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  پيشگفتار
 

بهره کشی و استثمار . ...                                       ً           شکی نيست که اين توده های تيره بخت واقعا  ناراضی اند
             ً                                  ً                               توده ها واقعا  از اين بيشتر نمی شود، و اين دقيقا  همان چيزی است که توجهم را جلب 

   ً       مثال ، دکتر . می کند و آن را با افرادی از اقشار مختلف مردم مورد بحث قرار داده ام
ليسی در اصفهان؛ يک روز که همراه او بودم با ديدن          ّ           شفتر، مبل غ معروف انگ

گروهی سرباز وظيفه که از خيابان ها عبور می کردند گفت که افسران ارتش از 
وقتی که اين بچه ها وارد نظام می شوند تا وقتی خدمت شان تمام می شود خون شان 

برای اينکه به فالن                                                              ً را در شيشه می کنند و تا آنجا که بتوانند آنها را می دوشند؛ مثال  
اردوگاه بفرستند يا نفرستند؛، مرخصی بدهند؛ امتياز خاصی بدهند؛ غذای بهتری 

يکی از مسئوالن ]. از آنها پول می گيرند[بدهند؛ يا اينکه سرگروهبان تنبيه شان نکند 
ايران همين ديروز به من گفت که چند وقت پيش يکی از ] شاهنشاهی[بانک 

. يده، که جزو مقررات ارتش است، از خدمت نظام برگشتکارمندانش با سر تراش
لایر به يک افسر داده بود تا سرش را  ٢٧٠خيلی ناراحت و عصبانی بود و گفت که 

لایر ديگر هم بدهد  ٣٠٠نتراشند ولی در آخر خدمت يک افسر ديگر گفته بود که بايد 
ورش نمی شود، فقط حقوق اين سربازان آنقدر کم است که آدم با. و او هم نداده بود

                           ً                                       لایر در ماه؛ که آن را هم معموال  افسران از دستشان در می آورند و در آخر  ۵٠/٧
ماه هيچ پولی برايشان نمی ماند، يا اگر خودشان هم پولی داشته باشند و يا فاميلی پولی 

وقتی آنها به خدمت می روند، هيچ کمکی . به آنها بدهد، در واقع بدهکار هم می شوند
  ) ١.(انواده هايشان نمی شودبه خ

  »١٩٤١گزارش ماينور، اوت «
  

ولی از ميان تمام وکاليی که جيره خوار پدرم بودند، از ميان تمام روزنامه های آن 
زمان که پدرم به وجود آورده با تقويت کرده بود، و از ميان تمام افرادی که به نوعی 
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به نفع پدرم نگفت و ننوشت، و از او منتفع شده بودند، هيچ کس  کلمه ای يا سطری 
انگليسی ها که ديدند برای پدرم پايگاهی در ميان مردم نمانده و بردن او هيچ مقاومتی 

درحالی که . در مردم به وجود نمی آورد، تصميم  گرفتند او را وادار به استعفا  کنند
 ...ی آوردند                                          ً                         اگروقتی راديو لندن تظاهرات می کردند، مسلما  آنها آن بال را سر پدرم نم

انگليسی ها،عالوه بر يادداشتهای رسمی، چندين باربه طور رسمی يا خصوصی به  
ولی آنها به . وزرای ايرانی  گفته بودند که استفاده از راههای ايران آنها حياتی است

جای آنکه جريان را به پدرم تفهيم نمايند، موضوع را بی اهميت قلمداد می کردند و 
يسی ها هرگز حاضر نخواهند شد  پای رقيب ديرين خود، يعنی حتی می گفتند انگل

روس ها، را دو باره به ايران بازکنند، و متأسفانه پدرم اين حرفها را باور می کرد و 
در اين فکر بود که از اين موقعيت استفاده ای هم به نفع کشور بکند، به اين جهت 

حق العبور مبلغ هنگفتی پول از قصد داشت اگر خود را ناچارديد که راه بدهد، بابت 
اما  انگليسی ها نه تنها قصد پرداخت پول نداشتند، بلکه می خواستند از . آنها بگيرد

به اين جهت، نقشۀ حمله دو جانبه . اسلحه و آذوقه  کشور نيز به رايگان  استفاده کنند
  )٢.(به ايران را طراحی  کردند

  » اشرف پهلوی«
  

طلعين از روی اطالعات منتشره در جرايد خارجی از ش م ١٣٢٠از اوايل سال «  
قرائن و عبارات احساس می کردند که جريانی سری و مخفی وجود دارد که 

ولی اگر نمی دانست اصل مطلب . ديکتاتور را هم نگران و دستپاچه کرده است
چيست و حتی چند مرتبه که با فروغی دو به دو صحبت می کرديم مشاراليه اظهار 

هيچ کس در اين مسائل . می کرد، اما هيچ گونه اطالعی از حقايق امر نداشتنگرانی 
مهم کشوری الزم نمی دانست مشورتی با فروغی و امثال او بکند و ديکتاتور با 
                                                                    ً        غرور و نخوت و تبختری که پيدا کرده بود، به احدی اعتنا نمی کرد و مسلما  خود را 

هيئت وزراء و مجلس هم به . می کرد از همه باالتر و با عالقه تر به کشور تصور
                                                ً                         طوری که در ممالک متمدن وجود دارند، در ايران ابدا  وجود خارجی ندارند و همه 
نوکر شخص ديکتاتور بوده و به خود اجازه فکر کردن درامور کشور نمی دهند و 
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کسانی هم مثل علی منصور وعلی سهيلی و جواد عامری اگر جاسوس و عامل 
هرچه ديگران  . ، در مقابل اجانب مثل نوکرمطيع بی اراده هستندخارجی ها نباشند

  .بخواهند به دست و زبان اين قبيل اشخاص عملی و اجرا می نمايند
ازروابطی که ديکتاتورايران  ها وآمريکايی ها وفرانسه آزادسازچندين ماه قبل انگلي  

اوين واسامی مختلف زيادی مهندس ومستشار به عن] ای[با آلمان ها ايجاد کرده وعده 
خاصه وقتی .                                     ً              ً            به ايران آورده بود،  ناراضی و با طنا  نگران و ظاهرا  معترض بودند

ازساتليت های شوروی هم به ] ای [                                      ً     که محور برلن، رم وتوکيو تشکيل و تدريجا  عده 
حسب . موضوع شدت وحدت پيدا کرد و من  در آنکارا سفير بودم. آنها پيوستند

رمز مخصوص جريان را به دفتر مخصوص شاهنشاهی اطالع الوظيفه با تلگراف 
می دادم و در يکی از تلگراف ها تصريح کردم که ضرورت فوری آنی دارد که 
دولت ايران مطالعات عميقی در اطراف اين پيشآمدها بنمايد و برای جلوگيری از 

بهبودی حوادث ناگوار از حاال  اقدامات  خيلی جدی و موثر در اتخاذ رويه که موجب 
روابط سياسی با انگليس و آمريکا و شوروی و جلب اعتماد واطمينان آنها باشد به 

هيچ جوابی به من ندادند و شايد يکی از علل احضار من از آنکارا هم . عمل آورد
همين مسئله بود که ديکتاتور نمی توانست ببيند که مأموری دارای ابتکار و نظر 

. کورانه و اجرای اوامر رويه و نظری داشته باشدسياسی  باشد و غيراز اطاعت کور
م و آلمان ها به روسيه حمله کردند، شکل کار به  ١٩۴١ژوئن / ش ١٣٢٠از اول تير

                                                                       ً   کلی تغيير کرد و حدت و شدت فوق العاده ايجاد گرديد و روسيه  شوروی هم طبعا  و 
عت و        ً                                                       اضطرارا  همدرد شريک سياست انگليس و آمريکا شد و چرچيل با کمال سر

عجله به کار افتاد و از يک طرف با استالين و شوروی تماس فوری ايجاد و وعدۀ  
کمک و مساعدت مادی و اسلحه و غيره داد و ازطرف ديگر به امريکا  که هر روز 
بيشتر متمايل به ضديت با هيتلر و ورود در جنگ می گرديد و مقدمات امر را تهيه  

مالقاتی با روزولت . رای کمک به روسيه شدمی نمود، وارد مذاکرات خيلی جدی ب
در روی يک کشتی جنگی در يک نقطه نامعلوم اقيانوس اطلس نمود که اساس و 
نقشۀ عمليات و کارهای نظامی در آنجا  ريخته شد که مهمترين آنها ارسال اسلحه و 
کمک به شوروی بود و چون راه شمال و اقيانوس  منجمد به واسطۀ  شدت سرما و 
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ان اشکاالت بزرگ داشت، چاره جز استفاده از راه ايران به نظر نمی رسيد و يخبند
چون از ديکتاتور ايران ناراضی واز روابط صميمانۀ او با هيتلر و وجود مستشاران 
نظامی و سياسی آلمان در ايران نگران بودند، راهی جز استعمال زور در ايران و 

هن و بنادر ايران برای حمل اسلحه و بردن آلمان ها از اين کشور وتأمين خطوط آ
از همان  اوايل مخفيانه و محرمانه در تهيۀ نقشه و لوازم امر . مهمات به روسيه نديدند

    ً                                                          ضمنا  از طرق سياسی و به وسيله سفرای خودشان در طهران و به وسيله . کوشيدند
اقدام شدند                                                ً       ً             سفرای ايران در ممالک خودشان با دولت ايران شفاها  و کتبا  وارد گفتگو و

و مراسالتی نوشتند و تهديداتی کردند، ولی از طرف ايران تمايل جز توسل به 
بيطرفی و دفاع بيمورد از آلمانی های متوقف در ايران و خشکی و تندی و لجاج و 

با ساعد سفير ايران در مسکو مذاکراتی کردند و هشدارهايی . عناد چيزی نمی ديدند
فصل چهارم : ص.ج[اعد جرآت نمی کرد تلگراف کنددادند و تهديداتی کردند که س

ايران در روسيه  وقت دمحمساعد مراغه ای سفيرکبيرخاطرات به  کتاب را
با دمحم علی مقدم سفيرايران در لندن نيز کم .]شده استاختصاص داده شوروی 

تقصيرعمده به . وبيش مذاکراتی کردند که او هم با ترس و لرز تلگرافاتی می کرد
جواد عامری [ و کفيل وزارت خارجه ] علی منصور[ من متوجه نخست وزيرعقيدۀ 

بود که شهامت اظهارعقيده نداشتند و بلکه برعکس مطابق ميل ديکتاتور برخالف ] 
واقع چيزهايی به اومی گفتند و اين ديکتاتور بی اطالع از دنيا و حقايق سياست را 

امری پيش رضا شاه می رفت و از چنانکه شنيدم هر دفعه که ع. اغفال هم می کردند
او راجع به حمل کارخانجات و ماشين ها ازراه روسيه به ايران می پرسيد برای 

تا چند هفته ديگر روسيه سراسر به دست آلمان ها خواهد «: خوش آمد او می گفت
و » جات را به ايران خواهند فرستاده افتاد و آن وقت آلمان ها اين ماشين ها و کارخان

  .تور هم از اين حرف ها خوشش می آيدديکتا
عامری گفته بود که روزی نزد ديکتاتور رفتم و گفتم سفير انگليس راجع به آلمان 
های متوقف در ايران تهديد می کرد و تقاضای اخراج آنها را داشت و مراسله هم 

 .شاه از من پرسيد، به اوچه گفتی.                   ً                         نوشته بود که حضورا  داد و در انتظارجواب آنست
ِ                                                              در جواب م ن م ن کردم و شاه متغير شد و گفت حق اين بود که پنجره را باز کنی و     ِ         
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منصور هم بدتراز عامری جز تملق و چاپلوسی و . سفير را به حياط  پرتاب کنی
بندگی و اظهار مطالبی که می دانست ديکتاتور از آنها خوشش می آيد، حرفی نمی 

نه . ان در چنين موقع حساس و باريکیاين بود وضعيت اير! زد و اقدامی نمی کرد
مجلسی بود که  به وظيفۀ  خود عمل کند و کسی هم به آنها اعتمادی نداشت، نه هيئت 
              ً                                                    وزراء و مخصوصا   وزير خارجۀ اليقی  که متکی به ملت وطرف توجه واعتماد 

نه هيئت سياسی و سفرايی که وسائل کار و استخبار داشته باشند و از . مردم باشند
نه قشون . گذشتگی و شهامت در اظهار عقيده و راهنمايی دولت داشته باشند خود

منظم و مرتب و افسران وطن پرست و فهميده که در اين مورد مهم بتوانند اظهار 
نه . نه آزادی که وطن پرستان دور هم جمع و اظهارنظری بکنند. وجودی بنمايند

ا مطلع از حقايق نموده، ارشاد و جرايد و مجالتی  که بخواهند  يا بتوانند مردم ر
به جای همه اين عوامل فقط و فقط  ديکتاتور تمام اختيارات مملکت را . هدايت نمايند

در پنجۀ استبداد و خود خواهی خود داشت که نه تحصيلکرده و نه بويی از اصول 
آزادی و دمکراسی داشت، نه دنيايی را ديده بود که بداند ديگران چگونه  خود را 

نه سابقۀ اداری و خدمات دولتی داشت که اطالعاتی از کنه امور و . اره می کننداد
نه تاريخی خوانده بود که بداند در دنيا چه وقايعی روی داده . حوادث جهان داشته باشد

و مسئولين امورچه فداکاری ها در انجام وظايف خود نموده اند و نه کسی را اجازه 
غرور و جهل او به قدری بود که . و راهنمايی بکند می داد به او نصيحتی و ارشادی

خود را برتر و باالتر از همه می پنداشت و نه اطرافيانش اشخاص فداکار وطن 
پرست و مطلع از امور عالم بودند که به او حقايق را بگويند و نه حرص و  طمع بی 

اد و نه پايان او به ضبط امالک مردم به او مجال رسيدگی به امور مملکتی می د
                            ً                                          سالمت مزاج  کامل داشت و غالبا  از دل درد و کسالت های ديگر مضطرب و بدحال 
و عصبانی  بود که همۀ  نزديکانش می ترسيدند با او مواجه شوند و نه مراقبت و 
سرکشی به امور سرباز خانه ها و مسائل  نظامی او عميق و صحيح و مفيد بود و 

که صبح سحر به اينجا و آنجا بدود و يکی را بيشتر حالت عادت جاری روزانه بود 
فحش بدهد و ديگری را کتک بزند و رئيس را معزول و بدتر از اويی را به جايش 
بگذارد و حرکات قزاق منش و قلدری و تظاهرات عوام فريبانه بکند، بدون اينکه از 
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ايد و افسران خاطی و غافل و نادرست جلوگيری کند؛ يا انتاندانس قشون را مرتب نم
  )٣(».يا ارکان حرب مدرن امروزی داشته باشد که بتواند وظائف خود را عمل نمايد

  
الدوله، وزيرطرق وشوارع، امورداخله، امور  باقرکاظمی معروف به مهذب«

  . »خارجه، استاندار، سفيرکبير در عصر پهلوی اول 
  
  

 :اولاشغال ايران توسط قوای متفقين درجنگ جهانی دوم و سقوط  پهلوی 
 

»  مصدق، نهضت ملی و رويدادهای تاريخ معاصرايران« جلد بيستم و يکم  کتاب 
اشغال ايران توسط قوای متفقين درجنگ جهانی دوم و سقوط  پهلوی « در باره ی  

  جنگ  اصلی  علل: عبدالرضاهوشنگ مهدوی  بر اين نظر است که. است »  اول
  شعبان ۵/ ١٩١٩  مه ٧(ورسای   امهعهدن  بود از اشتباهات  عبارت  دوم  جهانی
  اقتصادی  بحران  داد، پيامدهای  پايان*  اول  جهانی  جنگ       ً   ظاهرا  به  كه) ١٣٣٧
و   غربی  و دموكراسيهای  فاشيسم  سياسی  تر رقابت مهم  ، و از همه ش ١٣٠٨/ ١٩٢٩

  شكل  هدرگير، ب  كشورهای  نبرد ميان  مؤثر بود كه  اخير چنان  عامل.  ماركسيسم
تعداد   جنگ  در پايان  كه  طوری  كشاند، به  قلمرو جنگ  را به  مردم  ، عموم ای سابقه بی

دو   بين  ، كه جنگ  اين. كرد می  برابری        ً      تقريبا  با هم  و غيرنظامی  نظامی  شدگان كشته
ا و و امريك  و فرانسه  انگليس(  و متفقين)  و ايتاليا و ژاپن  آلمان(  متحدين  بلوك

و   انسانی  منابع  تخريب  و قدرت  جغرافيايی  گستردگی  لحاظ  ، به درگرفت)  شوروی
 . است  همتا بوده ، بی طبيعی

 
  دولت  و الزام  اول  جهانی  در جنگ  شكست  دنبال  به  آلمان  مردم  اسفبار زندگی  وضع
  اصلی  عامل  كههيتلر را   ، ظهورآدولف سنگين  جنگی  غرامت  پرداخت  به  آلمان

  توطئه  را نتيجه  آلمان  شكست  كه  وی. نمود  بود، تسهيل  دوم  جهانی  جنگ  شروع
شد،   ورسای  تنها خواستار تجديد نظر در عهدنامه  ، نه دانست و كمونيستها می  يهوديان
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  گسترش  ، حق نژاد ژرمن  كامل  برتری  و با اعالم  ژرمنيسم شعار پان   با طرح  بلكه
  انگاشت        ّ را مسل م  و شرقی  مركزی  اسالو در اروپای  ملتهای  تا سرزمين  قلمرو آلمان

  در صدد گسترش  شكل  همين  خود قرار داد و به  بينی جهان  را اساس  نژادی  و تبعيض
از ). ۴۵ـ ۴١، ٢٨، ١٢، ٧  ، ص١  چرچيل، ج(برآمد   جهان  نفوذ خود در ديگر نقاط

  ، تحريم١٩٣۵/  ش ١٣١۴در   اتيوپی  اشغال  سبب  ملل، ايتاليا را به  ديگر جامعه  سوی
م  امر به  كرد و اين  اقتصادی ُ  ايجاد محور ر  انجاميد  ١٩٣۶/  ش ١٣١۵در   ـ برلين             

 ).١۴٨، ١٣۶  ، ص١  ، ج چرچيل(
  داشتند، عامل  اقتصادی       ً      اساسا  خصلتی  كه  متفاوت  اجتماعی  نظامهای  داخلی  تضادهای

،  اول  جهانی  از جنگ  پس. بودند  دوم  جهانی  در بروز جنگ  ديگری  كننده عيين ت
از   كيلومتر مربع  ميليون ٧٨امريكا، حدود   متحده  و اياالت  ، فرانسه بريتانيا، روسيه

،  در مقابل. را در اختيار داشتند)  جهان  از خشكيهای  از نيمی  بيش(  زمين  كره  خاك
ً   مجموعا  به  ، ايتاليا و ژاپن آلمان  به  علقمت  سرزمينهای كيلومتر   ميليون ٢ر۶حدود         

بريتانيا و   های مستعمره  شود كه چشمگيرتر می  وقتی  تناسب  عدم  اين. رسيد می  مربع
  بريتانيا و فرانسه  جمعيت  كل.  كنيم  مقايسه  ، ايتاليا و ژاپن آلمان  را با متصرفات  فرانسه
  زمين  كره  سوم دو كشور يك  اين  امپراتوريهای  كه  نفر بود، در حالی  ونميلي ٩٠حدود 

دو (  نفر جمعيت  ميليون ١٨٠با   و ايتاليا و ژاپن  ، آلمان در مقايسه. دادند می  را تشكيل
را در   بريتانيا و فرانسه  سرزمينهای  بيستم  يك  ، فقط) بريتانيا و فرانسه  برابر جمعيت

،  بريتانيا، روسيه(  كامياب  كشورهای  عزم  تفاوتها بيانگر چرايی  اين. نداختيار داشت
، و در  آنها از جنگ  موجود و اجتناب  مرزهای  در حفظ) امريكا  متحده  ، اياالت فرانسه

كشور   امر سه  اين. بود  ، ايتاليا و ژاپن آلمان  فزاينده  ناخرسندی  تداوم  دليل  حال  عين
  توسعه  سوی  ، به)١٩٣٩ـ ١٩١٩(  مخاصمه  ترك  سال  بيست  ولاخير را در ط

زور يا   اعمال  ، از طريق سرزمينهايشان  گسترش  كشاند و آنها را به  جنگی  ابزارهای
  را فراهم  دوم  جهانی  جنگ  آنها اسباب  جوييهای و ستيزه  زور، واداشت  اعمال  تهديد به

 ).٨ـ ٧  و لی، ص  برون(آورد 
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  به  متعلق  ، سرزمينهای ورسای  تجديدنظر در عهدنامه  هيتلر، از طريق  كه زمانی تا
  ترضيه  سياست  ، به انگليس  خصوص  به  غربی  كرد، كشورهای می  را مطالبه  آلمان

  ارتش  دست  ، به لهستان  ، پايتخت پراگ  دادند، اما اشغال  ادامه  وی  خاطر و تسكين
  مقاومت  قدرت  به  ، كه اتحاد جماهير شوروی. پذير نبود تحمل  نمتفقي  برای  آلمان

  پيمان. شود  نزديك  آلمان  داد به  ، ترجيح نداشت  اطمينان  در برابر آلمان  غربی  دولتهای
هيتلر   ، نگرانی١٩٣٩  اوت ٢٣/ ١٣١٨مرداد  ٣١در   و شوروی  آلمان  تعرض  عدم

 ؛٣٨۵ـ ٣٨٣  ، ص ویمهد(زدود   در دو جبهه  را از جنگ
سپتامبر   اول/ ١٣١٨شهريور  ٩در ). ١٨٢ـ١٧٨، ١۶٨ـ ١۶٧  ، ص زاده نقيب

  رايش  به  و فرانسه  سپتامبر انگليس ٣برد و در   حمله  لهستان  به  آلمان  ، ارتش١٩٣٩
  و شوروی  آلمان  از ارتشهای  ماه  در كمتر از يك  لهستان. كردند  جنگ  اعالم  آلمان

، ١ ، ج چرچيل(آمد   فراهم  ديگر مناطق  به  حمله  برای  خورد و زمينه  شكست
 ؛٣٣٠، ٣١٩ ص

و   مغرب  های جبهه  در تمام  و متحدانش  در آغاز، آلمان). ٢٣ـ٢١، ١٧  ، ص هويل
. يافتند  دست ای گسترده  پيروزيهای  و خاور دور به  اروپا و خاورميانه  مشرق

و كسب   با متحدين  شوروی  جنگ  از خطراحتمالی  سو نيز هرا  اوليه  پيروزيهای
  در جنگ  آلمان  برای  كه  اروپايی شوروی و صنعتی بخش  ثروتهای كشاورزی

  حمله  اتحاد جماهير شوروی هيتلر به  شد كه  بود سبب  ضروری  با متفقين  اش طوالنی 
  جهانی، ص  دوم  گجن  تاريخ( شود   نايل  چشمگيری  پيروزيهای  كند و در آنجا به

 ).٨٣ـ ٨١  ، ص ؛ دبورين١٢٢ـ ١٢٠
 

  متحدين  شكست  های نشانه  تغيير كرد و اولين  ، اوضاع ش ١٣٢١/ ١٩۴٢از پاييز 
  كشور شد و زمينه  با اين  اتحاد متفقين  باعث  شوروی  سرزمينهای  اشغال. پديدار شد
/ ١٩۴٢در اواخر نوامبر . دنمو  فراهم  رفته  از دست  سرزمينهای  تصرف  را برای

خود را در   گسترده  ، ضد حمله مشرق  های در جبهه  شوروی  سرخ  ، ارتش١٣٢١  آبان
 ١٣/ ١٩۴٣  فوريه ٢آغاز كرد و تا   و استالينگراد در جنوب  ولگا در شمال  حوضه

  رغم ، به شوروی  سرخ  ارتش. نمود  را سركوب  آلمان  قوای  ، كليه١٣٢١  بهمن



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٦                                                                             ٢١    دق ، 

  

  

  

داد و   ادامه  پيشروی  ، به شوروی  در ساير نقاط  آلمانی  قوای  سرسختانه  تهایمقاوم
/ ١٩۴٣  در اوايل  ترتيب  بدين. بگيرد  را پس  شده  تصرف  سرزمينهای  همه  توانست
( بودند   داده  ها از دست جبهه  را در كليه  محور، ابتكار عمل  ، دولتهای ش ١٣٢١
 ).٢۶۶ـ٢۴٩  ؛ تيلور، ص١۴٠ـ١٣٢  ص جهانی،  دوم  جنگ  تاريخ

 
آذر  ١٠ـ ٧(  تهران  در اجالس  و امريكا و شوروی انگليس  سران  از گردهمايی پس

  ای حمله  تدارك  مشغول  ، امريكا و انگليس)١٩۴٣دسامبر   نوامبر ـ اول ٢٨/ ١٣٢٢
روسها نيز .  رفت شمار می  به  دوم  جهانی  جنگ  نظامی  عمليات  ترين بزرگ  شدند كه
در   امريكا و انگليس  مشترك  نيروهای  با حمله  زمان  ، هم ش ١٣٢٣/ ١٩۴۴در بهار 

  دنيپر آغاز كردند و از آنجا به  خود را در حوضه  بزرگ  نورماندی، تهاجم  شمال
  مشترك  ، سپاه غرب  در جبهه. ور شدند حمله  آلمان  و سپس  و بلغارستان  رومانی

  سوی  شهريور، به ٣/  اوت ٢۵در   پاريس  گرفتن  از پس  پس  امريكا و انگليس
از  ١٣٢٣  بهمن/ ١٩۴۵  ، از فوريه ترتيب  اين  كرد و به  پيشروی  آلمان  مرزهای

 ١٩٢  ، ص جهانی  دوم  جنگ  تاريخ( بردند   هجوم  آلمان  خاك  به  و مغرب  مشرق
 ).بعد  به ٣١١  بعد؛ تيلور، ص به
 

ِ     خود در برلين  تحت  زيرزمينی  قرارگاهاز   هيتلر كه   مقاومت  به  ، نااميدانه محاصره             
 ١٠/ ١٩۴۵  آوريل ٣٠را شنيد، در   موسولينی  خبرمرگ  داد، وقتی می  ادامه

  نيروی  فرمانده  را دونيتس،  جديد آلمان  كرد و دولت  خودكشی ١٣٢۴  ارديبهشت
 ٨در . كرد  مخاصمه  ترك  تقاضای  ز متفقينداد و ا  تشكيل  شلسويگ  ، در ايالت دريايی

امضا شد و   در برلين  آلمان  قيد و شرط بی  تسليم  ، سند قطعی ارديبهشت ١٨/  مه
/ ١٩۴۵  يالتا در فوريه  در اجالس  و چرچيل  ، استالين روزولت  كه  تصميماتی  براساس

  ، ص اسكورزنی(شد   سيمتق  اشغالی  مناطق  كشور به  گرفتند، اين ١٣٢۴بهمن ـ اسفند 
 ).٣٨۶  ؛ تيلور، ص۵٨٣ـ ۵٨١

 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٧                                                                             ٢١    دق ، 

  

  

  

،  هنوز اندونزی  كه  ژاپن.  داشت  ديگر ادامه  در خاور دور تا چند ماه  اما جنگ
را در   آرام  از جزاير اقيانوس  و تعداد زيادی  چين  از خاك  مهمی  ، بخش هندوچين

  جنگی  از ادامه  متفقين  ترس  خود، موجب  سرسختانه  ، با مقاومت داشت  اشغال
را از   صلح     ً      قبال  شرايط  ژاپن  ، با اينكه از مدتی  رو، پس از همين. بود  شده  طوالنی

هيروشيما و   را بر شهرهای  اتمی  دو بمب  پرتاب  بود، امريكا مسئوليت  امريكا پذيرفته
  و به  ذيرفت، پ)١٣٢۴مرداد  ١٨و  ١۵/ ١٩۴۵  اوت ٩و  ۶در   ترتيب  به(  ناگازاكی

شهريور  ١١/ سپتامبر ٢در   ژاپن  مسلح  نيروهای  قيد و شرط بی  سند تسليم  ترتيب  اين
      ً      كامال  خاتمه  امضا رسيد و جنگ  به  ميسوری  ناو امريكايی رزم  بر عرشه  سال  همان
 )۴).(٢٢۶  ، ص ؛اسكورزنی۴٠٠ـ٣٩۴  تيلور، ص(  يافت

 :مقدمه 
آخرين يادداشت مشترک «ايران در جنگ دوم جهانی، طرفی  رغم اعالم بی علی  

، چند ساعتی پس ١٣٢٠شهريور  ٣/  ١٩٤١اوت ٢٥روسيه و انگليس در سحرگاه 
دراين . »از شروع تهاجم نيروهای آن دو کشور به قلمرو ايران، تسليم دولت گشت

يم ايران متفقين که بازگرداندن آلمانيهای مق  يادداشت، ازامتناع ايران ازپذيرش خواسته
به آلمان بود، گله وآمده بود که، درنتيجه وقع ننهادن به آن خواسته، ضرورت يافت 

در يادداشت . که متفقين خود برای حفاظت از منافع حياتی خويش وارد عمل شوند
بريتانيا آمده بود که بريتانيا نسبت به استقالل و تماميت ارضی ايران هيچ سوءنظری 

انيان دست به مقاومت نزنند زيرا مايل نيست که به کشور يا ندارد واميدوار است اير
 . شهروندان آن صدمه ای وارد آيد

اشاره شده بودکه براساس آن دولت  ١٩٢١دريادداشت دولت شوروی، به قرارداد 
شوروی حق داشت در صورت به خطرافتادن امنيتش ازسوی يک قدرت ثالث، به 

 .دخالت نظامی در ايران اقدام کند
که يادداشتهای دولت متبوع خويش  ای بريتانيا و شوروی چند ساعتی بعد از آنسفر 

شاه از آنها خواست که علل حمله . را تسليم دولت ايران کردند، به حضورشاه رسيدند
در گزارش سفير بريتانيا از اين مالقات، از قول شاه، نقل . به ايران را بيان نمايند

است که آلمان سراسر اروپا را  آن] ی و انگليس شورو[ علت تهاجم ... « شود که می
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تسخير کرده و شوروی و بريتانيا نيز ميل دارند ايران را تسخير نمايند، ايران را 
سپس وی به سفير بريتانيا  اطمينان » .چنان توانايی نيست که با اين امر مخالفت کند

ض يک هفته خارج حاضرم آنها را درعر. (دهد که آلمانيها را اخراج خواهد کرد می
 )  ٥(»اگر آلمانيها را خارج نمايم دولتين بريتانيا و شوروی چه خواهند کرد ؟...کنم

گرچه بهانه متفقين برای اشغال ايران، وجود عده ای محدود آلمانی در ايران بود، 
واضح و مبرهن است که علت اصلی هجوم نيروهای انگليس و شوروی به ايران 

وينستون چرچيل درخاطرات خود دربارۀ اشغال ايران توسط   .تنها اينها نبوده است
لزوم ارسال انواع واقسام ساز و برگ و مهمات برای شوروی از «  :نويسد متفقين می

های استراتژيکی  يک طرف و اشکاالت روزافزون راه اقيانوس منجمد شمالی و نقشه
اشت که برای استفاده د  متفقين در آينده از طرف ديگر، بيش از پيش ما را برآن می

چاههای نفت . کامل از ايران به منظور ارتباط با شوروی اقدام فوری معمول داريم
کثيری از آلمانيها در   رفت عده عامل مهمی در جنگ به شمار می  ايران به منزله

بنابراين ما . شد آلمان در ايران روز به روز بهتر می  تهران استقرار يافته و جبهه
ستفاده کرده و برآن شديم که به روسها دست اتحاد بدهيم و به اتفاق ازموقعيت ا

 )٦(  ».مبادرت به لشکر کشی به ايران نماييم 
، ايران به اشغال قوای نظامي روسيه شوروی ١٣٢٠سرانجام درسوم شهريور 

نيروهاي روسيه شوروي ازشمال و شمال شرقی و نيروهاي انگليس . وانگليس درآمد
 .ايران حمله كردند ازجنوب وغرب به

   ً                 قبال  هم مسئولين بلند . هنگامی حمله کردند که رضاخان وحکومتش درخواب بودند 
ازاکثريت . نظامی ايران ازهجوم نظامی متفقين اطالع نداشتند - پايه سياسی

لياقتی و اعتياد به چاپلوسی و  نظامی رژيم استبدادی بخاطر بی  –کارگزاران سياسی
آگاه شوند و مانع از وقوع آن و يا رفت که از خطر  سر سپردگی، کجا انتظار می

های رضاخان که ناشی از تربيت دوران  عقده. کم آماده مقابله با آن شوند دست
شخصيت تناسب  اش بود و طبيعت استبداد باهمين عناصر بی نوجوانی و جوانی

آنها هم برای کسب مقام و ارضای حرص جاه طلبی، در رفتار، کردار و . داشت
اين سرسپردگان از ترس . و روش ناپسند عادت کرده بودندگفتار به اين منش 
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بنابراين، ارتش پوشالی !  اطالعات مناسب و دلخواه را به رضا خان منتقل می کردند
رضاخانی با تلنگری ازهم پاشيد و يک روزهم نتوانست دربرابر قوای نظامی 

 .اشغالگر روسيه شوروی و انگليس مقاومت و ايستادگی کند
» حريم امنيت برای منافع انگليس در ايران« ن ارتش برای ايجاد براستی اي 

به نوشتۀ سرهنگ ستاد . ها و سران آنها شکل گرفته بود وسرکوب مردم وعشاير، ايل
قدرت فائقه انگلستان پشت سر رضا شاه بود و « :هوائی غالمرضا مصور رحمانی

ران به نفع او عمل و تمام عوامل انگلستان در اي» اردشير ريپورتر «به وسيلۀ 
های انگلستان درايران به وسيلۀ رضا شاه را توأم با تمام  کرد، انجام يافتن برنامه می

! و وطن پرستی! آن خشونتها وقتلهای منسوب به مختاری، لباس وطن دوستی
پوشاندند، تا رضا شاه به صورت قابل قبول يک سرباز رشيد ولی خشن، که 

گرشود، نه يک عامل دست  طن پرستی او بخشيد جلوهخشونتش را بايد به رشادت و و
 .»نشانده انگليس

رضا » رشادت« بود، به خوبی نشان داده شد،  ٢٠در روز مبادا که همان شهريور
چرا که به قول . تربود شاه به محض زائل شدن آن قدرت حامی، از صفرهم پائين 
ورود » تصور خطر« سرريدربوالرد، وزير مختار انگلستان در ايران، فقط به 

العاده جبونی  ارتش شوروی به تهران، آن مرد به ظاهر مقتدر، به صورت فرد فوق
و نادانی او درادارۀ کشور، اجازه رشد . دانست چطورفرار کند ظاهرگشت که نمی

  .دولتمردان را نداد
  

  رضاشاه اطمينان داشت که با ورود متفقين، برکنار خواهد شد
 
 :      خاطراتش آورده است  ارتشبد حسين فردوست در 

ای بين رضاخان و  با پيشرفت آلمان نازی در جنگ جهانی دوم، مناسبات صميمانه« 
های قفقاز پيشروی کرده بود و به مرزهای ايران  ارتش آلمان تا کوه. هيتلر بوجود آمد

متفقين به وحشت افتادند و با اطالعاتی که از درون دربار رضاخان . شد نزديک می
تند، مطمئن شدند که اگر ارتش آلمان بتواند خود را به مرزهای ايران برساند، داش
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ها قرار خواهد گرفت و آلمان هيتلری از طريق  رضاخان صددرصد در اختيار آلمان
تواند بر خاورميانه از سويی وبرساير مستعمرات انگليس که هندوستان مهم  ايران می

 .رل کندترين آنها بود، از سوی ديگر اعمال کنت
آيا مسأله گرايش رضاخان به آلمان نازی ساختگی بود يا واقعيت داشت؟ بايد بگويم   

های سياسی بين آنها ايجاد شده بود  از مدتها قبل، نزديکی.        ً            که کامال  واقعيت داشت
وليعهد هم در همين عوالم بود . های او همدلی داشت ورضاخان با هيتلروبلندپروازی

ای  او در اتاقش نقشه. دانست موفقيت آلمان را صد درصد میهايش با من  ودرصحبت
گذاری  شد را عالمت ها اشغال می نصب کرده بود و در آن شهرهايی که توسط آلمان

او به من دستور داد که از طريق راديو به وسيله سنجاق پيشرفت لحظه به . کرد می
بود و اطالعات رضاخان يک قزاق . لحظه آلمان در جنگ را در نقشه منعکس کنم
توان گفت که حتی او نيز  لذا می. ديد نظامی کالسيک نداشت و مسائل را ساده می

 .بنوبه خود تحت تأثير حرفهای پسرش قرار می گرفت
های آلمان کابينه آلمانوفيل  اين رؤيای رضاخان مدت زيادی نپاييد و با شروع شکست 

را مأمور تشکيل کابينه ) منصورالملک(متين دفتری را کنار گذاشت وعلی منصور
منصور به تکاپو افتاد وهر روز درحال مذاکره با سفرای انگليس ) ١٣١٩تير (کرد 

و ) سرريدر بوالرد(با وزير مختارانگليس . و روسيه و آمريکا بود) در درجه اول(
مالقات خصوصی داشت،ولی هيچگاه نشنيدم که سفير ) دريفوس(آمريکا 
منصور ماحصل مذاکراتش را . ايی مالقات کرده باشدرا به تنه) اسميرنوف(شوروی

گفت که متفقين نسبت به شما عدم اعتماد  رسانيد و می مرتب به اطالع رضاخان می
گفت که اين عدم اعتماد بيجا است و صحيح  رضاخان با عصبيت می. اند پيدا کرده

 !نيست، به آنها اطمينان بده که صحيح نيست
ها که از درون دربار او  اهی رضاخان برای انگليسیبه هر حال، اين اعتماد شف 

. های او به آلمان مدارک مستند داشتند، کافی نبود اطالعات دقيق داشتند و از گرايش
گويند که  ها می گفت که انگليسی) ١٣٢٠نيمه دوم مرداد ماه (منصور در مالقات بعد

ناس آلمانی را با کارش ۶٠٠گويد برای ابراز حسن نيت خود اين  اگر شاه راست می
ساعت  ٢۴رضاخان نيز ظرف ! ساعت اخراج کند ۴٨هايشان ظرف  خانواده
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کردند، جمع آوری کرد و با  های مختلف کار می کارشناسان آلمانی را، که در استان
های متفقين هم خواست که با اعزام  اتوبوس از راه ترکيه اخراج کرد و از سفارتخانه

ظاهرا مسأله حل شده بود و رضاخان تصور . کنند نماينده بر خروج آنها نظارت
ولی در مالقات بعد، منصور . کرد که خطر عزل او توسط متفقين منتفی شده است می

گويند  رسانی به شوروی را مطرح کرد و گفت که سفرای سه گانه می مسأله کمک
يد خواهند مقادير زيادی سالح به شوروی کمک کنند، لذا با  ها می چون آمريکايی

رضاخان پاسخ داد . آهن ايران در اختيار سه کشور قرار گيرد خطوط ارتباطی و راه
کنم و   دهم، بلکه بيش از اين نيز با آنها همکاری می که من نه فقط اين کار را انجام می

های متفقين را  دار خواهم شد و حفاظت کامل محموله ها را عهده مراقبت اين راه
خ رضاخان را به متفقين اطالع داد و چنين جواب آورد منصور پاس! کنم تضمين می

متن اين مذاکرات را (ها را بدست داشته باشند خواهند حفاظت راه  که آنها خود می
ً                      مرتبا  وليعهد برای من نقل می رضاخان که چنين ديد سرريدر بوالرد وزير ). کرد      

کرد و نظر مختار انگليس و اسميرنوف سفير شوروی را به کاخ سعدآباد احضار 
های سه گانه دوستانه وارد ايران  پاسخ همان بود که ارتش. قطعی آنها را خواست

وليعهد برای من .                    ً                 های ارتباطی را رأسا  بدست خواهند گرفت خواهند شد و تأمين جاده
گفت که رضاخان با ناراحتی گفته بود من که چندين سال اين مملکت را امن نگه 

د راه را برای شما امن نگه دارم؟ آنها پاسخ داده بودند که توانم چن  داشتم چگونه نمی
طرح ورود ارتش سه کشور به ايران تصويب شده است و از دستشان کاری برنمی 

 !آيد
پس از اين مذاکرات، رضاخان، آن مرد پرقدرت يکباره فرو ريخت و به فردی 

ارا پيرتر و ضعيف و غير مصمم تبديل شد و در ظرف چند روز قيافه و اندامش آشک
 .تر گرديد فرسوده

. باالخره نيروهای سه کشور انگليس و روسيه و آمريکا وارد خاک ايران شدند 
                           ّ                                              رضاخان می دانست و برايش مسل م بود که با ورود ارتش متفقين از سلطنت بر کنار 

 .داد» مقاومت«خواهد شد و لذا به ارتش خود دستور 
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ن آن همه و يا اغلب سرسپرده انگليس آيا رضاخان نمی دانست ارتش او، که سرا
دانست و  او می! تواند در مقابل ارتش قدرتمند سه کشور مقاومت کند؟ هستند، نمی

          ً           دمحمرضا دقيقا  به من گفت . به وليعهد توضيح داده بود» مقاومت«انگيزه خود را از 
ويند به           ً   دهم که اقال  نگ من ديگر کارم تمام است، دستور مقاومت می«:گويد که پدرم می

اين مقاومت به هر نتيجه ای برسد برای من و . قشون خارجی اجازه ورود داده است
ترين تصميم رضاخان بود و به اين  به نظر من اين عاقالنه» .زندگينامه من بهتر است

خواست از نظر افکارعمومی  گيری گريزی نداشت، می ترتيب، او که از کناره
ولی اين . پهلوی توسط پسرش تضمين شود شرايطی ايجاد کند که تداوم سلطنت

آن همه عامل » رجال«مقاومت بسيار آبکی و نمايشی بود، زيرا در مملکتی که 
                                          ً                                انگليس بودند، و در ارتشی که امرای آن عموما  سرسپرده ديرينه انگليس بودند، و 

در » مقاومت«دانستند به وسيله انگليس به قدرت رسيده بود،  برای شاهی که همه می
به هر روی نيروهای متفقين وارد ايران ! دار بود قابل انگليس و متحدين او خندهم

ها از جنوب آمدند و در خرمشهر پياده شدند و در يک ستون در  آمريکايی. شدند
ها در سه محور خراسان،  روس. دزفول پيشروی کردند - خوزستان، محور اهواز 

شدند و با خود نيروی زمينی مفصلی بندر انزلی و آذربايجان شرقی وارد خاک ايران 
 - ها، که نيروهايشان در عراق مستقر بود، از محور قصر شيرين  انگليسی. آوردند

  .باختران وارد شدند و با خود نيروی زرهی مجهزی آوردند
 

  در ستاد خصوصی وليعهد
 

چند ساعت پس از اطالع از ورود ارتش متفقين، رضاخان مسئوليت ارتش و 
 ۴روز . قوا و بخصوص دفاع از تهران را به وليعهد محول کردفرماندهی کل 

      ً                          که قبال  در دانشکده افسری فرمانده (شهريور، دمحمرضا به سرتيپ محمود امينی
او هم همان . دستور تشکيل يک ستاد خصوصی داد) گروهان دمحمرضا و من بود

سرلشکر و سرتيپ و سرهنگ را دعوت کرد و مرا نيز، با درجه  ١۵روز، حدود 
همان روز، . ستوان يکمی، دعوت کرد و در ساختمانی در کاخ سعدآباد مستقر شديم
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مرا . امينی دو هيأت برای بازرسی از خطوط استقرار لشکرهای يک و دو تعيين کرد
ستادند، تا به اتفاق سرهنگ مزين برای بازرسی از خطوط دفاعی لشکر يک فر

 .    ً                                شخصا  وضع را ببينم و دمحمرضا را مطلع کنم
واحدها در دشت و . بازديد بعمل آمد) احتياط(و خطوط دوم » جبهه«از کليه نقاط  

نزديک شهر مستقر شده بودند، در حاليکه در کرج، به علت نزديک بودن ارتفاعات 
د، روی زمين صاف واحدی که در مهرآباد بو. به جاده اصلی، بهتر می شد دفاع کرد

من پرسيدم که چرا اينطور است؟ ! مستقر شده بود و نه سنگری داشت و نه خاکريزی
وضع تفنگ ما اينطور ! چه سنگری، چه خاکريزی؟«:يک فرمانده دسته گفت

فنگ و  تفنگش را گرفتم و نگاه کردم، ديدم تفنگ مشقی است که برای پيش» !است
اين حادثه . ند تا برنوهای جنگی مستعمل نشودکرد ها درست می پافنگ در سربازخانه

اما اوضاع چنان تغيير کرده بود و ! خانه گذاشته شد      ً                     ظاهرا  به حساب اشتباه اسلحه
 .ای هم نداشت ها چنان نازل بود که اين بازرسی ها فايده روحيه

! چرا رضاخان در آن روزهای حساس فرماندهی کل قوا را به دمحمرضا محول کرد؟ 
ن عامل اصلی همان است که قبال گفتم، يعنی او که برکناری خود را حتمی به نظر م

دانست که اين مقاومت صوری و نمايشی است و جنگ  دانست، و در عين حال می می
ای فراهم کند تا اوال قدرت به وليعهد منتقل  خواست زمينه واقعی در کار نيست، می

علل . سازی نمايد ند و تاريخای درست ک شود، ثانيا برای خودش و وليعهد وجهه
رضا خان خودش خوب می دانست که از : ديگری نيز در اين تصميم مؤثر بوده است

مسائل نظامی به فرم جديد اطالعی ندارد و پسرش الاقل دانشکده افسری را طی 
رضا برای حفظ پرستيژ . کرده است و مقداری مسائل تاکتيکی را فرا گرفته است

در مقابل، دمحمرضا جوان بود و . تباه ندهد، خود را کنار کشيدخودش، که دستورات اش
داد اعضای ستاد خصوصی، که  کسی از او توقع نداشت و اگر دستور اشتباهی می

کردند و راهنمايی آنها برای وليعهد  رتبه بودند، او را راهنمايی می افسران عالی
و آن ابهت و  بعالوه، رضا سخت دچار ضعف روحی شده بود. سرشکستگی نداشت

ها، که به  خواست بيش از اين در تصميم گيری يال و کوپال فرو ريخته بود و نمی
. خونسردی و قاطعيت نياز داشت، ضعف خود را در مقابل امرايش نشان دهد
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             ً              خوابد و دائما  در اتاقش قدم  پيشخدمت مخصوص رضاخان می گفت که او شبها نمی
دانست که آينده ناگواری در انتظارش  يرا میحق هم داشت، ز. کند زند و فکر می می

نمايشی » مقاومت«داد که  و وضع ستاد خصوصی وليعهد بخوبی نشان می. است
داد و  خواست مقاومت کند، بايد يک ستاد قوی تشکيل می اگر رضا واقعا می. است

در . گماشت افسران باصالحيتی که مطمئن بود سرسپرده انگليس نيستند در آن می
خود او بخوبی می دانست که افسران عضو ستاد خصوصی دمحمرضا کسانی  حاليکه

  .نيستند که در مقابل انگليس ايستادگی کنند
 

  »مقاومت«ورود متفقين و نمايش 
 

ها و  در مقابل ورود ارتش متفقين دارم، ديده» مقاومت«خاطراتی که درباره 
در ستاد خصوصی، من  .هايی است که از همان روزها در ذهنم نقش بسته است شنيده

به «:مثال می گفت. هميشه در کنار دمحمرضا بودم و دستوراتش را انجام می دادم
با فالن شهر تماس بگير «يا » !رئيس ستاد تلفن کن و بپرس وضع از چه قرار است

فاصله کاخ دمحمرضا (هرگاه دمحمرضا با رضاخان، قدم ميزد. »!و وضعيت را بپرس
گاه مرا . ايستادم ، من کمی پشت سر وليعهد می)صد قدم بودبا کاخ رضاخان در حدود 

لذا ممکن است اين اطالعات حتی کمی هم . دادند کردند و دستوراتی می احضار می
آميز باشد، چون امرای لشکرها در تماس تلفنی طبعا مقداری خودنمايی  اغراق

سناد و تا حدودی روشن است و ا ٢٠ولی به هرحال، حوادث شهريور . کردند می
 .مدارک و خاطرات زيادی انتشار يافته است

در جنوب کشور، فرمانده نيروی دريايی به نام سرتيپ بايندر، که مقاومت را جدی 
ها ناو او را به توپ  آمريکايی. گرفته بود، در مقابل ناوهای آمريکايی ايستادگی کرد

جدی بود که به اين تنها مورد مقاومت . بستند و غرق کردند و بايندر شهيد شد
. شد خواست خطری متوجهش نمی روحيات مرحوم بايندر بستگی داشت و اگر نمی

ها در خرمشهر پياده شدند و لشکری که در خوزستان بود، تعدادی از آنها  آمريکايی
ها کرده بود، ولی در  های مختصری به سوی آمريکايی در دو سه محل تيراندازی
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مريکايی براحتی در محور دزفول پيشروی می توان گفت که نيروهای آ مجموع می
 .خبری نبود» مقاومت«کرد و از 

ها پس از چند مقاومت جزئی و غير مهم  در منطقه آذربايجان، در مقابل شوروی
بارتر شوند  ها را زمين ريختند تا سبک لشکرها، از پايين ترين تا باالترين رده، تفنگ

 !ها گريختند و به کوه
اندهی سرتيپ قدر چند گلوله توپ به روی روس ها شليک کرد و لشکر گيالن به فرم

هنگی که در مرزن . شهرت يافت» افسر شجاع«قدر به خاطر همين بعدها به عنوان 
آباد مستقر بود، چون جزء واحدهای لشکر يک به فرماندهی بوذرجمهری بود، در 

 .ها به کوه زد و خود را به لشکر يک رساند مقابل روس
آنها با وسايل موتوری که داشتند ! ای از نظر افتضاح داشت وضع نمونهلشکر مشهد 

سرعت فرار آنها به نحوی . گريختند و بدون هيچ نظم و ترتيبی خود را به کوير زدند
بود که واحدهای جلودارشان حتی به بندرعباس رسيدند و ما مطلع شديم که تعدادی از 

اين عالوه بر جبن فرماندهان !! اند واحدهای لشکر خراسان در بندرعباس پيدا شده
ها و قساوت  آن، ناشی از ترس و وحشت بود که در واحدهای نظامی نسبت به روس

 !آنها پيدا شده بود
های منطقه چند تير توپ  تنها در يکی از گردنه. ها هم مقاومتی نشد در مقابل انگليسی

ساعت توقف،  ٣-٢ ها پس از به روی واحدهای زرهی انگليسی شليک شد و انگليسی
ماوقع نيز از اين قرار بود که لشکر کردستان به فرماندهی .      ً             مجددا  پيشروی کردند

آنها به . سرلشکر مقدم همه فرار کرده بودند و تنها يک آتشبار در محل مانده بود
ابتکار خود تيراندازی کردند و وقتی ديدند وضع وخيم است، آتشبار را رها کردند و 

 .گريختند
. ترين لشکرهای ايران بودند، به عهده داشت از تهران را دو لشکر، که قوی دفاع 

لشکر يک در غرب و قسمتی از شمال و جنوب تهران موضع گرفته بود و لشکر دو 
شان از تهران زياد نبود و در  البته فاصله. در شرق و قسمتی از شمال و جنوب تهران

دار تا حدود کرج پيشروی کرده قسمت غرب، چنانکه مشاهده کردم، واحدهای جلو
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بودند، ولی خود خط در حدود طرشت و مهرآباد، که در آن زمان بيابان بود، قرار 
  .داشت

  
  رضاخان، فروغی و فراماسونری

 
ای شد که از قدرت و نفوذ او در  در اين روزها، رضاخان دست به دامان چهره

علی فروغی، که در دمحم). ذکاء الملک(دمحمعلی فروغی : ها مطلع بود انگليسی
ها بود و در صعود سلطنت  های به قدرت رسيدن رضاخان واسطه او با انگليسی سال

. های مهم ايران و رئيس لژ فراماسونری بود پهلوی نقش مهمی داشت، از فراماسون
فروغی فرد دانشمندی بود و در محافل باالی ايران احترام زيادی داشت و برخالف 

کرد که  کاری می              ً      کرد، بلکه جدا  پنهان فراماسون بودن تظاهر نمیها نه تنها به  بعضی
ها از موقعيت او خوب خبر داشتند و از او  ولی فراماسون. به اين نام شهرت نيابد

فروغی فردی بود که حتی وزير مختار انگليس . شنوی و اطاعت جدی داشتند حرف
آخرين لحظات که از  رضاخان در. گذاشت رفت و به او احترام می اش می به خانه

همه جا قطع اميد کرد، برای حفظ سلطنت خود و حداقل برای ابقاء سلطنت پهلوی از 
 .طريق دمحمرضا، به فروغی متوسل شد

روز چهارم شهريور، از طريق وليعهد مطلع شدم که رضاخان بدون اسکورت، با 
با او بود به  اش، لباس هميشگی و همان شنل آبی، در حاليکه فقط صادق خان، راننده

اين نخستين بار در طول حکومت رضاخان بود که او چنين . رود منزل فروغی می
ای قديمی در  خانه فروغی، خانه. خائف و درمانده حاضر شد به خانه کسی برود

دمحمرضا . رضا به آنجا رفت و چند ساعتی با فروغی خلوت کرد. مرکز شهر بود
و گفت که پدرم به فرمانده اسکورت  همان شب جريان را برای من تعريف کرد

ای در  و چون با لباس سلطنتی رفته بود عده! »نبايد به دنبال من بيايی«: دستور داد که
 .مسير او را شناخته بودند

گويد که من از شما راه نجات  رضاخان در اين مالقات ملتمسانه به فروغی می
خواهی  اری، ولی اگر میدهد که خودت راه نجاتی ند فروغی پاسخ می. خواهم می
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بس بدهی که  اول، بايد فوری دستور آتش: بيشتر غرق نشوی بايد اين کارها را بکنی
و ) روس ها در آن موقع به حوالی قزوين رسيده بودند(ها وارد تهران نشوند روس

ها تهران را اشغال خواهند کرد و توسط آنها به اسارت                      ً    اگر مقاومت کنی مسلما  روس
دوم اينکه، هيچ راهی بجز ! توانم بکنم شد و ديگر من هيچ تضمينی نمی گرفته خواهی

دهد که امر شما را اطاعت می کنم، فقط خواهشی  رضا پاسخ می. ترک ايران نداری
فروغی . دارم و آن اين است که تداوم سلسله پهلوی توسط وليعهد را تضمين کنيد

الاقل يک «:رضاخان می گويد» !کنم، ولی مطمئن نيستم من تالش می«:دهد پاسخ می
به هر حال، رضاخان » .اطمينان نسبی بدهيد که پس از من دمحمرضا، شاه خواهد شد

شود قول مساعدی از فروغی بگيرد و بسيار راضی و خوشحال از خانه  موفق می
 .فروغی خارج می شود

ی را رضاخان برای دمحمرضا تعريف کرد ّ                                جزئيات اين مالقات محرمانه و بسيار سر                                     
رو دست زدم و ) راننده رضا(من بعدا به صادق خان. و او همه و همه را به من گفت

توانست ديگر چيزی را از من پنهان  او هم که نمی! ايد دانم فالن جا بوده گفتم که می
های رضاخان و فروغی، برايم تعريف کرد، چون  کند، همه ماجرا را، منهای صحبت

  .ب اتومبيل بوده استدر موقع مذاکرات او سر کوچه مواظ
  
  

  رضاخان تسليم می شود
 

بدين ترتيب، روز پنجم شهريور رضاخان به تمام واحدها دستور عدم مقاومت در 
در اين روز، رضاخان بحدی الغر شده بود که کامال . برابر نيروهای متفقين را داد

اينکه به محض . توانست حرکت کند پشتش خم شده بود و بدون عصا نمی. نمايان بود
نشست و هميشه  او که قبال بندرت در فضای باز می. زد ايستاد به درخت تکيه می می

اش را از دست داده بود و حرفهای ضد و  اراده! قدم می زد، می گفت صندلی بياوريد
 !شد گفت تصويب می زد و هر که هرچه می نقيض می
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او بعدها در کفيل وزارت جنگ، که پسر (شهريور، سرلشکر احمد نخجوان ۵عصر 
تقاضای ) رئيس دائره مهندسی ارتش(و سرتيپ رياضی ) نيروی هوائی سرلشکر شد
رضاخان در محوطه باز نشسته بود، دمحمرضا نزديک . مالقات با شاه را کردند

ها چيزی  من از صحبت. قدمی ايستاده بودم ٦٠-  ٥٠رضاخان بود و من هم در 
زند که يک افسر گارد بيايد و درجه اين  ینشنيدم، ولی ناگهان ديدم که رضاخان داد م

    ً                                        بعدا  از وليعهد پرسيدم که چه خبر بود؟ گفت که ! دو افسر را بکند و بيندازدشان زندان
گويند دو لشکر تهران را مرخص کنيد  اين دو نفر آمدند و به پدرم گفتند که متفقين می

کرد که اينها از  پدرم هم از اين حرف بدش آمد و فکر. هايشان بروند که به خانه
 .گويند و نظر خيانت دارند خودشان می

نخجوان و . در سعدآباد اتاقکی است و هر دو نفر را در اين اتاقک محبوس کردند
رياضی با من سالم و عليک داشتند و هر چند آنها امير بودند و من ستوان يک، ولی 

م که جلوی در آن نزديک اتاقک رفتم و ديد. بخاطر موقعيت من احترامم را داشتند
نخجوان و رياضی نيز درجه کنده نشسته . ها هم باز است يک نگهبان ايستاده و پنجره

دستمان به دامنت، در اينجا ما چکار کنيم، «: تا مرا ديدند پشت نرده آمدند و گفتند! اند
همينطور ! دهند و هيچکس به سراغمان نمی آيد بعالوه گرسنه هستيم و به ما غذا نمی

خواهش می کنيم به وليعهد بگو که ما را نجات دهد، ما که . قفل کردند و رفتند در را
گناهی ما      ً              بعدا  تحقيق کند، بی. گناهی نداريم، پيغامی به ما دادند و ما هم نقل کرديم

مان  اعليحضرت بدون قضاوت اين کار را کرده و بدون تحقيق درجه. شود ثابت می
دستور داد که بالفاصله . وقع را به دمحمرضا گفتممن هم برگشتم و ما» !را کنده است

به افسر نگهبان دستور بده که از بهترين غذای آشپزخانه خود من برايشان مرتب غذا 
من هم برگشتم و به شوخی گفتم که فعال از نظر شکم خيالتان راحت باشد تا . ببرند

ً                        ضمنا  از آنها پرسيدم، اين حرف. بقيه مسائل بعد حل شود ه به اعليحضرت هايی ک     
قسم خوردند که واقعيت داشت و بعدا معلوم ! زديد از خودتان بود يا واقعيت داشت؟

 .خواهد شد
: ها توسط او پيغام فرستاده بودند که انگليسی. روز ششم شهريور، منصورالملک آمد

ها گفته اند اگر اين دو لشکر مرخص نشوند و سربازها به دهاتشان نروند ما  روس
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ها گفته  رسد که تعمدا مسأله را از قول روس بنظر می. تصرف خواهيم کردتهران را 
 !بودند تا رضاخان بيشتر بترسد

اند،  اند و فقط راوی بوده با پيغام منصور، معلوم شد که نخجوان و رياضی حق داشته
بالفاصله دستور . ولی فکر رضاخان چنان مشغول بود که ديگر به ياد اين دو نيفتاد

دو لشکر تهران . ها به راه افتاد يلش را بياورند و شخصا به طرف سربازخانهداد اتومب
رضاخان وارد يک سربازخانه . ها آمده بودند پس از دستور ترک مخاصمه به پادگان

برايش احترام نظامی بجا آوردند و او دستور داد که همه مرخص . لشکر يک شد
ً     سپس شخصا  به ل! هايشان بروند هستند و به خانه شکر دو رفت و همين دستور را         

 .تکرار کرد
های  پس از اين دستور هرج و مرجی شد و افسرها و درجه دارها و سربازها اسلحه 

افتاد  تفنگ برنوی که اگر يک خط رويش می. سبک و سنگين را رها کردند و رفتند
من در بازرسی بودم ! کردند، به گوشه ای پرتاب شد سرباز را يک ماه بازداشت می
به رئيس بازرسی گفتم که خوب است هيأتی به لشکر . و در جريان دستور قرار داشتم

بسيار «:او پذيرفت و گفت. ها چه آمده است                     ً                 يک و دو بفرستيم، اقال  ببينيم بر سر سالح
من به اتفاق يک سرهنگ » !خوب، دو نفر به لشکر يک برويد و دو نفر به لشکر دو

ل در همين لشکر فرمانده گروهان بودم و ديده من قبال يک سا. به لشکر يک رفتم
کردند و حتی با آنها  رسيدند، چگونه مواظبت می ها می بودم که چگونه به اين سالح

ديدم . شد های مشخص و مستعملی تيراندازی می کردند و تنها با تفنگ تيراندازی نمی
سالح  هزار ٢٠کنم حدود  های سبک و سنگين، که فکر می ها و مسلسل که تفنگ

های آب پر  ها رها است، و جوی مختلف بود، روی زمين ريخته شده، و در ميدان
ها را در  اسلحه! ايد؟ درها باز بود و کسی نبود که از ما بپرسد چکاره! است از اسلحه

در . های آب انداخته بودند و تعمدا آب را رها کرده بودند تا غيرقابل استفاده شود جوی
ها و  جاده. هم تفنگ افتاده بود و خالصه منظره غريبی بودها درهم و بر خيابان
های تهران مملو بود از سربازهايی که بدون پول و گرسنه، پياده به سوی  خيابان

 .رفتند روستاهايشان می
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سرريدر بوالرد، وزير مختار . ها تماس گرفتند                      ً        يکی دو روز بعد، مجددا  انگليسی
وزير بود، پيغام داد که چرا لشکرها را  ستانگليس، از طريق فروغی، که اکنون نخ

ً    مرخص کرديد، آنها را سريعا  جمع رضاخان هم اکيدا دستور داد و ! آوری کنيد                          
های دور تعدادی از سربازان را که به طرف  ها به راه افتاد و در جاده کاميون

ن که افسران و درجه دارا. آوری کرده به پادگانها برگرداندند دهاتشان می رفتند، جمع
مسئولين دو لشکر به من، که . هايشان در تهران رفته بودند، مراجعه نکردند به خانه

درصد  ٣٠اند حدود  در ستاد خصوصی وليعهد بودم، اطالع دادند که تنها توانسته
پرسنل، از افسر و درجه دار و سرباز، را جمع آوری کنند و در تالش هستند تا با 

 )٧.(تر تعداد بيشتری را جمع آوری کنندهای دور اعزام کاميون به جاده
چگونگی وضعيت رژيم » ايران بين دوانقالب« يرواند ابراهاميان درکتاب  

رژيم، ديگر برای مهار « : کند گونه شرح می را اين ٢٠رضاخانی در شهريور 
شد، تا جايی که،  مخالفت های طبقاتی و قومی، هرچه بيشتر به خشونت متوسل می

شتر اروپائيان و ايرانيان دراين فکربودند که آيا کار سرکوب ادامه ، بي١٣٢٠درسال 
خواهد داشت، آيا افسران رژيم را سرنگون خواهند کرد و يا تنشهای اجتماعی دير يا 

، با هجوم ١٣٢٠زود به انقالبی خونين تبديل خواهند شد؟ ولی ناگهان در شهريور
متفقين، نه تنها . ات پايان يافتها و تصور نيروهای انگليس و شوروی اين پيش بينی

به داليل آشکاری همچون گشودن راهی جديد به روسيه، از بين بردن مأموران 
آلمانی و حفظ تأسيسات نفتی، بلکه برای پيشدستی بر افسران طرفدار دولتهای محور 

کردند تا شاه منفور را برکنار و رژيمی طرفدار آلمان ايجاد کنند،           ً       که احتماال  تالش می
 »ايران را اشغال کردند 

نارضايتی « دهد که  به وزارت خارجه هشدار می ١٣٢٠سفيرانگليس درخرداد 
شاه . است  عمومی در ايران، موقعيت مناسبی برای دسيسه چينی آلمانيها فراهم کرده

ً                         تقريبا  مورد تنفرعمومی است و نمی . تواند بر حمايت کامل ارتش خود متکی باشد       
رکناری شاه يا حتی گسترش جنگ در ايران را به بقای رژيم لحطۀ مناسبی برای ب

بيشتر مردم معتقدند که جدا از اين واقعيت که ايران . حاضر ترجيح خواهند داد
تراز آن است که بتواند در مقابل آلمان و يا روسيه ايستادگی کند، دليلی برای  ضعيف
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پرسند که چرا بايد برای  ن میآنها از شاه متنفرند و بنابراي. جنگيدن آنان وجود ندارد
 ».دوام حکومت وی بجنگند

ارتش، طی سه روز، . اشغال متفقين، بالفاصله سرنوشت رضاشاه را رقم زد 
دراثرحمالت هواپيماهای  انگليس و شوروی چنان به سرعت عقب نشينی کرد که 

يک روز بعد، فروغی، قاضی . را پيش بينی نکرده بود  فرماندهی عالی متفقين نيز آن
اکره با متفقين، نامزد نخست مستقلی که مجبور به باز نشستگی شده بود، برای مذ

نخست وزير جديد در عرض يک هفته در خواست صلح نمود و پنهانی . وزيری شد
انگليس نيز که خواستار پشتيبانی . متفقين را به برکناری رضا شاه تشويق کرد

رحمی رضا شاه  عمومی  بود، در طی ده روز، آشکارا از سوء اداره، حرص و بی
د، نمايندگان مطيع و دست چين شده آشکارا شاه را به انباشت دو هفته بع. انتقاد کرد

سردارسپه و فرمانده (گناه و سوء استفاده ازالقاب خود ثروتی عظيم، کشتار مردم بی
سه هفته بعد، شاه بدون گفتگو با متفقين به نفع وليعهد خود کناره . کردند متهم می) کل

در آن زمان، . عت ترک کردگيری کرد وبه اميد نجات سلطنت، کشور را به سر
. است  سفير بريتانيا نوشت که اشغال کشور نارضايتی عمومی چندانی پديد نياورده

ای  زيرا مردم  به سامان و پيشرفت اجتماعی اميدوارند و بنابراين احساس دوستانه
سرنگونی « : رسد سفيرآمريکا هم به نتيجۀ مشابهی می. نسبت به نيروهای متفق دارند

ام مرگ وی در تبعيد، که درايران سالهای پادشاهی به مستبدی حريص، و سرانج
پس، سقوط رضا » .بود، کسی را متأسف و متأثر نکرد  رحم و مرموز تبديل شده بی

. شاه، در واقع پايان دوران سياست مهاردولتی و آغاز سياست کشمکش اجتماعی بود
)٨ ( 

« :است  را اينگونه توصيف کردهمحمود فروغی فرزند دمحم علی فروغی آن زمان    
عرض کنم که، بنابراين، من اول . کردند آمدند بازديد می می. آن موقع دراقدسيه بوديم

                 ً               بعد از مدتی موقتا  رفتم به وزارت . وارد خدمت وزارت خارجه شدم١٣١٩فروردين 
مرحوم عضدی معاون وزارت دارايی بود و مرا کردند معاون اداره . دارايی

آن جا بودم که سوم . بعد کفيل اداره مستشاری وزارت دارايیمستشاری و 
خواهم بگويم  يعنی حتی می]. بود[ ديگر آن روزها، روزهای آخر. شهريورپيش آمد
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                          ً                                        های آخرسلطنت رضا شاه واقعا  اوضاع و احوال طوری بود که آدم با همسرش  سال
فرزند، برادر  حاال ديگر پدر و. خواست صحبت کند، بايد مالحظه بکند هم که می

. کرد با ديگری حرف بزند هيچ کس جرأت نمی. اينها که جای خود دارند] و[وخواهر
 .شد فکرش را بکنيم ای بود که می      ً                        واقعا  که شديدترين حکومت مطلقه

روز سوم شهريور، من ميهمان بودم با زنم و آن موقع يک اوالد داشتم، دختر     
کسی در را باز کرد و به صاحب خانه خبرداد عصر . ما ميهمان بوديم. بزرگم نسرين

و باورمی کنيد اين را . که انگليس و روس، صبح حمله کردند، مجلس تشکيل شده
شود  کرد حتی اين را که االن دارد توی مجلس مطرح می جرأت  نمی. يواش می گفت

برای . که عرض کردم] بود[ مقصودم اين است که اين اوضاع و احوالی . بلند بگويد
بله، صبح سحر روس وانگليس حمله کردند به ايران و « اين خيلی يواش گفت، 

دهد راجع  العاده دارد و منصور، نخست وزير، دارد توضيحات می مجلس جلسه فوق
  )  ٩( ».به اين مطلب

  
 
دانستند که رضا شاه  در سوم شهريور، متفقين اگر می«: به نوشتۀ حسين مکی   

ب مردم دارد محال و غير ممکن بود که دربرکناری او کوچکترين پايگاهی  در قلو
طور که ديديم  پس از شکست ژاپن در جنگ دوم جهانی دولت  همان. پافشاری نمايند

 .در مقام خود پابرجا  ماند» هيروهيتو« ژاپن تغيير کرد ولی
ترسيد، چه  در حقيقت، رضا شاه از خطر تهاجم و نيروی اشغالگر خارجی نمی    
اش آسيبی نخواهند رساند،  اگر او را  برکنار سازند، به جان او وخانواده دانست می

. بلکه ترس و هراس او از مردم بود، که سالها به آنان ظلم وجور روا داشته بود
اوازاين وحشت داشت که مردم شورش کنند، در مقام  دادخواهی برآيند، خود و افراد 

عه کردن آنها خشم فرو خورده خود را اش را به چنگ آورند و با قطعه قط خانواده
ها  گونه که پس از انقالب کبير فرانسه، ملت فرانسه با خانواده بوربن نشان دهند همان

رفتارکردند و يا همانند انقالب اکتبردر روسيه که خانوادۀ  تزار از کوچک و بزرگ 
 :است چقدر صائب  تبريزی  خوب گفته. در زير زمينی يکجا قتل عام  شدند
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 شاهی که بر رعيت خود می کند ستم
 )  ١٠(خورد از ران خود کباب مستی بود که می

بدين ترتيب، بردن رضا شاه توسط انگليسها، بنفسه، گويای اين واقعيت است که    
بود، با سلطنت  بيگانه کردن دولت از ملت که از اواسط دوران قاجار شروع شده 

وتهای ملی و وارد کردن کاالها، و بيش از پيش، صدور ثر. پهلوی، کامل شد
اين شد که بردن رضا شاه را ارتشهای متجاوز وسيله آرام . محوراقتصاد ايران شد

فرزند او را نيز امپراطوری انگلستان به سلطنت ايران . نگاه داشتن مردم ايران کردند
، مردم ايران، دو نوبت، يکی ١٣٥٧تا انقالب  ١٣٢٠شهريور  ٢٠از . منصوب کرد

هضت ملی کردن صنعت نفت به رهبری مصدق و ديگری در انقالب ايران، در ن
ناچار . دو کودتا، مانع از توفيق اين تالش و کوشش شد. کوشيدند دولت را ملی کنند

 . اين کوشش تا تحصيل و استقرار دولتی ملی و حقوقمدار ادامه دارد
 

 مالقات  سفرای روس و انگليس
 
چگونگی  اشغال ايران  در جنگ » تاريخ  بيست ساله ايران «حسين مکی در کتاب  

جهانی دوم توسط نيروهای نظامی روسيۀ شوروی و انکليس  اينگونه بنوشته آورده 
که مردم پايتخت ] ١٣٢٠[درساعت چهار بامداد روز دوشنبه سوم شهريور :  است

شخص اول مملکت هم در بستر درخواب بودند، زمامداران کشور و در رأس آنان 
راحت غنوده بودند، با اين تفاوت که اينان عالوه برخواب معمول و متعارف، در 

 .خواب غفلت و بی خبری که از مدتهای قبل آغوش گشوده بود، نيز بسر می بردند
در همين ساعت دو دستگاه اتومبيل که يکی پرچم داس و چکش و ديگری پرچم 

پس از آنکه .  لو منزل منصور نخست وزير توقف نمودانگلستان را داشت  در ج
               ً                                                           زنگ منزل مستمرا  فشارداده شد، باالخره  مستخدم  خانه  پشت در آمده ، از هويت  

 .مراجعه کنندگان سئوال کرد
پاسخ داده شد سفرای روی و انگليس بدون فوت وقت هم اکنون می خواهند با نخست 

ا از خواب بيدار کرده و به او گفتند که سفرای     ً         فورا   منصور ر. وزير مالقات  نمايند
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. دولتين انگلستان و شوروی پشت در خانه هستند و می خواهند با شما مالقات نمايند
منصور دستور داد آنها را به اتاق پذيرائی راهنمائی  کنند تا  لباس پوشيده  به سالن 

 .بيايد
شه شد که چه اتفاقی افتاده منصور ازاين مالقات غيرمترقبه وغير موقع سخت دراندي

 .لذا با شتاب لباس  پوشيد و به اتاق پذيرائی وارد گرديد! است؟
پس از مختصر تعارف معمولی سفرای دوليتين انگلستان و شوروی هر يک  

                                             ً                                يادداشتی تسليم نخست وزير کردند که در آن شديدا  از فعاليت آلمان در ايران ابراز 
وضيح دادند  که چون دولت ايران به يادداشتهای مورخ                        ً     نگرانی شده بود، و شفاها  هم ت

در باره اخراج اتباع آلمان در ايران توجهی ننموده  ١٣٢٠مرداد ٢٥تيرماه و  ٢٨
است و تذکرات دولتين متبوعه ما را باحسن نيست تلقی ننموده ، ناچارقوای زمينی 

 .خراج خواهند نمودودريائی وهوائی ما وارد خاک ايران خواهند شد و آنها را ايران ا
که در واقع حکم اعالن جنگ به دولت ايران را  - منصور که پس ازشنيدن اين خبر 

دچار  ناراحتی و اضطراب گرديده بود، يادداشتها را دريافت نمود سپس  - داشت
اين . سفرای دولتين مزبور نيز از جای برخاسته ، خداحافطی  کرده و خارج  شدند

 .دقيقه  بطول انجاميد ٢٥مالقات مجموعآ  حدود 
منصور قبل از هر اقدامی به عامری کفيل وزارت امور خارجه اطالع داد که آماده 

 .شود تا به اتفاق به سعد آباد بروند
آمده چنين » خاطره ها «  وی خاطرات خود را در اين مورد بطوری که در کتاب  

  :بيان کرده است
 

  خاطره هايی از علی منصور
 
از علی منصور درگنجينه اسناد مرکز تحقيقات  است که  صورت مصاحبه ای 

می دانيم که منصور در آن ايام   - ١٣٢٠      ً                              منحصرا   راجع است به وقايع سوم شهريور
                    ً                                                     نخست وزير بود و کامال  در جريان  کارها و علل و جهات ورود ملل متفق به ايران 

  .ل و معتمد  باشدقرار داشت و آنچه در اين خاطره  گفته است  می تواند مورد قبو
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  رعايت بی طرفی   
 

دولت ايران اصول و وظايف سياست بی طرفی را که در وقوع : منصور می گويد
                                                  ً                            جنگ دوم جهانی  اختيار کرده بود با تمام قوا و دقيقا  رعايت واز آن  پيروی می کرد 
و با يک روش  صريح و روشن  در حفظ کشور از خطر سرايت جنگ و صيانت 

                                             ً                 همۀ دولتهايی که با ايران روابط  داشتند، خصوصا  دولتهای همسايه، حقوق مشروع 
با . می کوشيد، چنانکه بهيچوجه  خطری از هيچ  طرف متوجه هيچ يک ازآنها نبود

اين حال سفارت انگليس از همان آغاز جنگ از وجود يک عده آلمانی در ايران که 
کشور ما آمده ، مشغول  بمنظور معامالت اقتصادی و امور صنعتی و ساختمانی به

کارهای معينی  شده بودند ، اظهار نگرانی می کرد و آنها را جاسوس و عامل  
تحريک و فساد می دانست و در عين  حال نسبت به عناصر روسی هم ابراز بدبينی 
می کرد زيرا در ان هنگام  روس و آلمان دوست بودند و همکاری اقتصادی می 

ت ايران راز اقدامات سری و همدستی عناصر روسی و کردند ولذا انگليسی ها دول
ولی دولت ايران همواره به آنان اطمينان کافی می داد . آلمانی نيز بر حذرمی داشتند

                       ً                                                   که مقامهای انتظامی کامال   مراقب هرگونه  تشبث و دخالت هستند و جای هيچ  گونه 
  .نگرانی نيست

 
  انگليس و روس 

 
                                                                     ً پس از وقوع جنگ بين آلمان و شوروی اين بار نمايندگان انگليس و روس متفقا   

شروع به اظهار  نگرانی کردند و باز دولت ايران هر بارجوابهای اطمينان بخش به 
                                                                ً       آنان می داد و موجبات رفع هرگونه  توهمی را فراهم می آورد و مخصوصا  توضيح 

مايل به حضور اتباع خارجی در اين کشور                           ً           می داد که دولت ايران اساسا  دراينموقع 
                                          ً                                ولی به سبب روابطی که با دول دوست دارد طبعا  يک عده از اتباع  آنها به ايران 
رفت و آمد دارند و برخی نيز برای کسب و کار اقامت گزيده اند چنانکه بجز آلمانيها 
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ايران هستند  از انگليسيها و هنديها و عراقيها و شورويها نيز عدۀ به نسبت کثيری در
و دولت در بارۀ  آنها مقررات  قانونی و انتظامی را بی هيچ  تبعيض و مالحظه ای 

اما آلمانيها که در سالهای اخير بيشتر با ايران . بطور يکسان و جدی اجرا می کند
مناسبات پيدا کرده و به کارهايی مشغول شده اند بدين علت است که با تسهيالت 

سب، که هيچ يک از کشورها نتوانسته اند با آن رقابت مخصوص و قيمت های منا
کنند، اجناس و ماشينها و ابزارهای ساختمانی را که برای اجرای برنامه های 
عمرانی و صنعتی ضرورت دارد به ايران می فروشند و محصوالت ايران را نبز به 

که نيازی بهترين قيمت  می خرند و معامالت به صورت پاياپای انجام می گيرد بی آن
بديهی است که برای اين کارها حضور عده ای از نمايندگان بازرگانی و . به ارز باشد

مؤسسات صنعتی و مهندسان و معماران آلمانی در ايران ضرورت  يافته بود که 
مطابق آمار رسمی شمار آنها از حدود چهار صد وهفتاد نفر تجاوز نمی کرد، و با 

افزايش عمدۀ متخصصان را ايجاب می کرد،  اين که پيشرفت امور برنامه ای
     ً                                                                خصوصا  برای کارخانۀ ذوب آهن  که بسرعت  پيش می رفت و نزديک به پنجاه در 
صد از کارهای آن پايان يافته و سی در صد ماشينها و مصالح آن آماده  شده بود، با 

ا افزايش اينهمه  نه دولت ايران به پاره ای از مالحظات  سياسی مايل بود عدۀ  آنان ر
دهد و نه دولت آلمان آمادگی فرستادن عدۀ بيشتری را داشت زيرا وجود اينگونه افراد 

اما برای مشوب کردن اذهان دستگاههای تبليغاتی . در خود آلمان بيتشر مورد نياز بود
انگليس و روس، چه  در ايران و چه در خارج، شمارآلمانی های مقيم ايران را به 

يدند و می گفتند که همه مشغول تشبث و کارشکنی بر ضد چندين هزار می رسان
را به سفارت کبرای » اسميرنوف« که دولت شوروی ١٣٢٠در تيرماه. متفقين هستند

آن کشور در ايران تعيين کرد، وی بمحض ورود نزد من آمد و امتنان و خوشنودی 
ف مقامات دولت شوروی را اعالم کرد و گفت که بنا به تقاضای دولت ايران، از طر

شوروی درحمل و نقل و عبور محصوالت کارخانۀ ذوب آهن، تسهيل و مساعدت 
             ً                                  در ضمن متقابال  تقاضا کرد که دولت ايران نيز برای . الزم بکار برده خواهد شد

بعضی از کاالها که از طريق جنوب ايران به مقصد شوروی فرستاده می شود اجازۀ 
دولت شوروی تشکر کردم و در بارۀ من از دوستی و مساعدت . عبور صادر کند
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عبور محموالت آنها از ايران خاطر نشان  کردم  که تا آنجا که موجب نقض بی 
ً                 طرفی ايران نشود در اين باب مساعدت خواهد شد و مخصوصا  تأکيد  کردم  که                                                     
دولت  شاهنشاهی  نهايت عالقه  را به حفظ  مناسبات دوستانه و حسن همجواری  با 

  .اشته  و دارددولت شوروی د
  بهانه گيری  آغاز  می شود 

و سفير » ريدر بوالرد« وزير مختارانگليس» اسميرنوف« چندی پس از ورود 
ً                            شوروی موضوع  حضور آلمانيها را در ايران متفقا  تعقيب کردند و دو تذکاريه،                                               

و ديگری در مرداد  ١٣٢٠مشعر بر تقليل عدۀ آنها، يکی در بيست  و هشتم تير ماه 
ن سال از سوی آنان تسليم  وزارت خارحه شد که در هفتم و بيستم مرداد پاسخ هما

آنها مبنی بر حفظ اصل بی طرفی و مراقبت دولت در اجرای مقررات  انتظامی در 
مورد عموم خارجيان و رعايت مناسبات حسنه  با همسايگان تسليم هر دو سفارت شد 

می کرديم که دولت ايران حتی و بعالوه طی مذاکرات  نيز پيوسته خاطر نشان 
                                   ً                                             المقدور به تقليل اتباع  خارجی خصوصا  آلمانيها توجه دارد و از اين حيث  نبايد  جای 

 .نگرانی  باشد
اين بود که ابراز نگرانی حضرات از . اما چيزی که از همان آغاز استباط می شد

هر چند از آن  حضور عده ای آلمانی در ايران حقيقتی ندارد و بهانه ای بيش نيست و
ها  بطور خصوصی استفسار می شد که هرگاه مطلب و احتياج ديگری دارند، 
صريح  و آشکار بگويند تا دولت تحت مطالعه در آورد و بر وفق مصلحت تصميمی 
بگيرد چيزی ابراز نمی کردند و اين نکته بوسيلۀ وزير مختار ايران در لندن نيز 

ً    مرتبا  به  رجۀ انگليس تذکار داده می شد و او هر بار به وزير خا» آنتونی ايدن «      
وزير مختار پاسخ  می داد که مطلب همان است که وزير مختار انگليس در تهران به 
دولت شما گفته است و موضوع ديگری در نظر نيست و وزير مختار هم می گفت 

 .جز کم کردن عدۀ آلمانيها در ايران نظر ديگری  ندارند
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 حرکات مرزی 
 

اين اوقات گزارشهايی از مرزهای ايران و عراق می رسيد حاکی از اين که قوای در 
نظامی بسوی  بعضی از نقاط مرزی در جنوب غربی ايران سوق داده می شوند و 
چون از سفارت انگليس علت و کيفيت اين اقدامها و حرکات پرسيده می شد جواب 

بهه های جنگ آماده شوند و در می دادند که اين قوا سرگرم تمرين هستند تا برای ج
نقاط مرزی آذربايجان نيزحرکات نظامی مشاهده می شد که  شورويها نيز آنها را با 

اين کارها در مجموع . کارهای تمرينی و نيازهای نظامی داخلی مربوط می کردند
فکر دولت را نگران می داشت از اين که شايد همسايگان مقاصدی دارند و ليکن نه 

تی که در ميان بود و نه در دو تذکاريه ای که داده بودند به هيچوجه به طی مذاکرا
                                                                  ً          تقاضای راه برای حمل و نقل مهمات به  شوروی يا تهديد به اينکه احيانا  متوسل به 
قوۀ  قهريه خواهند شد اشاره نشده بود بلکه همۀ مذاکرات و نکات تذکاريه ها 

 .بصورتی ساده و سياسی می گذشت
    
 گفت بودشاه درش 
 
اعليحضرت رضا شاه که متوجه جريان کليۀ امور مملکتی بودند و جز از مجاری  

دولتی بوسايل مختلف ديگرنيزاطالعاتی دريافت می داشتند بسيار عالقه مند بودند که 
دو دولت همسايه با صداقت و وضوح نظرها و نيازهای خود را بگويند تا تحت 

مواره مراقب بودم که همن نيز . کار برده شودمطالعه قرارگيرد وتدبيرهای الزم ب
خاطر شاه همه روزه و ساعت به ساعت از جريان کارها و حتی جزئيات آنها 

ً                مستحضر شود و گزارشها و نظرات را مرتبا  بعرض می رسانيدم اعليحضرت .                                      
سخت در شگفت بودند که با وجود تذکارها و استفسارها چرا از ناحيۀ دو دولت 

بر حقيقت باشد ابراز نمی شود و همچنان حضور يک عده آلمانی  را چيزی که مبنی 
 .عنوان می کنند
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  پيشنهاد نخست وزير به شاه 

 
در اواسط امرداد با مشاهدۀ وضعی که بهانه جويی متفقين را بخوبی روشن می کرد 

بلکه بعرض شاه رساندم  که به نظر الزم می آيد که به تقليل عدۀ آلمانيها اکتفا نکنيم 
موجبات مراجعت همۀ آنان را فراهم  سازيم هرچند معلوم نيست که با ماجرای اين 
نقشه بازهر دو دولت قانع شوند و دست از سرما  بردارند، ولی درهر حال تأمين اين 
                      ً                                                        منظور بهانۀ آنها را کال  از ميان خواهد برد وهيچگونه ايراد و بهانه ای، ولو ظاهری 

در اين صورت ما با پيش بينی خطرهايی . باقی نخواهد ماندباشد، عليه دولت ايران 
که به  احتمال قوی در پيش است تحمل زبانهای مالی و اقتصادی ناشی از آن را می 

 .کنيم به اميد اينکه اگر امنيت و سالمت باشد جبران آنها چندان مهم نخواهد بود
و مؤسسات صنعتی و با اينکه اجرای اين نقشه بهم خوردن کليۀ اوضاع  اقتصادی 

کارهای عمرانی را در پی داشت و مستلزم تحمل زيانهای هنگفتی بود معهذا برای 
اينکه از مخاطرات رهايی يابيم  اعليحضرت موافقت فرمودند و اجازه  دادند که 

 .بهمين ترتيب  عمل شود
  
  گفت و گو با وزيران مختارآلمان و ايتاليا 

 
شاه، با وزير مختار آلمان و وزير مختار ايتاليا  در دنبال موافقيت اعليحضرت رضا 

تماس  گرفتيم و از آنان خواستيم که، با حفظ روابط سياسی و دوستانه، اتباع خود را 
                                              ً                              از ايران خارج کنند و وزير مختار ايتاليا مخصوصا  دراين باره از هيچ کوششی دريغ 

يرا بنظر وزير مختار نکرده و در قانع کردن وزير مختار آلمان بسيار مؤثر بود ز
 آلمان سخت  دشوار می نمود که دولت متبوع او، که در آن ايام  دولت 

ولی سرانجام او . فاتحی بود، به آسانی زيربار چنين  تقاضائی برود  و آن را بپذيرد 
را قانع کرديم و قبول کرد که موضوع را به آگاهی برلن برساند و خوشبختانه پاسخ 

ولت آلمان  با بيرون رفتن اتباع خود از ايران و حفظ روابط  برلن مساعد بود و د
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اما وزير مختار آلمان ضمن اعالم اين موافقت اظهار . سياسی و دوستانه موافقت کرد
داشت که بهر حال اين مسأله مطابق ميل دولت ايران با موفقيت حل  شد  ليکن روس 

دولت ايران  کرد آنها از  و انگليس نقشه های ديگری دارند که با اين مساعدت که
جواب داده شد که درهر صورت دولت . نقشه های خود صرف نظر نخواهند کرد

ايران با مآل انديشی  و صداقت در رفع نگرانی آنها اقدام  کرده است و حال  نيز در 
 .حدودی  که ممکن  باشد  وظيفه خود را انجام می دهد

گزارش کردم بسيار خوشوقت شدند  هنگامی که اين نتيجه را به حضور اعليحضرت
زيرا با اين سياست  مأل انديشانه، که برای رفع بهانه جوئی متفقين اعمال شده بود، 
دولت آلمان نيز متقاعد شده بود که  روابط سياسی و دوستانه بين آن دولت و دولت 
 ايران همچنان محفوظ بماند و خروج اتباع آلمان از ايران موجب قطع روابط با آن

اعليحضرت بخوبی می دانستند که دستيابی به چنين نتيجه ای کار چندان . دولت نشود
 .آسانی نبوده است و از اهميت و ارزش بسياری برخورداراست

 
 ابالغ  تصميم  به متفقين

 
اول وقت روز بيستم امرداد عامری وزير خارجه و حميد سياح مدير کل وزارت  

                                ً       ً          خراج اتباع آلمان و ايتاليا شفاها  و رسما  به آگاهی خارجه تصميم  دولت ايران را به ا
سفارتخانه های انگليس و روس  رسانيدند و تذکار داده اند، اکنون که بجای تقليل اتباع 
آلمان دولت شاهنشاهی تصميم به اخراج همۀ  آنها گرفته و ترتيب عزيمت آنها را داده 

ست و باعث خوشوقتی است که  است ديگر جائی برای نگرانی دولتين باقی نمانده ا
 .اين موضع بگونه ای ارضا کننده حل  گرديد

آلمانيها نيز که از اول امرداد بمنظور تقليل عدۀ آنان خروج از ايران را آغاز کرده 
بودند مطابق  تصميم اخير درخواست کردند که به شهربانی دستور داده شود در 

فارت ترکيه  نيز توصيه  شود  که هر صدور اجازۀ  خروج  آنان تسريع  کنند و به س
دولت ايران درهر دو مورد .  روز عدۀ  بيشتری را برای عبور از مرز رواديد  بدهد
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اقدام کرد و آلمانيها نيز از آن پس در گروههای چند نفری از تهران عزيمت  کرده ، 
  .از راه  ترکيه به قصد کشور خود، بسرعت از ايران خارج  می شدند

 
  ايران  و يادداشتها  حمله به 

 
متأسفانه با همۀ اين کوششها که دولت شاهنشاهی برای حفظ  امنيت و آسايش  کشور  

و رفع نگرانی  دو دولت همسايه بکار برد بجای اتخاذ روش مسالمت و تفاهم سفيران 
به خانۀ من  ١٣٢٠دو دولت ساعت چهار بامداد   روز دوشنبه سوم شهريور ماه سال

نگرانی  تسليم کردند جواب مطالب آنها را  آمدند و باز هر يک يادداشتی مشعر بر
     ً                                                                      مکررا  داده شده بود جز اينکه  اين بار توسل به نيروی نطامی را نيز اخطار کرده 
بودند درصورتی که بعد معلوم شد قوای آنها بيش از ساعت چهار به مرزهای ايران 

تلفات  تجاوز کرده و از هوا و زمين به شهرها و اماکن بی دفاع حمله برده، موجب
باری من با دريافت يادداشتهای سفير روس . جانی و زيانهای مالی فراوان شده بودند

و وزير مختار انگليس بهر يک  از آنها  در اعتراض دولت به اينگونه اقدامهای ناروا 
اظهارات الزم کردم و بی سابقه بودن حملۀ  قوای نظامی  را بی هيچ  گونه اخطار 

قضيه ای  که موضوع  اصلی آن منتفی و تصفيه شده است به  قبلی آن هم  به بهانۀ 
آنان تذکار دادم و آثار سوء آن را خاطر نشان کردم  و از آنها  خواستم که هرچه 
زودتر  تجاوز را متوقف دارند تا مذاکرات برای روشن شدن حقيقت مقاصد آنان 

ا داده شده قطعی هر دو نماينده  پاسخ دادند  که دستوری که به  آنه. صورت گيرد
است و نمی توانند در آن اوقات داخل مذاکره  بشوند  ولی اين  اظهارات را به 

  .دولتهای متبوع خود  تلگرافی اعالم خواهند کرد
 
  يادداشت کوتاه چه بود؟ 

 
وزير مختار انگليس در ضمن تسليم يادداشتی که حاکی از تجاوز قوای نظامی بود،  

داد مشعر بر اينکه چون قصد سوئی بر امنيت و استقالل  يادداشت کوتاه  ديگری نيز
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ايران نيست دولت بريتانيا موافقت دارد که عايدات دولت ايران از بابت نفت جنوب 
ضمن  مذاکره با وزير مختار انگليس . بر طبق مقررات معمول همچنان پرداخت شود

داشته  و باعث کمال گفته شد،  لتخاذ چنين رويه ای بر ضد ايران هيچ گونه دليلی  ن
تعجب است با توجه به اين که دولت ايران با نهايت حسن نيت و صداقت رفتار کرد 
چگونه  اين عمليات تجاوز کارانه را می توان تعبير کرد؟ جز اينکه بگوئيم در جهان 
ما عدالت محلی ندارد   هر چه راجع به آزادی ملل و حق و عدالت گفته می شود فقط 

چندی قبل که  وزير مختار ايتاليا در آتن نيمه های شب نزد !  و بستبليغات است 
رئيس دولت يونان رفت و هجوم ارتش ايتاليا  را به آن کشور به وی اخطار کرد در 
محافل انگلستان اين رفتار را به يک اقدام جابرانه تعبير کردند و انتقادهای  سختی 

ان همان رفتار را بمراتب شديدتر در بارۀ براه انداختند اکنون می بينيم که خود انگلست
ايران  کرده است زيرا ايتاليا الاقل به يونان سه ساعت فرصت داده بود و شما در اين 
حدود هم رعايت  نکرديد پس چرا آن را بد می دانيد و اين را صحيح می شماريد؟ 

ه شب در مسکو هم سفير آلمان يک ساعت از نيم: وزير مختار انگليس درجواب گفت
به او گفتم . گذشته به مالقات وزير خارجۀ شوروی رفت واعالم قطع  روابط کرد

کيفيت و مورد قضيه بکلی تفاوت دارد و ديگر بيش از اين مذاکره ای نشد و من 
بالفاصله به کاخ  سعدآباد رفتم و جريان را به شرف عرض اعليحضرت رضا شاه  

 .رساندم
 
 آمريکا  و ترکيه چه کردند؟ 
 
ر مدتی که اين قضايا مطرح بود دريفوس وزير مختار آمريکا را بطور خصوصی د 

در جريان  اطالعات می گذاشتم و او که شخصی خوش نيت و بی غرض بود هميشه 
سياست دولت  شاهنشاهی  را تصديق می کرد و به واشنگتن گزارش می داد و 

مين سبب نيز در مخالف تضييق و فشار نسبت به ايران بود که تصور می رود به
 .خارج موجبات تغيير و احضار او را فراهم  آوردند
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اما سفير ترکيه نيز همواره با ما در تماس  بود و در بارۀ  قضايای جاری با او  
مذاکره می شد تا حقايق را به دولت خود اطالع دهد و همچنين سفير ايران در آنکارا  

اوضاع ايران اقدامهايی می کرد و  بدستور دولت  برای جلب توجه دولت  ترکيه به
با سفير شوروی در آنکارا که به مسائل وارد بود تماس داشت و سعی می شد حتی 
المقدور موجبات اطمينان روسها فراهم آيد ولی سرانجام معلوم شد که  زمامداران 
ترکيه با وجود پيمان سعدآباد و مصالحی که در امنيت و مصونيت ايران داشتند در 

مشکل ايران جد و جهدی بکار نمی برند بلکه رويه ای در پيش گرفته اند که رفع  
طبق ميل روس و انگليس باشد حتی راديوی آنکارا در بخشهای فارسی خود تبليغات 
آنها را منعکس می کرد و مقامات  ترکيه با وجود تقاضا های مکرر دولت ايران مانع 

  .آن نمی شدند
 

  آگاهی عامه  رسيد؟چگونه واقعۀ شهريور به   
 

جريان شبيخون قوای روس و انگليس  را با  ١٣٢٠بعد از ظهر سوم شهريور 
خالصه ای از جريان  مذاکره ها و مکاتبه ها و اقدامهايی که درجهت رفع نگرانی دو 
دولت مهاجم به عمل آمده بود طی يک  اعالميۀ رسمی در مجلس شورای ملی قرائت 

عصر همان روز از طرف اعليحضرت نيز جريان . يدمکردم و به آگاهی عموم رسان
به فرانکلين روزولت رئيس جمهوری آمريکا اطالع داده شد و لزوم  توجه فوری او 
به اين اتفاق ناگوار و اتخاذ تدابير الزم برای حفظ امنيت ايران و رفع تجاوز از اين 

بر  جواب روزولت مشعر. کشور بی طرف و صلح دوست به وی تذکارداده شد
اطمينان به استقالل ايران و حسن نيت نسبت به اين کشور بود بی آنکه وعدۀ اقدام 
مؤثری داده باشد و از عبارت چنين  مفهوم می شد که از مقدمات قضايا مسبوق بوده 

آيا دولت : است، چنانکه وزير مختار آمريکا نيز در جواب سئوال من که از او پرسيدم
آزادی و حقوق ملل با اينگونه اعمال تجاوزکارانه موافقت  آمريکا با آن همه عالقه به

ً       دارد؟ صريحا  گفت که روزولت مرتب در جريان مطالب گذاشته شده و در حال  :            
  .             ً             حاضر نيز کامال  در جريان است
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  بعد چه شد؟  
 
رزو چهارم شهريور پی در پی خبرهايی از هجوم قوای مهاجم به نقاط مختلف می  

از آن داشت که بی باکانه زيانهای جبران ناپذير وارد می کنند و رسيد و همه حکايت 
. قوای نظامی و انتظامی ايران که غافلگير شده بودند متزلزل و متفرق شده اند

اعليحضرت به من دستور فرمودند که مجلسی از  وزيران و اميران فرماندهان 
اذ و  چيشنهاد نظامی تشکيل شود و اوضاع را مطالعه کنند و نظرات مقتضی اتخ

پيش از ظهر همان روز در باشگاه افسران جلسه ای کرديم و پس از مشاورت . کنند
و تبادل  نظر، رأی به ترک مقاومت داده شد زيرا در بعضی از نقاط قوای ايران 

صورت جلسه بوسيلۀ رئيس ستاد ارتش به شرف .  سخت ايستادگی کرده بودند
صر همان  روز به کليۀ  لشگرها  ابالغ  عرض رسيد و تصويب فرمودند و فوری ع

  .شد
 

  هيأت وزيران  در حضور شاه
 

عصر همان روز چهارم اعليحضرت شاه هيأت دولت را به کاخ سعد آباد احضار 
با وجود مساعيی که برای احتراز از « :کردند و در مجمع وزيران چنين فرمودند

المللی و موازين  وقوع حوادث ناگوار جنگ مبذول  گرديد برخالف اصول بين
اخالقی از طرف دو همسايه  با ايران اين گونه رفتار شد و هيچ دليلی برای آن تصور 
نمی رود جز اينکه خواسته اند اوضاع اين مملکت  را که با زحمات  بسيار  سرو 
صورتی پيدا کرده و به راه ترقی افتاده برهم بزنند و در باطن با خود من طرفيت 

چون ميل ندارم وجود شخص من باعث . ده  اين مرز و بوم هستمدارند که نگهدارن
جلب عداوت و حدوث بدبختی  برای کشور و ملت ايران بشود در نظر گرفته ام به 

در اين باب ترتيب الزم را بدهيد و اعالميه ای برای مجلس شورای ملی . خارج بروم
 »   .تهيه کنيد
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 نظر هيئت دولت  
 
نشاه اجازه فرمودند فوری هيأت دولت بررسی کامل بکنند و پس از اين بيانات شاه 

بيدرنگ هيأت دولت بی حضور شاه تشکيل . رأی خود را در اين مورد معلوم دارد
 .شد و نتيجه به اتفاق آراء همان بود که در آغاز بعرض شاهنشاه رسانيده بودم

بعرض رسانيدم آنگاه اعليحضرت به اتفاق وليعهد به جلسه تشريف فرما شدند و من  
که به هيچ وجه  کناره گيری و عزيمت معظم له به مصلحت نيست ولی چون سياست 
بی طرفی که دولت فعلی تاکنون  طبق قانون تعقيب می کرد با اوضاعی که پيش آمده 
ديگر عملی نخواهد بود، استدعا دارد شاهنشاه استعفای دولت را بپذيرند تا دولت 

مهاجم وارد مذاکره شود و سياست  ديگری اتخاذ کند و  ديگری تعيين گردد و با دول
يک جلسۀ مشاوره نيز از رجال خيرخواه و مجرب تشکيل گردد تا در بارۀ  اوضاع 

اعليحضرت اخذ تصميمی در اين مورد . و احوال کنونی تبادل نظر و همفکری  کنند
 .را به تفکر مجددی محول  فرمودند

 
 تشکيل دولت جديد 
 

آن روز اعليحضرت انصراف خود را از کناره گيری اعالم فرمودند  سحرگاه فردای
پيش از ظهر  روز پنجم شهريور با وزير مختار انگليس در وزارت خارجه مالقات 
دست داد و از او در بارۀ  نتيجۀ  مخابراتی که با لندن داشت سئوال کردم زيرا الزم 

اما . مقاصد شان روشن گردد بود هرچه زودتر به آشفتگی اوضاع  پايان داده شود و
وزير مختار اظهار کرد که پروندۀ اين موضع زير نظر چرچيل است و هنوز 
دستوری به وزارت خارجۀ انگليس نداده است، عصر آن روز ضمن گزارش 
مذاکرات و اقدامهای همان روز، استعفای دولت، از نقطۀ نظر تسهيل مذاکرات 

ز سوی قرين الشرف همايونی پذيرفته آمد و مربوط به اتخاذ سياست جديد  خارجی، ا
                       ً                                             بر اساس  نظرهايی که قبال  بعرض رسيده بود روز ششم شهريور شادروان دمحم علی 
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فروغی را به رياست دولت منصوب فرمودند و به فاصلۀ کمی  با توجه به 
تقاضاهايی که نمايندگان دو دولت در زمينۀ مقاصد اصلی خود در ايران داشتند،  

تحاد  با آنها که مناسب مصلحت وقت بود مطرح گرديد و منتهی به انعقاد سياست ا
 .قرارداد شد

  
 هدف  از جمله به ايران  چه بود؟  

 
داليل و اسناد انکار ناپذير و جريان وقايعی که از دو ماه پيش ازحمله به ايران اتفاق 

يک عدۀ قليل  افتاد، نشان می دهد که منظور از تعرض به ايران به هيچ وجه اخراج
از اتباع آلمان نبود زيرا دولت ايران نه تنها به تقليل عدۀ آنها اقدام کرد بلکه سرانجام 
ترتيب رجعت همۀ  آنان  را فراهم ساخت چنانکه به هنگام حملۀ روس وانگليس به 
ايران چندين گروه از آنها در راه بازگشت به کشور خود بودند که بوسيلۀ مهماجمان 

. آغاز شده بود ١٣٢٠حرکت آلمانيها از ايران از اواخر امرداد ماه . ددستگير شدن
از سوی ديگر در يادداشتهائی که به دولت تسليم می . متفقين بخوبی از آن آگاه  بودند

شده اند که اشاره ای به واگذاری طرق حمل و نقل، يا مسائل ديگری از اينگونه، يا 
ن استنباط بهانه جوئی می شد مکرر از آنها با اين حال چو. تهديد نظامی نمی کردند

می خواستيم که اگر نظرات و نيازهای خاصی بمناسبت درگيری درجنگ دارند 
اظهار کنند، آنها جواب  می دادند  که در ايران جز موضوع  آلمانيها و تشبثات  و 

دست آنها  وقتی ايران با اخراج آلمانيها اين بهانه را از. تحريکات آنها مسأله ای ندارند
گرفت در حمله به ايران تسريع کردند و چهار روز پس از اعالم اخراج آلمانيها دست 

 :به تهاجم نظامی زدند و مقاصد اصلی آنها به اين شرح آشکار شد
 
 .برهم زدن اساس کشور و قدرت مرکزی دولت  - 
 .بدست آوردن  کليه  منابع  مالی و وسايل ارتباطی و نظارت کامل بر آنها - 

بدين ترتيب مالحظه می شود که عدم توجه ايران به تقاضاهای دو دولت، يا عدم پيش 
بينی، يا جانبداری از آلمان و آلمانی که از سوی بعضی از افراد نادان و ساده لوح و 
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بی اطالع يا مغرض شايع شده  بود، جز تبليغات متجاوزان و ضعف اخالقی کسانی 
مبنا و مأخذی نداشت و تمام داليل و شواهد و کيفيت  که تحت تأثير آنها واقع می شدند

جريان حوادث نشان دهندۀ صحت و صداقت رفتار دولت شاهنشاهی و مأل انديشی او 
بود  که در نهايت بيطرفی و با رعايت مقتضای جغرافيائی و همجواری کشور با 

 .متفقين  ملحوظ  می داشت
 
 بعدها  وزير مختار چه نوشت؟  
 

بر درستی مدعای ما نوشته های سرريدر بوالرد وزير مختار انگليس  بهترين دليل
در ايران است که  خود از عوامل بسيارمؤثر واقعۀ شهريور واشغال ناگهانی ايران 

در بارۀ حملۀ متفقين به ايران » انگلستان و خاورميانه«او در کتاب خود به نام . بود
مايندگان خارجی مدعی شده اند که بهر بسياری از ايرانيان و برخی از ن« : می نويسد

صورت متفقين می توانستند، بی آنکه ايران را اشغال کنند، به هدف خود که حمل 
مهمات به روسيه بود برسند و راه آن اين بود که ايران را تهديد به اشغال کنيم و به 

در جواب بايد گفت که تهديد .                            ً             مقصود خود برسيم و اشغال عمال  ضرورتی نداشت
رجحان اخالقی بر اشغال نداشت جز آنکه تأثير آن کمتر بود بعالوه حمل مقادير 
کثيری اسلحه و مهمات و وسايل از طريق ايران به روسيه تنها با نظارت ارتش 
متفقين و برقراری يک نظام  ضد جاسوسی  نيرومند که قادر به متوقف  ساختن  

 ».فعاليت عمال آلمان باشد مقدور بود
  
 زيه و تحليل يک تج  
 
صحت و صداقت رفتار ايران در زمينۀ سياست بيطرفی جای ترديد برای هيچ کس  

باقی نمی گذاشت  و افکار عمومی جهانيان وقتی آزاد و عادالنه  داوری می کردند 
اين حقيقت را تصديق داشتند و اندک  نشانه ای که داللت بر طرفداری از محور برلن 

از همان آغاز . ن  را به آن محور نشان دهد به تصور نمی آمدو رم باشد يا تمايل ايرا
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                   ً                                                         جنگ اين زمينه مرتبا  و با دقت کامل از جانب ايران ملحوظ  و معمول   بود چنانکه 
که بيم سرايت  ١٣١٩در واقعۀ بمباران بحرين بوسلۀ نيروی هوائی ايتاليا در مهر ماه 

رفت و برای انگلستان نيز بسيار آن به  ديگر مواضع نفتی خليج فارس و آبادان می 
حساس بود، دولت ايران به دولت ايتاليا معترض شد و با جديت قضيه را از مجاری 
رسمی و مطبوعات تعقيب کرد تا ايتاليا  و آلمان متوجه شدت واکنش ايران شدند و از 

همچنين  دولت انگلستان خود . تکرار اينگونه اعمال در خليج فارس احتراز جستند
اتفاق افتاد و رشيد عالی گيالنی  به  ١٣٢٠د بود که در انقالب عراق که در بهارشاه

محور برلن و رم ملحق شد و برانگليس قيام کرد و بعد به ايران پناهنده شد، با همۀ 
تقاضاهايی که دولت آلمان برای  پاره ای مساعدتها از قبيل اجازۀ صدور بنزين و 

ين ايران و عراق می کرد، دولت شاهنشاهی از تسهيالتی در عبور و مرور مرزی  ب
هرگونه مساعدت امتناع ورزيد و بی طرفی مطلق   را معمول داشت چنانکه به يک 
نفر نمايندۀ سياسی که دولت آلمان می خواست او را از طريق ايران به سفارت خود 

مفتی  در بغداد بفرستد اجازۀ عبور نداد و به هنگام پناهندگی رشيد عالی گيالنی و
فلسطين  و همراهان  آنان نيز از هرگونه  تشبث و تحريک ممانعت کرد تا از راه 

 .ترکيه  بيرون رفتند
اين قضايا که در طی يک ماه  پيش از حمله  به ايران رخ  داده  بود بخوبی نشان می 
                                                               ً      داد  که ايران جز  حفظ بی طرفی و امنيت خود منظوری ندارد و مخصوصا  نسبت 

 .ن همواره حسن مناسبات  و روابط  دوستانه را رعايت می کندبه همسايگا
نکتۀ ديگری که بری بودن ايران را از انديشۀ مخاصمه و کشمکش با همسايگان  

    ً                                                                  کامال   ثابت می کند اين است که مقارن هجوم ناگهانی ارتشهای خارجی هنوز يک 
راه آهن و طرق و  عده از آلمانيها در محل کار خود در کارخانه ها و ساختمانها و

شوارع و غيره بودند ولی کوچکترين عمل خرابکارانه و کارشکنی از ناحيۀ آنان 
اتفاق نيفتاد در صورتی  که اگر اين افراد قصد تحريک و تشبثهای زيانبار داشتند، 
بخوبی قادر به انجام دادن اين گونه اعمال بودند و با توجه به اصول انضباط حزبی و 

در ميان آلمانيها برقرار بود بی شک در دقايق آخر دست به چنين نظام محکمی که 
بهر حال در آن ايام حتی يک . کارهايی می زدند و سپس فرار کرده، متفرق می شدند
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مورد از اينگونه حوادث صورت وقوع  نيافت تا مؤيد  تظاهرات مخالفت آميز 
 .دولتهای مجاور بشود

رفتار و کارهای حق شکنانۀ دو دولت گرچه کيفيت طرح قضايای ايران و طرز  
همسايه نسبت به اين کشور با عنوانهای نادرست و بهانه های بی اساس بسيار تعجب 
آور و مخالف اصول بين المللی و موازين اخالقی و احساسات انسانی بود ولی 

سياستمدار  انگليس که به وزارت » ادوارد  گريک «  مالحظۀ يک جمله از کتاب 
منصوب شده بود اين تعجب و علل اينگونه  اعمال  دول  زورمند را  خاورميانه

 :بخوبی  روشن  و توجيه  می کند او می نويسد
ميالدی تحت اشغال آلمانيها  نبود با اين حال  ما بی  ١٩٤٢آفريقای شمالی در سال « 

 ».ذره ای  مالحظه  و خجالت خود را در اشغال آنجا محق دانستيم
سوابق موجود در ايران در خارج نيز نويسندگان و مقامهای  عالوه بر شواهد و

رسمی حتی برخی از  کسانی که خود  نقشۀ اشغال را طی کرده بودند مطالبی نوشته 
اند که از آن جمله است، نوشته های  چرچيل نخست وزير انگلستان که در جلد سوم 

اب نقشۀ ايران و از کتاب دوم خود راجع به جنگ جهانی به تفضيل  آورده و در ب
منافع سوق الجيشی اين اقدام توضيحی مستوفی داده است که مفاد  قسمتی از آن چنين  

 :است
بدين گونه عملياتی  که ازطرف نيروهای کثير ما برضد يک کشور ضعيف و قديم «  

آغاز شده بود  پايان يافت و چون انگلستان و روسيه برای حفظ موجوديت و حيات 
 » .ند در چنين  جنگی هر عملی جايز استخود جنگ می کرد

پس از هجوم متفقين به ايران که افکار عمومی جهان آزاد  را سخت بر آشفت  و اين  
وزير امور خارجه انگلستان شش روز  » آنتونی ايدن « اقدام  را بشدت تقبيح کردند 

» ری کاون ت« پس از آن واقعۀ شوم برای تسکين بخشيدن به افکارخشمگين در شهر 
نطق مفصلی ايراد کرد مبنی براينکه متفقين حسن نيت و عالقۀ کامل به استقالل و 
امنيت و ترقی ايران دارند و علت حمله به ايران را، همچنان مانند سابق، وجود 
آلمانيها در ايران جلوه داد و گفت که دولت ايران در مورد اخراج  اتباع  آلمان به 

اما چنانکه گذشت حقيقت اين است که . اقدامی نمی کردعذر و بهانه متوسل می شد و 
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ايران اقدامهای اطمينان بخشی دراين مورد کرده و آنها را به آگاهی نمايندگان انگليس 
ً                                            و روس رسانيده بود و خصوصا  خروج  همۀ آلمانيها چهار روز پيش از حمله به                           

حقيقت مطابقت نداشت و  با» آنتونی ايدن « لذا اظهارات .           ً             ايران رسما  اعالم شده بود
مقصود اصلی همان بود که چرچيل در مجلس آن کشور اظهار کرد و خالصۀ  آن 

 :چنين است
مورد ( من شک ندارم که اينگونه اقدامهای به نسبت شديدی را که ما در اين مورد « 

با اشغال ايران ما . درست  شمرده و بکار بسته ايم تصويب خواهيد کرد) ايران
نست خود را به جناح ارتش شوروی برسانيم و نيروهای هوائی و زمينی خواهيم توا

خود را در اين ميدان وارد کارزار کنيم و با در دست داشتن اين کشور مانع تازه ای 
بدين وسيله ما  توانسته ايم . در برابر پيشرفت نازيها بسوی خاور بوجود آوريم

اکنون جبهۀ . وظ نگهداريمهزاران ميل اراضی هندوستان را از بالی جنگ محف
متفقين صورت هالل بزرگی را دارد که از اقيانوس منجمد شمالی تا طبرق در 
صحرای آفريقا کشيده شده است و آن قسمت ازاين جبهه که به ما تعلق دارد، توسط 
ارتش انگليس، که هر روز بيشتر از روز پيش ساز و برگ و مهمات از انگلستان و 

استراليا دريافت می کند، نگاهداری خواهد شد و نيروهای ما  امريکا و هندوستان و
 ».در اقيانوس منجمد شمالی و اقيانوس  هند بکار خواهند  برد

نشر « ادارۀ مطبوعات سفارت انگليس درتهران نيز طی مقاله ای تحت عنوان 
 :چنين نوشت» اسکناس

تيب خاصی برای اما راجع به ايران بايد گفت که وضع جغرافيائی اين کشور تر« 
مردم آن بوجود آورده است و چون منافع حياتی متفقين با منافع ايران تماس دارد و 
متفقين تا آنجا  که برای آزادی کليۀ جهان، که ايران هم جزئی از آن بشمار می رود، 
از هيچ اقدامی، که شکست دشمن را تسريع  کند، چشم پوشی نمی کنند لذا اين کشور 

يکی از عمده راههايی قرار گرفته که می توان  به روسيه مهمات و را که در مسير 
 ».کاال رسانيد،  تحت اشغال در آورده است

خبری از قول مخبر تايمز در تهران منتشر کرد  ١٩٤٢راديو لندن در پانزدهم  اکتبر 
 :که خالصۀ  آن اينگونه  بوده است
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نخست می خواستند از نفوذ آلمان : متفقين در اشغال ايران سه  منظور داشته اند« 
  جلوگيری کنند،  دو ديگر 

آنکه تصميم داشتند منابع نفت ايران و عراق را حفظ و حراست  کنند،  سه ديگر 
اين . قصدشان اين بود که موضوع حمل و نقل مواد الزم را به روسيه توسعه دهند

 ».دی مطمح نظر آنها و حائز اهميت واقع  شدنکتۀ اخير بزو
آمريکائی که مستشار وزارت خوار بار ايران » شريدن« سپس همين مخبراز قول 

 :بود اضافه  کرده بود
موقع جغرافيائی ايران بگونه است که دول متفق را ناگزيرساخته است که راه آهن « 

ی مورد استفاده قرار دهند و شوارع  ايران را برای رساندن مهمات به جماهير شورو
  »  .و برای حل بحران حمل و نقل  بوجود آورند

 
  از ديدگاه  کفيل  وزارت  خارجه  وقت ١٣٢٠سوم  شهريور 

 
ميرزا جواد عامری که در آنموقع کفيل وزارت امورخارجه بود در مورد سوم  

شهريور و اطالع از هجوم ارتش شوروی و انگليس طی يادداشتهای خود در 
 :نوزدهمين سالنامه دنيا چنين نوشته است

من در تهران منزل داشتم وهر . شاه از من خواست که در شرفيابی ها تأخيری نکنم« 
ی شدم مدتی طول می کشيد تا به سعدآباد برسم و شاه از اين حيث گله وقت احضار م

سرانجام ناچار شدم خانه ای  در شميران جستجو کنم و به اشاره شاه ، باغ  . داشت
دولتشاهی  را در نزديکی تجريش و سعدآباد برای اقامت  مناسب يافتم و آن را اجاره  

 .کردم
شنائی خفيفی در گوشه افق پيدا شده بودکه تازه رو. بود ١٣٢٠بامداد سوم شهريور

تلفن منزل من زنگ کشيد و من که روی مهتابی و در کنار تلفن خوابيده بودم، به 
 .خيال آنکه از سعدآباد تلفن شده، با عجله کوشی را برداشتم

از آن طرف سيم آقای منصورالملک نخست وزير بود که از من خواست همين 
) وزارت خارجه ( نگارنده . روم تا به اتفاق به محلی برويمالساعه به مالقات ايشان ب
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هزار و يک سئوال مغز مرا . آهسته گوشی را روی تلفن گذاشته و بفکر فرو رفتم
چرا ... کجا بايد برويم ... اين وقت شب ديگر چه خبر مهمی رسيد. احاطه کرده بود

 چرا؟ .. اينقدر سر بسته حرف زد؟ 
 .ر الملک تلفن می کرد ترديد نبوددر اينکه خود آقای منصو 

 .لوازم ريش تراشی را فراهم شروع به اصالح صورت خود نمودم. باالخره برخاستم
هنوز نيمی از صورت خود نتراشيده بودم که اتومبيل آقای منصور جلو ايوان توقف 

 .کرد و نخست وزير با قيافه درهم  و ناراحت از آن پياده  شد
    

نخست وزير جريان مالقات خود را با سفرای روس و انگليس  طی چند لحظه گفتگو،
برای من که کفيل وزارت امور خارجه بودم شرح داد واضافه کرد که بايد برای 

  .عرض گزارش خدمت اعليحضرت برويم
بنده حاضرم  ولی يک دقيقه اجازه بدهيد که صورتم  : قدری فکر کردم و جواب دادم 

 .را اصالح  کنم
 .دير می شود، دير می شود:  ا کمی نارحتی گفتآقای منصور ب

           ً         پس شما شخصا  شرفياب  : همانطور که مشغول تراشيدن ريش  خود بودم اظهار داشتم
 .شويد

 !خير بايد به اتفاق برويم: آقای منصور جواب داد 
باالخره قرار شد آقای منصور به سعدآباد برود و تا وقتی اجازه شرفيابی بخواهد من 

 .بحضور شاه برسانم  نيز خود را
آقای منصور رفت و من هم با سرعت خود را مرتب  کرده و چند دقيقه بعد در کاخ 

شاه فقيد به . سعد آباد  به وی پيوستم و هر دو باالتفاق وارد اتاق اعليحضرت فقيد شديم
هان ؛ بگو باز چه خبر : محض مشاهده نخست وزير و کفيل وزارت خارجه پرسيد

 است؟
ر چند جمله بعرض رسانيد که طبق اظهار سفرای روس و انگليس قشون آقای منصو

 .متفقين بی طرفی  ايران را نقض کرده و از مرزها  گذشته اند
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با مشت روی ميز آبنوس کوبيده و در . شاه بطرز فوق العاده محسوسی ناراحت شد
 :حالی که رنگ  چهره اش تغيير کرده بود، فرياد زد

مل غير مترقبه چيست؟ ما که با اينها همه جور به مسالمت چرا، چرا؟ علت اين ع - 
 ديگر چه می خواهند؟. رفتار کرده ايم 

می خواهم ببينم . برويد سفرای آنها را پيش من بياوريد: بعد رو به من کرده و گفتند
  اين چه حرکت  ناشايسته ايست؟

 
  .از حضور شاه مرخص  شديم

 
دولت را برای تشکيل جلسه فوق العاده خبر کند آقای منصور به تهران رفت که هيأت 

و من راه  منزل  خود را پيش گرفتم  تا سفرای شوروی و انگليس را پيدا کرده به  
 .حضور شاه ببرم

 
 خواب سفرا  
 

تلفن کردم و هر بار جواب شنيدم که » اسميرنوف« و » بوالرد« چند بار به منزل 
 .سفرا خوابيده اند

 .نيم صبح موفق شدم  که با سفير شوروی  صحبت کنمباالخره ساعت نه و 
« سفير شوروی دعوت کفيل وزارت امور خارجه را پذيرفت و قرار شد همانوقت به 

 .بيايد»  باغ دولتشاهی 
نيز که از منزل خود به وزارت امور خارجه رفته بود، در وزارت » بوالرد« 

و نيز بطرف منزل شميران  امورخارجه اطالع  يافت که من منتظر او می باشم و ا
 .روانه شد

سفرای شوروی و انگليس بوسيله من مطلع شدن که شاه در انتظار آنهاست و حاضر 
 .شدند که به اتفاق به حضور شاه شرفياب  شويم
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يک لحظه بعد اتومبيل من در حالی که بوالرد و اسميرنوف در آن نشسته بودند از 
 .را پيش  گرفت کاخ دولتشاهی  خارج شد و راه سعدآباد

 ...در جستجوی علت* 
 .شاه با بی صبری منتظر سفرای روس  و انگليس بود

وقتی اجازه شرفيابی خواستم و به اتفاق بوالرد و اسميرنوف وارد اتاق کار 
اعليحضرت فقيد شديم شاه در کنار ميز تحرير خاتم کاری تکيه کرده بود و با اشاره 

وزارت خارجه را دعوت کرد که روی دست سفرای روس و انگليس و کفيل  
 .صندلی بنشينند

در وسط تاالر سه صندلی آبنوس گذارده شده بود که سفرا و کفيل وزارت خارجه 
 .روی آن جلوس  نمودند و سکوت عميقی تاالر را احاطه کرد

 :چند دقيقه به سکوت گذشت و باالخره  شاه خطاب  به من فرمودند
 بيطرفی ايران را نقض کرده است؟از اينها بپرس چرا  قشونشان  
ترجمه کردم و بوالرد نيز » سر ريدر بوالرد« به زبان فرانسه سئوال شاه را برای  

 .مطلب را به زبان روسی برای اسميرنوف بيان نمود
 .دو سفير چند لحظه بهم خيره شدند و هر دو ساکت ماندند

 :آن سکوت شاه را بر افروخته ساخت، با تغير گفتند 
گفتيد آلمانيها . کار هيچ علتی ندارد، تاکنون هرچه شما خواسته ايد ، انجام داده ايماين 

را بيرون کنيد  آنها را اخراج کرديم، حاال حاضريم ترتيبی بدهيم که يکنفر آلمانی در 
ايران باقی نماند، باالخره  من هم بايد  تکليف خود را بفهمم و بدانم که علت اين اقدام 

 .شما چيست
 :در حالی که قدری لحن خود را ماليم  نمود، اضافه کرد سپس

 ...آخر دوستی  بيجهت ممکن است اما دشمنی بيجهت که نمی شود 
بگوئيد علت تعرض به مرزهای ايران چيست؟ شما می دانيد که سربازهای ايران در  

ين                 ً                                    اين کار شما حتما  با مقاومت سربازان ما روبرو می شود ا. فداکاری نظير ندارند
 ...چرا نقض عهد می کنيد؟. طريقه دوستی نيست
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شاه با حرارت صحبت می کرد و سفرای روس و انگليس نقش و نگار قاليها را  
 .تماشا می نمودند

 
وقتی شاه به اظهارات خود خاتمه داد بوالرد و اسميرنوف چند دقيقه ای نجوی کردند 

شکالت کار متفقين در ايران و باالخره  اسميرنوف رشته کالم را بدست گرفت و از م
بوالرد هم حرفهای همکارش را با اشاره سرتأييد می کرد و در اين ميان . سخن گفت

 .اعليحضرت فقيد با قيافه متأثر به چهره  آن دو خيره شده بود
باالخره  در حالی که بوالرد سعی داشت به شاه وانمود کند که  کار از کار گذشته و 

نتيجه ای نخواهد داشت، شاه از آنها قول گرفت که ظرف  ديگر بحث در اين زمينه
اقدام به نقض » علت « کوتاهترين فرصت با دولتهای متبوع  خود تماس گرفته و 

 .بيطرفی ايران را سئوال  کنند
مسکو « آن روز گذشت و شاه در انتظار آن بود که پاسخ سفرای روس و انگليس از 

 ...گهانی به مرزهای بالدفاع  ايران روشن شودبرسد  تا علت حمله نا» لندن « و » 
حمله ناگهانی » شاه، دولت و مجلس ايران منتظر بودند که سفرای و انگليس ـ علت 

 .به خاک ايران را روشن سازند
تهاجم متفقين و نقض بيطرفی ايران معلوم می شد شايد خيلی از » علت « اگر

 .می گرديد مشکالت از ميان  می رفت و خيلی ابهامات آشکار
اما سفرای روس و انگليس با وجود قول صريحی که به شاه داده بودند از توضيح 

 .علت حمله به خاک ايران طفره می رفتند
روز  پنجم شهريور ماه درست دو روز بعد از آنکه قوای متفقين از شمال و از جنوب 

را احضار  کشور ما را دستخوش تهاجم قرار داده بودند، اعليحضرت فقيد اينجانب
ً    کرد و به من تکليف نمود که شخصا  با  سفير کبير شوروی وارد » اسميرنوف«                               

 .گفتگو شوم و علت حمله به خاک را از زير زبان وی بيرون بکشم
چند روز پيش از اين، گزارش محرمانه ای به دولت ايران رسيده بود که طرح     

جه انگلستان ريخته شده و حمله به خاک ايران در ابتدای امر از طرف وزارت خار
 .روس ها با اشکال حاضر به قبول و انجام آن شده اند
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اين گزارش حاکی از اين بود که روسها تا بيست روز قبل از سوم شهريور هنوز  
نمی دانسته اند که بايد قشون آنها از مرزهای شمالی ايران بگذرد و بطرف پايتخت 

 .ايران بحرکت در آيد
ر حالی که قشون هيتلر قسمت اعظم اوکرائين را در تصرف دارد د: روسها می گفتند

و ارتش سرخ  درچند جبهه مشغول مقابله با نيروی مهاجم آلمان می باشد، حمله به 
خاک ايران با وجود قشون مجهزی که در تحت امر و فرمان رضا شاه قراردارد 

ا را  آسوده ساختند و اما انگليسها با اصرار و ابرام خاطر آنه. معقول بنظر نمی رسد
 .اطمينان دادند که با نقشه دقيقی قشون ايران را غافلگير خواهند  نمود

                                                                ً         وصول اين گزارش سبب شد که اعليحضرت فقيد به من تکليف نمايد مستقيما  با سفير  
روس وارد  مذاکره شوم شايد اين مذاکره به نقطه مطلوب منجر و چيزی ازاسرار 

 .ان گرددمکتومه دستگير دولت اير
سفير شوروی وقت مالقات خواسته شد و » اسميرنوف« صبح روز پنجم شهريور از 

طبق قراری که گذارده شد، نيمساعت بعد اتومبيل وزارت خارجه در مقابل سفارت 
 .به داخل سفارت پای نهادم»  اسميرنوف« شوروی توقيف کرد و بقصد  مالقات با 

ً                 اسميرنوف که شخصا  مردی ماليم ، مهرب ان و خوش مشرب بود تا جلوی اتاق به                 
مدير کل » حميد سياح« استقبال ميهمان خود آمد و پس از انجام تعارفات معمولی به 

من برای : وقت وزارتخارجه که بعنوان مترجم  همراه  من آمده بود اظهار داشت
 .شنيدن مطالب آماده هستم

ار صميمانه ای که بعد شروع به صحبت کردم، به روابط تاريخی ايران و روس، رفت
اکتبر شورويها  نسبت به همسايگان خود پيش گرفته اند اشاره  کرده و دست آخر 

 :گفتم
زيرا . ما می خواهيم که شما علت حمله ناگهانی به خاک ايران را  روشن نمائيد 

وضع  ما و شما چه  از لحاظ  تاريخی و چه از جنبه جغرافيائی ايجاب می کند که با 
ط  دوستانه داشته باشيم در حالی که شما سربازان خود را واداشته ايد از هم  رواب

باران کنند و  –شمال به مرزهای بالدفاع ايران حمله کنند، خانه های  مردم را گلوله 
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امنيت شهرها را مختل سازند، در حالی که ما گزارشی در دست داريم  که بموجب 
 .م نگرفته استآن اين عمل  شما از روی رضا و رغبت انجا

سراپا گوش بود و با انگشتهای خود بازی می کرد، » اسميرنوف « در تمام اين مدت 
 :وقتی صحبت من بپايان رسيد و آهسته گفت

                   ً                                                چرا شما تاکنون شخصا  مرا مالقات نکرديد تا در اين خصوص  تصميمات بهتری  - 
 اتخاذ کنيم؟
 :جواب دادم

سفير انگليس به زبان  فرانسه » بوالرد « قای من زبان روسی نمی دانم و اکثر با آ  - 
صحبت می کنم   در حالی که ايشان جواب قانع  کننده ای به ما نداده اند يا جوابی 

 .نداشتند  که بدهند
 :سری تکان داد و گفت» اسميرنوف « 
من قسمت عمده مطالب شما را قبول می کنم ولی ما هم از دولت شما گله هائی « 

 » ...داريم که 
      

بعد، شروع گله گزاری نمود و قريب يک ساعت از ساعت دولت ايران شکوه کرد تا 
 :آنجا که باالخره  اظهار داشت

بهر صورت من حاضرم کارها را طوری ترتيب دهم که سربازان شوروی عمليات 
نظامی را در مرزهای ايران موقوف سازند بشرط آنکه دولت ايران نيز تعهد کند که 

حم سربازان و افراد منتسب به نيروی سرخ  نشوند و از مهربانی و کمک اهالی مزا
 .نسبت به آلمانها  خود داری کنند

روی اين قول و قرار، با سفير شوروی خداحافظی کرده و يکسر بطرف باغ 
 .مسکونی خود حرکت  کردم

وقتی زير و روی مذاکرات خود را با سفير روس سنجبدم و اظهارات او را بدقت 
سی نمودم، به فکرم رسيد که شايد مصلحت ايران در ترک سياست بی طرفی  برر
 .باشد
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اين فکر کم کم در من قوت گرفت تا باالخره مصمم شدم فکر خود را با اعليحضرت  
 .دو ساعت بعد از ظهر نزد شاه بودم. فقيد در ميان بگذارم

« : که گفتم شاه با دقت گزارش مالقات مرا با سفير شوروی گوش کرد و هنگامی
عقيده دارم که  اعليحضرت همايونی موافقت فرمايند از سياست بيطرفی عدول 

 ».کنيم
شاه لحظه ای به من نگريست و در حالی  که با تأثر سرش را تکان می داد اظهار 

 :داشت
اگر مصلحت ... هرچه می خواهيد بکنيد، هرچه مصلحت می دانيد انجام دهيد« 

 »...کنيم، همين حاال برويد و اعالم يکطرفی  کنيداينست که بی طرفی  را بش
 ».بنظر چاکر بهتر است برای اين کار،  کابينه ديگری مأمور شود« 

 چرا؟: شاه که قدری از اين پيشنهاد، يکه خورده بود، با نعجب پرسيد
                   ً                                               زيرا اين کابينه قبال  اعالم بيطرفی کرده بود و معقول نيست همين کابينه : جواب دادم 

 .با همين  فورم  از قول خود عدول  کند وسياست يکطرفی اعالم نمايد
لحظه ای با نوک عصای خود شنهای يکی از باغچه های سعد آباد . شاه ساکت ماند

 :ار داشترا زيرورو کرد  و سپس با صدای گرفته ای اظه
 پس من چکاره ام؟  - 

اعليحضرت ما فوق اين حرفها هستند، دولتها تحت امر اعليحضرت : جواب دادم
هستند و وقتی سياست  دولتی مورد نظر اعليحضرت  قرار نگرفت دولت جديد را 

 .مأمور می فرمايند که سياست جديد را اتخاذ  و اعمال  کند
ی که بطرف اتاق کار خود می رفت اظهار شاه پله های قصر را پيش گرفت و در حال

 ».برو منصور را پيش من بياور« : نمود
از قصر سعد آباد خارج شدم و نيمساعت بعد همراه  آقای منصورالملک مراجعت  

 .کردم
اعليحضرت در باغ  قدم  می زد و هنگامی که چشمش به نخست وزير افتاد ، بی 

 :تأمل گفت
 .دمن عقيده دارم شما استعفا بدهي
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: آقای منصور که در باطن از اين پيشنهاد راضی بود، سرش را خم کرد و گفت
آقای منصور به شهر . الساعه به شهر می روم و استعفای دولت را تقديم می کنم

 .بازگشت و من نزد اعليحضرت ماندم
لحظه ای بحرانی و اضطراب انگيز گذشت، شاه اخمهايش را درهم کشيد و روی 

قدم  می زد و شاخ و برگ شمشادهای کنار باغچه را با دست چمنهای سعدآباد 
 .نوازش می کرد و حوادث دو روزه اخير مثل پرده سينما از خاطرش می گذشت

: ايستاده بودم گفت –کنار باغچه  –بعد ناگهان ايستاد و به من که دو قدم دورتر 
 ؟ منصور که رفت،  بنظر تو حاال چه کسی  برای نخست وزيری مناسب است

قربان بنظر می رسد آقای فروغی از : من که منتظر چنين سئوالی بودم آهسته گفتم
 .همه شايسته تر باشد

شاه که منتظر چنين جوابی  نبود، حالت تعجبی روی چهره اش موج انداخت و با لحن 
 :تندی اظهار داشت

 » .خير پيشنهاد خوبی نبود« 
 :                             ً           لحظه ای به سکوت  گذشت و مجددا  اظهار کردم 

 ».آهی و سهيلی هم شايسته هستند، اما انتخاب فروغی بنظر چاکر پسنديده تر است« 
ميل نداشت ديگر از فروغی صحبتی  شود و برای . شاه کمی ناراحت بنظر می رسيد

 :آنکه به اين بحث  خاتمه دهد اظهار داشت
روزنامه حاال تو برو استعفای دولت را به . فروغی پير شده، قدرت کارکردن ندارد

 .بعد  که برگشتی هيأت دولت را هم با خودت بياور. ها بده تا من هم قدری  فکر کنم
 

وزرا به انتظار اخباری که از نقاط مختلف کشور می رسيد در کاخ گلستان اجتماع 
کرده بودند و بطور  خصوصی در باره حوادث و جريانات روز و سرنوشت ايران و 

 .ندطرز اشغال پايتخت گفتگو داشت
چند دقيقه قبل اطالع رسيده بود که منصورالملک استعفا کرده و استعفای او مورد 

با استعفای نخست وزير تکليف دولت هم معلوم . قبول اعليحضرت قرارگرفته است
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ولی وزرا در چنان وضع  بحرانی، تصميم  گرفته بودند تا تعيين تکليف قطعی . بود
 .متفرق نشوند

ايشان پيوستم و پس از مذاکرات مختصری قرار شد آقای  در اين ميان من به جمع
علی معتمدی که آن  روز معاونت نخست وزير را بر عهده داشت خبر استعفای  
نخست وزير را در اختيار جرايد  قرار دهد و ساير وزرا به اتفاق من به حضور 

 .اعليحضرت شاه  شرفياب گرديدند
ند، من جريان مذاکرات خود را با قبل ازآنکه وزرا کاخ گلستان را ترک گوي

اعليحضرت در بارۀ  رئيس دولت جديد با ايشان در ميان نهادم و اظهار داشتم که من 
. آقايان فروغی، آهی و سهيلی را برای عهده دارشدن امور مملکت پيشنهاد کرده ام

مرحوم آهی که عضو ارشد کابينه بود از رفقای خود خواهش کرد که دور او را قلم 
              ً              بدين جهت متفقا  قرار گذاشتيم . يرند و سهيلی نيز از قبول مسئوليت عذر خواستبگ

 .که هنگام شرفيابی مرحوم فروغی را نامزد زمامداری نمائيم
ساعتی بعد وزرا در اتاقی که جلسه هيأت وزيران در پيشگاه اعليحضرت تشکيل می 

با اعضای دولت شد اجتماع کردند و اعليحضرت به محض ورود به اتاق و مواجهه 
 :خطاب به مرحوم آهی گفت

 ».تو بايد کابينه را تشکيل بدهی« 
مرحوم آهی طی چند جمله کوتاه شاه را متقاعد ساخت که بهتر است کسی غيراز  

 .اعضای کابينۀ فعلی  مأمور تشکيل کابينه شود
 بنظر شما چه کسی شايسته است؟: شاه پرسيد

 .آقای فروغی: همه يک زبان گفتند
چرا وثوق الدوله را پيشنهاد نمی . فروغی پير شده است: سری تکان داد و گفت شاه

 کنيد؟
عده ای گفتند وثوق الدوله در تهران نيست و باالخره با مذاکرات زياد شاه قبول کرد 
که فروغی را مأمور تشکيل کابينه نمايد و به يکی از وزرا مأموريت داد که فروغی 

 .را بحضور ايشان احضار کند
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آن روز، نصرهللا انتظام رياست تشريفات وزارت دربار را بر عهده داشت و از  
 .ايشان خواهش شد که مراتب را به مرحوم فروغی اطالع دهد

تازه معلوم شد که اتومبيل . انتظام به چند نقطه تلفن کرد و باالخره فروغی را پيدا کرد
 .رفتندارد و بدينجهت  اتومبيل يکی از وزرا بدنبال ايشان 

نيم ساعت گذشت و در حالی که وزرا مشغول گزارش وقايع روز بودند، درب تاالر 
گشوده شد و مرحوم فروغی در حالی که دستش را روی دست گذارده بود، در آستانه 

 .در ظاهر گرديد
شاه زير چشم نگاهی به او کرد و . ابتدا تعظيمی کرد و سپس همانجا در کناردر ايستاد

اشکی که دور چشمهای فروغی حلقه زده بود از ديده تيز بين  در اين حال قطره
در حالی که به . اين بود که با حالت تأثر از جای برخاست. اعليحضرت پوشيده نماند

می خواهم تشکيل  کابينه را بعهده  شما واگذار : فروغی نزديک می شد اظهار نمود
 .کنم

قربان، چاکرپير شده ام و « : تفروغی لحظه ای سکوت کرد و آنگاه با لحن آهسته گف
مدتيست که مريض هم شده ام واگر اجازه فرمائيد از اينکار . بنيه کارکردن ندارم

 ».معذور باشم
 

 .بيا بنشين، اينها به تو کمک خواهند کرد: شاه پاسخ داد
بهر تقدير، فروغی راضی شد و پس از مذاکرات طوالنی و تذکراتی که شاه داد 

ق  فروغی از کاخ سعدآباد خارج شدند و برای تشکيل کابينه يک هيأت دولت به اتفا
 .رفتند) منزل اين جانب ( راست به باغ دولتشاهی 

دست بر قضا، آن شب برق تهران بر طبق اعالميۀ وزارت  کشور برای جلوگيری  
از خطر بمباران هوائی خاموش شده بود و بدين جهت بدنبال شمع فرستاديم و پس از 

ع گچی فراهم شد، مرحوم فروغی و ديگران کنار آن نشستند و در پرتو آنکه دو شم
 .لرزان و نيمه روشن شمع اعضای کابينه را تعيين نمودند

سفير کبير انگلستان يکی دو بار در مالقاتهای شفاهی خود از کثرت اتباع » بوالرد» 
 .آلمانی در ايران  اظهار نگرانی نمود
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ت وضع آلمانيهای مقيم ايران و فعاليتها، آمد و رفت اين اظهار برای ما که ازجزئيا 
چطور می شد با وجود مراقبت دقيقی که . ها و اشتغاالت  مطلع بوديم تعجب آور بود

دستگاههای دول متفقين داشتند  در کشوری بی طرف  مثل ايران وجود معدودی 
 اتباع آلمانی باعث اضطراب شود؟

ع اعليحضرت فقيد رسيد و ايشان هم گرچه هر طور بود گزارش اين مذاکره به اطال
متعجب بودند لکن  به منظوررعايت احتياط و با توجه به حساسيت وضع، مطلب را 

ترتيبی داده شود که رفع نگرانی از سفير : مورد توجه کامل قراردادند و فرمودند
 .انگليس  بعمل آيد

 :ضمن  مطالب  ديگری به من گفت»  بوالرد« يکروز 
 ».جم آلمان در ايران عليۀ متفقين فعاليت می کندستون پن« 
را تفسير کند چون وی » ستون پنجم « تقاضا کردم کلمۀ » بوالرد« من با تعجب از 

 :مثل اغلب اوقات  جواب را به تبسمی برگزار کرد، گفتم
بدين معنی که وقتی . از جنگهای داخلی اسپانيا يادگار مانده است» ستون پنجم« واژه 

را محاصره کرده بود و بعبارت نظامی » مادريد « فرانکو  از چهار طرف مارشال 
در چهار ستون پايتخت اسپانی را در زنجير گرفته بود، طی نطقی وضعيت جنگ را 

چهار ستون از لشکرما مادريد  را در محاصره دارند و ستون : تشريع کرد و گفت
عبارتست از ستون پنجمی هم در داخل  شهر به پيشرفت ما کمک می کند که 

 .آزاديخواهان داخل شهر مادريد
بنابراين اطالق چنين لغتی نسبت به اتباع آلمان در ايران در وضع حاضر به عقيدۀ 

زيرا کشور ما در موقعيتی قرار .               ً                          ملت ايران کامال  در حکم قياس مع الفارق است
و  دارد  که سراسر مرزهای شمالی آن تحت  مراقبت دولت شوروی است و شرق

غرب ما نيز کشورهای عراق و افغانستان قرار دارند  که روابط  دوستی آنها با 
دولت انگلستان اظهرمن الشمس می باشد ناحيه جنوبی هم که خليج فارس و بحر 
عمان  می باشد، در حقيقت يکی از پايگاههای مهم نيروی دريائی انگليس و هند 

ان وجود داشته باشد چيزی غير از بنابراين اگر ستون  پنجمی در داخل اير. است
 .اتباع  آلمانی است
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اتباع آلمان در ايران بر سه داسته : سپس طبق  آماری که در دست بود به وی گفتم 
 :اند
يکدسته متخصصين و تکنسينهائی که مشغول نصب پاره ای کارخانجات می باشند و  

 .واهند ماندهر وقت کارشان  به اتمام رسيد حتی يکدقيقه هم در ايران نخ
دستۀ دوم بازرگانان آلمانی هستند که شما از عده و نحوه فعاليت آنها کم و بيش اطالع 

 .داريد و تصور نمی کنم خطری از جانب اين دسته متوجه متفقين باشد
دستل سوم را کادر سياسی  اعضای سفارت  تشکيل می دهد که آنها هم مشخص و 

 .شناخته شده هستند
دولتين انگلستان و روسيه روی اين موضوع مصر باشند ما تعهد با وصف اين اگر  

ميکنيم که ظرف  مدت بسيار کوتاهی وسايلی فراهم سازيم که عده اتباع آلمان در 
 .ايران به مقدار خيلی محدود تقليل يابد

رفت و من بحضور اعليحضرت شرفياب شدم و موضوع را با معظم له » بوالرد « 
اعليحضرت با مذاکرات ما موافقت نمودند و گفتند برويد هرطور . در ميان نهادم

 .مصلحت می دانيد اقدام کنيد بشرط  آنکه قدمی از طريقه بيطرفی منحرف نشويد
» اتل« ما در انجام اين منظور با سفارت آلمان وارد مذاکره شديم و بخاطر دارم که 

 :سفير کبير آلمان  وقتی موضوع راشنيد  اظهار داشت
 »ما حاضر نيستيم بخاطر چند نفر اتباع آلمان کشور شما در خطر  بيفتد«  

ما از اين اظهار سفير آلمان ممنون  شديم  و باالخره صورت اسامی اتباع  آلمان 
                                           ً                                     بطور دقيق تهيه شده و قرار گذاشتيم که تقريبا  دو ثلث آنها به چند دسته تقسيم و ظرف 

 .يکی دو هفته از خاک ايران خارج  شوند
در اين ميان ناگاه حادثه سوم شهريور پيش آمد و ما در حالی که مشغول تحقيق در 
باره علت تجاوز  قوای متفقين به مرزهای ايران بوديم، با کمال تعجب دريافتيم که 
سفرای روس و انگليس فعاليت اتباع آلمانی را مستمسک و بهانه تجاوز به مرز ايران 

 .قرار می دهند
 ٢١ن قضيه همچنان در پرده ابهام باقی ماند تا آنکه درآن روز گذشت واي

 : چرچيل نطق مهمی در پارلمان انگلستان ايراد کرد و گفت١٩٤١سپتامبر
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مهمترين وظيفه ما رساندن کمک به نيروی نظامی اتحاد جماهير شوروی بود و «  
 » .برای اين منظور نزديکترين راه،  يعنی راه ايران، را انتخاب کرديم

که خاطرات چرچيل از جنگ جهانی دوم انتشار يافت هدف از حمله متفقين  بعد 
 .بشرحی که در زير  برای خوانندگان شرح داده می شود ، فاش گرديد

تجربه جنگ جهانی اول در موقعی که قشون هيتلر با سرعت شگفت آوری در داخل  
کمک نرسد روسيه پيش می رفت انگليسها را متوجه کرد که اگر به قشون شوروی 

 .امکان پيروزی برای متفقين يک رويائی طالئی بيش نيست
بدين منظور ناچار می بايد راهی برای رساندن کمک انتخاب می کردند و اين راه 

 .يکی از سه طريق  زير بود
 راه آرکانترسک - ١
 راه والدی وستک – ٢
 راه ايران – ٣

جهت در همان لحظه اول دور  راه  اول شش ماه  از سال دچار يخبندان بود و از اين
 .آن را قلم  گرفتند

بدين . در انتخاب راه دوم نيز عالوه برساير اشکاالت، دو اشکال عمده وجود داشت
معنی که محموالت می بايستی يازده هزارکيلومتردر خشکی طی کند تا به مقصد 

عدم تجاوز برسد و عالوه براين انتخاب اين راه ژاپن را که آنوقت با شوروی قرارداد 
 .داشت، نگران می کرد و بدين سبب راه دوم هم بوسيده و کنار گذاشته شد

کوتاهترين و بهترين راه « می ماند طريق سوم يعنی راه ايران يا بقول چرچيل 
زيرا سفاين انگليسی و امريکائی در دهانه خليج . اين راه اسهل طرق بود»  .موجود

اسری ايران می داد و راه آهن سرتاسری فارس محموالت را تحويل راه آهن  سرت
» !يا بقول چرچيل دريای داخلی روسيه«نيز اين محموالت را در کنار بحر خزر 

 .حمل می نمود»  ولگا« تخليه می کرد و از آنجا يک راست با کشتی به دهانه 
قرار يک مالقات محرمانه بين روزولت و  ١٩٤١اين بود که در اواخر ژوئيه 

شد و بالفاصله رئيس جمهور امريکا و نخست وزير انگلستان در چرچيل گذارده 
 .داخل يک ناو دريائی در زيرآبهای اقيانوس اطلس يکديگر را مالقات کردند
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در اين مالقات مهم و سری که حتی نقطه وقوع آن نيز فاش نشد، چرچيل و رزولت 
جهان نما با حضور سران ستاد ارتشهای دو کشور و متخصصين فنی و نظامی نقشه 
»  ايران« را پيش روی گذاشتند و برای اولين  بار يکی از حاضرين  روی کلمه 

 .انگشت نهاد
 

بعدها معلوم شد که در همان جلسه، در همان رزمناو زيردريائی بين سران دو کشور 
قرار اشغال ايران گذاشته شد و پس از آنکه هيأت وزيران انگلستان نيز بدان رأی 

 .سوم شهريور اين نقشه  شوم به معرض اجرا گذارده  شد دادند در بامداد
 :چرچيل در فصلی از خاطرات خود به اين راز تاريخی اشاره می کند و می نويسد 

شورای وزيران انگلستان با حضور )  ١٣٢٠تير   ٢٠( ١٩٤١روز پانزدهم ژوئيه « 
مطالعه قرار رؤسای  ستادهای  مشترک موضوع  اقدام نظامی عليه  ايران را مورد  

 ».داد
همان تصميم که در يک رزمنا و وزير دريائی از طرف زمامداران امريکا و  

 .انگليس اتخاذ شده بود
از يادداشتهای » دال« يک سند ديگر درتأييد اين مطالب می توانم بياورم و آن بند  

دول انگليس و شوروی است که در تاريخ هشتم شهريور به دولت ايران تسليم شد 
 :          ً              ی آن صريحا  اظهار شده بودوط
دولت ايران بايستی تعهد نمايد که مانعی در راه حمل و نقل لوازمی که شامل   - د« 

ادوات جنگی نيز خواهد شد واز وسط  خاک ايران بين نيروهای انگليس و شوروی  
بعمل خواهد آمد قرار نداده، بلکه  تعهد نمايد وسايل تسهيل حمل ونقل اين قبيل لوازم  

 ».ا که بوسيلۀ راه يا خط آهن يا از طريق هوا حمل می شوند فراهم سازدر
بدين ترتيب با اشغال ايران راه رساندن کمک به نيروهای نظامی شوروی هموار شد  

و موفقيت قوای  متفقين  در جنگ جهانی  دوم، از همان  روز اشغال ايران تا حدی  
  ».مسجل گرديد
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  عامریخاطراتی  ديگر از جواد 

 
عالوه بر مقاله  - کفيل وزارت خارجه هنگام حمله به ايران - ميرزا جواد خان عامری 

ای که در سالنامه دنيا پيرامون سوم شهريور نگاشته، در خاطرات  خود نيزکه در 
به چاپ رسيده،  مطالبی را عنوان کرده است  که چون مکمل  » خاطره ها « کتاب 

 .شد، در اينجا می آورمنوشتۀ او در اين زمينه  می با
يکی از وقايع تاريخی مهمی که هنوزعلل آن برای بسياری از مردم ما مکتوم « 

مانده، جهات هجوم  ناگهانی و شبانۀ قوای متفقين به ايران در جريان جنگ دوم 
دراين مورد از سوی برخی داوريهای کودکانه ای شده است که الزم . جهانی است

اشخاص و کسانی که از روی بی اطالعی مطالبی را عنوان می دانم دراينجا ازاين 
 .کرده اند يا می کنند رفع  شبهه کنم

در . بياد می آورم که وقتی هيتلربه لهستان حمله برد، دولت ايران اعالم بيطرفی کرد
آنموقع روسها به هيچوجهی از وجوه، نظری به شرکت ايران در مخاصمات نداشتند 

يندگان  انگليس و فرانسه درمسکو سرگرم مذاکره برای جلب زيرا درآن هنگام که نما
همکاری روسيه بودند نمايندگان هيتلر نيزبا  شورويها مشغول مذاکره بودند که همين 

بنابراين هردوطرف نظری به . مذاکره به عقد يک قرارداد عدم تجاوزمنتهی شد
فی اين کشور بسيار ازاعالم بيطر) انگليس و روس ( ايران نداشتند وهر دو همسايه 

 .خشنود  و خرسند  بودند
اما قوای هيتلر با پيشروی سريع خود دراروپا، از يک سوی تا مرزهای اسپانيا، از 
شمال تا دريای  بالتيک واز جنوب تا آدرياتيک، به کشورهای اين منطقه يکی پس از 

وس گرچه نيروهای ر. ديگری دست انداخته و لهستان را بکلی تسخير کرده بود
تجهيزات کافی نداشتند ولی هيتلر، از نگرانی و مالحظۀ اينکه مبادا از پشت سرمورد 
حمله روسوها واقع شود، دراين مورد نيز پيشدستی کرده و با قوائی که در مرزهای 

 .لهستان و شوروی داشت، ناگهانی و شبانه به روسيه حمله برده بود
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تجاوز با آلمان داشتند، بهيچوجه دراين چنين وضعی روسها که خود قرارداد عدم 
نظری به اين نداشتند که ايران هم شرکتی درکار داشته باشد و بعد ازآن هم که آلمان 

تا العالمين پيش » رومل« ازهر جهت پيشروی کرده بود يعنی در شمال آفريقا قوای 
تاخته بود، شبه جزيرۀ کريمه را زيرپا داشت تا شش فرسخی مسکو پيش رفته 

ب تا چاههای نفت باکو را در تصرف گرفته بود، بازهم نظری نبود که ايران وازجنو
 .در اين کارها شرکت و همکاری داشته باشد

 سخنان چرچيل* 
درمجلس انگلستان بياناتی کرد که بخوبی علل هجوم به  ١٩٤١چرچيل درسپتامبر 

که ايران را آشکار می ساخت زيرا عادت چرچيل اين بود که درهر قضيۀ مهمی 
چرچيل در آن . اتفاق می افتاد درمجلس آن را بمعرض افکارعمومی می گذاشت

در آخر ماه ژوئيه به من اطالع  دادند که رئيس جمهوری ايالت متحده : جلسه گفت
امريکا ميل دارد مرا مالقات کند تا در بارۀ  وضع عمومی جنگ و دنيا که راجع به 

چون اطمينان داشتم مجلس ملی با . کنيممنافع مشترک دو کشور باشد با هم مذاکره 
اين مالقات موافقت کرديم و تمام مسائل مهم مربوط به اوضاع پيش ازجنگ را مورد 

در اين ديداررئيس کل ستاد ارتش، . بررسی قرار داديم وبا هم توافق حاصل کرديم
رئيس ستاد نيروی دريائی، معاون ستاد نيروی هوائی و وزير امورخارجه همراه  

. بودند و مشاوران فنی رئيس جمهوری امريکا نيز در معيت او حضور داشتند من
چهار نکتۀ مهم که در بارۀ آنها توافق حاصل شد يکی رساندن اسلحه به روسيه بود 

ديگر تعيين و تعريف اصول . که بتواند دربرابر حمله های هيتلر مقاومت کند
.  هزاران مخاطره بايد اتخاذ کنندومقاصدی بود که دو ملت انگليس و آمريکا در بين 

سوم سياستی که در برابر ژاپن بايد درپيش گرفته شود تا درشرق دور تجاوز بيشتری 
 ».نکند و امنيت ما و امريکا را در اقيانوس کبير بخطر نيندازد

بنظر من قضيۀ ايران نکته چهارم بوده که در آن مالقات مطرح شده تا بتواند از اين  
سريع و فوق العادۀ خود را به روسيه برسانند چنانکه خود چرچيل راه مددهای  

يکی از مسئل مورد توافق سياستی است : دربيانات  خود مورد نکته  سوم می گويد
 .که برای مساعدت  به روسيه الزم است
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قسمت اعظم کارخانه های شوروی به تصرف آلمان « چرچيل در اين بيانات می گويد
ابل، جماهير شوروی دارای ده تا پانزده ميليون سرباز است که در آمده است و در مق

بايد تمام آنها را تسليح وتجهيز کرد و بعالوه عوامل ديگری هست که ما را محدود 
مقصود از اين عوامل زمان و فواصل . می کند و نسبت به  آن هيچ راهی نداريم

يه شوروی، سه راه برای رسانيدن محموالت در اسرع وقت به روس. جغرافيائی است
اول راه اقيانوس منجمد شمالی که در فصل زمستان اين : بيشترباقی نمانده است

که »  والدی  وستک «  ديگر راه . خطربود که در محاصرۀ يخبندان قرار گيريم
     ً                                                                       ظاهرا  ژاپن با آن  موافق نبود وبعالوه  می بايست اين محموالت يازده هزار کيلومتر 

تا به مقصد برسد و سوم  راه ايران است که از خليج فارس که با راه آهن حمل شود 
به بحرخزر می رسد و بحرخزر نيز به دريای داخلی !! پس از طی هشتصد کيلو متر

منتهی می شود و روسها می توانند با قوای بحری کامل که دارند آنها را از طريق 
 .ولگا به قلب روسيه برسانند

د که به چه  مناسبت آنها که از بيطرفی ما ابراز از اين بيانات بخوبی بر می آي
خوشنودی می کردند  ناگهان وشبانه با يک روش غافلگيرانه  از شمال و غرب و 

 .جنوب  به ما حمله ور شدند
  
 
  چگونه  از ماجرا آگاه شدم؟  
 

به » کبير«در مورد اعطای لقب : مکی( بخاطردارم که اعليحضرت رضا شاه کبير
ده و آقای حائری زاده در مجلس پانزدهم مراتب مخالفت خود را رضا شاه، نگارن

« يا » کبير «ابراز داشته و متذکر شديم که مجلس شورای ملی حق اعطای لقب
اغلب با تلفن اوامری می فرمودند و بنده در شميران در اتاقی می .) ندارد» صغير

ی زد از اتاق بيرون خوابيدم که تلفن پشت در آن اتاق در ايوان بود که وقتی زنگ م
ساعت چهارو نيم بعد از نيمه شب . می پريدم تا ببينم اعليحضرت چه اوامری دارند

بود که منصورالملک نخست وزير، از شهر به من تلفن کرد که  ١٣٢٠سوم شهريور 
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گفتم . قضيۀ  فوری و مهمی اتفاق افتاده که بايد به حضور اعليحضرت شرفياب شويم
من که . دير می شود: را بتراشم وبيايم؟ منصورالملک گفت اجازه می دهيد صورتم

ايشان . پس شما بفرمائيد من بعد می آيم: ديدم نخست وزير سخت شتابزده است گفتم
گفتم پس شما بفرمائيد در قصر سعدآباد و منتظر باشيد من . نه، بايد باهم برويم: گفتند

چنين اتفاقی : ست وزيرگفتوقتی به کاخ رسيدم نخ. صورتم را می تراشم و می آيم
افتاده و سفير روس و انگليس ساعت چهار بعد از نيمه شب آمدند و مرا بيدار کردند 

ما از طرف دولتهای متبوع خود مأموريت داريم به شما اطالع دهيم که قوای : و گفتند
علت : پرسيدم. ما از دو طرف  به ايران وارد شده اند و در حال پيشروی هستند

 .تند علت را نمی دانيمچيست؟ گف
اعليحضرت . هردوبه حضوراعليحضرت بار يافتيم و ماجرا را بعرض رسانديم

بسيار متعجب شدند زيرا هيچ دليلی برای اين اقدام بنظرشان نرسيد و خطاب به من 
من شميران بودم پيش من نيامدند در : عرض کردم» دليل را نپرسيديد؟« :فرمودند

.                                   ً            ونخست وزير به من اطالع  داد و متفقا  شرفياب شديم شهر پيش نخست وزير رفتند
  ».تو برو سفير روس و انگليس را بيار پيش من« : فرمودند

 
  سفيرها  در خواب بودند   

  
من فوری به شهر آمدم به سفير روس تلفن کردم گفتند ديشب نخوابيده است و االن    

به سفيرانگليس تلفن کردم همين جواب را دادند و ساعت نه بود که . در خواب است 
کار الزمی است بايد برويم . شما را می خواهم ببينم: اسميرنوف را پيدا کردم و گفتم

بعد دو باره به سفير انگليس .  می آيم پيش شمامن خودم : گفت. حضور اعليحضرت
: بار سوم که تلفن کردم، گفتند. سفير هنوز خواب است: گفتند. ريدر بوالرد تلفن کردم

.                                   ً                          در اين موقع بيادم آمد که با وی قبال   در شهر قرار مالقات داشتيم. به شهر رفته است
يند در باغ وزارت خارجه در لذا تلفن کردم به وزارت خارجه که اگر ايشان آمدند بگو

خالصه سفير انگليس هم رسيد  و سه نفری سوار . شميران منتظر ايشان هستم
  .اتومبيل من شديم و به سعد آباد رفتيم
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  در دفتر شاه چه گذشت؟   
 
بمحض . وقتی وارد دفتر شاه شديم اعليحضرت تکيه به ميزشان داده و ايستاده بودند 

يان بپرسيد علت اين کار چه بوده است؟ ما که باهم از آقا: ورود ما فرمودند
 خصوصيتی نداشتيم؟ خيلی هم روابط مان خوب بوده است؟

چون بوالرد روسی می دانست به روسی با سفير گفت و گويی کرد و پس از آنکه 
والـله ما اطالع  نداريم علت چيست؟ فقط می : چيزهائی با هم گفتند بعرض رساندند

بوع ما دستور داده اند  به دولت ايران اطالع دهيم که قوای ما از دو دانيم دولتهای مت
 .طرف در پيشروی هستند

طرف راست من سفير روس و در . من در وسط ايستاده بودم و ترجمانی می کردم
شاه همچنانکه به ميز تکيه داده بود فرمود سه . طرف چپ سفير انگليس ايستاده بودند

به اينها بگو آخر من هم « : بعد به من فرمودند. بنشينيمصندلی آوردند و اجازه داد 
مسئوليت دارم بايد بدانم که قوای شما برای چه آمده اند، شما که به ما اعالم  جنگ 

ورود  قوای خارجی يک اعالن جنگی می خواهد، يک چيزی می خواهد، . نکرده ايد
 ».ما روابط مان خوب بود. يک دليلی می خواهد

نمی دانيد که آخر من « : اعليحضرت گفتند. دادند ما اينها را نمی دانيمدو سفير جواب 
اگر . اينکه نمی شود. اگر جنگی بود بايد تکليف خودم را بدانم. هم وظايفی  دارم؟

