
 

 ) 3(ایران و جنگ جھاني دوم
 مریم تاج عیني 

وي ھنگامي کھ ژنرال ژاندار، مستشار نظامي سفارت فرانسھ در تھران، را مخاطب قرار داد و از میزان مقاومت ارتش ایران در 
را شنید، جھانباني، رئیس وقت ستاد ارتش، را مامور کرد تا » دو ساعت مقاومت«برابر قواي دول معظم جویا شد و پاسخ ناامیدکننده 

نقاط ضعف ارتش ایران را شناسایي و رفع کند، اما ھنگامي کھ جھانباني تمامي عوامل ضعف ارتش را طي یک گزارش تحقیقي بھ 
بلکھ تمامي خاندان جھانباني، ] 50[سمع و نظر وي رسانید، چنان مورد غضب قرار گرفت کھ نھ تنھا دستگیر و رھسپار زندان شد،

کھ اکثر آنھا مستخدم ارتش بودند، از وحشت دیکتاتور و دستور تلویحي اش، نام خانوادگي خود را بھ جھان بیني، شھ بنده، کیکاووسي 
بھ ھنگام حملھ متفقین، رضاشاه ! تا بدین وسیلھ موارد نقصان ارتش شاھنشاه قدرقدرت مرتفع گردد] 51[و یزدان مھر تغییر دادند،

حتي کوچک ترین اقدامي براي رفع ضروریات مورد نیاز سربازان انجام نداده بود، کمااینکھ در جلسھ ھیات وزرا، کھ در روز سوم 
 : با حضور رضاشاه تشکیل گردید، معلوم شد 1320شھریور 

 ــ براي مصرف تھران بیش از سھ روز گندم موجود نیست؛ 1

ً بھ عمل نیامده است؛ ) آژیر(ــ پیش بیني براي برقراري سیستم آگاه کننده مردم 2  مطلقا

 ــ روز بعد معلوم شد کھ حتي بنزین ھم بھ حد کافي وجود ندارد؛ 3

ــ عالوه بر اینھا پناھگاه ھوایي ھم احداث نشده بود و در روز دوم جنگ نیز ستاد جنگ اعالم کرد کھ استفاده از پنجاه ھزار نفر 4
در این جلسھ ھیچ کس از رضاشاه نپرسید کھ بنزین، ] 52.[ابواب جمعي نیروھاي پادگان بھ دلیل نبود کامیون و بنزین ممکن نیست

آژیر، پناھگاه و ضدھوایي ھم مثل بمباردیھ، تانک و ھواپیما در دسترس نیستند یا اینکھ تمام حکومتھا آنھا را جزء برنامھ ھاي 
بلندمدت خود پیش بیني مي کنند؟ وي در حالي دستور محاکمھ و مجازات علي ریاضي و احمد نخجوان، و بازگشت امراي لشگر را بھ 

ً اظھار کرده بود] 53[تھران صادر کرد ما تصمیم خود «: کھ خودش در تدارک فرار بود؛ چنان کھ در ھمان روز سوم شھریور علنا
سوال اینجاست کھ در تاریخ، کدام جنگ است کھ با فرار فرماندھان لشکر، سربازانش پراکنده نشده و بھ ] 54[».را گرفتھ ایم کھ برویم

پس از اینکھ بھ او گوشزد «: پیروزي رسیده باشند؟ ارتشبد فردوست درخصوص حال و روز رضاشاه ھنگام حملھ متفقین مي نویسد
شد ورود نیروھاي متفقین بھ ایران اجتناب ناپذیر است، آن مرد قدرقدرت، کھ قدرتش در دستگاه دژخیمي شھربانیش بود، یکباره فرو 

 ] 55[».ریخت و بھ فردي ضعیف و غیرمصمم تبدیل شد و در ظرف چند روز قیافھ و اندامش آشکارا پیرتر و فرسوده تر گردید

ً با تصویري کھ تا پیش از این تاریخ از وي ارائھ شده بود،  درواقع تصویري کھ رضاشاه در این برھھ زماني از خود نشان داد کامال
تا پیش از این تاریخ، در مدارس نظام و دانشکده ھاي افسري، چاپلوسان و فرصت طلبان ظھور رضاشاه را . در تضاد قرار داشت

