
 

 پل پیروزي متفقین 
 علي بھبھاني 

مردم . شادي و اندوه را بھ ھم درآمیخت و در تاریخ سرزمین ایران، رویدادھاي تاریخي بزرگي را بھ یادگار گذاشت 1320شھریور 
ایران در حالي كھ از سقوط حكومت مستبد و قلدرانھ رضاخاني در شادي و شعف بودند، از حضور بیگانگان در سرزمین ھمیشھ آزاد 

ارتش پر دبدبھ و كبكبھ رضاخاني كھ در داخل ایران سایھ ترس و اطاعت را . و مستقل ایران دل ناراحت بودند و آن را برنمي تافتند
ھمھ جا گسترانده بود و سینھ مردمان سرافراز و خردمند ایران را بھ تنگ آورده بود، در یك مقاومت كمرنگ و كوتاه متالشي شد و 

اما دول متفق كمترین حقي از ملك و ملت ایران ادا نكردند و پس از آن كھ از آن . براي اولین بار ایران را تحت اشغال بیگانگان سپرد
بھ عنوان یك پل ارتباطي و پایگاه تداركاتي خوب بھره جستند، در كمال بي اعتنائي و بي آنكھ خسارات وارده بھ ایران را جبران كنند 

اشغال ایران دو ھفتھ بعد از امضاي منشور آتالنتیك كھ چرچیل و روزولت در آن حق آزادي و استقالل و تعیین . از كنار آن گذشتند
سرنوشت را براي كلیھ ملل جھان شناختھ بودند، صورت گرفت؛ در حالي كھ ایران بارھا و بارھا بي طرفي خود را در جنگ اعالم 

باري اكنون كھ بیش از شصت سال از آن رویداد مي گذرد، خوب است كھ اھل مطالعھ و مداقھ را بھ مروري گذرا بر . كرده بود
جریان اشغال ایران و سقوط رضاشاه و چگونگي عملكرد متفقین قبل و بعد از آن دعوت كنیم؛ بنابراین مقالھ حاضر را پیش روي شما 

 . عزیزان گرامي نھاده ایم

 مقدمھ 
با شروع جنگ جھاني دوم، در حالیكھ ایران بي طرفي كامل خویش را در این مخاصمھ بزرگ اعالم كرده بود، دول قدرتمند بھ بھانھ 

ھاي مختلف، بدون در نظر گرفتن اینكھ ایران از كانون مخاصمھ بھ دور است، تنھا براي بھره گیري مادي و معنوي از امكانات و 
مواھب خدادادي این كشور و جھت لطمھ زدن بھ طرف مقابل جنگ، خودسرانھ وارد ایران شده و آن را مورد اشغال نظامي قرار 

متحدین بھ سركردگي ھیتلر در ابتداي جنگ بھ پیشرفت ھاي قابل مالحظھ نظامي دست یافتند و ھمراه شوروي سابق، . دادند
كشورھاي مختلف اروپایي را اشغال كرده و متفقین را در آستانھ شكست قرار دادند؛ اما با پیوستن شوروي سابق بھ متفقین، موقعیت 

آمریكا، (در این راستا، گرد ھم آیي سران سھ كشور قدرتمند حاضر در جنگ . متحدین تضعیف شده و سرانجام بازنده جنگ شدند
یعني روزولت، استالین و چرچیل و مذاكرات آنھا در كنفرانس محرمانھ اي كھ در تھران تشكیل شد، نقش اساسي ) شوروي و انگلستان

در این بین ھرچند آمریكا بھ علت دور بودن از كانون . در شكست متحدین بھ سركردگي ھیتلر و پیروزي متفقین در جنگ داشت
درگیري، تلفات انساني و خسارات مادي زیادي متحمل نشد اما منافع این دولت در اروپا تھدید شده و متحدین بھ طور غیرمستقیم با 

در این راستا بھ حوادث این دوره و موقعیت استراتژیك ایران در رابطھ با نیرو رساني بھ جبھھ ھاي جنگ . آمریكا درگیر جنگ بودند
 . و نیز وظیفھ و نقش رضاخان و در نھایت سقوط وي و پیروزي متفقین مي پردازیم

 : چگونگي شروع جنگ جھاني دوم 
اما در ایران، . آغازگر اصلي جنگ جھاني دوم آدولف ھیتلر بود كھ با اولتیماتومي كھ بھ كشورھاي ھمجوار داد، جنگ را آغاز كرد

در حالیكھ تمام شرایط و اوضاع نشان مي داد كھ رضاشاه رژیم خود را كامال مستقر كرده و از ھیچ سو خطري تھدیدش نمي كند، در 
جنگ جھاني دوم در حالي با حملھ ارتش ھیتلر بھ لھستان . آن سوي دنیا حادثھ اي رخ داد كھ تاثیرات آن بھ زودي بھ ایران نیز رسید

رجالي كھ در سالھاي سخت جنگ جھاني اول مملكت . آغاز شد كھ رژیم ایران براي مبارزه با عوارض آن از ھمیشھ ضعیف تر بود
مستوفي الممالك و مشیرالدولھ درگذشتھ بودند، تیمورتاش و نصرت الدولھ و داور كھ ھمچون . را حفظ كرده بودند، دیگر زنده نبودند