 »چيزی می خواستيد چرا به ما نگفتيد؟
من به بوالرد فشار آوردم و گفتم بهتر است پادشاه مملکت که از شما چيزی می پرسد 

بوالرد نگاهی به اسميرنوف . او دليلی برای اين کار شما می خواهد. زی بگويئدچي
 . بنظر ما قضيه مربوط  به آلمانيهاست: کرد و گفت

من همۀ آلمانيها را از ايران بيرون می کنم، بعد چه می « : اعليحضرت فرمودند
 »شود؟
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و پس از مذاکره  باز آن دو نگاهی به هم کردند. من فرمايش شاه را ترجمه کردم   
اجازه بدهيد به دول متبوع خود تلگرافی اطالع  بدهيم و بعد . ما که نمی دانستيم: گفتند

 .نتيجه را به شما بگوئيم
« : اعليحضرت ما را مرخص کردند وقتی خواستم با آنها خارج شوم فرمودند 

رند، اجازه  عرض کردم  اينها با اتومبيل من آمده اند،وسيله برای مراجعت ندا.»توباش
من آنها را . »پس زود برگرد« بفرمائيد آنها را  با اتومبيل برسانم و برگردم فرمودند

  ».تأکيد کن زودتر جواب تلگرامشان بيايد« : اعليحضرت فرمودند. رساندم و برگشتم
 
  اما اصل قضيه چه بود؟  
 

سه راه داشتيم و  ولی مسلم اين بود که اينها، با آن بيان چرچيل که تأکيد کرده بود ما
راه ايران نزديکترين و ساده ترين بود، با اشغال اين کشور راه آهن نو ساختۀ ايران 
را نيز در اختيار داشتند و به سهولت می توانستند محموالت خود را به روسيه 
برسانند و ديده بودند که اگر با ما وارد مذاکره وشوند  هم طول مدت الزم دارد و هم 

بسهولت تمام اين قسمت از ايران را اشغال  کنند،  راه آهن  را بتصرف نمی توانند 
 .                            ً                                         در آورند، اسلحۀ ما را  تماما  و رايگان تصاحب کنند و آذوقۀ ما را  ببرند

                                               ً                               بناراين می بايست با رضا شاه کنار بيايند که حتما  قرارداد الزم داشت و کار دشواری 
گذشته داشتند که نمی خواستند تکرار تجربه ای هم ازجنگ . بود و فرصت بسيارتنگ

لذا به فوريت عمليات  معتقد شدند و آن بازی رابر سر مملکتت ما  در آوردند  . شود
که هر چه  زوددتر  قوای  روسيه  را مجهز  و مسلح کنند تا در برابر قوای هيتلر 

  .ه شوديارای ايستادگی و مقاومت داشته باشد و مقداری از فشار در غرب  اروپا کاست
 

  حضور  چند آلمانی  را بهانه کردند؟
  

انگليسها دائم نعره می کشيدند و هيتلر را متجاوز می خواندند و بهمين سبب نمی 
خواستند خودشان چنين وضعی پيدا کنند و جهانيان بگويند تو که هيتلر را متجاوز می 
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در اين  . تراشيددانی چرا خود اين کار را کردی؟ پس بايد برای تجاوز بهانه ای 
خود  بوالرد در مجلس انگلستان . مورد بهانه را حضور آلماينها در ايران قراردادند

يک دسته فنی بودند و يک دسته  مأمور : آلمانها در ايران سه دسته بودند: گفت
زيرا .                             ً         بنظر من احصائيۀ  بوالرد  کامال  درست بود. سفارت و دستۀ سوم  سياح

انيها در دست ما بود و همه تحت مراقبت بودند و عدۀ آنان از فهرست اسامی  همۀ آلم
آمار بوالرد نيز با آمار ما مطابق  بود ولی عدۀ . هفتصد و چهل نفر تجاوز نمی کرد

گروهها چهار بود يکی مأموران سياسی، که چون ما کشور بيطرف بوديم نمی 
خانه هايی که از آلمان توانستيم متعرض آنها بشويم، گروه ديگر افراد فنی که در کار

خريده بوديم کار می کردند،  قرار ما  اين بود که اين  گروه بيايند  و کارخانه ها را 
نصب کنند و چند ماهی کار بکنند تا ببينيم کارخانه خوب کار می کند يا نه؟ آنوقت 

ً گروه سوم کسانی که رسما  . باقی پولشان  را بدهيم و آنها را به کشورشان برگردانيم                        
در خدمت دولت ايران و مستخدم مابودند، ودستۀ چهارم جهانگردان وسياحان که 

 .حداکثر می توانستند  سه ماه اجازۀ  توقف داشته باشند
آلمانيها ممکن است خطرهايی : پيش از حمله به ايران گاهی بوالر می آمد ومی گفت

است راه آهن را اينها ممکن : برای شما داشته باشند؟ می گفتيم چه خطری؟ می گفت
 .بازگاهی موضوع تکرار می شد. دليلی ندارد راه آهن را بترکانند: می گفتيم. بترکانند

به اوبگو تو بيشتر به « : گفتند. روزی من اين مطلب را بعرض اعليحضرت رساندم
 »راه آهن ما عالقه داری يا من  که اين همه برای کشيدنش زحمت  کشيديم؟

           ً                                        ی آنکه  اصال  مهم باشد بصورت  بهانه  عمده در آمد  در اين بهانه های کوچک  ب 
همان موقع  که می گفتند عدۀ آلمانيها در ايران زياده . حالی  که از بيخ بی اساس  بود

از اندازه است ما صورت برداشتيم  و بعد در صدد برآمديم  که همه را تحت مراقبت 
ان جنگ است و بايد مراقب اعمال به سفير آلمان نيز گفته بوديم که زم. داشته باشيم

به شهربانی دستور داده شده بود اقامت  کسانی را که برای سياحت  آمده . خود باشد
به مأموران فنی هم . اند تجديد نکند و هر کس  سه ماه مانده، بايد از ايران خارج  شود

وقتی حضرات . گفته بوديم  که ديگر نيازی به وجودشان نيست و مراجعت  کنند
مالحظه کردند بهانه جوئی منتفی  شد با عجله و شتاب دست به اقدام ناجوانمردانه 
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زدند تا بتوانند روسيه را مجهز و مسلح سازند و از فشار آلمان  در غرب اروپا  
 .بکاهند، نه آنکه چند آلمانی را از ايران بيرون کنند

را سياستمدار         ً                                                من وقعا  متأسف می شوم وقتی می بينم حتی اشخاص مهمی که خود
می دانند تا اين اندازه  داوريهای سطحی و کودکانه می کنند و می گويند درسياست 
                                                                   ً    رضا شاه اشتباه شده است چون همه می دانند که سياست اموردرآن موقع کامال  به 
دست پادشاه بود واوهم بقدری دقيق بود که بهتراز هرکسی فرزند برومندشان آريامهر 

همچنين هيچ کس بهتر ازايشان به آن قضايا  واقف نيست و اين  بدان آگاهی دارند و
 .را من چند بار دربيانات ايشان شنيده ام که بدقت علل اين حمله  را بيان فرموده اند

راه آهن ما، آذوقۀ ما، جاده های ما، صد هزارتفنگ برنوی ما، کارخانه های اسلحه 
انستند اينها را همينطور مفت و اگررضا شاه بود نمی تو. سازی ما را تصرف کردند

مجانی ببرند  و می بايست  قراردادی  باشد، خسارت  بدهند، بهای هر چيزی  را 
 ...بپردازند

پس از کناره گيری رضا شاه کبير، من درکابينۀ  فروغی وزير داخله بودم، در هيأت  
 .دولت مطرح شد  که روس و انگليس بايد جواب  يادداشت ما را بدهند

ازفشاری که وارد آورديم جواب دادند و من و فروغی و آهی جواب آنها را بعد 
نوشتيم ودرآن جوابيه آورديم که شش ماه پس از جنگ بايد ايران را تخليه  کنند 

سهيلی که . فروغی  گفت  اين يادداشت را امضا  کنيد. وغرامت  ما را نيز بدهند
من گفتم اگر می خواهند . نمی رفتوزير خارجه  شده بود، خدايش بيامرزد، زير بار 

من در کار بودم و می دانم که هيچ . من امضا می کنم و بايد غرامت ما را بدهند
چيزازسوی ما در کار نبوده و اينها فقط برای نفع خود تجهيز و تسليح  نيروهای 

تمام اين کارها را کرده اند تا با رضا شاه سرو کار . روسيه است به ايران آماده اند
نداشته باشند وآن پادشاه به ناچاراز کشورش  بيرون  برود و اينها درغيبت اوهر 

 )  ١١.(کاری  می خواهند بکنند
    
ً        مقامات ايرانی به خوبی متوجه خطر شده بودند و تقريبا  احتمال « به بيان ديگر،                                                     

از                             ً                                           حمله متفقين به ايران را کامال  احساس کرده بودند، برای نمونه بوالرد در يکی 
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ديروز منصور نخست «: های خود به وزارت امور خارجه انگليس نوشت- تلگراف
وزير ايران، ضمن ديداری که با او داشتم، نگرانی خود را ازشايعات مبنی بر تصميم 

گفت به نظر او، اين کار با  دولت بريتانيا برای اعزام نيرو به ايران ابراز داشت و می
. های ديگر مباينت دارد طرفی دولت حترام به بیسياست دولت اعليحضرت داير بر ا

مرداد به دولت  ٣١سرانجام رضاخان در برابر خواسته متفقين تسليم شد و در ) ١٢(
دستور داد، عناصر غير ضروری آلمانی را از ايران اخراج کند اما اين اقدام بسيار 

سوم شهريور دير و بسيار اندک بود و نتوانست متفقين را از تهاجم به ايران در 
 .بازدارد ١٣٢٠

طرفی ايران،  هزار نفری، اعالم بی ١٢٧رضاخان در اين هنگام با اتکا به ارتش 
خورشيدی و گماردن  ١٣١٩دفتری از سمت نخست وزيری در  برکناری دکتر متين

دولت همسايه در امور دولت  ٢رجبعلی منصور به جای وی، اميدوار بود که 
سفيران  ١٣٢٠اما ساعت چهار صبح سوم شهريور . بيطرف ايران مداخله نکنند

اعالم داشتند . هايی که هر يک جدا گانه تسليم کردند انگليس و شوروی در يادداشت
کشور همسايه که در  ٢های فوری مهم  چون دولت ايران در انجام درخواست«که 

به طور مسبوط و واضح به آنها  ١٣٢٠مرداد  ٢۵تير و  ٢٨های مورخه  يادداشت
اره شده بود، سهل انگاری کرده و سياست مبهمی در اين موقع باريک و خطرناک اش

پيش گرفت و اظهارات و تذکرات دوستانه ما را نخواست با حسن نيت تلقی کند و در 
های شوروی و  بيرون کردن عمال آلمانی هيچ گونه اقدامی ننمود و به اين جهت دولت

مسلح خود دستور دهند که از مرزهای ايران انگليس خود را ناگزير ديدند و نيروهای 
دهيم که واحدهای  عبور نمايند و اينک با کمال تأسف به آقای نخست وزير اطالع می

شوروی و انگليس طبق دستور ستادهای مربوطه وارد خاک ايران شده مشغول 
  »پيشروی هستند

ا حدود بدين ترتيب نيروهای شوروی از سه جهت وارد خاک ايران شدن اين نيروه
يک ستون از جلفا به طرف تبريز و دومين ستون . شدند       َ              هزار ت ن تخمين زده می١٢٠

از آستارا به طرف بندر پهلوی و سومين گروه از مرزهای شرقی در ايالت خراسان 
بدين ترتيب ارتشی را که پهلوی اول . وارد خاک ايران شدند و در قزوين بهم پيوستند



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٧٥                                                                             ٢١    دق ، 

  

  

  

بود، تاب مقاومت  ت کشور تجهيز و نگهداری کرده سال با بودجه هنگف ٢٠به مدت 
  اين  درباره  ايران  روزنامه. نياورد و از همان روزهای اول تهاجم از هم پاشيد

  باشيم، شايد ما مدرن ترين  را در اختيار داشته  اسلحه  شايد ما بهترين«: نوشت  شکست
ايجاد   جهت  استعدادی  ما هيچ  هک  کنيم  بايد قبول  باشيم؛ ولی  را صاحب  نظامی  صنايع

 ) ١٣(».نداريم  تشکيالت
  
تا  ١٩٣٩های  در بارۀ جنگ جهانی دوم دومين جنگ جهانی بين سال فصل اول، ◀

. های بزرگ در آن دخيل شدند بود که بيشتر کشورهای جهان از جمله قدرت ١٩۴۵
گر در قالب دو اتحاد نظامی در برابر هم قرار گرفتند و با اين دو اتحاد  نيروهای تقابل

عيار به راه انداختند که در اثر آن، بيش از صد ميليون  نظامی، يک جنگ تمام
يشتر شرکت کنندگان در اين جنگ، تمام ب. کشور جهان درگير شدند ٣٠نفردربيش از

شان را در جهت پشتيبانی نظامی بسيج  های علمی قدرت اقتصادی، صنعتی و توانايی
ميليون کشته اين جنگ به مرگبارترين درگيری نظامی  ٨۵تا  ٧٠با حدود . کردند

های راهبردی،  تلفات ناشی از بمباران. درطول تاريخ بشريت تبديل شد
ای و هولوکاست در آمار خسارت انسانی  افزارهای هسته جنگقحطی،بيماری و 

 ]٣][٢][١.[شوند جنگ جهانی دوم شمرده می
ً                         عموما  تاريخ آغازجنگ جهانی دوم  و يورش آلمان به  ١٩٣٩] ۴[سپتامبر سال ١     

ٔ                                                         لهستان که در نتيجه  آن فرانسه و بريتانيا به آلمان اعالم جنگ کردند، دانسته می . شود                  
ای از حمالت نظامی و معاهدات،  با مجموعه ١٩۴١ستند تا ميانه سال ها توان آلمانی

و  ١٩۴٠پس از سقوط فرانسه در اواسط سال . بر بخش زيادی از اروپا چيره شود
                                          ً                             بروز نبردهای آفريقای شمالی و شرقی، جنگ عمال  برای مدتی ميان نيروهای محور 

يک در همين دوران به عمليات بليتس و نبرد آتالنت. گرفت و بريتانيا صورت می
 .وقوع پيوست

ای  نيروهای محوردرجريان عمليات بارباروسا تهاجم گسترده ١٩۴١ژوئن سال  ٢٢
عليه اتحاد شوروی آغاز کردند تا با ورود رسمی اين کشور به جنگ، جبهه شرقی 

، تهاجم ناگهانی امپراتوری ژاپن به پرل هاربر، ١٩۴١ماه دسامبر سال . گشوده شود
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ها و اعالن جنگ آن عليه  د شدن علنی اياالت متحده به درگيریموجب وار
در پی اين حوادث، مابقی نيروهای محورنيزبه عنوان . امپراتوری ژاپن اعالن شد

آوردهای  دست. متحدين امپراتوری ژاپن، به اياالت متحده اعالم جنگ کردند
آسيا از تسلط  امپراتوری ژاپن در يورش به پرل هاربرباعث ايجاد اين تصورشد که

ها  های شکست خورده با آن از اين رو بسياری از ارتش. است غرب خارج شده 
 .همراهی کردند

پيشروی نيروهای محور پس از شکست امپراتوری ژاپن در نبرد ميدوی و شکست 
آلمان و ايتاليا در نبرد دوم العلمين در مصر و نبرد استالينگراد در خاک اتحاد جماهير 

مجموعه اين رويدادها ابتکار عمل را از نيروهای محور گرفته . ف شدشوروی، متوق
ٔ      و آنها را مجبور ساخت تا با گرفتن حالت تدافعی، در همه  جبهه ها تنها پاسخگو به                                                     

 .راهبردهای طرف مقابل باشند
متفقين به فرانسه اشغال شده توسط آلمان، در طی عملياتی در نرماندی  ١٩۴۴سال 

. الت شوروی توانست قلمروهای ازدست رفته را بازپس بگيردحمله کرده و ضد حم
نشينی از بسياری  ميالدی، امپراتوری ژاپن مجبور به عقب ١٩۴۵تا  ١٩۴۴های  سال

متفقين نيز توانستند . های اشغالی در مرکز و جنوب چين و برمه شد از سرزمين
نشينی کنند و کنترل جزاير  نيروی دريايی امپراتوری ژاپن را مجبور به عقب

 .راهبردی غرب اقيانوس آرام را بدست بگيرند
، به پايان ١٩۴۵مه  ٨مارس تا  ٢٢متفقين غربی به آلمان از جنگ در اروپا با تهاجم 

ها پايان يافت و آلمان به اشغال دشمنانش  در نتيجه اين تهاجم، حاکميت نازی. رسيد
آدولف هيتلر، پيشوای آلمان پيش از اين که توسط مهاجمان به اسارت دربيايد، . درآمد

توسط  ١٩۴۵ژوئيه  ٢۶ پس از ابالغ اعالميه شرايط تسليم در. خودکشی کرد
 ۶متفقين، ژاپن از پذيرش نتيجه جنگ خودداری کرد و به دنبال آن، اياالت متحده در 

اقدام به بمباران اتمی شهرهای هيروشيما و ناگاساکی  ١٩۴۵اوت سال  ٩و 
  )١٤.(نمود
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 گزارش وخامت بيشتر اوضاع 

  
درباره اوضاع و  ، اشاره دارد به اسناد وزارت امور خارجه آمريکافصل دوم ◀

احوال ايران در اواخر حکومت رضا شاه که نشان می دهد بعد از بيست سال غارت 
و وحشيگری انگليسی ها و شريک شان رضا شاه، از ايران، فقط برهوتی از فقر و 

ميالدی هم برای رضا شاه و هم جامعه  ١٩٣٠در اواخر دهه . قحطی باقی مانده بود
ده بود که روزهای حکومت ديکتاتور به شماره افتاده ديپلماتيک در تهران محرز ش

ماهها پيش از تهاجم نيروهای متفقين به ايران، روشن بود که برغم عقب گرد . است
سفارت آمريکا در ايران پايان . کامل رضا شاه، او قادر به حفظ رژيمش نخواهد بود

ای کارمندان خارجی شرکت ه. حکومت سلسله پهلوی را پيش بينی می کرد
آمريکايی و اروپايی به کارفرمايانشان هشدار می دادند که اوضاع اجتماعی و سياسی 
ايران به نقطه انفجار رسيده و ناچار مشکالتی جدی در راه است و توصيه می کردند 

ديگر سئوال اين نبود که آيا . که کارمندان را در اسرع وقت از ايران خارج کنند
رنگون می شود يا خير، بلکه سئوال اين بود که حکومت رضا شاه با يک انقالب س

، يک تبعه بلژيکی به نام آلبرت ١٩۴١در ماه ژانويه . چه وقت اين اتفاق خواهد افتاد
ِ          کسيمير کورنيل امبرشتس، که نماينده شرکت اينترنشنال تلفن اند تلگراف  نيويورک                                                                  

رکت، پيج، معاون ش. بود، گزارشی برای فرنک سی.) اند تی. تی.شرکت آی(
ً                                       پيج که چند وقت پيش شخصا  به ايران سفر کرده بود، دريافت که بايد . فرستاد                        

 Cordel(محتويات گزارش را به اطالع وزير امور خارجه آمريکا، کوردل هال
Hull(.برای . اند تی. تی.اين گزارش که از طرف معاون شرکت آی. ، برساند

 . ل را جلب کردوزارت امور خارجه ارسال می شد، بالفاصله توجه ها
امبرشتس در گزارشش نوشته بود که به دليل افزايش فشار سانسورها و هشياری 
                                                                       ً پليس ايران و همچنين حساسيت رژيم به هر نوع انتقادی، گزارش هايی را که قبال  

اين گزارش را هم به توسط يک . درباره اوضاع ايران نوشته بود، نابود کرده است
گزارش امبرشتس تصوير تيره و تاری از سرکوب . ستشخص قابل اعتماد فرستاده ا
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همچنين از . و سانسور، رنج و فالکت مردم، و ماليات های سنگين ترسيم می کند
کمبود شديد مواد غذايی و نان خبر می دهد که علت اصلی اش سياست دولت برای 

 : صدور گندم و دام به آلمان و اتحاد جماهير شوروی است
سياری از نقاط کشور مردم به خوردن نان جو و يا هر نان ازبهار گذشته، در ب

                  ً             کمبود گوشت هم کامال  پيداست، ولی . ديگری که به دستشان برسد روی آورده اند
                                 ً                                      علت عمده اش قراردادی است که اخيرا  با روسيه بسته شده و به موجب آن ايران 

اين هزار رأس گاو به  ٢٠٠هزار رأس خوک و  ٢٠٠هزار رأس گوسفند،  ۴٠٠
          ً                                          البته شخصا  بعيد می دانم که اين تعداد دام صادر شود و . کشور صادر خواهد کرد

                                                                      ً      تأثيری بر بازار داخلی گوشت نگذارد، هر چند يکی از مقامات ايرانی که حتما  بهتر 
خبر دارد می گويد که چند صد هزار رأس گاو در دشت ها و تپه های ساحل جنوبی 

 )١۵.(ند بی صاحب برای خودشان می چرنددار) امالک اعليحضرت(دريای خزر 
 

 پاسخ ايران به اتمام حجت روس وانگليس
 
 
من البته خطر : چنين گزارش می کند١٩۴١اوت  ٢٠دريفوس در،  فصل سوم ◀

[ ستون پنچم آلمان را کم و کوچک جلوه نمی دهم وبارها آن را خاطرنشان وزارت 
ال معتقدم که بريتانيا ازاين موضوع با اين حو مقامات ايران کرده ام ] خارجه آمريکا

به عنوان دستاويز و بهانه ای برای حمله احتمالی به ايران و اشغال اين کشور 
من به  .                     ً                                             استفاده می کند وعمدا  درقدرت و توانايی ستون پنج آلمان اغراق می کند

اين نتيجه رسيده ام که، پاسخ ايران درخواست روس و انگليس هرچه باشد، اين دو 
اينجانب، . لت بنا به ضرورت قطعی و مسلم نظامی، ايران را اشغال خواهند کرددو

                                                         ً                         برای جلوگيری ازسوء تفاهم، بايد با تاکيد اضافه کنم که کامال  با اقدام بريتانيا موافق 
. هستم ومعتقدم که اين کار برای پيشبرد اهداف مشترک مان حياتی و ضروری است

وزير . بريتانيا وروسيه هنوز تحويل داده نشده استپاسخ کتبی ايرانيان به يادداشت 
مختاربريتانيا به اينجانب اطالع داده که اينجانب اطالع داد که در صحبت هايی خود 
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برای ] پاسخ[ با نخست وزير و وزير امور خارجه ايران روشن کرده است که 
وانگليس من براين عقيده ام که روس ) ١٢. (بريتانيا غير قابل  قبول خواهد بود

  )١۶(.کرد ظرف چند روز آينده به ايران حمله خواهند
  

 پيشنهاد برای جلوگيری از رفع خطر
 
دمحم ساعد مراغه ای سفيرکبير ايران در روسيه شوروی در  فصل چهارم، ◀

، من خطراتی  را ١٣٢٠چند ماه  قبل از حادثه سوم شهريور :  خاطراتش آورده است
               ً                                                       برای ايران کامال  حس می کردم و به همين جهت تلگراف رمزی از مسکو به تهران 

هار مطالب الزم مخابره کرده واز وزارت امور خارجه در خواست نمودم تا برای اظ
. و ضروری به طور موقت وارد ايران شده، بالفاصله هم به مسکو مراجعت نمايم

من قصد داشتم مسايل رابرای دولت بخصوص شاه تشريح نمايم تا راه چاره انديشيده 
شود ولی درجواب تلگراف من تلگرافی از وزارت خارجه ايران ازمسکو رسيد که 

 .و مطالب  ضروری  را می توانيد گزارش بدهيدنظر به لزوم اقامت شما در مسک
اولين تلگراف رمزکه درباره وقوع حوادثی درايران در وزارت امورخارجه مخابره  

کردم وبرای جلوگيری از وقوع اين حادثه چاره انديشی نمودم يک ماه قبل ازسوم  
م من در اين تلگراف راه چاره نشان دادم پيشنهاد کرد. بوده است١٣٢٠شهريور 

برای اين که هرگونه ادعايی خنثی نمايی وهراتهامی را ازخود دورسازيم بهتر اين 
است تمام  کارشناس آلمانی وايتاليايی را از ايران مرخص کنيم و به هر   يک از 
آنهاحقوق سه ماه را پرداخت نماييم وهرموقعی که کارشناسان مزبورقصد عزيمت 

                                   ً    گل نيز به همسران آنها بدهيم تا ضمنا  با ازايران  را دارند لحظه حرکت يک دسته 
خاطره خوشی ايران را ترک نمايند وبدين ترتيب هم به طورعاقالنه اقدام به مرخص 
ً     کردن کارشناسان فنی محور نموده ايم وهم اينکه جواب متفقين را که مرتبا  سخن                                                                     

م و بدين                                                            ً        ازوجود عمال آلمانی وايتاليايی در ايران به ميان می آورند عمال  داده اي
 .ترتيب ازبهانه های آنها جلوگيری نموده ايم 
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دراينجا الزم می دانم  حقيقتی را افشا نمايم تا خوانندگان وقوف بيشتری نسبت به 
 .گرديد پيدا شود  ١٣٢٠مسألۀ ايران که منجر   به حادثه  شهريور

 
 

 مذاکره با مولوتف ودکانازوف 
 

ً                          ا  با مولوتف کميسرامورخارجه درمذاکرات با مقامات اتحاد شوروی مخصوص  
                                               ً                        ودکانازوف قائم مقام   کميسرامورخارجه شوروی کامال  متوجه می شدم که مقامات 
شوروی ضمن اين که  وجود کارشناسان آلمانی را درايران خطری برای سرحدات 
جنوبی کشور خود می دانند خيلی ميل هم ندارند سرانجام تصميم به عمل حاد 

د و دراتخاذ اين تصميم هم با يکی ازکشورهای بزرگ  وغيرمنتظره ای بگيرن
دريکی ازمالقاتهايی که با دکانازوف داشتم به اوگفتم برهم زدن آرامش . شريک باشند

ً          وامنيت ايران   دردرجه اول به ضرردنيای آزاد می باشد و مخصوصا  تأکيد می                                                             
ً کردم کارشناسان آلمانی وايتاليايی که درايران اقامت دارند عموما   کارشناسان فنی می                                                               

اين توضيخ را من درجواب دکانازوف داده بودم که به من خاطرنشان ساخت . باشند
و حتی يک بار به طور صريح  گفته بود ما قول و قراری که با متفق  جنگی  خود، 
دولت انگليس گذاشته ايم به علت مسؤوليت خاص ومشترکی است که درجنگ داريم  

اقدام به اخراج اتباع آلمانی وسايرکشورهای محوربه عمل  بنابراين چرا دول ايران
نمی آورد؟ انگيزه  من در مخابره تلگراف  به ايران و پيشنهاد درمورد خاتمه خدمت 
کارشناسان آلمانی  وايتاليايی در نتيجه   تماس حضوری با مقامات وزارت امور 

وی درمورد مسألۀ خارجه  شوروی و مذاکره با آنها و اطالع از نظرات دولت شور
ايران پيدا شده بود که در خالل مذاکرات استنباط  نمودم که تصميماتی در مورد ايران 

 احضار به کرملين در نيمه های شب . اتخاذ شده و يا در آينده  نزديک اتخاذ خواهد شد
 

به وقت مسکو، تلفن کاخ [ ١٣٢٠]ساعت يک بعد از نصف شب سوم شهريور ماه 
فورا گوشی تلفن را برداشتم و از آن طرف .. ران به شدت زنگ زدييالقی سفارت اي
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بزبان روسی از من . سيم، رييس اداره خاورميانه وزارت امور خارجه شوروی
درخواست کرد بالفاصله در کاخ کرملين با مولوتف وزير امور خارجه مالقات 

آن شب  . ...چون مطلب مهمی در پيش است که بايد به اطالع شما برسانند. نمايم
آقای اعتصامی  مستشار . دوساعت و نيم طول کشيد تا توانستيم به کاخ کرملين برسيم

 .ساعت سه صبح  بود که ما وارد کاخ کرملين شديم. سفارت  هم همراه من بود
وقتی که وارد کاخ کرملين شديم به اتاق مولوتف راهنمايی و پس از مختصر 

که اقامت اتباع آلمان در ايران که  جهانی و اينای از اوضاع  احوالپرسی و بيان مقدمه
باشند خطراتی برای سرحدات جنوبی شوروی ايجاد کرده،  ها جاسوس می اغلب آن

  )١٧.!! (اند بدين جهت نيروهای ما در همين ساعت از مرزهای ايران گذشته
  
 : ، درخاطرات نصرهللا انتظام رئيس  تشريفات دربار آمده است  فصل پنجم ◀
 
گذشته از امالکی که به « :در بخش ديگری، گرفتن امالک را عنوان کرده، گفتند..«

زور از مردم گرفته اند، تمام آب جنوب شهر را برای زراعت فرح آباد، که ملک 
کشاورزان و . شاه است، می برند و ديگر آبی برای کشت ديگران باقی نمی ماند

ً         کار می کنند تماما   در وضع کارگران شمال که در امالک و کارخانجات شاه                   
 ....پريشانی هستند و در حقيقت به صورت بيگاری کار می کنند

چنان که گفته شد، روی مردم  روز به روز بازترگرديد و، گذشته از بدگويی ....
وکالی مجلس، که تا آن تاريخ وظيفه ای . علنی، لزوم استعفای شاه را پيش کشيدند

اولين بهانه ای . نداشتند، زمزمۀ مخالفت آغاز کردندجز اجرای اوامر اعليحضرت را 
که يافتند موضوع جواهرات سلطنتی بود که تصور می کردند شاه حيف و ميل کرده 

کفيل وزارت دارايی محبورشد در مجلس توضيحاتی بدهد و برای اثبات اينکه . باشد
 .چيزی دست نخورده کميسيونی  را جهت رسيدگی دعوت نمايد

از مذاکراتی که مردم . شهريور، وضع وخيمتر گرديد ٢۴و  ٢٣يعنی  دو روز آخر،
می کردند اين طور بر می آمد که نه تنها رفتن شاه حتمی است، بلکه شايد متفقين با 

بيشتر اين صحبتها را يا خود متفقين شهرت می دادند يا . سلطنت وليعهد موافقت نکنند
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رم درهمان  ايام روزی قوام الملک بله خاطر دا. کسانی که با آنها مربوط بودند
شيرازی به من گفت که حضرات نه با ماندن شاه و نه با جانشينی وليعهد موافقت 

اظهارشخصی چون قوام، که هم با خاندان سلطنتی خويشاوندی وهم با سفارت . کنند
  )١٨(» ...انگليس ارتباط  داشت، حمل براراجيف نمی شد کرد

دمحم نخجوان وزير اسبق جنگ به اين مهم اشاره شده  و همچنين در خاطرات سپهبد  
 از تهران نان و آب برای سر بازان لخت جاده قم فرستاديم« : است که 

وزرا خيلی ناراحتی داشتند عده ای می گفتند نکند سربازان لخت و گرسنه به خانه ها 
 .و مغازه های  مردم حمله کنند و جنجالی بر پا کنند

بودند که نکند اين عده از سربازان بی پناه بين راه و در بيابان و عده ای ديگر نگران 
بيش از : من هردو نظريه را تأييد کردم و گفتم. کوه از تشنگی و بی غذايی تلف شوند

يک ساعت نيست که متصدی  وزارت جنگ شدم آنچه به فکرمی رسد اين است که 
ر بفرستيم و سربازان را همين امروز چند کاميون نان و آب به جاده های خارج شه

اين فکرمورد قبول فروغی و وزيران کابينه قرار . از تشنگی و گرسنگی نجات دهيم
    ً                                                                 فورا  با شهردار تهران مذاکره کرديم وکاميون های پراز نان و چند اتومبيل . گرفت

آتش نشانی مملو از آب شاه به طرف جاده قم و ورامين فرستاديم ونان و آب را ميان 
مرخص شده  تقسيم کرديم و خوشبختانه به اين طريق از خطرهايی که  سربازان 

 .انتظار می رفت جلوگيری  شد
ازهيئت دولت به وزارت جنگ رفتم و تا آخرين ساعات شب مشغول رسيدگی به  

 .امور انتظامی و دريافت اخبار زد و خوردهای سرحدی بودم
سيد ناراحت کننده بود،                            ً                    اخباری که از خوزستان مخصوصا  سواحل شط العرب می ر

آبادان و خرمشهر به دست .      ً                                             مرتبا  تلگرافچی  خبر می آورد رضائيه بمباران شده است
نيروهای انگليسی افتاده است، يا در فالن نقطۀ عده کثيری از افسران و سربازان به 

  )١٩(» .....شهادت  رسده اند
  
،  بنده :آمده استگلشائيان کفيل وقت وزارت دارايی در خاطراتش  فصل ششم، ◀

فوری با تلفن خواستم که با آقای عامری، معاون وزارت خارجه، صحبت کنم، ببينم 
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آقای عامری با تلفن به من به فرانسه گفتند که فوری به کاخ سعد آباد . چه خبری دارد
آقای منصور . بنده تعجب کردم، فوری رفتم به سعدآباد. بياييد، هيأت تشکيل می شود

روی ايوان کاخ سفيد که هيأت وزرا تشکيل می شود، قدم می زنند، خيلی را ديدم در 
 چه خبر است؟: بعد از سالم پرسيدم. رنگ پريده

امروز صبح خواب بودم، ساعت چهار بعد از نصف شب، وزير مختار : گفت
                                                    ً                      انگليس و سفير شوروی به منزل من آمده، يادداشتی مشترکا  دادند که خالصه آن اين 

دولت ايران توجهی به تذکرات ما نکرد و وجود آلمانی ها در ايران است که چون 
اسباب اغتشاش و بی اطمينانی دولتين است، بنابراين ناچار متوسل به نيروی خود 

 .شده که اقدام کنند و تقاضا کردند تمام آلمانی ها از ايران خارج شوند
پهلوی و قشون انگليس از قرار معلوم، در همان موقع، قشون روس از سرحد جلفا و 

. در اينجا، آقايان وزرا رسيدند. از کرمانشاهان و خوزستان، وارد خاک ايران شده اند
آقای عامری که به سفارت روس و . منصور خيلی ناراحت و نگران ديده می شد
بعد از چند دقيقه ديگر، وزير مختار . انگليس رفته بود، آمد و به مالقات شاه رفت

مذاکرات . کبير شوروی به کاخ سعدآباد احضار شده و شرفياب شدندانگليس و سفير 
بعد . آقای عامری در جلسۀ مالقات حاضر بود. آنها تا نيم ساعت به ظهر طول کشيد

من اين آقايان را خواستم، گفتم : که رفتند، شاه به هيأت آمد، جريان را اظهار کرد که
ی جز بيرون کردن آلمانی ها ما هيچ کار: مقصود چيست؟ چه می خواهيد؟ گفتند

  )٢٠.(نداريم
: قوام الملک: آمده است  »گزارش ريدر بوالرد  به وزارت خارجه« فصل هفتم،  ◀
شاه گويا خيال دارد يا به سفارت انگليس پناهنده  شود و يا به يکی از مستعمرات « 

  ».انگليس فرار کند
او گفت که شاه از شنيدن . ، پس از گفت و گو با شاه، به ديدن من آمد)الملک(قوام 

اينکه روس ها  ممکن است به جنگ ادامه دهند و تهران را تصرف کنند بسيار 
. ناراحت است و نمی داند در اين صورت چه بر سر کشور و خود وی خواهد آمد

بعضی از افسران به شاه توصيه کرده بودند از نو اسلحه به دست گيرد و تا آخر 
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توصيه کرده است که از اين کار بپرهيزد و بداند که يگانه اما قوام به شاه . بجنگد
 ...                                      ً                         اميد وی در آن کاری نهفته است که احتماال  انگليسی ها توصيه می کنند

من نشانه های شومی يافتم که شاه گويا خيال دارد يا به « )قوام می گفت که( 
من در »  .کندسفارت انگليس پناهنده  شود و يا به يکی از مستعمرات انگليس فرار 

تذکر دادم  که مناطق وسيعی در ايران وجود دارد که ) به قوام ( پاسخ با خشنودی 
  ) ٢١(»...هر چه پيش آيد، اشغال نشده باقی خواهند  ماند

 
  گفتگوی رضا شاه با نمايندگان انگليس و روس در چهارم شهريور

 
به ) دريفوس( ، در بخشی از گزارش وزير مختار امريکا در ايران فصل هشتم ◀

  وزير امورخارجه امريکا 
 
روز  ( بعد از ظهر  ٢ساعت  - ) ١٣٢٠سوم  شهريور (  ١٩٤١اوت   ٢٥ –تهران  

 .صبح  دريافت شد ٩:   ١٠ساعت  ) چهارم  شهريور ( اوت   ٢٦
اشعار ) صبح  ٩اوت ساعت   ٢٥مورخ  (  ١٠٤در تعقيب گزارش شمار  -  ١٠٥

نگليس مذاکرات خود را  با شاه ايران  تازه به پايان می دارد که نمايندگان  روس و ا
وزير مختارانگليس به من می گويد شاه  که آرام و انديشمند  بنظر می رسيد  . رساندند

 :      ً                        تقريبا  چنين صحبت  را شروع  کرد
. اين وضع چيست؟ من اطمينان دادم که غالب آلمانيها از ايران اخراج خواهند شد« 

کشور مرا مورد حمله  –که شما هم از شمال و هم از جنوب امروز صبح  می بينم 
مثل اينکه . قرار داده و هشت کشتی دولتهای محوررا درخليج فارس توقيف کرده ايد

آلمانها می خواهند  تمام اروپا  را تسخيرکنند و حاال روسها و انگليس ها می خواهند 
 ».ايران را بگيرند

را به شاه توضيح می دهد و ضرورت اقدام  وزير مختار انگليس جريان سوابق امر
                                         ً                                    کنونی را تأکيد می کند زيرا دولت ايران عمال  نتوانست اطمينان های شايسته بدهد که 
آلمانيها در ظرف  يک هفته از ايران خارج خواهند شد به آنها بدهد همان فهرستی که 
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و نماينده خواست شاه از هر د. مقامات ايرانی تاکنون از دادن آن خود داری می کردند
که براساس اين اطمينانها تقاضای قطع مخاصمت فوری کنند و با لحن مؤکد سئوال 

  )٢٢...(کرد که در ازاء اين امر پيشنهاد روسيه  و انگليس چه  خواهد بود
  

  قدرت های بزرگ و اشغال ايران در جنگ دوم جهانی
  
قدرت های بزرگ و «، حسين آباديان در مقاله تحقيقی خود در بارۀ فصل نهم ◀

 : اينگونه  شرح داده است»  اشغال ايران در جنگ دوم جهانی  
نيروهای نظامی شوروی و انگليس از شمال و جنوب تماميت  ١٣٢٠در شهريور   

ی، بهانه آنها برای اين حمله سراسر. ارضی ايران را نقض و کشور را اشغال کردند
در اين مقاله داليل . بحث روابط ايران و آلمان و فعاليت های فاشيستی در کشور بود

اصلی حمله متفقين به ايران ارزيابی و بر اساس اسناد ديپلماتيک، ماهيت سلطه جويی 
واقعيت های داخلی ايران، نقش فعاليت های ضد . روس و انگليس روشن خواهد شد

سازی افکار عمومی برای حمله به ايران از  جاسوسی و جنگ روانی برای آماده
ايران، قدرتهای بزرگ، : كليدواژه ها. جمله موضوع های مطرح شده در اين مقاله اند

مقدمه اشغال ايران در جنگ دوم . جنگ دوم جهانی، آلمان نازی، انگليس، شوروی
جهانی از سوی دو قدرت بزرگ آن روزگار يعنی انگليس و شوروی و نيز پيوستن 
آمريکائی ها به آنان در حدود يک سال بعد، در زمره بحث برانگيزترين مباحث 

در اين زمينه مقاله ها و کتاب هايی فراوان نوشته شده، اما . تاريخ معاصر ايران است
اين آثار به پشت پرده و سناريوی جنگ روانی و عمليات پنهان قدرت های بزرگ 

به . رجه ايران چندان استفاده نکرده اندکمتر پرداخته و از اسناد وزارت امور خا
همين دليل با وجود گذشت بيش از شصت و پنج سال از آن حادثه، هنوز بسياری از 

به راستی انگيزه اصلی . ابعاد حمله متفقين به ايران در هاله ای از ابهام قرار دارد
به آلمان  قدرت های بزرگ از اشغال ايران چه بود؟ آيا دليل آن عمليات گرايش ايران

نازی بود يا اين امر بهانه ای برای توجيه عمليات بر ضد استقالل و تماميت ارضی 
يکی کشور مستقل بود؟ اگر يکی از شاخصه های اصلی فعاليت های نازيستی را 
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 –آن گونه که غربی ها مدعی اند  –عمليات ضد يهودی ايران به شمار آوريم 
حکم دولتی آن زمان چگونه بود؟ نقش وضعيت يهوديان ايران بر اساس اسناد م

؟ نفت چه تاثيری در اين عمليات جاسوسی و ضد جاسوسی در اشغال ايران چه بود
حادثه داشت؟ اگر ايران به آلمان نازی گرايش داشت، چرا ارتش در دوره رضا شاه 
کوچک ترين عملياتی در برابر اشغال کشور انجام نداد؟ به راستی چرا ارتش ايران 

گونه عملياتی فروماند؟ اين مقاله می کوشد بر اساس اسناد وزارت امور از هر 
خارجه و سازمان اسناد ملی ايران و برخی منابع معتبر ديگر به پرسش های باال 

قدرت های بزرگ بارها از چنين بهانه هايی برای نقض تماميت ارضی و . پاسخ دهد
انديشيدن در ماهيت اين پس . استقالل کشورهای کوچک يا ضعيف بهره برده اند

حادثه پرده ای ديگر از بازی های قدرت های بزرگ در ارتباط با کشورهای عقب 
نگه داشته شده را آشکار می سازد و ساز و کار حاکم بر مناسبات جهانی را در 

  )٢٣(» .....معرض ديد خوانندگان قرار می دهد
  
اشغال ايران توسط قوای متفقين درجنگ جهانی دوم دربارۀ  ،فصل دهم ويازدهم  ◀
   !شرايطی که به دولت  ايران تحميل کرديمو
  
سفير مختار انگليس » سرريدر بوالرد« کتاب خاطرات   فصل يازدهم و دوازدهم ◀

خاطرات سر ريدر «گزارش ها ونامه هايی ازکتاب « در ايران طی سالهای جنگ و
  :، بوالرد درخاطراتش  می نويسد»سفيرمختارانگليس در ايران» ويليام بوالرد

ی ايران درآن موقع بين دوآتش واقع شده بود؛ ازيک طرف آلمان به سرعت پيشرو
می کرد و  پيروزيهای چشمگيری درحمله به خاک شوروی بدست آورده بود، و از 
طرف ديگررضا شاه واهمه داشت که اگربه خواسته های ما تن در دهد وآلمانی های 

 .مقيم ايران را اخراج کند، اين عمل اوازسوی آلمان يک اقدام غير دوستانه تلقی شود
.                     ً                  شاه دراين ماجرا اصوال غيرعاقالنه بوده است              ً                    در حاليکه بعدا  معلوم شد رفتار رضا 

بطورمثال، درست در شبی که نيروهای انگليسی درجنوب ايران پياده شدند، دو 
به روسيۀ خدمه   - مسقر در بندر شاهپور - کشتی از همان هشت کشتی دول  محور
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اش منفجر شد، و شدت انفجار يکی از آنها بقدری  بود که جز تخته پاره ای از آن 
وقوع اين حادثه بخوبی نشان داد که سوءظن  ما نسبت به اين  . يزی باقی نماندچ

 .           ً                کشتيها کامال   صحت  داشته است
دو دولت انگليس و شوروی تصميم گرفتند ]  ١٣٢٢٠مرداد [  ١٩٤١در ماه  اوت 

خود در ]  ايران را به اشغال خود در آوردند[ نيروهای خود را وارد ايران کنند
بود که من و ) ١٣٢٠سوم شهريور (اواخر شب بيست و چهارم اوت  آوردند و در

سفير شوروی به صحبت نشستيم تا ضمن اتخاذ يک روش مطلوب و هماهنگ، در 
رآس ساعت چهار و . های الزم را بعمل آوريم آمدهای ماجرا نيز بررسی مورد پی

م و رفتي) منصورالملک(وزير ايران  ربع بامداد ما هر دو به مالقات نخست
وزير که از ماجرای  نخست. های دولتين متبوع خود را به او تسليم کرديم يادداشت

عبور قوای دو کشور از مرزهای ايران اطالع داشت، معتقد بود که اگر قوای ما 
ای که منجر به چنين اقدامی شود به آسانی قابل  خاک ايران را ترک کنند، هر مسئله

همان روز بعدا به ديدارش رفتيم با    ه دررفع و رجوع خواهد بود و رضاشاه ک
ای داشت، ولی ظاهرا مشخص بود که در اين زمينه  وجودی که تقريبا چنين عقيده

وزير را عزل کرد و به  اما بالفاصله پس از اين واقعه نخست. تصميم جدی ندارد
وزيری  جای او دمحمعلی فروغی راکه شخص درستکارو قابل اطمينانی بود به نخست

کارانه شهرت داشت و به  دمحمعلی فروغی به دليل عقايد ليبرال و محافظه. اشتگم
البته بايد اذعان داشت . همين جهت هم انتصاب او مورد موافقت متفقين قرار گرفت

ورود قوای متفقين به خاک ايران تنها با چند مورد مقاومت ناچيز برخورد کرد و 
 )٢٤.(بس و عدم مقاومت داد تور آتشرضاشاه نيز در روز سوم به ارتش ايران دس

  
، در باره تمهيدات و مقدمات اشغال ايران در شهريور فصل سيزدهم  تا پانزدهم  ◀

فخرالدين عظيمی  . به روايت اسناد و روايت انگليسی از اشغال ايران ميباشد ١٣٢٠
  ١٣٢٠وقايع شهريور » بحران دموکراسی در ايران « در کتاب  پژوهشی خود  بنام 

نام فروغی را تنی    :و اشغال ايران در جنگ دوم جهانی را اينگونه  شرح می دهد
چند از وزيران پيشنهاد کرده بودند و رضا شاه هرچند که درآغاز تمايلی به 
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، سرانجام )     ً                                 ظاهرا  به علت بيماری و سالخوردگی فروغی ( زمامداری وی نداشت 
او سياستمداری . مصلحت آميز بودانتصاب فروغی حرکتی )   ٥.(تسليم نظر آنان شد

با تجربه و محترم بود که کناره گيری چندين ساله اش از فعاليت سياسی، با آنکه 
داوطلبانه نبود، براعتبارش افزوده، وی را قادر ساخته بود تا خود را از سياستهای 

فروغی در مذاکره از . نامطلوب سالهای آخر سلطنت رضا شاه بر کنار نگاه دارد
ايی و مهارت برخوردار بود، پيوسته از حزم و اعتدال پيروی می کرد و رفتاری توان

ولی مردی خردمند، » شيفتۀ اروپاييان« يکی از سياستمداران او را. آزادمنشانه داشت
به گفتۀ يکی از همکارانش بهره مندی . قابل اعتماد، و با حسن نيت توصيف کرد

صفات و . متاز و مشخص می ساختبی مانند، از وی شخصيتی م» عقل سليم«از
                   ً                                                           تواناييهای او موجها  برای رويا رويی با بحران  که گريبانگير کشور شده بود، حياتی 

توضيح اينکه عظيمی اشاره ای به نقش مهم دمحم علی فروغی با زير .[ دانسته می شد
مجلس شورای ملی و   ١٣٠٤آبان   ٩پا گذاشتن قانون اساسی مشروطه ايران در 

جلس مؤسسان اول، در به سلطنت رسيدن رضاخان  که يکی از آمرين و سپس م
بود، »  امنيت ، ترقی و تجدد« برنامه ريزان اصلی سياست استبداد رضا خانی  بنام 

 .]  ننموده است
نخستين اقدام فروغی اعالم آن بود که ارتش ايران در برابر متفقين ايستادگی نخواهد  

م انداز اشغال تهران بوسيلۀ نيروهای انگليس و روس کرد، اما مسئلۀ  فوری وی چش
بمباران . بشمار می رفت که وحشت و اضطراب فلج کننده ای بوجود آورده بود

سرباز وظيفۀ   ٥٠٠٠پراکندۀ شهر، فروپاشی سريع ارتش به شکل  سرازير شدن 
لگی ژنده پوش و گرسنه به خيابانها، کمبود شديد بنزين، و عرضۀ  ناکافی  گندم، جم

خاندان سلطنت همراه با . اين احساس را تشديد می کرد که فاجعه ای در راه  است
بسياری از خانوادهای برجسته، تهران را به قصد اصفهان ترک گفته بودند و وادار 
ساختن رضا شاه و وليعهد، دمحم رضا، به باقی ماندن در تهران هرروز مشکل تر می 

ت مذاکرۀ تفاهم آميز با متفقين ادامه يابد و فروغی به رغم بيماری سعی داش. شد
اين نمودار خط . خواست آنان در مورد اخراج اتباع دولتهای محور، جامۀ عمل بپوشد

مشی شتاب آلودی بود که شاه وحشت زده در جهت جلب رضايت متفقين در پيش 
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فقين چنين برمی آمد که رضا شاه  آماده بود دست به هر کاری بزند تا مت. گرفته بود
چنين بر می آمد که رضا شاه آماده بود دست به هر کاری بزند تا . در پيش گرفته بود

متفقين از اشغال تهران منصرف شوند و در صورت امکان روسها نيز امالک 
 .سلطنتی را در شمال ايران در منطقۀ اشغالی خويش نگنجانند

رضا شاه برمردم باقی سلطۀ قابل مالحظۀ « انگليسيان را در آغاز معتقد بودند که
بتوان همکاری يا دست کم بيطرفی واقعی «تازمانی که » ماندن او را برتخت سلطنت

، اما اينک آنان و متفقين روسيشان نسبت به او »وی را جلب کرد، توجيه می کند
ً                    عميقا  بی اعتماد شده بودند اين تغيير نگرش، در گزارشی که سفارت انگليس در .      

 : منعکس استتهران فراهم آورد، 
حتی پيش از آنکه اشعال متفقين درماندگی رضا شاه را در مقابله با مسايل روز    

نشان دهد، خود داری لجوجانۀ وی از بيرون راندن اتباع دولتهای محور ظرف مدتی 
ً                                     نسبتا  کوتاه، اميدهای ما را متزلزل کرده بود هنگامی که ارتش نمايشی وی فرو .      

افزون بر آن به . ای جلوگيری از فروپاشی آن بکار نبردريخت، او هيچ  کوششی بر
هيچ وجه نشان نداد که از مسئوليت خود در از هم  پاشيدگی ارتش پر زرق و برقش 

حتی پس از اشغال، او يک : آگاه است، يا ساختی از نياز مبرم به اصالحات دارد
يدش نبود با روز وزير  جنگ و رئيس  ستاد را به واسطۀ تهيۀ طرحی که مورد تأي

شمشير خود کتک زد و سپس آنان را به زندان افکند، و اگر ناگزير به استعفا نمی 
 ) ١. (          ً                               شد، احتماال  ترتيب اعدام آنان  را داده  بود

. ادامۀ رفتار خودکامانۀ  شاه ناراحتی در هيئت دولت و مجلس را نيز دامن زد 
شاه تحقق نخواهد يافت و  فروغی دريافته  بود که اصالخات اساسی تحت سلطۀ رضا

. مجلس چندين جلسۀ محرمانۀ برای بحث پيرامون احياء مشروطيت تشکيل داده بود
سی که به گونۀ  فزاينده ای  سوء مديريت، . بی. پخش سلسله برنامه هايی از راديو بی

آزامندی  و ستمکاری شاه  خودکامه را مورد تأکيد قرار می داد، بر موقعيت وی 
وزيران . ارد ساخت و بخصوص به مخالفان رژيم او دل و جرأت بخشيدلطمۀ شديد و

سرانجام اين امر با خبر . کابينه  فروغی خواسته بودند که استعفای وی را طلب کند
رضا شاه که اينک آخرين .  پيشروی نيروهای متفقين به سوی تهران تسريع شد
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هد واگذاشت و بيدرنگ از شرارۀ  اميد خود را از دست داده بود، سلطنت را به وليع
خود با ختگی شگفت انگيز . پايتخت خارح شده چندی بعد از کشور را ترک گفت

رضا شاه را در رويا رويی با حملۀ متفقين می توان ناشی از فقدان هرگونه پايگاه 
همچنانکه محسن صدر که زمانی وزير دادگستری و محرم اسرار . مردمی او دانست

 :وی بود، نوشت
من اين نه تهديدهای  روس و نه حيله های انگليس بود که رضا شاه را از   به نظر

کشور بيرون  راند، اين نخوت بی حد و حصر او و شکاف پر نشدنی بين وی و ملت 
پيوندهای وی با ملت آنچنان گسسته شده بود که وقتی . بود که تبعيد او منجر گرديد

بردند، مردم نه تنها ابراز تأسف نيروهای خارجی او را به صورت اسير به خارج 
نکردند بلکه از خروج وی به وجد آمده به يکديگر تبريک گفتند اين امر نبايد به هيچ 

  )٢٥( )٢(.عنوان دليلی بر بی وفايی مردم ايران فرض شود
  
  

  جمال صفری   –فرانکفورت 
  ١۴٠٠  اسفند  
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 ١٣٧ -  ١٣٨، صص ٢٨شماره  ١٣٨٥فصلنامه تاريخ روابط خارجی 

از سر ريدر بوالرد، سفير انگلستان در ايران و سر » وند شترها بايد بر«   - ٢٤
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      /  3472A     /  12      /     P&S  , ) ١٩٤١ه  گزارش سياسی ساالن( بوالرد به ايدن   -  ١

 lor: L    ،١٩٤٢ژوئن  ١٧. 
 .٣٧٩، ص  ١٣٦٤محسن صدر، خاطرات  صدرااللشرف، تهران  – ٢
  
  

 و آغاز جنگ جهانی دوم" پرل هاربر"نگاهی متفاوت به واقعه 
 

 اپتــــلگرام توييترواتس
 ١٣٢٠آذر  ١٧ميالدی مصادف با  ١٩۴١در بامداد روز يکشنبه هفتم دسامبر سال 

هجری شمسی نيروهای ژاپنی به پايگاه دريايی اياالت متحده آمريکا در پرل هاربر 
. يورش بردند و بدين ترتيب آمريکا به صورت رسمی وارد جنگ جهانی دوم شد

هواپيمای  ٣۶٠.نتيجه اين حمله برای نيروی دريايی آمريکا يک فاجعه کامل بود
تر غرق  کشتی کوچک ٣ناو بزرگ آمريکايی را به همراه  رزم ۵ژاپنی توانستند 

. ای آسيب ديدند که توان عملياتی خود را از دست دادند ناو ديگر به گونه رزم ٣. کنند
هواپيمای  ١۵۵هواپيمای آمريکايی بر روی زمين نابود شده و  ١٨٨عالوه بر آن، 

مجروح نيز بر  ١٢۴٠و  کشته ٢۴٠٠در پايان آن روز بيش از . ديگر آسيب ديدند
چرا ژاپن با وجود دشمنان زيادی که داشت به . دست نيروی دريايی آمريکا مانده بود

آمريکا نيز اعالن جنگ داد؟ چگونه نيروهای آمريکايی مستقر در پرل هاربر 
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بينی نمايند؟ در گزارش  توانستند وقوع اين حمله را پيش غافلگير شدند؟ آيا آنها نمی
  ...گيرد ای ديگر مورد بررسی قرار می رل هاربر از زاويهحاضر واقعه پ

  
  مانورهای روزولت برای ايجاد بحران

 
طرفی کامل اتخاذ  وضعيت آمريکا در جنگ جهانی دوم اينگونه بود که در ابتدا بی

در . سپس شروع به فروش تسليحات و مواد اوليه و صنعتی به متفقين نمود. نمود
در مرحله . متفقين افزايش يافت اما آمريکا وارد جنگ نشدها به  مرحله سوم کمک

 .ها تا جايی پيش رفت که خطر جنگ بوجود آمد بعدی اين کمک
رغم ميل باطنی خود برای ورود به جنگ و گسترش قدرت  دولت روزولت علی

های ارتش به عدم آمادگی و باالخص عدم  استعمارگونه آمريکا به دليل اذعان ژنرال
 .ر عمومی توان انجام ين کار را نداشتتمايل افکا

  
 .ای از جانب ژاپن نبود دولت روزولت ادعا نمود که به هيچ وجه منتظر حمله

 
با  ١٩۴١می  ١١وزير استراليا که در  ، نخست)Robert Menzies(رابرت منزيس 

وی نسبت به جايگاه مرکزی : "کند روزولت ديدار نمود، وی را اينگونه توصيف می
وی که در جنگ گذشته زير نظر ... کرد ر جنگ احساس حسادت میچرچيل د

وودرو نلسون آموزش ديده منتظر فرصتی است تا آمريکا را وارد جنگ ساخته و 
خود را از شر شعار احمقانه دوران انتخابات يعنی دور نگه داشتن مردم از جنگ 

 .رهايی ببخشد
به آمريکا اعالن جنگ نمايد اما اين روزولت در ابتدا منتظر آلمان ماند تا اين کشور " 

اتفاق نيفتاد و بنابراين مانورهای سياسی و اقتصادی خود را برای ايجاد بحران با 
 .ژاپن آغاز نمود
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اين کشور بدون . در آن زمان ژاپن از جانب متفقين و آمريکا تحت تحريم بود
مه جنگ در چين دسترسی به آهن، نفت، کتان، الستيک و ديگر مواد حياتی توان ادا

را نداشت به همين دليل وارد مذاکراتی فشرده با آمريکا شد تا بتواند اين مواد را تهيه 
 .نمايد

روی ژاپن به  ممانعت روزولت از ارائه پيشنهادی منطقی باعث گشت تا دولت ميانه
طلب به   شکست خورده و دولتی جديد و جنگ) Konoye(سرکردگی کونويه 

، سفير ١٩۴١نوامبر  ٣در . در ژاپن سر کار آيد) Tojo(رياست ژنرال توجو 
های اقتصادی ممکن  آمريکا طی تلگرافی به وزارت خارجه اعالم نمود که تحريم

نموده و اين کشور وارد جنگ با آمريکا " هاراکيری ملی"است ژاپن را وادار به يک 
دند که ژاپن دا شود بخش اعظمی از منابع خبری آمريکا نيز به اين کشور اطالع می

 .ای عليه آمريکا خواهد زد دست به حمله
  

  ها در مورد تصميم به حمله های سری ژاپنی رمزگشايی از پيام
 

ای برای حمله به قلمرو هند شرقی هلند  های برای دستيابی به مواد اوليه برنامه ژاپنی
آن منطقه پروراندند تا بدين ترتيب بريتانيا را در  کنونی را در سر می) اندونزی(

زمينگير نمايند و البته برای سيطره بر اقيانوس آرام بايد ناوگان آمريکايی مستقر در 
 .دادند هاربر را نيز مورد هدف قرار می  پرل

اين حمله قماری خطرناک بود زيرا امکان نداشت آمريکا در صورت آغاز تحرکات 
دانستند که  ها نمی ژاپنیاما . حرکت نگه دارند ژاپن، ناوگان خود را در ان منطقه بی

ای ديگر در سر دارد و تمام ناوگان پرل هاربر را بدون  روزولت نيز نقشه
 .کوچکترين مقاومتی تقديم آنها خواهد نمود

. دادند اکنون آخرين سعی خود را در جهت پيشبرد مذاکرات انجام می ها هم ژاپنی
به همراه درياساالر نمورا به واشنگتن فرستاده شد تا مذاکرات را ) Kurusu(کوروسو 

)Nomura (به سرانجام برسانند. 
Secretary of State Cordell Hull Meets Admiral Kichisaburo Nomura 
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  ای با آمريکا داشتند نمورا و کوروسو تا آخرين لحظه سعی در انعقاد توافقنامه
 

ژاپن را در همان زمان دولت انگلستان توانست برخی مکاتبات تلگرافی دولت 
) نمورا(تلگرافی از توکيو به واشنگتن  ١٩۴١نوامبر  ۵در تلگراف . رديابی نمايد

نوامبر قطعی  ٢۵توافقنامه بين توکيو و واشنگتن بايد تا : "ارسال شد مبنی بر اينکه
نوامبر تلگرافی ارسال شد که در آن در مورد سفر کوروسو به نمورا  ۶در . گردد

توصيف گشته " آخرين اميد برای مذاکره"ور به صورت اطالع داده شده و سفر مذک
 .بود

در مورد "کوروسو پس از انجام مذاکرات طی تلگرافی به توکيو اعالم نمود که 
نوامبر نيروهای بريتانيايی  ٢٢سپس در ." منطقی بودن اقدام تهاجمی ترديد دارد

. تمديد شده بود نوامبر ٢٩االجل تا  تلگرافی ديگر را رديابی نمودند که در آن ضرب
تواند تغيير  االجل را مطلقا نمی اين ضرب: "در ادامه تلگراف چنين نوشته شده بود

 ."پس از آن رويدادها به صورت خودکار اتفاق خواهند افتاد. داد
بنابراين دولت . توانند باشند اين رويدادها به غير از تهاجم نظامی چه چيز ديگری می

دانست که پايان اين مذاکرات به معنای آغاز جنگ خواهد  میآمريکا يقينا در آن زمان 
  .ها رد شد ای نرسيده و پيشنهادات ژاپنی مذاکرات به نتيجه. بود
  

  !روزولت و مشکل چگونگی حمله به آمريکا
  

ها به کجا حمله خواهند کرد؟ آيا هدف آنها  تنها مشکل باقيمانده اين بود که ژاپنی
توانستند چندان مثمر  اين حمالت نمی. انگليسی و هلندی سنگاپور خواهد بود يا جزاير

گشت که خود  ثمر باشند زيرا تنها زمانی ورود آمريکا به جنگ کامال توجيه می
گرفت با اعالم   بنابراين روزولت تصميم. ها تحت تهاجم قرار گيرند آمريکايی

 .بست جنگ قرار دهد ها را در بن االجلی ژاپنی ضرب
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نوامبر اولتيماتومی را  ٢۶دل هال، وزير وقت امور خارجه، در بدين ترتيب، کور
از . ٢از چين خارج شوند، . ١: ها خواسته شده بود که از ژاپنی. ها نمود تسليم ژاپنی

دولت آمريکا به خوبی . از بلوک متحدين خارج شوند. ٣هند و چين خارج شوند و 
بزنند اما اين تحقير را  "هاراکيری ملی"ها حاضرند دست به  دانست که ژاپنی می

 .قبول نخواهند کرد
 Harold(ژنرال مارشال، رئيس ستاد مشترک، و درياساالر هارولد استارک 

Stark(جمهور خواستند که اين  های دريايی، طی يادداشتی از رئيس ، فرمانده عمليات
از  جمهور پس از صدور اولتيماتوم شوند که رئيس گفته می. اولتيماتوم را صادر نکند

دليل اين درخواست عدم آمادگی نيروهای ! وجود چنين درخواستی مطلع گرديد
جمهور آمريکا  آمريکايی برای جنگ احتمالی بود و مشخص نيست که چگونه رئيس

 .که نقش فرماندهی کل قوای مسلح را نيز دارد از اين امر مطلع نبوده است
 Walter(ل والتر شورت هاربر يعنی ژنرا دو فرمانده آمريکايی مسؤول در پرل

Short ( و دريادار ادوارد کيمل)Edward Kimme (خبری محض قرار  در بی
هاربر از نقاطی که نيروهای ژاپنی در آنها در حال آمادگی و اعزام بودند  پرل. داشتند

آوری اطالعات در مورد اين نواحی بر  جمع. کيلومتر فاصله داشت ١۵٠٠بيش از 
. دادند ها مستقيما به واشنگتن گزارش می بود و اين سازمانهای ديگر  عهده سازمان

 .بنابراين برای کسب اطالعات در مورد اين اقدامات به واشنگتن متکی بودند
های دولت در  ای از استارک پرسيد که در برنامه جوالی، کيمل طی نامه ٢۶در 

وقتی : "صورت بروز جنگ بين انگلستان و ژاپن چيست؟ استارک در پاسخ نوشت
اينها را از من : "گويد زند و می پرسم، فقط لبخند می اين سؤاالت را از روزولت می

 .تا ماه اکتبر کيمل نتوانسته بود جوابی برای سؤال خود دريافت دارد!" نپرس
االجل ارائه خواهد شد و اين امر را به  استارک متوجه شد که ضرب نوامبر، ٢۵در 

ترسيد در شرف وقوع بود و ظرف  کيمل از آن میاحتمالی که . اطالع کيمل رساند
. کردند ها به احتمال زياد در هندوچين، تايلند و برمه پيشروی می چند روز آتی ژاپنی

: رسد نويسد که غيرقابل باور به نظر می ای می اما کيمل در مورد اين وضعيت جمله
 ."خواد انجام دهد لعنت بر من اگر بدانم که آمريکا چکار می"
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لت آمريکا اين دو ژنرال را به عنوان مقصرين اصلی شکست در پرل هاربر دو

  معرفی نمود
 

پايان "ها از  ها ردگيری شد که در آن ژاپنی نوامبر تلگرافی توسط انگليسی ٢٨در 
. ها تحقير کننده است دادند و اينکه پيشنهادات آمريکايی خبر می" مذاکرات با آمريکا

گذاری شده ديگر به دست آمد که در آن به سفير ژاپن نوامبر، يک پيام رمز ٣٠در 
در آلمان اعالم شده بود به دولت اين کشور اطالع دهد که روابط بين آمريکا و 

پندارند  های انگلوساکسون می شوروی پايان يافته و جنگ بسيار زودتر از آنچه قدرت
ش دادند که های اطالعاتی انگلستان گزار روز بعد نيز سازمان. آغاز خواهد شد

بنابراين در اين زمان . اند های ساحلی خود را ترک نموده های هواپيمابر ژاپن آب ناو
 .دانست که جنگ طی چندين روز آتی آغاز خواهد شد دولت آمريکا به خوبی می

به وی فقط اعالم نمودند . دانست اما کيمل در مورد هيچکدام از اين مسائل چيزی نمی
در آن زمان . ای انجام دهد روزهای آتی اقدامات تجاوزطلبانهکه شايد ژاپن طی 

مارشال در واشنگتن حضور نداشت و استيمسون به عنوان نائب رئيس ستاد مشترک 
آمريکا تمايل دارد که اولين حرکت آشکار از جانب ژاپن : "به کيمل اعالم داشت

 .صورت بگيرد
قدامت خصمانه طرف مقابل، قبل از انجام ا: "از کيمل و شورت خواسته شد که" 

های شناسای و ديگر اقدامات ضروری را انجام دهيد اما به نحوی که جمعيت  عمليات
اين دو فرمانده بر اساس اطالعاتی که از ." بومی آگاه نشده و نيت ما برمال نگردد

چند هزار نفر ژاپنی در  –واشنگتن گرفتند تنها به صدور هشدار خرابکاری داخلی 
 .بسنده نمودند –کردند  ايی زندگی میجزاير هاو

هاربر  نکته شايان توجه اينجاست که ناوگان تحت هدايت کيمل برای حفاظت از پرل
در آنجا مستقر نشده بود بلکه حفاظت از آنجا بر عهده نيروهای ارتشی تحت 

نوامبر  ٢٧با اين حال شورت بعد از . فرماندهی شورت و نيز تأسيسات خود بندر بود
آرتور در  در حاليکه به ژنرال مک. نه پيام ديگری از واشنگتن دريافت نکردهيچگو
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هاربر  هان پرل فيليپين اعالم شده بود که خود را برای جنگ آماده نمايد، به فرمانده
دستور داده شده بود که وضعيت هشدار در مورد خرابکاری داخلی را پياده ساخته و 

 .رزنداز هر گونه جابجايی نيروها اجتناب و
به کيمل نيز . دولت آمريکا به شورت اعالم نکرد که وضعيت هشدار را تغيير دهد

. دستور نداد تا ناوگان خود را از پرل هاربر خارج سازد تا بتواند از آن دفاع نمايد
ها وضعيت در صلح کامل  خواستند چنين نشان دهند که در زمان حمله ژاپنی آنها می

از اين رو به کيمل و شورت . ايی کامال غافلگير شدندقرار داشت و نيروهای آمريک
دستور داده شد که هيچ کاری انجام ندهند، چنان که گويی مطمئن بودند حمله به پرل 

  .هاربر انجام نخواهد گرفت
  

ها يک روز قبل از حمله از تصميم ژاپن برای قطع رابطه و اعالم جنگ  آمريکايی
  آگاه بودند

  
. ها نسبت به اولتيماتوم آگاه بود هيچگونه تأخيری از واکنش ژاپنیدولت آمريکا بدون 

بعد از ظهر با هال  ١ها درخواست نمودند ساعت  ژاپنی –يکشنبه  –در روز حمله 
هاربر فرود  ها بر فراز پرل آنها تأخير داشتند و در زمانی که بمب. ديدار نمايند

 .وزارت امور خارجه نمودندآمدند يادداشت قطع روابط به آمريکا را تسليم  می
دولت آمريکا اعالم کرده که اين حمله کامال ناگهانی و بدون اطالع قبلی انجام گرفته 

شنبه  –روز قبل . اما واقعيت چيز ديگری است. اند و نيروهای آمريکايی غافلگير شده
های اطالعاتی آمريکا يک پيام رمزگذاری شده را که از ژاپن به هيأت  سازمان –

اين پيام همان يادداشت پايان . قر در واشنگتن ارسال شده بود، رديابی نمودندمست
 .روابط بود

ها، هواپيماها و نيروهای ژاپنی  دانستند که کشتی اعضای دولت آمريکا و روزولت می
دانستند در  آنها می. با استفاده از تاريکی شب به سوی اهداف خود در حرکت هستند

ه با آمادگی ناچيز وجود دارند که به اطالعاتی رسيده از جانب اقيانوس آرام دو فرماند
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با اين حال به آنها اطالعی داده نشد و حتی درياساالر استارک نيز . آنها متکی هستند
 .از وجود اين يادداشت تا صبح روز بعد مطلع نبود

  
  ١٩۴١دسامبر  ٧
 

مورد اين پيام ای برگزار کردند تا در  روز يکشنبه اعضای دولت جلسه ١١ساعت 
در همان حين پيامی ديگر ردگيری شد که در آن بيان . رمزگشايی شده گفتگو نمايند

سرهنگ . بعد از ظهر خواهد بود ١شده زمان تسليم پيام قطع روابط به واشنگتن 
يادداشت بسيار مهمی به ناکس، وزير جنگ، داد مبنی بر اينکه ) Kramer(کرامر 

واشنگتن مقارن با طلوع صبح در هونولولو و نصف ساعت يک بعد از ظهر به وقت 
گيرد بنابراين  دم انجام می از آنجايی که حمله هوايی نيز در سپيده. شب در مانيل است

 .هاربر خواهد بود ها پرل هدف ژاپنی
يکشنبه از اخبار مطلع نشد و سپس پيام هشداری  ١١:٢۵ژنرال مارشال تا ساعت 

دقيقه به  ۴۵ساعت و  ١مان ارسال پيام در حدود در ز. برای ژنرال شورت فرستاد
توانستند حرکت  ها می طی اين زمان بسياری از کشتی. وقت حمله باقی مانده بود

توانستند بسيج گردند و هر هواپيمای در دسترسی  نمايند، نيروهای در دسترس می
ورت توانست به صورت تلفنی به ش ژنرال مارشال می. توانست به پرواز در آيد می

توانست از فرستنده موج کوتاه قدرتمند نيروی دريايی  وی همچنين می. اطالع دهد
اما به جای آن تصميم گرفت که پيام را با سيستم راديويی تجاری در . استفاده نمايد

 .به شورت ارسال کند ١٢:١٨ساعت 
 اين پيام در زمانی که بندر زير ضربات سهمگين نيروی هوايی ژاپن قرار داشت به

مارشال جلوگيری از رديابی پيام را دليل انتخاب سيستم . دست ژنرال شورت رسيد
اما نکته اينجاست که حتی در صورت ردگيری، . راديويی تجاری عنوان نمود

گشتند، اما ژنرال شورت  ها از کاری که در حال انجام دادن آن بودند مطلع می ژاپنی
  .توانست خود را آماده سازد نيز می
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  مريکا به جنگ با پرل هاربر و خروج با بمب اتمیورود آ
 

بدين ترتيب روزولت توانست در فردای روز حمله به پرل هاربر به راحتی مجوز 
مردم آمريکا نيز که کشور خود را در معرض . کنگره برای ورود به جنگ را بگيرد

دولتمردانشان را ديدند به آسانی فريب  ای ناگهانی و بدون اعالن قبلی می حمله
 .خوردند

بدين ترتيب ابرقدرت در حال ظهور وارد ميدان جنگ شد تا صاحبان صنايع نظامی 
اندازی به  دوران طاليی خود را آغاز نمايند و نخبگان قدرت نيز شروع به چنگ

قريب به چهل و يک هزار آمريکايی جزو کشته شدگان اين . سراسر جهان نمايند
تنها در حمالت اتمی به . ان تلفات ساير ملل بسيار باالتر بودجنگ بودند و البته ميز

هزار  ١۵٠هيروشيما و ناکازاکی که برای مجبور ساختن ژاپن به تسليم انجام گرفت 
  .ژاپنی را خاکستر نمودند
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اشغال ايران توسط قوای متفقين درجنگ جهانی دوم و سقوط  پهلوی :  پی نوشت
  اول

  
 ١٣٥٣  تهران[جهانی،   دوم  از جنگ  پس  سياسی  ، تشنجات مسعود انصاری) ١( 

 ؛] ش
  ، ترجمه دوم جهانی جنگاز   آلمانی  يك  روايت:  ناشناخته  ، جنگ اتو اسكورزنی) ٢(

 ؛ ش١٣٧٤  ، تهران مهدوی  عبدالرضا هوشنگ
 ١٣٢٧،  اقبال:  ، تهران١٩٤٥  ـ اوت١٩٣٩سپتامبر :  جهانی  دوم  جنگ  تاريخ) ٣(

 ؛ ش
  ، تهران فرداد امينی  بهرام  ، ترجمه دوم  جهانی  تيلور، جنگ  پرسيوال  جان آلن) ٤(

 ؛ ش ١٣٧٤
كيخسرو   ، ترجمه دوم  جهانی  جنگ  ، رازهای دبورين  ابراموويچ  گريگوری) ٥(

 ؛ ش ١٣٥٦  ، تهران كشاورزی
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  »  رضا شاه و بريتانيا« دکتر دمحم قلی مجد 
 
 .١٩٣٩اکتبر  ٢٣، مورخ )١٧٢٢/٨٩١٫٠٠( ١٧٠٩انگرت، گزارش شماره  - ١
 .١٩٤٠آوريل  ١٠، مورخ )١٧٣٤/٨٩١٫٠٠( ١٨١٣انگرت، گزارش شماره  - ٢
ژوئيه  ٢، مورخ )١٧٤٠/٨٩١٫٠٠( ١٤٥محرمانه شماره                   ً انگرت، تلگرام کامال   - ٣

١٩٤٠. 
 .١٩٤١ژانويه  ٣٠، مورخ )٣١١/٨٩١٫٦( ٢٧دريفوس، گزارش شماره  - ٤
 .١٩٤٠ژانويه  ١٤اطالعات، مورخ  - ٥
 .١٩٤١ژانويه  ٣٠، مورخ )٣١١/٨٩١٫٦( ٢٧دريفوس، گزارش شماره  - ٦
 .١٩٤١يه ژانو ٣٠، مورخ )٣١١/٨٩١٫٦( ٢٧دريفوس، گزارش شماره  - ٧
 .١٩٤١ژانويه  ١٢، مورخ )١٧٥٥/٨٩١٫٠٠(امبرشتس، گزارش شماره  - ٨
موری، رئيس بخش امور خاور نزديک وزارت امور . موس به واالس اس - ٩

 .١٩٤٠ژوئيه  ٢٠، مورخ )١٧٥٨/٨٩١٫٠٠(خارجه آمريکا، شماره 
  Tyne.٣٥ميلسپو، آمريکايی ها در ايران، ص  - ١٠
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  فصل اول  

  
    

  جنگ دوم جهانی
 

بود که بيشتر  ١٩۴۵تا  ١٩٣٩های  جنگ جهانی دوم دومين جنگ جهانی بين سال
گر در  نيروهای تقابل. های بزرگ در آن دخيل شدند کشورهای جهان از جمله قدرت

قالب دو اتحاد نظامی در برابر هم قرار گرفتند و با اين دو اتحاد نظامی، يک جنگ 
کشور  ٣٠که در اثر آن، بيش از صد ميليون نفردربيش از عيار به راه انداختند تمام

بيشتر شرکت کنندگان در اين جنگ، تمام قدرت اقتصادی، . جهان درگير شدند
با حدود . شان را در جهت پشتيبانی نظامی بسيج کردند های علمی صنعتی و توانايی

ريخ ميليون کشته اين جنگ به مرگبارترين درگيری نظامی درطول تا ٨۵تا  ٧٠
های راهبردی، قحطی،بيماری و  تلفات ناشی از بمباران. بشريت تبديل شد

ای و هولوکاست در آمار خسارت انسانی جنگ جهانی دوم  افزارهای هسته جنگ
 ]٣][٢][١.[شوند شمرده می

ً                         عموما  تاريخ آغازجنگ جهانی دوم  و يورش آلمان به  ١٩٣٩] ۴[سپتامبر سال ١     
ٔ         لهستان که در نتيجه  آن فران . شود سه و بريتانيا به آلمان اعالم جنگ کردند، دانسته می                 

ای از حمالت نظامی و معاهدات،  با مجموعه ١٩۴١ها توانستند تا ميانه سال  آلمانی
و  ١٩۴٠پس از سقوط فرانسه در اواسط سال . بر بخش زيادی از اروپا چيره شود

                                          ً                             بروز نبردهای آفريقای شمالی و شرقی، جنگ عمال  برای مدتی ميان نيروهای محور 
عمليات بليتس و نبرد آتالنتيک در همين دوران به . گرفت و بريتانيا صورت می

 .وقوع پيوست
ای  نيروهای محوردرجريان عمليات بارباروسا تهاجم گسترده ١٩۴١ژوئن سال  ٢٢

تا با ورود رسمی اين کشور به جنگ، جبهه شرقی  عليه اتحاد شوروی آغاز کردند
، تهاجم ناگهانی امپراتوری ژاپن به پرل هاربر، ١٩۴١ماه دسامبر سال . گشوده شود
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ها و اعالن جنگ آن عليه  موجب وارد شدن علنی اياالت متحده به درگيری
در پی اين حوادث، مابقی نيروهای محورنيزبه عنوان . امپراتوری ژاپن اعالن شد

آوردهای  دست. متحدين امپراتوری ژاپن، به اياالت متحده اعالم جنگ کردند
امپراتوری ژاپن در يورش به پرل هاربرباعث ايجاد اين تصورشدکه آسيا ازتسلط 

ها  های شکست خورده با آن از اين رو بسياری از ارتش. است غرب خارج شده
 .همراهی کردند

توری ژاپن در نبرد ميدوی و شکست پيشروی نيروهای محور پس از شکست امپرا
آلمان و ايتاليا در نبرد دوم العلمين در مصر و نبرد استالينگراد در خاک اتحاد جماهير 

مجموعه اين رويدادها ابتکار عمل را از نيروهای محور گرفته . شوروی، متوقف شد
ٔ      و آنها را مجبور ساخت تا با گرفتن حالت تدافعی، در همه  جبهه خگو به ها تنها پاس                                                    

 .راهبردهای طرف مقابل باشند
متفقين به فرانسه اشغال شده توسط آلمان، در طی عملياتی در نرماندی  ١٩۴۴سال 

. حمله کرده و ضد حمالت شوروی توانست قلمروهای ازدست رفته را بازپس بگيرد
نشينی از بسياری  ميالدی، امپراتوری ژاپن مجبور به عقب ١٩۴۵تا  ١٩۴۴های  سال

متفقين نيز توانستند . های اشغالی در مرکز و جنوب چين و برمه شد ميناز سرز
نشينی کنند و کنترل جزاير  نيروی دريايی امپراتوری ژاپن را مجبور به عقب

 .راهبردی غرب اقيانوس آرام را بدست بگيرند
، به پايان ١٩۴۵مه  ٨مارس تا  ٢٢جنگ در اروپا با تهاجم متفقين غربی به آلمان از 

ها پايان يافت و آلمان به اشغال دشمنانش  در نتيجه اين تهاجم، حاکميت نازی. رسيد
آدولف هيتلر، پيشوای آلمان پيش از اين که توسط مهاجمان به اسارت دربيايد، . درآمد

توسط  ١٩۴۵ژوئيه  ٢۶پس از ابالغ اعالميه شرايط تسليم در . خودکشی کرد
 ۶کرد و به دنبال آن، اياالت متحده در  متفقين، ژاپن از پذيرش نتيجه جنگ خودداری

. اقدام به بمباران اتمی شهرهای هيروشيما و ناگاساکی نمود ١٩۴۵اوت سال  ٩و 
شوروی نيزکه تا پيش از اين به پيمان عدم تجاوز دو طرفه پايبند بود، عليه ژاپن 

، ١٩۴۵اوت  ١۵پس از تسليم ژاپن در . اعالن جنگ کرد و به منچوری يورش برد
 .روزی متفقين در آسيا نهايی شدپي
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ها و جنايات جنگی وارد  پس از پايان جنگ، دادگاه نورنبرگ برای بررسی خسارات
 .شده از سوی آلمانی و متحدانش برگزار شد

جنگ جهانی دوم، ساختار اجتماعی ونظام قدرت درجهان را دگرگون کرد و پس از 
پس ] ۵.[ن ملل متحد تأسيس شدآن برای جلوگيری از بروز چنين رويدادهايی سازما

از پايان جنگ جهانی دوم، نزديک به نيم سده، آمريکا و اتحاد جماهير شوروی با 
در جريان تالش اروپا برای جبران خسارات و . يکديگر در جنگ سرد به سر بردند

های اروپايی در جهان کم رنگ شد و  های جنگ جهانی دوم، تأثير قدرت آسيب
همچنين کشورهای اروپايی تالش . ها مستقل گرديدند و آسيايی آنمستعمرات آفريقايی 

های چندجانبه هويت سياسی واحدی به خود ببخشند و از  کردند با انعقاد پيمان
  ]۶.[ها بکاهند دشمنی

 
 گاه نگاری

ميالدی با تهاجم آلمان به لهستان آغاز  ١٩٣٩سپتامبر  ١                   ً    جنگ در اروپا، اساسا  از 
. و دو روز پس از آن نيز بريتانيا و فرانسه عليه آلمان اعالن جنگ کردند] ٨][٧[شد،

توان پيش از آن يعنی از جنگ دوم چين و ژاپن  اما آغاز جنگ اقيانوس آرام را می
 ١٩٣١سپتامبر  ١٩يا حمله ژاپن به منچوری در ] ١٠][٩[،١٩٣٧ژوئيه  ٧در 

 ]١٢][١١.[دانست
تيلور را مستند . پی. جی. رخ بريتانيايی، ایهای مو بسياری از پژوهشگران ديدگاه

ٔ                                                      برپايه  نظرات تيلور، جنگ چين و ژاپن و جنگ در اروپا و مستعمره. دانند می هايش،       
برخی ديگر از . ها با يکديگرادغام شدند ، اين جنگ١٩۴١همزمان بوده و در سال 

ٔ                       نگاران حمله  ايتاليا به اتيوپی در  تاريخ گ جهانی دوم را آغازگر جن ١٩٣۵اکتبر  ٣          
نگار بريتانيايی، آنتونی بيوور آغاز جنگ جهانی دوم را نبرد  تاريخ] ١٣.[دانند می

داند که نيروهای ژاپن، مغولستان و شوروی از ماه مه تا سپتامبر  خالخين گل می
 ]١۴.[درگير آن بودند ١٩٣٩

. در مورد تاريخ دقيق پايان جنگ جهانی دوم نيز اجماعی همگانی وجود ندارد
روز پيروزی بر ( ١٩۴۵اوت  ١۴شود که ترک مخاصمه در  طور کلی گفته می به
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 ٢را بايد تاريخ پايان جنگ جهانی دوم دانست و نه تسليم رسمی ژاپن که در ) ژاپن
 ١٩۵١سپتامبر  ٨شش سال بعد در . به به جنگ در آسيا پايان داد ١٩۴۵سپتامبر 

ً مل ت رسما   ۴٩قرارداد صلح سانفرانسيسکو توسط  پيمانی در مورد ] ١۵.[امضا شد   ّ      
گونه  هيچ] ١۶.[    ٔ                                                              آينده  آلمان که بعدها باعث اتحاد آلمان شد نيز با کشور آلمان بسته شد

  ]١٧.[پيمان صلحی ميان اتحاد جماهير شوروی و ژاپن به امضا نرسيد
 

  زمينه پس
 

  اروپا
 

ٔ                                     جنگ جهانی اول نقشه  سياسی اروپا را دستخوش تغييراتی ريشه ] ١٨.[ای کرد                  
مجارستان، عثمانی و پادشاهی - های آلمان، اتريش شامل امپراتوری(های مرکز  قدرت

شکست خوردند و تجزيه شدند يا بخشی از قلمروی خود را از دست ) بلغارستان
ها بر سر کار آمدند و در  بلشويک ١٩١٧در روسيه نيز با انقالب اکتبر ] ١٨.[دادند

ِ  برخی از متفقين  ] ١٨.[ی را تأسيس کردندنهايت اتحاد جماهير شوروی سوسياليست              
های  سرزمين) مانند فرانسه، بلژيک، ايتاليا، رومانی، و يونان(پيروز اين جنگ 

ٔ        از تجزيه  سرزمين. ای را به قلمرو خود افزودند تازه های  های سابق امپراتوری        
 ]١٨.[های ملی جديدی سر برآوردند مجارستان، عثمانی و روسيه هم دولت- اتريش

 
ٔ                                     لسه  مجمع عمومی جامعه ملل در ژنو سوئيس، ج   ١٩٣٠  
 

ً                           که رسما  به جنگ جهانی اول پايان داد(در پی کنفرانس صلح پاريس  جامعه ملل )        
است، جلوگيری از  که در ميثاق نامه آن آمده اهداف اين سازمان، چنان. تأسيس شد

المللی از راه  بينجمعی، خلع سالح، حل اختالفات  وقوع جنگ از طريق امنيت دسته
 ]١٩.[             ّ     مذاکره و حکمي ت بود

هايی را به دست  ايتاليا که از متفقين جنگ جهانی اول بود، پس از جنگ، سرزمين
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گرايان ايتاليايی از اين که بريتانيا و فرانسه در کنفرانس به  آورد، با اين حال ملی
 .ودندهايشان در ازای ورود ايتاليا به جنگ عمل نکردند، خشمگين ب وعده

، جنبش فاشيسم به رهبری بنيتو موسولينی قدرت را در ايتاليا ١٩٢۵تا  ١٩٢٢از 
خواهی و ائتالف طبقاتی  گرايی، تماميت اين جنبش که سياست ملی. تصاحب کرد
گرا و ليبرال را  ساالری نيابتی را لغو کرد، فعاالن سوسياليست، چپ داشت، مردم

طلبانه در پی گرفت که هدف آن تبديل  شدت توسعه ای به سرکوب و سياست خارجه
 ]٢٠.[داد را می» امپراتوری روم نو«گذاری                                 ٔ      ايتاليا به يک ابرقدرت بود و وعده  پايه

آدولف هيتلر صدراعظم آلمان  ١٩٣٣، سرانجام در ١٩٢٣پس از کودتايی ناموفق در 
ای و نژادگرايانه در نظم جهانی بود،  هيتلر، که خواستار تجديد نظری ريشه. شد

                                                                ٔ  ساالری را منحل کرد و اندکی پس از به قدرت رسيدن دست به تجديد گسترده   مردم
همزمان فرانسه در پی مماشات و حفظ اتحادش با ايتاليا، ] ٢١.[تسليحاتی در آلمان زد

وضعيت  ١٩٣۵در اوايل سال . ين کشور را در استعمار اتيوپی باز گذاشتدست ا
ً                               تر شد؛ چرا که قلمرو حوضه زار رسما  ضميمه خاک آلمان شد و هيتلر در  وخيم                                  

ٔ                                               ضديت با پيمان ورسای برنامه  تجديد تسليحاتی آلمان را شدت داد و خدمت وظيفه                           
 ]٢٢.[عمومی را به اجرا گذاشت
] ٢٣[جويانه بود، گ جهانی اول آميخته به احساسات صلحاگر چه دوران پس از جن

گرايانه  گرايی انتقام در چند کشور اروپايی اين دوران به موج بازپيوندخواهی و ملی
ٔ        خورد که به واسطه  پيمان  ويژه در آلمانی به چشم می اين احساسات به. دامن زد                

بنابر اين پيمان . بودای ديده  های سرزمينی، مستعمراتی، و مالی عمده ورسای زيان
ٔ                                  درصد از خاک ميهنی خود و همه  مستعمراتش را از دست داد، انضمام  ١٣آلمان                            

ای بر اين کشور وضع  های ديگر به خاک آلمان ممنوع شد، غرامات جنگی سرزمين
با وقوع ] ٢۴.[هايی بر اندازه و توان نيروهای مسلح آن مقرر شد شد، و محدوديت

، امپراتوری آلمان منحل شد و بر جای آن دولتی آلمان ١٩١٩–١٩١٨انقالب 
دوران بين دو جنگ . ساالر تأسيس شد که بعدها جمهوری وايمار نام گرفت مردم

ٔ                                                              صحنه  کشمکش بين هواداران و مخالفان اين جمهوری جديد در هر دو گرايش     
 .سياسی راست و چپ بود
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جبهه استرسا  ١٩٣۵ان در آوريل بريتانيا، فرانسه، و ايتاليا برای مقابله با اقدامات آلم 
با اين حال در . را تشکيل دادند که قدمی مهم در راستای جهانی شدن نظامی بود

ٔ                                         نامه  دريايی مستقلی با آلمان امضاء کرد که از  ژوئن همان سال بريتانيا توافق    
شوروی، که از چشم طمع آلمان به مناطق . کاست های پيشين بر آلمان می محدوديت

اروپای شرقی بيمناک بود، پيمانی مبنی بر همکاری مشترک با فرانسه وسيعی از 
ٔ      بست، گر چه اين پيمان پيش از رسمي ت يافتن بايستی از دستگاه اداری جامعه  ملل                                     ّ                                

ها  آمريکا هم که از افزايش تنش] ٢۵.[کرد اثر می                         ً   گذشت و اين امر آن را عمال  بی می
طرفی  ن سال لوايحی را مبنی بر بیدر اروپا و آسيا مضطرب شده بود در اوت هما

 ]٢۶.[اين کشور تصويب کرد
های ورسای و لوکارنو را  پيمان ١٩٣۶سازی راينلند در مارس  هيتلر با بازنظامی

نقض کرد، ولی با اين اقدامات او به دليل سياست مماشات متفقين جنگ جهانی اول 
، آلمان و ايتاليا ١٩٣۶در اکتبر ] ٢٧.[در اين مقطع، برخورد چندانی صورت نگرفت

يک ماه بعد هم آلمان و ژاپن پيمان ضد کمينترن را . برلين را تشکيل دادند–محور رم
  ]٢٨.[به آن پيوست ١٩٣٧امضاء کردند و ايتاليا نيز در نوامبر 

 
  آسيا

 
در چين، حزب کومينتانگ کارزاری را برای متحد کردن اين کشور عليه 

ٔ  ساالران محلی به راه انداخت و تا ميانه  دهه   جنگ     ٔ توانست دستکم در اسم چين  ١٩٢٠                                   
را متحد کند، ولی چيزی نگذشت که بين اين حزب و متحد سابقش يعنی حزب 

جديدی نيز سر  ساالران محلی و جنگ] ٢٩[کمونيست چين جنگی داخلی درگرفت
گراتر  امپراتوری ژاپن، که روز به روز نظامی. برآوردند و وارد معرکه شدند

و آن را گام نخست ] ٣٠[ها بود که به دنبال افزايش نفوذش در چين بود شد، مدت می
ژاپن حادثه  ١٩٣١در . دانست در راستای ادعای حقش برای حکومت بر جهان می

ٔ               موکدن را بهانه  حمله به منچور      ٔ            نشانده  مانچوکوئو  ی قرار داد و در آن جا دولت دست             
 ]٣١.[را تأسيس کرد
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ای، موسوم به  با درخواست چين، جامعه ملل ناظرانی به منطقه اعزام کرد و کميته
ٔ                                             کميته  ليتون، تشکيل داد تا به اين موضوع رسيدگی کند گزارش ليتون يک سال بعد، .     

له به منچوری مقصر شناخت و اعالم ، منتشر شد و ژاپن را در حم١٩٣٢در اکتبر 
در واکنش به اين گزارش، ژاپن، از . کرد که منچوری بايد به چين بازگردانده شود

ٔ             جامعه  ملل خارج شد پس از آن دو کشور در چندين نبرد در شانگهای، رهه، و هبئی .     
 بس پس از آتش. امضا کردند ١٩٣٣بس تانگو را در  با يکديگر جنگيدند تا اينکه آتش

ها در منچوری، چهائر، و  هم نيروهای داوطلب چينی به مقاومت عليه ژاپنی
، نيروهای کومينتانگ و ١٩٣۶آن در  پس از حادثه شی] ٣٢.[يوآن ادامه دادند سوئی

 ]٣٣.[ای متحد تشکيل دهند بس کردند تا بتوانند عليه ژاپن جبهه کمونيست اعالم آتش
 

 رويدادهای پيش از جنگ
 )١٩٣۵(سط ايتاليا اشغال اتيوپی تو

 
 ١٩٣۵بنيتو موسولينی در حال بازديد از سربازان در طی حمله ايتاليا به اتيوپی، 

 
آغاز شد  ١٩٣۵اتيوپی يک جنگ استعماری کوتاه بود که در اکتبر - جنگ دوم ايتاليا

ٔ  و در مه   ٔ                                            حمله  نيروهای مسلح پادشاهی ايتاليا به امپراتوری . به پايان رسيد ١٩٣۶          
                                                        ٔ          دا از سمت مناطقی از سومالی و اريتره که در آن زمان مستعمره  ايتاليا اتيوپی ابت

                                                            ٔ  در نتيجه اتيوپی به اشغال نيروهای ايتاليايی درآمد و به مستعمره  ] ٣۴.[بودند آغاز شد
جديد موسوم به آفريقای شرقی ايتاليايی ضميمه شد؛ اين رويدادها همچنين نشانی از 

ٔ                      ضعف جامعه  ملل به عنوان نيرويی  ايتاليا و اتيوپی هر دو . برای حفظ صلح بود        
ٔ         عضو جامعه  ملل بودند اما جامعه  ملل علی                     ٔ ٔ                       رغم آن که حمله  ايتاليا نقض صريح بند                        

البته ] ٣۵.[دهم ميثاق جامعه ملل بود در خصوص اين حمالت مماشات به خرج داد
      ً ها عمال   ن تحريمهايی بر ايتاليا حمايت کردند اما اي بريتانيا و فرانسه از اعمال تحريم

ايتاليا هم ] ٣۶.[طور کامل اجرا نشدند و نتوانستند منجر به پايان حمالت ايتاليا شوند به
  ]٣٧.[    ً                                                    بعدا  مخالفتش را در برابر هدف آلمان در تصرف اتريش پس گرفت
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  )١٩٣٩– ١٩٣۶(جنگ داخلی اسپانيا 

 
 جنگ داخلی اسپانيا

در خالل جنگ داخلی اسپانيا اين بيم را در اروپا به  ١٩٣٧بمباران گرنيکا در سال  
شدن  وجود آورد که جنگ جهانی بعدی مبتنی بر بمباران شهرها باشد و منجر به کشته

 .مردمان فراوانی بشود
گرا  زمانی که جنگ داخلی در اسپانيا سر گرفت، هيتلر و موسولينی از شورشيان ملی

اين حمايت از . دند حمايت نظامی کردندش که توسط فرانسيسکو فرانکو رهبری می
ً ها؛ موسولينی مجموعا   سمت ايتاليا بيشتر بود تا از سمت نازی نيروی  ٧٠٬٠٠٠                   

ٔ                          خدمه  نيروهای هوايی به انضمام  ۶٬٠٠٠زمينی و  هواپيما به اسپانيا  ٧٢٠   
از سوی ديگر، شوروی از حاکم فعلی اسپانيا يعنی جمهوری دوم ] ٣٨.[فرستاد

نيروی داوطلب خارجی که با نام  ٣٠٬٠٠٠همچنين بيش از . کرد میاسپانيا حمايت 
در اين ميان آلمان و . جنگيدند گرايان می شدند عليه ملی المللی شناخته می های بين تيپ

ترين سالحو  شوروی از اين جنگ نيابتی به عنوان فرصتی برای آزمودن پيشرفته
در جنگ  ١٩٣٩رايان در سال گ در نهايت ملی. شان بهره بردند های جنگی تاکتيک

پيروز شدند و فرانکو که حال تبديل به يک ديکتاتور شده بود در طول جنگ جهانی 
ً        دوم رسما  موضع بی ً                      طرفی گرفته اگر چه عموما  حامی نيروهای محور بود                                 ].٣٩ [

ٔ      ترين همکاری او با آلمان عبارت بود از ارسال داوطلبانی به جبهه  شرقی مهم                                                            ].۴٠[  
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  )١٩٣٧(اشغال چين توسط ژاپن 

 
  جنگ دوم چين و ژاپن و ژاپن در جنگ جهانی دوم

 
 ١٩٣٧سربازان نيروی زمينی امپراتوری ژاپن در خالل نبرد شانگهای،  

ژاپن به دنباله حادثه پل مارکو پولو، پکن را که پايتخت امپراتوری  ١٩٣٧در سال 
چين بود تصرف کرد و اين خود به لشکرکشی ژاپن برای تصرف تمام چين منجر 

          ً             ٔ                                      شوروی فورا  با چين معاهده  عدم تخاصم امضا کرد تا بتواند به چين ] ۴١.[شد
        ٔ        ام معاهده  پيشين اين معاهده يکی از داليل مهم اتم. تدارکات جنگی قرض بدهد

نيروهای ژاپنی از سپتامبر تا نوامبر . بود ١٩۴١همکاری بين چين و آلمان در سال 
يوان حمله کردند، در نبرد شيکوئو با ارتش انقالبی ملی  آن سال به تائی

] ۴۴][۴٣.[و در نبرد پينشينگوان با حزب کمونيست چين درگير شدند] ۴٢[جنگيدند،
سربازانش در ارتش انقالبی ملی را که در آلمان تعليم شک  جنراليسيمو چيانگ کای

ديده بودند به نبرد شانگهای گسيل داشت اما شانگهای پس از سه ماه مبارزه توسط 
نيروهای ژاپنی به پيشرفت خود ادامه دادند و در نبرد نانجينگ . ژاپن تصرف شد

و (ها هزار  گ دهبعد از سقوط نانجين. توانستند پايتخت آن زمان چين را تصرف کنند
                                 ٔ          های غيرنظامی و سربازان خلع سالح شده  چينی در  نفر از چينی) شايد صدها هزار

 ]۴۶][۴۵.[عام شدند ها قتل کشتار نانجينگ توسط ژاپنی
نيروهای ملی چينی اولين پيروزی بزرگ خود را در نبرد  ١٩٣٨در مارس 

ٔ                     تايرژوانگ به دست آوردند اما در مه  آن سال شهر شوژو توس های فتح  ط ژاپنی                                
نيروهای چينی توانستند با ايجاد طغيان در رود زرد در  ١٩٣٨در ژوئن ] ۴٧.[شد

ها وقفه ايجاد کنند و برای خود زمان بخرند تا آماده دفاع از ووهان  پيشرفت ژاپنی
های  اما تمام اين پيروزی] ۴٨.[ها افتاد شوند، اما اين شهر نيز در اکتبر به دست ژاپنی

های انتظار داشتند، نشد و  که ژاپنی ها، چنان به سقوط مقاومت چينی ژاپن منجر
  ]۵٠][۴٩.[کينگ به مبارزه ادامه داد                                   ٔ      بالعکس چين با انتقال دولتش به جزيره  چونگ
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 مناقشات مرزی شوروی و ژاپن

 
ٔ                                 واحد توپخانه  ارتش سرخ در نبرد درياچه خاسان،             ١٩٣٨  

 
ٔ  در نيمه  دوم دهه           ٔ ، بين نيروهای ژاپنی مستقر در مانچوکوئو و نيروهای ١٩٣٠      

در اين مقطع سياست . های درگرفت شوروی و جمهوری خلق مغولستان درگيری
ٔ            رون بود که بر توسعه  نفوذ ژاپن - انتخابی ارتش امپراتوری ژاپن دکترين هوکوشين                   

ٔ                            با اين حال ادامه  اين سياست با شکست ژاپن در . به سمت شمال تأکيد داشت نبرد                
و تالش متحد ] ۵١[، همزمانی با جنگ دوم چين و ژاپن،١٩٣٩خالخين گل در 

. طرفی با شوروی موفقيت چندانی نيافت ژاپن، آلمان نازی، برای امضاء پيمان بی
طرفی امضاء کردند و پس آن  پيمانی مبنی بر بی ١٩۴١ژاپن و شوروی در آوريل 

انتخابی نيروی دريايی ژاپن بود و  رون رو آورد که سياست- ژاپن به دکترين نانشين
ٔ                                      بر توسعه  نفوذ اين کشور به سمت جنوب تأکيد داشت اين سياست در نهايت ژاپن را .        

  ]۵٣][۵٢.[اش سوق داد به رودررويی و جنگ با آمريکا و متحدان غربی
 

  ها و توافقات در اروپا درگيری
 

، آلمان ١٩٣٨در مارس . در اروپا، آلمان و ايتاليا رو به سياستی تهاجمی آوردند 
ٔ                        اتريش را ضميمه  خاک خود کرد، ولی بااين های اروپايی باز در  حال ديگر قدرت              

هيتلر، که از اين روند تشويق ] ۵۴.[برابر هيتلر دست به دامان سياست مماشات شدند
سودتنلند بخشی از . ان بر سودتنلند شدپذيرفته بود، پيگير ادعای ارضی آلم

بريتانيا و فرانسه . دادند ها تشکيل می زبان                                ً       چکسلواکی بود که جمعيتش را غالبا  آلمانی
وزير بريتانيا نويل چمبرلين و به رغم مخالفت دولت  به پيشنهاد و ابتکار نخست

مان الصاق شود چکسلواکی، با امضاء توافقنامه مونيخ پذيرفتند که سودتنلند به خاک آل
اندکی ] ۵۵.[و در ازای آن آلمان قول بدهد در آينده ادعای ارضی ديگری نداشته باشد
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های ديگر از خاک خود را به  بعد آلمان و ايتاليا چکسلواکی را مجبور کردند بخش
ٔ                              مجارستان واگذار کند و لهستان هم منطقه  زائولزی چکسلواکی را تصرف کرد                                     ].۵۶[ 

ٔ        نامه مونيخ همه  خواسته با اين که در توافق های صريح آلمان اجابت شده بود، هيتلر در               
ٔ                        خفا از دخالت بريتانيا که منجر شده بود او نتواند همه  خاک چکسلواکی را در يک                                                    

اش به بريتانيا و  های بعدی او در سخنرانی. عمليات تصاحب کند عصبانی بود
يانه دستور داد نيروی مخف ١٩٣٩حمله کرد و در ژانويه » طلب جنگ«های  يهودی

ای تجديد کند و تفوق دريايی بريتانيا را به  دريايی آلمان تسليحاتش را به شکل گسترده
ٔ                                  ، آلمان به بقيه  مناطق چکسلواکی هم يورش برد و آن ١٩٣٩در مارس . چالش بکشد               

     ٔ  نشانده   الحمايه آلمان بود، و دولت دست ای تحت را به بوهم و موراويا، که منطقه
اولتيماتومی  ١٩٣٩مارس  ٢٠هيتلر همچنين در ] ۵٧.[اسلواکی تقسيم کرد جمهوری

عليه ليتوانی صادر کرد و اين کشور را مجبور کرد تا منطقه کاليپدا را به آلمان 
 ]۵٨.[واگذار کند

بريتانيا و فرانسه که از ادعای ارضی آلمان بر ايالت آزاد دانتسيگ نگران شده بودند، 
با . پوشند د که از حمايتشان از استقالل اين کشور چشم نمیبه لهستان تضمين دادن

، تضمينی مشابه به رومانی و يونان داده ١٩٣٩حمله ايتاليا به آلبانی در آوريل 
               ٔ                                                        اندکی پس از وعده  بريتانيا و فرانسه به لهستان، آلمان و ايتاليا با امضاء ] ۵٩.[شد

ر بريتانيا و لهستان را متهم کرد هيتل] ۶٠.[پيمان فوالد به اتحادشان رسميت بخشيدند
نامه دريايی انگليس و آلمان و  آلمانند و از توافق»       ٔ محاصره  «که در تالش برای 

 ]۶١.[معاهده عدم تعرض آلمان و لهستان خارج شد
در اواخر ماه اوت، آلمان نيروهايش را در مرزش با لهستان بسيج کرد و اروپا وارد 

                          ٔ              ت، با توقف مذاکرات درباره  پيمان نظامی او ٢٣در . شد] الف[بحرانی عمومی
شوروی پيمانی مبنی بر عدم تعرض ] ۶٢[گانه بين فرانسه، بريتانيا، و شوروی، سه

ٔ                       در جمله  مفاد اين پيمان معاهده] ۶٣.[با آلمان امضاء کرد ی قرار داشت که         ّ                ای سر      
آلمان غرب لهستان و ليتوانی به (کرد  آلمان و شوروی را مشخص می» مناطق نفوذ«

، و )رسيد و شرق لهستان، فنالند، استونی، لتونی، و بيسارابيا سهم شوروی بود می
ٔ                           به واسطه  اين پيمان، ضديت شوروی با ] ۶۴.[کشيد استقالل لهستان را به چالش می        
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ٔ                                                                     حمله  آلمان به لهستان خنثی شد و آلمان مجبور نبود مثل جنگ جهانی اول در دو     
اصله پس از عقد اين پيمان، هيتلر دستور داد که بالف. جبهه شرقی و غربی بجنگد

اوت آغاز شود، ولی پس از شنيدن خبر عقد پيمان همکاری  ٢۶حمله به لهستان در 
 ]۶۵.[طرف ماندن ايتاليا، آن را به تأخير انداخت مشترک بين لهستان و بريتانيا و بی

ور جلوگيری از منظ آلمان در پاسخ به درخواست بريتانيا برای مذاکرات مستقيم به
ای برای  جنگ، ادعای ارضی خود را بر لهستان تکرار کرد و اين خود بهانه

اوت، هيتلر خواستار آن شد که  ٢٩در ] ۶۶.[تضعيف روابط بين دو کشور شد
                                ٔ                          االختيار به برلين بفرستد تا درباره  تسليم گدانسک به آلمان و  ای تام لهستان نماينده
زبان ساکن در آن به جدايی  که اقليت آلمانی(لهستان پرسی در کريدور  برگزاری همه

لهستان از اجابت مطالبات آلمان سر باز زد ] ۶۶.[مذاکره کند) داد از لهستان رأی می
ٔ                       و وزير خارجه  آلمان ريبنتروپ در شب  ای متشنج با  اوت پس از جلسه ٣١–٣٠           

مطالبات اين  سفير بريتانيا نويل هندرسون اعالم کرد که در نظر آلمان از پذيرش
 ]۶٧.[است کشور امتناع شده

 دوران جنگ
 )١٩۴٠– ١٩٣٩(آغاز ناگهانی جنگ در اروپا 

  
سازی چندين عمليات پرچم دروغين  ، آلمان پس از آماده١٩٣٩سپتامبر  ١در 

عنوان  اغلب از نبرد وسترپالته به] ۶٨.[به لهستان حمله کرد زمينه،  عنوان پيش به
های  بريتانيا به آلمان هشدار داد تا عمليات] ۶٩.[شود مینخستين نبرد جنگ ياد 

شدن هشدار، فرانسه،  گرفته سپتامبر، پس از ناديده ٣در . نظامی خود را متوقف کند
اتحاديه آفريقای جنوبی در . بريتانيا، استراليا و نيوزيلند عليه آلمان اعالم جنگ کردند

اين کشورها به جز يک . اد پيوستندسپتامبر به اين اتح ١٠سپتامبر و کانادا در  ۶
                                               ً                            کاوش هشدارآميز از سوی فرانسه در زارالند، مستقيما  برای لهستان پشتيبانی نظامی 

های جنگ آلمان،  متفقين با هدف ضربه به اقتصاد و افزايش هزينه] ٧٠.[نفرستادند
آلمان با صادرکردن دستور ] ٧١.[        ٔ                                  يک محاصره  دريايی عليه اين کشور ترتيب دادند

ٔ    حمله  او   اين اقدام . های جنگی و تجاری متفقين به اين حمله پاسخ داد ها به کشتی بوت-    
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 ]٧٢.[آلمان به نبرد آتالنتيک انجاميد
ٔ            سپتامبر به حومه  ورشو رسيده ٨نيروهای آلمانی در  ٔ                ضدحمله  لهستان به سمت . بودند                     

روی نيروهای آلمانی را متوقف کرد؛ اما ارتش آلمان  غرب برای چندين روز پيش
بقايای ارتش .                                  ٔ                         نازی ضدحمله را دور زده و به محاصره  نيروهای لهستانی منجر شد

و پس از امضای  ١٩٣٩ر سپتامب ١٧در . لهستان به نبرد با نيروهای آلمان پرداختند
  شده برای اين  دليل ارائه] ٧٣.[بس با ژاپن، شوروی به لهستان شرقی حمله کرد آتش

سپتامبر، پادگان ورشو تسليم  ٢٧در ] ٧۴.[حمله، فروپاشی ظاهری لهستان بود
اکتبر تسليم  ۶ها شد و آخرين نيروهای اصلی عملياتی در ارتش لهستان در  آلمان
گاه تسليم نشد و اقدام به ايجاد دولت در  ت نظامی، لهستان هيچبا وجود شکس. شدند

بخش زيادی از ] ٧۵.[اش کرد تبعيد و دولت زيرزمينی در سرزمين تسخيرشده
ٔ                        پرسنل نظامی لهستان به رومانی و ديگر کشورهای حاشيه  دريای بالتيک نقل مکان                                                  

ا نيروهای محور های جنگ به نبرد ب بسياری از اين نيروها در ديگر صحنه. کردند
 ]٧۶.[پرداختند

آلمان بخش . بخش غربی لهستان به آلمان و بخش شرقی آن به شوروی الحاق شد
سهم کوچکی از لهستان به ليتوانی و اسلواکی . مرکزی اين کشور را تصرف کرد

اکتبر، هيتلر يک پيشنهاد صلح برای بريتانيا و فرانسه فرستاد و گفت که  ۶در . رسيد
و ] ٧٧[اين پيشنهاد رد شد.            ً                             ن بايد صرفا  توسط آلمان و شوروی تعيين شود    ٔ       آينده  لهستا

ٔ                            هيتلر دستور حمله  فوری به فرانسه را صادر کرد دليل  با اين وجود، حمله به] ٧٨.[               
 ]٨١][٨٠][٧٩.[موکول شد ١٩۴٠وهوايی به بهار  شرايط بد آب

و ليتوانی، استونی، لتونی —اتحاد جماهير شوروی کشورهای حوزه دريای بالتيک
شوروی » قلمروی تأثير«ريبنتروپ در –کشورهايی که تحت پيمان مولوتوف

از شرايط اين پيمان، . را مجبور به امضای پيمان کمک دوطرفه کرد—بودند
گيری از  کمی بعد تعداد چشم. استقرار نيروهای شوروی در اين کشورها بود
فنالند از امضای ] ٨۴][٨٣][٨٢.[نيروهای نظامی شوروی به اين مناطق منتقل شدند

پيمانی مشابه امتناع ورزيد و راضی به واگذار کردن بخشی از قلمرويش به شوروی 
اين حمله ] ٨۵.[به فنالند حمله کرد ١٩٣٩اتحاد جماهير شوروی در نوامبر . نشد
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ٔ        منجر به اخراج شوروی از جامعه  ملل شد با وجود برتری واضح شوروی از ] ٨۶.[                           
زات، موفقيت ارتش اين کشور ناچيز بود و جنگ ميان دو کشور لحاظ نفرات و تجهي

نامه صلح مسکو و با سود کم برای فنالند پايان  با امضای پيمان ١٩۴٠در مارس 
 ]٨٧.[يافت

، شوروی با اعمال زور استونی، لتونی و ليتوانی را به قلمروی خود ١٩۴٠در ژوئن 
شمالی و هرتسا با رومانی به و بر سر مناطق بيسارابيا، بوکوفينای ] ٨٨[افزود

ٔ                در همان حال، روابط حسنه  سياسی و همکاری. اختالف خورد های اقتصادی                        
و هر دو کشور مقدمات ] ٩٢][٩١[کم متوقف شد کم] ٩٠][٨٩[ها شوروی و نازی

  ]٩٣.[جنگ را فراهم کردند
 

  )١٩۴١– ١٩۴٠(غرب اروپا 
 

  )جنگ جهانی دوم(جبهه غربی  
 

، با ١٩۴٠ژوئن  ۴مه تا  ١٠پيشروی نيروهای آلمانی در بلژيک و شمال فرانسه، 
 )شده به رنگ قرمز تيره داده نمايش(گذر از خط دفاعی ماژينو 

ٔ                          ، آلمان برای محافظت از محموله  سنگ آهن سوئد، که متفقين ١٩۴٠ماه آوريل سال                              
را در تهاجم به در تالش برای ايجاد اختالل در آن بودند، عمليات وزروبونگ 

دانمارک تنها پس از چند ساعت تسليم شد و ] ٩۴.[دانمارک و نروژ به اجرا گذاشت
ها  و با وجود حمايت متفقين به تصرف آلمانی] ٩۵[نروژ در عرض دو ماه

 ]٩۶.[درآمد
جهت دور زدن استحکامات خط . ماه مه، تهاجم آلمان به فرانسه صورت گرفت

طرف بلژيک، هلند و لوکزامبورگ را مورد حمله  بی دفاعی ماژينو، آلمان کشورهای
] ٩٨.[های آردن به انجام رساندند ها تهاجم اصلی را از راه جنگل آلمان] ٩٧.[قرار داد

سرعت خود را به کانال  کريگ، ورماخت به آميز از تاکتيک بليتس با استفاده موفقيت
ل فرانسه را با بدنه مانش رساند و ارتباط نيروهای متفقين حاضر در بلژيک و شما
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اين عمليات منجر به محاصره افتادن مقدار زيادی از . اصلی خاک فرانسه قطع کرد
به هر صورت بخش بزرگی از نيروهای بريتانيايی به همراه . نيروهای متفقين شد

                                                ً                            بخشی از قوای بلژيکی و فرانسوی با رها کردن تقريبا  تمام تجهيزات خود، توانستند 
نشينی  ئن از طريق بندر دانکرک از بدنه اصلی خاک اروپا عقبتا اوايل ماه ژو

 ]٩٩.[کنند
ژوئن، ايتاليا به فرانسه حمله کرد و با با فرانسه و بريتانيا وارد جنگ  ١٠روز 

ها در ادامه به سمت جنوب و به نبرد مابقی نيروهای فرانسوی  آلمانی] ١٠٠.[شد
 ٢٢آلمان و فرانسه روز . ژوئن به سلطه مهاجمان درآمد ١۴پاريس روز . رفتند

هايی از سرزمين  بخش. بس به امضا رساندند يک پيمان آتش ١٩۴٠ژوئن سال 
و دولتی تحت عنوان فرانسه ويشی در ] ١٠١[فرانسه به آلمان و ايتاليا سپرده شد

ها  ايیبريتاني. فرانسه نيروی دريايی خود را حفظ کرد. اراضی جنوبی تشکيل گشت
ژوئيه آن را مورد  ٣ها، روز  برای جلوگيری از تصاحب اين ناوگان توسط آلمانی

 ]١٠٢.[حمله قرار دادند
  

 ١٩۴٠دسامبر  ٢٩لندن پس از بليتس، از روی کليسای جامع سنت پل، 
ها و بنادر بريتانيا  وافه به کشتی اوايل ماه ژوئيه در پی حمله لوفت] ١٠٣[نبرد بريتانيا

ها دربر  ای چندانی برای آلمانی به هر صورت اين اقدام نتيجه] ١٠۴.[آغاز شد
سپتامبر  ١٧  ٔ                        شده  آلمان به بريتانيا روز  ريزی در پی اين مسئله، تهاجم برنامه. نداشت

با وجود تشديد بمباران راهبردی با حمالت شبانه به لندن و . برای هميشه لغو شد
ی بريتانيا را به مقدار زيادی مختل ديگر شهرها، اين حمالت نتوانستند قوای جنگ

ٔ  بخش عظيمی از حمالت در مه  ] ١٠۴.[کنند  ]١٠۵.[متوقف شد ١٩۴١                      
رسانی به چين و متفقين  ماه نوامبر، اياالت متحده در حال بررسی شرايط برای ياری

خريد از » پرداخت نقد و حمل«طرفی را برای مجاز کردن  اين کشور لوايح بی. بود
و در پی سقوط فرانسه،  ١٩۴٠سال ] ١٠۶.[د بازبينی قرار دادجانب متفقين، مور

ماه . گيری افزايش يافت طور چشم بزرگی نيروی دريايی اياالت متحده آمريکا به
ٔ        سپتامبر، اياالت متحده با معامله  ناوشکن های بريتانيايی  های آمريکايی با پايگاه                              
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همچنان  ١٩۴١حده تا سال با اين وجود، اکثريت مردم اياالت مت] ١٠٧.[موافقت کرد
ٔ                                 با هرگونه مداخله  مستقيم نظامی در جنگ مخالف بودند ماه دسامبر، ] ١٠٨.[               

ای را  ريزی برای فتح جهان متهم کرد و هرگونه مذاکره روزولت هيتلر را به برنامه
ناميد و » زرادخانه دموکراسی«او اياالت متحده را . فايده دانستن آن رد کرد دليل بی به

] ١٠٩.[های قانون وام و اجاره را با هدف پشتيبانی از بريتانيا افزايش داد برنامه
جانبه به آلمان را شروع  ای همه ريزی راهبردی برای آغاز حمله اياالت متحده طرح

 ]١١٠.[کرد
ً                            جانبه رسما  ژاپن، ايتاليا و آلمان را به ، پيمان سه١٩۴٠پايان ماه سپتامبر  عنوان            

بر اساس اين پيمان در صورتی که کشوری، . متحد کرد نيروهای محور با يکديگر
بايست از آن  جز شوروی، به هر يک از نيروهای محور حمله کند ديگر کشورها می

و با پيوستن مجارستان، اسلواکی  ١٩۴٠نيروهای محور ماه نوامبر ] ١١١.[دفاع کنند
  ]١١٢.[و رومانی گسترش يافت

 
 )١٩۴١– ١٩۴٠(مديترانه و خاورميانه 

  
ارتش استراليا در حين محاصره طبرق، نبرد شمال  ٩سربازان بريتانيايی از لشکر 

 آفريقا
نيروی هوايی سلطنتی ايتاليا به جزيره مالت حمله کرد و محاصره  ١٩۴٠در ژوئن 

در اواخر تابستان و اوايل پاييز نيروهای . ها بود آغاز شد مالت که در دست بريتانيايی
. ها درآوردند و تهاجم به مصر را آغاز نمودند چنگ بريتانيايی ايتاليايی سومالی را از

ها و تلفات سنگين  در ماه اکتبر ايتاليا به يونان حمله کرد که با مقاومت سنگين يونانی
اين حمله در عرض چند روز و با تغييرات جزئی در . نيروهای ايتاليايی همراه بود
اهد اين ناکامی متحد خود بود جهت آلمان که ش] ١١٣.[قلمروی کشورها پايان يافت

های نفت  توانست خطری برای چاه جلوگيری از مستقر شدن بريتانيا در يونان که می
رومانی باشد و همچنين جهت حمله آينده به متصرفات بريتانيا در دريای مديترانه 

 ]١١۴.[مقدمات تهاجم به بالکان را مهيا نمود
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حال پيشروی در صحرای شمال آفريقا، سال  های متعلق به سپاه آفريقا در تانک

١٩۴١ 
نيروهای بريتانيايی ضدحمله خود را عليه نيروهای ايتاليا در  ١٩۴٠در دسامبر سال 

آميز بود و تا  اين عمليات به شدت موفقيت] ١١۵.[مصر و شرق آفريقا آغاز نمودند
گينی را ها ضمن از دست دادن کنترل شرق ليبی تلفات سن ايتاليايی ١٩۴١فوريه 

نيروی دريايی ايتاليا نيز در اين مدت . متحمل شدند و تعداد زيادی اسير دادند
های زيادی را متحمل گشت و در نبرد تارانتو نيروی دريايی سلطنتی بريتانيا  آسيب

سه نبرد ناو ايتاليايی را از سرويس خارج کرد که در ادامه نيز طی نبرد دهانه ماتاپان 
 ]١١۶.[دم گشتندهای بيشتری منه کشتی

. های ايتاليا آلمان را وادار کرد تا نيروهای کمکی به شمال آفريقا ارسال نمايد شکست
سپاه آفريقا به فرماندهی رومل عملياتی را آغاز نمود  ١٩۴١از همين رو در مارس 

در طی يک ماه نيروهای ] ١١٧.[نشينی نيروهای متفقين گشت که منجر به عقب
پيشروی کردند و بندر طبرق را به محاصره خويش محور تا غرب مصر 

 ]١١٨.[درآوردند
يوگسالوی و بلغارستان پيمان سه جانبه را مورد امضا قرار  ١٩۴١در انتها مارس 

گرايان نزديک به بريتانيا سقوط  دادند اما دو روز بعد حکومت يوگسالوی توسط ملی
آوريل آغاز  ۶يونان را در  کرد که در پاسخ به آن آلمان تهاجم خود به يوگسالوی و

تصرف بالکان در انتها ماه مه ] ١١٩.[نمود که منجر به تصرف هر دو کشور گشت
هر چند که اشغال ] ١٢٠.[با اشغال جزيره کرت توسط عمليات هوابرد تکميل گشت

بالکان در ابتدا عملياتی سريع و بدون دردسر بود اما به سرعت واحدهای جنگ 
ی تحت اشغال متحدين شکل گرفت که تا پايان جنگ به مبارزه پارتيزانی در يوگسالو
 ]١٢١.[با اشغالگران پرداخت

در خاورميانه طی ماه مه قوای کشورهای همسود شورش عراق که توسط 
های سوريه تحت کنترل فرانسه ويشی حمايت  هواپيماهای آلمانی برخواسته از پايگاه

ی ژوئن و ژوئيه با کمک نيروهای ها و بين ماه] ١٢٢[گشتند را سرکوب نموده می
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  ]نيازمند منبع.[فرانسه آزاد سوريه و لبنان را از کنترل دولت ويشی خارج کردند
 

  )١٩۴١(تهاجم نيروهای محور به اتحاد جماهير شوروی 
 

 عمليات بارباروسا
متفقين : ، قرمز١٩۴۵تا  ١٩٣٩نقشه متحرک جبهه اروپايی جنگ جهانی دوم از 

نيروهای : ؛ آبی١٩۴١شوروی پيش از : ؛ سبز١٩۴١غربی و شوروی پس از 
 محور

ها با آلمان بود با ژاپن که  شوروی که به شدت نگران افزايش تنش ١٩۴١در آوريل 
ها در جنوب شرقی آسيا دوخته  های اروپايی چشم به مستعمرات آن در ضعف دولت

دم تعرض شوروی و ژاپن ميان دو کشور امضا بود وارد مذاکره شده و معاهده ع
سازی خود برای حمله به شوروی  ها در حال آماده در همان حال، آلمان] ١٢٣.[شد

 ]١٢۴.[بودند بوده و نيروهای زيادی را در مرز شوروی مستقر کرده
در سوی ديگر هيتلر اعتقاد داشت بريتانيا به اميد آنکه شوروی و اياالت متحده وارد 

از اين رو، او ] ١٢۵.[کند خواهند شد از قبول تسليم و پايان جنگ خودداری میجنگ 
تالش داشت روابط خود با شوروی را مستحکم کرده و اگر در اين امر موفق نبود با 

مذاکراتی جهت بررسی  ١٩۴٠در نوامبر . حمله به شوروی آن را از ميان ببرد
شوروی عالقه خود به . از گشتشرايط شوروی جهت پيوستن به پيمان سه جانبه آغ

اين اتحاد را نشان داد اما درخواست امتيازاتی از فنالند، بلغارستان، ترکيه و ژاپن 
دسامبر  ١٨در نهايت هيتلر در . ها برای آلمان پذيرفتنی نبود داشت که اين خواسته

 ]١٢۶.[سازی تهاجم به شوروی را صادر نمود فرمان آماده ١٩۴٠
  

  ١٩۴١ر تهاجم نيروهای محور به شوروی، سال سربازان آلمانی د
 

نيروهای آلمانی به همراهی نيروهای ايتاليايی و رومانيايی  ١٩۴١ژوئن  ٢٢در 
تهاجم به شوروی را در قالب عمليات بارباروسا آغاز نمودند که مدت کوتاهی بعد 
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هدف اوليه اين تهاجم ] ١٢٧.[فنالند و مجارستان نيز به اين پيکار پيوستند
تصرف مسکو، لنينگراد و اوکراين و هدف غايی تصرف خط ] ١٢٨[فلگيرانهغا

 ١٩۴١تا پايان سال ) يعنی از دريای خزر تا دريای سفيد(آستاراخان - آرخانگلسک
اهداف هيتلر از لشکرکشی نابودی اتحاد جماهير شوروی به ] نيازمند منبع.[بود

از ] ١٢٩][١٣٦[اتیکنی کمونيسم، کسب فضای حي عنوان يک قدرت نظامی، ريشه
و تضمين دسترسی به مواد و منابع مورد ] ١٣٠][١٣٧[طريق اخراج مردمان بومی

 ]١٣١.[نياز برای شکست دشمنان باقی مانده بود
های خود را پيرامون يک ضدحمله  اگرچه ارتش سرخ پيش از آغاز جنگ برنامه

ندهی عالی اما شدت عمليات بارباروسا فرما] ١٣٢[استراتژيک مدون نموده بود؛
در طول تابستان .                          ٔ                                شوروی را مجبور کرد تا شيوه  دفاع استراتژيک را در پيش بگيرد

نيروهای محور ضمن وارد نمودن تلفات سنگين در حوزه نفرات و ادوات به 
  در اواسط ماه اوت فرماندهی عالی نيروی . شوروی، موفق به پيشروی گسترده گشتند

هايی  گروه ارتش مرکز را متوقف کند تا بخش زمينی آلمان تصميم گرفت تا عمليات
از گروه ارتش مرکز به کمک نيروهايی ديگر نيروهای آلمانی در اوکراين و 

آميز انجام گرفت که  در جبهه اوکراين نبرد کيف موفقيت] ١٣٣.[لنينگراد بروند
اين پيروزی خيره کننده . سپاه شوروی گشت ۴      ً                           نهايتا  باعث محاصره و نابودی کامل 

ها جهت تهاجم به کريمه و نواحی صنعتی شرق اوکراين  ه برای را برای آلمانیرا
 ]١٣۴.[هموار کرد

انتقال سه چهارم نيروی زمينی و قسمت عمده نيروی هوايی نيروهای محور از 
بريتانيا را تشويق به تجديد نظر در استراتژی ] ١٣۵[فرانسه و مديترانه به جبهه شرق

] ١٣٧[ژوئيه اتحاد نظامی بريتانيا و شوروی عليه آلمانو در ] ١٣۶[عالی خود نمود
در نتيجه اين تغيير رويه و اتحاد دو دشمن ديرين، ايشان جهت حفظ . شکل گرفت

های نفت به صورت مشترک به ايران حمله کرده و آن را  امنيت داالن ايرانی و چاه
صورت مشترک در ماه اوت نيز بريتانيا و اياالت متحده به ] ١٣٨.[اشغال کردند

 ]١٣٩.[منشور آتالنتيک را امضا نمودند
                                                             ً               در اکتبر اهداف عملياتی مهاجمين در اوکراين و حوزه بالتيک تماما  به وقوع پيوست 
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] ١۴١.[و بندر سواستوپول همچنان در جريان بود] ١۴٠[و تنها محاصره لنينگراد
س از دو ماه پ] ١۴٢[تهاجم به سمت مسکو از سر گرفته شد و نيروهای خسته آلمانی

جنگ سخت و مبارزه با هوای بسيار سرد توانستند به حومه مسکو برسند اما در 
رغم پيشروی گسترده نيروهای محور در  علی] ١۴٣.[جا عمليات متوقف گشت همان

هنوز دو شهر . ها نتوانستند به اهداف اصلی خود دست پيدا کنند خاک شوروی، آن
ای شوروی قرار داشت و قدرت نظامی اصلی مسکو و لنينگراد در دست نيروه
ها توانسته بودند قسمت بزرگی از توانايی  شوروی نه تنها خرد نشده بود بلکه روس

آسا در اروپا  نبرد برق. کم در حال بازيابی و تقويت آن بودند خود را حفظ کنند و کم
 ]١۴۴.[بود پايان يافته

ازگی وارد ميدان نبرد شده که به ت] ١۴۵[در اوايل دسامبر نيروهای ذخيره شوروی
عالوه بر اين اطالعات ] ١۴۶.[بودند برتری عددی را به شوروی اعطا نمودند

داد وجود تعداد اندکی نيرو در شرق دور برای بازداشتن نيروهای  شوروی نشان می
اين نيروهای جديد به شوروی ] ١۴٧.[ژاپنی از تهاجم به خاک شوروی کافی است

دسامبر را داد که نيروهای آلمانی را در تمام  ۵ن در امکان يک ضد حمله سنگي
  ]١۴٨.[کيلومتر به عقب راند ٢٠٠تا  ١٠٠ها  جبهه

 
 )١٩۴١(ور شدن جنگ در اقيانوس آرام  شعله

  
های ميتسوبيشی زيرو متعلق به نيروی دريايی امپراتوری ژاپن بر روی ناو  جنگنده

 هواپيمابر شوکاکو، پيش از تهاجم به پرل هاربر
اياالت متحده معاهدات تجاری خود با ژاپن را ملغی نمود و از ژوئيه  ١٩٣٩ر سال د

ها فشار  فروش سوخت هواپيما به ژاپن را ممنوع کرد که اين محدوديت ١٩۴٠
ها اولين حمله  در همين زمان ژاپنی] ١٠٩.[نمود شديدی را بر اقتصاد ژاپن وارد می

ها پس زده  ر اواخر سپتامبر توسط چينیخود به شهر مهم چانگشا را آغاز نمود که د
رغم نبردهای پراکنده ميان دو طرف جنگ ميان  علی ١٩۴٠در سال ] ١۴٩.[شد

  به همين دليل، برای قطع کردن خطوط ارتباطی . بست رسيده بود ژاپن و چين به بن
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جهت حمله به چين با خارج جهت تضعيف اين کشور و داشتن موقعيت بهتر 
] ١۵٠.[ها شمال هندوچين را اشغال نمودند مستعمرات اروپاييان در شرق آسيا ژاپنی

در نتيجه اين رفتار اياالت متحده به سرعت فروش آهن، فوالد و قطعات مکانيکی را 
  ]١۵١.[به ژاپن تحريم نمود

ی حمله به اس آريزونا متعلق به ناوگان اقيانوس آرام اياالت متحده که در ط ناو يواس
  ١٩۴١دسامبر  ٧              ً             پرل هاربر کامال  از بين رفت، 

در اوت . نيروهای چين ملی ضدحمله وسيعی را آغاز نمودند ١٩۴٠در اوايل سال 
های چينی در چين مرکزی حمالت خود را شروع کردند که در پاسخ  نيز کمونيست

رسيدن ای را اجرا کردند تا از  گيرانه های سخت به آن نيروهای ژاپنی سياست
ها و  اما اختالف ميان کمونيست] ١۵٢.[ها جلوگيری نمايند ملزومات به کمونيست

به اوج رسيد و منجر به درگيری مسلحانه ميان  ١٩۴١گرايان در ژانويه سال  ملی
ايشان گشت و همکاری مشترک آنان برای اخراج نيروهای اشغالگر ژاپنی پايان 

چين آغاز  ١٩مله به سرفرماندهی سپاه ژاپن ح ١١در ماه مارس سپاه ] ١۵٣.[يافت
ها يکبار ديگر سعی  در سپتامبر ژاپنی] ١۵۴.[نمود که در نبرد شانگو پس زده شد

کردند تا طی نبرد دوم چانگشا اين شهر را اشغال کنند و نيروهای چين ملی را 
 ]١۵۵.[شکست بدهند

های اروپايی  درتهای آلمان در اروپا باعث تشويق ژاپن به فشار بيشتر بر ق موفقيت
دولت هلند موافقت نمود تا از هند شرقی هلند . نسبت به جنوب شرقی آسيا گشت

 ١٩۴١                           ٔ                     ها بفروشد اما مذاکرات درباره  ديگر منابع در ژوئن  مقداری نفت به ژاپنی
ژاپن نيروهای خود را به سمت  ١٩۴١در ژوئيه ] ١۵۶.[بدون موفقيت پايان گرفت

موقعيت نيروهای بريتانيايی و هلندی در شرق دور جنوب هندوچين گسيل داشت تا 
های اروپايی  در پاسخ به اين تهديد اياالت متحده، بريتانيا و ديگر دولت. را تهديد کند
جانبه نفتی را عليه ژاپن آغاز  ها ژاپن را توقيف نموده و تحريم همه تمام سرمايه

شرق دور شوروی  در همان زمان برنامه تهاجمی ژاپن عليه] ١۵٨][١۵٧.[کردند
ريزی گشته بود به واسطه  برداری از وضعيت جنگی در غرب برنامه که برای بهره

 ]١۵٩.[ها کنار گذاشته شد همين تحريم
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ژاپن و اياالت متحده درگير مذاکراتی جهت بهبود فضای سياسی  ١٩۴١از اوايل 
غم تالش ر در طول اين مذاکرات علی. پرتنش ميان خود و پايان جنگ در چين بودند

ديد  ژاپن برای ابراز پيشنهادهای جديد اياالت متحده که اين پيشنهادهای را کافی نمی
در همين زمان و به صورت مخفيانه مذاکراتی ] ١۶٠.[زد از پذيرش آن سر باز می

ميان اياالت متحده، بريتانيا و هلند جهت طرح دفاع مشترک در صورت تهاجم ژاپن 
جمهور روزولت  رئيس] ١۶١.[ها در جريان بودبه متصرفات از يکی از کشور

ها اخطار کرد اياالت  نيروهای آمريکايی را در فيليپين را تقويت نمود و به ژاپنی
 ]١۶١.[متحده در برابر تهاجم به کشورهای همسايه واکنش نشان خواهد داد

های بريتانيا، اياالت متحده و هلند قرار گرفته بود و در  ژاپن که در تنگنای تحريم
نوامبر  ٢٠در . گشت مذاکرات نيز راهی برای پيشرفت متصور نبود آماده تهاجم می

وزيری توجو هيدکی قرار داشت آخرين پيشنهاد خود  دولت جديد ژاپن که تحت نخست
نمود در  وجب اين پيشنهاد ژاپن ضمانت میبه م. را به طرف آمريکايی عرضه کرد

ها  های نفتی و ديگر تحريم های اياالت متحده به چين و اتمام تحريم برابر قطع کمک
نيروهای خود را جنوب هندوچين بيرون کشيده و به جنوب شرق آسيا حمله 

نوامبر مبنی بر اين بود که ژاپن بايد بدون  ٢۶پاسخ طرف آمريکايی در ] ١۶٠.[نکند
های غربی پيمان عدم تخاصم امضا  يچ شرطی چين را تخليه نموده و با دولته

هايش  اين برای ژاپن بدان معنی بود که يا بايد از تمام اهداف و برنامه] ١۶٢.[نمايد
برای چين چشم بپوشد يا آنکه منابع مورد نياز خود در مستعمرات هلند را با زور 

توانستند گزينه اول را  به هيچ وجه نمی نظاميان ژاپنی] ١۶۴][١۶٣.[تصاحب نمايد
 ]١۶۵.[ديدند های نفتی را به مثابه اعالن جنگ می بپذيرند و تحريم

ريزی نموده بودند تا با تصرف سريع مستعمرات اروپايی در جنوب  ها برنامه ژاپنی
شرق آسيا يک خط دفاعی که تا ميانه اقيانوس آرام ادامه ميافت را ايجاد کنند چراکه 

توانستند منابع مورد نياز خود را از جنوب شرقی آسيا  ها می ز آن ژاپنیپس ا
استخراج نمايند و در عين حال به راحتی در برابر نيروهای متفقين که در سرتاسر 

مدتی بعد و برای جلوگيری ] ١۶٧][١۶۶.[اقيانوس آرام پراکنده شده بودند دفاع کنند
نامه داشتند تا ناوگان اقيانوس آرام اياالت ها بر از دخالت آمريکا در اين طرح، ژاپنی
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 ١٩۴١دسامبر  ٧در ] ١۶٨.[ها را از فيليپين بيرون برانند متحده را نابود نموده و آن
جنگ اقيانوس آرام با تهاجم نيروهای ژاپنی به موقعيت ) دسامبر به وقت آسيا ٨(

مله به پرل اين لشکرکشی شامل ح] ١۶٩.[نيروهای بريتانيايی و آمريکايی آغاز شد
 ]١٧٠.[و نبرد هنگ کنگ بود] ١۶٩[هاربر، فيليپين، مااليا و تايلند

اين تهاجم باعث شد تا اياالت متحده، بريتانيا، چين، استراليا و چند کشور ديگر به 
اتحاد جماهير شوروی که به شدت . صورت رسمی به ژاپن اعالن جنگ نمايند

بود به مفاد پيمان عدم تخاصم خود مشغول نبردی عظيم با نيروهای محور در غرب 
آلمان نازی و باقی کشورهای محور نيز برای اعالم ] ١٧١.[با ژاپن پايبند ماند

های آلمانی توسط اياالت متحده به  همبستگی با ژاپن و به دليل آنچه که حمله به کشتی
به اياالت متحده آمريکا اعالن ] ١٧٢[شد جمهور روزولت خوانده می فرمان رئيس

  ]١٧٣][١٢٧.[گ نمودندجن
 

 )١٩۴٣– ١٩۴٢(های نيروهای محور  وقفه در پيشروی
  

وزير بريتانيا  جمهور اياالت متحده فرانکلين دالنو روزولت در کنار نخست رئيس
 ١٩۴٣وينستون چرچيل طی کنفرانس کازابالنکا، ژانويه 

يعنی شوروی، چين، بريتانيا و اياالت ] ١٧۴[چهار پاسبان ١٩۴٢در اول ژانويه 
تر اعالميه  های کوچک های در تبعيد و دولت کشور شامل دولت ٢٢متحده به همراه 

يک به  را امضا کردند و موافقت نمودند هيچ] ١٧۵[ملل متحد و منشور آتالنتيک
 ]١٧۶.[صورت جداگانه با نيروهای محور صلح نکنند

حال بحث و بررسی برای انتخاب استراتژی  مقامات متفقين در ١٩۴٢در طول سال 
عالی خود پيرامون جنگ بودند که همه توافق داشتند شکست آلمان بايد هدف اول 

ها خواستار بازگشايی جبهه دوم برای کاهش فشار بر شوروی در شرق  روس. باشد
مند به يک حرکت سر راست و تهاجم به قلب آلمان از  ها نيز عالقه بودند، آمريکايی

گفتند بايد در ابتدا با تهاجم به  ها می در سمت ديگر اما بريتانيايی. ريق فرانسه بودندط
ها را  نواحی پيرامونی آلمان ضمن فرسوده کردن توان نظامی دشمن، روحيه آن
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در نهايت بريتانيا توانست ] ١٧٧.[های مقاومت را تقويت نمود کاهش داد و جنبش
غيرعملی است و  ١٩۴٢اجم به فرانسه در سال اياالت متحده را راضی نمايد که ته

به جای آن بهتر است متفقين به بيرون راندن نيروهای محور از آفريقا تمرکز 
 ]١٧٨.[نمايند

های  متفقين طی کنفرانس کازابالنکا مفاد اشاره شده در اعالميه ١٩۴٣در ابتدای سال 
قيدوشرط را به  يم بیرا بار ديگر مورد تأکيد قرار داده و پيشنهاد تسل ١٩۴٢سال 

ها توافق نمودند عمليات را در حوزه  ها و بريتانيايی آمريکايی. دشمنان خود ارائه دادند
دريای مديترانه ادامه دهند و با حمله به سيسيل و ايتاليا مسيرهای دريای مديترانه را 

هرچند که بريتانيا اصرار داشت عمليات بعدی ] ١٧٩.[به صورت کامل امن نمايند
آمريکا  ١٩۴٣تواند پای ترکيه را نيز به جنگ باز کند اما در ماه مه  ر بالکان مید

تعهد بريتانيا جهت محدود کردن عمليات در حوزه مديترانه برای انتقال نيروها جهت 
  ]١٨٠.[را به دست آورد ١٩۴۴حمله به خاک اصلی ايتاليا و فرانسه در 

 
 )١٩۴٣– ١٩۴٢(اقيانوس آرام 

  
 متفقين: ژاپن؛ قرمز  ٰ:  آبی. ١٩۴٢ها تا اواسط سال  نقشه پيشروی ژاپنی

برمه، مااليا، هند شرقی هلند، سنگاپور و  ١٩۴٢ژاپن و متحدش تايلند تا انتها آوريل 
رابائول را ضمن وارد آوردن تلفات سنگين و گرفتن تعداد زيادی اسير از دست 

ها و  رغم دفاع سرسختانه فيليپينی یدر فيليپين نيز عل] ١٨١.[متفقين خارج نمودند
سقوط کرد و دولت آن به خارج  ١٩۴٢ها اين جزيره نيز در مه  آمريکايی
آوريل طی نبرد  ١۶هزار سرباز بريتانيايی که از روز  ٧در برمه ] ١٨٢.[گريخت

] ١٨٣.[ينانگويانگ به محاصره افتاده بودند توسط سربازان چينی نجات پيدا کردند
ها در نبردهای دريايی  نيز ژاپنی] ١٨۴[چين، جاوه و اقيانوس هند در دريای جنوب

متفقين  ١٩۴٢در ژانويه . موفق بودند و حتی توانستند خاک استراليا را بمباران نمايند
ها را در نبرد چانگشا توسط نيروهای چينی به دست  تنها پيروزی خود بر ژاپنی

نيروهای بريتانيايی و آمريکايی که های مداوم در برابر  اين پيروزی] ١٨۵.[آوردند
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ها با اعتماد به نفس بيش از حد نيروهای خود را تا  آماده نبرد نبودند باعث شد ژاپنی
 ]١٨۶.[حد زيادی پخش کنند

ژاپنی قصد داشتند با يک عمليات آبی خاکی پورت مورزبی را  ١٩۴٢در ابتدای مه 
ها  ژاپنی. استراليا را قطع نمايندتصرف نموده تا مسير ارتباطی ميان اياالت متحده و 

اما پس از نبرد دريای مرجان که در قلب آن دو ناو هواپيمابر آمريکايی قرار داشتند 
ها که اينبار به  تهاجم بعدی ژاپنی] ١٨٧.[مجبور به ملغی کردن اين عمليات گشتند

 سنگ مرجانی ميدوی تا بتوانند خاطر هجوم دوليتل تحريک گشته بودند اشغال آب
ها را نابود کنند که به همين  ناوهای هواپيمابرهای آمريکايی را به تله انداخته و آن

ها، نيروهای خود را جهت اشغال جزاير الوشن به  واسطه و برای انحراف آمريکايی
ها که  اين عمليات در ماه ژوئن شروع شد اما آمريکايی] ١٨٨.[آالسکا اعزام نمودند

ها اطالع  يايی ژاپن را شکسته بودند از نقشه ژاپنیاز اواسط مه کدهای نيروی در
کامل داشته و در نبرد ميدوی پيروزی قاطعی را در برابر نيروی دريايی امپراتوری 

در اواسط ماه مه نيروهای ژاپنی برای مجازات ] ١٨٩.[ژاپن به دست آوردند
ک کرده بودند مانده از بمباران توکيو کم نيروهای چينی که به خلبانان آمريکايی زنده

 ]١٩١][١٩٠.[جيانگشی را آغاز کردند- کارزار چجيانگ
ژاپن که در پس از نبرد ميدوی قسمت اعظم توان تهاجمی خويش را از دست داده  

بود تصميم گرفت تا تالش برای تصرف پورت مورزبی را اينار از طريق زمين در 
تا با تصرف جزاير  ها برنامه داشتند در همين زمان آمريکايی] ١٩٢.[پيش بگيرند

های ابتدايی برای اشغال رابائول که پايگاه  کانال قدم سليمان و به خصوص گوادال
 ]١٩٣.[ها در جنوب شرق آسيا بود را بردارند اصلی ژاپنی

هر دو طرف عمليات خود را در ماه ژوئيه آغاز نمودند اما در اواسط سپتامبر نبرد 
ل گشت و به سربازان در گينه نو دستور داده شد ها تبدي کانال به اولويت ژاپنی گوادال

تا عمليات به سمت پورت مورزبی را متوقف نموده و به سمت شمال جزيره عقب 
گونا با سربازان آمريکايی و استراليايی درگير - بنشينند که در آنجا طی نبرد بونا

کانال به سرعت تبديل به مرکز توجه هر دو طرف گشت و  گوادال] ١٩۴.[شدند
ها وارد اين نبرد شدند تا آنکه در ابتدا سال  يزان بسيار زيادی از سربازان و کشتیم
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در برمه نيز ] ١٩۵.[ها شکست را پذيرفته و از جزيره عقب نشستند ژاپنی ١٩۴٣
اولين عمليات . المنافع دو عمليات اصلی را اجرا نمودند نيروهای کشورهای مشترک

باری داشت و در مه  د که نتايج فاجعهبو ١٩۴٢لشکرکشی به آراکان در اواخر 
عمليات دوم فرستادن ] ١٩۶.[نيروهای متفقين مجبور شدند به هند بازگردند ١٩۴٣

ها از فوريه بود که تا انتهای آوريل ادامه يافت  نيروهای غيرمنظم به پشت خط ژاپنی
  ]١٩٧.[و نتايج مختلفی داشت

 
ٔ       جبهه  شرقی     )١٩۴١٩– ٢۴٣(  

 
ها به همراه متحدان خود  آلمان ١٩۴٢های فراوان، در اوايل سال  با وجود شکست

توانست جلوی يک حمله بزرگ از سوی شوروی را در مرکز و جنوب روسيه 
بگيرد و اراضی که در سال قبلش به دست آورده بودند را کماکان به نفع خود حفظ 

حمله شوروی در کرچ  ها ضمن ايستادگی برابر در ماه مه آلمانی] ١٩٨.[کنند
عليه نقاطی در جنوب روسيه  ١٩۴٢حمله ای را در ژوئن ] ١٩٩[کنينسوال و خاراکو

ترتيب دادند تا عالوه بر حفظ موقعيت در مناطق شمالی و جبهه مرکزی، بر منابع 
ها ارتش جنوب را به دو گروه  آلمان. نفتی قفقاز و جلگه کوبان نيز تسلط پيدا کنند

وه الف ارتش، بر نقاط پايينی رود دن مسلط شده و از جنوب شرقی گر. تقسيم کردند
. به قفقاز حمله کردند، درحالی که گروه ب ارتش به سمت رود ولگا در حرکت بود

 ]٢٠٠.[شوروی بنا کرد تا موضع خود را در استالينگراد در ولگا برپا کند
ً   در اواسط نوامبر، استالينگراد در طی نبردهای شهری تقريبا  به دست نيروهای                                                        

شوروی دومين ضد حمله زمستانی خود را با محاصره نيروهای . آلمانی افتاده بود
هرچند ] ٢٠١[آلمانی در استالينگراد و حمله به روژف در نزديکی مسکو آغاز نمود،

در اوايل ماه فوريه سال ] ٢٠٢.[که حمله دوم به طرزی فاجعه بار شکست خورد
نيروهای آلمانی در استالينگراد . های سنگينی شد ارتش آلمان متحمل خسارت ١٩۴٣

های  و خط مقدم آلمان به پشت موقعيتشان در حمله] ٢٠٣[تحت فشار تسليم شدند
در اواسط فوريه، پس از آنکه از ميزان فشار . تابستان گذشته برگشت داده شد
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ٔ                                نيروهای شوروی کاسته شد، آلمان حمله  سوم خود به خارکف را کليد زد و                                   
  ]٢٠۴.[اماتی در اطراف جبهه شهر کورسک شوروی ايجاد کرداستحک

 
 )١٩۴٣– ١٩۴٢(آتالنتيک و مديترانه /اروپای غربی

  
فاليينگ فورترس متعلق به نيروی هوايی هشتم درحال  ١٧- افکن بوئينگ بی بمب

 ١٩۴٣ام اکتبر ٩بمباران کارخانه فوک ولف آلمان، 
ضعيف فرماندهی نيروی دريايی آمريکا، نيروی دريايی آلمان با استفاده از تصميمات 

با تاخت و تاز به آنها روند کشتيرانی متفقين در سواحل آتالنتيک آمريکا را مختل 
نيروهای مشترک، عمليات بازدارنده کروسيدر را در  ١٩۴١تا نوامبر ]٢٠۵.[کرد

ها را بازپس  شمال آفريقا اجرايی کرده و تمامی تصرفات ايتاليا و آلمانی
ها حمله ای را در ماه ژانويه عليه نيروهای  در شمال آفريقا، آلمان]. ٢٠۶[گرفتند

نشينی بريتانيا تا نوار غزاله  بريتانيايی تدارک ديدند که تا ماه فوريه منجر به عقب
ها بر نبرد حاکم شود که  اين مسئله سبب شد تا آرامشی نسبی به نفع نازی] ٢٠٧[شد،

های  نگرانی] ٢٠٨.[جهت حمالت آينده استفاده کرد آلمان از آن برای آماده کردن خود
های نظامی خود را در ويشی داير کند،  بريتانيا مبنی بر اينکه ممکن است ژاپن پايگاه

حمله ] ٢٠٩.[حمالتی عليه اين جزيره را ترتيب دهد ١٩۴٢باعث شد تا در اوايل می 
ق خاک مصر شوند و نشينی در عم متحدين به ليبی باعث شد تا متفقين مجبور به عقب

ً                                      اين روند تاجايی ادامه پيدا کرد که نهايتا  نيروهای محور در جريان نبرد المعالمين                                          
در اين قاره، حمله کماندوهای متفقين بر اهدافی استراتژيک ] ٢١٠.[متوقف شدند

باعث تشديد فاجعه ديپ رايد شد و نشان داد که نيروهای غربی متفقين در اجرای 
در غرب اروپا تحت شرايطی که از نظر تجهيزات و امنيت های حمله  عمليات

، متفقين موفق شدند تا ١٩۴٢در اوت ]٢١١.[سازی نشدند، ناتوان هستند عملياتی آماده
را دفع کنند و تدارکات الزم را به ] ٢١٢[به هرقيمت نبرد دوم العلمين

خود به  چند ماه بعد متفقين حمله] ٢١٣.[شدگان جزيره مالت تحويل دهند محاصره
نشينی کرده و حرکت خود  مصر را ترتيب دادند و نيروهای محور را مجبور به عقب
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اين حمله اندکی پس از فرود نيروهای ]٢١۴.[به سوی غرب ليبی را آغاز کردند
آمريکايی در شمال آفريقای فرانوسی که منجر به پيوستن اين مناطق به - انگليسی

لر در پاسخ به ازدست دادن مستعمره هيت] ٢١۵.[اراضی متفقين شد کليد خورد
اگرچه . مثل زد به فرانسه با تدارک ديدن حمله ای برای اشغال ويشی دست به مقابله

بس نکردند اما موفق شدند تا  نيروهای ويشی اقدامی برای مقابله عليه اين نقص آتش
ای محور نيروه. ناوگان خود را پيش از آن که به دست نيروهای هيتلر بيفتد نابود کنند

به دست نيروهای متفقين  ١٩۴٣نشينی کردند، که البته در می  در آفريقا به تونس عقب
نيروهای بريتانيايی و آمريکايی ائتالفی برای بمباران نقاط  ١٩۴٣در ژوئن . فتح شد

استراتژيک عليه آلمان، با هدف تضعيف اقتصاد جنگی، تضعيف روحيه حريف و 
بمباران هامبورگ آغاز اين حمالت بود که . ديدند های ساکنين تدارک تخريب خانه

 .های سنگين بر زيرساختهای اين مرکز صنعتی مهم شد منجر به وارد آمدن خسارت
 )١٩۴۴– ١٩۴٣(            ٔ                 پيشرفت دوباره  نيروهای متفقين 

  
اس  دی داونتلس درحال گشت زنی بر فراض يواس بی هواپيمای داگالس اس

در طی نبرد جزاير ) ٢- وی سی(لکسينگتون اس  و يواس) ۵۶- بی بی(واشينگتن 
 ١٩۴٣گيلبرت و مارشال، 

های اقيانوس  کانال متفقين چندين عمليات عليه ژاپن را در آب پس از عمليات گوادال
نيروهای آمريکايی و کانادايی برای از بين بردن  ١٩۴٣در ماه مه . آرام ترتيب دادند

لی زود، اياالت متحده که از خي] ٢١۶.[نيروهای ژاپنی در الوشن اعزام شدند
همراهی نيروهای استراليايی و نيوزلندی برخوردار بود عملياتی بزرگ را برای 

های تسليم شده ترتيب داد و محيط پيرامونی  غرق کردن رابول با محاصره جزيره
تا ] ٢١٧.[اقيانوس آرام در پيرامون ژاپن در جزاير مارشال و گيلبرت را اشغال کرد

طور پايگاه اصلی  ، متحدين به هردو هدف خود رسيدند و همين١٩۴۴پايان مارس 
در ماه آوريل نيز متفقين . ژاپن در تورک در جزاير کارولين را نيز تخليه کردند

 ]٢١٨.[گيری گينه غربی آغاز کردند عملياتی را برای بازپس
ان در اتحاد جماهير شوروی، هم آلمان و هم نيروهای شوروی بهار و اوايل تابست
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 ۴در . را صرف آماده شدن برای نبردی بزرگ در مرکز روسيه کردند ١٩۴٣
ظرف تنها . آلمان به نيروهای شوروی در اطراف کورسک حمله کرد ١٩۴٣ژوئيه 

از هيتلر ] ٢١٩[يک هفته، نيروهای آلمانی، خسته از دفاع منظم و قدرتمند شوروی
ه هيتلر عملياتی را پيش از نايل اين اولين باری بود ک. دستور لغو عمليات را گرفتند

اين تصميم هيتلر تاحدی نيز ] ٢٢٠.[کرد آمدن به موفقيت تاکتيکی يا عملياتی لغو می
های پياپی  ژوئيه و شکست ٩تحت تأثير حمالت نيروهای غربی متفقين به سيسيل در 

 ]٢٢١.[ايتاليا بود که منجر به برکناری و دستگيری موسولينی در اواخر ماه شد
، شوروی ضد حمله ای عليه آلمان ترتيب داد که در نتيجه آن نه ١٩۴٣ژوئيه  ١٢در 

ها را در شرق نيز گرفتار  ها گرفت، که آن تنها هرگونه شانس پيروزی را از آلمان
و ابتکار عمل ] ٢٢٢[پيروزی شوروی در کورسک پايانی بر برتری آلمان بود. کرد

ها تالش کردند تا با عجله  آلمان] ٢٢۴][٢٢٣.[در جبهه شرقی را نيز به دست گرفت
موقعيتشان در جبهه شرقی، که در امتداد استحکامات خط پنتر ووتان بود را تثبيت 

داد شد و ابتکار  پيروزی شوروی در کورسک نمايانگر پايان برتری آلمان قلم. کنند
ه آلمانها تالش کردند تا موقعيتشان در جبه. عمل در جبهه شرقی را به روسيه داد

شرقی را بهبود بخشند اما شوروی تالششان را در اسمولنسک و با عمليات دنيپر 
 ]٢٢۵.[ناکام نمود

  
  ١٩۴٣دسته سربازان ارتش سرخ در طی نبرد کورسک، 

 
بس موقت ايتاليا، به خاک اين کشور  ، متفقين غربی پس از آتش١٩۴٣در سوم اکتبر 

منظور تالفی، با خلع سالح کردن ها به  آلمان با کمک فاشيست] ٢٢۶.[يورش بردند
ای بودند، کنترل نظامی  نيروهای ايتاليايی که در بسياری از نقاط بدون دستور ويژه

و يک سلسله خطوط دفاعی را ايجاد ] ٢٢٧[مناطق ايتاليا را در دست گرفت
همچنين نيروهای ويژه آلمانی، موسولينی را که بازداشت شده بود نجات ] ٢٢٨.[کرد
نشانده  بالفاصله در ايتاليايی که به اشغال آلمانها درآمده بود حکومتی دستاو . دادند

که اين مسئله خود پيش ] ٢٢٩[تحت عنوان جمهوری اجتماعی ايتاليا را ايجاد کرد



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٣٧                                                                             ٢١    دق ، 

  

  

  

متفقين تا هنگام رسيدن به خط دفاعی اصلی . زمينه وقوع جنگ شهری ايتاليا شد
 ]٢٣٠.[گر جنگيدندآلمان در اواسط نوامبر، در چندين خط مقدم دي

، اقدامات متقابل ١٩۴٣در ماه می . ها در اقيانوس اطلس نيز تحميل شد عمليات آلمان
متفقين به طرز چشمگيری افزايش يافت، تاجايی که زيردريايی آلمانی پس از متحمل 

در نوامبر ] ٢٣١.[شدن تلفات بسيار ناچار به توقف موقتی عمليات اقيانوس اطلس شد
سيک در قاهره و - ن دی روزولت و وينستون چرچيل با چيانگ کای، فرانکلي١٩۴٣

های  کنفرانس پيشين، سياست] ٢٣٢.[سپس با جوزف استالين در تهران مالقات کردند
ريزی  و برنامه] ٢٣٣[باز پسدهی اراضی ژاپنی پس از جنگ را مشخص کرد

مل اين در حالی که کنفرانس دوم شا] ٢٣۴[نظامی برای نبرد برمه را دربرداشت،
به اروپا حمله کرده و پس از آن اتحاد  ١٩۴۴بود که متفقين غربی بايستی در سال 

 ]٢٣۵.[ها به ژاپن اعالن جنگ دهد جماهير شوروی بايد سه ماه پس از شکست آلمان
ها در حالی که منتظر  ، درطول هفت هفته از جنگ چانگد، چينی١٩۴٣از نوامبر 

ردند تا به قيمتی گزاف وارد يک جنگ کمک متفقين بودند ژاپن را مجبور ک
، متفقين سلسله حمالتی را ١٩۴۴در ژانويه ] ٢٣٨][٢٣٧][٢٣۶.[فرسايشی شود

عليه خط در مونته کاسينو صورت دادند و سعی کردند با فرود در آنزيو از جناح 
 ]٢٣٩.[خارجی به دشمن ضربه بزنند

وهای آلمانی در ، نيروهای شوروی يورشی وسيع عليه نير١٩۴۴ژانويه  ٢٧در 
ً                                             لنينگراد را آغاز کردند و نهايتا  به بزرگترين و مرگبارترين محاصره تاريخ پايان                                 

حمله فوق پيش از جنگ در مرز استونی توسط گروه ارتش شمالی با ] ٢۴٠.[دادند
] ٢۴١.[هايی که اميد به استقالل دوباره کشورشان داشتند متوقف شد کمک استونيايی

در . ات متعاقب شوروی در منطقه دريای بالتيک را گرفتاين توقف، سرعت عملي
، شوروی کريمه را آزاد کرد، تا حد زيادی نيروهای محور را از ١٩۴۴اواخر می 

اوکراين خارج کرده و به رومانی يورش برد که البته توسط نيروهای محور دفع 
دادن به چندين آميز بود و به قيمت اجازه  حمالت متفقين به ايتاليا موفقيت] ٢۴٢.[شد

 ]٢۴٣.[ژوئن، روم فتح شد ۴نشينی، در  لشکر آلمانی برای عقب
، ١٩۴۴در مارس سال . های پياپيی داشتند متفقين در سرزمينهای آسيايی موفقيت
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و اندکی بعد ] ٢۴۴[ها دو حمله را يکی عليه نيروهای انگليسی در آسام هند ژاپنی
] ٢۴۵.[ايمفال و کوهيما صورت دادندالمنافع در  حمله ای را عليه مواضع مشترک

، نيروهای بريتانيايی ضدحمله ای را ترتيب دادند که منجر شد ١٩۴۴در ماه مه 
و نيروهای چينی که در ] ٢۴۵[نشينی کنند سربازان ژاپنی تا ماه ژوئيه به برمه عقب

به شمال برمه يورش برده بودند، سربازان ژاپنی در مييتکينا را  ١٩۴٣اواخر سال 
دومين حمله ژاپن به چين با هدف نابودی نيروهای اصلی ] ٢۴۶.[اصره کردندمح

های متفقين انجام  آهن قلمرو ژاپن و تصرف فرودگاه ارتش چين، تأمين امنيت راه
ها استان هنان را فتح کرده و حمالت جديدی به  تا ماه ژوئن، ژاپنی] ٢۴٧.[شد

