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 ؛ دستپخت رضاخان، خوراک روس و انگلیس ١٣٢٠ارتش در شھریور 

  سید مصطفی تقوی  :نویسنده

  يمالسا بالقنا دانسا زكرم :عبنم

...................................................  

در طول تاریخ و به ویژه پس از تأسیس سلسله صفویه، با توجه به تھدید استقالل و تمامیت ارضی کشور از سوی 

. کشور مھمترین رکن تصمیم گیریھا و سیاستگذاریھای دولتھای ایران بوده استدولتھای ھمسایه، تقویت بنیه دفاعی 

پس از شکست ایران از روسیه در عھد فتحعلی شاه قاجار، نیاز به بازسازی قوای دفاعی ھم از نظر سازماندھی و 

  . ساختار و ھم از نظر تأمین تجھیزات و تسلیحات جدید و پیشرفته، بیش از پیش احساس گردید

ن برآورده شدن این نیاز و تشکیل ارتشی نیرومند با اھداف استعماری قدرتھای ھمسایه ایران تضادی بنیادین چو

به ھمین . داشت، بنابر این، ھیچ کدام از سالطین قاجار و دولتھای آنھا در برآورده ساختن این ھدف توفیقی نیافتند

تشکیل یک ارتش نیرومند که قادر به دفاع از کیان  علت، حتی در نھضت مشروطه ھم به رغم تأکید علمای نجف بر

  . کشور باشد، باز ھم این ھدف درگیر و دار کارشکنی ھای قدرتھای ھمسایه برآورده نشد

پس از آنکه در روسیه انقالب بلشویکی رخ داد و بریتانیا ھم به دلیل مشکالت گوناگون داخلی و خارجی ناشی از جنگ 

یروھای نظامی خود را از ایران فرا بخواند، تشکیل نیرویی نظامی برای پر کردن این خالء و جھانی اول، ناگزیر گردید ن

بدین گونه است که رضاشاه اجازه و . حمایت از حکومت کودتا و تأمین امنیت مورد نظر بریتانیا در دستور کار قرار گرفت

دھی نماید و خود را به عنوان مبتکر بزرگ و به بیان دیگر، مأموریت یافت که این نیروی نظامی را تشکیل و سازمان

  . اصلی تأسیس ارتش نوین ایران وانمود سازد

این ارتش در سرکوبی ملت ایران و تحکیم حکومت کودتا و تعمیق اختناق و دیکتاتوری موفقیت بسیاری داشت و 

قشون «: ور می گفت، یعنی چند صباحی پیش از متالشی شدن ارتش و خروج خود از کش ١٣٢٠رضاشاه در مرداد 

اما این پرسش مطرح می شود که چرا ھمین . »من عالی ترین قشونی است که امروز در دنیا می توان نشان داد

  قادر به کمترین مقاومت در برابر ھجوم بیگانه و دفاع از کشور نبود؟  ١٣٢٠ارتش در شھریور 

ین پرسش و روشن شدن ماھیت آن ارتش مفید به نگاھی به پاره ای از خاطرات سپھبد امیراحمدی، برای پاسخ به ا

  . نظر می رسد

اعلیحضرت باید یکی از دو راه را «به رضاشاه گفته بود که  ٢٠ایشان در خاطرات خود می نویسد که در ماجرای شھریور 

ن نقطه یکی آنکه اگر تصمیم به جنگ گرفته اند و می خواھند در تاریخ زندگی سیاسی اعلیحضرت ای: انتخاب فرمایید

ضعف نباشد که در برابر دیگران سر تسلیم فرود آورده اند ستاد ارتش را به ھمدان ببرند و با لشکرھای کرمانشاه و 

کردستان و لرستان و خوزستان در برابر نیروی انگلیس بجنگند و مرا ھم به آذربایجان بفرستند که با قوای موجود تا 

  . آخرین نفر در برابر قوای روس بجنگم

در آینده وقتی کتاب خدمات درخشان بیست ساله ... اطمینان به اینکه غلبه با آنھاست و ما کشته می شویم با

اعلیحضرت را ورق بزنند، در ورق آخر این است که سر تسلیم در برابر بزرگترین نیروی نظامی جھان فرود نیاورد و 

اگر مصلحت نمی دانید که به چنین ... گار خواھید گذاشتایستادگی کرد و مردانه جان داد و نامی بزرگ در تاریخ به یاد

  . »...کاری دست بزنید، شق دوم این است که راه به آنھا بدھید و

می نویسد به رضاشاه  ٢٠ایشان در بخش دیگری از خاطراتش با اشاره به وضع نابسامان ارتش در روزھای شھریور 

تفرق خواھد شد و ھمین پنجاه ھزار نفر نظامی اگر اداره نشوند، با ترتیبی که من دیده ام، این پادگانھا م«: گفتم
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  . »ممکن است خودشان شھر را غارت کنند و اسباب ھرج و مرج شوند