فروغي، قوام السلطنھ، مخبرالسلطنھ، موتمن الملك كھ ممكن بود بتوانند كاري انجام دھند در گوشھ اي بھ كارھاي كشاورزي و یا 
تقي زاده و حكیم الملك نیز در اروپا بھ سر مي بردند و ماسونھا نیز از دور رضاخان بھ دست خودش . فعالیت ھاي ادبي مي پرداختند

. قزاق سوادكوھي مي خواست با اعالم بي طرفي، كشور و رژیم را از گزند حوادث جنگ جھاني مصون نگاه دارد. پراكنده شده بودند
صنایع نوپاي . جنگ دوم جھاني زماني آغاز شد كھ رژیم ایران بیش از ھر زمان دیگري در تاریخ ایران بھ اروپا مرتبط و وابستھ بود

براي تعمیر، اداره و تھیھ لوازم اولیھ . ایران در آن زمان بیشتر با مدیریت و حضور فعال خارجي ھا و بھ ویژه آلمان ھا ساختھ مي شد
 . این كارخانجات نیاز بھ اروپایي آرام بود چراكھ تجارت خارجي ھر دم فزوني مي گرفت

 : نفوذ آلمان در ایران و سقوط رضاخان 
نفوذ اقتصادي آلمان در ایران و گرایش و تمایل رضاخان بھ سوي این كشور، باعث شد تا انگلستان كھ پایگاه مھم خود یعني ایران را 
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در شرف افتادن در دامن آلمان مي دید، زمینھ را براي سقوط رضاخان بھ محض ورود متفقین بھ ایران آماده ساختھ و ضمن تبعید 
در زمان رضاخان ارز الزم براي خریدھاي . رضاخان، با دستیاري آمریكا، پسرش محمدرضا را بھ سلطنت ایران منصوب كند

این پول سرانجام بھ جیب آلمان ھا مي رفت كھ در صدر فھرست . خارجي از طریق سھم ایران از درآمد نفت جنوب تامین مي شد
اینك كھ آلمان بھ سوي جنگ با انگلستان مي رفت، ادامھ این روند بدین معني بود كھ خرج . صادركنندگان كاال بھ ایران قرار داشتند

رژیم رضاخان مي رفت تا قرباني اشتباه . ماشین جنگي آلمان را انگلستان بپردازد تا با ساختھ ھاي آن، ھیتلر لندن را بمباران كند
حضور ھر دم افزون آلمان ھا در . محاسبھ اولیھ انگلستان و آمریكا شود كھ با روي كارآمدن نازي ھا در آلمان شادماني كرده بودند

چنین بھ نظر مي رسد كھ رضاخان با . ایران عمال بندھاي اقتصادي رژیم رضاشاه را از انگلستان بریده و بھ برلین پیوند زده بود
بركناري فروغي و كودتا علیھ ماسونھا عمال بندھاي سیاسي خود را با انگلستان بھ آنجا مختصر كرده بود كھ بھ سادگي قابل بریدن 

در تھران ھیچ دیپلماتي بھ اندازه سفیر آلمان «: سفیر انگلستان بعد از مراجعت از ایران در آخرین گزارش خود چنین نوشت. باشد
در بخش صنایع نیز، متخصصان آلماني در كارخانھ ھاي متعلق بھ . مورد توجھ نیست، تبلیغات و اقتصاد در دست آلمان ھاست

 . »رضاخان خدمات دلنشیني بھ او ارائھ مي دھند

این گزارش در لندن چندان با اھمیت تلقي نشد چراكھ در این زمان انگلستان بیشتر نگران نفوذ آلمان ھا در مستعمره سابق خود، بین 
بود؛ بھ خصوص در آن ھنگام، رضاخان ھنوز حركتي نكرده بود كھ نشان دھد دل بھ پیروزي آلمان ھا بستھ است ) عراق(النھرین 

در این اواخر نقل و انتقاالتي در بین آلماني . حال آنكھ متخصصان و كارشناسان آلماني در ایران از مدتھا پیش یارگیري كرده بودند
ھاي مقیم تھران رخ داد كھ بھ نظر مي آمد براي سرعت بخشیدن بھ كارھاي فني باشد، در حالیكھ پس از ھر كدام از این جابجایي ھا، 

از سوي دیگر باید گفت در ابتدا آلمان ھا بھ جھت آنكھ ھیچگاه . بھ ایران مي آمدند) نازي(سوسیال  -افرادي از اعضاي حزب ناسیونال
بسیاري از آزادیخواھان و ملي گرایان با تمام اعتقادات خود بر این . در ایران مطامع سیاسي نداشتند، در بین مردم خوشنام بودند

استدالل پافشاري كردند كھ راه رستگاري ایران در ھمكاري با آلمان است و بسیاري از مردم بھ علت تنفر از انگلستان و ترس از 
در آنجا صدیق اعظم، . نیز ھمین تمایالت ملي تجلي یافتھ بود» پرورش افكار«در سازمان تازه تاسیس . شوروي با آنان موافق بودند