امري الھي تلقي مي کردند کھ بھ صورت دست خداوندي از آستین ملت برومند ایران بیرون آمده و ایران و ایراني را نجات داده است؛
ش در سخنراني اش در دانشگاه جنگ، ضمن مقایسھ ھیتلر و رضاشاه، با .1319کار بھ جایي رسید کھ سرگرد فرزد در سال ] 56[

 ] 57.[خدا خواندن ھیتلر، رضاشاه را حتي باالتر از خدا خواند

، و بھ کارگیري القاب نظامي جدید، ...از سویي دیگر، رضاشاه تالش کرد با حذف القاب و عناوین دوره قاجار، نظیر سلطنھ، دولھ و
او با اعمال این سیاست باعث شد اشرافیت نظامي جدیدي بھ وجود آید . نظیر سپھبد، امیرلشکر، حکومتي میلیتاریزه و نظامي ایجاد کند

کھ متشکل از نورچشمي ھا، چاپلوسان و فرصت طلبان بود و گماشتن این افراد در راس این امور یأس و سرخوردگي افسراني را 
از طرف دیگر، افسران . موجب مي شد کھ بھ دلیل مانورھا و تبلیغات گسترده زمان رضاشاه، بھ امر نظامي گري روي آورده بودند

دانشکده دیده در بدو ورود بھ خدمت، بر مبناي نوعي نیاز روحي بھ داشتن یک فرمانده دالور و وطن پرست، رضاشاه را مظھر تمام 
 . مي دانستند... صفات خوب دالوري، شجاعت، میھن پرستي و

آنھا سیھ چردگي او را بھ خدمات مردانھ وي در وضعیت آب و ھواي سخت و سوزان، و زخم پیشاني او را ناشي از سلحشوري 
سربازیش مي دانستند، اما پس از اینکھ مشخص شد زخم باالي پیشاني جاي زخم جنگي نبوده، بلکھ جاي زخمي است کھ در اثر 

برخورد قمھ و طي نزاعي بین او و ھمقطار دوران جوانیش، گروھبان علیشاه، ھنگام امتناع از پرداخت پول یک بطري عرق در 
از سویي . خواه ناخواه شخصیت رضاشاه در نظرشان فروریخت] 58[خانھ گلین معروفھ در محلھ ده آن روز عارض شده است،

دیگر، عکس العمل رضاشاه نسبت بھ افسران ژاندارمري و گماردن افسران ناآگاه و بي سواد و برتري دادن قزاق ھا نسبت بھ سایر 
بھ بعد، نارضایتي فزاینده افسران  1310افسران، و خفقاني کھ نورچشمي ھاي او بر جامعھ اعمال مي کردند، بھ خصوص از دھھ 
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رضاشاه بھ آلمان و گسترش مبادالت سیاسي ــ اقتصادي با آن کشور، سوءظن در این میان، رویکرد ] 59[ارتش را بھ دنبال داشت؛
روسیھ و انگلیس را موجب گردید؛ ھمچنین طرفداري او از ھیتلر و افکار فاشیستي اش، موجب شد بسیاري از افسران بلھ قربان گو و 

جاه طلب ارتش از شخص دیکتاتور تبعیت کنند؛ کمااینکھ کساني چون سرلشگر باتمانقلیچ، بھ تقلید از ھیتلر، سبیل ھیتلري گذاشتند و 
درواقع افزایش ھم دردي با فاشیسم و احساسات ھواداري از دول محور در درون ارتش ] 60[سر خود را بھ صورت آلماني تراشیدند؛

در وصف بي ثباتي و ] 61[ایران، ھرچند بھ صورت پراکنده باقي ماند، نشانھ اي از بي ثباتي بود و در حملھ متفقین موثر افتاد؛
[روحیھ مقلد امراي ارتش ھمین بس کھ ارتشبد منوچھر آریانا بھ دلیل تقلید کورکورانھ از غرب، زماني خود را ناپلئون بناپارت ثاني