  ]٢۴٨.[چانگشا در استان هونان را کليد زدند
 

ٔ                     کردن حلقه  محاصره توسط متفقين  تنگ         )١٩۴۴( 
  

سازی  نيروهای آمريکايی در نزديکی ساحل اوماها در طول نبرد نرماندی در پياده
 ١٩۴۴ژوئن  ۶در نرماندی، 

، پس از سه سال فشار مداوم از سوی )معروف به روز دی( ١٩۴۴ژوئن  ۶در 
پس از . له کردندمتفقين غربی به شمال فرانسه حم] ٢۴٩[اتحاد جماهير شوروی،

انتصاب چند واحد متفقين از ايتاليا، آنها همچنين به جنوب فرانسه يورش 
های ارتش  آميز بودند و منجر به شکست يگان استقرار نيروها موفقيت] ٢۵٠.[بردند

های محلی و همکاری  اوت به واسطه مقاومت ٢۵پاريس در . آلمان در فرانسه شدند
و به تحت فرماندهی ژنرال چارلز دوگل هدايت نيروهای آزاد فرانسوی که هرد

و متفقين نيز در باقی سال به عقب راندن نيروهای آلمانی از ] ٢۵١[شدند آزاد شد می
يک عمليات گسترده هوايی برای نفوذ به شمال آلمان که . اروپای غربی را ادامه دادند

ن غربی به کندی پس از آن متفقي] ٢۵٢.[از هلند کليد خورده بود با شکست مواجه شد
وارد مرزهای آلمان شدند اما پس از يک حمله گسترده با نام عمليات ملکه، نتوانستند 

در ايتاليا، پيشروی متفقين بابت برخوردن به آخرين . از رودخانه روهر عبور کنند
 ]٢۵٣.[ها سرعت خود را از دست داد خطوط دفاعی مهم آلمان
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                              ً به بالروس را صورت داد که تقريبا   ژوئن، شوروی يک حمله استراتژيک ٢٢در 
خيلی زود، شوروی حمالتی ] ٢۵۴.[کل گروه مرکزی ارتش آلمان را نابود کرد

های ارتش  ها ترتيب داد که منجر به شکست و خروج دسته استراتژيک را عليه نازی
شوروی کميته آزادی ملی لهستان را با . آلمان از اوکراين غربی و لهستان شرقی شد

. ال کنترل بر قلمرو لهستان و مبارزه با آرميا کرجيوا لهستانی تشکيل دادهدف اعم
ارتش سرخ شوروی در محدوده پراگا در سوی ديگر رود ويستوال مانده بود و 

ها را که توسط آرميا کراجوا  منفعالنه سرکوب خيزش مردمی در ورشو توسط آلمان
ها  سلواکی نيز توسط آلمانیقيام ملی در ا] ٢۵۵.[کرد شروع شده بود را نظاره می

هايی  حمله استراتژيک ارتش سرخ به شرق رومانی بخش] نيازمند منبع.[سرکوب شد
عمده از نيروهای آلمانی را نابود کرد و کودتايی موفقی در رومانی و بلغارستان را 

 ]٢۵۶.[باعث شد و به دنبال اين تغييرات، کشورهای فوق به سوی متفقين گرويدند
های ارتش شوروی با ورود به يوگسالوی باعث  ، دسته١٩۴۴سال  در سپتامبر

های اف و ای در يونان، آلبانی و يوگسالوی شدند، پيش  آسای گروه نشينی برق عقب
های پيشرو پارتيزان تحت  با اين حساب، کمونسيت] ٢۵٧.[از اين که از هم جدا شوند

های  آميز گروه موفقيت رهبری مارشال جوسيپ بروز تيتو، که در سابقه خود رهبری
در دست داشت، بخش عمده  ١٩۴١ها را از سال  مبارز چريکی عليه اشغالگری

يوگسالوی را به کنترل خود درآورد و اقدامات عليه نيروهای آلمانی در جنوب را با 
در شمال صربستان، ارتش سرخ، با مايت محدود نيروهای . تأخير مواجه کرد

ها کمک  اکتبر به پارتيزان ٢٠پايتخت بلگراد در بلغاری، در آزادسازی مشترک 
ای را عليه مجارستان تحت اشغال آلمان  پس از چندی، شوروی حمله گسترده. کرد

برخالف توفيقات ] ٢۵٨.[ادامه يافت ١٩۴۵انجام داد که تا سقوط بوداپست در فوريه 
شوروی در ها عليه حمالت  فراوان شوروی در بالکان، مقاومت تند تيز فنالندی

بس  کارولين ايسموس، اشغالگری شوروی را دفع کرد و در شرايطی متعادل آتش
هرچند فنالند ناچار به اعالن جنگ عليه متحد ] ٢۵٩[شوروی و فنالند را منجر شد،
 ]٢۶٠.[سابق خود، آلمان نازی، گرديد
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 ١٩۴۴ اکتبر ٢٠آرتور در حال بازگشت به فيليپين در نبرد ليته،  ژنرال داگالس مک
المنافع در جنوب شرقی آسيا محاصره  ، نيروهای مشترک١٩۴۴با شروع ژوئيه سال 

ها را به سمت رودخانه چيندوين عقب  ها را در آسام دفع کردند و ژاپنی ژاپنی
در سپتامبر . ها ميتکيانا را به اشغال خود درآوردند و در حالی که چينی] ٢۶١[رانده
                                    ً نگ را تصرف کرده و جاده برمه را مجددا  ، نيروهای چينی کوه اسو١٩۴۴سال 

ها توفيق بيشتری داشتند و در نهايت توانستند چانگشا  در چين، ژاپنی] ٢۶٢.[گشودند
خيلی ] ٢۶٣.[را در ميانه ژوئن و هنگيانگ را تا اوايل اوت به تصرف خود درآورند

صلی برابر زود، به استان گوانگژی حمله کردند و تا پايان ماه نوامبر در نبردهای ا
و بين نيروهای خود در ] ٢۶۴[نيروهای چينی در گيلين و ليوژو به پيروزی رسيدند

 ]٢۶۵.[چين و هندوچين پل ارتباطی برقرار کردند
در اقيانوس آرام، نيروهای آمريکايی همچنان به فشارهايشان در اطراف اراضی 

ه در جزاير ماريانا و ، آنها حمله خود علي١٩۴۴در اواسط ژوئن . ها ادامه دادند ژاپنی
. پاالئو را کليد زده و قاطعانه نيروهای ژاپنی را در نبرد دريای فيليپين شکست دادند

های هوايی  وزير ژاپن، هيدکی توجو شد و پايگاه اين شکستها منجر به استعفای نخست
های سنگين به سرزمين ژاپن  اياالت متحده را برای انجام حمالت شديد بمب افکن

در اواخر اکتبر، نيروهای آمريکايی به جزيره ليايت فيليپينی يورش برده و . ردآماده ک
اندکی بعد نيروهای دريايی متفقين پيروزی بزرگ ديگری را در نبرد خليج ليته، يکی 

  ]٢۶۶.[از بزرگترين نبردهای دريايی تاريخ به دست آورد
  

 )١٩۴۵– ١٩۴۴(سقوط نيروهای محور و پيروزی نيروهای متفقين 
  

 
روزولت، ژوزف . وينستون چرچيل، فرانکلين دی, ١٩۴۵کنفرانس يالتا فوريه 

، آلمان در جبهه غربی با استفاده از بخش عمده ١٩۴۴دسامبر  ١۶در  استالين
هايش را برای انجام يک ضدحمله با هدف  نيروهای باقی مانده خود آخرين تالش

مرز فرانسه صورت داد و ايجاد شکاف بين نيروهای متفقين غربی در اردنس و 
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بخش عمده نيروهای متفقين را به محاصره درآورد و بندر تأمين نيازهای اساسی آنها 
در آنتورپ را متصرف کرد تا بتواند از آن به عنوان امتيازی برای نيل به يک توافق 

تا ماه ژانويه، اين عمليات بدون نايل آمدن به هرگونه از ] ٢۶٧.[سياسی استفاده کند
در ايتاليا، متفقين غربی در پس خطوط دفاعی ] ٢۶٧.[اف استراتژيکش دفع شداهد

ها به  ، اتحاد جماهير، به همراه لهستانی١٩۴۵در ميانه ژانويه . آلمانها متوقف شدند
لهستان حمله کرده و از ويستوال به سوی رودخانه اودر در در آلمان پيشروی کرده و 

فوريه، شوروی، بريتانيا و اياالت متحده  ۴در ] ٢۶٨.[پروس شرقی را نيز گرفتند
آنها درخصوص نحوه اشغال آلمان پس از جنگ . در کنفرانس يالتا گرد هم آمدند

 ]٢۶٩.[توافق کرده و بناکردند تا شوروی نيز به جنگ عليه ژاپن پيوندد
در ماه فوريه، شوروی وارد سيلزی و پومرانيا شد، در حالی که متفقين غربی نيز 

در ماه مارس، متفقين . غرب آلمان شدند و راه رودخانه راين را بستند وارد خاک
غربی با عبور از رودخانه راين در شمال نيروهای گروه ب ارتش آلمان را محاصره 

در اوان ماه مارس، آلمان آخرين حمله بزرگ خود عليه نيروهای ] ٢٧٠.[کردند
ظت از آخرين ذخاير نفتی هدف از اين حمله حفا. شوروی در مجارستان را کليد زد

ظرف دو هفته، حمله دفع شده و . گيری بوداپست بود طور بازپس خود و همين
در اوايل ماه . شوروی با پيش رفتن تا شهر وين آنجا را به تصرف خود درآورد

  آوريل، ميروهای شوروی کونيگسبرگ را فتح کردند، در سوی ديگر متفقين غربی 
نيز سرانجام به ايتاليا هجوم برده و سراسر آلمان غربی در هامبورگ تا نورنبرگ را 

ام آوريل در ٢۵نيروهای آمريکايی و شوروی در . به تصرف خود درآوردند
رودخانه البه به هم رسيده و چند محموله تصرف نشده را در جنوب آلمان و اطراف 

 .برلين رها کردند
ر اواخر آوريل به برلين يورش برده و شهر را نيروهای شوروی و لهستانی د

 ٣٠در . آوريل تسليم شدند ٢٩در ايتاليا، نيروهای ايتاليايی در . محاصره نمودند
های آلمان قلم داد  آوريل، ساختمان رايشتاگ فتح شد و اين نشان شکست نظامی نازی

 .می تسليم شد ٢پادگان نظامی برلين در ] ٢٧١.[شد می
  ام آوريل، مقام رياست جمهوری ١٢در . تحول در رهبری رخ داد در اين دوره چند
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اياالت متحده، تئودور روزولت درگذشت و هری اس ترومن تحت عنوان جانشين او 
  های ايتاليی کشته  آوريل بنيتو موسولينی توسط چريک ٢٨در . به قدرت رسيد

کرده و درياساالر دوروز بعد، هيتلر در جريان محاصره برلين خودکشی ] ٢٧٢.[شد
 ]٢٧٣.[کارل دونيتس جانشين وی گرديد

قيدوشرط در اروپا در روز هفتم و هشتم می امضا شد که تا انتهای هشتم می  تسليم بی
می به مقاومت ادامه  ١١گروه مرکزی ارتش آلمان تا ] ٢٧۴.[ماه عملی شود

 ]٢٧۵.[داد
توسط ارتش سرخ فتح  ١٩۴۵ساختمان رايشتاگ آلمان پس از آن که در سوم ژوئن  

 شد
المنافع فليپينی  ها به همراه نيروهای مشترک در صحنه نبرد اقيانوس آرام، آمريکايی

. پاکسازی نمودند ١٩۴۵کردند و ليت را تا پايان آوريل  در خاک فليپين پيشروی می
. به لوزون رسيدند و مانيل را نيز تا ماه مارس پس گرفتند ١٩۴۵آنها تا ژانويه سال 

درهمين ] ٢٧۶.[در ميندانائو و ساير جزاير فليپين تا پايان جنگ ادامه داشت نبرد
حال، نيروی هوايی اياالت متحده برای تضعيف روحيه مردم و از بين بردن صنعت 

زا بر فراز شهرهای مهم و استراتژيک ژاپن  در ژاپن اقدام به انداختن بمبهای آتش
ٔ               مارس حمله  هوايی وسيعی ب ١٠و  ٩در . کرد ر فراز توکيو صورت گرفت که         

 ]٢٧٧.[مرگبارترين بمباران هوايی متعارف در طول تمام تاريخ برآورد شد
های نفتی آنجا  ، نيروهای استراليايی در بورنئو فرود آمدند و ميدان١٩۴۵در ماه مه 

نيروهای بريتانيايی آمريکايی و چينی، ژاپن را در . را به تصرف خود درآوردند
مارس برای رسيدن به رانگون تالش  ٣دادند و بريتانيا در  شمال برمه شکست

 ۶ای را در غرب هونان آغاز کردند که بين  نيروهای چينی ضدحمله] ٢٧٨.[کرد می
نيروی دريايی آمريکا به همراه نيروهای آبی خاکی . رخ داد ١٩۴۵ژوئن  ٧آوريل تا 

در انتهای ژوئن  نيز با حرکت به سوی ژاپن ايووجيما را تا ماه مارس گرفته و
های آمريکايی واردات  در همين زمان زيردريايی] ٢٧٩.[اوکيناوا را تصرف کردند

ژاپن را فلج کرده و توانايی تأمين نيازهای اساسی نيروهايی که خارج از ژاپن 
در يازدهم ژوالی، رهبران متفقين در ] ٢٨٠.[جنگيدند را به شدت کاهش دادند می
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های پيشين خود با آلمان تأکيد            ً             آنها مجددا  بر توافقنامه. دپوتسدام آلمان ديدار کردن
                              ً                          های آمريکا، انگليس و چين مجددا  خواستار تسليم بی قيد شرط  و دولت] ٢٨١[ورزيده

ٔ                                        گزينه  جايگزين برای ژاپن، ويرانی سريع و کامل «ژاپن شدند و بيان کردند که      
انتخابات عمومی خود را در طول همين کنفرانس بود که انگلستان نيز ] ٢٨٢.[»است

وزيری وينستون چرچيل  برگزار نمود و کلمنت اتلت را جايگزين نخست
 ]٢٨٣.[نمود

ٔ                    ای تاريخی از لحظه  امضای سند تسليم بی نگاره قيد و شرط آلمان نازی توسط فيلد                  
مارشال ويلهلم کايتل، فرمانده ستاد فرماندهی عالی ورماخت و وزير جنگ رايش 

 .ارتش سرخ در کارلسهورشت، برلينسوم در مقر ستاد 
ٔ                                     لحظه  امضای سند قرارداد تسليم آلمان ساعت  ٔ         دقيقه  شامگاه  ۴۵و  ٢٣     ١٩۴۵مه  ٨    

 ]٢٨۴.[است ميالدی به ثبت رسيده
 

وزيرخارجه امپراتوری ژاپن درحين امضای قرارداد تسليم ژاپن برروی عرشه 
 .اس ميزوری کشتی آمريکايی يواس
تواند شرايط مذاکره را به گونه ای پيش ببرد که در شرايط  میژاپن که باور داشت 

در اوايل اوت، ] ٢٨۵.[مطلوب تری تسليم شود، تسليم بی قيد شرط را رد نمود
در اثنای . های اتمی خود را روی دو شهر ناکازاکی و هيروشيما انداخت آمريکا بمب

روهای ژاپنی در دو بمباران اتمی، شوروی براساس مفاد عهدنامه يالتا، به ني
منچوری حمله کرد و ارتش کوانتونگ را که بزرگترين نيروهای نظامی ژاپن را 

بدين ترتيب رهبران ارتش امپراتوری ژاپن ] ٢٨۶.[شد را شکست داد شامل می
همچنين ارتش سرخ ] ٢٨٧.[متقاعد شدند تا شرايط تسليم بی قيد شرط را بپذيرند

، ١٩۴۵اوت  ١۵در . ريل را تصرف نمودبخش جنوبی جزيره ساخالين و جزاير کو
ژاپن تسليم شد و مدارک تسليم سرانجام در خليج توکيو بر عرشه کشتی جنگی آمريکا 

به امضا رسيد و به جنگ پايان  ١٩۴۵يو اس اس ميزوری در دوم سپتامبر 
  ]٢٨٨.[داد
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 فصل دوم 

  

 سقوط رضاشاه ١٩۴١اوضاع ايران در سال : فصل دوازدهم
  
  
اسناد وزارت امور خارجه آمريکا درباره اوضاع و احوال ايران در اواخر اشاره  

حکومت رضا شاه نشان می دهد که بعد از بيست سال غارت و وحشيگری انگليسی 
. ها و شريک شان رضا شاه، از ايران فقط برهوتی از فقر و قحطی باقی مانده بود

ماعی و شورش مردم شاهد ناآرامی های اجت ١٩۴١و  ١٩۴٠تهران در سال های 
برای همه ناظران خارجی مسلم بود که رضا شاه  ١٩٣٩در سال . برای نان بود

ِ                                       خود  شاه هم اين مسئله را حس کرده بود، ولی . روزهای آخر حکومتش را می گذراند   
و شرح برخی از  - تالش های مذبوحانه ای که برای نجات رژيم متزلزلش انجام داد

فقط موجب تضعيف بيشتر  - يک آمريکا آمده استآنها در گزارش های ديپلمات
 . موقعيتش شد

رضا شاه که می ديد قدرت دارد از دستش خارج می شود و اوضاع به سرعت رو 
ون انگرت، . سی. به وخامت گذاشته است، سانسور و سرکوب را شدت بخشيد

د و منتشر ش ١٩٣٩اکتبر  ١۶کاردار آمريکا، اعالميه وزارت داخله را که در تاريخ 
اشخاصی که به «: در همه روزنامه های تهران به چاپ رسيده ترجمه کرده است

منظور تشويش اذهان مبادرت به نشر اکاذيب می کنند بدانند که نشر اکاذيب ممنوع 
                                           ً              اشخاص را تحت تعقيب قانونی قرار داده و شديدا  مجازات خواهد  بوده و پليس اين

  :انگرت در اين باره می نويسد» .کرد
  

ً                        غالبا  تصور می کنند که انتشار اين اخطار عمدتا  به سبب شايعات کم و بيش  مردم                                        ً      
. نگران کننده ای است که درباره اهداف و مقاصد اتحاد شوروی بر سر زبان هاست
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البته در حکومت های استبدادی نظير حکومت شاه، که هيچوقت به مردم اجازه نمی 
ناچار بيشتر از آن که حقايق انتشار  دهد تصوير درستی از وضعيت داشته باشند،
 - با توجه به سانسور شديد مطبوعات. يابد، شايعات هر روز دهان به دهان می گردد

مردم رنج کشيده ايران  - که از زمان شروع جنگ به مراتب شديدتر هم شده است
اين مردم که سالهاست ذهنشان را . ديگر به فضای ابهام و رمز و راز عادت کرده اند

حرف های نيمه راست و نيمه دروغی که فقط به درد پنهان ساختن حقايق می  با
خورد مشوش ساخته اند، چاره ای ندارند جز اينکه در مواقع بحرانی و خطر داستان 
. هايی را باور کنند که در مواقع عادی آن را شايعاتی بيش نمی دانند و قبول نمی کنند

حتی خفه کردن زمزمه های مردم با  بنابراين شک دارم که تالش کنونی برای
  )١.(مجازات قانونی، اثری داشته باشد

  
رضا شاه که فهميده بود ديگر سرکوب به تنهايی نمی تواند او را در قدرت نگاه دارد، 

انگرت نمونه زير . به فکر تقويت موقعيتش با تزريق آزادی های ناچيز به جامعه افتاد
قانون  ۵۵بر طبق ماده «: سيد، گزارش کرده بودرا که در همه روزنامه ها به چاپ ر

زندانی که  ٩٢جزا، و به توصيه کفيل وزارت عدليه، اعليحضرت همايونی با عفو 
در محاکم صالحه محکوم شده اند و در زندان تهران به سر می برند موافقت کرده 

ه ميزان است؛ در نتيجه بيست تن از اين زندانيان آزاد شده، و بقيه نيز پس از محاسب
اين زندانيان به  همه«: انگرت می افزايد» .تقليل احکام شان بزودی آزاد خواهند شد

ً                     تقريبا  چهل سال بعد، در سال ) ٢(».بودن محکوم شده بودند» کمونيست«جرم        
، پسر رضا شاه و جانشين او نيز در تالش برای ايجاد يک فضای باز سياسی ١٩٧٨

ناظران به هر دوی اين تالش . سی را آزاد کردو نجات رژيم متزلزلش زندانيان سيا
 . ها که نتيجه ضعف بود با ديده تحقير نگريستند

، در جلسه شرفيابی هيأتی از نمايندگان مجلس در کاخ ١٩۴٠ژوئن  ٢٩روز شنبه، 
سعدآباد، و در حضور خبرنگاران، رضا شاه با متهم ساختن دولت به اينکه مردم را 

نها را برای روزهای سختی که مملکت در پيش دارد آماده محرم راز خود ندانسته و آ
نکرده است، نمايندگان مجلس را مبهوت ساخت و محافل سياسی و ديپلماتيک تهران 
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او خواستار بيداری افکار عمومی و اطالع مردم از وضعيت . را حيرت زده کرد
                                              ّ        رضا شاه همچنين گفت که ديگر از دست مقامات متمل قی که در. مملکت شد

حضورش تعظيم و او را اعليحضرت خطاب می کنند و می گويند که خاطر مبارک 
بجز مالمت های «طبق گزارش انگرت، در اين نطق . آسوده باشد، خسته شده است

انگرت رژيم رضا » .                 ً                                    وقيحانه حضار، اصال  از آن شاهی که می شناختيم نشانی نبود
توصيف می کند و می » نظامیيک ديکتاتوری نظامی با دفتر تبليغات غير«شاه را 

 : افزايد
هيچکس انتظار اين اظهارات انقالبی را از شاه نداشت و به همين دليل جار و جنجال 

وزارت امور خارجه آنقدر با نظرات من درباره شاه، هيأت دولت، و . زيادی به پا شد
مجلس آشناست که بداند فقط يک شوک بزرگ می تواند شاه را مجبور به گفتن 

وقتی اين ديکتاتور خودکامه که قدرت را با سرکوب . هايی کند که روز شنبه گفتچيز
همه دشمنان و حذف کليه آزادی های فردی دردست گرفته، ناگهان اعالم کند که 
ِ  اوضاع کنونی تقصير دولت است، و يا اين آدم مستبد که مردم  بی صدا و مطبوعات                    ِ                                                      

ی و تملق تمام عيار بوده اند، ناگهان ناچار به چاپلوس بحال کنترل شده مملکتش تا
                  ّ                                                        اعالم کند که از تمل ق ها خسته شده است و از مجلس و مطبوعات بخواهد تا مردم را 

البته هنوز . برای شنيدن حقيقت آماده کنند، البد تحوالت سياسی عميقی رخ داده است
ک های شوم  َ           خيلی زود است که بدانيم دقيقا  چه چيزی توجه شاه را به ت ر  َ                         ً روبنای                             

شايد شاه اميدوار است با اعتماد کردن به مجلس و . ...دولتش جلب کرده است
مطبوعات، فضای سالم تری را بر زندگی مردم حاکم و شکاف کنونی بين رژيم و 

  )٣.(توده های مردم را پر کند
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  کمبود نان در تهران 

 
، ايران شاهد ١٩٣٩- ١٩۴١در واپسين سال های حکومت رضا شاه، يعنی سال های 
کمبود شديد نان در تهران . اوضاع اقتصادی، سياسی و اجتماعی فالکت باری بود

      ِ           دريفوس  پسر، وزير . لوييس جی. رنج مضاعفی برای اين مردم محروميت کشيده بود
 : مختار آمريکا، اوضاع اينگونه توصيف می کند

ً                                                 تراما  به اطالع می رساند که کمبود شديد گندم که از پاييز اح در سرتاسر  ١٩۴٠     
ايران شايع بود، با واردات گندم از هند تا حدودی تخفيف يافته و از بروز يک بحران 

تازه معلوم شده است که وخامت اوضاع در نتيجه کمبود . جدی جلوگيری شده است
به موقع دست به واردات گندم از هند نمی زد گندم تا چه حد بوده، و اگر دولت ايران 

همين که دولت از خارج . شايد بحرانی با ابعاد وسيع تر بر کشور حکمفرما می شد
گندم وارد کرده نشان می دهد که کمبود تا چه حد جدی بوده است، زيرا ايران از نظر 

شديد دولت نگرانی . توليد گندم خودکفاست و فقط در مواقع قحطی گندم وارد می کند
 از اوضاع کنونی را می توان از اقدامات 

کشاورزان به تحويل هرگونه مازاد گندم به  ساختن سخت گيرانه اش مبنی بر ملزم 
دولت و تعيين مجازات مصادره گندم و تعقيب قانونی بابت سرپيچی از اين فرمان 

 )۴.(دريافت
آنهايی که گندم داشتند بايد طبق اعالميه ای که در روزنامه اطالعات به چاپ رسيد 

به سيلوهای وزارت ماليه تحويل می دادند و يا به  ١٩۴١فوريه  ١٩آن را تا تاريخ 
قيمت هر خروار گندم در آن موقع (لایر جريمه می شدند  ١٠٠ازای هر خروار 

از کسی بار گندم می گرفتند، مجازات  ١٩۴١اگر بعد از مارس ) ۵).(لایر بود ١۴٠
 : دريفوس می نويسد که برغم همه اين مجازات ها. ادره گندم ها بوداو زندان و مص

تجار و اشخاص ديگری که درباره اين مسئله با آنها صحبت کرده ام بعيد می دانند که 
می . دولت بتواند حتی يک ذره گندم هم در دست گندمکاران و واسطه ها پيدا کند

شان را تا سه برابر قيمتی که دولت                       ً                     گويند که گندمکاران قبال  مقدار زيادی از گندم 
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اين کار را با رشوه دادن به مسئوالن؛ و با دادن . تعيين کرده به محتکران فروخته اند
آمار دروغ درباره مقدار گندمی که دارند؛ و دوز و کلک درباره مقدار مازاد گندم 

 . شان کرده اند
  :دريفوس گزارش خود را به توصيف کمبود گندم ادامه می دهد

کمبود گندم، هر چند قدری خفيف تر، همچنان ادامه دارد؛ به ويژه در استان هايی که 
در تهران هم گندم .          ً          ً                                   نان را کال  و يا بعضا  از آردهای ديگری مثل آرد جو می پزند

ناياب است؛ نان ها در اين ماههای اخير کيفيت خوبی نداشته اند، ولی تأثير واردات 
با رفتن به آسيابی که چندين . د است تا استان های ديگرگندم در تهران بيشتر مشهو

 ۴٠آسيابان گفت که بيش از .                          ً                     مايل آنطرف تهران است شخصا  شاهد کمبود گندم بودم
کشاورزان مقدار کمی گندم برای  گاهی روز است که آسيابش را تعطيل کرده و فقط

اده غذايی مهم و اصلی می توان کمبود اين م. آسياب می آورند آن را به راه می اندازد
در رژيم غذايی ايرانی ها را به دو عامل نسبت داد، که هيچيک از آنها به تنهايی نمی 

اول اينکه درست قبل از شروع جنگ مقداری . تواند کمبود شديد گندم را سبب شود
گندم به آلمان صادر شد و بدين ترتيب موجودی انبارهای گندم را کاهش داد؛ و دوم 

ارتش هم نتوانسته است با برنامه ايجاد .    ً         اصال  خوب نبود ١٩۴٠ول گندم اينکه محص
البته کسی گمان نمی کند که . انبارهای استراتژيک خود کمکی به بهبود اوضاع بکند

به بازار آمد گندمی به خارج صادر شده باشد، هر  ١٩۴٠از وقتی که محصول سال 
 )۶.(چند شايعاتی در اينباره بر سر زبان هاست

جيمز .                                                      ً         ريفوس خيلی زود دريافت که شايعه ادامه صادرات گندم کامال  صحت داردد
مأموران  ١٩۴١موس، کنسول آمريکا به هنگام سفر، در حوالی بجنورد در ماه مه 

انحصار غله را ديد که برای صدور گندم از کشاورزان گندم می خريدند، در حالی 
البته موس خاطرنشان . می کرد که کشور در مرز قحطی بود و از هند گندم وارد

صدور گندم و دام . نکرده است که بجنورد بخشی از امالک خصوصی رضا شاه بود
                                    ً                                    از شمال ايران به اتحاد شوروی، که قبال  شرح آن رفت، به معنای دالرهای بيشتری 

مردم ايران هم مال . بود که به حساب های رضا شاه در نيويورک سرازير می شد
 : دريفوس می نويسد. داده بودند، و هم بايد گرسنگی می کشيدندشان را از دست 
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همه می دانند که غالمحسين ابتهاج به دليل . البته اين مسئله پيامدهای سياسی هم داشت
می گويند . اتفاقاتی که در همين ارتباط افتاد از مقام کفالت شهرداری تهران برکنار شد

اشته است کار به شورش بر سر نان بکشد که شاه از دست ابتهاج عصبانی بود که گذ
      ً                احتماال  با واردات گندم . ...دليل دستور برکناری اش را صادر کرده است همين و به

با وجود اين، اگر . اوضاع بقدری که عواقب جدی نداشته باشد آرام خواهد شد
که در ماه ژوئيه برداشت می شود کمتر از حد متوسط  ١٩۴١محصول گندم سال 

ولت بايد مقادير زيادی گندم وارد کند و يا يک سال ديگر با کمبود حتی باشد، د
 )٧.(شديدتر گندم بگذراند

 ١٩۴١چنانکه گزارش های بعدی سفارت نشان می دهد، کمبود گندم در تابستان 
  . شديدتر هم شد

 
 گزارش وخامت بيشتر اوضاع 

  
ديپلماتيک در تهران ميالدی هم برای رضا شاه و هم جامعه  ١٩٣٠در اواخر دهه 

ماهها پيش از . محرز شده بود که روزهای حکومت ديکتاتور به شماره افتاده است
تهاجم نيرو های متفقين به ايران، روشن بود که برغم عقب گرد کامل رضا شاه، او 

سفارت آمريکا در ايران پايان حکومت سلسله . قادر به حفظ رژيمش نخواهد بود
کارمندان خارجی شرکت های آمريکايی و اروپايی به . کردپهلوی را پيش بينی می 

کارفرمايانشان هشدار می دادند که اوضاع اجتماعی و سياسی ايران به نقطه انفجار 
رسيده و ناچار مشکالتی جدی در راه است و توصيه می کردند که کارمندان را در 

ومت رضا شاه با ديگر سئوال اين نبود که آيا حک. اسرع وقت از ايران خارج کنند
يک انقالب سرنگون می شود يا خير، بلکه سئوال اين بود که چه وقت اين اتفاق 

، يک تبعه بلژيکی به نام آلبرت کسيمير کورنيل ١٩۴١در ماه ژانويه . خواهد افتاد
ِ          امبرشتس، که نماينده شرکت اينترنشنال تلفن اند تلگراف  نيويورک  . تی.شرکت آی(                                                  

پيج که چند . پيج، معاون شرکت، فرستاد. برای فرنک سیبود، گزارشی .) اند تی
ً                                              وقت پيش شخصا  به ايران سفر کرده بود، دريافت که بايد محتويات گزارش را به              
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اين . ، برساند).Cordel Hull(اطالع وزير امور خارجه آمريکا، کوردل هال
برای وزارت امور خارجه . اند تی. تی.گزارش که از طرف معاون شرکت آی

 . ال می شد، بالفاصله توجه هال را جلب کردارس
امبرشتس در گزارشش نوشته بود که به دليل افزايش فشار سانسورها و هشياری 
                                                                       ً پليس ايران و همچنين حساسيت رژيم به هر نوع انتقادی، گزارش هايی را که قبال  

 اين گزارش را هم به توسط يک. درباره اوضاع ايران نوشته بود، نابود کرده است
گزارش امبرشتس تصوير تيره و تاری از سرکوب . شخص قابل اعتماد فرستاده است

همچنين از . و سانسور، رنج و فالکت مردم، و ماليات های سنگين ترسيم می کند
کمبود شديد مواد غذايی و نان خبر می دهد که علت اصلی اش سياست دولت برای 

 : ی استصدور گندم و دام به آلمان و اتحاد جماهير شورو
 از

بهار گذشته، در بسياری از نقاط کشور مردم به خوردن نان جو و يا هر نان ديگری 
                  ً                      کمبود گوشت هم کامال  پيداست، ولی علت عمده . که به دستشان برسد روی آورده اند

هزار  ۴٠٠                        ً                                      اش قراردادی است که اخيرا  با روسيه بسته شده و به موجب آن ايران 
هزار رأس گاو به اين کشور صادر  ٢٠٠خوک و  هزار رأس ٢٠٠رأس گوسفند، 

          ً                                                          البته شخصا  بعيد می دانم که اين تعداد دام صادر شود و تأثيری بر بازار . خواهد کرد
ً                  داخلی گوشت نگذارد، هر چند يکی از مقامات ايرانی که حتما  بهتر خبر دارد می                                                        

ای خزر گويد که چند صد هزار رأس گاو در دشت ها و تپه های ساحل جنوبی دري
 )٨.(دارند بی صاحب برای خودشان می چرند) امالک اعليحضرت(

چنانکه از گزارش فوق بر می آيد، رضا شاه حتی توانسته بود راهی مبتکرانه برای 
تبديل دام هايی که در منطقه خزر بی صاحب برای خودشان می چريدند به دالر و 

 .ارسال آنها به نيويورک بيابد
جدای از «: باره پروژه های عمرانی ايران ارسال کرده بودامبرشتس اخباری هم در

به جان اين مملکت ) با اجبار دولت(پروژه ساخت راه آهن، تب ساختمان سازی هم 
تا  ١٠٠٠                                                              ً افتاده است و ساختمان های عظيم جديدی برای وزارتخانه ها که اکثرا  

     ّ       يرمول دی است اتاق دارند در حال ساخت است، که مستلزم چنان هزينه های غ ٢٠٠٠
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که حتی در زمان صلح هم در کمتر نقطه ای از دنيا ديده شده، چه برسد به زمان 
او می گويد که به دليل انحصار تجارت در دست دولت، بخش خصوصی » .جنگ

ً            تقريبا  فلج شده است تورم بسيار باال و دستمزدها حتی برای تأمين معاش بخور و .       
 . نمير نيز کافی نيست

   ً                              اصال  سئوال اين نيست که آيا شورش و «ر اينکه امبرشتس معتقد بود که از همه مهمت
او گوياترين نشانه » .انقالبی در راه است يا خير، بلکه سئوال اين است که چه وقت

اين وضعيت را سراسيمگی رضا شاه در انتقال پول از ايران به بانک های آمريکايی 
ميليون  ٢٠در حدود (ی قابل توجه ايران امبرشتس با اشاره به درآمدهای نفت. می داند

، که حاال به دالر پرداخت می شد، و مازاد تراز تجاری ايران، از )دالر در سال
جمله فزونی صادرات ايران به آمريکا نسبت به واردات از اين کشور، استدالل می 

اد کند که کمبود شديد دالر در ايران بايد نتيجه سرازير شدن دالرهای ناشی از ماز
البته او از انتقال پول به (تجاری به حساب های بانکی رضا شاه در نيويورک باشد 

 .) بانک های سوييس خبر نداشت
امبرشتس اشاره می کند که يک سال است کسی رنگ اين دالرها را در تهران نديده 

همه دالرها، از جمله مبالغی که . آنطور که او می گويد دليلش خيلی ساده است. است
 : کت نفت انگليس و ايران می پرداخت، به نيويورک می رفتشر

با توجه به حق االمتيازی که از شرکت نفت انگليس و ايران دريافت می شود، و 
صادراتی که به امپراتوری بريتانيا و اياالت متحده و برخی کشورهای ديگری که 

واردات قند و  قادر به پرداخت پوند يا ارزهای ديگر هستند صورت می گيرد، منهای
آزاد باقی می ماند که براحتی می شود از آنها برای تأمين  دالر چای، مقادير هنگفتی

ناچيز است؛ يا هيچ ] دالر[                                             ً       هزينه واردات از اياالت متحده استفاده کرد و عمال  کمبود 
        ً                                    ولی کامال  عکس اين قضيه در ايران اتفاق افتاده . کمبودی در نقدينگی دالر نيست

که البته به دليل نبود (مجموع کل همه درآمدهای ارزی را از يک طرف  وقتی. است
و همه هزينه ها را از طرف ديگر جمع می بنديم، ) اطالعات دقيق تقريبی خواهد بود

                     ً                    درآمد می يابيم که اصال  با اين کمبود واقعی ] مازاد[يک شکاف غيرقابل توضيح 
کارمندان خارجی دولت که  دالر و دشواری خريد دالر حتی برای پرداخت حقوق
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به . ظرف هشت يا نه ماه گذشته حتی رنگ دالر را هم نديده اند جور در نمی آيد
ولی يکی از .                                           ً                   همين دليل شايعاتی بر سر زبان هاست که اکثرا  بی پايه و اساس است

     ً                                        ظاهرا  اعليحضرت دارد ثروت شخصی اش را به اياالت . آنها می تواند درست باشد
صحت اين شايعه يا توضيح را در آمريکا راحت تر می توان . ...ی کندمتحده منتقل م

 .بررسی کرد تا ايران
 : امبرشتس همچنين از نبود دالر برای خريد کاال از اياالت متحده خبر می دهد

               ً                                                          در حال حاضر عمال  تنها صادرکننده و واردکننده دولت است و امور تجاری بايد از 
ِ          طريق اداره اقتصاد  وزارت ما تجارت خارجی نيز تا جايی که دولت . ليه انجام شود                

ذينفع است بخوبی در بخشنامه ای که وزارت ماليه برای ساير وزارتخانه ها صادر 
کرده، خالصه شده است؛ بدين مضمون که هر گونه سفارش کاالی ادارات دولتی به 

تحده موجود هيچ دالری برای خريد از اياالت م. هر مبلغ بايد از آلمان صورت بگيرد
سفارش خريد کاال از اياالت متحده فقط پس از تأييد اداره اقتصاد ممکن است؛ . نيست

بدين معنا که فقط کااليی از اياالت متحده قابل سفارش است که خريد آن از کشورهای 
 .من به چشم خودم اين بخشنامه را رؤيت کرده ام. ديگر امکان پذير نباشد

  
    ١٩۴٠ايران در سال آذربايجان و شمال غربی 

  
ويالرد، کنسول آمريکا، به آذربايجان و گزارش .      ً                          دقيقا  ده سال بعد از سفر هنری اس

که دومی را به خرج خود (وضعيت اين استان، جانشين او، جيمز موس، نيز دو بار 
به منظور «در مازندران، گيالن، آذربايجان، کرمانشاه، همدان، و زنجان ) انجام داد

به سياحت » جمع آوری اطالعات تجاری و غيرهآشنايی با حوزه کنسولی تهران و 
گزارش کرده بود، حتی  ١٩٣٠اوضاع آذربايجان از آنچه ويالرد در سال . پرداخت

نگاهی «جدای از اوضاع اقتصادی فالکت باری که موس در . وخيم تر هم شده بود
توصيف کرده است، چيزی از به اصطالح دستاوردهای » گذرا به ايران دوره پهلوی

باقی نمانده  ١٩۴٠شاه در ايجاد يکپارچگی ملی و امنيت داخلی نيز در سال رضا 
 : بود
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از نظر من، آنچه در سير و سياحت هايم بيشتر خودنمايی می کرد وضع کشاورزان 
در چند ماه گذشته در تهران نان، آرد و قند ناياب شده است که هر چه . و دهقانان بود

البته بزودی با دروی . از پايتخت دورتر می شوم، اين کمبود شديدتر می شود
ی احتمال تکرار آن دور از عقل محصول جديد اين وضع برطرف خواهد شد، ول

  . نيست
  

  توضيح
 

                                          ً                                 موجهی که برای کمبود گندم وجود دارد و عموما  هم آن را پذيرفته اند اين است که 
مسئوالن انحصار غله قراردادهايی برای صدور گندم از محل مازاد نياز داخلی در 

ت در نظر گرفته با توجه به اينکه مقدار ثابتی گندم برای صادرا. بسته اند ١٩٣٨سال 
از قرار . شده، کمبود احتمالی گندم صادراتی بايد با کاهش مصرف داخلی جبران شود

بيش از متوسط بوده، بنابراين در سال های عادی کمبود  ١٩٣٨معلوم محصول گندم 
 . گندم صادراتی، و در سال های بعد کمبود شديد گندم خواهيم داشت

دولت برای گندم شان می پردازد شکايت داشتند کشاورزان از ماليات ها و قيمتی که 
از روستاها می گفتند که نيمی  بعضی در). که البته فکر می کنم هميشه شکايت دارند(

      ً احتماال  . از محصولشان بابت ماليات می رود، و در بعضی ديگر می گفتند دو هفتم
بعد از کنار گذاشتن مقدار گندمی که تصور می . رقم دوم به حقيقت نزديک تر باشد

شود برای رفع نيازهای کشاورز کافی باشد، دولت بقيه را با يک قيمت ثابت می 
گندم ] کيلو ٣٠٠[، يک کشاورز در منطقه سلطان آباد بابت هر خروار    ً مثال  . خرد
بيست سال پيش هم گندم را به همين قيمت می فروخت، . لایر از دولت می گيرد ١۴٠

با اين فرق که در روزهای بد حکومت قاجار، گندمش را به هر کسی که دلش می 
خاک و سنگريزه و  می فروخت يعنی با» همانطور که بود«خواست می فروخت، و 

هر چيز ديگری که به هنگام خرمن کوبی قاطی آن شده بود؛ ضمن اينکه پولش را به 
ولی حاال بايد گندمش را به سازمان انحصار غله دولت . قران نقره می گرفت

درصد از وزن ناخالص گندم را به بهانه خاک و  ٢٠اين سازمان خودسرانه . بفروشد
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و در واقع يک پنجم از قيمت آن می اندازد؛ ضمن اينکه  سنگريزه و آشغال کم می کند
                                      ً                                  پول کشاورز را به اسکناس می دهد که اسما  همان ارزش قران نقره را دارد، ولی 

در مناطق ديگر هم .     ً                                                رسما  يک هفتم قدرت خريد قران بيست سال پيش را هم ندارد
 .          ً                           فقط ظاهرا  به خشخاش کاران خوش می گذرد. وضع به همين منوال است

                  ً                                                   در مازندران که عمال  ملک خصوصی شاه است، مأموران او خانه های گلی تازه و 
يک شکلی را در طول جاده های اصلی بنا کرده و سعی می کنند کشاورزان را در 
آنها اسکان بدهند، البته با تعيين کرايه که هر وقت بتوانند آن را از کشاورزان می 

که جهت تشويق کشاورزان به سکونت در اين برغم اقدامات سخت گيرانه ای . گيرند
                         ً                                               خانه ها اتخاذ می شود، مثال  سوزاندن کلبه های چوبی کشاورزان، بسياری از اين 

به هنگام عبور شاه از آن جاده ها، سراسيمه چند . خانه ها هنوز خالی از سکنه است
تا به خانه نفر را در خانه ها می چپانند، و پس از عبور رضا شاه از آنجا می گذارند 

 شکی نيست که. هايشان بروند
اعليحضرت همايونی از کارخانه ابريشم بافی چالوس خيلی راضی است، ولی 
سرکارگران اروپايی اين کارخانه وضعيت زنان و کودکانی را که در آن کار می کنند 

 . هولناک، و دستمزدهايشان را غيرکافی توصيف می کنند
خيابان های . تاهای بزرگ را مدام بزک می کننداز سوی ديگر، ظاهر شهرها و روس

می نامند، در شهرها گشايش » شاهپور«و » پهلوی«             ً            عريض، که حتما  دو تايش را 
گاهی هم فقط ظاهر . يافته است؛ و ساختمان های جديد در طول آنها بنا شده است

 . ساختمان های کهنه و قديمی بزک و به همين اکتفا شده است
اخت راه آهن تبريز را همچنان ادامه می دهد و از تهران تا ميانه ايران کار س دولت

از آنجا راه آهن پيچ می خورد و به طرف . فعاليت قابل مالحظه ای مشهود است
مراغه در غرب، و سپس در طول ساحل شرقی درياچه رضاييه به طرف تبريز می 

ند وضعيت دار. کار ريل کشی از ميانه تا تبريز هنوز شروع نشده است. رود
صحبت از ساخت يک . بزرگراهها را با ساخت کانال ها و خروجی ها بهتر می کنند

جاده ماشين رو از پهلوی به آستارا است، ولی جاده فعلی در واقع از ميان جنگل ها و 
             ً                ً                             يک جاده نسبتا  خوب را هم اخيرا  از شاهرود به شاه پسند کشيده . شاليزارها می گذرد
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ه نيروهای شوروی به ايران را از استان گرگان در جنوب شرقی اند که می تواند حمل
جاده آستارا به پهلوی نيز می تواند حمله به ايران را از . دريای خزر آسان تر کند

 . گوشه جنوب غربی دريای خزر آسان تر کند
کاميون های زيادی را در جاده های آذربايجان به طرابزون ديدم که بار پنبه و 

اين محموله ها را با کشتی از طرابزون به . به مقصد آلمان می بردند کاالهای ديگر
چند وقت پيش دولت . ...کنستانزا می برند، و از آنجا با قطار به مقصد حمل می کنند

شوروی ادعای پنبه ای را می کرد که قراردادش را با ايران بسته ولی ايران به آن 
. باشد تخاب مسير صادرات پنبه تأثيرگذاشتهتحويل نداده بود؛ و شايد همين مسئله در ان

با نزديک شدن به مرز شوروی قيمت شکر هم پايين تر می آيد، که نشان می دهد 
 . مقداری شکر به صورت غيرقانونی وارد مملکت می شود

در آستارا يک لشگر .                                        ً          حضورارتش در سرتاسر استان آذربايجان کامال  مشهود بود
                       ً                    گر؛ در مشکين شهر احتماال  يک لشگر، در اهر يک مستقر بود؛ در اردبيل دو لش

سربازخانه ها و . تيپ؛ در تبريز دو لشگر؛ و در ماکو فقط می شد سربازان را ديد
تا جايی که می شد فهميد، مردم آذربايجان . نيروهای نظامی در جاهای ديگر هم بودند

از اتحاد  هم احساس عمومی ايرانی ها را در تحسين و سمپاتی با آلمان و ترس
ارزش زمين و ملک در تبريز به يک چهارم قيمت پنج سال پيش آن . شوروی داشتند

ارمنی ها و آسوری . تنزل يافته، که نشان دهنده ترس از حمله نيروهای شوروی است
ها هم اقليتی را تشکيل می دهند که احساس می کنند، يا به نظر می رسد که احساس 

ُ       در کردستان، راهزنان ک رد که . ا بهتر خواهد کردمی کنند، که هر تغييری وضع ر                     
از جاده . ادعا می شود عراقی اند، چندين بار مال و اموال مردم را غارت کرده بودند

                                                              ُ        ای گذشتم که دو روز پيش از آن جلوی کاروانی را گرفته و مردم را ل خت کرده 
، و در شکی نيست که سرکوب اين نوع راهزنی ها برای ارتش خرج دارد. بودند

منطقه افشار راهزنی ها و غارت ها به حدی رسيده است که می گويند مقامات ايرانی 
 )٩.(قصد دارند روستاييان را برای دفاع از خودشان دوباره مسلح کنند

بی رحمانه روستاييانی را «                             ً                 اگرچه رضا شاه خودش نيز اصالتا  يک روستايی بود، 
  )١٠(».تثمار می کردکه توده مردم کشور را تشکيل می دادند اس
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 ١٩۴١شرق و جنوب ايران، آوريل 
  

، کنسول موس به گرگان، خراسان، کرمان، زاهدان، فارس و ١٩۴١در آوريل 
روزه برای  ٢۵در گزارش محرمانه ای که درباره اين سفر . اصفهان سفر کرد

 موری فرستاد، اظهار داشت که کمبود مواد غذايی به مراتب وخيم تر از. واالس اس
 : چيزی است که چند ماه پيش گزارش کرده بود

فکر می کنم آنچه در طول اين سفر بيشتر از همه توجه را جلب می کرد، کمبود مواد 
بجز يک استثناء کوچک، همه نقاطی که به آن سفر . غذايی در سرتاسر کشور بود

نی پيدا نمی                                                                 ً   کردم با کمبود مواد غذايی مواجه بود، و در بسياری از اين نقاط، اصال  نا
باران فراوانی که در بهار باريد و چشم انداز محصول پرباری که از حاال قابل . شد

 . ...                      ً                رويت است، شايد عجالتا  وضع را بهتر کند
که ايران دچار کمبود شديد مواد غذايی شد، مقامات ايرانی صادرات  ١٩۴٠در سال 

که کمبود مواد غذايی امسال  مواد غذايی را محدود نکردند؛ و دليلی ندارد فکر کنيم
وقتی داشتم از حوالی بجنورد می گذشتم . درسی برای آينده به آنها آموخته باشد

مأموران سازمان انحصار غله را ديدم که مشغول خريد گندم برای صدور به آلمان از 
چنانکه می توان انتظار داشت، وقتی جيره ها کم باشد همه از . طريق شوروی هستند

البته بيشتر اين شکايت ها از دست انگليسی ها بود؛ زيرا . ت شکايت دارنددست دول
فقط در . مردم انگليسی ها را مسبب هر چيزی که در ايران اتفاق می افتد می دانند

ً                     بندرعباس بود که مردم واقعا  طرفدار نازی ها بودند اين هم به خاطر آن بود که .                           
آنجا ساخته بودند و فيلم مجانی به مردم                 ً                      آلمانی ها اخيرا  يک کارخانه کنسرو ماهی

 . نشان می دادند و کارهايی از اين قبيل برای مردم می کردند
ً                                                     بنابراين، طبيعتا  نمی توان در چنين شرايطی احساسات ضدانگليسی را از روی                  
طرفداری نازی ها تشخيص داد؛ ولی به عقيده من خواست اصلی مردمی که با آنها 

 .هرتغييری - صحبت کردم تغيير بود



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٠٤                                                                             ٢١    دق ، 

  

  

  

تا حد قابل مالحظه ای کاهش يافته ) استرآباد(کنترل و نظارت پليس در منطقه گرگان 
سال گذشته مأموران پليس آنقدر مسافران را مورد بازجويی قرار می دادند که . بود

بخشنامه ای صادر کرد و از اعضای هيأت ] ايران[حتی يکبار وزارت امور خارجه 
عالوه بر ] (ايران[ه بدون مشورت با وزارت امور خارجه های ديپلماتيک خواست ک

يک بار هم همه غيرايرانی های آن منطقه . به استان گرگان سفر نکنند) مناطق ديگر
گداهای آنجا هم مثل همه . را، بی هيچ دليلی، دستگير و برای مدتی زندانی کردند

برخی نقاط توافق گاه به نظر می رسيد که در . جای ايران پرتعداد و سمج بودند
پليس ها اتومبيل را معطل می کردند و . نانوشته ای بين پليس و گداها وجود دارد

                                                    ّ                  گداها چنان بر سرمان می ريختند که برای خالص شدن از شر  شان اغلب مجبور می 
هيچ کشور ديگری را نمی شناسم که نيکوکاری و . شدم پولی به کاسه شان بيندازم

شاهی  ١٠باشد، و آدم بتواند با دادن مبلغ ناچيزی به اندازه  بشردوستی اينقدر کم خرج
  )١١.(کار خيريه بکند) سنت ١(
 

  رضا شاه بايد برود: ١٩۴١گزارش ماينور، اوت 
  

گزارش امبرشتس را که در باال به آن اشاره کرديم در واشنگتن به دقت مطالعه و 
               ً       چيزی بود که قبال  سفارت البته بسياری از نظرات او مشابه همان . بررسی کردند

هرولد . آمريکا در تهران در گزارش هايش برای وزارت امور خارجه فرستاده بود
، دبير سفارت، درست دو هفته قبل از ورود ).Harold G. Minor(ماينور. جی

نيروهای متفقين به ايران و سقوط رضا شاه، توضيحات مفصلی را درباره گزارش 
زير مختار آمريکا، دريفوس، به هنگام ارسال اين گزارش و. امبرشتس تهيه کرده بود

ماينور زحمت فراوانی برای تهيه اين گزارش کشيده است و به  آقای«نوشته بود 
ماينور گزارش » .عقيده من گزارش او تصوير دقيقی از وضعيت ايران ارايه می دهد

اين باورند که  امبرشتس را دقيق و درست خوانده و افزوده بود که شايد خيلی ها بر
نظرات امبرشتس که مديری واقع بين و دست به گريبان با مشکالتی واقعی «
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گزارش » .روزمره است، خيلی معقول تر از نظرات يک ديپلمات نظريه پرداز باشد
 : ماينور شامل مطالب زير بود

بهره کشی و استثمار . ...                                       ً           شکی نيست که اين توده های تيره بخت واقعا  ناراضی اند
            ً                                  ً                               وده ها واقعا  از اين بيشتر نمی شود، و اين دقيقا  همان چيزی است که توجهم را جلب ت

   ً       مثال ، دکتر . می کند و آن را با افرادی از اقشار مختلف مردم مورد بحث قرار داده ام
         ّ                                                           شفتر، مبل غ معروف انگليسی در اصفهان؛ يک روز که همراه او بودم با ديدن 

ان ها عبور می کردند گفت که افسران ارتش از گروهی سرباز وظيفه که از خياب
وقتی که اين بچه ها وارد نظام می شوند تا وقتی خدمت شان تمام می شود خون شان 
                                                             ً                   را در شيشه می کنند و تا آنجا که بتوانند آنها را می دوشند؛ مثال  برای اينکه به فالن 

ند؛ غذای بهتری اردوگاه بفرستند يا نفرستند؛، مرخصی بدهند؛ امتياز خاصی بده
يکی از مسئوالن ]. از آنها پول می گيرند[بدهند؛ يا اينکه سرگروهبان تنبيه شان نکند 

ايران همين ديروز به من گفت که چند وقت پيش يکی از ] شاهنشاهی[بانک 
. کارمندانش با سر تراشيده، که جزو مقررات ارتش است، از خدمت نظام برگشت

لایر به يک افسر داده بود تا سرش را  ٢٧٠گفت که خيلی ناراحت و عصبانی بود و 
لایر ديگر هم بدهد  ٣٠٠نتراشند ولی در آخر خدمت يک افسر ديگر گفته بود که بايد 

حقوق اين سربازان آنقدر کم است که آدم باورش نمی شود، فقط . و او هم نداده بود
ی آورند و در آخر                            ً                      لایر در ماه؛ که آن را هم معموال  افسران از دستشان در م ۵٠/٧

ماه هيچ پولی برايشان نمی ماند، يا اگر خودشان هم پولی داشته باشند و يا فاميلی پولی 
هيچ کمکی  می روند، وقتی آنها به خدمت. به آنها بدهد، در واقع بدهکار هم می شوند

 . به خانواده هايشان نمی شود
 ۴ارگر معمولی روزانه دستمزدها فقط کفاف بخور و نمير مردم را می دهد، و يک ک

صرف نظر از نرخ . لایر بيشتر دستمزد ندارد ٨لایر يا به طور متوسط  ١٠تا 
برابری لایر با ارزهای خارجی، با يک لایر فقط می توان يک قرص نان سفيد 

. لایر بابت غذای روزانه اش بپردازد ٧تا  ٣خريد؛ به عبارت ديگر يک کارگر بايد 
ين دستمزدها حتی کفاف تأمين غذای يک خانواده را هم نمی بنابراين، می بينيد که ا

دهد؛ برای همين اکثر کارگران رژيم گرسنگی دارند که شامل چای، نان سياه، پنير و 
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پياز، گاهی اوقات مقداری سبزی و انگور و به ندرت برنج و گوشت ارزان قيمت 
چون تحصيل حتی پولی برای خريد لباس کافی يا داشتن رؤيای تجمالتی . است

گاه همسر يا همسران يک کارگر به همراه بچه ها کار می کنند تا . فرزندان نمی ماند
 . خانواده درآمد بيشتری داشته باشد و سطح زندگی قدری باالتر برود

همان ) لایر ١٠(زندگی در ايران بقدری باال رفته است که حاال يک تومان  هزينه
 ٧تا  ۵دستمزدها فقط . بيست سال پيش داشتقدرت خريدی را دارد که يک لایر در 

نتيجه افزايش . ...                                                  ً           برابر شده است، بنابراين درآمد واقعی خانوارها شديدا  کاهش يافته
فساد مالی . هزينه های زندگی و کاهش دستمزدها چيزی نبوده جز گسترش فساد مالی

افتاده است اختالس و رشوه خواری آنقدر گسترده و جا .              ً         در ايران کامال  عادی است
که بسياری از مقامات کشور هم برای تکميل حقوق های غيرمکفی و داشتن سطح 
زندگی مناسب به آن متکی هستند، و بدترين نوع اختالس دزديدن بخشی از حقوق 
سربازان و يا کسانی است که حقوق شان حتی کفاف نيازهای خودشان را هم نمی 

 . دهد
پرداخت کسری از ارزش ملک از دست مالکش               ً                امالک را معموال  به نفع شاه و با

مردم از ترفندهای تجاوزکارانه شاه در تصاحب بخش عظيمی از . بيرون می آورند
 .منزجرند                         ً سرزمين و ثروت کشور شديدا  

دولت . قيمتش خريده است] درصد ١[می گويند که شاه باغ شهرداری را به 
به بهانه حق استفاده ] هریش[ترفندهای بسيار ماهرانه ای برای تملک زمين های 

   ً                  مثال ، ممکن است ده فوت . دولت از امالک خصوصی برای مصارف عمومی دارد
                                                           ً             از زمين کسی را به منظور ساخت يا تعريض خيابان بخرد، که معموال  هر قيمتی که 

بعد از آن می گويد که به دليل ساخت خيابان قيمت . دلش بخواهد برای آن می پردازد
ه است و مالک را ملزم می سازد ظرف مدت معينی ما به التفاوت کل ملک باال رفت

                ً                       اين روند، که قبال  به طور غيرقانونی صورت .                 ً                قيمت ملک را نقدا  به دولت بپردازد
ژوئيه  ١٢مورخ  ٩٩می گرفت، با تصويب قانونی که توضيح آن در گزارش شماره 

         ً              که تقريبا  به برده داری بيگاری، . سفارت آمده است، وجهه ای قانونی پيدا کرد ١٩۴١
لایر در روز  ۵/٣می ماند، در برخی از امالک شاه رواج دارد و دستمزدها گاه تا 
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بهره کشی و استثمار . بيشتر نيست، که البته پليس محل هم از سهم خودش نمی گذرد
 .           ً                              مردم واقعا  ننگ آور و مشمئز کننده شده است

ت متحده و بريتانيا چيز تازه ای سرمايه گذاری های خصوصی شاه در اياال شايعه
البته اين شايعات هيچگاه تأييد نشده است، ولی با توجه به حرص و طمع زياد . نيست

سال گذشته ايران از اوضاع خراب بريتانيا . ...شاه، آدم شکی در صحت شان نمی کند
ت استفاده کرد و شرکت نفت انگليس و ايران را مجبور ساخت تا قراردادش را با دول

به موجب قرارداد جديد، دولت ايران بجای پرداخت هايی که بر . ايران تغيير بدهد
ميليون ليره می شد، هم  ١اساس حق االمتياز صورت می گرفت و ساليانه کمتر از 

يکی از مقامات سفارت بريتانيا به طور . ميليون ليره دريافت می کند ۴اينک ساليانه 
 » .هيچوقت اين باج خواهی را فراموش نمی کند بريتانيا«محرمانه به من گفت که 

شکی نيست که . اکثر ناظران در اينجا خيلی بدبينانه به اوضاع نگاه می کنند
ِ                                           نارضايتی  گسترده ای بين مردم وجود دارد که رو به رشد  .است        

دليل اين نارضايتی می تواند باال رفتن هزينه های زندگی، ماليات های سنگين، 
حرص و طمع شاه برای تصاحب بخش عظيمی از ثروت مملکت، ساختمان هايی که 
هر روز مثل قارچ سر درمی آورند و مشکالت ناشی از آنها، محدوديت هايی که به 

ست های کوته بينانه تجاری و دليل امتيازهای انحصاری ايجاد شده است، و يا سيا
ولی برغم همه . برای اولين بار صدای ارتشی ها هم بلند شده است. مالی دانست

ّ                                                        اينها، وسيله و هم ت الزم را برای تبديل اين نارضايتی به اقدامات اصالحی و يا                  
 . اينها نيز به اندازه خود آسيب ديده اند. شورش در بين مردم نمی بينم

ی کردن خوشم نمی آيد، ولی تعجب نخواهم کرد اگر روزهای از پيش بين هرچند
به نظر می رسد که به دليل جنگ، ايران . سلطنت پهلوی به شماره افتاده باشد

اگر اين قدرت خارجی آلمان .            ً                                  حداقل موقتا  تحت سلطه يک قدرت خارجی قرار بگيرد
اگر مملکت به            ً                                                 باشد، مسلما  رژيم کنونی را به ميل و رضايت خود نخواهد يافت، و 

دست بريتانيايی ها بيفتد، که در شرايط فعلی چندان هم بعيد نيست، شواهد و قرائن 
يک ديپلمات بريتانيايی همين . از آن حکايت می کند که شاه مقبوليتی نزد آنها ندارد

ّ                                   اواخر به من گفت که از نظر او بايد از شر  شاه خالص شد، نه فقط به دليل سياست                                        



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٠٨                                                                             ٢١    دق ، 

  

  

  

باج خواهی اش از بريتانيا، بلکه به اين دليل که او در ذهن ايرانی های بی مايه و 
. ها با انگليس تداعی می شود، و آنها شاه را مخلوق و مهره انگليسی ها می دانند

               ً                                                       ايرانی ها معموال  وقتی به تيره بختی شان لعنت می فرستند، مسبب اصلی اش را 
شاه در همه . مقصر می شناسدشاه می دانند، ولی انگليس را هم به همان اندازه 

 . چيز و از همه جهت زياده روی کرده است
در آخر مايلم اين نکته را اضافه کنم که ايران به معضلی مبتالست که من اسمش را 

ِ                                اين عشق  به ظواهر منجر به سطحی نگری در . »بيماری تظاهر«گذاشته ام        
. ملکت زده استو لطمه فراوانی به م سياست ها و مخدوش شدن ارزش ها شده

اقدامات دولت، که هميشه با بزک کردن ظاهر و فراموش کردن باطن همراه است، 
     ً                                                                     غالبا  بر تأثيری که بر بينندگان می گذارد متکی است؛ و رفاه مردم و عملی بودن 

به نظر من اگر اين مملکت به عقل سليم، . کار تنها چيزی است که به حساب نمی آيد
  )١٢.(های انسانی برنگردد، هيچ اميدی به نجات آن نيستو باالتر از همه، ارزش 

  
 

   ١٩۴١اوت  ٢۵تهاجم نيروهای متفقين به ايران، 
 

حال . شروع کرديم ١٩١٨کتاب را با اشاره به تهاجم انگليس به ايران در بهار سال 
. ، تمام کنيم١٩۴١می خواهيم آن را با شرح وقايع يک تهاجم ديگر، اينبار در اوت 

رابطه نزديک رضا شاه با انگليس و تنفر مردم از او و همچنين احتمال قوی شورش 
رضا . انداختن اين دست پرورده و يار قديم کردو انقالب، انگليس را ناچار به دور 

                           ً                                             شاه با محاسبات غلط خود، مثال  وادار ساختن انگليسی ها به پرداخت حق االمتياز 
و تبديل ) که انگليسی ها آن را باج خواهی می دانستند( ١٩۴٠بيشتر نفت در سال 

انگليسی ها پول نفت و ترياک به دالر برای انتقال آنها به نيويورک، کار را برای 
مخالفت متفقين . آسان تر کرد؛ آنها حاال می توانستند با وجدان آسوده کارشان را بکنند

آلمانی در ايران بهانه خوبی به » جهانگرد«تکنسين و  ٢۵٠٠) حد اکثر(با حضور 
 . دست انگليس و روس داد
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، انگليس و روس از غرب و شمال به ايران ١٩۴١اوت  ٢۵در ساعات اوليه روز 
با توجه به گزارش هايی که درباره وضعيت ارتش ايران در اين کتاب . جوم آوردنده

                                                                     ً خوانديم، مهاجمين از فروپاشی ارتش ايران و سقوط رژيم پوشالی رضا شاه اصال  
که در طول بيست سال گذشته هر ساله  -     ِ                   ارتش  به اصطالح ملی ايران. متعجب نشدند

اگر غارت اموال مردم (از کل مخارج دولت  به اندازه حداقل نيمی - مبالغ هنگفتی پول
ارتشی  - خرج آن می شد) وباجگيری از آنها توسط همين ارتش را به حساب نياوريم

     ً                                           ظاهرا  با پول نفت سالح و مهمات برای آن وارد ايران  ١٩۴١تا  ١٩٢۵که از سال 
 . و دريغ از شليک يک گلوله برای دفاع از کشور - می شد

بعدها . دهم مدت کوتاهی در مقابل روس ها مقاومت کردفقط در گيالن لشکر ياز
ِ                                 معلوم شد که در همان روز اول تهاجم  روس ها به ايران، لشکر آذربايجان يعنی  -                                 

- ١٩٢٣تيره بخت را در سال های عشاير » شجاعانه«همان لشکری که آنقدر 
و همين (سرکوب کرده و اشياء قيمتی و اموال شان را به غارت برده بود  ١٩٢۴

امر منجر به مشاجره لفظی ميلسپو و رضاخان درباره سرنوشت طالها و نقره های 
ُ             ، همان لشکری که ک ردهای فراری )غارت شده توسط ارتش شد را » جا بجا شده«                

يکباره آب شد و به زمين فرو رفت و گذاشت روس  - قتل عام کرد ١٩٣١در سال 
فرمانده . اشغال کنند ها تبريز و شهر های ديگر را ظرف مدت کمتر از يک روز

ِ  ايرج مطبوعی، و استاندار آن هر دو در همان روز  ) امير لشگر(لشکر آذربايجان                                             
اول تهاجم فرار را بر قرار ترجيح داده و با کاميون های ارتش اسباب و اثاثيه شان، 

در خراسان . از جمله بوقلمون های تيمسار فرمانده لشکر، را به جای امنی رساندند
ارتشی که زائران و تظاهرکنندگان بی سالح و بی دفاع را در ژوييه نيز همان 

، در مشهد، قتل عام کرده بود، )ع(با مسلسل، آن هم در حرم امام رضا  ١٩٣۵
فرمانده لشکر خراسان، ژنرال دمحم . بدون شليک حتی يک گلوله تسليم روس ها شد

 )١٣.(بودمحتشمی، لباس شخصی پوشيده و فرار را بر قرار ترجيح داده 
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٣١١/٨٩١( ٢٧دريفوس، گزارش شماره  - ٧  .١٩۴١ژانويه  ٣٠، مورخ )۶
 
١٧۵۵/٨٩١(امبرشتس، گزارش شماره  - ٨  .١٩۴١ژانويه  ١٢، مورخ )٠٠
موری، رئيس بخش امور خاور نزديک وزارت امور . موس به واالس اس - ٩

١٧۵٨/٨٩١(خارجه آمريکا، شماره   .١٩۴٠ژوئيه  ٢٠، مورخ )٠٠
 .٣۵ميلسپو، آمريکايی ها در ايران، ص  - ١٠
١٧۶٣/٨٩١(اره موس، گزارش محرمانه شم - ١١  .١٩۴١مه  ٢٣، مورخ )٠٠

  
١٨١۶/٨٩١( ١٠٩ماينور، در گزارش شماره  - ١٢  .١٩۴١اوت  ١٢، مورخ )٠٠
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ابتدا رضا قصد مقاومت داشت و «: ميلسپو اوضاع را اينگونه حکايت می کند - ١٣
به . چند گلوله ای هم شليک شد، ولی ارتشش به طرز مفتضحانه ای از هم فروپاشيد

که افسران ارتش بالفاصله دمشان را روی کولشان گذاشتند و فرار را  نظر می رسد
يک افسر . بر قرار ترجيح دادند؛ ولی در اين ميان حداقل يک استثناء وجود داشت

وقتی از او پرسيدند که آيا از جبهه فرار کرده است يا خير، . بود که فرار نکرده بود
در واقع اين » .نيفورمم را درآوردمالبته که فرار نکردم، من فقط او«: پاسخ داد

افسران چيزی بيشتر از اونيفورم و شرف شان را از دست دادند؛ اين افسران همه 
سالح های گرانقيمتی را هم که شاه به آنها دلخوش بود و با آنها مردم را می ترساند 

 .٣٩ميلسپو، آمريکايی ها در ايران، ص » .از دست دادند
، از بخشداران ساده گرفته تا استانداران، در زمانی که    ً                 عمال  همه مقامات دولتی

معلوم نبود از چه کسی .                             ُ                       بيشترين احتياج به آنها بود پ ست های خود را ترک کردند
بيشتر می ترسند؛ از مردمی که به آنها ستم کرده و با توحش با آنها رفتار و اموال 

علوم شد که در طول تهاجم بعدها م. شان را غارت کرده بودند؛ يا از نيروهای مهاجم
با تعطيلی ادارات دولتی و .                         ُ                         روس ها فقط دو استاندار پ ست خود را ترک نکرده بودند

با توجه به . سازمان های انتظامی، قدرت دولت در استان ها يک شبه از بين رفت
اوضاع ايران، نارضايتی عميق مردم، و فساد گسترده مقامات، سقوط سريع رژيم 

 . هم حيرت آور نبود رضا شاه چندان
                                                      ً                   گزارش های ديپلماتيک آمريکا نشان می دهد که رضا شاه شخصا  در پی پناهندگی به 

در . سفارت بريتانيا در تهران برآمده بود ولی سفارت درخواست او را نپذيرفت
دريفوس گزارش . نهايت او ابراز تمايل کرد که به همانجايی برود که از آن آمده بود

ه ابراهيم قوام را که پدر دامادش هم بود نزد وزير مختار بريتانيا شا«: می دهد که
. و ادامه خصومت ها ابراز کند] آتش بش[فرستاد تا مراتب نگرانی او را از تأخير 

قوام همچنين سعی کرد مزه دهان وزيرمختار را درباره پناه بردن شاه به سفارت 
تار چندان دلگرمش نکرده بريتانيا از ترس روس ها بفهمد، ولی گويا وزير مخ

ترس رضا شاه از روس ها نبود؛ بلکه از مردم ايران بود، که اگر ) ١(».بود
  .  کوچکترين فرصتی دست می داد، تکه تکه اش می کردند
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  فصل سوم 
 

  اتمام حجت روس و انگليس
   
  

 ]فقط[خيلی محرمانه؛«که طبقه بندی ١٩۴١آگوست٨درتلگرامی ازلندن به تاريخ 
  :دارد، چنين  آمده است» وزير ومعاون وزيربرای 

آقای ايدن ازمن خواست بعد ازظهر او را ببينم ومتن پيامی را به من داد که درحال  
ارسال برای  وزير مختاربريتانيا درتهران بود و درآن به او دستور داده شده بود که 

ان و اوت يادداشت   مفصلی در مورد حضور اتباع  آلمان در اير ١۶درروز 
از وزيرمختار بريتانيا . ضرورت فوری اخراج آنان به دولت ايران تسليم  کند

همچنين خواسته شده است که درهمان زمان، اگر ممکن باشد، نسخه ای  ازهمان 
               ً                                                            يادداشت را شخصا  به  شاه نيز بدهد؛ يا حداقل مطمئن شود که بدون معظلی نسخه به 

  )١.(دست  شاه می رسد
به ] آمريکا درلندن[ سفارت . آمده است١٩۴١اوت  ٩در تلگرام محتوای يادداشت  

پيوست مراسله ای متن کامل يادداشت  بريتانيا  را برای وزارت خارجه  امريکا 
  .ارسال می کند

بعد از  ١٠اوت ساعت  ٨و تاريخ  ٣۵١١      ً                                مفتخرا  عطف به تلگرام اينجانب به شماره 
عد از ظهر، به پيوست نسخه ای از ب ۵اوت ساعت  ٩به تاريخ  ٣۵٢٢ظهر و تلگرام 

پيش نويس تلگرام به وزير  مختاربريتانيا در تهران را، که آقای ايدن به من داد، تقديم 
اين تلگرام ، شامل متن يادداشتی   است  که قرار است  وزيرمختار بريتانيا . می دارد

که تاريخ  آقای ايدن امروزبه من اطالع داد. اوت به دولت ايران تسليم کند ١۴در
اوت تغييريافته ١۴به . اوت ذکر شده است ١۶تحويل يادداشت، که درتلگرام قبلی 

همراه اين پيش نويس،  پيش نويس کوتاه تری از تلگرامی وجود دارد که . است
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محتوای تلگرام ، راهنمايی   های . پيش نويس اول آن به اشاره شده است ٧دربند
  ) ٢.(ورد  نحوه  تعامل با دولت  ايران استشخصی  به وزير مختار بريتانيا در م

  :دراولين تلگرام ايدن  به سر ريدر بوالرد، وزيرمختاربريتانيا درتهران، آمده است
ونيزبايد . اوت يادداشتی متضمن مفاد زيربه دولت ايران تسليم کنيد ١۶شمابايد در

يا حداقل درصورت امکان تالش کنيد نسخه ای ازيادداشت رابه دست شاه بدهيد، و 
اطمينان حاصل  کنيد که اعليحضرت يک نسخه ازيادداشت رای معطلی دريافت می 
کن،اگر فکرمی کنيد که مفيداست،  اجازه داريد توضيح دهيد که اين يادداشت می 

يادداشت ..                                                           ً              تواند سند تأييديه مطالبی تلقی شود که شما دستور داريد شفاها به آنها بگوييد
ت شاهنشاهی ايران درفرصت های متعدد برتمايل خود به دول - ١«: ازاين قراراست

حفظ بی طرفی مطلق دربرابر درگيری هايی که درنتيجه جاه طلبی های سلطه 
  .جويانه حاکمان فعلی آلمان برجهان تحميل شده است، تأکيد ورزيده است

کشورهای ديگری که موردحمله يا تاخت وتازنيروهای مسلح آلمان قرار گرفته اند، 
در .                                             ً                    تعايل به بيرون ماندن ازدايره مخاصمات را کامال  درک واحساس کرده اند اين

درحال حاضرخود را ] پادشاه بريتانيا [ پرتو همين حقيقت مسلم، دولت اعاليحضرت 
ملزم می بيند که با کمال روح دوستی نکات خاصی را مطرح نمايد که بايد توجه 

  .جدی دولت ايران به آن نکات جلب شود
در وهله دولت اعلی حضرت مايل به تأکيد براين واقعيت است که سياست بی  – ٢

طرفی ايران را به طورکامل پذيرفته و برآن صحه می گذاردو دولت اعليحضرت 
ميل صادقانه اين دولت حفظ سياست . هيچ طرحی برضداستقالل سياسی ايران ندارد

ترين   منافع  را  برای دوستی وهمکاری با ايران است که به عقيده اين دولت بيش
  . هردو کشور ايران وامپراتوری بريتانيا دارد

بااين حال، با گسترش جنگ،خطری جدی برای منافع ايران وبريتانيا بروزکرده  – ٣ 
از ژانويه گذشته دولت اعلی حضرت، بارها وبارها نگرانی عميق خود را . است

  ازبابت تعداد بسيار زياد اتباع آلمان که اجازه داده شده درايران اقامت کنند، واهميت 
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 تعدادآنها را برای منافع خود ايران، به اطالع مقامات ايران رساندهکاهش چشمگير 
در واقع، با توجه به آنچه که در کشورهای ديگراتفاق افتاده   است، نمی توان . است

شک داشت که اين افراد، هرزمان که دولت آلمان مناسب بداند، برای ايجاد اختالل، 
رجهت کمک به اجرای طرح های چه درخود ايران وچه در کشورهای همسايه ، د

  .نظامی آلمان به کارگرفته می شوند
دراواخر ماه ژوئيه ، دولت اعلی حضرت، متوجه شد که به اعتراضيه ای که   - ۴

دراين مورد به مقاما ايران داده است، ترتيب اثرداده نشد است وبه نماينده خود 
ه را به دولت ايران درتهران دستور داد بارديگر ضرورت اقدام فوری دراين زمين

بوالرد  . بادرنظرگرفتن  خطر روزافزون شرايط جنگ، سر آر. يادآوری تأکيد کند
دستوريافتند برای يک کاهش چشمگيرتعداد آلمانی ها ی مجاز به اقامت در ايران 

  .وارد اقدام جدی شوند
دولت ايران به نظرمی رسد ، منطق بودن توصيه های دولت اعلی حضرت را  -  ۵ 

می کند واظهارداشته است که برای حصل اطمينان از خروج سريع آلمانی  درک
هايی که اجازه اقامت آنها سپری شده است؛ ويا اقداماتشان مشکوک است؛ و يا می 

دولت ايران . شود آنها را با ايرانيان جايگزين کرد، اقداماتی به عمل آورده است
ده درايران هستند، آنها را تحت نظارت همچنين اين تعهد را پذيرفته که مادام که اين ع

با اين حال تعداد آلمانی هايی که درعمل ايران را ترک کرده . وکنترل شديد قراردهد
اند، بسيارکم است وبه نظرمی رسد که دولت  ايران هنوزنتوانسته است فوريت مسئله 

  .و ميزان اهميت آن را برای دولت اعلی حضرت درک کند
لت اعلی حضرت درحال حاضرمابل است توصيۀ خود را دراين شرايط، دو – ۶

درمورد الزام  جامعه آلمانی به خروج بی درنگ از ايران، در رسمی ترين و قاطع 
  .ترين شکل، تکرار کند

ً                             اگر دولت ايران می خواهد موقتا  چند تکنيسين آلمان، که درحال  – ٧                               
ل هستند، را نگه حاضردرکارهای مهم درارتباط با پروژهای صنعتی ايران مشغو

دارد، ازاين دولت خواسته می شود که فهرست کامل نام های مورد نظروماهيت و 
[ ماهيت دقيق کاری که برای آن استخدام شده اند را دراختيارنماينده   اعلی حضرت 
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دولت اعلی حضرت خود مايل است به دولت   . درتهران بگذارد] پادشاه بريتانيا 
] از کشور[ يدا کردن کارشناسان واجد شرايط بريتالنايی ويا ايران ، با تالش برای پ

بی طرف برای جايگزينی تکنيسين های آلمانی که ايران را ترک کرده اند، کمک 
دولت اعلی حضرت با کمال  ميل با اقدامات دولت ايران برای کاهش ازاشخاص . کند

  .متخصص وو آموزش  ديده، همکاری وهمراهی  می کند
بطه با بقيۀ آلمانی ها ، دولت اعلی حضرت  از اينکه از تاريخ  دقيق در را  -  ٨ 

بدون شک  دولت ايران . عزيمت  آنها از ايران با خبر شود، خوشوقت خواهد شد
  .ترتيبی خواه داد که ديگرهيچ   آلمانی اجازه ورود به ايران داده نشود

انی که مطابق با اين نکته حائزاهميت است که هيچيک ازتکنيسين های  آلم -  ٩ 
ترتيبات مذکوردر بند هفت بايد درايران بمانند ، نبايد در کارهای  مرتبط  با شبکه 
ارتباطی ومواصالتی ايران،  نظير راه آهن؛ جاده ها؛ تلفن؛ تلگراف؛ بی سيم؛  يا در 

ممکن  است زندگی ملی ايران را برای ]  احتمالی[ جايی  که فعاليت های مضره 
  .ی فلج کند، استخدام شونديک دوره بحران

در نهايت، بايد اقدامات مؤثری برای تحت  نظارت شديد قرار دادن ، و  – ١٠
نيزمحدود کردن جابجايی تکنسين های آلمانی که مطابق با ترتيبات مذکوردربند هفت  
بايد درايران بمانند به عمل آيد   تا اطمينان حاصل شود که آنها درگيرهيچ فعاليتی به 

  .شده اند نيستند جزکارهای  فنی که برای آن استخدام
بايد اقدمات مشابهی برای نظارت برفعاليت های عراقی هايی که پس از  - ١١

فروپاشيی دولت غير قانونی رشيد عالی گيالنی درعراق، به ايران پناهنده شدند 
دولت ايران تحت   تعهد مشخص و روشن قرارداد که برای . صورت پذيرد

اين پناهندگان برای توطئه برضد دولت  جلوگيری ازاستفاده ازخاک ايران به وسيله
از همان ابتداد، در اواخر ماه مه ، . عراق و متحدان آن، اقدامات مؤثربه عمل آورد،

که اين پناهندگان به ايران آمدند، درخواست های مکرربه مقامات ايران تسليم شد که 
هايی اقامت کنند به اين وعده نبايد اجازه داده شود که در تهران بمانند، وبايد در شهر

که دور از مرزهای عراق باشد و نيز اين عده بايد، هم ازنظر مالقات با اشخاص 
وهم ازنظر جابجايی و نقل وانتقال ، تحت نظارت شديد پليس باشند ونيز ملزم به دادن 
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تعهد کتبی شوند که تا زمانی که در ايران هستند، از هرگونه فعاليت سياسی خود 
[ وجود مراجعات وشکواييه های مکرردولت اعلی حضرت  با . داری می کنند
                               ً                           ونيزدولت عراق، دولت ايران ظاهرا  برای کنترل اين عده، که در ]  پادشاه  بريتانيا

حومه    تهران به سر می برند؛ و نقل وانتقال وجابجايی آنها محدود نيست؛ و معلوم 
کشورهای درحال جنگ  شده است که در تماس نزديک مداوم با نمايندگان ديپلماتيک

بدون . با دولت اعلی حضرت هستند، هيچ   ادقام کافی ومؤثربه عمل نياورده است
هيچ شکی ضروری است که مطابق با تعهدات بين المللی ايران ادقامات الزم دراين 

  .زمينه صورت پذيرد
 دولت ايران درحال حاضر، ترتيبات   بررسی وتحقيق دقيق درباره اتباع آلمان –١٢ 

مقيم ايران به عمل آورده است وبدون شک اطالعات کامل   برای نشان دادن دليل 
از اين رو اميد است که فهرستی   از . ادعايی حضور هر فرد در دسترس خواهد بود

انباع آلمان، که  ممکن است  ماندنشان در ايران برای کارهای ضروری مورد نظر 
ويل داده شود و برای خروج فوری باشد، بی رنگ به وزير مختار اعليحضرت تح
يادداشت  به ياين  ترتيب به پايان »  .                                     ً            بقيه  اتباع  آلمان ترتيبات  الزم  فورا  به عمل  آيد

  .می پرسد
  
  :درتلگرام دوم ايدن به بوالرد آمده است 

درمذاکره با دولت ايران درمورد اين پيشنهاد که  -  ١تلگرام قبلی من؛  ٧عطف به بند 
تکنيسين  های آلمانی اجازه داشته باشند که در ايران بمانند، بايد خوب  کارشناسان و

دقت کنيد که هدف  ما اين است  که چهار پنجم آلمانی ها از ايران بروند و شما هم بايد 
در اين معنا و در مورد موارد مذکور در . در چارچوب همين هدف مذاکره  کنيد 

ً                      دماتشان واقعا  ضروری است، نبايد هيچ ، در مورد ابقای آلمانی هايی که خ٩بند              
در چيزهايی که به شما گفته ايم هيچ محدوديت زمانی     -  ٢. اعنراضی داشته باشيم

( وجود نداتشه است،  لذا مطلوب نيست که به مذاکرات ومکاتبات جنبه اتمام  حجت 
لی با اين حال، بايد درگفت و گوها، روشن کنيد که دولت اع.  بدهيد) اولتيمامم

اوت، تقاضای کاهش  ٣١حضرت اميدواراست که دولت ايران بتواند اطمينان دهد تا 
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برای اطالع   -  ٣. عمل  خواهد شد] از شمار آلمانی های مقيم ايران[ هشتاد درصد
اوت،  ٣١ما با کاهش چشمگير تعداد آلمانی ها   تا ] ياد آوری می شود[شخص شما 

  .سپتامبر هم راضی خواهيم بود  ١۵تا   و تکميل آن با هشتاددر صد  مورد نظر
  

  :، تاريخی است١٩۴١اوت  ١۵تلگرام دريفوس در 
وزيرمختار بريتانيا به من اطالع داد که وی وسفيرشوروی  فردا بعد ازظهر ! فوری

دراين يادداشت ها . يادداشت های يکسانی را همزمان به دولت ايران تسليم می کنند
از اينکه به نظرنمی رسد ايران توجه مناسب به هشدار  ادودولت نا رضايتی خود ر

يک ماه پيش درباره خطری که ازجانب آلمانی های ساکن ايران متوجه اين 
کشوراست، نشان داده باشد ابراز داشته و با تأکيد واصرار بيشتراز دولت  می 

واسته ازدولت ايران همچنين خ. خواهند که پخش اعظم آلمانی ها ازايران اخراج شوند
خواهد شد   که فهرست آلمانی هايی که، به دليل خدمات ضروری شان، دولت ايران 
مايل است آنها را نگه دارد  به دولتم ارائه دهد و دولتم نيز همکاری خواهند کرد تا 

در اين يادداتش ها تاکيد خواهد شد که . آنها با اتباع کشورهای ديگرجايگزين شوند 
رح ونقشه ای مغايرومباين با تماميت ارضی وحاکميت ايران بريتانيا و روسيه هيچ ط

                               ً                                      به هنگام تسليم يادداشت ها شفاها  به دولت ايران اطالع داده  می شود   که . ندارند
      ً                                          ً                                 تقريبا  چهارپنج آلمانی ها بايد تا پيان اوت، وقطعا  نه اواسط سپتامبر، ازايران اخراج 

تقاضای شفاهی . ف سه روزداده شودشوند؛ وانتظارمی رود پاسخ يادداشت ها هم ظر
) اولتيماتوم( وتهديد ضمنی به   اقدام نظامی ، يادداشت  ها را در حکم اتمام حجت 

واقعی قرارمی دهد؛ اگر چه وزير مختار برتيانيا تأکيد می کند منظور از ياداشت ها 
 اتمام حجت نيست،  وزير مختار بريتانيا جای هيچ  شکی برای من نگذاشت که اگر
خواست ها عملی شنود، روس ها شمال ايران وانگليس ها بقيۀ ايران   را اشغال می 

همتای بريتانيايی من معتقد است که بريتانيا، درصورت حمله ، اوضاع را چنان   .کنند
حافظ منافع بريتانيا ] امريکا[زود در دست خواهد گرفت که موضوع اينکه سفارت 

                                        ً يش بينی خطرناک است، به نظرمی رسد ياحتماال  اگرچه پ. باشد منتفی   خواهد بود
رد می شود   و به ايران حمله  می شودو  ايرانيان هم مقاومت ] دولتيم[ درخواست 
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نفرات و تجهيزات  ارتش ايران  گاه و بيگاه  به شمال  کشور،و . ضعيفی می کنند
ايران و  گزارش شده است که شاه درنزديکی مرز.      ً                        اخيرا  ، به جنوب اعزام شده اند

به نظر من بعيد  نيست  که در صورت . ترکيه به بازرسی  نيروها مشغول است
هزينه های باالی زندگی، دستمزدهای . حمله، شاه تاج وتخت خود را از دست بدهد

پايين، ماليات های  سنگين ، استثمار و بهره کشی وحشتناک از مردم، سياست مالی و 
ازا شاه نه تنها به فقرونارضايتی نهفته،  تجاری کوته بينانه دولت و حرض  و

آشکارنشده وبه شورش هم نکشيده است؛ چون توده شجاعت  يا عزم شورش نداشته 
انگليسی ها که ازاين وضعيت به خوبی آگاهند ومی دانند که مردم   ايران، شاه . است

ينجانب تمام   ا. را مخلوق وآلت دست آنها می دانند، ماليند اينک خود را از او جدا کنند 
اقالم و مواد الزم  را ذخيره کرده ام و تمام  احتياطهای  الزم  رابرای حفاظت از 

  )٣.(اتباعمان، به هنگام   ضرورت ، عمل  آورده ام
  

  :چنين گزارش می کند ١٩۴١اوت  ١٨دريفوس در
سفارت به آن اشاره شده است،  ٩٢يادداشت بريتانيا و روسيه، که درتلگرام شماره  

به جز موج فزاينده شايعات و افزايش نگرانی وبی . شد] دولت ايران[ ز شنبه تسليمرو
هنوزهيچ نشانه ای از ترتيب . قراری تحول مهم قابل  گزارشی   رخ  نداده است

ارنباط وزيرمختاربريتانيا اين است که ايرانی ها هنوز دنبال يک . دولت جديد نيست
  ) ۴.(تحوالتی در راه است. ا را راضی کندفرمال جادويی می گردند که همه طرف ه

  
 

  يادداشت موری درباره يادداشت های انگليس  و روسيه
  

 ١٣واالس موری، رئيس بخش امورخاور نزديک وزارت خارجه امريکا، درتاريخ 
  :در يادداشتی به سامنرولز، معاون وزيرامورخارجه، می نويسد١٩۴١اوت 

بعد ازظهرازلندن،  ١٠ساعت ١٩۴١اوت  ٨به تاريخ  ٣۵١١درپيوست تلگرام
، در باره گفت و گوهايی که با آقای ايدن  داشته ]ابالت متحده در لندن[ وينانت، سفير 
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اين گفت و گوها درهمان روزی . قرار داد] خارج[است اطالعاتی در اختيار وزارت 
بوده است که آقای ايدن متن پيامی را که درحال ارسال به وزيرمختار بريتانيا 

درآن پيام به وزيرمختاردستور    داده شده بود . رتهران بود، دراختيار وی گذاشت د
که  يادداشت  مفصلی در باره حضور آلمانی ها در ايران وضرورت اخراج فوری 

به دنبال شرح  مفصلی درباره يادداشت مورد . آنها   تهيه وبه دولت ايران ابالغ کند
به وزيرمختار آمريکا در تهران اجازه «  رد که بحث، آقای ايدن ابراز  اميدواری  ک

بگويد که نظرات بريتانيا و روسيه  درست و بر حق ] ايران[ داده شود که به دولت 
آقای ايدن درادامه گفت به » . ه  کندجواجتناب ناپذير است و دولت ايران بايد به آن تو

آقای ايدن . ن   نمی آيدازاين اقدام خوششا» .ترک ها درباره اين حرکت درايران دارند
اجازه يابد که موافقت   خود را « با اين حال ابرازاميدواری کرد که سفير ما درآنکارا 

با اين حرکت به عنوان يک ضرورت، و نه يک اقدام طراحی شده برای ايجاد 
احساس خود من اين است که ما بايد » .اختالل در اوضاع  سياسی ايران، اعالم کند

ود را ازدر خواست های انگليس و وسيع درايران، و، با توجه به حمايت رسمی خ
                               ً                                          اقدامات مستقلی که خود ما احتماال  ممکن است به عمل آوريم، بسيار آهسته ارائه 

با وجود دستورکارهای مکرری که ) ١: مالحظات زير را هم بايد در نظرداشت. کنيم
مطبوعات وخبرگزاری گزارش های ] صحت وسقم[ از اوايل سال جاری برای تأييد

ها در باره فعاليت های ستون پنجم آلمان درايران در ايران به سفارت ما در تهران 
فرستاده شده، گزارش های آقای دريفوس، دراين مورد مبهم و متناقض بوده است؛ با 
اينکه وی درتماس نزديک با سفارت بريتانيا است که بدون شک مطلع ترين سفارت 

] درايران[     ً                                         کامال  محتمل وممکن است که شمارزيادی ازآلمانی ها .خانه درايران است
درعمل درگيرومشغول کارهای خرابکارانه باشند، اما من معتقدم که قبل ازآن که 
درخط تأييد درخواست های فعلی بريتانيا بيفتيم، بايدخودمان اطالعات مستقل و دقيق 

رکنان خودمان کسب وجمع و قابل اعتمادی در دست داشته باشيم که به وسيله کا
يادآوری  می شود که ترک ها، با اينکه متحد نزديک بريتانيايی )  ٢. آوری شده باشد

. ها هستند، تمايلی به پيروی از بريتانيا   و روسيه  دراعمال  فشار بر ايرانيان ندارند
داده دراين ارتباط، می توانم بگويم که سفير ترکيه در  تهران به آقای دريفوس اطالع 
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است که وی گزارش مربوط به فعاليت های آلمان درايران را اغراق  آميزتلقی می 
اگرترک ها ، به همان اندازه آقای مک موری حساس باشند که در طول ماه های   . کند

اخيرتالش می کرده ما را متقاعد کند، به صالح مانيست که فشارهايی از آن نوع که 
ايرانيها به شدت ضد روس و ضد )  ٣. نها  وارد کنيمآقای ايدن  پيشنهاد کرده بر آ

انگليس هستند؛ زيرا سابقه روسيه و بريتانيا  در ايران در اين  سه چهار سال گذشته 
با تبانی هم، ايران  را بين  ١٩٠٧اين دو کشوردرسال  . جز بی اعتباری چيزی نيست

روسيه به ايران ) لتيماتوماو( بريتانيا به اتمام حجت  ١٩١١در سال . خود تقسيم کردند
اخراج . برای اخراج آقای مورگان شوستر، مستشار مالی آمريکايی، رضايت   داد

شوستر فقط به اين دليل صورت گرفت که وی  امور مالی ايران را داشت به سامان  
درجنگ جهانی اول، با اينکه ايران اعالم بی طرفی کرد،  به وسيله هردو . می آورد

مورد حمله  قرار گرفت و درنتيجه مردم ايران  گرفتار  رنج  و قدرت بزرگ   
بر آورد  شده است  که در طول قحطی  سال های . بدبختی بی حد وحصر شدند

در پايان جنگ جهانی )  ۴. ، يک سوم  جمعيت ايران از بين رفت١٩١٨و  ١٩١٧
ان را که گذشته، لرد کرزن، پس از انکه باعث شد رئيس جمهور ويلسون ، هيئت اير

به کنفرانس صلح آمده بودتا مطالبات ايران را مطرح کند، نپذيرد، مذاکره درمورد 
اين قرارداد، ايران را به نوعی . ايران وانگليس را آغاز کرد ١٩١٩قرار دادرسوای 

ً                        اين قرارداد ، عمدتا  به سبب فشاری که ازجانب . تحت الحمايه بريتانيا قرارمی داد                    
اما برای تضمين امضای آن رشوه های . تصويب  مجلس نرسيد امريکا وارد  شد، به

، ]نصرت الدوله [ ، وزيرامورخارجه ]وثوق الدوله[ کالنی به نخست وزير 
که ] رضا شاه[  شاه فعلی ايران. پرداخت شد] اکبر ميرزا صارم الدوله[ وزيرماليه 

که پول هايی وزرای مزبوررا مجبورکرد . چند سال بعد از آن ماجرا به قدرت رسيد
موری نتيجه می ) ۵.(را که ازاين بابت رشوه گرفته بودند به دولت ايران بدهند

اعتبار منحصر به فرد اياالت متحده در خاورميانه و خاور نزديک به گونه « :گيرد
است که برای نزديک  به يک قرن هيچ   دولت ديگری در اين زمينه به پايۀ آمريکا 

رشک برانگيزآمريکا برپايۀ اين اعتقاد راسخ مردم منطقه  نرسيده است و اين نيکنامی
قراردارد که ما هيچ انگيزه و هدف سياسی نداريم که بخواهيم آن را برمردم منطقه 
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اگرما يک گام . تحميل کنيم، ودنبال رسيدن به هيچ امتياز ويژه ای   نيز نيستيم 
شهرت ما ممکن  درجهت آنچه که درحال حاضر پيش بينی می شود برداريم، به 

به نظرمن، عاقالنه تراين است که ما دراين . است آسيب غير قابل جبرانی وارد شود
شرايط   درهيچ اعتزاض و اقدام ديپلماتيک شرکت نکنيم و موضع خود را تا زمان 
اطالع کامل ازحقايق و انيگزه های مربوطه حفظ کنيم و پس ازآن موضع خود را 

هم به هدفمان در دورنگه داشتن ايران ازجنگ آلمان  چنان طراحی وتنظيم کنيم که
برسيم وهم، درعين حال، اعتمادی را که مردم اين بخش از جهان به حسن نيت ما 

  ) ۶. (داشته اند حفظ کنيم
وزارت امورخارجه آمريکا . به دنبال يادداشت موری، بارانی ازتلگرام درگرفت

  :تور دادبه سفارت آمريکا در لندن دس   ١٩۴١اوت  ١۶در
                ً         بعد ازظهر ؛ لطفا  به آقای ١٠اوت ساعت  ٨شما به تاريخ  ٣۵١١عطف به تلگرام 

ايدن اطالع دهيد   که اين دولت از اين بابت قدردانی می کندکه از ماهيت يادداشتی 
که قرار است به دولت ايران داده شود،   مطع شد؛ و نيزاطالع دهيدکه وزيرمختار ما 

می توانيد به آقای ايدن بگوييد با اينکه ما . ام مطلع شده استدر تهران نيزاز اين اقد
مايل نيستيم که وزيرمختار ما دراعتراض و اقدام ديپلماتيک مشترکی که قراراست 
در تهران صورت گيرد شرکت کند، وی اين مطلب را در گفت و گوهايش با مقامات 

  ) ٧.(ايران در نظرخواهد داشت
  :، اين دستور کار به تهران فرستاده شد١٩۴١اوت سال  ١۶همچنين درتاريخ 

وزارت خارجه بريتانيا به سفارت آمريکا درلندن خبر داده است که دولت های  
                                                     ً                   بريتانيا واتحاد جماهير   شوروی می خواهند به زودی رسما  خواستاراخراج فوری 

ا تصويری که گزارش های مطبوعات آمريک.   چهارم پنجم اتباع آلمان ازايران شوند
از اين اقدام ارائه می دهند، خيال پردازانه و مبتنی   است بر حدس و گمان در باره 
اقدامات احتمالی بريتانيا کبيرو اتحاد شوروی درصورتی که پاسخی  قانع کننده به 

البته شما بايد درتماس منزديک با مقامات ذيربط  . درخواست مشترک آنان داده نشود
ً                       را سريعا  وبه طور کامل ازهرگونه ] خارجه آمريکا[ارتايران باشيد تا بتوانيد وز         

شما همچنين بايد هرچه زودترفرصتی بياييد و با . تحوالت شرايط فعلی مطلع نماييد
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مقامات  عالی ايران  در باره اوضاع گفت وگوکنيد؛ البته بی آنکه خودتان را با قضيه 
بط کنيد مگراينکه اعتراض ودرخواست همتايان  بريتانيايی  و شوروی خود مرت

درمذاکره با مقامات بلند پايه ايران، ابرازداريد . وزارت به شما دستوراين کاررا بدهد
که خواست واميد جدی دولت اياالت متحده اين است که دولت ايران تمام اقدامات 
الزم برای جلوگيری ازگسترش نفوذ فعاليت های نازی ها درايران، که نتيجه اش 

البته با يادآوری نمونه های عراق و . کشوراست، را عمل آوردفاجعه برای  آن 
سوريه که با اين  موضوع  مرتبط  هستندمی توانيد به عنوان شاهد مثال برای تقويت 

درعين حال، برای ايننکه  وزارت درموقعيتی قرارگيرد که . اين ديدگاه استفاده کنيد
اشته باشند، الزم است که بتواند در تمام مراحل ، ارزيابی درستی از وضعيت د

دراسرع وقت،  داده های مشخص و قابل اعتماد در مورد ويژگی ها وابعاد هر گونه  
    ً                          لطفا  در گزارش کردن اين موارد، . فعاليت نازی ها درايران را در اختيارما بگذاريد

دراظهارت خود دقيق باشيد، واقعيت و شايعه را از هم  جدا و مشخص  کنيد،و، جز 
. ی که خودتان مشکل ساز تشخيص می دهيد، منبع اطالعات را هم ذکر کنيددرموارد

                 ً                                                    همان طورکه احتماال متوجه شده ايد اطالعاتی که تاکنون ازسفارت دراين رابطه 
دريافت شده تاحدی مبهم ومتناقض وناکافی برای نيازهای  وزارت درشرايط فعلی  

  ) ٨.(بوده است
  

  
  گليس پاسخ ايران به اتمام حجت روس وان

  
  :گزارش  می دهد ١٩۴١اوت   ١٩دريفوس در 

وزير مختار بريتانيا ديروز به وزارت  خارج ايران فراخوانده شد تا پيشنهاد متقابل 
: پيشنهاد ايران ازاين قراراست. ايران را در رابطه با درخواست بريتانيا دريافت کند

کاموتا، وآيلر را اخراج ، ، ماير، ]درايران[ ايرانيان سه تن از رهبران اصلی   نازی
اگرچه وزير . وبرنامه اخراج هرماه سی آلمانی را که آغازشده ادامه خواهند داد

مختار بريتانيا پيشنهاد ايران را با تلگراف به لندن منتقل کرد، همو به وزير امور 
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خارجه اطالع  داد که به نظراواين پيشنهاد درخواهد شد، زيرا با اين برنامه خروج  
از گفت و گوی  . اد  قابل مالحظه ای ازآلمانی ها بيش ازيک سال  طول می کشدتعد

                                                       ً                طوالنی ا ی که ديروزبا وزير امور خارجه  ايران داشتم مشخصا  اين طوراستنباط 
کردم که ايرانی ها ، بدون آنکه  متوجه خطير بودن موقعيت خود باشند، دارند دفع 

ها ی جادويی رفتن را کنارنگذارند، شايد  اگردنبال معجزه و راه حل.الوقت می کنند
  ) ٩.(ظرف چند روزآينده بفهمند که ديگرخيلی دير شده است

به گزارش  يوناتيد .  در اين گير و دار برلين، ايران را به مقاومت  تشويق می کرد
  :پرس

اوت، يوناتيد پرس؛ سخنگوی دولت آلمان امروز درباره فشاری که  ١٨برلين  
روسيه بر ايران وارد می شود که اتباع آلمان را ازخاک خود  ازسوی انگليس و

مادرآلمان بر عزم  جزم ايران برای  بی طرفی ودفاع ازحاکميتش «:اخراج کند، گفت
به گزارش اسوشيتد پرس »  .هيچ شکی نداريم والبته دليلی هم برای شک نداريم

اوت،   ٢٠ن، تهران ، ايرا. شاه به ارتشش دستورآماده باش داد« : ازتهران
درشرايط « آسوشتيدپرس؛ رضا شاه پهلوی، پادشاه ايران، امروز به ارتش دستورداد
جانبازی و            ً                                                 فعلی کامال    آماده وهشيار باشند و، درصورت لزوم، برای هرگونه

هشداراو،   درسخنرانی برای فارغ التحصيالن دانشکده » .فداکاری آماده باشند
وی . بودکه مرخصی ساالنه   دانشجويان لغوشده استافسری، شامل اين اعالم هم 

وفکرمی کنيم که اين داليل حس  فداکاری آنها .     ً                        بعدا  داليل آن را خواهند فهميد« :گفت
نيازی نيست که وظيفه ای راکه درلحظات حاضردارند خاطر . را تقويت خواهد کرد

  ».نشان کنم
  

  :چنين گزارش می کند١٩۴١اوت  ٢٠دريفوس در
شاه درمراسم فارغ التحصيلی دانشجويان دانشکده افسری سخنرانی کوتاهی کرد که 
اهميت بسيارزيادی دارد؛ زيرا اين اولين اظهارات او درشرايط خطير فعلی است 

اواعالم کرد که . ونيزحضور اونشان می دهد که وخامت اوضاع را فهميده است
           ً                  د بايد فورا به خدمت برگردند و مرخصی افسران لغوشده وآنها که به مرخصی رفته ان



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٢٥                                                                             ٢١    دق ، 

  

  

  

وی اظهارداشت که ارتش و افسران آن الزم است . دليلش را هم به زودی می فهمند
  ) ١٠.(به شرايط فعلی توجه داشته باشند واگرالزم باشد آماده فدا کردن جان خود باشند

، وزارت امورخارجه دستور ديگری برای دريفوس ١٩۴١اوت سال  ٢٠در تاريخ 
  : دارسال کر

اوت نيمه شب ، به نظرنمی رسدکه  ١٩شما به تاريخ  ٩۶فوری، عطف به تلگرام 
بعدازظهر، در زمان گفت و ٩اوت ساعت  ١۶وزارت به تاريخ   ۶۴تلگرام  شمارۀ  

ازشما خواسته می . اوت رسيده باشد ١٨در] ايران[گوهای شما به وزير امورخارجه 
وزارت را دريافت کرده ايد؛ همچنين  ۶۴شود که اطالع  دهيد آيا تلگرام شماره 

  )١١.(                                                          ً            گزارش کاملی ازگفت وگوهای خود را   با مقامات ايرانی متعاقبا  تلگراف کنيد
  :را ارسال می کند ٩٩تلگرام شماره ١٩۴١اوت  ٢١دريفوس نيزدر پاسخ در

بعد ازظهر؛ وزارت بدون  ٩اوت ساعت  ١۶وزارت به تاريخ  ۶۴عطف به تلگرام 
بعد از ظهر را، درمورد  ٨اوت ساعت  ١۵سفارت به تاريخ  ٩٢ه شک تلگرام شمار

سفارت در واقع ر تماس . خواست های جديد بريتانيا   و روسيه دريافت، کرده است
نزديک وهماهنگ با کارکنان ديپلماتيک و مقامات دولتی است ودرنتيجه توانسته 

درمحل پخش شود   را حتی زودتر از اينکه  ٩٢اطالعات موجود در تلگرام شماره  
وزارت بايد درک  کند که سرچشمه اقداماتی از اين نوع در  لندن است و . کسب نمايد

از اين رو غير طبيعی نيست که نمايندگان ديپلماتيک ويا مطبوعاتی ما در آنجا می 
اينجانب ازموضعی که وزارت . توانند  زودتر اطالعات مربوطه  را به دست آورند

ام   خود ابراز داشته قدردانی می نمايم ودر آينده نيز، مثل گذشته، درآخرين جمله تلگر
من در . برای کسب سريع اطالعات دقيق و کامل هر تالشی به عمل خواهم آورد

تماس روزانه با نخست وزير و وزيرامورخارجه   ايران هستم واين موجب  می شود 
  .که همواره ازآخرين نقطه نظرات ايران آگاهی يابم

انب درموارد متعددد خطر فعاليت های ستون پنجم آلمان را برای ايران اينج 
ياد ]  از اين خطر[ عراق را به عنوان يک مثال خاص ]  ماجرای[ گوشزدکرده و 
پاسخ ، که صادقانه بيانگرديدگاه ايران است، همواره اين بوده که . آوری کرده ام

  ر رشته و محل مناسبی اشتغال آلمانی ها به درخواست دولت به اينجا آمده اند؛ د
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وزير امور خارجه . دارند؛ و تحرک و جابجايی شان درداخل ايران محدوديت دارد
ايران، برای آينکه نشان دهد نظارت برآلمانی ها تا چه حد سفت وسخت است، ديروز 

وزارت بايد . به من  گفت به ازای هرآلمانی يک مأمورنظارت و مراقبت وجود دارد
به دست اوردن اطالعات قابل  اعتماد در باره فعاليت های عوامل نازی در مشکل 

کارمند اطالعاتی  بريتانيا، که با ما همکاری نزديک دارد ، هنوز  . ايران را درک کند
نتونسته از طريق عوامل ومنابعش اطالعات دقيق از درون سازمان ستون آلمان 

                ً               رت ، اطالعات کامال    درست و قابل با همۀ احوال سفا. وشاکلۀ  آن به دست آورد
  .اعتماد  زير را به دست آورده است

نفرآلمانی ، شامل همه افراد خانواده ، وجو دارد که  ٢۵٠٠تا   ٢٠٠٠درايران بين  
ازاين عده هفتصدنفر دراستخدام دولت . شايدهزارنفرشان سرپرست خانوار باشند

ً                             تقريبا  هيچ کدام از اين ها گردشگر وي. هستند کار بسياری از . ا جديد الورود نيستند      
وکارهای ]سياسی به نفع آلمان[آنها قانونی است و البته چند نفری هم به تبليغات

فعاليت های ستون پنجم،از . سازمانی درزير پوشش امور تجاری واقتصادی مشغولند
دوتن از رهبران عمليات، .سوی سفارت آلمان رهبری وجهت دهی می شود

رهبری . هستند وخود اين دونفر دراستخدام شرکت شنکرس هستندمايروگاموتا، 
وی استان شناسی معروف است که سال .کارهای تبليغاتی تا حدودزيادی با آيلراست

. های زيادی درايران بوده واز نويسندگان دستگاه تبليغاتی آلمانی درخاورنزديک است
. درخاور نزديک است آلمانی ها درجاهای استراتژيک درايستگاه تبليغاتی آلمان

آلمانی ها درجاهای استراتژيک در ايستگاه راديو، بی سيم، راه آهن، وديگر خدمات 
عمومی قرارداده شده اند وبه عنوان کارمندان و نمايندگان سازمان های تجاری 

بنابراين .                                ِ                             واقتصادی مثل فروستال و شنکرس آا  گ در سراسر ايران پراکنده اند
مرکز . خدمات مهم دولتی ودرتمام نقاط ايران حضوردارندعوامل آلمان درتمام 

در اين . سازماندهی آنان، باشگاه  نازی در تهران، معرووف به خانۀ قهوه ای، است
           ً                                                              باشگاه  قبال   آموزش و تمرين کارهای نظامی، تير اندازی وازاين قبيل انجام می 

[ ی گويند سازمان م. گرفت؛ اما دولت ايران همۀ اين کارها را متوقف کرده است
بسيار منظم وکار آمد است وهرعضو چنان آموزش ديده که وظايف ] ستون پنج آلمان
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خود را، چه برای خرابکاری وچه به عنوان مکمل نيروهای آلمان به هنگام حمله به 
يک متخصص راديويی آمريکا يی با تجربه که تجهيزات . ايران، به خوبی می داند
ن نصب کرده است، می گويد آلمانی ها درايستگاه راديوی راديويی برای دولت ايرا

دولتی تجهيزاتی کارگذاشته اند که از آن برای فرستادن پارزيت روی پخش راديويی 
اين اطالعات، توجه وزير مختار بريتانيا را هم . متفقين درکل مننطقه استفاده می کنند

  .تلگراف آمده است دربخش آخر.       ً                                که قبال  از آن بی خبر بود،  بسيارجلب کرد
کارزارتبليغاتی بر يتانيا برضد ايران، که به وسيلۀ اشخاص و روزنامه نگاران  

نتيجه  اين کارزار . غيردولتی حمايت و تقويت می شود، به اوج خود رسيده است 
تبليغاتی، تبعيض و سانسور در پخش   خبر، و نيز اشاعه اخبار نادرست و تحريف 

از دهلی نوحاکی  است که   قطاری حامل عده زيادی      ً       مثال  گزارشی. شده است
ازاتباع آلمان وارد تهران شد ؛ از قاهره نيز اخباری  در باره شورش و نافرمانی در 

روزنامه . ارتش ايران، ونيز قيام های عشايری و تحريکات آلمان درايران رسيد
رداخته بريتانيا، پيش نگاران    اين کارزار  را با  پذيرفتن پخش اين اخبار ساخته وپ

  .برده وياری رسانده اند
برای مثال، نمايندگان  آمريکايی اسوشيتد پرس به من اطالع داد که بسياری  

                                                      ً                   ازاخباری که خبرنگاران از آنکارا ارسال می کنند، مستقيما از سفارت بريتانيا  
منتشر  روايت طرف ايرانی ها ماجرا هرگز شنيده و گفته و. درآنکارا بيرون می آيد

من البته خطر ستون پنچم آلمان را کم و کوچک جلوه   نمی دهم وبارها . نشده است
با اين حال   و مقامات ايران کرده ام ] خارجه آمريکا[ آن را خاطرنشان وزارت 

معتقدم که بريتانيا ازاين موضوع به عنوان دستاويز و بهانه ای برای حمله احتمالی 
                    ً                           استفاده می کند وعمدا  درقدرت و توانايی ستون پنج  به ايران و اشغال اين کشور

من به  اين نتيجه   رسيده ام که، پاسخ ايران درخواست روس . آلمان اغراق می کند
و انگليس هرچه باشد،اين دودولت بنا به ضرورت قطعی و مسلم نظامی، ايران را 

تاکيد  اضافه کنم اينجانب، برای جلوگيری ازسوء تفاهم، بايد با . اشغال خواهند کرد
       ً                                                                    که کامال   با اقدام بريتانيا موافق هستم ومعتقدم که اين کار برای پيشبرد اهداف 

پاسخ کتبی ايرانيان به يادداشت بريتانيا . مشترک مان حياتی و ضروری است
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وزير مختاربريتانيا به اينجانب اطالع داده که . وروسيه هنوز تحويل داده نشده است
ود با نخست وزير و وزير امور خارجه ايران روشن کرده که در صحبت هايی خ

من بر اين عقيده ام ) ١٢. (برای بريتانيا غير قابل  قبول خواهدبود] پاسخ[ است که 
با در نظر  .کرد که روس وانگليس ظرف چند روز آينده به ايران حمله خواهند

م برضد شاه  گرفتن شرايط، احساس  تلخی درميان توده ها هم برضد بريتانيا وه
                                        ً                                 وجود دارد وبا توجه به اينکه آلمان احتماال  به تحريک ومديريت آشوب وآشوبگران 
                                                        ً               خواهد پرداخت، بعيد نيست که تا زمانی که روس و انگليس کامال  بر اوضاع مسلط 

وضعيت ارتش نيز به طور . نشده اند، درگيری های داخلی  و آشوب ادامه داشته باشد
  در صورت لزوم . طر کودتا را نمی توان نديده گرفتفزاينده نامشخص است وخ

من همه اتباع آمريکا را به داخل محوطه سفارت خواهم آورد ودليلی نمی بينم که در  
ساعت آينده  ۴٨اميداوارم که ظرف . محوطه سفارت  خطری امنيت آنان را تهديدکند

هاد متقابل ايران و قصد به اخباربيشترو دقيق تردرباره   واکنش بريتانيا به پاسخ وپيشن
  )١٣. (و نيت فوری بريتانيا دست پيدا کنم

  :صبح چنين گزارش می دهد ١٠، ساعت  ١٩۴١اوت  ٢٢دريفوس درتاريخ 
اينجانب دريافت شد واطالعات  ٩۵وزارت پس ازارسال تلگرام  ۶۴تلگرام شماره 

. اوت داده شد ٢٢به تاريخ  ٩٩درخواستی  مربوط  به ستون پنجم درتلگرام شماره 
اينجانب گفت وکوی . دوسه روزطول ميکشد تا تلگرام از واشنگتن به تهران برسد

طر  ستون پنجم آلمان را گوشزد ديگری  با نخست وزيرداشتم ودرطی آن دوباره خ
ً                                             پاسخ اوتقريبا  همان بود که اينجانب دربند سوم تلگرام شماره  . وی کردم به  ٩٩             

ً                      اينجانب، خصوصا  به خطرتحريکات آلمانی . عنوان نظرايران مشخص کرده بودم               
هايی که در ايران کارمی کنند اشاره کردم وبه وی در باره عمليات پخش پارازيت، 

وی ازاين اطالعات . به آن  اشاره کرده ام، اطالعاتی دادم ٩٩شماره  که درتلگرام
من بازهم به خطری که از .                               ً                     ابراز تعجب کردوقول داد که حتما  دراين باره اقدام کند

ناحيه آنها متوجه راه آهن ايران است اشاره کردم واو پاسخ داد که برای هر پل و هر 
نظر اينجانب ، . مراقب گذاشته شده استنقطه استراتژيک خط آهن ايران يک مأمور 

اظهارشده است، اين است که دولت ايران هرکاری که  ۶٧      ً                 که قبال  در تلگرام شماره 
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می تواند برای کنترل فعاليت ستون پنجم آلمان کرده و می کند اما اقدامات آنها درعمل 
آلمانی ضيف ترودرهم و برهم تراز آن است که بتواند در کنترل ونظارت برفعاليت 

ديدگاه رسمی ايران دربحران کنونی، آن طورکه . ها کارآيی و تأثيری داشته باشد 
وزيرامورخارجه ونخست وزير ايران رک وپوست کنده به من گفته اند اين است که 
با اينکه دولت ايران موافق است که آلمانی ها را به تدريج از ايران اخراج  کند، اما 

ور خشن و بی چون وچرا درخواست خود را مطرح کرده ازاينکه انگليسی ها اين ط
عالوه  .                   ً             قرارداده اند عميقا  خشمگين هستند» تحت فشار همه جانبه« اند وايران را 

براين ، ايرانی ها ازبابت کارزار اخبار دروغ وتحريف شده ای که روس ها 
  .وانگليسی ها بر ضد آنها  به راه انداخته اند، نيز رنجيده خاطرهستند

نخست وزير خيلی محرمانه  به گفت که اخساس می کند بريتانيا پايۀ  اقدامات خود   
را برشرايط واقعی نگذاشته است بلکه بيشتربه دنبال بهانه ای برای اشغال شمال 

وزيرامورخارجه به من . ايران، به دليل  ضرورت نظامی تماس با روس ها، است
روشی دوستانه  با ايران برخورد کند و  اطالع دادکه بريتانيا به جای   اينکه با

همکاری نزديک تر ايران را برای تشکيل يک ائتالف بخواهد، دست باال را گرفته و 
خالصه ايرانيان مايل   به همکاری . با توپ پرکار خويش را پيش می برد

درچارچوب برنامه ای که خود برای اخراج آلمانی ها منطقی می دانند هستند، اما 
پاسخ ايران به . ه پذيرش خواست های خود سرانه بريتانيا وروسيه نيستندحاضر  ب

                   ً دراين دوپاسخ تقريبا  . يادداشت های بريتانيا و روسيه شب گذشته تحويل داده شد
موضوع جالب  توجه . نکته   وجود داشت ٩يکسان ، با عباراتی کلی ومبهم ،

کلمۀ آلمانی ،  از کلمۀ خارجيان   يادداشت اين بود که برای اجتناب ازهرگونه اشاره به 
چهارنکته اول داری اهميت کمتری است وبه ابرازاحساسات و .استفاده شده بود

درنکته پنجم اعالم شده که سياست دولت، اخراج . تعارفات دوستانه محدود شده است
. تمام خارجی   ها، هنگامی که بتوان از خدمات آنها صرف نظرکرده می باشد

فته شده است که اين سياست، با توجه به شرايط کنونی، با شتاب درنکته ششم گ
بيشتری اجرا می شود به طوری که عده زيادی از خارجيان به زودی ايران را ترک 

نکته هفتم اينکه خارجيانی را که بايد بروند وزمان رفتن   آنها را، دولت . می کنند
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با همه خارجی ها يکسان رفتار   درنکته هشتم آمده ايست. ايران خود تعيين خواهد کرد
خواهد شدو در بند نهم اعالم اعالم شده که دولت، درعين حالی که مايل استازهيچ 

نمايندگان سياسی . کمکی به همسايگان   دريغ نورزد، تمايلی به انجام هر کاری ندارد
ً                 روسيه و بريتانيا،هردو، به من گفتند که پاسخ ايران اساسا غير قابل قبول است محافل .                                                       

                                         ً                                    آگاه، حمله روس وانگليس به ايران را تقريبا   قطعی می دانند ؛ تنها چيزی که مورد 
  ) ١۴.(حدس وگمان است اين است که آيا  پيش ازحمله اولتيماتوم   داده می شود يا نه

  :؛ گزارش يوناتيد پرس» تکذيب برلين 
 ۵گفتند که در اوت، يوناتيد پرس؛ مقامات صالحيت دار دربرلين امشب ٢١برلين،  

نفر آلمانی، با احتساب زنان و کودکان، وجود داشته اند ونه  ۶٩٠اوت ، درايران تنها 
« : سخنگوی دولت آلمان گفت. نفر که انگليسی ها ادعا می کنند  ۵٠٠٠تا  ٣٠٠٠

                                                                      ً        بنابراين ادعای بريتانيا در مورد حضور   چندين هزار آلمانی در ايران قطعا   تکذيب 
روس ، و  ٣٩٠بريتانيايی ،   ٢۵٩٠اوت،  ۵قام مطلع گفت که تا يک م» .می شود

  .ايتاليايی در ايران حضور داشته اند  ٣١٢
  

 :ظهر ١٩۴١اوت سال  ٢٢گزارش دريفوس درتاريخ 
  
پيرو تلگرامتامپکينزبرای مايلز در وزارت جنگ؛ وضعيت نظامی ايران همچنان تا  

شغال مشترک قريب الوقوع روسيه مقامات دولتی ازخطرحمله و ا. حدی مبهم   است
. وبريتانيا آگاه هستند و اظهار  می دارندکه کشوردربرابرهرمهاجمی دفاع خواهدکرد

ظرف هفته گذشته نيرو وتجهيزات بيشتری به خليج فارس ومرزهای ايران با روسيه 
 ١٨همچنين فارغ التحصيالن   دانشکده  افسری  که در . وعراق فرستاده شدده است

ارغ التحصيل  شدند، با توجه به خطير بودن اوضاع  از مرخصی   معمول  اوت  ف
با اين حال ، بر اساس تقاضای  مقامات  نظامی روسيه ، .  ساالنه محروم  شدند

فاصله گرفته  ] دريای خزر[ نيروهای نظامی ايران، حدود بيست مايل ازخط ساحلی 
انشاه نيز، هيچ تانک وتوپ و درسفراخيرخود از بغداد به تهران ازطريق کرم. اند

                  ً                                                      مسلسلی، و يا اساسا  چيزی يا وضعيتی   که نشان ازعزم واراده برای حفظ مواضع 
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با وجود اين ،  مسيرها  و جاده ها طوری است . حساس داشته باشد، مشاهده نکردم
به نظر من اگرايران مورد . که می تواند برای نيروهای مهاجم مشکل درست کند

مقاومت خواهد کرد اما نه چندان .  نظامی بريتانيا و روسيه قرارگيرد حمله  نيروهای
  )١۵. (قوی ؛ و ظرف  يک هفته سقوط  خواهد کرد

اوت   ٢١درگزارشی ازوابسته نظامی آمريکا درلندن به وزارت جنگ به تاريخ 
، می گويند که ] توجه[ براساس گزارش های تأئيد نشده اما قابل :  آمده است ١٩۴١

                                                        ً                 لشکريکم ايران، که پادگانش درتهران است،درحال حاضراحتماال  درمنطقه خوزستان 
تقال نيرو نشان می دهد که شاه نگران                           ً       اگراين خبردرست باشد، ظاهرا  اين ان. است

می گويند . جبهه جنوب غربی است قصد داردهرگونه حمله به آن منطقه را دفع  کند
   ً                                    قبال  نيز اطالع رسيده که لشکرششم دراهوازو . لشکر سوم نيزدرخوزستان است

  لی .  لشکر  شانزدهم در دزفول مستقر است
  حاکی  است؛  ٢٣به تااريخ    گزارش  ديگر مبدأ  به وزارت  جنگ  آمريکا 

درحال حاضر اشکاراست . اطالعات  بسيار مهم و دقيق دررابطه با ايران از لندن  
يعنی ايران . که دولت  آلمان، دولت ايران را به اتخاذ سياست تأخيری برانگيخته است

ازطريق کش دادن مذاکره با بريتانيا و روسيه آن قدروقت تلف کند تا آلمان وارد 
اقتصادی ، دولت ايران حمايت کامل مردم را ]  وخيم[ در نتيجۀ  شرايط .  قازشودقف

با اين حال، در ميان تودۀ مردم حس دشمنی وخصومت   فزاينده ای در باره  . ندارد
  . هرگونه حمله روس و انگليس  وجود دارد

 :نيز وابسته نظامی آمريکا دربغداد به وزارت جنگ گزارش داد ١٩۴١اوت  ٢۴در
بريتانيا و .  نيروهای بريتانيايی امروز ازبغداد به مقصد خانقين حرکت کردند« 

  ».روسيه برای حمله فوری به ايران  آماده  می شوند
  
  تکذيب آمريکا 
  

، مطبوعات آمريکا گزارش دادند که رئيس جمهور روزولت ١٩۴١اوت سال  ٢٢در
  به دنبال اين گزارش ها هم . يا يادداشت  روس و انگليس به ايران موافقت کرده است



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٣٣                                                                             ٢١    دق ، 

  

  

  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٣٤                                                                             ٢١    دق ، 

  

  

  

اوت  ٢٣در.                                               ً            رئيس جمهور وهم وزيرامورخارجه اين موضوع را فورا  تکذيب کردند
  :امی   به دريفوس دستور داد، وزارت امورخارجه در تلگر١٩۴١

گزارشی از يوناتيد پرس از لندن دريافت شده حاکی از اينکه رئيس جمهور ! فوری 
ويلسن با هر اقدامی که بريتانيا و روسيه درپاکسازی ايران از نفوذ نازی ضروری 

در ادامه گزارش آمده است که مسئله ايران درجلسه ای بين . بدانند موافقت کرده است
ونخست وزير  بريتانيا مورد بحث وگفت وگو و توافق قرار ] امريکا[جمهور رئيس 

اطالع دهيد که رئيس ] ايران[ شما بايد بيدرنگ به وزارت امور خارجه . گرفته است
وزير خارجه .  درستی گزارش مورد اشاره  را تکذيب کرده است] آمريکا[ جمهور 

ست که اين گزارش نادرست نيزبه وزيرمختارايران اطالع داده ا] آمريکا[ 
  )١۶.(است

، وزارت امور خارجه آمريکا به وينانت ١٩۴١اوت سال  ٢٣همچنين درتاريخ  
اوت دريافت  ٢١گزارشی از يوناتيد پرس لندن در! فوری :   درلندن تلگراف  کرد

» منابع معتبر« شده، که بازتاب گسترده ای هم داشته   است، حاکی ازاينکه به گفته
با هر اقدامی که بريتانيا و روسيه   برای پاکسازی ايران ] آمريکا[ ر رئيس جمهو

درادامه گزارش هم آمده « . ازنفوذ نازی الزم وضروری بدانند موافقت کرده است
است که مسئله ايران به طورکامل درکنفرانسی بين رئيس جمهور و نخست وزير 

ه می شود درصورت  از شما خواست. مورد گفت و گوو موافقت قرار گرفته است
رئيس . امکان هويت منبع ذکرشده در باال را مشخص وبا  تلگراف گزارش کنيد

شما . جمهور و وزير امورخارجه هر دو صحت مفاداين گزارش را تکذيب کرده اند
برسانيد وتأسف اين ]  بريتانيا[ نيز بايد آن تکذيب را به اطالع وزارت امور خارجه 

شما همچنين . بابت انتشار چنين گزارش هايی ابراز داريد را] دولت آمريکا[ = دولت
درباره مسئله ايران،  که ] آمريکا[ بايد ابرازداريد که هيچ تغييری در مواضع دولت 

بعد  ٧اوت ساعت  ١۶به تاريخ ]  خارجه آمريکا[وزارت  ٣١٨٢در تلگرام 
  )١٧(».ازظهرآمده ايست، داده  نشده است

دستور کارمفصلی نيز برای مک موری،  ،وزارت خارجه١٩۴١اوت ٢٣در
  :سفيرآمريکا در آنکارا، فرستاد
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اوت، وزير امور خارجه بريتانيا به سفير ما در لندن اطالع داد که  ٨در  -  ١ 
اوت، همزمان يادداشتهايی  ١۶نمايندگی های سياسی  بريتانيا و شوروی در تهران در

با مضمون يکسان به دولت ايران  تسليم خواهند کرد مبنی براينکه دولت ايران بايد 
آقای ايدن همچين به . خاک خود اخراج کندبيدرنگ بخش اعظم اتباع آلمان را از

سفيرما گفته است که اگر وزير مختار آمريکا  در تهران اجازه  يابد  که به دولت 
ايران بگويد که به عقيده  وی ديدگاه بريتانيا وروسيه حق و درست و ضروری است 
 ودولت ايران بايد آن را قبول واجرا نمايد، کمک بزرگی برای بريتانيا خواهد

وزری خارجه بريتانيا همچنين ابراز اميدواری کرده  که سفير کبيرما در آنکارا .بود
نيز اجازه يابد که موافقت خود را با اين اقدام به عنوان  يک ضروورت، و نه اقدامی 

  .مخل و برهم زننده اوضاع سياسی ايران، اعالم  نمايد
] آمريکا[ زير مختار به و]  خارجه آمريکا[ اوت ، وزارت ١۶پس از آن در -  ٢

             ً                                                         درتهران  فورا  دستور داد که به هيچوجه  خود را با قضيه اعتراض و شکواييه 
                                                            ً               دولتين بريتانيا و روسيه به ايران  مرتبط نکند مگر اينکه مشخصا  دستوری در اين 
باره برايش برسد؛ اما در عين حال به مقامات ايران بگويد که دولت آمريکا 

ولت ايران همه اقدامات الزم برای جلوگيری از گسترش    ً                جدا اميدوار است که د
اقدامات نازی به داخل ايران را به عمل آورد و فعاليت نازی ها نتيجه اش جز  فاجعه  

به وزير مختاراجازه داده شد که نمونه عراق وسوريه را در اين . برای  ايران نيست
  .رابطه خاطرنشان  کند

ندن به اطالع آقای ايدن رساند که وزيرمختار ما درهمان تاريخ سفير ما در ل  -  ٣ 
مايل  به پيوستن   به اعتراض و شکواييه مشترکی که در تهران درحال انجام  شدن 
است نيست  اما اجازه دارد که  در صحبت با مقامات دولت ايران  اين موضوع  را 

  .خاطر نشان آنها کند
ن  فرستاد که به صورت گسترده  اوت  يوناتيد  پرس   گزارشی از لند ٢١در  -  ۴ 

در اينجا پخش شد،  حاکی ازاينکه رئيس  جمهور   با هر اقدانی که بريتانيا  و 
شوروی برای پاکسازی ايران از نفوذ نازی الزم وضروری بدانند  موافقت  کرده 

عالوه بر اين در اين گزارش آمده است که مسئله ايران درمذاکرات بين رئيس .  است
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ريکا و نخست وزير برتانيا مورد مذاکره و حل و فصل وتوافق قرارگرفته جمهور آم
رئيس جمهور وزير امورخارجه هر دو صحت درستی   گزارش مزبور  - ۵. است

شما اختيارداريد که درگفت و گوبا مقامات ترک از اين  - ۶.را تکذيب کرده اند
  ) ١٨.(اطالعات به صورت آزاد استفاده کنيد

  
  

  ارش های خبری درباره بحران  قريب اوقوع نمونه ای ازگز 
  

عنوان گزارشی است که آسوشتيد  پرس ازتهران » ايرانيان درانتظار خط پايان« 
امروزدولت ايران پاسخ رسمی . اوت، آسوشتيدپرس ٢٢تهران، ايران، :فرستاده است

ن خود را به درخواست اخراج  تکنيسين های آلمانی به وزير مختار بريتانيا درتهرا
ً                   منابع آگاه می گويند که پاسخ کتبی ايران، ماهيتا  شبيه به همان پاسخ . تسليم کرد                                               

ايرانی ها .  شفاهی ای بود که بريتانيا آن را قانع کنند و رضا يتبخش ندانسته بود
را ديو تهران مارش نظامی پخش می کند،  و .  معتقدند که پايان را نزديک است

مارشی که از راديو . يخ پنج هزارساله ايران می خواندابيات   از شاهنامه درباره تار
به وطور سنتی، همان است که به هنگام اعزام نيروبه جبهه .   تهران پخش می شود

تن از فارغ التحصيالن  ١٠٧٢براساس دستوررسمی مرخصی ساالنه .پخش می کنند
ه مناطق دانشکده افسری لغو شد وآنها برای ورود به صف و آغاز دوره خدمت خود ب

نفر از نيروهای نظامی ايران درآن مناطق  ١٢٠٠٠مرزی اعزام شدند؛ که هم اکنون 
شاهپور علی رضا، ] اعزامی[ درميان افسران . برای مقابله با حمله موضع گرفته اند

شاه، ازارتش خواسته است . پسر دوم رضاخان پهلوی ، شاه ايران، هم ديده می شود
دولت ايران اعالم کردکه خواست . آماده باشند» نبازیفداکاری وجا« که برای هررقم

                                                     ً                      بريتانيا و روسيه   برای اخراج تکنيسين های المانی صرفا  ظاهر سازی برای اجرای 
نقشه دوکشور برای حمله به ايران و ايجاد پل ارتباطی است که ازطريق آن نيروهای 

. سيه  به پيوندندانگليسی بتوانند به نيروهای روس در جبهۀ جنگ   آلمانی و رو
آلمانی درسمت های کليدی در ايران هستند،  ٣٠٠٠درپاسخ به ادعاهای انگليس که 
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نفرازاتباع ذکور آلمان در  ۶۴٠پليس ايران در بيانيه ای رسمی اعالم کرد که  تنها 
روز گذشته پنجاه نفر از اين عده ايران را  ۴۵گفته می شود در . ايران حضور دارند

گزارش شده است که دولت ايران در پاسخ خود تأکيد کرده است که  . ترک کرده اند
آمادگی دارد در پايان مدت قرار داد تکنسين های آلمانی شاغل در راه آهن دولتی 

گفته می شدکه . وصنايع مخابراتی  ايران، ازتعداد تکنيسين های آلمانی درايران بکاهد
ک قدرت بی طرف ومستقل نمی تواند ايران به عنوان ي. اظهارکرده اند] ايرانی ها[ 

بفهمد که چرا بايد مجبور شود که خطر قطع روابط ديپلماتيک  با آلمان  را،   که 
.  ممکن است درنتيجۀ اخراج دسته جمعی اتباع آلمان زا ايران روی بدهد، متحمل شود

می ادوين اتل ، وزير مختار آلمان  درايران،به آلمانی هايی که به سبب  شرايط اقلي
نمی توانند در ايران بمانند و يا کار و کسب ، روشن و مشخصی ندارند اعالم کرده  

بيشترشان پزشک و يا . آمريکايی در  ايران هستند ۶٠حدود .        ً              که فورا  ازايران بروند
فروند هواپيمای کورتيس  ٩مبلغ مذهبی انجيلی هستند؛ اما دو نفرهم در بخش مونتاژ 

  .با بريتانيا  به ايران فروخته  شده کار می کنند، که قبل از گسترش  تنش  
راه « درباره همين مسئله ، نيويورک  تايمز گزارشی از آسوشيتد پرس با عنوان 

  :نقل  کرده است» سازش بسته است
امشب ، رهبران بريتانيا، به گفته خود، فوريت . اوت، اسوشيتد پرس ٢٢لندن،  

ارزيابی ومرورکردند که در نتيجۀ آن ممکن ايط جنگی ای را روگريز ناپذيربودن ش
است نيروهای روس وانگليس به ايران اعزام شوند تا در جبهه  نبرد مشترک با آلمان 

) ١٩(وجلو گيری از پيش روی قوای آلمان به سمت   جنوب شرق،ازانبارهای نفت
رضايت بخش ]  ايران[روسيه اعالم کردکه اگرجواب . درآسيای ميانه حفاظت شود

اشد، نيروهای روسيه و بريتانيا برای بيرون راندن آلمانی ها، ازمرزهای ايران نب
گزارش های رسيده ازخاور نزديک حاکی از جريان حرکت . عبور   خواهند کرد

ثابت نيرو و تجهيزات و زرهپوش های بريتانيايی ازغراق به سمت مرزهای ايران 
طرف می گويند که انتظار ندارند که است و با اين حال ، عده ای ازمنابع آگاه  و بی 

درصورتی که يادداشت  رضايت بخش تلقی نشود، روس و انگليس دست به  اقدام 
آنها می گويند که درعوض، بريتانيا، به اين اميد که . فوری برضد ايران بزنند
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گزارش حمله نظامی قريب الوقع شايد باعث شود که ايران به طور کامل به خواست 
منابع رسمی حاضربه حدس و کمان . دهد، ممکن است کمی صبر کند بريتانيا تن

بااين حال، گفته شد که هرامتيازی که ايران . درباره محتويات يادداشت تهران   نشدند
شرايط جنگی ای سنجيده وارزيابی شود »  فوريت وگريزناپذيری « بده بايد در برابر 

کت نفت  انگليس وايران تعيين کرده که بريتانيا به منظورحفاظت از منابع گسترده شر
درلندن، نظربراين است که اين منافع باحضورعوامل و خرابکاران  آلمان . است

بريتانيا گفت در اينکه چه پاسخی به خواست بريتانيا رضايت بخش و . تهديد می شود
قابل قبول است چه  پاسخی غيرقابل قبول، هيچ ابهامی وجود ندارد و پاسخ غير قابل 

سفارت ايران در لندن امروزاظهارنظری پيرامون . ول هرچيزی می تواند باشدقب
گفته . قطع بود» به درخواست صاحب خط تلفن«امشب تلفن سفارت. اوضاع نکرد

درواشنگتن ، که امروز بايک فروند ] بريتانيا[ شد که ويسکونت هاليفاکس، سفير
مريکا را درباره ايران و نفوذ آ] موافق[ هواپيمای بمب افکن وارد انگلستان شد، نظر

درمحافل آگاه گفته می شود که پيشروی .  آلمان درآن کشوررا به دست آورده است
سريع  آلمان در اکراين وادعای پيروزی قاطع آلمان بر قوای روس  در اطراف  

اوت  ١۶زمانی که در.         ً                                   ، احتماال  بر نحوه  پاسخ ايران اثر گذاشته است)٢٠(گومل
فيلد مارشال  کارفون  روندشتت راه خود را به .  انيا به ايران داه شديادداشت بريت

سمت رودخانه دنيپر کج کرده بود و فيلذ مارشال فدرفون باک ، پس ازادعای 
پيروزی گسترده درکنارۀ دنيپپر درگومل، به نظرمی رسيد که آمادۀ گرفتن ساحل 

ن حرکت، اگر باموافقت با به نظرانگليسی ها ، اي. شرقی   رودخانه از روس ها بود
حرکت کوبنده مارشال فن روندشتت هماهنگ می شد، ای بسا که موجب می شد تا 
اواسط سپتامبرآلمانی ها در فاصله بسيار   کوتاهی با قفقاز و مرزهای ايران قرار 

  .گيرند
درخواست لندن از ). اولتيماتوم(نظربريتانيايی ها درايران درباره اتمام حجت « 

خطر کوتاه  می گويند  . رانتظاررسيدن به خط پايان، تنش نزديک استتهران د
درجبهه بريتانيا هيچ تغييری گزارش . نيروهای شاه مرز شوروی  را ترک  کرده اند

  :آسوشتيد پرس از تهران گزارش می دهد» .نشده است
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همزمان باافزايش تنش برسرادامه حضور متخصصان . تهران،ايران،اسوشتيد پرس  
نی در ايران، سفارت بريتانيا در تهران امروز اعالم کرد که انتظار می رود اتمام آلما

با اين حال در رابطه  با اتحاد شوروی، کمی . حجتی از لندن به دولت ايران داده شود
از وخامت اوضاع  کاسته شده و منابع   شوروی گزارش داده اند که ارتش ايران 

سته است واين نشانه  حسن نيت درتمايل به اجتناب دوازده مايل از مرز قفقاز عقب نش
با اين حال، عقب نشينی مشابهی از . از پيچيده ترکردن اوضاع مرزها تلقی شده است
انتظار می رود نيروهای  بيتانيايی، . مرزهای عراق وبلوچستان گزارش نشده است

وچستان در صورتی که اختالفات باال بگيرد، ازطريق مرزهای ايران باعراق وبل
مقامات رسمی می گويند که دولت ايران هراقدامی را برای . وارد جنگ شوند

تضمين دفاع  ازاستقالل کشور به عمل   آورده است اما آشکارا تالش می کند که  
با اين حال، گزارش های قابل  اعتماد . ازتحريک قدرت های خارجی جلوگيری  کنند

بريتانيا و روسيه درمورد   اخراج آلمانی  حاکی ازآن است که پاسخ ايران به خواست
ها بيانيه قاطع و بدون تغييری بوده حاکی از اينکه ايران، به عنوان يک کشور مستقل 

بر اساس گزارش ها در . ،   خود تصميم می گيرد که چه خارجيانی را اخراج کند
اج يادداشت ايران آمده   است که دولت ايران مدتی طوالنی است که سياست اخر

صرف نظراز مليتشان، اجرا می . خارجيانی را که ماندنشان درايران لزومی ندارد
در استخدام دولت هستند ]  بريتانيا  وشوروی [ آلمانی های مورد اعتراض . کند

اما نگرش ايران نسبت به خواست . ودرخدمات وصنايع  کليدی و مهم کار می کنند
ها اجازه  داده شود که درايران  بمانند، اين بريتانيا و روسيه اين است که اگر به اين

و کار زيادی نمی . [ عده  فقط می توانند درمقياس کم  و گوچک خرابکاری کنند
برخی محافل   ديپلماتيک بی طرف بيشتر مايل اند که بگويند که بگويند .] توانند بکنند

ی بريتانيا و که اگر اين مسئله با زور حل وفصل شود،   دليل آن ضرورت نظامی برا
ايرانيان ادعا می . ارتباطی درجنوب غرب  آسيا  خواهد  بود] پل[ روسيه در ايجاد 

کنند که ، به دليل دقيق ترين کنترل پليسی، گزارش های واصله ازخارج در باره 
توطئه آلمان برای کودتا درايران پوچ وبی اساس است واعالم کرده اند که چنين 

ايرانيان در باره  تحوالت با آسودگی وخاطر .  نشده استگزارش هايی   هرگزاثبات 
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  .جمعی اظهار نظر می کننند
  : يوناتيد پرس گزارش می دهد» .به عقيده  بسياری حمله به ايران نزديک« 
اوت امشب ناظران آکاه گفتند که تنش ميان برتاينيا و ايران به نقطۀ  ٢٣لندن،  

پاسخ . د احتمال مداخله نظامی می رودبحرانی رسيده واگرتنش به نقظه شکست برس
تکنيسين های « دولت تهران به تقاضای مشترک   روس و انگليس در باره اخراج 

درگزارش آسوشيتد . [ خوانده شد» نامطلوب وغيرقابل قبول« ازايران، » آلمانی 
پرس آمده است که ايران با اخراج تعداد کمی از آلمانی ها درهر   ماه موافقت کرده 

پيروزی های اخير آلمان در اکراين، به موضع وموقعيت متفقين درخاور ...] تاس
فرار « نزديک کمکی نکرده است؛ گفته می شود که درخاور نزديک، دولت های 

به احتمال زياد بيشتر تحت تأثير دستاوردهای نظامی هستند تا تقاضا و » قابل اعتماد
گر، گزارش های مداوم ازشرق وعده و وعيدها وتهديدهای  ديپلماتيک عامل دي

اروپا است که آلمان درحدود دويست هزار نفر   نيروی نظامی دربلغارستان در 
در گزارش اسوشتيد » .ناظران هيچ اميدی نمی بينند«. مرزترکيه متمرکزکرده است

  :پرس از آنکارا آمده است
وصالحيت اوت، آسوشتيدپرس ؛ امروز منابع ديپلماتيک آگاه  ٢۴آنکارا، ترکيه،  

دارد دراينجا اعالم   کردند که همه اميدها برای حل مسالمت آميزاختالفات ايران با 
                                                                       ً بريتانيا و روسيه درمورد خواست  مشترک متفقين برای اخراج عوامل آلمان، عمال  

اين منابع که درتماس مستقيم با تهران هستند، گفتند که انتظار دارند . ازبين رفته است
بنابراين .       ً                                         احتماال  شوروی تا يک هفته ديگر به ايران حمله کنند نيروهای انگليسی

گفته می شود که افسران ايرانی، با . دريای خزر درچشم انداز جنگ قرارمی گيرد
نفر، بردوحرکت انتقال نيروازطرف  ١۵٠, ٠٠٠نيروی دفاعی در محموع  درحدود 

ينکه آيا روس ها، که ا. عراق اشغال   شده به  دست بريتانيا پيش دستی کرده اند
مشغول نبرد با آلمان هستند، نيز تمايل به شرکت درهر گونه اشغال نظامی ايران 

اما جاده های   قفقاز به ايران بازاست وآب وهوا هم . دارند هنوز دراينجا معلوم نيست
ناظران سه هدف احتمالی برای جمله نظامی مشترک . بسيارعالی گزارش شده است

اول، ايجاد راه ارتباطی برای رساندن : وی  به ايران مشخص کرده اندبريتانيا و شور
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کمک های انسانی و تجهيزاتی وتسليحاتی بريتانيا به ارتس سرخ؛ دوم، بستن  راه 
پيشروی    احتمالی نازی ها به طرف عمق خاک شوروی از طريق دورزدن سواحل 

دريای سياه و  خزر در صورت شکست   دفاع شوروی دربرابر آلمان در کناره
رودخانه دنيپر؛ و سوم، حفاظت وحمايت از ثروت های اقتصادی خاورميانه 

به چهل آمريکايی درتهران نيز هشدارداده شده که . وهندوستان دربرابرحمله آلمان
درصورت  بروز هرگونه اغتشاش ونا آرامی در کوتاه ترين مدت دربيرون شهر 
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  توضيحات و مآخذ

 

موسسه : ناشر» اسرار حمله متفقين به ايران: ١٣٢٠شهريور« دمحم قلی مجد -  ١
،  صص  ١٣٩۶اکبر رنجبرکرمانی،  علی: مطالعات تاريخ معاصر ايران مترجم

٣١۶ – ٢٩٣   
  : پی نوشت

 
  ١٩٣٩EW 0011 / 740  ،3511/  ١٣٨٠٣تلگرام – ١

   ٧۴٠,  ٠٠١١  EW ١٩٣٩/  ١٣٨٠٣و ضميمه   ١١٨۴مراسله 
  EW 0011 , 740 , 92  ١٩٣٩/  ١۴٠٠۵تلگرام  - ٣
  EW0011 , 740 , 95  ١٩٣٩/  ١۴١١۶تلگرام  - ۴
و ) وزيردارايی( صارم الدوله ) نخست وزير( وثوق الدوله ١٩١٩در قرارداد  -  ۵

 .نصرت الدوله  وزير خارجه از طرف انگليس رشوه دريافت کرده بودند
  EW  0011 , 740 ١٩٣٩/  ١٣٨٠ ٣يادداشت – ۶
  EW  0011 , 740 , 3182 ١٩٣٩/  ١٣٨٠ ٣دستور  کار  – ٧
  EW  0011 , 740 , 64 ١٩٣٩/  ١۴١٢١دستور  کار  – ٨
 EW  0011 , 740 , 96 ١٩٣٩/  ١۴١٢١تلگرام   – ٩

  EW   1939 / 14205  ٧۴٠, ٠٠ ١١, ٩٨تلگرام   –١٠
 EW  1939 / 14121   ٧۴٠,  ٠٠ ١١,  ۶٧دستور کار   –١١
جالب است که سفير  امريکا در چند سطر پيش می گويد  هنوز پاسخ کتبی نيامده  -  ١٢

همه   می دانند که در حقوق بين الملل دراين گونه مواقع همان پاسخ کتبی است . است
که می تواند مستند اقدامات  مواضع بعدی قرار گيرد، اما وزير مختار بريتانيا 

ده خبرمی دهد که   پاسخ برای بريتانيا غير قابل قبول هنوزجواب  را دريافت نکر
يا وزير مختار . دو تقسيير می توان ارائه کرد. دراينجا  دو حدس، يا بهتر. است

می خواه  به نخست وزير و زير امور خارجه  ايران بفهماند که از !  بريتانيای  کبير
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می داند که در سطوح باالی پاسخ  کتبی که قرار است به ايران داده شود با خبراست و 
ايران چه    می کذرد ودر واقع دارد قدرت اطالعاتی خود را به آنها نشان می دهد و يا 
     ً                                                                         اساسا  می خواهد   به مسئوالن  ايرانی حالی کند که پاسختان هرچه باشد،  ولو موافقت 

ه حتمی است؛ يعنی حمل(!)  » غير قابل قبول« با در خواست  دولتين، برای  بريتانيا 
البته . است و برو بر گرد نداردو انسان بی اختيار يا داستان گرگ و برالفونتن می افتد

عقيده وزير مختار   آمريکاکه . هردو گمان می تواند درعين حال درست باشد
بعدازگزارش سخنان وزيرمختارانگليس می نويسد که چند روز ديگرحمله می شود 

  . تقويت  کننده  حدس دوم  است
 EW   1100, 740 , 99  ١٩٣٩/  ١۴٢٧٨تلگرام    -  ١٣
  EW   0011 , 740 , 101 ١٩٣٩/   ١۴٢٨٠تلگرام   –١۴
 EW   0011 , 740 , 100 ١٩٣٩/   ١۴٢٧٩تلگرام   –١۵
  EW  0011 , 740 , 71 ١٩٣٩/  ١٣٨٠٣دستور کار  – ١۶
  ١٩٣٩EW  0011, 740 , 3352/  ١٣٨٠٣تلگرام  – ١٧
   EW  0011, 740 , 147 ١٠٣٩/  ١٣٨٠٣دستورکار  -  ١٨

منظورهمان انبارهای نفت استخراج شده وتصفيه شده . باميدان نفتی اشتباه نشود - ١٩ 
  .وآماده  مصرف است

  گومل بزرگترين  شهر بالروس   -  ٢٠
  يادداشت 

، موری، کارداروقت آمريکا در تهران، ١٩٢۵ژوئن ١٧در مراسله ای به تاريخ  – ١
نظرمی رسد ايران حداقل در تهديد است که با وضعيتی شبيه  به سال به «   :می نويسد

رو به روشود؛ که در نتيجه خشکسالی و نيز هجوم ارتش های  ١٩١٨و  ١٩١٧های 
( » .بيگانه دچار قحطی ای شد که براثر آن يک  سوم  جمعيت ايران از بين رفت

  :برای جزييات  بيشتر  نک)  ١١۵, ٨٩١,  ۵٠١٨مراسله 
Mohammad Gholi Majd 

The Great Famine and Genocide in Persia, 1917-1919. Lanham, MD: 

University Press of America, 2003  
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  فصل چهارم
  

  حمله نيروهای شوروی و انگليس به ايران
  
  

  مولوتف با  کاخ کرملين مالقات در : خاطرات دمحم ساعد 
  

  
وزيرشوروی درکاخ کرملين رفتم  روزی که به مالقات وبا چسالوموتولف نخست

اوبه من گفت   اگرمايل باشيد می توانيد با استالين معارفه ومالقات به عمل آوريد 
تا آن موقع من با اسنالين مالقات .  چون اوهم اکنون دردفترکار خود حضور دارد

برای اين که استالين  صاحب  مقام  رسمی  و دولتی نبوده است  تا .ننموده بودم
استالين فقط سمت دبير کلی . ی  خارجی مقيم مسکو ازاومالقات به عمل  آورندسفرا

رياست شورای وزيران اتحاد . حزب کمونيست شوروی به عده داشت
جماهيرشوروی با مولوتف  بوده است و کميسر امورخارجه شوروی  نيز ليتوينف 

  .بود
ورای عالی اتحاد استوارنامه های خود به کالينين صدرهيأت رئيسه ش.روزقبل است

جماهير شوروی  تسليم داشته وطبق معمول به مالقات مولوتف نخست وزيرآن 
موتولف درخالل  مذاکرات خود يادآورشد که دفتر کاراسنالين . کشوررفته بودم

                                 ً              قراردارد وهم اکنون می توانيد شخصا  با ايشان ضمن ) کاخ کرملين( درهمين کاخ 
مالقات با اسنالين درمحيط گرم وصميمانه . ريدمعارفه وآشنايی مالقات به عمل آو

استالين با وجودی که مقام   . صورت گرفت ومولوتف نيزدراين مالقات حضورداشت
رسمی دولتی نداشت وامورحزب را سرپرستی می کرد ولی مرد مطلق العنان 

  .روسيه شوروی به حساب می رفت
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  جوکاشويلی اولين نام استالين
  

من درتفليس . تالين را شنيده بودم سالها قبل ازانقالب بوده استاولين بارکه نام اس 
اقامت داشتم و کنسول   ايران درگرجستان بودم وگرجستان هم مانند سايرنقاط رئيسه 

هراقدامی   عليه دولت مرکزی ورژيم امپراطوری . آن روز وضع آرامی نداشت
که برپا می  دمونستراسيونی روسيه صورت می گرفت وهرميتنيگ وتظاهرات و

گرديد  وی  تشنج به وجود می آمد، در شهر تفليس  شايع می شد که رهبری اين 
می باشد که از اهالی قصبه گوری  واقع » جوکاشويلی«تظاهرات  يا شخصی به نام 

يکی از روزها خبر بسيار مهمی به سرکنسولگری ايران . در نزديکی تفليس است
انصد هزار منات طال هنگام انتقال از بانک درگرجستان رسيد   دايربر اين که  پ

پانصد هزار منات طال  درآن . تفليس به خزانه دولتی آن شهر به سرقت يافته است
اين پول را . روزپول قابل  توجهی  بود وامروزهم معادل ميلونها دالرمی باشد

ند باکالسکه وبا مراقبت خاص مأمورين مسلح ازبانک تفليس به خزانه انتقال می داد
که ناگهان در وسط شهر بمبی ترکيد وعده ای غيرنظامی به کالسکه هجوم آورده و 

هدف از سرقت پانصد هزارمنات طال را . پانصد هزار منات طال را به سرقت بردند
هدف از سرقت پانصد هزارمنات طال جنبه سياسی داشت و استفاده . به سرقت بودند

د هزارمنات طال  را از اين  نظر با  پانص. های شخصی درآن ملحفوظ نبوده است 
مهارت  وتردستی  و در روز روشن  و در وسط  شهرپر جمعيت تفليس سرقت کرده  

عاملين سرقت  .  بودند  تا به مصارف پيشبرد انقالب قريب الوقوع کمونيستی برسانند
پانصد هزارمنات طال در همان لحظاتی که کيسه های محتوی سکه های طال به 

ت، شناخته شده بودند و دررإس آنها همان شخصی  قرارداشت که بارها نام سرقت رف
او . او را شنيده بوديم  چون او هرگونه تظاهرات ضد دولتی را رهبری می کرد

  .                     ً                          جوکاشايلی بود که بعدا  به نام استالين  موسوم  شد



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٤٦                                                                             ٢١    دق ، 

  

  

  

ت و نام  داشته اس» اوليانف« ناگفته نگذاريم لنين هم سالها قبل از انقالب کبير نام
استالين به معنی چکش ولنين معنی سنگ . بوده است» برونشتين«فاميل تروتسکی هم

  .محکم می باشد
درهر حال  استالين  را در ان   روز در کاخ کرملين  مالقات  نمودم  و نظر به اين 
که هنوز آتش جنگ در جهان شعله ور نشده بود، بالطبع صحبت  من و استالين 

  .تحکام  روابط   دولتين   ايران و شوروی  وبده استدراطراف صلح  واس
  

  استالين  به رياست دولت منصوب شد
  

چندی بعدکه وقوع جنگ درجهان حتمی الوقوع اعالم شد، استالين عالوه بردبيرکلی 
اول حزب  کمنيست اتحاد جماهير شوروی، رياست شورای وزيران اتحاد شوروی 

به عضويت کابينه خوددر آورد وبه کميسسيری را هم به عهده گرفت و موتولف   را 
امور خارجه منصوب کردد ودرنتيجه ليتويتف کميسر امورخارجه درکابينه مولوتف 

چون . کناررفت و راه هم برای عقد قرارداد دوستی با دولت آلمان  نازی هموار شد
  .ليتوتيف  پس از قبول عضويت حزب کمونيست گرد مسايل مذهبی نبوده است

سلم شد دوستی آلمان نازی بااتحاد جماهيرشوروی پايدار نخواهد بود من و وقتی م
                                      ً                                برخی ازديپلماتهای خارجی مقيم  مسکو کمال  احساس می کرديم يک برخورد نظامی 
شديد بين دو دولت بعيد ولی به درستی  معلوم  نبودجنگ بين دو کشور چه وقت آغاز 

  .خواهد شد
  

  مولوتف  نتيجه سياست بی طرفی ايران برای 
  

تمام نگرانی من وضع  سياسی ايران وتزلزل اوضاع ونقض بی طرفی ايران بوده 
چون پس از شروع جنگ جهانی دوم دولت ايران اعالم بی طرفی داده بود . است

ومراتب هم به سفرای ايران درخارج  ابالغ گرديد تا درنزد مقامات کشورهايی که 
اين سياست را من درمالقاتهای خود با . ند                       ً           در آن کشورهای جهان کامال  تفهيم نماي
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مولوتف کميسرامورخارجه شوروی وديگرمقامات سياسی آن کشور به وضوح   
ً                                                         روشن نمودم واتفاقا  مورد استقبال بسيار هم واقع شد ولی  تيره شدن روابط آلمان                    
نازی با شوروی و آغازجنگ بين دو کشور رفته رفته  سياست  بی طرفی ايران 

مات متفقين مفهوم خود را از دست ميداد و وجود جمعی ازکارشناسان درنزد مقا
  .آلمانی وايتاليايی درايران دست آويزی برای نقص بی طرفی   دولت ايران شده بود

  
  پيشنهاد برای جلوگيری از رفع خطر

  
                                ً    ،  من خطراتی  را برای ايران کامال  حس ١٣٢٠چند ماه  قبل ازحادثه سوم شهريور  

می کردم  و به همين جهت تلگراف رمزی از مسکو به تهران مخابره کرده واز 
وزارت امورخارجه  در خواست نمودم تا برای اظهار مطالب  الزم و ضروری به 

من قصد داشتم  .  و مراجعت نمايمطور موقت وارد ايران شده ، بالفاصله هم به مسک
مسايل رابرای دولت بخصوص شاه تشريح نمايم  تا راه چاره انديشيده شود ولی 
درجواب تلگراف من تلگرافی از وزارت خارجه ايران ازمسکو رسيد که نظر به 

  .لزوم اقامت شما در مسکو مطالب  ضروری   را می توانيد  گزارش بدهيد
باره وقوع حوادثی درايران در وزارت امورخارجه مخابره اولين تلگراف رمزکه در 

م وبرای جلوگيری از وقوع اين حادثه چاره انديشی نمودم يک ماه قبل ازسوم دکر
من در اين تلگراف راه چاره نشان دادم پيشنهادکردم برای . بوده است١٣٢٠شهريور 

بهتر اين است  اين که هرگونه ادعايی خنثی نمايی وهراتهامی را ازخود دورسازيم
مرخص کنيم وبه هريک از آنهاحقوق سه  ايرانی را يتمام  کارشناس آلمانی وايتاليا

ماه را پرداخت نماييم وهرموقعی که کارشناسان  مزبورقصد عزيمت ازايران را 
ً          رند لحظه حرکت يک دسته  گل نيز به همسران آنها بدهيم  تا ضمنا  با خاطره اد                                                            

وبدين ترتيب هم  به طورعاقالنه اقدام به مرخص  کردن خوشی ايران را ترک نمايند 
                                                              ً            کارشناسان فنی محور نموده ايم وهم اينکه جواب متفقين را که مرتبا  سخن ازوجود 

              ً                               ن می آورند عمال  داده ايم و بدين ترتيب ازبهانه اعمال آلمانی وايتاليايی در ايران به مي
  .های آنها جلوگيری نموده ايم 
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انم  حقيقتی را افشا نمايم تا خوانندگان وقوف بيشتری نسبت به دراينجا الزم می د
  .گرديد پيدا شود  ١٣٢٠مسألۀ ايران که منجربه حادثه  شهريور

  
  
  

  مذاکره با مولوتف ودکانازوف 
  

ً                          درمذاکرات با مقامات اتحاد شوروی مخصوصا  با مولوتف کميسرامورخارجه                                        
    ً                        کامال  متوجه می شدم که مقامات ودکانازوف قائم مقام   کميسرامورخارجه شوروی 

شوروی ضمن اين که  وجود کارشناسان آلمانی را درايران خطری برای سرحدات 
جنوبی کشور خود می دانند خيلی ميل هم ندارند سرانجام تصميم به عمل حاد 
وغيرمنتظره ای بگيرند و دراتخاذ اين تصميم هم با يکی ازکشورهای بزرگ  

قاتهايی که با دکانازوف  داشتم به اوگفتم برهم زدن دريکی ازمال.  شريک باشند
                                                                 ً       آرامش وامنيت ايران   دردرجه اول به ضرردينای آزاد می باشد و مخصوصا  تأکيد 
                                                                ً               می کردم کارشناسان آلمانی وايتاليايی که درايران اقامت دارند عموما  کارشناسان فنی 

ه به من خاطرنشان اين توضيخ را من درجواب دکانازوف داده بودم ک. می باشند
ساخت و حتی يک بار  به طور صريح  گفته بود  ما قول  و قراری  که با متفق  
جنگی  خود،  دولت انگليس  گذاشته ايم  به علت  مسؤوليت خاص  ومشترکی است 
که  درجنگ  داريم  بنابراين چرا دول ايران اقدام به اخراج اتباع آلمانی 

ورد؟  انگيزه  من در مخابره تلگراف  به ايران وسايرکشورهای محوربه عمل نمی آ
و پيشنهاد درمورد خاتمه خدمت کارشناسان آلمانی  وايتاليايی در نتيجه   تماس 
حضوری با مقامات وزارت امور خارجه  شوروی و مذاکره  با آنها و اطالع  از 
 نظرات  دولت شوروی درمورد مسألۀ ايران  پيدا شده بود که در خالل مذاکرات
استنباط  نمودم که تصميماتی در مورد ايران اتخاذ شده و يا در آينده  نزديک اتخاذ 

  .خواهد شد
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  احضار به کرملين در نيمه های شب 

  
به وقت مسکو، تلفن کاخ [ ١٣٢٠]ساعت يک بعد از نصف شب سوم شهريور ماه 

 سفارت ايران در مسکو مانند سفارت. .ييالقی سفارت ايران به شدت زنگ زد
با قی ييالقی سفارت  ايران بزرگتر . شوروی در تهران دارای سفارت ييالقی  است

اين باغ  که ده هکتار مساحت  . از کاخ  ييالقی سفارت  شوروی در زرگنده است
واقع است و به » بولشورو« دارد  در شش فرسنگی مسکودردهکده ای موسوم به 

  قدری زيبا وخوش آب وهوا است که نظير ندارد
غ ييالقی سفارت ايران متعلق به عموی حميد سياح بود که در زمان سفارت با

اين باغ بزرگ  که در ميان جگل سر سبز و . پاکروان به دولت ايران  فروخت
خرمی قراردارد منظره زيبايی به وجود آورده است و سفرای ابران در شوروی 

من . آن استفاده  می کنند  تابستانها را  دراين باغ زيبا به سر می برند وازآب وهوای
روزها  برای کار  سفارت  به مسکو می آمدم وعصرها  را به بولشوو می رفتم تا از 

ساعت يک بعد از نيمه شب  که تلف  سفارت به .  بمباران شهر مسکو مصون   باشم
تلفن در اتاق خواب من قرار  صدا  در امد  من در خواب  بودم و  مانند هميشه 

گوشی تلفن را برداشتم و از آن طرف سيم، رييس اداره خاورميانه فورا . داشت
من درخواست کرد بالفاصله در کاخ بزبانروسی از  .وزارت امور خارجه شوروی

چون مطلب مهمی در پيش است . کرملين با مولوتف وزير امور خارجه مالقات نمايم
شوفر  . حرکت  شدم      ً                      فورا  لباس  پوشيده  و آماده .که بايد به اطالع شما برسانند

سفارت  که در يکی ازاتاقها مشغول استراحت  بود بيدار شد و اتومبيل را آمادنه 
اتومبيل حامل ما  بدن اين که چراغهای   خود را از ترس طيارات .  حرکت نمود

هرچند قدم اتومبيل . آلمانی روشن  نمايد ، آهسته آهسته به جانب  مسکو حرکت کرد
خود را افسران و سربازان روسی معرفی می کرديم وباز توقف می کرد و ما 

اتومبيل به حرکت در آمد و باالخره بعد شش فرسنگ راه را که در مواقع عادی در 
  مدت يک ساعت   طی می کرديم آن شب  دوساعت و نيم طول کسيد تا توانستيم به 
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ساعت سه . مستشار سفارت  هم همراه من بودآقای  اعتصامی  . کاخ کرملين  برسيم
  .صبخ  بود که ما وارد کاخ کرملين شديم

وقتی که وارد کاخ کرملين شديم به اتاق مولوتف راهنمايی و پس از مختصر 
که اقامت اتباع آلمان در ايران که  ای از اوضاع جهانی و اين احوالپرسی و بيان مقدمه

برای سرحدات جنوبی شوروی ايجاد کرده، باشند خطراتی  ها جاسوس می اغلب آن
گاه  مولوتف آن. اند بدين جهت نيروهای ما در همين ساعت از مرزهای ايران گذشته

به متن يادداشت حمله قشون شوروی به ايران را که به عنوان من صادر شده بود
  ) خواند شرح زير 

  
  تذکاريه   دولت شوری 

  ١٣٢٠شهريور  ٣: تاريخ« 
  وزارت خارجه 
  
کميساريای  ملی امور  خارجه  با نهايت  توقير از طرف دولت شوروی مراتب زير    

  :را به استخضار ذولت ايران می رساند
دولت شوروی نظربه احساسات مودت آميزنسبت به ملت ايران و به پاس حاکميت 
اين کشور،  همواره سياستی مبتنی براستحکام روابط دوستانه بين دولت اتحادجماهير 
شوروی وايران تعقيب نموده و مساعی بسياری در راه ترقی وپيش رفت کشورايران 

  .به کار برده است
اين سياست دوستانه اتحاد شوروی دربارۀ ايران دراسناد خيلی مهم ازقبيل يادداشتهای 

راجع به اساس سياست شوروی ١٩١٩ژوئن ٢۶و١٩١٨ژانويۀ  ١۴شوروی مورخ 
رچندين عهد نامه وقرارداد منعقد ميان اتحاد نسبت به ملت ايران، وهمچنين د

در پايۀ کليه اين معتهدات و قرار دادها بين .جماهيرشوروی و ايران نمايان می باشد
  .اتحاد شوروی وايران اصل تزلزل ناپذيراحترام به استقالل و تماميت ايران قراردارد



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٥٢                                                                             ٢١    دق ، 

  

  

  

شت که خوداعالم دا١٩١٨ژانويه ١۴برطبق اين اصول دولت شوروی دريادداشت
کليه قراردادهايی که به هراندازه حقوق ملت ايران را درمورد يک زندگانی آزاد 

  .مستقل محدودسازد، ازدرجۀ اعتبارساقط می داند
دولت شوروی کليۀ پرداختهای دولت ايران را که نتيجۀ تعهدات دورۀ تژاذی بوده  

ست، حق ابطال وازهرگونه   مداخالت در درآمدهای ايران خود داری نموده ا
قضاوت کنسولی را که به موجب آن اتباع   روس تابع دادگاههای ايران نبودند، به 
کلی لغو کرد،  زير اين کيفيت برای ايران جنبۀ  ننگين  داشت و با اصل حاکميت 

  .دولت ايران منبطق نبود
دول شوروی به موجب همين سند، تعهد کرد يک سلسله بنگاههايی که دولت روسيه  

پس از چندی نيز به همين  . اد  کرده بود، به اختيارمان ايران قرار دهدسابق ايج
 - راه انزلی –ترتيب عمل کرد وخط تلگرافی مشهد، سيستان، تلگراف ناحيه استرآباد 

ساخته  شده بود   ١٩١۴ – ١٩١٨تهران و دو راهی که به روسها درظرف سالهای 
رخانۀ  برقرق وابنيه و غيره،  خط با تمام متعلقات آن، تأسيسات  بندری  انزلی، کا

تبرير و رشته فرعی آن به سمت  صوفيان با تمام متعلقات آن از ابنيه  –راه آهن  جلفا 
و آالت وافزار، وهمچنين تأسيسات پستی روس و خطوط  تلگرافی  ئ تلفنی  وغيره  

نک در همان  موقع  به موجب  حکم دولت شوروی با. را به دولت  ايران واگذار کرد
  .استقراضی روس با تمام دارايی منقول  و غير منقول  خود به ملت  ايران واگذار شد

دولت شوروی درکمال ) ١٩١٩ژوئن   ٢۶و ١٩١٨ژانويۀ  ١۴(به موحب همين اسناد
وضوح ثابت  کرد که خاضراست بدون هيچ گونه غرض و نظری درايجاد وسايل 

  .رفاه سياسی و اقتصادی ايران کمک کند
دولت شوروی کليۀ ١٩٢٠ژانويه   ٢۶معاهدۀ ايران و شوروی مورخ مطابق .