بدیع الزمان فروزانفر و دكتر متین دفتري و بسیاري دیگر از رجال و ادیبان، جلسات سخنراني برپا داشتھ و بر تملق گویي از 
 . رضاخان و تبلیغ ناسیونالیسم و تاریخ ایران باستان مي پرداختند

پشت این فعالیت ھا، پرشورترین طرفدار آلمان، حبیب هللا نوبخت قرار داشت كھ بھ سادگي از طرفداراي آلمان بھ ریاست ستون پنجم 
او با تاسیس حزب كبود كھ یك شبكھ مخفي بود بھ یارگیري از بین صاحبان مقام و افرادي كھ در پست ھاي . این كشور در ایران رسید

این شبكھ، ھمچون تشكیالت . حساس قرار داشتند، پرداخت و بھ راحتي توانست از بین نظامیان، گروھي را بھ خود جذب كند
نوبخت در یك فعالیت علني، كانون ایران باستان را نیز بنیان نھاد . فراماسونري اداره مي شد و با یھودیان و ماسون ھا دشمني نداشت

در این كانون مجلھ اي منتشر مي شد و . بھ ھمراه صلیب شكستھ ھیتلر بود) مشخص ترین نشانھ زرتشتیان(كھ آرم آن نقش فروھر 
باید پذیرفت . جلسات سخنراني برپا مي گشت كھ در آن سخنرانان از برتري نژاد آریا و ھم نژادي مردم ایران و آلمان سخن مي گفتند

اكثریت مردم ایران كھ بھ زور رژیم رضاشاه، از فعالیت ھاي سیاسي محروم مانده بودند، اعتنایي بھ جنگ در اروپا نداشتند اما خواه، 
در نخستین سال جنگ، اختالل در رسیدن قطعات كارخانھ ھا، مواد اولیھ كارخانھ . ناخواه این جنگ در زندگي آنھا داراي تاثیراتي بود

بھ زودي گیرنده ھاي رادیویي گروندیك و فیلیپس و زنیط . ھا و باال رفتن قیمت اجناس وارداتي، نرخھا را باال برد و تورم را دامن زد
 . و مارك ھاي آلماني پرفروش شدند

مردم مي كوشیدند از طریق این رادیوھا، اخبار سانسور شده مطبوعات فارسي را دور بریزند و از حوادث جھان باخبر شوند؛ بھ 
بھ این ترتیب و بتدریج اخبار جنگ، با . خصوص كھ ھم رادیو برلین و ھم بي بي سي برنامھ ھایي بھ زبان فارسي پخش مي كردند

یكي از آنھا رضاشاه بود كھ در كاخ نوساز سعدآباد، چند رادیوي . پیروزي ھاي اولیھ آلمان در ایران، شنوندگان عالقھ مندي پیدا كرد
. وي تصمیم گرفتھ بود تا از طریق یك رادیوي شخصي، سخنراني ھاي كانون پرورش افكار را بھ گوش ھمھ مردم برساند. قوي داشت

ُنج خانھ ھایشان اخبار جنگ را دنبال مي كردند، وقتي شنیدند كھ با افتتاح مجلس دوازدھم شاه بھ  فروغي و رجال ھمفكر او كھ در ك
جم مورد اعتمادش تكلیف استعفا كرده و قصد دارد متین دفتري، وكیل و حقوقدان نزدیك بھ سفارت آلمان را بھ نخست وزیري 

كمي . بھ راستي نیز تبلیغات آلمان ھا و پیروزي ھاي اولیھ ھیتلر كار خود را كرده بود. برگزیند، دانستند كھ دیكتاتور بھ دام افتاده است
) سعدآباد(بیشتر از دو سال بعد از روزي كھ وزیران خارجھ ایران، تركیھ، افغانستان و عراق در چادر مجللي برابر قصر شھوند 

لندن . پیماني را امضا كردند كھ طرح اصلي آن را انگلستان داده بود، رژیم ھاي ایران و عراق، جھت مخالف انگلستان را برگزیدند
خود ایجاد » شكارگاھھاي اختصاصي«كھ در ابتدا رژیم ھیتلر را ضد كمونیست ترین رژیم جھان مي دید مانعي براي نفوذ وي در 

 . نكرده بود، ناگھان بھ اشتباه خود پي برد

 : مقدمات حملھ متفقین بھ ایران 
ش حادثھ اي اتفاق افتاد كھ دنیا را با شگفتي روبرو ساخت و اھمیت ایران را .1320م برابر با اول تیر .1941در بیست و دوم ژوئن 

در سحرگاه آن روز ارتش نیرومند آلمان، خاك شوروي را مورد حملھ قرار داد و ظرف . از لحاظ استراتژیكي چند برابر افزایش داد
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چند روز شكست ھاي فاحشي بھ ارتش سرخ كھ غافلگیر شده و انتظار چنین حملھ ناگھاني را نداشت، وارد كرد و متعاقبا قسمت 
این بار ھدف آلمان ھا خرد كردن نیروي دفاعي شوروي، تصرف مسكو، لنینگراد، كیف . بزرگي از خاك آن كشور را متصرف گردید