و زمان دیگري، پس از پیروزي موشھ دایان در نبرد با فلسطیني ھا، خود را موشھ دایان خواند و شایع بود کھ بھ دلیل یک ] 62
 ] 63![چشمي بودن موشھ دایان، تنھا چاره را در این دید کھ براي شباھت بھ او، بھ فرانسھ سفر کند و یک چشم خود را درآورد

وي ھمچنین در طي عمر خود، چندین بار نام خود را تغییر داد؛ چنان کھ ابتدا حسین نخعي نام داشت، بعد بھ حسین معتمد منوچھري 
 ] 64.[آریانا نامیده شد) منوچھر(تنکابني تغییر نام داد و در نھایت سپھبد بھرام 

این . رویکرد بھ دوران باستان یکي دیگر از سیاستھاي اعمال شد زمان رضاشاه بود کھ فروغي آن را تئوریزه، و رضاخان عملي کرد
باستان گرایي، بھ شکل بسیار سطحي و کودکانھ اي، نھ تنھا تمام عرصھ ھاي ھنري، اجتماعي، اقتصادي و سیاسي را درنوردید، بلکھ 
بھ خصوصي ترین زوایاي زندگي افراد نیز رسوخ یافت، بھ طوري کھ تقلیدھاي محض از اشکال و نقوش تخت جمشید در آثار ھنري 

با نگاھي . از این رو، بخش اعظم فرصت طلبان نیز، بھ سان رضاخان، نام خانوادگي باستاني بر خود نھادند. و معماري نمایان شد
اما از آنجا کھ حکومت رضاشاه یک حکومت . ش بھ بعد، موج این گونھ تغییر نامھا آشکارتر مي گردد.1304گذرا بھ جراید سنوات 

نظامي بود و ارتش یکي از ارکان اساسي آن محسوب مي گشت، این سیاست بیش از ھمھ در عرصھ نظامي اعمال شد؛ چنان کھ بخش 
؟ بھ سرعت این سیاست را در !اعظم نیروھاي نظامي بھ واسطھ اطاعت کورکورانھ از رضاخان، براي عقب نماندن از کاروان تمدن

از جملھ این افراد مي توان از حسین نخعي نام برد؛ او چنان کھ ذکر گردید، ابتدا بھ حسین منوچھري . دستور کار خود قرار دادند
کھ سعي مي ) بزرگمھر بعدي(اقلیت محدودي نیز، مثل جلیل مجتھدي ] 65.[آریانا تغییر نام داد) منوچھر(تنکابني و سپس بھرام 

اما با اوج گیري تغییر ] 66.[کردند بھ گونھ اي خفیف مقاومت کنند، بھ دستور رضاشاه، بھ تغییر نام خانوادگي خود مجبور گردیدند
نامھاي خانوادگي از سوي نیروھاي نظامي، بسیاري از افرادي کھ در گذشتھ با رضاشاه مشکالتي داشتند نیز، بھ منظور شناختھ 

نشدن، بھ این کار مبادرت ورزیدند؛ از جملھ این افراد مي توان بھ سرھنگ ملک زاده، یکي از نیروھاي ژاندارمري، اشاره کرد کھ 
با اضافھ کردن نام ھیربد بھ نام خانوادگي خود بھ شدت موجب عصبانیت رضاشاه گردید، از این رو، رضاشاه دستور داد کھ ھیچ فرد 

 ] 67.[ایراني حق ندارد، بدون اجازه شاه، نام خانوادگي خود را تغییر دھد و این فرمان را مجلس، طي یک ماده واحده، تصویب کرد

در نتیجھ ھمین سطحي نگري، یکسونگري، بي ثباتي و ناآگاھي حاکم بر ارتش بود کھ کساني چون سرلشگر محمدحسین آیرم، 
ً از ایران فرار کرده بود ــ پس از حملھ متفقین بھ ایران، بھ .1314چھارمین رئیس شھرباني دوره رضاشاه ــ کھ در سال  ش، تقریبا

 ] 68.[فکر تشکیل دولت ایران آزاد افتاد و حتي عده اي از ایرانیان مقیم خارج را بھ دور خود جمع کرد