معاهدات و قرار دادهای  منعقد ميان دولت روسيۀ  تزاری  و دولت ايران را که 
منافی  حق حاکميت ياران بود،  نقض واز درجۀ اعتبار ساقط دانسته واز استفاده 

.  کرده است ازجزاير واقعه درنزديک کرانه شهرستان استر آباد صرف نظر 
درهمان حال دولت شوروی ازکليه  حقوق خود نسبت  به وجوهی که دولت تزاری به 

همچنين ازحقوق خود نسبت به درآمدهای  . دولت   ايران قرض داده، چشم  پوشيد
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دولت شوروی  . کشور، که وثيقه قرضهای  مزبور بوده است صرف نظرکرده است
. خود را مجانا دراختيارملت ايران قرارداد  ١٩١٩ساختمانهای  مندرجه دريادداشت 

درياچه اروميه را با تمام وسايط  نقليه و دارايی آن  –به عالوه خط راه آهن صوفيان 
و همچنين کليه لنگرگاهها ، انبارها ، کشتی و قايق  و وسايل  نقليۀ ديگر دردرياچۀ 

هيالت اساسی با تمام اين کيفيات، درظرف چندين سال تس. اروميه را واگذارکرد
ً                               درزمينۀ ترقی اقتصادی ايران،  مخصوصا   به شهادت عهد نامۀ تجارتی بين                                     

به موجب همين عهد نامه برای صدور و . اعطا نمود) ١٩٢۴ژوئيه  ٣( دوکشور،
  .ورود کاالهای  شوروی و ايران تسهيالتی جهت ايران فراهم گرديد

ستن عهد نامۀ اساسی ميان بااين حال دولت شوروی وهمچنين دولت ايران درهنگام ب
، درکمال خوبی اشکاالتی را که درطريق تحکيم ١٩٢١ژانويۀ  ٢۶دو کشورمورخ  

روابط دوستانه ميان دوکشور موجود بود، تشخيص داده و پيش بينی کردند که خاک 
ايران ممکن است از طرف عناصر مخالف با اتحاد جماهيرشوروی مورد استفاده 

. ی حمله به اتحاد شوروی مرکز عمليات   خود قراردهند قرارگرفته وايران را برا
  :برای رفع اين مخاطره درمادۀ شش معاهدۀ ايران شوروی چنين پيش بينی شده بود

بخواهند  یموافقت حاصل کردند که هر گاه ممالک ثالث نيمتعاهدت نيمعظمت نيطرف«
خاک  ايدارند  یمجر رانيغاصبانه را در خاک ا استيدخالت مسلحه س لهيبه وس

 یقرار دهند و اگر ضمنا خطر هيبر ضد روس یرا مرکز حمالت نظام رانيا
خطر را رفع  نيخودش نتواند ا هيروس یشورو یاتحاد یسرحدات دولت جمهور

تا  ديوارد نما رانيحق خواهد داشت قشون خود را به خاک ا یدولت شورو دينما
 یرا به عمل آورد دولت شورو یدفاع از خود اقدامات الزمه نظام یبرا نکهيا

 رانيمتعهد است که پس از رفع خطر بالدرنگ قشون خود را از حدود ا هيروس
 » .ديخارج نما

دولت شوروی بدين ترتيب  وبا رضايت کامل دولت ايران،  دفاع منافع  اتحاد  
، بر ١٩٢١جماهير شوروی و ايران را، درصورت وجود خطرمذکوردرعهد نامۀ 

همان حال تعهد خود را داير   به خارج کردن قشوق خود ازخاک عهده گرفته ودر
  .ايران  به محض اينکه خطرمرتفع  شود تأييد  می نمايد
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به قوت خود باقی ١٩٢١به طوری که اطالع دارند درمدت بيست سالی که معاهدۀ 
 ۶بود، دولت شوروی الزم نديده است که برای دفاع منافع خود متوسل به مادۀ 

                           ً                         ولی در اين اواخر،  و مخصوصا  ازآغازتعرض خيانت کارانۀ . گردد ١٩٢١معاهدۀ 
آلمان هيتلری به دولت اتحاد جماهيرشوروی ، فعاليت شوروی،   فعاليت خصمانۀ 
دستجات فاشيست آلمانی که در سرزمين ايران توطئه می نمايند، جنبه تهديد آميزی به 

  .خود گرفته است
فون راوانويچ، گاموتا، مير، ويلهم سانوف، گوستاو عمال آلمانی فاشيزم آلمان ازقبيل 

بورا، هنريشش  کلينگر و تراپ  وديگران درزيرنقاب مستخدمين تجارتخانه های 
گ، فرشتال، هاربر، ارتل ، شيشو، لن، اکنون درفعاليت خرابکاری . ا.اۀمانی مانند آ

ازيک . ه اندايجاد کرد) ترور( خود به حد اعلی رسيده ودستجات  تفرقه وآدم کشی 
طرف آنها را برای اعزام به آذربايجان شوروی وقبل ازهمه به بادکوبه ، ناحيۀ  عمدۀ  
نفت خيزشوروی، وبه ترکمنستان شوروی حاضر کرده و از طرف ديگر برای  

  .تمهيد يک کودتای نظامی درايران آماده ساخته اند
معاون خودمير، رئيس شعبۀ جاساسی و آلمان درتهران  گامو تای المانی با 

                                 ً                                            مستخدمين کمپانی  مرسدس ، که اخيرا  ازعراق وارد شده اند ، به اين عمليات اشتغال 
دستۀ عمال آلمانی که به  وسيلۀ اين اشخاص و زير نظرسفارت آلمان درتهران . دارند

تشکيل شده است مشغول ايجاد دستجات مسلح در يک سلسله     ازنقاط مرزی ايران 
اين دستجات به بادکوبه وسايرنقاط منطقۀ مرزی شوروی ، برای هستند وقرار است 

  .تنظيم آتش سوزيها وانفجارها در خاک اتحاد جماهيرشوروی  اعزام گردند
. عمال آلمانی درچندين نقطه ايران انبارهای اسلحه ومهمات دراختيارخود دارند 

محترقه  مخصوصا دربخشش شمالی ايران، دراطراف ميانه، بيش ازپنجاه تن مواد
به عنوان شکاردر اطراف . برای مقاصد خيانت کارانۀ خود جمع آوری کرده اند

پنجاه . تهران به همدستان خود ازاتباع آلمان، تعليمات وتمرينات   نظامی می دهند
وشش تن عمال جاسوسی آلمان به نام مهندس وکارشناس وارد بنگاههای نظامی    

نمايندۀ : انی که نقش عمده باری می کنندعبارتندازازميان اين دسته کس. ايران شده اند
تجارتخانه آلمانی    فريدريج کروپ درايران، آرتل جاسوس  آلمانی خيلی مشهوری 
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ولف آلمانی  - دکيرس در بندر پهلوی،  - معاون اوکوکين، مستخدم دفتر ايران . است
ً                                                      که ضمنا  رئيس شعبۀ جاسوسی آلمان درشمال ايران و در کنارۀ  دريای         

اين عمال آلمانی در اقدامات جنايت کارانۀ خود در کمال وقاحت و به طرز   .خزراست
خيلی خشن کمترين  رعايت احترام حق حاکميت ايران را ننموده، سرزمين اين کشور 

  .را تبديل به ميدان    تهيه مقدمات  برای حمله مسلح عليه  اتحاد شوروی کرده اند
ده درباال، درايران ايجاد شده است خطر فوق وضعی که درنتيجۀ کيفيات گفته ش

                                                                    ً    العاعده را آشکار می سازد، وهمين مسأله دولت شوروی را وادارمی کند فورا  به 
کليۀ اقداماتی که نه تنها حق دارد بلکه   وظيفه دارد، به نام دفاع خود با انطباق کامل 

لۀ آلمان  به دولت ازآغازحم.  به عمل دآورد، مبادرت ورزد ١٩٢١معاهدۀ   ۶با مادۀ 
ژوئن،  ٢۶اتخاد جماهيرشوروی تاکنون، دولت شوروی در سه نوبت درتاريخهای 

اوت سال جاری توجه دولت ايران را به فعاليت مفسدت آميز  ١۶ژوئيه و ١٩
ژوئن سال جاری دولت   ٢۶در. ومخفيانه عمال  آلمانی درايران جلب کرده است

ژوئن سال جاری دولت  ٢۶در. کرده است   مخفيانه  عمال آلمانی  د ر ايران جلب
شوروی به اعليحضرت شاهنشاه ايران اطالع داد که دولت شورائی اطالعات دقيق 

  .راجع به کودتايی که آلمانيه درايران تهيه می بينند، دارد
                                                          ً       ژوئيه سال جاری دولت شوروی به اتفاق دولت بريتانيا  کبيرمحدا  موضوع  ١٩در 

خصمانه آلمانيها را در نزد دولت ايران طرح کردند واطالع خاتمه دادنبه فعاليت  
دادند اغتشاشاتی که موجب تهديد منافع  خود ايران ومنافغ کشورهای همسايه می 

به همين  جهت دولت شوروی  و همچنين با مصالح .  باشد، درکارتهيه شدن است
  .اتحاد  شوروی و بريتانيا کبيروفق نمی دهد

جاری دولت شوروی و دولت بريتانيا کبيربرای بارسوم اوت سال ١۶باالخره در
درنزد دولت ايران   لزوم اتخاذ تدابيرفوری را برای خاتمه دادن به فعاليت عمال 
آلمانی درايران، که برخالف منافع ايران  و منافع اتحاد شوروی و بريتانيا  کبيرمی 

مانيها را ازايران                        ً                               باشد، عرضه داشته ومجددا  اصرار ورزيد که هرچه زودتر   آل
  .اخراج کنند
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بدين ترتيب دولت شوروی سه مرتبه ايران راازخطری که منافع آن دولت وهمچنين 
دولت اتحاد  جماهير شوروی وبريتانيای کبيررا تهديد می نمود، به منظوراتخاذ تدابير 

  .الزم، آگاه ساخته است
اغتشاشاتی که عمال آلمانی  دولت ايران متإسفانه ازاتخاذ تدابير برای خاتمه دادن به 

درخاک ايران طرح کرده اند امتناع نموده و بدين وسيله آنها را درداقدامات 
بنابراين دولت شوروی مجبورشده است .   جنايتکارانۀ خود تشويق کرده است

 ١٩٢١معاهدۀ  ۶                                 ً                          اقدامات الزم را به عمل آورده وفورا   حقی را که به موجب  ماده 
ً                        ليت دهد، يعنی قوای خود را موقتا  به منظوردفاع خود داخل  احراز نموده است فع                                

  .خاک ايران کند
اطمينان می دهد که اين اقدامات به هيچ وجه برعليه ملت ايران نيست ودولت  

  .شوروی هيچ گونه  قصدی نسبت به تماميت ارضی و استقالل کشورايران ندارد
وجه خطری است که ازفعاليت                                            ً   تدابيرنظامی که دولت شوروی اتخاذنموده منحصرا  مت

خصمانه   آلمانيها در ايران ايجاد شده است، وهمين که اين خطر تهديد کنندۀ منافع 
ايران و دولت اتحاد جماهير   شوروی رفع شود، دولت شوروی طبق تعدی که به 

نموده است بالفاصله قوای خود را از )  ١٩٢١( موجب عهد نامۀ ايران وشوروی 
  ».خواهد کردخاک ايران خارج 

  
  پاسخ  به مواوتف

  
« : يادداشت  را با دقت گوش  داده پس ازاينکه تمام شد به آقای مولوتف جواب دادم

نفر بوده و عالوه  براين دولت  ۶٠٠   ً                                          اوال اتباع آلمانی  در ايران زياد نيستند وکمتراز
 ١٩٢١د در تهيه مقدمات احراج آنها برآمده است و ثانيا شما که موضوع را به قراردا

متوجه می کنيد، تقاضای شما هيج تطبيق نمی کند چون  قشون خارجی درايران 
نيست که امنيت مرزهای شوروی به خطربيافتد واين اقدام مخالف سياست  دولت 
                                                                 ً       شوروی است که هميشه پای بند دوستی وصميمت با دولت ايران بوده ودائما  روابط 

وی به سرحدات ما تجاوز نکنند و حسنه باهم داشتيم واگرامر بدهيد قشون شور
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متوقف بشوند دولت ايران در اخراج اتباع آلمان تسريع خواهد کرد اينکه  تقاضا 
فرموديد  قشون ايران دربرابر قشون شوروی  مدافعه  ننمايد،  معقول نيست چون 

متآسفانه حرفهای من درآقای  مولوتف   مؤثرنشد و » .وظيفه  سربازی آنها است
طوری که در يادداشت نوشتيم حملۀ قشون ما به عنوان تجاورز نيست و  همان« :گفت

برای جلوگيری از فعاليت اتباع  آلمان است و نسبت به ايران هيچ  خصوصی  
  ».نداريم

  
  گزارش به تهران

  
من جريان  مشروح دعوت  به وزارت امورخارجۀ شوروی  در ساعت  دو و نيم  

وزارت امورخارجه تهيه نمودم وچون بين  بعد از نصف شب  سوم شهريور رابرای
ايران وشوروی حالت جنگ  برقرارشده بود گزارش خود را تهيه کردم ولی می 

به . دانستم  تلگرافخانه  مسکو با تهران که به طور  مستقيم برقراربود قطع شده بود 
خاطرم رسيد که تلگراف را از طريق  ترکيه  به ايران مخابره   نمايم  لذا  با 
حيدربيک سفيرکبير ترکيه در مسکو  تماس گرفتم وازاوخواستم تلگراف را به نام 
خود  به وزارت امورخارجه  ترکيه  هم  به طور واسطه آن را به تهران مخابره  

  :گزارش بنده  به شرح  زيربه تهران مخابره شد.   کند
  

  ١٣٢٠شهريور  ٣: تاريخ
  وزارت   امورخارجه 
  
رش شد، ساعت يک بعدازنيمه شب سوم شهريورازطرف آقای               ً    چنانکه تلگرافا  گزا«

مولوتف به عمارت  ييالقی سفارت کبرا تلفن واين جانب را برای مذاکراتی به 
با آن که باران به شدت   می باريد وبه مناسبت مقررات جنگی . مسکودعوت نمودند

ود، به تمام چراغها به کلی خاموش ومی بايستی با اتومبيل بی چراغ   حرکت نم
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زحمت زيادی درتاريکی شب فوق العاده به سختی ازميان عدۀ بی شماری کاميونهای 
نظامی که علی التوالی درحرکت بودند ساعت سه و ربع کم صبح به شهرمراجعت 
                                                                     ً وهمراه آقای اعتصامی مستشارسفارت کبرا به قصرکرملين، به عمارتی که سابقا  

آقای موتولف و کميسرهای  ديگر است، دادسرای استان مسکوبوده و حال   محل کار
پس ازيک ربع انتظارآقای مولوتف مراجعت و از اين که دراين وقت بی موقع . رفتيم

مرا ازييالق به شهرآورده است معذرت خواست واظهارداشت نظربه اين که عدۀ 
بسيار مهمی ازعمال آلمانی به عناوين مختلفه درايران برعليه دولت شوروی 

گلستان مشغول دسيسه وتحريکات می باشند، ودولت ايران به ومتحدش    ان
يادداشتهای دوستانه انگليس   وشوروی وقعی نگذاشته ، و چنانکه  تقاضا شده بود، 
اقدامی دراخراج آنان ازخاک ايران به عمل نياوردهه،  بلکه رويۀ خصمانه هم نسبت 

اده شش قرارداد   مودت به ما  و انگليسها اتخاذ نموده است، دولت  شوروی  طبق م
      ً ومخصوا  .  به ارتش سرخ امرداده است  که وارد خاک ايران شوند ١٩٢١

خاطرنشان می نمايم  که اين اقدام  دولت شوروی به هيچ وجه برعليه ملت ايران 
نبوده و به محض اين که عللی که اين اقدام   را ايجاب نموده اند از ميان برداشته 

تمام  قضايا  ضمن  يادداشتی . ايران را تخليه خواهد کرد                       ً شوند، ارتش شورويی فورا  
  .که االن به شما تسليم  می کنم درج است

ً    جواب دادم اوال  به عنوان سفيرکبيردولت شاهنشاهی و به نام دولت ايران وثانيا  به                                                            ً             
عنوان يک فرد    ايرانی، به نام ملت ايران برعليه اين اقدام دولت شوروی و نقض 

دوم علتی که برای اين اقدام غيرمحقانه خود .          ً              ان جدا  اعتراض می کنممصونيت اير
ايراد کرديد، باعث تعجب است، زيرا چنان که می دانيد   دولت شاهنشاهی ازهمان 
روزاول شروع اين مذاکرات، خواهش دولتين شوروی وانگليس را حسن   استقبال 

. اول از ايران اعزام داشت نموده وعدۀ  متنابهی ازآلمانيها را درهمان روزهای
زيرا طرز انشاء يادداشتهای مزبور . اختالف نظر   در طرز طرح قضيه بود

برخالف حقوق حاکميت واستقالل   ايران و صورت يک يادداشتهای مزبور 
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برخالف حقوق حاکميت واستقالل ايران وصورت يک   يادداشت غير قابل قبولی را 
  .ود که طرزانشاء ونگارش آنها   اصالح   گرددداشت و تقاضای دولت ايران اين ب

                                  ً                                    و چنان که درتهران ومسکوولندن مکررا  وعده داده شده بود ، مقامات  مربوطه  
ايران دراعزام  قسمت اعظم آلمانيهای مقيم ايران موافق  بودند، به عالوه بايدد يک 

هفتصد نفر بارديگر خاطرنشان کنم که عدۀ آلمانيها درايران خيلی محدود وبيش از
نمی شد، و اين که مقامات انگليسی وشوروی عدۀ آنها را  چندين هزارنفرتخمين می 

ده ، صدور وتمام خارجيان درايران تحت کنترل مخصوص ب. ستيزنند صحيح ن
هيچ خارجی  نمی تواند خاک ايران . رواديد ورود آنها تابع مقررات بسيارسختی است

  .مايدرا  محل  دسيسه  و عمليات سياسی ن
را دست آويز   قشون ١٩٢١سوم نهايت تأسف  است که مادۀ شش قرار داد مودت 

البته ميدانيد اين ماده موقعی نوشته شد  کهارتش   انگليس . کشی به ايران می نماييد
به اصطالح اين ماده   برعليه . دوران را تصرف نموده، به قفقازيه هم آمده بيا

ً               دنامه گنجانده شده وحقيقتا  موجب بسی حيرت ران درعهيتجاوزقشون انگليس به ا                          
است که دولت شوروی ماده ای را که به عنوان حمايت تماميت و حاکميت واستقالل 
ايران درعهد نامه گنجانده بود، امروزبرعليه تماميت و حاکميت واستقالل ايران به 

يران در صورتی که قشون دولت ديگری به ا«به عالوه درماده شش ذکرشده . کاربرد
به همين . که امروز به هيچ وجه چنين قضيه ای وجود ندارد» دست اندازی  نمايد،

                                                                   ً          جهت هيچ دليل اين اقدام دولت شوروی را نمی تواند تبرئه نمايد، لذا جدا  خواهش می 
        ً                                                                          کنم فورا  اقدام الزم بفرماييد   که از ورود قشون به ايران جلوگيری شود تا بتوانم تمام 

  .برای  تأمين نظريات  شما  به عمل آورم اقدامات الزمه را
آقا مولوتف اظهارداشت عدۀ آلمانيها درايران طبق اطالعاتی که داريم خيلی بيش 

اين  که می گوييد دولت ايران . ازان است که مقامات وابسته ايران قلمداد می نمايند
ما را تأمين نمی اقدام به اخراج  آلمانيها  نموده  و عده ای   هم خارج  شدهه اند، نظر

استدالل در مفهوم مادۀ شش هم صحصح نيست،  زيرا عالوه بر اين که قشون . کند
انگليس هم وارد ايران می شود، با وجود عدۀ  زيادی آلمانی درايران ، ما در قشون 
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کشی به ايران  محق هستيم، و چون تصميم قطعس گرفته شده است، متاسفانه نمی 
از شخص  شما خواهشمنديم اقدامات . ايران جلوگيری کنيمتوانيم از ورود قشون به 

  الزمه  بفرماييد که اين قضيه به طورمسالمت آميز انجام يابد
جواب دادم پاسخها جنابعالی به هيچ وجه مقنع نبوده وبايد با نهايت تأسف اظهاردارم 

را  برعليه آنچه   تاکنون دولت شوروی هميشه  اظهار می داشت  که سياست مستقلی 
                                                ً                    دارا است،  دراين عمل حق شکنانه ، دولت شوروی کامال  تابع نظريات سياست  

  / ديگران شده است
ما هميشه . آقای مولوتف با لحن مخصوصی اظهارداشت هرگز چنين چيزی نيست 

  .سياست مستقل  مخصوص  خود را داريم
ران متابعت                                                 ً             جواب دادم متآسفانه دراين رفتار، دولت شوروی  کامال  از سياست ديگ 

  .نموده است
آقای موتولف که منتظراين جواب صريح ودندان شکن نبود باعصبانيت اظهارداشت 
ما درتمام عمليات  خود مستقل بوده و مطمئن باشيد که ما آلمانيها را هم شکسست 

نامبرده که شايد انتظارداشت اين . بنده درمقابل اين اظهار  سکوت کردم. خواهيم داد
او را تأييد  نمايم، با حرکت عصبانی مخصوصی  سيگاری برداشته  جانب  نظريه 

آتش زد و يک بار ديگرگفت بلی مطمئن باشيد ما با دشمن را هم  درهم  خواهيم 
بازاز طرف من جزسکوت چيزی نشنيد ومالقات درساعت سه و نيم بعد از . شکست

  ».نيمه شب به پايان رسيد
  دمحم ساعد - سفير کبير

  
شهريوردوتلگراف رمزازتهران برای سفارت رسيد که هر دوبه امضای روزچهارم 

  :متن  تلگراف   اول اين بود. جواد عامری   کفيل وزارت امور خارجه  بود
ً            قوای متجاوز  روس وانگليس مشغول پيشروی هستند، مخصوصا  روسها تمام «                                                      

اع هستند بدون شهريهای آذربايجان   تا بندر پهلوی وغازيان را که همه بازو بی دف
اين تجاوزات  نظامی بدون هيچ  گونه اخطارقبلی به عمل .  هيچ جهت بمباران ميکنند
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              ً          الزم   است فورا  به وزارت . آمده وبا هيچ يک ازاصول بين المللی مطابقت ندارد
امور خارجه مراجعه وعلت اين اقدامات را توضيح خواسته، تقاضا شود هرچه 

  ».                          ً            را بدهند و  نتيجه  را فورا   اطالع  دهيد زودتردستورجلوگيری  از آن 
تلگراف دوم دستور العملی بود برای پاسخ تذکار يه شوروی که بامداد روز سوم 
                                              ً                             شهريور مولوتف در مالقات به من داده بود ومن فورا  پاسخ را تهيه کرده برای رئيس 

  :اداره خاورميانه به شرح زير فرستادم
  

  چواب تذکاريه  شوروی 
  ت   امور خارجهوزار« 
  

. اوت  امسال  را اشعارمی دارد ٢۵      ً                                  محترما  دريافت  يادداشت دولت شوروی مورحۀ 
دولت وملت ايران هميشه نسبت به دولت  و ملت  اتحاد  جماهير شوروی صميم ترين   

حسن همجواری و دوستی متقابل بين دو . احساسات  دوستانه   را داشته اند
ايران هيمشه  قدر . وعمليات هردو  دولت منعکس  بوده استکشورهميشه در کارها 

و قيمت سياست برادرانه وصميمی دولت اتحاد جماهير شوروی را در   نموده ، 
قضايای  مذکوردر يادداشت، در باب  روابط دوستانۀ فی مابين، . دانسته  و می داند

اسبات دوستانه ميان بسط من.                         ً                        در محل  و وقت   خود کامال   مطابق با حقيقت می باشد
ايران واتحاد جماهير شوروی   هميشه براساس حسن تفاهم واعتماد متقابله مستقربوده 

ايران شوروی  دليل مبرهن اعتماد متقابل بين دولت  ١٩٢١عهد نامۀ   ۶مادۀ . است
وملت ايران وشوروی بوده و اين ماده در اصل تضمين مصونيت  ارضی ايران می 

عهدنامه بالصراحه ضمن  مادۀ  نامبرده  تعيين   ۶ه درمادۀ کيفيت منظور. باشد
  .گرديده است

اوت جاری هيچ قشون دولت ثالثی قصد نداشته وبه زوردخالت  ٢۵در 
مسلحانه،اقدامات تجاووزکارانه  درخاک ايران به عمل آورد و يا خاک ايران را مبدل 

ايران که يک . ايدبه مرکز حمالت نظامی برعليه دولت اتحاد  جماهيرشوروی نم
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دولت بی طرف ودوست دولت شوروی بوده ، همه گونه اقدامات  به عمل آورده که 
  .ازخطرات متحمله از وجود بعضی عناصرخارجی مقيم ايران جلوگيری نمايد

اوت برای جلب   ١۶ژوئيه و ١٩ژوئن و ٢۶پيشنهادات دولت شوروی درتاريخ 
اوت جاری محسوب  ٢۵اخطاررسمی توجه دولت ايران  به وضعيات بوده ومقدمه 

می شود، با آن که شکل اين پيشنهادات  با طرزعادی مناسبات سياسی بين کشورهای 
مستقل موافقت ندارد، مع هذا نظر به مناسبات دوستانه با اتحاد جماهيرشوروی، 
دولت شاهنشاهی اقدامات فوق العاده مؤثر وفوری که بدون شک به نتيجه   مرضی 

مطالعۀ دقيق تمام اقدامات معموله ازطرف دولت . سيد، به عمل آوردالطرفين می ر
سپتامبرامسال آخرين طبقۀ اشخاصی ١۵                ً                          ايران،   من شخصا  به اين نتيجه رسيدم که تا 

که از نقطه  نظر شوروی خطرناک تشخيص داده شده اند، می بايستی ازمرزهای 
. ژوئيه  ١٩ی مورخه روزپس از وصول يادداشت اول  ۵۶ايران خارج گردند، يعنی

شايان تأسف است که دولت شوروی منتظر نتايج اقدامات فوری مؤثری که دولت 
ازطرف اتحاد . ايران، با در نظر گرفتن بی طرفی خود به عمل می آورد، نگرديد

جماهيرشوروی وهمچنين دولت انگليس راجع به محترم شمردن حقوق حاکميت 
طرفی ايران اطمينان  داده  شده بود و وتماميت ارضی ومصونيت واستقالل وبی 

  .                   ً                              دولت ايران نيز کامال   به اين اطمينانها اعتماد داشت
نظربه مراتب مذکور، به عنوان سفيرکبيرايران از شما آقای کميسر خارجه، 
خواهشمندم برای حل   دوستانه قضيه، حرکت دستجات قشونی را در خاک ايران 

و بی طرفی ايران فرصت دهيد که اقدامات   موقوف داشته وبه احترام جق حاکميت
اوت،   در مدت مذکوردر  ٢۵دولت ايران برای اخراج اشخاص مذکور در يادداشت 

ً                                ضمنا  با اعتقاد کامل به اطمينانهای   . باالجريان معمول وطبيعی خود راضی کند     
دولت شوروی در باب اين که قشون شوروی به محض رفع خطر، ازخاک ايران 

ند شد و نظربه اين  که خارجيهايی که برای دولت شوروی وانگليس خارج خواه
خطرناک تشخيص داده شده اند عنقريب  از خاک ايران خارج خواهند شد، از شما 
خواهشمندم اقدام الزم بنماييد که قسمتهای  قشون سرخ که داخل  ايران  شده آن به 
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ران، که   مدافع  مرز  شوروی برگردند ودرحال حاضر ازطرفيت با نيروی  اي
  .مصونيت خاک خود می باشد، خوداری  کنند

واعتراض  ١٩٢١عهدناامۀ مودت  ۶با تأييد عدم موافقت با تفسيرغيرصحيح مادۀ 
راجع  به سوق  موقتی قشون شوروی به خاک ايران، اقای کميسر خارجه ، به شما 

رضی اطمينان می دهم  در صورت احترام کامل به حقوق حاکميت وتماميت ا
واستقالل ومصونيت مرزی ايران، دولت متبوعۀ من همه گونه اقدامات برای تشديد 

  ».مناسبات دوستانه و اقتصادی بين  ايران ودولت شوروی به عمل خواهد آورد
  دمحم ساعد - سفير کبير 

  
  تغييرکابينه در ايران 

  
فرای اقدامات سفرای ايران درمسکوولندن وهمچنين مذاکرات دولت ايران با س  

شوروی وانگليس در تهران نتايجی به بار نياورد ودر نتيجه صالح دراين ديده شد که 
علی منصور نخست وزيرروز چهارشنبه پنجم . رئيس دولت کناره گيری کند

استعفای خود را به شاه تقديم کرد و شاه  نيز برای جانيشينی  ١٣٢٠شهريور ماه 
ه  فوق العاده دولت درحضور رضاه اوفروغی را تعيين  نمود وعصرهمان روز جلس

درکابينه جديد علی سهيلی وزيرکشوربه وزارت امو خارجه رفت . شاه تشکيل شد
درهمان جلسه اتخاذ  تصميم . وعامری  وزيرخارجه به وزارت کشورمنصوب گرديد

گرديد که قوای نظامی  ايران ازهرگونه عمليات مقاومتی خود داری  نمايد تا موجبات 
  .ختالل امنيت مرتفع شودخونريزی وا

  دستورسهيلی به مذاکره و پاسخ آن
به دنبال اتخاذ  ترک  مقاومت  ارتش، علی سهيلی وزيرامورخارجه با اسميرنوف   

سفير کبيرشوروی  در تهران مذاکره  مفصلی نموده ودرنتيجه مذاکرات را به طور 
  :ه شرح  زير بوددستور العمل وزير امورخارجه جديد ب. اختصار برای مسکوفرستاد
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   ١٣٢٠شهريور  ۶: تاريخ
  جناب  اقای دمحم ساعد 

  سفير  کبير   دولت   شاهنشاهی  ايران در شوروی 
را خواسته  یشورو ريرکبيدولت به مجلس، سف یامروز بالفاصله بعد از معرف«

و  رانيا یرا به بمباران شهرها هيمفصل مذاکره و توجه مشارال رياخ عيراجع به وقا
 ی خچهيدر جواب، تار یشورو ريسف. اند، جلب کردم که سبب شده يیها زيخونر

 تينخواسته به اهم رانيدولت ا نکهيسابق و ا ريوز مذاکرات خودشان را با نخست
ها را داده بوده است،  کردن آن رونيب ی که وعده ها یبرده و از اخراج آلمان یپ ايقضا

را  یخود در مجلس، شورو اناتيدر ب سابق ريوز و گله کرد که چرا نخست انيب
جواب . بپردازد نيمابيو مذاکرات ف ايبه شرح قضا نکهيمتجاوز قلمداد کرده، بدون ا

و شاهرود  نيقزو ليباز از قب یشهرها یو حت ها ینظام یشما رو یها بمباران: گفتم
 سلطنتشما بـه  یمايچه عنوان داد؟ امروز صبح سه هواپ ديو سواحل بحر خزر را با

 د؟يکن ینم انيب   ً حا  يچرا صر د،يدار یاگر مطالب. اند ختهيبمب ر - تهران کينزد- آباد 
نفرت در  جادياز ا. ميکن یعمل هم م م،يرا که وعده داده بود ها یکردن آلمان رونيب

 اد،يبرد؟ باالخره پـس از مذاکرات ز ديخواه یا دهيخودتان چـه فا یبرا رانيکشور ا
حفظ روابط، امروز  یبـرا رانيدولت ا: خالصه کردم ريز رحخود را به ش اتينظر

را هم اخراج  ها یآلمان. از مقاومت دست بردارند رانيا ینظام یدستور داد قوا
 ميدر مقابل تقاضا دار. ميعبور بده هيها را از ترک آن ميتا بتوان ديکرد، راه بده ميخواه

خود را متوقف و در  یقوا شرفتي           ً                                 شما هم فورا  دست از بمباران شهرها برداشته و پ
کرد که با دولت  یدوارياظهار ام یشورو ريرکبيسف. دييها اقدام نما برگرداندن آن

             ً                                وعده داد فورا  مراتب را به مسکو تلگراف و جواب ) و(حاضر کار را تمام کند 
   ».رديقوا بگ شرفتياز پ یريو جلوگ ايمساعد در حل قضا

               ً                            نتيجه را تلگرفا با زيرمختارانگليس هم درهمين  .جنابعالی هم قضيه را تعقيب بفرماييد
ً                                               زمينه مذاکره   ومخصوضا  به وعده  کريپس به سفيرکبير ترکيه درمسکو اشاره                        

  ».کردم
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  علی سهيليذ  - وزير   امورخارجه 
پس از وصول نامه سهيلی اقدامات دامنه دار خود را شروع نموده ونتيجه را به  

  .شرح زير به تهران  گزارش  کردم
  ١٣٢٠شهريور  ١٠بعد از ظهر ٨ساعت « 

  وزارت امور خارجه
  :      ً         ً                    ، کتبا   و شفاها  اقدام، جواب می دهند ١٣٢٠شهريور  ٩پاسخ  تلگراف 

اوامر قطعی وصريح به فرماندهان قشون اعزامی صادر  شده وباز هم می شود که  
در باب بمباران . از هرنوع  عمليات  جنگی و بمباران هوايی خود داری نميايند

اطراف تهران نيز متذکر و اعترض  کردم، ولی چون بمباران واقع نشده بود، 
رجه پيشنهادت  کتبيی و شفاهی بعد جانشين  کميسياريای خا. اعتراض را رد کردند

گفتم  شرايط سخت و سنگين تحت اشغال ماندن اين . خود را به دولت  ايران بيان کرد
اگرهمکاری . مناطق ، وضعيت  سياسی واقتصادی ما را بکلی  فلج خواهد کرد

درتسهيل نقليات و حمل مهمات می خواهيد ، لزومی نداشت قسمتهای مهم را اشغال 
. گفت با اوضاع کنونی جنگ چاره ای ديگرنداريم. تحميل نماييد وشرايط خود را

مطالعۀ طوالنی وتعويق درانحام تقاضاهای ما، به غيراز معطلی ، فايدۀ ديگری 
  .بهتر است دولت زودتر قبول کند ومسأله خاتمه يابد. نخواهد داشت

مساعدت  شايد بهترباشدبرای تخفيف شرايط تقاضاها با لندن تماس گرفته شود وجلب 
ً                                           شود،  مخصوصا  راحع  به مسائلی که خود آنها نيزذينفع هستند درهرحال هرچه .             

  .زودترمسأله خاتمه يابد مشکالت ما از کمتر خواهد کرد
از قراين، تذکرات وزير خارجه ترکيه به سفارت کبری روس در آنکارا تأثيرزيادی  

  ».نداشته که ازاين   رويه خود نسبت به ايران تعديلی قائل  شوند
  ساعد –سفير کبير 

  قطع بمباران
اقدامات دولت درتهران وفعاليت اين جانب درمسکوموجب شد تا نيروهای نظامی  

ای بی دفاع ايران صرفنظرنمايند وتالش خود را برای متفقين ازبمباران  شهره
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. انگيزه ای که به خاطرآن به خاک  کشور همسايه تجاوزکرده اند، معطوف دارند
درهمان روزهايی که سهيلی در تهران مشغول مذاکره برای انجام خواسته های 
روس و انگليس بود در وزارت امور خارجه انگلستان و وزارت امورخارجه 

ً                         مذاکراتی درباره اداره امورايران وبعضا  تغيير رژيم از سلطنتی به  شوروی                                      
جمهوری درجريان بود که من جسته وگريخته چيزهايی می شنيدم ولی درآن مورد 

پس .  يک  روز به وزارت امورخارجه احضارشدم.     ً                        رسما  با من مذاکراتی نشده بود
ماتی  وزريده ومطلع  بود به از مذاکراتی مقدماتی با رئيس اداره خاورميانه که ديپل

موتولف ضمن اظهار  . اتاق کميسرامور خارجه  يعنی مولوتف  راهنمايی شدم
خوشحالی از قطع بمباران شهرهای ايران اظهارکرد با توجه به مهربانيهايی که 
دولت شوروی به ايران   نموده واز مطالبات خود صرفنظرکرد و دارايی واموال 

به ايران داد   معذالک رويه  رضا شاه  نسبت  به کشورما   منقول وغيرمنقول خودرا
ما . رويه ای خصمانه  بود بنابراين دولت شوروی نمی تواند  اين وضع را ادامه دهد

تصميم گرفتيه ايم وموافقت دولت انگلستان را هم جلب کرده که رژيم  سلطنتی ايران 
ان توجه به نخست وزيرفعلی       ً            فعال  دولت انگلست. را به رژيم جمهوری تبديل نماييم

ايران دارد که رئيس جمهوربشود ولی با اين پيشنهاد موافق  نيستم، ميل داريم شما که 
ازهرجهت   با شوروی نزديک هستيد به رياست جمهوری کشورتان منصوب 

پس ازآن اداره امورکشورتان با شما .           ً                                 گرديدوطبعا  تا پايان جنگ ما ميهمان شما هستيم
از شنيدن  پيشنهاد موتولف بسيار آشفتم   و متذکر شدم  کشور ما . خواهد بود

من به هيچ وجه  .  قانون اساسی دارد بايد مطابق آن عمل کرد. مشروطه سلطنتی است
با تغييررژيم در ايران موافق نيستم و بهتر است ازاين فکرمنصرف شويد وهمان 

رکنيد جانشين او را شاه بناميد و رژيم را حفظ   کنيد واگربا رضا شاه  نمی توانيد کا
مولوتف برای جمهوری کردن ايران . دراين صورت خواسته شما عملی   خواهد  شد

و رياست من باز مذاکره  کرد و  وقتی ديد که به هيچ   وجه زير باراين پيشنهاد نمی 
  .روم گفت بسيار خوب ما فکرديگری خواهيم  کرد وبا سردی ازهم جدا  شديم
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ً اتفاقا    درتهران هم با فروغی وسهيلی دراين مورد مذاکره شده بود و آنها هم زير       
ً                                        بارنرفته بودند و اساس ا  ميل  به ادامه سلطنت سلسله پهلوی نداشتند مدتی هم به .                      ً 

فکرقاجاريه شدند وازقرار می خواستند يکی از فرزندان دمحم حسن ميرزا ، وليعهد 
ی انگلستان  بود، به تخت  سلطنت ايران سلطان احمد شاه  را که افسر نيروی درياي

ً       برسانند که آن هم سرنگرفت و تالش فروغی وهيأت وزيرانش مخصوصا  سهيلی                                                           
وزير امورخارجه ومجيد آهی وزيردادگستری باعث شدکه روس وانگليس ازاين فکر   

  . منصرف  شوند ولی آنچه  مسلم بود آنها نمی توانستند با رضا شاه همکاری کنند
                                                          ً    شهريورما درسفارت کبرای ايران درمسکو مشغول کار بودم، اتفاقا  آن  ٢۵ من روز 

روز صدای   راديو تهران  به وضوح در مسکو شنيده  می شد و گيرنده  راديوی  
از جمله . سفارت قادر بود صدای راديوی  تهران   را دريافت  و پخش نمايد

  .شاه  از سلطنت بودخبرهايی  که از راديو تهران شينديم خبر استعفای رضا 
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 و مأخذ   حاتيتوض

  
  

نشر نامک  –ی به کوشش دکتر باقر عاقل یدمحم ساعد مراغه ا یاسيخاطرات س کتاب
  ١٠٧-  ١٢۵صص   -   ١٣٧٣ –
 
. متولد شد سيدر تفل. ش١٢۶٠در سال ) الوزاره- ساعد(یا-دمحم ساعد مراغه  ١٣٧٣ 
 »جانيآذربا« رتبه-یو جدش از قضات عال پدر. است" یدمحمکاظم قاض"فرزند  یو

گونه که خودش -آن. را انتخاب کردند یقاض یسبب، نام خانوادگ نيبودند؛ به هم
بوده  زيمعمار ـ ن کيـ در حد  یخوب یافزون بر قضاوت، بنا رش،پد د،يگو-یم

خانواده  یمعلم خانگ شود،-یو با سواد بود که گفته م» ُ   ک رد«مادر ساعد، . است
 تختيپا» آنکارا«با سمت مستشار سفارت به  ١٣٠٣ساعد در . الدوله بوده است-ارفع
 ی     ً           ، عمال  تمام کارها"يیدمحمصادق طباطبا ديس"ساعد در زمان سفارت . رفت هيترک

وقت او  شتريب. بود یفاتيمقام تشر کي   ً عمال   ر،يو سف داد-یسفارتخانه را انجام م
به وزارت امور خارجه " یفروغ" یوقت. شد-یم یاسيس یصرف رفت و آمدها

 یاحضار و به وزارت داخله منتقل كرد و حکمران هيساعد را از ترک د،يرس
 یرفتار با مردم خوش هيحکومت در اروم اميساعد در ا. را به او سپرد »هياروم«

 ١٣١٢امور خارجه، در سال  ريوز ،یفروغ. آنجا را به دست آورد یکرد و دل اهال
در . را به او سپرد یاسياداره اول س استي   ً                        ددا  به وزارت خارجه آورد و راو را مج

 ريبه وز ١٣١۶را به عهده داشت و در  یدو سال سفارت شورو ١٣١۴سال 
عازم مسکو  ر،يرکبيمنصوب شد و سال بعد با سمت سف »ايتاليا«در  رانيا یمختار

را درباره  يیها-بود، گزارش ريسف یاول که ساعد در شورو یدر جنگ جهان. شد
کرد که  هيبه وزارت خارجه و دربار داد و توص ران،يبه ا هياحتمال حمله روس

در  رانيبه ا نيهجوم متفق زپس ا نياو همچن. اتخاذ شود هيبا روس یا-دوستانه استيس
 ديحزب توده و جرا... ديکوش هيو روس رانيا یها-دولت نيروابط دوستانه ب ميتحک
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ساعد  هيعل یميعظ يیمايتوده، همه جا با او به مبارزه پرداختند و حزب توده راهپ
 دييدر تأ یو مهم یاول تهران، نطق طوالن ندهي، نما"دکتر مصدق. "برگزار کرد

 رهيروابط دو کشور ت نکهيا یداشت و ساعد برا -یشورو شنهاديپ دو ر یدولت و
 یمجلس به او رأ یها-ندهينما تيثراک یول د؛يرا به صالح د یريگ-نشود، کناره
 اعتماد دادند

بار  کيامور خارجه و  ريو هشت مرتبه وز ريوز              ً            دمحم ساعد مجموعا  دو بار نخست.
مجلس سنا  ندهيمختار و چهار دوره نما ريو وز ريکب ريکشور و چهار مرتبه سف ريوز
و  دهيورز یپلماتياند که د       ٔ         در باره  او گفته. است مجلس بوده ليدوره وک کيو 
شهرت داشت، در  یلوح مردم به ساده ني                       ً     عاقل بود، و اگرچه ظاهرا  در ب یاستمداريس

داشت  دهيعق یبه افکار عموم. المثل است ضرب رانيرجال ا نيدر ب یواقع زکاوت و
ً              و غالبا  در دوران نخست مردم  نيکه در ب نمود یم یانتخاب یرانيخود، وز یريوز        

و  یروس یها به زبان. مند بود عالقه یجانيو آذربا جانيبه آذربا. وجهه داشتند
 یدر اجرا. کرد یروان صحبت م زيرا ن یاستانبول یمسلط بود، و ترک یفرانسو

پس . شد یمحسوب م رانيرجال ا نيتر استقامتاز با یکيو استوار و  ريگ قانون سخت
 ١٣۵٢آبان  ١٠در  یا دمحم ساعد مراغه. نماند یاز او باق یوجه مال چياز مرگ به ه

 .در تهران درگذشت یسالگ ٩٣در 
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 پنجم  فصل 

  
 خاطرات نصرهللا انتظام رئيس  تشريفات دربار

 
اگرشکايت روس و انگليس را از رفتار نسبی از اتباع آلمان مقبول بدانيم ، نسبت ...

غفلت و همدستی  به ايران را جز سوء نيت و بهانه جويی به چيز ديگری  نمی توان 
منظور از اين  بهانه جويی بيشتر اين بود  که با اختالف و يا اشغال ... تعبير نمود

شاه که ... ات  شوروی را از طريق ايران تأمين کنند خاک ما ،  رساندن اسلحه  مهم
مصمم بود تا آخرين حد امکان دست از سياست بی طرفی بر ندارد ازدادن اجازۀ 
ً                                           تراتزيت سالح، که مسلما  برخالف اصول  بی طرفی  بود، خود داری نمود ؛                       

تند مقاالتی را که جرايد روس و انگليس مبنی براينکه ازاين تقاضا دست بردارنيس
ناديده گرفت ؛ حتی به بيانات  ونطقهای رجال مسئول، مانند آنتونی ايدن ،  وزير 

رضا شاه ، به عکس آنچه اکثر مردم ايران تصور ... خارجه انگليس ، وقعی نگذارد
می کردند، با وجود نداشتن تحصيالت و ندانستن زبان خارجی، براثر هوش سرشار 

خارجی را خوب می فهميد ودراجرای آن  و تجربياتی که حاصل کرده بود سياست
موقعی که اسميرنوف ، سفيرکبير ... منتها حزم واحتياط را مراعات می نمود 

شوروی ، به تهران آمد،  قوای هيتلربه سرعت تمام در روسيه پيشرفت داشت و همۀ 
درهمچو فرصتی، شاه منتهای محبت را که در . مردم منتظر شکست شوروی بودند

چ کشوری سابقه نداشت نسبت به او ابراز داشت و درآن شرفيابی که به مورد سفيرهي
منظور تقديم استوار نامه  بود، مدت زيادی راجع به عالقۀ خود به  تشديد روابط با او 

اسميرنوف، درهمان جلسه، اشاره ای در پرده  راجع به لزوم حمل ... صحبت کرد
ريم و اميدواريم ايران برآورده وگفت ماحوايجی دا... مهمات ازطريق ايران نمود

شاه در پاسخ  گفت از هيچ  مساعدتی که برخالف بی طرفی ما نباشد مضايقه  . سازد
پس از حقيقت غافل نبود، و درعين اينکه مانندهر ايرانی ميهن پرستی ... نداريم

  ازتعديات اين دوهمسايه به تنگ آمده  بود،  بازنجات ايران  را در پيروزی هيتلرنمی 
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ً                                                رضا شاه، که روحا  اهل احساسات  نبود ،  تمايل  و احساساتی نسبت به ...دانست                 
وانگهی ، اولين حمله ای که  به او و خاندانش شد از . آلمان و شخص هيتلر نداشت

ازموسولينی و تبليغاتی که در اواخر راجع به تسلط به . راديو برلن شروع گرديد
درحضور خودم (نمود نفرت بسيار داشت و او را مردی هوچی می خواند شرق می 

با اتحادی که آن دو پيشوا با هم  داشتند،  بررضا شاه مسلم بود که اگرهيتلر ). گفت
پيروز آيد و طمعی به شرق نداشته باشد ، الاقل موسولينی قسمتی از آرزوهايی که در 

 ...تسخيرخاور ميانه دارد  برآورده خواهد ساخت
اگر منظور متفقين را ، چنان  که می گفتند، جلب  رضايت ايران در رساندن مهمات 
به شوروی بدانيم ، بايد  تصديق  کنيم  که صالحشان در کنار آمدن  با شاه  بود ، چه  
درآن صورت مجبور نمی شدند با دست تنگی که از حيث قوا داشتند چند هزار نفر 

ر قشقايی ها و غيره و برای تأمين نظم داخلی بيهوده سرباز را برای جلوگيری از خط
بدبختی در اين بود که  اخراج آلمانی ها و رساندن مهمات به . در ايران نگاه دارند

روسيه را بهانه قرار دادند و خواستند رضا شاه را برکنار کنند تا اشغال ايران و 
ت گرديد که انگلستان به بعدها ثاب...قبضه کردن امور به آسانی و ارزانی ميسر گردد

 .تنهايی  به اين فکر افتاده بود
برای اينکه انگليس و زمامداران دانا و مجرب آن مرتکب چنين خطايی بشوند و    

پای دشمن ورقيب باستانی خود رادر ايران باز کنند، بايد پيش بينی مخاطرات 
 .دعظيمتری کرده باشند که دفع  آن به تحمل  زيان چنين خبطی بيازر

 
 ١٣٢٠دوشنبه  سوم شهريور ماه * 
 

چند دقيقه به ساعت ده مانده بود، سفيرکبير شوروی و وزير مختارانگليس به اتفاق ... 
شرفيابی عامری هيچ وقت بيش . عامری رسيدند و به حضور همايونی هدايت شدند

از ده دقيقه طول نمی کشيد، ولی اين بار از يک ساعت هم تجاوز کرد، چنان که 
تی واالحضرت وليعهد وشاهزاده  خانم فوزيه  به عادت معمول ساعت سازده به وق

حضور پدر رسيدند ، بار سفرا هنوز ادامه داشت و مجبور شدند در سفره خانه منتظر  
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 ... .شوند
ساعت پنج بعد از ظهرهمان روز، وزيرمختار آلمان که اجازۀ شرفيابی  تحصيل  

. رفيابی، نوشته ای را که بايد بخواند به من ارائه دادقبل از ش. کرده بود به دربار آمد
تا آنجا که من . مفاد ان تمجيد و تحسين از بی طرفی ايران و تشويق به تعقيب آن بود

اطالع دارم، غيرازخواندن آن بيانيه مذاکرات ديگری با اعليحضرت نشده بود و 
. سعدآباد  تشکيل شد جلسۀ فوق العادۀ هيئت وزيران شب در کاخ. شرفيابی هم نکشيد

وليعهد، بر خالف معمول، به کاخ آمده، مدتی خارج از جلسه با وزير دربار و من 
چيز نگذشت که عامری از . صحبت کردند و در اواخر جلسه به اتقاق هيئت رفت

خواهش دارم تلگرافی ازطرف اعليحضرت « : هيئت بيرون آمد و به  من گفت 
نخست وزير به دنبال »  ... .آمريکا، تهيه  کنيدبرای مستر روزولت، رئيس جمهور 

                                                           ً              او رسيد و متن فارسی  تلگرافی را که خودش مسوده  کرده و ظاهرآ  به تصويب شاه 
                                        ً        عين آن را به  فرانسه  ترجمه کنيد تا فورا  مخابره « : رسيده بود ارائه داد وگفت 

 »... .شود
 

 سه  شنبه چهارم  شهريور* 
 

آمدم، نخست وزير و کفيل  وزارت خارجه  شرفياب  صبح زودترازمنزل به کاخ
سرهنگ ارفع رئيس ادارۀ مرموزات وزارت جنگ، که در سفرها هميشه  . شدند

همراه شاه  بود و  تلگراف  وزارت جنگ را کشف رمز می کرد ،  چندين بار برای 
عرض گزارشهای تلگرافی شرفياب شد و اخبار  روز گذشته را که امروز رسيده 

خبر . اغلب تلگرافات حاکی از خسارت و تلفات وارده بود. ه عرض رساندبود ب
کشته شدن سرتيپ بايندر، فرمانده نيروی دريايی، و نصرهللا نقدی و غرق کشتی ببر 

موقعی که سرهنگ ارفع  يکی از آن تلگرافات را . و پلنگ در امروز رسيد 
ش فرياد کرد پس درحضور من به عرض شاه رساند، اعليحضرت با صدايی دلخرا

چون اتاق هيئت رو به . بعد ازظهر، ساعت چهار ، وزيران به کاخ آمدند! چه ماند
جنوب ودر روز بسيار گرم بود، شاه  و وليعهد  به يکی از تاالرهای  شمالی که اثاثيه 
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پس ازسه ربع ساعت، شاه و وليعهد . نا تمامی داشت رفتند و هيئت در آنجا تشکيل شد
به جزخود شاه ، بقيه  حالی منقلبی داشتند و . معی از اتاق خارج شدندو وزرا دسته ج

شاه و وليعهد به طرف باغ  و . چشم بعضی، از جمله عامری ، اشک آلود بود
 .وزيران به اتقاق هيئت رفتند

پس از نيم ساعتی، وزرا به تاالر شمالی برگشته و جلسه با حضور شاه و وليعهد دو 
 .باره تشکيل  گرديد

رچه شرح آن جلسه را مختلف شنيدم ، ولی آنچه که سهيلی و عامری نقل کردند اين گ 
 :بود

شاه می گويد تمام سماعی من در اين بيست  ساله  مصروف  اين بود که از نفوذ 
حاال احساس می کنم که به همان جهت با من  نمی . بيگانگان بکاهم ، وموفق هم شدم 

يروز ازآنها پرسيدم چه می خواهيد، جواب صحيحی زيرا هرچه د. خواهند کنار بيايند
 . در اين صورت، بهتراست کناره گيری کنم و استعفا بدهم. ندادند

شاه  می . بعضی از وزيران  از روی ايمان و يا از ترس با اين فکر مخالفت می کنند 
وليعهد . گويد ديشب  تمام  شب را دراين  باب فکر کردم و به اين نتيجه رسيدم

اظهارمی دارد اينها آنچه  فکر می کنند  نمی گويند و حقايق را به عرض نمی 
. يم و همه گرد اعليحضرت حلقه زده ايمسهيلی عرض می کند ما باکی ندار. رسانند

برای اثبات تغيير سياست خارجی  . کناره گيری اعليحضرت  را هم صالح نمی دانيم
 .بهتر است دولت استعفا دهد

در اين موقع  بود که اعليحضرت  گفته است برويد  با هم شور کنيد  و نظرخود را 
ضور شاه می رسند، نظر سابق را             ً     بعد که مجددا  به ح. نيم ساعت  ديگر به من بگوييد

شاه پس . که با  استعفای کابينه و تغييردولت منظور حاصل خواهد شد تأييد می کنند
يا من درست مطلب را نفهماندم يا شما آن طور که :  ازشنيدن اين اظهارات  می گويد

با  تغيير دولت منظور حاصل نمی شود باز هم در . بايد منظور مرا درک نکرديد
سابق باقی هستم و بيانيه ای را که من در مجلس بايد بخوانم واستعفا دهم  تهيه نظر 
 .کنيد

فردا صبح که نخست وزير شرفياب شده بود ، شاه را متقاعد می سازد  که در کناره 
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 ...گيری اصرار  نورزد  وبا استعفای دولت قناعت کند
 

 چهارشنبه  پنجم شهريور* 
 

در حدود  پنج و نيم بعد از ظهر، شاه پرسيدند روزنامۀ  اطالعات در آمده يا خير؟ ... 
فرمودند پس با تلفن از مختاری . عرض کردم  زودترازغروب به سعدآباد نمی رسد

بپرسيد درآمده وخبر استعفای کابينه را منتشر کرده است يا نه؟  از مختاری جويا 
به تدريج سر کلۀ  وزيران پيدا ... تشرکرده استگفت درآمده و خبر را هم من. شدم
گمان دارم تنها کسی  که در اين  موقع بتواند «  : سهيلی  مرا کنار کشيد وگفت... شد

خيال دارم امشب فروغی را به شاه  ... عهده دار نخست وزيری شود فروغی باشد 
عليحضرت به گويا صبح عامری هم اين پيشنهاد را به شاه کرد و ا»  .پيشنهاد کنم

باری، ... کنابه فرموده بودند چرا وثوق الدوله و قوام السلطنه را پيشنهاد نمی کنی
آهی .  اعليحضرت به آهی تکليف می کند... پس از اينکه وزرا همه جمع شدند

داليلی می آورد که در چنين موقعی بهتر است شخصی از خارج تعيين  شود تا دال 
شاه می فرمايد .  لۀ اين استدالل، نام فروغی را می برددردنبا. برتغيير سياست  باشد

به عرض می رسد با وجود اين برای خدمت .  »فروغی که پيروبيمار است«
شنيدم که اسم ... اعليحضرت قبول  می کند. حاضراست و ما هم  باو کمک می کنيم 

فروغی  معلوم شد اعليحضرت  دستور  داده که خود انتظام  دنبال.  مرا صدا می کند
سوار وعازم  شميران ) فروغی ( به اتفاق ... با شتاب  تمام  به طرف شهرآمدم. برود
 می گفت کی است که . وارد لزوم اعالم ترک مخاصمه شديم... در بين راه. شديم

بتواند از ايران توقع  محاربه  با دو همسايه قوی ، مثل  روس و انگليس را داشته 
 ...ه هدايت کردم و به خدمت وليعهد برگشتمفروغی را درحضورشا... باشد
  شاه تنها از اتاق هيئت بيرون آمد و به وليعهد گفت فروغی گرچه پير است ، ولی... 

حاال هم می رود  کابينۀ خود را . درچنين موقعی برای خدمت بسيارمتناسب می باشد
ع به ترک راج...     ً                                        ضمنا  تصميم گرفتيم ترک مخاصمه را هم اعالم کنيم.  تشکيل دهد

  بازشاه.  مخاصمه ، وليعهد ايراداتی  می گرفت  که به اين صورت  قانونی نيست
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 ...ولی وزرا  رفته بودند.  برگشت که با فروغی صحبت کند. را به  ترديد انداخت
 
 پنج شنبه  ششم شهريور*
  

می . در مراجعت، مدتی با هم صحبت کرديم.  صبح سهيلی به حضور شاه رسيد.. 
گفت نمايندگان  خارجه از تعيين فروغی اظهار خشنودی می کنند و حسن  اثر کرده 

 ... است
 
 شنبه هشتم شهريور*
 
... قراربودبه نمايندگی دربار درمراسم تشييع جنازۀ  دواز، سفير ترکيه ، شرکت کنم 

گفت از ديشب تمام اتومبيلهای درباررا بنزين گيری کرده، مهيای سفر  )شوفرم( 
به سفارت ترکيه  که رسيدم ،  سهيلی وزير خارجه و حميد سياح  مدير کل .. هستيم

 .آنجا  بودند
دراين اثنا، کسی آمد و به کاردار ترکيه گفت وزيرمختار آلمان به ديدن شما آمده ، 

لی گفت وزير مختار آلمان اظهار می دارد از دولتم شارژ دافر رفت و برگشت به سهي
دستور رسيده که خود را تحت  حمايت شما قرار دهم، هر چه به او می گويم که 

پس ازشور و .  هنوز دراين باب به من دستوری نرسيده، نمی رود و اصرار دارد 
  شما به                                                                    ً مذاکره ، صالح  ديدم  آقای سهيلی ايشان را ببيند و بگويد مناسب است فعال  

همين کارشد وزير مختار به سفارت  . سفارت خود برگرديد تا تکليف روشن شود
 ...برگشت وجنازه  را حرکت  دادند

که رسيدم طياراتی در پرواز بود و ) نزديک بی سيم ( به هر جهت، به قصر قاجار 
متعجب شدم که چگونه با اعالم ترک . توپهای ضد هوايی تيراندازی می کردند

صمه،  که يکی از شرايطش عدم  تيراندازی به هواپيماهای متفقين بود، باز به مخا
درآنجا خبر رسيد که در .  تا سعدآباد تيراندازی ادامه داشت. آنها شليک می کنند

قلعه مرغی اعتصاب و اختالفی  بين افسران  نيروی هوايی دست داده، چند نفر از 
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شليک . و با دو سه طياره فرار کردند آنها به سوی رؤسای خود تير خالی کرده، 
توپهای ضد هوايی به قصد پايين آوردن آنها بوده ، و چون اصابت نکرد،  متمردين 

 .به محلی که هنوز معلوم نيست فرار کرده اند
اصفهان دارند، ] به[ اعليحضرت تصميم  به حرکت « : وزيردربار را که ديدم گفت 

شاه و وليعهد هم بعد از . يا در شرف حرکتندخانواده سلطنتی  يا حرکت کرده  و 
 ».ظهرعزيمت می نمايند

ازکارمندان دفتری تا خدمه، هيچ کس تکليف خود را نمی . دربار وضع غريبی داشت
                  ً                                             مستخدمين، که معموال  در سفر همراه شاه بودند ، نه تکليف خود را می . دانست

 ....ايت از هر طرف  بلند بودناله وشک.  پولی که به خانواده بدهند]  ونه[دانستند 
         ً              هوا نسبتا   گرم و جاده  . درحدود چهار و نيم بعد از ظهر،از شميران سرازير شديم 

در طول راه ، اتومبيلهايی که صاحبانشان ...  بعد ازحضرت عبدالعظيم بسيار بد بود
ظم و به قم که رسيديم ، شهر را بی ن... همه راه فرار را پيش گرفته بودند ديده می شد

در اين فاصله ، عده ای از افسران و نظاميان ستاد ارتش که به ... درهم بر هم  يافتيم
شب، تلفن  ٩ساعت . دستور شاه  بايستی به اصفهان بروند به تدريج می رسيدند

حسب االمر جهان مطاع  به سرلشکرضرغامی « : گرامی به اين مضمون رسيد
تحقيق کردم  معلوم  شد » .هران بر گرددابالغ کنيد به ت)  رئيس  کل ستاد ارتش(

) تلفنچی..(ضرغامی هنوزنرسيده، چند دقيقه بعد رئيس شهربانی را پای تلفن خواستند
: پس از چند ثانيه گفت»  ...مژده بدهيد که حرکت  اعليحضرت موقوف شده « : گفت
به امرمخصوصی  ندارند، فقط  به  آشپزخانه و صندوقخانه دستور دهيد  زودتر «  

 » .شهر بر گردند
در بين راه، دسته دسته سربازانی را که خلع سالح  شده و به سر منزل خود  بر  

می گشتند را  می ديدم که کفشهای سربازی را به دست گرفته، پای برهنه يا گيوه  
علت تصميم  شاه به ترک پايتخت اين بود که خبر رسيد ... به پا در حرکت بودند

بعداز حرکت ما از تهران، شاه و وليعهد هم ... خواهد آمدقشون روس به تهران 
آمادۀ حرکت و آمادۀ ورود هيئت وزيران بودندکه دستورهايی داده ، با آنها  

 .خداحافظی کنند
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نزديک غروب ، نخست وزير و وزير خارجه می رسند و نقشه ای را که با موافقت 
دو را تعيين کرده بودند به نمايندگان روس و انگليس تنظيم و محل توقف قوای آن 

شاه ارائه می دهند و عرض می کنند  چون نيروی خارجی به پايتخت نخواهد آمد، 
شاه هم متقاعد و از عزيمت  منصرف  می . حرکت اعليحضرت ضرورتی  ندارد

 ...شود
بعد از اشاعۀ خبر حرکت شاه و جعل اخبار دروغ، نگرانی مردم  روز به روز 

... منتشر ساخت... روغی برای تسکين خاطرمردم ابالغيه ای آقای ف. زيادترمی شد
نکته ای که در اين اعالميه جالب توجه می باشد اين است که برای اولين باز 
. اصطالحات دولت  شاهنشاهی ، نيات ملوکانه ، و حتی نام اعليحضرت متروک شد

           ً دولت  واقعا   اين رويه تا آخرين روز سلطنت رضا شاه پهلوی دنبال شد و  رساند که
 .زمام  امور  را به دست  گرفته و ديگر مانند گذشته مجری اوامر  شاه نيست

  
 يک شنبه نهم شهريور* 
 

در شهر، طيارات روس . به سعدآباد رفتم ١٠صبح ديرتر از معمول و حدود ساعت 
چند بمبی هم در اطراف مرده  . درهوا  ديده  می شد که اوراقی پراکنده می کنند

اين . شورخانه و کارخانه های آجرپزی انداخته وگويا به قتل سه نفر منجر شده بود
. حرکات مردم را بی اندازه نگران ساخت و يقين  کردند شهر بمباران خواهد شد

مقارن ظهر، چند هواپيما . بسياری ازاعضای ادارات دست از کار کشيده متفرق شدند
همين که طيارات ... ع خيلی کم پرواز می کردنددر باالی سعدآباد پيدا شد که در ارتفا

. بعد از ظهر که به دربار آمدم ، سرهنگ ارفع را ديدم... اوراقی ريختند متفرق شدند
يکی بعد از ديگری می رسيدند و بی ... افسران ارشد. معلوم  بود منتظر خبری است
 ... .تحمل به حضور شاه می رفتند

سرهنگ ارفع همان توضيحی . پيدا شد) اميرموثق (دراين بين، سرلشکردمحم نخجوان 
شنيده بودم  تمام امرای « :نخجوان گفت.  را که به رزم آرا داده بود به اوهم داد

 » .درهرحال، گردشی بودوبرمی گردم. به اين جهت آمدم. لشکررا احضار فرموده اند
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ه در وزارت آنطورکه از مذاکرۀ رزم آرا با سرهنگ ارفع استباط کردم،  کمسيونی ک
جنگ رسيدگی به رفع مشمولين شده بود گزارش داده بود که چون در وضع حاضر 
نگاهداشتن تمام مشمولين صالح نيست، بهتر است عده ای از آنها خلع سالح و 
مرخص شوند، و اگر بعد ها حاجتی پيدا شد ، دسته ای به صورت داوطلب استخدام 

[ هد هم رسيده و بر طبق آن عمل شده گويا گزارش به نظر و تصويب وليع. گردند
سربازانی را که شب قبل در راه قم  ديدم و تفصيلش ذکرشد همانهايی بودند ]. بود

 .که براثر اجرای آن گزارش از خدمت مرخص  شده اند
چيزی که مسلم . حال به چه علت مراتب به عرض اعليحضرت نرسيده نمی دانم

 . کشف علل چنان پيشنهادی بوده استاست احضار کمسيون  برای باز خواست و 
ازقرائن معلوم بود هوا پس است ، چه با وجود فاصلۀ زيادی که بين ما و محل   

به .  شرفيابی سران لشکربود، صدای فرياد شاه  گاه گاهی از دور به گوش می رسيد
عالوه ، آنهايی که مرخص می شدند و بعضی از آنها  با من سوابق دوستی و الفت 

داشتند،  هيچ يک به طرف ما نيامده  و با قيافه بهت زده ای از دور سالم   زيادی
 .نظامی داده  می رفتند

دراين اثتا، سرلشکراحمد نخجوان وسرتيپ علی رياضی به طرف محلی که ما  
درست که . يکی ازافسران گفت سردوشی رياضی را کنده اند. ايستاده بوديم آمدند 

رياضی به .  ده ، آستين  آويزان ، و پيراهن پيداستنگاه  کردم سر شانه جر خور
آقايان که رد شدند ، » .ما قربانی شماها شديم« : رزم آرا که رسيد دستی داد و گفت

گويا درجه نخجوان را هم گرفته اند، چون سردوشی لباس  هواپيمايی « :رزم آرا گفت
از . ، افسر نگهبانی رسيد دراين بين. ترديد داشتم» .مثل ساير اونيفورمها نمايان نيست

دست به جيب  »  .بلی ، من خودم به امر شاه درجه او را کندم« : او جويا شديم، گفت
از قرار توضيحی  که ... برد و تاج سروشی را که کنده بود درآورد و به ما نشان داد

و گفته های همه با هم  تطبيق  (     ً                                         بعدا   پاره ای از امرای حاضردر آن مجلس  دادند 
 :،  شاه می گويد)نمی کرد
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کريم آقا  »  .فالن فالن شده ها، شما کاری  کرديد  که نزديک  بود  پسرم را بکشم«
شاه شمشير » .قربان ، چرا واالحضرت را بکشيد، اين خائنين را بکشيد« :می گويد

يکی از افسران را از غالف بيرون  می کشد و با پشت آن به سر وکله نخجوان و 
موزر مرا  که در اتومبيل است «  : حتی فرياد می کشد.  ی می زندگويا رياض

ضر بوده برای حسن خدمت  او پيشخدمتی که ح»  .بياوريد تا اين خائنين را بکشم 
سايرين متوجه عصبانيت  شاه بودند  . و اطاعت امر می دود هفت تير شاه را  بياورد

العهدة علی .  مانع می شوندبا چشم و اشاره  پيشخدمت را از آن حرکت بی قاعده 
الروای ، نيم ساعت بعد از آن واقعه  شاه و وليعهد به عادت معمول برای گردش جلو 

                    ً وضع و رفتار شاه کامال  . کاخ سفيد ، که در آن سال محل وزارت دربار بود، آمدند
ولی به سر دوشی که . عادی و مثل  اين می ماند که هيچ  واقعه ای رخ نداده  باشد

کردم ديدم شير و خورشيد شانه ، که عالمت فرماندهی کل قوا و جانشين تاج  نگاه
حدس زدم شايد موقعی که . افسران  ارشد است ، کنده شده و نخ زردی پيداست

                                        ّ                                   سايرين را خلع درجه  می کرده ، از شدت تغي ر شير و خورشيد خود را هم کنده باشد 
خدمت شاه مرخص شدم به وزارت غروب  که از ... ، گويا همان طور هم بوده است

گفتم که ] عبدهللا انتظام[درماخارجه رفتم و تفصيل واقعۀ بعد از ظهر را به بر
 .محرمانه به سهيلی وزيرخارجه بگويد تا ايشان هم به اطالع فروغی برساند

 
 دوشنبه  دهم شهريور* 
     

 مدتی دراطراف.  صبح در سعدآباد خبری نبود و وضع صورت آرامی داشت
بعد از ظهر، نخست وزير و وزيرخارجه به . اوضاع  با آقای شکوه  صحبت کرديم

از صحبت با آنها . حضور شاه رسيدند  که جريان مذاکرات  را به عرض برسانند
شايد . استباط کردم که به بهبودی وضع اميدوار و ازجريان مذاکرات راضی هستند 

اريخ هشتم شهريور تنظيم  و تقويم  هم برای ارائه يادداشت روس و انگليس که به ت
 .شده شرفياب شده بودند
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 شهريور ١١سه شنبه  * 
 
شنيدم نخجوان و رياضی را از سعد آباد به دژبانی . درسعدآباد امروز خبری نبود و 

با  سابقۀ ناخوبی که شاه با رياضی داشت ، نگران بودم مبادا در اين گير دار . برده اند
عصر که بنا به معمول شاه و وليعهد برای گردش به جلو .  باليی به سرش بياورند

لحظۀ شاه  استفاده کرده ، از نخجوان و رياضی نزد  کاخ می آمدند، از غيبت چند
وليعهد وساطت کردم واالحضرت يا از روی عقيده و يا برای حفظ  ظاهر و دفاع از 

عرض کردم چنان که می دانيد ، اين » .بی تقصير هم نبوده اند« : رفتار پدر فرمودند
مرحمت دو نفر محبوبيت وحسن شهرتی دارند و اميد خود و دوستانشان به 

 .مختصر وعده ای دادند»  .واالحضرت است
بعد آهی، وزير دادگستری، شرفياب و معلوم شد کسالت فروغی عود کرده و بستری  

مذاکراتمان بسيار . مدتی راجع به اوضاع  صحبت و درد دل  می کرديم. شده است
 .دوستانه و صميمی بود

 
 پنجشنبه  سيزدهم  شهريور * 
 

به گردش به جلوی عمارت  دربار آمدند، اعليحضرت با  عصر که شاه و وليعهد 
: عرض کردم» .می دانی جواب تلگراف روزولت رسيد «:خوشحالی فرمودند 

خير، اطالعی نداشتم ، وچون قدری جواب دير شده بود، تصورکردم شايد به دفتر «
خير، «:فرمودند» .مخصوص يا وزارت خارجه رفته وازآنحابه عرض رسيده باشد 

قدری در اطراف »  .رسيده ، و خيلی جواب خوبی است و اطمينانهايی می دهد تازه
اصل تلگرافی را که اعليحضرت  « :وليعهد پرسيدند. مطلب تلگراف صحبت شد

آن را که « : فرمودند » .خير «: عرض کردم » مخابره  فرموده بودند  داريد؟
و ترجمه را به دفتر  ولی اصل. بلی « :جواب دادم » خودتان ترجمه کرده بوديد؟

      ً                     تقريبا   تمام محتويات آن را » .نخست وزير فرستادم، اما  مضمونش در خاطرم هست
وزير مختار امريکا  « : بعد شاه  فرمودند. به همان طرزی که انشا شده بود نقل کردم
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 ».را هم احضار کرده ام  روز شنبه بيايد
  
 شنبه  پانزدهم  شهريور* 
 

پذيرايی . ت مقرر، دريفوس، وزيرمختارامريکا، آمد چند دقيقه قبل از ساع
ابتدا ترجمۀ  ... شاه دستی به او داد و نشاند. مخنتصری شد و به حضور شاه بردم

.  تلگراف روزولت را که در دست داشت  می خواند و من به تدريج  ترجمه می کردم
م که تشکرات شما را برای  اين خواست« : وقتی قرائت  تلگراف تمام شد ، فرمودند

ً                        دوستانۀ مرا برای لحن صميمانۀ تلگراف و مخصوصا  اطمينانهايی که پرزيدنت                                              
 ...روزولت داده  به معظم له ابالغ کنيد

                                                           ً        عالوه برتشکر، سه  نکته دراين تلگراف است که  توجه مرا  مخصوصا  جلب می  
 .کند

 .يع استاول، اينکه، رئيس جمهور می گويد با عالقه مخصوص مراقب جريان وقا 
 .دوم، اشاره  به قصد جهانگشايی  و نظر تجاوزهيتلر 

 . سوم، اطمينانهای  دوستانه ای که در باب حفظ  استقالل و تماميت ايران  می دهد 
من اين ضمانت را بسيار گرانبها می شمارم، و اين را هم بگويم که هيچ  وقت از 

ار در دورۀ  سلطنتم ، نقار چندين ب. قصد و نيت تجاوز و طمع هيتلرغافل نبوده ام
منتها چون . زيادی با آلمان پيش آمد که نزديک بود يک بار به قطع روابط منجرگردد

با عقد قرار داد پايا پای تسيهالت زيادی  در امور اقتصادی  برای ما فراهم می کردند 
ند و ما هم برای انجام  برنامه های اصالحی که در پيش داريم به مساعدت آنها نيازم

واال، همان طور که گفتم، . بوديم، ناچار به ظاهر روابط اقتصادی ما توسعه پيدا کرد
اما در اينجا از شما که : خوب از طمعی که آنها نسبت به سايرکشورها دارند آگاهم

وزير مختار امريکا هستيد می خواهم سئوالی بکنم و آن اين است که آيا برای 
ی ما راه  ديگری غير از آنچه دولتين پيش جلوگيری از اين خطر و جلب همکار

 ».گرفتند ممکن نبود
وزير مختار که گويا قسمت اخيراظهارات شاه را درست نفهميد و تصور کرد 
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                                            ً                            اعليحضرت می خواهد  بفهماند که رئيس جمهور قبال  از وقوع قضايا اطالع داشته و 
ور از اينکه شهرت يافته رئيس جمه«:عمل با تصويب او صورت گرفته گفت

موضوع  مطلع بوده، و هنگام مالقات با مستر چرچيل در اقيانوس اطلس در اين باب 
هم صحبت شده، بکلی بی اساس است، و هم اکنون وزارت خارجۀ امريکا اعالميه 

 ».ای داير به تکذيب اين شايعات منتشر ساخته است
  

اطالع داشته، بلکه                                                  ً رئيس جمهور در تلگراف خود نمی گويد که از قضايا قبال  « : شاه
ً     به عالوه، من شخصا  هيچ . می نويسد من جريان را در آينده مراقبت خواهم نمود                 

اين سئوال را هم  به طور خصوصی از شما که . وقت چنين تصوری نکرده بودم
 ».وزير مختار امريکا هستيد می کنم

رصت پس از اينکه اين قسمت را برای وزير مختار ترجمه کردم، قبل از اينکه ف
جواب به او بدهم  چون جواب اول او مطابق سئوال نبود و ممکن بود شاه خيال کند 

يا وزير مختار درست « :که من در ترجمه قصور کرده ام، به شاه عرض کردم
اگر اجازه . فرمايشات اعليحضرت را نفهميد و يا خودش را به آن راه می زند

»  .به طور صريح برايش ترجمه کنمفرماييد، دو باره سئوالی را که فرموده بوديد 
 ».بلی ، بکنيد« : شاه گفت

وقتی مطلب را درست به او حالی کردم که منظور شاه اين است که آيا برای جلب  
مساعدت ما محتاج  به اعزام  قوا و کشت و کشتار بودند و راه ديگری  نداشتند ، 

 :دريفوس منقلب شد و گفت
موافقم، و اگر وسايل ديگری اتخاذ می کردند،                  ً            در اين قسمت کامال  با اعليحضرت 

    ً                                                   ضمنا  اگر اعليحضرت اجازه فرمايند، عقيدۀ شخصی خود را عرض . البته بهتر بود
می کنم، يقين دارم اگر وزير مختار انگليس می توانست از نزديک با اعليحضرت 

ر چه تصور می کنم  وزرا آن طو. تماس يابد، از خيلی پيش آمدها جلوگيری می شد
 ».که بايد مطالب را به عرض نمی رساندند

اگر کنسولی هم بخواهد مرا ببيند می تواند، چه رسد به سفير کبير يا «  :شاه گفت
وانگهی؛ اين سئوال را من از شخص شما کردم، واال حاال که آب از . وزير مختار
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به آن را هم که گفتم محرمانه نيست، و اگر . سرما گذشته ديگر چه تفاوتی دارد
البته منظور شاه از  اجازه  تکرار (» .سايرين هم بخواهيد بگوييد، مانعی ندارد

 .)صحبتی بود که راجع  به امکان مالقات سفرا کرده بود
 

 شهريور ٢٤تا  ١٦* 
 
تسليم مقامات انگليس و شوروی ...در اين روزها کاراخراج اتباع آلمان پايان يافت و 

د موافقتهايی که ازجانب ما و روس و انگليس شده باي)... اينکه( مطلب ديگر. شدند
.... بود به تصويب مجلس شورای ملی برسد تا وضع بر اساس ثابتی مستقر گردد

  . اساس آن يادداشتها بر تصديق  توقف قوای روس و انگليس در خاک ايران بود
 فروغی که می دانست اگر شرايط  مندرجه در يادداشتها به تصويب نرسد کار به زد
و خورد می کشد و اميد و آرزويی که در پايان جنگ بين الملل داريم بر آورده  نمی 
                                        ً                                شود، به تصويب آن اصرار  داشت ، ولی  ضمنا   متوجه بود که اگرمجلس بدون قيد 
و شرطی  تصويب  کند،  اشغال خاک ايران  را تصديق کرده و ديگر در آينده جای 

توضيحی را که نمايندگان مجلس بايد . اندادعايی برای جبران خسارت باقی نمی م
 :راجع  به رأی بدهند خود  او داد و گفت

پيش از آنکه آقايان نمايندگان  رأی بدهند، بايد بگويم که اگر بنا را بر مخالفت « 
گذاريد هيچ،  ولی اگر  رأی موافق داديد، تعبير اين است که می خواهيد به دولت 

ير از آن نداشته ای و راهی را که پيش گرفته ای بگوييد در حال حاضر چاره ای غ
و اال البته مجلس شورای ملی نمی تواند قضيه  را که رخ داده تصويب . به خطا نيست

 ».کند
      ً                                                                 انضافا  بايد تصديق کرد که در آن گيرو دار کمتر نخست وزيری متوجه اين نکات 

ً       می شد و چنين  بيان متين عاقالنه ای می کرد، مخصوصا  که مجل سيان از ترس                                                 
به همين جهت، با . بروز جنگ هر شرطی را می رفتند و متوجه عواقب او نبودند

کسالت قبلی به زحمت خود  را به مجلس  رساند  تا با آن اظهار  روشن  سازد که 
  رأی مجلس منحصربه تصويب خط  مشی دولت بوده، نه تصديق اشغال خاک ايران 
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 .قوای بيگانه از طرف
پس ازتوقيف نخجوان و رياضی که صحبت ازاعدام آنها می شد، وزير مختار 

البته من نمی خواهم درامور « انگليس به سهيلی ، وزيرخارجه ، گفته بود که 
داخلی ايران مداخله کنم، ولی ازلحاظ نوع پرستی خواستم تذکر بدهم که خون آنها  

: را به عرض شاه می رساند و شاه می فرمايدسهيلی مطلب  ».به ناحق ريخته نشود
بگوييد تقصيرآنها کمتر از آن بوده که مستحق اعدام باشند، منتها چون بی لياقتی به « 

اين جواب  بسيارعاقالنه  بود ، چه هم شاه »  .خرج دادند، خلع درجه و توقيف شدند
رفع  نگرانی  ی پذيرفت وهم به طورغيرمستقيم ممداخلۀ وزير مختار انگليس  را ن

 .می نمود
ۀ اول، فردای توقيف نخيجوان و رياضی به عدف. ن ايام،  شاه دوباربه شهررفت آدر

را به وزارت جنگ تعيين )  امير موثق( وزارت جنگ رفت و سرلشکردمحم نخجوان 
نمود؛ با اين عمل خواست به کشوريان و لشکريان بفمهماند  که قضايای اخير از 

شاه  که تا آن . بار دوم ، برای عيادت فروغی  بود.  سته  استقدرت و نفوذ او نکا
زمان از احدی ديدن نمی کرد، و حتی  کسی را هم به عيادت نمی فرستاد، خواست 

ازاين لطف استثنايی هم خود راپادشاه و رئوف دموکرات جلوه  دهد و هم اينکاربا 
داشت در خدمت  به  دل فروغی  را به دست  آورد  تا با نفوذی که پيش خارجيان

 .تاج و تخت و نجات آن صداقت و صميميت بيشتری  به خرج دهد
مختاری ، رئيس شهربانی، که روزهای اول وقايع شهريور به امر شاه به جنوب   

اين مراجعت در نظر مردم . شت و به کار خود مشغول شدگرفته بود به تهران بر
شته و ديگرخطری متوجه سلطنت گ                         ً               چنين جلوه کرد که وضع کامال  به حال عادی بر

 .نيست
روز .  نکتۀ ديگری که درايام جلب توجه نمود  تبليغات بخش فارسی راديو لندن بود

در دولت  مشروطه، « :اول، عنوان را تشريح حکومت دموکراسی قرارداده ، گفتند
کسی را بدون مجوزقانونی بازداشت نمی توان نمود و . آزادی افراد محترم است

                        ً                         اينکه نمايندگان  ملت قبال  دريافت آن را تصويب کرده  ری گرفته نمی شود  مگماليات
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روزهای بعد، به ذکر »  .             ً                                   باشند و  بعدا  هم از صورت خرج  آن اطالع حاصل  کنند
   ّ                                                                    کلي ات و اشاره و کنايه اکتفا نکرده ، حمالت را متوجه  شخص شاه وعمليات غير 

 .قانونی  او کردند
ذکر اين . شرافتمندی است بی دليل بازداشت و خلع درجه شده    ً               مثال  نخجوان که افسر

اسم نام کسان ديگر که آنها را هم بی سبب زندانی ساخته اند به خاطر شنوندگان می 
 ».ملت با صبری زياد انتظار  دارد علت اين اقدام جابرانه را بداند. آورد

از امالکی که به  گذشته« :در بخش ديگری ، گرفتن امالک را عنوان کرده ، گفتند
زور از مردم گرفته اند، تمام آب جنوب شهر را برای زراعت فرح آباد ، که ملک 

کشاورزان و . شاه  است،  می برند و ديگر آبی برای کشت ديگران باقی نمی ماند
                                                         ً                 کارگران شمال که در امالک و کارخانجات شاه کار می کنند تماما   در وضع پريشانی 

 ».صورت بيگاری کار می کنند هستند و در حقيقت به
معلوم بود که . ادامۀ اين تبليغات از طرف راديو عادی و اتفاقی نمی شد  تعبير کرد

می خواهند  کم کم  چشم و گوش مردم را باز کنند ، وبا جری ساختن افراد ، به شاه 
تأثيراين تبليغات روز به روزدرتهران  . بفهمانند که دورۀ سلطنتش سپری شده است

                                               ً                     مردم ناراضی استفاده کردند ، ابتدا سربسته و بعدا  علنی زبان  به بگويی .  ادترشدزي
خود شاه هم متوجه . و فحاشی گشودند که چرا نمی رود وجان ما را خالص نمی کند

 .عواقب امر بود و سئواالتی می نمود
، چنان که گفته شد، روی مردم  روز به روز بازترگرديد و، گذشته از بدگويی علتی

وکالی مجلس ، که تا آن تاريخ وظيفه ای جز . لزوم استعفای شاه را پيش کشيدند
اولين بهانه ای که . اجرای اوامر اعليحضرت را نداشتند، زمزمۀ مخالفت آغاز کردند

يافتند موضوع جواهرات سلطنتی بود که تصور می کردند شاه حيف و ميل کرده 
لس توضيحاتی  بدهد و برای اثبات اينکه کفيل وزارت دارايی محبورشد در مج.  باشد

 .چيزی دست نخورده کميسيونی  را جهت رسيدگی دعوت نمايد
از مذاکراتی که مردم . شهريور، وضع وخيمتر گرديد ٢٤و  ٢٣دو روز آخر، يعنی 

می کردند اين طور بر می آمد که نه تنها رفتن شاه حتمی است، بلکه شايد متفقين با 
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بيشتر اين صحبتها را يا خود متفقين شهرت می دادند يا . نکنند سلطنت وليعهد موافقت
بله خاطر دارم  درهمان  ايام روزی قوام الملک .  کسانی که با آنها مربوط بودند

شيرازی به من گفت که حضرات نه با ماندن شاه و نه با جانشينی وليعهد موافقت 
خويشاوندی وهم با اظهارشخصی چون قوام ، که هم با خاندان سلطنتی . کنند

عده ای وليعهد را  ...سفارت انگليس ارتباط  داشت، حمل برارجيف نمی شد کرد
طرفدار آلمان می دانستند و مقاله ای  را که چند روز قبل داير بربدی وضع و انتقاد 
سربسته از رويۀ متفقين در روزنامۀ  اطالعات انتشار  يافته بود به ايشان نسبت می 

يست و چهارم شهريور، موقعی که من در حضور شاه  و وليعهد بودم عصر ب... دادند
،  شاهپورعليرضا سراسيمه رسيد و گفت از شخص مطمئنی که با سفارت انگليس 

اعليحضرت با ماليمت ولی  با . مربوط  است که شنيده که عبدالرضا شاه می شود
 ».يیاين چرنديات  بچگانه چيست  که می گو« : لحن اعتراض آميزی گفت

شهريور  ٢٥شهريور، رئيس مجلس به حضورشاه رسيد وقرار بود روز  ٢٢درروز
شاه به من  امر داد  وسايل شرفيابی را در . نمايندگان مجلس در شهرشرفياب  شوند

 ...عمارت جديد ، که بنايی آن  تازه تمام شده بود، فراهم سازم
 

 بيست و چهارم شهريور* 
 

       ً             احتياطا  به کارمندان .  درباريان فردا به شهر بروندظهرشنيدم شاه دستورداده است 
عصرکه شاه و وليعهد برای گردش به کاخ سفيد آمدند، . سپردم  وسايل را آماده سازند

ولی صبح را که . مهيا هستيم«: عرض کردم » .فردا به شهرمی رويم« :شاه فرمود
ازآنجا » .رويم خير صبح به شهر می« :گفتند » .در سعد آباد تشريف خواهيد داشت

به سرکشی ساختمانها رفتيم ودرحدود شش بعدازظهرشاه با وليعهد خداحافظی نمود 
سر شام . شب به منزل برگشته، مشغول جمع کردن اسبابها  شدم. وبه خوابگاه رفت

                          ً                دردنبالۀ مذاکراتی که سابقا  داشتيم ، به من . ، ارتست پرن را ديدم)درمهمانخانۀ دربند(
چرا رويۀ احتياط را از دست نمی دهيد وحقايق را به واالحضرت  حمله می کرد که
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می دانم که شما از روز اول هم به خدمت دربار مايل «:    ً       ضمنا  می گفت. نمی گوييد
ولی فکر کنيد شايد تقدير شما رابه آنجا آورد که در چنين روز و همچو موقعی . نبوديد

ه راجع به امکان جانشينی     ً                 بعدا  شرحی از اخباری ک» .به  ميهنتان خدمت کنيد
 .شاهپورعبدالرضا درشهر شنيده  بود صحبت کرد

بهتر است صبرکنيم و ببينيم  شاه با . فردا نمايندگان مجلس شرفياب می شوند« : گفتم
به عقيدۀ من،  وليعهد بيچاره را نبايد در همچو موقعی زياد نگران . آنها چه می گويد

که هر چه از دستم درتشويق واالحضرت  به   مع هذا ، به شما قول  می دهم. ساخت
 ».قبول  سلطنت  برآيد بکنم

چون جزمن  . شب ، صدای کوبيدن درب ويال مرا از خواب  بيدار کرد ١١ساعت 
کسی در آن ويال  منزل نداشت و فقط صبح ها سرايدار می آمد،  مدتی گوش فرا دادم  

                      ً چون خبری نشد ، احتياطا  . در آيم که بلکه  باز صدای دق الباب را بشنوم و از ترديد
بعدها . خيال کردم شايد در عالم خواب صدايی  شنيده ام . پايين  آمدم و کسی را نيافتم

 .          ُ                                                            معلوم شد پ رن ، که از تصميم حرکت شاه اطالع يافته ، خواسته است مرا خبرکند
ر شب  خبر می رسد  نيروی شوروی ب ٩تفصيل واقعه از اين قرار بوده که ساعت 

شاه که اطالع می . خالف قول وقرارسابق، از قزوين به طرف تهران حرکت می کنند
ً                                          يابد به تلفنچی می سپارد مرتبا   و دقيقه به دقيقه کسب خبر کرده، گزارش دهد                               .

 .    ً                                                                   ضمنا  تصميم می گيرد همين که قوا به ينگی  امام  برسد،  پايتخت  را ترک کند
 

 روز تاريخی  سه شنبه  بيست و پنجم  شهريور  و* 
 

. روزقبل ، مخبرامريکايی به توصيۀ وزيرمختارامريکا از من وقت خواسته  بود
 ٨چون شاه  خوش  نداشت که بيگانگان غير رسمی را در دفترمان بپذيريم، ساعت  

تقاضا داشت مصاحبه ای  با . و نيم  صبح  درمهمانخانۀ  در بند به او وقت دادم 
 .اعليحضرت بنمايند

به درب کاخ که رسيدم ديدم باز . مالقات برگزار شد، عازم شهر گرديدم همين که 
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سراسيمه از شکرائی ، رئيس . اتومبيلهای اسکورت که عالمت سفرشاه بود منتظرند
به عجله » .دارند می روند« : گفت» مگرچه خبر است ؟«  : دفتردربار،  پرسيدم 

معلوم . ا چشم  اشک آلود يافتموارد باغ شدم، همه را مات و مبهوت، و بعضيها را ب
 ... .شد چند دقيقۀ قبل شاه حرکت کرده است

مرحوم  فروغی  بعدها  گفت ساعت هفت صبح و يا قدری زودتر اعليحضرت تلفن 
                       ً        اگر تشريف داشتيد ، فورا  شرفياب «  : عرض کردم.                  ً             کردندکه بايد فورا   شما راببينم

 ».می آيم همين  االن  به شهر« : شاه می گويد. می شدم
هردو در روی نيمکتی که در طرف . مالقات درسراسری کاخ مرمر دست می دهد

فروغی خبر حرکت قوای روسی را به طرف . ديوارجنوبی  مرمر است می نشينند
به عقيدۀ «  :شاه  پس از اندک تفکری می پرسد.  تهران به عرض  شاه می رساند

ان دارم صالح در اين باشد که گم«:فروغی عرض می کند»  .شما، چه  بايد بکنم
عقيدۀ خود «:شاه می گويد» .اعليحضرت سلطنت را به واالحضرت تفويض فرماييد

. فروغی قلم و کاغذ می خواهد»  .پس استعفا  نامه ای تهيه کنيد. من هم همين است
فروغی استعفا نامه ای که متن . بهبودی می دود و  وسايل تحرير را آماده  می سازد

شاه می بيند و بی هيچ اصالح و تغييری . د نقل خواهم کرد مسوده ميکندآن را بع
با عجله وسايل . سپس  می فرمايد پس وسايل حرکت را آماده سازيد. امضا می کند
 .شاه با وليعهد و فروغی  و شکوه  روبوسی می کند و به راه می افتد. مهيا می شود 

مکت در سرسرای کاخ مرمر وقتی من رسيدم، وليعهد و فروغی را در روی ني
شکوه هم . نشسته ديدم که در بحرفکر فرو رفته و گاه گاهی صحبتی می کردند

وليعهد و . به من گفت اعليحضرت چند دقيقه است حرکت فرموده اند. حاضربود
تلفن کرديم، جواب . فروغی خواستند با تلفن با سهيلی ، وزيرخارجه، صحبت کنند

چون با تلفن به سهيلی دسترسی . ت شوروی رفته استدادند برای مذاکره به سفار
اجازه فرماييد من بروم ، بلکه سهيلی را پيدا « : نيافتم، فروغی به واالحضرت گفت

 .اين را گفت و رفت»  .به عالوه ، دلم  برای وضع  شهر هم شور می زند.  کنم
ه  به عنوان من هنوز از استعفای  شاه خبری ندارم و گمان می کنم مثل دفعۀ  گذشت
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در اين موقع، . اعتراض  به ورود قوای بيگانه به پايتخت از تهران حرکت کرده 
                                             ً                           واالحضرت به فرمانده لشکر دوتلفن  کردند که فورا  دو گردان برای استقرار نظم 

با وجود اينکه  در اين مذاکرات وليعهد اشاره . شهردراختيار فرماندار نظامی بگذارد
می کردند، باز به معنای  آن پی نمی »  ول مسئوليت نموده امحاال که قب« به اينکه

 .رسيدند) کريم آقا (دراين فاصله، دکتر مؤدب نفيسی وسرلشکر بوذرجمهری . بردم 
واالحضرت تعليماتی به سرلشکر داد داير بر اينکه چون قوای شوروی در حرکت 

نداشته  باشند، اگر   است و احتمال دارد  به محل لشکر بيايند و جا  برای توقف خود
 )  ١.(آمدند  بايد  ترتيبی  داد که زدو خورد نشود

  
 

 گزارش  اشرف پهلوی 
 
از مدتی قبل، اين دو کشوربه دولت ايران اطالع می دادند آلمانی هايی که به نام  

تهای راه سازی وراه آهن مشغول کارهستند ککارشناس ومتخصص درکارخانه وشر
ولی پدرم به اين حرفها توجه نمی کرد، . حسوب می شوندبرای متفقين خطری جدی م

 .و حتی چند باراعالم خطرجدی انگليس ها را به او گزارش دادند و او اعتنا  نکرد
ولی  اين . برادرم دريکی ازمصاحبه های خود گفت که پدرم ازهتيلر خوشش نمی آمد

مطرح نمی پدرم با آنکه هيچ وقت مسائل سياسی را نزد ما . حرف درست نيست
ست خوشحالی خود رااز پيروزی متحدين مخفی  نکرد، ولی ابتدای جنگ نمی توا

 . نگهدارد
نها خوشش آنکه انگليس ها در روی کارآوردن پدرم اثرمستقيم  داشتند،  پدرم از آبا  

. نمی آمد و هميشه آرزو داشت که روزی بتواند خود را از قيد تسلط آنها رها سازد
گ را شروع  کرد و به پيروزيهای برق آسا رسيد، پدرم مطمئن وقتی که هيتلر جن

به اين جهت، او که ارتش خود رابه سبک و . بود که فاتحۀ انگلستان خوانده شده است
 .با سالحهای آلمانی تجهيز کرده بود  شروع  به بی اعتنايی به انگليس ها کرد
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ز های اول توانست به خصوص وقتی که هتيلر به روسيه حمله کرد و در همان رو 
هفته همۀ  ٦به پيروزيهای غير قابل تصوری نايل شود، که گفته می شد در عرض 

خاک شوروی را تصرف خواهد  کرد ، پدرم از خوشخالی در پوست نمی گنجيد، 
زيرا اوکه از انگليس ها نفرت پيدا کرده بوداز روس ها  هم به شدت وحشت داشت، 

شده که مشغول نابود کردن هردوقدرت است، و حاال که می ديد يک کشور پيدا 
اميدوار بود که به زودی به آرزوی خود که نابودی هر دو کشور بزرگ بود خواهد 

 .رسيد
متأسفانه، شادمانی پدرم زياد طول نکشيد، و يک روز صبح ما متوجه شديم که  

 .انگلستان و شوروی از دو طرف به کشور ما حمله  کرده اند
 که سرريدر بوالرد، سفيرانگليس١٣٢٠دوشنبه سوم شهريورساعت چهارصبح روز

، وسميرنوف، سفير شوروی، به خانۀ علی منصور، نخست وزير وقت، رفتند تا خبر 
حمله به ايران را به او بدهند، او خواب بود، و وقتی ساعتی بعد علی منصور به کاخ 

حقيقت آنکه در آن پدرم رفت تا او را از جريان مطلع  کند، پدرم هم خواب بود، و 
موقع حکومت ايران درخواب بودند ، وگرنه  می بايستی ازمدتی قبل  متوجه اين 
موضوع  می بودند که در چنان شرايطی استفاده  از راه ايران  برای رساندن  کمک 
به شوروی برای متفقين حياتی است ، و اگرما به رضا به آنها راه  نمی داديم، آنها به 

 .ه دست  می يافتندزور به اين  را
و بعدماجرای خيانت امرای ارتش پيش آمد، چه آنها که  در شهرستانها سربازان را 
گذاشتند واموال و دارايی خود را بار کاميونها کرده  از مقابل متفقين گريختند و چه 
آنها  که در تهران با صحنه سازی سربازان را مرخص کردند و پايتخت را بال دفاع  

 .را لخت و گرسنه راهی بيابانها کردندو سربازان 
اطالع براين جريانات برای پدرم به قدری غيرمنتظره بود که يک باره قدرت   

مقاومتش را از دست داد ودچار چنان و حشتی شد که، بدون توجه به عواقب  کارو 
اثری که انتشار اين خبردر مردم می کرد، از تهران به اصفهان می رود و تصميم 

                          ً        در ابتدا جرئت نداشتند علنا  با شخص  انگليسی ها... می گيرد آن شهر را پايتخت کند
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آنها می ترسيدند  مردم به طرفداری از . پدرم مخالفت و او را از سلطنت عزل کنند
بخصوص که . پدرم برخيزند وماجرای مقاومت مردم عراق يک بارديگرتکرارشود

آنها برای حمل اسلحه و آذوقه  به روسيه  به همکاری و يا  الاقل  بی طرفی  مردم 
به اين جهت، ابتدا درراديو لندن شروع کردند عليه پدرم حرف . ران احتياج داشتنداي

زدن وبه قول خودشان جنايات اورا  شمردند تا ببينند مردم چه عکس العملی از خود 
 .نشان ميدهند

پدرم از شنيدن اين اتهامات به حدی عصبانی می شد که يک باربا لگد راديو را که در 
 .تلويزيونهای  بزرگ امروزی بود خرد کرد آن موقع بزرگتراز

ولی از ميان تمام وکاليی که جيره خوار پدرم بودند، از ميان تمام روزنامه های آن 
زمان که پدرم به وجود آورده با تقويت کرده بود، و از ميان تمام افرادی که به نوعی 

فت و ننوشت، و از او منتفع شده بودند، هيچ کس  کلمه ای يا سطری به نفع پدرم نگ
انگليسی ها که ديدند برای پدرم پايگاهی در ميان مردم نمانده و بردن او هيچ مقاومتی 

درحالی که . در مردم به وجود نمی آورد، تصميم  گرفتند او را وادار به استعفا  کنند
ً                           اگر وقتی راديو لندن تظاهرات می کردند، مسلما  آنها آن بال را سر پدرم نمی                                             

 ...آوردند
انگليسی ها،عالوه بر يادداشتهای رسمی،چندين باربه طور رسمی يا خصوصی به  

ولی آنها به . وزرای ايرانی  گفته بودند که استفاده از راههای ايران آنها حياتی است
جای آنکه جريان را به پدرم تفهيم نمايند، موضوع را بی اهميت قلمداد می کردند و 

ضر نخواهند شد  پای رقيب ديرين خود، يعنی حتی می گفتند انگليسی ها هرگز حا
روس ها، را دو باره ايران بازکنند،  و متأسفانه  پدرم اين جرفهای را باور می کرد و 
در اين فکر بود که از اين موقعيت استفاده ای هم به نفع کشور بکند، به اين جهت 

هنگفتی پول از  قصد داشت اگر خود را ناچارديد که راه بدهد، بابت حق العبور مبلغ
اما  انگليسی ها نه تنها قصد پرداخت پول نداشتند، بلکه می خواستند از . آنها بگيرد

به اين جهت، نقشۀ حمله دو جانبه . اسلحه و آذوقه  کشور نيز به رايگان  استفاده کنند
 .به ايران را طراحی  کردند
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تور داد در شورای عالی ران انجام گرفت، پدرم به وزرا دسيوقتی که حملۀ متفقين به ا
جنگ شرکت کنند و ببينند آيا می توان به جنگ ادامه  داد يا صالح آن است که وارد 

در آن جلسه معلوم شد در همان ساعات اول حمله ارتش ايران درهم . مذاکره شويم
شکسته شده و در مرکز هم برای ادامۀ جنگ آذوقه و وسايل نقليه و بنزين در اختيار 

 .دولت نيست
 
   

 خاطرات  ارتشبد حسين فردوست  
 

با پيشرفت آلمان نازی درجنگ جهانی دوم ، مناسبات صميمانه ای بين رضاخان و 
ارتش آلمان تا کوه های قفقاز پيشروی کرده بود و به مرزهای . هيتلربوجود آمد 

متفقين به وحشت افتادند و با اطالعاتی که از درون دربار . ايران نزديک می شد 
خان داشتند مطمئن شدند که اگر ارتش آلمان بتواند خود را به مرزهای ايران رضا

برساند، رضاخان صددرصد دراختيار آلمان ها قرارخواهد گرفت و آلمان هيتلری 
ازطريق ايران می تواند برخاورميانه ازسويی و بر ساير مستعمرات انگليس که 

گرايش رضاخان به ...کنترل کندهندوستان مهم ترين آنها بود، از سوی ديگر اعمال 
های سياسی بين آنها ايجاد شده  ازمدتها قبل نزديكی.                ً            آلمان نازی كامال  واقعيت داشت

وليعهد هم درهمين عوالم  . بود و رضاخان با هيتلر و بلندپروازيهای اوهمدلی داشت
اودراتاقش . بود در صحبتهايش  با من موفقيتهای آلمان  را صد در صد می دانست

شد، را  ها اشغال می ای نصب كرده بود ودرآن شهرهائی كه توسط آلمان قشهن
دستورداد كه ازطريق راديوبه وسيله ) فردوست(او به من . كرد گذاری می عالمت

رضا خان يک قزاق . سنجاق پيشرفت لحظه به لحظه جنگ را در نقشه منعكس كنم
لذا می توان گفت . ی ديدبود و اطالعت نظامی کالسيک  نداشت و مسائل را ساده م

 منصور...که حتی اونيز،به نوبۀ خود،تحت تأثيرحرفهای پسرش قرارمی گرفت
                       ً                                              ماحصل مذاکراتش را مرتبا  به اطالع رضا خان می رسانيد و می گفت که متفقين 
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رضا خان با عصبانيت ميگفت که اين عدم . نسبت به شما عدم اعتماد پيدا کرده اند
منصوردر ... يست، به آنها اطمينان بده که صحيح نيستاعتماد بی جاست وصحيح ن

گفت که انگليسی ها می گويند اگر شاه  )  ١٣٢٠نيمۀ دوم مرداد ماه ( مالقات بعد 
راست می گويد، برای ابراز حسن نيت خود  اين ششصد  کارشناس آلمانی را با 

 ساعت ٢٤رضا خان  نيز ظرف .  ساعت اخراج کند ٤٨خانواده هايشان ظرف 
کارشناسان آلمانی را که در استانهای مختلف کار می کردند جمع آوری کرد و با 
اتوبوس از راه ترکيه اخراج کرد و از سفارتخانه های متفقين هم خواست که با اعزام 

     ً                                    ظاهرا  مسئله حل شده بود و رضا خان  تصورمی . نماينده برخروج  آنها نظارت کنند
ولی در مالقات بعد، منصور . نتفی شده استکرد که خطرعزل او توسط  متفقين م

مسئله کمک رسانی  به شوروی را مطرح  کرد و گفت که سفرای سه گانه می گويند 
يادی سالح به شوروی کمک  کنند، لذا بايد زچون امريکايی ها می خواهند مقادير 

رضا خان پاسخ . خطوط ارتباطی و راه آهن ايران دراختيار سه کشور قرار گيرد
من نه فقط اين کار انجام می دهم، بلکه بيش از اين نيز با آنها  همکاری می « که داد

کنم و مراقبت اين راهها را عهده دار خواهم شد و حفاظت کامل محموله های متفقين 
منصور پاسخ رضا خان را به متفقين اطالع داد و چنين جواب » .را تضمين می کنم

متن اين ( راهها را به دست  داشته باشندآورد که آنها خود می خواهند حفاظت 
 ).                ً                           مذاکرات را مرتبا  وليعهد  برای من نقل می کرد

.  باالخره ، نيروهای سه کشور انگليس و روسيه و امريکا وارد خاک ايران شدند
رضا خان می دانست و برايش مسلم بود که با ورود ارتش متفين ازسلطنت برکنار 

  ...داد» مقاومت« دستورخواهد شد و لذا به ارتش خود 
 

دستور .  من ديگر کارم تمام است«:            ً                         دمحم رضا دقيقا به من گفت که پدرم می گويد
اين مقاومت . نگويند به قشون خارجی اجازۀ ورود داده است                     ً مقاومت می دهم که اقال  

 » ...به هر نتيجه ای برسد برای من  و زندگينامه من بهتر است
ود ارتش متفقين رضاخان مسئوليت ارتش و چند ساعت پس ازاطالع از ور 
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 ٤روز. فرماندهی کل قوا و بخصوص دفاع از تهران را به وليعهد محول کرد
      ً                           که قبال  در دانشکدۀ افسری فرمانده  ( شهريور، دمحمرضا به سرتيپ محمود امينی 

او هم، همان . دستورتشکيل يک ستاد خصوصی داد) گروهان دمحم رضا و من بود
سرلشکر و سرتيپ وسرهنگ را دعوت کرد و مرا نيز با درجه  ١٥روز، حدود 

 ...ستوان يکی دعوت کرد و درساختمانی درکاخ  سعد آباد مستقر  شديم
چرا رضا خان در آن روزهای حساس فرماندهی کل قوا را به دمحم رضا محول 

ود                                      ً                           به نظر من، عامل اصلی همان است که  قبال  گفتم، يعنی او که برکناری خ!  کرد؟
را حتمی می دانست و، در عين حال ، می دانست که اين مقاومت صوری و نمايشی 
                                                               ً         است و جنگ واقعی در کار نيست، می خواست زمينه ای فراهم کند تا اوال  قدرت به 
                       ً                                                  وليعهد منتقل شود، ثانيا  برای خودش و وليعهد وجهه ای درست کند و تاريخ سازی 

دريايی به نام سرتيپ بايندر، که مقاومت را درجنوب کشور، فرمانده نيروی ...نمايد
امريکا يی ها ناو او را به .  جدی گرفته بود، درمقابل ناوهای امريکايی ايستادگی کرد

امريکايی ها در خرمشهر  پياده  شدند، ... توپ بستند وغرق کردند و  بايندر شهيد شد
ير اندازيهای و لشکری که در خوزستان بود، تعدادی  از آنها  دردو سه محل ت

مختصری به سوی امريکايی ها کرده بود، ولی در مجموع می توان گفت نيروهای 
خبری » مقاومت« امريکايی به راحتی درمحور دزفول پيشروی می کرد و از

لشکر گيالن به فرماندهی سرتيپ قدرچند گلولۀ توپ به روی روس ها شليک ....دونب
لشکرمشهد ...شهرت يافت» افسرشجاع«  کرد، و قدر به خاطرهمين بعدها به عنوان

سرعت فرارآنها به نحوی بود که واحدهای ... وضع نمونه ای از نظرافتضاح داشت
در اين  روزها، رضاخان دست به دامان ... جلودارهاشان حتی به بندرعباس رسيدند

دمحمعلی فروغی :چهره ای شد که ازقدرت ونفوذاودرانگليسی ها مطلع بود
روغی که در سالهای به قدرت رسيدن رضا خان واسطۀ او با ف). ذکاءالملک(

انگليسی ها بود و درصعود سلطنت پهلوی نقش مهمی است ازفراماسيونرهای مهم 
روز چهارم شهريور، ازطريق وليعهد مطلع شدم ...ايران و رئيس لژفراماسونری بود

که فقط  که رضا خان بدون اسکورت، با لباس هميشگی و همان شنل آبی، در حالی
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رضا خان، در اين ...صادق خان، راننده اش، با او بود به منزل فروغی می رود
» .من از شما راه نجات می خواهم« مالقات، ملتسمانه به فروغی می گويد که 

فروغی پاسخ می دهد که » .ت راه نجات می خواهمدخو« فروغی پاسخ می دهد که 
بيشتر غرق نشوی، بايد اين کارها  خودت راه نجاتی نداری، ولی اگر می خواهی« 

اول بايد فوری دستورآتش بس بدهی که روس ها وارد تهران نشوند :  را بکنی
واگر مقاومت کنی، روس ها ، )روس ها درآن موقع به حوالی قزوين رسيده بودند(

رضا » .دوم اينکه هيچ راهی به جز ترک ايران نداری...تهران را اشغال خواهند کرد
امرشما را اطاعت می کنم، فقط خواهشی دارم و آن اين است که « د که پاسخ می ده

 ».تداوم سلسلۀ پهلوی توسط وليعهد را تضمين کنيد
کفيل وزارت جنگ، که پس او بعد ها ( عصر پنج شهريور، سرلشکراحمد نخجوان 

) رئيس دايرۀ مهندسی ارتش(و سرتيپ رياضی) رلشکر شدسدرنيروی هوايی 
رضا خان در محوطۀ بازنشسته بود، دمحم رضا . شاه راکردند تقاضای مالقات با

من از صحبتها . نزديک رضاخان بود، و من هم در پنجاه شصت قدمی ايستاد بودم
چيزی نشيندم، ولی ناگهان ديدم که رضا خان داد می زند که يک افسر گارد بيايد 

رسيدم که چه خبر بود؟     ً            بعدا  از وليعهد پ. شان زنداندودرجه اين دوافسر رابکندوبينداز
گفت  که اين دونفرآمدند و به پدرم گفتند که متفقين می گويند دولشکر تهران را 

حرف بدش آمد و فکر کرد  اينپدرم هم از. مرخص کنيد که به خانه هايشان بروند
 ...اينها از خودشان می گويند ونظر خيانت دارند

سط او پيغام فرستاده بودند که انگليسی ها تو. روزششم شهريور، منصور الملک آمد
روس ها گفته اند اگر اين دو لشکر مرخص نشوند و سربازها به دهاتشان نروند، ما 

                      ً                          به نظر می رسد که تعمدا  مسئله را قول روس ها گفته . تهران را تصرف خواهيم کرد
بالفاصله دستور داد اتومبيلش را )  رضا خان...( بودند تا رضا خان بيشتر بترسد

ً                                 رند و شخصا  به طرف سربازخانه ها به راه افتادبياو و دستور داد که  همه ...           
يکی دوروز بعد، سر ريدر بوالرد از طريق . مرخص هستند وبه خانه هايشان بروند

. فروغی ، که اکنون نخست وزير بود، پيغام  دادکه چرا  لشکرها  را مرخص  کرديد
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ً               آنها را سريعا   جمع آوری کنيد تعدادی از سربازان ...ستوردادرضاخان هم د.              
در اين روزها، من تنها يار محرم و ... جمع آوری کرده، به پادگانها برگرداندند...را

ايران را  ٢٠ارنست پرون يکی دو ماه قبل از شهريور . صميمی دمحم رضا بودم
: بعد از ظهر يکی از روزهای نهم يا دهم شهريور، وليعهد به من گفت... کرد...ترک

در آنجا فردی است به نام ترات که . ن امروز به سفارت انگليس مراجعه کنهمي« 
او در جريان است در بارۀ . رئيس اطالعات انگليس در ايران و نفردوم سفارت است

نمی  دانم  نام ترات و تماس  با او را  چه کسی  به  » .وضع من با او صحبت کن
وام شيرازی و شايد کس ديگر؟ من دمحمرضا  توصيه کرده بود، شايد فروغی، شايد ق

گفتم که ) به ترات)... (با او قرارمالقات گذاشتم ( به سفارت انگليس تلفن کردم و 
وليعهد مرا فرستاده تا با شما تماس بگيرم و بپرسم که وضع او چه خواهد شد و 

ً    دائما  به ...دمحم رضاطرفدارشديد آلمان است«ترات گفت که . تکليفش چيست      
که در ارتباط  باجنگ است گوش می دهد، و خود تو پيشرفت آلمان در راديوهايی 

من به سعدآباد باز گشتم و » ...جبهه ها برايش در آن نقشه با سنجاق مشخص می کنی
فردا، اول وقت با ترات « :         ً             او شديدا  جاخورد و گفت. جريان را به دمحم رضا گفتم

می برم و راديو هم ديگر گوش  تماس بگيرو بگو دمحم رضا گفت که نقشه را از بين
خوب، ببينم آيا او دراين «:ترات گفت. نمی کنم، مگر راديوهايی که با اجازۀ شما باشد

می خواست . دمحم رضا  خيلی دلواپس بود وشور می زد»  بيانش صداقت دارد يا نه؟
) برادر تنی اش ( هرچه زودتر تکليفش روشن  شود و، در عين حال، ازعليرضا 

 ...شت و می ترسيد که انگليسی ها او را  روی  کار بياورندوحشت دا
امشب همان « :فکرمی کنم چهار يا پنج روز پس از اولين مالقات بود که ترات گفت

دمحم رضا پيشنهادهای ما را انجام داده، و اين « : ترات گفت. سر قرار رفتم» .جا بيا 
      ً             صراحتا  مخالف سلطنت روس ها . به هر حال، يک اشکال پيش آمده... خوب است

امريکايی ها بی تفاوتند . هستند وخواستاراستقرار رژيم جمهوری درايران می باشند
ومی گويندبرای ما فرقی نمی کند که در ايران جمهوری باشد يا سلطنت، و بيشترهم 

ولی خودمان به سلطنت  عالقه . چون رژيم جمهوری را می شناسند، به آن راغبند
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ً           که امريکايی ها متوجه نيستند، ولی روس ها  دقيقا   متوجه اند منديم، به داليلی                                                .
امريکايی ها  نمی دانند که در جمهوری ايران برای آنها مشکالت جديد  پيش خواهد 

لذا، من بايد نخست با امريکايی ها صحبت کنم و آنها را توجيه کنم، وزمانی که . آمد
د و دو نفری به سراغ  روس ها مسئول  مربوطه قانع شد، وزنۀ ما سنگين می شو

            ً                                             اين بحث طبعا  چند روزی طول می کشد، ولی شما طبق  معمول  هر . خواهيم رفت
 ».روز تلفن کن

يکی دو روز بعد، مالقات رخ داد و اين بار ترات گفت که متأسفانه  ما نتوانستيم 
که ما  نمايندۀ امريکا تهديد کرده است. روس ها  را حاضر به پذيرش دمحم رضا کنيم

و شما بايد از مسکو ) که البته بلوف  بود( در روابطمان تجديد نظر خواهيم کرد 
اختيارات کامل و دستورهای صريح و واضح بگيريد و اعالم کنيد که خواست دو 

 ...دولت ايتاليا و امريکا اين است
 با عجله همين امشب ترتيب کار«  :شهريور بود که ترات به من گفت  ٢٤باالخره،  

رابده و هر چه زودتر دمحم رضا به مجلس برود و سوگند بخورد و تأخيری در کار 
. او هم مقامات مربوطه را تلفنی احضار کرد. من به دمحم رضا اطالع  دادم» .نباشد

توسط فروغی استعفا نامۀ رضا خان، که منتظرتعيين تکليف وليعهد بود، تقريرشد و 
من در اين . رضا به سلطنت تدارک  ديده شدمقدمات رفتن رضاخان و انتساب دمحم 

شب بود که دمحم رضا به من گفت کار   ١٢حدود ساعت . صحنه ها حضور نداشتم
شهريور استعفای  ٢٥به اين ترتيب، روز . تمام شده و ترتيبات الزم داده شده است

شهريور  ٢٦رضا خان  و انتساب  دمحم رضا به سلطنت به مجلس اعالم شد و روز 
 )  ٢. (                             ً       رضا در مجلس سوگند خورد و رسما  شاه شددمحم 
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 ١٣٢٠خاطرات محسن فروغی فرزند دمحم علی فروغی در باره شهريور 

 
تا «: در خاطراتش اينگونه شرح می دهيد ٢٠محسن فروغی  در باره  شهريور 

يکسالی بود .. زندگی ما دور از غوغای سياست به آرامی ميگذشت ١٣٢٠شهريور 
. راديويی در ايران تاسيس شده بود و روزانه چند ساعتی برنامه داشت فرستنده که 

المللی  - فرستنده های خارجی را بگيريم تا از اخبار جنگ بين  ولی ما سعی می کرديم 
  ...مطلع شويم

و زبانهای ..پدرم گذشته ازتسلط به زبانهای فرانسه،انگليسی وعربی ، زبانهای ديگر
  .ا خوب می فهميدآلمانی ر ترکی و 

با وجود پيشرفتهای برق آسای آلمان، پدرم معتقد بود پايان جنگ به نفع متفقين خواهد 
بی طرفی ايران حفظ نخواهد شد زيرا به راه های : عقيده داشت  هم چنين او .بود

  .است ايران از نظر سوق الجيشی احتياج 
را پيش بينی ميکرد و عقيده  پدرم جسته گريخته حمله به ايران ١٣٢٠از ابتدای سال 

  .ايران راه به متفقين ندهد آنها به زور وارد ايران خواهند شد اگر : داشت
در همان ايام چند بار محمود جم وزير دربار و شکوه الملک رييس دفتر مخصوص 

در ظاهر ديداردوستانه بود ولی درباطن رضا شاه آنها را . ما آمدند رضاشاه به منزل 
  .باب جنگ مطلع شود ا از نظريات پدرم در ميفرستاد ت

فرارسيد و روز سوم ازشمال و جنوب به کشورما حمله شد  ١٣٢٠تا اينکه شهريور
ساعت شيرازه  ٤٨ازسربازان وافسران و مردم شهرها کشته شدند و ظرف  وجمعی 

  .کشور فرو ريخت
از . سيداخبار ناگواری به گوش مير) دوشنبه وسه شنبه(روزهای سوم و چهارم 

  .انهدام سربازخانه ها و فرار فرماندهان داستانها شنيده ميشد بمباران شهرها و 
دکتر سعيد مالک . پدرم بيمار بود. روز پنجم شهريور طبق معمول ازخواب برخاستيم

  او خبر داد که تمام دکاکين تعطيل ... مداوای پدرم تحت نظر اوانجام ميگرفت بود که 
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  .شهر فرار می کنند است و مردم به خارج 
: مخاطب صدای مرا شناخت و گفت . بامداد تلفن منزل به صدا درآمد  ٩حدود ساعت
 شما هستيد؟ محسن خان 

بين . متوجه شدم طرف مکالمه کسی جز نصرهللا انتظام رييس تشريفات دربار نيست
به بابا بگوييد بعد از : انتظام گفت... داشتانتظام از قديم دوستی و مودت  خانواده ما و 

  ..احضار شده اند. سعدآباد شرفياب شوند ظهر ساعت چهار در قصر 
  .به اتاق پدرم رفتم و ايشان را از جريان امر آگاه کردم

دکتر (لقمان الملک . دستوردادند وسيله نقليه فراهم شود. در آن تاريخ اتومبيل نداشتيم 
له کرد و گفت اطالع بدهيد حال مزاجی ايشان مساعد برای مداخ ).. سعيد مالک

  .نکرد حرکت نيست ، ولی پدرم اعتنا 
ايشان معتقد بود برای مشورت و گره . در منزل ما بحث بر سراحضار پدر بود.. 

  .دعوت شده اند گشايی از کارها 
شاه : در منزل ما حاضر شد و اضافه کرد.. يک ساعت قبل از موعد ، آقای انتظام 

  ....شخصا خدمت برسم  دستور داده اند 
) برادر کوچکترم که مونس و منشی ايشان بود(وقتی پدرم به اتفاق انتظام و محمود 

 سعدآباد حرکت ميکنند به سوی کاخ 
 شاه تنها هستند؟: از انتظام می پرسند

ت خير، جلسه هيات وزيران تشکيل يافته، گويا آقای منصور نخس: انتظام ميگويد 
کناره گيری کرده اند و اعليحضرت در اين موقع بحرانی هيچکسی را  وزير، از کار 

حضرتعالی را برای رياست دولت ... مشکالت ندارند بهتر از جنابعالی برای حل 
  .دعوت کرده اند

اين بازشدن در سعدآباد برای اولين . دروازه کاخ سعدآباد را به روی ايشان می گشايند
غير از اتومبيل شاه وملکه و وليعهد هيچ اتومبيلی نمی بايستی داخل  بار بود، زيرا 
  .سعدآباد می شد

چون اعليحضرت ازکسالت شما با خبربودند دستور دادند اتومبيل : انتظام افزوده بود
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  .تا جلوی ساختمان بيايد حامل جنابعالی 
او را به  .پدرم بعد از نخست وزيری دوم خود، هرگز شاه را مالقات نکرده بود

  .نمی کردند يا خود به معاذيری از قبول دعوت طفره می رفت مراسم رسمی دعوت 
نه ، فروغی آنقدرها هم که فکر می : شاه به محض ديدن ايشان با لبخندی می گويد

 است؟ کنيم پير نشده 
ومی گويد .. آنگاه او را سمت راست خود که معموال جای نخست وزير بود می نشاند 

، با وجوديکه اعالم بی طرفی کرده بوديم، آنها ناجوانمردانه به ما  فروغی آقای : 
برای همکاری با آنها را داشتيم ولی برخالف تمام  همه گونه آمادگی . شبيخون زدند

زحمات چندين سال من و شما را بر  مقررات بين المللی به ما حمله کردند و حاصل 
آقای منصور  امروز . ن آتش خاموش شودحال بايد فکری بکنيم که اي .باد دادند

استعفای خود را تقديم کرد و معتقد بود روس وانگليس حاضر به مذاکره با 
پس از استعفای او بعضی از وزيران عقيده  دارند در حال حاضر هيچ . نيستند ايشان 

  .برای نخست وزيری نيست کس بهتر از شما  
دهد فورا فرمان نخست وزيری پدرم آنگاه به شکوه رييس دفتر مخصوص دستور مي

  .آن را توشيح نمايد را صادر کند تا 
با همين وزرا کار کنيد چون واقف به امور جاری و گذشته : بعد رضا شاه ادامه ميدهد

را ميفهمد برود به ) روس وانگليس(چون سهيلی زبان هر دوی آنها نهايت . هستند
  .وزارت کشور بنشيندجای سهيلی در  وزارت امورخارجه وعامری هم 

در همان جلسه هيات وزيران ، مذاکرات آغاز می شود و شاه  تاکيد می کند که 
... فورا انجام دهند و مذاکره با دو سفارتخانه را آغاز نمايند تشريفات  ظاهری را  

  .تصميم به ترک مخاصمه گرفته ميشود برای جلوگيری از خونريزی و خرابی 
ضرغامی که ستاد جنگ تشکيل داده بود احضار ميشود و در همان وقت، سرلشگر 

مخاصمه به وی ابالغ ميگردد تا او به کليه لشکرها و پادگانها ابالغ  دستور ترک 
  .نمايد

همان روز موضوع ترک مخاصمه از طريق وزارت امور خارجه به دو سفارتخانه 
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  .دآنها  قبول آن را موکول به نامه رسمی ميکنن اعالم ميشود ولی 
بطورغير رسمی اخباری ...توقف پدرم در دربار بيش از سه ساعت طول کشيد

بعد از يک ساعت از رفتن ... که پدرم نخست وزير شده است ميرسيد مبنی براين 
منزل تلفن کرد و اطالع داد که فروغی نخست  پدرم ، رييس خبرگذاری رويتر به 

  .وزير خواهد شد و همکاران او وزيران سابق هستند
در غياب پدرم مرتب به منزل تلفن ميشد و هر کسی ميخواست به نحوی اخباری به 

  .دست بياورد
او . اولين دوستی که برای تبريک وتهنيت به خانه ما وارد شد دکترعيسی صديق بود

رياست کل انتشارات و تبليغات را که ظاهرا جزو وزارت فرهنگ بود  درآن تاريخ 
وقتی اداره انتشارات  ١٣١٩در سال . يکردبرعهده داشتم ولی رييس آن مستقالکار 

عالی آن به  پدرم تفويض شد و از آن رو دکتر  و تبليغات تشکيل يافت رياست شورای 
تبريک و تهيه خبر وپخش آن در  آنروز برای . صديق در خانه ما رفت وآمد داشت

  .راديو و مطبوعات آمد
، "اطالعات"مجلس و مدير روزنامه پس از او به ترتيب عباس مسعودی نماينده 

و وکيل مجلس ، شکرهللا صفوی مدير روزنامه " ايران" روزنامه  مجيد موقر مدير 
در منزل ما حضور " ستاره"ملکی مدير روزنامه  ونماينده مجلس، احمد " کوشش"

  .شهرهای جنوبی و شمالی به ما دادند وهر کدام خبرهای وحشتناکی از .... داشتند
جلسه مطلع شديم فرمانده نيروی دريايی و چند افسر و سرباز بر اثر حمله  در همان

 شهادت رسيده اند انگليسيها به 
و بيشتر شهرهای شمالی بمباران شده و قوای روس و انگليس به سوی تهران در 

  .حرکت هستند
در غياب پدرم آقای حاج محتشم السلطنه اسفندياری رييس مجلس شورای ملی تلفن 

پس از مراجعت پدر با ايشان مذاکره خواهند نمود ولی . اطالع داديم  به وی  کرد و
در مدت سه سالی که از اروپا ...يک بار تلفن ميکرد مع الوصف هريک ربع ساعت 

ايشان نه به منزل ما آمده و نه با تلفن  باز گشته بودم و در منزل پدرم زندگی ميکردم 
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پدرم و ) عليشاه قاجار زمان دمحم (تبداد صغير بعد از اس...با پدرم صحبت کرده بود
عدليه  و وزارتخانه های ) زمان رضا شاه(اسفندياری باهم در کابينه ها شرکت داشتند

  .و ماليه غالبا بين آنها تعويض ميشد
فوق الغاده خسته و . همه دور او جمع شديم. پدرم ساعت هشت شب به خانه بازگشت

سختی قادر به تکلم بود با جمالت کوتاهی بيان داشت که به . ميرسيد ناتوان به نظر 
مشکالتی را که دراين چند روزه برای کشور پيش  مامورتشکيل دولت شده و بايد 

زحمت : پدرم فرمودند. يادداشت ميکرد دکترصديق اظهارات پدرم را . آمده حل کند
مين خبر راديو ه. است شما را کم کرده ام در راه چون بيکار بودم چيزی تهيه شده 

  .فعال زايد بر آن را مصلحت نميدانم. باشد و مطبوعات هم منتشر کنند
همان روز دو خط تلفن ، يکی از دربار و يکی از وزارت امور خارجه در منزل ما 

  .نخست وزير بهتر بتواند با شاه و وزارت خارجه در تماس باشد نصب شد تا 
  :سر ميز شام عموجان خطاب به پدرم گفتند

شما با کسالتی که داريد و از طرفی شش سال خانه نشين بوديد، چگونه حاضر به 
 همکاری شديد؟

  :پدرم در پاسخ برادرش با ماليمت فرمود
چطور از زير بار اين مسوليت شانه خالی کنم . امروز وطن به وجود من احتياج دارد

  )٣( ".جانم تمام شود ، ولو به قيمت 
 
 

 فروغی فرزند  دمحم علی فروغیگزارش مهندس محسن   
 

)  ٢٠/ ٦/  ٨(ساعت يازده آن روز « :درگزارش مهندس محسن فروغی  می خوانيم
آقای اسميرنوف و ريدر بوالرد در کاخ  وزارت خارجه حضور يافته، ضمن مالقات 
با نخست وزير و وزير امورخارجه، هريک جداگانه يادداشتی در پاسخ نامۀ  دولت 

 .مودندايران  تسليم  ن
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از .  دسته جمعی غذا صرف شد. پدرم به اتفاق علی سهيلی بعد از ظهر به منزل آمدند
مذاکرات آنها  چنين استنباط کردم که سفير روس در اين مالقات روس خوش 

رأس ساعت چهارعازم سعدآباد شدند ومن هم آنها را . بيشتری نشان داده است
 ... .همراهی کردم

در وسط باغ، نزديک  . م، شاه مشغول قدم زدن زدن  بودوقتی به سعد آباد رسيدي
شاه از پدرم  استقبال کرد و با او  . ساختمان، يک ميزگرد و چد صندلی گذارده بودند

و سهيلی  دست داد و به پدرم  گفت به پسرت بگو برود دفتر بنشيند و،  به اين ترتيب، 
 .من از آن صحنه خارج شدم

پس از .                                ً          هدۀ سهيلی گذاشته بود، چون واقعا  نفس نداشتپدرم بحث و مذاکره را بر ع
درآن جلسه، پاسخ يادداشتها . چند  دقيقه صحبت، ازلحاظ تنفس دچارناراحتی می شد

 .به دقت چند بار خوانده  می شود و توضيحاتی در اطراف  مفاد آن می دهند
تو که خوب « :به سهيلی گفته بود. نظرشاه اين بود که خواستۀ آنها را تعديل کنيد 

رضا شاه از پدرم پرسيده » .زبان هردو را بلدی ورفاقت هم داری، با آنها چانه بزن
. راجع به من چه نظری دارند؟ من فکر می کنم  تمام مسئله مربوط به من باشد« : بود

 ».بقيۀ چيزها بهانه است
ند ويک آنها پرونده های کهنه را ورق  زده ا. گله گزاری زياد است« : پدرم گفته 

 ».سلسله مطالب  گذشته   را عنوان می کنند
اگرسربازی از وطن خود دفاع کند و منافع کشورخويش را « :رضا شاه افزوده بود

حفظ نمايد، مستوجب  سرزنش و مجازات است؟  بله دست روس و انگليس را از اين 
 ».مملکت کوتاه کردم

او را هم در مورد اعالميه ها  در اين موقع، وليعهد به جمع آنها افزوده شده و نظر
 .وی  نيز نظر به تعديل داشته است. خواسته بودند

شاه دستور داد دو تن از سربازان . هوا تاريک شده بود که ما از سعدآباد خارج شديم
در مسير از سعد .  مسلح گارد روی پلکان اتومبيل سوار شوند و ما را حفاظت کنند

فقط  پايين تراز ميدان ونک اتومبيلی ديديم که عازم . آباد تا منزل، احدی ديده نمی شد
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فردای آن روز متوجه شديم اتومبيل  مزبور متعلق به آقای دکتر . شميران بود
سجادی، وزير راه، بوده است که به اتفاق خانم خود به شميران می رفته آن و 

فته بودند و متأسفانه از طرف چند نفر افراد مسلح متوقف شده و مورد اهانت قرار گر
 .وسايل  آنها ضبط شده بود

. با هر يک جداگانه مالقات کرد. وقتی به خانه رسيديم، چند نفر منتظر پدرم بودند 
               ّ                                                       سرهنگ اعتماد مق دم  سرپرست شهربانی، از اوضاع و احوال تهران و شهرستانها 
گزارش مفصلی داد و افزود با کمال  تأسف در هيچ يک از شهرهای اشغال شده 

نيروهای بيگانه شهربانيها و مخازن اسلحه را . ری و نه پاسبانی باقی مانده استافس
پدرم آن شب از مذاکرات خود با سفرا  سحن گفت و . به تصرف خود در آورده اند

صريح و آشکار امروز . می خواهند کاسه و کوزه را سر شاه  بشکنند« : افزود
ترک سلطنت و مسافرت ايشان می  و شرط ادامۀ مذاکرات را. عنوان  مطلب نمودند

بدون اينکه در اين زمينه با شاه صحبت  کرده باشم، ايشان چنين چيزی را . دانند
 ».استنباط  کرده اند

بين اسميرنوف و بوالرد و پدرم و سهيلی مذاکرات ) ٢٠/  ٦/ ١٠( درهمان جلسه  
از دريافت  بعد ازپدرم شنيدم وزيرمختارانگليس، پس. بسيار مهمی صورت می گيرد

از دولت متوابع من دستور رسيده « :نامۀ دولت ايران و قرائت آن، اظهار می کند
                                                       ً                  است قبول هر پيشنهادی از طرف دولت ايران، غير از آنچه قبال  مذاکره شده، منوط 

ً                                  اتفاقا  همکار من هم چنين  دستوری از مسکو . به تغيير حکومت در ايران است       
شرط با خواسته های شما موافقت می کنيم که رژيم ما به اين . دريافت کرده است

البته . کشور ايران تغيير پيدا کند و حکومت شما از مشروط به جمهوری مبدل شود
ً                                دولت متبوع من و سايردوستان معتقديم تدريجا  در تمام دنيا رژيمهای سلطنتی به                                           

تغيير   کما اينکه درهمين دوسال اخيرخيلی از رژيمهای. جمهوری تبديل خواهدشد
 ».يافته  است

   ً                    فعال  من نامه ها را قبول «  :شنيدن اظهارات بوالرد يکه خورده، می گويد زپدرم  ا
 » .                                     ً                   شده تلقی می کنم  تا در اين مورد مجددا   با هم مذاکره کنيم
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 ».من همين امروز بايد نتيجۀ مذاکرات را به لندن گزارش کنيم«  : بوالرد می گويد
      ً                                                               مجموعا ، مذاکرات پدرم  و هيئت  وزرا با سفير شوروی  و وزيرمختارانگليس   

علی سهيلی . متجاوز ازپنج بار آنها را نزد خود پذيرفت. چهارده روزبه طول انجاميد
مذاکراتی . و حميد سياح و عبدهللا انتظام همه روزه با دو سفارتخانه در تماس بودند

سرانجام منجربه استعفای رضا شاه و سلطنت دمحم که در اين مدت عنوان شده بود و 
 :رضا پهلوی گرديد به شرح  زير است

در نخستين روزهای مذاکرات، نمايندگان دو کشور اصرار به تغيير رژيم از  - ١ 
برای اينکه پدرم به اين خواسته جامۀ عمل . مشروطۀ سلطنتی به جمهوری داشتند

وقتی از پدرم . کسی جز شما نخواهند بودبپوشاند، گفته بودند رئيس جمهور ايران 
منصرف شدند، به دمحم ساعد مراغه ای، که در آن ايام  سفير کبير ايران در مسکو 

او نيز به داليلی روس ها  را منصرف . بود، پيشنهاد رياست جمهوری را داده بودند
 .کرده بود

کی از افراد جوان                                                      ً  پيشنهاد بعدی اين بود که سلسلۀ پهلوی منقرض شود و مجددا  ي -  ٢
کانديدای سلطنت يکی از فرزندان دمحم حسن ميرزا، . قارجاريه به سلطنت گمارده شود

 .وليعهد سابق  بود
پيشنهاد سوم اين بوده است که سومين فرزند ذکور رضا شاه به نام غالمرضا که  - ٣

بر ساله بوده است، به سلطنت برگزيده شود ونيابت سلطنت را پدرم ١٨در آن تاريخ 
 .عهده بگيرد

پدرم پيشنهادهای باال را به استناد قانون اساسی و متمم آن و قوانين جاری مملکت و 
                                                   ً                        اوضاع و احوال  ايران رد کرده بود و در يک جلسه شديدا  وزيرمختار انگليس را از 

سرانجام ، رضايت به . اينکه اين کشوربه کام  کمونيستها خواهد  رفت ترسانده  بود
  ) ٤. ( رضا پهلوی جلب گرديدسلطنت دمحم 
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  خاطرات سپهبد دمحم نخجوان وزير اسبق جنگ 

  

 

تا روز پنجم شهريور ماه آن سال من رئيس   ١٣٢٠سالها قبل از سوم شهريور 
روزسوم شهريورمانند معمول به محل کارخود واقع  . بازرسی وزارت جنگ بودم

وطورعادی بود، درحدود درعمارت وزارت جنگ رفتم، خبری نبود، جريان به 
ساعت ده صبح بودکه جسته و گريخته خبری انتشار يافت که قشون روس و انگليس 

صبح نيزسرريدرز بوالرد  ٤شب قبل به سرحدات کشور شبيخون زده است وساعت 
سفيرکبيرشوروی درايران درخانه منصورالملک نخست وزيرواقع در دروازه  دولت  

 .را با خبر کرده اندرفته اند و ايشان  را از ماج
گوشی .  درست به خاطر دارم عصر پنچم شهريورتلفن خانه من به شدت زنگ زد 

را برداشتم از آن  طرف سيم يکی از کارمندان اداره تشريفات دربار با عجله  مرا به 
اعليحضرت رضا شاه : گفت. وقتی خود را معرفی کردم. پای تلفن می خواست

 .       ً                          ند فورا  در کاخ سعدآباد حاضر  شويدپهلوی شما را احضار کرده ا
به طرف  کاخ  سعد آباد  حرکت    ٣٧بی درنگ  لباس  پوشيدم  و با اتومبيل  بيک 

سرلشکر ضرغامی (آن روزها کفيل وزارت جنگ سرلشکراحمد نخجوان بود. کردم
 جلو کاخ سعدآباد  از اتومبيل پياده شدم وقدم به داخل اولين محوطه کاخ.  اداره می شد

که به پاسدار خانه و قراولخانه اختصاص  داردگذاشتم  تا پياده به طرف کاخ سفير که 
     ً                                                                 معموال  در انجا شرفيابی انجام  ميشد بروم که درهمين  بين سرهنگ ارفع رئيس 

تيمسار، «  : مرموزات ستاد ارتش با قيافه بر افروخته خود را به من رساند و گفت
 ».                                ً              رده اند با شما کاری ندارند  فورا   تشريف  ببريد              ً               تيمسار اشتباها  شما را احضار ک
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 شاه  امراء ارتش را خلع  درجه می کند

 
از افسر کشيک .                                    ً                  خيلی تعجب کرده چطورممکن است اشتباها   کسی را احضار کند 

توضيحاتی خواستم و اوهم تأئيد کرد که احضار اشتباهی  بوده است و من  هم توقف 
 .را جايزندانستم  و به خانه برگشتم

احضارمن ازطرف اعليحضرت . شب آن روز فهميدم موضوع ازچه قراربوده است
ک به من بود که تصور کرده بود شاه مرا برای توبيخ  احضار کرده فقيد  برای کم

موضوع اين بود عصر همان روزی  که من احضار شده بودم  اغلب امرای .  است
ارتش به سعد آباد احضارشده بودند و شاهنشاه فقيد در حضور واالحضرت واليتعهد 

ه بود و آنها را را از با عصانيت هرچه  تمامتر پاگونهای افسران ارشد ارتش را کند
ً                              عملی که انجام داده بودند سرزنش کردند ومرتبا  با فرياد و ناله می گفتند چرا                                             
سربازان را لخت و گرسنه از سربازخانه ها مرخص کرده ايد وبرای نابودی ارتش 
در اتاق دربسته طرحی تنظيم و نظام وظيفه را ملغی و استخدام  سرباز داوطلب  را 

تومان حقوق به تصويب   ٣٥استخدام  سرباز داوطلب  را با ماهی  ملغی  کرديد  و
اين ماجرا که منجربه خلع چند نفرازافسران و توقيف دو نفر آنان در يکی . رسانديد 

از اتاقهای کاخ سعد آباد وبعد در عمارت دژبانی شد يکی از وقايع دردناک شهريور 
مله قشون متفقين روی داده بود روز بعد از ح ٢می باشد  که بالفاصله   ١٣٢٠ماه 

که درنتيجه تصميم ناشيانه عده ای ازافسران تمام سربازان از سربازخانه ها مرخص 
  .و در کوه و بيابان سرگردان  شدند

 
 سعد آباد  به خانه من شد ازدومين  تلفن 

  
باز تلفن منزلم به صدا در آمد وازآن طرف  ٦صبح ششم شهريور درحدود ساعت  

                                                                     ً        سيم متصدی  دفتر اداره تشريفات دربار با تأئيد احضارتلفنی روز قبل مجددا  مرا به 
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    ً                                     فورا   خود را به سعد آباد رساندم و در قصر . شرفيابی احضار  کرد یسعد آباد  برا
سه اتاق بود و اين قصرکوچک در شمال شخصی اعليحضرت رضا شاه  که دارای 

 . کاخ سفيد قرار دارد  حضور يافتم
به مجرد ورود با . چند دقيقه ای نگذشت که تشريف آورد. شاه تازه حمام گرفته بود 

آيا می دانی اين دزدان و گردنکشان با من  چه « :عصبانيت زيادی به من فرمودند 
 »هز کرده بودم نابود کردند؟کردند و چطور ارتشی  را که با خون جگر مج

                        ً                                کم و بيش اطالع دارم وقطعا  اعليحضرت می دانند من طرح مزبور : عرض کردم  
را که برای امضا آورده بودند امضا نکردم و آن را مخالف قواينن موجود و سرانجام 

  .                            ً                                اضمحالل ايران دانستم و مخصوصا   اين مطلب را چند بار تذکر  دادم
  
 

 وزارت جنگ می کندشاه مرا عهده دار 
 

می دانم می دانم و برای همين بود شما را در آن ساعت : رضا شاه در جواب فرمودند
نخواستم وعلت  اينکه امروز احضار کردم برای اين است در اين موقع در ميان 
                                                                    ً  امرای ارتش کسی را بهتر از شما  برای تصدی پست وزارت جنگ نمی دانم فورا   

 .کند و در وزارت جنگ  مشغول  کار شويدخود را به فروغی معرفی 
امر شاه را اطاعت کردم، سالم نظامی دادم و قصد خروج از اتاق را کردم که رضا 

خيانتی که يک مشت امرای بی وطن به اين ملت : شاه دستم را گرفت و فرمودند
اين روزها روزفداکاری و جانبازی است .  کردند در صفحات تاريخ ضبط خواهد شد

وز دستور ترک مخاصمه را صادر کردم و به تمام  فرماندهان در سراسر من دير
برای ه کشور امر کردم که سربازان اسلحه را بی درنگ به زمين بگذارند  و راه  را

شما دارم  برقراری  امنيت   زتنها انتظاری که ا.  ورود سربازان خارجی بازگذارند
                                                            ً             پايتخت و نظارت تام  برفرماندهان خارج از مرکز است برويدد فورا  دست  به کار 

 .شويد  و روزی دو بار هم به اينجا بياييد گزارش خود را بدهيد
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شمسی  ١٣٠٠سال  قبل يعنی سال  ٢٠وقتی شاه اين سخنان را ادا می کرد به ياد 
ه  که آن روزها پست وزارت جنگ را در کابينه قوام افتادم که به اتفاق رضا شا

السلطنه عهده دار بودند در فرح آباد به حضور احمد شاه قاجار باريافته و شاه آينده 
را از آخرين پادشاه قاجار ) اميرتومانی ( ايران به پاس دوستی که با من داشتند مقام 

سال بعد   ٢٠فتند که عين آن را برايم گرفتند و در آن شرفيابی جمله ای به احمد شاه گ
خيانتی که يک مشت بی وطن به اين ملت کردند در « تکرارکردند آن جمله اين بود

  .»صفحات  تاريخ ضبط  خواهد شد
  
  

 دور تختخواب نخست وزير جلسه هيئت دولت تشکيل شد
 

            ً                                                             درهرحال فورا  از کاخ سعد آباد خارج شدم و خود را به وزارت جنگ رساندم و قبل 
هر چيز  جريان انتصاب خود را به اين پست به اطالع سرلشکرها و سرتيپ های  از

                                                 ً                     ارتش رساندم و بعد به گزارشهايی که از واليات مخصوصا  از مرزها  رسيده بود 
 .رسيدگی کردم و آن گاه برای مالقات با فروغی به خانه نخست وزير رفتم

دم جلسه هيئت دولت تشکيل وقتی وارد خانه ش. منزل فروغی درچهارراه پهلوی بود
 .شده بود 

 .اين سومين  روز نخست وزيری  فروغی بود 
. فروغی روی تختی خوابيده بود و وزيران کابينه دور تختخواب حلقه زده بودند 

سالها بود با فروغی  دوستی داشتم در کابينه قبلی او هم عهده دار وزارت جنگ بودم 
ار افسرده خاطربود کسالت او از يک آن روز نخست وزيرسالخورده ايران بسي

طرف و وقايع ناگوار که بر مملکت روی آورده بود ازسوی  ديگر؛  فروغی  را 
 .قادربه خروج  از منزل  نمی کرد

اعليحضرت يک ساعت قبل :  وقتی وارد اتاق شدم فروغی پس از تعارفات گفت 
ماع  همکاران شرکت موضوع انتصاب شما راتلفنی اطالع دادند حال بفرماييد در اجت

 .کنيد
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روی صندلی نشستم و در مذاکرات هيئت دولت وارد شدم با ورود من موضوع  
صحبت در باره  مرخصی سربازان و سرگردانی هزاران نفراز دهاتی ها که در جاده 

 .کرج و ورامين  در حال حرکت به دهات خود بودند، شد –قم  - شهر ری 
  

 بازان لخت جاده قم فرستاديماز تهران نان و آب برای سر 
 

وزرا خيلی ناراحتی داشتند عده ای می گفتند نکند سربازان لخت و گرسنه به خانه ها 
 .و مغازه های  مردم حمله کنند و جنجالی بر پا کنند

عده ای ديگر نگران بودند که نکند اين عده از سربازان بی پناه بين راه و در بيابان و 
بيش از : من هردو نظريه را تأييد کردم و گفتم. يی تلف شوندکوه از تشنگی و بی غذا

يک ساعت نيست که متصدی  وزارت جنگ شدم آنچه به فکرمی رسد اين است که 
همين  امروز چند کاميون نان و آب به جاده های خارج شهر بفرستيم و سربازان را 

کابينه قرار  اين فکرمورد قبول فروغی و وزيران. از تشنگی و گرسنگی نجات دهيم
         ً                                                                 گرفت فورا  با شهردار تهران مذاکره کرديم وکاميون های پراز نان و چند اتومبيل 
آتش نشانی مملو از آب شاه به طرف جاده قم و ورامين فرستاديم ونان و آب را ميان  
سر بازان  مرخص شده  تقسيم کرديم  و خوشبختانه به اين طريق از خطرهايی که 

 .ی  شدانتظار می رفت جلوگير
ازهيئت دولت به وزارت جنگ رفتم و تا آخرين ساعات شب مشغول رسيدگی به  

 .امور انتظامی  و  در يافت اخبار زد و خوردهای سرحدی بودم
                           ً                                           اخباری که از خوزستان مخصوصا  سواحل شط العرب می رسيد ناراحت کننده  بود، 

ادان و خرمشهر به دست آب.      ً                                             مرتبا  تلگرافچی  خبر می آورد رضائيه بمباران شده است
نيروهای انگليسی افتاده است، يا در فالن نقطۀ عده کثيری از افسران و سربازان به 

  .شهادت  رسده اند
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  شاه به باغشاه  رفته بود

 
فردا صبح که هفتم شهريور بود برای تقديم  گزارش به کاخ سعد آباد رفتم،  وقتی با  

شب  قبل به : شاه روبرو شدم  تمام بدنش از شدت احساسات می لرزيد، می فرمودند
باغشاه رفته بودند، تک وتنها به لشکر يک رفته اند و وقتی ديدند سربازخانه بزرگ 

، کنار درختی ايستاده اند ساعتی درفکر فرو رفته و با عظمت باغشاه خالی شده است
 .اند وآهی از ته دل برآورده وبا يک دنيا غم و اندوه به قصر سلطنتی باز گشته اند

پس از اينکه شاه مقدار ديگری از درد دلهای خود را بيرون ريخت از مرخصی 
. سانم گزارشهای خود را به عرض بر:  سربازان اظهار تأسف  کرد به من فرمودند

شاه از . صدها  تلگراف  را از پرونده ها در آوردم  و به نظر اعليحضرت رساندم
ما که دستور آتش : ادامه جنگ در نواحی مختلف کشور افسرده خاطرشدند و گفتند

بس داديم و دروازهای ايران رابه سوی آنان باز کرديم  باز چرا  به کشتن هموطنان  
 .ما ادامه می دهند

 
 راه  تلگراف  به روزولت است بهترين   

 
چه کنيم و از چه طريقی می : اعليحضرت سپس از من نظريه خواستند و فرمودند 

 توان از اين کشتارجلوگيری کرد؟
بهترين راه توسل به فرانکلين روزولت رئيس جمهور بی :     ً               فورا  به عرض رساندم  

يکا در روسيه طرف اياالت متحده آمريکا است که درحال حاضرنصايح دولت آمر
 .شوروی و انگليس  و حتی  آلمان مؤثر است 

شاه اين پيشنهاد را پسنديد و قرارشد سفير آمريکا در تهران احضار و موضوع  را   
 .   ً                         قبال  با ايشان در ميان بگذارند

با سفير امريکا مذاکره شد ولی مرحوم  فروغی مخابره تلگراف به روزولت را  
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ً       صالح ندانست وشخصا  حل موض وع را از طريق ديپلماسی و مذاکره با سفرای                 
 .انگليس و روس تقبل کرد

رضا شاه  عده ای از :  بلی ديشب راديو لندن ضمن حمله  به من گفت:  فرمودند
افسران ارشد ارتش را بدون محاکمه خلع درجه کرده ودونفراز آنان را هم  به زندان 

ن علت افسران را خلع درجه نکرده افکنده است من برای اينکه به دنيا نشان دهم بدو
ام همين الساعه رئيس دادرسی و دادستان ارتش را احضار می کنم و دستور 

 .بازجويی و محاکمه آنها را خواهم داد
رضا شاه با شتاب به پای دستگاه تلفن رفت و به تلفنچی کاخ دستور داد رئيس و 

 .دادستان ارتش  احضار شوند
به اتفاق يکی ازبازپرسان نظامی ) ناصرالدوله( فيروزنيم ساعت بعد سرلشکر مجيد 

                                                             ً    شرفياب شد وشاه به سرلشکرفيروزرئيس دادرسی ارتش دستوردادند فورا  از 
امرای ارتش که پای ورقه معافيت سربازان را از خدمت امضا کرده اند بازجويی 
کنند و بيشتراز بيست روز طول صدور ادعانامه و تعيين وکيل و تشکيل اولين 

شهريور محاکمه اين عده افسر تحت  رياست   ٢٥لسۀ محاکمه نبايد باشد و روز ج
 .شخص خود من صورت خواهد گرفت

سرلشکر فيروز امر شاهنشاه را اطاعت کرد و همان روز بازجويی شروغ شد و 
شهريور اولين محاکمه تشکيل شود ولی  ٢٥طوری ترتيب کار را داده بودند که روز

وز استعفای رضا شاه پهلوی از تخت و تاج سلطنت تعيين تصادف اين روز  را ر
کردوچند ساعت بعد ازاستعفا وحرکت اعليحضرت سابق به اصفهان پروندۀ  افسران 

  .مزبور بسته و امرای زندانی هم از زندان آزاد شدند
  

 مالقاتی  که آتاشه  نظامی  سفارت انگليس  در وزارت  جنگ از من کرد
 

تأثر « شهريورسر مقاله ای انتشار داد تحت عنوان  ١٩روزنامه اطالعات روز 
که درآن بهت وحيرت مردم از وقوع  حوادث اخير و شرايط دشواری که دو » مردم

 : دولت شوروی و انگليس پيشنهاد کرده بودند تشريح  شده و نوشته بود
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هايت متأثر و متألم شدند مردم پس از شنيدن گزارشهايی که به مجلس داده شد بی ن«  
و حق دارند زيرا امروز ما با مشکالت سختی رو به رو شده ايم   که هيچ  منتظرو 
مستحق آن نبوديم و حتی در تصور و انديشه  ما نيز  نمی گنجد  راست است  که ما  
با دولت آلمان وايتاليا جز يک روابط عادی  اقتصادی روابط ديگری نداشته ايم ولی 

تيم به اين روابط حسنه ما خللی وارد نيايد و اصل بيطرفی کامل هم که مرام ميل داش
وآرزوی عمومی ملت ايران می باشد همين اقتضا را داشت که ما با تمام دولتها و ملل 
جهان دارای روابط دوستانه و حسنه باشيم با تأسف دولت ما امروز ناگزير شده است 

رومانی و مجارستان را در ايران بر چيند ولی  که سفارتخانه های آلمان و ايتاليا و
سفارتخانه های ما در پايتخت اين کشورها مانند پيش داير است و روابط سياسی ما 

اين حقيقت را بايد بگوييم که انتظارمردم ايران از دو . هم با آنها بر قرار خواهد ماند
 ».ينها بوددولت شوروی و انگليس درعالم همسايگی و دوستی  خيلی بيش از ا

اين مقاله عکس العمل زيادی در محافل خارجی پيدا کرد خبرنگاران خارجی که بر 
اثرحادثه اشغال  ايران وارد کشور شده بودند مقاله مزبور را با آب و تاب بسياربه 
نقاط دنيا مخابره کردند و آن را حمله مستقيمی به متقين دانستند و تحرير مقاله 

دادند و می خواستند بگويند که اين مقاله از مخالفت دربار با           ً           رامستقيما  دربار نسبت
 .سياست و روش روس و انگليس حکايت می کند

روز بعد ژنرال فريزر آتاشه ميليترسفارت انگليس دراتاق وزير جنگ حاضر شده و 
تأثير بسيار سوء در دو سفارت انگليس و شوروی داشته است  هاين مقال: اظهار داشت
ر در بار و بی نظمی  درامور پايتخت تلقی کرده اند لذا  دو دولت  وآن را دستو

 .تصميم دارند برای استقرار نظم در امور پايتخت؛ تهران را اشغال کنند
موضوع آن قدرها مهم نيست سر مقاله يک روزنامه نظر : به ژنرال فريزر گفتم 

ف قولی که داده ايد دولت نمی باشد شما نبايد برای مقالۀ روزنامه  اطالعات بر خال
 .رفتار کنيد و قشون خود را وارد تهران  کنيد

اين تصميمی است که اتخاذ شده و من هم : آتاشه نظامی سفارت انگليس جواب داد
 .پيغام سفارت را آورده ام

شاه .               ً                                                       چاره نبود فورا  از جای خود بلند شدم و برای تقديم گزارش به سعدآباد رفتم
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اعليحضرت . موضوع راعرض کردم. درحال قدم زدن بودزيردرختان تنومند چنار 
خيلی عصبانی شدند عالوه براينکه دستورتوقيف روزنامۀ اطالعات را صادر کردند 

از طريق ديپلماسی به آنها  : به منزل فروغی  تلفن کردند  و به نخست وزير فرمودند
برای  وارد بفهمانيد سرمقاله اطالعات به دستور ما نبوده است و ازتصميمی که 