آلمان ھا قصد داشتند پس از آنكھ ارتش آفریقایي آلمان كھ بھ دروازه ھاي مصر رسیده بود، دفاع . و رسیدن بھ چاه ھاي نفت قفقاز بود
انگلیسي ھا را درھم شكست، با ارتش اعزامي بھ روسیھ در ایران تالقي نموده و توامان بھ ھندوستان حملھ كنند و با تصرف ذخایر 

 . نفت خاورمیانھ و منابع حیاتي ھند، امپراتوري انگلستان را بھ زانو درآوردند

نخست وزیر انگلستان چرچیل در برابر این واقعھ، فورا دست اتحاد بھ سمت شوروي ھا دراز كرد و با وجود آن ھمھ دشمني، رقابت 
و اختالفات سیاسي كھ بین این دو كشور وجود داشت، براي مقابلھ با خطر مشترك، ناچار شد با روس ھا در صف واحدي قرار 

انگلیسي ھا . در این ھنگام روس ھا در مقابل حمالت برق آساي ارتش آلمان، احتیاج مبرمي بھ اسلحھ، مھمات و دارو داشتند. بگیرد
نیز مي خواستند تا بھ ھر قیمتي شده خطوط ارتباطي بین خلیج فارس و سرحد شوروي را حفظ كنند، تا بھ این وسیلھ اوال مھمات و 

وسایل جنگي مورد نیاز شوروي ھا را بھ جبھھ روسیھ برسانند؛ ثانیا، اگر شوروي ھا احتماال در جنگ با آلمان شكست خوردند، 
در بیست و ھفتم ژوئن یعني پنج روز پس از حملھ آلمان ھا بھ . بتوانند از چاه ھاي نفت خاورمیانھ و راه ارتباطي ھند دفاع كنند

شوروي سر استانفور دكربیس سفیر انگلستان در مسكو با عجلھ از لندن بھ محل ماموریتش مراجعت كرده و مذاكره درباره اتحاد با 
م شد كھ بھ .1941این مذاكرات منجر بھ موافقتنامھ دوازدھم ژوئیھ . آغاز كرد -كمیسر امور خارجھ شوروي -شوروي را با مولوتف

اوال؛ ھیچگونھ مذاكرات جداگانھ اي براي متاركھ جنگ با آلمان بدون جلب رضایت طرف دیگر : موجب آن دو دولت متعھد شدند
 . ننمایند؛ ثانیا، ھرگونھ كمك نظامي الزم را در جنگ با دشمن مشترك بھ یكدیگر برسانند

انگلیسي ھا، راه ایران را كھ مطمئن ترین و كوتاه ترین راه بود . پس از آن مسالھ رساندن اسلحھ و مھمات بھ جبھھ روسیھ مطرح شد
در . و راه آھن سراسري، آن را از خلیج فارس بھ بحر خزر مرتبط مي نمود و بھترین وسیلھ نقلیھ بھ شمار مي رفت، پیشنھاد كردند

ابتدا روس ھا در مورد حملھ بھ ایران كھ داراي ارتش مدرن و مجھز بھ بھترین سالح ھاي آن روز بود، اظھار تردید نمودند و حاضر 
اما انگلیس ھا در این خصوص اطمینان كافي بھ آنھا دادند كھ در ظرف چند روز موفق بھ . نشدند مبادرت بھ جنگ در دو جبھھ بنمایند

از بین بردن مقاومت ارتش ایران و اشغال كشور خواھند شد و بھ این ترتیب روز ھفدھم ژوئیھ در مورد حملھ بھ ایران بین نمایندگان 
رضاشاه كھ در آن زمان متكي بھ ارتش صد و بیست ھزار نفري و اعالم بي طرفي ایران بود، براي آنكھ . دو كشور توافق بھ عمل آمد

دكتر متین دفتري كھ تحصیل كرده آلمان و متمایل بھ این كشور بود را از  1940ھیچگونھ بھانھ بھ دست متفقین ندھد در ژوئیھ سال 
 . نخست وزیري بركنار و علي منصور را كھ بھ محافظھ كاري شھرت داشت بھ جاي او منصوب كرد

رضاشاه، ضمنا ورود نشریات تبلیغاتي آلمان بھ ایران را ممنوع ساختھ و فعالیت آلماني ھاي مقیم ایران را تحت نظارت دقیق قرار 
بھ این ترتیب وي گمان مي كرد دیگر دو دولت ھمسایھ، كاري بھ كار دولت بي طرف ایران نخواھد داشت؛ اما در ھجدھم ژوئیھ . داد

دولت ھاي شوروي و انگلستان یادداشت ھاي مشابھي بھ دولت ایران تسلیم و ضمن آن از فعالیت كارشناسان آلماني در ایران  1941
اظھار نگراني كرده و اخراج آنان را كھ بھ عقیده دو دولت متفق، ستون پنجم آلمان در ایران بودند و منافع آنان را مورد تھدید قرار 

دولت ایران در جواب آنان اظھار داشت كھ كارشناسان آلماني براي خدمت در صنایع ایران ضروري بوده . مي دادند، خواستار شدند
و بھ زودي نمي توان براي آنھا جانشین پیدا كرد، در ضمن تعدادشان ھم آنقدر زیاد نیست و دولت بر عملكرد آنھا نظارت و مراقبت 