سرتیپ عطاپور نیز ھنگامي کھ متوجھ شد انگلیسي ھا، پس از فرار رضاشاه، بھ دنبال فرد دیگري غیر از محمدرضا براي سلطنت 
عده اي دیگر از افسران ارتش نیز ھمچون ] 69.[ھستند، با نزدیک شدن بھ انگلیسي ھا سعي کرد نظر آنان را بھ خود جلب نماید

 ] 70.[رضاشاه چنان بھ ضعف و زبوني دچار گردیدند کھ با پوشیدن لباس زنانھ سعي کردند ھویت خود را مخفي سازند

  1320ارتش پس از شھریور 
دانش آموزان مدارس نظام در دوره رضاشاه، کھ اغلب از دو طبقھ متضاد ثروتمند و فقیر بودند، شکاف طبقاتي را بھ نحو فزاینده اي 

موجب شده بود گرایشاتي در ھر ) بي بضاعت و بابضاعت(حس مي کردند؛ درواقع تجزیھ ایشان بھ دو گروه عدمي و غیرعدمي 
و در فضاي باز سیاسي بھ وجود آمده، عالوه بر اینکھ عده اي از عدمي ھا با  1320از این رو پس از شھریور . گروه بھ وجود آید

ورود بھ دانشکده افسري بھ شاخھ نظامي حزب توده پیوستند، کساني از غیرعدمي ھا نیز، ھمانند غالمحسین بیگدلي، بھ سبب وجود 
تفاوت طبقاتي در دبیرستان نظام، وارد شاخھ نظامي حزب توده گشتند؛ ھمچنین عده اي از عدمي ھا، بھ منظور خروج از آن 

] 71[و سپھبد ھاشمي نژاد) رئیس ساواک(وضعیت، بھ رژیم حاکم نزدیک شدند و نوکر او گردیدند؛ کساني چون سپھبد ناصر مقدم 
 ). فرمانده سابق گارد شاھنشاھي(

ش موج وسیعي از نارضایتي را نسبت بھ رضاشاه و تمامي صاحب منصبان ارتش بھ وجود آورد؛ .1320سرانجام حوادث شھریور 
اگرچھ ھریک از ایشان، یعني شاه و صاحب منصبان، سعي مي کردند طرف مقابل را متھم نمایند، این گونھ منحرف کردن اذھان 

عمومي، از مسالھ اصلي، یعني نارضایتي از بي کفایتي ارتش قدرقدرت رضاشاھي، کھ در این دوران فقط مشغول سرکوب داخلي 
ناخشنودي از رضاشاه و صاحب منصبان ارتش در درون و برون ارتش انعکاس یافت؛ نارضایتي مردم از نیروي . بود، نمي کاست

زمیني، در معابر عمومي، با مقایسھ رفتار آنھا با نیروي دریایي آشکار مي شود؛ مردم بھ واسطھ مقاومت نیروي دریایي رفتار بالنسبھ 
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 ] 72.[محترمانھ تري با افسران نیروي دریایي داشتند

اما زمینھ ھاي ناخشنودي نظامیان جوان نسبت بھ عملکرد صاحب منصبان و امراي ارتش، زماني گسترش یافت کھ ایشان در کمال 
سراسر خاطرات این نظامیان آکنده از نوعي خشم ھمراه یأس و . ناباوري، پوشالي بودن ارتش و وعده ھاي آن را دریافتند

 ] 73.[سرخوردگي است

بدین ترتیب در ارتشي کھ رضاخان فقط و فقط براي حفظ منافع خود بھ وجود آورده بود نوعي انشقاق پدید آمد و طي یک فرایند 
از این رو، گروھي ھمچنان سلطنت طلب . زماني سھ نوع طرز تفکر در مورد مسائل سیاسي، در میان نیروھاي نظامي، بھ وجود آمد

باقي ماندند و ھیچ گاه بھ مراحل بعدي، یعني نقد اوضاع، دست نیافتند؛ متاسفانھ ایشان بخش اعظم نیروھاي نظامي را تشکیل مي 
دادند، اما عده اي پس از گذر از پرستش شاه بھ عنوان نماد سلطنت، بھ الگوھاي دیگري از جملھ آلمان ھیتلري و شوونیسم و سپس بھ 

