
 

 ) 1(ایران و جنگ جھاني دوم
 مریم تاج عیني 

انفعال حکومت رضاشاه در قبال جنگ جھاني دوم و ورود سھل متفقین بھ کشور، از فقدان حمایت مردمي و انسجام الزم در ساختار 
در این مقالھ، فرایند وقوع جنگ جھاني دوم و موضع گیریھاي ایران در قبال آن مرور شده . قدرت سیاسي پھلوي اول حکایت مي کند

 . است

م، اوضاع جھان دگرگونھ شد و اغلب کشورھاي جھان بھ حمایت از متفقین یا .1939/ش.1318با شروع جنگ جھاني دوم در سال 
متحدین مجبور گردیدند، در این میان کشور ایران، با وجودي کھ از ھمان ابتدا سیاست بي طرفي اتخاذ نمود، بھ واسطھ سیاستھاي 

، مبني بر طرفداري از آلمان ھیتلري و نیز بھ دلیل موقعیت استراتژیک، مورد توجھ دول متفق قرار )ش.1320ــ1304(رضاشاه 
ً بھ صحنھ منازعھ میان دول متخاصم تبدیل گردید.1320از این رو، با حملھ متفقین در سوم شھریور . گرفت تاثیرات . ش، ایران عمال

ھزار نفري رضاشاه، چنان جوّ سرخوردگي و یأسي در جامعھ ایران، بھ ویژه در میان  127منفي این حملھ با ناکارآمدي ارتش 
، )رضاشاه(نظامیان جوان، بھ وجود آورد کھ اغلب ایشان با استفاده از فضاي باز سیاسي ناشي از ورود متفقین و سقوط دیکتاتور 

ازاین رو، در میان نظامیان سھ گرایش متفاوت ناسیونالیسم، سلطنت طلب و چپ گرا، بھ . جذب گروھھا و دستجات مختلف گردیدند
وجود آمد؛ در این مقالھ سعي بر آن است ضمن تشریح اوضاع منتھي بھ جنگ جھاني دوم و موضع گیري ایران در قبال آن، بھ نحوه 

 . مواجھھ نیروھاي نظامي با این مسالھ پرداختھ و چگونگي جذب ایشان در سھ گروه فوق بررسي گردد

 زمینھ ھاي آغاز جنگ جھاني دوم 
در این زمان، روسیھ درگیر انقالب بلشویکي بود، عثماني در بحران تجزیھ . یگانھ پیروز جنگ جھاني اول، دولت بریتانیا بود

ظھور جمھوري وایمار در آلمان و فشار دول پیروز جنگ نوعي . قلمرواش بھ سر مي برد و آلمان نیز سقوط رایش دوم را شاھد بود
م، بر شدت ضعف جناح میانھ رو و قدرت .1929بحران اقتصادي . حس سرخوردگي و خشم را در میان آلمانھا بھ وجود آورده بود

م، .1933گیري تندروھاي ناسیونال ــ سوسیالیست بھ رھبري ھیتلر افزود؛ بھ طوري کھ ھیتلر توانست با تصویب رایشتاگ، در سال 
با قدرت گیري ھیتلر، . قانون اساسي جمھوري وایمار را ملغي و دیکتاتوري خود را بھ مدت چھار سال در آلمان برقرار سازد

قدرت ] 1.[سرکوب مخالفان و میلیتاریزه کردن آلمان، کھ بر بستر خواست توده ھا نضج مي گرفت، در دستور کار قرار گرفت
روزافزون نیروھاي نظامي آلمان با نوعي حمایت ضمني جھان سرمایھ داري ھمراه بود، زیرا آنان در تحلیلھاي خود بر این باور 

 . بودند کھ نیروي نظامي قدرتمند نوظھور فاشیسم در آلمان، سرانجام کمونیسم را بھ ورطھ نابودي مي کشاند

سال ] 2.[را فراھم آورد) م.1936ــ1938(بدین ترتیب کشمکشھاي جھان اردوگاھي موجبات بھ وجود آمدن دوران صلح نیمھ مسلح 
م را سال پایان دوران صلح نیمھ مسلح دانستھ اند، زیرا در اروپا نیز میان کشورھاي سرمایھ داري شکاف عمیقي بھ وجود آمد .1938