در . در مقابل، متفقین كھ قبال در مورد حملھ بھ ایران تصمیم خود را گرفتھ بودند، مشغول تدارك عملیات نظامي گردیدند. جدي دارد
آنتوني . عین حال انگلیسي ھا كھ با ورود ارتش شوروي بھ خاك ایران موافق نبودند، سعي كردند رضاشاه را متوجھ حقایق امر بنمایند

در لندن بھ طور سربستھ اظھار داشت كھ اگر مسالھ واگذاري راه،  -وزیر مختار ایران -ایدن وزیر خارجھ انگلیس بھ محمدعلي مقدم
جھت عبور اسلحھ و مھمات انگلیسي بھ جبھھ شوروي بھ نحوي حل شود از اقدامي كھ ممكن است عواقب وخیمي براي ایران داشتھ 

 . رضاشاه بھ این پیغام توجھي نكرد و در واقع منتظر نتیجھ جنگ آلمان و شوروي ماند. باشد جلوگیري خواھند كرد

. سھ یادداشت بھ دولت ایران رسید؛ دو یادداشت اول از طرف شوروي و انگلستان بود) 1320مرداد25(1941در شانزدھم اوت 
دولت ھاي مذكور، پاسخ ایران را قانع كننده ندانستھ و مجددا خواستار اخراج كلیھ اتباع آلماني از ایران و خاتمھ دادن بھ فعالیت 

یادداشت سوم از طرف دولت آلمان و حاوي پیام ھیتلر بھ . جاسوسان آلماني شدند و در واقع بھ دولت ایران در این باره اولتیماتوم دادند
پیشواي آلمان در پیام خود از مقاومت ایران در برابر فشار متفقین و پیروي از سیاست بي طرفي اظھار خوشحالي كرده . رضاشاه بود

و اعالم داشتھ بود كھ بھ عقیده او این دوره فشار طوالني نخواھد بود، زیرا نیروھاي آلماني در خاك اوكراین مشغول پیشروي بوده و 
بھ نواحي شمالي جزیره كریمھ رسیده اند و قصد دارند تا پاییز، قسمت ھاي دیگري از خاك روسیھ را نیز تصرف و آخرین مقاومت 

ضمنا ھرگونھ كوشش انگلیسي ھا براي ایجاد خط دفاعي در قفقاز بھ لحاظ تفوق نیروھاي آلماني محكوم بھ . روس ھا را درھم شكنند
شكست مي باشد و دولت آلمان امیدوار است، تا زمانیكھ این دوره كوتاه سپري نشده دولت ایران با تمام قوا در مقابل فشارھاي متفقین 

 . مقاومت نماید

رضاشاه در وضع بسیار بغرنجي قرار گرفتھ بود، زیرا از یك طرف اگر با تقاضاي متفقین موافقت مي كرد، دست بھ اخراج آلماني 
ھاي مقیم ایران مي زد و اجازه عبور اسلحھ و مھمات بھ جبھھ روسیھ را مي داد مرتكب عمل خصمانھ اي نسبت بھ دولت آلمان كھ 

ارتش نیرومندش در قلب خاك روسیھ در حال پیشروي بود، مي گردید و احتمال داشت در صورت شكست شوروي كھ در آن روزھا 
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ِ فاتح، در صدد انتقام جویي برآید از طرف دیگر رضاشاه متوجھ خطري كھ بھ علت تمركز نیروھاي . حتمي بھ نظر مي رسید، آلمان
انگلیسي و ھندي در بصره، خانقین و سرحدات عراق، امنیت ایران را تھدید مي كرد شده بود و مي دانست كھ انگلیسي ھا بھ ھر 

در این موقعیت خطرناك رضاشاه سیاست دفع الوقت و حفظ وضع موجود را . قیمتي شده از تاسیسات نفت جنوب دفاع خواھند كرد
بھ این . پیش گرفت تا شاید بھ مرور زمان و گذشت ایام نتیجھ جنگ مشخص شود و او بتواند تكلیف خود را با دول متخاصم روشن كند

ترتیب رضاشاه در پاسخ دومین یادداشت متفقین بار دیگر اعالم نمود كھ تعداد كارشناسان آلماني در ایران فقط ششصد و نود نفر بھ 
عالوه خانواده ھایشان مي باشد كھ ھمگي تحت مراقبت دولت ایران مشغول انجام وظیفھ مي باشند و در صورتیكھ ایران دست بھ 

اخراج آنھا بزند ممكن است دولت آلمان این عمل را تخلف از سیاست بي طرفي تلقي نماید، بنابراین از قبول تقاضاي متفقین معذور 
در این ھنگام رادیو و جراید انگلستان، شوروي و متفقین شروع بھ تبلیغات شدیدي درباره فعالیت ستون پنجم و جاسوسان آلماني . است

 . در ایران و ورود احتمالي رضاشاه در جنگ بھ نفع آلمان نمودند

 : تجاوز نیروھاي شوروي و انگلستان بھ ایران 
درست پانزده روز بعد از انتشار منشور آتالنتیك كھ طي آن چرچیل و ) 1320سوم شھریور (1941سحرگاه روز بیست و پنجم اوت 