 .نشدن قشون به تهران گرفته اند سر بازبزنند
اين تذکر را من هم به ژنرال فريزر دادم و به او : به اعليحضرت عرض کردم   

خاطرنشان کردم شما ازقول خودتان سر پيچی نکنيد ولی او متعذر شده است که اين  
 .تصيميم  را دو دولت اتخاذ کرده اند  و به سفارت مربوط  نيست

ازاينجا معلوم می : رضا شاه پس ازشنيدن اين خبر سخت ناراحت شدند و گفتند 
شود آنها با من خرده حساب دارند و اشغال پايتخت جز استعفای من چيز ديگری 

 .نيست خوب اشکالی ندارد
شهريور وقايع مهمی در پس پرده گذشته بود که جز  ٢٤درخالل روز بيستم  تا  

. ضا شاه کسان ديگری وارد درمذاکرات نبودندفروغی نخست وزيرو شخص ر
مذاکره شاه و فروغی درباره استعفا ازسلطنت و تفويض آن به واالحضرت واليتعهد 
بود و فروغی به رضا شاه رساند که منظور اصلی روس و انگليس همان طوری که 

 .اعليحضرت پيش بينی کرده اند استعفا از سلطنت است
به کاخ  سعد آباد  رفتم  تا گزارش شب قبل را به  شهريور طبق معمول ٢٥صبح   

 اعليحضرت به کاخ مرمر:درمدخل کاخ افسران گاردسلطنتی گفتند.عرض برسانم
  .به طرف شهرحرکت کردم وخود را به سر درسنگی رساندم. تشريف برده اند

ورودمن به قصرشهری درست موقعی بود که اتومبيل اعليحضرت فقيد از خيابانهای 
 .کاخ خارج شده بود و از طريق خيابان سپه به طرف اصفهان در حرکت بود جنوبی

اجازه .  از سلطنت استعفا دادند و به اصفهان رفتند: گفتند. جويای اعلحضرت شدم
    ً                        فورا  اجازه کسب شد و به حضور . شرفيابی به حضور شاهنشاه جديد را خواستم 

فروغی به مجلس رفته : تنداعليحضرت جديد موضوع را حکايت کردند و گف. رسيدم
بد نيست  شما باشيد تا نخست وزير . است تا موضوع را به اطالع نمايندگان برساند

 .از مجلس بيايد
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صحبت در . سال نداشتند بودم ٢٠در حضور اعليحضرت که در آن موقع بيش از 
بارۀ نحوه ورود  قشون انگليسی و شوروی بود، که فروغی وارد شدند و به مجرد 

شهريور برای  ٢٦به اعليحضرت تبريک گفتند و به عرض رساندند فردا  ورود
سوگند در نظر گرفته شده است و اعليحضرت بايد درتاالر جلسه علنی مجلس به 
کالم هللا مجيد سوگند ياد کنند که قانون اساسی  و ديانت حقه جعفری را حافظ  و 

 .نگهبان باشند
ا مقامات سفارت انگليس و شوروی تماس دراين وقت فروغی از من تقاضا کردند ب 

 .بگيرم، تا قشون دو کشور بدون  خونريزی  يا تظاهر وارد تهران  شوند
هنگامی که ازپله ها باال می رفتم يکی از افسران . بی درنگ به وزارت جنگ رفتم 

هم اکنون « :ارشد که تازه از استعفای رضا شاه با خبر شده بود زير گوش من گفت
از تهران را دارم چقدرخوب است تا ديرنشده است شما هم از تهران قصد خروج 

خارج شويد چون شوروی ها به شما  که تحصيالت خود  را در روسيه  تزاری به 
 .»پايان رسانده ايد ظنين می باشند و خدای نخواسته شايد خطرهايی برای  داشته باشد

قول آقای فروغی نخست به . ازهرگونه خطری استقبال خواهم کرد: درجواب گفتم
شما هم اگر وطن را دوست .  وزير می آيند و می روند و به کسی هر کاری ندارند

داريد قرار را بر فرارترجيح دهيد و نگذاريد دوستان و بستگان شما از طرز 
 .خروجتان از تهران دچار تشويش و ناراختی روحی نشوند

کردم و طی نطق کوتاهی  در وزارت جنگ تمام افسران ارشد ارتش را احضار  
استعفای اعليحضرت رضا شاه را سلطنت به اطالع رساندم و بعد برای تشکيل 

اين کميسيون که با حضور چند نفر از افسران . کميسيون به باشگاه افسران رفتم
انگليسی و شوروی با حضور سرهنگ اعتماد مقدم رئيس جديد شهربانی کل تشکيل 

که محل اقامت سربازان دو کشور در تهران قبل  از شده بود، به اين منظور بود 
 .ورود  معلوم  شود

در . قبل از تشکيل کميسيون، کلنل ماسلوف مرا مالقات کرد و با من آشنا شد 
کميسيون تصميم گرفتيم اقامتگاه  سربازان شوروی، باغشاه و اقامتگاه  سربازان 

 .دانگليسی، مسلسل سازی واقع درخيابان  دوشان تپه  باش



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٢٠                                                                             ٢١    دق ، 

  

  

  

عالوه برغرب تهران در شرق : افسران شوروی بنای اعتراض را کذاردند و گفتند
هرچه عذر و بهانه  آورديم . هم مکانی برای استقرار سربازان خودمان الزم داريم

ممکن نشد و عاقبت عشرت آباد را هم در اختيار شوروی ها گذاشتيم و در نتيجه  
 .يدا کردندشوروی ها برغرب و  شرق  تهران  تسلط  پ

                   ً                                                 در اين کميسيون ضمنا  تصميم گرفته شد قشون دو کشور دريک ساعت معين بدون  
 .شهريور تعيين شد ٢٦سرو صدا وارد تهران  شوند و تاريخ آن هم صبح روز 

شهريور ديديم از ورود قشون خبری نشد،  ناچار با سفارت شوروی تماس  ٢٦صبح 
امور نظامی به ما . سياسی رسيدگی می کنيمما به امور : آنها  گفتند. تلفنی گرفتم

              ً    می باشد که فعال  در ) نوی کف( مربوط نيست و تحت نظر فرمانده  قشون ژنرال 
 .کرج ميان قشون شوروی است

به سفارت شوروی پيشنهاد کردم ما حاضريم هيئتی به کرج بفرستيم شما هم کمک    
عاقبت موافقت کردند و . داريد کنيد و آتاشه  ميليترخودتان را جزو اين هيئت اعزام

من سرهنگ شرف الدين قهرمانی را که روسی خيلی خوب می دانست مأمور کرج 
(  کردم واو به اتفاق کلنل ماسلوف وابسته نظامی شوروی به کرج رفت و با ژنرال

 .مالقات کرد) نوی کف 
ه باشد  ما در تهران با مردم کاری نداريم اگر کسی  با ما کاری داشت: ژنرال گفت

عکس العمل  نشان خواهيم داد وعلت تأخير دراشغال  پايتخت هم به اين علت است 
که ديروز يک کاميون ديناميت در راه  کرج به دست آورديم و از قرار معلوم  می 
خواستند ديناميت ها را در زير پلها بگذارند، تا هنگام عبور زره پوشهای ما، پلها 

ت جنگ ايران در اين باره توضيح  ندهد وارد  پايتخت بنابراين تا وزار. منفجرشود
 .نخواهيم شد

تحقيق کردم معلوم . سرهنگ قهرمانی به تهران برگشت و موضوع را گزارش داد
شد کاميون مزبور متعلق به اداره مهندسی ارتش بوده و ديناميت ها را برای کارهای 

 .مهندسی حمل می کردند
فت و اين توضيح  را با طول و تفصيل داد و                    ً          سرهنگ قهرمانی مجددا  به کرج  ر

 .عاقبت ژنرال نوی کف را قانع کرد ودر نتيجه  آنها  به سوی تهران حرکت  کردند
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تهران بالتکليف، امنيت . باز هرچه منتظر شديم از ورود قشون  شوروی خبری نشد
در خطر، مردم دراضطراب، اگر قشون شوروی وارد می شد ودر باغشاه و عشرت 

چه بکنيم؟  برای بار سوم  . د مستقر می شد ما  از نگرانی آسوده خاطر می شديمآبا
سرهنگ قهرمانی را به جاده کرج فرستادم و معلوم  شد قشون شوروی تا نزديک 
فرودگاه مهرآباد که به نام شاه آباد معروف است همان جايی که شب سوم حوت 

فر از بچه های دهاتی به نطفه کودتا بسته شد، رسيده اند و چون چند ن١٢٩٩
يونهای حامل سربازان سنگ انداخته اند قشون شوروی به قصد اعتراض متوقف مکا

 .شد و جبران اين عمل را تقاضا است
عاقبت با دادن توضيح قشون شوروی وارد تهران شد و پس ازگذشت از خيابانهای   

 .تهران در باغشاه و عشرت آباد متمرکزشد
ه در دروازه  شهر ری از روز قبل مستقر شده بودند و منتظر نيروهای انگليسی هم ک

ورود نيروهای شوروی بودند با تشريفات زياد در حالی که زره پوشها و تانکهای 
انگليسی تهران را به لرزه در آورده بود از طريق خيابان بهارستان و خيابان ژاله  به 

 .کارخانه مسلسل سازی رفتند و مستقر شدند
طرز ورود قشون متاخصم با کمال نظم وترتيب برگزار شد و خوشبختانه 

 .اعليحضرت و نخست وزير که نگرانی زيادی داشتند از ناراختی در آمدند
در ) سرفرمانده ارتش شوروی مأمور اشغال تهران  ( همان روز ژنرال نوی کف  

 باشگاه افسران مرا مالقات کرد و از جمله صحبت هايی که شد يکی اين بود که
ژنرال نوی کف اين خبر را با استهزا . وقتی وارد تبريز شديم استاندار آنجا فرارکرد

ادا کرد و من خيلی متأثر شدم که چرا يک مأمور عاليمقام  دولتی که در روزهای 
 .سخت بايد امتحان خود را بدهد از ميدان فرار می کند

وبه فرماندهی روزسی شهريور به علت تغييراعضای دولت ازکابينه خارج شدم 
 -  ٤٧٠. (دانشگاه جنگ تعيين شدم و بدين طريق وظايفی که به ميهن داشتم ادا کردم

٤٥٧ (  
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  :توضيحات و مآخذ    
  
 –١٣٧٨ - نشر فرزان  –بخش دوم » سالهای پرآشوب« دکتر انور خامه ا ی  -  ١ 

  ١٤٣ -  ١٥٠صص  –پيشين   – ٩  ١١٨   – ١٣٤صص 
 سايت خانه و خاطره   -  ١٠ 

http://www.zinati.eu/Shahriwar_1320.htm 

 
    ١٤٢   – ١٥٣صص   - بخش دوم » سالهای پرآشوب« دکتر انور خامه ا ی  -  ٢ 
»  ١٣٣٢مرداد  ٢٨خاطرات سياسی  رجال ايران، از مشروطيت تا کودتای «   -  ٥ 

 – ٤٧٠صص  – ١٣٧١ –زاده انتشارات جان –علی جانزاده  : ،   به اهتمام  ٢جلد
٤٥٧    
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  ششمفصل 

  
  خاطرات عباسقلی گلشائيان

  
عباسقلی گلشاييان از زمامداران دوران رضاشاه و ناظرو شاهد بسياری از وقايع «

از آن جا . تاريخی بوده است که می تواند برای نسل کنونی روشنگر و آموزنده باشد 
قاسم غنی آمده است و تا حال بصورت مستقل چاپ نشده  ١١که شرح آن در جلد 

 ». دداست؛ نسبت به انتشار مستقل آن اقدام می گر
  

سه ماه است که . شرح وقايع چند روزی است که وقوع آن خيلی غير مترقب بود
. کفالت وزارت دارايی، بعد از رفتن سرتيپ اميرخسروی، به من واگذار شده است

 .شمه ای از اين پيش آمد شرح داده می شود
 

  انفصال اميرخسروی از وزارت دارايی
 

، يعنی روز افتتاح دورۀ دوازدهم مجلس، کابينۀ آقای جم ١٣١٨آبان  ٥در تاريخ 
اين وزارت هم ( آقای دکتر متين دفتری که وزارت دادگستری با او بود . تغيير يافت

، به رياست وزرا )داستانی دارد که در موقعی که مجال باشد يادداشت می شود
ِ                      انتخاب و آقای ب د ر وزير دارايی، تغيير  يافت و به جای او سرتيپ اميرخسروی که                َ

اين شخص جوانی . چند سالی رئيس بانک ملی بود، به وزارت دارايی منصوب شد
چند صباحی برای تحصيل و مطالعه به پاريس رفته و چند . است بوالهوس و بی سواد

  فوق العاده خودخواه، خراج و بی حساب . کلمه فرانسۀ غلط ياد گرفته حرف می زند
 چندسالی است که آرزوی وزارت دارايی را داشته و حاال به مقصود خود. است

خالصه مقصود از اين يادداشت های فعلی، ذکر سابقه و مدت خدمت او . رسيده است
  اين قسمت خود خود داستانی است که موقع ديگر به ذکر (در وزارت دارايی نيست 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٢٤                                                                             ٢١    دق ، 

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٢٥                                                                             ٢١    دق ، 

  

  

  

خالصه بعد از يک سال و هشت ماه وزارت دارايی و ازهم ). آن خواهم پرداخت
     ً                               اجماال  شرحی از علت انفصال او يادداشت . گسيختن تمام دارايی کشور، منفصل شد

 .می شود
محسوس شد که کار سرتيپ اميرخسروی هم ديگر تمام ] ١٣٢٠[از اوايل فروردين 

چون نامه هايی که از دفتر مخصوص می رسيد، لحن بسيار خشن و بدی . است
داشت که شايد در هيچ زمان اين طور کاغذ به وزارت دارايی نوشته نمی          

قابل توجه، موضوع ارزاق بود که موضوع خيلی . کارهای اداری بسيار بد بود. شد
به واسطۀ خشکسالی سال قبل، در انبارهای کشور هيچ ذخيرۀ گندم نبود و هر روز و 
.                         ً                                        هر ساعت، خطر قحطی مخصوصا  در شهرهای درجۀ اول، همه را تهديد می کرد

انگليسی ها . ا و انگليسی ها، راجع به خريد گندم درميان بودهمذاکراتی با روس 
ته بودند؛ به همين مناسبت، توقعات و تقاضاها از انگليسی ها زياد بود مقداری فروخ

انگليسی ها هم يا واقعا خيال کمک داشتند يا . که بيشتر مساعدت تجارتی بکنند
سياست آن ها اقتضا می کرد، برعکس يک سال قبل، خيلی روی خوش نشان می 

زۀ دريايی انگليس برای چون خريد کاال از ساير کشورها محتاج به تهيه اجا. دادند
. رسيدن جنس به بندر بود و به عالوه کمک آن ها برای تهيه کشتی ضرورت داشت

، اظهار کرد که يک Camberbachوابسته تجارتی انگليس در طهران کامبرباچ 
شرکت انگليسی که وابسته به دولت است، عنقريب به طهران آمده و تمام کارهای 

د و بعد معلوم شد اين شرکت برای تمام تجارت انگليس بازرگانی را انجام خواهد دا
اين شرکت، به اسم شرکت ايران و . در شرق ميانه، در هر کشوری نماينده دارد

اين شرکت طرحی تهيه کرد که حاضر است تا . بريتانيا، در طهران به ثبت رسيد
ه و ششصدهزار ليره جنس به دولت بفروشد، از قبيل گندم، چای، دوا، مواد محرق

يعنی جنس به ايران آورده، بهای آن را . غيره و در مقابل پشم و ساير کاالها بگيرد
طبق موافقتی که بعمل می آيد، لایر گرفته، از قرار هر ليره ای برای کاالی درجه 

لایر و  ١٣٠لایر، يعنی بيش از نرخ معمولی که  ١٨٧لایر و درجه سوم  ١٥٠دوم 
هار ميکردند بابت حق الزحمه شرکت در تهيه لایر است و تفاوت را هم اظ ١٧٤

کسی که اين قرارداد را بايد مورد . کشتی و اجازه نامه های دريايی و غيره است
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مطالعه قرار دهد، خانم گلدنبرگ رئيس اداره معامالت خارجی وزارت دارايی است 
                                                        ً            اين زن هم خودش داستانی دارد که ممکن است چند سطری هم بعدا  راجع به او (
 ).نويسمب

اين زن دست نشاندۀ انگليس، قرارداد را بست و بعد از موافقت دکتر امينی مدير کل 
وزارت دارايی، برای سرتيپ فرستادند و با اصرار زياد سرتيپ قبول کرد و 
بالفاصله برای خريد پشم سی ميليون لایر حواله بانک ملی دادند که به بانک شاهی 

ا پرداخت و رئيس بانک ضمن صورتحساب          بانک هم سی ميليون لایر ر. بدهد
های خود که روزهای جمعه به عرض شاه می   رسانيد، گزارش آن را نيز به شاه 

 .نشان داد
اين امر در وضعيت اسکناس اثر خيلی محسوسی داشت و تعجب خواهيد کرد چرا 

اسطۀ به و. بايد چند سطری راجع به اين موضوع نوشت تا قضيه روشن شود
ولخرجی بی  معنی سرتيپ در سال قبل و کسر بودجه کشور، مقدار اسکناسی که در 
جريان بود کم و احتياجات مردم و دولت را رفع نمی کرد و به اصرار زياد رئيس 
                              ً                                              بانک و تحاشی شاه، باالخره اخيرا  پنجاه ميليون ريا ل اجازۀ نشر اسکناس داده شده 

ترتيب، خارج کردن سی ميليون لایر از صندوق های  حاال تصور بفرماييد با اين. بود
 . بانک ملی و تحويل آن به بانک شاهی، چه تأثيری می کرد

در هر صورت، آقای فرزين رئيس بانک ملی، ضمن تقديم صورتحساب های بانک 
که برحسب حوالۀ وزارت دارايی، اين سی : و توجه شاه به اين نکته، اظهار کرده بود

شاه هم سرتيپ را احضار و در مقابل فرزين تغيير فوق          . است ميليون داده شده
ارديبهشت ماه، سرتيپ چند دقيقه بيشتر در  ٢٦روز شنبه . العاده به سرتيپ کرده بود

از قرار . وزارت دارايی نمانده و انتظار داشت نسبت به او تصميمی گرفته شود
موضوع را مطرح و با تشددات و فحش           اطالع، شب شاه به جلسۀ هيأت دولت آمده،

  .های ناسزا، او را منفصل و از همان جلسه خارج کرد
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 ورود به دولت علی منصور

  
صبح روز بعد، من مثل هميشه که صبح ها را پياده به اداره می  رفتم، در بين راه 
پيشخدمت را ديدم که دوان دوان جلوی من آمد که آقای منصور نخست وزير با تلفن 
                                                              ً          شما را چند بار خواسته و الزم است که به وزارت پيشه و هنر که ضمنا  خود آقای 

زارت پيشه و هنر رفتم، ديدم آقای منصور و بنده به و. منصور متصدی بودند، بروم
بنده اظهار کردم . آقای فرزين و دکتر امينی بودند و صحبت همين قرارداد بود

اطالعی ندارم و صحيح هم بود، برا ی اين که از چندی به اين طرف، روی مخالفت 
با سرتيپ، من به هيچ وجه مداخله در کارهای معامالت خارجی نمی          

به هر صورت، . کردم و کارهای معامالت خارجی را آقای دکتر امينی می   کردند
آقای منصور اظهار کردند که شاه خيلی از اين وضعيت متغير است و قرار است که 

 .به هر قيمتی شده، اين پول  ها پس گرفته شود
ً                   ضمنا ◌  به من اظهار کردند ً زارت    ً                                     فعال  شما مراقب باشيد، چون ديگر سرتيپ به و:     

بنده وقتی بلند شدم . دارايی نخواهد آمد، تا من امروز شرفياب شده و ببينم چه می شود
آهسته به ايشان گفتم که خواهشمندم با اطالعی که از حال من داريد، مرا پيشنهاد 

 .نکنيد، چون من ميل ندارم به شاه نزديک شوم
رت دارايی بودند، امر به وزارت دارايی که آمدم، به آقای عضدی که معاون اول وزا

         ً                                         البته حقا  هم نمی  بايستی من کفالت وزارت دارايی را . آقای منصور را ابالغ کردم
بکنم، چون به واسطۀ همان مخالفت های با آقای سرتيپ، بعد از رفتن آقای صالح که 
معاون اول وزارت دارايی بود، آقای سرتيپ، آقای عضدی را که مدير کل وزارت 

در هر صورت، ساعت يازده آقای . به معاونت اول انتخاب کردند دارايی بودند،
در ساعت مزبور به وزارت . منصور تلفن کردند که به وزارت دارايی خواهم آمد

دارايی آمده و اظهار کردند که طبق امر اعليحضرت، کفالت وزارت دارايی به من 
 .واگذار شده است

بنا بود که اين کار : وت شد، به ايشان گفتمبعد که آقايان مدير کل  ها رفتند و اطاق خل
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اظهارکردند که امرصريح شاه بود و من مداخله                 ای . به من واگذار نشود
به هيچ وجه جايز : صالح است من رد کنم؟ اظهار داشتند: به ايشان گفتم. نداشتم
 .نيست

ً            ارديبهشت رسما  کفالت وزارت ٢٧و به اين ترتيب، روز يکشنبه  دارايی به من               
واگذار شد و اين کشتی سکان شکسته را که هر ساعت خطر مواجه شدن با گرداب 

خواهم به کار و زحمتی که در زمان کفالت - در اين جا نمی. را داشت، به من سپردند
وزارت دارايی متحمل شدم، اشاره کنم، فقط موضوعی که يادداشت آن در اين جا 

ارديبهشت ماه، شب خوابی ديدم که  ٢٧ز قبل از ضرورت دارد، اين است که دو رو
 .در اين جا مينويسم

خواب ديدم مثل سال هايی که درخدمت مرحوم داور بودم، مقرر است که به مسافرت 
         ً                                 چون معموال  مرحوم داور ساعت چهار بعد از نصف (نزديک صبح است . برويم

. اضر استدرمنزل مرحوم داور هستيم و اتومبيل ح). شب، حرکت می  کردند
ايشان رسيدند، . من نزديک اتومبيل ايستاده بودم. مرحوم داور آمدند از اندرون بيرون

من کيف را . اين را بگير تا من مراجعت کنم: کيف دستی خود را به من داده و گفتند
گرفته ايشان به اندرون رفتند، بعد از چند دقيقه حسن خان نوکر مرحوم داور آمد، به 

من هم سوار اتومبيل شدم و حرکت . فرمايند من نمی   آيم شما برويد آقا می: من گفت
ازاين خواب حدس می زدم ممکن است کار بهتری پيدا . وازخواب بيدارشدم...کردم

کنم و وقتی مقررشد کفالت وزارت دارايی را عهده دار باشم، فهميدم خوابی که ديده  
 .ام تعبيرش اين بوده است

برای ) دکتر مهدی نامدار(  ً                         ا  خوابی که يک نفر از رفقا چون صحبت خواب شد، ضمن
ارديبهشت ماه برای من نقل کرد، جا دارد در اين جا  ٢٧من ديده بود و روز يکشنبه 

اظهار می کرد خواب ديده است شب است، در يک محلی که مثل يک . اشاره شود
در اين  .حياط يا باغ پذيرايی است، اشخاص مختلف با لباس های مرتب حاضرند

يک مرتبه . گيرودار داور هم پيدا شد، خيلی بشاش و خندان به همه تعارف می کرد
همه . يک دری باز شد و شاه پيدا شد، يک تسبيح هم مثل هميشه در دست داشت

داور . يکراست شاه نزد داور آمده، تسبيح خود را به او داد. تعظيم کردند، جز داور
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بعد يک صحبتی مثل اين که . ا نمی خواهمنگرفت و گفت من ديگر چيزی از شم
يعنی (داور در جمعيتی نگاه کرد، آمد و دست مرا گرفت . آهسته شاه با داور کرد

اين جوان : و نزد شاه برد و دست گلشائيان را توی دست شاه گذارد و گفت) گلشائيان
نمی : باز دو مرتبه داور گفت. را به تو سپردم، ولی به او بد مکن و اذيت نرسان

خواب تمام .                                          ّ                         توانی هم آسيبی به او برسانی، چون ارواح طي به پشتيبان اين جوان هستند
 .شد

دکتر نامدار . وقتی کفالت وزارت داريی به عهدۀ من گذارده شد، خيلی نگران بودم
حاال . حاضرم شرط ببندم که از شاه گزندی به تو نرسد: خواب خود را گفت و گفت
مم درست گفته چون در اين مدت چهارماه که از نزديک با که شاه رفته است، می  فه

شاه کارکردم، خوشبختانه يک حرف زشت و درشت از شاه نشنيدم و حتی مورد تغير 
  .هم واقع نشدم

 
  مناسبات تجاری با انگلستان و شوروی

 
: باری، يک ماهی که از عمر کفالت من گذشت، روزی آقای منصور اظهار کرد که

انگليسی ها زمزمه ای دارند که قرارداد با ما درست اجرا نمی شود و ما حاضر 
 . برای همه قسم همکاری هستيم

خير، فقط : مگر قراداد با ايشان لغو شده؟ اظهار کردم: شاه در هيأت از من پرسيد
آقايان، طبق نظر اعليحضرت، که حساب هايشان را حتی  االمکان در  فشار آوردم به

بانک ملی بازکنند و از سی ميليون اسکناس که سرتيپ حواله داده بود، به بانک 
اگر راست می          : شاه به من گفت. شاهی بدهند، ده ميليون آن پس گرفته شده است

مخصوصا ريل، . همه نوع سفارش بدهيمگويند، آنها را بخواه و بگو ما حاضريم 
 .لوکوموتيو و اسلحه از هرقسم

سعی : اظهار داشت. من کامبرباچ وابستۀ بازرگانی انگليس را خواستم و به او گفتم
: من تعجب کردم کردم چرا؟ اظهار کرد. می  کنم، ولی تصور می کنم ديگر دير باشد

ر دارايی وقت کردم، يعنی همان در سال گذشته خود من اين پيشنهاد را به آقای وزي
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وقت که بنا بود دولت انگليس پنج ميلون ليره قرض به دولت بدهد برای خريد، ولی 
و البته بعد هم مقاالت روزنامه و آن هياهو و افتضاحات . وزير دارايی قبول نکرد

 .نفت پيش آمد
اظهار می          : من اين جواب را به شاه ندادم، برای اين که احتياط کردم و فقط گفتم

پدر سوخته دروغ می          : شاه خنديد و گفت. کند که بايد به لندن تلگراف کند
 .گويد، ممکن نيست انگليسی ها به ما اسلحه بفروشند

در خالل اين روزها، موضوعی که يک مرتبه پيش آمد، قضيۀ کودتای عراق و آمدن 
ا و خالصه فرار رشيد عالی و وزير دارايی هيس رشيدعالی به سر کار و جنگ انگل

هر شب در هيأت، مدتی صحبت از . و جنگ و مفتی فلسطين و غيره، به ايران بود
چنانچه مطلع هستيد، بعد از پانزده روز غائلۀ عراق خاتمه . طرز رفتاربا ايشان بود

ای انگليس در             ً                                                  يافت و مجددا  امير عبدهللا به بغداد مراجعت و در نتيجه مستقر شدن قو
بعد هم موضوع سوريه پيش آمد که به نفع انگليس                 ها تمام . عراق گرديد

 .شد
در خالل اين مدت مذاکرات وزارت دارايی با روس ها، در امر بازرگانی جريان 

گرچه چند روز اول، بعد از رفتن سرتيپ اميرخسروی، قدری سرد شده . داشت
 .ن عادی خود را گرفتبودند، ولی بعد کار جريا

اين رفتن اميرخسروی در روزهای اول موجب نگرانی روس  ها و شايد زمزمه 
                                                              ً       هايی هم می  شد که چون او با روس  ها خيلی مساعد است، شاه مخصوصا  او را 

اين زمزمه بقدری شايع شد که حتی روزی شاه اميرخسروی را . عوض کرده
 .در همان روز هم مرا احضار کرد. احضار و به او اظهار مالطفت کرده بود

خسروی هيچگونه - به هر طوری شده ضمن مذاکره با روس بفهمان که رفتن امير –
ارتباطی با کار روس ها نداشته بلکه فقط و فقط به واسطۀ کمک بی مورد و بی 

  .اجازه  ای بود که درحق انگليس ها نموده بود
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 حملۀ آلمان به شوروی

 
 

موضوع بسيار مهمی که در اول تيرماه پيش آمد کرد که شايد آتيه جنگ را هم تغيير 
تير  ١، ١٩٤١ژوئن  ٢٢حملۀ آلمان به شوروی در [دهد، جنگ روس و آلمان بود 

دولت روسيه که در بدو جنگ با آن اصرار نمايندگان فرانسه و ]. واقع گشت ١٣٢٠
لمان پيمان عدم تعرض بست، يک انگليس حاضر برای جنگ نشد و حتی با دولت آ

 . مرتبه با آلمان وارد جنگ شد
ً                                                    در روز اول و دوم تقريبا  تمام مردم ايران بلکه دنيا، می گفتند که چند هفته ای                         
نگذشته، دولت روسيه مضمحل و دنيا از خطربلشويک نجات يافته وحتی آلمانی ها 

وروی می آمد، وعده می که در تهران بودند، نسبت به کاالهای ايران که از راه ش
به نظر من همين اشتباه . دادند که در ظرف شش هفته ديگر جنگ روسيه تمام است

باعث شد که بدبختانه شاه و منصور رئيس الوزرا، نيز راه غلطی در سياست پيموده 
          ً گرچه ظاهرا  . ودرحقيقت می توان گفت موجب بدبختی امروز کشورخودشان شدند

چند روز بعد از جنگ . ی در باطن فوق العاده خوشحال بودشاه اظهاری نمی کرد، ول
آنطور که [روس ها، سفير انگليس يادداشتی به وزارت خارجه و رئيس دولت داد 

که چون آلمانی هايی که در ايران هستند ] تير است ٢٨پايين تر آمده، تاريخ يادداشت 
دولت شاهنشاهی و  باشند و اين امر به خالف مصالح- در فکر انقالب و کودتايی می

ماست و چون فراری های عراق با سفارت آلمان رفت و آمدی دارند، دولت متوجه 
باشد و شايد صالح کشور است که اين قبيل آلمان ها را از کشور و خدمت دولت 

 . خارج کند
آقای منصور مضمون اين يادداشت را در هيأت اظهار کردند و بدون اين که خوانده 

که من به آنها خاطر نشان کردم که اين حرف ها پوچ است، دولت شود، اظهار کرد 
 . در ايران به هيچکس بدون جهت رواديد داده نمی شود. خودش مراقب است

                                       ً                                 ً در همان جلسه صحبتی به ميان آمد که واقعا  ضرر ندارد توجهی بشود، شايد واقعا  
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آقای . عراقآلمان ها يک فعلی در ايران می خواهند انجام دهند، نظيرعمليات 
به هرصورت خبری ديگر از . منصور اظهار کردند اين حرف ها بچه گانه است

بعد از چندی هم که از آقای منصور در هيأت پرسيديم آن موضوع . انگليس ها نشد
 .چه شد، اظهار کرد قضيه را تمام کردم و ديگر موضوعی ندارد

ً        ضمنا  جسته و گريخته شنيده می شد که احتياطا  دولت اف                                      ً راد ذخيره نظام وظيفه را     
رفته رفته کار تجارت . فراخوانده و قشون به سمت آذربايجان و خوزستان می فرستد

روس ها ديگر : حتی يک شبی در هيأت، شاه از من پرسيد. ما با روس ها مختل شد
آن چه حس : به وزارت دارايی می آيند؟ معامالتشان چه صورتی دارد؟ به شاه گفتم

   ً                                                      اصال  مثل اين است که انتظاری دارند، ديگر پيرامون کار تجارت می کنم آقايان 
 .گردند- نمی

: بعد از رفتن ايشان، آقای منصور اظهار داشتند. اين اظهار خيلی شاه را نگران کرد
امروز اگر راست قضيه را : گفتم. خوب نشد که به اين صراحت به شاه عرض شد

 .دروغ ما روشن می شودنگوييم، چند روز بعد ملتفت خواهند شد و 
در هر صورت، درهمان روزها، سفير کبير شوروی احضار و سفير ديگری به اسم 
اسميرنوف وارد شد که بالفاصله هم آقای منصور را مالقات کرد و اظهار داشت 
ً                                                             مخصوصا  از طرف مولوتوف پيغام دارم که من مأمورم روابط اقتصادی بين دو        

ر موقع تقديم نامه اش هم به شاه، همين اظهار را د. کشوررا به اعلی درجه برسانم
 .کرد، ولی درعمل زياد فرقی نکرد

چند روز بعد از ورود سفير شوروی به ايران، يک روز سفير شوروی و وزير 
آنطور [به وزارت خارجه رفته و يک يادداشت رسمی دادند  Bullardمختار انگليس 

که مفاد آن اين بود که بايد صدی ] استمرداد  ٢٥که پايين تر آمده، تاريخ يادداشت 
هشتاد از آلمانی های مقيم ايران خارج شوند، چون وجود اينها لطمه به استقالل ايران 

چه مانعی دارد، : شاه اظهار کرد. يادداشت در هيأت مطرح شد. ومورد نگرانی است
 .قبول بکنيد

نند و جوابی هم تهيه کرد و                      ً                                  آقای منصور گويا شفاها  به آقايان وعده داده بود که قبول ک
بدبختانه مقدمه جواب با لحن مساعدت تهيه شده . آوردودرهيأت درحضورشاه خواند
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                      ً                                               بود، ولی درخاتمه صريحا  نوشته شده که قبول تقاضای شما برخالف اصل حاکميت 
کشور و بی طرفی ايران است، بنابراين دولت ايران خود وظيفه خود را بهتر می 

        ً من شفاها  : اظهار کردند. اين جواب مقتضی نيست: صور گفته شد کهبه آقای من. داند
آقايان را متقاعد کردم و وعدۀ صريح داده ام، ولی با موافقت خودشان، قرار است اين 

يکی دو روز بعد شاه در هيأت پرسيد از آقای . طور جواب دهيم و جواب را فرستادند
سيده انگليس ها درسرحد ايران از قراراطالعی که ر: عامری معاون وزارت خارجه

قوای زمينی متمرکز کرده اند و از سفير انگليس بپرسيد مقصود از اين حرکت 
 چيست؟

جسته و گريخته هم از ناحيه انگليس های مقيم تهران شنيده می شد که قشون روس و 
ايتاليايی که مربوط به يک  Boniteحتی روزی مسيو . انگليس وارد ايران می شوند

ايتاليايی است که سال گذشته با ما معاملۀ پنبه و قماش کرد، نزد من بود، گفت مؤسسۀ 
برسند، قشون روس  Odessaمعروف است به محض اين که آلمان به دروازۀ اودسا 

بنده تعجب کردم و شب در هيأت، به بعضی رفقا . و انگليس وارد ايران خواهد شد
 .خصوصی گفتم

                                       ً ود که پس از آرامش عراق، انگليس ها مرتبا  در اين جا بی مورد نيست اشاره ش
شب بعد در هيأت، شاه به من گفت گزارش رسيده که . قشون وارد بغداد می کردند

انگليس ها ده ميليون لایر اسکناس از اهواز به خرمشهر منتقل کرده اند، برای چه 
. قرار شد رسيدگی و گزارش دهم. مقصودی است؟ به ايشان گفته شد اطالعی ندارم

از ستاد ارتش : فردای آن روز، از آقای فرزين مدير کل بانک پرسيدم اظهار کرد
هر تحقيقی که : گفتم. نامه ای رسيده و اين موضوع را خواسته اند که رسيدگی کنم

از بانک شاهی پرسيدم، اظهار کردند که برای . کرديد، مرا هم مستحضر سازيد
ميليون لایر بوده که از تهران و بانک  بعد معلوم شد هيجده. کارهای بازرگانی است

 .های اهواز، به خرمشهر و آبادان منتقل کرده اند
نگرانی به اين که روس ها و انگليس ها از جواب ما قانع نشده اند، در هيأت بود و 

آقای منصور وعده می داد که قضيه تمام شده است، . خود شاه هم هر شب می پرسيد
حرکات روس ها در کار بازرگانی هم حکايت از پيش  .ولی اين وحشت در هيأت بود
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آمد غير مترقبی می کرد، برای اين که مرتب کشتی های آنها خالی می آمد و بار می 
: برد تا به جايی رسيد که شبی در هيأت من موضوع را به نظر شاه رساندم و گفتم

به گمرکات      ً فورا  . شاه قبول کرد.          ً                               خوبست اصال  ديگر جلوگيری کنيم که جنس نبرند
                                                                          ً شمال دستور داده شد از صدور جنس خودداری کنند و به نمايندگی بازرگانی هم کتبا  

 .نوشته شد
 

 حملۀ متفقين به ايران
 

. شهريور که در منظريه جشن اردوی پيشاهنگی بود ١اين وضعيت بود تا روز شنبه 
حت می آمد، شاه به نظر نارا. بعد از خاتمۀ جشن، به کاخ سعدآباد به هيأت رفتيم

گرچه مدتی در اطراف جشن با آقای وزير فرهنگ مذاکره کرد، ولی باز مرتب می 
                                                                 ً پرسيد چرا انگليس ها در سرحدات و غرب قوای زياد متمرکز کرده، مخصوصا  
. قوای موتوريزه و اظهار می کرد تصور نمی کنيد برای حمله به ما يا ترک ها باشد

رأت نداشت اظهار کند شايد برای حمله به البته هرکس چيزی می گفت، ولی کسی ج
 ٣صبح روز دوشنبه . خالصه آن شب هم گذشت، فردا هم خبری نبود. ايران است

شهريور که به اداره رفتم، آقای جهانگير مديرکل وزارت دارايی که کارهای ادارۀ 
امروز نفت و امتيازات را می کند، با تلفن به من گفت آقای فاتح با تلفن به ايشان گفته 

وقايع مهمی ممکن است رخ دهد، چون انگليس ها و اعضای کمپانی نفت را سفارت 
دعوت کرده در سفارت شهری انگليس جمع شوند و بدون اطالع سفارت از سفارت 

بنده فوری با تلفن خواستم که با آقای . اين امر خيلی معنی داشت. خارج نشوند
آقای عامری با . م چه خبری داردعامری، معاون وزارت خارجه، صحبت کنم، ببين

. تلفن به من به فرانسه گفتند که فوری به کاخ سعد آباد بياييد، هيأت تشکيل می شود
آقای منصور را ديدم در روی ايوان کاخ . بنده تعجب کردم، فوری رفتم به سعدآباد

بعد از سالم . سفيد که هيأت وزرا تشکيل می شود، قدم می زنند، خيلی رنگ پريده
 چه خبر است؟: رسيدمپ

امروز صبح خواب بودم، ساعت چهار بعد از نصف شب، وزير مختار : گفت



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٣٥                                                                             ٢١    دق ، 

  

  

  

                                                    ً                      انگليس و سفير شوروی به منزل من آمده، يادداشتی مشترکا  دادند که خالصه آن اين 
است که چون دولت ايران توجهی به تذکرات ما نکرد و وجود آلمانی ها در ايران 

دولتين است، بنابراين ناچار متوسل به نيروی خود اسباب اغتشاش و بی اطمينانی 
 .شده که اقدام کنند و تقاضا کردند تمام آلمانی ها از ايران خارج شوند

از قرار معلوم، در همان موقع، قشون روس از سرحد جلفا و پهلوی و قشون انگليس 
. رسيدند در اينجا، آقايان وزرا. از کرمانشاهان و خوزستان، وارد خاک ايران شده اند

آقای عامری که به سفارت روس و . منصور خيلی ناراحت و نگران ديده می شد
بعد از چند دقيقه ديگر، وزير مختار . انگليس رفته بود، آمد و به مالقات شاه رفت

مذاکرات . انگليس و سفير کبير شوروی به کاخ سعدآباد احضار شده و شرفياب شدند
بعد . آقای عامری در جلسۀ مالقات حاضر بود. دآنها تا نيم ساعت به ظهر طول کشي

من اين آقايان را خواستم، گفتم : که رفتند، شاه به هيأت آمد، جريان را اظهار کرد که
ما هيچ کاری جز بيرون کردن آلمانی ها : مقصود چيست؟ چه می خواهيد؟ گفتند

 .نداريم
تی با آلمان هم قطع رابطه شاه به آنها گفته بود ما حاضريم آلمانی ها را خارج کنيم، ح

آقايان جواب گفته بودند که ما بايد به کشورهای خودمان . نماييم وباشما متحد شويم
پس دستوربدهيد قشون جلو نيايد تا بعد جواب کشورهايتان : شاه گفته بود.مراجعه کنيم

 .اين دستور راهم بايد مقامات ارتش بدهند: اظهار کرده بودند. برسد
ما هيچ چنين : هاری که بعد آقای عامری کرد، آقايان گفته بودندخالصه، طبق اظ

انتظاری را نداشتيم و اگر از اول با خود شاه مذاکره می کرديم، شايد به اينجاها کار 
دستور داد فوری شرح وقايع را . به هر صورت، شاه خيلی عصبانی بود. نمی رسيد

ل و به اطالع مجلس برسد و حاضرکرده و جلسه فوق العادۀ مجلس شورای ملی تشکي
 .از هيأت رفتند

بعد قرار شد . صورت مذاکره ای که بايد در مجلس بشود، تهيه و درهيأت خوانده شد
آقای منصور عصر شرفياب شده، برای شاه قرائت و ما همه ساعت سه در مجلس 

                                     ّ                    يک ساعت بعد از ظهر آن روز، يک دسته طي ارات انگليس بر فراز . حاضر باشيم
هران آمدند و مقدار زيادی کاغذ و بيانيه ريختند که چون دولت ايران توجهی خاک ت
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به تذکرات ما نداده و ستون پنجم ممکن بود در ايران اقدام به عملياتی بکنند، ناچار 
نيروی ما به ايران آمده و نظری جز اخراج آلمانی ها نداريم و هر وقت آلمانی ها 

آقای . ساعت سه مجلس تشکيل گرديد. فتخارج شوند، ما هم خودمان خواهيم ر
 :                                          ً                           منصور شرحی را که تهيه شده بود و متن آن ذيال  درج می شود، درمجلس خواندند

 
به طوريکه از ابتدای وقوع جنگ کنونی، بنا به فرمان ملوکانه مقرر گرديد، دولت «

اين                                                                     ً شاهنشاهی بی طرفی ايران را اعالم نمود و با تمام وسايل و قوای خود دقيقا  
سياست را پيروی وبه موقع اجرا گذاشته و با يک رويه صريح و روشنی، درحفظ 
کشوراز خطر سرايت وقايع جنگ و در صيانت حقوق مشروع تمام دول که با ايران 
روابط دارند، به ويژه دول همسايه، کوشيده، چنانکه تا به حال به هيچوجه خطری در 

 .وجه نگرديدايران از هيچ طرف به هيچيک از آنها، مت
                                                                 ً           با اين حال، دولت انگليس و بعد از اتفاق با دولت شوروی، هر دو متفقا ، اظهاراتی 
مبنی بر نگرانی از وجود يک عده آلمانی در ايران نمودند و در دو نوبت، از تاريخ 

مرداد، بر طبق اظهارات مزبور، بوسيلۀ نمايندگان خود،  ٢٥تيرماه و تاريخ  ٢٨
 .داشتند که اخراج قسمت عمدۀ آلمانی ها را درخواست می کردندتذکاريه هايی تسليم 

 ٧در پاسخ اين اظهارات، چه ضمن مذاکرات عديدۀ شفاهی و چه تذکاريه های تاريخ 
           ً                                                مرداد، کتبا  اطمينان های کافی در مراقبت های دولت ايران نسبت  ٣٠مرداد و تاريخ 

اتی از عدۀ معدودی آلمانی که به رفتار کليۀ اتباع بيگانه و عدم امکان بروز مخاطر
در ايران مشغول کارهای معينی هستند، داده شده و برای مزيد اطمينان دو دولت، 
اقدامات مقتضی برای کاستن عدۀ معتنابهی از شمارۀ آلمانی ها، به عمل آمده و به 
جريان افتاد و مراتب مکرر چه در تهران و چه در مسکو و لندن، به مقامات 

انگليس و شوروی خاطرنشان و آنچه ممکن بود، برای حصول مربوطۀ دولت 
 .اطمينان و روشن ساختن نظريۀ آنها، کوشش گرديد

متأسفانه با تمام اين مجاهدات که دولت ايران به منظور حفظ امنيت و آسايش کشور و 
رفع نگرانی دو دولت همسايۀ خود نمود، در عوض حسن تفاهم و تسويۀ مسالمت 

ه اين باشد که نمايندگان شوروی و انگليس ساعت چهار صبح امروز آميز قضيه، نتيج
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به منزل نخست وزير رفته، هر کدام يادداشتی مبنی بر تکرار مطالب ) شهريور ٣(
گذشته که جواب آنها داده شده بود، تسليم نموده و در اين يادداشت ها، توسل خود را 

ه رسيده، معلوم شده نيروی به نيروی نظامی اخطار کردند و مطابق گزارش هايی ک
نظامی آنها در تاريخ همان ساعت که نمايندگان آنها در منزل نخست وزير مشغول 
مذاکره بوده اند، از مرزهای ايران تجاوز نموده، نيروی هوايی شوروی در 
آذربايجان بمباران شهرهای باز و بی دفاع پرداخته، قوای زياد از قسمت جلفا به 

اند، در خوزستان قوای انگليس به بندر شاهپور و خرمشهر حمله تبريز اعزام داشته 
 .برده، کشتی های ما را غافلگير کرده، صدمه زده اند

نيروی هوايی آن دولت به اهواز بمب ريخته، همچنين قوای انگليس با وسايل 
شيرين به سمت کرمانشاه، در حرکت می - موتوريزۀ فوق العاده زياد، از طرف قصر

متجاوز در هر نقطه که با نيروی ارتش شاهنشاهی مواجه شده، تصادم و  قوای. باشند
ً                                                      زدوخوردی طبعا  روی داده، دولت برای روشن ساختن وضعيت، به فوريت اقدام               

 ».نموده و منتظر نتيجه است
 

بعد از خاتمۀ مجلس، .    ً                                                   قبال  هم با وکال مذاکره شده بود که هيچ نوع مذاکره ای نشود
يران درکاخ سعد آباد با حضور شاه و وليعهد که در جلسه      ً             مجددا  جلسه هيأت وز

تلگرافات که رسيده ]. شهريور ٣[، تشکيل گرديد )برعکس هميشه(حاضر شده بود 
قبل از آمدن . بود و حاکی از جلو آمدن قشون روس و بمباران شهرها بود، خوانده شد

ولت و ارتش باشد و                                           ً               شاه به هيأت، مذاکرات مفصلی شد که بايد حتما  يک رابطه بين د
به عالوه، چند موضوع مهم . خالصه دولت از اقداماتی که می شود، مسبوق باشد

ازجمله مسايل مهم، تأسيس .مورد نظر واقع گرديد و يادداشت شد که به عرض برسد
حکومت نظامی در تهران، اقدام در تشکيل کميته خواربار برای تأمين آذوقه شهر، 

ز بيشتر در تهران گندم نبود، همچنين نسبت به ساير چون فقط مصرف برای سه رو
گماردن گارد در بانک ملی وعمارت گلستان، تعطيل ساختمان ها و غيره، . آذوقه

آگاهی مردم در مقابل خطرات هوايی که چه اقداماتی بايد بکنند، اين مطالب که به شاه 
کنيد و هرکاری که  با خيلی احتياط گفته شد، اظهار کردند با ارتش بنشينيد و جلسه
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ً                                                   ضمنا ◌  چون در روز مزبور، آقای فرزين مدير کل بانک نزد من . الزم است بکنيد ً     
                                                                          ً آمده بود و اظهار می کرد مردم برای گرفتن حساب خود به بانک فشار آورده و حتما  
                                            ً                            بايد مقداری اسکناس در جريان گذارده شود، ضمنا  کسب تکليف نسبت به ذخيره طال 

ه شاه گفتم که آقای فرزين مدير کل بانک تقاضا داشت صد ميليون من ب. و نقره کرد
ً              ضمنا  به ايشان گفتم. رالس اسکناس در جريان گذارده شود اگر اجازه فرمايند :     

جواهراتی که در عمارت موزه است، به جای امنی يعنی در مخزن بانک انتقال داده 
ً     چه احتياجی است؟ ضمنا ◌  گفت: ايشان اظهار کردند. شود ً خوب شد بخاطر آورديد، :                     

اين جواهرات اثاثيه سلطنت است و اگر ما مجبور شويم ايران را  و بعد اصالح 
 .ترک بگوييم، بايد همراه باشد –کردند و گفتند تهران را 

از اين اظهارات شاه، نگرانی درمن ايجاد . بعد مذاکرات ديگر شد و جلسه خاتمه يافت
حسب : فوری به آقای عضدی معاون گفتمصبح که به وزارت دارايی رفتم، . شد

فوری برويد با . االمر، بايد اين جواهرات به عمارت موزه به بانک ملی منتقل شود
حضور وزير دربار و قانع بصيری و صديق السلطان که جواهرات تحويل آنها است، 

و پيش خود فکر . جواهرات را با يک صورت مجلس بسته می بريد به خزانه بانک
اين کار بهترين خدمتی است که ممکن است انجام شود، چون روز مبادا و  کردم که

 .گيرودار ممکن است به اين جواهرات دستبردی بزنند و بدنامی آن دامنگير من شود
  
 

 جلسه در ستاد ارتش و واکنش شاه
  

در هر صورت، صبح اطالع دادند که در ستاد ارتش جلسه ای با حضور دولت 
ايشان . وزارت جنگ رفتم، اطاق سرلشکر نخجوان وزير جنگبه . تشکيل می شود

به آقای سرلشکر ضرغامی رئيس ستاد تلفن کرد که حسب االمر جلسه ای تشکيل 
از تلفنی که شد معلوم گرديد آقای . شده، بايد فرماندهان هم حضور به هم رسانند

ن جا از هما. سرلشکر ضرغامی دون شأن خود ميدانستند به وزارت جنگ بيايند
 .فهميديم که بين خودشان هم اختالفات شديد هست
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آقای سرلشکر ضرغامی، چند نفر افسر را به اسم ستاد . باالخره به ستاد ارتش رفتيم
صبح هم شاه امر کردند . جنگ معرفی کردند، مذاکراتی که شب شده بود، گفته شد

گويا . شود قرار شد کميتۀ خواربار در وزارت دارايی تشکيل. تعاطی افکار شود
پيشنهاد حکومت نظامی هم از طرف وزارت جنگ شده بود، ولی شاه هنوز تصميم 

از کارهايی که قرار شده انجام شود، جيره بندی بنزين بود که در تهران . نگرفته بود
کم بود؛ اين امر موجب شد که اتومبيل های سواری و باری و اتوبوس در شهر ديده 

يک عدۀ زيادی فعلۀ . تصميم گرفته شد تعطيل شوندساختمان های دولتی . نمی شد
منظرۀ شهر خيلی . طاقتی ديده می شد- بيکار و مردم در شهر به حال اضطراب و بی

بعد از ظهر که منزل رفتيم برای ناهار، خبر دادند که جلسۀ فوق العادۀ . رقت آور بود
اخبار می  رسد که       ً   مرتبا  هم. هيأت در کاخ سعد آباد تشکيل می                 شود

عصر . تبريز، رشت و پهلوی و ساری و بابل و مشهد و زنجان را بمباران کرده اند
    ً                                          ضمنا  ناگفته نماند که در جلسه شب گذشته، شاه به . جلسه درکاخ سعد آباد تشکيل شد

خالصه روس هاوانگليس ها چه : آقای عامری و همچنين آقای منصوراظهار کرد که
مقصود آلمان  ها هستند، همه را خارج می  کنم و حتی دستور می   خواهند ؟ اگر 

قشون آنها دست از حرکات خود برداشته، بعد هر پيشنهادی دارند، بيايند مذاکره . داد
 . کنيم

وقتی جلسه تشکيل شد، آقای انتظام رئيس تشريفات، به اطاق هيأت آمده اظهار کرد 
در اطاق دفتر شاه با وليعهد نشسته  به عمارت شاه رفتيم،. در عمارت ديگر منتظرند

بهتر است به : خواستيم در آنجا بنشينيم، ولی چون اطاق کوچک بود، شاه گفت. بودند
 . عمارت کاخ سعدآباد برويم

از آن جا حرکت کرديم و به جای اينکه به اطاق هيأت برويم، در يک سالن بزرگی، 
آن اطاق را من نديده بودم،  دورتا دور صندلی و مبل بسيار عالی چيده شده بود و

 .شاه پهلوی بخاری نشست و وليعهد هم پهلوی او، ما هم نشستيم. وارد شديم
ببين اين سنگ   های دور اطاق را چقدر :         ً                              شاه بدوا  به آقای آهی وزير دادگستری گفت

. مرمر قشنگی است، يک قسم ديگرش هم هست که مثل اين است که برنج پاچيده اند
باالخره اين آقايان چه می گويند؟ آيا جواب تلگرافاتی که : امری گفتبعد به آقای ع



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٤٠                                                                             ٢١    دق ، 

  

  

  

: صبح گفتی آقايان به لندن و مسکو کرده  اند، رسيده يا خير؟ آقای عامری اظهار کرد
برای ما خيلی . من جواب دارم: شاه گفت. خير، اظهار می  کنند هنوز جواب نرسيده

. جواب اين است: گفت. شاه بوديک پاکت الک و مهر شده دست . باعث تعجب شد
 .سهيلی بگير و بخوان: بعد رو کرد به آقای سهيلی وزير کشور و گفت

مضمون . معلوم شد خبری است در يکی از راديوها. سهيلی شروع به خواندن کرد
خبر اين بود که چون دولت ايران با نازی ها بند و بست داشته و ميخواسته ايران را 

ا قراردهد، بنابراين قشون روس و انگليس وارد خاک ايران مرکز اقدامات نازی  ه
 . شدند که کشور را از خطر نازيها و ستون پنجم، نجات دهند

فهميديد مقصود چيست؟ تمام اين حرف ها می  دانم برای من و خانوادۀ من : شاه گفت
و اين . ما تصميم خود را گرفته ايم که ما برويم تا تکليف کشور روشن شود. است

چون سپاه ما هرچه دلير . تصميم را برای اين می   گيرم که کمتر خونريزی شود
من خدمت خود را به اين کشور . باشند جلوی تانک و طياره چه می  توانند بکنند

مجلس را برای فردا . کردم، حاال می روم و می  خواهم که به آبرومندی رفته باشم
ً دعوت کنيد و من به مجلس می   روم و رسما   استعفا می  دهم، می    خواستم اين                                        

 .نکته را به آقايان بگويم و مشورت کنم
بايد تصديق کنيد که اين خبر بقدری غير منتظر و مترقب بود که مدتی تمام ماها را 

قربان بهتر است دولت برود و در همه : بعد آقای منصور اظهار کرد. بهت گرفت
است، دولت عوض می          جای دنيا هم هر وقت نظری به تغيير سياست 

شود و در اين موقع هم خوب است اجازه دهيد دولت استعفا دهد و يک دولت ديگری 
 .که کامال مورد اطمينان انگليس   ها باشد، سرکار بيايد

اين اظهارکه . آقايان از خودشان می  ترسند و می  خواهند بروند: وليعهد اظهار کرد
                                      ً               گفته شد، تأثير عجيبی درهمه کرد، مخصوصا  آقای سهيلی که خيلی با لحن بچه گانه 

خيرما همه حاضريم تا دقيقۀ آخر : طرف سخن بود و با حالت گريه جواب داد
فداکاری کنيم و اين اظهاری که شد برای اين است که تشريف بردن شاه مملکت را 

خيلی شاه از اين اظهار . يک پارچه آتش می کند و بيشتر خونريزی خواهد شد
خوب است حاال : گفت. صميمانه و خالص، متاثر شد و اشک در چشم هايش آمد
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 . آقايان بروند مشورت کنند و بعد مرا مسبوق نمايند
هيأت از اطاق خارج و در اطاق ديگر که اطاق هيأت بود، حاضر و مدتی همديگر 

ر از اين موقع بقدری باريک و غير مترقب بود که جا اشت بيشت. را نگاه می  کرديم
. در همان موقع، قبل از مذاکرۀ رسمی،آقای انتظام به اطاق جلسه آمد. مبهوت باشيم

 .اين سخن بايد خيلی محرمانه باشد و به کسی گفته نشود: ابالغ کرد که شاه گفت
                        ً          بهترين راه حل، اگر واقعا  شاه چنين : آقای منصور گفت. خالصه مدتی صحبت شد

گفته شد از مذاکراتی که . هد باشد و شاه استعفا دهدتصميم دارد، اين است که وليع
کردند، معلوم شد نظر به اين است که تمام خانواده بروند، به عالوه مثل اين است که 

    ً              ضمنا  گفته شد موقع .             ً                  تراست و قطعا  خودش نخواهند ماند- وليعهد از شاه دست پاچه
فروغی، حاج سيد  بهتر است با چند نفر از عقال و فهيم مثل. است- بسيار مهمی

نصرهللا تقوی، صدراالشراف ، حاج محتشم السلطنه هم مشورت شود که بعد از 
 .رفتن ايشان چه بايد بشود

باالخره، در نتيجه اين طور تصميم گرفته شد که به شاه گفته شود بنظر ما اين طور 
ر می رسد رفتن شاه به هيچ وجه صالح نيست و الاقل اگر مصمم و قطعی باشند، بهت

است وليعهد به سلطنت انتخاب شود و دولت هم فوری استعفا بدهد، ولی اگر اجازه 
ً      ضمنا  آقای .            ً                                           می دهند،اصال  موضوع با چند نفرازعقال و فهيم نيز مشورت شود     

 . منصورخيلی بيش ازهمه متفکربود، ولی از قيافه اش آثار خوشحالی هم ديده می  شد
ً                              ضمنا  مذاکره شد که اگر موافقت نکنند ، ناچار بايد يک نفر برای رئيس دولت و     

ذکاء (مملکت انتخاب شود و مذاکره شد که هيچکس در کشور بيش از آقای فروغی 
خالصه به آقای انتظام گفته شود اطالع دهند که . ، شايستگی اين کار را ندارد)الملک

 .مشورت تمام شد، اگر اجازه می دهند، نتيجه به عرض برسد
ه شاه آمد، در عمارت پايش به قاليچه ابريشمی که افتاده بود، بعد از چند دقيقه ک

    ً             ضمنا  متوجه شد که . قاليچه را بادست صاف کرد. قاليچه برگشت و دوال شد. خورد
کنار قاليچه لوله شده، سرايدار را صدا کرد و فحش داد چرا مراقبت نمی کنيد، اين 

ته در اين جا برای اين است که ذکر اين نک.(زند- قاليچه هارا اگر دقت نکنيد، بيد می
به نظر من اين شخص يا خيلی اعصاب قوی داشت که در سخت ترين موقع، باز کار 
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 .)زندگی خود را از دست نمی  داد يا قصد داشت که خيال خود را منصرف کند
چه شد؟ آقای منصور : پرسيد. به هر حال به اطاق آمد و نشست و وليعهد هم بود

کرديم اين تصميم به ضرر کشور و موجب آشفتگی مملکت ما هر چه فکر : گفت
ما که تا کنون هرچه ممکن بود، با آقايان صحبت کرده . وخونريزی زياد خواهد شد

بهتر اين است اجازه دهيد کابينه ازکار کناره گيری کند، کابينۀ ديگری آمده و با . ايم
 . رکردطرز ديگری با آنها صحبت کند، شايد بهتر بتوان با آنها کا

فايده ندارد، من يقين دارم اينها جواب نخواهند : واظهار داشت اعليحضرت قبول نکرد
     ً واقعا  : سپس اظهار داشتند. داد و يک نقشه  ای دارند که در هر حال اجرا خواهند کرد

 با اين دو بايد چه کرد؟ 
فهماند ند  یطورم نيوروس،ضمن اظهارشان،ا سيرانگليسف:اظهارکرد یعامر یآقا

 .شد   یروشن م تيزودتر و بهتر وضع ديکردند، شا  ینم  یاقدام انيکه اگر نظام
نظاميهای ما که اقدامی  نکرده اند،غافلگيرشده و دفاع کرده  اند و حتی به : شاه گفت

                              ً    همۀ آقايان اظهار نظر کنند، اصال  چه : بعد گفت. آنها گفته شده است مصادفه نکنند
 بايد کرد؟

يکی گفت خوب است به وزير مختار خودمان . هرکس به مقتضای حال سخنی گفت
البته گفته . در لندن و مسکو تلگراف فوری شود که آنها با مقامات رسمی صحبت کنند
شاه يک . شد مانعی ندارد، ديگری گفت اگر اعالن بسيج عمومی  نشده، اعالن شود

من صد بمبارديه داشتم خودم می   اگر: گفت. جواب داد و به آن مقوله خاتمه داد
بعد اضافه کرد . به نظر من بسيار جواب شايسته ای بود. دانستم چه طور جواب دهم

سربازهای ما بسيار خوب هستند و خوب هم می  جنگند، ولی گوشت بدن جلوی - که
      ً               مخصوصا  در مذاکرات با : بعد گفتند. تانک و هواپيما چطور می  تواند طاقت بياورد

                            ً                                     سفرا گفته شود که قشون ما اصال  وارد جنگ نشده و فقط دفاع کرده و نيز  آقايان
تصميم من گرفته شده، : بعد اظهار کردند. دستور داد با سفير آمريکا نيز مذاکره شود

 . فردا را صبح به مجلس خواهم رفت، برای اعالم استعفا
پس فردا مجلس  پس عجله نفرماييد، اجازه دهيد: آقای نخست وزير به عرض رساندند

     ً وضمنا  . شرحی که من بايد بخوانم تهيه شود: قبول کردند، ولی گفتند. دعوت شود
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اين را بايد آقايان بدانند من در تمام بانک های اروپا و آمريکا، يک ليره : اظهار کردند
راست است در ايران متمول هستم، ولی در خارج هيچ چيز . يا يک دالر هم ندارم

 .يد فکر خرج من باشدندارم و دولت با
ً            ضمنا  اظهار کردند شود روی - ازمن گذشته، من بيست سال خدمت کردم و نمی:     

کارهای من کاهگل مالی شود، ولی فکر مردم بدبخت اين کشور هستم که چه خواهد 
البته اين صحبت ها محرمانه تا پس فردا خواهد ماند و از : سپس اظهار داشتند. شد

 .شدندهيأت با وليعهد خارج 
  

  سردرگمی هيأت دولت
 

بهتر است برويم به باغ وزارت خارجه، قدری صحبت : آقای منصور اظهار داشتند
از آن جا به باغ وزارت خارجه که تابستان ها هيأت در ان جا تشکيل می  شد، . کنيم

عقيدۀ همه اين بود که موضوع مهمتر از آنست و قبول مسئوليت مملکت با اين . رفتيم
ين مرد با خانواده اش می  خواهد فرار کند و کشوری را در آتش بگذارد، وضع که ا

همه متفق شدند که خوبست با آقايان فروغی، محتشم السلطنه و حاج . کار آسانی نيست
آقای منصور اظهار . سيد نصرهللا و امثال آنها، مشورتی شود و فهميد بايد چه کرد

اند به هيچ وجه صالح نيست که مشورت       چون اجازه نفرموده           : داشتند که
ّ                               شود و اال ◌  ممکن است مورد ايراد واقع شويم ّ        . 

يک عده از هيأت عقيده داشتند بايد کابينه خود بخود استعفا بدهد، بگذاريم مسئوليت 
ازاشخاصی که اين عقيده را داشتند، يکی هم خود من بود و . امر متوجه ديگران بشود
به هر حال چيزی که خيلی مضحک شد، در روزنامۀ . رديمکاش هم اينطور می  ک
به قدری .                   ً            درج شده بود که ذيال  درج می  شود) شمارۀ يک(اطالعات اعالميۀ ستاد 

گفته شد که پادشاه نظر داريم و هر دقيقه هم به . اين امر مضحک بود که حد نداشت
ميۀ جنگی يعنی چه؟ کنيم پس اعال..) ناخوانا(..سفارت خانه های می  گوييم ما جنگ 

با تلفن از رئيس ستاد آقای سرلشکر ضرغامی  پرسيده شد که مقصود از اين اعالميه 
 .حسب االمر است: چيست؟ اظهار داشتند
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                                                       ً                  خيلی در هيأت مذاکره شد که حاال که شاه می خواهد برود، اوال  مداخله نکند و يک 
          ّ                باشند و اال  چه فايده که ما ترتيبی نشود که قشون خودسری کند و بايد تابع نظر دولت 

. اقدامات سياسی بکنيم و آقايان بدون اطالع نظر دولت، اقدامات نظامی  و جنگی
مذاکره شد خوب است آقايان را خبر کنيم و به آنها گفته شود که شاه چون نظری 

گفته شد اين آقايان نظامی . دارند، از حاال فکر اساسی برای تأمين وضعيت شهر بشود
همه با هم بداند و از هم حرف شنوی ندارند، هرکدام اقداماتی خواهند کرد و  ها چون

      ً                                        مخصوصا  که هنوز حکومت نظامی با اين که گفته شده . بدتر انقالب ايجاد می  کنند
مقداری از اخبار و تلگرافات وضعيت و جلو آمدن قشون . الزم است، برقرار نشده

يی به من خبر رسيد که جواهرات را با از وزارت دارا. روس و انگليس، خوانده شد
گزارش آن به هيأت داده شد و از اين اقدام . تشريفات به خزانه بانک منتقل کرده اند
تا پاسی از شب، در اطراف همين يک باب . خيلی مسرور شدم و وجدانم راحت شد

 .مذاکره و قرار شد فردا صبح، مجدد هيأت در عمارت بادگر تشکيل شود
         ً البته قبال  . شهريور، به هيأت که در عمارت بادگر بود، رفتيم ٥رشنبه صبح روز چها

به وزارت دارايی رفتم و دستورات اکيدی راجع به وضع خواروبار شهر و فرستادن 
از قيافه های اشخاص معلوم . گندم دادم و سپس در ساعت نه به عمارت هيأت رفتم
نگرانی وضعيت و مذاکرات بود که مثل خود من هيچکدام نخوابيده بوديم، چون 

يکی ترس از پيشامد به کشور . ديروز شاه، حس عجيب درهمۀ ما  ها توليد کرده بود
و ديگری اميد نجات کشور از يک ديکتاتور که برای همه وزرا وحشت ايجاد کرده 

تلگرافاتی از وزرای مختار ما رسيده بود که . آقای منصور از همه متفکرتر بود. بود
تلگرافی هم از آقای شايسته . ای روس و انگليس مشغول مذاکره هستيمبا دولت   ه

وزير مختار ايران در آمريکا رسيده بود که دو روز قبل که به وزارت خارجه آمريکا 
رفتم، روزنامه نويس ها دور مرا گرفتند و من گفتم اين شايعاتی که راجع به کشور ما 

بی  طرفی خود را حفظ خواهيم کرد،           ً                             است، صريحا  می  گويم ما بی  طرف هستيم و 
در اين موقع تلفن صدا کرد و . هرکس به ما حمله کند با قشون دفاع خواهيم کرد

 .اعليحضرت آقای منصور را احضار کردند
آقای . آقای عامری در وزارت خارجه برای مالقات وزير مختار انگليس رفته بود
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نامه را تهيه کنيد تا من مراجعت منصور به آقای آهی اظهار داشتند شما متن استعفا
آقای سهيلی شوخی کردند که اين مداد را . آقای آهی مشغول شدند با مداد نوشتن. کنم

مذاکراتی شد که آقای رام . بعد به من بدهيد چون يادگاری است و تاريخی خواهد بود
و  رئيس کشاورزی در امر نان شهر و آقای وثيقی کفيل بازرگانی در امر برنج و قند

 .شکر، با وزارت دارايی تشريک مساعی کنند
 

  وضعيت نظامی
 

ساعت ده از ستاد ارتش تلفن کردند که جلسۀ هيأت مقرر است در ستاد ارتش تشکيل 
تمام فرماندهان از سرتيپ به باال . ما به باشگاه افسران رفتيم]. شهريور ٥[شود 

معاون وزارت خارجه وزير و آقای عامری - از وزرا بجز آقای نخست. حاضر بودند
گزارش های قشون خوانده شد که قشون .که کفالت می کردند،همه حاضر بودند

قشون به سمت مراغه . آذربايجان تبريز را تخليه و قشون روس وارد شهر شده اند
بابل و ساری را هم قشون . در شهر رشت قشون وارد شده  اند. نشينی می کند- عقب

کوه پناهنده شده، قشون شرق متواری و قشون  روس گرفته  اند و هنگ ساری به
جلسه رسمی . ها گرفته  اند- گردنۀ پاطاقی را روس. روس نزديک مشهد می  باشند

آقای سرلشکر ضرغامی  اظهارداشتند چون گزارش هايی که ازلشکرها رسيده، . شد
رضايت  بخش  نيست، امروز صبح گزارش به خاکپای مبارک تهيه شده که شورای 

حت رياست عاليه وليعهد با حضور تمام افسران ارشد و هيأت دولت تشکيل و دفاع ت
 .ببينيم چه بايد کرد

گزارشی بود به خط آقای سرتيپ رياضی عضو ستاد جنگ که . گزارش خوانده شد
                                                     ً                    در آن جا تصريح شده بود که قشون از سمت آذربايجان مرتبا  جلو می آيد و گردنه 

عت ديگربه ميانه می رسند و تا تهران هيچ مانعی در پاطاقی گرفته شده و تا چند سا
از . از سمت شمال، از راه چالوس و قزوين و فيروز کوه، جلو می  آيند. جلو نيست

فقط در تهران پنجاه هزار نفر . سمت مشرق، شهر مشهد گرفته شده، پيش می آيند
تحرک نيست باشند که به واسطۀ نبودن کاميون و نبودن بنزين قشون قابل - قشون می
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ً                                           اين عبارت که مخصوصا  در گزارش نوشته شده  بود چون خيلی مضحک بود (                     
بنابراين خوب است شورای عالی دفاع، تحت رياست وليعهد، با ). يادداشت شد

اين گزارش مورد تصويب . حضور هيأت دولت، تشکيل و تصميم عاجلی گرفته شود
در . ته بودند وليعهد الزم نيستاز نقطه تأسيس شورای دفاع واقع شده بود، ولی گف

اطراف گزارش، آقايان سرتيپ رزم   آرا، سرتيپ هدايت و سرتيپ رياضی عضو 
ستاد جنگ با نقشه توضيحات کافی داده که تا چهل و هشت ساعت ديگر، تهران 
مورد تهديد است و قشون روس وارد تهران خواهند شد و اظهارکردند فرستادن 

، چون کاميون ندارند و خوبست قشون در کرج و فيروز کمک از تهران مقدور نيست
کوه متمرکز شود و يک ستون طرف ساوه و خوار برود و شاه بالفاصله تهران را 
ترک کرده، به اصفهان برود و اين قشون در نقاط مزبور حفاظت کنند که شاه بتواند 

 .به اصفهان برود
آقای سرلشکر نخجوان کفيل               ً                               مذاکره شد اصوال  با اين وصف بايد جنگيد يا خير؟ 

با اين ترتيب به هيچ وجه صالح در جنگ نيست و بايد : وزارت جنگ اظهار کردند
فقط آقای سرتيپ هدايت . ساير افسران هم همين عقيده را داشتند. ترک مقاومت شود

عقيده داشتند که بايد قشون همانطور که گفتند برود کرج و مشغول جنگ شود و در 
ه به اصفهان برود و اظهارکردند حکم عمومی  شود که زن و بچه ها اين گيرودار شا

                                           ً                       تهران را ترک کرده، پل های سر راه تهران فورا  مين گذاری شود، به محض 
نزديک شدن روس ها پل ها خراب شود و تا آخرين سرباز دفاع و جنگ کنيم، بعد 

ذرجمهری هم آقای سرلشکر بو. هم اگر نابودشديم، شرافت خود را حفظ کرده ايم
اظهار کردند تا قطرۀ خون آخر خود رابايد بريزيم، ولی ديگران گفتند نه وسيله داريم، 

حتی گفته شد اگر تهران محاصره شود، دو روز بيشتر نان . نه بنزين، نه آذوقه
 .درتهران نيست و يک بلوا و غوغايی خواهد شد

ايشان اظهار . شان گفته شدباالخره در اين گيرودار، آقای منصور آمد و جريان به اي
البته احساسات و ميهن دوستی درهمه ماها هست، ولی بايد کاربيخودی را : کردند

نکرد و مملکتی است که امروز نه اسلحۀ کامل داريم، نه بنزين، نه آذوقه و اگر هم 
به . می  داشتيم، چطور ممکن بود در مقابل دو دولت قوی روس و انگليس، بجنگيم
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                                                          ً       است دوستانه راه حلی پيدا شود، کما اينکه وزرای مختار تلويحا  اظهار  عالوه، ممکن
می  کنند اگر قشون ترک مقاومت کند، شايد زودتر راه حلی پيداشود و با اين گزارش 
که به شاه داده ايد که قشون از نقطه نظر نظامی  قابل مقاومت نيست، نتيجۀ جنگ 

 دارد؟جز از بين رفتن يک عده  ای چه نتيجه  ای 
گزارش . خالصه تصميم گرفته شد که گزارش به شاه داده شود که بايد مقاومت شود

را آقای منصور ديکته کرده، آقای سرتيپ رياضی نوشتند و به امضای تمام اعضای 
آقای منصور رئيس الوزرا و وزير پيشه و : کميسيون که عبارت اند از هيأت دولت

وزير کشور، دکتر سجادی وزير راه، علم  هنر، آقای آهی وزير دادگستری، سهيلی
وزير پست و تلگراف، مرآت وزير فرهنگ، وثيقی کفيل ) اميرشوکت الملک(

وزارت بازرگانی، رام رئيس ادارۀ کل کشاورزی، جواد عامری معاون وزارت 
آقای : امورخارجه، گلشائيان کفيل وزارت دارايی، و افسران ارشد به شرح زير

ستاد ارتش و جنگ،سرلشکر نخجوان کفيل وزارت جنگ، سرلشکر ضرغامی کفيل 
سپهبد احمدی فرماندار نظامی  تهران، سرلشکر نخجوان کفيل وزارت جنگ، سپهبد 
احمدی فرماندار نظامی   تهران، سرلشکر بوذرجمهری فرمانده لشکر اول مرکز، 
سرلشک نقدی فرمانده لشکر دو مرکز، سرتيپ رزم  آرا، سرتيپ هدايت، سرتيپ 

 .ياضی اعضای ستاد جنگر
در بين . جلسه ختم شد. گزارش به وزارت جنگ داده شد خودشان به عرض برسانند

                              ً صبح که سفرا نزد من آمدند صريحا  : راه که می  رفتيم، جوادعامری به من گفت
 .اظهار کردند که به منصور اعتماد ندارند و حاضر برای مذاکره با او نيستند

من به شاه موضوع را محرمانه گفتم، شاه گفت برای  آقای عامری اظهار کرد که
ساعت دو و نيم بعد از ظهر نزد ايشان بروم و منصور را هم برای ساعت سه 

    ً ضمنا  . بعد از ظهر قرار شد باز هيأت درعمارت بادگر تشکيل شود. خواسته است
ر بد روحيۀ مردم بسيا. اين دو روز ديگر بنزين به اتومبيل های سواری داده نمی شد

چون در صفحۀ قبل وعده . خيلی ها شروع به خارج شدن از تهران کرده بودند. بود
                                                                     ً داده شده بود عين اعالميۀ ستاد جنگ درج شود و فراموش شده، عين اعالميه ذيال  

 .درج می  شود
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  ستاد جنگ  ١اعالميۀ شماره «

 

باختر شهريورماه ارتش شوروی در شمال و ارتش انگليس در  ٣روز  ٤ساعت  –١
 .و جنوب باختری، مرزهای کشور را مورد تجاوز و تعرض قرار داده اند

شهرهای تبريز، اردبيل، رضائيه، خوی، مياندوآب، مهاباد، ميانه، اهواز، بندر  –٢
پهلوی مورد بمباران هوايی واقع، تلفات وارده نسبت به مردم غير نظامی          

دی که سرباز خانه را بمباردمان می          زياد و نسبت به نظاميان، با وجو
يک هواپيمای مهاجم در ناحيۀ تبريز درنتيجۀ .                         ً            کنند، معذالک تلفات نسبتا  کم بوده است

 .تيراندازی توپخانه ضد هوايی، سرنگون شده است
نيروی موتوريزه و مکانيزۀ شوروی درمحور جلفا، مرند، پل دشت، ماکو و  –٣

و مکانيزۀ ارتش انگليس درمحور خانقين، قصر شيرين، آبادان، نيروی موتوريزه 
 .بندر شاهپور، به تعرض پرداخته اند

نيروی دريايی شوروی درکرانه  های دريای خزر و نيروی دريايی انگليس در  –٤
 .بندر شاهپور و خرمشهر، تعرض نموده اند

به استقبال آنها  واحدهای ارتش شاهنشاهی که غافلگير شده اند، در حدود امکان –٥
شتافتند و در نقاط مختلف با آنها تماس حاصل نموده و به دفاع پرداختند و دو ارابۀ 
زره پوش مهاجم در نقطۀ باختر مورد اصابت و از کار افتاد و پيشروی مهاجمين را 
متوقف ساختند و در کليۀ مناطق شمالی و باختری، روحيۀ اهالی بسيارخوب و 

- ارتش و حرکت به جبهه را برای دفاع ازميهن می تقاضای دخول در صفوف
 ».نمايند

 
خالصه قشون . تلگرافات مفصلی هر روز از وضعيت شهرستان های شمال می رسد

روس تا قزوين رسيده بوده، از طرف شرق هم شهرستان  ها را اشغال کرده و تا 
هر . دشهرستان  های مازندران و رشت هم در دست روس ها بو. شاهرود آمده  اند

 .دقيقه تصور پيشرفت قشون روس به سمت تهران ميشود
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  استعفای منصور و انتصاب فروغی

 
آقای رئيس بانک : که به هيأت رفتيم، من به آقای منصور گفتم] شهريور ٥[عصر 

بنابراين موضوع . تقاضا داشت که باز يکصد ميليون اسکناس به جريان گذارده شود
 .شوند، به عرض رساندند- میرا صبح که آقای منصور شرفياب 

امروز صبح ميسر نشد، امشب : به عرض رسانديد؟ اظهار کردند: از ايشان پرسيدم
خيلی هم مضطرب . خودتان به عرض برسانيد چون من ديگر نيستم و استعفا دادم

معلوم شد دوساعت و نيم بعد از ظهر که شرفياب . از آقای عامری جويا شديم. بود
مصمم شدم که آقای منصور را کنار بگذاريم و از آقای عامری بود، شاه گفته بود 

مشورت کرده بود که کی رئيس دولت باشد، آقای عامری آقای فروغی را پيشنهاد 
پس بهتر است برويد وثوق الدوله را : شاه خيلی عصبانی شده اند و گفته بود. کرده بود

: صورت آقای عامری گفتند در هر. آقای آهی باشد: بعد خودشان گفته بودند. بياوريد
 .اعضای کابينه عوض نخواهند شد و از بين خود ما رئيس الوزرا انتخاب خواهد شد

در هر صورت اعالنی درشهرمنتشرشد که آقای منصور استعفا داده و کابينه مستعفی 
 .است وتا تعيين جانشين، آقايان معاونين، و کفيل وزارت خانهها مشغول باشند

 :ج می  شود           ً   اين خبرعينا  در
 
آقای منصور، نخست وزير، استعفای خود را امروز عصر ساعت چهار، تقديم «

ی وزارتخانه  هاست تاتعيين دولت جديد،معاونين وکفيل احضور ملوکانه نموده وقرار
 ».های مختلف، کارهای جاری را ادامه دهند

 
در کاخ  در هيأت مذاکره شد که فرموده  اند وزرا همه در ساعت معهود در هيأت

قبل از آمدن شاه، . در ساعت شش به کاخ سعد  آباد رفتيم. سعد  آباد حاضر باشند
همه آرزو کرديم کاش . مذاکره شد که چه کسی ممکن است رئيس دولت شود

آقای عامری که اطالع از . شخصی که در نظر داشته باشد هيچکدام از ماها نباشيم
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 .واضح گفت که آقای آهی است باالخره. از خودمان است: تصميم داشت گفت
باالتفاق همه . مذاکره شد در اين صورت خوب است شاه را قانع کنيم که ديگری باشد

. نظر دادند خوبست فروغی باشد، ولی نگران بوديم که آيا شاه قبول خواهد کرد
منصور : باالخره در ساعت مقرر يعنی ساعت هفت، شاه وارد شد و اظهار کرد که

ا هم قبول کرديم، چون ديديم نسبت به ايشان اظهار عدم اعتماد از طرف استعفا داد، م
شما فردا کابينه را به : بعد روکردند به آقای آهی که. دولتين روس و انگليس می  شود

مجلس معرفی کنيد، آقايان در کارهای سابق خود باقی خواهند ماند فقط آقای سهيلی 
 .کشوروزير خارجه می  شود و آقای عامری وزير 

ديگری : شاه پرسيد. اگر اجازه دهيد ديگری انتخاب شود: آقای آهی استدعا کردند که
او که : شاه گفت. فروغی: آقای آهی اظهار کردند. يعنی کی؟ ما کسی را نداريم

قربان : آقای سهيلی گفت. خورد- پيرمرد است، از کار افتاده است، به درد نمی
شاه قبول نمی   . انجام می دهيم مقصود بودن يک سرپرست است، ما کارهايش را

آقای جم وزير دربار . اصرار از طرف هيأت شد، باالخره روی اکراه قبول کرد. کرد
منزل : جواب دادند که. تلفن کنيد منزل فروغی ببين هست يا خير: را خواست و گفت

برو آقای فروغی را بياور و با يک : انتظام رئيس تشريفات را خواست و گفت. است
با ما کار کرده، شخص بی اطالعی نيست، ولی به : بعد گفت! زود برو بيا . بيلاتوم

کلی چندين سال است از کار دور بوده و بايد حاال هفتاد سال داشته باشد، چون آن 
مرد امينی است، منتها آن اسدی او را : بعد گفت. کرد، پير بود- موقع که با ما کار می

 . خراب کرد
به ساعتش . ت است گذشته، شاه حوصله اش سر رفته استحاال ديگر يک ربع ساع

. نگاه کرد که از ساعت هشت که معموال ازهيأت خارج می شد، چند دقيقه گذشته بود
برای اين که . خواست برود و در نظر داشت که فروغی فردا صبح شرفياب شود

ن هم ايشا. مبادا از فکرش منصرف شود، از طرف ما اصرار شد که حاال خواهد آمد
قبول کردند، ولی باز آقای جم را خواستند که   تلفن بکن آمدند يا خير؟ آقای جم تلفن 

 . کردند و جواب آوردند که ربع ساعتی است حرکت کرده اند
بگوييد با اتومبيل توی باغ : به آقای جم گفتند. در اين موقع صدای اتومبيل هم بلند شد
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در اين . نمی توانند اين سربااليی را بيايندبيايند چون آقای فروغی پيرمرد هستند و 
اعليحضرت نسبت به آقای فروغی خيلی احترام . ضمن، آقای فروغی وارد شدند

بعد احوالپرسی . آقای فروغی اينقدر پير نيست که شما ها می گفتيد: بعد گفت. کردند
مشغول نوشتن و خواندن : کرد و پرسيد چه می  کند؟ آقای فروغی عرض کردند

 .ب می   باشندکتا
در اين موقع که وضع کشور را می  بينيد، مصلحت بود : اعليحضرت اظهار داشتند

کابينه تغيير کند و با مشورتی که با آقايان شد، به شما تکليف تشکيل کابينه می   شود 
آقای فروغی به . و اين آقايان تعهد کرده اند که نگذارند زيادی کار به شما صدمه بزند

البته اوامر مبارک قابل اجراست و اطاعت می شود، ولی چون من : دعرض رساندن
. از جريان کار سال هاست دور هستم، بايد بيشتر در کياست با من کمک شود

وزرا هم در اختيار شما هستند، هرکدام را : بعد گفتند. البته: اعليحضرت اظهارکردند
آقای فروغی . کابينه کنيد می  خواهيد، نگاه داريد و هر کدام را می خواهيد، وارد

البته آقايان همه مورد اطمينان . بنده سال هاست از کار دورم: اظهار داشتند
ً                                اعليحضرت  اند و کسی راهم شخصا  ندارم که بخواهم وارد کابينه کنم بعد .                              

اعليحضرت کابينه را اين طور معرفی کرد که  وزرا همانهايی که هستند باشند، فقط 
 .ارجه و آقای عامری وزير کشور خواهند بودآقای سهيلی وزير خ

بايد : بعد مدتی مذاکره در اطراف جريان جريان سياست نمودند و اظهار کردند که
    ً                                                                  فورا  به سفارتخانه   ها اعالم ترک مقاومت شود و شما فوری اعالن ترک مقاومت 

ييد و را همين امشب تهيه کنيد و برنامۀ دولت و وزرای دولت را به مجلس معرفی نما
. بعد قرار شد هيأت در باغ وزارت خارجه تشکيل شود. چون دير بود، از هيأت رفتند

به درب باغ که رسيديم، اتومبيل اعليحضرت می   آمد که با عجله . حرکت کرديم
دنبال هيأت به باغ وزارت خارجه آمده بودند، رسيد که امر کرده اند که مراجعت 

 .کنيم، فوری به قصر مراجعه کرديم
در خيابان باغ سعد آباد، اظهار کردند منظور اين بود که امشب اعالم ترک مقاومت 

برنامۀ دولت تهيه و فردا به مجلس اعالن ترک مقاومت گفته شود، بعد . الزم نيست
به باغ وزارت خارجه رفتيم و .      ً           مجددا  مرخص کردند. به سفارتخانه ها ابالغ شود
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   ً                                        دوا  تشکيل کابينه گفته شد که در روزنامه خود به روزنامه ايران ب. هيأت تشکيل شد
بعد برنامۀ دولت و شرحی که راجع به ترک مقاومت بنا بود اعالن شود، . درج کند

در اين موقع، چراغ  ها خاموش . تنظيم و اين امر تا نزديک ساعت يازده طول کشيد
. اثری نشد معلوم شد طياراتی بر فراز تهران آمده  اند، ولی. و سوت خطر کشيده شد

در شب پيش، . در اينجا الزم است يک نکته ای که فراموش شده، تذکر داده شود
که هيأت در کاخ تشکيل بود، ضمن اقداماتی که ] شهريور- ٤[يعنی سه شنبه شب 

مذاکره شد در حضور شاه انجام شود، يکی هم اين بود که به آمريکا متوسل شويم، 
رای مستر روزولت رئيس جمهور آمريکا تهيه يعنی تلگرافی قرار شد از قول شاه ب

شود و استمداد شود که دولتين روس و انگليس قشون خود را از خاک ايران خارج 
متن تلگراف توسط آقای منصور تهيه شد و مضمون آن اين بود که البته . کنند

عاليجناب از جريان سياست اخير دولتين روس و انگليس نسبت به ايران، اطالع 
ه با وجود قبول دولت ايران به اخراج آلمان  ها از ايران، مع الوصف قشون داريد ک

روس و انگليس، ناگهان به ايران حمله برده و شهرهای بال   دفاع را بمباران کرده 
اند و با وجود ترک مقاومتی که شده، مع   الوصف دست از حرکات خود برنداشته و 

ً                        مرتبا  شهرها را اشغال مينمايند علمدار دموکراسی دنيا هستيد، از دولتين  شما که.      
مزبور بخواهيد که چه مقصودی دارند و اقدام نمايند که هرچه زودتر قشون قوای 

 .روس وانگليس از ايران خارج شوند
معلوم شد تنها . اين تلگراف ترجمه شده و مدتی مذاکره شد از چه راهی مخابره شود

                  ً به اين مناسبت، اوال  . از راه لندن است راهی که با واشنگتن ممکن است تلگراف شود
ً                         سعی شد تلگراف کشف باشد نه رمز، ثانيا  لحن آن خيلی ترسيده نباشد جواب اين .                                     

تلگراف بدبختانه در ده پانزده روز بعد رسيد که مضمون آن را در موقع خود 
 .يادآوری خواهم کرد

بود، ] شهريور- ٦[ فردای آن شبی که کابينه آقای فروغی تشکيل شد و روز پنجشنبه
هنوز مشغول تراش صورت در شميران بودم . صبح ساعت هشت از خواب برخاستم

چون . که صدای طياره بر فراز تهران شنيده شد و بالفاصله صدای انفجار بمب آمد
منزل من در شميران، امامزاده قاسم بود و تهران خيلی خوب پيدا بود، باالی پشت بام 
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ره روسی هستند که چند بمب نزديک سلطنت   آباد و بی  رفته معلوم شد چهار طيا
 .سيم قصر قاجار انداختند

البته کسان من مرا منع . چون بنا بود ساعت هشت مجلس باشيم، به عجله لباس پوشيدم
. در مجلس هم باز صدای چند بمب آمد. نمودند، ولی اهميتی نداده به مجلس رفتم

وضعيت روحيۀ وکال . باز چند بمب انداخته اندمعلوم شد طياراتی که بعد رسيدهاند، 
در هر صورت، مجلس تشکيل شد، . همه بيمناک و وحشت زده بودند. خيلی بد بود

بعد بياناتی اظهار کردند که متن . آقای فروغی کابينه خود را به مجلس معرفی کردند
 :        ً            آنها ذيال  درج می  شود

 
خاطر آقايان نمايندگان محترم از نيات مقدس اعليحضرت همايون شاهنشاهی در «

                                   ً                                 بارۀ اصالحات و پيشرفت امور کشور کامال  مستحضر است و در ضمن برنامه هايی 
که مکرر از طرف دولت  های وقت پيشنهاد مجلس شورای ملی شده است، مالحظه 

مه تفصيلی حاجتی نمی  بيند و بنابراين دولت امروز به ورود در برنا. فرموده اند
همينقدر به استحضار خاطر نمايندگان محترم می رساند که با نهايت جديت در حفظ 

اصالحاتی که منظور ) ناخوانا(                              ً            سياست حسنه با دول خارجه مخصوصا  همسايگان و 
ً             ضمنا  خاطر آقايان . نظر اعليحضرت همايونی و عموم ملت است، خواهند کوشيد     

می سازد که چون بطوری که آگاهی دارند، دولت و ملت ايران  محترم را مستحضر
صميمانه طرفدار صلح و مسالمت بوده و می باشند، برای اين که اين نيت تزلزل 
           ً                                                             ناپذير کامال  بر جهانيان مکشوف گردد، در اين موقع که از جانب دو دولت شوروی 

صلح و سالمت گردد، و انگلستان اقدام به عملياتی شده که ممکن است موجب اختالل 
دولت به پيروی از نيات صلح   خواهانه اعليحضرت همايون شاهنشاهی، به قوای 
نظامی کشور هم اکنون دستور می دهد که ازهرگونه عمليات مقاومتی خودداری 
 نمايد، تا موجبات خونريزی و اخالل امنيت مرتفع شود و آسايش عمومی حاصل 

 »گردد
ی شد و رأی اعتماد داده شد، دولت از مجلس خارج و به بعد از اين که کابينه معرف

عمارت بادگر رفته، يادداشت هايی که راجع به ترک مقاومت بود، تسليم سفارتخانه 
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سپس، آقای فروغی سفير کبير شوروی و وزير مختار انگليس را پذيرفته، . ها گرديد
ران، ديگر مدتی مشغول صحبت بودند که با وجود ترک مقاومت از طرف قوای اي

 .ادامه عمليات خصمانه موردی ندارد
 

  وضعيت تهران و شايعۀ خروج شاه از پايتخت
 

البته جريان اين دو سه روزه مردم تهران را وحشت زده کرده بود، به طوری که عده  
ای در صدد خروج از تهران برآمدند و چون نفت و بنزين در تهران کم شده بود، از 

صادر شد که بنزين جز به کاميون                 هايی که  طرف وزارت دارايی دستور
ولی اين عمل مانع نشد که اشخاص به بهای خيلی گزاف . حامل گندم هستند، ندهند

     ً      مجددا  جلسه ] شهريور ٦[عصر . بنزين تهيه کنند و از تهران به سمت جنوب بروند
شده رسيده و حاکی از در کاخ سعدآباد تشکيل گرديد، تلگرافات زيادی که از واليات 

بمباران شهرها و نزديک شدن قوای روس به زنجان و آمدن قوا به شهسوار و بابل و 
آقای فروغی به عرض رساندند که مقصود اين آقايان از اين رفتار خارج . شاهی بود

شاه به وزير خارجه دستور داد هر چه زودتر آلمان ها را خارج . کردن آلمان هاست
روز . خبری نبود] شهريور ٧[جمعه صبح . يأت وليعهد هم حاضربوددرجلسۀ ه. کنند

در موقع خروج از حمام، طيارات شوروی را ديدم . را من به شهر آمده، حمام رفتم
که بر فراز تهران آمده و فقط مقدار زيادی کاغذ و بيانه خطاب به اهالی ايران که ما 

عصر جمعه، خبر . ده ايم، ريختندبا شما کاری نداريم، فقط برای اخراج آلمان ها آم
. کردند که جلسۀ فوق العاده ساعت چهار در باغ وزارت خارجه، تشکيل می ود

رئيس نظميه، رئيس . ساعت چهار به باغ وزارت خارجه رفتم، اعضای دولت بودند
ارکان حرب کل، رئيس ستاد جنگ و دو نفر معاونينش رئيس لشکر اول و دوم 

مذاکره در اطراف اين بود که اگر . مدی حاکم نظامی   تهرانپادگان مرکز و سپهبد اح
روس ها جلوتر بيايند و به سمت تهران بيايند، چه بايد کرد، آيا بايد جنگ بکنند يا 
خير؟ عقيدۀ نظاميان اين بود که بايد يک لشکر طرف کوه  های قزوين برود و يک 

ند، تا اعليحضرت های قم و در اين دو نقطه متمرکز شو- لشکر به طرف گردنه
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                             ً     يک عدۀ ديگر عقيده داشتند اصوال  خوب . همايونی و خانوادۀ سلطنتی از تهران بروند
دراين گيرودار، صاحب  . است دولت از تهران برود و اصفهان پايتخت شود

 .کشيدند و می  رفتند- منصبانی هم مثل سرتيپ زاهدی می آمدند سری می
ن جمع و اينها خبرچينی می کردند و هردم ازقرارمعلوم، درباشگاه افسران، افسرا

 .همديگر را تشجيع می کردند و بعضی می گفتند که بايد فرار کرد و رفت
تمام اعضای هيأت به اتفاق فرماندهان . خالصه ساعت شش به کاخ احضارشديم

لشکر يک و دو، حاکم نظامی  و رئيس ارکان حرب، به کاخ سعدآباد رفته، هيأت با 
باز اخبار تلگرافی واليات . همايونی و واالحضرت تشکيل شد حضور اعليحضرت

خوانده و تعليماتی شاه به وزارت خارجه داد که از نمايندگان انگليس و شوروی نتيجۀ 
در . ساعت هفت جلسه تعطيل شد. اقداماتشان و جواب های لندن و مسکو را بخواهيد

وقتی . صحبت می کردند باغ، اعليحضرت رئيس نظميه را خواستند و مدتی محرمانه
. از باغ خواستيم خارج شويم، با چند تن از وزرا پياده تصميم گرفتيم تا سر پل بياييم

اين اظهار قراول خيلی بی  . دم درب باغ، قراول گفت قدغن است کسی خارج شود
ً            تناسب و ضمنا  پر معنی بود در اين زمينه که ما مشغول صحبت با قراول بوديم، .             

ز عقب رسيد و با خنده به صاحب منصب کشيک چيزی گفت و مزاحم رئيس نظميه ا
امشب در اين قصر خبری است که گويا : من به دکتر سجادی و رفقا گفتم. ما نشدند

دستوری داده اند کسی از قصر خارج نشود و اقدام حرکت نظامی  ساعت هفت که 
 هنوز غروب هم نيست چه معنی دارد؟

ما پياده آمد، بعد سوار اتومبيل شده، خداحافظی کرد و  رئيس نظميه هم چند قدمی  با
مردم همه بهت زده واتومبيل های ما را که از عقب . ما تا ميدان تجريش آمديم. رفت

بطور دسته جمعی می  آمد، می  ديدند، تعجب می کردند، مثل اين که انتظار نداشتند 
يک امر غير مترقبی،  از سيمای مردم و حشت و انتظار. ما هنوز در تهران باشيم

ولی . به هر حال شده، به امامزاده قاسم و به منزل آمدم، رفقا هم رفتند. مشهود بود
                               ً                                          ساعت ده در باشگاه افسران، مجددا  جلسه هيأت دولت با شورای دفاع تشکيل شده و 
تا ساعت دو بعد از نصف شب، ادامه داشته، منتهی خوشبختانه به من خبری نداده 

 .بودند



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٥٦                                                                             ٢١    دق ، 

  

  

  

 
  بمباران تهران

 
که به وزارت دارايی رفتم، مديران کل و معاونين نزد من ] شهريور ٨[صبح شنبه 

چنين نيست، ما : گفتم. شاه و خانوادۀ سلطنتی به اصفهان رفتند: آمدند اظهار کردند
خير، اشخاص از ساعت ده شب ديده  اند مکرر اتومبيل : گفتند. ديشب در هيأت بوديم
 .سلطنتی که از سعدآباد خارج شده اندهای باری و سواری 

                                                         ً        حرکت آن نظامی درقصر در شب گذشته، مرا به شک انداخت که قطعا  موضوعی 
    ً                                                         ضمنا ، شب گذشته که در هيأت بوديم، ضمن اخبار، آمدن قشون روس به . تازه است

در هر صورت، صبح در وزارت دارايی ماندم چون کارهای زيادی . گرگان راشنيدم
ه راجع به رساندن گندم تهران، بايد تعليماتی داده می   شد و مراقبت داشتم به عالو
 .شديد می  شد

از . درحدود ساعت ده صبح، چند طيارۀ شوروی پيدا شده و شروع به بمباران کرد
قرار معلوم، از چند روز به اين طرف، يک عده از افسران جوان با حرارت، از اين 

به محض اينکه طيارات شوروی پيدا شدند، دو دورويی و بی تکليفی به ستوه آمده، 
توپ   های طياره . طياره ايرانی فوری پرواز کرده برای حمله به طيارات شوروی

در بدو امر، . زنی، برای پايين آوردن طيارات ايرانی، شروع به تيراندازی نمود
 .معلوم نبود اين تيراندازی توپخانه است يا صدای بمباران شديد

اعضای . ر اثر اين عمل، وضعيت کار در وزارتخانه های مختل شددر هر حال، د
وزارت دارايی يعنی حوزۀ وزارتی، تمام از اطاق  ها خارج و درب اطاق من 

دستور دادم درب زيرزمين های زير عمارت وزارتخانه را باز کنند . اجتماع کردند
خاموش شد و به  پس از نيم ساعتی، صدای تير توپ. که اعضا به آنجا پناهنده شوند

                      ً  اين رفتار روس  ها، اوال ، . ديدم آقايان همه جمعاند و همه سراسيمه. هيأت رفتم
     ً                 ً                        ثانيا ، اين افسران قطعا  جنجالی را ايجاد خواهند . برخالف مذاکرات روزهای قبل بود

در اين بين تلفنی از سعد آباد رسيد و آقای سهيلی را شاه پای تلفن خواست و . کرد
چرا بايد روس ها اين حرکات را بکنند؟ و دستور داد : عه پرسش کرد کهراجع به واق
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بعد از . آقای سهيلی به سفارت روس رفت. فوری با سفارتخانه ها مذاکره شود
سفير روس مدعی است از طرف طيارات شوروی بمبارانی : مراجعت اظهار کرد

 .يران بوده استنشده و بمب  هايی که افتاد مال خود ايران بوده و از طيارات ا
آقای سرلشکر نخجوان و آقای سرلشکر ضرغامی  به هيأت حاضر و پيغام شاه که به 
آقايان دستور داده بود که تحقيق شود چرا باز روس  ها بمب به تهران ريخته اند، 

آقايان اظهارداشتند . به آقايان گفته شد سفير شوروی اين طور اظهار می  کند. آوردند
شد فوری آتاشه های نظامی روس و انگليس با آقای سرلشکر قرار . خالف است

نخجوان و يکی دو نفر ديگر از آقايان وزرا، به محلی که بمب افتاده که می  گفتند 
آقايان . نزديک کوره های آجرپزی بيرون شهر است، رفته و معاينه محلی نمايند

دند و به اتفاق مرآت وزير فرهنگ و آقای رام رئيس اداره کل کشاورزی، مأمور ش
بعد ازنيم ساعت که . آقايان و اتاشه  های نظاميشوروی و انگليس، به محل رفتند

مراجعت کردند، تکه  های بمب را همراه آورده بودند، اظهار داشتند دو عدد بمب در 
سر کوره افتاده و در نتيجه دونفر عمله را کشته و تکه های بمب که همراه بود، 

 .مارک شوروی داشت
خالصه اين عمل صبح و رفتن . ار شد آقای سهيلی برود با سفارت مذاکره کندقر

خانواده سلطنتی شب گذشته از تهران، مردم شهر را خيلی مضطرب کرده بود و 
      ً        مخصوصا  که چند . گروه بيشماری از مردم تهران به سمت اصفهان حرکت کردند

ر را ديده بودند که از قم به خبر از قم رسيد که خانوادۀ سلطنتی و آقای جم وزير دربا
 .سمت اصفهان می  رفتند

. تومان رسيده بود ١٥جيره بندی بنزين وسيلۀ سؤاستفادۀ اشخاص شده و حلبی به 
. درهر صورت، وضعيت شهر از صورت عادی خارج و دکاکين تمام بسته شده بود

تند، به رفت و آمد بين شهر و شميران خيلی مشکل و اشخاصی که اتومبيل دولتی نداش
از مردم زيادی عده . رفتند  واسطۀ نداشتن بنزين ونبودن اتوبوس،ناچارباگاری می

گاری برای . شهری که شميران بودند، همان روز شروع به آمدن به شهر کردند
اين . رالل رسيده بود ١٠٠و  ٨٠رال، بود به  ٢٥الی  ٢٠اسباب  کشی که معموال 

کرده، بعضی از کارمندان دولت ترک  وحشت و نگرانی به خود دولت هم سرايت
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از آقايان وزرا هم برخی  ها عقيده داشتند که خوب . خدمت کرده، به اصفهان رفتند
است منتظر نشد و رفت و برخی  ها عقيده داشتند تا محل هست، خوب است شاه و 

از جمله کسانی که اعتقاد به رفتن داشت، آقای علم . دولت به اصفهان برود
وزير پست و تلگراف بود که چون با آقای قوام شيرازی وصلت ) الملکاميرشوکت (

خانوادگی داشت و اطالع از رفتن خانوادۀ سلطنتی داشت، عقيده مند بود که بايد رفت 
ً                     و طرز صحبتش طوری بود که ما يقين کرديم که او قطعا  ظهر يا شب، تهران را                                                  

 .ترک خواهد گفت
شب گذشته که ملکه با شمس و . فته شوددراين جا يک نکته هم فراموش نشود گ

اشرف پهلوی و ساير خانم  ها و بچه  ها، عازم اصفهان بودند، آقای علی قوام داماد 
شاه که اشرف پهلوی عيالش بود، از رفتن به اصفهان خودداری و حتی از دادن بچۀ 

حش خود نيز کوتاهی و مقاومت کرده بود و درموقع سوار شدن، کارشان با ملکه به ف
و اين حکايت را که اگر صد در صد صحيح نبود، همان روز . و ناسزا هم رسيده بود

دانستند، چون مناسبات قوام با  اشخاص حمل به زوال دولت و قدرت پهلوی می
گفته می شد که قوام از جريان بعضی کارها اطالع دارد . انگليس ها که معلوم است

 .است که پسرش تا اين اندازه جسور و گستاخ شده
در هر حال، چون تا دو ساعت بعد از ظهر در هيأت بودم، ناچار برای صرف ناهار 

بعد از ظهر . به منزل رفته و قرار شد عصر زودتر، دومرتبه در هيأت حاضر شويم
که منزل رفتم، به فکر افتادم که مقداری از اثاثيۀ خود را از شميران به شهر بفرستم و 

برای اين منظور کاميونی با . ی ديگر در شميران بمانيمبا مختصر اثاثيه ای تا چند
بهای بسيار گزاف اجاره کرده بودم و مشغول جمع کردن اثاثيۀ زائد بودم که آقايان 
عضدی معاون وزارت دارايی و دکتر امينی رسيدند و اظهار داشتند که وضعيت 

ايند و شاه خيلی خراب است، ممکن است امروز عصر تا فردا، روس ها به تهران بي
چون دستوراتی به نظاميان داده  اند که يک عده بروند .        ً                هم قطعا  امروز خواهد رفت

 .گردنه حسن آباد پست بدهند که شاه عبور کند
همسايه من معتمدالسلطنه، برادر وثوق الدوله هم که داماد افسری دارد به اسم 

کرد که تصريح - فوالدوند و سروان است، ادعای ارائۀ حکم عمومی قشون را می
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داشت شاه به اصفهان می  رود و بايد تمام نظاميان وظيفه که دعوت شده  اند، اخراج 
آقايان به من پيشنهاد کردند که تا مجال است، اتومبيل هم حاضر است، با . شوند

من که نخواهم کرد، چون عضو دولتم چطور : من گفتم. خانواده به اصفهان برويم
ولی بی ميل نيستم که خانواده   ام را بفرستم از تهران  ممکن است ترک خدمت کنم،

مادامی  که من در تهران هستم، حرکت : با خانم مشورت کردم، ايشان گفتند. بروند
 .نخواهند کرد

هيچ قرينه  ای برای رفتن شاه : من گفتم. آقايان عضدی ودکتر امينی اصرار کردند
آن وقت می  رويم، . دولت هم خواهد رفت                           ً به عالوه، اگر شاه برود، طبعا  . نمی   بينم

. رئيس نظميه رفته، اکثر افسران ارشد رفته اند: چرا حاال عجله کنيم؟ اظهار داشتند
امروز صبح ديدم که چند کاميون اثاثيۀ آقای سرلشکر : حتی آقای دکتر امينی گفت

توضيح . (ضرغامی  را بارمی  کرد، حتی درشکۀ بچه او را و مشغول حرکت بود
ين که رفتن خانوادۀ سرلشکر ضرغامی  صحيح بود و عروس ايشان بين راه قم و ا

 .)اصفهان چون حامله بود، فارغ شد
آقايان چاره انديشی که . من حاضر نيستم، در هر صورت خواهم ماند: به آقايان گفتم
                ً فرستيم اگر واقعا   پس چند حلب بنزين برای تو تهيه می کنيم و می: کردند، گفتند

ت غير عادی شد، وسيلۀ حرکت داشته باشی و قرار شد شب دوباره به منزل وضعي
 .بنده آمده و من به آقايان نتيجۀ اقدامات و اخباری که هست اطالع دهم

 
  اصرار شاه به خروج از پايتخت

 
     ً                              مجددا  به عمارت هيأت رفتيم و آقايان ] شهريور ٨[در هر حال، ساعت سه عصر 

ً          وزرا متدرجا  حاضر شدند يقين کرديم به . آقای علم تا ساعت چهار نيامده بود.            
 اصفهان رفته است وحرکات اين دوسه روزه ووعده هايی را که می   دانند حضرات 

همه انتظار داشتيم هر دقيقه خبر بدی . به تهران نخواهند آمد، همه را سست می  کرد
اخبار تلگرافی حاکی از آمدن قشون روس تا نيشابور و سبزوار و دامغان و . برسد

سمنان و حتی فيروز کوه بود و نيز يک عده از قشون انگليس از طرف کرمانشاهان 
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در اين گيرودار، سفير آمريکا تقاضای وقت مالقات از آقای . به سمت همدان و مالير
خبر خيلی : به هيأت آمد و اظهار داشت. فوری تقاضا شد به هيأت بيايند. سهيلی کرد

ً                            محرمانه و مهمی دارم و آن اين است که قطعا  قشون روس و انگليس به تهران                                          
امروز هم يادداشتی برای آقايان رسيده و مشغول ترجمه می باشند، ولی . نخواهند آمد

 .بگيريد و رفت اظهار داشت اين خبر را از من نشنيده
بعد از مشاوره، گفته شد مانعی . مذاکره شد که اين موضوع به شاه گفته شود يا خير

البته گفتن . آقای فروغی با تلفن مراتب را به شاه عرض کرد. ندارد به شاه گفته شود
اين خبر موجب شد که هريک ربع يک مرتبه، تلفن از شاه می                 شد که 

آقايان رسيده يا خير و چون نمی  شد به آقايان اطالع داد، چون سفير يادداشت های 
آمريکا درخواست کرده بود خبری که داده محرمانه بماند، ناچار در حالت 
اضطراب، جواب  های هنوز معلوم نيست، خبری نيست، از طرف آقای سهيلی يا 

  ً              کا  از سفارت روس تا ساعت پنج و نيم بود که تلفنی مشتر. آقای فروغی داده می  شد
و انگليس رسيد که آقايان ميل دارند فوری آقای فروغی و آقای سهيلی را مالقات 

ماها به اطاق ديگر رفته، آقايان فروغی و سهيلی مشغول . به آقايان وقت داده شد. کنند
البته خيلی همه مضطرب بوديم که موضوع چيست، البته . پذيرايی آقايان شدند
در همين موقع باز طيارات شوروی پيدا . کا قدری اميد  بخش بوداظهارات سفير آمري

در اين موقع مکرر از دربار . شدند، ولی اين مرتبه فقط به ريختن کاغذ اکتفا کردند
فقط برای اسکات شاه گفته شد که به عرض رسانند آقايان سفير . تلفن می  رسيد

 .ه اندشوروی و وزير مختار انگليس آمده  اند و يادداشت آورد
بعد که آقايان نمايندگان رفتند، به اطاق هيأت رفتيم، . اين مالقات دو ساعت طول کشيد

متن يادداشت  ها که به روسی و انگليسی بود، با رقيمۀ غير رسمی                 و 
البته معلوم است عجله و اضطراب هر . يک نقشه ايران که آورده بودند، مالحظه شد

عين يادداشتها . گويند و چه ميخواهند چقدر بود- ودتر بفهميم چه میکدام از ماها که ز
.                                                         ً               درموقع خود که به مجلس داده شد وشرح آن نوشته می شود، عينا  درج خواهيم کرد

فقط من باب تذکر گفته می  شود که خالصه اين بود آلمانی  ها از ايران بروند، 
وس و انگليس از ساعتی که سفارت آلمان و ايتاليا از ايران خارج شود، قشون ر
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در هر صورت، شروع شد به ترجمۀ . تعيين کرده   اند تا خاتمه جنگ خواهند ماند
اين . تحت اللفظی يادداشت   ها برای اين که حاضر باشد که بشود به عرض برساند

 .ترجمه يک ساعتی طول کشيد
به آقای شکوه اگر موضوع زياد طول دارد، : تلفنی از دربار رسيد که شاه می  گويد

االن ترجمه حاضر و : جواب داده. دستور داده اند فردا صبح به ايشان مراجعه شود
 . هيأت شرفياب می  شود

به محض اين . خالصه ساعت شش و نيم عصر، باالجتماع به قصر سعد آباد رفتيم
که اتومبيل وارد باغ سعد  آباد شد، جلو درب عمارت کاخ سفيد، اتومبيل شاه و 

شاه ديده شد که شنل خود را داشت از دست پيشخدمت می  . ها حاضر بودشاهپور
در اتومبيل ديگر . گرفت که سوار اتومبيل شود و پايش روی رکاب اتومبيل بود

اتومبيل                 های . وليعهد هم منتظر بود که تا شاه سوار شود. شاهپورها بودند
ندکه يادداشت  ها رسيده است و حاضر آقای فروغی جلورفتند وعرض کرد. ما ايستاد

. چند قدمی عقب رفت. شاه ايستاد، خواست صحبت کند، ديد نظاميان ايستاده اند. است
بسيارخوب، يادداشت  ها را مطالعه کنيد و هر جوابی : جلوی درب باغ گفت

من چون خسته هستم، در نظر گرفته  ام چند روزی با . مصلحت است، تهيه نماييد
              ً               ً                          به شکوه هم قبال  گفته بودم رسما  ابالغ کند که هيأت دولت با . اصفهان بروم وليعهد به

مجلس، کارها را که با آقايان تمام کردند، ما به تهران مراجعت خواهيم کرد، چون 
شايستۀ اساس سلطنت نيست که قشون اجنبی به پايتخت بيايند و ما در آنجا باشيم، البته 

را با تلگراف مستحضر ساخته و کسب دستور خواهيد از هراقدامی  که می  کنيد ما 
 .نمود

آقای فروغی اظهار . اين اظهار که هيچ انتظار آن نمی   رفت، موجب بهت ما گرديد
خوب است اين يادداشت  ها را توجه بفرماييد، اگر باز تصميم به رفتن داشته : داشتند

فروغی عرض . بگوييدخالصۀ آن را : شاه قبول نکرد و گفت. باشيد، مانعی ندارد
اين جا جلو درب باغ مناسب نيست، استدعا می  کنم به عمارت تشريف فرما : کرد

 .شويد
از طرف همۀ ماها باالجماع استدعا شد چند دقيقه به عمارت . شاه ابا و امتناع داشت
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کم کم، شاه حاضر شد .     ً                                    ضمنا  از آقای وليعهد هم همين استدعا می شد. تشريف بياورند
در اين ضمن، آقای فروغی که ديد زمينه حاضر شده است، استدعا . ت بيايدبه عمار

        ً                                                                کرد اصوال  رفتن را موقوف کنند و اصرار زياد کرد که رفتن شاه در اين موقع به 
             ً                                                            اصفهان، مسلما  مايۀ اغتشاش می گردد و بهترين بهانه خواهد بود که قشون روس و 

که باالخره شاه متوجه شد که رفتن  انگليس وارد تهران شوند و به قدری الحاح کرد
قبول کرد، ولی به . او ممکن است اثرات بدی داشته و به ضرر خودش تمام شود

پس تو برو، چون منتظر ما هستند و يک زن و بچه را نمی  شود تنها : وليعهد گفت
 .گذاشت

اين  مدتی هم در.           ً                                                   وليعهد جدا  استنکاف کرد که من اطمينان ندارم شاه را تنها بگذارم
باالخره شاه عصبانی شد، به وليعهد گفت با تغير که حکم می کنم . زمينه مذاکره شد

آقای آهی قدری مکث . تو با شاهپورها بروی و خودش به سمت عمارت حرکت کرد
خالصه . کرده و با وليعهد شروع کرد به صحبت کرد و اصرار به اين که او هم نرود

. يأت هميشه تشکيل می                 شد رفتيمشاه و ما به کاخ سفيد، همانجا که ه
من می  : فروغی صورت يادداشت  ها و نقشه را در آورد، خواست بخواند، شاه گفت

 .بهتر هم اين است که نرود: گفته شد. دانم اين بچه به ما عالقمند است و نخواهد رفت
    ً                                                          ضمنا  ناگفته نماند که در باغ، از کسانی که شاه را به رفتن تهييج . بنابراين شاه قانع شد

ميکرد، خود وليعهد بود که خيلی عجله داشت و گويا وحشت و ترس او را وادار به 
که بعد معلوم شد همان ) امير شوکت الملک(از وزرا هم آقای علم . اين کار می کرد

شتند که ساعت هشت شب به اصفهان بروند و ميل داشت که شب قرار با آقای قوام دا
 . شاه رفته باشد که آنها بعد بروند

به وليعهد اطالع داده شد و ايشان هم . پس به وليعهد بگوييد بيايد: خالصه شاه گفت
                                                ً                     آقای فروغی خالصۀ يادداشت  ها را توضيح داده و ضمنا  نقشه را نشان داد که . آمدند

مازندران و گرگان و قزوين و گيالن و آذربايجان و منطقۀ  منطقۀ اشغالی روس،
بعد از خواستن توضيح که اين . اشغالی انگليس ها کرمانشاهان و خوزستان است

قشون از اين منطقه هم جلوتر خواهند آمد يا خير، در اين منطقه  ها کارهای داخلی 
ت، يک مرتبه يک کشور با ما خواهد بود و آيا قوای امنيه و نظميه خواهيم داش
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پس امالک ما چه می : گفت.                         ً                       عبارتی شاه گفت که حقيقتا  مايۀ تأسف و تعجب گرديد
 .شود؟ اين نقاط که تمام امالک ما است

بسيار خوب، ببينيد اگر مصلحت است قبول : بعد مثل اين که باز اطمينان ندارد، گفت
وليعهد هم . اهيم رفتبا اين ترتيب بودن ما در تهران ضرورتی ندارد و ما خو. کنيد

از کجا اطمينان به حرف آقايان می شود کرد؟ مگر : ازاين نظر بدش نمی  آمد، گفت
. اينها قول ندادند که ديگر شهرهای ما را بمباران نکنند، امروز باز بمباران کرده اند
                              ّ                                                  تا راه باز است بايد رفت، و اال  اگر اينها آمدند و راه  های جنوبی تهران را گرفتند،

 .ديگر نمی شود رفت و ما را در تهران محاصره خواهند گرفت
آقای فروغی جواب بسيار منظمی  دادند و آن اين بود که فرض کنيد راه تهران به 

تمام سرحدات ما در دست آنهاست . جنوب باز باشد، راه کشور به خارج که باز نيست
. رای آنها فرق نمی کندو اگر آنها چنين نظری داشته باشند، چه تهران چه اصفهان ب

به عالوه، هنوز ما دليلی نداريم که حرف های آنها را باور نکنيم، مگر ما آنها را 
مجبور کرديم که اين يادداشت  ها را بدهند؟ اگر اين يادداشتها را تا بيست روز ديگر 

اين به عالوه، اگر در . هم نمی  آوردند، ما که وسيله نداشتيم از نظر آنها چيزی بفهميم
 .توانستيم کاری بکنيم- يادداشت ها اشغال تهران هم پيش بينی شده بود، مگر ما می

به وليعهد . روم- من خواهم ماند و نمی: باز مذاکرات زيادی شد، باالخره شاه گفت
ما که وسيله نداريم در تهران بمانيم، آشپز و : او هم استنکاف کرد و گفت. گفت برود

کن است از وزارت خارجه آشپز و سرويس و پيشخدمت مم: گفته شد. همه رفته اند
ً                                 قطعا  ما نخواهيم رفت و به وليعهد گفتند: باالخره شاه گفت. بياورند پس برو به :     

دستور چه می  شود؟ شاه : وليعهد باز گفتند. شاهپورها بگو که آنها فوری بروند
م نکنند و ديگران بگو اقدا وبرو با تلفن به سرلشکر ضرغامی : فکری کرد و گفت
 .وليعهد بيرون رفت

ما اول نفهميديم مقصود از دستور چه بود، ولی روز بعد فهميديم که عصر آن روز، 
لشکر اول و دوم موضع  . رود- حکم عمومی  به قشون داده بود که شاه به اصفهان می

 های نظامی  و گردنه  های حسن آباد و علی آباد را محافظت می                 کنند تا
ً                                                       ضمنا  حکم شده که کليه نظاميان وظيفه را که احضار کرده بودند، . شاه عبور کند     
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در نتيجۀ اين حکم، از قرار معلوم، از غروب آن روز، تمام سربازخانه . اخراج کنند
افسران بی همه . های خالی شده بود، به طوری که اسب ها بی سرپرست مانده بودند

گ  ها را به يغما و با کاميون  های قشونی، برده چيز هم تمام خواربار و ملزومات هن
يک . های تهران متالشی شد- خالصه، پنجاه هزارنفر قشون حاضر سربازخانه. بودند

عده رفتند به گردنه های بين راه برای رفتن شاه، يک عده  ای مرخصی، يک عده هم 
ده بود را مطالعۀ شاه به کلی قشونی که در تهران مان- فرار کردند و اين حرکت بی

گرچه قشونی که ترتيب ندارد و افسر خوب ندارد و مردمش وظيفه . متالشی کرد
خالصه شاه زنگ زد، عباس . شناس نيستند، به همين روز هم بايستی می افتاد

سرايدار آمد چون پيشخدمت  ها همه رفته بودند، به او دستور داد که ما نخواهيم 
 .شد از کافه شهرداری شام برای شاه برده اند بعد معلوم. رفت، برای ما شام تهيه کن

به سپهبد و وزير جنگ و سرلشکر ضرغامی          : وليعهد به اطاق آمد، شاه پرسيد
بسيار خوب : در هر صورت، شاه گفت. بلی: دستور دادی؟ وليعهد اظهار کرد

 از قزوين و                                                    ً من با اصول اين يادداشت  ها موافقم، ولی سعی کنيد اقال  . مطالعه کنيد
منتها در . ها ما قشون داشته باشيم- مازندران قشون روس برود و در اين منطقه

ً               سربازخانه  ها و درکرمانشاهان هم ما قشون داشته باشيم و مسلما  در امور داخلی                                                             
: چون قدری تأمل ما را ديدند گفتند. برويد مشاوره کنيد: بعد گفتند. خودمان آزاد باشيم

من وقتی گفتم نمی   روم، . ه من می  خواهم بروم؟ اينطور نيستکنيد ک- خيال می
 .نخواهم رفت، ولو خطری برای من باشد

چون امر صريح بود، ما هم اطاعت کرده از قصر خارج شديم، ولی با افکار 
بعضی از آقايان عقيده داشتند شاه ما را گول زده و خواسته است از چنگ ما . پريشان

برخی ديگر عقيده . که ما رفتيم، او هم خواهد رفت خالص شده، به محض اين
بنده که منزل رفتم، گفتند منزل . خالصه، قرار شد شب را به منزل برويم. نداشتند

آنجا رفتم، همه . معتمدالسلطنه، عضدی و دکتر امينی هستند و منتظر من می باشند
 .گفتند کار تمام شد، شاه رفت، بايد فوری ما هم بايد برويم

اينطور نيست و تا االن که ساعت نه است، شاه هنوز درکاخ سعدآباد : من گفتم هرچه
حتی سروان فوالدوند داماد معتمدالسلطنه که نظامی  . خير: است، آقايان می  گفتند
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    ً                                                   رسما  در قشون ابالغ شد که شاه به اصفهان می رود و ساعت شش : است، می  گفت
 .و نيم گفتند شاه رفته است

اگر مصلحت نيست من چيزی : ضدی و امينی محرمانه به من گفتندبعد آقايان ع
رفتيم منزل، . بگويم در حضور معتمدالسلطنه و دامادش، بهتر است به منزل ما برويم

ً           به آقايان اطمينان دادم که شاه قطعا  نخواهد رفت ً    قشون روس و انگليس قطعا  به .                                                          
مئن شده و رفتند و به اين آقايان مط. تهران نخواهند آمد و يادداشت رسمی دادند

ترتيب، قسمت اول اين نمايشات تمام شده و شاه شايد مطمئن شد که با اين ترتيب باز 
  .خواهد ماند و نگرانی عموم هم رفع گرديد

 
 .، خواهم نگاشت»قسمت دوم«دنبالۀ اين يادداشت ها را بعد، تحت عنوان 

 
 

  قسمت دوم
 

يادداشت  ها را آقای سهيلی و آقای ، قرار شد متن ]شهريور ٩[روز بعد صبح 
فروغی مطالعه و ما هر کدام به وزارتخانه خودمان برويم و نزديک ظهر، به هيأت 

موضوعی که ازهمه . صبح به وزارت دارايی رفتم. حاضر شويم، برای مشاوره
بيشتر خيال مرا ناراحت داشت، موضوع غلۀ تهران بود که با وجود قشون روس در 

ری از کاميونها که می  رفت، رساندن جنس به تهران جای نگرانی قزوين و جلوگي
ناچار يک عده ای از مأمورين وزارت دارايی را مأمور کردم که به دهات . بود

اطراف بروند برای جمع آوری جنس و قرار گذاشتم مالکين اطراف تهران هم دعوت 
. ه شهر آورده شودشوند که تعهدی سپرده، خودشان هرچه ممکن باشد، گندم تهيه و ب

 ٨در اينجا بی مورد نيست متن يادداشت های سفارت انگليس و روس که روز 
 .شهريور به وزارت خارجه ايران داده شد، نقل شود

 
 ١٣٢٠شهريور ٨نامۀ سفارت شوروی و انگليس 
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ً            ً                                   آقای وزير، محترما  بطوريکه قبال  هم تذکر داده شد، خاطر جنابعالی را  –١«                  
که دولتين اعليحضرت پادشاه انگلستان و شوروی، هيچ نقشه  مستحضر می  سازيم

برعليه استقالل و يا تماميت ارضی ايران ندارند و علت اين که مجبور شده          
اند اقدامات نظامی  بعمل آوردند، اين بوده است که دولت ايران توجهی به پيشنهادات 

اقدامات بر عليه خود ايران اتخاذ نگرديده، ليکن، اين گونه . دوستانه آنها ننموده است
فقط برعليه تهديد اقدامات ممکنۀ آلمانی هايی بوده که درنقاط مهم تمام کشور ايران 

                     ً                                     چنانچه دولت ايران فعال  حاضر به تشريک مساعی باشد، علت ندارد . قرار گرفته اند
 .که عمليات خصمانه ادامه پيدا نمايد

انگلستان و شوروی، خواستار بعضی ضمانت          دولتين اعليحضرت پادشاه  –٢
                     ً                                                        هايی می  باشند که فعال  دولت ايران در حقيقت مايل به انجام تقاضاهای عادالنه آنها 

 :تقاضاهای مزبور به قرار زير است. هستند
دولت ايران بايد امر صادر نمايد که قشون ايران بدون مقاومت بيشتری از  –الف 

خطی که از خانقين، کرمانشاهان، خرم  آباد، مسجد سليمان، هفت گل، شمال و شرق 
در . گچساران و از آنجا به بندر ديلم که در خليج فارس واقع است، عقب نشينی نمايد

شمال قشون ايران بايد ازنقاط اشنو، حيدر آباد، مياندوآب، زنجان، قزوين، خرم آباد، 
نقاط . گرگان، عقب نشينی کند –لی آباد شهسوار، بابل، زير آب، سمنان، شاهرود، ع

 .                  ً                                 نامبردۀ باال، موقتا  بوسيله قشون شوروی اشغال خواهد شد
دولت ايران بايستی در ظرف يک هفته کليه اتباع آلمانی به استثنای اعضای  –ب 

حقيقی سفارت آلمان و چندين نفر اشخاص فنی که در بنگاه   های مجاز است يا 
ن خارج نموده و صورت اسامی آلمانی های مزبور را برای نظامی  نباشند، از ايرا

 .موافقت نمايندگان سياسی انگليسی وشوروی در تهران، تهيه نمايد
 .دولت ايران بايستی تعهد نمايد که اتباع آلمانی ديگر به خاک ايران وارد نشوند –ج 
شامل ادوات دولت ايران بايد تعهد نمايد که مانعی در راه حمل و نقل لوازم که  –د 

جنگی نيز خواهد شد و از راه خاک ايران بين نيروهای انگليس و شوروی بعمل 
خواهد آمد، قرار نداده و بلکه تعهد نمايد وسايل تسهيل حمل و نقل اين قبيل لوازم را 

 .شوند، فراهم سازند- که بوسيله راه خط آهن و يا از طريق هوا حمل می
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 وی موافقت می  نمايند کهدر مقابل دولتين انگليس و شور – ٣
 .حقوق مربوط به نفت و غيرۀ ايران را کمافی السابق بپردازند –الف 
 .وسايل تسهيل لوازم مورد احتياجات اقتصادی ايران را فراهم سازند –ب 
پيشروی زيادتر نيروهای خود را متوقف ساخته و به محض اين که وضعيت  –ج

 .ايران خارج نمايندنظامی  اجازه دهد، قشون خود را ازخاک 
عالوه بر اين، دولت ايران تعهد می  نمايد که بی طرفی خود را ادامه داده و هيچگونه 
عملی که برخالف منافع دولتين انگليس و يا شوروی باشد، در اين مبارزه که براثر 

 ».تجاوز آلمان بر آنها تحميل گرديده است، ننمايند
ً           نامۀ سفارت شوروی تقريبا  همين مضمون        ّ                           بود، اال  اين که به جای حق مربوط به                         

 .نفت، دولت شوروی موافقت با پرداخت حق االمتياز شيالت بحر خزر را نموده بود
شهريور مورد مطالعه قرار گرفت باالخره جوابی  ١٠و  ٩نامه های مزبور در روز 

از طرف دولت تهيه و پس از اين که خالصۀ آن به عرض شاه رسيد به اين مضمون 
 :شد داده

 
 دهم شهريور«

 آقای وزير مختار 
آن جناب اشعار می  دارد اينکه مرقوم شده  ١٣٢٠شهريور  ٨      ً              محترما  در پاسخ نامۀ 

است دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان و دولت اتحاد جماهير شووری هيچ قصدی 
بر عليه استقالل و تماميت خاک ايران ندارند و در صورتی که دولت ايران حاضر 

مکاری باشد عمليات خصمانه ادامه نخواهد يافت، دولت ايران از اين اظهار برای ه
رسمی اتخاذ سند می نمايد و با اعتماد کامل انتظار دارد از اقدامات آن دو دولت 
ً                                                            چنانچه صريحا  وعده داده اند، هيچ نوع لطمه  ای به استقالل کامل وتماميت خاک              

ده     اند دولت ايران تضمين کند که منافع ايران، وارد نخواهد آورد واينکه اظهار کر
                                                     ً                       حقۀ آنها را رعايت خواهد کرد، دولت شاهنشاهی ايران کامال  اطمينان می  دهد که نه 
در گذشته و نه در آينده، هيچ قصد نداشته و ندارد که منافع حقۀ آن دو دولت در ايران 

ر بين بوده و مختل شود، يا اقدامی   برخالف دوستی و مناسبات همجواری که د
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 :اما در باب تقاضايی که در نامۀ مزبور از دولت ايران نموده اند. هست، بعمل آيد
اينکه تقاضا کرده اند دولت ايران به قوای خود امر دهد به طرف شمال و مشرق  –١

خطی که از نقاط خانقين و کرمانشاه و خرم آباد، مسجد سليمان، هفت گل، گچساران 
لم می  گذرد، عقب بکشد و قوای دولت انگلستان در نواحی و رامهرمز و بندر دي

جنوبی و غربی اين خط آقامت کنند و نيز دولت ايران قوای خود را به طرف جنوب 
از مغرب به مشرق از قصبۀ اشنو در جنوب غربی رضائيه و حيدرآباد و مياندوآب 

ی خزر و در جنوب درياچه رضائيه و زنجان و قزوين و خرم آباد در جنوب دريا
بابل و زير آب و سمنان و شاهرود و علی  آباد در مشرق بگذرد، به عقب بکشند و 
                ً                                                          قوای شوروی موقتا  در نواحی واقعه در شمال اين خط اقامت کنند، اظهار می   شود 
                  ً                                                      که دولت ايران اصوال  اين پيشنهاد را برای مدتی که اوضاع جنگ کنونی ايجاب می 

ن يقين دارد که خود دولتين هم قصد دارند نواحی که در                       ً   کند، می   پذيرد و ضمنا  چو
ً                                                  آنجا قوای خود را موقتا  اقامت می  دهد، وسيع باشد و نيز نظر به مالحظاتی که                        
ً                                                                شفاها  گفته شد، تقاضا می   کند درجهت جنوبی، حدود ناحيۀ منظور نظر طوری       

قسمت شمال  معين شود که شهرهای خرم آباد، دزفول در آن ناحيه واقع نشود و در
 .هم شهرهای قزوين، زنجان و شاهرود از اين خط خارج شود

 :در اين موضوع الزم است نکات زير را اشعار بدهد
دولت شاهنشاهی تصور می  کند دولت انگلستان موافقت دارد که قوای ايران  –الف 

 .شهر کرمانشاهان راتخليه نکند
خود تصريح کرده  اند، مسلم است که بنا بر اصلی که آن دو دولت در آغاز نامۀ  –ب 

در نواحی که قوای دولت شوروی يا بريتانيای کبير آقامت خواهد کرد، متعلقات دولت 
                ً                                                         و ملت ايران کامال  محفوظ و اختيارات دولت ايران، برحسب استقالل تام خود، راجع 

ز                                                 ً                     به وظايفی که نسبت به امور کشور برعهده دارد، کامال  برقرار خواهد بود و ا
طرف قوای آن دو دولت به هيچ وجه عملياتی که منافی با آن اختيارات باشد، واقع 
نخواهد شد و ادارات دولتی و ملی ايران، آزادانه به وظايف خود مطابق مقررات 
کشور ايران، عمل خواهد کرد و قوای شهربانی و امنيه نيز مشمول همين اصل 

 .خواهد بود
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حاد جماهير شوروی هرجا اقامت دارند، از حيث قوای دولتين انگلستان و ات –ج 
تدارک خواروبار و لوازم زندگی و مسکن و ساير حوايج، بر دولت ايران تحميلی 
نخواهند داشت و تهيۀ وسايل مزبور به عهدۀ خودشان خواهد بود و در قسمتی که از 

 .يش نيايدداخله تهيه می نمايند، بايد مطابق مقررات کشور به طريقی باشد که مضيقه پ
مأمورين دولتين انگلستان و اتحاد جماهير شوروی، در نقاطی که قوای آنها  –د 

اقامت دارد، دستورهای الزم خواهند داد به اين که قوای مزبور و افراد آنها، حتی 
االمکان تماس با اهالی نداشته باشند تا از وقوع احتمالی قضايای نامطلوب احتراز 

 .شود
کرده اند دولت ايران در ظرف يک هفته، تمام آلمانی          اين که تقاضا  – ٢

ها را به استثنای کارمندان سفارت آلمان و بعضی متخصصين فنی که کار آنها 
مربوط به وسايل ارتباط با اعمال نظامی نباشد، از ايران خارج نمايند، اشعار می  

م می  دارد و چون خروج آنها بايد دارد دولت ايران موافقت خود را با اين تقاضا اعال
از راه هايی باشد که قوای آن دو دولت در آنجا آقامت دارند، البته اقداماتی خواهند 
نمود که اتباع آلمانی که خارج می شوند به دفع مزاحمت از آن نواحی عبور نمايند و 

 .از طرف قوا و مأمورين آن دو دولت تعرض به آنها نشود
ه بعد از اين دولت ايران اجازه ندهد اتباع آلمانی به خاک ايران راجع به اين ک – ٣

وارد شوند، اشکالی نيست و بديهی است اين قيد محدود به مدتی است که مخاصمۀ 
 .فعلی بين آن دو دولت و آلمان ادامه دارد

اين که تقاضا کرده  اند دولت ايران به هيچ وجه اشکالی برای حمل اجناس و  – ٤
صد اتحاد جماهير شوروی و بريتانيای کبير پيش نياورد و حمل آن را مهمات به مق

بوسيله راه های شوسه و راه آهن يا راه هايی هوايی تسهيل نمايند، البته تسهيالتی که 
دولت ايران خواهد نمود، درحدود تمکن و موجوديت وسايل خواهد بود، به طوريکه 

 .اهم نشودمايۀ تضييقی برای دولت ايران و ايرانيان، فر
اين که اظهار داشته  اند که دولت ايران تعهد کند که بی طرف مانده و اقدامی   – ٥

نکند که منافع دولت انگلستان و دولت اتحاد جماهيرشوروی در اين منازعه آنها با 
ً                                        دولت آلمان خللی وارد آورد، لزوما  اشعار می  دارد که راجع به بی  طرفی، به                                  
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د، دولت ايران از آغاز جنگ اروپا، به طيب خاطر بی طوری که اطالع داده ان
طرفی خود را اعالم داشته و به هيچ وجه از شرايط اين بی طرفی تخلف نکرده بود 
و بعدها نيز در اين تصميم خود باقی خواهد ماند و نيز دولت ايران هيچگاه راضی 

ارد آيد و اميدوار نبوده و نخواهد بود که به منافع حقۀ آن دو دولت در ايران خللی و
است که آن دولت نيز تفسير اين عبارت و تطبيق اين معنی با موارد عمل حسن تفاهم 

 .را از مد نظر دور ندارند تا از بروز مشکالت اجتناب شود
به طوری که درنامۀ خود وعده داده اند که به دولت ايران در حوايج اقتصادی آن  – ٦

اين مقصود، خريد کاالهای صادراتی ايران  مساعدت شود، يقين است که در اجرای
را نيز منظور داشته و نيز اقدام الزم بعمل خواهد آورد که اجناس متعلق به ايران که 
تاکنون درحدود متصرفات انگلستان و يا درخاک دولت شوروی موجود و متوقف 
مانده، هرچه زودتر به ايران حمل شود و از اين حيث برای اين دو کشور گشايش 

 .دست دهد
نسبت به وعدۀ صريحی که آن دو دولت داده اند که پيشرفت قوای شوروی و  – ٧

انگليس را متوقف سازند و هر روزی که اوضاع جنگ کنونی اجازه دهد، آنها را از 
خاک ايران بيرون ببرند، از اين فقره اتخاذ سند می  نمايد و اعتماد خود را نسبت به 

 .می  دارداين اظهارات دو دولت اشعار 
اينکه اظهار داشته  اند حق االمتياز نفت شرکت انگليس و ايران مانند گذشته  – ٨

اکتبر  ١پرداخت خواهد شد و دولت شوروی هم موافق قرارداد شوروی مورخ 
، حقوق دولت ايران را از بابت شيالت سواحل جنوبی بحر خزر، کماکان ١٩٢٧

 .خواهد پرداخت، موجب امتنان است
شهريور به  ٣اتمه اشعار می دارد که چون در ضمن عملياتی که از روز در خ – ٩

بعد واقع شده، ممکن است اسلحه و مهمات و اشيايی که از قوا و متعلقات ايران به 
دست قوای آن دو دولت افتاده باشد، نظر به مراسم دوستی که فيمابين اين دولت با 

وی برقرار است، دولت ايران انتظار دولت بريتانيای کبير و دولت اتحاد جماهير شور
دارد که آنها را مسترد سازند و نيز چون در ضمن عمليات قوای آن دو دولت 
خسارات مالی و خرابی  ها و اتالف نفوس واقع شده است، اميدوار است از طرف 
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آن دو دولت، نيات دوستانه و منصفانه در بارۀ ترميم آنها ابراز شود؛ خاصه که 
قضايای ناگوار پس از آن روی داده است که دولت ايران به قوای خود  قسمتی از اين

 ».امر ترک مقاومت هم نموده بود
 

ً                  ّ           شرحی که به سفارت شوروی نوشته شده تقريبا  همين مضمون بود اال  اين که در                                         
ً      ضمنا  خاطر . قسمت پرداخت حق االمتياز نفت، حق االمتياز شيالت ذکر شده بود     

يادداشت  های مزبور توسط خود آقای فروغی تهيه شد و بعد نشان می  شود که متن 
               ً                                                           از اين که حضورا  با نمايندگان شوروی و انگليس مذاکرۀ شفاهی کردند، يادداشت   

 .ها ارسال گرديد
 

 اخراج اتباع آلمان
شهريور در همان روزی که متن جواب  ها تهيه، ولی هنوز  ٩ناگفته نماند که درروز

 :ادداشت ديگری از سفارت انگليس رسيده به مضمون ذيلفرستاده نشده بود، ي
 
 سفارت انگليس«

 ١٣٢٠شهريور  ٩قلهک، 
سفارت اعليحضرت پادشاه انگلستان تعارفات خود را به وزارت خارجه ايران اظهار 
        ً                                                                  و محترما  اشعار می  دارد که نظر به حوادث و جريانات سريع چند روز اخير که در 

ها از آن می  توانند از ايران خارج شوند، بر روی آنها   نتيجه کليۀ طرقی که آلمان
بسته شده، دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان حال مايلند که آلمان  ها به عوض اين 
که توسط دولت شاهنشاهی ايران از کشور اخراج شوند، به قوای انگليس يا سويت 

 ».تسليم گردند
 

فوق العاده عصبانی شدند و . گفته شد اين يادداشت که رسيد مستقيم به سفارت آلمان
المللی است و البته آنها هم - اظهار کردند اين عمل برخالف مقررات و قوانين بين

متوجه بودند و هرچه با آقايان مذاکره شد، فايده نبخشيد و شب موضوع در هيأت به 
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 هيچ: شاه که فوق العاده خود را باخته بود، فوری اظهار کرد. حضور شاه عرض شد
 .مانعی ندارد، تسليم شوند

ولی البته موضوع، صرفنظر از جنبۀ سياسی، به آن آسانی هم نبود و اتباع مزبور هم 
ً                                                  به واسطۀ اين که تقريبا  تمام اسامی آنها در يادداشت های چاپی که با طيارات                        
روزهای اول ريخته شده بود، درج بود، خود متوجه بوده و يا خود را مخفی کرده 

اين موضوع نيز ناگفته نماند که عالوه بر اتباع . در سفارت پنهان شده بودندبودند يا 
            ً                                                                  آلمان، شفاها  سفير انگلستان به مفتی اعظم که از واقعۀ عراق فرار کرده و در زنجان 
تحت نظر بوده و اين روزها مخفی شده بود و يکی دونفر ديگر از عراقی  ها، هر 

 .خبری از آنها نبودروز سفارش می کردند که پيدا شوند و 
در صفحات قبل گفتيم که خانواده سلطنتی، تمام به استثنای شاه و وليعهد و جم وزير 
دربار، به اصفهان رفته بودند و مقرر بود که شاه هم برود که وقايعی که پيش آمد از 

 .رفتن منصرف شد
کرمان هم آقای سرپاس مختاری هم همان شب با خانواده سلطنتی رفته، گويا تا يزد و 

شب در هيأت، شاه با لحن خشن، برای اين که نظميه بی سرپرست نباشد، . رفته بود
سپهبد آقای سرهنگ . به آقای سپهبد اميراحمدی که حاکم نظامی شده بود، ايراد گرفت

 .عبدالعلی مقدم را معرفی کرده بود و ايشان هم کفيل نظميه شد
شی شدن قشون به طوری که فرمانده اخباری که از واليات می رسيد، حاکی از متال

لشکر شرق محتشمی، از يزد سر درآورده و فرمانده لشکر غرب سرلشکر 
 .، از مالير)ناخوانا(

وضعيت خواربار تهران خيلی بد شده بود، وسايل نقليه کار نمی کرد، علتش هم اين 
و فقط به بود بنزين را که در تهران موجود بود، دستور داده بودند جيره بندی کنند 

در نتيجه وضعيت شهر غير . کاميون های حامل غله و اتوبوس های شهری بدهند
مقداری گندم در بندرشاهپور داشتيم، ولی راه آهن جنوب که دست انگليس . عادی بود

ناچار روزی سفير انگليس را خواسته، به . ها بود، اجازه نمی داد که گندم حمل کند
ً                ايشان صريحا  گفتم که اگر سيا ستشان اقتضا می کند تهران قحطی و بلوا شود، من            

با .                ّ                            ً                            حرفی ندارم و اال  نرسيدن گندم به تهران، مسلما  ايجاد قحطی و بلوا خواهد کرد
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کاميون های دولتی چون فرار . اين ترتيب، چندی بعد اجازه داد گندم به تهران برسد
زارت دارايی بگذارند ای قشون را در اختيار وه کرده بودند، از شاه خواستم کاميون

با وجود سختی وضعيت، مأمورين . که بفرستم ازکرمانشاهان و همدان گندم بياورند
مخصوص به تمام نقاط که ممکن بود از آن جا گندم به تهران برسد، فرستاده بودم و 

تمام الستيک  ها را . شاه موافقت کرد، ولی ديگر برای قشون کاميونی نمانده بود
 .ه بودند و تمام کاميون ها خراب و شکسته بودافسران باز کرد

در هر صورت، وضعيت وزارت دارايی و من خيلی سخت بود، چون هر ساعت بيم 
قحطی تهران و در نتيجه عصبانيت مردم شهر بود و شاه وحشت داشت که اين چند 

چون هنوز فصل تابستان تمام . روزۀ آخر عمرش يک عده را بی  جهت قربانی کند
د، رفت و آمد بين تهران و شميران مشکل نبود و اشخاص با گاری اسبی اياب نشده بو

. شد- برای تقسيم قند و شکر و برنج، هر روز تقاضا زيادتر می. و ذهاب می  کردند
قرار شد دو نفر از آقايان با وزارت دارايی کمک کنند، وزير کشاورزی و وزير 

در وزارت دارايی تشکيل می شد،  جلسات متعدد هر روزه. بازرگانی هم مأمور شدند
                                                             ً              ولی در مقابل تقاضاهای بيشماری که کليه حاکی از نگرانی بود، اصال  مجال برای ما 
ممکن نبود، گرچه با مقدار برنج و قند و چای جای نگرانی نبود و به اندازۀ مصرف 
سه و چهارماه تهران، موجود بود، ولی در ظرف سه روز، بيش از مصرف يک ماه 

البته تمام اين جريانات . صادر شد و ازدهام درب انبارهای دولتی تمامی  نداشتبرنج 
 .حاکی از يک پيش آمد غير مترقبه و عدم اطمينان به آتيه بود و همه را نگران داشت

در اين چند روزه، ديگر خبر مهمی نبود جز کسالت قلبی و ناگهانی آقای فروغی 
پنداشتند و حتی اين فکر در خود - عی مینخست وزير که برخی آن را ظاهری و تصن

اعضای هيأت هم بود، ولی با تحقيقی که از اطبای معالج گرديد، معلوم شد صحت 
در هر صورت بجز جلساتی که در حضور شاه بود، بقيۀ جلسات هيأت در . دارد

 .منزل آقای فروغی تشکيل می  شد
لمان شد، ولی نه تنها مذاکراتی با سفارت انگليس و روس راجع به اخراج اتباع آ

شهريور نمايندگان دولتين شوروی و  ١٤نتيجه مثبت نداد بلکه شايد موجب شد که در 
انگليس به وزارت خارجه آمده، تقاضا نمودند سفارت های آلمان و ايتاليا و مجار و 
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 .رومانی و همچنين اتباع دولت ايتاليا و مجار و رومانی ايران را ترک نمايند
 :شهريور جواب يادداشت دولت ايران را همراه آوردند بشرح زير ١٥در تاريخ 

 
  ١٣٢٠شهريور  ١٥«

مورخۀ  ٣٦١٥جناب آقای سهيلی وزير امورخارجه، در پاسخ نامۀ جنابعالی شماره 
        ً                                     ، محترما  مراتب ذيل را به استحضار آن جناب می  )شهريور جاری ١٠(سپتامبر  ١

 :رسانم
خيلی تغيير يافته و از زمانی که دولت  در عرض چند روز گذشته، اوضاع محلی

اوت بر آن مبتنی بود،  ٣٠متبوعۀ دوستدار، تعليماتی را که نامۀ اينجانب مورخۀ 
تنظيم نمود، پيش بينی نگرديده بود، از لحاظ اين که تصفيۀ امر جهت دولت ايران 

ی آسان تر گردد، قوای متحدين شهر تهران را اشغال ننمودند، ليکن سفارتخانه ها
دول محور اين خودداری را فقط عالمت ضعف پنداشتند و از آزادی که اين رهگذر 
جهت آنها پيش آمده بود، استفاده نموده، به وسيله هجو و تنقيد دولتين اعليحضرت 
پادشاه انگلستان و اتحاد جماهير شوروی و تخريب اذهان عمومی توسط تبليغات 

 .اشکال برای دولت ايران فراهم نموده اندمحلی و راديوی آلمان و ايتاليا، زحمت و 
بنابراين، دولت اعيحضرت پادشاه انگلستان ناگزير است به دولت ايران اطالع دهد 

که الزم است به اسرع اوقات ممکنه، سفارت آلمان به انضمام سفارتخانه          
يا، مجارستان، های ديگر که تحت ادارۀ آلمان می  باشد، يعنی سفارتخانه های ايتال

 .رومانی، بلغار برچيده شوند
                     ً                                                      ً     اين تقاضا امروز شفاها  به جنابعالی ابالغ گرديد، لکن مقتضی می  دانم آن را کتبا  نيز 

اظهار داشته و خاطر آن جناب را متذکر شوم که تا زمانی که سفارتخانه          
ز دولت ايران تقاضا می  های باال بسته نشده، دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان ا

نمايد کليه تسهيالت مربوط به پيک و رمز را موقوف نموده و نگذارند سفارتخانۀ 
مزبور، از دستگاه های بی  سيم فرستندۀ خود استفاده کنند و درمورد اشخاصی که با 
آن سفارتخانه  ها اياب و ذهاب می  نمايند و همچنين در باب عمليات و اقدام اين 

 .ها که مورد سوء ظن است، تفتيش و مراقبت کامل بعمل آورند سفارتخانه
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 :            ً                                                اکنون مشروحا  به جواب نامه فوق الذکر جنابعالی مبادرت می نمايم
گرچه دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان حاضر نيستند هيچ يک از  –الف  –بند اول 

غ شهرهای مقرر و مشروح را از نواحی متصرفی که قبال به دولت ايران ابال
                         ً                                               گرديده، مجزی نمايند، اصوال  ايرادی ندارند به اين که در محل ترتيبی فيمابين 
مأمورين نظامی  انگليس و مأمورين وابستۀ ايران داده  شود که بر طبق آن عده ای 

معهذا، . از ارتش يا امنيۀ ايران، برای نظم و آرامش آن نقاط انجام وظيفه نمايند
گليس ايجاب نمايد، ترتيب نامبرده ممکن است درصورتی که احتياجات نظامی ان

 .مورد تجديد نظر قرار گيرد
در نواحی متصرفی، الزم خواهد بود مأمورين اداری ايران مشاغل و وظايف  –ب 

مأمورين نظامی  . جاريۀ خود را با معاضدت کامل مأمورين نظامی انگليس انجام دهند
انگليس - که با احتياجات نظامی نامبرده به سهميه خود سعی خواهند نمود تا حدی

 .موافقت نمايد، تمايالت حقانی اؤليای امور اداری ايران را انجام دهند
مأمورين نظامی انگليس، به هيچوجه ميل ندارند از حيث آذوقه و مسکن و ساير  –ج 

احتياجات تحميل بر دولت ايران بوده باشند و با معاضدت کامل مأمورين ادارۀ ايران، 
داده خواهد شدکه احتياجات مأمورين نظامی  انگليس، در اين مورد، به  ترتيباتی

 .نحوی تأمين شود که مضيقه ای جهت اين کشور توليد نگردد
اقدامات الزمه بعمل خواهد آمد که از حدوث حوادث ناگوار فيمابين قوای  –د 

 .متصرفی و ساکنين محل، جلوگيری شود
اوت  ٣٠ها اتخاذ نموده ايم و درنامۀ دوستدار  رويه ای را که در باب آلمان  –٢بند 

، ذکر شده، در يادداشتی که روزبعد تسليم نمودم، تغيير يافته، امروز )شهريور ٨(
           ً                                                             صبح، محترما  نظريات دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان را برای جنابعالی تشريح 

ی نمودم، به استثنای اشخاصی که ممکن است مورد تصويب ميسيون  های سياس
غير از سفارت آلمان که در (انگليس و سويت در تهران واقع شوند، هيأت آلمانها 

 .، بايستی به مأمورين انگليس يا به مأمورين سويت تحويل گردند)فوق اشعار گرديد
دولت پادشاه اعليحضرت انگلستان موافقت دارند که موضوع مربوط به  ٥–٣بند 

 .طول مدت جنگ با آلمان بوده باشدورود آلمان ها به ايران، فقط محدود به 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٧٦                                                                             ٢١    دق ، 

  

  

  

تسهيالت راجع به ترانزيت کاال و مهمات جنگی، بر طبق احتياجات نظامی   ٦–٤بند 
خواهد شد، لکن دولت ايران می تواند اطمينان داشته باشد که اقداماتی برای اصالح و 
تکميل وسايل مرابطه و مخابره که اکنون موجود است، به عمل خواهد آمد و نيز 

 .عی خواهد شدجهت دولت و ملت ايران مضيقه ای توليد نشودس
دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان با تقاضای دولت ايران داير بر اين که  ٧–٥بند 

معاضدت اقتصادی شامل خريد صادرات ايران بوده باشد، با نظر مساعد و همدردی 
اما در باب . هد آوردناظر بوده و آن چه را بتوان برای انجام اين تقاضا به عمل خوا

تقاضای ديگری که ممکن است برای رها کردن کاالهای متعلق به ايران که الحال در 
خاک انگليس می  باشد، به عمل آيد، الزم خواهد بود قضايای انفرادی، به مناسبت 

لکن سعی خواهد شد اين . خصوصيات هر يک، مورد مطالعه و رسيدگی واقع شود
 .که ممکن است، آزاد شود قبيل کاالها در همه جا

دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان، با لزوم ملحوظ داشتن حسن تفاهم ذات    ٨–٦بند 
 .البين، به منظور احتراز از هر گونه اشکالی، موافقت دارد

دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان، حاضر خواهد بود موضوع ارجاع  ٩–٧بند 
مناسب مورد مطالعه قرار دهد و نيز اسلحه   جات و مهمات جنگی را در موقع 

حاضر خواهند بود در وقتی که قوای متصرفی انگليس از ايران خارج شوند، 
تقاضاهای عادالنه را که ممکن است دولت ايران بابت غرامت و خسارت وارده به 

 ».اتباع ايران در طی مدت اشغال، مورد رسيدگی و مالحظه قرار دهد
 

ه همين تاريخ از سفارت کبرای شوروی با مختصر در همين زمينه جوابی هم ب
يادداشت  های فوق، در جلسات هيأت که . اختالفاتی راجع به حق شيالت، رسيد

درمنزل آقای فروغی به مناسبت کسالت ايشان تشکيل می  شد، مورد بحث واقع و 
 .مراتب به عرض شاه رسيد

دون مطالعه اظهار می          شاه، چنانچه قبل هم گفته شد، بقدری دست پاچه بود که ب
البته ما که شايد وحشت ونگرانی شاه را نداشيتم و يقين داشتيم اگر ! تعجيل کنيد: کرد

                                         ً                          روزی اوضاع سياست خارجی طور ديگر شود، قطعا  شاه می گفت تقصير با دولت 
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ون                                                ً                        است، بيشتر موضوع را قابل بحث می دانستيم، مخصوصا  تسليم اتباع آلمان به قش
 .روس و انگليس

    ً                                                               ضمنا ، موضوعی که در همين روزها واقع شد و بی اهميت نيست، جواب تلگراف 
مستر روزولت رئيس جمهور آمريکا بوده به شاه که خالصه بعد از تعارفات و ذکر 
يک سلسله مقدمات که بايد دنيا با اصول ديکتاتوری بجنگد و حکومت دموکراسی 

کايت شاه از عمليات شوروی و انگليس، نصيحت تقويت گردد، باالخره راجع به ش
داده بود که بهتر است با مناسبات همجواری که در بين است، موضوع را خودتان 
دوستانه حل کنيد، چون عمل شوروی و انگليس ناچاری و اضطراری بوده و بايستی 

البته اين جواب شاه را بيشتر نااميد به وضعيت کرد و اصرار به . انجام می  شد
 .موافقت تمام تقاضاهای آقايان

دولت نيز ناچار با اصرار شاه و بی تکليفی و به عالوه ناچاری، جوابی به نامه          
شهريور به سفارتخانه های شوروی و انگليس  ١٧های دولتين تهيه کرد و در تاريخ 

 :نوشت، به اين مضمون
 جناب آقای وزير مختار «

 ١٠شهريور جاری جنابعالی و در تعقيب نامه به تاريخ  ١٥در پاسخ نامۀ تاريخ 
شهريور خود، راجع به حل مسايلی که برخالف انتظار بر اثر ورود قوای نظامی 
دولت انگلستان و دولت اتحاد جماهير شووری به خاک ايران، پيش آمده و مطرح 

دۀ دولت گرديده است، اينجانب اختيار دارد مطالب زير را که دليل منتهای حسن ارا
 :شاهنشاهی ايران بر اصالح ذات البين می  باشد، به استحضار آن جناب برساند

راجع به برچيدن سفارتخانه های آلمان و ايتاليا و رومانی و مجارستان و  – ١
اقداماتی که درنامۀ آن جناب خواسته  اند نسبت به آن سفارت خانه و اتباع آلمان بعمل 

دارد که برای ابراز کمال حسن نيت و مساعدت   آيد، خاطر شما را مستحضر می
نسبت به رفع نگرانی دولت انگلستان و دولت اتحد جماهير شوروی، دولت 
شاهنشاهی ايران موافقت نموده و اقدام فوری بعمل آورده که ترتيب انجام تقاضاهای 
 آن دو دولت در اين قسمت برای مرتفع ساختن هر سوء                 تفاهم هرچه
زودتر داده شود، ولی الزم می داند متذکر گردد که عالوه بر پيش بينی های گذشته و 
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با اقداماتی که از طرف دولت در همين چند روزه نيز برای جلوگيری ازهر گونه 
سوء اتفاقی بعمل آمده، تغييری در اوضاع محلی رخ نداده و مشکالتی بر اثر اقدامات 

تهران برای دولت ايجاد نشده است، تا جای آن باشد که آلمان ها و ايتاليايی های مقيم 
موضوع عدم ورود قوای دولتين انگلستان و شوروی را به تهران که هيچگونه سبب 

 .و بهانه  ای هم برای آن نبوده است، تذکر دهند
دولت شاهنشاهی ايران متأسف است که دولت انگلستان و دولت اتحاد جماهير  – ٢

مختصر تقاضای دولت ايران را حتی در خارج ساختن شوروی نخواسته  اند 
شهرهای سمنان و شاهرود و قزوين و خرم   آباد و دزفول از خطی که در يادداشت 

 .اولی خود معين کرده  اند، بپذيرند
هرچند به نظر دولت ايران موجبی برای رد اين تقاضا نبوده است و نسبت به اين که 

باد و دزفول و کرمانشاهان ترتيبی بين مأمورين موافقت کرده اند در نقاط خرم  آ
نظامی انگليس و مأمورين وابسته ايران داده شود که بر طبق آن عده  ای از ارتش يا 
امنيه ايران برای برقراری نظم و آرامش خرم آباد وکرمانشاهان بوده باشند، دولت 

مورد توجه و  شاهنشاهی ايران با اطمينان از اين که حفظ نظم و آرامش درهمه جا
عالقۀ دولت انگلستان است، اميدوار است موافقت خواهند نمود که همين رويه درنقاط 
ً                     ديگر هم که طبق يادداشت اول شما، قوای آن دولت موقتا  در آنجاها متوقف می                                                     

ً                                                 ضمنا  به اين نکته نيز جلب توجه می  نمايد که موضع لزوم . گردند، برقرارشود     
محل توقف قوای دولتين هم همواره مورد موافقت بوده و  وجود امنيه در ساير نقاط

 .محرز می  باشد
راجع به معاضدت متقابل ادارات کشوری دولتی، از جمله امنيه و شهربانی با  – ٣

قوای نظامی  دولتين در نقاطی که محل توقف آنها می  باشد، دولت ايران اميدوار 
يابد که احتياجات حقۀ قوای دولتين                                 ً         است رويۀ حسن تفاهم بين آنها کامال  استقرار 

برآورده شود و مأمورين ايرانی هم مطابق مقررات کشور، بدون مانع از عهدۀ 
 .وظايف خود برآيند

بنابراين مراتب باال، دولت شاهنشاهی يقين دارد اکنون که از هر جهت وسايل  – ٤
شوروی اطمينان خاطر دول اعليحضرت پادشاه انگلستان و دولت اتحاد جماهير 
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فراهم گرديده است، اوامر فوری مؤثر به قوای آن دولت صادر خواهند نمود که در 
حدود موافقت های حاصله عمل نمايند تا مأمورين دولت ايران در آن نقاط برای اعادۀ 

 ».                                   ً             وضعيت عادی و انجام وظايف خود، منظما  اقدام نمايند
 

                    ً در اين چند روزه ضمنا  . نظير همين يادداشت به سفارت شوروی نيز فرستاده شد
ناگفته نماند که گزارش  هايی از حرکت قشون روس در حدود فيروز کوه و قوای 
انگليس در عراق و مالير، می  رسيد که شاه را بيشتر نگران می  کرد و مکرر به 

 .سهيلی دستور می داد از سفارتخانه  های مزبور توضيح بخواهند
 

  گزارش به مجلس
 

مجلس از جريان مذاکرات بين دولت و نمايندگان دولتين مستحضر باشد، برای اين که 
 .شهريور تشکيل شد ١٨جلسۀ فوق العاده مجلس در روز سه شنبه 

به واسطۀ ضعف و کسالتی که : آقای فروغی با حالت کسالت حاضر و اظهار داشتند
 . دارم نمی  توانم گزارش اقدامات دولت را به عرض مجلس برسانم

 :ير امورخارجه اظهار داشتندآقای وز
 
سخن بر سر قضايا و پيش آمدهای اخير است که نظر به اهميت آنها، الزم است «

 .خاطر نمايندگان محترم و عموم ملت از آن آگاه باشند
آنچه روز صبح شنبه ششم اين ماه واقع شده، به استحضار آقايان نمايندگان رسيده 

هيأت دولتی که همان روز به مجلس شورای  است و به خاطر دارند که روز پنجشنبه
ملی معرفی شد، در ضمن برنامۀ خود، اطالع داد که دولت ايران نظر به نيت صلح 
خواهانه و مصلحت کشور، تصميم گرفته است که در مقابل قوای دولتين شوروی و 

ر نمايندگان محترم هم د. انگليس، به قوای خود امر دهد که ازمقاومت خودداری نمايند
 .ضمن رأی اعتماد به دولت، آن تصميم را تصويب نمودند

بنابراين، همان روز شرحی به سفارت کبرای شوروی وسفارت انگليس نوشته شد که 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٨٠                                                                             ٢١    دق ، 

