
 
  اشغال ایران

از شمال و شرق و نیروھاي انگلیس  نیروھاي شوروي. ، ایران بھ اشغال نیروھاي نظامي روس و انگلیس درآمد1320سوم شھریور 
این حادثھ در كشاكش جنگ دوم جھاني رخ داد و این حملھ حاصل سومین . از جنوب و غرب، از زمین و ھوا بھ ایران حملھ كردند

پایان جنگھاي طوالني  قرن نوزدھم در.  گرفت انگلیس بود كھ بھ زیان حاكمیت ملي و تمامیت ارضي ایران شكل مي تباني روسیھ و
ھاي گلستان و تركمنچاي و  اروپا، سبب حمایت انگلیس از انعقاد پیمان ، تباني این كشور با انگلیس علیھ ناپلئون در روسیھ با ایران

ایران بھ حوزه نفوذ دو كشور  سبب تقسیم 1915و  1907،  ھاي میالدي اوایل قرن بیستم میالدي نیز، پیمان. ایران شد تحمیل آن بر
سومین بار در جنگ دوم جھاني بود كھ بھانھ حضور كارشناسان . شد ساز حضور نظامي آنان در ایران انگلیس و روسیھ و زمینھ

 . اشغال ایران را در پي داشت آلماني در ایران،

وزیر وقت ـ حضور یافتھ و طي  انگلیس در منزل علي منصور ـ نخست لحظات اولیھ حملھ، سفیر كبیر شوروي و وزیر مختار
ً در كاخ سعدآباد، رضاشاه را مطلع. خود را بھ كشور ابالغ كردند یادداشتي حملھ قواي ساخت و سپس راھي  علي منصور متعاقبا

 . نمایندگان مجلس رساند مجلس شوراي ملي شد و گزارش حملھ نظامي روسیھ و انگلیس را بھ اطالع

دخالت نظامي شوروي و . زیادي كارشناس آلماني در ایران ذكر كردند ، علت این مداخلھ را وجود تعداد نمایندگان روس و انگلیس
كارشناسان آلماني بھ  راجع بھ حضور 1320مرداد  25تیر و  28متعاقب دو اولتیماتوم مشترك روس و انگلیس در  انگلستان در ایران

شھرھاي بي دفاع شمال و جنوب . رضاشاه بھ خارج از كشور رخ داد این حملھ ھمچنین بھ فاصلھ سھ ھفتھ قبل از تبعید.  وقوع پیوست
ً بمباران شدند و نیروي دریایي ایران در خلیج ھماھنگ و مشترك روس و انگلیس كشور در جریان حملھ فارس و دریاي خزر  ، شدیدا

 . اول حملھ كشتھ شد فرمانده نیروي دریایي نیز در ھمان روز.  ظرف چند ساعت مضمحل گشت

، علي منصور با  در شمال وجنوب خاك ایران ادامھ داشت عصر روز سوم شھریور ودرحالي كھ پیشروي قواي انگلیس و روسیھ
،  گیالن ، دریافت خبرھاي مربوط بھ متالشي شدن لشكرھاي تبریز، رضائیھ.  بھ استعفا گرفت مشاھده بحراني بودن اوضاع تصمیم

در . اطراف تھران بھ حالت دفاعي مستقر سازد ، مشھد و كرمانشاه سبب شد تا رضاشاه لشكرھاي دو پادگان مركزي را در اردبیل
رئیس جمھور امریكا ـ از وي خواست مانع پیشروي انگلیس و روسیھ در داخل ایران  ھمین روز رضاشاه طي تلگرافي بھ روزولت ـ

 . شمارد ھدف بریتانیا را ھدف خود مي ، اما دولت امریكا با صراحت این درخواست را رد كرد و تأكید نمود كھ ایاالت متحده شود،

ھاي  پاسخ دولت امریكا، امیدي بھ توقف حمالت انگلیس و روسیھ نداشت و از جبھھ غروب سوم شھریور، رضاشاه كھ متعاقب دریافت
. ـ را بھ خدمت فراخواند1297 تا 1294دوره ـ متولدین  4كرد، سربازان احتیاط  جھاني نیز اخبار مسرت بخش دریافت نمي جنگ دوم

 . روس و انگلیس را بھ سوي تھران دریافت كرد او در شامگاه ھمان روز، خبرھاي مربوط بھ پیشروي قواي

تشكیل  ، مجید آھي وزیر دادگستري را مأمور از مقام رئیس الوزرائي استعفا داد و رضاشاه اردیبھشت علي منصور نومیدانھ 5روز 
. وزیري كشور بھ محمدعلي فروغي واگذار شد نخست كابینھ كرد، اما وي نیز از پذیرفتن این سمت امتناع ورزید و بھ ناچار مسئولیت