روزولت، آزادي و استقالل و حق تعیین سرنوشت را براي كلیھ ملل جھان بھ رسمیت شناختند، كشور بي طرف ایران از شمال و 
جنوب مورد تجاوز قرار گرفت و نیروھاي شوروي و انگلستان با توسل بھ ھمان شیوه ھایي كھ بھ دشمنان خود نسبت مي دادند، بھ 

عملیات نظامي بھ این ترتیب آغاز شد كھ نیروھاي شوروي مركب از دو تیپ پیاده نظام و موتوري تحت فرماندھي . ایران حملھ كردند
ستون اول؛ از رود ارس گذشتھ و پس از تصرف ماكو و خوي تا ساحل دریاچھ . ژنرال نوویكوف در سھ ستون وارد خاك ایران شدند

ستون دوم؛ از آستارا و كرانھ بحر خزر بھ . ارومیھ پیشروي كرد و سپس متوجھ ارومیھ و تبریز شده و آن دو شھر را نیز تسخیر نمود
سوي اردبیل و بندرانزلي سرازیر شده و پس از تصرف رشت و چند شھر مھم گیالن و مازندران تا حدود قزوین پیشروي نمودند و 

وارد خاك ) بندر شاه سابق(ستون سوم؛ از طریق بندر تركمن . در آنجا با ستوني كھ آذربایجان را تسخیر نموده بود، تالقي كردند
در ھمان . ایران شد و گرگان و خراسان شمالي را تصرف نموده تا سمنان كھ مركز تالقي راه آھن شمال و شرق بود پیشروي كرد

این . روز ھواپیماھاي شوروي تبریز، رشت، ارومیھ و قزوین را بمباران كردند و روز بعد نیز حومھ تھران را مورد حملھ قرار دادند
از جانب دیگر نیروھاي انگلیسي حمالت خود را . ھواپیماھا در پایتخت، اوراق تبلیغاتي فراواني علیھ رضاشاه و آلماني ھا فرو ریختند

فرماندھي عملیات را ژنرال سر ارچیبالدویول فرمانده كل نیروھاي انگلیسي در . از ناحیھ غرب و جنوب غربي آغاز نمودند
وي از چند روز قبل، بھ . خاورمیانھ شخصا عھده دار شده و مركز ستاد خود را در خلیج فارس در یك كشتي جنگي قرار داده بود

فرمانده نیروھاي انگلیسي مقیم عراق دستور داده بود كھ خود را آماده تصرف تاسیسات نفتي خوزستان، كرمانشاه و بنادر و 
وي ھمچنین بھ ناوگان انگلیسي مقیم خلیج فارس نیز دستور داده بود نیروي دریایي ایران را كھ در . ایستگاھھاي راه آھن ایران بنماید

 . خرمشھر متمركز است از بین ببرند

در نیمھ شب بیست و چھارم اوت یك ستون از قواي مختلط انگلیسي و ھندي از بصره عزیمت و در نھایت سكوت و آرامش از شط 
در ھمان ھنگام، . العرب عبور نموده و در سحرگاه روز بعد در ساحل ایران پیاده شدند و خرمشھر و آبادان را مورد حملھ قرار دادند

كشتي ھاي جنگي انگلیسي تحت فرماندھي دریادار آربانتوت، نیروي دریایي جوان ایران را زیر آتش شدید توپخانھ قرار داده و كشتي 
با این وجود سربازان و ملوانان ایران مقاومت شدیدي از خود نشان داده و . ھاي ایراني را یكي پس از دیگري بھ قعر دریا فرستادند

در این عملیات فرمانده نیروي دریایي و ششصد و پنجاه افسر و ملوان ایراني بھ . تمام آن روز مانع پیشرفت قواي انگلیسي شدند
در آن موقع پنج كشتي تجاري . شھادت رسیدند و سرانجام در حدود ساعت ھشت آن شب پاالیشگاه آبادان بھ دست انگلیسي ھا افتاد

مشغول تخلیھ بار بودند كھ آنھا نیز مورد حملھ ناوگان جنگي بریتانیا ) شاھپور سابق(آلمان و سھ كشتي ایتالیایي در بندر امام خمیني
یكي از كشتي ھاي آلماني موفق شد خود را غرق كند ولي سایرین بھ دست انگلیسي ھا اسیر شدند و خیال انگلیسي ھا از . قرار گرفتند

در بیست و ششم اوت . اینكھ آنھا بتوانند با غرق كشتي ھایشان مصعب شط العرب را مسدود و مانع عبور نفت شوند، آسوده شد
نیروھاي ھوایي بریتانیا اھواز را بمباران كردند و تعدادي از ھواپیماھاي ایراني را بر روي زمین از كار انداختند و آنگاه قایق ھاي 

نیروھاي ایراني تحت فرماندھي سرلشكر . شطي انگلستان با بیست و ھشت ھزار سرباز از رود كارون باال آمده بھ اھواز حملھ كردند
شاه بختي تا حدودي مقاومت كردند و خساراتي ھم بھ نیروي دشمن وارد ساختند ولي سرانجام قواي مھاجم توانست مقاومت ایرانیان 

ستون دیگري از ارتش انگلستان تحت فرماندھي ژنرال اسلیم در سحرگاه روز بیست و پنجم اوت از مرز خسروي . را از بین ببرد
عبور كرد و تاسیسات نفت شھر را بدون برخورد و یا مقاومت جدي تصرف نمود و پیشروي خود را بھ سوي كرمانشاه ادامھ داد اما 