 ] 3.[و این حکومتھا بھ دو بخش دیکتاتورھاي فاشیست و کشورھاي لیبرال تقسیم شدند

بھ ] 4.[یا الحاق اتریش سرآغاز کشورگشایي ھاي آلمان فاشیست گردید) Anschluss: لفظ آلماني بھ معناي الحاق(حادثھ آنشلوس 
دنبال الحاق اتریش بھ آلمان، ھیتلر واگذاري فوري مناطق آلماني زبان چک اسلواکي را تقاضا نمود و تھدید کرد در صورت رد 

نوئل چمبرلن، نخست وزیر انگلستان، بھ واسطھ سیاست محافظھ کارانھ خود مصمم شد، حتي بھ . تقاضایش، بھ جنگ اقدام خواھد کرد
م، کنفرانسي با شرکت چھار .1938قیمت تسلیم چک اسلواکي بھ آلمان، مانع از وقوع جنگ گردد و سرانجام در بیست ونھم سپتامبر 

، در مونیخ تشکیل شد و جزئیات تجزیھ چک )ادوارد داالیھ(، و فرانسھ )چمبرلین(، انگلیس )موسولیني(، ایتالیا )ھیتلر(رھبر آلمان 
بھ رغم اغماضھاي بیش از حد ] 5.[م، مناطق آلماني زبان چک را تصرف کرد.1938بدین سان آلمان در اکتبر . اسلواکي معین گردید

ھیتلر ] 6[م،.1939چمبرلن در برابر توسعھ طلبي ھاي ھیتلر و پیمان محرمانھ عدم تعرض میان روسیھ و آلمان در بیست وسوم اوت 
حملھ آلمان بھ لھستان، . م بھ لھستان لشکر کشید و متعاقب آن بھ انگلستان و فرانسھ نیز اعالن جنگ کرد.1939در اول سپتامبر 

را در صورت حملھ ) لھستان(انگلیس و فرانسھ را در موقعیت دشواري قرار داد، زیرا آنھا متعھد شده بودند کھ متفق خاوري شان 
 ] 7.[آلمان یاري نمایند

م میان آلمان و ایتالیا، ازیک سو، و فرانسھ و انگلستان، از سویي دیگر، آغاز شد .1939بدین ترتیب جنگ جھاني دوم در اول سپتامبر 
سرانجام با . و سایر کشورھاي اروپایي نیز، بھ استثناي سوئد، سوئیس، اسپانیا، پرتغال و ترکیھ، یکي پس از دیگري وارد جنگ شدند

م، روسیھ نیز، با زیرپا نھادن آرمان سوسیالیسم، بھ فرانسھ و .1941حملھ ھیتلر بھ روسیھ و نقض پیمان عدم تعرض در ژوئن 
 ] 8.[انگلستان پیوست

Page 1 of 5

3/26/2016file://G:\Web\hosseini\moaser-1\articles-2\123.html



 مواضع ایران در قبال جنگ جھاني دوم 
محمود جم، نخست وزیر ایران، طي اطالعیھ اي ) ش.1318/م.1939چھارم سپتامبر (یک روز پس از شروع جنگ جھاني دوم 

در این موقع کھ متاسفانھ نایره جنگ در اروپا مشتعل گردیده است، دولت شاھنشاھي ایران بھ موجب این بیانیھ تصمیم «: اعالم کرد
زیرا بھ اعتقاد ] 9[».خود را بھ اطالع عموم مي رساند کھ در این کارزار بي طرف مانده و بي طرفي خود را محفوظ خواھد داشت

ایران نھ بدان اندازه قدرتمند بود کھ بتواند در جنگ شرکت کند و نھ تا آن حد ضعیف بود کھ اجازه دھد حقوقش پایمال «رضاشاه 
 ] 10[».یک سیاست بي طرفي براي ایران ضرورت داشت و براي قدرتھاي متحارب نیز ارزشمند بود«ازاین رو » .گردد

متعاقب بیانیھ محمود جم، علي اصغر حکمت، وزیر کشور، نیز بھ اتباع بیگانھ آگاھي داد کھ از ابراز ھرگونھ احساساتي کھ منافي بي 
ً خودداري نمایند ش خبر بي طرفي ایران را .1318خبرگزاري پاریس نیز در دوازدھم شھریور ] 11.[طرفي کشور ایران باشد جدا