  

  

  

دولت شاهنشاهی ايران با رعايت سياست بی طرفی، پيوسته کوشش داشته است 
 .ظ بداردمناسبات دوستانه خود را با تمام دول، بويژه دولت های همسايۀ خود، محفو

در اين موقع که هم نيروی جنگی دولت اتحاد جماهير شوروی و دولت انگلستان 
وارد خاک گرديده  اند، دولت ايران برای ابراز کمال حسن نيت و حفظ مناسبات 

با اين حال، قوای آن دو دولت اقدام به . همجواری، مبادرت به جنگ ننموده است
نيروی پادگان ايران در شهرستان           عمليات جنگی و بمباران شهرها نموده و

             ً                                                               ها هم که طبعا  در مقابل حمله  ای که به آنها شده، ناگزير از خود دفاع و مقاومت 
 .نموده اند

    ً                                                                  بعدا  دولت شاهنشاهی برای اثبات نيت صلح خواهانه خود، دستور داد که نيروی 
 .داری نماينددولتی به کلی ترک مقاومت نموده از هرگونه اقدامی  ود

شهريور نمايندگان دولتين به مالقات نخست وزير آمده و يادداشت           ٨در روز 
سپس دولت بعد از مشاوره، ).                        ً         متن اين يادداشت  ها قبال  نوشته شد(هايی تسليم کردند 

. شهريور، با بعضی تغييرات و اصالحات، جواب يادداشت   ها را داد ١٠در 
 )ها باالتر نوشته شده است  جواب يادداشت(

شهريور  ١٧شهريور به بعد را تا جواب  هايی که در  ٩سپس جريان يادداشت های 
به سفارتين داده شده بود، آقای وزير امورخارجه قرائت کردند و اظهار داشتند آن چه 
تا کنون واقع شده است، اينست که بی کم و زياد باستحضار رسانيد و البته بعدها هم 

 .ه واقع شود، به اطالع آقايان خواهد رسيدهرچ
آقايان نمايندگان محترم بايد بدانند دولت ايران همواره نسبت به کليۀ کشورهايی که با 
ما مناسبات داشته  اند، به نظر احترام نگريسته و هميشه اهتمام کرده است حقوق آنها 

ابط عادی را ادامه را رعايت کند و سعی نموده است مناسبات دوستانه برقرار و رو
ً                                          دهد و اين مناسبات مخصوصا  نسبت به دول همجوار، با نظرخاصی رعايت شده                          

 .است
ما . هميشه سعی نموده ايم از اين جنگ برکنار و بی طرفی خود را حفظ کنيم

اميدواريم به زودی عللی که سبب اين پيش آمد ناگوار شده، مرتفع گرديده و با 
                          ً                   درنامه  های خود و چه کرارا  ضمن اظهارات شفاهی  اطمينان نهايی که دولتين چه
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 ».تأييد و تصريح کرده  اند، قوای آنها خاک ايران را ترک کنند
 

پس يکی دو نفر از آقايان وکال با اظهار تأسف از پيشامدهايی که شده، مذاکراتی 
راجع به توقيف اشخاص و مداخله مأمورين شوروی و انگليس در کارهای داخلی و 

 .نموده و تقاضا کرده  اند دولت اقدامات شايسته بنمايدغيره 
 :سپس آقای نخست وزير بيانات زير را نمود

 
بنده و همکاران بنده به خوبی می  دانيم و می  فهميم که آقايان نمايندگان محترم از «

آقايان نمايندگان که به جای . اين پيشامد اسف انگير چقدر قلوبشان متأثر و متألم است
دنيا در يک آتش عجيبی . همۀ افراد ايرانی از اين وقايع قلبشان مجروح است خود،

اکثر ملل و دول گرفتار دشواری ها ومصيبت ها و کشتارها و خسارات . می سوزد
ما از دو سال پيشتر که جنگ شروع شده، . مالی و جانی فراوان و فوق العاده هستند

حتی . آتش سوزی زياد وسعت پيدانکندهميشه دعاگو و آرزومند بوديم که دامنۀ اين 
.                                                         ً                   االمکان کمتر ملل و بندگان خدا گرفتار اين مصيبت شوند، ضمنا  ما هم محفوظ بمانيم

معلوم می   شود تقدير اين طور بوده است که آتش جهان سوز باشد و ما هم برکنار 
حاال چيزی که بنده می خواهم عرض کنم، برحسب مقررات و ترتيب . نمانيم

پارلمانی، هر هيأت دولت مکلف است به اين که احساسات نمايندگان ملت را  حکومت
اظهار اين احساسات وجهۀ ديگری ندارد جز اين . نسبت به خودش و عملياتش بداند

بنابراين تقاضا می   کنم رأی احساسات خودشان را نسبت به دولت . که رأی بدهند
 .اظهار دارند

اگر رأی عدم اعتماد داديد، مطلب . ت يا عدم اعتمادالبته اين رأی يا رأی اعتماد اس
آن چه بنده می  دانم و می خواهم خاطر همه را . معلوم است و توضيح الزم ندارد

متوجه کنم، اين است که اگر بنا را بر رأی اعتماد گذاشتيد، البته نه آقايان نمايندگان با 
اين رأی را اين طور تفسير اين نيت رأی خواهند داد، نه ما و هيچکس ديگر، نبايد 

 .کند که آقايان نمايندگان از اين پيش  آمد خشنود هستند
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البته اين طور نيست، فقط معنی آن . مسلم است هيچ ايرانی چنين رأيی نمی  تواند بدهد
اين است که نمايندگان اظهار خواهند کرد دولت حاضر در اقدامات خودش به خطا 

موافقت دارند که اين هيأت دولت، با مساعدت ايشان،  نرفته است و آقايان نمايندگان
اين است عرايض بنده، به اين . اقدامات و انجام وظايف خودشان را مداومت دهند

دليل است که عرض می  کنم ميل دارم مجلس شورای ملی احساسات خودش را 
 ».اظهار بدارد

 
جلسه نيز به روز سپس رأی گرفته شد و به اکثريت به دولت رأی اعتماد دادند و 

شهريور شنبه است و  ٢٢در ثبت تاريخ اشتباه روی داده، [شهريور  ٢٢يکشنبه 
 .موکول شد] شهريور ٢٣يکشنبه 

 
  حمالت راديو لندن

 
از يکی دو روز به اين طرف، راديوی لندن شروع به نشرياتی به زبان فارسی، در 

مسئوليتی مجلس دارد و چه اطراف وظايف مجلس و شاه و اين که در مشروطيت چه 
اختياراتی شاه که خالصه مردم را متوجه به اين که شاه درمملکت مشروطه مالک  
الرقاب و مطلق العنان نيست و هرشب نسبت به شب گذشته، قدری تندتر و جسته 
جسته از اين که شاه حق تملک مال مردم را ندارد و خريد و غصب کردن امالک 

 .کار شاه نيست
، شاه مدير روزنامۀ اطالعات و ايران را خواسته و ]شهريور ١٦[روز قبل      ً   ضمنا  دو

شب روزی که درمجلس مذاکرات فوق مطرح شد، در روزنامۀ . دستوراتی داده بود
اطالعات مقاله   ای منتشر شد حاکی از احساسات سخت نسبت به رويۀ دولتين و تأثر 

 .مردم و نفرت از اين پيش  آمدها، بود
البته شاه ]. شهريور ١٨[ودم که وليعهد اين روزنامه را آورد و خواند در هيأت ب

تفاهمی  که دارد پيدا می          - تصديق مطالب آن را کرد، ولی اظهار شد با حسن
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شود، اين مقاالت، با اين که دولتين می  دانند مطبوعات ما تحت نظر نظميه و دولت 
سفير انگليس به وزارت خارجه . طور هم شداست، اثر سويی خواهد بخشيد و همين

آمده و بالحن خيلی عصبانی و تعرض آميزی، گله کرد و حتی نوشتن مقاله را منتسب 
اين قضيه برای ما باالخره روشن نشد و حتی نمايندگان خارجی گفتند (به شاه دانسته 

وليعهد می ولی با طرز بيانی که .            ً                                 وليعهد شخصا  اين مقاله را قبل از درج ديده است
 .)کرد، بنده تعجب می کنم و خيال می  کنم با اطالع خود شاه بود

در هر صورت، روزنامۀ اطالعات طبق دستور شاه، توقيف شد و به نمايندگان 
دولتين هم گفته شد که روزنامه خودسر اين مقاله را نوشته و توقيف شد و شاه دستور 

 .يغات را منفصل کنندداد که دکتر صديق  اعلم رئيس انتشارات و تبل
آقای فروغی دکتر صديق را خواسته و از او توضيح خواسته که چرا اين مقاله را 

. بلی: ايد؟ اظهار کرد- بدون اطالع ايشان درج کرده و حتی پرسيدند مقاله را ديده
    ً                                                                ضمنا  متشبث شدند که چون من در دولت حاضر نمی  شوم، از سياست دولت اطالع 

ولی از طرز بيان و رفتار ايشان، اين طور . الب بايد درج نشودندارم که اين طور مط
فهميدم که يک کاسه زير نيم کاسه است و از شاه نسبت به تغير به او هم خيلی 

 .سرسری تلقی شد
در هر صورت، اين مقاله بهانه بود يا واقع اين طور بود، لحن راديوی لندن يک 

ويی نمود، حتی شاه را متهم ساخت که مرتبه تغيير کرد و شروع به هتاکی و ياوه گ
جواهرات سلطنتی را به وسيلۀ سرپاس مختاری، به کرمان برده اند و راجع به 

 .امالک مازندران و درآمد شاه و عمليات و مطامع او، هتاکی را به حد افراط رساند
 

  
  وضعيت ادارات

 
شکيل شهريور که درکاخ سعدآباد با حضور شاه ت ١٩درجلسه هيأت چهارشنبه 

گرديد، شاه اوامری راجع به اخراج آلمان  ها صادر و نيز راجع به موضوع جمع 
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آوری ارزاق و خواربار تعليماتی داد، موافقت کرد حقوق امنيه اضافه شود که بتوانند 
درامر جمع آوری غله و نيز درجاهايی که قشون ديگر نخواهيم داشت، برای حفظ 

ً         ضمنا  جسته جست. امنيت اقدام کنند ه به ايشان گفته شد که بايد طرز رفتار مأمورين     
ً              ّ           عوض شود، رؤسای امالک اختصاصی حتما  عوض شوند و اال  ممکن است،                                  

با تمام اين مقدمات، هنوز کسی يارای صحبت کردن واضح . اختالفاتی درمحل بشود
 .و علنی را نداشت و تمام اين مطالب خيلی با لفافه گفته می  شد

کروان استاندار و نايب التوليه خراسان راجع به وضع نان رسيده تلگرافی از آقای پا
اجازه دادند بهای نان درمشهد به . بود و باال بردن بها و غيره که به عرض رساندم

ً                                    ضمنا  از ايشان تعريف کردند که برعکس ساير . شش رال  ترقی داده شود     
 .جا فلج نشده استفرمانداران، محل خدمت خود را ترک نکرد و در نتيجه کارهای آن

در اين چند روزه، روس  ها شکايت زيادی از نقاط متصرفی خود داشتند که به 
واسطۀ فرار استانداران و فرماندهان، هيچکس نيست که با آنها طرف شوند، ناچار 

من جمله در قزوين، . خودشان از مهاجرين، شهردار و فرماندار درست کرده بودند
خاص ماجراجو که سابقۀ اشتهار به اشتراکی بودن تبريز، رضائيه و زنجان، اش

آنها بيانيه هايی صادر می کردند ودر نتيجۀ . داشتند، فرماندار و شهردار معين کردند
شکايت وزارت خارجه، تمام متوسل می شوند که چون فرماندار نيست، اين اتفاقات 

 .رخ می   دهد
ته بود، يعنی از آن طرف خط تلگراف رضائيه و تبريز و مشهد و مازندران هم بس

تحت سانسور فرماندهان نظامی شوروی، تلگراف می  شد، ولی از اين طرف نمی   
آقای (شاه از اين جهت خيلی متغير بود و به وزير کشور . شد تلگرافی کرد

يک نفر را برای رضائيه : در اين شب، باالخره گفت. تعليماتی می  داد) جوادعامری
 .و تبريز معين کنيد

رتی به ايشان تهيه و داده شده بود، باالخره موافقت کرد آقای فهيمی          صو
که استاندار تبريز بود و ) عز الممالک(استاندار تبريز و آقای اردالن ) فهيم الملک(

 .فرار کرده بود، به رضائيه مأمور شوند
که درهيأت  ، دستور داد که بروند به آقايان اطالع دهند]شهريور ١٩[همان شب 
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مأمور عقب آقايان رفت، ولی چون ساعت هشت شد و معموال شاه . حاضر شوند
 .ساعت هشت از هيأت خارج می شد، گفت فردا صبح آقايان شرفياب شوند

    ً          بدوا  برای اين . را به وزارت دارايی رفتم] شهريور ٢٠[فردا، روز پنج شنبه صبح 
در اين چند روزه هم يک عده از  .که تعليماتی راجع به خواربار گندم داده شود

                                                                  ً         مأمورين خوب وزارت دارايی را مأمور جمع آوری گندم کرده بودم و انصافا  آنها هم 
تن می  شد، تأمين  ٢٥٠زحمت می  کشيدند و هر طوری بود نان تهران که روزانه 

 .و به عالوه مصرف چند روزی هم در انبار ذخيره کرديم
می شد و خالصه با تمام آشفتگی کشور، از هيچ جا در تقسيم برنج هم کمال مراقبت 

حس کرده بودم که از هيچ چيز بدتر برای انقالب، بی  . صدای بی   نانی بلند نبود
                                                                        ً        نانی نيست و مسلم بود اگر انقالبی می  شد، با استعدادی که در مردم بود، قطعا  شاه با 

 .داد        گذشت و شفقت بخرج نمی         - حالت عصبانی که داشت، نمی
ناگهان ساعت . عصر جلسه در باغ وزارت امورخارجه تشکيل بود، حاضر شديم

اين باغی بود که . شش عصر، شاه با وليعهد سرزده وارد باغ وزارت خارجه شدند
ً                                                                   سابقا  متعلق به ابوالفتح ميرزای دولتشاهی عموی ملکه عصمت پهلوی دختر مجلل        

مقاطعه کار فروخته و وزارت خارجه از شهاب الدوله بود و بعد به شهاب خسروانی 
: به محض اين که اتومبيل شاه وارد شد از اتومبيل پياده شدند گفتند. اجاره کرده بود

اظهار . باغ خوبی است مال کی است؟ به عرض رساندند متعلق به ابوالفتح ميرزا بود
بی را از کجا اين پدرسوخته که می گفت من چيزی ندارم، اين باغ به اين خو: کردند

آورده است ؟ درصورتی که چندان باغ فوق العاده خوبی هم نبود، ولی اين اظهار 
 .حاکی از نظر تنگی شاه بود

چه خبر؟ عرض شد که در شمال روس  ها : در هر صورت آمدند، نشستند و پرسيدند
مداخله در تمام کارها می  کنند، هنوز راه تلگراف باز نشده و خبری از مأمورين 

 .امر کردند که فوری حکامی   که معين شده  اند حرکت کنند. داريمن
ً                مقصود راديوی لندن از اين بيانات چيست؟ و مخصوصا  دستور دادند به : پرسيدند                                               

وزارت امورخارجه که با سفير انگليس صحبت کنند که چه مقصودی از اين حرکت 
امروز مجلس بود؟ عرض :     ً                                     ضمنا  می خواستند خبر ديگری بگيرند، پرسيدند. دارند
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آقای فروغی : ها هم راجع به کليات کارها نمود و پرسيدند- پاره  ای صحبت. خير: شد
مريض و در منزل هستند و بعد از ختم جلسه هيأت به منزل : کجاست؟ عرض شد

 .ايشان برای دادن گزارش خواهد رفت
در اين روز جلسۀ  بعد از رفتن ايشان تحقيق شد، معلوم شد. بعد حرکت کردند و رفتند

 .محرمانه ای در مجلس تشکيل شده که شاه از آن جلسه ناراحت بوده است
 

 مسئلۀ جواهرات سلطنتی
  

خالصه کاغذی از مجلس رسيد خطاب به من که راجع به جواهرات سلطنتی يکی از 
به اطالع هيأت رسيد و قرار . نمايندگان مشورتی دارد که برای جواب حاضر شويد

 .ه شودشد جواب داد
سپس آقای سرپاس مختاری به هيأت حاضر و امر شاه را ابالغ کرد که شاه فرموده 

اين موضوع در هيأت . نان در تهران ارزان شود و يک من دورال  شود: است
. موردی ندارد، چون زيان هنگفتی خواهيم داشت: مطرح و من اظهارعقيده کردم

 .ديگر به من ارتباطی نداردمن امر شاه را ابالغ می  کنم، : سرپاس گفتند
. خواستم شرفياب شوم، از قصر تحقيق کردم، گفتند اعليحضرت حمام تشريف دارند

آباد قزوين به سمت ينگی -     ً                                           ضمنا  خبری از تلگرافخانه رسيد که روس  ها از شريف
باالخره چون شاه حمام بود، . خواستند اين را هم به شاه بگويند. امام حرکت کرده  اند

    ً                                   ضمنا ، آقای وزير امورخارجه به سفارت روس . هد آقای سهيلی با تلفن گفتندبه وليع
ناچار آتاشۀ نظاميخود را با . گفتند تماميت قشون روس به تهران می آيند. رفت

البته شب را خيلی ناراحت بودم و از . اتومبيل فرستادند بروند جلو، خبر بگيرند
. وليعهد مرتب با تلفن تحقيق می  کردقراری که آقای سهيلی اظهار کردند، تا صبح، 

بعد معلوم شد يک ستون قشون تا ينگی امام آمده و مراجعت کرده وازسفارت روس 
گفته بودند طبق مقررات نظامی گشت شبانه زده  اند، ولی لحن راديوی لندن و اين 

    ً                       ضمنا ، آقای وزير امورخارجه، . حرکات قشون حاکی از يک واقعه غير مترقبی بود
لسه اظهار داشتند که آقای سفير انگليس از قضيۀ روزنامه اطالعات خيلی در ج
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 .دلتنگ و اظهار می کند که شاه آنها را فريب داد و دربار مخالف است
برای موضوع يادداشت مجلس راجع به ] شهريور ٢١[در هر صورت، صبح جمعه 

ين نکته را نيز ا. (جواهرات و نيز توضيح آن به کاخ سعد  آباد رفته و شرفياب شدم
اشاره می   کند که طبق امر صريح شاه، از وزرا کسانی که بدون وقت خواستن 
قبلی، حق شرفيابی داشتند، عبارت بودند از نخست وزير، وزير دارايی، وزير 

                               ً     در موقع مهم، ساير وزرا بايد قبال  وقت . خارجه، وزير دادگستری، وزير راه
آقای فرزين رئيس بانک . صبح شرفياب شدمبه هر حال، .) شرفيابی می  خواستند

رئيس بانک ملی روزهای جمعه شرفياب می شد، هم گزارش بانک را (ملی هم بود 
 .)می داد هم صورت حساب  های شخصی شاه را به عرض می  رساند

از مجلس سؤالی راجع به جواهرات سلطنتی کرده  اند که جواب داده : عرض کردم
با اين : کند؟ به عرض رسيد- مربوط است، فضولی می به مجلس چه: شاه گفت. شود

صحبت  هايی که می شود و اطمينانی که ما داريم، چه بهتر سؤالی شود و جواب 
 .به عالوه مجلس هم نظر مخصوصی ندارد، برای تسکين خيال مردم است. دهيم

بسيار : عقيدۀ تو چيست؟ آقای فرزين هم اظهار داشت: شاه از آقای فرزين پرسيد
به عالوه، وقتی ما . مورد و بجاست و اگر جواب داده نشود، اثر خوبی نخواهد کردب

 .خبر داريم جواهرات تمام االن در بانک ملی موجود است، چرا جواب ندهيم
بلی، نظر هيأت باالتفاق بر اين است : فروغی هم همين عقيده را دارند؟ گفتم: پرسيدند

در جلسۀ رسمی  : دهيد؟ عرض کردم- می گفتند که چطور جواب. که جواب داده شود
سؤال می   شود، بعد همين وقايع که جواهرات سلطنتی از تاريخ عزل سلسله قاجار تا 

پس : بعد گفتند. کنون، در کجا بوده و چه شده، طبق مدارک و اسناد، گفته می   شود
 .جواب را تهيه کن، بده آقای فروغی هم ببينند و در هيأت برای من بخوان

مقداری از اين جواهر  ها تغيير صورت پيدا کرده در :  ً                    ا  به آقای فرزين گفتندضمن
شود؟ آقای فرزين اظهار - آنها چه می. موقع عروسی، نه اين که از بين رفته باشد

. وقتی موجود است، تغيير صورت که اضطراری بوده، چه عيبی دارد: کردند
رده باشد و آن تغيير صورت مقصود اين است که اين ايام اخير جواهرات دست نخو

                ً                                         اين تغييرات حتما  با حضور وزير دربار و رئيس الوزرا و وزير . ها اشکالی ندارد
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در اين :     ً        ضمنا  شاه گفت. دارايی صورت گرفته و البد در دفتر مربوطه ثبت شده است
جواهرات خود ما هم که پيشکش داده بودند، . تغيير، مقداری هم بر آنها عالوه شده

 .مخارج آن را هم که ما خودمان داديم، به حساب دولت نرفته. ده ايمصرف کر
رئيس نظميه امر مبارک راجع به بهای نان را ابالغ کرد : بعد به ايشان عرض کردم

خواستم به عرض برسانم اين عمل نه نفع معنوی دارد و نه . که يک رال  کسر کنيم
ردن بهای نان هم نتيجه   ای گرفته اثر مادی، چون زيان هنگفتی می بريم و از پايين ب

خير ما مقصودی داريم، تو فکر ضررش را نکن، ضررش : اظهار کردند. نمی  شود
 .برو اعالن کن. دهم-           ً   را من شخصا  می

رفتم اعالن کردم، ولی همانطور که حدس می          . البته ديگر جای گفتگو نبود
ات که به در و ديوار چسبانده شد که حسب  زدم، نتيجه که نداد سهل است، تمام اعالن

االمر بهای نان دو رالل معين می  شود، مردم پاره کردند و کلمات رکيک روی آن 
چون مردم تحريک شده بودند و هر دقيقه هم بيشتر تحريک می  شدند و از . نوشتند

وضعيت پيدا بود که ديگر اوضاع شاه خوب نيست و هر دم انگليس  ها نفرت مردم 
 .را چه به وسيلۀ راديوی لندن و چه وسيلۀ پروپاگاند، در تهران دامن می  زدند

معلوم شد جلسۀ محرمانه  ای در مجلس تشکيل شده و ] شهريور ٢١[روز جمعه 
بعضی از آقايان وکال حرارتی بخرج داده بودند که بايد تکليف مملکت و شاه را معين 

در خارج شنيده شد که شاه به وسيله . دندگويا چند نفر از وکال جلسه را بهم ز. کرد
شهربانی ده هزارتومان به اشخاصی، يعنی بعضی از وکال، داده بود که جلسه را به 

 .هم بزنند
  

  ديدار شاه از فروغی
 

عصر از منزل نخست وزير اطالع دادند که غروب جلسه در منزل آقای نخست 
فتيم، ديديم آقای فروغی در وقتی منزل ايشان ر. وزير تشکيل می شود و حاضر شويم

رختخواب خوابيده و اظهار داشتند امروز عصر، شاه ساعت چهار بعد از ظهر، 
 .منزل ايشان آمده است
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 ٢١شرح آمدن شاه به منزل آقای فروغی اين بود که ساعت چهار عصر روز جمعه 
از منزل . شهريور، شاه به منزل آقای فروغی تلفن کرد و ايشان را احضار کردند

آقای فروغی جواب داده شد که چون بستری هستند و به عالوه دکتر قدغن کرده که به 
بعد از چند دقيقه، اعليحضرت . شميران به واسطۀ ارتفاعی که دارد، بروند، معذورند

پيشخدمت آقای .     ً                                                       شخصا  از شميران به شهر آمده و يکسره ميآيد به منزل آقای فروغی
 .نتظار، دست پاچه می شود و متحير می    شودفروغی ازاين وضعيت پيشامد غير ا

سالن را ارائه می  دهد، مدتی هم با پيشخدمت سر کاله . اطاق کجاست: شاه می رسد
کشمکش داشتند، چون شاه رسمش اين است که کالهش را در دست گرفته، وارد 
اطاق بشود، ولی پيشخدمت اصراری داشته که کاله را بگيرد و به جای لباس آويزان 

. در هر صورت، موفق نمی  شود و شاه وارد سالن منزل آقای فروغی می شود. کند
شاه : پيشخدمت به آقای فروغی که در اطاق مجاور سالن خوابيده بود، اظهار می دارد

 .آمده است
تا آقای فروغی لباس می  پوشد، ده دقيقه طول می   کشد، در اطاق سالن قدم می          

يکی عکس . ی اطاق سالن آقای فروغی، چند عکس تاريخی داشتسربخار. زند
تاجگذاری شاه که خودشان به آقای فروغی که در آن زمان رئيس دولت بودند، هديه 

يکی عکس عصمت اينونو رئيس جمهور ترکيه که در موقعی که آقای . کردند
روغی داده فروغی سفير کبير ترکيه بودند و ايشان رئيس الوزرا ی ترکيه، به آقای ف

يکی عکس مصطفی کمال پاشا که آن هم در سفر ترکيه، به آقای فروغی داده  . اند
يکی هم عکس امير فيصل پادشاه عراق که وقتی به تهران آمده بودند، به آقای . اند

البته عکس شاه، خاطرات زيادی را از نظر شاه مجسم کرد، چه آن . فروغی داده  اند
 .اطاق شد، ميبيند که شاه توجه مخصوص به عکس داردکه وقتی آقای فروغی وارد 

                                                 ً             در هر صورت، مذاکرات شاه با فروغی هر چه بود، ظاهرا  حالت ديدن و 
احوالپرسی داشت و اين از عجايب کارهای رضاشاه بود، چون اين رفتار، 

آقای فروغی جريان امر را .       ً                                          مخصوصا  اين ايام اخير، خيلی مستبعد به نظر می رسيد
که غروب به منزل ايشان رفتيم، اينطور بيان کرد که شاه امروز مرا احضار  برای ما

کرد چون کسل بودم و عرض شد کسل و مريض می باشم، خودشان تشريف آوردند 
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يکی اين که بايد مردم و مجلس را حالی کرد که من مايلم با . و دو مطلب رابيان کرد
و مردم بايد اين نکته را بدانند و  اصول مشروطيت و قانون کارها من  بعد اداره شود

يکی ديگر اين که مرا . در روزنامه  ها، برای اطالع عامه، بايد مقاالتی نوشته شود
مأمور کردند از سفير انگليس بپرسم مقصود از اين مذاکرات و انتشارات در راديوی 

 لندن چيست؟
ً                البته هرکدام ازماها حدس می زديم،ولی تقريبا  آن چه همه می  د انستيم، ولی باز                                           

                              ً                                       جرأت و جسارت نبود، اين که اصوال  بازی تمام نشده بود و دعوی سر رفتن شاه 
بنده . است که بايد برود، ولی البته اظهار اين مطلب هنوز گفتنش خطرناک بود

تصور می کنم شاه مذاکرات ديگر هم با آقای فروغی کرده بود و شايد می   خواست 
ً                       انه مجلس و نيت آنها که قطعا  به او خبر داده   اند، بداند مقصود از جلسات محرم                            

چيست و شايد از بيان آقای فروغی بفهمد که او هم اطالعی دارد يا خير و باز تصور 
کنم به آقای فروغی راجع به استعفای خودش و اين که آيا بعد از رفتن او سياست - می

در . کره کرده استخارجی با بودن پسرش و بودن سلطنت موافق است يا خير، مذا
                                                             ً           هر حال اين حدسيات من است و آقای فروغی چيزی بيشتر از آن چه قبال  اشاره شد، 

 .به ما نگفتند و شايد هم چيزی ديگر نبود
در هر حال، راجع به بيانات شاه، قرار شد مقاالتی روزنامها بنويسند و برای اين که 

ببينند، بعد در روزنامه                 ها                       ً                  بازمشکلی پيش نيايد،قبال  بدهند آقای فروغی 
در قسمت راديوی لندن هم اين طور نظر دولت شد که آقای فروغی تلفنی . درج شود

به سفير انگليس بکند که به واسطه کسالت در منزل است و خوشوقت می  شود که 
 آقای سفير انگليس در منزل از ايشان عيادتی بکند، بعد در ضمن مذاکره راجع به
راديوی لندن گله کند، بلکه طوری بشود که هم منظور معلوم شود، هم اگر بشود، 

همينطور هم عمل شد و فردا صبح سفير انگليس قرار گذارد در . جلوگيری شود
نتيجۀ اين مالقات را آقای فروغی روز بعد به ما . منزل آقای فروغی را مالقات کند

 .اطالع داد که شرح آن را بعد خواهم نگاشت
ای با حضور - را به وزارت دارايی رفته و جلسه] شهريور ٢٢[روز شنبه صبح 

سپهبد احمدی فرماندار نظامی  تهران و فروزان رئيس شهرداری و وزير کشور 
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 .ورئيس کل کشاورزی، داشتيم، برای تأمين نان تهران
در جلسۀ مزبور، آقای فروزان اظهار داشتند که ديروز اعليحضرت همايونی به 

تمان هايشان که در سعدآباد است، سرکشی کرده و آقای فروزان را احضار و ساخ
به عرض رسانده بود از وزارت دارايی . عصبانی شدند که چرا ساختمان تعطيل شده

قدغن شده و ساختمان  ها تعطيل شده و تمام کاميون های شهرداری را که مأمور 
له اختصاص داده   اند و حمل مصالح برای ساختمان های شاه بود، برای حمل غ

    ً       ضمنا ، برای . گفتم خودم مطالب را به عرض خواهم رسانيد. کسب تکليف کردند
توضيح مطلب عرض می   شود که روز اول ورود قشون انگليس و روس به ايران، 
دستور داده بودم تمام ساختمان های دولتی حتی ساختمان وزارت دارايی و ساختمان 

يکی دو روز، بعد شاه به . کرد، تعطيل شود- ه میهای شهرداری که برای شا
                                       ً                            شهرداری عصبانی شده بود که شهرداری مجددا  شروع کرد، ولی باز من موضوع 
                                                  ً                         را شب در هيأت به شاه فهماندم و موافقت کردند که فعال  ساختمان  ها تعطيل شود و 

 .کاميونهای شهرداری برای حمل غله اختصاص داده شود
ار را کرد، بعد از رفتن آقايان و تمام شدن کميسيون، به سعدآباد وقتی فروزان اين اظه

ً                                         رفتم و شرفياب شدم و مشروحا  موضوع وضعيت خواربار تهران و اهميت آن را                            
برای شاه گفته، شاه گفت به وزارت جنگ ابالغ کن تمام کاميون                 های 

    ً                     صوصا  دستور داد کاميون به قشون را در اختيار تو بگذارند که گندم حمل کنند و مخ
کرمانشاهان بفرستم و گندمهای امالک اختصاصی را که بيم سرقت آن می   رفت، 

بعد شرحی که برای توضيح . از سعد آباد مراجعت کردم. نفله نشود، حمل کنند
جواهرات الزم بود، تهيه و چون مقرر بود آقای فروغی ببينند، ساعت چهار بعد از 

آقای محتشم السلطنه اسفندياری رئيس مجلس، نزد آقای . رفتم ظهر به منزل فروغی
فروغی بودند و با هم نجوا می  کردند، معلوم شد مجلس جلسۀ محرمانه  ای تشکيل 
داده و شرحی تهيه کرده  اند که برای شاه فرستاده شود و گويا آن شرح را با هم می  

ت سلطنتی تهيه شده، به در هر حال شرحی که برای مجلس راجع به جواهرا. ديدند
نظر آقای فروغی رساندم و ايشان موافق بودند و به ايشان گفتم مقداری از جواهرات 
درموقع عروسی، طبق صورتمجلس که به امضای وزير دارايی وقت و رئيس بانک 
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ملی، رئيس الوزرا، نظار بانک، رئيس دربار، تهيه شده، برای تهيه تاج و نيمتاج 
تی، تغيير شکل داده شده و اين جواهرات، طبق اظهار شاه، االن برای خانوادۀ سلطن

) آقای جم (حاضر و در دربار موجود است و رسيد آنها راهم رئيس الوزرای وقت 
درهمان موقع داده ند که درپرونده هست واگر مقتضی می                 دانند، اين 

و اظهارکردند مقصود آقای فروغی ضرورتی نديدند . قسمت هم درشرح نوشته شود
اين است که اين جواهرات موجود و دست نخورده باشد و طبق راديوی لندن از ايران 

در هر صورت، شب را .                    ّ                              خارج نشده باشد و اال  نوشتن اين جزييات ضرورتی ندارد
به دست راستش نگاهی . به هيأت رفتم، مثل معمول، ساعت هفت شاه به هيأت آمد

مشت روی ميز زده  : اظهار کرد. هسته دست خود را بستکرد، آهی کشيد و خيلی آ
 .ام، دستم درد می  کند، مثل اين است که در رفته باشد

راجع به نظام ] شهريور ٢٠[ولی حقيقت امر اين نبود، معلوم شد که در دو روز قبل 
وظيفه و داوطلب، گويا در وزارت جنگ کميسيونی شده بود و نظری داده          

شاه . د که با وضع فعلی، نظام وظيفه موقوف شود و اين نظر به عرض رسيده بودان
کليه افسران ارتش را خواسته بود و بعد از اين که فحش داده، به آقايان گفته بوده است 

بعد تحقيق کرده بود که اين فکر از کی ناشی . اسلحه تان را باز و همه توقيف هستيد
بعد ايشان و سرتيپ . گفته بودند موجد فکر استشده، آقای سرلشکر نخجوان را 

. رياضی را گويا کتک زده و توقيف کرده بود، درنتيجه، دست شاه آسيب ديده بود
درهرحال، اين موضع هم بهانه برای راديوی لندن شد و از آن شب، قضيه کتک 
خوردن و حبس شدن سرلشکر نخجوان هم بر ساير کارهای شاه که راديوی لندن نقل 

 .کرد، اضافه شد  می
راجع به جواهرات جواب تهيه شده؟ به : در هرصورت، شاه که به هيأت آمد، پرسيد

 .برای ايشان جواب قرائت شد. بلی و آقای فروغی ديده اند: عرض رساندند
بعد رو کردند به آقايان که کدام يک از آقايان اطالع داريد مجلس برای چه دو روز 

شنيده  ام آقايان : بعد گفتند. ايان اظهار بی اطالعی کردنداست جلسه محرمانه دارد؟ آق
مگر حاال مشروطه نيست؟ . دورهم جمع شده  اند و می  گويند مشروطه بايد بشود

چون (مقصود آقايان چيست؟ و معلوم بود از اين اجتماع مجلس ناراحت هستند 
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و قعود،  را البته در خاطر آورده بود که به يک قيام ١٣٠٥موضوع مجلس آبان 
.) البته نگران بودند که آن قضيه تکرار نشود. ساله قاجار از بين رفت ١٥٠سلطنت 

: در هر حال، چون اطالع صحيحی نگرفتند، زنگ زدند پيشخدمت آمد، امر کردند
 .فوری رئيس مجلس را خبر کنيد شرفياب شود

ارت دارايی وز: بعد رو به من کردند، خيلی اظهار رضايت نموده و به آقايان گفتند
خيلی خوب راجع به ارزاق کار کرده و من دستور دادم کاميون های قشونی را هر 

 .چه هست به اختيار ايشان بگذارند
بعد رو به وليعهد کردند، در حضور ايشان هم ازمن تعريف کردند و . وليعهد هم آمد

م که خيلی با اين که می دانم کار تو نيست، ولی راجع به زغال و روغن ه: بعد گفتند
تا آن اندازه که ممکن باشد اطاعت : عرض کردم. شهردرمضيقه هست، کمک کن

 .می  شود
در اين ضمن، آقای اسفندياری که احضار شده بودند، حاضر شدند و در اطاق جلسه 

در مجلس چه خبر است؟ آقای اسفندياری : شاه تعارف کردند و بعد پرسيدند. آمدند
ايفی دارد، طبق وظيفه  اش بايد ناظر اصول شرحی شروع کردند که مجلس وظ

                                                     ً             جلسه شده بود و نظر اين بود يا چند نفر از آقايان حضورا  شرفياب شده، . قوانين باشد
 .يا شرحی نوشته شود که شاه بيشتر توجه به اصول قانون اساسی نمايد

رتبه يک م. البته قدری عبارت تند بود و شاه اين اواخر اين طرز بيان را نشنيده بود
                        ً                            مگر حاال مشروطه نيست؟ اصال  آقايان بی اجازۀ من چرا جمع : شاه متغير شد گفت

 شده اند؟ کی به آنها گفته است؟ البد اين افکار بلند از آقاست؟
بندگان : آقای اسفندياری مجبور شد باز همان عبارت. اين عبارت کار خودش را کرد

منظوری نبود جز اين که قضيه اعليحضرت همايونی هر طور بفرمايند، اجرا شود، 
چون اعليحضرت خودشان به آقای فروغی و روزنامه نگاران امر . کسب اجازه شود

فرموده اند بيشتر کارها روی اصول و مقررات مشروطيت باشد، اين است که برای 
 .اجرای نيات ملوکانه، مشغول اخذ تدابير بوديم و از اين عبارات

ی خواهند بگويند؟ شايد اين حرکات تحريک خارجی ها اين آقايان چه م: بعد شاه گفت
غالم .غالم اطالعی ندارد: در هر حال، آقای رئيس مجلس دست پاچه گفت. است
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من : باالخره شاه گفت. مکررمی  گفت .اوامرمبارک رابه آقايان ابالغ خواهدکرد
 ٢٥[شنبه  روز سه: و گفتند. خودم آقايان را می خواهم و با آقايان مذاکره خواهم کرد

ساعت چهار عصر، من به شهر آمده، در کاخ مرمر آقايان را اطالع دهيد ] شهريور
 . بيايند؛ من خودم با آقايان صحبت خواهم کرد

به خان : وقتی بيرون رفتند، به آقای آهی گفتند. بعد آقای اسفندياری مرخص شدند
ن دارد، نگذارد که عمو بگو دست از اين حرکاتشان بردارد، اين آبرويی که پهلوی م

 .اطاعت می شود: آقای آهی اظهار کردند. از بين برود و خيلی به او نصيحت بکن
آقای فروغی می  تواند به مجلس برود؟ : بعد قدری فکر کردند، از آقای آهی پرسيدند

باالرفتن از پله های مجلس برای ايشان خوب . مشکل است: آقای آهی اظهارکردند
ممکن است تا پای پله با اتومبيل برود، چون من عالقه دارم که : اظهار کردند. نيست

 .آقای گلشائيان را به عنوان وزير به مجلس معرفی کند
نمی  دانم حاال که مشروطه شده، من حق اين : بعد رو به وليعهد کرد، خنديدند و گفتند

ن،طبق خير قربا: آقای آهی عرض کردند. کار را دارم يا بايد از مجلس اجازه بگيرم
درهرحال من می خواهم ، مجلس قبول قبول کند يا :بعدگفتند.قانون هم اشکالی ندارد

 .نکند، آقای گلشائيان رامن از امروز وزير می  دانم و همينطور هم ابالغ کنيد
بعد مذاکرت ديگری هم در اطراف باز شدن خطوط تلگرافی شمال که هنوز بسته بود 

که فرماندار آن فرار کرده بودند، شد و ساعت هشت و نيز انتخاب فرمانداران نقاطی 
البته بعد از رفتن ايشان، رفقا به من تبريک گفتند، ولی من با . از هيأت خارج شدند

اين که در موقع عادی اگر اين امر اتفاق می  افتاد، بدم نمی  آمد، ولی در اين موقع به 
 .ای نبوددر هر حال امری بود صادر شد و چاره . فال نيک نگرفتم

به مجلس رفتم برای دادن ] شهريور ٢٣[صبح روز يکشنبه . شب را به منزل رفتم
بعد از اين که جواب را خواندم، بالفاصله آقای فروغی که . جواب راجع به جواهرات

آقای آهی امر شاه را ابالغ کرده بود، با وجود کسالت به مجلس آمدند و مرا به اين که 
کارهای آقای گلشائيان مورد رضايت خاطر اعليحضرت  حسب االمر ملوکانه، چون

البته اين . همايون شاهنشاهی است، به مقام وزارت دارايی ايشان را معرفی می کنم
معرفی با اين ترتيب، بعد از اين که موضوع جواهرات مطرح بود و آقايان باور نمی 
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فته  ام و اين کردند که جواهرات سلطنتی موجود باشد، خيال کردند بنده دروغی گ
 .پاداش دروغ من است که اگر حقيقت داشت بزرگترين خيانت به کشور بود

در هر صورت بنده زرنگی که کردم اين بود که ذيل يادداشت، با اين که آقای فروغی 
موافق نبود، در همان مجلس اضافه کردم که اين جواهرات در بانک ملی موجود 

ازطرف مجلس می  خواهد معاينه کند، حاضر است، هروقت ازآقايان يا نماينده ای 
                                                                 ً علت عدم موافقت آقای فروغی هم اين بود که وقتی دولت يک امری را رسما  . است

گويد، سنديت دارد و اگر خودش چنين اظهاری را بکند، مثل اين است - در مجلس می
در هر حال، از طرف مجلس مقرر شد نمايندگان . که ترديدی در گفتۀ دولت است

 .و بروند جواهرات را طبق صورت مجلس   های موجوده ببينند و معاينه کنندمعين 
راديوی لندن اين روزها . در هر صورت، صبح يکشنبه هم به اين ترتيب گذشت

ديگر تمام سخنانی که مردم در خفا هم جرأت نمی   کردند بگويند، از قبيل بردن مال 
وقيف و حبس و کشتن و غيره را مردم، سلب آزادی افراد، تصرف امالک، باالخره ت

با انتساب به شاه، به فارسی می   گفت و نيز خبر توقيف و کتک خوردن سرلشکر 
    ً                                           ضمنا  هر دقيقه خبر حرکت قشون روس از قزوين که به . نخجوان را هم منتشر کرد

 .سمت تهران می  آمد
هد وليع. عصر، در عمارت وزارت امورخارجه، جلسۀ فوق العادۀ هيأت تشکيل شد

مکرر از دربار تلفن می کرد که طبق اخباری که بوسيله شهربانی و طرق می  رسد، 
آقای سهيلی با سفارت روس و انگليس . روس  ها از قزوين به سمت آبيک می  آيند

سفارت تکذيب می   کرد .                             ً                  مذاکره، باالخره مجبور شد شخصا  به سفارت روس برود
ارت روس و انگليس قرار شد به سمت و برای تسکين فکر شاه، آتاشه نظامی  سف

  .قزوين بروند که از آمدن قشون، اگر چنين خيالی دارند، جلوگيری کنند
  

  توضيحات و مآخذ 

ايران  - نوشتۀ عباسقلی گلشائيان ، با مقدمۀ رامين کامران ١٣٢٠يادداشتهای شهريور 
   ١٧ – ٩٣صص  ،  ١٣٩٣  - فروردين   –ليبرال 
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  هفتم فصل

 
شاه گويا خيال دارد يا به سفارت انگليس پناهنده  شود و يا به يکی « : قوام الملک 

  ».از مستعمرات انگليس فرار کند
  

او گفت که شاه از شنيدن . ديدن من آمد ه، پس از گفت و گو با شاه، ب)الملک(قوام 
اينکه  روس ها  ممکن است به جنگ ادامه دهند و تهران را تصرف کنند بسيار 

. ی داند در اين صورت چه بر سر کشور و خود وی خواهد آمدناراحت است و نم
بعضی از افسران به شاه  توصيه کرده بودند از نو اسلحه به دست گيرد و تا آخر 

اما قوام به شاه توصيه کرده است  که از اين کار بپرهيزد و بداند که يگانه . بجنگد
 ...توصيه می کنند                                      ً            اميد وی در آن کاری نهفته است که احتماال  انگليسی ها 

من نشانه های شومی يافتم که شاه گويا خيال دارد يا به « )قوام می گفت که( 
من در »  .سفارت انگليس پناهنده  شود و يا به يکی از مستعمرات انگليس فرار کند

تذکر دادم  که مناطق  وسيعی در ايران وجود دارد  که ) به قوام ( پاسخ با خشنودی 
 »...اشغال نشده  باقی  خواهند  ماندهر چه پيش آيد ، 

 »گزارش ريدر  بوالرد  به وزارت خارجه«
 - ١٣٧٨ –نشر فرزان  - بخش دوم» سالهای پرآشوب « دکتر انور خامنه ای  - ١

   ٤٥ – ٤٦صص 
 
اسناد و مدارک رسمی  انگليس و آمريکا  در بارۀ  اشغال ايران  در جنگ جهانی  

 دوم
 

بخش دوم آورده » سالهای پرآشوب « اسناد زير از کتاب دکتر انور خامنه ای ** 
  : می شود

 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٩٧                                                                             ٢١    دق ، 

  

  

  

گزارش  وزارت خارجه انگليس  به سرريدر  بوالرد،  وزير مختار انگليس در * 
  ايران

 
٩/٤/١٣٢٠( ١٩٤١/ ٦/  ٣٠( 

 ٣٥١٤ای  – ٢٧١٥٠ – ٣٧١وخا 
ين خود، با آقای ايدن مالقات دمحم علی مقدم، وزير مختار ايران، طبق تقاضای پيش

وی نخست  از حملۀ نيروهای آلمان به کشور اتحاد جماهير شوروی اظهار . کرد
خوشنودی  کرد و اظهار داشت اميدوار  است در اثر اين تجاوز هر دو کشور 

آقای ايدن در پاسخ او کوشيد . تضعيف شود و، در نتيجه قدرت بريتانيا  افزايش  يابد
زيرا اگر . که اين تجاوز ممکن است سرانجام بدی هم داشته  باشدبه وی بفهماند 

نيروهای آلمانی بتوانند پيشرفت خود را تا سرزمين قفقاز ادامه دهند ، ممکن پيامدهای 
وی سپس به تجمع کارشناسان آلمانی و فعاليت . زيان بخشی برای ايران داشته باشد

ايران خواست از دولت متبوع  خود  سياسی نازی ها در ايران اشاره کرد، و از سفير
مقدم .  تقاضا کند  خود را  از شر آلمانی هايی  که در ايران  کار می کنند رها سازد

ً                    در پاسخ وی اظهار داشت که اتباع  آلمان در ايران عموما   کارشناس فنی اند و                                                      
د اخراج آنها کار ساده ای نيست، زيرا موجب اختالل در امور اقتصادی ايران خواه

وی افزود که علت استخدام اين کارشناسان از آلمان اين بوده که دولت متبوع او . شد
               ً    آقای ايدن ظاهرا  به . نتوانسته است چنين کارشناسانی را از انگلستان استخدام کند 

قصد دلجويی، به مقدم  اطالع  داد که دولت انگليس تا چند ماه ديگر لوازم مورد نياز 
هواپيمای هريکن  را به کارخانۀ هواپيما سازی شهباز تهران  فروند ١٢برای تکميل  

آقای ايدن . اين کارخانه زير نظر کارشناسان  انگليسی  کار می کند. تحويل خواهد داد
اظهار داشت که اميدواراست اين اقدام دولت انگليس موحب خوشنودی شاه ايران 

  .نشود
  

    
  



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٩٨                                                                             ٢١    دق ، 

  

  

  

 
٢٠/ ١٢/٤(  ٤١/  ٧/ ٣  

  ٣٤٤٤ای  – ٢٧٢٣٠ – ٣٧١وخا  
يادداشت مذاکرات  مذاکرات لئو پولد امری ، وزير امور هند ، با ايدن ، وزير * 

آقای امری عقيده داشت که علت اصلی تهاجم آلمان به اتحاد شوروی   خارج انگليس
به نظر او ، زمامداران  آلمان،  پس . ضرورت دستيابی به منابع عمدۀ نفت بوده است

از شکست توطئه شان در عراق و سوريه ، اکنون متوجه منابع نفت باکو شده و می 
رسد، بايد  منتظر هرگونه حادثه ای اگر پايشان به آنجا  ب. کوشند آن را به جنگ آورند

آقای امری همکاری نزديک با روس ها  را برای جلوگيری  از اين . در ايران بود
خطر الزم می دانست و پيشنهاد  می کرد دولت اعليحضرت طرح عمليات مشترک 

آقای ايدن گرچه  . بريتانيا  و اتحاد شوروی را در ايران مورد بررسی قرار دهند
ها  را برای جلوگيری از پيشرفت آلمان الزم می شمرد، ليکن با  کمک به روس

 .پيشنهاد آقای امری در مورد طرح عمليات مشترک در ايران  موافق نبود
 
٢٠/  ٤/  ١٥(  ٤١/  ٩/٧( 

  ٣٤٤٤ای  – ٢٧٢٣٠ – ٣٧١وخا  
 

  يادداشت مذاکرات هيو دالتون، وزير اقتصاد جنگی، با امری*  
 

محاصرۀ بندر و الدی وستوک  را از جانب  نيروهای ژاپن مورد آقای دالتون امکان 
بررسی قرار می داد ومعتقد بود درچنين حالتی تنها راه کمک رسانی به اتحاد 

آقای دالتون، از اين جهت، کنترل شبکۀ راه آهن .  شوروی از طريق ايران خواهد بود
نيروهای ما، با همکاری  ايران را دارای اهميت بنيادی می پنداشت و پيشنهاد می کرد

آقای امری اظهار داشت که خود او هم  با اين طرح . شوروی، ايران را اشغال کند
موافق است و درما ژوئن گذشته به وزير امور خارجه  پيشنهاد کرده ، ولی مورد 

 .قبول  قرار نگرفته است



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٩٩                                                                             ٢١    دق ، 

  

  

  

 
٢٠/ ٤/ ١٦(  ٤١/ ٧/٧ ( 

  ٢٧١٥٠ای  – ٢٧٢٣٠ – ٣٧١وخا 
 

  د  به وزارت  به وزارت خارجهگزارش  بوالر* 
 

آنها از سياست . مردم ايران به شدت ضد روس و،  در مجموع ، ضد انگليسی اند... 
بيطرفی شاه، که شما در جريان بحران عراق از آن ناراضی نبوديد، پشتبانی می 

                  ً                                                     اما اين امر ضرورتا   مانع نمی شود که روزنامه ها از فعاليتهای آلمان ها و . نمايند
  .ء  استفادۀ آنها از ميهمان نوازی ايران و ايجاد خطر  برای اين کشور انتقاد نکنندسو
 
٤/٢٠/ ١٦(  ٤١/  ٧/٧( 

  ٣٧٠٧ای  – ٢٧٢٣٠ – ٣٧١وخا 
 

  گزارش  استافورد کريپس به وزارت خارجه انگليس* 
 

به ژنرال استالين، به ) چرچيل ( امروز عصر، برای تسليم يادداشت نخست وزير 
استالين به گرمی مرا پذيرفت، و هنگامی که در يادداشت مزبور . رفتم کاخ کرملين

مالحظه کرد دولت اعليحضرت تعهد کرده است، با توجه  به شرايط زمانی و 
جغرافيايی، آنچه منابع فزاينده مان اجازه می دهد در اختيار دولت اتحاد شوروی قرار 

نگرانی خود را از وضع ايران و خواهيم داد، سپاسگزاری خود را ابراز کرد و آنگاه 
او ادعا می کرد شش تا هفت هزار . فعاليت روز افزون آلمان ها در آنجا شرح داد

آلمانی در ايران متمرکزشده اند و معتقد بود که عمال آلمان و ايتاليا در صدد 
وی . خرابکاری در منابع نفت باکو و تأسيسات نفتی بريتانيا در جنوب ايران اند

ی کرد که دولتهای بريتانيا و اتحاد جماهير  شوروی عليه اين خرابکاران توصيه  م
من اظهار داشتم که دولت اعليحضرت از خطر تجمع . دست به اقدام مشترکی زده اند



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٠٠                                                                             ٢١    دق ، 

  

  

  

اتباع دولتهای محور درايران آگاه است، و افزودم به نظر دولت متبوع من، شايسته 
ادداشتهای مشابهی دراعتراض به است ازجانب دولتين بريتانيا واتحاد شوروی ي

.             ً                 استالين فورا  با آن موافقت کرد. حضور ابتاع آلمان در ايران تسليم اين دولت شود
ليکن به نظر من شايسته است همزمان با تسليم يادداشتها، تهديدهای نظامی نيز به 

بسيار مناسب است که دولت شوروی را تشويق کنيد که با تمرکز نيروهای . عمل آيد
ود در سراسر مرزهای شمالی ايران، جدی  بودن  يادداشتش را به ايران تذکر  خ

همچنين ما نيز بايد تهديد نظامی مشابهی را در مرزهای جنوبی ايران انجام . دهد
 .دهيم

 
       ٢٠/ ٤/  ١٨( ٤١/ ٧/ ٩( 
  ٢٧١٥١ای  – ٢٧٢٣٠ – ٣٧١وخا 

 
  گزارش بوالرد به وزارت خارجه انگليس* 
  

      ً                                                                 احتماال  از دست زدن به اقدام شديدی عليه آلمانيها به علت آن بيمناک است که شاه ... 
دراثرآن ممکن  است حکومت آلمان آشکارا وی را مورد حمله قرار دهد و مردم 

اين امر نشانۀ آن است که او می داند تا چه اندازه  . ايران را عليه وی تحريک کند
با وجود اين، غرور وی و ترس و هراسی . فاقد محبوبيت در ميان مردم ايران است

                                                                     ً  که وزيرانش از ديدن او احساس می کنند روی هم مانع آن می گردد که وی کامال   
 ...اين مطلب را درک  کند

  
  
 

٢٠/  ١٩/٤( ٤١/  ٧/  ١٠ ( 
 ٣٧٠٧ای  – ٢٧٢٣٠ – ٣٧١وخا 

 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٠١                                                                             ٢١    دق ، 

  

  

  

 يس تلگراف رمز ژنرال  ويول، فرمانده نيروهای انگليس در هند، به دولت انگل* 
ما بايد بدانيم که پاک کردن ايران از حضور آلمانی ها برای دفاع ازهند ضرورت  ...  

اگر اين کار انجام نشود، امکان دارد حوادثی نظير آنچه در عراق روی . فوری دارد
الزم است با .             ً                                              داد، و اخيرا  موفق به برطرف ساختن آن شديم، باز هم تکرار شود

ن همدست شويم، و در صورتی که دولت کنونی ايران روس ها برای اقدام در ايرا
آماده برای انجام کمکهای الزم جهت تأمين اين کار نباشد، بايد حکومت  ديگری 

حاال که هنوز نتيجۀ تهاجم آلمان  به . جاگزين آن شود که حاضر برای انجام آن باشد
ن را به کار  روسيه  معلوم  نيست، بايد برای رسيدن به اين هدف حداکثر فشار ممک

 .برد
 

١٩/٤/٢٠(  ٤١/  ٧/  ١٠( 
  ٣٧٠٧ای  – ٢٧٢٣٠ – ٣٧١وخا 

 
  گزارش  ايدن  به دولت  انگليس* 
 

وی اظهار می داشت . امروز مايسکی، سفيرشوروی، طبق قرارقبلی به ديدن من آمد
که دولت  متبوعش قصد دارد برای رويا رويی  با خطر سهمگينی  که در نتيجۀ  نفوذ  

در ايران هر دو کشور بريتانيا و اتخاد جماهير شوروی  را تهديد  می کند   آلمان ها
من از او  پرسيدم به نظر دولت متبوع او اين اقدام به . اقدامی فوری صورت  گيرد

مايسکی اظهار داشت به نظر  او بايد تقاضای مشترکی مبنی .  چه صورت  بايد باشد
ين دولت  شود، زيرا حضور آنها در ايران  بر اخراج  آلمان ها از ايران  تسليم  ا

سئوال کردم اگر  ايران از . امنيت کشورهای  مجاور را به خطر انداخته است 
اخراج  آلمان  خودداری کرد، دولت شوری چه نوع اقدامی  را در برابر  آن توصيه  

وی اظهار داشت که  در چنين حالتی دولتين بريتانيا و اتحاد جماهير .  می کند
به نظر او، برای . شوروی بايد يکديگر مشاوره کنند و نظر خود را  روشن  سازند

 .وادار ساختن ايران به تسليم می توان از اقدامات  اقتصادی استفاده کرد



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٠٢                                                                             ٢١    دق ، 

  

  

  

 
٢٠/٤/٢٠( ١١/٧/٤١( 

  ٣٨٤٠ای  – ٢٧١٥١ – ٣٧١وخا  
 

  تلگراف  بوالرد  به وزارت خارجه* 
 
ديروز منصور،  نخست وزير ايران ، ضمن  ديداری که باو داشتم ، نگرانی  خود  

را از شايعات  مبنی بر تصميم  دولت بريتانيا  برای اعزام  نيرو به ايران  ابراز  
داشت  و می گفت  به نظر او  اين کار با سياست دولت اعليحضرت  داير بر احترام  

            ً                           من  نيز شخصا   نمی توانم نگرانی  خود را . داردبه بی طرفی دولتهای ديگر مباينت 
آيا  تقاضای اخراج  تمام آلمان ها  با اين سياست  .  از اين شايعات پنهان دارم

گرچه مطمئنم  که .  هميشگی دولت اعليحضرت مطابقت دارد؟  به عقيدۀ من ، نه
انگيز نمی ستون پنجم  آلمان  درايران مشعغول فعاليت است، ولی به گونه ای شگفت 

به نظر من، به جای اعزام نيرو به ! توانيم برای اثبات آن شواهد کافی نشان دهيم 
ايران، با هرگونه تهديد نظامی ، بهتر است تهديد به تحريم  اقتصادی را به عنوان  

من  تمام کوشش خود را به کارخواهم . پشتوانه يادداشت پيشنهادی  در نظر گرفت
 .يدارودر بارۀ خطر آلمانی های مقيم  ايران با وی گفت و گو کنمبرد تا با شاه ايران د

 
٢٠/  ٢٣/٤(  ٤١/  ٧/  ١٤( 

  ٣٨٤٤ای  – ٢٧٢٣٠ – ٣٧١وخا 
 

  تلگراف کريپس به وزارت خارجه * 
 

در بارۀ  اعتراض به فعاليت خرابکارانۀ آلمانی ها در ايران و ... پيرو گزارش پيشينم
طرفی ايران، ناگزيرم نظم را دراين باره توضيح مالحظات  مربوط  به احترام به بی 

من معتقدم ما در شرايطی نيستيم که بتوانيم سياست خود را پابند به اين گونه  .  دهم



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٠٣                                                                             ٢١    دق ، 

  

  

  

نقشۀ کنونی اروپا  به وضوح نتايج سياست پيشين ما و سياست . مالحظات بسازيم 
روژ هم ،  در مورد  ن.  آلمانی ها را نسبت به دول کوچک بی طرف نشان می دهد

هنگامی که حاضر به ترک روش سنتی خود در احترام  به بی طرفی شديم، به اندازۀ 
چون ممکن است تا چند هفته ديگر دولت . کافی سرعت عمل از خود بروز نداديم

                                     ً                                     اتحاد شوروی در موقعيتی نباشد که اساسا  تهديدی نسبت به ايران شمرده شود، دست 
بديهی است در چنين شرايطی  . يت فراوان دارد کم در وضغ کنونی عامل زمان اهم

هيچ دليلی وجود . روش افزايش تدريجی  فشار و نفوذ  به هيچ  روی کافی  نيست
اگر از اين راه .  ندارد که همراه تقاضايمان دست به يک نمايش قدرت نظامی نزنيم

ی خود داری هم نتوانستيم نتايج مطلوب را بدست آوريم و باز هم ا ز اقدام مثبت نظام
کرديم، آنوقت باز هم، مانند گذشته، تهديد نظامی را تا نتيجه گيری منطق از آن دنبال 

 .نکرده ا يم
 
 ٤/٢٠/ ٢٣(  ٤١/  ٧/  ١٤( 

  ٣٨٤٤ای  – ٢٧٢٣٠ – ٣٧١وخا 
 

 حاشيۀ تلگراف  کريپس
پيشنهاد کريپس از سياست انگلستان فراتر  –اظهارنظر ايدن دربارۀ  پيشنهاد کريپس  

بنابراين .                ً                  ً                           می رود و احتماال  از حدود آنچه  فعال  امکانات عملی ماست خارج است
  .قابل پذيرش نيست

 
٢٠/ ٢٣/٤( ٤١/ ١٤/٧( 

  ٣٨٥٦ای  – ٢٧٢٣٠ – ٣٧١وخا 
  

  تلگراف وزارت خارجه به بوالرد*  
 
در اين .  وز آقای مايسکی با وزير خارجه دولت اعليحضرت مالقات  کردامر...



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٠٤                                                                             ٢١    دق ، 

  

  

  

ديدار، مسئلۀ  فعاليت  خرابکارانه اتباع آلمان در ايران و امکانات و روشهای مقابله 
طرفين  توافق کردند که نخست يک اقدام مشترک . با آن مورد بررسی قرار گفت

س، در صورت  لزوم، فشار اقتصادی سپ. ديپلماتيک نسبت به دولت ايران به عمل آيد
 ...به آن افزوده شود

 
٤/٢٠/  ٢٦( ٤١/ ٧/ ١٧( 

  ٤٠٦٥ای   – ٢٧٢٣٠ – ٣٧١وخا 
 
  تلگراف  کريپس  به وزارت  خارجه* 
 
آلمان ها به سوی قفقاز پيش می روند و . سياست ما در مورد ايران واقع بينانه نيست..

آنکه فرصت از دست برود  ما بايد پيش از. ممکن است فرصت از دست برود
حداکثر فشار سياسی و،  در صورت لزوم، فشار اقتصادی و نظامی را بر ايران 

                                         ً                          به نظر من، هنگام آن فرا رسيده است که فورا  اين فشار را وارد آوريم و . وارد آوريم
اجازه ندهيم  که اين موضوع، آن گونه که ايرانيان خواستار آن اند برای آن  می 

 ...از اين کش پيدا  کند کوشند، بيش
 

٢٠/ ٤/  ٢٧(  ٤١/ ١٩/٧( 
  ٤١٤١ای  – ٢٧٢٣٠ – ٣٧١وخا 

 
  تلگراف ژنرال  ويول  به لندن* 
 
پيرو تلگراف پيشينم، خاطرنشان می سازم که برای جلوگيری از پيشروی آلمانی ها  

ما در موقعيتی قرار داريم  که می . به سوی هندوستان بايد اقدام فوری صورت گيرد
وانيم با هماهنگی با روس ها فشار اقتصادی و سياسی  شديد بر ايران اعمال کنيم، و ت

هر گونه غفلتی در اين باره باعث آن . نبايد در  اين اقدام  ترديد  به خود  راه دهيم



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٠٥                                                                             ٢١    دق ، 

  

  

  

خواهد شد که آلمانی ها با همکاری دولتهای ايران و افغانستان و بر خورداری از 
پشتيبانی نيروی هوايی نيروهای موتوری خود، تا مرزهای   حمايت فعال آنها، و نيز با

 ...هند پيشروی کنند
 

٢٠/  ٢٨/٤( ٤١/  ١٩/٧( 
  ٤١٤١ای  – ٢٧٢٣٠ – ٣٧١وخا 

 
  نامۀ ايدن به سر هوراس سيمور، معاون وزارت خارجه* 
 
من مطمئن نيستم که رؤسای ستادمان در صورت لزوم نيرويی برای فرستادن  ...  

اميدوارم به ژنرال ويول فهمانده شود . به جنوب ايران در دسترس خود داشته باشند
افزون براين، تا . که به هيچ روی در برابر ايران سياست  مماشات پيش نگرفته ايم

تهديد هايمان چه نيرويی در اختيار داريم، هنگامی که ندانيم برای اثر بخش بودن 
 ...دست زدن به تهديد نظامی بيهوده است

  
  

٢٠/  ٤/ ٣٠(  ٤١/  ٧/  ٢١( 
  ٤٠٣٦ای  – ٢٧٢٣٠ – ٣٧١وخا 

 
  تلگراف  بوالرد  به وزارت خارجه* 
 

هنوز دولت ايران به يادداشت مشترکی که من ومشترکی که من و سفير شوروی ... 
من و . دو روز پيش به عامری،  وزير خارجه ايران، تسليم کرديم پاسخی نداده است

اسميرنوف براين باوريم که دولت ايران، گرچه به خطر آلمان آگاه است و همين 
                           ً بکاهد ، ليکن حاضر نيست فورا   دريجی از شمار آنهاتحاال نيزمی کوشيد به صورت 

  ...يا در مدت کوتاهی گروه زيادی از آنها بيرون  راند



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٠٦                                                                             ٢١    دق ، 

  

  

  

 
٢٠/  ٣٠/٤(  ٤١/  ٧/  ٢١(  

 
  نامۀ  چرچيل  به ژنرال  ويول*
 

من نيز به طور کلی با نظهای شما موافقم و ميل دارم از طرف بريتانيا و روسيه ... 
آلمانی ها را بيرون بريزند،  يا عواقب خود به ايرانيان اتمام  حجت کنم که بی معطلی 

مسئله از نظر ما اين است که در صورت خود .  داری از چنين کاری پذيرا شوند
  ...داری آنها چه  نيرويی را در اختيار خواهيم  داشت

 
٢٠/ ٤/  ٣١(  ٤١/  ٧/ ٢٢ (  

 
  نامۀ ايدن به چرچيل* 
 

هر قدر بيشتر امکاناتمان را مورد توجه قرار می دهيم، برايم آشکارتر می شود ... 
که همه چيزبستگی به توانايی ما در تمرکز نيروی کافی در عراق  برای حفاظت از 

تا هنگامی که وضع نظامی شايسته ای نداشته . منابع و تأسيسات نفتی ايران  دارد
چون شاه به خوبی . م ممکن است خطرناک باشدباشيم، حتی اقدام به فشاراقتصادی ه

از ارزش حوزۀ نفتی برای ما آگاه است،  و احتمال دارد در صورت احساس خطر، 
هم اکنون گزارشهای اميد بخشی در بارۀ . خودش نخستين گام را عليه ما بدارد 

تمرکز نيروهای ما در مرزهای جنوب غربی ايران رسيده است ، ليکن هنوز برای 
بايد هر چه سريعتر و بيشتر نيروهای خود را در عراق . دام  مؤثر کافی نيستيک اق

اگر بتوانيم کار را  پيش از شکست سهمگين روس ها در جنوب انجام . تقويت کنيم
دهيم، آن وقت شانس زيادی وجود دارد که  بتواينم، بدون توسل  به زور، آنچه می 

 ...خواهيم  به ايران  تحميل کنيم
  



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٠٧                                                                             ٢١    دق ، 

  

  

  

 
٢٠/  ٥/ ٢(  ٤١/  ٧/  ٢٤( 

  ٢٧٢٣١ – ٣٧١وخا 
 

  گزارش بوالرد  به وزارت  خارجه  انگليس* 
 

به وزير امور خارجه ايران تذکر داده شد که حکومت اعليحضرت با حکومت ... 
ً                                             شوروی  که مايل  است سريعا  شاهد کاهش هشتاد در صد از شمار آلمان ها باشد                           

ن شده از جانب حکومت اعليحضرت همراه است، وخاطرنشان گرديد که ميزان معي
  .خيلی  کمتر از در صد  باالست

 
٥/٥/٢٠(  ٤١/ ٧/  ٢٦( 

   ٤١٤١ای    ٢٧٢٣١ – ٣٧١وخا  
 

  يادداشت مذاکرات  سيمور ، معاون  وزارت خارجه ، با ايدن* 
 

به آقای ايدن تذکر دادم که در مورد فعاليت و نفوذ آلمانی ها در ايران، ما و روس ... 
هدف روسها اين است که نفوذ آلمانی ها را در ايران ريشه . متفاوتی داريم ها مقاصد 
از اين رو،  در مورد تعداد آنها که همه در شمال ايران هستند غلو می .  کن سازند

ولی به نظر من، خطر فعاليت نازی ها  نسبت به تأمين جريان نفت جنوب . کنند
تا هنگامی که روس ها .   ً          تا  ناچيز استايران، در مقايسه با خطر آنها در شمال، نسب

کنترل کامل قفقاز را در اختيار دارند و نيروهای آنها براين سرزمين مسلط  است ، 
اما اگر آنها کنترل . خطری بيش از آنچه منابع نفتی آنان را تهديد می کرد وجود ندارد

می کند ،  قفقاز را از دست بدهند ، خطری که نفت را تهديد می کند صورت حاد پيدا
و فقط در اين حالت  است که  مسئلۀ اخراج آلمانی ها از ايران برای ما مطرح می 

از اين رو ، معلوم می شود که هدف ما، که به هدفهای  روس ها شباهتی ندارد، . شود



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٠٨                                                                             ٢١    دق ، 

  

  

  

همچنين در صورتی که بر . تنها با بيرون راندن آلمانی ها از ايران به دست نمی آيد
که در دراز مدت روس ها کنترل قفقاز را از دست خواهند داد  اين فرض تکيه نکنيم 

، معلوم  می شود که در هر حال زمانی فراخواهد رسيد که الزم خواهد شد  برای 
حراست از منابع  نفت اقدام  کنيم، خواه آلمانی ها بيرون رانده شده  باشند، چه نشده 

ضور آلمانی ها در ايران در دور از خرد و منطق  است که با استناد  به ح. باشند
 .صدد  تهديد  ايرانيان برآييم

ليکن . آقای ايدن دراين نکته که هدفهای ما با روس ها شباهتی ندارد با من موافق بود
به نظر او، اگر . تمرکزنيروها يمان را در مرزهای ايران الزم و فوری می پنداشت

مذاکره  برای اخراج  آلمانی ها   در هنگام اين تمرکز نيروها هنوز با ايرانيان مشغول
اما اگر به مرحله ای . بوديم،  اين تمرکز نيروها  موجب تقويت موضعمان خواهد شد

                                                                    ً        رسيده بوديم که تسلط روس ها بر قفقاز از ميان رفته و جريان نفت مستقيما  به خطر 
  .نيم                                    ً                                   افتاده  بود، آن وقت  می توانيم  فورا   برای تسخير  مناطق نفت خيز اقدام ک

 
٢٠/ ٧/٥( ٤١/  ٧/  ٢٨( 

  ٤٢٤٤ای    ٢٧٢٣١ – ٣٧١وخا  
 
  تلگراف رمز بوالرد  به وزارت خارجه* 
 

وی به من اطالع . ديروز، بيست و هفتم ژوئيه ، با نخست وزير ايران مالقات کردم
داد  که بيرون راندن چهار پنجم آلمان ها مغاير معاهدۀ  ايرانی ها  با آلمان  و سياست 

وی گفت در خواست چنين چيزی با حق حاکميت ايران . آنها خواهد بود بی طرفی
او مرا مطمئن ساخت که دولت  ايران می داند که بايد نسبت به . نيز مغايرت دارد

فعاليت آلمان ها هشيار باشد، وهمچنين  برای کاهش  آلمانی های مقيم  ايران تا جايی 
بارۀ  امکان  کودتا از جانب  آلمانی ها من با حدث در . که امکان  دارد تالش می کند

صحبت کردم و خطر خرابکاری و نظاير آن را از طرف آنها  به نخست وزير 
آقای . گوشزد  کردم  و بويژه  بار ديگر از سه تن آلمانی بسيار خطرناک نام بردم 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٠٩                                                                             ٢١    دق ، 

  

  

  

منصور اقداماتی را که  دولت ايران  در نظر دارد  برای جلوگيری از خطر آلمان ها 
اوبه تالشهای دولتش در راه تعويض آلمانی هايی که .  نجام  دهد به تفصيل شرح دادا

در وزارتخانه ها و کار خانه های دولتی  کار می کنند اشاره کرد  و گفت که 
کاشناسان آلمانی را از ادارۀ راديو برداشته و شش تن از اتباع  آلمان را که پروانۀ  

وی همچنين اظهار داشت که قرار . کرده است  اقامتشان  منقضی  شده بود اخراج
او گفت در . است ده نفر آلمانی ديگر نيز در عرض ده روز آينده ايران را ترک کنند

نظر دارد رئيس  شهربانی  تبريز را احضار کند و  به او دستور دهد صورت کاملی 
بر اين، يک  افزون.  از اسامی و مشخصات  تمام  آلمانی های ساکن آنجا را تهيه  کند

ناوچه توپدار ديگر را نيز برای مراقبت از کشتيهای بازرگانی آلمان که در بندر 
به نخست وزير اطالع دادم که اين اقدامات . شاهپور لنگر انداخته اند گماشته است

موضوع فوريت دارد، . نمی تواند رضايت خاطر حکومت اعليحضرت را جلب کند
سفير شوروی (ما. ليکن هر دليلی آورديم بی فايده بود . و مسئله هفته هاست، نه سالها

                                                   ً                   با يکديگر همرأييم که اعمال  تحريمهای اقتصادی احتماال   موجب اخراج کامل  ) و من
 .گروه  زيادی از آلمانی  ها نخواهد شد

 
 تلگراف رمز  وزير خارجه  ايران به سفارت ايران در مسکو* 

 ١٣٢٠مرداد    ٦: تاريخ
مذاکرات با کميساريای خارجه و سفير کبير انگليس آگاهی حاصل از شرح زندگی 

راجع به اشاره ای  که به تحريکات انگليس ها وارد کردن روس ها به اين قبيل .  شد
                                  ً                                           تقاضا ها نموده اند، اين مطلب صريحا   به جناب عالی اشعار و تذکر داده شد بود که 

يک ماه  اخير آنهاست و ناشی از اين رفتار روس ها بکلی  منافی اظهارات دوستانۀ 
به .  اينها افکاری است که انگليس ها به آنها القا می کنند. نزديکی با انگليس است

طوری که سفير کبير انگليس به شما اطالع داده است، انگليس ها هم راجع به آلمانی 
رات ها اظهاراتی  کرده اند، منتها رويۀ آنها ماليم تر و به جلب توجه دولت به خط

ولی در مقابل ، روسها را تحريک . احتمالی از تبليغات آلمانی ها قناعت شده است
در اين  موضوع با سفير کبير انگليس به . کرده اند که در خواستهای شديدتر بنمايند



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤١٠                                                                             ٢١    دق ، 

  

  

  

طور مختصر مذاکره و به او بفهمانيد که اين رويه جز توليد اشکال و از ياد نگرانی 
ا خاطر نشان کنيد که اين طرز رفتار خيلی  پرخطر مخصوص. نتيجۀ ديگری ندارد

با مراقبت شديد . تر از مخاطرات احتمالی است که می خواهند از آن احتراز شود
دولت، اين گونه  تصورات مورد ندارد، مگر اينکه مقصودشان اين باشد که به اين 

ا دولت ايران چنين قضيه ای ر. عنوانها و بهانه جوييها ما را از بی طرفی خارج کنند
به عالوه، اجبار . جالب مخاطرات بزرگی سياسی و زيانهای مهم اقتصادی می داند

دولت ايران به اتخاذ چنين سياستی مخالف استقالل و حاکميت ايران است و برای 
 .دولت غير  قابل  قبولی می باشد

درخواست در مذاکرات مجدد با کميساريای خارجه، موقعيت دولت را در مقابل اين 
   ً                                                                        جدا  خاطرنشان  و ياد آور شويد که در بيست سال اخير، با اينکه از اطراف تشبثات 
زياد برای طنين ساختن ما نسبت به دولت شوروی به عمل آمده، هيچ گاه از رويۀ 
دوستانه  نسبت  به آن کشور منحرف نشده و در تمام  اين مدت سياست صداقت آميز 

هم موجبی ديده نمی شود  که مستلزم تغيير  اين وضعيت حاال . خود را حفظ نموده ايم
 .باشد تا ايجاد نگرانی  کند

ايا تصور می کنيد دولت آن اندازه قدرت ندارد که رفتار يک عده اتباع آلمان را تحت 
نظارت و مراقبت قرار دهد؟ روس ها، که از وجود آلمانی ها در ايران برای خود 

باشند که اجرای تقاضای آنها، به طوری که در  تصور خطر می کنند، بايد  ملتفت
نظر گرفته اند، برازنده نيست و انجام در خواست  آنها  با هيچ  اصولی وفق نمی 

در زمينۀ داليلی که  در باال  گفته شد، بخواهيد دولت را در اقدامات خود آزاد . دهد
ون عمل شده، در اين بگذارند و به دولت اعتماد داشته، يقين بدانند همان طور که تاکن

بنابراين، چرا تقاضای .  مورد از حفظ حقوق مشروع  آنها خود داری نخواهد شد
خود را به طريقی می کنند که برای ما قابل قبول و اجر نباشد؟ مناسبات دوستی و 
رويۀ مساعدت آميز دولت، ممکن است خواهش  کنند  که از عدۀ آنها بکاهيم، که البته 

 .ن  باشد انجام می شودتا حدودی که ممک
، دولتين شوروی و انگليس ١٣٢٠تير ٢٨در (در پاسخ تذکاريه سفيرکبير شوروی

يادداشتهای مشابهی  به دولت ايران دادند و خواستار اخراج گروه معينی از اتباع  
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مرداد ، طی ياد  ٧دولت ايران، در . آلمان شدند و تهديد به تحريم  اقتصادی  کردند
، شرحی در زمينۀ حسن مناسبات وعدم امکان انجام تقاضای .) د کردداشتی آن را ر

آنها به ترتيبی که خواسته اند تهيه شده ، اما چون سفير کبير بيمار است، در اولين 
مذاکرات با وزير مختارانگليس هم در اينجا  دنبال می . مالقات به او داده خواهد شد

کبيرانگليس مذاکرات را تعقيب و  الزم  است با کميساريای خارجه و سفير. شود
                                    ً               در مذاکرات با کميساريای خارجه مخصوصا  سياست دوستانه . نتيجه را گزارش دهيد

 .و صميميت دولت را خاطر  نشان کنيد
  جواد  عامری

  
 
١١/٥/٢٠( ٤١/  ٢/٨( 

  ٨٦رخام 
 

  گزارش وزير مختار امريکا در ايران به وزير خارجه اياالت  متحد امريکا* 
 

ابتدا وی آغاز . مذاکرات مفصل  و بی پرده ای با نخست وزير به عمل آوردمديشب 
مطلب کرد و گفت  بی نهايت عالقه مند است که نظر ايران را برای دولت امريکا 

او . روشن سازد، و به اين جهت مرا از تحوالت و پيش آمد ها مطلع خواهد ساخت
ل  نفوذ می کنند که ايران اعتراف کرد که هم روس ها و انگليسی ها سخت اعما

او گفت  فشار و اعمال نفوذی  که به . هشتاد در صد آلمانی ها را از کشور اخراج کند
عمل می آيد شديد است و صورت رسمی دارد ولی توأم با تهديدهای نظامی و 

گو اينکه افزود که بيم دارد اين اقدامات مقدمۀ توقعات بيشتر و .  اقتصادی نيست
او اظهار داشت که دولت تجاوز آميز با ادعا نسب به بغازها را از . بزرگتری باشد

در اينجا تصور می شود که اعالميۀ روس ها در . سوی آنها طرد و نفی می کند
آنکارا، چون با اعالميۀ مشابهی از جانب انگليسی ها توأم است، وزن و اثر بيشتر 

 ...خواهد داشت
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مهمتر از همه اين است که اقدام مستقيم در  ايدن می گويد دولت وی اميدوار است که
بايد اين امکان را در نظر ) انگليسی ها ( با وجود اين ، آنها . ايران لزومی پيدا نکند

از اين رو، نمی . بگيرند  که آلمانی ها ممکن است به قفقازو سرحدات ايران برسند
عمال  سياسی آنها،  توانند اجازه دهند که کانون خطرناک کارشناسان فنی آلمانی  و 

  ...که اکنون در ايران می باشند در اين کشور باقی بمانند
  
  
 

٢٠/  ٥/  ٢٢( ٤١/  ٨/  ١٣( 
 رخام ٢٣٢

    
  گزارش وزير مختار امريکا در عراق به وزير خارجه امريکا*  
 

سفير کبير انگلستان به من اطالع  دادکه  طبق دستوری که دريافت داشته از دولت 
خواستارشده  است که براساس پيمان سعدآباد از دولت ايران بخواهد که عليه عراق 

جهانگردان آلمانی و پناهندگان  سياسی عراق، که ايران را مرکز دسيسه های سياسی 
او به دولت عراق اخطار کرده است که . خود قرار داده اند ، اقدامهايی به عمل آورد

       ً                                 قی قطعا  سعی دارند در ايران همان کاری را آن جهانگردان آلمانی و پناهندگان عرا
انجام دهند که برای انجام آن در عراق کوشش می کردند، يعنی کودتا کنند و يک 
گروه هواخواه محور را به قدرت برسانند و ،  به اين ترتيب ، موجبات تهديد عراق 

 ...را فراهم  آورند
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٢٠/  ٥/ ٢٤( ٤١/  ٨/  ١٥( 
  رخام ٩٢

 
  وزير مختار امريکا  در ايران به وزير خارجه آمريکاگزارش * 
 
وزير مختار انگليس به من خبر داده است که او و سفير شوروی فردا بعد از ظهر  

يادداشتهای مزبور نا رضايی  دو . يادداشتها مشابهی  به دولت ايران تسليم خواهد کرد
در بارۀ خطر ناشی از دو لت را از توجه نکردن ايران به اخظار يک ماه پيش آنها 

آلمانی های مقيم اين کشوراظهار خواهد کرد و مصرانه  خواهد خواست که بخش 
 .عمدۀ  آلمانی ها اخراج  شوند

                                             ً                                در هنگام تسليم يادداشتها به دولت ايران، شفاها  گفته خواهد شد که چهار پنجم همۀ ...  
  ٨(  سپتامبر  ١٥ديرتر از                                                   ً    آلمانی های  مقيم ايران بايد تا پايان اوت، ولی قطعا  نه 

همکار انگليسی من معتقد است که انگليسی ...  ، از ايران اخراج  شوند)شهريور
ها، در صورت تهاجم ، به قدری زود  بر اوضاع  مسلط خواهند شد که موضوع  

اگر چه پيش .  محافظت منافع  انگليس به وسيلۀ اين سفارتخانه پيش نخواهد آمد
لی محتمل به نظر می رسد که خواسته ها مورد قبول واقع بينی خطرناک است، و

چندی .  نشود و کشور مورد تهاجم واقع گردد و ايرانيها مقاومت ضعيفی ابراز کنند
است که سپاهيان و ساز و برگ  ايرانی به سوی  شما فرستاده  می شوند و در اين 

ترکيه مشغول  گزارش شده است که شاه در نزديکی مرز . اواخر هم به سوی جنوب
من غير محتمل نمی دانم  که در صورت  وقاع  تهاجم ، شاه  . بازرسی  نيروهاست

  .تاج و تخت خود را از دست بدهد
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 يادداشت  سفارت  انگليس به دولت ايران* 

 ساما
 ١٣٢٠مرداد  ٢٥: تاريخ 

دولت شاهنشاهی ايران، در موارد عديده ، تمايل خود را داير به حفظ و تأييد  رويۀ  
بی طرفی کامل  در جنگی که در اثر جاه طلبی تجاوز کارانه زمامداران فعلی آلمان 

تمايل به کنار ماندن از ميدان کشمکش و . برعالم تحميل گرديده ابراز داشته است
                   ً      ، لکن آن ممالک بعدا  مورد  هيز احساس شدخصومت ازطرف بعضی ممالک ديگر ن

با در نظر گرفتن اين حقيقت مسلم و . حمله يا تجاوز قوای مسلح آلمان قرار گرفتند
غيرقابل انکار است که دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان اينک خود را  ناگزير می 

وليای داند با يک روح دوستانه به ذکربعضی مالحظات مبادرت نموده و توجه جدی ا
 .دولت ايران را به آن  معطوف  سازد

در مقام اول، دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان برعليه  استقالل و تماميت  - ١
ميل و آرزوی صميمانۀ دولت انگلستان اين . ارضی ايران هيچ گونه قصدی ندارد

است که رويۀ دوستی ومعاضدت با ايران را، که متضمن مصالح ايران و امپراتوری 
 .لستان ميداند، حفظ نمايدانگ
دراثر توسعۀ  دايرۀ جنگ،  خطر شديدی جهت منافع ايران و انگليس محسوس  – ٢

ً                                                           سابقا   يعنی در ماه ژانويۀ گذشته، دولت اعليحضرت پادشاه  انگلستان . شده است      
نگرانی شديد خود را در خصوص عدۀ  زياد اتباع آلمان که به آنها اجازۀ اقامت در 

از آن تاريخ . ده است به استحضار خاطر اوليا دولت شاهنشاهی رسانيدايران داده ش
به بعد، دولت انگلستان خطرات شديدی را که ممکن است از عمليات  اين اتباع آلمانی 
ناشی گردد، و همچنين لزوم محدود ساختن کامل  تعداد آنها را، که بر وفق مصالح  

ا  در نظر گرفتن حوادثی که در ب. خود ايران می باشد، خاطر نشان ساخته است
بسياری از ممالک رخ داده ، در حقيقت نمی توان شک داشت که هر زمان دولت 
آلمان تشخيص دهد که فرصت مناسبی فرا رسيده، اين اشخاص را برای ايجاد 
اغتشاش در ايران و يا در ممالک مجاور به منظور کمک در اجرای نقشه های 
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 .ار خواهد دادنظامی خود مورد استفاده  قر
در اواخر ماه ژوئيه، دولت اعليحضرت پادشاه  انگلستان به نمايندۀ  خود در   -  ٣

تهران دستور داد، از لحاظ اهميت فوق العاده و فوريت امر، لزوم اتخاذ اقدامات 
فوری را تأکيد و خاطر نشان نمايد، و از نظر خطر روز افزون وضعيت جنگ، 

 .                                     ً            ی که مجازند در ايران اقامت کنند شديدا  تقليل  يابدتأکيد نمايد عدۀ آلمانی هاي
                              ً                                   از قرار معلوم، دولت ايران اصوال  صحت توصيه ای را که دولت اعليحضرت    -  ٤

پادشاه انگلستان  نموده است تصديق و اشعار داشته اند  که اقداماتی به عمل می آورند 
ن مورد سوء ظن واقع  تا آلمانی هايی که پروانۀ  اقامتشان  متقتضی و رفتارشا

گريده، و يا  اينکه می توان به جای آنها از اتباع ايران تعيين کرد، در اسرع وقت از 
همچنين دولت ايران تعهدات خود را داير بر اينکه عمليات . مملکت خارج شوند

آلمانی هايی را که در اين مملکت باقی خواهند ماند مورد تفتيش و مراقبت جدی قرار 
 .نمود دهد تصديق

نظر به مراتب فوق، اينکه دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان مايل است با   -  ٥
نهايت صراحت  و تأکيد توصيۀ خود را مبنی بر اينکه هيئت  آلمانی های مقيم ايران 

 .بايد بدون تأخير بيش از اين از ايران خارج  گردند تکرار می نمايد
ن  از مستخدمين فنی آلمانی را که در حال هرگاه  دولت ايران مايل باشد چند ت  -  ٦

                                                ً                         حاضر جهت  امور صنعتی ايران استخدام شده اند موقتا  نگاه دارد، تقاضا می شود 
فهرست  کامل اسامی آنها و مشاغلی که جهت آن استخدام شده اند به نمايندۀ 

 دولت اعليحضرت  پادشاه انگلستان. اعليحضرت پادشاه انگلستان درتهران ارائه شود
حاضر خواهد بود با دولت ايران مساعدت کرده و سعی نمايد متخصصين اليق 
انگليسی يا بی طرف جای متخصصين آلمانی که خارج می شوند تأمين نمايد، و با 
کمال مسرت با دولت ايران اقدامات مشترک به عمل خواهدآورد که اشکاالت موقتی 

 .تعليم يافته پيش آيد تخفيف دهدرا که ممکن است در اثر حرکت اين عده از کارکنان 
در باب ساير آلمانی های مقيم ايران، دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان ممنون  – ٧

البته دولت ايران ترتيبی خواهد .                               ً           خواهد شد از تاريخ حرکت آنها کال  مستحضر شود
 .داد که اجازه داده نشود اتباع  ديگر آلمان وارد ايران گردند



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤١٦                                                                             ٢١    دق ، 

  

  

  

ز اهميت است که هيچ يک از مستخدمين فنی آلمانی که بر طبق اين نکته حاي -  ٨
فوق ابقا می شوند نبايد در کاری گماشته شوند که  ٦ترتيبات پيشنهاديه در قسمت 

ارتباط مستقيم با سيستم ارتباطات ايران از قبيل راه آهن، راهها، تلفن، و تلگراف و 
رۀ آنها حيات ملی ايران را در بی سيم  داشته ، يا اينکه طوری  باشد که عمليات مض

 .طی مدت بحران فلج  سازد
باالخره، اشعار می شود که مقتضی است اقدامات مؤثری به عمل آيد که رفتار  – ٩

ابقا خواهند گرديد تحت  ٦مستخدمی فنی آلمانی که بر طبق ترتيبات مذکوره در قسمت
سئله بايد معين شود زيرا اين م. سرکشی و مراقبت کامل  قرارگرفته و محدود گردد

که اين اشخاص جز به کارهای فنی که جهت  آن استخدام شده اند به عمليات ديگری 
 .از هيچ  قبيل  مشغول نخواهند گرديد

به قراری که اطالع حاصل شده، دولت  ايران مقرر داشته اند در وضعيت  -  ١٠
اطالعات  کاملی در اتباع آلمان مقيم ايران تحقيقات کامل به عمل  آيد ، و بالشک 

بنابراين، . دست دارند  حاکی از اينکه علت  بودن  هر فردی در اين مملکت چيست
اميد دارد که فهرست اسامی هر يک از اتباع آلمان را که بخواهند جهت کار 
ضروری نگاه دارند بدون تأخير به وزير مختار اعليحضرت پادشاه انگلستان بدهند، 

 .ل آيد که مابقی اتباع  آلمان به فوريت از ايران حرکت کنند      ً                و فورا   اقداماتی به عم
  
 

  ]  ٢٠تاريخ احتمالی اول  شهريور [  - يادداشت  سفارت  انگليس  به دولت  ايران
  

    ٣٤ساما  
                                          ً                           نتيجه اوليای دولت شاهنشاهی ايران را  کرارا  به لزوم اتخاذ اقدامات جهت   -  ١

 .جلب  شده استاخراج هيئت  آلمانی ها  از ايران  
باعث تأسف است که دولت ايران هنوز مقتضی ندانسته است جواب رضايت   -  ٢

از قرار معلوم، دولت ايران . بدهد) مرداد ٢٥( اوت  ١٦بخش به يادداشت  مورخۀ 
با ابقای اتباع آلمان در ايران بالنسبه  به انجام تمايالت دولت اعليحضرت پادشاه 
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ر اثر اوضاع و حوادث جنگ  کسب فوريت نموده و می انگلستان در مسئله ای که د
دولت ايران بايد مسئوليتی را که در اثر اين تصميم  . نمايد بيشتر اهميت می دهد

 .متوجه  می شود عهده دار گردد
[ دراين صورت، دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان خود را مجبور می داند   -  ٣

بع حياتی خود به عمل آورده و خطری را که برای حفظ منا] را[اقدامات الزمه ] که 
دولت ايران .  از عمليات محتملۀ آلمانی ها در ايران  ناشی می شود بر طرف سازد

می تواند مطمئن باشد که اين اقدامات به هيچ وجه  بر عليه ملت ايران نبوده و 
ا دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان هيچ گونه نقشه و منظوری برعليه استقالل  ي

هرگونه اقدامات نظامی که قوای انگليس مجبورشوند اتخاذ . تماميت خاک آن ندارد
نمايند فقط موقتی  بوده و پس از رفع شدن بحران حاضر ادامه نخواهد يافت ، زيرا 

  .اقدامات فقط متوجه دول محور می باشد
 
 

٢٠/  ٥/ ٢٥(  ٤١/  ٨/  ١٦( 
   ٤٧١٢ای  – ٢٧٢٥١ -   ٣٧١وخا  

 
  د  به وزارت  خارجه گزارش  بوالر

 

امروز، عصر، برای تسليم يادداشت دولت اعليحضرت به دفتر نخست وزير رفتم و  
ليکن پس ازتسليم يادداشت و . منصوروعامری، وزيرخارجه ، مرا به گرمی پذيرفتند
منصور و عامری هر دو . قرائت آن،  نخست وزير از پذيرفتن آن امتناع کرد

نخست وزير گفت که اين . بگيرم کوشيدند مرا قانع کنند که يادداشت مزبور را پس 
وی دولت اعليحضرت   را به داشتن .  يادداشت جزاتمام حجت چيز ديگری نيست
منصور و عامری گله می کردند که .  هدفهای بيش ازاخراج  آلمان ها متهم  کرد

دولت  اعليحضرت مشکالتی را که دولت ايران در مورد اخراج آلمانی ها  با آن 
منصور به من اطمينان داد که اقدامات جديد برای .  می کيردمواجه است ناديده 
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او ادعا می کرد که بيش سی تن از اتباع آلمان . اخراج آلمانی ها انجام گرفته است
درعرض سه هفتۀ گذشته ازايران خارج  شده اند و شمار بيشتری از آنها   نيز به 

تصور می کنم با اين  من گفتم که. گونه ای غير محسوس درآستانۀ ترک ايران اند
سال طول خواهد کشيد تا در  ٢سرعتی که دولت ايران در پيش گرفته است دست کم 

آنگاه منصور افشا کرد . تعداد آلمانی های مقيم ايران کاهش چشمگيری حاصل شود
به . ماير و گاموتا،  دونفر از عمال برجسته آلمان،  به زودی را ترک خواهند کرد

اج آلمانی ها  به گونه ای  بسيار موفقيت آميز انجام می گيرد، و نظر او، برنامۀ اخر
به علت مهارت شايانی که در اجرای آن به کار می رود ، آلمانی ها نتوانسته اند به 

من در پاسخ  او گفتم که به نظر من، جست و جوی رقم . وجود آن پی  ببرند
کفايت بزرگ و هم سحرآميزی که هم برای جلب رضايت دولت اعليحضرت به قدر 

، در عين حال، ناچيز تر از آن باشد  که مورد توجه  دولت آلمان قرار گيرد، جز 
سرانجام، منصور را به پذيرفتن يادداشت . تلف کردن وقت حاصلی نخواهد داشت

 .وادار ساختم
اسميرنف به من اطالع داد که نخست وزير ايران به شدت از پذيرفتن نسخه ای از  

ليکن پس از آنکه او، اسميرنف وی را . ی شاه خود داری می کرده استيادداشت برا
                    ً                                       ً                 تهديد می کند که شخصا  پيش شاه خواهد رفت و يادداشت را مستقيما  به خود او تسليم 

 .خواهد، ناگزير اين نسخه  را نيز پذيرفته است
 
 
  ٢٠/  ٥/  ٢٧(  ٤١/  ٨/  ١٨( 

   ٤٧٩١ای   – ٢٧٢٣٣ -   ٣٧١وخا 
 
   يادداشت  مذاکرات ايدن با مايسکی  
 
صبح امروز، مايسکی برای گفت وگو و تصميم گيری در مورد اقدامات مشترک   

اوت ما  ١٦دولت ايران هنوز پاسخ يادداشت مشترک . بعدی ما در ايران  نزد من آمد
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از به مايسکی گفتم که به نظر من بايد پاسخ ايران را منفی تلقی کرد، و. را نداده است
دراين صورت، بعد چه بايد کرد؟ مايسکی پيشنهاد می کرد که با : مايسکی پرسيدم

ساعت فرصت داده شود تا موضع خود را تعديل کند،  ٤٨يک اتمام حجت به دولت 
مايسکی همچنين پيشنهاد ديگری . واال دول متفق شيوه های ديگری اتخاذ خواهند کرد

نيا وشوروی بدون اتمام حجت قبلی،و را مطرح کرد، بدين سان که دولتين بريتا
. همزمان با تسليم يادداشتهايی در توجيه اقدامهای خود، عمليات نظامی را آغاز کنند

ساعته را می پسندد، ولی جانب مسکو  ٤٨                      ً           مايسکی گفت که وی  شخصا  اتمام حجت 
من با پيشنهاد اول او . هنوز دستورالعمل مشخصی در اين زمينه دريافت  نکرده است

مخالفت کردم و اظهار داشتم که دراين حالت شاه از در تسليم در خواهد آمد و، در 
نتيجه، هرگونه تأخير بيشتر موجب خواهد شد که ايرانيان فرصت بيشتری خواهند  

بدين سان، ما توافق کرديم که . يافت تا از ترکيه و ساير کشورهای جهان استمداد کنند
 ٣١( اوت  ٢٢مايسکی سحرگاه  روز . ز شودعمليات بدون اتمام حجت قبلی آغا

را همچون  زمان مناسبی  برای حمله  پيشنهاد کرد، چون در اين فاصله ) مرداد 
من .  کشورهای ما می توانستند تدارکهای نهايی برای عمليات  نظامی را انجام دهند

بايد در    قرار گذاشتم که من پيش نويس متنی را که.  با اين پيشنهاد نيز موافقت کردم
 .هنگام آغاز عمليات به دولت ايران ارائه  دهيم تهيه کنم

 
٢٠/  ٥/  ٣٠(  ٤١/  ٨/  ٢٨( 

  ٩٩رخام 
 
  گزارش وزير مختار امريکا در ايران  به وزير خارجه امريکا  
 

مبارزۀ  تبليغاتی انگليس عليه ايران، که از جانب اشخاص  و روزنامه نگاران  ... 
منتهای شدت خود رسيده و منجر به پخش و انتشار هرگونه پشتيبانی می شود، به 

   ً                                  مثال  خبری از دهلی رسيده که يک قطار پر . اخبار تحريف شده و دروغ گرديده است
را از افراد آلمانی وارد ايران شده است ، و از قاهره  گزارش می رسد که ارتش 
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همچنين اخبار   دست به شورش زده است و ايالت و عشاير ياغيگری آغاز کرده اند؛
. دروغ و تحريف شدۀ ديگری راجع به فعاليتها و رفت و آمد آلمانی ها در ايران 

روزنامه نگاران  اخبار  الهام  شده  از جانب  انگليسی  ها به عنوان حقيقت و واقعيت 
   ً           مثال   گزارشگر  . می پذيرند  و ،  بدين سان، به  اين مبارزۀ تبليغاتی کمک  می کنند 

ی اسوشيتد پرس  به من اظهار داشت که غالب اخباری که به وسيلۀ امريکاي
اخبار . خبرنگاران از آنکار ارسال می شود از سفارت انگليس  سرچشمه گرفته است

من خطر ستون  پنجم را ناچيز نمی . منتشر از جانب ايران هيچ گاه  بيان نمی شود
لی را نسبت به اين خطر              ً                                    شمارم و کرارا  توجه وزارت خارجه آمريکا و مقامات مح

با وجود اين، اطمينان دارم که انگليسی ها اين خطر را به عنوان بهانه . جلب  کرده ام
                                                    ً                       برای اشغال در آينده  مورد استفاده قرار می دهند و عمال  در بارۀ  شدت  آن ، به 

خ  من به اين نتيجه رسيده ام که پاس. عنوان يک حربۀ  مؤثر، اغراق و مبالغه  می کنند
ايران به  خواسته های  انگلس  و روس  هرچه  باشد  ، انگليس ها و روس ها ايران 

برای احتراز از سوء تفاهم، .را بعلت ضرورت فوق العادۀ نظامی اشغال خواهد کرد 
                                                  ً                                   بايد اضافه و تأکيد کنم که با اقدام انگليسی ها کامال  موافقم و عقيده دارم که اين اقدام  

 ...شترک ما ضرورت حياتی  داردبرای پيشرفت هدف م
  دريفوس   
 

٢٠/ ٥/  ٣٠ 
  ٤٠ساما 

 
  سفير شوروی  ٢٠/ ٥/ ٢٥پاسخ  دولت ايران به تذکاريه 

 
دولت شاهنشاهی از تمايل دولت جماهير شوروی به تعقيب سياست دوستی با ايران  

اشعارگرديد نهايت خرسندی را داشته و از  طرف  ١٣٢٠مرداد   ٢٥که در تذکاريه 
                                                       ً                     خود اطمينان  می دهد که به حفظ  اين مناسبات صميمانه کامال  عالقه مند بوده و اين 

همچنين  اظهاراتی را که در تصديق . ته است                     ً           رويه را همواره و عمال   مشهود ساخ
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اما   راجع به . و تأييد سياست و بی طرفی ايران شده است با امتنان تلقی می نمايد
اظهار نگرانی از وجود يک عده از آلمانی ها  در ايران که تصور شده است مخل  

هار بدارد روابط  و منافع مشترکۀ دو دولت باشند، دولت شاهنشاهی الزم می داند اظ
تير ماه   ٢٨(  ١٩٤١ژوئيه   ١٩به طوری که طی مذاکرات  مربوطه  به تذکاريۀ  

تير  ٢٩سفارت کبری اتحاد جماهير  شوروی ، در همان تاريخ، و در روز ) ١٣٢٠
نبز نوشته شده و در مذاکرات عديدۀ ديگر تکرار  گرديده است، با وجود  ١٣٢٠ماه 

ظ  انتظامات  کشور و مراقبت  مخصوصی  که مراقبتهای جدی و دقيق دولت درحف
در حفظ حقوق مشروع دول دوست و همسايه به عمل  می آيد، به هيچ  وجه انتظار 
نمی رفت  که دولت اتحاد جماهير شوروی احتماالتی بدهند و ترديد از اين حيث 

نداده  چنان  که تاکنون هيچ اتفاقی که اينگونه نگرانی را اثبات کند رخ. داشته باشند و
 .و روابط دو دولت بر اساس  تزلزل ناپذيری استوار  بوده است 

دولت شاهنشاهی به پاس همين مناسبات دوستی و صميميت يقين داشت که دولت  
اتحاد جماهيرشوروی ، با  در نظر داشتن سياست بی طرفی  ايران، همان سياستی که 

عايت الزمانی که از اين مکرر مورد تصديق  آن دولت  قرار گرفته است ، و با ر
 .سياست ناشی می گردد، از طرح هرگونه مسائلی  که منافی آن باشد احتراز  جويند

مطالبی  ١٣٢٠مرداد  ٢٥بنابراين، جای تأسف است که مالحظه می شود در تذکاريۀ 
با اين حال، نظر به ميل و عالقه ای که دولت . قيد شده که با اين منظور متباين است

به تکميل زمينۀ  حسن تفاهم ميان دو کشور دارد، الزم می داند توجه دقيق شاهنشاهی 
دولت اتحاد شوروی را به اين نکته جلب کند که در مورد بيگانگان مقيم ايران، 
برنامۀ دولت از ابتدا اين بوده است که به خدمت آنهايی که در بنگاههای دولتی 

حاصل  شود يا ايرانيانی بتوانند به  اشتغال دارند، به محض اينکه از آنها بی نيازی
جای آنها گماشته شوند، خاتمه داده ، و از ساير بيگانگان نيز کسانی که دارای کار و 

 .پيشۀ معينی نبوده و وجود  آنها ضرورتی نداشته  باشد از کشور خارج گردند
نظربه مقتضيات کنونی، و همان طوری که طی مذاکرات نيز خاطر نشان شده،  

مخصوصا اين اواخر، . اين برنامه با دقت و سرعت بيشتری تعقيب می گردد اجرای
در نتيجۀ همين عمل، از شمارۀ اتباع بيگانه در ايران کاسته شده ، و به زودی نيز 
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 .تعداد آنها به ميزان  قابل توجهی تقليل خواهد يافت
منديها، و درمورد تقليل شمارۀ بيگانگان، طرز عمل، تشخيص نياز] که[بدهی است   

ساير جزئيات وکيفيات اجرايی آن بسته به نظر خود دولت شاهنشاهی می باشد که با 
 . رعايت مقتضيات  اقداماتی  را که شايسته  می داند  معمول خواهد داشت

در همان حال که دولت شاهنشاهی حاضر است هر اقدامی را که  برای حفظ  امنيت  
خود ضروری بداند به موقع اجرا  کشور و صيانت  حقوق مشروع همسايگان

بگذارد، هيچ گونه پيشنهادهايی را که  برخالف سياست بی طرفی يا حق حاکميت 
 .دولت باشد نمی تواند بپذيرد

    
٢٠/  ٥/  ٣٠(  ٤١/  ٨/  ٣١ ( 

 ١٠٠رخام 
 

  يادداشت  رئيس  اداره امورخاورنزديک به وزير خارجه آمريکا
 

اوت  با اين جانب داشت اظهار   ١٩           ً    ايران اخيرا  در   در مالقاتی  که وزير  مختار... 
کرد که دولت متبوع او به هيچ وجه اجازه نخواهد داد که نيروهای نظامی از 

ولی  او به پرسش  من در بارۀ عبور دادن  اسلحه و مهمات از .  کشورش عبور کند
هز نيست و ايران پاسخ  درستی  نداد ، فقط  خاطرنشان ساخت که راه آهن ايران مج

وزير مختار ايران، ضمن .  نمی تواند سالحهای سنگين مانند  تانک را حمل کند
اظهار نظر در بارۀ  امکان  اشغال ايران از جانب  نيروهای انگليس  و بلشويک، 
اظهار کرد که به عقيدۀ او هر نوع اقدام  متجاوزانه از جانب انگليس و بلشويک، 

ايران از جانب انگليس عليه ايران تصور پذير  اظهار نظردربارۀ  امکان اشغال
در بارۀ  امکان اشغال از جانب بلشويکها، اظهار داشت که به نظر می رسد .  نيست

که روسيه در حال حاضر گرفتاری فراوانی دارد و، در هر صورت ، ايران در 
ن برابر حملۀ ارتش بلشويک ناچار مقاومت خواهد کرد، و به نظر وی،  مقاومت ايرا

  ...موفقيت  آميز  خواهد بود
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١/٦/٢٠( ٤١/ ٢٣/٨( 

   ٤٨٩٦ای  – ٢٧٢٣٤ – ٣٧١وخا  
 
تلگراف سرلشکر نوئل ماک فارلن ، سرپرست هيئت  نظامی انگليس در مسکو  ،   

 به وزارت خارجه
مقامات سياسی ونظامی شوروی از من  می پرسند که نيروهای  دولت اعليحضرت 

.  ل، و کرمانشاه چه برنامه ای در پيش خواهند داشتپس از رسيدن به اهاز ، دزفو
آنها بر اين باورند . به نظر آنها، مقامات مسئول ما وظيفۀ  خود را دست کم  گرفته اند

که نيروهای محدودی که ما در عراق و خليج فارس  متمرکز ساخته ايم برای چنين 
نيروهای  ما پيشروی   به نظر  آنها ، بهتر است  که. عمليات گسترده ای کافی نيست

 ...خود را  در ايران  به پيرامون مناطق  مرزی جنوب محدود سازند
  

٤٠/  ١/٦(  ٤١/  ٨/ ٢٣  ( 
  ای  – ٢٧٢٠٨ – ٣٧١وخا  

٤٥٣٧   
 

  بخشنامۀ  محرمانۀ  دولت انگليس در بارۀ هدفهای سياسی و نظامی آن در ايران
 
که از راه عمليات نظامی نخستين هدف دولت اعليحضرت در ايران آن است  – ١

دولت ايران را برای اخراج اتباع  آلمان تحت فشار قرار دهند و پس از آن، با کمک  
مسئلۀ خطوط  . روس ها ، خطوط ارتباطی  ايران را تحت کنترل خوددرآورد

ارتباطی را نبايد، تکرارمی کنيم نبايد ، درحال حاضربه گونه ای آشکار مورد اشاره  
 .قرار گيرد

نخستين هدف عملياتی نيروهايتان تسخير و نگاهداری مناطق تولدی نفت   -  ٢
 .خوزستان و نفت شاه خواهند بود
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عمليات نظامی بعدی به موضع دولت ايران بعد از تسخيرمناطق نفتی توسط   -  ٣
نيروهای  مابستگی  دارد، و اينکه آيا اين دولت اجازه  خواهد داد از راه آهن آن 

 .استفاده  کنيم
دراين باره به قيد فوريت . برنامه و هدف نيروهای روس هنوز افشا نشده است – ٤

 .سئوال کرده ايم  و پاسخ آن در آيندۀ  نزديک برايتان مخابره خواهد شد
پس از آن الزم  است در بارۀ  حدود عملياتی شما و روس ها با آنها توافق به   -  ٥

  .دست آيد
 

٢/٦/٢٠( ٤١/ ٨/ ٢٤( 
  ١٥٦٧رخام 

 
  گزارش سفير کبير امريکا در مسکو به وزير خارجه  امريکا 

 
داشتم ،  او اظهار داشت ) دمحم ساعد( در گفت و گويی که ديروز با سفير کبير ايران 

به . جواب رد داده است... که دولت متبوع  وی به يادداشتهای انگليس و شوروی 
ير کبير ايران سپس ادامه سف.. نظر دولت ايران،  دخالت در امور  داخلی آن است 

 :داد
 . شرکت شوروی  در تقاضايی که از ايران  شد بنا به تجريک انگليس هاست - ١
کشورهای بالتيک را  ١٩٣٩انگليس در گذشته آلمان را، به خاطر اينکه در  – ٢

برای خوشايند شوروی  فدا کرده بود، سخت مورد انتقاد و سر زنش  قرارمی داد ، 
 .شده است  برای به دست  اوردن دل شوروی ايران فدا کنداکنون خود حاضر 

روس کنونی دولت انگليس نسبت به ايران ناسپاسی است چون ايران از انگليس   -  ٣
 .جانبداری و مدت   دوسال از منافع آن پاسداری کرده است

ايران در برابر هر تجاوزی به حق حاکميتش، خواه از جانب شوروی باشد و   -  ٤
جانب  انگليس يا از جانب هر دو دولت، به بهترين وجه ممکن از خويشتن  خواه از

 .دفاع خواهد  کرد
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تقاضای  شوروی و انگليس مبنی بر اخراج  فوری آلمان ها  از ايران بهانه   – ٥
زير اخراج  همۀ  آلمانی .  برای  اشغال  ايران است، که ناشيانه پرده پوشی شده است

، به دست  آوردن حق عبور از ايران مسائلی است که ها و،  در صورت  تمايل 
ممکن بود دوستانه بحث و حل شود بی آنکه به حيثيت و مناعت دولت و ملت ايران 

اگر منظور آنها اين بود که آلمانی ها از ايران اخراج شوند و حق ... لطمه وارد گردد
به دست آورند،   عبور و يک پايگاه  نظامی برای حفاظت منافع نفت شوروی و قفقاز

چرا صريح و آشکارا پيشنهاد عقد  پيمان  نظمی  بين شوروی  و انگليس  و ايران  
شايد  حاال  هم دير  نشده باشد، گرچه  به دولت  متبوع  من سخت  اهانت  .  نکردند

 ...شده است
  استاينهارت

  
  ٢٠/  ٦/  ٣ 

  ساما
 

  تذکاريۀ  دولت شوروی   به دولت ايران
 

به قوت    ١٩٢١ی   که اطالع  دارند، در مدت  بيست سالی  که معاهدۀ به طور... 
خود باقی  بود، دولت شوروی  الزم نديده است  که برای   دفاع  منافع  متوسل  به 

                             ً               ولی  در اين اواخر  ، و مخصوصا   از ؛از  تعرض . گردد  ١٩٢١معاهدۀ   ٦مادۀ  
جماهير شوروی ، فعاليت  خصمانۀ    خيانت کارانۀ   آلمان هيتلری  به دولت  اتخاد

دستجات فاشيست  المانی که در  سرزمين  ايران توطئه  می  نمايند جنبل  تهديد 
ُ                                                     ع مال  آلمانی فاشيزم  آلمان ، از قبيل  فون  راوانويچ، . آميزی  به خود گرفته  است

در  گاموتا، مير، ميلهم سانوف، گوستاو بورا، هنريش کلينگر، و تراپ، و ديگران،
گ،  فرشتال ، هاربر ، ارتل .ا. زير نقاب  مستخدمين  تجارتخانه  های المانی  مانند آ 

، شيشو، لن،  اکنون در فعاليت  خرابکاری خود   به حد  اعلی رسيده و دستجات 
از يک طرف، آنها  را برای  اعزام  به . ايحاد  کرده اند)  ترور( تفرقه و آدمکشی  
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از همه به بادکوبه، ناحيۀ عمدۀ نفت خيز شوروی، و به   آذربايجان شوروی، وقبل
ترکمنستان  شوروی حاضر کرده و، از طرف  ديگر،  برای تمهيد يک کودتای 

 .نظامی در ايران  آماده ساخته اند
رئيس شعبۀ جاسوسی آلمان در تهران، گاموتای المانی، با معاون خود مير، مستخدم   

دستۀ . راق وارد شده اند، به اين عمليات اشتغال دارند                       ً     کمپانی مرسدس ، که اخيرا  از ع
عمال آلمانی که به وسيلۀ اين اشخاص و زير نظر سفارت آلمان در تهران تشکيل  
شده  است مشغول ايجاد دستجات مسلح  در  يک سلسله از نقاط  منطقۀ مرزی  

روی شوروی برای تنظيم  آتش سوزيها و انفجارها د ر خاک  اتحاد جماهير  شو
 .اعزام گرديد

. عمال  آلمانی در چندين نقطۀ  ايران  انبارهای اسلحه و مهمات در اختيار خود  دارند
ً                                             ُ                    مخصوصا   در بخش شمالی ايران  ميانه ، بيش  از پنجاه ت ن  مواد محترقه برای        

به عنوان شکار در اطراف تهران، . مقاصد  خيانتکارانۀ  خود جمع آوری  کرده اند
پنجاه و شش تن . ود از اتباع آلمان تعليمات و تمرينات  نظامی می دهندبه همدستان خ

. عمال جاسوسی آلمان به نام مهندس وکارشناس وارد بنگاههای نظامی ايران شده اند
نمايندۀ  :  از ميان اين دسته ، کسانی که نقش عمده  بازی می کنند عبارتند از 

ارتل جاسوس و مدير نمايندگی تجارتخانۀ آلمانی فريدريچ کروپ در ايران ، 
تجارتخانۀ  آلمانی زيمنس،  فون راوانويچ، که جاسوس آلمانی خيلی مشهوری است، 

ولف  آلمانی، که  –دکيپرس  در بند پهلوی   - معاون  اوکوکين، مستخدم دفتر ايران 
اين .     ً                                                               ضمنا  رئيس شعبۀ جاسوسی آلمان در شمال ايران و در کنار ۀ دريای خزر است

لمانی در اقدامات جنايت کارانۀ خود در کمال وقاحت و به طرز خيلی خشن  عمال آ
کمترين رعايت احترام حق حاکميت ايران را ننموده، سرزمين اين کشور را تبديل به 

 .ميدان تهيۀ مقدمات  برای حملۀ مسلح  بر عليه  اتحاد شوروی کرده اند
ان ايجاد شده است خطر فوق وضعی که در نتيجۀ  کيفيات گفته شده در باال در اير

                                                                       ً    العاده را آشکار می سازد، و همين مسئله دولت شوروی  را وادار می کند  فورا  به 
کليۀ  اقداماتی که نه تنها حق دارد، بلکه  وظيفه دارد به نام دفاع خود  با انطباق کامل 

ولت از آغازحملۀ آلمان به د. به عمل آورد،  مبادرت ورزد ١٩٢١معاهدۀ  ٦با مادۀ 
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ژوئن  ٢٦اتحاد جماهير شوروی  تاکنون، دولت شوروی در سه نوبت، در تاريخهای 
اوت سال جاری ، توجه دولت ايران را به فعاليت  مفسدت آميز  ١٦ژوئيه ، و  ١٩، 

ژوئن سال جاری ، دولت   ٢٦در . و مخفيانه عمال آلمانی در ايران جلب کرده است
الع داد که دولت  شوروی اطالعات  دقيق شوروی به اعليحضرت شاهنشاه ايران اط

 .راجع به کودتايی  که آلمانی ها در ايران تهيه می بينند دارد
                                                              ً ژوئيه  سال جاری، دولت شوروی به اتفاق دولت بريتانيای کبير مجددا    ١٩در 

موضوع  خاتمه  دادن  به فعاليت خصمانۀ آلمانی ها را در نزد دولت ايران طرح 
دند اغتشاشاتی که موجب تهديد منافع خود ايران و منافع کشورهای کردند و اطالع  دا

به همين جهت ، دولت شوروی و همچنين . همسايه می باشد، در کار تهيه شدن است
دولت بريتانيای کبير در باب  اخراج آلمانی ها از ايران  اصرار ورزيده  و خاطر 

ايران و همچنين با مصالح نشان کردند که اقامت آنها در اين کشور با مصالح خود 
 . اتخاد شوروی و بريتانيا کبير وفق نمی دهد

اوت سال جاری ، دولت  شوروی و دولت بريتانيای کبير برای بار  ١٦باالخره ، در 
سوم در نزد  دولت ايران لزوم اتخاذ تدابير فوری را برای خاتمه دادن به فعاليت 

ران و منافع اتحاد شوروی و بريتانيا عمال آلمانی در ايران ، که برخالف منافع اي
                                ً                                         کبير می باشد، عرصه داشته و مجددا  اصرار ورزيدند که هرچه زودترآلمانی ها را 

 .از ايران اخراج کنند
بدين ترتيب، دولت شوروی سه مرتبه دولت ايران را از خطری که منافع آن دولت و  

کرد، به منظور اتخاذ   همچنين اتحاد جماهير شوروی  و بريتانيای کبير تهديد می
دولت ايران متاسفانه از اتخاذ تدابير برای خاتمه دادن به . تدابير الزم آگاه ساخته است

اغتشاشاتی که عمال آلمانی در خاک ايران  طرح  کرده اند امتناع  نموده و، بدين 
بنابراين، دولت .  وسيله، آنها را در اقدامات جنايتکارانۀ خود تشويق کرده است

                                                    ً              روی مجبور شده است که اقدامات الزم به عمل آورده و فورا  حقی را که به شو
احراز  کرده است فعليت دهد، يعنی  قوای خود را  ١٩٢١معاهدۀ  ٦موجب  مادۀ 

 .     ً                                          موقتا   به منظور  دفاع  خود داخل  خاک  ايران کند
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١٣٢٠/ ٦/  ٣ 
  ساما

 
  تذکاريۀ دولت  انگليس  به دولت ايران

 
                                     ً                                         توجه اوليای دولت شاهنشاهی ايران کرارا  به لزوم اقدام جهت اخراج  هيئت آلمانی ها 

بودن متخصصين و مستشاران آلمانی در سرتاسر ايران،  . از ايران جلب  شده است
که در کارخانه ها و بنگاههای  عمومی و راهها و راه آهن و در بسياری مشاغل 

ت و اقدامات  آنها ممکن است توليد خطر شديدی مهمۀ ديگر استخدام شده اند، و عمليا
کند، از نقطه نظر دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان حايز نهايت درجه وخامت بوده 

بنابراين،  دولت اعليحضرت  .       ً                                         و کامال  به منافع دولت مشاراليه لطمه وارد می سازد
. امل تقليل يابدپادشاه انگلستان اشعار داشته که مقتضی است عدۀ آلمانی ها به حد ک

اين مذاکرات  دوستانه  که با دولت ايران به عمل آمد منتهی به يادداشتی گرديد که در 
به دولت  شاهنشاهی ابالغ شد، و در آن بار ديگر تأکيد ) مرداد ٢٥( اوت  ١٦تاريخ 

گرديد اقداماتی به عمل آورند که هيئت  آلمانی های مقيم  ايران بدون تأخير  بيش از 
 . ز ايران  خارج شونداين ا

حاوی پيشنهادی بود داير به رفع ) مرداد ٢٥( اوت  ١٦يادداشت نام برده مورخه  – ١
شدن احتياجات  مخصوص ايران ، ازجهت اينکه چند نفر مستخدمين فنی آلمانی که 

  - که حايز اهميت است  - برای اداره کردن و پيشرفت  طرحهای صنعتی ايران 
ً                                                وقتا  ابقا شوند، و همچنين اشعار شده بود که مقتضی است استخدام گرديده اند م     

فهرست اسامی اين اتباع آلمان  را که مايلند جهت کارهای ضروری در ايران  بمانند 
در يادداشت  نام . بال تأخير به وزير مختار اعليحضرت پادشاه انگلستان داده شود

که حاضر است بدين نحو  برده، دولت  اعليحضرت پادشاه انگلستان اظهار داشته بود
با دولت ايران مساعدت  نمايد  که سعی کند متخصصين اليق انگليسی يا بی طرف به 

همچنين عالوه  کرد که  . جای مستخدمين  آلمانی  که خارج  می شوند  گماشته شوند
                                                                         ً  با کمال مسرت  با دولت ايران  تشريک مساعی خواهد کرد تا اشکالی  را که موقتا   
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 .در اثر  خروج  عدۀ زيادی کارمند تعليم  يافته  ايجاد شود تخفيف دهد ممکن است 
باعث تأسف است که دولت ايران هنوز مقتضی ندانسته  است جواب رضايت   -  ٢

از قرار معلوم ، دولت . بدهد)  مرداد  ٢٥( اوت  ١٦بخشی به يادداشت  مورخۀ 
نجام تمايالت دولت اعليحضرت ايران به ابقای اين اتباع  آلمان در ايران  بيش از ا

پادشاه انگلستان؛، در مسئله ای که در اثر اوضاع و حوادث  جنگ کسب فوريت 
دولت ايران بايد مسئوليتی را که در اثر اين . نموده و می نمايد، اهميت می دهد

 .تصميم  متوجه او می شود عهده دار گردد
خود را مجبور می داند    در اين صورت ، دولت  اعليحضرت پادشاه انگلستان -  ٣

به اينکه  اقدامات  الزمه را برای حفظ منافع حياتی خود به عمل آورد و خطری  را 
 .که  از عمليات محتملۀ آلمانی ها  در ايران ناشی می شود ، برطرف  سازد

دولت ايران می تواند مطمئن باشد که اين اقدامات به هيچ وجه برعليه ملت ايران 
عليحضرت پادشاه انگلستان هيچ گونه نقشه و منظوری برعليه نبوده و دولت ا

هرگونه اقدامات نظامی که قوای انگليس مجبور شود . استقالل يا تماميت ايران ندارد
اتخاذ نمايد موقتی بوده و پس از رفع بحران  حاضر  ادامه  نخواهد يافت،  زيرا اين 

  .اقدامات  فقط و فقط  متوجه  دول محور  می باشد
 
   ٢٠/  ٦/ ٣( ٤١/  ٨/  ٢٥( 

   ٥٠٠٥ای  – ٢٧٢٠٥ -   ٣٧١وخا 
 

  گزارش ريدر  بوالرد به وزارت خارجه انگليس 
 
سفير  شوروی ساعت چهار و پانزده  دقيقه  بامداد نخست وزير ايران مالقات  - ١

من يادداشت کتبی را طبق متن  .  کرد؛،  و بالفاصله  من نيز از او پيروی کردم
به تبليغات گستردۀ آلمان . سپس به بيان مطلب  پرداختيم... ارائه  کردم تلگرام  شما 

                                                               ً               عليه  بريتانيای کبير و متحدانش و به احتمال اغتشاشهايی که احتماال  روی خواهد داد 
اشاره کردم و مسجل ساختم که حکومت ايران برای جلوگيری از اين حوادث  می 
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ليحضرت او را مسئول  آنها می بايست اقدام  می کرد، حوادثی که حکومت اع
 .شمارد

نخست وزير از دريافت چنين يادداشتی، آن هم در هنگامی که حکومت ايران در  – ٢
من تفاوت شديد ميان  . حال انجام  برنامۀ اخراج آلمان هاست، اظهار شگفتی کرد

برنامۀ  او و تقاضاهای  خودمان   را ياد آور شدم و تذکر دادم که چون صورت 
ی آلمانی ها فراهم  نشده است،  نمی توانيم  بگوييم  چه شماری از آلمان ها رفته اسام

همۀ آلمان ها دارند  می روند، « : نخست زوير گفت.  اند، و آيا آنها خوب بودند يا بد
به نظر من، در واقع فقط به چند تن يهودی آلمانی و اتريشی سرگردان » .بد يا خوب

 .اخطار کرده اند
برنامۀ اخراج آلمان ها :  وزير اطمينانهای سابق را تکرار کرد و گفت نخست  – ٣

تسريع  شد،  و همه چيز را می توان دوستانه ترتيب داد،  اگر جلو پيشروی نيروها 
من به نخست وزير خاطر نشان کردم که اخطارهای زيادی در بارۀ  .  گرفته شود

پاسخ  تلگرام من چه گفته بود، و نيز  آلمانی ها  به آنها  داده شده است و گفتم  که در
 .تذکر  دادم  که فقط  می توانم به يادداشت کتبی و بيان  مکمل شفاهی آن استناد کنم

نخست وزير با اصرار از من خواست که کوشش کنم ،  با اعمال  نفوذ  روی   -  ٤
ان سفير کبير شوروی، کاری کنم که احتماال از اقدامات خشونت آميز در شمال اير

                   ً                                           از پاسخ وزير تلويحا   می شود استباط  کرد که  دولت ايران انتظار ... اجتناب شود  
  .دارد رفتار ما بهتر از روس ها باشد

  
٢٠/ ٦/  ٣(  ٤١/  ٨/  ٢٥( 

    ٥٠٠٥ای  – ٣٧٢٠٥ – ٣٧١وخا 
 

  تلگرام ريدر بوالرد به وزارت خارجه انگليس
صبح امروز، بنابه درخواست شاه، سفير کبير شوروی  و به حضور او  ١٠ساعت  

او از ما  خواست در بارۀ ياددشتهايی که امروز صبح داده بوديم توضيح . رسيديم
شاه گفت اگر علت . دهيم و داليل حمله به مرزهای شمالی و جنوبی ايران را بيان کنيم
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ا را فتح  کرده است بريتانيای کبير و اتحاد حمله اين است که چون آلمان سراسر اروپ
جماهير شوروی  نيز می خواهند  ايران را تصرف کنند ،  ايران ضعيفتر از آن است  

اما اگر هدف فقط اخراج آلمانی هاست، اين کار پيش از اين در . که بتواند مقابله کند
را، به جز چند نفر،  وی افزود من آماده ام همۀ  آلمانی ها. دست تحقق يافتن بوده است

ولی اگر .  ظرف يک هفته، همان گونه که در يادداشت شما ذکرشده است، اخراج کنم
من آلمانی ها  را اخراج  کنم، حکومت اعليحضرت و حکومت شوروی در مقابل چه 

  ..خواهند  کرد
. 
  ٢٠/ ٦/  ٣(  ٤١/ ٥/  ٢٥( 

  ساما
 

  يادداشت سفارت  شوروی  به دولت ايران
 
  ٢٥دولت اتحاد جماهير شوروی و دولت بريتانيا  کبير، چنان که در نامۀ  مورخ   

اوت سال جاری  خود اشعار داشته اند، هيچ گونه  مقاصدی که مخالف استقالل ايران 
آنها مجبور شدند به عمليات نظامی در خاک .  و يا تماميت ارضی آن باشد ندارند

با اين . ن به پيشنهادات  آنها عطف توجه نکردايران مبادرت ورزند، چون دولت ايرا
اين اقدامات  فقط  متوجه . حال ، اين اقدامات  به هيچ وجه متوجه  خود ايران نيست

تهديداتی است که به امنيت دولت اتحاد شوروی و انگلستان و خود ايران به وسيلۀ 
نموده اند وارد   عمليات  آلمانی هايی که مقامات برجسته ای را در تمام ايران اشغال

چنان  که در حال حاضر دولت ايران حاضر به همکاری باشد، هيچ . گرديده است
ولی دولت .  سببی برای اينکه عمليات جنگی ادامه داشته باشد وجود نخواهد داشت

شوروی و دولت بريتانيای کبير در نظر دارند که از دولت ايران تضميناتی راجع به 
ً                                              حقيقتا  مايل است منافع حقۀ آنها را تأمين نمايد بگيرند اينکه دولت ايران اکنون        .

 :تضمينات از اين قرار است
دولت ايران بايد قوای خود را در جنوب خطی که از مغرب به مشرق از نقاط  - الف  
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قصبۀ اشنو در جنوب غربی در ياچۀ  رضاييه ، حيدر آباد . زير می گذرد عقب ببرد
، زنجان ، قزوين و خرم آباد  در ساحل  ) رضائيه  در جنوب درياچۀ ( و مياندوآب 

( جنوبی  دريای خزر ، بابل ، زير آب ، سمنان ، شاهرود  و در مشرق  علی آباد  
 ).شاهی 

.                                          ً                              نواحی  واقعۀ  در شمال اين خط  بايد موقتا   در تصرف  نيروی  شوروی  باشد 
مشرق  خطی  که از نقاط   دولت ايران بايد به نيروی  خود امر بدهد که  در شمال  و

خانقين ، کرمانشاه، خرم آباد، مسجد سليمان، هفت گل، . زير می گذرد عقب بنشيند
                                         ً  نواحی واقع در جنوب و مغرب اين خط را موقتا   . گچساران، رامهرمز، و بندر ديلم 

 .قشون انگليس اشغال  می نمايد
را،  به استثنای هيئت  دولت ايران بايد در ظرف يک هفته تمام  کلنی المانی  - ب 

سفارت آلمان و چند  نفر تکينسينهای متخصص که مشاغل آنها مربوط  به وسايل 
سياهۀ آلمانی هايی . ارتباطی و يا مؤسساتی که جنبۀ نظامی  دارند نباشد، خارج نمايد

بايد با ) وازآن جمله خواهد بود  کارمندان سفارت آلمان (که در ايران خواهند ماند 
 .سفارت شوروی و سفارت  انگليس  در تهران  تنظيم  شودموافقت 

 .دولت ايران بايد تعهد نمايد که آلمانی ها را به خاک ايران راه  ندهد  - ج 
( دولت ايران بايد تعهد نمايد  هيچ  گونه موانعی برای حمل و نقل  کاالهايی که  - د  

تانيای کبير حمل می به مقصد اتحاد جماهير شوروی و بري) از جمله  مواد  جنگی
شود ايجاد ننمايد ، و همچنين حمل  کاالها و موادی را که در راههای شوسه و راه 

 .آهن ايران و يا در خطوط  هوايی حمل  می شوند سهيل  نمايد
به مؤسسات دولت اتحاد جماهير شوروی برای توسعۀ کار نفت در کوير  - هـ 

و همچنين برای توسعۀ امور شيالت  - مطابق قرار داد ايران و شوروی   –خوريان 
در سواحل  جنوبی درياری خزر، مطابق  قرار داد ايران  و شوروی  راجع به 

 .شيالت  بذل مساعدت  نمايد
دولت ايران بايد تعهد نمايد که بی طرفی را حفظ  نموده و بر ضرر منافع  –و 

ی باشد به هيچ شوروی و انگليستان  در مخاصمه ای  که نتيجه  تجاوزات  آلمان م
 .عنوان اقدامی ننمايد
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دولت اتحاد جماهير شوروی و دولت انگلستان از طرف خود در مطالب زير موافقت 
 : می نمايند

 .با دولت ايران در انجام  امور اقتصادی آن کمک و مساعدت  نمايند  - ١ 
حرکت  نيروی شوروی و انگلستان را در آينده متوقف سازند ، و به محض  – ٢ 
 .نکه وضعيت جنگی  اجازه بدهد،  نيروی خود را از خاک ايران خارج بنماينداي

 : دولت  شوروی همچنين موافقت دارد
پرداخت حق االمتيازشيالت سواحل جنوبی بحر خزر را بر وفق قرار داد ايران   - ز 

 .ادامه دهد ١٩٢٧و شوروی مورخ اول اکتبر 
 : دولت بريتانيای کبير موافقت  دارد 

پرداخت حقوقی را که از بابت اجاره بهای نقاط نفت خيز وغيره به طوری که  –ح 
  .تاکنون معمول  بوده ادامه دهد

 
 ١٣٢٠سوم شهريور  
  ساما 

 روزولت. د. حضرت فرانگلين
  واشنگتن –امريکا ] ۀ[رئيس جمهوری اياالت متحد   
 
ً    البته حوادث اخيرايران که قوای انگليس و روس، بدون اخطار قبلی، غفلتا  از                                                                     

و به تصرف نقاط و بمباران عدۀ زيادی از ] کرده [ مرزهای اين کشور عبور 
شهرهای باز و بی دفاع ايران مبادرت  ورزيده اند خاطر آن حضرت آگاه گرديده 

ده ای  آلمانی در ايران بود، عنوان سابق روس و انگليس نگرانی از وجود ع. است
در اين صورت، هيچ جای . که اطمنيان داده شد  به زودی از اين کشور می روند

نگرانی برای آنها باقی نمانده، و به هيچ وجه بر من معلوم نيست به چه علت اين 
 .اقدامات تجاوز کارانه متثبث شده و بدون مالحظه شهرهای ما را بمباران می کنند

قع الزم می دانم، به استناد اعالميۀ آن حضرت مبنی بر مساعدت و تقويت در اين مو
اصول عدالت بين المللی و حفظ حقوق آزادی ملل ، از شما تقاضا نمايم که به اين 
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قضيه  که برای ايران  پيش آمده و يک کشور بی طرف و صلح جو را که هيچ 
دچار مصايب جنگ می منظوری جز حفظ آسايش و اصالح امور داخلی خود ندارد  

سازد متوجه نموده، با اقدامات مؤثر نوع  پرورانۀ خود در رفع اين تجاوزات  
 .مساعی الزم  مبذول فرمايند

با امتنان از توجهات خير خواهانۀ آن حضرت، احساسات صميمانۀ  خود را  تقديم   
 .می نمايم

  رضا پهلوی  
 

٢٠/ ٦/ ٣(  ٤١/  ٨/  ٢٥( 
 ١٠٥رخام 

 
  ير مختار  امريکا  به وزير  امور خارجه  امريکاگزارش  وز

 
. نمايندگان روس و انگليس مذاکرات خود را با شاه ايران تازه به پايان رسانده اند

وزير مختار انگليس   به من گفت شاه، که آرام و متفکر به نظر می رسيد، سخن خود 
م که غالب آلمانی ها اين وضع  چيست؟ من اطمينان داد« :          ً              را تقريبا  چنين آغاز کرد
امروز صبح  می بينم  که شما   هم از شمال و هم از جنوب  . از ايران اخراج خواهند 

کشور مرا مورد حمله قرار داده و هشت  کشتی  دولتهای  محور را در  خليج فارس 
مثل اين است که چون آلمان ها می خواهند  تمام اروپا  را تسخير . توقيف کرده ايد

وزير مختار »  .اال روس ها و انگليسی ها می خواهند ايران را بگيرندکنند ،  ح
انگليس سوابق امر را  به شاه توضيح می دهد و ضرورت اقدام  کنونی را تأکيد می 
                      ً                                                    کند چون دولت ايران عمال   نتوانست اطمينانهای شايسته بدهد که آلمانی ها ايران 

ن  می دهد که کليۀ آلمانی ها در ظرف                 ً        آنگاه شاه  صريحا   اطمينا. اخراج خواهند شد
يک هفته از ايران اخراج خواهند شد، غير از آنهايی که خدماتشان مورد احتياج مبرم 

افزون بر اين،  قول داد صورت اسامی آلمانی هايی  که در ايران .  و فوری است
ن آن باقی خواهند ماند به آنها بدهد، همان صورتی که مقامات ايرانی تاکنون از داد
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شاه از هردو  نماينده  خواست که بر اساس اين اطمنانها . خود داری می کردند
تقاضای قطع  مخاصمت فوری  کنند ، و مؤکد پرسيد  در ازای  اين امر، پيشنهاد 

 روسيه و انگليس چيست؟
پيشنهاد شاه بالفاصله به لندن و مسکو ارسال شد و انتظار می رود  که پيش از صبح 

وزير مختار انگليس استنباط قطعی حاصل کرده است که شاه . آن  برسد فردا  پاسخ 
را  وزيرانش از جريان مذاکرات  خود با  روسيه  و نگليس به درستی  آگاه  نساخته 

  ...اند
 

٢٠/  ٦/ ٤(  ٤١/  ٨/  ٢٦(  
صورت جلسۀ تنظيم شدۀ به وسيلۀ رئيس قسمت امور خاور نزديک وزارت خارجه   

  ) مورای(امريکا 
 

در جلسه يا که امروز صبح در دفتر وزير خارجه امريکا  تشکيل شده،  تلگراف 
بعد  از ظهر واصل از تهران مورد  ٦اوت ساعت  ٢٥مورخ  ١٠٦فوری شمارۀ 

« اين تلگراف متضمن  تقاضای رسمی دولت ايران بود بر اينکه . بحث قرار گرفت
وساطت کند که مخاصمات رئيس جمهوری امريکا نزد دولتهای انگليس و روس   

راجع . »بی درنگ متوقف گردد و اختالف کنونی از طريق دوستانه فيصله پيدا کند
به بهترين طريق تعقيب اين موضوع ، که  به تشخيص  ما، چنان که وزير خارجه 
امريکا اظهار داشت، درحکم  دست زدن به آهن گداخته بود،  نظرات مختلفی ابراز 

کردم که حتی همين حاال،  با اينکه  دير شده ، ما بايد منتهای         ً        من قويا  پيشنهاد. شد
سعی و کوشش به عمل آوريم که انگليس ها را  وادار کنيم که با ايرانی ها مذاکره  
کنند و همکاری دوستانه آنها را جلب نمايند و،  در صورت امکان،  پيمانی با آنها 

من با تأکيد و ابرام  تمام خاطرنشان   . برای دفاع  مشترک از سرزمينشان منعقد نمايند
ساختم که در وضع  کنونی، برای انگليس بسيار بهتر خواهد بود که ايرانيان دوست و 
همکار را در پيرامون خود داشته  باشد تا اينکه  در معرض  مخالفتها و  سر سختيها 

 .                     ً                         و خرابکاريها و احيانا   جنگهای  چريکی قرار گيرد
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نظری  ابراز  داشت  که )  ولز ، معاون  وزارت خارجه  امريکاسمنر ( آقای ولز  
شايد افراطی ترين  نظر بود، و گفت ما به هر قيمت شده بايد از اقدام  به وساطت  در 
اين موضوع  خود داری  کنيم ، و کار  ما بايد محدود باشد به اينکه دولت انگلستان را 

ن دولت استفسار کنيم که آيا ميتوانيم در اين از تقاضای کنونی ايران آگاه  سازيم و از آ
پس از مذاکرا . موضوع  به وجهی از وجوه  برای دولت انگلستان مفيد  واقع شويم

مفصل ديگر، موافقت به عمل آمد که انجام سه عمل زير ممکن است مطلوب و مفيد 
 :باشد

کوشش کند  که جوابی به دولت ايران داده شود وبه آن دولت پيشنهاد  گردد  که   - ١
با دولت انگليس  در اين موضوع  دوستانه کنار بيايد، و اضافه شود که ما هم با 
انگليسی ها تماس نزديک خواهيم  داشت تا  شايد تا آنجا که ممکن است برای ايرانی 

 .ها مفيد واقع شويم
                                           ً                        به دولت انگليس، طی يک تلگراف جداگانه ، فورا  و بدون اظهار نظر اطالع    -  ٢

 .داده شود  که ما در خواست کنونی  را از دولت ايران دريافت کرده ايم
جنبه های وسيعتر اين موضوع  در يک تلگراف جداگانه با دولت انگليس  به   -  ٣

در اين تلگراف ، ما خاطرنشان خواهيم ساخت که حملۀ کنونی . ميان گذاشته شوود
توجه عمومی را برانگيخته و انگليس و شوروی  به ايران در سراسر کشور امريکا 

از لجاظ  سياسی وضع حساسی )  ايجاد شده( وضعی که . مورد بحث واقع شده است
است، و ما عالقه مند هستيم که دولت انگليس بدون معطلی ما را در بارۀ امور زير 

 :مطلع سازد
                 ً                                                  دولت  ايران شديدا  شکايت کرده که توقعات  انگليس و شوروی از آن  دولت  –الف 

 .  ً                                                                         کال براساس اين ادعاکه عمال خرابکار آلمان در ايران وجود دارند استوار بوده  است
اطالع دارد که دولت انگليس به دولت ايران برای حفظ  ) امريکا( البته اين دولت  - ب 

ولی ما از اقدامات . تماميت ارضی و حاکميت آن دولت اطمينانهای داده است
دارد  برای عملی ساختن اين اطمينانها معمول مشخصی که دولت انگليس در نظر 

   ً                                                مثال  در صورتی که ايران بر اثر  تهاجم کنونی انگليس و . دارد بی اطالع می باشيم
شوروی به آن کشور مورد تعرض و نجاوز آلمان نازی قرار گيرد، دولت انگليس په 
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ای جبران به عالوه ، دولت انگليس بر.  تضمينهايی آماده است به ايرانی ها بدهد
خسارات  و صدماتی  که ايران ممکن است  بر اثر  اشغال کنونی  متحمل گردد چه  

 .تضمينهايی داده است
مقاصد و منظور های دولتهای انگليس و شوروی از حدود اشغال اراضی  –ج  

 .ايران چيست
چه اطمنانهايی دولت انگليس حاضر است به ايرانی ها بدهد که در مناطق تحت  –د 

ال شوروی  جور و تعدی آزار و شکنجه  در کار نخواهد بود و افراد طبقات باال اشغ
 مشمول تصفيه نخواهند شد و اموالشان  ضبط و توقيف  نخواهد گرديد؟

در صورتی که ايرانی ها آمادگی داشته باشند که تمام خواسته های انگليس را    - ه 
مان اتحاد  با انگليس ها باراز  دارند تأمين  کنند و تمايلی  برای مذاکره جهت  عقد  پي

،  آيا  انگليس  در موضعی  خواهد بود آن قسمت از کشور را که ممکن است 
بی . ضروری باشد اشغال نمايد و کاری کند که  قوای  شوروی  ايران  را ترک کنند 

شک، انگلستان در جواب به اين سئوالها  توجه خواهد داشت که توانايی ما بر اينکه 
مطمئن )  ايران( توانيم  افکار عمومی امريکا را از کليل جنبه های اشغال کنونی ب

 .بسازيم حاير کمال  اهميت است
  

 به وزير  خارجه  امريکا )  دريفوس ( گزارش وزير مختار امريکا  در ايران 
  
 ٢٧روز ( صبح  ٨ساعت )  ١٣٢٠چهارم  شهريور  (  ١٩٤١اوت  ٢٦ –تهران  

 )دريافت شد) ور پنجم شهري( اوت 
اشعار  ميدارد  که وزير خارجه همين   ١٠٦در تعقيب  گزارش  شماره   -  ١٠٧ 

ً                                                            حاال شخصا  نزد من آمد  و مصرانه در خواست کرد که دولت امريکا برای قطع           
وی گفت دولت ايران، نظر به عالقه ای که برای حل  . مخاصمات کوشش نمايد 

مانی ها را اخراج  نمايد، بلکه با هر نوع تقاضای قضيه دارد،  نه تنها  مايل است آل
من در عين حال که از اضطراب .                      ً                         معقول انگليس ها، مثال  تغيير کابينه، موافقت کند

و پيشانی حال  وزير خارجه  متألم  شدم و به حال او دلم سوخت، چيزی جز اين نمی 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٣٨                                                                             ٢١    دق ، 

  

  

  

که نتوانستند حقايق را توانستم بگويم که ايرانی ها به اين روزگار افتادند برای اين
بشناسند و با آن روبه رو شوند، و اکنون چشم خود را باز کرده و می بيننند آن 

 .وحشت هميشگی آنها از حملۀ شوروی يک واقعی وحشتناکی شده است
نخست وزير در نطقی که ديروز بعد از ظهر در مجلس ايراد کرد از نمايندگان  

ری کنند و به مردم توصيه کرد که خودداری مجلس خواست که از ايراد نطق خود دا
وی پس از . کنند و به مردم توصيه کرد که خونسردی و متانت خود را حفظ نمايند

شرح اوضاع  مردم را به سياست بيطرفی صادقانه   ايران متوجه ساخت و با تأکيد 
ه تمام خاطر نشان ساخت که از جانب آلمانيها مقيم اين کشور هيچگونه  خطری متوج

او اظهار داشت که عليرغم اطمينانهائی که ايران داده و . همسايگان ايران نمی باشد
اقدام  عملی  که برای تقليل تعداد آلمانيها به عمل آورده انگليسها وروسها  کشور را 

    ً          قطعا  منظور وی ( وی اضافه کرد که اقداماتی بعمل آمده . مورد حمله  قرار داده اند
و انتظار  ) خود  ذکر  کرده ام ١٠٥من  آنرا در گزارش  شماره پيشنهاد شاه است که 

 .ميرود وضع  بزودی  روشن  گردد
نخست وزير اظهار داشت . راجع به عمليات نظامی  چندان  خبری در دست  نيست

که انگليسيها به بندر شاهپور و خرمشهر  حمله  کردند و  کشتی های ايران را 
مب ها فرو ريختند و اکنون  قوای  مکانيزه  انگليس بتصرف در آوردند و به اهواز ب

و ی گفت درهر جا که با قوای مهاجم . در حال پيشروی بسوی کرمانشاه است
وزير خارجه  به من گفت روسها  . برخورد می گردد جلو آنها  مقاومت می شود

و  بسياری از شهرهای باز و بال دفاع شما ازجمله پهلوی و اردبيل و آستارا و ماکو
در اينجا نه هيئت نمايندگی سياسی روسيه و نه هيئت . شاهپور را بمباران کردند

با اينکه وضع در .  نمايندگی سياسی انگليس از جريان  عمليات نظامی خبری ندارند
           ً                                                               تهران ظاهرا  آرام است از امروز صبح به علت  احتکار خوار بار  کم شده و مشکل  

منجر به بروز  )  اين جانب   ٢٧رش  شماره  رجوع  شود به گزا( کمبود  گندم 
اين وضع  مآال خطرناک است و اگر در کنترول پليس پليس  . بحران نان می گردد

کوچکترين  رخنه و فتوری  پيش  آيدد  بزودی منجر به بروز اغتشاش و بلوا  می 
 .گردد
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ديروز  اوراقی که. اتومبيل ها را می گيرند ولی هنوز از بسيج عمومی خبری نيست
ريخته شد مردم  را به زبان فارسی از خطر آلمانيها برحذر می دارد و به آنها می 

 . گويد که انگليسها و روسها به عنوان  دوست و برای نجات آنها از اين خطر می آيند
 دريفوس 
  
 
  ٢٠/  ٦/  ٥( ٤١/  ٨/  ٢٧( 

  ٢٧٢٣٥ – ٣٧١وخا 
 

  گزارش  بوالرد  به وزارت  خارجه* 
 

مبالغه در نارضايی مردم از شاه دشوار است و ،  در عين حال ، همکاری  با او ... 
پشتيبانی از  وی معنی می دهد، يعنی درست همان کاری که مردم ايران ما را به 

من  تصور می کنم  که بايد  اين کار  را در شرايطی . انجام آن متهم می کرده اند
  ...ات  مردم باشدانجام دهيم  که  تا حدی  پاسخگوی  شکاي

 
٢٠/  ٦/  ٥(  ٤١/  ٨/  ٢٧( 

  ٢٧٢٢٣٥  -  ٣٧١مخا 
 

  جهگزارش  بوالرد  به وزارت خار* 
 
برای جلوگيری از ( امروز صبح ، نخست وزير از من پرسيد حکومت ايران   - ١

من پيشنهاد کردم بهتر است دست از مقاومت بيهوده  .  چه  می تواند  بکند) جنگ 
 .بردارند

ت وزير ايران از امکان اشغال تهران از جانب روس ها به شدت اظهار نخس  -  ٢ 
من تنها توانستم صادقانه بگويم که از مقاصد شوروی آگاهی ندارم اما . نگرانی کرد
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    ً                                                                 ً    ضمنا  کوشيدم  او را متقاعد  کنم که  اشغال تهران توسط  روسيه شوروی حتما  با 
او وکفيل . بسيار تفاوت دارد اشغال آن توسط  رويه تزاری  در اغاز  اين قرن

وزارت خارجه، هر دو، از امکان بالقوۀ انقالب بر اثر تبليغات بلشويکی صحبت 
آنها هردو گفتند که حکومت ايران برای بررسی هر نوع  تقاضايی آمادگی ...کردند

دارد، و می کوشيدند يک توافق فوری را به مرحلۀ اجرا گذارند تا از اشغال نظامی 
 .يی شده اجتناب  شودبه هر بها

مردم از اينکه مبادا روس ها تهران را اشغال کنند وحشت زده هستند و از سر  – ٣  
من به شدت مواظبم که سخنان ضد شوروی  رواج . ناچاری به ما چشم  دوخته اند

 ...نيابد
 

٢٠/  ٦/  ٦(  ٤١/  ٤١/  ٨/ ٢٨( 
  ٢٧٢٣٥ – ٣٧١وخا  

 
  تلگرام  ريدر  بوالرد  به وزارت خارجه * 
 
چنين پيداست که دمحم علی فروغی را برای خوشايند ما به نخست وزيری گماشته  - ١
، به خوبی )انگيستان( علی سهيلی،  وزير خارجه ، در وزارت امور خارجه . اند

او آدمی . مهم انتصاب جواد عامری به وزارت کشوراست . شناخته شده است
اليق و پرکار است و به اين صفات شهرت فراوانی  دارد و همين گونه  به  باهوش،

 .من همواره او را بی ريا و مددکار يافته ام. خاطر صداقتش
. دليلی در دست نيست که اين کابينه به اندازۀ ما مورد رضايت روس ها نيز باشد – ٢

واند از پشتيبانی ما نشانه های  آشکاری وجود دارد که حکومت ايران اميدوار است بت
  ...به اين موضوع  بايد به دقت توجه داشته باشيم.  عليه روسها برخوردار شود

من نشانه های شومی يافتم که شاه گويا خيال دارد يا به سفارت « )قوام می گفت که( 
  » .انگليس پناهنده  شود و يا به يکی از مستعمرات انگليس فرار کند
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٢٠/  ٦/  ٦(  ٤١/  ٨/  ٢٨ (  
  ٢٧٢٣٥ – ٣٧١وخا 

  
  
  
 

  گزارش ريدر  بوالرد  به وزارت خارجه* 
 

او گفت که شاه از شنيدن . ، پس از گفت و گو با شاه، با ديدن من آمد)الملک(قوام ... 
اينکه  روس ها  ممکن است به جنگ ادامه دهند و تهران را تصرف کنند بسيار 

. کشور و خود وی خواهد آمدناراحت است و نمی داند در اين صورت چه بر سر 
بعضی از افسران به شاه  توصيه کرده بودند از نو اسلحه به دست گيرد و تا آخر 

اما قوام به شاه توصيه کرده است  که از اين کار بپرهيزد و بداند که يگانه اميد . بجنگد
 ...                                 ً                         وی در آن کاری نهفته است که احتماال  انگليسی ها توصيه می کنند

من نشانه های شومی يافتم که شاه گويا خيال دارد يا به سفارت « )فت کهقوام می گ( 
من در پاسخ با »  .انگليس پناهنده  شود و يا به يکی از مستعمرات انگليس فرار کند

تذکر دادم  که مناطق  وسيعی در ايران وجود دارد  که هر چه ) به قوام ( خشنودی 
 ...ندپيش آيد ، اشغال نشده  باقی  خواهند  ما

 
 

٢٠/ ٦/ ٧(   ٤١/ ٨/  ٢٩( 
 

  تلگراف  چرچيل  به استالين  در بارۀ  استفاده از راه آهن * 
 

هدف ما از اشغال  . خبر داير بر تصميم ايرانيان به ترک مقاومت بسيار مطلوب است
ايران، حتی  بيش از حراست نواحی نفت خيز ، به دست  آوردن  راه  ارتباطی تازه 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٤٢                                                                             ٢١    دق ، 

  

  

  

برای اين هدف بايد راه . بود که  به آسانی  نتوانند  آن راقطع  کنند ای  به کشور شما
آهن از خليج  فارس  تا بحر خزر را گسترش دهيم  و مطمئن شويم که به خوبی کار 

ما به پيشقراوالن خود دستور داده ايم که به  پيشروی  ادامه دهند و در نقطه ... می کند
رماندهان نظامی معين خواهد شد، دست در ای ميان همدان و قزوين، که از جانب ف

در زمان حال،  برای هر دو بهتر است وارد تهران ... دست نيروهای شما گذاردند
  .نشويم، زيرا آنچه ما خواهان آن هستيم راههای ارتباطی است

 
٢٠/  ٦/  ٨(  ٤١/  ٨/  ٣٠ ( 

  ٤٩٨٤ای  – ٢٧٢٣٤ – ٣٧١وخا  
 
  گزارش کريپس  به وزارت  خارجه* 
 
ديشب با اندری ويشينسکی، معاون  وزارت خارجه  شوروی ، مالقات کردم ، و  

منظورم اين بود که توافق او را نسبت به خط فاصل فعلی ميان ارتش های دو کشور 
آنها خواستار اشغال  منطقۀ وسيعی در جنوب خراسان اند، که به نظر . به دست آورم

ويشينسکی ادعا می کرد که . افکندمن منافع دولت اعليحضرت را به خطر خواهد 
دولت شوروی  برای نيل به پيروزی بر آلمان به حق استخراج نفت در اين منطقه 

معلوم نيست تقاضاهای رو به . نياز دارد و، از اين رو، خواهان اشغال آن است
به نظرمن، هرگونه اشغال ! افزايش دولت شوروی تا کجا گسترش خواهد يافت؟

ن ازجانب شوروی ها خطرناک است ، بويژه  اگر خياالتی نظير طوالنی شمال ايرا
همين که در اين ناحيه  مستقر شود، .  آنچه ويشينسکی اظهار کرد در سر داشته باشند

با توجه . احتمال دارد  يک رشته مسائل ايجاد کنند که به  اشغال دائمی آنها منجر شود
شغال ايران اخراج  آلمانی ها  در اين                   ً                        به بيانيه های کامال  مشخص ما که  هدفمان از ا

کشور اعالم  می دارد، می ترسم برای حفظ موازنه  با اشغال طوالنی شوروی ها ما 
نيز ،  بدون  توجيه صادقانه ای برای بيانيه های نخستينمان ، مجبور به اشغال 

روس ها ممکن است از اين وضع تشويق شوند و  بيش از . طوالنی اين کشور شويم 
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  ....نها به زيان ما  پيش  برونداي
  
  

    ٢٠/  ٦/  ٩(  ٤١/  ٨/ ٣١( 
   ٥٢٠١ای  – ٢٧٢٣٣ – ٣٧١رخا  

 
  تلگرام  بوالرد  به وزارت  خارجه* 
 

اسميرنف در مالقات اخير با نخست وزير و وزير خارجه ايران ، عالوه  بر ... 
اشغال  آن را  تقاضای ١٩٤١اوت  ٢٥منطقه ای که در يادداشت مشترکمان به تاريخ 

کرده است ، به  صورت شفاهی  خواستار آن شد که به نيروهای شوروی اجازه دهند 
فروند هواپيما  در مشهد مستقر  کنند،  گرچه موافقت داشت که ايرانی  ٥يک تيپ و 

احساس کردم  که اين تقاضا تأثير  بسيار بدی . ها نيز در اين شهر نيرو داشته باشند
کرد، ولی روی هم رفته آنها از اينکه تهران اشغال نمی شود در فروغی و سهيلی 

  ...خيالشان  آسوده  شده بود
  
 
  ١٣٢٠شهريور   ٩
 ٦٥ساما   

سفارت اعليحضرت پادشاه انگلستان تعارفات خود را  به وزارت  امور خارجۀ  
ً                                              شاهنشاهی  اظهار و محترما  اشعار می دارد که نظر به جريانات سريع چند روز                          

، که در نتيجه کليۀ طرقی که آلمانی ها از آن می توانند از ايران خارج شوند گذشته 
بر روی آنها بسته شده، دولت پادشاه انگلستان مايلند  که آلمانی ها، به عوض اينکه 
توسط  دولت شاهنشاهی ايران از اين کشور اخراج شوند، به قوای  انگليس يا سويت  

  ...تسليم گردد
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٢٠/  ٦/ ١١(  ٤١/  ٩/ ٢ ( 
  رخام 
 

  تلگراف پرزيدنت روزولت به رضا شاه* 
 

تلگراف آن اعليحضرت راجع به ورود اخير قوای انگليس و روس به ايران را 
من جريان حوادث ايران را از نزديک دنبال نموده و نظريات . دريافت داشتم

اعتقاد  اين جانب ،  اين وضع، به. اعليحضرت را مورد توجه دقيق قرار داده ايم
شايستۀ  آن است  که مورد توجه  جدی کليۀ  ملل آزاد عالم و از جمله خود اين حانب 
قرار گيرد ، و اعليحضرت می توانند اطمينان  داشته باشند که ما چنين توجه را 
مبذول می داريم و رويه  و سنت خود را  در مورد  اصول  اساسی  که به ميان  

در عين حال ،  اميدواريم اعليحضرت با . و ملحوظ قرار می دهيم کشيده  شده مرعی
اين جانب هم عقيده باشد که ما بايد به اوضاع با توجه کامل به حوادث و پيش آمدهای 

اگر ما موضع را از هرجهت و از هر جنبه و من حيث . کنونی دنيا ناظر باشيم 
پيش می آيد، که خود  المجموع  مورد توجه قرار دهيم ، نه فقط مسائل حياتی

اعليحضرت به آن  اشاره  فرموده ايد، بلکه مالحظات اساسی ديگری از جاه طلبيهای 
هيتلر که می خواهد دنيا را به زير سلطه و تسخير خود در آورد ادامه خواهد يافت و 

امريکای شمالی و امريکای ( دنبالۀ آن از اروپا تا آسيا و آفريقا و حتی به امريکاها
گسترده خواهد شد، مگر اينکه يک قدرت نظامی جلو اين جنبش و حرکت )  حنوبی

همچنين محرز و مسلم است که  کشورهايی که ميل دارند استقالل خود را . را بگيرد
محفوظ  نگاه دارند بايد در يک مجاهد، عظيم و مشترکی شرکت کنند تا يکی يکی ، 

دولت و مردم . غرق و نابود نشوندنظير آنچه بر سر عده ای از کشورهای اروپا آمد، 
امريکا، با اطالع و وقوف به اين حقايق ، نه فقط  با حداکثر سرعت ممکن ، چنان که 
برهمه معلوم است، به تقويت بنيۀ دفاعی خود مشغول می باشد، بلکه يک برنامۀ 
                                            ً                         وسيع کمک مادی برای مساعدت به کشورهايی که جدا  در برابر جاه طلبی آلمان 
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وزير . يال بر جهان ايستادگی و پايداری می کنند به مورد اجرا گذاشته اندجهت است
مختارآن اعليحضرت در واشنگتن از نظريات اين دولت در بارۀ وضع بين المللی 
ومجاهدات عظيمی که اين کشوربه عمل می آورد نيک آگاه است، و اطمينان دارم 

در اينحا به عمل آورده تقدم  اطالعات خود را براساس مذاکرات و گفت و گوهايی که
دولتهای انگليس و )  يادداشتها( دولت من بيانات.  دولت آن اعليحضرت نموده است

شوروی را به دولت ايران، مبنی بر اينکه آنها نظری عليه استقالل و تماميت ارضی 
نظر به  وجود دوستی و مودت ديرين بين دو  کشورما، . ندارند، مالحظه  نموده است

من انگليس و شوروی راجع به نقشه های آنی و آتی  و قصد و منظور آنها در  دولت
ايران اطالعاتی  خواستار شده و به آنها پيشنهاد  کرده که بسيار معقول و پسنديده 
خواهد بود که آنها برای کليۀ ملل آزاد جهان همان اطمينانهايی را که به خود 

ارم اعليحضرت همايون را از حسن نيت ميل د. اعليحضرت  داده اند تکرار نمايند
 .خود مطئن سازم و اطمينانهای  دوستی  صميمانۀ  خود را تجديد نمايم

 روزولت  . فرانکلين د
 
٢٠/  ٦/ ١٢( ٤١/  ٩/  ٣( 

  ٥٢٨٣ای  – ٢٧٢٣٥ – ٣٧١وخا 
 

  کريپس  به وزارت خارجه* 
   
مقامات شوروی در مورد اشغال مشهد و  ٤١اوت  ٣٠پيرو گزارش سابقم به تاريخ  

به عقيدۀ من، اين موضوعی است که ...شمال خراسان گذشت ناپذيربه نظر می رسند
زيرا اگر .          ً                                                        بايد فورا  در مورد آن يک  اعتراضيه بسيار شديد تسليم دولت شوروی کرد

ذيرفته ايم، ديگر تغيير آن بسيار دشوار اين دولت احساس کند که  ما موضعش  را پ
به عقيدۀ من ، بسيار مهم است که در اين نخستين اقدام مشترک نگذاريم . خواهد بود

اگرآنها  تصور می کنند در . دولت شوروی از آنچه بين ما توافق شده است تخطی کند
در آينده آخرين لحظه خواهند توانست ما را در مقابل عمل انجام يافته قرار دهند، 
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 .دشواريهای  بی شماری خواهيم  داشت
مقصود از احضار من اين بود که من تشکرات شاه را به خاطر تلگرافی که رئيس  

جمهوری امريکا در دوم سپتامبر به حضور شاه  مخابره نموده  به رئيس  جمهوری  
 ولی احساس می کنم که علت مهمتری برای احضار من وجود داشت، و. ابالغ  کنم

منظور اين  بود که شاه  نظريات  کنونی خود را به وسيلۀ من به دولت امريکا ابالغ 
                                 ً                                 شاه ابتدا از من خواهش کردکه ، اوال ، تشکرات وی را به رئيس جمهوری به . نمايد

     ً                   ثانيا ، خرسندی شاه را از . خاطر حسن نيت و دوستی که ابراز داشته بيان کنم
بر اينکه حوادث ايران را تعقيب  می کند  به  اظهارات رئيس جمهوری  امريکا مبنی

     ً                                  ثانيا ، رضايت خاطر شاه را از اينکه دولت . رئيس جمهوری خاطر نشان سازم
امريکا بيانات انگليس و روس را مبنی بر اينکه در بارۀ تماميت ارضی و استقالل 

ار داشت آن گاه شاه با  صريح ترين بيانی اظه. ايران هيچ نقشه ای ندارند بيان نمايم
که نسبت به آلمانی ها عالقه و سمپاتی ندارد و درچند  مورد با آنها مشکالتی داشته 
است و حاضر و آماده است برای مقاومت در برابر آنها مساعی مشترک به عمل 

شاه اضافه کرد که روس ها و انگليس ها می توانستند آنچه را که در ايران می . آورد
در جواب اظهار من که بيانات  شاه . ه به دست آورندخواستند با مذاکرات دوستان

برای دولت انگليس بی نهايت جالب خواهد بود، اظهار نمود که من ميل دارم انگليس 
مطالب مذکور را ) دريفوس ( ها اين نظريات من واقف شوند و مانعی ندارد که شما 

ديپلماتهای خارجه  من بی پرده به شاه گفتم. به اطالع  وزير مختار انگليس برسانيد
هيچ وقت نتواسنته اند اجازۀ شرفيابی به حضور شاه حاصل کنند، و از اين عدم 

شاه جواب داد که او همواره شايق بوده آنها . شرفيابی زيانهايی حاصل شده است
اين  اظهار نشان می دهد که شايد  ... را به حضور بپذيرد) ديپلماتهای خارجی(

 .آمده است  تغييری در طبع  شاه وجود
او خوشحال به نظر رسيد . من اين مطالب را به اطالع وزير مختار انگليس رسانيدم 

               ً                                                                 و  گفت  تلگرافا   از لندن کسب اجازه خواهند نمود تا به مالقات  شاه برود  و پاره ای 
 ...حقايق  را به نظر شاه برسانند

 دريفوس  
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٢٠/ ٦/ ١٧( ٤١/ ٨/٩( 

  ١٦٤٥رخام 
 
سفير کبير ايران امروز بعد از ظهر  بمن اظهار داشت که دولتهای  شوروی و  

انگلستان از ايران می خواهند که عمال آلمانی را در ايران تحويل آنها بدهند موضوع 
حاال فقط اخراج آلمانی ها از ايران نيست، و دولت آلمان در جواب پيشنهاد کرده است 

ق ترکيه  به آلمان اعزام شوند و مردان آنها دريک که زنان و کودکان آلمانی از طري
 .اردوگاه که زير نظر انگليسی ها باشد در ايران نگاهداری شوند

  استاينهاردت
 
 ٦/٢٠/ ١٦( ٤١/  ٩/ ٧( 

  ٢٧٢٣٥ – ٣٧١وخا 
 

  تلگراف  ريدر  بوالرد  به وزارت خارجه* 
 

. من مالقات کند  وزير مختار امريکا به طور قطعی معتقد است که ميل دارد با... 
           ً                                                              شاه  احتماال  از ما  رهنمود خواهد خواست، وممکن است از ما بخواهد عليه روسها 

. منتظر  دستورهای شما هستم و از دريافت آن شادمان خواهم شد. به وی کمک کنيم
شايد بتوانيم . به نظر من، شاهی  اصالح  شده با موقعيت  کنونی مناسب خواهد بود

  .را از مواد نه چندان مطلوبی که در دسترس  داريم بسازيمبا کوشش اين چيز 
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١٩/٦/٢٠( ٤١/ ١٠/٩( 

  ٢٧٢٣٥ – ٣٧١وخا 
 

  گزارش بوالرد به وزارت خارجه* 
 

امروز با سميرنف مالقات کردم، در بارۀ جانشين شاه، پس از برکناری او، به مبادلۀ 
به سفير شوروی اظهار  من فقط اين نظر بسياری از ايرانيان را... نظر پرداختيم

کردم که پسر سوم او را، هم به خاطر شخصيت بهتر و هم به دليل اينکه مادرش از 
قاجاريه است، گرچه از دودمان سلطنتی  قاجار  نيست، برای وليعهدی مرجح می 

يکی از مشکالت بزرگ ما فقدان راه حلی است که مورد  تأييد اکثريت يا . شمارند
آنها همه در اين عقيده اتفاق نظر دارند که . از ايرانيان باشددست کم بخش چشمگيری 

عده ای پسر چهارم را از همه بهتر می دانند ، گروهی . پسر دوم قبول کردنی نيست
ديگر می گويند که همه آنها کثيف و فاسد شده اند و تنها با سلطنت پس پنجم يا ششم، 

چون  زير نظر يک نايب السلطنه   .که ترتيب  پانزده سال و نه سال  دارند، موفقند
 .می توان جلو انحطاط را گرفت

 
٢٠/ ٦/  ٢١(  ٤١/  ٦/ ١٢( 

 ٤٧٩١ای  – ٢٧٢٣٣ – ٣٧١وخا 
 

  تلگرام  وزارت خارجه انگليس به وزير مختار انگليس* 
 

وضع  عمومی نيروهايمان را . امروز مايسکی، سفير کبير شوروی، به ديدن من آمد
سپس در بارۀ سرگذشت آيندۀ ايران گفت و گو ... قرار داديم در  ايران مورد  بررسی

. او نظر خود را چنين  اظهار داشت که شاه هرچه زودتر برود بهتر است . کرديم
معلوم شد که  نمايندگان ديپلماتيک ما در تهران ، هردو، به اين نتيجه رسيده اند که با 
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، سفيرکبير موافقت کرد که  پس از بررسی مبسوط تری. او هيچ کاری نمی توان کرد
من به وزير مختار خودمان دستور دهم با حکومت  ايران هم  در موضوع  تعيين 

من . جانشين شاه و هم  در بارۀ عقد پيمان اتحادی ميان ايران و شوروی  صحبت کنم
                                                   ً                       قول  دادم  که وزير مختار ما سفری کبير شوروی را حتما  از نتيجۀ  مشاورانش با 

  .ان آگاه خواهد ساختحکومت  اير
  

١٣٢٠/  ٦/  ٢٢ 
  ساما

 
  گزارش وزير خارجۀ  ايران به هيئت  دولت*  
 
 هيئت محترم دولت 

از روزی که سفارت انگليس به وزارت خارجه نوشت که اتباع آلمان بايد تسليم بايد 
در جلسات  –شهريور ٩يعنی از روز  –تسليم  مأموران  شوروی وانگليس شوند

با وزير مختار انگليس وچه با سفير کبيرشوروی، مذاکرات زيادی به  متعدد، چه تنها
عمل آمد که شايد از اين پيشنهاد دست بردارند و، همان طور که روز هشتم شهريور 

نمايندگان . تقاضا کرده بودند، راه بدهند که دولت ايران آنها را به کشور آلمان برساند
ادند، ولی بعد جواب آوردند که دولت آنها دولتين در ابتدا وعده هايی در اين باب د

را به وزارت خارجه  ١٣٢٠شهريور ماه  ١٥وقتی نامۀ مورخه . موافقت نکرده است
                      ً                                                         فرستادند که در آن رسما  برچيده شدن سفارتخانۀ آلمان، ايتاليا، رومانی، و مجارستان 

ان به کشور را هم  خواسته بودند، معلوم شد که ديگر موافقت نخواهند کرد اتباع آلم
با اين حال، اين جانب  دست از اقدام برنداشته و آنچه ممکن بود از . خود بروند

ولی معلوم شد نمايندگان . استقالل و اشکاالت دولت ايران در اين کار فروگذارنکردم
 .دولتين به هيچ وجه از تقاضايی که دارند صرف نظر نخواهند کرد

 :عنوان می کردند، به اين قرار بود                                  ً داليل نمايندگان دولتين، آنچه ظاهرا  
آلمان ها وقتی وارد دانمارک و نروژ شدند، با اتباع انگليسی و سفارتخانه های  - ١
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 .آنها همين عمل  را تکرار کردند
بيم آن دارند که اتباع آلمان در ايران زمينه ای برعليه دولت انگليس و حکومت  – ٢

 .شوروی و حتی  حکومت ايران فراهم کنند
اتباع آلمان ممکن است اگر به خاک آلمان برگردند، روزی با چترهای هوايی   -  ٣

 .در خاک ايران  پايين  آمده  و مواضعی را در ايران اشغال کنند
 :از طرف دولت ايران جواب داده شد 

آنچه را که به آلمانها در نروژ و دانمارک منتسب می کنند آلمان ها تکذيب می  –١
                            ً                                    ، قوای آلمان در آنجا مستقيما  داخل اين عمليات شده، ولی دولت نروژ به عالوه. نمايند

 .در اينجا شما دولت  ايران را وارد عمل کرده ايد. و يا دانمارک اقدامی نکرد
تقاضای اين اقدام از طرف دولتين شوروی و انگلستان مخالف حق حاکميت و  –٢

ً                       ا  نوشته و يا در مذاکرات استقالل ايران است، که دولتين در نامه های خود صريح  
 .           ً                شفاهی کرارا  بيان گرديده اند

برای اطمينان و رفع نگرانی دولتين، ممکن است دولت ايران آن دسته از اتباع  - ٣
آلمانی که وجودشان را مضر می دانند در يکی از شهرهای جنوب تحت حفاظت و 

انگليس هم هر مراقبت خود نگاه  داشته، و حتی ممکن است موافقت کند که کنسول 
 .چندی برای اطمينان خاطر به آنها سرکشی  کند و بداند  که در توقيف هستند

با اينکه به نظرمی آمد داليل دولت ايران قانع کننده باشد و پيشنهادی را که برای 
در تماسها . توقيف آنها در  خاک ايران کرده عملی بدانند، معهذا دولتين زيربار نرفتند

امور خارجه با سفارت آلمان، وزير مختار آن کشور توقيف اتباع  و مکاتبات وزارت
آلمانی را به وسيلۀ دولتين انگلستان و شوروی مخالف روح دوستی دو کشور دانسته 

 .                             ً                                      و داليل خود را به شرح زير کتبا  برای وزارت  امورخارجه ارسال داشته است
برخالف دوستی بين دو سفارت آلمان قبول اين عمل را از طرف دولت ايران  - ١

 .کشور  دانسته و آن را مخالف مقررات بين المللی تلقی می نمايد
سفارت آلمان يک ماه قبل از وقوع اين حوادث به دولت ايران مراجعه و گفته  – ٢

بوده است چون  اوضاع  روشن نمی بيند، اجازه  دهند اتباع  آلمان ايران را ترک 
 .کنند
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يسی ها می دهند که دولت آلمان در دانمارک و نروژ با اتباع نسبتهايی را که انگل  - ٣
 .انگلستان به اين صورت عمل کرده نادرست است

اتباع آلمان در ايران هيچ وجه تشکيالتی نداشته و قصد و نقشه ای هم نداشته  – ٤  
اند که مخالف  کشور ايران باشد و يا بخواهند از اين راه بر ضد دولت شوروی و 

 .قدامی نمايندانگليس ا
جواب آقای وزير مختار آلمان که به نمايندگان دولتين اظهار شد مورد قبول آنها واقع 

 .نگرديد 
 :در خاتمه به اين نکته  اشاره  می شود 

با وزيرمختار امريکا هم چند بار در اين باب مذاکره  شد، و نام برده به وزير   -  ١
 .س آوردمختارانگليس  مراجعه  کرد،  ولی جواب يأ

با وزير مختار ژاپن مذاکره شد که  به سفارتخانه های خودشان در لندن و ترکيه  -  ٢
با . و برلن  تلگراف کند که شايد آنها اقدامی بنمايند و راهی برای اتباع آلمان باز شود

اينکه اين تقاضا را خود را  وزير مختار ژاپن کرد،  داو طلبانه حاضر شد در اين 
 .ايد، مع هذا جوابی از آنها نرسيدباب اقدامی نم

طبق اظهارت وزير مختار آلمان، از طرف دولت آلمان هم به وسيلۀ دولت  -  ٣
سويس و ترکيه  اقداماتی به عمل به عمل آمده، و حتی انگليسی ها را تهديد کرده 
بودند که اگر دست از اين رويه  برندارد، اتباع انگليس را در فنالند و جزاير  کانال 

ولی اين اقدامات و تهديدها هم .              ً                                 انش ،  که فعال   در دست دارند ، توقيف خواهند کردم
 .به جايی نرسيد

دولت ترکيه ابتدا حمايت آلمان ها را قبول کرده بود، ولی به فاصلۀ  يک روز  -  ٤
از تلگرافی که از سفارت دولت شاهنشاهی در آنکارا  . دست از حمايت خود برداشت

 .دولت ترکيه رويۀ  کناره جويی را در امر اتخاذ  کرده استرسيد معلوم شد 
در جواب مراجعاتی که به وسيلۀ سفارتخانه های ايران در مسکو و لندن شد که  -  ٥

اشکالت دولت ايران را نزد آن دولتها تشريح و اقدام کنند، شايد موفقيتی حاصل گردد 
کو جواب يأس  رسيد و وزير از سفيرکبير ايران در مس. ، نتيجه ای به دست نيامد 

 .                          ً          مختار ايران  در لندن اساسا  جواب نداد
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با جريانات  فوق يأسی که از هر طرف برای دولت ايران حاصل شد،  و اينکه  
دولتين  کشور ايران  را تهديد کرده اند که اگراتباع  آلمان  به آنها  تسليم نشوند، قوای 

است به تهران آورده و آنها را دستگير خودشان  را که  تا قزوين  و سمنان آمده 
خواهند کرد، و اينکه ايدن،  وزير امور خارجه انگليس ، نطقی ايراد کرده و اين  
            ً                                                             موضوع را کمال  بيان داشته است،  لهذا چاره ای برای دولت ايران نمی  ماند  جز 

با سفير  مذاکرات اين جانب. اينکه وسيلۀ اعزام آنها را به اهواز و قزوين فراهم کند
کبير شوروی و وزير مختار انگليس راجع به اين موضوع از روز نهم شهريور تا 

 .                     ً                       بيستم شهريور،  تقريبا   همه روزه ، ادامه داشت
 وزير امور خارجه

 علی سهيلی  
 
 ٢٠/  ٦/  ٢٢  

  ٣٨٠٣ساما 
 

  يادداشت  وزارت  خارجه ايران  به سفارت آلمان* 
 

ً    محترما  به  ٣٧٧٤ايران در تعقيب يادداشت شمارۀ وزارت امورخارجۀ شاهنشاهی        
 :استحضار سفارت آلمان  می رساند

نمايندگان دولتين اتحاد جماهير شوروی و انگليس اصرار دارند سفارت آلمان در 
. تهران تا روز هفدهم  سپتامبر برچيده شود و کارکنان آن خاک ايران را ترک کنند 

 .استحضار داشته باشندلهذا مراتب را اشعار می دارد تا  
آنچه مربوط به اتباع  دولت آلمان باشد، البته به وسيلۀ سفارتخانه ای که حافظ منافع 

اوليای سفارت آلمان می توانند مطمئن باشند که . آنها معرفی شود،  انجام خواهد شد
 .دولت ايران به سهم خود از هيچ  نوع کمک و مساعدت مضايقه  نخواهد کرد

 خارجهوزير امور  
  علی سهيلی  
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٢٠/ ٦/  ٢٤( ٤١/ ١٥/٩( 

  ٢٧٢٣٥ – ٣٧١وخا  
 

  گزارش  وزير مختار انگليس به وزارت خارج انگليس * 
 

همانگونه که درتلگرامهای گذشتۀ خود متذکر شده بودم، به نظر می رسد که ايرانيان 
خارجه من ضمن مالقاتی با وزير .      ً                                        عموما   معتقدند  که شاه بايد ازسلطنت برکنارشود

ايران به او گفتم اگرايرانيان چنين می انديشند که شاه می بايد برود، حکومت 
به نظر می . اعليحضرت برای جلوگيری از اين خواست ايرانيان مداخله نخواهد کرد

رسد که عقيدۀ خود اين وزير اين بود که وليعهد کنونی به عنوان جانشين قانونی شاه 
اما فکر می کنيم  که حکومت اعليحضرت، چون . از هر نامزد ديگری بهتر است

. معتقد است که او درميان مردم محبوبيتی ندارد، با جانشينی اومخالفت می کند
به نظر . گزارش ناموافق سفير شوروی در بارۀ او نيز مؤيد اين مخالفت بوده است

من الزم است به سرعت اقدام  ضروری انجام  شود، چون کشور در حال آشفتگی 
  ...و شاه  برای اصالح  امور کاری  صورت نمی دهد است

  
  

٢٠/ ٦/ ٢٤(  ٤١/ ٩/  ١٥ ( 
  ٢٧٢٣٥ – ٣٧١وخا  

 
  گزارش وزير مختار انگلستان به وزارت خارجه انگليس* 
 
دمحم علی فروغی،  نخست وزير ايران، ساعتی  پيش سند استعفای شاه را  که تازه  ...  