با اینكھ ھواپیماھاي انگلیسي مواضع ایرانیان . در اسالم آباد غرب، توپخانھ كوھستاني ارتش ایران از خود مقاومت معدودي نشان داد
را بمباران كردند با این وجود نیروھاي ایراني تا صبح روز بیست و ھشتم اوت كھ دستور رضاشاه مبني بر ترك مقاومت بھ كلیھ 

پس از صدور این دستور بالفاصلھ . واحدھاي ارتش ابالغ شد بھ طور پراكنده و بسیار محدود از پیشروي انگلیسیھا جلوگیري نمودند
. در حومھ قزوین بھ واحدھاي ارتش سرخ پیوستند) شھریور9(قواي انگلیسي تاسیسات نفت كرمانشاه را اشغال و در بیست و یكم اوت 

در برابر ھجوم متفقین مقاومت ارتش ایران جز چند مورد محدود، كامال بي اثر بود و پس از اینكھ اولین مرحلھ ھجوم سپري شد، 
بھ ھمین دلیل دستور ترك مقاومت بعد از سھ روز صادر . رضاشاه دریافت كھ حریف قوي تر از آن است كھ بتوان با آن مقابلھ كرد
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در این میان فعالیتھاي مشكوكي نظیر ارسال صندوق ھاي . شد ولي در حقیقت قبل از صدور آن نیز ھرگونھ مقاومتي پایان یافتھ بود
اسلحھ و مھمات نامناسب و مرخص كردن سربازان در لشگرھاي مقیم پایتخت در بحبوحھ جنگ بدون تردید مربوط بھ عناصر وابستھ 

 . بھ بیگانگان بوده است

 : اشغال ایران و پیامدھاي آن 
با حملھ آلمان ھا بھ شوروي و آشكار شدن نقشھ آنھا براي رسیدن بھ خلیج فارس و اشغال شبھ قاره ھند و مراكز نفتي خاورمیانھ، 

در  -نخست وزیر وقت بریتانیا -چرچیل. متفقین عبور از خاك ایران را مطمئن ترین و كوتاه ترین راه كمك بھ اتحاد شوروي دانستند
خاطرات خود بھ اھمیت ارتباطي ایران كھ بھره گیري از آن، متفقین را از راه دشوار اقیانوس منجمد شمالي بي نیاز مي ساخت، 

در جریان جنگ جھاني دوم، متفقین از طریق راه آھن سراسري ایران و سایر راھھاي ارتباطي كشور، حد پنج و . اشاره كرده است
برخي از محققان براین باورند كھ سیل كمكھاي سرازیر . نیم میلیون تن اسلحھ، مھمات، مواد غذایي و دارو را بھ شوروي منتقل كردند

 . شده از مسیر ایران بھ شكست آلمانھا در استالینگراد انجامید و بھ ھمین جھت متفقین ایران را پل پیروزي خواندند

 : مذاكرات متفقین و استعفاي رضاشاه 
در ھمان ساعتي كھ ایران مورد حملھ نیروھاي شوروي و انگلستان قرار گرفت اسمیرتف سفیر شوروي و سر ریدر بوالر، وزیر 

مولوتف كمیسر امور خارجھ شوروي نیز یادداشتي بھ . مختار انگلستان، منصور نخست وزیر ایران را از جریان حملھ مطلع نمودند
تسلیم كرد كھ طي آن ورود قواي شوروي بھ ایران بھ استناد مواد پنجم و ششم عھدنامھ مودت -سفیر ایران در مسكو -محمد ساعد 

. م و بھ منظور جلوگیري از فعالیت آلمان ھا در ایران كھ خطري براي امنیت شوروي بھ شمار مي رفت، توجیھ شده بود.1921
رضاشاه كھ در مقابل حملھ ناگھاني دو ھمسایھ نیرومند غافلگیر شده بود بالفاصلھ بھ وسیلھ سفراي ایران در مسكو، لندن و واشنگتن 

متفقین جوابي بھ این تقاضا . از دولت ھاي مزبور تقاضا كرد عملیات نظامي را بي درنگ متوقف نموده و با او وارد مذاكره شوند
رضاشاه بھ تصور اینكھ متفقین حاضر نیستند با منصور، نخست وزیر، وارد مذاكره . نداده و تلویحا فھماندند كھ دیگر دیر شده است

شوند در بیست و ھفتم اوت وي را بركنار و محمدعلي فروغي را كھ بیشتر مورد قبول انگلیسي ھا بود، مامور تشكیل كابینھ جدید 
 . بھ پیشنھاد فروغي رضاشاه بھ كلیھ واحدھاي نظامي دستور ترك مقاومت صادر كرد. كرد

در سي ام اوت . پس از این اقدام، فروغي با نمایندگان شوروي و انگلستان وارد مذاكره شد و درخواست ھاي آنان را استفسار كرد
 : نمایندگان مزبور تقاضاي دولت ھاي متبوع خود را بھ شرح زیر بھ دولت ایران اطالع دادند