این عده اقلیتي بھ شدت متزلزل بودند؛ کمااینکھ در بسیاري از حوادث و وقایع تاریخي، ایشان بھ . نوعي ناسیونالیسم ایراني دست یافتند
. راحتي زیر سایھ گروه اول مي خزیدند، بھ ھمین جھت در بسیاري موارد، تفکیک این دو گروه از یکدیگر کار بسیار دشواري است

در برابر سلطنت طلبھا و ناسیونالیست ھاي نظامي، گروھي کھ اغلب سابقھ تفکرات شوونیستي و ناسیونالیستي داشتند، از ایدئولوژي 
 . ناسیونالیسم بھ انترناسیونالیسم روي آوردند و زمینھ ساز گسترش اندیشھ چپ در میان نظامیان گردیدند

 نتیجھ 
ً مشھود است؛ اما در این بین نیروھاي نظامي در اولویت قرار .1320تاثیرات شھریور  ش، بر تمامي نیروھاي موثر جامعھ کامال

دارند، زیرا با سقوط دیکتاتوري نظامي رضاشاه، اولین قشري کھ بھ شدت آسیب دید نظامیان بودند، کھ البتھ نظامیان را نھ براساس 
خاستگاه طبقاتي ناشي از درجات نظامي شان، بلکھ براساس عامل سن، باید تقسیم نمود، نظامیان میانسال و مسن، کھ تمامي 

ش، بودند، اما در برابر .1320پیشرفتشان حاصل دوران دیکتاتوري نظامي رضاشاه بود، خواھان بازگشت بھ شرایط قبل از شھریور 
ایشان، نظامیان جوان، کھ بھ منظور آینده اي بھتر وارد ارتش شده بودند، خواھان ارتقاي عرصھ ھاي نظامي، اجتماعي و اقتصادي 

از این رو، گرایش بھ شخص اول در اندیشھ آنان جایگاه و پایگاه محکمي نداشت، لذا بخش اعظم ایشان تحت تاثیر تحوالت . بودند
جھاني بھ سوي ناسیونالیسم تمایل یافتند و عده اي نیز تحت تاثیر پیروزي ھاي ارتش سرخ شوروي و نیروھاي پارتیزاني چپ گرا در 

اروپاي شرقي، بھ ویژه پارتیزانھاي مارشال تیتو در یوگسالوي، از یک سو، و تاسیس حزب توده در ایران، از سویي دیگر، بھ 
ماحصل حضور این سھ گروه در ارتش ایران، مناسبات، رقابتھا و کشمکش ھایي . اندیشھ ھاي چپ و انترناسیونالیسم گرایش یافتند

مرداد  28، بلکھ تا کودتاي )ش.1324ــ1325(و حوادث آذربایجان و کردستان ) 1320ــ1324(بود کھ نھ تنھا در دوران اشغال 
 . ش، تداوم یافت.1332

، صص1381فریده قره چھ داغي، تھران، علمي و فرھنگي، : م بھ بعد، ترجمھ.1815ــ ھنري ویلسون، لیتل فیلد، تاریخ اروپا از ]1[
  248ــ250

محمدعلي طالقاني، تھران، : پي تیلر، ریشھ ھاي جنگ جھاني دوم، ترجمھ. جي. ا: ــ درخصوص دوران صلح نیمھ مسلح رک]2[
  195ــ196، صص1363علمي و فرھنگي، 

  21، ص1370دکتر امان هللا ترجمان، تھران، آستان قدس رضوي، : ــ سرژ برشتین، پي یر میلزا، تاریخ قرن بیستم، ترجمھ]3[

  197پي تیلر، ھمان، ص. جي. ــ ا]4[

  284ــ285ــ ھنري ویلسون، لیتل فیلد، ھمان، صص]5[

  19ــ سرژ برشتین، پي یر میلزا، ھمان، ص]6[

  56، ص1369کیخسرو کشاورزي، تھران، گوتنبرگ، : دبوربن، رازھاي جنگ جھاني دوم، ترجمھ. ا. ــ گ]7[