شاه در اين سند وليعهد را به جانشينی خود  . امضا  کرده بود  به من نشان داد
. بی(تصور می کنم که پخش برنامه های راديودولتی انگليس... منصوب  کرده  است
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          ً                                  م و احتماال   تعيين  کننده ای در استعفای  شاه به زبان  فارسی نقش مه. ) سی. بی 
 ....داشته است

 
٢٠/  ٦/ ٢٥ 

 ساما
  يادداشت  وزير  مختار آلمان به وزارت  خارجۀ  ايران* 
 

دولت شاهنشاهی ايران خود را وادار ديده است که اتباع آلمانی مقيم خاک ايران  ... 
قۀ اشغال شدۀ ايران تاکنون را اخراج  کند که يک قسمت بزرگ اتباع آلمان از منط

اين اقدامات دولت . خارج شده و مابقی می بايست در مدت کوتاهی خارج شوند
شاهنشاهی ايران به منزلۀ الغای قرار داد مودت بين  دولت آلمان و دولت ايران 

، و همچنين قرارداد اقامت بين دولت آلمان و دولت ١٩٢٩فوريه  ٢٧مورخ 
لت شاهنشاهی را نسبت به کليۀ خساراتی که در اثر اخراج  شاهنشاهی ايران بوده و دو

يا تسليم  افراد اتباع آلمان، چه به شخص آنها و چه به اموال وحقوق و منافع آنها، 
دولت آلمان اين حق را برای . وارد  آمده يا در آتيه وارد خواهد آمد مسئول می نمايد

ی از کليۀ دعاوی آنها خود محفوظ خواهد داشت که در مواقع  ضرورتی  صورت
 .تنظيم و ارسال دارد
 وزير مختار  آلمان

  اتل  
٢٥/٦/٢٠(  ٤١/  ٩/  ١٦( 

  ٢٧٢٥٨ – ٣٧١وخا 
 

  گزارش  وزير مختار انگليس  به وزارت خارجه انگليس * 
 

ديروز وابستۀ نظامی حکومت اعليحضرت به وزارت جنگ، که همۀ افسران ..  
در اين  .  فراخوانده شد و پيام  شاه جديد به او تسليم  شدارشد در آن گرد  آمده بودند، 
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پيام، شاه  اظهار داشته  است که اگر ما مشخص کنيم که خواستهای ما چيست، او 
به عبارت ديگر ، او انتظار دارد ما مانند سپری . همه گونه آماده  همکاری با ماست

سيده است آيا ما می خواهيم به هر حال ، او پر. از او در برابر روس ها  دفاع کنيم
ايرانيان کشور خود را اداره کنند يا اينکه می خواهيم  روس ها و خودمان اختيار همۀ  

چون اگرحالت اول باشد، معلوم نيست چگونه . امور   را در دست داشته باشيم
حکومت ايران با اردو زدن  دو ارتش بيگانه  باال ی سرش می تواند اعتبار  و قدرتی 

 !ه باشد ؟داشت
به نظر من،  ما بايد مواظب خطر باشيم و اجازه ندهيم به اداره کردن تهران کشيده 

من . شويم و،  در تعقيب آن، اداره و سياست گذاری تمام کشور به گردن ما بيفتد
ليکن چون می ترسد . مطمئن هستم که همتای روس من نيز نظرش شبيه من است

بوعش نباشد ممکن است گرفتار در دردسرهای اگر نظرهای او مورد پسند دولت مت
 ...                  ً                                 بيشتری شود، احتماال  از اظهار عقيدۀ  خود پرهيز می کند

 
٢٠/  ٦/  ٢٥( ٤١/  ٩/ ١٦(  

 
  تلگرام چرچيل  به استالين* 
 

من آرزومندم که با ايران اتحادی منعقد کنيم و در اين کشور همکاری نزديک و 
عاليمی در دست است که نشان می دهد . سازيمدوستانه ای با نيروهای شما برقرار 

در قبايل ايران اغتشاشهايی به وقوع خواهد پيوست و قدرت حکومت مرکزی از هم 
اگراين اغتشاشات دامنه پيدا کند، ما بايد از نيروهای خود برای از ميان . خواهد پاشيد

ههای شوسه و راه بردن آن استفاده  کنيم، و نقل و انتقال مهمات و خوابار ايشان در را
آهن  مانع از رساندن کمک به شما خواهد شد، در حالی  که منظور اصلی ما اين 
است که تا حد ممکن ميزان استفاده از راههای ايران را برای انتقال آنچه می خواهيم  

 .به شما برسانيم باال ببريم
خل کشور خود هدف اصلی ما بايد اين باشد که ايرانيان را وادار سازيم نظم در دا 
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دستورهايی که آن جناب در اين خصوص  داده ايد . حفظ کنند  تا به جنگ ادامه دهيم
وضع  ما در اين  صحنه، که  از جهت  عمليات  نظامی در درجه دوم  اهميت  قرار 

  .دارد ، بهبود  خواهد بخشيد
 

٢٠/  ٦/  ٢٧ 
  ١٤٥ساما 

 
  در برلن تلگرام وزير  خارجۀ  ايران  به سفارت  ايران *  
 

گفته شد،   ١٣٢٠شهريور  ٢٥شهريور، به طور که در تلگراف  ٢٦پاسخ تلگرام 
اعضای سفارت آلمان  و کليۀ  زنها و بچه ها ديروز از راه بازرگان تهران را ترک 

                              ً                                      عده ای  ديگر از مردها،  که فعال  در سفارت هستند، اين دو روزه تکليفشان .  کردند
قوانين دولتين انگليس و شوروی در تهران و فشار آنها، با بودن  .  معين خواهد شد

عملياتی که تا به حال نسبت به آلمان از طرف دولت ايران شده منتهای  مساعدت بوده 
 .و  دولت آلمان بايد ممنون  باشد

 وزير امور خارجه 
  سهيلی 

 
٢٠/ ٢٨/٦(  ٤١/  ٩/ ١٩( 

  ١٥٨رخام 
 

  ارت خارجهاز وزير مختار امريکا در ايران به وز*  
 

وزير مختار انگليس به من اطالع داد که او و سفير شوروی اکنون دستورهايی از 
دولتهای خود دريافت کرده اند که با جانشينی شاه جديد بر تخت سلطنت موافقت کرده 

هم اين  دو . اين تأييد در هر دو مورد  بستگی به رفتار خوب شاه در آينده دارد .  اند
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 .ط  بودن آن به اطالع دولت ايران  رسيده استتأييد و هم  مشرو
( مجلس موافقت غير رسمی خود را با کابينه اظهار داشته،  و بی شک هنگامی که 

 .    ً                                              رسما   خود را معرفی کند، به آن رأی اعتماد خواهد داد) کابينه 
موجود، عفو عمومی  )  اساسی ( شاه فرمانی صادر کرده است که ، مطابق قانون 

می دهد و قول داده است قانون ويژه ای برای مواردی که اين قانون شامل  آنها نمی 
اينک آزاد شده ) احمد نخجوان ( قا ئم مقام  وزير جنگ سابق ) . تنظيم  کند( شود 
مذاکرات مربوط  به وضع اموالش نگاه داشته شاه  سابق در اصفهان به خاطر . است

 . شده است
مجلس اعالم داشته است که گامهايی برای  تجديد نظر در قواينن مربوط  به 

کنسول انگليس در تبريز  به سفارت خودش اطالع داده است . انحصارها بر می دارد
که روس ها دست کم  نسبت به ارمنی ها و جنبشهای جدايی طلب ديگراظهار 

( در اين زمينه قابل توجه است که سفير  شوروی به وزير خارجه . همدردی می کنند
توصيه کرده است که انتخابات جديد مجلس انجام گيرد و تا حد زيادی در ) ايران

وزير مختار انگليس به دولت ايران فشار . سراسر ايران حکومتهای محلی پديد آيد
موله های پستی سفارت ژاپن را قطع يا آورده است که اخبار تلگرافی و ارسال مح

حذف کند،  چون او  داليلی  بر اين باور دارد که از آنها  برای کمک به قدرتهاهی 
 .محور  سوء استفاده ميشود

  دريفوس 
  

٢٠/ ١/٧(  ٤١/  ٩/  ٢٣( 
  ١٥٤٧٧رخام  
 

  )ولس( تذکاريۀ  مذاکرات توسط  معاون وزارت خارجه * 
 

. نگليس، امروز صبح به من تلفن  و تقاضا کرد مرا ببيندسررونالد کامبل، کاردار ا
هول ) کردل (سر  رونالد  اظهار  داشت که آقای ايدن به اطالع  وزير خارجه 
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برساند، در پاسخ  به پرسش نام برده در بارۀ وضعيت ايران، دولت بريتانيا تصميم 
بشناسند، چون  گرفته است از شاه جديد پشتيبانی کند و حکومت او راه به رسميت 

که شاه  ... آقای ايدن گفت.  دولت ايران در اين باره چنين اظهار تمايل  کرده است
اطمينانهايی داده است که قانون اساسی ايران را رعايت خواهد کرد ، امالکی  ... جديد

که پدرش گرفته است به ملت باز خواهد گرداند، و تعهد می کند اصالحاتی  را که 
افزون براين، آقای ايدن اظهار می . زم شمرده است انجام خواهد داددولت انگليس ال

دارد که معتقد است گزارشهای مدعی  اعمال خشونت  و وحشيگری از جانب 
او .                    ً                                               نيروهای  شوروی عمدا   توسط  مأموران  ايرانی اخراج  شده پخش  شده است

يست، تمام باز هم گفت گرچه وضعيت در شرق ايران هنوز به هيچ وجه روشن ن
گزارشهايی که تاکنون دولت بريتانيا  در يافت کرده است نشان می دهد که انضباط 

 .در ميان نيروهای  شوروی خوب است
  سومنر ولس

 
٢٠/٧/٢٠( ٤١/ ١٠/ ١٢(  

 
  تلگرام چرچيل  به استالين* 

تنها نفعی که ايران برای ما دارد اين است که به ما اجازه می دهد سدی در برابر 
ی آلمانی ها به  طرف شرق ايجاد کنيم و سپس کمکهای الزم  را به شما به پيشرو

اگر شما می خواهيد از پنج تا شش لشکری که در ايران . منطقۀ دريای  خزر برساانيم
داريد برای جنگ در جبهۀ روسيه استفاده کنيد ، ما  مسئوليت حفظ  نظم را در 

من از طرف .  ا به عهده می گيريمسراسر ايران و بهبود  وضع راههای اين کشور ر
بريتانيا قول می دهم  که با قبول اين مسئوليت به هيچ وجه قصد نداريم ، چه  در 
هنگام  جنگ  و چه پس از آن، امتيازاتی در ايران به زيان منافع  شوروی  به دست 

به هر صورت، الزم است هرچه زودتر يک قرار داد سه جانبه با ايران امضا . آوريم
ود تا ، به  اين  ترتيب از وخامت وضع  و توسعۀ اغتشاشهای داخلی که منجر به ش

 .قطع  راه ارتباط  با شما خواهد شد جلوگيری  به عمل آيد
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  )رايش سوم( اسناد محرمانۀ  امپراطوری آلمان * 
 

 تلگراف رمز
 )١/٣/٢٠(  ١٩٤١مه  ٢٢آنکارا ، 
  ٢٢/٥از  ٥٩٢شماره 

 
با سفير ايران داشتم معلوم  شد نگرانی بزرگی وجود  ضمن دوبار گفت و گويی که

دارد  که در جريان تصميم گيريهای قطعی آلمان، در آيندۀ نزديک، ايران به نحوی از 
شايعات متعددی داير بر اينکه  روسيه  .  َ                                     ا نحا قربانی خواستهای روس ها  قرار گيرد

خواهد  پيوست هيچگاه  با حمله  به سوی هند و  خليج فارس به نبرد عليه  انگليس
چون در اين  ميان  ضرورت جدی  وجود دارد  که روابط ايران . تکذيب نشده است

به سفير ايران توضيح  دادم . با عراق ، بويژه از نظر  حمل و نقل مواد ، روشن گردد
که  من اطالعی ندارم که آلمان قصد داشته باشد دوستانش را فدای منافع  دولتهای 

 .ثالثی بکند
سفير ايران امروز به من اطالع داد که اين اظهارات را به حکومتش تلگراف کرده 

 .است
 فون پاپن

  
 

 اسناد محرمانۀ رايش سوم* 
 تلگراف رمز 

 )٥/٢٠/ ٣١( ١٩٤١اوت  ٢٢ارسال ويژه 
  ٢٢/٨از  ٨٨٤شماره 
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 برای شخص سفير

حکومت آلمان با رضايت کامل مالحظه کرده که حکومت ايران طبق رهنمودهای 
شاه  تصميم گرفته است سياست  پيشينش را همچنان ادامه دهد و از حاکميت ايران 

همچنين ) حکومت آلمان( او . عليه هرگونه کوششی برای لطمه زدن  به آن دفاع کند
شد وسايل  و راههايی برای حفظ اطمينان داد که هوش و درايت شاه موفق خواهد 

حاکميت سراسر ايران در برابر هرگونه تجاوز ازخارج  بيابد تا اين برهۀ زمانی  به 
پايان رسد، برهه ای که در طی آن قدرتهای متخاصم آلمان می توانند فشار خود عليه 

حکومت معتقد است که اين برهۀ  .  تصميم  حکومت ايران را موجه جلوه دهند
چنان که شاه اطالع دارد، هم اکنون سپاهيان آلمان در . بسيار کوتاه خواهد بود زمانی 

                                 ً                                           نبرد عليه ارتش روسيۀ  شوروی عميقا   در اوکرائين پيش رفته اند و امروز به شمال 
               ً                        حکومت آلمان جدا  مصمم است در همين پاييز . شبه جزيرۀ کريمه رسيده اند

ير کند،  کاری که با کاهش محسوس و سرزمينهای بيشتری از اتحاد شوروی را تسخ
کوشش انگليسی ها برای . روز افزون قدرت مقاومت  روس ها  آسانتر  خواهد بود

ايجاد جبهۀ  تازه ای  در قفقاز عليه ما، براثر برتری سپاهيان آلمان پيشاپيش محکوم  
دولت آلمان مطمئن  است که شاه با  تمام قوا در برابر هرگونه .  به شکست است

کوششی از جانب انگليس که ويرانيهای جنگ را به  سرزمين ايران بکشاند خواهد 
شما موظفيد اين  نظرها و اطمينانهای . ايستاد تا اين  مرحلۀ  پرخطر  کوتاه بگذرد

حکومت آلمان را به اطالع  شاه برسانيد و احساسات  دوستی  و به هم پيوستگی که 
 ) ١.(غ کنيدپيشوا  نسبت به شاه  دارد به او ابال

 ريبن تروپ
   :مآخذ  توضيحات و    

 
صص  –١٣٧٨ –نشرفرزان - بخش دوم» سالهای پرآشوب «دکترانورخامنه ای - ١

٧ – ٦٢  
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  هشتمفصل 
  

جلد پنجم   - » نخست وزيران ايران« اسناد زير به نقل از کتاب  جعفر مهدی نيا ** 
 : می باشد

 
 ) سمنر ولز ( تلگراف کفيل  وزارت  خارجه آمريکا *  
 دريفوس( به وزير مختار  امريکا  در ايران  

 بعد از ظهر ٥ساعت  –)  ١٣٢٠دوم  تير (  ١٩٤١ژوئن   ٢٣ –واشنگتن 
وزارت خارجه از يک منبع موثق اطالع حاصل  کرده که آلمانيها يک نوع   -  ٤٦

تشکيل داده و شعبات  آنرا در تجارتخانه های  ستاد کل در سفارت  آلمان در تهران
خواهشمندم است در باره  صحت اين . آلمانی در سراسر ايران داير  نموده اند

 ولز. گزارش تحقيق نمايئد
 

  به وزير  خارجه امريکا)  دريفوس ( گزارش  وزير مختار  آمريکا  در ايران * 
 
  )  ١٣٢٠هفتم  تير (  ١٩٤١ژوئن   ٢٨تهران   
  

 - بعد از ظهر  ٥ژوئن ساعت  ٢٣وزارت خارجه مورخ  ٤٦شماره ) پاسخ(   – ٦٧
اين سفارتخانه و سفارت انگليس نتوانستيم اطالعات موثقی  راجع  به تشکيالت  

                ً همانطور که مکررآ  . داخلی  سازمان ستون  پنجم  آلمان ز در ايران بدست بياوريم
ت وسيع دارد و در نقط گزارش شده شهرت دارد که سازمان مزبور تشکيال

 موضع  ) سوق الجيشی(حساس
رفته و خوب آماده و مهيا می باشد و گفته می شود که اين سازمان می تواند در 

                      ً                              نفر أمور ورزيده و کامال  مسلح در خيابانهای تهران وارد   ٥٠٠ظرف چند ساعت 
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ود داشته در حينی که امکان دارد يک نوع  ستاد کل درسفارت آلمان وج. فعاليت کند
باشد احتمال بيشتر براين است که سازمان مزبور از نوع متعارف ستون پنجم نازی 
بوده و عمال و شعبات آن در کليه  تجارتخانه های مهم آلمانی در سراسر کشور  

فعاليت های اين سازمان از شروع  جنگ بين آلمان و روسيه خاصه  در . مستقرباشد
البته . ناصر ناراضی در شمال افزايش يافته استميان روسهای سفيد و ارامنه و ع

پليس ايران از فعاليت های ستون  پنجم با اطالع است و عمال آن را تحت مراقبت 
گرفته و نقل و انتقال آن ها را محدود ساخته ولی  اقدامات آنها اسلوب و ترتيب ندارد 

مؤثر و توانا که و ضعيف تر از آن است که بتواند از قدرت بهم رساندن يک سازمان 
گفته  می شود  بعيد .  آماده است در موقع  مقتضی ضربت وارد  آورد جلوگيری کند

 .نيست که موقع مقتضی هنگام  نفوذ سپاهيان  آلمان در قفقاز بدست آيد
  دريفوس

  
 )سمنر ولز( تلگراف کفيل وزارت خارجه امريکا*  

  ) دريفوس ( به وزير مختار امريکا در ايران  
 

 )١٣٢٠دوم مرداد (  ١٩٤١ژوئيه  ٢٤ –واشنگتن 
ژوئن   ٢٣وزارت  امور خارجه  مورخ   ٤٦عطف به تلگراف  شماره  – ٥٨

ژوئن  ساعت  ٢٨شما مورخ  ٦٧بعد از ظهر و عطف  به گزارش شماره  ٥ساعت 
وزارت خارجه عالقمند  است که شما به سعی و اهتمام خود برای بدست  –صبح  ١١

موثق و قطعی و مشخص درباره خصوصيات و وسعت دامنه آوردن اطالعات 
فعاليت شايعه وجود ستون پنجم آلمان درايران ادامه دهيد و تعيين نمايئد دولت ايران 

 . برای جلوگيری از اين فعاليت ها چه اقداماتی بعمل آورده است
  ولز 
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  تلگراف وزير مختار امريکا  در عراق نابنشو بوزير  خارجه امريکا 

  
 ٢٩روز ( بعد از ظهر  ٤ساعت  - ) ١٣٢٠ششم  مرداد (  ١٩٤١ژوئيه   ٢٨ - بغداد  

 )صبح دريافت شد ٥:  ١٥ژوئهی  ساعت ساعت 
امروز صبح به من اطالع داد که انگليس بدولت (/) رئيس ستاد انگليس  – ٢١٥

د تن برآور ٢٥٠٠ايران اولتيام  فرستاده  که جهانگردان آلمانی را که تعدادشان  به
او ماه اوت به داخله ايران حرکت کند و ابتدا آبادان و .  شده از ايران خارج نمايد 

در مورد افغانستان .  مناطق نفتخيز اطراف را اشغال و شايد تهران را بمباران  نمايد
که کلنل  » فن هن تيک« نيز چنين اقدامی در نظر گرفته شده است زير افغانستان 

( انيس.  جنگ اخير بوده به وزير مختاری قبول کرده است لورنس آلمان در ايران در
تقاضا دارد مراتب به اطالع  ) وابسته نظامی امريکا در عراق –سرگرد  انيس 

 . رونوشت  به تهران ارسال  می شود.  وزارت جنگ رسانيده شود
 نابنشو

 بوزير  خارجه امريکا ) دريفوس ( گزارش  وزير مختار امريکا  در ايران * 
 ) ١٣٢٠هفتم  مرداد (  ١٩٤١ژوئيه   ٢٩ –هران ت

درحينی که من اطالع   - بعد از ظهر  ٤بغداد ساعت  ٢١٥در پاسخ شماره  – ٨٢
و سفير کبير  شوروی  ) سر ريدر بوالرد ( قطعی دارم که وزير  مختار انگليس 

. يرون کند      ً                                                                  مشترکا   دولت ايران را تحت  فشار  قرار داده اند که آلمانيها را از ايران ب
راجع به شايعه  تسليم اولتيماتوم که متکی به تهديدهای  نظامی  و يا اقتصادی باشد  

وزير مختار انگليس که با من همکاری کامل دارد گزارش . تأييدی  بدست  نياورده م
را تکذيب  می کند  ولی محرمانه  به من اطالع  می دهد  که او  و سفير )  شايعه ( 

انيها را سخت تحت فشار قرار داده اند  که چهار پنجم آلماينها  را کبير شوروی  اير
با اينکه   –گواينکه او اميدی  ندارد  که بتواند به مقصوذد برسد  - از ايران خارج نمايند

    ً                                            شخصا   بمن اطالع  داد که قبول خواسته های  انگليس  ) علی منصور( نخست وزير 
وزير مختار انگليس امروز  بمن  گفت  که  –بعقيده  وی مخالف بيطرفی خواهد بود 
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                          ً                          نفر از اتباع  آلمانی  فورا  اخراج  شوند و  يازده نفر  ١٣او هم اکنون  قول گرفته  که 
.  ديگر  از جمله  افرادی که در ايستگاه راديو کارمی کنند هفته  آينده اخراج شوند

نمود با اينکه من  همه جا شايعه است که انگليسها  بزودی به ايران حمله  خواهند
حمله  را خارج از حد  امکان نمی دانم يقين دارم چيزی بصورت اولتيماتوم  داده 

  .نشده است
 

بعد از  ٧ژوئيه  ساعت  ٢٨وزارت خارجه  مورخ   ٥٨راجع  به تلگراف  شماره 
سفارت ) انتليجنس( ظهر اشعار  می دارد که نه اين سفارتخانه و نه افسر اطالعات 

اطالعاتی در باره وجود  نوعی ستاد کل در سفارت آلمان بدست  نياورده ايم انگليس 
 .و نخست وزير معتقد است که چنين چيزی وجود  ندارد

شهرت دارد که کموتا و ماير از افراد  سپاه طوفان که آشکارا و علنی از طرف 
ار شرکت حمل و نقل شکرس استخدام شده اند در رأس يک سازمان فعال و توانا قر

اين سازمان شعباتی در سراسر  کشور داير کرده و اعضای  خود را در نقاط . دارند
حساس  گماشته  و به آنها دستور داده که وظيفه شان  در  روز عمل و اقدام چه 
خواهد بود معهذا سفير کبير ترکيه و ناظران مطمع ديگر معتقدند که در باره قدرت و 

نخست . بوسيله تبليغات اغراق و مبالغه شده  استوسعت سازمان ستون  پنجم  آلمان 
انگليسها دو الی سه هزار نفر  و عده  –نفر   ٧٠٠وزير  تعداد آلمانی ها را در ايران 

                                 ً             نفر ميدانند بسياری از آن ها واقعا  از طرف دولت  ١٥٠٠الی ١٢٠٠ای  ديگر آن را 
ده ديگر مشاغل علنی و و يا تجارتخانه های آلمانی استخدام  شده اند و حال آن که ع

اگر  وجود  داشته  –آشکار در  شرکتهای مختلف المانی دارد ولی تعداد توريست ها 
  .بسيار کم  است –باشد 

                                                                    ً     نخست  وزير بمن اطمينان می دهد که خطر  فعاليت  های  ستون  پنجم  مکررا   به 
داده و رقت  و  او گوشزد  شده و  پليس ايران اتباع آلمانی را تحت مراقبت دقيق قرار

آمد  آنها را  در داخله  کشور محدود  ساخته  و به درخواست های جديد برای ورود  
به ايران  با دقت بسيار رسيدگی می کند  به وی اضافه  کرد که هر  يک از آنها که 
معلوم شود  داخل  در فعاليت های غير قانونی شده بی درنگ از ايران اخراج  
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 .خواهدند شد
 .به بغداد ارسال  می شودرونوشت 
 دريفوس

  
 يادداشت  گفتگو*

 اينگ  معاون  اداره امور  خاور نزديک  وزارت  خارجه آمريکا: بقلم 
 )١٣٢٠هفتم  مرداد (  ١٩٤١ژوئيه  ٢٩واشنگتن 

 : شرکت کنندگان در گفتگو عبارت بودند از 
 اقای  نويل باتلر وزير مختار انگليس  در امريکا 

والس مری  رئيس  اداره  امور خاورميانه در وزارت  امورخارجه  ( آقای مورای 
 )امريکا

 ) معاون  اداره  امور خاور نزديک در وزارت  خارجه امريکا( آقای الينگ 
آقای باتلر اظهارداشت که چند روز پيش آقای مائيسکی سفير کبير شوروی در لندن 

د که دولتهای انگليس و شوروی پيشنهاد کر) وزيرامور خارجه انگليس( به آقای ايدن 
نمايندگان مشترکی نزد دولت  ايران بفرستند و مسرانه از دولت ايران بخواهند که 
خود را ازشروجود پينج الی ده هزار عمال  آلمانی که در ايران فعاليت می کنند 

آقای باتلرگفت که آقای ايدن با اين پيشنهاد موافقت  نمود و يک يا دو . خالص کند
او گفت ايران در . پيش نمايندگان مشترک در تهران نزد دولت ايران رفتندروز 

  .جواب خود تعهدی  نداده است
 
  به وزير خارجه امريکا)دريفوس( گزارش  وزير مختار امريکا در ايران 
 
 ٨روز دوم مرداد ساعت ( ظهر ١٢ –)  ١٣٣٠دهم مرداد ( ١٩٤١تهران اول اوت 

 )بعد ازظهر دريافت شد
ر گزاری رسمی ايران ديروز شرحی درجواب گزارشهای مطبوعاتی  و خب – ٨٤

. راديوهای خارجی راجع به خطر آلمانيهای مقيم ايران در اين کشور منتشر ساخت
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اين شرح می گويد که اخبار و گزارشهای منتشره با حقيقت تطبيق نمی کند و تعداد 
تی از کليه خارجی در اختيار آلمانيها را در ايران مبالغه جلوه می دهد و دولت  فهرس

دارد و آنها را مراقبت می نمايد و اعمال هيچيک از اتباع  خارجی از نظر پوشيده 
نمی ماند و به هيچ  يک ازآنها  اجازه  داده نمی شود  که اعمال خالف  قانون مرتکب  

 .شوند و دولت همچنان نگهبان و حافظ حقوق  قانونی ساکنان کشور می باشد
نسبت به اتنتشارات شديد الحن و تند سابق مبنی بر اينکه ايران بهر قيمت  اين شرح 

که شده از بيطرفی  خود در مقابل هر قدرت خارجی  دفاع خواهد نمود ماليمتر و 
آشتی پذيرتر می باشد و سياست بيطرفی  محکم  ايران در نتيجه سازش اخير انگليس  

افزون  چند روز اخير نشان می دهد  قرائن  روز. و روسيه  دچار  اشکال شده است
. که ايران تحت فشار  قرار گرفته  که با انگليس همکاری نزديکتری داشته  باشد

اين سفارت اطالع  داده شد انگليسها قول گرفته  ٨٢همانطور  که در گزارش شماره 
از نفز از آلمانيها  از ايران  اخراج  شوند و شايع است که عده ای بيش   ٢٤اند  که 

اينها  در تدارک  ترک ايران می باشند و احتمال دارد اخطار به ايران  يک قسمت از 
. جنگ  اعصاب و مقدمه ادامه  اقدامات شديدتر باشد تا ايران به همکاری تن در دهد

اوضاع محلی  روشن نيست  گزارشهای ديگری  به محض اينکه وضع  روشن  شود 
 .ارسال  خواهد شد

  دريفوس   
 

  به وزير خارجه امريکا) دريفوس ( رش وزير مختار امريکا درايران گزا* 
 

سوم  اوت   –روز ( ظهر  - ) ١٣٢٠يازدهم  مرداد (  ١٩٤١دوم اوت   - تهران 
 )بغد از ظهر دريافت شد ٣:  ٥٣ساعت 

ظهر  اول اوت باستحضار  می  ١٢اين سفارت  مورخ    ٨٦پيرو شماره  – ٨٦
ابتدا . مفصل و بی پرده ای با نخست وزير بعمل  اوردمرساند  که ديشب  مذاکرات 

وی آغاز مطلب کرد و گفت  بی نهايت عالقمند است که نظر ايران را برای دولت 
آمريکا روشن سازد و باين  جهت مرا از  تحوالت  و پيش آمدها مطلع خواهد ساخت 
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ی کند که ايران او اعتراف  کرد  که هم  روسها و هم انگليسها سخت  اعمال نفوذ م. 
هشتاد درصد آلمانيها را از کشور اخراج  کند وی  گفت فشار و اعمال نفوذی که 
بعمل می آيد شديد است و صورت رسمی دارد ولی توأم با تهديدهای نظامی و 

بيم دارد که دولت ايران ) نخست وزير(کواينکه اضافه کرد که وی  –اقتصادی نيست 
پيش گرفته و از لحاظ اينکه می خواهد به عهد و  نظر به سياست بيطرفی دقيقی که

وی . پيمان خود با آلمان وفادار بماند نمی تواند به اين تقاضای غيرعادی تن در دهد
اين توقع را که بنظر او تنها از ناحيه انگليسها سر چشمه گرفته امری فوق العاده غير 

س و روسيه  اطالع داد وی به نمايندگان سياسی انگلي. منصفانه و خالف عدل ناميد
که ايران نمی تواند تقاضای آنها را قبول نمايد ولی اوهر آلمانی را که از روی مدرک 
. و دليل معلوم شود داخل در فعاليت های غيرقانونی شده از کشور بيرون خواهد نمود

وی گفت که آلمانيها تهديد کرده اند که اگرخواسته های انگليسها مورد قبول واقع شود 
نخست وزير اگرچه تند و سر سخت . لمان مناسبات خود را با ايران قطع خواهد کردآ

   ً            مثال  اظهار داشت . و محکم است ولی قرائتی نشان می دهد که رو به ضعف ميرود
که برای حل مشکل وی به انگليسها قول داده که بتدريج آلمانيهای استخدام شده از 

. نمود از کار برکنار خواهد ساختطرف دولت را که بشود خدماتشان صرف نظر 
بنظر نمی رسد که که ايرانيها بتوانند فشار شديدتری را از ناحيه  دو همسايه قوی و 

حاال معلوم  نيست که اين کشور به خير و  خوشی تسليم  . نيرومند خود تحمل  نمايند
له روزنامه  اطالعات در سر مقا.  خواهد شد  و يا تظاهر به مقاومت خواهد نمود

ديروز خود خبر گزاری فراسنه آزاد  را که اخبار مجعولی در باره فعاليت های  
المانيها در ايران انتشار داده و کوشش نموده که يک کشور صلح دوست  را گرفتار 

نخست وزير نيز که  شايد عامل انتشار . جنگ کند سخت مورد حمله قرار داده است
 .ا در ضمن گفتگو با من ابراز  نمودسرمقاله اطالعات بوده همين احساسات ر

  دريفوس
  
  
  



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٦٨                                                                             ٢١    دق ، 

  

  

  

  
 

  به وزير خارجه امريکا) وينانت( گزارش سفير کبير  امريکا  در انگلستان * 
 

روز ( بعد از ظهر  ١٠ساعت  –) ١٣٢٠مرداد  ١٧(  ١٩٤١هشتم  اوت  –لندن 
 )بعد از ظهر در يافت شد ٩: ٥٥هشتم اوت ساعت 

امروز بعد از ظهر  –) امريکا( وزير خارجه و معاون  وزارت خارجه   -  ٣٥١١
او متن پيامی را که به . آقای ايدن را بنا  بخواهش خود اودر دفترش مالقات کردم

اين پيام   به وزير  مختار . وزير مختار انگليس در تهران  فرستاده ميشود  به من داد
اين پيام به وزير مختار انگليس در .  ه من  دادانگليس  در تهران  فرستاده  می  ب

يادداشت  مفصلی در باره ) مرداد  ٢٥( اوت  ١٦تهران دستور می دهد  که روز
. وجود آلمانيها در ايران و ضرورت اخراج  آنها از  ايران  به دولت  ايران تسليم  کند

از  از وزير مختار انگليس همچنين خواسه شد که در صورت امکان يک نسخه
تسليم  نمايد و يا الاقل  )  رضا شاه( يادداشت  مزبور را در همان زمان به خود شاه 

متن يادداشتی که . ترتيبی  دهد که يک نسخه  از آن  بدون معطلی بدست شاه برسد
قراراست به دولت ايران تسليم شود پس از اشاره به اظهارات مداوم دولت ايران مبنی 

يه  بيطرفی خود را حفظ  کند و از  حوزه  مخاصمات بر اينکه عالقمند است رو
خاطر نشان می سازد که کشور های ديگر نيز از  –جنگ کنونی  بر کنار  بماند 

زمانی  که مورد  حمله و تهاجم  قوای  مسلح  آلمان قرار گرفته اند همين عالقه و 
ليس احساس می کند با توجه  به اين حقيقت غير قابل انکار دولت انگ.  تمايل  را دارند

که مجبور است پاره ای نکات و مسائل را با روحی  فوق العاده  دوستانه به ميان 
دولت تأييد . آورد و توجه دقيق دولت ايران را نسبت  به آن نکات و مسائل جلب نمايد

می نمايد  مورد تأکيد قرار می دهد و اعالم می دارد که عليه استقالل سياسی ايران  
دولت انگليس خاطر نشان می سازد که معهذا با پيش آمد . قشه ای نداردهيچگونه ن

جنگ معلوم و آشکار شده  که يک خطر  جدی متوجه ايران و منافع انگليس گرديده 
است و يادآور می گردد که در ماه ژانويه  گذشته دولت انگليس نگرانی شديد خود را 
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يافته اند در ايران اقامت کنند به اطالع در مورد عده  زيادی از اتباع آلمانی که اجازه 
                                                                     ً مقامات ايرانی رسانيد و اين نگرانی  دولت انگليس در فرصت های بعدی مجددا  

چنين پيداست که دولت ايران عاقالنه بودن نظر .  برای دولت ايران به اثبات رسيد
يد يشنهادی دولت انگليس را درک کرده و تشخيص داده است  که تعداد آلمانيها  با

خيلی تقليل داده شود و نشان داد که اقداماتی بعمل می آورد تا آن عده از آلمانيها که 
پروانه  اقامتشان منقضی شده و يا رفتارشان مظنون واقع گرديده و  يا بجای آنها می 

 . توان ايرانيها را گماشته  ايران را هر چه زودتر حتم ترک نمايند
تعهد دارد فعاليت های آن عده را که در ايران  دولت ايران همچنين قبول کرده که 

معهذا تعداد آلمانيهايی که کشور را ترک . باقی می مانند  تحت کنترل شديد قرار دهد
گفته اند معدود بوده است و دولت انگليس مشاهده می کند که دولت ايران هنوز 

. نداده است فوريت اين مسئله و اهميتی را که آن در نظر دولت انگليس دارد تشخيص
                            ً                                              با اين وضع دولت انگليس مجددا  و بنحوی بسيار رسمی و موکد توصيه می کند که به 

هرگاه دولت . افراد آلمانی گوشزد شود  که بدون  تأخير و تأمل  ايران  را ترک  کند
ايران مايل باشد که چند تن ازافراد فنی آلمانی را که اکنون  در رشته ای  مهم صنعتی 

می باشند بطورموقت در ايران نگاهداری کند در اين صورت تقاضا مشغول خدمت 
می شود که فهرست  کاملی از متخصصين فنی مزبور که دولت ايران عالقمند است 
در کشورباقی بمانند با تعيين دقيق  نوع کاری که آنها انجام می دهند به وزير مختار 

دارد که  تعداد اين قبيل اشخاص دولت انگليس انتظار . انگليس در تهران تسليم  نمايد
هيچيک از افراد  فنی  آلمانی که به اين ترتيب  در ايران . حتی المقدرور معدود باشد

 –راه آهن   - باقی  می مانند  نبادی در کارهای  مربوط  به شبکه  ارتباطات ايران 
بخش   تلگراف و تلفن و بی سيم  و يا در جاهای که  فعاليتی های  زيان –راه شوسه 

آنها در يک دوره  بحرانی  ممکن است حيات ملی ايران  را فلج  کند به  کار گماشته  
شوند  تقاضا می شود  که در مورد پناهندگی  که از عراق  فرار کرده اند نيز اقدامات 
ً              مشابهی بعمل ايد و خاطر نشان می گردد که دولت اريان  صريحا  تعهد گرده که                                                          

د و مانع  گردد از اينکه  اين قبيل  پناهندگان  خاک ايران  را اقدامات مأثر بعمل  آور
تلگراف  جداگانه  ای . برای دسائسی عليه عراق و متفقين  مورد استفاده  قرار دهند 
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که در تعقيب ز پيام  فوق  به وزير  مختار انگليس در تهران مخابره شده باو  اطالع  
يران  در مورد  پيشنهاد مجاز  بودن ميدهد که  وی در مذاکرات  خود با دولت  ا

بعضی  از کارشناسان فنی آلمانی برای باقی ماندن  در ايران اين نکته را بايد  در 
خاطر داشته باشد که هدف انگليس  اين است که تعداد آلمانيها  به چهار پنجم  تقليل  

ست زيرا خاط نشان شده که در يادداشت ارسالی وقت و مدت تعيين نشده ا. پيدا کند
در نظر نيست زيرا در نظر نيست که يادداشت ارسالی وقت و مدت تعيين  نشده است  

معهذا  به وزير .  زيرا در نظر نيست که در يادداشت مزبور جنبه اولتيماتوم  پيدا کند
لت انگليس  .مختار انگليس  گفته شده  که در مذاکرات  خود تصريح  کند که د

نهم ( اوت   ٣١ن بيدرنگ اطمينان دهد که تعداد آلمانيها تا اميدوار است که دولت ايرا
آقای ايدن به من اطالع داد که . درصد  تقليل داده خواهد شد ٨٠به )  ١٣٢٠شهريور 

به نماينده شوروی در تهران نيز دستور داده شده که همين مطالب را بگويد و گفت 
هران اجازه داده شود که به که خيلی کمک خواهد بود اگربه وزير مختار امريکا در ت

دولت ايران بگويد که بعقيده وی نظر انگليس نظری صحيح و ضرروی است و 
ايدن گفت که انگليسها و روسها هر دو تأکيد . دولت ايران بايد با آن موافقت کند

خواهند کرد که هيچ  نوع مطامع ارضی در ايران ندارند و گفت که دولت روسيه 
دولت انگليس اطمينان داد که هيچ نوع طبيعی به خاک ايران                 ً    چندی  پيش صريحا  به 

 .ندارد و هدف  آن دولت تنها اين است  که  آلمانيها را از ايران بيرون کند
ايدن گفت .  از اين اقدامی که در ايران بعمل می آيد ترکها را در جريان  گماشته اند

به مقاصد  روسها  در ايران   که ترکها  اين اقدام  را نمی پسندند زيرا آنها  نسبت 
وی اميدوار است که به سفير کبير ما در آنکارا اجازه داده شود که .  ظنين می باشند

بيان کند که اقدام  مزبور به حکم ضرورت  اتخاذ  شده و منظور از آن لطمه وارد 
بمنظور اينکه سوء ظن ترکها  نسبت  . آوردن به وضع و موقعيت سياسی ايران نيست

روسها احتماال بيشتر تخفيف  پيدا کند دولتهای انگليس و روس موافقت کرده اند  به 
اين اعالميه  کار مهمی . که اعالميه  يک جانبه محرمانه ای  تسليم دولت ترکيه کند

است از جانب  روسها زيرا  هرگونه  مفاسد تجاوز آميز و يا ادعاء بغازها را از 
ر اينجا  تصور می شود  که اعالميه روسها  در د.جانب روسيه  طرد و نفی می کند 
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ر آنکارا  چون در واقع  با اعالميه مشابهی  از جانب  انگليسها توأم  است وزن و اثر 
بيشتری داشته باشد زيرا ترکها گمان نمی کنند که انگليسها نقشه های نهائی برای 

دولت شوروی  به شرح زير  متن انگليسی اعالميه پيشنهادی . بغازها داشته باشند
دولت شوروی وفاداری خود را به قرار داد « : ترکيه است که آقای ايدن به من داد

تأييد می کند و به دولت ترکيه اطمينان می ) ١٩٣٦منعقده در بيستم ژوئيه ( مونترو 
. دهد که هيچگونه  مقاصد  تجاوز آميز و يا هيچگونه ادعائی نسبت به بغازها ندارد

مچنين دولت اعليحضرت در بريتانيا کبير آماده اند که در کمال دولت شوروی و ه
دولت شوروی و همچنين . دقت تماميت ارضی جمهوری ترکيه را رعايت نمايند

دولت اعليحضرت بريتانيا  کبير تمايل دولت ترکيه را مبنی  بر اينکه گرفتار جنگ  
صورتيکه  ترکيه  از            ً                                            نشود  کامال  درک می کنند و در عين حال  آماده می باشند در

طرف  هر دولت  اروپائی  مورد  حمله قرار گيرد  به دولت ترکيه  هر نوع کمک و 
 ».مساعدت  نمايند

ايدن می گويد دولت وی اميدوار است که  از همه مهمتر اقدام مستقيم در ايران 
که بايد اين امکان را در نظر بگيرند  ) انگليسها(  ضرورتی پيدا نکند معهذا آنها 

نمی تواننند اجازه  ) بنابراين ( آلمانيها  ممکن  است به قفقاز  و سرحدات  ايران برسند 
دهند  که کانون خطرناک  کارشناسان  فنی آلمانی و عمال سياسی آنها که اکنون در 

از او استنباط کردم که روسها نيز  در اين . ايران می باشند  درآن  کشور باقی بمانند
اگر وزارت خارجه امريکا احساس کند که می تواند . عقيده می باشند باره  با وی هم

با تقاضای  آقای ايدن مبنی بر اقدام آمريکا در تهران و آنکارا موافقت کند موجب 
 .                            ً                                تشکر خواهد بود مراتب تلگرافا   به اطالع  اين جانب  رسانيده بود

 .متن کامل يادداشت با يپک هوائی آينده تقسيم می کند
  انتوين 
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  به وزير خارجه  آمريکا) وينانت ( تلگراف  سفيرکبير امريکا در انگلستان * 
 

 –روز نهم اوت ( از ظهر ٥ساعت  –)١٣٢٠مرداد  ١٨(١٩٤١اوت  ٩لندن 
 )بعد از ظهر دريافت شد ١١:١٠ساعت
گزارش  ) در تعقيب (  - برای وزير خارجه و معاون وزارت خارجه   -  ٣٥٣٢
آقای ايدن امروز . بعد از ظهر ١٠اينجانب  مورخ هشتم اوت ساعت  ٣٥١١شماره 

ذکر ) گزارش اينجانب ( اوت يادداشت که در بند اول   ١٦به من اطالع داد که تاريخ 
 .تغيير يافته است) مرداد  ٢٣( اوت  ١٤شده  به 
 وينانت 

 
  آمريکابه وزير  خارجه ) ويتانت( گزارش سفير کبير  امريکا  در انگلستان *   

  
 ) ١٣٢٠بيستم  مرداد (  ١٩٤١اوت  ١١ –لندن 

 )بعد از ظهر دريافت شد ٣:  ٥٥اوت  ساعت  ١١روز ( 
بعد از ظهر  و  ٥مورخ  نهم  اوت  ساعت    ٣٥٣٢گزارش ) پيرو (  – ٣٥٥٩

آقای ايدن امروز به من   –بعد از ظهر  ١٠مورخ  هشتم اوت ساعت  ٣٥١١گزارش 
اوت  به دولت ايران  تسليم  ١٤يادداشت  انگليس در تاريخ  اطالع داد که موقعی که 

در اين نامه دولت . می شود  نامه جداگانه ای نيز  به آن  دولت تسليم  خواهد شد
اين تضمين البته  .  انکليس تعهد می کند که تماميت ارضی ايران را تضمين نمايد

تانی کبير هيچگونه  نقشه عالوه بر اعالميه مندرج در يادداشت مشعر بر اينکه  بري
آقای ايدن اظهار داشت که وی به . ای عليه  استقالل  سياسی ايران ندارد خواهد بود

روسها پيشنهاد کرده که آنها نيز يادداشت مشابه خود را در تهران با ضمانت تماميت 
از مسکو  خبری نرسيده  ولی . ارضی ايران در رديف اقدام انگليس همراه  نمايند

 .ايدن معتقد است که روسها  بايد پيشنهاد ويرا نپذيرندآقای 
  وينانت
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به )  مری( شرح گفتگوی رئيس اداره امور خاور نزديک  وزارت خارجه آمريکا 

   آقای  دمحم شايسته  وزير مختار ايران در آمريکا
  

  )١٣٢٠بيستم  مرداد (  ١٩٤١اوت   ١١واشنگتن  
 

با من مالقات کرد  بنا به تعيين  وقت قبلی  وزير مختار  ايران امروز  بعد از طهر
ودر باره چيزی که وی وضع وخيم کشورش می ناميدد به تفضيل به گفتگو    

                                                ً               به نظر وی اين وضع وخيم نتيجه فشاری است که مشترکا  از طرف لندن و . پرداخت
مسکو بر ايران  وارد می شود و ادعای اينکه چند هزارنفر تبعه آلمانی در ايران 

ود دارند و متهم به فعاليت  های  گمراه  کننده می باشند علت و موجب اين فشار وج
آقای شايسته  خيلی مضطرب بنظر می رسيد و اظهار داشت  که تحوالت .  می باشد

کنونی  شباهت شومی دارد هم به وضعی  که منتهی  شد به تقسيم ايران در سال 
م به  بی اعتنائی بدون عاطفه همان بين روسيه تزاری و بريتانيای کبير و ه ١٩٠٧

جنگ بين المللی  ( دوکشور نسبت به اعالم بيطرفی ايران در جنگ جهانی اخير 
 )اول

                                                                     ً         وزير مختار ايران اسرار می ورزيد که در تعداد آلمانيهای مقيم ايران قطعا  اغراق و 
دانسته  چنانکه وزارت خارجه امريکا بايد - مبالغه  شده و توضيح داد که دولت ايران

در سالهای اخير در صدور ويزا به خارجيانی که وارد کشور می شوند نهايت  - باشد
او به من يادآوری کرد که سفارت ايران در واشنگتن . احتياط و دقت بعمل می آورد

مجبور بوده کليه در خواستهای صدور ويزا حتی درخواست مأموران کنسولگری 
به تهران ارجاع و موافقت و تصويب تهران را امريکا  را که عازم ايران بوده اند 

وزير مختار ايران گفت با چنين وضع  وی اطمينان  دارد که  اتهامات  . دريافت نمايد
ً                                         کنونی مسکو و لندن  عليه ايران صرفا   بهانه  تدارک  اقدامات تجاوز آميز عليه                                     

       َ   گرگ و ب ره « م            َ                                ايران وضع ب ره حکايت  افسانه ای ايزوپ  به نا  - کشورش می باشد 
 .را پيدا کرده است» 
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وزير مختار ايران گفت او خيلی بيم دارد از اينکه  وضعی  پيش آيد  که ايران  
احتماال  قربانی تجاوز  انگليس  و شوروی  گردد و اضافه  کرد  در چنين  صورت 
کشور او انتظار کمک  معنوی  بيشتر و حتی  کمک و مساعدت مادی از اين کشور 

آنگاه  وزير مختار ايران به شرح تاريخ  غم انگيز کشور خود در مدت . داشت خواهد
                                                      ً                      يک قرن گذشته يا بيشتر پرداخت  که در آن مدت ايران دائما  مورد  تهديد  و ارعاب 
انگليس و روس که برای احراز برتری در اين کشور کهنسال با يکديگر رقابت می 

   ً                         عمال  منجر شد به محو ايران به  ١٩٠٧اين  مبارزه در سال . ورزيدند  بوده است
پيش نيامده و  ١٩١٧عنوان يک قدرت مستقل  و اگر شکست روسيه تزاری در سال 

سياست خارجی  شوروی درجهت جديد  بهمان ترتيب که در قرارداد ايران و 
 .صورت گرفت نيفتاده  بود ايران بکلی مضمحل  و نابود می گرديد ١٩٢١شوروی 

ً                واقعا  مبعوث  از جانب ) رضا شاه( احساس می کند که شاه وزير مختار ايران       
خداوند بوده که  ايران   را از يک  وضع  فالکت بار نجات بخشد و موفقيتی  که در 
عرض  بيست سال  گذشته  از حيث کسب آبرو و حيثيت  برای کشور خود  و احراز  

معجزه نبوده است و مقام مجدد برای ايران در جامعه  ملت ها بدست آورده کم  از 
اگر پيش آمدهای کنونی ادامه پيدا کند  همه  اين موفقيت ها در معرض  زوال  و 

 .نابودی  قرار  خواهد گرفت
از وزير مختار ايران سئوال کردم  آيا به نظر او شاه با تقاضائی ازجانب بريتانيای 

مختار گفت  وزير. کبير يا روسيه  برای عبور نيرو ازايران موافقت خواهد نمود
غرورو مناعت وطبع شاه چنان است که او نمی تواند باچنين تقاضا موافقت کند 

وقتی از وزير مختارايران . گواينکه رد اين تقاضا مفهوش يک شکست شوم باشد
پرسيدم آيا به نظر وی شاه اجازه خواهد داد که اسلحه و مهمات بوسيله راه آهن  ايران 

حمل گرددد او گفت نمی تواند جواب اين سئوال را از خليج فارس به دريای خزر 
 .بدهد

را در ايران به ميان آوردم  و ) آلمانی( وعمال» جهانگرد« بارديگر شايعه هزارها 
از وزير  مختار پرسيدم  آيا راجع به اين موضوع ارقام  مشخص و قطعی در اختيار 

. ششصد يا هشصد تن باشد                              ً                 وی گفت به نظر وی  اين رقم جمعا  نبايد  بيشتر از . دارد 
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آنگاه  پيشنهاد  کردم که اگر او بتواند اطالع  دقيقی  در اين باره  از دولت خود بدست 
همچنين اظهار داشتم  که عالقمند هستم از مضمون مکاتباتی . آورده کمک خواهد بود

          ً                                                                   که اخيرا  در باره اين موضوع  بين تهران و لندن و تهران و مسکو تبادل  شده اطالع
                         ً                                       وزير مختار گفت که او حتما  اقدام خواهد کرد که بدون معطلی اطالعاتی . حاصل کنم

وزير مختار ايران در موقع عزيمت اظهار .  در اين باره برای خود بدست آورد
داشت که وی اميدوار است و دعا  می کند  که بحران کنونی هرچه  زودتر تخفيف 

ر نظر دارد  فرصتی بدست آورد و نظر  پيدا کند و اگر تخفيفی حاصل  نشود وی د
 .دولت  متبوع  خود را در اين  باره به وزير  خارجه آمريکا  توضيح دهد

  
  به وزير  خارجه آمريکا )  دريفوس ( گزارش  وزير  مختار  آمريکا  در ايران * 
 

 )١٣٢٠مرداد  ٢١(  ١٩٤١اوت   ١٢ –تهران 
 )صبح دريافت شد ٧اوت  ساعت  ١٣روز ( 

وزير مختارانگليس به من اطالع داد که سپاهيان انگليس در عراق در   -  ٨٩
) ايران( وی همچنين گفت که وزيرخارجه . نزديکهای  مرز ايران  موضع گرفته اند

ديروز به او اظهار داشت که دولت ايران از اين نقل و انتقاالت نيرو آگاهی پيدا کرده 
برنامه های روزانه از راديوی  جنگ اعصاب بطور روز افزون بهر صورت . است

نخست وزير به من .  آنکارا و راديوی باکو و ايستگاههای راديوئی ديگر ادامه  دارد
ً                 اظهار می دارد که انتشارات راديو باکو مخصوصا  قابل اعتراض است  ) زيرا (                                            

اخبار  مجعولی مبنی بر اينکه فعاليت آلمانيها در ايران شدت پيدا کرده و به 
من نتوانستم  تأئيد خبر ديروز راديو بوستون  . پرداخته اند انشتار  می دهد خرابکاری

دولت ايران .  را راجع  به بروز اغتشاشات و توقيف ها در ارتش ايران بدست آوردم
در مورد اخراج آلمانيها رويه سماجت آميز دارد  ولی از روی  قرائن  پيداست که 

   ً                           مثال   وزيرخارجه ديروز بطور غير . تجنگ اعصاب اثر خود را  شروع  کرده اس
رسمی  از وزير  مختار انگليس سئوال کرد که  آيا  اخراج  ماير و گامو تا گه  نام 

بعد از  ظهر اين سفارت    ٦ژوئيه ساعت  ٢٩مورخ    ٨٢آنها  در گزارش  شماره 
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 علی رغم شايعات فراوانی  که راجع . ذکر  شده انگليسها  را راضی  خواهد ساخت
به اخراج  عده زيادی از آلمانيها در آينده  نزديک رواج  دارد  سفير کبير ترکيه به 
من اطالع  داد که تنها يک عده معمولی و عادی  مشغول گرفتن  ويزا  برای عبور  

در اينجا  بعيد  نمی .  ترانزيت از ترکيه  که تنها راه عبور امکان  پذير است  می باشد
 .دی  وارد  مرحله  وخيم تری  گرديددانند  که اوضاع  بزو

 دريفوس
 

  به زوير  خارجه امريکا)  نابنشو( گزارش وزير مختار  امريکا در عراق * 
  

ساعت ( بعد از  ظهر  ١ساعت  –)  ١٣٢٠مرداد   ٢٢(  ١٩٤١اوت  ١٣ –بغداد 
 ).بعد از ظهر  دريافت شد ٦: ٥٠

ستوری که در يافت  داشته از سفير کبير انگلستان به من اطالع داده طبق د – ٢٣٢
دولت عراق جدا  خواستار شده که بر اساس پيمان سعد آباد از دولت ايران بخواهد که 
عليه جهانگردان آلمانی و پناهندگان  سياسی عراق که ايران را مرکز دسائس سياسی 

 وی به دولت عراق اخطار کرده  که آن.  عليه عراق قرارداده اند اقداماتی بعمل آورد
ً                                  جهانگردان آلمانی و پناهندگان عراقی قطعا  سعی دارند در ايران  همان کاری را                                         
انجام دهند که برای انجام آن در عراق کوشش می کردند يعنی کودتا کنند و يک گروه  
هواخواه محور را به قدرت برسانند و به اين ترتيب موجبات تهديد عراق را فراهم 

نين کودتا هم اکنون صورت گرفته  در بغداد جريان شايعاتی  مبنی براينکه چ. آورند
استنباط  کرده ام که انگليسها  لبه اعمال فشار خود عليه  - دارد ولی تأييد  نشده است

ايرانيها برای بدست آوردن مقصود خويش ادامه  خواهد داد و در صورت لزوم آماده 
ن  منظور  در عراق نيروی نظامی انگليس برای همي –شده اند که نيرو بکار ببرند 

سرلشکر جوزف بيکر ناظر نظامی امريکا در نيروهای ( » بيکر« . آماده می گردد
 .تقاضا دارد مراتب به اطالع  وزارت جنگ رسانيده  شود)  انگليس  در عراق 

  »نابنشو«
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  به وزير  خارجه  امريکا )  دريفوس ( گزارش  وزير مختار  امريکا  در ايران * 
 

 صبح  ٨ساعت   - )  ١٣٢٠مرداد  ٢٤(  ١٩٤١وت ا ١٥ –تهران 
 .)صبح دريافت شد ٥اوت ساعت  ١٦روز ( 

سفير کبير شوروی فردا بعد .وزير مختار انگليس به من اطالع می دهد که او و -  ٨٢
يادداشت های مزبور .  از ظهر يادداشت های مشابهی تسليم دولت ايران خواهند  نمود

ی  بر اينکه ايران به اخطار يک ماه پيش آنها راجع مراتب نارضائی دو دولت را مبن
به خطر ناشی از آلمانيهای مقيم اين کشوربه ايران  توجهی ننموده  بيان خواهد نمود 

از ايرانيها خواسته .  و مصرانه  خواهد خواست که قسمت عمده  آلمانيها اخراج شوند
به علت  –د در خدمت خواهد شد که فهرستی از اسامی آلمانيها که آنها می خواهن

ابقا کنند تسليم  نمايند و دو دولت  - اينکه  خدماتشان ضرورت اجتناب ناپذير دارد
پيشنهاد خواهند کرد که  حاضرند کمک کنند و اتباع کشورهای ديگر را جانشين 

و روسيه  نقش هائی عليه   آنها تأکيد خواهند نمود  که بريتانيای کبير. آلمانيها نمايند
 .ارضی و يا حاکميت  ايران  ندارندتماميت 

                                            ً                                در موقع تسليم يادداشت ها به دولت ايران شفاها  گفته خواهد شد که در حدود چهار  
ً             پنجم کليه آلمانيهای مقيم ايران بايد تا پايان ماه اوت ولی محققا  نه ديرتر از                                                                ١٥ 

ر ظرف از ايران اخراج شوند و انتظارخواهند داشت که د) هشتم  شهريور( سپتامبر
تقاضای شفاهی وتهديد تلويحی بر اتخاذ .  سه روز به يادداشت ها جوابی داده شود

اقدامات نظامی به يادداشت ها صورت يک اولتيماتوم واقعی داده گو اينکه وزير 
وزير .                   ً                                             مختار انگليس موکدا  اظهار می دارد که چنين قصد منظوری درميان نيست

که اگرخواسته های آنها مورد موافقت قرار  مختارانگليس شبه ای درمغزمن نگذاشت
 . نگيرد روسها شمال ايران و انگليسها بقيه آنرا اشغال خواهند نمود

همکارانگليسی من معتقد است که انگليسها در صورت تهاجم بقدری زود بر اوضاع 
مسلط خواهند  شد که موضوع محافظت منافع انگليس بوسيله اين سفارتخانه پيش 

اگرچه پيش بينی خطرناک است ولی محتمل به نظر ميرسد که خواسته . نخواهند آمد
ها مورد قبول واقع نشود و کشور مورد تهاجم  واقع گردد و ايرانيها مقاومت ضعيفی 
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چندی است که سپاهيان وسازو برگ ايرانی به طرف شمال فرستاده می . ابراز کنند
ه می شود که شاه در نزديکی گزارش داد:  شوند و در اين  اواخر هم به طرف جنوب
من غير محتمل  نمی دانم  که در صورت  .  مرز ترکيه مشغول بازرسی نيروها است

 ...وقوع  تهاجم  شاه تاج  و بخت خود را ازدست بدهد
من ازمايجتاح ضروری ذخيره ای ترتيب داده وهرنوع اقدامات  احتياطی  برای حفظ  

 .وم بعمل  آورده امو حمايت  اتباع  خودمان  در صورت  لز
  دريفوس

 
( به سفير  کبير امريکا  در انگلستان ) کردل هال ( تلگراف  وزير خارجه  امريکا * 

  )وينانت
 

 بعد از ظهر ٧ساعت   - ) ١٣٢٠مرداد  ٢٥(  ١٩٤١اوت  ١٦ –واشنگين 
  - مورخ هشتم اوت ساعت ده بعد ظهر شما  ٣٥١١عطف به گزارش شماره  -  ٣١٨٢

به آقای ايدن اطالع دهيد که موجب امتنان اين دولت خواهد بود که خواهشمند  است 
اين دولت را ماهيت و چگونگی يادداشتی که قرار است تسليم دولت ايران بشود مطلع 

ممکن . رسيده است) دريفوس( نمائيد و اين اقدام به اطالع وزير مختار ما در ايران
ر مختار ما در يادداشت های مشترکی است به آقای ايدن بگوئيد که ما ميل نداريم وزي

که در تهران تسليم خواهد شد شرکت کند ولی در مذاکرات خود در باره اين موضوع  
 .با دولت ايران هر دو نماينده را بخاطر خواهد دشت

 کر دل هال 
 

به وزير مختار  امريکا  در ايران )  کردهال ( تلگراف  وزير  امور خارجه امريکا * 
  )دريفوس ( 
 

 بعد از ظهر  ٩ساعت   - )  ١٣٢٠مرداد   ٢٥(  ١٩٤١اوت   ١٦ –واشنگتن 
وزارت خارجه انگلستان به سفارت کبرای امريکا در لندن اطالع داده که   -  ٦٤
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ً         دولتهای بريتانيای کبير و اتحاد جماهير شوروی درصدد هستند که رسما  از دولت                                                                 
گزارشهای اين . را اخراج  کند ايران بخواهند که چهار پنجم از آلمانيهای آن کشور

اقدام با حروف درشت در مطبوعات  امريکا مندرج  شد و راجع  به اقدام آتی عليه 
در صورتی  که به تقاضاهای  آنها  –ايران از جانب بريتانيای کبير و اتحاد شوروی 

البته  شما بايد با .  شايعاتی  منتشر گرديده  است - جواب رضايت بخشی  داده نشود
مکاران  ذيعالقه  خود و مقامات صالحيتدار ايرانی تماس نزديک داشته  باشيد تا ه

را سريعترو کاملترنسبت به پيش آمدهائی که در وضع )  امريکا( وزارت  خارجه 
شما بايد فرصتی بدست آوريد و وضع کنونی را با . کنونی پديد می آيد مطلع نمائيد

ر دهيد و بی آنکه خود را دراقدامات کنونی مأموران عالی مقام ايران مورد بحث قرا
مگر اينکه وزارت خارجه  –همکاران انگليس و شوروی خود شريک و سهيم سازيد 

عالقمندی و اشتياق اين دولت را بر  -            ً                              آمريکا بعدا  دستورچنين کاری را به شما بدهد
ليت های اينکه دولت ايران  کليه اقدامات الزم را برای جلوگيری از بسط و توسعه فعا
ً                                                  نازی که محققا  عواقب شومی برای ايران بعمل خواهد آورد بيان نمائيد قضيه .               

سوريه و عراق البته  مصداق مناسبی در اين مورد است و می توان اين دو کشور را 
    ً                                 ضمنا   برای اينکه وزارت خارجه امريکا   - برای تأييد نکته  فوق الذکر مثال آورد 

اند تمام مراحل  وضع  را بنحو شايسته  سنجش و در وضعی قرار گيرد  که بتو
ارزيابی کند الزم است که ما را از جزئيات دقيق و موثق و مشخص  کيفيت و حدود 

در گزارشهای مربوط به . هر نوع  فعاليت نازی در ايران هرچه زودتر مطلع نمائيد
بين  اين امورخواهشمند است عبارات صريح و دقيق وروشن و مشخص بکار ببريد و

حقيقت و شايعه فرق بگذاريد و در صورتی که زيان و ضرری نداشته باشد منابع 
چنانکه خود شايد تشخيص داشته باشيد اطالعاتی  –اطالع خود را نيز بايد تعيين نمائيد

که تاکنون از سفارت شما در باره  اين موضوع  وارد  شده  تا حدی مبهم  و غير 
برای احتياجات وزارت خارجه  در وضع  مشخص و تعارض آميز و غير کافی 

 .کنونی  بوده است
 هال   
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  به وزير خارجه امريکا)  دريفوس ( گزارش  وزير مختار امريکا  در ايران * 
 

بعد از  ٨( ساعت يک بعد از ظهر - ) ١٣٢٠مرداد    ٢٨( ١٩٤١اوت   ١٨ –تهران 
 ).ظهر دريافت شد

اين سفارت به   ٩٢که در گزارش  شماره   - يادداشت های انگليس و روس  – ٩٥ 
غيراز هجوم شايعات جديد و ناراحتی و . روز شنبه تسليم گرديد  - آنها اشاره شده بود 

 بيقراری روز افزون در ميان  خارجيها 
قرينه ای نيست که داللت بر . پيش آمدهای مهم ديگری برای گزارش وجود ندارد

وزير مختار انگليس معتقد است که .  دور فرمان جديد  از جانب دولت ايران باشدص
.  ايرانيها  هنوز در جستجوی فرمول سحر آميزی هستند که طرفين را اضی کند

 .انتظار می رود  بزودی پيش آمدهائی  بوقوع  پيوندد
 دريفوس

   
  جه به وزير خار) دريفوس( گزارش وزير مختار امريکا در ايران* 
 

اوت  ١٩روز ( ساعت نيمه ساعت ) ١٣٢٠مرداد  ٢٨( ١٩٤١اوت  ١٩ - تهران
 )بعد از ظهر  دريافت شد ٣ساعت 

احضار شد که  )  ايران( وزير مختار انگليس  ديروز  به وزارت  خارجه   -  ٩٦
ايرانيها سه نفر از : پيشنهاد متقابل ايران را در مقابل  تقاضاهای انگليس دريافت دارد

نازی يعنی ماير و گاموتا وايلرس را بودی اخراج  خواهند نمود و برنامه خود سران 
را  که هم اکنون شروع شده و طی آن هر ماه  سی نفر از آلمانيها را که  از خدماتشان 

با اينکه وزير مختار . می توان صرف نظر نمود اخراج  می گردد ادامه خواهند داد
ً انگليس  پيشنهاد ايران را تلگرافا   به لندن خبر داد به وزيرخارجه ايران اظهار داشت                                  

که به عقيده وی  پيشنهاد مزبور رد خواهد شد زيرا بيش از يک سال  طول خواهد  
طی گفتگوی .                                                 ً           کشيد که عزيمت  تعداد قابل مالحظه ای ازآلمانيها عمال   صورت گيرد
ردم که ايرانيها طوالنی  که ديروز با وزير خارجه  داشتم  روشن و آشکار استنباط ک
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بی آنکه  دشواری و وخامت وضع  را تشخيص  بدهند  مشغول اغتنام  فرصت  
اگرآنها  از جستجوی  فورمول  سحرآسا دست  بر ندارند و بی . طفره رفتن می باشند

درنگ به حقايق و واقعيات وضع توجه ننمايند شايد  در ظرف چند روز ديگر  
 .شده است متوجه  شوند  که ديگر  خيلی  دير

 دريفوس 
  
 

  امريکابه وزير خارجه ) دريفوس( گزارش وزير مختار امريکا در ايران * 
 

اوت  ٢١روز( بعد از ظهر ١ساعت  - ) ١٣٢٠مرداد ٢٩( ١٩٤١اوت  ٢٠ - تهران 
 .)بعد از ظهر دريافت شد  ٨:  ٤٥ساعت 

ايراد شاه  در مراسم جشن  فارغ التحصيلی  دانشکده  افسری نطق  کوتاهی   -  ٩٨
کرد  که پر معنی و واجد اهميت است زيرا اين اولين بيانات علنی او در وضع غير 
عادی حاضر است و نشان  می دهد  که او به وخامت اوضاع  پی برده است او گفت 

وی گفت . که مرخصی افسران لغو شده و بزودی علت اين اقدام  معلوم خواهد شد
وضع حاضر توجه و عالقه  داشته باشند  الزم است ارتش و افسران ارتش نسبت به

 .و در صورت  لزوم آماده باشند که جان  خود را فدا نمايند
  دريفوس 

 
  به وزير  خارج امريک) دريفوس ( گزارش وزير مختار امريکا در ايران * 

 ا
 ٢٢روز ( بعد از ظهر  ٤ساعت  - )  ١٣٢٠مرداد  ٢٠(  ١٩٤١اوت  ٢١ - تهران 

 .)از ظهر دريافت شدبعد  ٩: ٥٠اوت  ساعت 
اوت   ١٦مورخ  )  امريکا ( وزارت خارجه    ٦٤عطف به تلگراف  شماره    -  ٩٩

اوت    ١٥مورخ    ٩٢وزارت خارجه گزارش شماره  –بعد از ظهر   ٩ساعت  
بعد از  ظهراين سفارت  را راجع به خواسته های جديد انگليس و روس  ٨ساعت  
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رت  با مأموران  سياسی و مقامات دولتی ارتباط اين سفا.     ً                 قطعا  دريافت داشته است
نزديک و هم آهنگ دارد واز اينرو توانسته که اطالعات  مندرج  در گزارش  شماره 

ً            را که در حکم  پيشدستی در کسب  خبر محلی  است سريعا   بدست  آورد ٩٢                                                    .
براين  وزارت خارجه بايد تشخيص بدهد  که منشاء اين قبيل  اقدامات درلندن است بنا

طبيعی خواهد بود که ديپلماتها و نمايندگان  مطبوعات  ما در آنجا  بتوانند  اطالعات 
رويه  وزارت خارجه امريکا  که در آخرين جمله  تلگراف خود . قبلی بدست آوردند

بيان داشته مورد تقدير وامتنان است و منتهای سعی و اهتمام خواهم نمود که در آينده 
ته بوده اطالعات سريع و روشن و کامل بدست آورده  و ارسال همانطور که در گذش

من با نخست وزير و وزيرخارجه ايران تماس روزانه  دارم و آنها  مرا از . دارم
من در چندين فرصت توجه  آنها را  به . نظريات دولت دولت ايران آگاه می سازند

د جلب نموده  و عراق خطراتی که از فعاليت های ستون پنجم  دامنگير ايران می گرد
جواب  آنها  که در حقيقت نماينده نظريات .  را به عنوان نمونه مشخص مثال آورده ام

ايران می باشد همواره اين بوده که آلمانيها  بنا بدرخواست دولت ايران  آمده و به 
کارهای معين اشتغال يافته اند و هيچگونه عمل خالف قانون مرتکب نمی شوند و 

تحت مراقبت کامل می باشند و نقل و انتقال آنها در کشور محدود است و   همه  انها
وزير خارجه برای اينکه  نشان بدهد تا چه اندازه  اين مراقبت  کال و دقيق می باشند 
ديروز به من اظهار داشت که برای هر يک از اتباع آلمانی  يک مأمور  گماشته  شده 

 .است
داشته باشدکه کسب اخبار واطالعاتی موثق و معتبر وزارت خارجه امريکا بايد توجه 

که با اوما  - افسراطالعات انگليسی . راجع به فعاليت های نازيها درايران دشوار است
نسته است بوسيله عمال خود اطالعاتی در باره  انتو - همکاری  نز ديکی  داريم  

سفارت حقايق قابل معهذا اين . تشکيالت داخلی سازمان ستون  پنجم آلمان بدست آورد
 .اعتماد زير را  بدست اورده است

در ايران دو هزار الی دو هزار و پانصد  نفر آلمانی که شامل خانواده های آنها نيزمی 
يک هزار نفر از آنها شايد سرپرست خانواده باشند از آنها هفتصد  - باشد وجود دارد  

 .نفر در استخدام  دولت می باشند
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غالب آنها مشاغل . ان جهانگرد نيست و يا تازه وارد نشده استاز اين عده هيچکدامش
قانونی دارند اگرچه معدودی از آنها تحت عنوان استخدام از طرف مؤسسات تجارتی 

فعاليت های ستون پنجم از . آلمانی مشغول تبليغات و کارهای  سازمانی  می باشند
 . سفارت آلمان اداره  می گردد

ير و گاموتا از افراد سپاه طوفان می باشند  و شغل بر دونفر از رهبران آنها ما
باستان شناس » ايلرس«              ً        تبليغات اکثرا  بوسيله . مسئوليت در شرکت  شنکرس دارند

هم اوست که يکی . که مدتهای مديدی است در ايران زندگی  می کند  اداره  می گردد
آلمانيها در نقاط . از مؤلفان و طراحان تبليغات  آلمانی در خاور نزديک  می باشد

حساس سوق الجيشی در ايستگاه  راديو  و خطوط  آهن و خدمالت عمومی  ديگر  
قرار گرفته و به عنوان  نمايندگان  سازمانهای تجارتی مانند  شرکت  شنکرس و 

بناراين در تمام  سرويس  های . شرکت  فروستال  در سراسر کشور پخش شده اند
مرکز سازمان آنها در . يران عمال آلمانی وجود دارندمهم عمومی و در تمام نقاط ا

                ً اين باشکاه سابقا  . است) بون هوس( يک باشگاه آلمانی در تهران بنام خانه قهوه ای
مرکز تمرينهای نظامی و تمرينهای نشانه گيری بود ولی مقامات  ايرانی از آنها  

وانا و دارای  سازمان مزبور گفته می شود فعال و ت. جلوگيری به عمل آوردند
انضباط  ديسيپلين است و  هر يک از افراد آن برای وظايف خويش که انجام 
خرابکاری و يا در صورت حمله به ايران کمک  به نيروهای آلمانی است خوب 

يک امريکائی مجرب که کارشناس راديو است و برای . تربيت شده و تعليم يافته اند
صب می کند اطمينان حاصل کرده که دولت ايران اسباب و ادوات راديوئی ن

آلمانيهائی  که در ايستگاه راديوئی دولتی مشغول کار می باشند اسباب و لوازم 
مخصوصی بر قرار کرده و آن وسايل را برای اداره کردن امواج پارازيت  ناشی از 
برلين و متوجه ساختن آن امواج به سوی برنامۀ راديوئی متفقين در سراسر اين ناحيه 

اين مطلب تازه به اطالع  وزير مختار انگليس رسانيده شد و او . ار می بردند بک
مبارزه تبليغاتی انگليس عليه ايران  . تاکنون از اين مطلب اطالعی حاصل نکرده بود

که از طرف بعضی افراد و روز نامه  نويسها پشتيبانی می گردد به منتهای شد خود 
خش و انتشار هر نوع  اخبار تحريف شده و رسيده است و اين امر منجر شده به پ
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   ً                                                                   مثال  از دهلی خبری  رسيده  که يک قطار پراز افراد آلمانی وارد ايران شد و . دروغ 
از قاهره  گزارش  می رسد  که ارتش  ايران دست  به شورش زده و ايالت و عشاير 

و نقل و اغتشاش کرده اند و اخبار دروغ  و تحريف شده ديگری راجع  به فعاليتها 
روزنامه نگاران  اخبار الهام  شده از طرف انگليسيها  را . انتقاالت آلمانيها در ايران

به عنوان حقيقت و واقع قبول نموده و به اين  طريق به اين مبارزه تبليغاتی خيلی 
   ً                                                        مثال  نماينده آمريکائی خبر گزاری آسوشيتد پرس به من اظهارداشت . کمک می کننتد

که بوسيله خبرنگاران از آنکارا ارسال می شود اخباری است که از که غالب اخباری 
اخبار ناشی از طرف ايران هيچگاه بيان نشده . سفارت انگليس سر چشمه گرفته است

                                          ً                  من خطرستون پنجم را ناچيز نمی شمارم و مکررا  توجه وزارت خارجه . است
ا اطمينان دارم که معهذ. امريکا و مقامات محلی را نسبت به اين خطر جلب کرده ام

انگليسها   اين خطر را به عنوان بهانه برای اشغال آتی ايران مورد استفاده قرارمی 
.              ً                                                               دهند و تعمدا  در باره  قدرت آن به عنوان  يک حربه مجزا اغراق و مبالغه می کنند

من به اين  نتيجه رسيده ام  که جواب  ايران  به خواسته های انگليس و روس هرچه 
نگليسها و روسها ايران را بعلت ضرورت فوق العاده  نظامی اشغال خواهند باشد ا

                                   ً                                          ً برای احتراز از سوء تفاهم بايد مؤکدا  اضافه  کنم که من با اقدام  انگليسها  کامال  . کرد
موافق  می باشم و معتقدم که اين اقدام  برای پيشرفت هدف مشترک ما ضرورت 

 .حياتی دارد
وزير . داشت های انگليس  وشوروی هنوز تسليم نشده استجواب کتبی ايران به ياد

مختار انگليس به من  اطالع  داد که  گفتگوهای وی با  نخست وزير  و وزير خارجه  
من  معتقدم  که . روشن  می سازد  که جواب آنها برای انگليس قابل قبول  نخواهد بود

 .خواهد گرفتحمله و تهاجم  روسها و انگليسها در ظرف چند روز صورت  
با توجه به احساسات تند توده های  مردم عليه  انگليسها  و با توجه  به اينکه آلمانيها 
ممکن  است  به ايجاد و اداره اغتشاشات کمک کنند به عيد  بنظر نمی رسد  که تا 

وضع . بلواها  و اغتشاشات داخلی صورت گيرد. استقرار کنترول انگليسها و روسها 
در صورت  ضرورت  . است و خطر  بروز کودتا بعيد بنظر  نيم رسدارتش نامعلوم 

همه  اتباع  امريکائی  را در محوطه  سفارت جمع آوری خواهم  نمود  در اين 
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اميدوارم راجع به عکس . محوطه  دليلی برای نگرانی از سالمت آنها نخواهم داشت
 ٤٨فوری آنها در ظرف   العمل انگليسها نسبت به پيشنهاد متقابل ايران و از مقاصد 
 .ساعت  آينده  اخبار قطعی و مشخص بيشتری بدست آورم

  دريفوس
  
  
 
  به وزير خارجه امريکا) مورای ( يادداشت رئيس  اداره امور خاور نزديک *
 

 )١٣٢٠مرداد  ٣٠(  ١٩٤١اوت  ٢١ –واشنگتن 
بيست  و وزير مختار ايران طبق تعيين وقت قبلی قرار است فردا : آقای وزير خارجه

ساعت يازده صبح  يا شما مالقات کند و طی اين مالقات طبق ) مرداد ٣١( دوم  اوت 
دستوری که از دولت متبوع خود دريافت داشته وضع کنونی ايران را برای شما بيان 

وی درنظر دارد نسخه اصلی تذکاريه  پيوست را که او از دولت متبوع خود  - نمايد
تذکاريه  مزبور  متضمن  جواب ايران به .  ما تسليم کند       ً                  تلگرافا  دريافت نموده به ش

هدف ظاهری و اشکارای تقاضاهای اخير انگليس  اين . تقاضاهای اخير انگليس است
بوده که دولت ايران قسمت عمده اتباع آلمانی را که اکنون در ايران اقامت  دارند  از 

 .آن کشور اخراج  کند
با اين جانب داشت و ) مرداد ٢٨( اوت ١٩وزطی مالقاتی که وزير مختار ايران ر

همان روز تقاضای  مالقات شما را  نمود متن کامل با تلگرافی را که وی تازه از 
نکات عمده و اساسی . دولت متبوع  خود دريافت داشته بود برای من تا قرائت کرد

د  چنانکه  بخاطر خواهي.  اين تلگراف  در تذکاريه  پيوست  گنجانيده  شده است
با من داشت  از ) اوت ١١( داشت من  در مالقاتی  که وزير مختار ايران پيش از آن 

او در باره بحران کنونی کشورش سئوال کردم  که رويه دولت متبوع  او چه  خواهد 
بود  اگر انگليس  تقاضا  نمايد  که به قوای انگليس اجازه داده  شود که برای عزيمت  

نمايند و همچنين پرسيدم  رويه دولت متبوع  وی چه خواهد به روسيه از ايران عبور 
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در آن . بود  اگر تقاضائی برای عبور دادن اسلحه و مهمات  از ايران به عمل آيد
موقع  وزير مختار ايران اظهار داشت که به عقيده  وی دولت متبوع  وی به هيچوجه 

ا راجع به عبور دادن اسلحه  ام.  اجازه نخواهد داد که از ايران  قوای نظامی عبور کند
درمالقاتی  که وزير .  و مهمات وی در وضعی  نبود که  به سئوال  من جواب  بدهد

با اين جانب داشت اظهار  نمود )  مرداد ٢٨( اوت  ١٩                  ً           مختار  ايران اخيرا   يعنی  در 
 که وی حاال می تواند  بگويد  که دولت  متبوع  وی به هيچوجه  اجازهز  نخواهد داد

در حالی  که وزير مختار ايران راجع به . که  وقای نظامی از کشورش  عبور کند 
سئوال من در باره عبور دادن اسلحه و مهمات از ايران جواب مخصوصی نداد و 
خاطرنشان ساخت که راه آهن ايران مجهز نيست اظهار نظردر باره امکان  مبادرت  

ای  بلشويک  وزير مختار ايران  اظهار  به اشتغال ايران از طرف  قوای انگليس و قو
نمود که  به عقيده  وی هر نوع  اقدام  تجاوز آميز از جانب انگليس عليه ايران غير 

راجع  به امکان مبادرت به اشغال ايران از جانب بلشويک ها . قابل  تصور است
 وزير مختار ايران  اظهار داشت که چنين  بنظر می رسد که روسيه در حال حاضر
خيلی گرفتاری دارد  و بهر صورت  ايران در مقابل حمله  ارتش  بلشويک  ناچار 

 .مقاومت خواهد  نمود  و به نظر وی مقاومت ايران قرين موفقيت خواهد  شد
وزير مختار ايران بارديگر با لحن مؤکد اظهار داشت که در صورت هر نوع  عمل  

عالقه و همدردی و کمک و  تجاوز آميزعليه  ايران دولت متبوعش  بيشتر به
 .مساعدت امريکا اتکاء  خواهد داشت

  واالس مورای 
 
  يادداشت  سفارت  ايران  به وزارت  خارجه امريکا *
 

 )١٣٢٠مرداد  ٣١(  ١٩٤١اوت  ٢٢واشنگتن 
وزير  مختارانگليس در تهران طی هفته های اخير چندين بار  به وزارت  خارجه 

د به اصطالح عده  زيادی اتباع  آلمانی در ايران و ايران  مراجعه  کرده و از وجو
خطراتی که ممکن است از اين حيث  بوجود آيد و نگرانی دولت انگليس از اين 
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            ً وضع  را کامال  ) جواد عامری (کفيل وزارت خارح ايران . وضع صحبت  نمده است
ران تا آن                          ً                         وی اظهار داشته است که اوال  تعداد آلمانيها ی مقيم اي. تشريح کرده است

به . نفر می رسد ٧٠٠                                      ً               حدودی که ادعا می شود زياد نيست و ندرتا  مجموع آنها به 
هيچ جهانگرد آلمانی ويزای ورودی داده نشده است و آن عده از آلمانيها که در ايران 

محل سکونت و شغل . هستند برای مقاصد صنعتی و بازرگانی به اين کشور آمده اند
بنابراين . و آمد شان تحت  مراقبت  مقامات دولتی می باشدو حرفه آنها و تمام رفت 

دولت ايران احساس می کند که آنها نمی توانند به هيچ نوع فعاليت ستون پنجمی دست 
بعالوه چون سياست دولت ايران اين است که تعداد متخصصين و مستخدمين   –بزنند

ابراين حتی از تعداد  واقعی  خارجی را تقليل دهد و بجای  آنها ايرانيها را بگمارد  بن
آنها که اکنون  در ايران  هستند کاسته خواهد شد و دليل  اين امر اين اين است که عده 

 . ای  از آنها  هم اکنون خاک ايران  را ترک گفته اند
                    ً                                                  نخست وزير ايران شخصا  راجع به اين موضوع  به وزير مختار انگليس در تهران  

نظر می رسد که دولت انگليس مايل نيست نظر ايران را اطمينان داده است ولی به 
بپذيرد و وزير مختار  انگليس  تقاضا های  خود را  با قوت و ابرام  بيشتر در هفته  

 .     ً                 اخيرآ   تکرار  کرده است
دولت  ايران مدتهای مديد  با پشتکار فراوان کار کرده  و در داخله  کشور خود  

موجود را حفظ  کرده  و برای  خود ايرانيان و امنيت  بوجود آورده  و امنيت  
همچنين برای خارجيها در داخله  ايران وسايل  زندگی  مسلمت آميز فراهم نموده 

ايران معتقد  است اين کار بزرگی  که صورت گرفته  بايد از  طرف . است
د معهذا با کمال تأسف ديده  می شو. همسايگان ايران مورد تحسين و تقدير قرار گيرد

که آنها  سعی دارند که اين آرامش را مختل سازند و به تبليغات زيان بخشی پرداخته 
اند و اهتمام می ورزند که با تضييق و فشار مردم ايران را به هراس و وحشت 

با اتکاء به روح عدالت بين المللی و انصاف و مروت دولت آمريکا و . اندازند
ا نسبت به مبارزه  کنونی  دولت ومردم       ً                             مخصوصا  با توجه به احساساتی که امريک

انگليس ابراز می کند دولت ايران عالقمند است که دولت آمريکا را نسبت به وضع  
شايد مفيد باشد که به اطالع  دولت امريکا . کنونی در جريان وقوف قرار بدهد
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رسانيده  شود که  ايران  همواره سياست حسن همجواری تعقيب کرده و حتی  وضع 
ی هم مايل است برای ايجاد اعتماد و وثوق و تفاهم متقابل بهر نوع د کوشش و کنون

مجاهدتی مبادرت ورزد ولی اين قبيل کوششها تا حدودی  خواهد بود که با حيثيت و 
 .حاکميت ايران منافات نداشته باشد

و نفوس کثير و ) جنگ بين المللی اول(ايرانيها بدبختيهای بزرگ دوران جنگ اخير
نکردنی که به علت قحطی و شيوع امراض ناشی از مداخله خارجيها بهالکت باور 
تکرار  آن صحنه های غم انگيز ديگر هرگز اجازه  . اندوه و تألم بياد دارند: افتادند

 .داده نخواهدشد
  دريفوس 

 
  به وزير خارجه امريکا) دريفوس( گزارش وزير مختار امريکا درايران*   

 
  ٥٥:٨ساعت (صبح٩ساعت  –)  ١٣٢٠دوم  شهريور(  ١٩٤١اوت  ٢٤ - تهران 

 .) بعد از ظهر دريافت  شد
شاه کفيل وزارت خارجه را شب گذشته به سفارت انگليس فرستاد که به   -  ١٠٢ 

وزير مختار انگليس  اطمينان دهد که  آلمانيهای مقيم ايران با سرعت اخراج می 
افزايش تمايل و عالقه . ه اطالع  لندن  رسانيده شداين مطلب بالفاصله ب. شوند

ايرانيها  براخراج آلمانيها از مذاکراتی که بين نمايندگان انگليس  و روس و مقامات 
معهذا اين رويه با سوابق رسمی و . ايرانی صورت گرفته آشکار و نمايان است

دداشت ها و لحن    ً                                               مثال  لحن استوار و تمکين ناپذيرجواب کتبی ايران به يا –مکتوب 
خود به اطالع رسانيدم و لحن سرمقاله  ٩٨سخنرانی شاه که  طی گزارش شماره 
سر مقاله اطالعات به نطق شاه اشاره کرده .  روزنامه اطالعات تفاوت و تباين دارد

و از مردم خواسته است که برای حفظ حيثيت و شرافت  خود کار و کوشش و 
در (نيها در همان حال که برای حفظ  آبرو و ضبط به اين ترتيب ايرا. فداکاری کنند

                                  ً                                 رويه تمکين ناپذير پيش می گيرند عمال  و در واقع  آماده هستند که گذشته ) تاريخ 
وبه . اولين دستور اخراج عمومی طبق گزارش موثق ديروز صادر شد. هائی بکنند
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م شد که در نفرآلمانی که غالب آنها سازمانی و دارای مشاغل غير مهم بودند حک ١٦
طبيعی  است که  سفارت  آلمان  به اين عمل  . ظرف دوفته ايران را ترک کنند

وضع اينجا از  –جريانهای مهم ديگری در اينجا  وجود ندارد .  ااعتراض کرده است
امروز صبح اين است که همه انتظار دارند بدانند که اقدام  بعدی انگليس و روس چه 

 .خواهد بود
 دريفوس 
 

  به وزير  خارجه امريکا)  دريفوس ( رش  وزير مختار  امريکا  در ايران گزا* 
 

  ٢٥روز ( بعد از  ظهر   ١٠ساعت   - ) دوم  شهريور(  ١٩٤١اوت    ٢٤ –تهران 
 .)صبح  دريافت شد ٢:  ٥٥اوت ساعت  

سوم  –اوت  ٢٥دوشنبه  ( وزير مختار انگليس به من اطالع داد که فردا  -  ١٠٣
 .صبح يادداشتی تسليم  دولت ايران  خواهد نمود ٨  ساعت) شهريور

در يادداشت از اينکه ايرانيها به تقاضاهای انگليس توجهی ننموده اند اظهار   - ١ 
ابراز تأسف گرديده از اينکه انگليس حاال مجبور  شده که  برای حفظ   - ٢. تأسف شده

بارديگر تکرار شده   -  ٣. و حمايت منافع  خويش خودش زمام امور را بعهده  بگيرد
ابراز   – ٤. عليه  تماميت يا حاکميت ايران ندارندکه انگليسها هيچ نوع نقشه ای 

اميداوری گرديده که ايران مقاومتی ابراز نکند زير انگليسها  قصد  ندارند  به مملکت 
 .و مردم آن صدمه ای  وارد آوردند

ً                                                  وزيرمختار انگليس شفاها  اظهارخواهد نمود که به محض اينکه انگليسها اقدامات                        
ود بعمل آوردند آرزومند خواهند  بود که  با ايران الزم برای حفاظت منافع خ

 .همکاری کامل ادامه دهند
از وابسته نظامی انگليس اطالع حاصل کردم که سپيده دم فردا قوای انگليس از مرز 
ايران عبور  خواهد نمود و هواپيما های انگليس اوراقی روی شهرهای عمده ايران 

 .انگليس شرح و بيان  شده استدراين  اوراق  رويه . فرو خواهند ريخت
  دريفوس
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  معاون وزارت خارجه  امريکا) سمنر ولز* ( 

 
 .شرح  می دهد) با آقای دمحم شايسته  وزير مختار  ايران ( جريان گفتگوی خودرا  

 )  ١٣٢٠سوم  شهريور (  ١٩٤١اوت  ٢٥ –واشنگتن 
 .  وزير مختار  ايران بنا  به تقاضای  خود  امروز  صبح  برای مالقات  من آمد 

وزير مختار  بنا بدستور دولت متبوع  خود  نزدمن نيامده بود و  هنوز  نشينده  بود  
وزير  مختار ايران  برای مدت  .                          ً                     که قوای انگليس و روس عمال   وارد ايران  شده اند

خ  گذشته ايران صحبت کرد و از مشکالتی که برای  کشور قابل  مالحظه ای از تاري
وی  به علت  فشار  و تضييق  روسها  در شمال  و انگليسها در جنوب پيش آمده بود 

وزير مختار  ايران . و ازعالقه ايران برای حفظ  بيطرفی  خود و غيره  سخن گفت
نفر می  ٧٠٠از         ً                                                  مخصوصا   خاطر نشان ساخت که  تعداد آلمانيها در ايران  کمتر

باشند و با توجه  به عالقه ای  که دولت ايران ابراز  داشته  مبنی بر اينکه  در ظرف  
         ً                                               ً              مدت نسبتا   کوتاه  خود را از وجود آنها خالص خواهد کرد کامال  واضح و اشکار 
می باشد  که وجود  آلمانيها  در ايران  تمايل  بريتانای  کبير  و روسيه  جهت اشغال 

 .    ً                        صرفا   بهانه  قرار گرفته  است ايران
                                                           ً            وزير مختار ابراز اميداواری کرد که  رئيس جمهوری آمريکا  کامال  درجهان پيش 

                            ً                       من گفتم  که رئيس جکهوری شخصا  از نزديک  کليه  حوادث .  آمدها گذاشته  شود
( را دنبال  می کند  ولی همانطور که خود  وزير مختار  تشخيص می دهد اين دولت 

در حدود سياستی که اعالم داشته  متعهد است که برای شکست دادن ) امريکادولت 
دولت هيتلری آلمان هرچه در قوه و توان دارد بکار اندازد و با توجه  کامل  به 
دوستی ديرينه ای  که بين دو کشور می باشد اطمينان  داريم  که هر پيش آمدی  که 

د  که استقالل و تماميت  ايران  دست نتيجه اش اين خواهد بو.  در ايران روی دهد
                                                          ً                       نخورده  محفوظ  بماند و از خطرآلمانيها  که بخواهند  مستقيما  و يا بطور غير مستقيم  

من گفتم يقين دارم که سياست .  نفوذ خود را به ايران گسترش دهند جلوگيری بعمل آيد
گردانند صرف  دولت انگليس اين خواهد بود که مآال آزاديهای مردم  ايران را باز



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٩١                                                                             ٢١    دق ، 

  

  

  

نظر از هر نوع  اقدامات  موقتی که ممکن است  اتخاذ  کنند و حال آنکه  اگر آلمان 
هر نوع  تسلطی بر ايران  پيدا کند و آلمانيها در جهان مقام و موقعيت مسلطی  بدست 

 .آوردند  ديگر محال است  که آلمان  از سلطه  خود  بر ايران دست بردارد
 )ولز( و ) سمنر( س 

  
  به وزير خارجه امريکا) استاينهاردت( گزارش  سفير کبير آمريکا  در مسکو * 
 

 ٢٥روز ( بعد از ظهر  ٢ساعت )  ١٣٢٠دوم شهريور( ١٩٤١اوت  ٢٤ –مسکو
 .)صبح  دريافت شد ٩: ٢٠ساعت  )  سوم شهريور ( اوت

 وزير امور خارجه امريکا - رئيس جمهوری امريکا   – ١٥٦٧
داشتم او اظهار  داشت  که )  دمحم ساعد( با سفير کبير ايرانطی گفتگوئی که ديروز 

دولت متبوع  وی به يادداشتهای شوروی و انگلس که طی آنها از دولت تقاضا  شده 
                                                 ً                                بود آلمانيها  را از ايران  اخراج  کنند  جواب صرفا  رد داد زيرا  به نظر دولت ايران 

تخطی به حق حاکميت ايران )  دو دولت(                   ً                      اين امر جنبه  کامال   داخلی دارد و تقاضای 
توصيف  »  گستاخانه«وی يادداشت های شوروی و انگليس را . محسوب  می شود

                                                           ً و گفت عالوه بر جواب رد رسمی به دولت های شوروی و انگليس شفاها  .  کرد
. اطالع  داده شده که دولت ايران اقداماتی برای اخراج آلمانيها اتخاذ کرده است

 : ان سپس به اظهارات  خود چنين ادامه دادسفيرکبير اير
 .انگليسيها بود» تحريک « شرکت  شوروی در تقاضائی که از ايران  شده بنا به  - ١
کشورهای حوزه  ١٩٣٩انگليس پس از آنکه آلمان را به علت اينکه در سال  - ٢ 

 بالتيک را برای خوش  آيند شوروی فدا نمود سخت مورد انتقاد و مالمت قرار داد
 .اکنون حاضر شده  که خود برای دل بدست  آوردن از شوروی ايران را فدا نمايد

رويه کنونی دولت انگليس نسبت  به ايران ناسپاسی به ايران است که از   -  ٣
 .انگلستان جانبداری  کرده  و مدت  دو سال منافعش را حفظ  کرده است

روی و خواه از جانب ايران در مقابل هر تجاوزی که خواه از جانب شو – ٤  
انگليس و يا از جانب هر دو دولت نسبت به حق حاکميتش باشد به بهترين وجه ممکن 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٩٢                                                                             ٢١    دق ، 

  

  

  

 .از خويشتن دفاع خواهد نود
تقاضای شوروی و انگليس مبنی بر اخراج  فوری آلمانيها از ايران بهانه برای   -  ٥

انيها و در صورت اشغال ايران است که ناشيانه  پرده پوشی شده زيرا  اخراج همه آلم
تمايل احراز  حق عبور از ايران  مسائلی است که ممکن بود  دوستانه  مورد  بحث 
قرار گيرد و ترتيب  برای ان  اتخاذ  شود بی آنکه  به حيثيت و مناعت  دولت  و 

 .مردم ايران  لطمه ای  وارد گردد
خود را چنين اظهارات » اشتباهات ديپلماسی« سفير کبير ايران پس از اشاره به 

اگر منظور آنها اين  .  ما سالهای سال از دوستان وفادار انگليس بوده ايم«  خاتمه  داد 
بشوند وحق عبور و يک پايگاه  نظامی برای حفاظت  جبود که آلمانيها از ايران  اخرا

منافع نفت شوروی و قفقازبدست آورند چرا صريح و علنی پيشنهاد عقد پيمان نظامی  
شايد حاالهم دير نشده باشد اگر چه دولت .  وانگليس وايران نکردند  بين شوروی

 » .متبوع من سخت  مورد  اهانت قرار گرفته است
با توجه به نفوذی که دمحم ساعد سفير کبير ايران درتهران دارد و با توجه به  

ً       احساسات موافق او نسبت به انگليسيها که خود من در مدت دوسال شخصا  به آن                                                                
 .پيدا کرده ام من برای اين اظهار  نظر وی  کمال اهميت را قائل می باشموقوف 

  استاينهاردت 
  
  
 
  به وزير خارجه امريکا) دريفوس (گزارش وزير مختار امريکا در ايران *
 
ساعت  ٢٥روز( بعد از ظهر ١٠ساعت  - ) دوم شهريور( ١٩٤١اوت  ٢٤ - تهران 

 .)صبح  دريافت  شد ٢: ٥٥
) سوم شهريور - ٢٥دوشنبه ( انگليس به من اطالع  داد که  فردا  وزير مختار -  ١٠٣

در اين يادداشت از  -  ١.صبح يادداشتی تسليم دولت ايران خواهد نمود   ٨ساعت 
ابراز    -  ٢. اينکه  ايرانيها به تقاضاهای انگليس توجهی  ننموده اند اظهار تأسف  شده



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٩٣                                                                             ٢١    دق ، 

  

  

  

ه  که برای حفظ و حمايت منافع تأسف  گرديده  از اينکه انگليس حاال مجبور شد
بار ديگر تکرار شده  که انگليسها هيچ نوع  – ٣. خويش زمام امور را بعهده  بگيرد

ابراز اميدواری گرديده  که ايران  -  ٤. نقشه ای عليه تماميت يا حاکميت ايران ندارند
ای مقاومتی  ابراز نکند زيرا انگليس ها  قصد ندارند به مملکت و مردم آن صدمه 

 .وارد آوردند
            ً                                                   انگليس شفاها  اظهار خواهد نمود که به محض اينکه انگليسها اقدامات ! وزيرمختار 

الزم برای حفاظت منافع خود بعمل آوردند آرزومند خواهند  بود که با ايران همکاری 
 .کامل ادامه  دهند

از  از وابسته نظامی انگليس اطالع حاصل کردم که سپيده دم فردا  قوای انگليس 
عبورخواهد نمود و هواپيماهای انگليس اوراقی روی شهرهای عمده . مرزايران

 . دراين  اوراق  رويه انگليس شرح و بيان شده است. ايران فرو خواهند ريخت
  دريفوس 

  
  
 

  معاون  وزارت  خارجه آمريکا)  سمنرولز* ( 
 

 .شرح می دهد)  ايرانبا آقای  دمحم شايسته  وزير مختار  ( جريان گفتگوی خود را 
  ) ١٣٢٠سوم  شهريور (  ١٩٤١تاوت   ٢٥ –واشنگتن 

 
 وزير مختار  ايران  بنا به تقاضای  خود  امروز  صبح برای  مالقات

وزير  مختار   بنا بدستور  دولت  متبوع  خود نزد  من نيامده  بود و هنوز  .  من آمد
 .شده اند                                        ً      نشنيده  بود که قوای  انگليس  و روس  عمال  ايران

وزير  مختار ايران  برای مدت  قابل  مالحظه ای  از تاريخ  گذشته ايران صحبت   
کرد و مشکالتی  که برای کشور  وی به علت  فشار و تضييق روسها  در شمال و 
انگگليسها  در جنوب  پيش آمده بود و از عالقه  ايران برای حفظ بيطرفی  خود و 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٩٤                                                                             ٢١    دق ، 

  

  

  

            ً                           ايران مخصوصا   خاطر نشان ساخت  که تعداد   وزير  مختار . غيره  سخن گفت
نفر می باشد و با توجه  به عالقه ای  که دولت  ٧٠٠آلمانيها  در ايران  کمتر  از 

                                                 ً                             ايران ابراز داشته  مبنی بر اينکه در ظرف مدت نسبتا  کوتاه خود را  از وجود آنها  
مانيها در ايران                       ً                                  خالص   خواهد  کرد کامال   واضح و آشکار می باشد  که وجود آل

 .                                                  ً                        تمايل  بريتانيا کبير  و روسيه جهت اشغال ايران صرفا   بهانه  قرار گرفته  است
                                                           ً              وزير مختار ابراز اميدواری کرد که رئيس  جمهوری  آمريکا  کامال  در جهان  پيش 

                                  ً                   من گفتم که رئيس جمهوری آمريکا کامال  در جهان پيش آمدها . آمدها  گذاشته بود
                           ً                                 من گفتم که رئيس جمهوری شخصا  از نزديک کليه حوادث را دنبال می . گذاشته شود

در ) دولت امريکا( کند و  همانطور که خود وزير مختار تشخيص می دهد اين دولت
حدود سياستی که اعالم داشته متعهد است که برای شکست دادن دولت هيتلری آلمان 

به دوستی ديرينه که بين دو  هرچه در قوه و توان دارد بکار اندازد و با توجه کامل
کشور می باشد  اطمينان دارم که هر پيش آمدی که در ايران روی دهد  نتيجه اش اين 
خواهد بود که استقالل و تماميت ايران  دست نخورده محفوظ  بماند و از خطر 
                           ً                                                      آلمانيها که بخواهند مستقيما  و يا بطور غير مستقيم نفوذ خود را به ايران گسترش دهند 

می گفتم يقين دارم که سياست دولت انگليس اين خواهد بود که . لوگيری بعمل آيدج
   ً                                                                         مآال  آزاديهای مردم ايران را باز گردانند صرنظر از هرنوع اقدامات موقتی که ممکن 
است  اتخاذ کنند و حال آنکه اگر آلمان هر نوع  اقدامات موقتی  که ممکن است اتخاذ 

ر نوع تسلطی بر ايران پيدا کند و آلمانيها در جهان مقاام  کنند و حال آنکه اگر آلمان ه
و موقعيت مسلطی  بدست  آوردند  ديگر  محال  است  که آلمان از سلطه خود بر 

 .ايران  دست  بر دارد
  )ولز( و ) سمنر( س
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  در چهارم شهريور فتگوی رضا شاه  با نمايندگان انگليس  و روس

 
  به وزير  امورخارجه امريکا )  دريفوس( گزارش  وزير مختار  امريکا در ايران 

 
روز  ( بعد از ظهر  ٢ساعت  - ) ١٣٢٠سوم  شهريور (  ١٩٤١اوت   ٢٥ –تهران  

 .صبح  دريافت شد ٩:   ١٠ساعت  ) چهارم  شهريور ( اوت   ٢٦
اشعار ) صبح  ٩اوت ساعت   ٢٥مورخ  (  ١٠٤در تعقيب گزارش شمار  -  ١٠٥

می دارد که نمايندگان  روس و انگليس مذاکرات  خود را  با شاه ايران  تازه به پايان 
وزير مختارانگليس به من می گويد شاه  که آرام و انديشمند  بنظر می رسيد  . رساندند

 :      ً                        تقريبا  چنين صحبت  را شروع  کرد
. ان اخراج خواهند شداين وضع چيست ؟ من اطمينان دادم که غالب آلمانيها از اير« 

کشور  مرا مورد  حمله   –امروز صبح  می بينم که شما هم از شمال و هم از جنوب 
مثل  .  قرار داده و هشت کشتی دولتهای محوررا درخليج فارس توقيف کرده ايد

اينکه آلمانها  می خواهند  تمام اروپا  را تسخيرکنند و حاال روسها و انگليس ها می 
 ».را بگيرندخواهند ايران 

می دهد و ضرورت  اقدام   حوزير مختار انگليس  جريان سوابق  امر رابه شاه  توضي
                                           ً                                   کنونی  راتأکيد  می کند  زيرا دولت ايران عمال  نتوانست اطمينان  های شايسته  بدهد 
که آلمانيها  در ظرف  يک هفته از ايران باقی خواهند ماند به آنها بدهد همان فهرستی 

ده شاه از هر دو نماين. که مقامات ايرانی تاکنون از دادن آن خود داری می کردند
خواست که براساس اين اطمينانها تقاضای قطع مخاصمت فوری کنند و با لحن مؤکد 

 .سئوال کرد که در ازاء اين امر پيشنهاد روسيه  و انگليس چه  خواهد بود
پيشنهاد شاه بالفاصله  به لندن و مسکوارسال شد وانتظار می رود که  پيش صبح  

 .فردا جواب  برسد
استباط قطعی حاصل کرده که شاه را وزيرانش ) مالقات از اين(وزير مختارانگليس

 .ازجريان  مذاکرات خود با روسيه و انگليس خوب مطلع نساخته اند
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با اينکه  قوای انگليس از مرز ايران گذاشته اند هنوز هنوز خبر قابل  اعتمادی  راجع  
بر فراز شش فروند هواپيمای انگليسی چند دقيقه پيش .  به جنگ بدست نيامده  است

 .تهران پرواز نمود  و اوراق  روی شهر ريخت
غالب  .                                              ً                       آرامش در تهران برقرار است و کسب و کار و نسبتا  زندگی عادی ادامه  دارد

اتباع  انگليسی وعده ای از اتباع  متفقين  طبق  ترتيب  که از پيش  داده شده  به 
کسلواکی  و ديگران  تقاضا چند نفر از اهالی چ. عمارت  سفارت انگليس پناه برده اند

پناهنده شوند ولی من رضايت نداده ) سفارت  امريکا( کرده اند که به اين سفارتخانه 
من . ام زيرا در حال حاضر هيچ  نوع  نشانه ای از بی نظمی و خطر  مشهود نيست

با دقت به همکاری اتباع خودمان مراقب اوضاع  هستم و اگر وضع ايجاب کند  بدون  
 .و درنگ  آنها را  به محوطه  سفارتخانه  خواهم آورد ترديد 

  دريفوس  
  
  به وزير  خارجه امريکا) دريفوس ( گزارش وزير مختار امريکا  در ايران * 
 

  ٢٦روز ( بعد ازظهر ٦ساعت)  ١٣٢٠سوم شهريور (  ١٩٤١اوت  ٢٥ –تهران 
 ).دريافت شد ٦:  ٢٠اوت ساعت 

ً مدير کل وزارت خارجه شخصا   – ١٠٦  همين حاال نزد من آمد و از اين سفارت                          
تقاضا کرد که تقاضای رسمی دولت ايران اين است که رئيس جمهوری امريکا نزد 
دولتهای انگليس و روس وساطت کند که مخاصمات بی درنگ متوقف گردد و 

وی اظهار داشت که ايرانيها ميل . اختالف کنونی از طريق دوستانه فيصله پيدا کند
در اين .  نان بدهند که قسمت عمده آلمانيها از ايران اخراج خواهند شددارند  اطمي

 .اين جانب  رجوع نمائيد ١٠٥مورد خواهشمند است به گزارش شماره 
  دريفوس
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  به وزير  خارجه آمريکا)  دريفوس( گزارش وزير مختار امريکا  در ايران * 
 
ساعت  ٢٨روز ( ظهر  ١٢ساعت  - ) ١٣٢٠پنجم شهريور ( ١٩٤١اوت  ٢٧تهران ( 

 ).بعد از  ظهر دريافت شد ٢:  ٥٧
آرامشی که در تهران حکمفرما بود به سرعت جای خود را به وحشت و  – ١١٠

عواملی که به اين اضطراب کمک کرده عبارتند از بمباران شهر . اضطراب می دهد
قزوين                                       ً                              های بازو بال دفاع از جانب روسها  مخصوصا  بمباران ديروز آنها در نزديکی 

و پی بردن روز افزون مردم به اينکه  شاه ممکن است  نتواند قضيه  را با انگليسيها 
 - هجوم شايعات  –غرش هواپيماهای ايرانی بر فراز سر مردم . دوستانه فيصله دهد

کميابی خوابار و وحشت و نگرانی از اينکه  تهران بمباران گردد و بيم  و وحشت از 
ژاندارمری و . ند نيز در ايجاد اضطراب نقشی ايفا می کندروسها که دائم پيش می آي

پليس هنوز بر اوضاع مسلط می باشند و تاکنون حوادث مهمی روی نداده است وضع 
 .خطرناکی پيش بينی می شود ممکن است شورش و بلوا پيش بيايد

وضع اتباع ما در تهران خوب و قرين آرامش است و آنهائی که در خارج تهران می 
ترتيباتی داده شده که هيئت های مذهبی ما . د به نظر می رسد صحيح و سالم باشندباشن

در سراسر کشور در صورت  مواجهه با خطر و يا صدمه و آزار بوسيله سازمان 
بويس . ارتور ث( آقای بويس. مرکزی ميسيون در تهران با سفارت تماس بگيرند

هم اکنون به من  اطالع داد که  )نماينده هيئت مديره ميسيونهای خارجی پرسبيترين
همدان و نقاط ديگر در باره امور عادی با ميسيون تماس دارند و مشکالتی برای آنها  

 .پيش نيامده است
نفر هندوهای انگليسی  ٣٥٠نفر آلمانی به سفارت آلمان پناهنده شده اند و ٨٠٠در حدود 

کارمندان و اتباع ما . ده شده اندانگليس انتقال دا) سفارت( و اتباع  متفقين به دو محوطه 
در تهران هنوز ضروری ندانسته اند که پيشنهاد مرا که به آنها در محوطه سفارت 
پناهگاهی بدهم قبول نمايند و در نتيجه من هم  همچنان از قبول تقاضای عده ای  از 

  .ميکنم  چکها و اتباع ملل  ديگر برای پناهنده  شدن به اين  سفارت  خود داری
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در تهران اخبار موثق و قابل اطمينانی نمی توان راجع به عمليات نظامی بدست 
اعالميه شماره يک ايران که ديشب منتشر شد و راجع به عمليات روز اول بود . آورد

با اينکه  قوای کمکی همچنان بسوی . اخباری که ارزش داشته باشد بدست نيامد
وز خبری  نيست سرباز گيری سرحدات رهسپار می گردد و از بسيج عمومی هن

مقاومت نظامی بعمل می آيد ولی معتقدم که اين مقاومت بقدری  . اضافی ادامه دارد
ضعيف است که در ظرف چند روز از بين می رود مگر اينکه از خارج کمکی  با 

 .آنها برسد
  دريفوس

 
به وزير  امور خارجه  )  مک مورای ( گزارش سفير  کبير  آمريکا  در ترکيه *   ( 

  آمريکا 
 

ساعت ( ساعت يک بعد از ظهر  - )  ١٣٢٠پنجم شهريور( ١٩٤١اوت  ٢٧ –آنکارا 
 )دريافت شد ١١:  ٥٥

وزير خارجه به من اطالع داد که دولت ترکيه  متأسف است که اقدامات  -  ٣١٤
ر را برهمسايه و دوست ما ايران غير ممکن ساخته که از جنگ روس و انگليس کا

بر کنار بماند ولی چاره ای ندارد جز  اينکه اين وضع را قبول کند و بيطرفی  خود را 
 .حفظ نمايد

سفير کبير ايران هم اکنون از او تقاضا کرده که نزد انگليسيها و روسها وساطت  -  ٢
کند و ايران متعهد می گردد که آلمانيها مورد  کند که قوای  خود را  از ايران خارج

 .بحث را از ايران بيرون کند
وی درعين حال قول داده منتهای کوشش خود را بعملبياورد  صادقانه  به سفير  کبير  
                                                                   ً       ايران اطالع داده که وی چندان اميدی به موفقيت خود ندارد  زيرا او شخصا  معتقد 

ليس يک علت استراتژيکی به منظور تماس  و است که علت واقعی اقدام روس و انگ
ارتباط  برقرار کردن بين  قوای خودشان بوده نه  موضوع  وجود عمال آلمانی در 

 .ايران 
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اظهار داشت که او احساس می ) وزير خارجه ترکيه ( در جواب سئوال من وی  -  ٣
ه ترک کند که وضعی  که در ايران پيش آمده موجب افزايش خطر اقدام آلمان علي

 .نخواهد بود بلکه شايد اين خطر را تقليل هم بدهد
 جريان  به تهران  گزارش  شد

  مک مورای  
 

  به وزير خارجه  امريکا ) دريفوس ( گزارش  وزير مختار آمريکا در ايران *  
 
 ٢٨روز ( بعد از ظهر ٧ساعت  - ) ١٣٢٠شهريور  ٥(  ١٩٤١اوت  ٢٧ –تهران 

 ).صبح دريافت شد ٦اوت ساعت 
                                             ً                       کابينه علی منصوربنا به تقاضای نخست وزير ظاهرا بعلت اينکه نتواسنته با  - ١١١

روسها و انگليسيها راه حل رضايت بخشی پيدا کند ساعت پنج بعد از ظهر استعفا 
 .کرد

. بنا بدستور شاه معاون نخست وزير تا تشکيل کابينه جديد عهده دار امورخواهد بود
اشت که از لندن هنوز جوابی در باره پيشنهاد  شاه وزير مختار انگليس بمن اظهار د

 .خودذکر کردم  دريافت  نداشته است ١٠٥که من آنرا در تلگراف شماره 
مطبوعات و اعالن های . بحران در تهران ساعت به ساعت شدت پيدا می کند

ديواری امشب  اطالعاتی به مردم دادند که در مقابل حمالت هوائی چه اقداماتی 
 .اتخاذ کنند و چگونه با بيمارستانها در  تماس باشنداحتياطی 

 وزير خارجه  آمريکا  گفتگوی خود را   با وزير  مختارايران  شرح می دهد*
 )١٣٢٠پنجم  شهريور ( ١٣٤١اوت    ٢٧ - واشنگتن  

وی  گفت که او ميل دارد  . وزير مختار ايران بنا به تقاضای خود نزد من آمد 
خود را برای من برای من  بيان  کند و گفت که در جنگ   نظريات  دولت  متبوع 

کنونی که در اروپا در جريان  است کشور وی بيطرف می باشد و کشور او حق دارد 
که در صلح و آرامش زندگی کند و از مداخالت خارج فارغ باشد و نسبت به خود 

که  ايران حق مختاری و آزادی و استقالل  کشورش  مزاحمتی  بعمل  نيايد و با اين
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دارد چنين  زندگی بکند قوای انگليس و شوروی بمنظور تجاوز و در  تعقيب سياست 
قوای شوروی با اين تهاجم عده ای   -                ً                             تجاوزآميز اخيرا  به خاک ايران هجوم آورده اند 

از شهرها و آباديهای بالدفاع  ايران را بمباران  نموده  و مردم  غير نظامی را کشته اند 
(  بنا بر اين آنها . نکه در اين نقاط  هيچگونه  تأسيسات نظامی وجود نداشتهو حال آ
تقاضا دارند که به مواعظ خود که اصول هشتگانه ) امريکا( از اين کشور ) ايرانيها 

راجع به ملل صلحدوست و آزاد می باشد عمل  کند و ) اصول منشور آتالنتيک(
زاد ساختن اين کشور از اشغال  نظامی هرگونه اقدام ممکن برای کمک به ايران و آ

 .بعمل  آورد
من گفتم که در حال حاضر چيزی  برای گفتن ندارم جز اينکه  راجع  به همه  اين 

از دولت ايران از يک طرف و از دولتهای  - موضوع  و منجمله  نظريات مخالف 
 انگليس و شوروی از طرف ديگر  مشغول جمع آوری اطالعات می باشم و تا اين
مطالب جمع آوری نشده  نمی توان از روی  فهم  و خواست راجع  به اين موضوع 
بحث نمود و گفتم بمحض اينکه از واقعه ای که اشاره ای شد اطالع  يافتم شروع  به 
جمع آوری اطالعات نمودم و دولت متبوع من تا پيش از اشغال نظامی ايران در ظرف  

سپس  . ع  به اين  موضوع در اختيار نداشتچند  روز اخير هيچگونه اطالعاتی راج
گفتم از نظر وی خيلی بهتر  می بود  که دولت  متبوع  وی  چند روز  پس از اين نزد 
ما ميايد و مطالب خود را برای  ما بيان می کرد و اروپا البته عرصه  تاخت و تاز 

لوی وی را هيتلر شده  و فتوحات وی ادامه خواهد داشت تا اينکه يک قدرت نظامی ج
بگيرد و بعضی کشورها مانند بريتانيای کبير و روس يه در مقابل حمالت هيتلر و 
تعقيب نقشه هايی گه او  برای فتوحات نظامی  و بطور کلی تخريب و ويرانی دارد و 
از خويشتن دفاع  می کنند و هر يک از قوای نظامی متخاصم  سعی می کند که دراين 

نگذارد حريف بر کشورهای بيطرف صلحدوست استيال جنگ عمومی که جريان دارد 
ميل دارند با کشورهای ثالث در مدت کافی ) انگليس  و روس ( پيدا کند بنا بر اين آنها 

پيش از هر نوع امکان اشغال نظامی مذاکره و گفتگو بعمل آورند تا وضع کلی را 
ديگر تأمين کند بطريقی که به بهترين وجه ممکن مصلحت ايران و دولت های  ذينفع 

قصد و نظر انتقاد کردن  نيست  ولی آنچه  گفته  شد نشان می دهد .  حل و فصل نمايند
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که چقدر حائز  اهميت  است  که هر کشوری  حقيقت  و واقع  و سمت و عمق  آنچه  
که در اروپا می گذرد خاصه از  لحاظ  نظامی در نظرخود مجسم کند تا  اينکه هر 

بتواند اقدامات  احتياطی بعمل  آورد و در معرض تسخير و   کشور بيطرف بيگناه
                                                             ً                تصرف و تخريب  و ويرانی مهاجم  و متجاوز قرار نگيرد  چنانکه مثال   هيتلر پانزده  
کشور مستقل و خود مختار اروپا  را بتصرف خود  رد آورد  و آنها را ويران و منهدم 

همه اروپا  و قاره های ديگر ) لر هيت( گفتم که واضح است و بديهی است که او. نمود
جهان را بتصرف  در خواهد  آورد  مگر اينکه  يک نيروی  نظامی  جلو  او را بگيرد  
و همه آنها  که می خواهند خويشتن را از تجاوز خارجی  محافظت و حراست نمايند 

هان همه می دانند که هيتلر عزم  دارد بر ج. بايد اين واقعيت   را خوب تشخيص بدهند
استيال  پيدا کند  و دريا  ها  را  بزير  سلطه  خود رداورد  هرکس  اين جنبش  برای 
تسخير  و تخريب  و ويرانی را که از  هر حيث  وحشيگری  و سبعيت  است در نظر 
نگيرد و مورد  مالحظه  و تعمق  قرار ندهد  مرتکب خود کشی شده است چنانکه 

از طرف هيتلر بلعيده شدند چنين خود کشی  را بلژيک و هلند و کشورهای ديگر که 
 .مرتکب گرديدند

وزير مختار  ايران کوشش کرد  که هر بار  بگفته  خود و نظريات يک جانبه  خود  و 
شايد  دولت  متبوع  خود بر گردد و بدون توجه به وضع  کلی  و شناختن آن و تخاذ  

حوی که حاکميت و استقالل خود اقدامات  در فرصت  کافی  برای مواجهه  با وضع  بن
) ايرانيها ( که قوای  انگليس  و شوروی   در امور  آنها )  تکرار کند( را  حفظ  نمايند 

که قهرمان  حقوق  و حاکميت  ملل )  دولت آمريکا( مداخله  نموده و  اين دولت  
ره  کوچک  و اصولی  که مبنای  نظام جان  در لوی  قانون  است بايد  در اين  با

 .اقداماتی  بدون تدخير  و  تعلل  بعمل آورد
        ً                                                                    من مکررا   به وزير مختار ايران  خاطر نشان  ساختم  که ابن دولت  که از دوستان   

ديرين  ايران است ازمشکالتی که اکنون برای ايرانيها پيش آمده بی نهايت متاسف است 
مستقيم  جهت  ملت های و ما سی الی چهل  ميليارد  دالر يک قلم برای  کمک نظامی 

که مورد حمله بدترين  بيدادگر و دشمن بشريت در سراسر تاريخ    بزرگ و کوچکی
بشری  واقع  شده اند  صرف  می کنيم  و اگر  همه کشورها  در کوشش  خود 
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تا آخرين  لحظه  )  آمريکا( شکست حاصل  کنند و  يا از  پای  در آيند  اين کشور 
که متجاوزی مانند هيتلر به استيال و اضمحاالل ملل ادامه دهد    وپايان  کار در هر جا

همه نيرو  و منابع  خود را صرف دفاع اصول آزادی و استقالل و عدم مداخله و 
باز هم تکرار کردم که حاال .  حکومت قانون و عدل و انصاف و اخالق  خواهد نمود

ويم جز  اينکه  ما مشغول  راجع  به وضعی  که در ايران  پيش آمده چيزی ندارم بگ
 .هستيم حقيقت و واقعيت را راجع  به اين موضوع  بدست آوريم

وزير مختار ايران آرامش بيشتری حاصل کرد و از نظريات کلی که سعی  داشتم  
به وزير مختار ايران گفتم که دولت  متوببوع  .  برای او بيان  کنم اظهار قدردانی نمود

لی  پی  برده  و اهميت  قيام  هيتلر بر تسخير همه اروپا و من به اواضاع  از جهت  ک
دستگيری اشخاص و ضبط  اموال  خوب واقف است و اين اعمال  شامل ايران 
ً                                                             مخصوصا  به علت  ذخاير نفتش خواهد شد همانطور که شامل  بلژيک و نروژ و        

کشورهای کشور های آزاد  قاره های آسيا و اروپا  شد و اظهار اميدواری کردم  که 
آزاد  قاره های  آيا و اروپا  شد و اظهار  اميدواری  کردم که کشور وی نيز  وضع  

گفتم  که بايد صادقانه و . را از همان  نظر کلی  و عمومی  سنجش  و قضاوت  کند
بی پرده  اظهار کنم  که کشور من  نمی تواند ساکت و آرام بنشيند و به عربده های 

يطرفی  گوش  بدهد در حالی که او همه نواحی و مناطق را هيتلر در باره فضايل ب
بزير سلطه خود در آورد و بجائی  برسد که خود ما را مورد حمله  قرار  دهد  

گفتم  که ايران  را بايد  . همچنانکه  پانزده  کشور را در اروپا مورد حمله  قرار داد
حذر  باشد او  به شرافت  متوجه  سازم  که از برخورد و تماس موذيانه و محيالت بر

مفروض خود تضمين می کند  که هرگز در جهان  به يک کشور  بيطرف حمله و 
 .تعرضی  نخواهد نمود

  )هال( هـ )  کردل ( ک
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  به وزير امورخارجه  امريکا )  دريفوس( گزارش  وزير مختار  امريکا در  ايران * 
 
 ٥٠صبح  ساعت  ١٠ساعت   - )   ١٣٢٠ششم  شهريور (  ١٩٤١اوت   ٢٨تهران   

 )بعد از  ظهر  دريافت  شد  ١١: 
امروز صبح همگی  معرفی  کابينه  خود ) دمحم علی  فروغی ( نخست وزير  – ١١٣

بهمجلس  مطلب  مهمی  اظهار  داشت  مبنی  بر اينکه  چون ايران  يک ملت  
م نيروهای  ايران  دستور  داده شد  که در مقابل  انگليسيها  صلحدوست  است به تما

 .و روسها  دست از مقاومت  بردارند
 دريفوس 

    
  به وزير خارجه آمريکا) وينانت( گزارش  سفير کبير آمريکا در انگلستان * 
 

اوت  ٢٩روز( بعد از ظهر١ساعت )  ١٣٢٠ششم شهريور ( ١٩٤١اوت  ٢٨ –لندن 
 ).يافتصبح در ٩: ٥٦ساعت 

وزارت  خارجه  انگليس امروز  اين شرح  را راجع به جريان حوادث در   -  ٣٩١٨ 
در اختيار من )  به دولت ايران( اوت انگليس  ١٦تهران در تعقيب يادداشت مورخ 

بعد از ظهر طی  ١من مضمون  ای يادداشت را روز هشتم  اوت  ساعت ( گذشات
 ):گزارش داده ام  ١١٨٤مه و روز نهم اوت طی نا ٣٥١١تلگراف شماره 

 ١٦کفيل وزارت خارجه ايران به يادداشت مورخ )  مرداد ٢٨( اوت  ١٩روز « 
دولت اعليحضرت پادشاه انگليس يک جواب شفاهی به سرريدر  ) مرداد ٢٥( اوت 

وی توضيح داد که سه نفر آلمانی به علت اينکه داخل در فعاليت های . بوالرد داد
يک هفته  ايران را ترک خواهند گفت و يک صدتن ديگر  نامطلوب بودند در ظرف

در ظرف يک ماه از ايران خارج خواهند  شد و پس از مدت مذکور اخراج آلمانيها 
دولت  . طبق  تقشه هائ ی که در وزارت خانه ها  تنظيم شده  تسريع خواهد گرديد

ايران  درخواست ايران مايل  نيست  فهرست اسامی آلمانيهائی را که  خروج  آنها از 
 .    ً               بعدا   داده خواهد شد) به يادداشت  انگليس (جواب  کتبی . شده تسليم  کند
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.  تسليم سرريدر بوالرد شد)  سی ام  مرداد ( اوت  ٢١جواب کتبی  مذکور  روز   
لحن  آن  جنبه  کلی داشته و بيان نموده که دولت ايران متأسف است از اينکه  می 

مورخ  شانزدهم  انگليس مباين با سياست بطرفی ايران می   بينيد  مضمون  يادداشت
معهذا سياست دولت از اول اين بوده که از خارجيهای زائد بخواهد که کشور  –باشد 

را ترک  کنند و اين سياست  اکنون با دقت و مراقبت و سرعت  بيشتر اجرا  می 
ودی باز کاهش قابل                          ً                       تعداد خارجيها  خاصه اخيرا   تقليل  پيدا کرده و بز.  گردد

دولت ايران نمی تواند در مورد اتباع  يک کشور . مالحظه ای پيدا خواهد کرد
اقداماتی مهمول دارد که  آن  اقدامات  منافی  با قول  و قرار ها  و عهد و پيمانهای  

دولت ايران . گردد)  دولت ايران( دولت باشد و  منجربه ترک  خط مشی  بيطرفی 
به هيچوجه  نمی تواند هيچگونه  پيشنهادی  که با سياست  بيطرفی   اضافه  کرده  که

 .و حقوق  حاکميت ايران  منافات داشته  باشد قبول  نمايد
اول  ( اوت  ٢٣يک پيام شفاهی از جانب شاه  که بوسيله کفيل وزارت خارجه روز 

.  شدبه سرريدر بوالرد ابالغ  شد مکمل  اين جواب رضايت نابخش می با)  شهريور
شاه اظهار داشته که مايل  است که  سرريدر  بوالرد و دولت متبوعش  نبايد نگرانی  
                  ً                                                           داشته باشند و شخصا  اطمينانها نهائی  که تاکنون  داده شده تکرار  نموده سات  وی 

بموقع  اجرا  )  در مورد  اخراج آلمانيها( هم اکنون دستور داده  که بزبان دولت 
ً              راقبت خواهد نمود  که تعداد آلمانيها  مخصوصا در مراکز مهم  گذاشته  شود بزودی  م                                            

 .پر جمعيت  تقليل  فوق العاده  پيدا کند
از اين اظهارات پيداست که مقامات ايرانی قصد ندارند که خواسته های ما را بنحو  

بعالوه دليل روشنی هست که نشان می دهد که شاه و . شايسته بر آورده  نمايند
تخاذ تصميم خود تحت نفوذ   اين نظر که جنگ روس و آلمان منجر به وزيرانش در ا

سرريدر بوالرد  نيز گزارش داده که . آلمان خواهد گرديد قرار گرفته اند پيروزی
ً             دولت ايران سياست خود را با مشورت با آلمانيها تنظيم کرده و حقا  می توان اين                                                               

 .مطلب را باور داشت
) سوم شهريور ( اوت   ٢٥دستور  داده شده  که روز    بنابراين  به سر ريدر بوالرد

به  او . يادداشتی  که نسخه ای  ازآن  پيوست  گرديده  تسليم ،  دولت  ايران نمايد
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ً                                                  اجازه  داده  که شفاها   روشن و تصريح  نمايد  که در نظر  دولت  اعليحضرت                        
طرف  آن دولت اتخاذ  می پادشاه  انگلستان دليلی  ندارد  که بعلت  اقداماتی  که از 

گردد منجر  به بروز  تغييراتی  در روابط  مالی و اقتصادی  و مناسبات  ديگری  که 
ً                                          عادتا   ايران و امپراتوری انگليس وجود دارد گردد  مثال موجبی  ندارد  که در   -      

همکاری   دولت ايران بطريقی که از آن صولت ساخته است حق االمتياز  نفت که 
دولت اعليحضرت پادشاه انگليس . رداخت  شده همچنان  پرداخت نگرددتاکنون  پ

همچنين قصد ندارد جلوی نيازمنديهای حياتی  اقتصادی ايران که از منابع امپراتوری 
سوم  ( اوت  ٢٥انگليس است که وزير مختار انگليس در تهران اجازه  داشته  روز 

 :تسليم ايران  کند)  شهريور
به لزوم اتخاذ  اقدام جهت اخراج جامعه ) پريسا( هی ايران توجه دولت شاهنشا« 

حضور کارشناسان فنی و مشاوران  آلمانی .                         ً            آلمانيها  از ايران مکررا  جلب شده است
در سراسر ايراان  و استخدام  آنها در  کارخانجات و کارهای عمومی و در جاده ها و 

آنجا فعاليت آنان ممکن  خطوط آهن  و در بسياری از پست های مهم ديگر  که در
است خطر بزرگی ايجاد کند در نظر دولت اعليحضرت پادشاه  انگلستان  موضوعی 
بی نهايت مهم وخيم که منافع آن دولت را از نزديک تحت تأثير قرار می دهد تلقی 

                                                        ً     به اين جهت است که دولت  اعليحضرت  پادشاه انگلستان  مکررا   با . می گردد
در تعقيب . ار  شده  که تعداد اين قبيل آلمانيها تقليل فاحش پيدا کنداصرار  تمام  خواست

يادداشتی به دولت ايران تسليم شد و ) مرداد ٢٥( اوت  ١٦اين مذاکرات دوستانه روز 
                       ً                                                 طی آن از دولت ايران جدا  خواستار گرديد که بدون تأخير اقداماتی برای بيرون 

اوت متضمن پيشنهادی  ١٦ادداشت مورخ اين ي. راندن آلمانيها از ايران اتخاذ کند
برای تأمين نيازمنديهای مخصوص ايران بود بنابراين پيشنهاد ايران می تواند عده 
معدودی از متخصصين فنی آلمان را که در کارهای مهمی مربوط به طرحهای 
صنعتی کردن ايران مشغول خدمت می باشند در خدمت ابقا کند و پيشنهاد شده بود که 

از اتباع آلمانی که ممکن است برای کارهای اساسی نگاهداری شوند بدون فهرستی 
 ١٦تأخير به وزير مختار دولت اعليحضرت پادشاه  انگلستان همچنين  در يادداشت 

اوت پيشنهاد کرد که حاضر است به دولت ايران کمک کند و سعی نمايد افراد مناسب 
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پيدا کند که جانشين کارشناسان  و صالحی از اتباع انگليس و يا کارشناسان بيطرف
فنی آلمان که ايران را ترک گفته اند گردد و دولت پادشاهی اضافه  کرد که با اقدامات 
دولت ايران برای تخفيف مضايق و سختيهائی که ممکن است ازعزيمت دسته جمعی 
عده زيادی از افراد متخصصص و تعليمات ديده از ايران پيش  بيايد  همکاری و 

 .مساعی  کندتشريک 
اوت جواب  ١٦اسباب تأسف است که دولت ايران مفتضی نديده  که به يادداشت  -  ٢

آشکارا و پيداست که دولت ايران  برای نگاهداری اتباع  . رضايت بخشی  بدهد
آلمانی در ايران بيش از تأمين  خواسته های  دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان در 

ی وضع جنگ  فوريت  روز افزون  پيدا می کند موضوعی  که به علت پيش آمدها
دولت ايران بايد مسئوليت  کامل نتايج  و عواقب  تصميم  خود . اهميت قائل می باشد

 .را بعهده  بگگيرد
با اين اضاع  و احوال دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان اکنون خود را مجبور  -  ٣

تی و مقابله با تهديدی که از فعاليت می داند که اقدامات  مقتضی برای تأمين منافع حيا
دولت . های احتمالی آلمانيها در ايران پيش  می آيد اتخاذ کند دولت ايران نخواهد بود

با اعليحضرت پادشاه انگلستان نقشه هائی عليه  استقالل و حاکميت ارضی ايران 
       ً د مطلقا                                                     ً          هرگونه اقدامات نظامی که قوای انگليس ممکن است اجبارا   بعمل آور. ندارد

جنبه موقتی خواهد داشت و دوره آن از ضرورت و حالت  فوق العاده کنونی تجاوز 
 » .نخواهد  کرد زيرا اين اقدامات تنها عليه دولت های  محور  می باشد

  ويتانت  
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دولت ايران دستورصادر کرده  که از مقاومت دست : وزير خارجه علی سهيلی 
  .  هرگونه  شرايط  را قبول  کندبردارند و دولت حاضر است 

 
  به وزير  خارجه   امريکا )  دريفوس ( گزارش  وزير مختار  امريکا  در ايران *
 
( بعد از ظهر   ١ساعت  )   ١٣٢٠ششم  شهريور  (  ١٩٤١اوت  ٢٨ - تهران   

 » بعد  از ظهر  دريافت شد ١١:  ٣٠ساعت 
ی  امروز  ظهر هر يک جداگانه  وزير مختار  انگليس  و سفير  کبير شورو  -  ١١٦

احضار شدند و اطالع  يافتند  که دولت ) علی سهيلی ( از طرف  وزير خارجه جديد 
ايران دستورصادر کرده  که از مقاومت دست بردارند و دولت حاضر است هرگونه  

دو نماينده  مذکور مطلب فوق  را به لندن و مسکو مخابره  می .  شرايط  را قبول  کند
سفير  کبير شوروی اظهار  داشته که روسها چنان با . د و تقاضای دستور مينمايندکنن

ساعت آينده   ٢٤سرعت پيشروی می کنند که ممکن است قوای مقدم آنها در ظرف  
 .خود را  به تهران  برساند

  دريفوس  
   

  گزارش  وزير مختار  امريکا  در ايران  دريفوس  به وزير  خارجه  امريکا * 
 
 ١٠:  ٣٥روز اول سپتامبر ساعت )(  ١٣٢٠هشتم  شهريور(١٩٤١اوت  ٣٠تهران 

 ).صبح دريافت شد
وزير مختار انگليس شرح زير را  که طرح کلی شرايط  انگليس است و او  -  ١٢٢

از لندن دريافت  داشته در اختيار من گذاشت اين شرح بمحض اينکه سفير  کبير 
 :در يافت نمايد تسليم دولت ايران خواهد شدشوروی شرايط  شوروی  و دستوراتی  

( از مرز عراق تا اشنو : روسها به شمال خط  زير عقب نشينی  خواهند  نمود  -  ١
و از آنجا  در يک جهت شرقی که از مياندوآب و زنجان و قزوين و شمال ) اشنويه

  شرقی خرم آباد و مشرق بابلسر و جنوب سمنان و شمال شرقی شاهرود و شمال خط
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 .مرزی شوروی عبور می کند امتداد پيدا می کند
 :انگليسها به مغرب و جنوب خط زير عقب نشينی خواهند نمود  -  ٢

خانقين و از آنجا  متمايل به شرق تا کرمانشاه  و در جهت  جنوب باختری  بندر ديلم 
 ).در خليج ( 
 .اشغال هردوی اين منطقه موقتی خواهد بود  -  ٣
دت يک هفته از ايران اخراج خواهند شد معهذا به عده ای  از آلمانيها در م – ٤

 .متخصصين فنی اجازه  داده خواهد شد که در ايران بمانند
دولت ايران تسهيالت کامل فراهم خواهد ساخت که تدارکات ومهمات بطور   -  ٥ 

 .ترانزيت از ايران  عبور کند ولی نه عبور سپاهيان
 .يطرفی تعقيب خواهد نمود                   ً   ايران يک سياست کامال   ب  -  ٦
 .انگلس  ها و روسها  مناسبات  دوستانه  با ايران  خواهند  داشت – ٧
شرايط چنانکه مالحظه . انگليسها به پرداخت حق امتياز نفت ادامه خواهند داد  -  ٨

ً                 می شود آنقدر که انتظار می رفت سخت و دشوار نيست وقطعا  از طرف ايرانيها                                                      
مالحظه  خواهد شد که سراسر منطقه نفت در منطقه . شدمورد قبول واقع خواهد 

 .انگليسيها گنجانيده شده است
 دريفوس 

  
  
  به وزير  خارجه آمريکا )  دريفوس ( گزارش  وزير  مختار  امريکا  در ايران * 
 

 )١٣٢نهم  شهريور (  ١٩٤١اوت    ٣١تهران 
 ).دريافت  کندد ٣:  ٥٥در روز  اول سپتامبر  ساعت (  

)  اوت ساعت يک بعد از ظهر   ٣٠مورخ (  ١٢٢عطف به گزارش  شماره  – ١٢٦
کمی . بعد از ظهر تسليم دولت ايران شد ٥شرايط  روس و انگليس ديروز ساعت 

پيش نخست وزير به نمايندگان  انگليس و روس اطالع داد که مذاکرات با انگليس و 
مردم  درخواست نمود وی از نمايندگان مجلس و . روس پيشرفت حاصل نموده است
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که خونسرد و آرام باشند و اظهار داشت که وحشت زدگی  مردم ايران  موجب 
 .صدمه بزرگی شده است

صبح امروز هشت فروند هواپيما روسی  چند بمب  روی تهران فرو  ٩ساعت 
ريختند وابسته نظامی  ما حفره ها و فرورفتگی هائی  که دو تا از اين بمب ها که به 

افتاد دو نفر را کشت و يک نفر را مجروح نمود و شايد تلفات ديگری هم  جنوب شهر
                                               ً              حتی در اين لحظه هم صدای هواپيماهای  روسی  مجددا   در باالی  سر . ببار آورد

 .شنيده  می شود
فهميدن اين نکته خيلی دشوار است که چرا روسها تهران را پس از آنکه ايرانيها  

شد بمباران می ) دولت ايران( س از آنکه شرايط تسليم دست از مقاومت  برداشتند و پ
ذکر کردم )  ١٢١(  ٢١شايد می خواهند عملی را که من در گزارش شماره . کنند

منظور از عمل تيراندازی  به يک  هواپيمای  شوروی بر فراز ( تالفی و جبران کنند 
اگر مقصود آنها   - .)                           ً                          تهران است که بمب ها احتماال  بوسيله آن فرو ريخته می شد

. ايجاد  وحشت  بين مردم ايران بود که در اين  مقصود  توفيق حاصل  کرده اند
بعضی از اوراقی که امروز ريخته شد خطاب به دهقانان ايران بود و تأکيد شده بود 

 .که روسيه  چقدر به آنها  کمک  کرده است
 دريفوس 
 

  تلگراف  رضا شاه  به پرزيدنت  روزولت* 
 

 ٢٥روز ( بعد از ظهر  ١ساعت )  ١٣٢٠سوم شهريور ( ١٩٤١اوت  ٢٥ –تهران 
 .)بعد از  ظهر دريافت شد  ١٠:  ٥١اوت ساعت 

ً                                          حضرت رئيس جمهوری قطعا   اطالع حاصل کرده اند که قوای روس و انگليس                       
ناگهان و بدون  اخطار قبلی از سرحدات اين کشور عبور نموده و بعضی نواحی را 

بهانه کهنه دولتهای . شهرهای بازو بالدفاع  را بمباران  کرده اند اشغال  و عده ای از
روس و انگليس اين است که  آنها داعا  دارند که از اقامت محدودی از آلمانيها در 
ايران نگران می باشند و حال آنکه دولت من همه نوع  اطمينانهائی  داده  که آلمانيها  
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موجبی برای نگرانی  نمی تتواند  . بزودی خاک اين کشور را ترک خواهند گفت
ديگر  وجود  داشته باشد و من نمی  توانم  بفهمم که بچه علت آنها  متشبث  به اعمال  

با اتکاء  به بيابانی  .  ر بمباران  گرفته اندوتجاوز شده و شهرها  را بدون  جهت  بز
       ً       م مکررا  ايراد که در باره لزوم  دفاع از اصول عدالت  بين المللی و حق آزادی مرد

                                              ً                             نموده اند وظيفه خود می دانم نظرآن جناب را لطفا  به اين واقعه که کشوری بيطرف 
و صلح دوست را که فکری جزتأمين آرامش خود و اصالح امور مملکت نداشته  
گرفتار جنگ نموده جلب نمايم وازآن جناب تمنا  دارم که  اقدامات فوری مؤثر و 

با اطمينان به احساسات و . اين اعمال تجاوز اتخاذ نمايند انسانی برای خاتمه دادن به
 .حسن نيت آن جناب مراتب دوستی صميمانه خود را  تجديد می نمايم

  رضا پهلوی 
 

  تلگراف  پرزيدنت  روز ولت  به رضا شاه* 
  
 )١٣٢٠يازدهم  شهريور (    ١٩٤١دوم سپتامبر   - واشنگتن   

اخير قوای انگليس و روس به ايران دريافت تلگراف آن اعليحضرت راجع به ورود 
من جريان  حوادث ايران را از نزديک دنبال نموده و نظريات اعليحضرت .  داشتم

اين وضع به اعتقاد اين جانب شايسته آن است که .  را مورد توجه دقيق قرار داده ايم
 مورد توجه جدی کليه ملل آزاد عالم  و از جمله خود اين جانب قرارگيرد و

به وضعی که پيش ( اعليحضرت می توانند اطمينان داشته باشند که ما چنين توجه  را 
در عين حال اميدواريم . مبذول کشيده  شده مرعی و ملحوظ  قرار می دهيم ) آمده

اعليحضرت  با اين جانب هم عقيده باشد که ما بايد باوضاع با توجه کامل به حوادث 
اگر ما موضوع  را از هر جهت و از هر . باشيم  و پيش آمد های کنونی  دنيا ناظر

جنبه و من حيث المجموع  مورد توجه  قرار دهيم  نه فقط مسائل حياتی پيش می آيد 
که خود اعليحضرت به آناشاره فرموده ايد بلکه مالحظات اساسی   ديگری از جاه 

به ميان می طلبيهای هيتلر که می خواهد دنيا  را بزير سلطه و تسخير خود در آورد 
قطعی و مسلم است که جنبش آلمان برای فتح و پيروزی ادامه خواهد  يافت و .  آيد 
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امريکای شمالی و امريکای ( دنباله آن از اروپا  تا آسيا  و آفريقا و حتی به آمريکاها 
گسترده خواهد شد مگر  اينکه  يک قدرت نظامی جلوی اين جنبش و ) جنوبی 

محرز و مسلم  است که کشورهايی که ميل  دارند استقالل همچنين . حرکت را بگيرد
خود را محفوظ نگاهدارند بايد در يک مجاهده عظيم و مشترکی شرکت غرق و نابود  
نشوند دولت و مرد آمريکا با اطالع  و وقوف به اين حقايق نه فقط با حداکثر سرعت  

د مشغول می باشند چنانکه   برهمه معلوم است به تقويت بنيه دفاعی خو  - ممکن 
                                                             ً          بلکه يک برنامه وسيع کمک مادی   برای مساعدت به کشورهايی که جدا  در برابر 
جاه طلبی آلمان جهت استيال بر جهان ايستادگی و پايداری می کنندب مورد اجرا 

 .گذاشته اند
وزير مختارآن اعليحضرت در واشنگتن از نظريات اين دولت در باره وضع بين 

ت  عظيميکه اين کشوربعمل می آورد نيک آگاه است و اطمينان دارم المللی و مجاهدا
اطالعات خود را بر اساس مذاکرات و گفتگو هائی که در اينجا بعمل آورده  تقديم 

 . دولت آن اعليحضرت نموده است
دولتهای انگليس و شوروی را به دولت ايران مبنی بر ) يادداشتها ( دولت من بيانات  

نظر . عليه استقالل و تماميت ارضی ندارند مالحظه نموده است  اينکه آنها نظری
دولت من از انگليس و شوروی ( بوجود دوستی و  مودت ديرين بين دو  کشور 

راجع به نقشه های آنی و آتی و قصد و منظور آنها در ايران  اطالعاتی خواستار شده 
بود  که آنها برای  کليه  ملل  و به آنها پيشنهاد کرده  که بسيار معقول و پسنديده خواهد

 .آزاد جهان همان اطمينانهائی را که  به خود  اعليحضرت  داده اند  تکرار نمايند
ميل دارم اعليحضرت همايون را از حسن نيت خود مطمئن سازم و اطمينانهای  