ھمچنین مظفر علم، وزیر امورخارجھ، در سیزدھم شھریور مراتب بي طرفي ایران را بھ اطالع سفارت خانھ ھاي ] 12.[مخابره کرد
جالب اینجاست کھ آلمان و انگلستان ھر دو از این موضع استقبال کردند؛ زیرا انگلستان بھ دلیل درگیري اش . مستقر در تھران رسانید

: استدالل وزارت امورخارجھ آلمان نیز از بي طرفي ایران چنین بود. در منطقھ دیگر توانایي برقراري امنیت را در این منطقھ نداشت
باتوجھ بھ پیوند نزدیک ترکیھ با انگلستان و فرانسھ چنین بھ نظر مي آید کھ آنچھ از لحاظ سیاسي اھمیت ویژه اي یافتھ، آن است کھ «

 ] 13.[»فعال بھ تقویت ایران در بي طرفي کاملش ادامھ داده شود

م بود کھ طي آن .1939اما آنچھ نگراني ایران را سبب شده بود انعقاد پیمان عدم تعرض میان شوروي و آلمان در بیست وسوم اوت 
و ایران پیش بیني مي کرد کھ شاید ] 14[ھیتلر و استالین بر سر تقسیم اراضي لھستان و کشورھاي بالتیک بھ توافق رسیده بودند

بھ ھمین جھت ] 15.[شوروي طي یک تفاھم محرمانھ با آلمان درصدد برآید موقعیت مسلط خود را بر والیات شمالي ایران احیا کند
بھ بعد، مبناي مبادالت  1310از دھھ ] 16.[رضاشاه بر آن شد بھ منظور کسب حمایت نظامي و اقتصادي بھ انگلستان روي آورد

ش، .1311/م.1933سیاسي ــ اقتصادي ایران بر کشور آلمان استوار گردیده بود و با ظھور ھیتلر، رھبر حزب ناسیونالیست در ژوئیھ 
آلماني ھا تبلیغات وسیعي در مورد اشتراک نژاد آریایي دو ملت ایران و آلمان و . روابط میان دو کشور وارد مرحلھ جدیدتري گردید

مشابھت ھدفھاي ملي دو کشور در مبارزه با کمونیسم و امپریالیسم آغاز کرده، محبوبیت بسیاري در میان ایرانیان بھ دست آورده 
، آلمانیھا، بھ پیروي از خط مشي ھیتلر، در جھت )م.1939/ش.1318(اما با پیمان عدم تعرض میان آلمان و شوروي ] 17.[بودند

کاھش نفوذ انگلستان و افزایش نفوذ شوروي در ایران تالش کردند و حتي نفوذ خود را در ایران در درجھ دوم اھمیت قرار دادند؛ 
 ] 18.[ھدف ھیتلر از این کار این بود کھ استالین را از توجھ بھ اروپاي شرقي منحرف سازد

در آن ھنگام، در نظر انگلستان، جلوگیري از نفوذ کمونیسم شوروي و حفظ لولھ ھاي نفتي جنوب بھ مراتب از خطر فاشیسم آلمان مھم 
تر بود، اما درعین حال انگلستان با ھرگونھ اعتماد بھ ارتش ایران یا ھماھنگي برنامھ با آن موافق نبود؛ چراکھ کمیتھ سرفرماندھي 

انگلستان معتقد بود اتحاد با ایران بھاي گزافي بھ ھمراه خواھد داشت؛ چون رضاشاه حمایت انگلستان را براي دفاع از نواحي شمال 
ایران در برابر تھاجم روسھا خواستار بود، درحالي کھ براي انگلستان فقط دفاع از مناطق استراتژیک جنوبي، بھ ویژه حوزه ھاي 

 ] 19.[نفتي، اھمیت داشت

البتھ سرریدر بوالرد، سفیرکبیر انگلستان در ایران، در طي جنگ جھاني دوم از گسترش نفوذ خانھ ھاي قھوه اي، کھ در ظاھر محل 
کودتاي رشیدي عالي گیالني ] 20.[تجمع خانواده ھاي آلماني، ولي در اصل، مرکز فعالیت جاسوسي آنان بود، بھ شدت ناخرسند بود