 ترك مقاومت و تخلیھ واحدھاي ارتش ایران از كلیھ نقاطي كھ از طرف متفقین اشغال شده است  -1

 اخراج كلیھ اتباع آلمان بھ استثناي اعضاي سفارت و چند نفر كارشناس  -2

 . تعھد در تسھیل حمل و نقل اسحلھ، مھمات و ادوات جنگي، از طریق ایران بھ روسیھ -3

شوروي ھا نیز تعھد كرده بودند عایدات ایران از . در مقابل انگلیسي ھا متعھد شدند حق السھم ایران را از نفت جنوب كماكان بپردازند
ھنوز دولت ایران . شیالت شمال را پرداختھ و ھر وقت وضعیت نظامي اجازه دھد، دولتین نیروھاي خود را از ایران خارج سازند

. جوابي بھ این تقاضاھا نداده بود كھ سفراي دو دولت بھ جاي اخراج اتباع آلماني، تحویل آنھا را بھ قواي متفقین خواستار شدند
در . رضاشاه حاضر بھ قبول این تقاضا كھ یك عمل خصمانھ نسبت بھ آلمان بھ شمار مي رفت نشد، در نتیجھ مذاكرات بھ طول انجامید

این ھنگام اتباع آلماني و خانواده ھایشان در سفارت آلمان اجتماع كرده بودند و اروین اتل وزیر مختار آلمان از دولت ایران خواست تا 
در خالل این ایام ژنرال ویول بھ تھران آمد و شخصا . از قبول پیشنھادات متفقین و تسلیم آلمانیھا بھ قواي دشمن خودداري كند

مذاكراتي با سفیران شوروي و انگلستان و فرماندھان نظامي متفقین بھ عمل آورد كھ نتیجھ آن اولتیماتومي بود كھ متفقین در دھم 
در این اولتیماتوم آمده بود كھ اگر دولت ایران در ظرف چھل و ھشت ساعت اتباع آلماني را بھ . م بھ دولت ایران دادند.1941سپتامبر 

نیروھاي آنھا تسلیم ننموده و سفارتخانھ ھاي آلمان، ایتالیا، روماني و مجارستان را تعطیل نكند، قواي متفقین پایتخت را اشغال خواھند 
عالوه بر این اولتیماتوم رادیو و روزنامھ ھاي كشورھاي متفق حمالت خود را متوجھ شخص رضاشاه و انتقاد از رژیم ایران . كرد

قواي شوروي و انگلستان از شمال ) شھریور 25(سپتامبر 16از آنجا كھ رضاشاه جواب صریحي بھ اولتیماتوم متفقین نداد در . نمودند
رضاشاه بھ ناچار در ھمان روز بھ نفع ولیعھدش محمدرضا از سلطنت استعفا داد و بالفاصلھ . و جنوب بھ سوي تھران حركت كردند

انگلیسي ھا رضاشاه و . بھ ھمراه خانواده اش روانھ بندرعباس گردید و در آنجا سرنوشت خود را بھ دست انگلیسي ھا سپرد
ھمراھانش را ابتدا بھ جزیره بد آب و ھواي موریس در جنوب اقیانوس ھند و پس از چند ماه بھ ژوھانسبورگ واقع در آفریقاي جنوبي 

 . بردند
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 : نتیجھ گیري 
در ھفدھم سپتامبر نیروھاي شوروي و انگلستان تھران را اشغال و كلیھ تاسیسات نظامي و راه آھن را متصرف شدند و بالفاصلھ 

اتباع آلمان نیز بھ . مقدمات حمل اسلحھ و مھمات از خلیج فارس بھ دریاي خزر را بھ وسیلھ راه آھن سراسري ایران فراھم نمودند
در جریان حملھ متفقین و اشغال . دست قواي دشمن افتادند و نیمي از آنان بھ بازداشت گاھھاي سیبري و بقیھ بھ استرالیا تبعید شدند

كشور، ھم پیمانان ایران در پیمان سعدآباد، كوچكترین اقدامي بھ نفع ایران ننمودند و بي فایده بودن این پیمان منطقھ اي عمال بھ اثبات 
از سوي دیگر متفقین با اینكھ عملیاتشان برخالف كلیھ موازین و اصول بین المللي بود، ولي عمال خیالشان از فعالیت آلماني ھا . رسید

ایرانیان نیز كھ در مدت بیست سال . در خاورمیانھ كھ چاھھاي نفت و راھھاي ارتباطي این منطقھ را بھ خطر انداختھ بودند، آسوده شد
حكومت دیكتاتوري رضاخان از آزادي محروم و از حوادث بین المللي بي خبر بودند، یكبار دیگر شاھد اشغال مصیبت بار كشورشان 

 . از سوي بیگانگان گردیدند

 : منابع 
 مسعود بھنود، از سید ضیاء تا بختیار  -1

 انقالب اسالمي و چرایي و چگونگي رخداد آن، جمعي از نویسندگان  -2

 ) از ابتدا دوران صفویھ تا پایان جنگ دوم جھاني(عبدالرضا ھوشنگ مھدوي، تاریخ روابط خارجي ایران -3

Page 6 of 6

3/26/2016file://G:\Web\hosseini\moaser-1\articles-2\124.html