در ھمه جا ارتش ایران، بدون «: ھمو در جای دیگری عملکرد ارتش پس از آغاز حمله متفقین را اینگونه توضیح می دھد

ھان قشون تا آنجا که توانستند نقدینه و اشیای سبک وزن قشون را با خود برداشته استثناء، این عمل را کرد که فرماند

و فرار کردند و سایر افسران و درجه داران و افراد ھم اسلحه و مھمات و آذوقه موجود را برداشته و به این و آن فروختند 

  . »و اگر در چند نقطه ھم زد و خورد شد، قابل بحث و نقل نیست

ن می نویسد که در آن روزھای سرنوشت ساز، فرماندھان عالی ارتش صورتجلسه ای تنظیم کردند ایشان ھمچنی

مبنی بر اینکه با قشونی که از افراد نظام وظیفه تشکیل شده نمی توان در برابر قشون منظم روس و انگلیس «

سرانجام در جای . »ی کنندمقاومت کرد و ممکن است خود افراد بر خالف اینکه با دشمن بجنگند، با دشمن ھمکار

متوجه شدم که سربازخانه متالشی شده و ... «: دیگری روحیه رضاشاه و ارتش را اینگونه به تصویر می کشد

  ... . فرماندھان ناالیق و ناصالح سربازھا را لخت کرده و از سربازخانه ھا بیرون کرده اند

کند، ولی افسران ارشد و امراء ارتش ھمینکه بوی جنگ  رضاشاه در نظر گرفته بود که شبانه به جانب اصفھان حرکت

شنیدند، ھر یک از گوشه ای فرار کردند و رضاشاه در قصر سعدآباد درصدد حرکت به اصفھان بود که افسران با عجله 

  . تمام به فرار می پرداختند

. آخرین چاره را فرار می دانستندوقتی من اول شب به باشگاه افسران رفتم، عده ای از افسران عالی رتبه را دیدم که 

من گفتم این مردم سالھا از ما نگھداری کردند و به ما احترام گذاشتند برای چنین روزی و اکنون اگر شما ھم فرار 

  ... . کنید، لکه ننگی بر دامان تاریخ این مملکت خواھید گذاشت

م که در باشگاه بودند خارج شده بودند و شب که به باشگاه افسران آمدم، متأسفانه، آن عده افسری ھ ١٢ساعت 

بجز امیر موثق نخجوان که با رنگ پریده در راھروھای باشگاه افسران قدم می زد و معلوم شد وسیله نقلیه اش را 

  . »دیگران برده اند و پای فرار نداشته، افسرھای ارشد و امرای ارتش ھمه فرار کرده و از تھران خارج شده بودند

بد امیراحمدی به عنوان یکی از فرماندھان عالی ارتش آن روز و یک شاھد عینی وضع شاه و ارتش در گفته ھای سپھ

، بیانگر واقعیت و حقیقت تلخی است که ماھیت نظام سیاسی حکومت پھلوی و قوای نظامی آن  ١٣٢٠واقعه شھریور 

  . را به چالش می کشاند

یاسی ناسالم و ناکارآمد رضاشاه بود، قادر به درک ماھیت س -البته چون امیراحمدی خود بخشی از سیستم نظامی

مملکت چه و قشون چه؟ «: اگرچه او خود در جای دیگری از ھمین خاطرات از قول سرھنگ شھاب می نویسد. آن نبود

اما گویا نمی تواند علل . »سرتاسر ایران یعنی امالک اختصاصی شاه و قشون نیز به منزله اسکورت شاه می باشد

پر واضح است، از کسی که با طرح و دستور بریتانیا به سلطنت می .ی درماندگی شاه و ارتش در آن ایام را دریابدواقع

رسد نمی توان انتظار داشت که ھمچون نادرشاه و شاه اسماعیل و دیگر سالطین پیشین ایران، در ھنگامه خطر برای 

  . دت در راه وطن نامی بزرگ در تاریخ از خود برجای بگذاردکشور تن به جانبازی و فداکاری دھد و با استقبال از شھا

ھمچنین ارتشی که برای تحکیم چنین شخصی و چنین حکومتی سازماندھی شده باشد، نقشی بیش از سرکوبی 

ملت و اسکورت کردن آن شاه نداشته و در ایام بحران جز ننگ فرار و غارت مردم و اموال نظامی چیزی نصیب خود 

   .نخواھد کرد

در طول تاریخ، ھمواره کسانی می توانستند در راه وطن از جان خود بگذرند و به افتخار سربازی و شرف جانبازی نائل 

آیند و نامی بزرگ در تاریخ از خود برجای بگذارند که از ملت برخاسته و با آن پیوندی ناگسستنی داشته و بدان ایمان 
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راز واماندگی و زبونی . ه نظام سیاسی و ارتش رضاشاه از آن بی بھره بودداشته اند و این ھمان چیزی بود که متأسفان

 .نیز در ھمین نھفته است ١٣٢٠و تالشی رژیم رضاشاه و ارتش آن در شھریور 
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