ش، نیز بر این ناخرسندي افزود؛ اگرچھ .1320فروردین /م.1941ژرمنوفیل علیھ نوري سعید، نخست وزیر انگلوفیل، در آوریل 
ً نوري سعید را در خرداد  ش بھ قدرت برسانند، ھنوز دغدغھ خاطر انگلیسي ھا درخصوص میزان .1320انگلیسي ھا توانستند مجددا

 ] 21.[نفوذ ستون پنجم آلمان در ایران وجود داشت

ش، تمام معادالت را بھ ھم ریخت و .1320اول تیر / م.1941سرانجام حملھ ناگھاني آلمان بھ شوروي، در بیست ودوم ژوئن 
ھدف آلمانھا خرد کردن نیروھاي دفاعي شوروي، . شوروي، کھ تا آن روز در صف متحدین قرار داشت، بھ اردوگاه متفقین پیوست

آنھا قصد داشتند پس از آنکھ ارتش آفریقایي شان ــ کھ بھ . تصرف مسکو، لنینگراد و کیف، و رسیدن بھ چاھھاي نفت قفقاز بود
ً بھ  دروازه ھاي مصر رسیده بود ــ دفاع انگلیسي ھا را درھم شکست، با ارتش اعزامي بھ شوروي، در ایران تالقي کنند و تواما

 ] 22.[ھندوستان حملھ نمایند و با تصرف ذخایر نفت خاورمیانھ و منابع حیاتي ھند، امپراتوري انگلیس را بھ زانو درآورند

در این ھنگام، روسھا در مقابل حمالت برق آساي ارتش آلمان، بھ اسلحھ، مھمات و دارو احتیاج مبرمي داشتند و انگلیسي ھا نیز مي 
خواستند، بھ ھر قیمتي شده، خطوط ارتباطي بین خلیج فارس و سرحد شوروي را حفظ کنند تا بدین وسیلھ ھم مھمات و وسایل جنگي 

ً از چاھھاي نفت خاورمیانھ و  ً روسھا شکست خوردند، بتوانند راسا مورد نیاز شوروي ھا را بھ جبھھ آنھا برسانند و ھم اگر احتماال
ش .1320/م.1941بدین ترتیب شوروي و انگلیس بر ضد دشمن مشترک در دوازدھم ژوئیھ ] 23.[خطوط ارتباطي ھند، دفاع کنند

ً براي متارکھ جنگ با آلمان، بدون رضایت طرف دیگر ھیچ گونھ : معاھده اي بستند کھ طي آن دو دولت متعھد شده بودند اوال
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ً ھرگونھ کمک نظامي را در جنگ با دشمن مشترک، بھ یکدیگر برسانند در این زمان مسالھ . مذاکرات جداگانھ اي ننمایند، ثانیا
رساندن اسلحھ و مھمات بھ جبھھ روسیھ مطرح شد و انگلیسي ھا راه ایران را پیشنھاد کردند کھ مطمئن ترین و کوتاه ترین راه بود و 

روسھا ابتدا در مورد حملھ بھ ایران، بھ جھت اینکھ این . راه آھن آن از خلیج فارس بھ بحر خزر بھترین وسیلھ نقلیھ بھ شمار مي رفت
کشور داراي ارتش مدرن و مجھزي بود، تردید کردند، اما انگلیسي ھا بھ آنان اطمینان دادند کھ در ظرف چند روز، بھ از بین بردن 

ش در مورد حملھ بھ ایران .1320/م.1941مقاومت ارتش ایران و اشغال کشور موفق خواھند شد و بھ این ترتیب در ھفدھم ژوئیھ 
 : بنابراین ھدفھاي استراتژیک متفقین در ایران عبارت بود از] 24.[میان نمایندگان دو کشور توافق بھ وجود آمد

 ــ دستیابي بھ راھھاي ارتباطي کشور و برقراري رابطھ با بحر خزر براي رساندن کمکھاي نظامي بھ دولت شوروي؛ 1

ــ تصرف چاھھاي نفت جنوب بھ منظور محافظت از آنھا و جلوگیري از انھدام و خرابکاري عمال نازي، عشایر جنوب و دولت 2
در تمام مدت جنگ، نفت ایران احتیاجات نظامي متفقین را برآورده مي کرد، بھ خصوص پس از ورود ژاپن بھ جنگ، معادن (ایران 