 در ھمین نشست. ، مذاكره كرد سفیران انگلیس و روسیھ راجع بھ ترك مخاصمھ و توقف جنگ ششم شھریور، فروغي در منزل خود با
اش ـ بھ  روز رضاشاه، ھمة اعضاي خانواده در نتیجھ، فرداي ھمان. فروغي از نیت انگلیس براي بركناري و تبعید رضاشاه باخبر شد

اصفھان كرد و خود نیز روز دھم شھریور تصمیم بھ استعفا را بھ اطالع فروغي و  استثناي محمدرضا پھلوي ولیعھد ـ را روانھ
 . اش رساند كابینھ اعضاي

كشوري كھ درجنگ جھاني . سایر ارزاق مورد نیاز مردم روبرو بود در آن روزھا، شھرھاي كشور و بھ ویژه تھران با كمبود نان و
 . بي طرفي خود را بھ طرفین درگیري اعالم كرده بود، بیشترین صدمات جنگ را تحمل كرد دخالتي نداشت و بارھا

تأسیسات اقتصادي كشور و اماكن زندگي  ھزاران غیرنظامي زیر بمباران شھرھاي مختلف جان باختند و خسارات بسیار سنگیني بھ
این حمالت تا استعفاي رضاشاه . لحاظ نان و ارزاق بھ شدت در مضیقھ قرار گرفتند كشور دچار قحطي شد و مردم از. مردم وارد آمد

رضاشاه استعفا داد، راھي اصفھان شد  شھریور 25.  ، ادامھ یافت1320شھریور  25جایگزین شدن پسرش ـ محمدرضا پھلوي ـ در  و
، محمدرضا شاه در مجلس، سوگند یاد  ورود نظامیان انگلیس و روسیھ بھ تھران فرداي آن روز، ھمزمان با. و ولیعھد جانشین وي شد

 . كرد

كردند تا بھ یك كشتي انگلیسي كھ قرار بود آنھا  اش از اصفھان بھ یزد، كرمان و بندرعباس عزیمت شھریور، رضاشاه و خانواده 30
 . شوند را بھ جزیره موریس ببرد، انتقال داده

Page 1 of 2

3/26/2016file://G:\Web\hosseini\moaser-1\articles-2\133.html



اي از نظامیان آن كشور نیز وارد ایران شدند،  ، عده جنگ پس از ورود امریكا بھ. اشغال ایران محدود بھ قواي انگلیس و روسیھ نبود
سپس با  و 1320، نخست با امضاي یك پیمان سھ جانبھ بین ایران، انگلیس و شوروي در بھمن  ایران اما استقالل و تمامیت ارضي

در پایان این . استالین ـ در تھران منتشر شد، تضمین گردید ، چرچیل و اي كھ در پایان كنفرانس سران متفقین ـ روزولت صدور اعالمیھ
. خارج كنند ماه از ایران 6سال در تھران تشكیل شد، طرفین تعھد كردند نیروھاي نظامي خود را ظرف  كنفرانس كھ در آبان ھمین

دریاي شمال برآمد، اما چون با تصویب قانون منع  دولت شوروي قبل از خاتمھ جنگ درصدد بھ دست آوردن امتیاز استخراج نفت در
را  ، از دریافت این امتیاز محروم شد، بناي مخالفت و ناسازگاري با دولت ایران شوراي ملي اعطاي امتیاز نفت بھ خارجیان در مجلس

نیروھاي شوروي از حركت واحدھاي اعزامي .  گذاشت و پس از خاتمھ جنگ مقدمات شورش مسلحانھ را در آذربایجان فراھم ساخت
. موجبات تسلط حزب دمكرات را بر آذربایجان و سپس كردستان فراھم ساختند ارتش براي سركوبي این شورش جلوگیري كردند و

السلطنھ ـ  و مسافرت قوام از تخلیھ ایران در موعد مقرر خودداري كردند، اما پس از شكایت ایران بھ شوراي امنیت نیروھاي شوروي
تشكیل شركت مختلط نفت ایران و شوروي منجر شد، در اردیبھشت  اي درباره وزیر وقت ـ بھ مسكو كھ بھ امضاي موافقتنامھ نخست
ماه پس از  7حكومت خودمختار حزب دمكرات در آذربایجان و كردستان نیز بیش از . ایران خارج كردند نیروھاي خود را از 1325

. نفت ایران و شوروي نیز، سال بعد در مجلس رد شد موافقتنامھ مربوط بھ تشكیل شركت مختلط. خروج نیروھاي شوروي دوام نیاورد

------------------------  

ـ وزیرمختار ایران در واشنگتن ـ  این پاسخ ھمان روز حملھ انگلیس و روسیھ از طریق وزارت خارجھ امریكا بھ محمد شایستھ. 1
  .ابالغ شد
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