  293ــ ھنري ویلسون، لیتل فیلد، ھمان، ص]8[

  13، ص1371ــ صفاءالدین تبرائیان، ایران در اشغال متفقین، تھران، رسا، ]9[
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، ص1372کاوه بیات، تھران، پروین، : ــ علي اصغر زرگر، تاریخ روابط سیاسي ایران و انگلیس در دوره رضاشاه، ترجمھ]10[
400  

  13ــ صفاءالدین تبرائیان، ھمان، ص]11[

 . ــ ھمان]12[

  400ــ علي اصغر زرگري، ھمان، ص]13[

عبدالرضا : ، ترجمھ1320ــ ریچارد استوارت، در آخرین روزھاي رضاشاه، تھاجم روس و انگلیس بھ ایران در شھریور ]14[
  18ــ19، صص1370ھوشنگ مھدوي و کاوه بیات، تھران، چاپخانھ رخ، 

  404ــ علي اصغر زرگري، ھمان، ص]15[

  406ــ ھمان، ص]16[

، 1377ــ عبدالرضا ھوشنگ مھدوي، تاریخ روابط خارجي ایران از ابتداي صفویھ تا پایان جنگ جھاني دوم، تھران، امیرکبیر، ]17[
  397ــ398صص

  21ریچارد استوارت، ھمان، ص: ــ براي اطالع بیشتر رک]18[

  408ــ علي اصغر زرگري، ھمان، ص]19[

  33، ص1362حسین ابوترابیان، تھران، نشر نو، : ــ سرریدر بوالرد، شترھا باید بروند، ترجمھ]20[

  44ــ ھمان، ص]21[

  401ــ عبدالرضا ھوشنگ مھدوي، ھمان، ص]22[

 . ــ ھمان]23[

  402ــ ھمان، ص]24[

  77ــ جمعي از نویسندگان، گذشتھ چراغ راه آینده است، تھران، جامي، ص]25[

  32، ص1368ــ دکتر ابراھیم ذوقي، ایران و قدرتھاي بزرگ در جنگ جھاني دوم، تھران، پاژنگ، ]26[

  40ــ44ــ صفاءالدین تبرائیان، ھمان، صص]27[

  45ــ47ــ ھمان، صص]28[

  404ــ405ــ عبدالرضا ھوشنگ مھدوي، ھمان، صص]29[

  407و نیز عبدالرضا ھوشنگ مھدوي، ھمان، ص 49ــ57صفاءالدین تبرائیان، ھمان، صص: ــ براي اطالع بیشتر رک]30[

، ص1368ــ منشور گرکاني، رقابت شوروي و انگلیس در ایران، محمد رفیعي مھرآبادي، تھران، موسسھ مطبوعاتي عطایي، ]31[
157  

  320، ص1370ــ ضیاءالدین الموتي، فصولي از تاریخ مبارزات سیاسي و اجتماعي ایران، تھران، انتشارات چاپخش، ]32[
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  408ــ عبدالرضا ھوشنگ مھدوي، ھمان، ص]33[

  334ضیاءالدین الموتي، ھمان، ص: ــ براي اطالع بیشتر از متن استعفانامھ رضاخان رک]34[

  407ــ409عبدالرضا ھوشنگ مھدوي، ھمان، صص: ــ براي اطالع بیشتر رک]35[

  88، ص1379، تھران، شریف، 1321آذر  17ــ محمد عتیق پور، بلواي نان فاجعھ ]36[

  376، ص1381ــ جواد صدر، نگاھي از درون، بھ کوشش مرتضي رسولي پور، تھران، ]37[

حسین ابوترابیان، تھران، نشر نو، : سرریدر بوالرد سرکالرنت اسکراین، شترھا باید بروند، ترجمھ: ــ براي اطالع بیشتر رک]38[
  138ــ139، صص1362

  132ــ جواد صدر، ھمان، ص]39[

  426، ص1377حسن کامشاد، تھران، نیلوفر، : ــ سیروس غني، ایران برآمدن رضاخان بر افتادن قاجارھا، ترجمھ]40[