 ؛ )نفت ایران تنھا منبعي بود کھ نفت مورد احتیاج را تامین مي ساخت

ــ اخراج کارشناسان و عمال آلماني از ایران بھ منظور جلوگیري از خرابکاري در راھھاي ارتباطي و چاھھاي نفت و نیز اقدام بھ 3
 کودتا با استفاده از ایرانیان طرفدار آلمان نازي و تشکیل گروھھاي ویژه فاشیستي از آلمانیھاي ساکن ایران؛ 

 ] 25.[ــ عملیات جنگي نیروھاي انگلیسي از طریق ایران در صورت رسیدن ارتش آلمان بھ سرحدات ایران4

/م.1940ھزار نفري، اعالم بي طرفي ایران و برکناري دکتر متین دفتري در ژوئیھ 127رضاشاه در این ھنگام با اتکا بھ ارتش 
ش و گماردن رجب علي منصور، کھ بھ محافظھ کاري شھرت داشت، امیدوار بود کھ دو دولت ھمسایھ، در امور دولت بي .1319

اما در این زمان یگانھ دستاویز انگلیسیھا براي حملھ بھ ایران کماکان حضور ستون پنجم آلمان در این . طرف ایران مداخلھ نکنند
ش از دولت منصور خواست فعالیتھاي پنھاني عوامل آلمان را .1320چھاردھم خرداد / م.1941کشور بود؛ بوالرد در چھارم ژوئن 

در دیداري با منصور از او خواست بھ فوریت بھ اخراج چھارپنجم  1320دھم تیر /1941وي در اول ژوئیھ . در ایران متوقف نماید
 ] 26.[آلماني ھاي شاغل در ایران اقدام نماید

اما دولت ایران جواب داد کھ کارشناسان آلماني براي خدمات و صنایع ایران ضروري ھستند و دولت ایران بھ سرعت نمي تواند 
ً در مورد  جانشیني برایشان پیدا کند، از طرفي تعداد آنھا چندان زیاد نیست و دولت ایران بر آنھا نظارت مي کند، اما متفقین کھ قبال

 . حملھ بھ ایران بھ توافق رسیده بودند، مشغول تدارکات نظامي گردیدند

ً در .1320بیست وپنجم خرداد / م.1941در ششم اوت  ش، سفارت انگلستان، طي یادداشتي ده ماده اي خطاب بھ دولت ایران، مجددا
و بھ تبع آن شوروي نیز در ھمین روز تذکاریھ اي مبني بر کاستن تعداد ] 27[مورد حضور و فعالیت آلمانیھا در ایران ھشدار داد

درواقع دو دولت با این یادداشتھا بھ ایران ] 28.[آلمانیھا در ایران و کوتاه کردن دست آنھا از امور، براي دولت ایران فرستاد
. اولتیماتوم داده بودند، اما در ھمان روز یادداشت سومي از دولت آلمان بھ دست رضاشاه رسید کھ حاوي پیام ھیتلر بھ رضاشاه بود

پیشواي آلمان در پیام خود از مقاومت ایران در برابر فشار متفقین و پیروي از سیاست بي طرفي اظھار خوشوقتي نموده، و اظھار 
کرده بود کھ بھ عقیده او این دوره فشار، طوالني نخواھد بود، چراکھ نیروھاي آلمان در خاک اوکراین پیشروي نموده و بھ نواحي 

شمال جزیره کریمھ رسیده اند و قصد دارند تا پاییز، قسمتھاي دیگري از خاک روسیھ را اشغال کنند و آخرین مقاومت روسھا را نیز 
درھم شکنند، در ضمن اطمینان داده بود کھ تالشھاي انگلیس براي ایجاد خط دفاعي در قفقاز بھ لحاظ تفوق نیروھاي آلمان محکوم بھ 

.[شکست است و دولت آلمان امیدوار است تا سپري شدن این دوره کوتاه، دولت ایران با تمام قوا در مقابل فشار متفقین مقاومت نماید
29 [ 

در این وضعیت رضاشاه، کھ در وضعیت بسیار دشواري قرار گرفتھ بود و از ھمھ سو تحت فشار قرار داشت، تنھا راه چاره را 
سیاست دفع الوقت و حفظ وضع موجود دانست تا بھ مرور زمان نتیجھ جنگ روشن شود و او بتواند تکلیف خود را با دول متخاصم 

