صبح ھمان روز علت این اقدام را طي یادداشت حملھ

 . ابالغ كردند

 انگلیس در منزل علي منصور نخست وزیر وقت ایران حضور یافتھ، طي یادداشتي حملھ قواي سفیر كبیر شوروي و وزیرمختار
ً در كاخ سعدآباد رضاشاه را در. خود را بھ ایران ابالغ نمودند ،  نمایندگان روس وانگلیس. جریان قرار داد علي منصور نیز متعاقبا

 دخالت نظامي شوروي وانگلستان در ایران بھ فاصلھ. كارشناس آلماني در ایران ذكر كردند علت این مداخلھ را وجود تعداد زیادي
 . سھ ھفتھ پیش از تبعید رضاشاه بھ خارج از كشور رخ داد

سرآغاز  تلگراف مفصلي بھ امضاي رضاشاه بھ عنوان روزولت رئیس جمھور امریكا مخابره شد كھ ، در ھمان روز شروع حملھ
توانستند كاري براي جلوگیري از اشغال  شرایط نمي ھا در آن ھرچند امریكایي. آید دوران جدید روابط ایران و امریكا بھ شمار مي

 . مداخالت بعدي آنھا فراھم شد ایران انجام دھند، اما زمینھ

انگلیس در شمال وجنوب ایران مستقر شده بودند، بھ تلگراف رضاشاه  ، در حالي كھ نیروھاي روس و1320شھریور  11روزولت 
آلماني را از ایران اخراج  زماني پاسخ نامھ را دریافت كرد كھ تمام شرایط انگلیس و روسیھ را پذیرفتھ بود؛ اتباع رضاشاه. پاسخ داد

 . اختیار نیروھاي اشغالگر قرار داده بود ھاي شمالي و جنوبي كشور را در آھن وجاده كرده بود و راه

ً وضع را مشكل با این ھمھ، مبادلھ پیام میان رضاشاه و   پیش از آن كھ رضاشاه بتواند روابط انگلیس و روس. تر كرد روزولت عمال
در نھایت ھم او را از پادشاھي بركنار . دادند نزدیكتري با امریكا برقرار سازد، وي رابراي استعفا از مقام سلطنت تحت فشار قرار

  .كردند وپسرش محمدرضا راجایگزین كردند
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