  409ــ عبدالرضا ھوشنگ مھدوي، ھمان، ص]41[

؛ محمدعلي سفري، قلم و سیاست از 98، ص1371حسین ابوترابیان، تھران، : ــ محمدرضا پھلوي، پاسخ بھ تاریخ، ترجمھ]42[
  89، ص1371، نشر نامک، 1332تا مرداد  1320شھریور 

 . ــ محمدعلي سفري، ھمان]43[

  93ــ محمد عتیق پور، ھمان، ص]44[

  36، ص1378؛ ناخدا حسین انوشیرواني، کودتاي نافرجام، تھران، محیط، 406عبدالرضا ھوشنگ مھدوي، ھمان، ص: ــ رک]45[

45، ص1377، تھران، شرکت سھامي انتشار، )پایان سخن(ــ غالمرضا مصور رحماني، خاطرات سیاسي، نظامي و اقتصادي ]46[
؛ احمد امیراحمدي، خاطرات نخستین سپھبد ایران، بھ کوشش غالمحسین زرگري نژاد، تھران، موسسھ پژوھش مطالعات فرھنگي، 

  433ــ434، صص1373

  18ــ غالمرضا مصور رحماني، ھمان، ص]47[

 . ــ ھمان]48[

  414ــ احمد امیراحمدي، ھمان، ص]49[

  517ــ528، صص1366ــ خسرو معتضد، پلیس سیاسي در عصر بیست سالھ، تھران، جانزاده، ]50[

  555ــ556، صص1380ــ باقر عاقلي، شرح حال رجال سیاسي نظامي معاصر ایران، تھران، گفتار و نشر علم، ]51[

  17ــ غالمرضا مصور رحماني، ھمان، ص]52[

  434احمد امیراحمدي، ھمان، ص: ــ براي اطالع بیشتر رک]53[

  19ــ غالمرضا مصور رحماني، ھمان، ص]54[

  89، ص1367، تھران، اطالعات، )خاطرات(ــ حسین فردوست، ظھور و سقوط سلطنت پھلوي ]55[
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  13ــ14مصور رحماني، ھمان، صص: ــ رک]56[

  203ــ204، صص1366ــ غالمرضا مصور رحماني، کھنھ سرباز خاطرات سیاسي و نظامي، تھران، رسا، ]57[

  324، ص1341، تھران، انتشارات علمي، 3ــ عبدهللا مستوفي، شرح زندگاني من، ج]58[

  416، ص1377غالمرضا علي بابائي، تھران، خجستھ، : ــ استفاني کرونین، ارتش و حکومت پھلوي، ترجمھ]59[

  180، ھمان، ص)کھنھ سرباز(ــ غالمرضا مصور رحماني، خاطرات سیاسي و نظامي ]60[

  416ــ استفاني کرونین، ھمان، ص]61[

  12ــ باقر عاقلي، ھمان، ص]62[

  180ــ182ــ غالمرضا مصور رحماني، کھنھ سرباز، ھمان، صص]63[

  11ــ12باقر عاقلي، ھمان، صص: ــ براي اطالع بیشتر از شرح حال بھرام آریانا رک]64[

  11ــ12ــ باقر عاقلي، ھمان، صص]65[

  1، ص1379ــ جلیل بزرگمھر، ناگفتھ ھا و کم گفتھ ھا از دکتر محمد مصدق و نھضت ملي ایران، تھران، کتاب نادر، ]66[

  107، ص1328ــ ملک زاده ھیربد، سرگذشت حیرت انگیز، تھران، ]67[

  42ــ باقر عاقلي، ھمان، ص]68[

  23ــ24غالمرضا مصور رحماني، کھنھ سرباز، ھمان، صص: ــ براي اطالع بیشتر رک]69[

  39ــ ناخدا حسین انوشیرواني، ھمان، ص]70[

، بھ کوشش حمید احمدي، تھران، )خاطرات(مرتضي زربخت، سازمان افسري حزب توده ایران : ــ براي اطالع بیشتر رک]71[
  21ــ24، صص1382ققنوس، 

  38حسین انوشیرواني، ھمان، ص: ــ براي اطالع بیشتر رک]72[

 ــ 14، ص1367ــ ابوالحسین تفرشیان، قیام افسران خراسان، تھران، اطلس، ]73[
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