بھ ھمین جھت در پاسخ دومین یادداشت متفقین، او بار دیگر اعالم نمود کھ تعداد کارشناسان آلماني در ایران فقط . روشن نماید
ششصدونود نفر بھ عالوه خانواده ھایشان مي باشد کھ ھمگي با نظارت دولت ایران مشغول اداي وظیفھ اند، در صورتي کھ دولت 

بھ ھمین جھت، از . ایران آنھا را اخراج نماید، ممکن است دولت آلمان این عمل را تخلف از سیاست بي طرفي ایران تلقي نماید
در این ھنگام رادیو و جراید انگلستان و شوروي، و متفقین آنھا بھ تبلیغاتي شدید درباره فعالیت . پذیرفتن تقاضاي متفقین معذور است

از این رو، در سحرگاه روز . ستون پنجم و جاسوسان آلماني در ایران و ورود احتمالي رضاشاه در جنگ بھ نفع آلمان دست زدند
در ھمان . نیروھاي شوروي و انگلستان از شمال و جنوب وارد خاک ایران شدند 1320سوم شھریور / م.1941بیست وپنجم اوت 

ساعات اولیھ حملھ نیروھاي انگلستان و شوروي بھ ایران، اسیمرنف، وزیرمختار شوروي، و سرریدر بوالرد، وزیرمختار انگلیس، 
 ] 30.[منصور، نخست وزیر ایران، را از قضیھ حملھ مطلع نمودند و طي دو اعالمیھ دالیل حملھ خود را بیان کردند
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بحث حقوقي در مورد حملھ دو دولت انگلستان و شوروي بھ ایران کمتر بھ صورت بي طرفانھ تحلیل و بررسي شده است، زیرا اکثر 
مورخان و محققان، تحت تاثیر ناسیونالیسم، تجاوز ھر دو کشور را غیرقانوني تلقي نموده اند، درحالي کھ حملھ شوروي براساس 

این فصل عھدنامھ چنین . در مقایسھ با حملھ انگلستان چندان غیرقانوني نیز نبوده است) ش.1306/م.1921(عھدنامھ مودت  6فصل 
اگر دولت ثالثي بخواھد بھ واسطھ مداخالت نظامي، پلتیک غاصبانھ را در ایران مجري، و یا خاک ایران را مرکز «: متذکر مي شود

ً بھ دولت ایران اخطار نماید و دولت ایران در رفع مخاطره ... عملیات نظامي ضد روسیھ قرار بدھد در صورتي کھ دولت روسیھ قبال
مزبور مقتدر نباشد، آن وقت دولت روسیھ حق خواھد داشت کھ قشون خود را بھ خاک ایران وارد نموده، براي دفاع از خود اقدامات 

بھ ھر روي رضاشاه، کھ پس از ورود متفقین غافلگیر شده بود، از سفراي ایران در لندن، مسکو و ] 31[».نظامي بھ عمل آورد
واشنگتن خواست از دولتھاي یادشده تقاضا کند عملیات نظامي را متوقف سازند و با او وارد مذاکره شوند، اما آنھا نھ تنھا جوابي 

ً بھ سفراي ایران فھماندند کھ دیگر دیر شده است رضاشاه بھ تصور اینکھ متفقین حاضر نیستند با نخست وزیر او، . ندادند، بلکھ تلویحا
ً محمدعلي فروغي را، کھ بیشتر مورد قبول انگلیسي ھا بود، بھ  علي منصور، صحبت کنند، خیلي سریع او را کنار گذاشت و مجددا

ً تشکیل کابینھ داد و با نمایندگان شوروي و انگلستان وارد مذاکره شد. نخست وزیري برگزید پس از این مذاکرات، . فروغي نیز سریعا
ش رضاشاه بھ کلیھ واحدھاي ارتش دستوري مبني بر ترک مقاومت داد و در .1320ششم شھریور / م.1941در بیست وھشتم اوت 

 : نمایندگان دول متفق تقاضاھاي دول متبوع خود را بھ شرح ذیل بھ دولت فروغي اعالم نمودند) سي ام اوت(ھشتم شھریور 

