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 ، علل سقوط رضاشاه و اشغال ایران ١٣٢٠شھریور 

  ای  دكتر انور خامه

لھای اول فرمانروایی خود، روابط رضاشاه با موافقت دولتھای انگلیس و شوروی به سلطنت رسیده بود و در سا

ولی پس از روی كار آمدن ھیتلر و نازی ھا در آلمان، به تدریج به اقدام . دوستانه و محكمی با این دو دولت داشت

ی اول با شوروی  از یك سو بازرگانی خارجی ایران را كه در درجه. ھایی دست زد كه موجب نارضایی آن دو دولت شد

شد، متوجه كرد و كارشناسان متعددی از آلمان استخدام كرد، و از  ه رقیب شوروی تصور میبود، به سوی آلمان ك

سوی دیگر راه تبلیغات نازی را علیه انگلیس و شوروی بازگذاشت، به طوری كه موج ھواداری از نازیسم و ھیتلرپرستی 

شركت نفت انگلیس درافتاد و آن را تھدید ی آغاز جنگ جھانی دوم، با  افزون بر این، در آستانه. در ایران گسترش یافت

ای را كه طبق قرارداد سالیانه باید به ایران بپردازد، خودداری كند، جلوی عملیات  كرد كه اگر از پرداخت چھار میلیون لیره

 .آن را خواھد گرفت

  

تحدانش در دو سال اول پای دوستی روزافزون آن با آلمان و م ی بزرگش، ھم این سردی روابط میان ایران و دو ھمسایه

، اوضاع آشفته شد و با )١٣٢٠تیر ( ١٩۴١ی آلمان به شوروی در ژوئن  اما پس از حمله. جنگ جھانی، ادامه یافت

آسای نیروھای آلمان در خاك شوروی و رسیدن آنھا به مرزھای شمالی قفقاز، موضع سیاسی ایران  پیشرفت برق

ھم شوروی و ھم انگلیس می ترسیدند كه حكومتی ھوادار آلمان و . ای یافت نسبت به طرفین متخاصم اھمیت ویژه

ترسید آلمان به كمك چنین دولتی منابع  شوروی می. دولی محور در ایران روی كار آید و منافع حیاتی آنھا در خطر افتد

ران و عراق و كویت نفت باكو را بمباران كند و ویران سازد و انگلیس ھمین خطر را برای تأسیسات نفت خود در جنوب ای

از سوی دیگر كمك تجھیزاتی امریكا و انگلیس به شوروی برای مقاومت و ایستادگی در برابر . كرد و بحرین احساس می

بنابراین متفقین ناچار . ترین راه این كمك ـ بلكه یگانه راه آن ـ از طریق ایران بود آلمان، اھمیت اساسی داشت و آسان

  .ان از ھدفھای جنگی خود مطمئن شوندبودند از حمایت دولت ایر

  

طرفی ایران در جنگ جھانی بود كه متفقین ھم آن را پذیرفته  اما تنھا مانعی كه در این راه وجود داشت، اعالن بی

دولت . از این رو، متفقین وجود كارشناسان آلمانی را در ایران بھانه كردند و اخراج آنھا را از ایران خواستار شدند. بودند

ی بمباران و انفجار  كرد كه آنھا نقشه گفت اینھا كارشناس نیستند، بلكه جاسوس و خراب كارند و ادعا می روی میشو

آھن  اند، دولت انگلیس ھم مدعی بود كه آنھا درصدد خرابكاری در نفت جنوب و راه صنایع نفت باكو را طراحی كرده

  .اند سراسری ایران

  

آمد و دست از  ی متفقین به ایران، بر تردید خود فائق می الفاصله پس از حملهمن بر این باورم كه اگر رضاشاه ب

توانست سلطنت خود و  داد، می پیوست و به اعالن جنگ می طرفی برمی داشت، به متفقین می سیاست بی

روز پس از دودمانش را نجات دھد، چون طبق اسناد موجود، متفقین نه تنھا پیش از تجاوز به ایران، بلكه حتی تا ده 

  .اشغال ایران، ھیچگونه تصمیم مبنی بر خلع رضاشاه نگرفته بودند

  

در حقیقت تنی چند از این كارشناسان، مانند مایر و شوئتسه ھولتوس با مقامات امنیتی آلمان ارتباط داشتند و چنان 

ھمچنین بعضی از . ه اندكه شولتسه در خاطرات خود نوشته است، قصد خرابكاری در تأسیسات نفت باكو را نیز داشت
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اند،  آنھا مانند مایر با ایرانیان ھوادار آلمان و سران عشایر قشقایی ارتباط داشته و آنھا را علیه متفقین تحریك می كرده

افزون بر این، متفقین به . پرداختند و از اتھام جاسوسی یا خرابكاری بری بودند اما اكثریت آنھا به انجام وظایف خود می

شك در میان آنھا كسانی وابسته به مقامات امنیتی دول  گلستان نیز كارشناسان زیادی در ایران داشتند كه بیویژه ان

كرد، بی طرفی ایران  بنابراین اگر به این اتھام كارشناسان آلمانی را دولت ایران اخراج می. شد یافت شان می متبوع

موافقت دولت آلمان را برای اخراج اتباع آن جلب كند و با موافقت نمود كه با وجود این، دولت ایران كوشید تا  ایجاب می

اما این كار . آن دولت آلمانی ھا از ایران بیرون روند، حتی نخستین بخش آلمانی ھا در اواخر مرداد، ایران را ترك گفتند