 ــ اخراج کلیھ اتباع آلمان بھ استثناي اعضاي سفارت و چند نفر کارشناس آلماني 1

 . ــ تعھد در تسھیل حمل و نقل اسلحھ و مھمات و ادوات جنگي از راه ایران بھ روسیھ2

در مقابل، انگلیسي ھا و شوروي ھا متعھد شده بودند حق السھم ایران را از نفت جنوب، و عایدات ایران را از شیالت بپردازند و 
و بھ محض ] 32.[ھمچنین لوازم مورد احتیاج اقتصادي ایران را فراھم سازند و نیز جلوي پیشروي بیشتر نیروھاي خود را بگیرند

 ] 33.[اینکھ وضعیت نظامي اجازه دھد قشون خود را از خاک ایران خارج نمایند

اما ھنوز دولت ایران جوابي بھ این تقاضاھا نداده بود کھ سفراي دو دولت، بھ جاي اخراج اتباع آلماني، تحویل آنھا را بھ متفقین 
این در حالي بود کھ اروین اتل، . رضاشاه حاضر نشد این تقاضا را عملي سازد، در نتیجھ مذاکرات بھ طول انجامید. خواستار شدند

ً مي خواست از قبول پیشنھادات دول متفق سرباز زند و آلمانیھا را بھ قواي دشمن تحویل ندھد، در  وزیرمختار آلمان، از ایران مصرا
در . خالل ھمین ایام، ژنرال ویول نیز شخصا بھ ایران آمد و با سفراي شوروي و انگلستان و فرماندھان نظامي متفقین مذاکره کرد

ش، بھ دولت ایران اولتیماتوم دادند کھ اگر ظرف چھل .1320نوزدھم شھریور / م.1941نتیج این مذاکره، متفقین در دھم سپتامبر 
وھشت ساعت اتباع آلماني را بھ نیروھاي آنھا تسلیم، و سفارت خانھ ھاي آلمان، ایتالیا، روماني و مجارستان را تعطیل نکند، پایتخت 

بیست وپنجم / م.1941چون رضاشاه باز ھم جواب صریحي بھ اولتیماتوم متفقین نداد، در شانزدھم سپتامبر . را اشغال خواھند کرد
بھ نفع ] 34[ش، قواي شوروي و انگلستان از شمال و جنوب بھ سوي تھران حرکت کردند و رضاشاه طي اعالمیھ اي.1320شھریور 

 ] 35.[ولیعھدش محمدرضا از سلطنت کناره گرفت

وي پس از استعفا، از ترس انتقام، خود را بھ انگلیسي ھا تسلیم نمود؛ چراکھ اگر در ایران مي ماند مانند سایر جنایتکاران آن دوران 
وي ابتدا نمي دانست او را بھ کجا مي ] 36.[مورد استیضاح مجلس و محاکمھ افکار عمومي و شاید ھم مجازات شدید قرار مي گرفت

.[انگلیسي ھا شایع نموده بودند کھ قرار است او را بھ ھند ببرند، اما بھ دلیل برخي مالحظات از این کار صرف نظر کردند] 37.[برند
38 [ 

رضاشاه بھ خواست متفقین مجبور شده از سلطنت کناره گیري کند، «: جواد صدر درخصوص استعفاي رضاشاه و تبعید او مي نویسد
ابتدا بھ اصفھان و بعد بھ جنوب و بندرعباس رفت و از آنجا او را با کشتي بھ سمت ھندوستان بردند و بعد در دریا، ھمان کشتي مسیر 
خود را تغییر داد یا او را بھ کشتي دیگري منتقل کرده و بھ جزیره موریس بردند، تقریبا تکراري از نمایش دستگیري و بردن ناپلئون 

 ] 39[»!بھ جزیره سنت ھلن بود و باز ھم بازي حوادث

پس از ] 40.[در ھمان شھر درگذشت 1323پس از مدتي رضاشاه را از جزیره موریس بھ ژوھانسبورگ بردند کھ در چھارم دي 
کناره گیري رضاشاه از سلطنت، نیروھاي متفقین تھران را اشغال، و کلیھ تاسیسات نظامي و راه آھن را تصرف کردند و بالفاصلھ 

اتباع آلماني نیز بھ . مقدمات حمل اسلحھ و مھمات را از خلیج فارس بھ دریاي خزر، از طریق راه آھن سراسري ایران، فراھم نمودند
 ] 41.[دست قواي متفقین افتادند و نیمي از آنان بھ بازداشتگاھھاي سیبري، و نیمي دیگر بھ استرالیا تبعید شدند

ظاھرا انگلیسي ھا درصدد بودند یک شاھزاده قاجار را . در این زمان با کناره گیري رضاشاه و تبعید وي، مسالھ جانشیني مطرح شد
 : متفقین سھ پیشنھاد دادند«: محسن فروغي از قول پدرش مي نویسد] 42.[بھ پادشاھي برسانند
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 ــ فروغي رئیس جمھور شود؛ 1

ً یکي از افراد جوان قاجار بھ سلطنت گمارده شود کھ کاندیداي سلطنت یکي از فرزندان محمدحسن 2 ــ سلسلھ پھلوي منقرض، و مجددا
 میرزا، ولیعھد سابق، بود 

کھ در این زمان ھیجده سال داشت، بھ ) مادرش ملکھ توران از خاندان قاجاریھ بود(ــ فرزند ذکور رضاشاه، بھ نام غالمرضا، 3
 ] 43[».سلطنت برگزیده شود

سرانجام با کوشش ھاي محمدعلي فروغي، نخست وزیر وقت، محمدرضاشاه بھ پادشاھي رسید و فروغي بھ عنوان اولین نخست وزیر 
 ] 44.[دومین شاه دودمان پھلوي، محمدرضا را یاري داد

 و انفعال حکومت رضاشاه  1320شھریور 
ش، و دستور رضاشاه مبني بر ترک مقاومت در ششم شھریور، آن ارتشي کھ .1320با ورود متفقین بھ ایران در سوم شھریور 

رضاشاه با آن ھمھ دبدبھ و کبکبھ و صرف بودجھ ھا و ھزینھ ھاي گزاف براي ضمانت سلطنت خود ساختھ و یکي از ارکان سلطنتش 
را بر پایھ آن قرار داده بود بھ یکباره فروریخت و نتوانست در برابر حملھ متفقین، جز مقاومتي بسیار اندک، کاري انجام دھد؛ تنھا 
مقاومتي کھ در این زمان انجام شد مقاومت نیروي دریایي نوپاي ایران بھ فرماندھي دریادار بایندر بود، کھ توانست یک روز، مانع 
پیشروي قواي انگلیسي در جنوب ایران شود، اما در نھایت نیروھاي انگلیسي مقاومت بایندر و ششصدوپنجاه نفر افسر و ملوان را 

نفر  650ھزار نفري فقط 127و چنین بود کھ از آن ارتش ] 45.[درھم شکستند و ھمگي آنھا در طي این زد و خورد کشتھ شدند
درواقع بنیان این ارتش بھ ظاھر منسجم، مدتھا پیش، دستخوش ویراني گشتھ بود و بھ ھمین دلیل با اولین . مردانھ ایستادند و کشتھ شدند

لرزش، فرماندھان لشکر رضائیھ و خراسان، مانند فرمانده کل قواي شان، فرار را بر قرار ترجیح دادند و از ترکیھ و بندرعباس سر 
 ] 46.[درآوردند

یکي از نقاط ضعف رژیم ھاي اقتدارگرا فقدان نقد و آسیب شناسي است؛ چنان کھ حاضر نیستند ضعفھاي خود را بپذیرند، و درصدد 
برمي آیند نقایصشان را بھ عناوین مختلف، با دستاویز قرار دادن چیزھایي کھ وجود خارجي ندارند، بپوشانند؛ چنان کھ رضاشاه نیز 

[».اگر من صد بمباردیھ داشتم، خودم مي دانستم چطور بھ تعرض روسھا و انگلیسي ھا جواب بدھم«: گفت 1320در سوم شھریور 
سربازھاي ما بسیار خوب ھستند و خوب مي جنگند، ولي با گوشت بدن جلو تانک و ھواپیما «: و در چھارم شھریور اظھار کرد] 47

در مانوري کھ در تپھ ھاي ازگل ترتیب داده شده  1320این در حالي بود کھ وي در اوایل مرداد ] 48[».چطور مي تواند طاقت بیاورد
قشون من عالي «: بود تحت تاثیر مھمالت فرماندھان چاپلوس و فرصت طلب، کھ لشکر سلم و تور را بھ مبارزه مي طلبیدند، گفتھ بود

 ] 49[».ترین قشوني است کھ امروز در دنیا وجود دارد

 ... ادامھ دارد

 : منبع 
 نشریھ زمانھ شماره 
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