خواستند در ایران دولتی  ا میآنھ. طرفی ایران بود ی بی كرد و آنچه آنھا از آن بیم داشتند، ادامه متفقین را راضی نمی

آھن ایران و راھھای كشور ما را در اختیار بگیرند و  ھوادار ایشان و دشمن آلمان روی كار آید تا بتوانند به آسودگی راه

  .سیل تجھیزات الزم را به شوروی برسانند

  

خورند،  ین جنگ شكست میرضاشاه ھم این مطلب را درك كرده بود و اگر اطمینان داشت كه آلمان و متحدانش در ا

آلمانھا به شمال قفقاز . پذیرفت، اما چنین اطمینانی در آن ھنگام برای ھیچكس وجود نداشت فورًا نظر آنھا را می

رسیدند و با آغوش باز اكثریت مردم ایران كه ھوادار  راندند، به مرز ایران می رسیده بودند و اگر یك گام دیگر پیش می

طرفی را آنقدر ادامه دھد تا پیروزی یكی از طرفین مسلم  خواست بی سان او می بدین. شدند میآنھا بودند، پذیرایی 

  .شود و این سیاست با نیازھایی كه متفقین داشتند، سازگار نبود و سرانجام به اشغال ایران منجر شد

  

سرش محمدرضا برای این متفقین كه درصدد یافتن جانشین برای رضاشاه برآمدند، سرانجام كسی را مناسب تر از پ

پذیرفت و  چون او ھر سه شرطی را كه متفقین برای این امر در برابر او گذاشته بودند، بی چون و چرا می. مقام نیافتند

آمد و  ی متفقین به ایران، بر تردید خود فائق می من بر این باورم كه اگر رضاشاه بالفاصله پس از حمله. گردن می نھاد

توانست سلطنت  داد، می پیوست و به آلمان اعالن جنگ می طرفی برمی داشت، به متفقین می دست از سیاست بی

خود و دودمانش را نجات دھد، چون طبق اسناد موجود، متفقین نه تنھا پیش از تجاوز به ایران، بلكه حتی تا ده روز پس 

  .از اشغال ایران، ھیچگونه تصمیمی مبنی بر خلع رضاشاه نگرفته بودند

  

وینستون چرچیل، نخست وزیر انگلیس، به سر ریدرزبوالرد، سفیر انگلیس در تھران، ) ٣/٩/١٩۴١( ١٣٢٠شھریور  ١٢در 

ی خوبی از آن به دست نیامد، به  در حال حاضر ما با شاه مخالفت نمی كنیم، ولی اگر به زودی نتیجه«: نویسد می

نكلین روزولت، رئیس جمھور آمریكا، در پیام محترمانه ای یك روز پیش از آن، فرا» .حساب رفتار ناپسندش خواھیم رسید

. فھماند كه تنھا سیاست عاقالنه برای او پیوستن به صف متفقین است و ھیتلر شانس موفقتی ندارد به رضاشاه می

شود و  یعنی دو ھفته پس از اشغال ایران، رضاشاه متوجه اشتباھخود می) ٧/٩/١٩۴١( ١٣٢٠شھریور  ١۶سرانجام در 

ترین بیانی اظھار می  با صریح«ی روزولت  ریفوس، سفیر ایاالت متحده در تھران را احضار و ضمن تشكر از پیام دوستانهد

دارد كه نسبت به آلمانی ھا عالقه و سمپاتی ندارد و در چند مورد با آنھا مشكالتی داشته است و حاضر و آماده است 

در حقیقت رضاشاه می خواسته است با این اظھارات » .مل آوردبرای مقاومت در برابر آنھا مساعی مشترك به ع

دریفوس این اظھارات را ضمن گزارش به . توسط دولت آمریكا به متفقین پیام دھد كه حاضر است به صف انھا بپیوندد

 ولی دیگر خیلی دیر شده بود و طبق. رساند ی امریكا، توسزط والرد به اطالع دولت انگلستان می وزارت خارجه

ای  جلسه) ١٩۴١روز ھشتم سپتامبر ( ١٣٢٠ھفده شھریور «ی انگلیس،  یادداشتھای ھاروی، منشی ایدن وزیر خارجه
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روی  ی ایران چنین احساس شده بود كه شاه مسئول زیاده در وزارت خارجه انگلیس تشكیل شده و ضمن بحث درباره

  ».ھا و سیاستھای افراطی خود است و باید سرنگون شود

  

آیند و پس از جستجوی بسیار،  این ھنگام است كه متفقین درصدد یافتن جانشینی برای رضاشه برمی تازه در

یابند، چون او ھر سه شرطی را كه متفقین برای  سرانجام كسی را مناسب تر از پسرش محمدرضا برای این مقام نمی

  .ھدپذیرد و گردن می ن این امر در برابر او گذاشته بودند، بی چون و چرا می

  

  :به صورت زیر آمده است) ١/٧/١٣٢٠( ١٩۴١سپتامبر  ٢٩این سه شرط در اسناد وزارت خارجه ایاالت متحده در تاریخ 

  

  :ھایی داده است كه شاه جدید اطمینان«

  .ـ قانون اساسی ایران را رعایت خواھد كرد١

  ـ امالكی را كه پدرش گرفته است، به ملت باز خواھد گرداند و٢

  ».ند اصالحاتی را كه دولت انگلیس الزم شمرده است، انجام خواھد دادك ـ تعھد می٣

   

   

  

  ۶، نشریه حافظ ، شماره »١٣٢٠علل سقوط رضا شاه و اشغال ایران در شھریور «خامه ای، انور، : منبع

  