 .دوستی صميمانه خود را  تجديد نمايم
  روزولت.  فرانکلين د 
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  به وزير  خارجه  امريکا )  دريفوس (مريکا  در ايران گزارش وزير  مختار  ا* 
 
 ١١ساعت ( صبح  ٩ساعت  - ) ١٣٢٠شهريور  ١٢(  ١٩٤١سوم سپتامبر  - تهران  

 ).بعد از ظهر همان  روز دريافت  شد
به گزارش ( دولت ايران درجواب خود يادداشت های انگليس و روس  – ١٣٤ 

شرايط پيشنهادی آنها را تنها با يک اسثثنای مهم قبول ) من مرجعه  شود ١٢٢شماره 
نموده ايران می خواهد در منطقه انگليس  تغييری داده شود تا دزفول و خرم آباد 

قه روس هم ايران  می خواهد قزوين و خارج از منطقه  انگليس قرار گيرند و د رمنط
عالوه بر اين استقالل ايران  نکات  زير . سمنان و شاهرود جزء  منطقه روس  نباشد 

را  خاطر نشان ساخته است دولت ايران اميدوار است که استقالل ايران و حق وی 
برای اداره  کردن سراسر کشور ادامه داشته و نيروی انتظامی بالفاصله وظايف 

هزينه های دفاع را ) ايرانيها( د را از نو شروع کند و   انتظار ندارند که آنها خو
با مردم ارتباط بين آنها بايد ) اشغالی (بپردازند و برای جلوگيری از اصطکاک قوای 

                                                       ً                       محدود به حد اقل باشد و متفقين اجناس و کاالئی را که سابقا   آلمان خريداری می کرد 
مهماتی که بدست متفقين افتاده است  به ايران  مسترد   خريداری کنند و اسلحه و

بدارند و جان و مال اشخاصی که پس از اعالم قطع مقاومت از جانب ايران اتالف 
جبران کرد و موقعی که وضع مقتضی شد قوای ) با  پرداخت غرامت( شده است 

رده اند ولی انتظار ايرانيها با اخراج آلمانيها موافقت ک. خود را از ايران بيرون ببرند 
 .دارند که متفقين برای تأمين سالمت  آنها ترتيباتی  بدهند

استنباط  کرده ام که ايرانيها از روسها در خواست کرده اند که در منطقه خود تجديد  
نظر بعمل  آورند   زيرا بيم دارند که روسها که اينقدر به تهران نزديک شده اند 

وزير  مختار انگليس  . پايتخت  کشور را اشغال نمايندممکن است بهانۀ جوئی کنند و 
  .نيز در خفا همين بيم  را دارد

 
نمايندگان انگليس وروس هنوز برای اخراج آلمانيها که همچنان در پناهندگی سفارت  
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 .آلمان بر می برند  منتظر وصول دستور می باشند
  دريفوس 
 
  به وزير خارجه  امريکا)  دريفوس(  گزارش  وزير مختار امريکا  در ايران *
 

سپتامبر  ١٤روز  (  صبح   ٨ساعت )  ١٣٢٠شهريور  ١٦( تهران هفتم سپتامبر 

 )بعد  از ظهر در يافت شد  ١٢: ٢٦ساعت 

ديشب شاه مرا به کاخ احضار  نمود و بطور خصوصی مرا بحضور   -  ١٣٩

را بخاطر         ً                                          ظاهرا  مقصود از احضارمن اين بود که من تشکرات شاه. پذيرفت

تلگرافی که رئيس جمهوری  امريکا  در دوم سپتامبر به حضور شاه مخابرۀ تلگرافی 

که رئيس جمهوری امريکا در دوم سپتامبر  به حضور  شاه مخابره  نموده به رئيس 

جمهوری ابالغ  کنم ولی احساس می کنم که علت  مهمتری  برای احضار من بوجود 

ه  نظريات  کنونی خود  را بوسيله  من به دولت  داشت و منظور اين بود که شا

                                    ً                 شاه  ابتدا از من  خواهش  کرد  که اوال  تشکرات وی را به . امريکا  ابالغ  نمايد

 .رئيس جمهوری  بخاطر  جحسن  نيت  و دوستی  که ابراز  داشته  بيان کنم 

ه حوادث      ً                                                           ثانيا ، خرسندی شاه را از اظهارات رئيس جمهوری  امريکا مبنی بر اينک 

 .ايران را تعقيب  می کند به رئيس  جمهوری خاطر نشان  سازم

     ً                                                                         ثالثا ، رضايت خاطر شاه را  از اينکه دولت امريکا بيانات انگليس  و روس  را مبنی  

 .بر اينکه  در باره  تماميت  ارضی و استقالل  ايران هيچ نقشه ای  ندارند بيان نمايم

هار داشت که نسبت به آلمانی ها عالقه وسمپاتی آنگاه شاه با صريح ترين بيانی اظ 

ندارد و در چند  مورد با آنها مشکالتی داشته است و حاضر و آماده است برای 

شاه اضافه کرد که روسها و . مقاومت  در برابر  آنها  مساعی مشترک  بعمل آورد 

مذاکرات  انگليسها می تواسنتند می تواستند آنچه  را که  در ايران می خواستند با

در جواب اظهار من که بيانات شاه برای دولت انگليس بی . دوستانه بدست آورند
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نهايت جالب خواهد بود اظهار نمود که ميل دارم انگليسها به اين نظريات من واقف 

مطالب مذکور را به  اطالع  وزير مختار ) دريفوس( شوند و مانعی  ندارد که شما 

 .انگليس  برسانيد

ه به شاه گفتم  ديپلماتهای خارجی هيچوقت نتوانسه اند اجازه شرفيابی به من بی پرد 

شاه . حضور شاه  حاصل  کنند و از اين عدم شرفيابی زيانهائی حاصل  شده است 

شاه جواب داد که همواره . جواب داد که او همواره شايق  بوده  آنها  حاصل شده است

اين  اظهار نشان ميدهد ... ه حضور  بپذيردرا ب) ديپلماتهای خارجی ( شايق بوده آنها 

 .که شايد  تغييری در طبع  شاه بوجود آمده است

من اين مطالب را باطالع  وزير مختار انگليس رسانيدم او خوشحال بنظر رسيد  

            ً                                                                   وگفت تلگرافا  ازلندن کسب اجزاه  خواهد نمود  تا بمالقات شاه برود و پاره ای  حقايق 

 .. .را بنظر  شاه رسانيد

  در يفوس

 

  به وزير خارج امريکا)  دريفوس ( گزارش وزير مختار امريکا در ايران  

 

روز هشتم ( صبح ١١ساعت )  ١٣٢٠شهريور ١٦(  ١٩٤١هفتم سپتامبر - تهران 

 )بعد از ظهر دريافت شد  ٥:  ١٥سپتامبر ساعت 

اختياراين وزير مختارانگليس اطالعات زير را در  - ١٣٨پيرو گزارش شماره  - ١٤٠

 :جانب گذاشته  است

بنا باصرار روسها به اتباع بلغارستان اجازه داده خواهد شد که در ايران باقی   - ١

 .بمانند

در کرده اند ولی ) شوروی ( روسها تقاضای ايران مبنی بر تغيير منطقه اشغالی  -  ٢

 .دانگليسها موافقت  نمودند که در  دزفول و خرمشهر قوای ايرانی مستقر شون

وزيرخارجه ايران هنوز در باره طرح خود که اتباع دول محول در شيراز تحت   -  ٣
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مراقبت انگليس  و ايران و در مشهد تحت مراقبت روس و ايران نگاهداری شوند 

بوالرد وزير  مختار انگليس اين پيشنهاد را تلگرافا به لندن اطالع . اصرار می ورزند

 .د مواخذه  و مالمت  قرارگيردداده و احتمال می دهد باز هم مور

  دريفوس  

 

به وزير خارجه  )  استاينهارت (  گزارش  سفير  کبير  امريکا  در شوروی *

  امريکا 

 

 ) ١٣٢٠شهريور   ١٧(  ١٩٤١هشتم سپتامبر   - مسکو

 )بعد از ظهر همان روز دريافت شد ٤: ٢ساعت 

شت که دولت های سفيرکبير ايران امروز بعد از ظهر به من اظهار دا – ١٦٤٥

شوروی وانگلستان  از ايران می خواهند که عمال آلمانی را در ايران تحويل آنها 

بدهند موضوع حاال  فقط  اخراج  آلمالنيها  از ايران نيست و دولت آلمان در جواب 

پيشنهاد کرده است که زنان و کودکان آلمانی از طريق ترکيه   به آلمان اعزام شوند و 

 .در يک اردوگاه که زير نظر انگليسها باشد در ايران نگاهداری  شوندمردان آنها  

  استاينهاردت 

 

  بوزير خارجه آمريکا) دريفوس ( گزارش وزير مختار امريکا در ايران *

 

روز (  بعد از ظهر  ٤ساعت  - )  ١٣٢٠شهريور ٢١(  ١٩٤١سپتامبر ١٢ - تهران 

 )بعد از ظهر دريافت  شد ٢:  ١١سپتامبر ساعت   ١٣

اولين قطار حامل دويست تن افراد آلمانی امشب عازم اهواز خواهد شد و  - ١٤٧

پنجاه نفر ديگر از آلمانيها که باسم از . آلمانيها تحويل  مقامات انگليسی خواهند گرديد

طرف روسها انتخاب شده اند  نيز با قطار عازم قزوين خواهند شد و در آنجا تحويل 
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انگليسها اخطار کرده اند که آلمانيهائی که . رديدمقامات نظامی روسی خواهند گ

راجع به . همکاری نکنند و يا اقدام به فرار نمايند آنها را تحويل روسها خواهند  داد

برچيده خواهد شد و يا با اتباع دولت های  ) آلمان( اينکه چه وقت و چگونه سفارت 

 .ريده استمحور ديگر چه  معامله ای خواهد شد هنوز تصميمی اتخاذ نگ
  دريفوس

 
امورخارج  وزيرقسمتی  از گزارش  تلگرافی دريفوس سفيرآمريکا در ايران  به * 

  امريکا
 

روز هشتم ( بعد از ظهر ٧ساعت  - ) ١٣٢٠هفتم شهريور( ١٩٤١اوت  ٢٩ –تهران 
 )صبح دريافت شد ٦:  ٤٥شهريورساعت 

.  آمده است وضع سياسی محلی امشب بدتر شده و حالت هرج و مرج پديد  -  ١١٨
   ً                                    اوال  با اينکه ايران دست از مخاصمت کشيده :  برای اين وضع  دو علت وجود دارد 

روسها کماکان به بمباران شهرهای باز و بی  دفاع  ايران و منجمله قزوين ادامه  می 
 .دهند

     ً                                                                     ثانيا ، نه سفير انگليس و نه سفير  کبير شوروی هيچکدام راجع به مقاصد و شرايط    
 .بوع خود دستوری  دريافت نداشته انددولت مت

با نظر بسيار جدی به اوضاع  می )  دولت فروغی ( و دولت جديد ) رضا شاه( شاه  
 .نگرند و نخست وزير همين  امر را  به طاالع  سفير انگليس رساينده است

نزد بوالرد سفری انگليس  فرستاد  و   - پدر  داماد خود را  –ابراهيم  قوام   - شاه 
رانی  خود را  از تأخيری که روی داده  و از ادامه  مخاصمات به اطالع او نگ

بعضی از مشاوران شاه هنوز  او را به تجديد  مقاومت و ايستادگی تشويق می . رساند
سفير انگليس . کنند و بعضی  ديگر باو  توصيه می کنند  که از کشور خارج  گردد

ً                                 قويا  به دولت ايران پيشنهاد کرد که در  تهران باقی بماند تا کار مذاکرات  تسهيل     
 .گردد

دولت ايران پس از آنکه آنچه مقدورو ممکن بود بجا آورد تا مهاجمان را بر 
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سرسازش آورد و حل  مسالمت آميز را تسهيل نمايد اکنون در مشکلترين وضع قرار 
 در اين مورد خواهشمند  است تا به آخرين  پاراگراف گزارش شماره. گرفته است

اوت  ٢١مرخ  ٩٩صبح  و همچنين گزارش  شماره  ٨اوت ساعت   ١٥مورخ  ٩٢
 –من حوادث مهمی پيش بينی  می کنم . بعد از ظهر اينجانب مراجعه نمائيد ٢ساعت 

 .وقوع  يک  واقعه  و يا خروج  شاه از کشور قريب الوقوع  است
  در يفوس 
 
در ايران  به وزير  امور قسمتی  از گزارش  تلگرافی  دريفوس  سفير  امريکا  *

  خارجه  آمريکا
 
بعداز ظهر   ٨ساعت )  ١٣٢٠شهريور  ١٤(  ١٩٤١سپتامبر ٥سپتامبر ٥ –تهران  

 )دريافت شد  ١١:  ٠٧سپتامبر   ساعت  ٦روز ( 
امروز ظهر يادداشت های انگليس و روس در مورد اخراج  اتباع  دول   -  ١٣٨

اطالع دادم لحن اين   ١٣٧که در گزارش همانطور . محور  تسليم  دولت ايران شد
يادداشت ها  از يادداشتهای اولی  بسيار شديدتر است و خواسته استکه افراد آلمانی و 

ابتباع عادی به . ايتاليائی و مجارستان و بلغارستان و رومانی  از ياران اخراج شوند
ی آنها در آنجا اهواز اعزام خواهند شد تا وسايل حرکت آنها به هندوستان و نگاهدار

اعضای سفارتخانه های اين کشور ها نيز بايد ايران را ترک  کنند  - فراهم گردد 
عالوه بر اين روسها اشخاصی خاصی را ذکر کرده و اصرار تام و تمام  دارند که آن 

انتظار می رود جواب انگليس به پيشنهاد های . اشخاص تحويل آنها داده شوند
 .ط  فردا  از لندن واصل  شودديگرايران  راجع  به شراي

وزيرامور خارجه ايران از انگليسها تقاضا می کند که با زنان و کودکان آلمانی که  
از طريق خاک  ترکيه عازم کشور خود می باشند حسن رفتار بعمل آيد و مردان آنها 
را  که به سن سربازی رسيده اند در نزديکی شيراز تحت کنترل انگليسها نگاهداری 

 . دکنن
اصرار او برای کسب اين مزيت به اين جهت است که وی احساس می کند دولت  
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بقدری ضعيف است که نخواهد توانست پس از اثرات سوئی که اقدام متفقين روی 
افکار عمومی نخواهد توانست پس از  اثرات سوئی که اقدام متفقين روی کارعمومی 

ر انگليس در رويه خود مقاومت و معهذا سفي. خواهد داشت به بقاء خود ادامه دهد
معهذا سفير انگليس در رويه خود مقاومت و ايستادگی . ايستادگی سخت نشان می دهد

سخت نشان می دهد زيرا لندن او را به علت شرايط مساعدتری که پيشنهاد کرده بود 
مورد  توبيخ و مالمت قرار داده و او شرايط مساعدتر را در موقع بروز حادثه ای که 

 .آنرا به اطالع  رسانيدم پيشنهاد  نمود  ١٣٠ر گزارش شماره د
وزير امور خارجه ايران که هم اکنون سفارت آمريکا را ترک گفت هيچگونه اميدی 

او احساس می کند که  کابينه مجبور به استعفا . برای دولت و مردم احساس  نمی کند
او حتی بيمناک است که  .خواهد شد و  اوضاع در هم و برهم و آشفته خواهد گرديد

 .تهران تحت اشغال قوای متفقين  در آيد
. اوضاع تهران آرام است. دولت بنظر وزير امور خارجه ايران وضع متزلزلی دارد 

 .بعد از ظهر ادامه دارد ٩حکومت نظامی  و منع عبور و مرور از ساعت 
 در يفوس  

 
ان به وزير امور خارجه قسمتی از گزارش تلگرافی دريفوس سفير آمريکا در اير*

  آمريکا
 

روز (  ظهر  ١٢ساعت   - )   ١٣٢٠شهريور   ٢٨(  ١٩٤١سپتامبر   ١٩ –تهران 
 )صبح  دريافت  شد ١٠: ٣٠سپتامبر  ساعت  ٢١

سفير انگليس بمن اطالع داد که او وسفير کبير شوروی  دستور دريافت  -  ١٥٨ 
رضا شاه ( اه  جديد  به جانشينی  داشته اند که موافقت  دولتهای خود را با سلطنت  ش

 .اعالم دارند) 
مجلس بطور غير رسمی موافقت خود را با دولت جديد ابراز داشته و بی شک وقتی  

 .                    ً                                               که  دولت  جديد  رسما   معرفی  می شود  رأی  اعتماد  به دولت خواهد داد
ده که  شاه جديد تحت قوانين موجود  فرمان عفو عمومی  صادر  کرده و  وعده  دا 
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برای مواردی  که مشمول  قوانين  موجود  نمی شود  لوايح  قانونی  مخصوص  
  ١٣٣به گزارش  شماره ) ( اححد نخجوان( کفيل  سابق  وزارت  جنگ . بگذراند 

 .هم اکنون  آزاد  شده است)  اين جانب  رجوع شود
... ی آوردمجلس اعالم داشت که اقداماتی برای تجديد نظر  رد انحصارات  بعمل م

کنسول  انگليس  در تبريز به سفارت خود اطالع می دهد که روسها در تبريز به 
در اين  . ارامنه و عناصر تجزيه طلب  ديگر  الاقل  روی  موافق نشان می دهند 

مورد  مطلب جالب و پرمعنی اين است  که سفير  کبير  شوروی   به وزير 
بات مجلس تجديد گردد و در سراسر ايران امورخارجه ايران توصيه  کرده  که انتخا

 .به حکومت  محلی اختيارات بيتشری  داده شود
سفير  انگليس به دولت ايران فشار آورده  که پيک سياسی و مزايای  تلگرافی  

      ً                                           او حقا  معتقد  است که از  اين مزايا  برای کمک  به .  سفارت ژاپن  را ملغی  کند
 .بعمل می آيددولتهای  محور  سوء استفاده  

  دريفوس  
 
تلگراف کوردل هال  وزير  امور خارجه  آمريکا  به دريفوس سفير  آمريکا در *

  ايران
 

 بعد از ظهر   ٧ساعت  –)  ١٣٢٠دوم مهر  (  ١٩٤١سپتامبر   ٢٥ –واشنگتن 
  ٢٨(  ١٩٤١سپتامبر   ١٩شما مورخ    ١٥٨گزارش  شماره  )  در پاسخ(  – ٩٦

 )١٣٢٠شهريور 
ن دولتهای شوروی و انگليس شاه جديد را برسميت شناخته اند وزارت  امور چو  - ١

شما اجزاه داريد بنا به . نيز چنين نکند) امريکا( خارجه  دليلی نمی بيند که اين دولت 
اختيار و تشخيص خود اقدامات  مقتضی  بعمل  آوريد  که نسان دهد اين دولت  شاه 

 .را برسميت می شناسد
است  راجع به ابراز عالقه روسها نسبت به ارامنه و نهضت های   خواهشمند  -  ٢

تجزيه  طلب ديگر و اينکه آيا قرائتی وجود دارد که نشان می دهد  بين اين قبيل 
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فعاليت های وشوروی و مواثيق و اطمينان هائی که شوروی راجع به تمايمت ارضی 
 .مطلع  نمائيد                                                     ً ايران داده است تباين وجود دارد وزارت خارجه  را کامال  

 کوردل هال 
 

   – ٠٠/  ٧١٨٣تلگراف  شماره الف 
٨٩١   

 
  کبير آمريکا در شوروی  سفيراستاينهاردت به آمريکا خارجه تلگراف  وزير امور* 
 

 بعد از ظهر  ٧ساعت  –) ١٣٢٠دوم  مهر (  ١٩٤١سپتامبر  ٢٥ - واشنگتن  
خارجه اطالع داده که روسها در در تهران به وزارت ) امريکا( سفارت   -  ١٠٧٨

منطقه اشغالی خود در  ايران  نسبت به ارامنه و افراد ديگر نهضت های تجزيه طلبی 
 .الاقل روی  موافق نشان  می دهند

خواهشمند است هرگونه اطالعی که در اين باره بدست می آوريد وزارت امور  
رائتی وجود دارد که داللت بکند               ً                                   خارجه  را کامال   در جريان بگذاريد و به بينيد آيا ق

که شورويها داخل در فعاليت هايی  شده اند که با تضمين و تعهد آنها مبنی بر احترام 
 .تماميت ارضی ايران منافات داشته باشد

 وزير امور خارجه  –کودل هال 
 تلگراف  دريفوس  سفير امريکا  در ايران  به زوير  امور خارجه  امريکا*

برانگليس نسبت به وضع دشوار ايران که ناشی از اشغال شمال اين سپتام٢٦ - تهران
وی تلگرافهای خود به لندن و . بسيار مضطرب است. کشور بوسيله  روسها می باشد

مسکو شرح داده که وضع  اقتصادی ايران بد و نامطلوب است و اکنون از در آمد 
و پر اهميت شمالی                                      ً                خود و خوابار و محصوالت ديگری که سابقا  از استانهای غنی

 .دريافت می کرد محروم  مانده است
او صريح و بی پرده بمن اظهار داشت که وی تصور نمی کند که وضع نامطلوب 

اوضمن بيان خسارات و زيانهائی که به . کنونی بتواند  مدت  مديدی دوام پيدا کند
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ضع ايران بعالوه من تصور  نمی کنم تا اعاده و«:ايران وارد می شود اظهار داشت
به حال عادی  انگليسها  بتوانند از خط  آهن و وسائل  حمل و نقل ايران  بنحو  مؤثر  

 ». استفاده  کنند
او به عنوان مثال مداخله اخير شوروی ها را در مورد حمل کنف از طرف انگليسيها 
به روسيه ذکر  کرد و گفت سربازان شوروی در شمال ايران بنزين هائيی را که در 

 .يونها حمل می شد توقيف کردندکام
گفت کارخانجات ايران به علت فقدان مواد خام به حال تعطيل در آمده  و خوابار کم او 

با اينکه از ورود روسها به ايران . شده  و کسب  و کار داد و ستد متوقف گرديده است
رقراری يکماه می گذرد کوششی از جانب  آنها برای برای برقراری مجدد ارتباط و يا ب

سفيرانگليس به عنوان مثال اظهار داشتکه تبريز چهار خط  . داد و ستد بعمل نيامده است
تلگراف دارد و با اينکه روسها فقط دو خط از چهار خط  را مورد استفاده قرار می 

     ً     ظاهرا  بين .  دهند معلوم نيست چرا روی دو خط ديگر ارتباط مجدد بر قرار نشده است
وری روسها همکاری وجود نداردد و سروکار داشتن با هر يک مقامات نظامی و کش

سفير انگليس يک رشته گزارشهای کنسولی . از آنها بسيار پيچيده و بغرنج می باشد
 .انگليس را در تبريز بمن نشان  داد

کنسول انگليس در اين گزارشها اوضاع اين ناحيه را بسيار غم انگيز توصيف  کرده  و 
ساخته که درهای زندان  باز  شده و خانه های مردم  و از جمله خاطر نشان 

محصوالت آنها بتصرف روسها  در آمده و دسائس سياسی آغاز شده و اراذل و اوباش 
بغارت و چپاول  پرداخته اند و روسها نسبت به عناصر تجزيه طلب روی موافق نشان 

پزشک ميسيسون مذهبی  - معهذا بايد اين نکته را تذکر دهم  که دکتر کوچران . می دهند
آمريکا که تا چند روز پيش در تبريز بود وضع آنجا را با بيان معتدلتری  شرح می 

او اعتراف می کند که در ابتدا اراذل و اوباش ارمنی و ترک دست به غارت زده . دهد
ً                                                 و مخصوصا  محل سکونت  آلمانيها و خانه های ايرانی های فراری  را ) به تهران(         

 .چپاول  کردند
. آمريکا که تا چند روز پيش در تبريز بود وضع آنجا رابا بيان معتدلتری شرح  می دهد

او اعتراف  می کند که در ابتدا ارذل و اوباش ارمنی و ترک دست  به غارت  زده و 
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را ) به تهران(       ً                                                    مخصوصا  محل سکونت  آلمانيها  و خانه های  ايرانی های  فراری 
 .چپاول  کردند
می دارد که وضع از لحاظ امنيت عمومی بطور کلی خوب است و معهذا اظهار 

 .سربازها تحت  انضباط  می باشند
گزارش ناظران ديگر را تأييد می کند به اين  ) دکتر کوچران( با تمام اين احوال وی 

معنی که دسيسه  و توطئه رواج  کامل دارد و روسها نسبت به تمايالت ارامنه و 
دراين مورد همانطور که .     ً                         علنا   روی  موافق نشان می دهند عناصر ديگر  تجزيه طلب

اطالع دادم سفيرکبير  شوروی  به ايرانيها  توصيه  کرده که  ١٥٨در گزارش شماره 
 .استقالل  داخلی  بيشتری  بدهند)  به  استانها(انتخابات را تجديد  کنند و

ارد اين است که نظر شخص من بر اساس تحقيقاتی که بعمل آمده و هنوز ادامه د
نيروهای شوروی  تحت انضباط می باشند و امنيت عمومی بطور شايسته برقرار 

منابع ايرانی گزارش می دهند که روسها چندين بار در قزوين دست به چپاول و . است
معهذا از لحاظ . غارت و آدم کشی زده اند ولی من نتوانسته ام صحت  آنها را تأييد کنم

روسها  بادسائس و توطئه های سياسی خود . ی بی نگرانی استسياسی و اقتصادی جا
و خوداری از استقرار مجدد ارتباطات و بر قراری کسب و کار و داد وستد نه فقط  
خسارات و زيانهای فراوانی به ايران وارد می کند بلکه از تعهد خود مبنی بر احترام 

ها تضمين و تعهد بريتانيای کبير ايراني. تماميت ارضی و استقالل ايران عدول می نمايند
به آن اشاره شده به طيب خاطر مورد قبول قرار می دهند   ٩٥را که در نامه  شماره 

.        ً                                                                     ولی جدا  حق دارند که نسبت بمواعيد مشابه  از جانب روسها شک و ترديد داشته باشند
ا  از نظريات سفيرانگليس که در فوق ذکر شد نمی توان  تشخيص  داد که انگليسيه

 .نسبت به وعده های  متفق خود چقدر کم اعتماد  می باشند
                                                                   ً شادی  وزرات خارجه مايل باشد که  در کنفرانس مسکو از دولت و روسيه جدا  

دست (!) خواستار شود که  از مداخالت خود در زندگی سياسی اين کشور بدبخت
اشکال  و موانع                 ً                                              بردارد و يا اقال  برای اعاده ارتباطات  و داد و ستد به حال عادی 

 . نتراشد
  دريفوس 
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   ٨٩١ – ٠٠/  ١٧٨٧تلگراف  شماره 

 
گزارش  تلگرافی  دريفوس سفير  امريکا  در تهران  به وزير  امور خارجه *

  آمريکا
 
 )ظهر  ١٢ –)  ١٣٢٠مهر   ٦(  ١٩٤١سپتامبر   ٢٨ –تهران (

امور وزارت  ٩٦اين جانب و تلگراف شماره  ١٦٧پيرو گزارش شماره  – ١٧١
خارجه، ديروز  وزير امور خارجه ايران به يان جانب اظهار داشت که  وضع 
. نامطلوب سياسی و اقتصادی ايران در حال حاضر افکار او را مستقرق کرده است

او می گويد ايران هر تقاضائی را که به رغبت قبول  کرده  با تقاضاها و توقعات 
ديگران  می پرسند متفقين چه وقت  به نمايندگان مجلس و .  جديدی مواجه شده است

تقاضا و توقعات خود خاتمه خواهند داد و چه موقع به ايران برای رهائی  در 
در تعقيب اين گفتگو  سفير انگليس به .  مشکالت  خود کمک محسوس خواهند  نمود

من اطالع داد  که دولت متبوع  او در  صدداست يک طرح پيمان اتحاد به ايران 
کند در اين پيمان تضمينات قطعی و کمک  های مهمی به ايران داده خواهد پيشنهاد 

ژنرال سر در چی  بالدويول فرمانده  کل قوای انگليس ( از طرف ديگر و يول . شد
در اينجا مشغول مذاکرات است و از جمله برای عقب نشينی قوا از ) در هندوستان

و از جمله با تبريز ارتباط  تلگرافی با تمام نقاط شمال ايران . تهران مذاکره می کند
 .     ً                 مجددا   برقرار  شده است

در همان حال که انگليسيها به کمک به ايران و انجام تعهدات رسمی خود ابراز تمايل 
می کند روسها   به تبليغات خود اداره می دهند و يکی از جرايد روسی که به فارسی 

اين روزنامه . روسی منتشر می کند منتشر می گردد تبليغات» انديشه مردم« و بنام 
در يکی از شماره های اخير خود به گرانی  قيمت ها اشاره کرده و می نويسد مردم 
. کی خواهد توانست به زندگی مسکنت بار خود خاتمه داده و مثل آدم زندگی کنند

همين روزنامه  کاريکاتوری از شاه سابق چاپ کرده و دولت فروغی را بباد انتقاد 
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ه  و توجه عمومی را به وضع سعادت بار کشورهای متحد جلب می کند و گرفت
 )جمله ناقص است( اصرار دارد  که آنها   صورت اشتراکی  پيدا کنند 

با اينکه در شهرها امنيت عمومی بوسيلۀ قوای اشغالی برقرار است  در مناطق  
         ً ت و ظاهرا  همه جا  شايع اس.  روستائی  وضع  امينت  عمومی رو به قهقرا است

درست است که در ميان ايالت و عشاير  خاصه ميان کردهاو لرها که از قوای ايران 
فوايد و مزايای  . اسلحه بدست آورده اند اغتشاش و بی نظمی  حکمفرماست

بزرگترين موفقيتت  شاه سابق يعنی مطيع و منقاد ساختن ايالت  و عشاير  ممکن 
اقدامات مجددانه ای از جانب ايرانيها بعمل آيد   است  بزودی از بين  برود مگر اينکه

و احتمال  دارد  ايرانيها   با توجه به وضع  ضعيف و ناتوان  کنونی خود  از قوای  
 )١. (تقاضای  کمک و مساعدت  کنند)  و برای اين منظور (  اشغالی 

  دريفوس  
 

  :توضيحات و مآخذ   
 ١٣٧١ - جلد پنجم ، انتشارات پانوس -  »نخست وزيران ايران« جعفر مهدی نيا  –١  

 ٥٩٥-   ٦١٢نگاه کنيد به صص  –
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 نهمفصل 
  

  قدرت های بزرگ و اشغال ايران در جنگ دوم جهانی
  

قدرت های بزرگ و اشغال ايران در «حسين آباديان در مقاله تحقيقی خود در بارۀ 
 : اينگونه  شرح داده است»  جنگ دوم جهانی  

نيروهای نظامی شوروی و انگليس از شمال و جنوب تماميت  ١٣٢٠در شهريور   
بهانه آنها برای اين حمله سراسری، . ارضی ايران را نقض و کشور را اشغال کردند

در اين مقاله داليل . بحث روابط ايران و آلمان و فعاليت های فاشيستی در کشور بود
ر اساس اسناد ديپلماتيک، ماهيت سلطه جويی اصلی حمله متفقين به ايران ارزيابی و ب

واقعيت های داخلی ايران، نقش فعاليت های ضد . روس و انگليس روشن خواهد شد
جاسوسی و جنگ روانی برای آماده سازی افکار عمومی برای حمله به ايران از 

ايران، قدرتهای بزرگ، : كليدواژه ها. جمله موضوع های مطرح شده در اين مقاله اند
مقدمه  اشغال ايران در جنگ دوم . نگ دوم جهانی، آلمان نازی، انگليس، شورویج

جهانی از سوی دو قدرت بزرگ آن روزگار يعنی انگليس و شوروی و نيز پيوستن 
آمريکائی ها به آنان در حدود يک سال بعد، در زمره بحث برانگيزترين مباحث 

کتاب هايی فراوان نوشته شده، اما  در اين زمينه مقاله ها و. تاريخ معاصر ايران است
اين آثار به پشت پرده و سناريوی جنگ روانی و عمليات پنهان قدرت های بزرگ 

به . کمتر پرداخته و از اسناد وزارت امور خارجه ايران چندان استفاده نکرده اند
همين دليل با وجود گذشت بيش از شصت و پنج سال از آن حادثه، هنوز بسياری از 

به راستی انگيزه اصلی . حمله متفقين به ايران در هاله ای از ابهام قرار داردابعاد 
قدرت های بزرگ از اشغال ايران چه بود؟ آيا دليل آن عمليات گرايش ايران به آلمان 
نازی بود يا اين امر بهانه ای برای توجيه عمليات بر ضد استقالل و تماميت ارضی 

شاخصه های اصلی فعاليت های نازيستی را يکی کشور مستقل بود؟ اگر يکی از 
 –آن گونه که غربی ها مدعی اند  –عمليات ضد يهودی ايران به شمار آوريم 
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وضعيت يهوديان ايران بر اساس اسناد محکم دولتی آن زمان چگونه بود؟ نقش 
؟ نفت چه تاثيری در اين عمليات جاسوسی و ضد جاسوسی در اشغال ايران چه بود

گر ايران به آلمان نازی گرايش داشت، چرا ارتش در دوره رضا شاه حادثه داشت؟ ا
کوچک ترين عملياتی در برابر اشغال کشور انجام نداد؟ به راستی چرا ارتش ايران 
از هر گونه عملياتی فروماند؟ اين مقاله می کوشد بر اساس اسناد وزارت امور 

يگر به پرسش های باال خارجه و سازمان اسناد ملی ايران و برخی منابع معتبر د
قدرت های بزرگ بارها از چنين بهانه هايی برای نقض تماميت ارضی و . پاسخ دهد

پس انديشيدن در ماهيت اين . استقالل کشورهای کوچک يا ضعيف بهره برده اند
حادثه پرده ای ديگر از بازی های قدرت های بزرگ در ارتباط با کشورهای عقب 

ی سازد و ساز و کار حاکم بر مناسبات جهانی را در نگه داشته شده را آشکار م
متفقين و زمينه سازی اشغال ايران   در پی .١. معرض ديد خوانندگان قرار می دهد

مظفر اعلم، وزير  ١٣١٨شهريور  ٨/ ١٩٣٩آگوست  ٣٠حمله آلمان به لهستان در 
در  امور خارجه وقت، ضمن فرستادن يادداشت برای همه نمايندگان سياسی ايران

اين تصميم دولت به ) ١.(خارج از کشور، بی طرفی ايران را در جنگ اعالم کرد
در اين مقطع دو قدرت . سفارتخانه های شوروی و انگليس در تهران نيز ابالغ شد

بزرگ واکنشی نشان ندادند، زيرا منافع آنان به طور عام و منافع انگليس به طور 
روری هم که بر اساس عهدنامه مولوتوف شو. خاص هنوز در ايران تهديد نشده بود

ريبن تروپ با آلمان نازی قرار داد عدم تعرض بسته بود، با سياست بی طرفی  –
پس از گذشت دو ماه از اين اعالم موضع، افسر جوانی به نام . ايران مخالفت نکرد

محسن جهانسوزی همراه برخی ديگر از افسران و نيروهای نظامی به اتهام فعاليت 
فع آلمان نازی دستگير و پس از محاکمه در دادگاه صحرايی در دوازدهم مارس به ن

از سويی سيف . به جوخه مرگ سپرده شد ١٣١٨اسفند  ٢١برابر با  ١٩٤٠
عبدالرحمان سيف آزاد که به فعاليت های فاشيستی مشهور بود در هندوستان دستگير 

نان خواست در آزادی وی از سيف آزاد نامه ای به مقام های ايرانی نوشت و از آ. شد
زندان انگليسی ها کوشش کنند، اما به دستور شخص رضا شاه با آزادی وی مخالفت 

در عراق کودتايی به رهبری رشيد  ١٣١٩فروردين  ١٢/ ١٩٤٠در اول آوريل . شد
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وزير امور خارجه آلمان، بی درنگ ) ٢(عالی گيالنی روی داد که فون ريبن تروپ،
اعالم کرد و گفت که دولت متبوعش از مبارزه های ملت عراق  حمايت خود را از آن

حقيقت امر اين بود که نازی ها چندان تمايلی به . بر ضد انگليس جانبداری می کند
استقالل و تماميت ارضی کشورهای منطقه نداشتند بلکه در پی دست يابی به منافع 

رآورند؛ همان کاری که انگليسی نفتی آنها بودند تا با تکيه بر آن، انگليس را به زانو د
پس از اين زمان سياست های انگليس در . ها در جنگ اول جهانی با آنان کرده بودند

تحوالت عراق انگليسی ها را وحشت زده کرد، به همين دليل . مورد ايران تغيير کرد
 ١٣١٨آذر /  ١٩٣٩، سفير کبير انگليس در تهران که در دسامبر )٣(سرريدر بوالرد

ايران شده بود، در ديدار با جواد عامری، کفيل وزير امور خارجه ايران، از  وارد
بوالرد نخستين . مسائلی که در مرزهای غربی ايران وجود داشت، ابراز تأسف کرد

جرقه بحران را در اين زمان زد؛ او به عامری گفت که نگران است مبادا جاسوسان 
بوالرد . بحران عراق را طوالنی تر کنندآلمانی مقيم ايران به آن سوی مرز بروند و 

وی می خواست . توضيح داد که هدف آلمانی ها دست يافتن به نفت ايران است
واکنش طرف گفتگوی خود را دريابد، اما عامری بی درنگ پاسخ داد که ايران به 

ايران برای اينکه به سياست ) ٤.(سياست بی طرفی خود در جنگ ادامه خواهد داد
د ادامه دهد، در پاسخ به نامه وزارت امور خارجه عراق پس از بی طرفی خو

کودتای گيالنی که خواسته بود، دولت ايران مانع ورود کشتی های جنگی انگليس به 
اروند رود شود، اين امر را مغاير سياست بی طرفی دولت متبوع خود دانست و آن 

ی انگليس جنگ جالب آنکه درست در همين زمان روزنامه ها) ٥. (را رد کرد
تبليغاتی گسترده ای را بر ضد ايران به راه انداختند که گويا ايران نيز مانند عراق 
آماده کودتاست و پس از عراق نوبت اين کشور خواهد شد و آلمان به منابع نفت ايران 

اين روزنامه ها در يک جنگ روانی حساب شده افزايش . چشم طمع دوخته است
اين ) ٦.(انی مقيم ايران را گواهی بر مدعای خود عنوان کردندجهانگردان و اتباع آلم

گزارش ها مستند به اطالعاتی بود که ميس نانسی لمبتون، مأمور چيره دست 
اينتليجنس سرويس که در پوشش وابسته مطبوعاتی سفارت بريتانيا در تهران فعاليت 

هايی درباره وظيفه لمبتون اين بود که گزارش . می کرد، به کشورش می فرستاد
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وی خطر . فعاليت های آلمانی های مقيم ايران تهيه و مسئوالن کشورش را آگاه کند
حضور آلمانی ها را در ايران بيش از آنچه بود نشان می داد و با فرستادن گزارش 

روزنامه های انگليسی اين . های خود، جو ناآرام بريتانيا را برانگيخته تر می کرد
. کردند و سبب افزايش جنگ روانی بر ضد ايران می شدند گزارش ها را منتشر می

برای نمونه خبرنگار منچستر گاردين در قاهره از حضور هزاران آلمانی در ايران 
خبر می داد که به عنوان تاجر، جهانگرد و يا مامور مخفی در امور فنی و راه سازی 

افسران اطالعاتی می  اين خبرنگار بيشتر آلمانی های مقيم ايران را. کار می کردند
خواند که اخبار محرمانه را جمع آوری می کردند و به تدارک ستون پنجم نازی ها 

اينکه روزنامه ها و سرويس اطالعاتی انگليس خطر آلمان . در ايران مشغول بودند
را بزرگ نمايی می کردند تازگی نداشت، حتی پيش از جنگ اول جهانی اين 

خارجی کشور متبوع خود سهمی بسيار ايفا کرده سرويس در هدايت سياست های 
جنگ اطالعاتی، توليد وحشت همراه با ارائه ضد اطالعات، و بزرگ نمايی . بود

در اين ) ٧.(دشمنان خيالی، هميشه در وقوع نبردهای دوران ساز نقش داشته است 
ت که دوره دولت انگليس که از امکانات و استعداد ارتش ايران آگاه بود، بيم آن داش

خبرنگار . در صورت حمله کشوری ديگر، منافع نفتی اش در خوزستان به خطر افتد
منچستر گاردين بر اين باور بود ايران يکی از بزرگ ترين کشورهای صادر کننده 
نفت است و خطر نفوذ آلمانی ها در ارکان تصميم گيری اين کشور بيش از پيش بر 

ن اين اخبار را تکذيب می کرد، اما در هر ايرا) ٨.(نگرانی های انگليس می افزايد
لمبتون، وابسته مطبوعاتی سفارت بريتانيا در تهران، . حال فضا به شدت ناآرام بود

او آمار ! مدعی بود هفتاد درصد طبقات متوسط و مرفه شمال تهران طرفدار آلمان اند
جب نفر عنوان می کرد و آن را مو ٢٠٠٠تا  ١٧٠٠آلمانی های مقيم ايران را 

بسياری از اين آلمانی ها يهوديان مهاجر بودند که در دوره . نگرانی می دانست
به گفته لمبتون بسياری از . زمامداری هيتلر به دستور رضا شاه وارد کشور شدند

او گزارش می داد . آنان از آغاز جنگ وارد ايران شده بودند و گويا تاجر هم نبودند
ثر حادثه ای تهديد شود، احتمال اينکه آلمانی ها اگر ثبات حکومت مرکزی ايران در ا

به گفته او جاسوس های آلمانی مقيم . محرک يک کودتا شوند دور از انتظار نيست
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بر اساس گزارش ) ٩. (ايران برای پيش بردن اهداف خود پول فراوان خرج می کنند
ز سياست بی های لمبتون، روزنامه های انگليس نوشتند که با وجود آن که شاه ايران ا

طرفی حمايت می کند، در درون ارتش ايران هسته های مقاومتی از عوامل ايرانی 
نازی ها وجود دارد که مقدمات کودتايی را فراهم آورده اند و بعدها شايعه شد 

اين شايعه ای بی ) ١٠.(شوروی و انگليس اين کودتا را به مقام های ايرانی لو داده اند
ی بريتانيا به منظور ايجاد وحشت عمومی برای توجه به اساس بود که روزنامه ها

اگر سطح روابط ايران با شوروی و . مسئله ايران در سطح جهانی مطرح می کردند
انگليس در حدی بود که بريتانيايی ها توطئه کودتای ستون پنجم نازی ها را لو دهند، 

در ايران وجود داشت؟ چه نيازی به اين همه شايعه پراکنی درباره فعاليت آلمانی ها 
اگر ايران و انگليس با شوروی تا اين اندازه تبادل اطالعات داشتند، پس بی گمان 
روابطی صميمانه ميان طرفين وجود داشته و اين همکاری تا سطح همکاری های 

با وجود اين ايران طرف اعتماد قدرت های بزرگ . اطالعاتی نيز افزايش يافته بود
افزون بر اين که ايران به ادعای . لر بود و نه بر عکسدرگير جنگ بر ضد هيت

اکنون اين . روزنامه های انگليس توطئه کودتای دروغين را هم خنثی کرده بود
پرسش مطرح است که اگر ايران به آلمان نازی گرايش داشت، چرا بايد بر ضد 

ها  دولت آن کشور کودتايی به کارگردانی نازی ها صورت می گرفت؟ اين ها و ده
پرسش ديگر بی پاسخ باقی می ماند و گوش شنوايی برای شنيدن حقايق وجود نداشت 
و قدرت ها با جنگ اطالعاتی که راه انداخته بودند به فضای بحران دامن می زدند؛ 
ّ                            گزارش های دروغ خانم لمبتون لحظه به لحظه بر جو  ناآرام دامن می زد و افکار                                              

با وجود اين روزنامه های انگليس شايعه . دعمومی را بر ضد ايران تحريک می کر
حتی می گفتند در اين کودتا برخی از افسران . کودتا در ايران را پوشش می دادند

جوان و رقاصه های کاباره ها نيز شرکت داشته اند که دستگير شده و آماده محاکمه 
اصه ها اما هرگز گفته نشد اين چه کودتايی است که رق) ١١.(در دادگاه نظامی اند

عامل انجام آن بودند؟ از آن مهم تر هرگز نام و نشان افسران جوان فاش نشد زيرا 
پس از اين که متفقين ايران را اشغال کردند، باز هم . اصل موضوع واقعيت نداشت

به راستی اگر در ايران کودتايی . هرگز از اين موضوع اساسی سخنی به ميان نيامد
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متفقين حتی پس از اشغال کشور، دست کم برای در حال شکل گيری بود، چگونه 
توجيه حمله خود از آن سخنی به ميان نياوردند؟ دولت ايران شايعه های نفوذ آلمانی 
ها را تکذيب می کرد، اما فضای مطبوعاتی به گونه ای مسموم شده بود که حتی 

: فت آنتونی ايدن، وزير امور خارجه بريتانيا، بر اساس گزارش های لمبتون می گ
افرادی را که آلمانی ها به عنوان جهانگرد، مهاجر و يا صنعتگر وارد ايران می 
کنند، از عوامل نازی ها هستند و تهديدی بزرگ بر ضد بريتانيا به شمار می 

ايران باز هم اين تبليغات را اغراق آميز ارزيابی کرد، گر چه ديگر تأييد ) ١٣.(روند
ده بود زيرا اينک از اشغال کشور حدود دو هفته می و تکذيب مقام های ايرانی بی فاي

حال انگليسی ها می گفتند شمار نيروهای آلمانی مقيم ايران مهم نيست، مهم . گذشت
اين است که آنان به دليل فرستادن اطالعات محرمانه برای مقام های نازی در برلين 

لبی بودند و يا اهميت کيفی دارند، اما هرگز توضيح ندادند اين اطالعات چه مطا
نخست اينکه می دانست ارتش رضا : هستند؟ به واقع انگليس نگران دو موضوع بود

شاه که برای سرکوب کردن نيروهای داخلی و استقرار امنيت با هدف سرمايه گذاری 
خارجی به ويژه در مسئله نفت شکل گرفته، برای سرکوبی نيروهای داخلی بسيار 

نگرانی دوم اين . يارويی با دشمن خارجی را نداردمطلوب است؛ اما هرگز توان رو
بود که آلمان از راه نزديک شدن به مرزهای ايران و افغانستان می توانست منافع 

البته بريتانيا بيشتر نگران از دست دادن . امپراتوری بريتانيا را در هند به خطر اندازد
يعنی به از دست دادن شوروی هم نگرانی مشابهی داشت، . منافع نفتی خوزستان بود

شوروی و انگليس که به هنگام حمله هيتلر به لهستان در . منابع نفت باکو می انديشيد
برابر موضع بی طرفی ايران سکوت کرده بودند، پس از آنکه هيتلر عهدنامه خود با 
شوروی را با حمله به اين کشور نقض کرد و بيم آن رفت که منابع نفتی باکو و ايران 

 .  افتد، آشکارا سياست های خود را درباره ايران تغيير دادندبه خطر 
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 مواضع شوروی و اشغال ايران     

 
يک قرارداد جديد بازرگانی ميان ايران و آلمان  ١٣١٩آذر  ٨/ ١٩٤٠نوامبر  ٢٩در 

بر اساس اين قرارداد سطح مبادله های تجاری ميان دو کشور افزايش می . امضا شد
تا اين زمان ميان . يافت و بيش از نيمی از واردات ايران از آلمان انجام می شد

؛ بر اساس قراردادی که فون ريبن شوروی و آلمان قرارداد صلح وجود داشت
تروپ، سفير وقت آلمان در شوروی، با مولوتوف، وزير امور خارجه اين کشور، 

به همين دليل . منعقد کرده بود، دو طرف متعهد شدند به خاک يکديگر تجاوز نکنند
تا هنگامی که ميان شوروی و . بيشتر واردات ايران از راه شوروی ترانزيت می شد

برقرار بود، روس ها هرگز از فعاليت ستون پنجم نازی ها در ايران  آلمان صلح
اوضاع هنگامی . سخنی به ميان نياوردند و انگليس پيشگام تبليغات در اين زمينه بود

آلمان با وجود قرارداد با  ١٣٢٠خرداد  –ارديبهشت / ١٩٤١ناآرام شد که در ژوئن 
ای، سفير کبير ايران در مسکو،  دمحم ساعد مراغه. شوروی به اين کشور حمله کرد

با فرستادن يادداشتی به مولوتوف، باز هم بی طرفی ايران را در اين جنگ اعالم 
در حقيقت با اينکه جنگ آلمان بر ضد شوروی ربطی به ايران نداشت، ) ١٤. (کرد

آلمان به سرعت . روس ها ديگر نمی توانستند موضع بی طرفی ايران را تحمل کنند
سترده از شوروی را اشغال کرد و به پيشروی در اعماق خاک اين بخش هايی گ

ظاهر امر اين بود که نازی ها تصميم داشتند منابع نفتی قفقاز را . کشور ادامه داد
تصرف کنند و راهی ايران شوند؛ البته از سياست بی طرفی ايران رضايت نداشتند و 

ه کند و هيتلر را در نقشه های بيشتر مايل بودند ايران از جبهه جنوب به شوروی حمل
اگر نازی ها ايران را تصرف می کردند منافع انگليس از دو سو . خود ياری دهد

نخست از دست دادن منابع نفتی خوزستان که در تصرف شرکت نفت . تهديد می شد
انگليس و ايران بود و هم چنين هندوستان که هنوز مستعمره انگليس بود با خطر 

دولت بريتانيا از ايران خواست به سياست بی طرفی خود پايان . جدی مواجه می شد
هدف ) ١٥.(دهد و امکان ورود نيروهای انگليسی، هندی و روسی را فراهم سازد
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آنان اين بود که از مناطق شمال غربی ايران جبهه ای بر ضد آلمان گشوده شود و از 
برای پاسداری از  انگليسی ها. پيشروی اين کشور در خاک شوروی جلوگيری کنند

                                                                   ّ      منابع نفتی خود در جنوب ايران و روسها بر اساس بند نوزدهم قرارداد مود ت سال 
بر . ، از دولت ايران خواستند سياستی فعال را به نفع متفقين در پيش گيرد١٩٢١

                           ّ                                           اساس اين بند از عهدنامه مود ت، اگر دولت سومی به ايران يا شوروی حمله می 
رضا . بايد به دولتی که به او حمله شده بود کمک می نمود کرد، هر کدام از طرفين

شاه با اين پيشنهاد مخالفت کرد و توضيح داد که نگرانی انگليس از حضور آلمانی ها 
در ايران بی معنی است زيرا تعداد آلمانی های مقيم ايران به اندازه ای نيست که 

رانی دنبال اهداف ويژه نگرانی ايجاد کند مگر اينکه بريتانيا در پوشش اين نگ
در پی خودداری رضا شاه از اخراج آلمانی های مقيم ايران، دولت ) ١٦.(باشد

منصور پس از برکناری . شوروی يادداشتی را تسليم دولت رجبعلی منصور کرد
به اين  ١٣١٩دکتر احمد متين دفتری از رياست دولت و بازداشت او در يکم تير 

که رضا شاه متين دفتری را به اين دليل برکنار و جالب اين. سمت منصوب شده بود
روس ها هم که . زندانی کرد که مشهور بود از سياست آلمانی ها طرفداری می کند

مايل بودند برای پاسداری از کشورشان تماميت ارضی ايران را زير پا گذارند، 
سياست  مهم نيست که آنان جنگ تبليغاتی و. همسو با انگليسی ها وارد ميدان شدند

ايجاد وحشت و گسترش ضد اطالعات انگليسی ها را باور کرده بودند يا نه؛ مهم اين 
بود که ايران کمر بند امنيتی شوروی برای پيشگيری از هجوم بيشتر ارتش هيتلر 

اسميرنوف، سفير کبير شوروی و تهران، به دولت منصور هشدار داد از . شده بود
متن يادداشت وی تند بود و به منزله دخالت . کند فعاليت نازی ها در ايران جلوگيری

بر اساس اين يادداشت بايد هشتاد درصد . در امور داخلی ايران محسوب می شد
از سوی ديگر دمحم ساعد با سفير کبير انگليس در . آلمانی ها از کشور اخراج می شدند

دو دولت در  شوروی ديدار و نسبت به اين يادداشت اعتراض کرد، اما به او گفته شد
اين زمينه سياستی مشترک را دنبال می کنند و در زمينه اخراج نازی ها روشی 

دفتر مخصوص رضاشاه با فرستادن تلگرافی ) ١٧.(يکسان را در پيش گرفته اند
برای سفارت ايران در مسکو ضمن اشاره غير مستقيم به جنگ روانی و تبليغاتی 
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ها به تحريک انگليسی ها اتخاذ شده است انگليسی ها، يادآور شد سياست وقت روس 
و خاطر نشان کرد اگر ايران از سياست بی طرفی خود دست بردارد خسارت هايی 
جبران ناپذير به کشور وارد خواهد شد و در اصل پذيرش درخواست قدرت ها به 
منزله مخالفت با استقالل و حاکميت ملی کشور است و برای ايران پذيرفتنی 

ها در زمينه تهديد نازی ها و ادعاهای خود درباره فعاليت آلمانی  روس) ١٨.(نيست
اسميرنوف، در يکی . ها در نزديکی مرزهايشان به گفتگو با دولت ايران ادامه دادند

از ديدارهايش با حميد سياح، مدير کل وزارت امور خارجه ايران، يادآوری کرد 
روی فعاليت دارند و اعمال و بيشتر آلمانی های مقيم ايران در نزديکی مرزهای شو

درست چهار ) ١٩.(رفتار آنان اثری سوء در خاک اين کشور بر جای خواهد گذاشت
روز پس از گزارش های نادرست لمبتون درباره شايعه کودتای طرفداران نازی ها 

او . در ايران، اسميرنوف با نخست وزير وقت يعنی رجبعلی منصور ديدار کرد
ر تقديم کرد که بر اساس آن از فعاليت های نازی ها در ايران يادداشتی به نخست وزي

اسميرنوف خواسته پيشين . و روابط خصمانه آنان با شوروی سخن به ميان می آورد
خود را بار ديگر تکرار کرد و از نخست وزير ايران خواست آلمانی های مقيم کشور 

ه آهن، راه های شوسه، را اخراج کند و از آن مهم تر از فعاليت آلمانی ها در را
خطوط تلگراف و تلفن، دستگاه های بی سيم و ديگر مراکز اقتصادی جلوگيری کند و 

اسميرنوف قول داد در صورتی که ايران اين نيروها را . مراقب فعاليت آنان باشد
سر ) ٢٠.(اخراج کند، روس ها به جای آنان، کارشناسان تبعه اين کشور را اعزام کند

يز يادداشتی را که رنگ و بوی اولتيماتوم داشت به دولت ايران تقديم ريدر بوالرد ن
دولت ايران هم اطالع داد هر پيشنهادی که خالف سياست بی طرفی کشور . کرد

از سويی در پی اين ) ٢١.(باشد و حق حاکميت ملی را پايمال کند، پذيرفتنی نيست
ای، سفير کبير ايران، با اولتيماتوم، در مسکو گفتگوهايی ميان دمحم ساعد مراغه 

طرف شوروی انجام گرفت و ادعا شد هشتاد درصد آلمانی های مقيم ايران به دسيسه 
چينی بر ضد شوروی مشغول اند و اگر پليس ايران اندکی دقت کند می تواند آنان را 

گفته شد هدف روس ها افرادی هستند که به جاسوسی می پردازند . شناسايی نمايد
آلمانی های مقيم ايران بدبين نيستند، پس دولت ايران بايد اين عده را وگرنه به همه 
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درباره اين فعاليت های جاسوسی ) ٢٢.(ساعد اين پيشنهاد را رد کرد . اخراج کند
سندی ارائه نشد، حتی پس از اينکه بيگانگان کشور را اشغال کردند، باز هم 

منظور اين نيست . نادرست بودجاسوسان آلمانی شناسايی نشدند، زيرا قضيه از پايه 
که در کشور هيچ گونه فعاليت جاسوسی و ضد جاسوسی به نفع آلمان وجود نداشت، 
بلکه اين فعاليت ها ناچيزتر از آن بود که موجب لشکرکشی دو قدرت بزرگ آن 

بعدها به فعاليت های اين عده در همين مقاله اشاره . زمان به کشوری مانند ايران شود
واقعيت امر اين بود که هم زمان با اولتيماتوم شوروی و انگليس به . خواهيم کرد

هدف نازی ها . ايران، آلمان در جبهه جنوب همسايه شمالی ايران پيشروی می کرد
در اين صورت سرنوشت جنگ می . اين بود که بر منابع نفتی باکو چيره شوند

ن اين بود که ناوگان از سوی ديگر هدف آلما. توانست به نفع نازی ها رقم بخورد
اگر اين امر محقق می شد و ناوگان ياد . جنگی شوروی را در دريای سياه نابود سازد

در حقيقت . شده به تصرف آلمانی ها در می آمد، شکست متفقين دور از انتظار نبود
اين فعاليت ها موجب بی اعتمادی روس ها نسبت به اهداف آلمانی های مقيم ايران 

پراکنی آنان تا حدی بود که گويی هشتاد درصد آلمانی های مقيم ايران شايعه . می شد
پس به همين دليل روس ها نسبت به . مشغول فعاليت جاسوسی بر ضد شوروی اند

ايمنی مرزهای جنوبی خود به شدت حساس شده بودند و فکر می کردند از درون 
به برلين مخابره  ايران و به ويژه از آذربايجان، اطالعات جاسوسی بر ضد شوروی

در آستانه يورش نازی ها به قفقاز، اين احتمال داده شد که از نزديک ترين . می شود
مکان به اين ناحيه يعنی مناطق شمالی ايران، می توان اطالعاتی مهم مخابره کرد 
افزون بر اينکه گفته می شد که از مرزهای شمالی ايران، منابع نفتی باکو بمباران 

. گر اين امر روی می داد سرنوشت جنگ به نفع آلمان رقم می خوردخواهد شد و ا
. انگليسی ها بيشتر اين اطالعات نادرست را در اختيار شوروی قرار می دادند
. سرانجام دو قدرت بزرگ تصميم گرفتند از شمال و جنوب به ايران حمله کنند

سال ها افشا شد،  هجوم متفقين و اشغال ايران   بر اساس اطالعاتی که پس از).٢٣(
روزولت، رئيس جمهور آمريکا و چرچيل، نخست وزير انگليس، نقشه کشيده بودند 
در جنگ آلمان بر ضد شوروی اقدامی اساسی به منظور حمايت از متفق خود به 
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پس قرار بر اين شد دو دشمن يعنی شوروی و آلمان آن قدر با يکديگر . عمل نياورند
به نظر آمريکا و انگليس، به يقين آلمان خواهد بود طرف بجنگند تا يکی از آن دو که 

ديگر را از پای درآورد و آن گاه دو قدرت بزرگ، ماشين جنگی آلمان را سرکوب 
اگر اين نقشه انجام می شد دو دشمن بزرگ غرب سرمايه داری به دست خود، . کنند

ر سرويس امنيتی البته با وجود ماموران نفوذی شوروی د. يکديگر را نابود می کردند
پيش از اينکه حمله ای بر . انگليس، اين نقشه ها افشا و سرانجام شوروی پيروز شد

ضد ايران انجام شود، چرچيل موافقت روزولت را برای اشغال ايران جلب کرد 
متفقين از زمين، دريا و هوا مرزهای ايران  ١٣٢٠و در بامداد سوم شهريور ) ٢٤(

يگان هايی از نيروهای نظامی ايران که از . درا شکستند و وارد کشور شدن
سردرگمی دولت مرکزی و بی ارادگی رضاشاه بی اطالع بودند، هسته های مقاومت 
را به وجود آوردند و به شکل خودجوش بر ضد نيروهای مهاجم وارد جنگ و 

يکی از اين نبردها در آبادان روی داد و واحدی از نيروی دريايی . کشمکش شدند
. ر برابر انگليسی ها مقاومت کرد که دريادار بايندر در اين نبرد کشته شدايران د

روز ششم شهريور دمحم علی فروغی، نخست وزير وقت ايران و جانشين رجبعلی 
از همان روزها . منصور، از ارتش ايران خواست در برابر متفقين مقاومت نکند

ی دفاع از نظام سلطنت فرار نظاميان از سربازخانه ها آغاز شد؛ ارتشی که برا
پهلوی و به قيمت سرکوب همه جانبه مردم شکل گرفته بود، يک شبه مانند بخار به 

روز نهم . هوا رفت و از آن همه شکوه و جالل کوچک ترين نشانه ای بر جای نماند
شهريور آن سال، سر ريدر بوالرد دستور داد همه آلمانی های مقيم ايران به جز 

شور به سفارتخانه های شوروی و آلمان تحويل داده اعضای سفارت اين ک
برخی از آلمانی هايی که با گشتاپو و يا اس اس همکاری می کردند به ) ٢٥.(شوند

گروهی مخفی شدند و برخی به ميان ايل . سرعت در سفارت آلمان سنگر بندی کردند
ی ، سر ريدر بوالرد از دولت فروغ١٣٢٠در پانزدهم شهريور . قشقايی رفتند

دولت ) ٢٦.(خواست سفارتخانه های آلمان، ايتاليا، مجارستان و رومانی را تعطيل کند
فروغی با تعطيلی سفارتخانه ها موافقت کرد، اما حاضر نشد اتباع آلمانی را به مقام 

 ١٣٢٠شهريور  ١٨/ ١٩٤١سپتامبر  ٩روز . های انگليسی و شوروی تحويل دهد
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به ايران دادند تا به سرعت اتباع آلمان را به قدرت های اشغالگر اولتيماتوم دومی 
اين بهانه . مقام های متفقين مستقر در سفارتخانه های شوروی و انگليس تحويل دهند

نيروهای شوروی  ١٣٢٠شهريور  ٢٥سرانجام در . ای بود تا تهران را تصرف کنند
دمحمرضا  و انگليس تهران را اشغال کردند؛ رضاشاه از سلطنت استعفا داد و فرزندش

به اين ترتيب برای سومين بار در دوره پس از مشروطه کشور به . جانشين او شد
، بار دوم در ١٩١١اشغال بيگانه درآمد؛ نخستين بار پس از اولتيماتوم روسيه به سال 

در دو مرحله پيش، . سال های جنگ اول جهانی و بار سوم در جنگ دوم جهانی
بار مرکز تصميم گيری سياسی کشور به دست  دست کم تهران اشغال نشد، اما اين

نکته ديگر اينکه هيچ جنبشی با اعتراض بر ضد اين اشغال . نيروهای مهاجم افتاد
انجام نشد و کمتر کسی بود که اين اقدام را اشغال تلقی کند؛ ديکتاتور آن قدر منفور 

بلکه آزادی شده بود که بيشتر مردم و رجال سياسی اقدام متفقين را نه اشغال کشور 
پيش از اين در آستانه حمله متفقين به ايران، رضاشاه در نامه ای به . خود می دانستند

روزولت از او خواست پادرميانی کند و مانع از حمله متفقين به ايران شود، اما 
 . روزولت اين درخواست را رد کرد

 واقعيت روابط ايران و آلمان * 
در نيمه های . وره ناصر الدين شاه باز می گرددآغاز روابط ايران و آلمان به د  

سلطنت او بود که برای نخستين بار از زيمنس برلنی سخن به ميان آمد که می 
دومين دوره ای که نام آلمانی ها بر سر ) ٢٦.(خواست در ايران سرمايه گذاری کند

ز زبان ها افتاد، در دوره مشروطه و هنگامی بود که دولت های روس و انگليس ا
پرداخت وامی هر چند اندک به ايران خودداری کردند و اين امر سبب شد ايران به 

اين رويکرد . کشوری مانند آلمان و شرکت های خصوصی و چند مليتی روی آورد
تراژدی قتل امين السلطان را به دنبال داشت و در پی آن موجی از ناآرامی سراسر 

از بزرگان و سياستمداران ايرانی به در جنگ اول جهانی برخی . کشور را فراگرفت
آلمانی ها مانند نيدر ماير توجه کردند و سرانجام کار به همکاری متقابل کشيده شد، 
اما اين همکاری ها ديری نپاييد و با پايان يافتن جنگ و شکست آلمان در اين جنگ 

ل چهارمين مرحله از روابط ايران و آلمان مرهون کوشش های نس. به پايان رسيد
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دوم روشنفکران مشروطه بود که در برلين گرد هم آمده و همه به دور سيد حسن تقی 
روزنامه کاوه ارگان آنان بود و . زاده محفلی آراسته بودند که کميته ايران نام داشت

همين ) ٢٧.(گروهی از روشنفکران نسل دوم مشروطه، اعضای فعال آن بودند
يرانشهر، روزنامه ايرانشهر را منتشر کند و ارتباط ها سبب شد که حسين کاظم زاده ا

به دليل همکاری با ايرانشهر بود که نشريه هايی مانند سودمند و رستاخيز به مديريت 
و نامه فرنگستان به مديريت مرتضی مشفق کاظمی و برادران ) ٢٨(عبدهللا رازی 

ه به ظهور بنابراين نقش شهر برلين در تکوين انديشه هايی ک. منتشر شد) ٢٩(نفيسی 
درست است که بر اساس اسناد و . مرد قدرتمند توجه داشت، بسيار تعيين کننده بود

واقعيت های مسلم تاريخی، انگليسی ها نقش اساسی در شکل گيری و تکوين 
. ديکتاتوری رضاخان داشتند، اما در کنار آن واقعيتی ديگر هم وجود دارد

وهی ديگر از روشنفکران و روزنامه روشنفکرانی که از آنان نام برديم همراه گر
نگارانی مانند علی دشتی و علی اکبر خان داور، در توجيه ايدئولوژيک نظريه ظهور 
مرد قدرتمند موثر بودند و با روزنامه هايشان در تکيه زدن رضاخان بر تخت 

رضاشاه همه اين روشنفکران را پس از تحکيم . سلطنت نقشی مهم را به عهده گرفتند
هنگامی . ای قدرتش يا از ميان برداشت يا به زندان افکند و يا خانه نشين کردپايه ه

که متفقين کشور را اشغال کردند سيد يعقوب انوار و علی دشتی نخستين کسانی بودند 
که از رضاشاه استفاده کردند يعنی دو فردی که در تحکيم پايه های ايدئولوژيک 

اين تحوالت، فعاليت های ديگری هم به  پس از) ٣٠.(قدرت او سهمی بسيار داشتند
در . چشم می خورد که بيشترين تمرکز آن در خارج از کشور و در شهر برلين بود

حقيقت هم زمان با روی کار آمدن نازی ها برخی از ايرانيان در شهر برلين به 
در آن زمان در آلمان کميته ای زير نظر عبدالرحمن . الگوهای فاشيستی روی آوردند

آزاد فعاليت داشت و نشريه هايی مانند آزادی شرق و ايران باستان را منتشر  سيف
هيچ نشانه ای مبنی بر اينکه دولت های وقت ايران با اين شخص پيوند . می کرد

سياست رسمی دولت های رضاشاه نيز بيشتر . ايدئولوژيک داشته باشند ديده نمی شد
ی در ايران بود و از مناسبات و آسان کردن راه سرمايه گذاری شرکت های آلمان

در حقيقت انگليسی . همکاری و يا همسوئی دو دولت، برداشت ايدئولوژيک نمی شد
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ها افزايش مناسبات اقتصادی ايران و آلمان را به منظور ايجاد موازنه در برابر 
ظاهر امر اين بود که برخی از ايرانيان در پوشش دفاع . شوروی توصيه می کردند

در اين نظريه ها هيتلر به . های نژادی، از آلمان هيتلری دفاع می کردنداز نظريه 
عنوان منجی عالم ستايش می شد، اما تنها عبدالرحمن سيف آزاد بود که در اين زمينه 

و موفقيت او را در ) ٣١(او هيتلر را برای سرکوبی يهوديان می ستود . قلم می زد
قاله های خود از يهوديان با تحقير ياد می سيف آزاد در م) ٣٢.(اين کار آرزو می کرد

و در ادامه اقدام های مشکوک خود عالمت صليب شکسته را متعلق به ) ٣٣(کرد
ايرانيانی می دانست که دو هزار سال پيش از ميالد مسيح در اين سرزمين می 

از آن مهم تر لباس سياه رنگ فاشيست های ايتاليا را متعلق به ايرانيان ) ٣٤.(زيستند
که اينک در اروپا ) ٣٥(باستان می دانست و آن را انديشه ای ايرانی تلقی می کرد

اين ها همه سخنانی عوام فريبانه بود که نه ريشه ای در ايران . گسترش يافته است
اگر عالمت صليب . داشت و نه در خود اروپا می توانست خريداری داشته باشد

در خود آلمان برای آن دليل و ) ٣٦(شکسته را به قرون وسطی منتسب می کردند 
هم چنين برای بسياری از اقتصاددانان اين اصلی پذيرفته شده . برهان می تراشيدند

بود که فاشيسم گريزگاه جامعه سرمايه داری غرب است و طرح دعاوی برتری 
طلبانه در باالترين حد خود برای حل بحران های اقتصادی جامعه سرمايه داری با 

اينکه چگونه ) ٣٧.(وباره جهان ميان دولت های بزرگ غرب بوده استهدف تقسيم د
در ايران باستان عالمت صليب شکسته می توانست رواج داشته باشد و با فضای آن 
روزگار ايران، آرا و انديشه های فاشيستی می توانست نمودار شود، امری بود که 

بی منبع و ماخذ بر زبان  در حقيقت اين سخنان. بايد سيف آزاد به آن پاسخ می داد
بيشتر . جاری می شد و به هيچ وجه نمی توانست مستند به اسناد محکم و استوار باشد

مقاله های نشريه نامه ايران باستان ويژه تعريف و تمجيد از هيتلر و توصيف آلمان 
البته اين سخنان در ايران خريداری نداشت و تنها می توانست عده ای را . نازی بود

خواهيم ديد که با وجود شعارهای به اصطالح ضد يهودی سيف آزاد، . ک کندتحري
چگونه از همان زمان انتشار نشريه او و حتی پيش از آن، به دستور رضاشاه 
يهوديان مهاجر آلمانی را با دعوت رسمی به ايران می آوردند تا معلوم شود فعاليت 
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يه سيف آزاد در خارج از نشر. های نازيستی در ايران هيچ جايی نخواهد داشت
يعنی سال به  ١٩٣٣اين نشريه در . کشور منتشر می شد و در ايران طرفدار نداشت

قدرت رسيدن هيتلر منتشر می شد و به هنگام حمله متفقين به ايران و حتی سال های 
واقعيت اين است که داليل حمله متفقين به ايران بيشتر . پيش از آن تعطيل شده بود

گيزه های استراتژيکی، اقتصادی و منافع قدرت های بزرگ داشت تا ريشه در ان
کافی است بدانيم راه آهن . فعاليت هايی که مدعی بودند دشمنان آنان انجام می دهند

ايران در آن زمان يکصد و سی و هفت تونل داشت و شايع شده بود احتمال انفجار در 
برخی از آلمانی ها در . نيست اين تونل ها به دست عوامل آلمانی دور از انتظار

اين شرکت با مديريت غالمحسين ابتهاج، . شرکت حمل و نقل ايران کار می کردند
می گفتند برخی از آلمانی ها با حاج دمحم . برادر بزرگ ابوالحسن ابتهاج، داير شده بود

امين الحسينی، مفتی پيشين بيت المقدس که مدتی در عراق اقامت داشت و پس از 
هيچ ) ٣٨.(کودتای گيالنی در تهران به سر می برد، ارتباط تشکيالتی دارندشکست 

با اين وصف آلمانی ها در ايران شبکه ای کوچک . کدام از اين ادعاها اهميتی نداشت
برای جاسوسی راه اندازی کرده بودند که ستون پنجم آنان به حساب می آمد، اما 

. اليتش کشوری مانند ايران را تصرف کننداهميت اين شبکه آن قدر نبود که به دليل فع
. در آغاز جنگ دوم جهانی بيشتر فعاليت نازی ها در مرزهای شوروی انجام می شد

اين فعاليت ها به ويژه در آذربايجان متمرکز بود و در آنجا برخی از اين نيروها به 
منطقه ادعا می شد جاسوسهای آلمان نازی در . عنوان ديپلمات مشغول به کار بودند

ای در جنوب شوروی فعاليت می کنند و عمليات شناسايی فرودگاه ها، کارخانه ها و 
) ٣٩.(ريل های آهن، سربازخانه و شمار نيروهای مستقر در آنجا را به عهده دارند

جاسوس آلمانی که در منطقه نفوذ شوروی فعاليت می کرد، ) ٤٠(شولتسه هولتس،
برای حمله به شوروی، شمار اين نيروها گزارش داد که در پی طرح های آلمان 

مأموريت شولتسه جمع آوری اطالعات برای طراحی حمله هيتلر به . افزايش يافت
وی در تبريز با فردی به نام احمد اسدی که نماينده بومی . شوروی و سپس ايران بود

اسدی پيش از . يک شرکت بزرگ آلمانی واقع در هامبورگ بود همکاری می کرد
شيست باشد يک ضد کمونيست ثروتمند دو آتشه بود و کارگاه های گوناگونی آنکه فا
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شولتسه به . داشت و با تندروترين محافل ضد شوروی در تبريز همکاری می کرد
اسدی بسيار اعتماد داشت و اسدی بی هيچ چشم داشتی اطالعات خود را در مورد 

برجسته ترين جاسوسان دو نفر ديگر از ) ٤١.(شوروی در اختيار او قرار می داد
که از ماموران سازمان ) ٤٤(بودند ) ٤٣(و رومن گاموتا) ٤٢(آلمانی فرانتس ماير

مرکز آنان در تهران، . به شمار می رفتند Sicherheitdienstامنيت نازی ها يعنی 
. باشگاهی آلمانی به نام خانه قهوه ای بود که پيش تر مرکز تمرين های نظامی بود

که در اين زمينه فعاليت می کردند يا مانند شولتسه افسران گشتاپو  مأموران آلمانی
، سفير آلمان در تهران، با اين گروه همکاری )٤٥(                            ِ بودند يا افسران اس اس و هرات ل

به گفته شولتسه، ماير با خود هيتلر در ارتباط بود و فرماندهی عمليات نازی . می کرد
نظامی و سياسی را در ايران هماهنگ  او کارهای. ها را در ايران بر عهده داشت

به گفته شولتسه، وی درست پيش از هجوم متفقين به ايران دستوری از . می کرد
هيتلر دريافت کرد که بر اساس آن بايد همه عمليات خود و همراهان ايرانی اش را تا 

معلوم نيست چرا هيتلر بايد چنين دستوری صادر ) ٤٦.(دستور بعدی متوقف می کرد
ه باشد، اما هر چه هست، اين گزارش نسان می دهد آلمانی ها در آستانه حمله کرد

بايد يادآور شد اصل فعاليت آنان . شوروی و انگليس به ايران ديگر فعاليتی نداشتند
تاريخچه ای بسيار کوتاه داشت و فعاليت هايی از آن نوع، درست از آغاز سال 

با وجود اين نبايد در . گرفته بوديعنی زمان حمله آلمان به شوروی شکل  ١٣٢٠
قدرت شبکه آلمانی های مقيم ايران اغراق کرد، فرصت آن قدر کم بود که نمی 

حسين . توانست شبکه ای مهم از جاسوسان آلمانی در ايران شکل گرفته باشد
گفته می شد او با برخی از فرماندهان ارتش و . وزيری، رابط ايرانی ماير بود

شولتسه . بطه داشت و در حقيقت شولتسه زير نظر او کار می کردنمايندگام مجلس را
مدعی بود با افسران ارتش ايران گفتگو می کرده و جزئی ترين اطالعات نظامی 
ايران را از اين روش به دست می آورده و راه های نفوذ آلمان در ايران را بررسی 

ارتش آزادی بخش  وی مدعی بود که اين افسران گروهی را با نام. می کرده است
ايران راه اندازی کرده بودند که وظيفه آنان هماهنگ ساختن عمليات خود با ارتش 

همچنين . به گفته او اصفهان محل اصلی تشکيل جلسه های آنان بود) ٤٨.(آلمان بود
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فرمانده تيپ اصفهان، سرلشکر فضل هللا زاهدی و حبيب هللا نوبخت، نماينده شيراز و 
هم چنين جاسوس باهوش . کبود با اين گروه همکاری می کردند مجلس و رهبر حزب

در تبريز فعاليت داشت که در ظاهر شغلش داروسازی بود، ) ٤٩(ديگری به نام تيلکه
او که به چند زبان تسلط داشت، افسری . اما در حقيقت ويزيتور شرکت اسدی شده بود

خبار مربوط به فعاليت های جوان از تيپ تبريز را منبع اطالعاتی خود کرده بود تا ا
در زمينه خبرگيری از وضعيت داخلی شوروی . ارتش شوروی را به او اطالع دهد

مهندسان آلمانی که در شمال ايران در خطوط راه آهن به کار مشغول بودند، نقشی 
با وجود اين در تبريز شعبه ای از حزب ) ٥٠.(بسيار تعيين کننده ايفا می کردند

بود که ) ٥١(نام رهبر اين شعبه ولفانگ. ست آلمان فعاليت می کردناسيونال سوسيالي
اما اينکه شمار اين افسران و . تا زمان حمله شوروی به ايران در تبريز اقامت داشت

امکانات آنان برای انجام عمليات تخريبی چه اندازه بود، امری است که در گزارش 
اين گزارش ها بود تا بتوانند  بزرگ نمايی، ويژگی. های موجود ناگفته مانده است

اين بزرگ نمايی با تکيه بر اطالعات به . عمليات آينده خود را در کشور توجيه کنند
دست آمده از منابع جاسوسی انگليس به خوبی در اولتيماتوم شوروی به ايران بازتاب 

در اولتيماتوم شوروی به ايران نام برخی ديگر از جاسوس های آلمانی . يافته است
به گفته روس ها اين عده زير نقاب فعاليت در شرکت هايی مانند . نيز بيان شده است

گ، فروشتال، هاربر، ارتل، شينتسه، بنز، کروپ، زيمنس و مانند آنها کار می .ا.آ
برخی می گفتند . کردند و در زمينه اعزام جاسوس به قفقاز و ترکمنستان فعال بودند

اسلحه و مهمات داير کرده اند؛ انبارهايی که هرگز  آنان در چند نقطه کشور انبارهای
بر اساس ادعايی ديگر، ! کشف نشد و اين ستون پنجم هيچ گاه از آنها استفاده نکرد

اس ها . اين فرد در ظاهر رئيس اس. فردی به نام ولف اين گروه را سازماندهی کرد
ی از آلمانی ها در برخ. با اين وصف او بايد همان ولفانگ باشد. در شمال ايران بود

 ١٣١٦احداث ايستگاه راديو ايران در پايان سال . ايستگاه راديو تهران کار می کردند
به کارخانه تلفنکن آلمان سفارش داده شد و دمحمرضاپهلوی که در آن زمان وليعهد 

روس ها . آن را افتتاح کرد ١٣١٩ارديبهشت  ٤/ ١٩٤٠آوريل  ٢٤ايران بود در 
ها جوخه های ترور راه اندازی کرده اند و به خرابکاری مشغول  مدعی بودند آلمانی
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وقتی متفقين ايران را اشغال کردند وزارت کشور در نامه ای محرمانه و فوری . اند
درخواست کرد افرادی به نام های شونمان، نويمان و اهلرس را که به گفته مقام های 

می ) ٥٢.(اند، دستگير کنندوزارت کشور جاسوس نازی ها بوده و اينک فراری شده 
گفتند عواملی از کودتای رشيد عالی گيالنی يعنی صالح الدين صبانی و يونس 

دو نفر ياد شده همراه برخی ديگر از عوامل . سبعاوی با اين عده همکاری می کنند
کودتا، پس از اينکه انگليسی ها گروه همکار رشيد عالی گيالنی را سرکوب کردند به 

دولت . آنان در زنجان اقامت داشتند و پس از حمله متفقين فراری شدند .ايران آمدند
افزون بر اين ها ادعا می شد که پنجاه . ايران خواسته بود اين عده را هم دستگير کنند

و شش جاسوس نازی به عنوان کارشناس در بخش های نظامی ايران فعاليت می 
گفته می شد کنسول پيشين آلمان در از سويی . کنند که خطری بالقوه به حساب می آيند
          ِ                         همراه هر ا تل، سفير وقت اين کشور در ) ٥٣(بيت المقدس يعنی هر هيوبرت ديتمان

شخص سفير به خوبی ايران را می . ايران، به فعاليت های نازيستی مشغول اند
حال اين ) ٥٤.(شناخت زيرا پيش از اين نماينده شرکت يونکرس در ايران بود 

شود که انگليسی ها از چه راهی خطر آلمان را بزرگ می کردند پرسش مطرح می 
و اين اطالعات يا به واقع ضد اطالعات چگونه به دست روس ها می رسيد؟ مسئول 

زينر . بود) ٥٥(انگليسی کنترل عمليات جاسوسی آلمانی ها در آذربايجان رابين زينر
لياتی شد که با روح کارشناس ايران پيش از اسالم بود، اما به ناچار درگير عم

او در منطقه عملياتی خود شاهد انواع قتل ها و جنايت . دانشگاهی او مغايرت داشت
ها و اقدام های جاسوسی و ضد جاسوسی بود، چون در منطقه عمليات آلمانی ها در 

بعدها سرويس اطالعاتی انگليس که نفوذی های . شمال غربی ايران کار می کرد
اين . ب متهم کرد.گ.رد او را به فعاليت جاسوسی به نفع کاشوروی را شناسايی می ک

اتهام برای زينر که کمک های بسيار در امپراتوری بريتانيا کرده بود، بسيار سنگين 
او در بدترين نقاط ايران کار کرده و در انواع دسيسه ها مشارکت جسته بود، اما . بود

نر را از پای درآورد و پس از اين اتهام زي. پاداش کارهايش به اين شکل داده شد
شايد زينر اين اطالعات را در اختيار مقام های شوروی قرار ) ٥٦.(اندکی درگذشت

می داد، اما هدف اصلی وی کشانيدن روس ها به خاک ايران به بهانه رويارويی با 
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به هر . فعاليت های فاشيستی بود؛ سياستی که دولت بريتانيا با قدرت پيگيری می کرد
 . ين اطالعات نقشی مهم در هدايت روس ها به اعماق خاک ايران ايفا کردحال ا

هنگامی که متفقين ايران را اشغال کردند، افرادی که گفته می شد به نفع نازی ها 
نيروهای ايرانی . فعاليت می کنند بدون اينکه کمترين مقاومتی کنند فرار کردند

مخالفت در برابر اشغال کشور طرفدار آنان حتی کوچک ترين قدمی برای ابراز 
تيپ اصفهان به فرماندهی زاهدی که می گفتند به نفع نازی ها کار می کند، . برنداشتند

هيچ حرکتی نکرد، زيرا وی از دوره جنگ اول جهانی با انگليسی ها در ارتباط بود 
عشايری که می گفتند . و گرايش های نازيستی او تبليغاتی ميان تهی بيش نبود

. های آلمانی با آنان همکاری دارند کوچک ترين شورشی به راه نينداختندجاسوس 
روزنامه نگاران و سياستمداران مدعی فعاليت فاشيستی هيچ حرکتی نکردند و همه 

افزون بر اين متفقين می گفتند . اين ها نشان دهنده اغراق آميز بودن اين شايعه ها بود
شخص ماير و گاموتا به . صد نفر نيستند افرادی که فعاليت فاشيستی دارند بيش از

انگليسی ها که به دروغ و با . تازگی و پيش از هجوم متفقين وارد ايران شده بودند
اهدافی مشخص، در همه اين مدت از ترس سقوط ايران در دامان نازيسم قلمفرسايی 

ن کرده بودند، اينک اعالم می کردند تنها بيست تا سی جاسوس فعال نازی در ايرا
يعنی دو سال  ١٣٢٣جالب آن است که اين گزارش مربوط به سال . حضور دارند

گروهی ديگر هم بودند که از نظر ) ٥٦.(پس از اشغال کشور به دست متفقين بود
با اين وصف شولتسه . انگليسی ها طرفدار نازی ها بودند، اما اهميت چندانی نداشتند

اير تماس گرفته و از او خواسته اند ادعا کرد شماری از افسران ارتش ايران با م
مراکز مقاومت را بر ضد متفقين سازمان دهد، او هم تشکيالتی به نام نهضت مليون 

به ادعای شولتسه، سرلشکر زاهدی و معاونش سرهنگ ) ٥٧.(ايران به وجود آورد
او مدعی بود نوبخت نيز گروه های . فروهر با اين تشکيالت همکاری می کردند

پس از اشغال کشور، نوبخت، شولتسه . ان را در تهران رهبری می کردطرفدار آلم
را که کارشناس ايالت و عشاير ايران بود به ميان ايل قشقايی برد تا آنان را 

شولتسه ادعا می کرد که در منطقه قشقاييها يک فرودگاه نظامی هم ) ٥٨.(بشوراند
به گفته . نند در آن فرود آينداحداث شده است که جنگنده های آلمانی به آسانی می توا
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وی دولت مرکزی در آن نواحی هيچ کنترلی نداشت و در حقيقت منطقه در دست 
باز هم به گفته او قرار بود در آنجا حکومتی مستقل تاسيس و با نازی ها . عشاير بود

ماير در اصفهان با زاهدی ديدار کرد و به او قول مقام رئيس . همکاری شود
زاهدی هم پذيرفت که پس از سقوط استالينگراد به دست ! ا دادجمهوری ايران ر

چرا زاهدی بايد صبر می کرد تا استالينگراد به ) ٥٩!(هيتلر دست به شورش بزند
دست هيتلر بيفتد؟ اين حکايتی است در خور توجه؛ در اصل او می بايست نيروهای 

اينکه سياست صبر  همراه خود را برای نبردی دست کم پارتيزانی بسيج می کرد، نه
اگر استالينگراد به دست هيتلر می افتاد ديگر به قيام . و انتظار را در پيش گيرد

از سوی ديگر از کجا . زاهدی نيازی نبود، زيرا ارتش هيتلر به ايران حمله می کرد
معلوم بود که شوروی در نبرد استالينگراد شکست می خورد؟ اين نکته خود مبين 

ه پيش تر از آن سخن گفتيم، يعنی دولت های آمريکا و انگليس همان سياستی است ک
با خرسندی منتظر سقوط حتمی شوروی بودند تا پس از آن سياست های خود را بر 

ی در تهران وجود دارد که . ضد آلمان اجرا کنند ّ                         همچنين ادعا می شد کميته ای سر                              
ينعلی قراگوزلو رئيس اين کميته حس. خواهان نزديکی بيشتر با آلمان نازی است

برخی ادعا داشتند او با هرفون هنتيک، رئيس اداره شرق . مشهور به فتح السلطنه بود
وزارت امور خارجه آلمان، ارتباط دارد و هدف آنان، اجرای کودتا و برکناری 

و اين افراد با دو نفر از ژنرال های ارتش ايران ارتباط ! رضاشاه از سلطنت است
وهای خود را با کنت شولنبرگ، سفير پيشين آلمان در تهران و محرمانه دارند و گفتگ

ادعا شده بود دولت آلمان . سفير کنونی اين کشور در شوروی، در ميان می گذارند
ارتش  ١٣٢٠پيکی ويژه به تهران فرستاده و خاطر نشان کرده است که در تابستان 

ّ            رد کميته س ری ياد شده آلمان به مرزهای ايران خواهد رسيد و دولت آلمان انتظار دا          
اين پيک . کارهای الزم را برای ياری دادن به ارتش آلمان در خاک ايران انجام دهد

ويژه پس از ورود به تهران به ماير پيوست و حتی پس از گرفتاری ماير، دستگاه 
اين نقشه ) ٦٠.(فرستنده آلمانی ها را که در قلمرو بختياری ها قرار داشت اداره کرد

عملی نشد و پس از اشغال ايران، مخفيگاه ماير لو رفت و اسناد او در ها هرگز 
با وجود . ميس لمبتون در اين عمليات نقشی اساسی داشت. اختيار متفقين قرار گرفت
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اينکه گفته می شد ناصر خان قشقايی حامی برخی از نازی هاست، اما حقيقت اين بود 
ها در ايران نقشی بسيار فعال داشتند که رهبران قشقايی درلو رفتن ستون پنجم نازی 

سر ريدر بوالرد . و خود آنان برخی از آلمانی های مقيم کشور را تحويل متفقين دادند
به آنتونی ايدن، وزير امور خارجه انگليس، گزارش داد که حبيب هللا نوبخت با ماير 

به  اما قشقايی ها نوبخت را دستگير کردند و) ٦١.(همکاری گسترده داشته است
انگليسی ها تحويل دادند که پس از مدتی آزاد شد بدون اينکه معلوم شود جرم اصلی 
او چه بوده و سطح به اصطالح فعاليت های فاشيستی اش تا چه اندازه اهميت داشته 

نام و نشانی يکصد و شصت نفر از افسران ارتش، روزنامه نگاران، کارمندان . است
د پليس که ادعا می شد با ماير همکاری داشته اند به عالی رتبه، وزرای کابينه و افرا

دست آمد، اما اين افراد نه به دليل فعاليت های فاشيستی بلکه برای مخالفت با اشغال 
نمونه گويای اين افراد، . کشورشان، با حزب کبود نوبخت، همکاری می کردند

ضور در حزب خسرو روزبه، افسر جوان توپخانه بود که فعاليت سياسی اش را با ح
به عبارت بهتر بسياری از افرادی که می گفتند فعاليت فاشيستی . کبود آغاز کرد

دارند، نه به دليل تمايل به هيتلر بلکه به سبب حس وطن دوستی با اشغال کشور خود 
مخالفت می کردند و اين البته با کوشش های فردی مانند نوبخت که خود نماينده 

افرادی مانند ژنرال . تفاوت و تمايز اساسی داشتفرمايشی مجلس رضاخان بود 
مرتضی يزدان پناه، رئيس ستاد ارتش و سرلشکر آق اولی، فرمانده ژاندارمری، هم 
جزء افرادی نام برده شده اند که به نفع آلمان هيتلری فعاليت می کردند و عجب اينکه 

انی انگليسی ها آنان بعدها همراه شخص زاهدی در توطئه های بسياری که به کارگرد
بر ضد نهضت ملی نفت رواج داشت شرکت فعال داشتند و از ستون های اصلی 

اين افسران به اصطالح فاشيست هرگز محاکمه . کودتای بيست و هشتم مرداد بودند
نشدند و در مقام های خود باقی ماندند تا فصل جديدی از روابط آنان با کشورهای 

آنان در شمار نخبگان سياسی و نظامی . گيرد قدرتمند غرب به ويژه انگليس شکل
درآمدند و برای تحقق اهداف دولت های بزرگ سرمايه داری و شرکت های 
فرامليتی به تکاپو پرداختند و در دهه های سی و چهل شمسی بارها به نفع اردوگاه 

اما در دوره جنگ دوم . غرب و بر ضد منافع ملی کشورمتبوع خود حرکت کردند
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ه می شد آنان اطالعاتی گسترده گردآوری کرده بودند که می توانست به جهانی گفت
مدعی  ١٣٢٢وزارت کشور ايران در سال . آلمانی ها برای حمله به ايران کمک کند

به زودی ) ٦٢.(شد هواپيماهای اکتشافی انگليس اين گروه را کشف کرده است
در ايران دستگير شده اند روزنامه ستاره مدعی شد عده ای از ستون پنجم آلمان نازی 

روس ها ) ٦٣.(و وزارت کشور هم در اطالعيه ای مراتب را به اطالع مردم رساند
درخواست کردند دستگير شدگان به دست آنان سپرده تا محاکمه شوند، اما وزارت 

با اين وصف برخی از دستگير . امور خارجه ايران با اين درخواست موافقت نکرد
ليسی ها به نيروهای روسی تحويل داده شدند ؛ روس ها شدگان با همکاری انگ

هم دولت  ١٣٢١پيش از اين در شهريور . نيزآنان را به رشت بردند تا محاکمه کنند
ايران خواسته بود دستگير شدگانی که متهم به فعاليت نازيستی اند به مقام های ايران 

حاکمه کنند و محاکمه ها نيز تحويل داده شوند تا بازجويان انگليسی و ايرانی آنان را م
در آن زمان آمريکايی ها به شدت نسبت به . بر اساس قوانين دولت ايران انجام شود

محاکمه ايرانی ها به دست نيروهای شوروی و انگليس اعتراض داشتند و دريفوس، 
وزير مختار دولت آمريکا در ايران، آشکارا با اقدام شوروی و انگليس در اين زمينه 

البته آمريکايی ها اين موضوع را که دستگير شدگان به نفع آلمان . می کرد مخالفت
هيتلری فعاليت می کنند باور نداشتند و برداشت آنان از رفتار نيروهای روسی و 

با وجود اين روند . انگليسی در ايران، رفتار کشورهای استعمارگر با مستعمره بود
ی توانست واقعيت داشته باشد، زيرا اوضاع نشان داد که فعاليت های فاشيستی نم

مظنونين دسته دسته آزاد شدند بدون اينکه دولت و ملت ايران  ١٣٢٢اندکی بعد تا دی 
قشقايی ها حبيب هللا . بدانند سطح ارتباط آنان با نازی ها تا چه اندازه ای بوده است

شدند تا  نوبخت را به نيروهای انگليسی تحويل دادند، به عبارت بهتر متفقين مدعی
ستون پنجم آلمان نازی را در ايران از بين برده اند و ديگر خطری منافع  ١٣٢٢سال 

اين عمليات بيشتر شبيه جنگ روانی و عمليات فريب بود تا . آنان را تهديد نمی کند
درست است که ايران برای آلمان اهميتی بسيارداشت و چيرگی بر . واقعيتی سياسی

را تغيير دهد، اما آلمان با کدام نيروی داخلی ايرانی  آن می توانست سرنوشت جنگ
می خواست ايران را اشغال کند؟ اگر در ارتش ايران ستون پنجم نازی وجود داشت 
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چرا حتی يک گلوله به سوی دشمن شليک نکرد و چرا دست به جنگ چريکی نزد؟ 
فقين آنان را اگر افسران عالی رتبه ارتش مانند زاهدی گرايش نازيستی داشتند چرا مت

به حال خود رها کردند؟ از آن مهم تر اگر اين افراد به نازيسم گرايش داشتند چرا پس 
از اندکی برای حمايت از منافع نامشروع قدرت های غربی به ويژه انگليس در ايران 
دست به کار شدند؟ به نظر می رسد اين يک جنگ روانی حساب شده بود تا افکار 

در درون و از سوی متفقين کشور را تهديد می کرد  عمومی را از خطری که
به دليل اين عمليات نيرنگ آميز مردم و مسئوالن کشور از فعاليت های . منحرف کنند

شرکت های فرامليتی و نفت خواران بين المللی غافل ماندند و افکار به مسيری 
يگر به اين جنگ انحرافی رانده شد و هنگامی که آب ها از آسياب افتاد، انگليسی ها د

روانی نيازی نداشتند، به ويژه پس از نبرد استالينگراد که سرنوشت جنگ را 
مشخص ساخت، از اين نيروهای به اصطالح فاشيستی برای رسيدن به اهداف ديگر 

 . خود استفاده کردند
 

 نگاهی به وضعيت يهوديان در ايران      
 

ی را يهودی ستيزی بدانيم، بايد اگر يکی از ويژگی های بارز فعاليت های فاشيست
دريابيم آيا در ايران به راستی مجالی برای ادامه حيات اين اقليت دينی وجود نداشت 

بر . يا بر عکس، اين کشور پناهگاهی برای فعاليت های يهوديان به شمار می آمد
اساس اسناد موجود، يهوديان ايران در دوره ياد شده اگر بهتر از ديگر مردم زندگی 

درست در . نمی کردند، وضع عمومی زندگيشان از توده های ديگر مردم بدتر نبود
همان زمانی که سيف آزاد شعار يهودی ستيزی سر می داد، سياستمداران بسياری در 
ايران بودند که از استقرار يهوديان مهاجر آلمانی در ايران حمايت و به آنان سفارش 

دکتر صديق اعلم . ر و کوشش به ايران بيايندمی کردند که برای سرمايه گذاری و کا
، استاد يهودی فلسفه دانشگاه برلين، Hazzدر اوج يهودی ستيزی هيتلر از پروفسور 

اين سال هم زمان . دعوت کرد به ايران بيايد و در دانشسرای عالی تهران تدريس کند
ادگانی بود که هم رضاشاه گام های اساسی برای استقرار دولت پ ١٣١١/ ١٩٣٢با 
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در اين . خود برمی داشت و هم نازی ها در آستانه کسب قدرت در رايشتاگ بودند
از آن مهم تر، درست هنگامی که يهوديان . سال هنوز دانشگاه تهران تأسيس نشده بود

حتی فعاليت های روزمره خود را در برخی کشورهای اروپايی به دشواری انجام می 
» تشکيالت صهيونيست ايران« يزهللا نعيم، رياست دادند، در ايران مردی به نام عز

اين فرد بعدها به پاريس رفت و از آنجا تشکيالت خود را در . را بر عهده داشت
که ) ٦٤(آنان حتی روزنامه ای به نام هگوال منتشر می کردند . ايران رهبری کرد

ی هم که حبيب لو. نسخه هايی از آن هنوز در کتابخانه ملی ايران نگهداری می شود
تاريخ خاص يهوديان ايران را نوشته است، می نويسد که اين روزنامه ارگان 

هم زمان با شعارهای پوچ ضد يهودی عبدالرحمن ) ٦٥.(صهيونيست های ايران بود
سيف آزاد، همين نعيم به يهوديان اروپا سفارش می کرد به ايران بيايند و به 

است و نشان می دهند نه تنها يهوديان  اين نکته ای بسيار مهم. کشاورزی بپردازند
عادی در کشور با آرامش به زندگی خود ادامه می دادند بلکه گروهی از آنان که با 

هنگامی . صهيونيسم بين الملل ارتباط داشتند و مجله خود را آزادانه منتشر می ساختند
شکارا که نازی ها در آلمان قدرت را در دست گرفتند، وزير امور خارجه ايران آ

همچنين سفارت ايران ) ٦٦.(عنوان کرد که با آمدن يهوديان به کشور مخالفتی ندارد
در بروکسل در نامه ای از باقر کاظمی خواست تا مجوز ورود يهوديان کارشناس به 

حتی رضاشاه به رئيس دفتر مخصوص خود ) ٦٧.(ايران را از دولت دريافت کند
ه شود تا يهوديان مهاجر آلمانی نماينده ای به يعنی حسين شکوه دستور داد ترتيبی داد

ايران بفرستند تا با او گفتگو شود و افراد کارشناس هم کيش خود را به ايران 
يهوديان آلمانی چنان فضا را در ايران مناسب ديدند که برخی از آنان که ) ٦٨.(بياورد

واست کردند به مقيم زوريخ بودند، نامه ای به نخست وزير وقت ايران نوشتند و درخ
يکی از افرادی که در ) ٦٩.(آنان اجازه داده شود دانشگاهی در تهران تاسيس کنند

جذب يهوديان رانده شده به ايران می کوشيد سيد حسن تقی زاده، سفير وقت ايران در 
تقی زاده با کميته يهوديان مهاجر آلمانی در پاريس ارتباط برقرار کرد و . پاريس بود

دفتر رضاشاه و نيز علی اصغر حکمت، وزير معارف، برخی را  به سفارش رئيس
اين افراد پزشک، کارشناس . برای استخدام در اداره های ايران معرفی کرد
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از سويی، محمود جم، ) ٧٠.(کشاورزی، جانورشناس و کارشناس زبان پهلوی بودند
يهودی نخست وزير وقت ايران، سی نفر کارشناس را که همه دارای درجه دکتری و 

آنان کارشناس . بودند، به اداره بهداشت تهران معرفی کرد تا به آنان کار داده شود
طب، دندانسازی و داروسازی بودند و در پاريس اقامت داشتند و خود تمايل داشتند به 

محمود جم، شوهر خواهر حسينقلی خان نواب از بزرگان دوره ) ٧١.(ايران بيايند
) ٧٢.(ديان اروپا از دوره مشروطه پيوندی استوار داشتقاجار بود که با محافل يهو

او نخستين همسر شمس . پسر محمود جم يعنی فريدون جم بعدها داماد رضاشاه شد
پهلوی، دختر بزرگ رضاشاه، بود و اين نشان از پيوند نزديک شاه با محمود جم، 

ی به نام شاهد ديگر در اين زمينه، فعاليت های فرد. مشهور به مدير الملک داشت
Szmanaski رئيس پيشين مجلس سنای لهستان، برای انتقال مهاجران يهودی به ،

روشن . وی جمعيتی تشکيل داد تا برای يهوديان مهاجر آلمان کار پيدا کند. ايران بود
نادر آراسته، سفير . است اين فعاليت ها مربوط به پيش از حمله هيتلر به لهستان بود

شخص وارد گفتگو شد و محرمانه به مقام های تهران سفارش  ايران در لهستان با اين
آراسته بيش از صد نفر يهودی . کرد برخی از اين يهودی ها را به ايران آورند

کارشناس در رشته های پزشکی، مهندسی و علوم انسانی را که همه از دانشگاه های 
ارجه معرفی آلمان اخراج شده بودند، برای انتقال به ايران به وزارت امور خ

اين امر هنگامی صورت گرفت که سيف آزاد به فعاليت به اصطالح ) ٧٣.(کرد
سوای از اين ها . فاشيستی خود مشغول بود و هيتلر نيز قدرت را در دست گرفته بود

اسناد ديگری در بايگانی وزارت امور خارجه ايران و سازمان اسناد ملی وجود دارد 
دولت و شخص شاه واقعيت ندارد و به هيچ وجه که نشان می دهد گرايش فاشيستی 

مهم تر اينکه دولت بخش نامه ای صادر . در ايران فضای ضد يهودی وجود نداشت
کرد و اعالم داشت برای استخدام يهوديان مهاجر در ايران هيچ منعی وجود 

در حقيقت پس از حمله آلمان به لهستان و اشغال اين کشور بود که دولت ) ٧٤.(ندارد
در . ران تغيير روش داد، اما اين تغيير روش به مفهوم همگرايی با دولت نازی نبوداي

اين زمان ايران جزء کشورهايی بود که حاضر نشد کنوانسيون جامعه ملل را در 
هيئت دولت به دليل جهانگشايی های هيتلر و ) ٧٥.(مورد پناهندگان آلمانی امضا کند
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شمنان خود فرض کند تصويب کرد ايران وارد ترس از اينکه ايران را هم در شمار د
اين کنوانسيون نخواهد شد و رضاشاه نيز دستور داد از پيوستن ايران به اين 

اما رضاشاه از ترس جهانگشايی هيتلرو دشمنی وی ) ٧٦.(کنوانسيون جلوگيری شود
با يهودی ها دستورداد از استخدام پزشکان جوان يهودی درمشهد جلوگيری 

در آراسته که اينک سفير ايران در برلين شده بود در نامه ای به وزارت نا) ٧٧.(شود
امور خارجه، نخست از وضع يهوديان مقيم آلمان گزارش داد و آن گاه درخواست 
کرد پيش از صدور ويزا برای آلمانی ها، ابتدا اداره کنسولی وزارت خارجه تحقيق 

در «صورت مثبت بودن نتيجه، کند آيا درخواست کنندگان يهودی اند يا خير و در 
دليل اين امر باز هم نه تمايالت فاشيستی، . به متقاضيان ويزا ندهند» برخی موارد 

بلکه در کنار ترس از آلمان، اين مسئله بود که مبادا ورود بی رويه يهوديان اروپا به 
يعنی مسئله يهوديان موجب ) ٧٨(ايران موجب شود در مسائل مهم کشور دخالت کنند 

البته باز هم يهوديان مشکل اساسی در ايران نداشتند، . شود آلمان به ايران حمله کند
برای نمونه نخست وزير ضمن فرستادن نامه ای برای وزير امور خارجه خاطر 
نشان کرد اگر يهوديان سرمايه دار بخواهند سرمايه خود را در ايران به کار اندازند، 

، يعنی ايران برای جلوگيری از دشمنی هيتلر، )٧٩(می توان به آنان اجازه ورود داد 
کنوانسيون پذيرش پناهندگان آلمانی را امضا نکرد، اما مانع ورود آنان به کشور هم 

اين بار نيز مانند گذشته کارشناسان و سرمايه داران می توانستند وارد ايران . نشد
تريشی که دارای مهم تر از آن رضاشاه دستور داد محرمانه به يهوديان ا. شوند

اين دستورها ) ٨٠.(سرمايه، صنعت و يا تخصص اند ويزای ورود به ايران داده شود
برخی از يهودی . که همزمان با دولت علی منصور بود ادامه داشت ١٩٤١تا ژانويه 

ها تا اين سال وارد ايران شدند و اين نشان می داد گرايش رضاشاه به آلمان هيتلری 
اطالعات موجود در مورد وضعيت يهوديان در سال های . افسانه ای بيش نبود

نخست فضای جنگ روانی که متفقين : به دو دليل بسيار اندک است  ١٣٢١و  ١٣٢٠
برای توجيه حمله خود به ايران درست کرده بودند، و ديگر اينکه کشور چنان 

نها دستخوش بحران های بزرگ تر شده بود که مسئله يهوديان يکی از کوچک ترين آ
با اين وصف باز هم گرايشی که نشان دهنده يهودی ستيزی . به شمار می رفت
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حتی پيش از اينکه  ١٣٢٠و آغاز  ١٣١٩از پايان سال . ايرانيان باشد در دست نيست
متفقين به ايران حمله کنند و درست در آستانه اتهام های فعاليت فاشيستی در ايران، 

تی ايران تور، از نخست وزير وقت اجازه غالم حسين ابتهاج، مدير شرکت مسافر
خواست پنج تا شش هزار يهودی لهستانی را که به ليتوانی آمده اند و می خواهند به 
طور ترانزيت از ايران عبور کنند و به فلسطين بروند، وارد کشور کند و از وی 

البته ابتهاج داليل . خواست دستور دهد برای آنان ويزای ترانزيت صادر شود
تصادی نيز آورد، از جمله اينکه هزينه مسافرت و رويداد اين افراد هر کدام هفتاد اق

دالر می شود و با ترانزيت اين گروه، کشور چهارصد هزار دالر ارز به دست 
شاهد ديگر که نشان می دهد در ايران فعاليت فاشيستی وجود ) ٨١.(خواهد آورد

هانه جويی می کردند يادداشت های نداشت و انگليسی ها برای لشکرکشی به ايران ب
، رئيس بخش خاورميانه و )٨٢(الياهو اپشتاين: بوالرد نقل می کند . بوالرد است

. اداره سياسی آژانس يهود، در همين زمان همراه همسرش در تهران زندگی می کرد
بوالرد، آلن چارلز ترات، مأمور اطالعاتی انگليس، را در ديدار خود با اپشتاين 

بوالرد هم می گفت به دليل اينکه اعراب نسبت به مسئله صهيونيسم . بودهمراه 
دليل اصلی مخالفت ) ٨٣.(حساسيت دارند، او با همه نظريات اپشتاين موافق نيست

بوالرد با ديدگاه های اپشتاين اين بود که وی صهيونيستی متعصب بود و بريتانيا به 
به هر حال حضور . او موافقت کند دليل مالحظه اعراب نمی توانست با ديدگاه های

در . رئيس اداره سياسی آژانس يهود در ايران نشان دهنده آرام بودن محيط ايران بود
اين زمان يهوديان در آرامش به سر می بردند و رهبران صهيونيسم جهانی اين کشور 

حضور اپشتاين در ايران نشان . را محيطی امن برای فعاليت های خود می ديدند
سازماندهی برای مهاجرت يهوديان ايرانی و اروپای : ه مفهومی ديگر نيز بود دهند

اين مقوله گويای آن است که با وجود نامه های اداری . شرقی به سرزمين فلسطين
مرسوم، دولت ايران تسهيالت گذشته را در اختيار يهوديان قرار می داد و اين خود 

نقل . سازمان يافته فاشيستی وجود نداشت دليلی محکم است بر اينکه در ايران فعاليت
قولی که از ديدار بوالرد و ترات با اپشتاين صورت گرفت نشان می دهد که نقل قول 

بوالرد نقل . های ديگر او را در مورد مسئله يهود در ايران بايد با احتياط مطالعه کرد
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د به سرعت می کند که شهربانی ايران به يک موسيقی دان آلمانی يهودی دستور دا
در ظاهر سفارت آلمان از همسر مسيحی اين مرد سه بار . خاک کشور را ترک کند

خواسته بود از شوهرش که هفده سال بود با او زندگی می کرد جدا شود، اما وی از 
بوالرد در جايی ديگر نقل می کند که يک جوان يهودی . اين کار خودداری کرده بود

) ٨٤.(ی بودن آزار و اذيت شدند و خودکشی کردندلهستانی و خواهرش به علت يهود
. بعيد به نظر می رسد اگر اين قضيه واقعيت هم داشته به دليل يهودی بودن آنان باشد

هنگامی که رهبران صهيونيسم جهانی در ايران با کمال آرامش می زيستند چگونه 
 کرده است؟  پليس ايران يک شهروند عادی يهودی، آن هم تبعه خارج را آزار و اذيت

 
  

  داليل تبليغات ضد آلمانی انگليسی ها در ايران
    

علت اشغال ايران را نبايد در افسانه پردازی های رايج در مورد گرايش ايران به 
نفت ايران برای ادامه جنگ به منظور پيروزی بر ضد . آلمان هيتلری جستجو کرد

اين نفت بايد حفظ می شد و . ودفاشيسم، مانند دوره جنگ اول جهانی بسيار با اهميت ب
البته متفقين از اين نظر هم . نقشه های نازی ها برای تسلط بر آن خنثی می گرديد

نگرانی نداشتند، زيرا می دانستند رضاشاه پيشنهاد هيتلر را در مورد پيوستن 
به . کشورش به دولت های محور رد کرده و با اين تصميم خشم او را برانگيخته است

فعاليت های صهيونيستی و ترانزيت يهوديان از راه ايران دليلی محکم بر هر حال 
به نظر می آيد برای تبليغات افرادی مانند . نبودن فعاليت های فاشيستی در کشور بود

: لمبتون در مورد خطر ستون پنجم نازی در ايران، دو دليل عمده وجود داشت 
اشيسم به منزله موهبتی آسمانی نخست اينکه رهبران صهيونيسم جهانی از پديده ف

آنان نياز داشتند يهوديان جهان به ويژه از کشورهای فقير به . استفاده می کردند
فلسطين مهاجرت کنند تا رويای تشکيل دولت موعود يهودی را محقق کنند و ترکيب 

اين امر در ايران هم با تبليغات در مورد . جمعيتی فلسطين را به نفع خود تغيير دهند
بر اساس اسناد موجود در سازمان اسناد ملی . عاليت های فاشيستی پيگيری می شدف
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ايران، در دوره جنگ دوم جهانی بود که مهاجرت يهوديان ايرانی به فلسطين شدت 
يافت و اين روند تا سال های منتهی به تأسيس دولت اسرائيل و حتی پس از آن تا ملی 

بزرگ نمايی خطر فاشيسم در ايران نمی  هيچ امری غير از. شدن نفت ادامه يافت
توانست به اين موضوع جامه عمل بپوشاند، به ويژه اينکه يهوديان ايرانی با مسالمت 

دليل دوم اينکه انگليس تمايل داشت . در کنار ديگر هموطنان خود زندگی می کردند
ان آن. به ايران حمله کند زيرا می دانست رژيم رضاشاه برای جنگ آمادگی ندارد

ارتش ايران را به قيمت فقر و تهيدستی مردم تجهيز کرده بودند، اما اين ارتش تنها 
می توانست امنيت الزم برای ادامه فعاليت شرکت نفت ايران و انگليس را در شرايط 

برای . در حقيقت نفت کانون توجه سياست های محافل بين المللی بود. صلح فراهم کند
در حقيقت ارتش . که با سرکوب کردن مردم مهيا می شدبردن نفت امنيتی الزم بود 

اين بود که ضرورت داشت بهانه . ايران نمی توانست در جنگی تمام عيار پيروز شود
ای ساخته شود تا کشور اشغال گردد و امنيت الزم برای حفظ منابع نفتی به دست 

نشان داد که  ارتش ايران هم البته. خود انگليس با همکاری ارتش ايران صورت گيرد
در سراسر دوره رضاشاه تنها ابزار سکوب و حافظ امنيت سرمايه گذاری های 

بيهوده نبود ارتشی که در سرکوب ايالت و عشاير و توده های . خارجی بوده است
مردم آن همه کوشا بود، نتوانست حتی کوچک ترين مقاومت سازمان يافته ای بر ضد 

تا زمان فروپاشی رژيم پهلوی حافظ منافع جهان  اشغالگران انجام دهد و از آن زمان
سرمايه داری در اين گوشه از جهان بود و با منافع شرکت های فرامليتی و قدرت 

در آستانه اشغال کشور انگليسی . های بزرگ سرمايه داری پيوندی تنگاتنگ داشت
ری ها به جنگ روانی تمام عياری در مورد خطر افتادن ايران به دست آلمان هيتل

باالتر اينکه با دادن اطالعات نادرست و بزرگ نمايی خطر ستون پنجم . دست زدند
روس . آلمان هيتلری در مرزهای شوروی، آنان را برای حمله به ايران تشويق کردند

ها بی درنگ پس از ورود به ايران نفت کوير خوريان را طلب کردند و در رقابت 
يران شرکت جستند و به بحران های داخلی های جهانی برای تسلط بر منابع نفتی ا

نتيجه گيری   با تامل در حادثه اشغال ايران در شهريور بيست و . کشور دامن زدند
نخست اينکه انگليس به اين نتيجه : بر اساس اسناد معتبر به نتايج زير دست می يابيم 
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ميزان رسيده بود که با پيشروی های آلمان در خاک شوروی و با توجه به گسترش 
نارضايتی های آشکار و نهان از ديکتاتوری رضاشاه که حتی نخبگان سياسی کشور 

انگليس . را هم در بر می گرفت، سقوط رضاشاه و بروز هرج و مرج حتمی است
اين تغييرات را به نفع کمونيسم بين الملل ارزيابی می کرد ؛ موضوعی که ده ها سال 

با عمليات پنهانی کوشيد ايران را کشوری قلمداد  بنابراين. در مورد آن تبليغ کرده بود
پس با ارائه ضد اطالعات در اين . نمايد که در مدار منافع آلمان نازی حرکت می کند

زمينه به شوروی، سياست خارجی آن کشور را هم با خود همسو کرد و شوروی هم 
زهای جنوبی نياز داشت برای حفاظت از منابع نفتی باکو که هدف آتی هيتلر بود، مر

دوم اينکه انگليس ديگر به رضاشاه نيازی نداشت، زيرا . خود را با ايران امن سازد
او توانسته بود با سازمان نظامی خود کشور را برای سرمايه گذاری های شرکت 

حتی افکار عمومی رضاشاه را دست نشانده . نفت انگليس و ايران امن می سازد
او را هم به پای اين کشور ثبت می کرد، به همين  انگليس می دانست و البته کارهای

دليل انگليس در شرايط مشخص آن روز برای حفظ منافع بلند مدت خود در ايران و 
کاستن از نفرت مردم از سياست خارجی کشورش، سناريويی جديد طراحی کرد تا 

تش انگليس می دانست که ار. خود را منجی ايران از چنگال ديکتاتوری قلمداد کند
رضاشاه در صورت وقوع هر گونه نبرد خارجی توان رويارويی با دشمن را ندارد، 

بيهوده نيست . زيرا اين ارتش فقط برای سرکوبی نيروهای داخلی کارآيی داشت
ارتشی که حدود پنجاه درصد بودجه کشور را می بلعيد، در عرض يک شبانه روز و 

پس در . ن از معرکه گريختبدون کوچک ترين مقاومتی در هم شکست و قوای آ
سوم اينکه نفت ايران برای . شرايط جديد انگليس بايد خود وارد معرکه می شد

انگليس با انتخاب سياست های گوناگون از عصر . انگليس اهميت حياتی داشت
مشروطه تا دهه های بعد بارها و بارها اقتصادش را با استفاده از نفت ايران رونق 

يخ نگاران بر اين باورند که عامل برتری انگليس بر آلمان همه تار. بخشيده بود
همه قدرت های بزرگ آن روز برای حفظ . درجنگ اول جهانی، نفت ايران بود

انگليس برای حفظ منابع نفتی شرکت . برتری خود، به نفت ايران چشم دوخته بودند
بايد  نفت ايران و انگليس ديگر نمی توانست به ارتش رضاشاه متکی باشد، پس
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برای اين منظور بايد ايران اشغال می شد، اما اشغال . خودش وارد عمل می شد
کشوری که اعالن بی طرفی کرده بود از نظر افکار عمومی جهان و خود بريتانيا 

پس عمليات فريب شبکه های جاسوسی و ضد جاسوسی به منظور . توجيه شدنی نبود
بر اساس اين تبليغات ايران در . دايجاد وحشت در افکار عمومی به کار گرفته ش

جهت منافع نازی ها حرکت می کرد و چون کشوری با موقعيت استراتژيک بود، می 
اين تبليغات در حالی . گفتند تداوم اين وضع، امنيت بين المللی را به خطر می اندازد

صورت می گرفت که نه در ارتش ايران تکاپوهای نازيستی وجود داشت و نه با 
ری رضاشاه کسی از آرای سياسی و تحوالت جهانی، اطالعاتی در خور ديکتاتو

باالتر اينکه رضاشاه برای فعاليت های صهيونيستی در ايران محيطی . توجه داشت
امن فراهم آورده و اين کشور را محلی برای ترانزيت يهوديان به سوی فلسطين کرده 

ر ايران فعاليت فاشيستی وجود با تبليغاتی که غربی ها انجام می دادند، اگر د. بود
داشت، بايد به يهوديان هم حمله می شد، حال آنکه اسناد محکم نشان می دهد که در 
دوره رضاشاه آژانس يهود در ايران فعاليت می کرد و يهوديان اروپای شرقی را از 
راه ايران به سرزمين فلسطين می فرستاد و با شبکه های صهيونيستی خود ايران هم 

پس تبليغات فراوان به منظور اشغال ايران هدفی نداشت جز حفاظت از . بود مرتبط
به واقع استقالل ايران در پرتو حکومت . منافع نفتی شرکت نفت ايران و انگليس

رضا شاه قربانی منافع نامشروع قدرت های بزرگ در اين نقطه مهم و استراتژيک 
اهد بود منافع بلند مدت آن کشور انگليس وقتی ديد رضاشاه ديگر قادر نخو. جهان شد

را حفظ کند، او را قربانی سياست جديد خود ساخت؛ از اين به بعد دور جديدی در 
تاريخ معاصر ايران آغاز شد که مقدر بود سياست های جهانی را هم از خود متأثر 

 )١. (سازد
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، ١١٧همان، ساعد به وزير امور خارجه، ش . ٢٢. ١٣٢٠مرداد  ٣٠، مورخه ١١٢
 Britain War Minister to the Commander of. ٢٣. ١٣٢٠مرداد  ٣١مورخه 

Allied Forces in India , Telegraph No. 87092 ( M.O.11) ,August 29/1941 , 

CAB 10517. 24 . الموتی، ضياء الدين، فصولی از تاريخ سياسی و اجتماعی
« شاهرخ، بهرام، . ٢٥. ٣٢٩- ٣١، ص ١٣٧٠چاپخش، : مبارزات ايران، تهران 

بهمن  ٣تا  ١٣٤٥دی  ١٣، ١٣٢- ١٣٩، روزنامه مرد امروز، ش » خاکستر گرم 
 .  همان سال 

. ٢٢٦، ص١٣٦٣زوار، : ت، تهران مخبر السلطنه هدايت، خاطرات و خطرا. ٢٦
فصلنامه . »رهيافتی روشنفکرانه برای تجدد و هويت ايران « روزنامه کاوه، . ٢٧

روشنفکران ايران در دوره گذار « . ٢٨. ١٣٨٤، ١مطالعاتی ملی، سال ششم، ش 
نظريه « . ٢٩. ١٣٨٣، تابستان ٢، فصلنامه مطالعات تاريخی، سال اول، ش »

. ١٣٨٤، بهار ٦، فصل نامه مطالعات تاريخی، سال دوم، ش » ر پردازن استبداد منو
علی دشتی در مجلس دوازدهم رجوع  ١٣٢٠به طور نمونه به نطق اول مهر . ٣٠
. همانجا. ٣٢. ١٣١٢/ ٤/ ٨، مورخه ٢١نشريه نامه ايران باستان، ش . ٣١. شود
. ٣٥. ١٣١٢/ ٢/ ٢٨، ١٦همان، ش . ٣٤. ١٣١٢/ ٨/ ٢٧، ٤٣همان، ش . ٣٣

فرر، ژان کلود، سالکان ظلمات، کاوشی در . ٣٦. ١٣١٢/ ٧/ ٢٢، ٣٥مان، ش ه
صفی عليشاه، : هوشنگ سعادت، تهران : سرچشمه های باطنی نازيسم، برگردان 

حيدر ماسالی، : سوئيزی، پل، نظريه تکامل سرمايه داری، برگردان . ٣٧. ١٣٦٤
 Bullard ,s Report to Foreign. ٣٨. به بعد ٣٥٠، ص ١٣٨٥تکاپو، : تهران 

Ministry , Aug 6/1941 , in : Letters From Tehran. -    39 . هولتوس، برنهارد
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، ص ١٣٦٦نشر نو، : مهرداد اهری، تهران : شولتسه، سپيده دم در ايران، برگردان 
٤٠. ١ .Schultze-Holtus. 41. 42  -  ٥١همان، ص   .Frants Mayer. 43. Roman 

Gammota. 43 . 44 - ٤٥. ٣ان، ص هم .Herr    Ettel. 46  . ٤٧. ١١١همان، ص .
به نقل از اولتيماتوم شوروی به ايران، اسناد . Thike. 49. ٤٨. ١٣٣همان، ص 

بايگانی اسناد وزارت امور خارجه، . . Wuelfang  ٥١. ٥٠.  وزارت امور خارجه 
 Herr Hubert.   ٥٢. ١٣٢٠/ ٦/ ١١، مورخه ٣٠٧وزارت کشور به شهربانی، ش 

Dittman. 53   . Sir Reader Bullard : Letters From Tehran , London & NY 

1991 p 21.   54- . Rabin Zahner. 55 . ،رايت، پيتر، شناسايی و شکار جاسوس
  ١٣٧٤:محسن اشرفی، اطالعات،تهران : برگردان 

٥٦ .Public Record Office , Secret ,NO , 111 A , Jan 13/1943, F.O.371/35069. 

، مجله تهران مصور، ش »مامور مخفی هيتلر در ايران « رائين، اسماعيل . 57
 Special Report.  ٦٠همانجا . ٥٩. ١٥١، ص ١٣٦٦شولتسه، همان، . ٥٨. ١٢٧٩

on Franze Mayer , Secret , Nov 11/1943 , F.O. 371/35077 - 61. Bullard to 

Eden , No . 127 , March 20/1943, Ministry for Indian Affairs Document , 

1/2/3472 A. 62 . بايگانی اسناد وزارت امورخارجه، وزارت خارجه به نخست
. ١٣٢٢، مکاتبات سال ١٣٢٢شهريور  ١٩، مورخه ٣٨٨٩وزير، محرمانه، ش 

 .    ، اطالعيه وزارت کشور١٦٠٥روزنامه ستاره، ش . ٦٣
، ص ١٣٧١بهجت، : ، تهران ١٢٤٤- ٣٥٧برزين، مسعود، مطبوعات ايران، . ٦٤
يهودا بروخيم، : ، تهران ٣لوی، حبيب، تاريخ يهود ايران، ج . ٦٥. ٤٢٩- ٣١

بايگانی اسناد وزارت امور خارجه ايران، باقر کاظمی، . ٦٦. ٩١٨- ٢٤، ص ١٣٤٥
، مورخه سی ٣٢١٣٤وزير امور خارجه، به مخبر السلطنه هدايت نخست وزير، ش 

فاری، سفير ايران در بروکسل، به باقر کاظمی، ش همان، غ. ٦٧. ١٣١٢ام آبان 
، ١٦٢٧همان، حسين شکوه به نخست وزير، ش . ٦٨. ١٣١٢مهر  ٢١، ٨٢٤

همان، نامه يهوديان آلمانی مقيم زوريخ به نخست . ٦٩. ١٣١٢مورخه سوم شهريور 
همان، سيد حسن تقی زاده به نخست وزير، . ٧٠. ١٩٣٣وزير ايران، ششم ژانويه 

سازمان اسناد ملی ايران، دمحم جم نخست .  ٧١. ١٩٣٣، فوريه ١٥٤٣پاريس، ش
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آبادبان، حسين، بحران . ٧٢. ٣٨٣٣٩/٣٠٣١٦وزير به اداره بهداشت تهران، ش 
، ص ١٣٨٣موسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، : مشروطيت در ايران، تهران 

يران به فصل در مورد محافل يهودی اروپا و پيوند آنان با مشروطه ا. به بعد ١٥٩
بايگانی اسناد وزارت امور خارجه، نادر آراسته . ٧٣. هشتم همان منبع رجوع شود

همان، گزارش وزير . ٧٤. ١٣١٢بهمن  ٢٤، مورخه ٩٠٧/٧٥٠به باقر کاظمی، ش 
همان، عدل، معاون  -  ٧٥. ١٣١٥شهريور  ١٤، مورخه ٦٥١/٢٥امور خارجه، ش 

 ١٥، مورخه ١٨/ ٩٥/ ٢٩، ش وزارت امور خارجه به محمود جم نخست وزير
همان، رئيس دفتر مخصوص رضاشاه به محمود جم نخست . ٧٦. ١٣١٧فروردين 
 ٢١، مورخه ٢٨٠همان، ش . ٧٧. ١٣١٧اسفند  ١٥، مورخه ٣٩١وزير، ش
، ٨٨٧همان، نادر آراسته به محمود جم نخست وزير، ش . ٧٨. ١٣١٧فروردين 

وزير به عنايت هللا سميعی، همان، جم نخست . ٧٩. ١٣١٧مورخه سی ام خرداد 
همان، رئيس دفتر . ٨٠. ١٣١٧مرداد  ١١، مورخه ٥٤٥٦وزير امور خارجه، ش 

 ٨١. ١٣١٧مرداد  ١٥، مورخه ١١٧٥مخصوص رضاشاه به جم نخست وزير، ش 
، ٥٤٩٢/١٠٢٠١٤. سازمان اسناد ملی ايران، نخست وزير به ابتهاج، ش ن . 

 .Eliyahu Epestein. 83. Letters from Tehran , p.68. 21.٨٢. ١٣١٩مورخه دی 

Ibid , p . 45   .  
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  دهم فصل
 

 

 ارتش روسيه شوروی در ايران     
  

در بارۀ » ايران و قدرت های بزرگ در جنگ جهانی دوم« ايرج ذوقی در کتاب 
:  می نويسد» به ايران ١٩٤١هجوم ارتش شوروی در اوت « ارتش شوروی در بارۀ 

برای دست يافتن به راه ارتباطی صورت گرفته بود، نقطه پايان بر دوره         ً  که ظاهرا   
، يعنی زمان خروج ١٩٢١متارکه مسلحی نهاد که بين ايران و شوروی از سال 

ورود نيروهای سرخ به ايران نويد تازه يا از . ارتش سرخ از گيالن، آغاز شده بود
نيز روسها که سبب  گسترش اراضی به شوروی می داد و از همان ابتدای ورود

تغييرات  عميقی در زندگی سياسی، اقتصادی و اجتماعی ايالت تحت اشغال آنها 
نيروهای  شوروی پس از ورود  به ايران  و در راه پيشرفت بسوی . خواهد گرديد

مرکز در هر شهر و روستا پست های نظامی داير کرده و سربازانی را در آن نقاط و 
پست های نظامی روسها در طول .  وچک مستقر می کردندحتی دهات دور افتاده و ک

تمام راههای اياالت شمالی ايران نيز استقرار يافت و سربازان ارتش  شوروی به اين 
وسيله عبور و مرور کليه غذائی از شهرهای شمالی خارج و به نقاط ديگر منتقل 

و امريکائی که  باستثنای ايرانيان کس ديگری حتی سربازان و افراد انگليسی.  شود
متفق شوروی بوده و برای کمک  رسانی به آن کشور در ايران حضور داشتند نمی 
توانستند بدون در دست داشتن اجزاه  نامه رسمی  از روسها به نواحی شمالی 

اجازه نامه رسمی برای مسافرت اشخاص نيز پس از بررسی  دقيق . مسافرت نمايند
و پس . رويس مخفی شوروی صادر می گرديدسوابق متقاضيان از سوی مأمورين س

به اين ترتيب در طول مدت جنگ مرزهای بين دو . از صدور  هر ماهه تجديد گردد
                      ً                                                  کشور ايران و شوروی عمال   از ميان برداشته  شده بود و تنها سربازان روسی در 

گمرکات مرزهای . مرزی که خود روسها تعيين کرده بودند به نگهبانی اشتغال داشتند
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کارکنان ايرانی  گمرک از محل کار خود .              ً                        شمالی نيز عمال  از ميان برداشته شده بود
مرزهای شوروی  در .                 ً                             رانده شده و اصوال  امور گمرکی نيز صورت نمی گرفت

قسمت آذربايجان بروی هر دم شوروی باز بود و عده کثيری از آنسوی مرز بدون  
»  عناصر نامطلوب « در ميان آنها  تانجام  تشريفات  گمرکی  وارد ايران شدند که

 .بسياری هم وجود اشت
                                                                 ً       مفهوم ديگر اين اقدام روسها اين بود که مرزهای رسمی بين دو کشور عمال  رو به 
جنوب کشيده شده و  در طول جاده ای که شرق ايران را به غرب تبريز متصل می 

را در بر می کرد متمرکز شده بود که همه اياالت  شمالی غربی و شرقی ايران 
                                                ً                   بنابراين گمرک ايران در مرزها نيز نمی توانست  عمال  وجود داشته باشد و . گرفت

لذا کنترلی برآنچه که از شوروی به ايران وارد می شد يا از استانهای شمالی  صادر 
 .می گرديد نيز صورت نمی گرفت

ار رسيده بر طبق گزارشهائيکه ازکشاورزان استان سوم  و گمرک  استان سه و چه« 
و  رونوشت هم به آن وزارت فرستاده شده است دام هائيکه از طريق نيروی شوروی 
صادر می شود نيز غالب موارد بدون انجام آئين گمرکی بوده و مأمورين گمرک  هم 

 »...وسيله رسيدگی ندارند
                                                                 ً      نيروهای شوروی در نزديکی شهرهای بزرگ مستقربودند و اين نيروها عمدتا  شامل 

ن  بازگشته از جبهه های جنگ و يا سربازانی که بتازگی تحت تعليم درآمده سربازا
مقامات دولت شوروی  سعی داشتند تا از تماس سربازان روسی با . بودند می شدند

اين امر در نقاطی که رسوها پستهای نظامی معتبر . مردم ايران ممانعت بعمل آورند
بود ولی در روستاهای  کوچک تماس  و بزرگی دائر کرده بودند تا حدی امکان پذير

بين سربازان روسی و مردم ايران پيش می آمد رفتار سربازان شوروی  بعنوان 
در طول اشغال کشور گزارشهای متعددی از شرارت . نيروی اشغالگر وحشتناک بود

بعضی از اين گزارشها . و بد رفتاريهای  سربازان روسی به دولت ايران می رسيد
د که سربازان  روسی  وسائل  سازمانها و ادارات دولتی را هم  حاکی از ان بو

 :بغارت برده  و بدستبرد از منازل اشخاص دست زده اند
از بدو ورود نيروی شوروی به ايران شکايات و گزارشهای متواتر از کليه ... « 
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نقاط اشغال شده مبنی بر تقاضاهائيکه نيروی شوروی داشته با تعدياتی که بافراد 
ون شوروی  نسبت  می دهند  رسيده که کم  و بيش خاطر مبارک  مستحضر قش

 .است
عالوه بر شکاياتی اهالی شهرها و قصبات از چپاول و غارت و تعدياتی که يا در اثر  

ورود نيروی  شوروی رخ داده و يا بالتبع از طرف اشخاص مفسده جو و اشرار 
ز شکايات و گزارشاتی دائر بر اشغال حادث گرديده از بازرگانان و ادارات  دولتی ني

و تصرف اماکن و ادارات دولتی و بنگاههای خطوط  ارتباطيه تلگراف و تلفن  و راه 
 »آهن و غيره رسيده  و می رسد

وزير . بعضی از اين گزارشها بطور وسيعی در خارج از ايران انتشار پيدا کرد  
روسی و بويژه کشتار  مختار انگليس در تهران گزارش جامعی رفتار سربازان

ايرانيها بدست سربازان سرخ و اهانت  آنها نسبت به مراکز مقدس مذهبی تهيه برای 
وزارت خارجه انگلستان ارسال داشت و توجه دولت  خود را  نسبت به اعمال و 

 .رفتار روسها در ايران جلب کرد
و اوال   بازداشت ايرانيان بدون هيچ دليلی ومصادره و غصب دارائيهای خصوصی 

سربازان و . عمومی از جمله  آقدامات عادی روسها در ايران بشمار  می رفت
افسران ارتش شوروی در ايران هيچ نوع  برخورد رسمی و اداری با مأمورين 
کشوری دولت ايران نداشتند و حل وفصل  امور  و مسائل  اداری  بعهده  

سياست  .  ی  در تهران بودکنسولگريهای  شوروی  در شهرستانها  و سفارت  شورو
                                         ً                                    اجتناب  از برخورد با مأمورين  دولتی  صرفا   بخاطر  اين بود که  روسها  از تنفر 
ً                                ايرانيها  نسبت  به سربازان  و خصوصا  مقامات روسی  که نسبت به شکايات                                     
ايرانيها  در مرود  ضرب و جرح  قرار دادن  مردم  و غصب  اموالشان  بی تفاوتی 

مقامات شوروی  اتز تشکيل  يک .  توجهی نمی کردند آگاه بودند نشان داده و
کميسيون مختلط  از نمايندگان شوروی و ايران برای رسيدگی به موارد اختالف های  
                          ً                                             حاصله خود داری کرده و اصوال  منکر حق ايرانيان  برای دريافت غرامتهای ناشی 

 .از رفتار و کردار نيروهای  خود شدند
در بدو هجوم خود به ايران پادگانهای نظامی ارتش، ژاندارمری و نيروهای شوروی 
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نيروهای پليس  را در مراکر استانها و شهرستانها خلع سالح کرده و  بعد هم از تعداد 
نفرات  آنها کاستند  وز مانی هم که زمانی هم که دولت ايران اقدام به فرستادن 

و در . لوگيری  بعمل می آوردندنيروهای انتظامی به آن مناطق می نمود  از آن ج
مواقعی که با مسائل امنيتی روبرو می شدند نيروهای اندک و خلع سالح شده ايران 

 .را مسئول حفظ  نظم وامنيت  ميدانستند
     ً                                                                   ظاهرا  سياست شوروی اين بود که دولت ايران را مسئول حفظ نظم و امنيت است  و  

ط خاصی که ايجاب زگردد اقدام  ارتش سرخ  فقط  در مواقع لزوم و در تحت شراي
وقتيکه بلوای نان در   ١٩٤٢در دسامبر . به برقراری نظم و امنيت خواهد نمود

تهران پيش آمد سربازان روسی  در  مشهد  به خيابانها  ريخته  و به نگهبانی  
 .پرداختند  تا  از بروز شورش و بلوا جلوگيری نمايند

بعلت بدرفتاری روسها دست به اعتصاب  در يک مورد هم وقتی سربازان ايرانی 
زدند سربازان  سرخ  بسرعت پست های نگهبانی در شهر تبريز داير کرده و اعالم 
حکومت نظامی  نمودند با اينکه  روسها  حفظ نظم و امنيت را از مسئوليتهای دولت 
ايران می دانستند ولی نه تنها هيچ کوششی برای تقويت  ارتش و ژاندارمری بعمل 

می آوردند تا آنها  قادر به انجام وظايف خود باشند بلکه بالعکس هرچه  بيشتر در ن
ژاندارمری و پليس غير مسلح ايران که قادر . تضعيف نيروهای انتظامی می کوشيدند

به حفظ  نظم و امينيت نبودند هرگاه از مقامات نظامی شوروی تقاضای کمک می 
گردانندگان سياست شوروی در ايران  در . ندکردند  با امتناع  آنها  روبرو  می شد

اينگونه موارد به بهانه های گوناگون توسل جسته  و از جمله سالوسانه اظهارمی 
روسها  زمانی نيروهای . داشتند که هرگونه اقدامی از جانب آنها دخالت ايران است

و ترکيه                         ً                  ً                         انتظامی ايران را مجددا  مسلح کردند که اوال  در جبهه های جنگ با آلمان
                            ً                                                  تحت فشار قرار گرفتند و ثالثا  متوجه شدند که حمايت آنها از خود مختاری يا استقالل 

با . کردستان  بصورت حادی در آمده و سر رشته امور از دستشان خارج خواهد شد
اينحال روسها هرگز اجازه  ندادند تا ارتش ايران نيروی کافی برای مقابله با جدائی 

يابرقراری امنيت  عمومی  در آذربايجان به آن  مناطق گسيل دارد طلبان  کردستان و 
و دولت ايران همواره موضوع ناکافی بودن  نيروهای  انتظامی  ايران در ان  مناطق  
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 .را به دولت  شوروی  گوشزد می نمود
با برشمردن جزئی  از عمليات ارتش سرخ  در نواحی شمال کشور تا حدی  روشن  

چه حد کنترل اياالت تحت اطفال خود را در دست داشتند وهمين شد که روسها تا 
قدرت نمائی سربازان روسی در شمال و کنترل کامل آن نواحی سبب ازدياد نفوذ و 
قدرت کنسولها و سفير شوروی در ايران  می گرديد و به آنان نيز فرصت داده می 

. مجری دارند شد تا از طريق کانالهای سياسی سياست دولت خود را بنحو احسن
ايرانيان هم ازاين واقعيت آگاهی داشته و می دانستند که درپشت تمامی فشارهای 
سياسی که توسط مقامات دولت شوروی ازاشغال اياالت شمالی ايران بهره برداری 

 . خوبی در جهت توسعه کنسولگريها خود در ايران نمود
ً      کمی پس از اشغال اياالت شمالی ولت شوروی رسما  از دو لت ايران خواست تا                                           

کنسولگريهای  شوروی درتبريز، مشهد، رشت، شيراز، اهواز، اصفهان ،کرمان، 
تا قبل از اشغال ايران در شهريور . کرمانشاه، بندرعباس و خرمشهر داير گرديد

شوروی تنها يک کنسولگری در بندر پهلوی و ايران نيز تنها يک  ١٣٢٠
دولت شوروی با تأسيس . موافقت کرد کنسولگريهای ايران در تفليس واشک آباد

کنسولگريهای ايرانی موافقت اصولی بعمل  آورد ولی زمان تأسيس آنرا  خاتمه جنگ 
ً                                                 تعيين نمود و خود نيز رأسا  اقدام به گشودن کنسولگريهای خود در تبريز و مشهد                            

در پايان سال . نمود و سپس نيز کنسولگريهائی  در نقاط  جنوبی کشور داير نمود
کنسولگريهای شوروی در کرماشناه، اهواز و اصفهان تأسيس و مشغول کار   ١٩٤١

 .شده بودند
انتشارات  »  ايران و قدرت هاي بزرگ در جنگ جهاني دوم«ايرج ذوقي:  منبع

   ١٣٠ – ١٣٤صص  -  ١٣٦٨پاژنگ ،  
  

 
 
 
 
 

 )٣(اشغال ايران توسط قوای متفقين درجنگ جهانی دوم و سقوط  پهلوی اول 
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                                                      ً                گزارش های ديپلماتيک آمريکا نشان می دهد که رضا شاه شخصا  در پی پناهندگی «

در . به سفارت بريتانيا  در تهران برآمده بود ولی سفارت در خواست  او را نپذيرفت
دريفوس  . نهايت  او ابراز  تمايل  کرد  که به  همانجايی برود که از آن آمده  بود

يم قوام را که پدر  دامادش هم بود نزد وزير مختار شاه ابراه«  : گزارش می دهد که
و ادامه  خصومت ها ]  آتش بش[ بريتانيا  فرستاد تا مراتب نگرانی او را از تأخير 

قوام همچنين سعی  کرد  مزه  دهان وزير مختار  را در باره  پناه بردن . ابراز کند 
وزير مختار چندان شاه  به سفارت بريتانيا از ترس روس ها بفهمد، ولی گويا 

ترس  رضا شاه  از روس ها نبود؛ بلکه از مردم ايران بود، »  .دلگرمش نکرده  بود
 )  ١(» . که  اگر کوچکترين فرصتی دست می داد، تکه تکه اش  می کردند

انگليسی ها تصميم گرفتند به وليعهد جوان دمحم رضا پهلوی اين شانس  را بدهند که « 
اگر  او بر خالف انتظار  از آب  در می آمد . ات برساندصالحيت  خود را به اثب

 ».هميشه می شد از شرش خالص شد
 )  ٢(»  دنيس  رايت سفير  اسبق  انگليس در ايران«
 

اقای ريدر  بوالرد  تنها  به قاضی رفته و راضی  بازگشته ؛ و در کتاب «  
ت و مملکت ايران خاطراتش دولت انگليس را چنان  پاک و منزه و دلسوز به حال مل

نشان داده که گويی در هيچيک از جنايات و مظالم و تعديات دوران اشغال ايران 
          ً                                        و اين اصوال  از خصايص استعمار غرب است که سعی می کند . شرکت نداشته است

ملتها را به بهانۀ حفظ تماميت و حاکميت و استقالل ، به زير مهميز بکشد و غارت 
، يعنی انگليس و شوروی و ٢٠ايران پس از شهريور هر سه کشور اشغالگر . کند

آمريکا در اين کشور به يک اندازه جنايت کردند و کوچکترين فرصت را برای زور 
گويی و چپاول و سلطه گری از دست ندادند با اين تفاوت که شورويها  بدون پرده 

ن کشور پوشی و توسل به بهانه های ظاهر فريب در جهت دستيابی به اهدافشان دراي
ولی انگليسها و آمريکايها با در دست داشتن هيئت حاکمۀ ايران، . تاخت و تاز کردند

هرچه در توان داشتند .                ً                                          بدون آنکه واقعا  نيازی به تعرض مستقيم  و آشکار داشته باشند
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و تازه مدعی خفظ  تماميت واستقالل ايران هم . انجام دادند و هرچه خواستند بردند
غرب و شرق هر دو آفت ملل جهان سوم هستند و در مورد ايران شده اند استعمار 

      ً                                                                      مشترکا  مسئول خرابيها، نابسامانيها، قحطی ها و جناياتی می باشند که در اين ملک 
 .واقع شده است

  ) ٣(» "شترها بايد بروند"  حسين  ابوترابيان مترجم کتاب « 
 

   :توضيحات و مآخذ   
 

مؤسسه  –، مترجم مصطفی اميری » رضا شاه و بريتانيا« دکتر دمحم قلی مجد  - ١
  ٤٥٣ص  – ١٣٨٩ –مطالعات پژوهشهای سياسی 

The Persians Amongst the English,  Dennis Wright  
,Tauris,pp.214)  2 - 

نوشتۀ سردنيس رايت سفير پيشين انگليس  در  - » دوقرن نيرنگ«و نگاه کنيد به  
   ١٥٧ص  – ١٩٨٠ –نشر علم  –تأليف و ترجمۀ محمود طلوعی  - ايران

از سر ريدر بوالرد ، سفير انگلستان در ايران و سر »  شترها بايد بروند «    -  ٣ 
ص     -   ١٣۶٣. تهران. ر نونش.  - اسکراين،  ترجمه حسن ابوترابيان  کالرمونت 

٦٤    
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    يازدهم فصل 

 
 از نگاه انگليس ١٣٢٠ايران در شهريور 

  
فصلی از خاطرات  وينستون چرچيل نخست وزير اسبق انگلستان  مربوط به اشغال 

  :١٣٢٠ايران در شهريور 
 

نبود و اما مسئله  حضور و فعاليت  کارشناسان آلمانی  در ايران بهانه ای  بيش « 
انگليسيها بالفاصله  پس ازحملۀ  آلمان وروسيه مقدمات حمله  به ايران را با همکاری 

در اين  مورد خاطرات چرچيل نخست وزير زمان جنگ . شوروی  فراهم می کردند
. انگليس که چند سال بعد ازخاتمۀ جنگ انتشار يافت جای ترديدی باقی  نمی گذارد

پاييز و (مربوط  به ايران و خاور ميانه  چرچيل  ضمن اين خاطرات در فصل
 :چنين  می نويسد) ١٩٤١تابستان 

برای ما اهميت فوق العاده داشت که راه ايران خط ارتباطی درجه  اول  و مهمی  « 
با روسيه داشته  باشيم  تا از يک طرف برای روسيه مهمات و مواد کمکی که ارسال 
آنها از راه اقيانوس منجمد شمالی دشوار دشوار بود، بفرستيم و ازطرف ديگر از 

در اين وقت ما متوجه شديم که يک . اده کنيملحاظ لشگرکشی و نظامی از ايران استف
هيئت آلمانی که شامل عدۀ  زيادی افراد فعال و جدی  بود، در تهران  مشغول کار 

ما از اين موقعيت با نهايت ... است و حيثيت آلمان هم در ايران خيلی زياد بود
 ) ٤(».خوشوقتی  استفاده کرديم تا از راه  ايران با روسيه  متصل  شويم

ژوئيه سال  ١١شورای کابينه انگلستان از روسای سه گانه ستاد ارتش  در روز«  
خواست که در اين باره مطالعه کنند که آيا در صورتی که ]١٣٢٠تير  ٢٠[ ١٩٤١

خود داری » اخراج عناصر آلمانی «دولت مرکزی ايران از قبول يادداشت، در باره
ات نظامی در ايران بزنيم تا راه کند صالح است که به اتفاق روس ها دست به عملي

جلسۀ ]١٣٢٠تير  ٢٧[ژوئيه  ١٨ارتباط  با روسيه را تأمين کنيم يا خير؟ روز 
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رؤسای ستاد سه گانه خبرداد که صالح است بايد روش سختی در باره  ايران در 
                     ً                                         عقيده ژنرال ويول عينا  همين بوده که درمورد ايران به شدت و سختی . پيش بگيريم 
شب همان روز ژنرال ويول به وزارت جنگ تلگراف کرده بود و . رفتار شود

                                 ً               سياست حسن تفاهم  و سازشی که ظاهرا  دولت انگلستان : مضمون آن چنين است
                                                        ً                نسبت به ايران در نظر دارد برای من غير قابل درک است وکامال  غير منطقی است، 

از ايران بيرون رانده برای تأمين دفاع  انگلستان الزم است که از هم اکنون آلمانها 
اگر چنين  اقدامی نشود خيلی احتمال می رود که همان وقايع عراق که به موقع  . شوند

 .از آن جلوگيری شد در ايران تکرار گردد
وانگهی الزم است به هر قيمت شده ارتباط خود را با روس ها از راه ايران تأمين 

ما در اين مورد نباشد، کافی است اگر دولت ايران حاضرو مايل به تسهيل نظر . کنيم
ترتيبی بدهيم که دولت ديگری که بيشتر سر سازش و تسليم داشته باشد جانشين آن 

 .گردد
برای اين منظورعقيده قطعی من اين است بايد فشار فوری به حد اعال شديد بدين    

ئی                        ً                                  وارد آوردو اين فشارحتما  موقعی صورت گيرد که هنوز نتيجۀ نها] ايران[ کشور
 » .جنگ روس ها  و آلمانها معلوم  نيست

کابينه انگلستان فردا وضع «: ژوئيه من به ژنرال ويول چنين جواب دادم ٢١روز 
من به طور کلی با نظريات شما موفق هستم . ايران را مورد  مطالعه قرار خواهد داد

ً                        خيال می کنم که بايد انگلستان و روسيه مشترکا  يادداشت، به عنوان اخراج آلمانها                                             
                                          ً وهيچ مهلتی  برای اين کار قائل نشوند و حتما  . ازايران به دولت ايران تسليم کنند

اعالم کنند که ايرانيها مسئول عواقب رد يادداشت خواهند  بود، ولی مسئله  مهم اين 
است که در صورت جواب رد دولت ايران ما تا چه  اندازه قوای آماده برای حمله به 

 ».تاده داريماين کشور  دور اف
رؤسای هر سه ستاد اظهار داشتند که عمليات نظامی محدود به جنوب ايران خواهد  

بود و ما حداقل به يک لشکرزمينی و يک گروه نيروئی هوائی احتياج خواهيم  داشت 
برای اين کار مجبوريم اين قوای  را از عراق که . تا چاههای نفت را محافظت کنيم 

د نفرات ما در آنجا برای حفظ  امنيت داخلی کافی نيست به در حال حاضر نيز تعدا
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نتيجه نظريات روسای ستادهای سه گانه اين بود که اگر الزم .  ايران منتقل  سازيم
باشد در ظرف سه ماه  آينده  قوائی به سرحدات  ايران فرستاده  شود  بايدجای نفرات 

 .آنها را از نيروهای خودمان در خاورميانه پرکنيم
وزير امور خارجه انگلستان نظريات خود را طی ]١٣٢٠تير  ٣١[ژوئيه  ٢٢وز ر

من امروز صبح مسئله فشار به ايران  را مورد  مطالعه  :  يادداشتی به من اطالع داد
هرچه بيشتر اين موضوع  را مطالعه  می کنم  بيشتر روشن می شود  که .  قرار دادم

آيا  می توانيم  نيروی کافی : دور می زند تمامی مسئله  در اطراف  يک نکته اصلی 
برای دفاع  و حفظ  چاههای نفت ايران در عراق تمرکز دهيم  يا خير ؟  اگر ما 
نتوانيم نيروی نظامی کافی داشته باشيم  حتی فشار اقتصادی  نيز برای ما فوق العاده 

يران خطرناک خواهد بود، زيرا شاه خوب بدين نکته واقف است که چاههای نفت ا
چه اهميت حياتی و فوق العاده برای ما دارد، و اگر احتمال دهد که ممکن است از  
طرف ما  دردسری برای کشور او توليد شود، ممکن است دست پيش را بگيرد و 

طبق اطالعات موثقی  که به من رسيده ارتش  ايران به .    ً                      قبال  درين باره اقدامی بکند
ق و در پيرامون چاههای نفت جنوب تدريج به سمت مرزهای روسيه و عرا

من خيلی اميدوارم که ما هرچه زودتر نيروهای خودمان را درعراق . تمرکزمی يابد
) قفقاز( تقويت کنيم، اگر پيش از آنکه روس ها شکست سختی در جنوب کشورخود 

اميد آن هست که بتوانيم اراده . خورده باشد موفق به تمرکز قوای کافی درعراق شويم
ن را به ايرانيها تحميل کنيم بی آنکه خطر جنگ به ايران در ميان باشد، ولی خودما

بايد مراقب بود که فشارسياسی ما از آن حد که وضع قوای نظامی ما در حال 
يک عامل ديگر نيز ما را وادار می کند که هر . حاضراجازه  می دهد دورتر نرود

و آن اين است که اگر روس ها چه زودتر به نيروهای خودمان  درعراق بيفزائيم، 
مغلوب شدند، ما بايد بالفاصله در صدد اشغال و تصرف چاهها ومراکز نفت ايران 
برائيم، زيرا در غيراين صورت آلمانها فشارشديد ومقاومت ناپذيری به ايرانيها وارد 

  .خواهند  آورد که ما از چاههای نفت جنوب محروم شويم
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 ران شوداگر چاههای نفت  ايران وي  

 
با تمام  اظهارات رؤسای ستاد سه گانه انگلستان من چندان اطمينان نداشتم که  نقشه 
نظامی مربوط به ايران مورد مطالعه دقيقی که برای تأمين موفقيت ما در صورت  

) ژوئيه (  ٣١بدين جهت روز.  زد و  خورد احتمالی ضروری بود ، قرار گرفته باشد
حرکت  کنم  دستور دادم که کميسيون » پالسنيتا « طرف هنگامی که می خواستم به 

در اين دستور  چنين ذکر .  مخصوصی برای مطالعه کاملتر در اين باره تشکيل شود
درصورت ( تصور نمی کنم اين نقشه که نتيجۀ اجرای آن جنگ با ايران : شده بود

عه ای که الزمه خواهد بود با تمام دقت و مطال) خود داری  اين دولت از قبول نظرما
البته تصديق . چنين اقدام وسيع  و خطرناکی  است، مورد بررسی قرار گرفته باشد

می کنم که چنين اقدامی ضرورت دارد، اما پيش  از شروع آن هرقسمت آن مورد 
مشاوره ومطالعه و تحقيق و دقت بسيارهم از طرف وزارت امور خارجه، وزارت 

ما در خاورميانه وحکومت هندوستان قرار جنگ، وهم از طرف فرماندهی نظامی 
متوجه باشيد که با هيچ قيمت نبايد دست به چنين اقدام شديد بزنيم پيش از آنکه . گيرد

. نقشه های دقيق و کاملی برای مواجهه با کليه احتماالت ممکنه داشته باشيم
کت نفت درنظربگيريد که اگر قوای ايران در پادگان اهواز کليۀ کارگران انگليسی شر

انگليس و ايران را ناگهان دستگير کنند و به عنوان گروگان  نگاه دارند ما چه خواهيم 
کرد؟  يا روش قبايل بختياری و مردم  نواحی اطراف مراکز نفت نسبت به ما  چه 
خواهد بود؟ سرنوشت تلخ اتباع انگليسی مقيم تهران چه خواهد  شد؟  آيا ممکن نيست 

وای خود دستور دهد که  چاههای نفت جنوب را ويران کند دولت مرکزی ايران به ق
تا به دست نيروهای  مهاجم  ما نيفتد ؟ از طرف ديگر در مورد بمباران تهران ، بايد 
مراقب بود که از چنين حمله وحشيانه  و بی دليلی خود داری شود، مهم تر از همه 

ما هست آنقدرهست که با اين مسئله است که آيا  قوايی که در اختيار و در دسترس  
وجود مقاومتی که از طرف عناصر ملی و دولتی ايرانيها انتظارمی رود  مراکز و 
نواحی  نفت خيز اهواز را اشغال کند؟ در صورت حمله  مسلحانه ، نقشۀ ما اين 
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خواهد بود که در شمال ايران تا کجا  پيش برويم؟  فرودگاههای قابل استفاده  ما 
ه مهم ديگر که اگر  ايرانيها پس ازاشغال کشور خود حاضر نشوند کدامند؟  يک مسئل

راه آهن را به نفع  ما به  کار اندازند،  ما برای استفاده  از  راه آهن  ايران چه  
 خواهيم کرد؟

همه اين مسايل و بسياری مسايل ديگر بايد به دقت تمام مورد مطالعه قرار گيرند « 
خارجه و وزيرامورهندوستان کليه مسايل را به  بايد اين بار وزرای جنگ و امور

برای اوائل هفته آينده گزارش دقيق ومبسوطی به کابينه . دقت کامل بررسی کنند 
دراين فاصله من دستور خواهم داد که برای تمام .  جنگ اعليحضرت تقديم  دارند
ولی بايد من خودم طرفداراتخاذ اين سياست هستم  . اقدامات احتياط الزم اتخاذ گردد

متوجه  بود که اين سياست مستلزم عواقب احتمالی بسيارجدی است و نبايد قبل از 
دقت کامل در مورد نتايج احتمالی آن و وضعيات مختلفی که ممکن است ازاين راه 
پيش آيد و قبل از طرح يک نقشه مبسوط و دقيق و تصويب آن از طرف مقامات 

 » .صالحيتداردست به اجرای آن زد
*** 

کميسيونی که به دستورمن تشکيل  شد، هنگامی که من در دريا بودم با تلگراف نتيجه 
مطالعات  خود را که مورد تصويب و موافقت کابينه جنگ نيز قرار گرفته بود به من 

از طرف دولت ايران داده شده  ١٩٤١اوت  ٦جواب  يادداشت ما که روز . اطالع داد
ً                     بود، صريحا   نشان می داد  ايراني ها از بيرون کردن اتباع آلمانی از کشور خويش           

خودداری  خواهند  کرد و بنابراين برای ما چاره ای غير از توسل به زورنبوده، 
مرحلۀ بعد عبارت از اين بود  که ما طرحهای سياسی و نظامی خودمان را با 

اوت مستر ايدن وزير امور خارجه انگلستان،  ١٣طرحهای روسيه تطبيق دهيم روز
ترمائيسکی سفيراتحاد جماهير شوروی را در لندن به وزارت امورخارجه  دعوت مس

کرد و در بارۀ متن يادداشت مشترک به دولت ايران با ايشان توافق نظر حاصل شد و 
» مستر مائيسگی « . مقررگرديد  که تسليم اين يادداشت آخرين  اقدام سياسی ما باشد

دولت شوروی حاضر است، بالفاصله پس به وزير امورخارجه ما اظهار داشت که 
از يادداشت از راه نظامی در خاک ايران وارد عمل شود ولی اين کار را جز با 
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 ١٩(وقتی که اين خبر را دريافت داشتم، به موجب يادداشتی . شرکت ما نخواهد کرد
تصور می کنم نظر روسها منطقی است و الزم  « اظهار داشتم  که ) ١٩٤١اوت 

 ».نگذشته به اتفاق ايشان وارد اقدام نظامی بر عليه ايران بشويم  است تا وقت
بنا براين ديگر برای ما راهی نمانده  بود جز اينکه از مرحلۀ حرف وارد مرحله  

اولين  اقدام ما اين بود که برای مواجهه با موقعی که مقاومت ايرانی ها  . عمل شويم 
باشد، ترتيب ارسال فوری نفرات و  شديدتر از اندازه ای که ما خيال می کرديم
برای مواجهه با خطر مخالفت دولت .  مهمات و مواد جنگی را به خاور ميانه بدهيم

ژوئيه  به فرمانده قوای ما در عراق دستور داده شده بود که  ٢٣مرکزی ايران روز 
در  هرلحظه آماده اشغال چاههای نفت ايران و پااليشگاه  آبادان و مراکز نفتی خانقين

يادداشت مشترک انگليس و شوروی  به دولت ايران . ميلی شمال آنجا باشد ٢٧٠
بدين . اوت مثل  يادداشت های سابق  با پاسخ رضايت بخشی مواجه نشده بود ١٧در

شهريور  ٣( اوت  ٢٥جهت تاريخ ورود قوای  انگليس و شوروی  به ايران روز 
 :چنين موضع گرفته بودقوای  امپراتوری انگلستان  . تعيين شد)  ١٣٢٠

در منطقه خانقين . در نطقه آبادان لشگر پياده هشتم هندی تحت فرمان ژنرال هاردی 
تيپ زره پوش نهم و يک هنگ  ارابه جنگی هندی و چهار  گردان و يک هنگ توپ 
خانه انگليسی تحت فرماندهی ژنرال اسليم حمايت هوائی توسط يک دسته مشترک 

هدف اصلی و فوری تصرف چاههای نفت آبادان . ن می شدشکاری و بمب افکن تأمي
هدف دوم عبارت بود از پيشرفت مشترک به اتفاق روس ها در ايران، . و جنوب بود

 .و تصرف خطوط اتباطی به منظوراستقرار راه ارتباطی  با شوروی تا دريای خزر
 ١٦و انتظار می رفت از طرف لشگر ده ايرانی که در جبهه جنوب متمرکز بودند 

ارابه جنگی سبک  داشتند ، سه  لشگر ايران که در جبهه شمال متمرکز بودند ابراز 
 .مقاومت گردد

*** 
مقاومت ايران به قدری زود و سريع  درهم شکسته شد که ارتباط  ما با کرملين 

ً                         دوباره تقريبا   صورت سياسی صرف پيدا کرد هدف ما در پيشنهاد اين حملۀ .              
بود که خط ارتباطی بين خليج فارس  و دريای خزر تحصيل مشترک به ايران، اين 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٧٣                                                                             ٢١    دق ، 

  

  

  

کنيم و درعين حال اميد ما  اين بود که با يک همکاری نزديک  و مستقيم  بين قوای 
( انگليس وشوروی روابط  صميمانه تر و دوستانه تر بين خودمان و متفق جديدمان 

نها را ازايران بيرون کنيم  البته اين نظر را داشتيم که آلما. به وجود  آوريم)  شوروی 
مسائل  مهم و . و به نفوذ نازيها در تهران ودر جاهای ديگرايران خاتمه بخشيم 

حساس  نفت و کمونيسم  و آينده ايران  پس از پايان جنگ در اين موقع تحت الشعاع 
به هرحال نمی بايست روح رفاقت و حسن . مقتضيات فوری جنگ قرارگرفته بود

 .ا در آن هنگام  بين ما و رفقای جديدمان  از ميان بردتفاهم  مشترک ر
نخست به ژنرال ايسمی  و شورای رؤسای ) ١٣٢٠ده شهريور ( ١٩٤١اوت  ٢٧

                                 ً                              اکنون که مقاومت ايرانی ها  تقريبا  پايان يافته و ديگرجدی به نظر :  ستادهای جنگ
فت خيز                                                ً              نمی رسد متوجه  باشيد که هدف ما در ايران  منحصرا  اشغال مراکز ن

نيست،  بلکه عالوه براين، ما بايد خطوط ارتباط  با روسيه را نيز تأمين و تحصيل 
بنابراين گزارش دهيد که نقشه های شما در بارۀ الحاق با روس چيست، برای . کنيم

نقل و انتقال های واحدهای متوقف د رخاک ايران  در هفته  آينده  چه در نظر گرفته 
 ايد؟

 :بوالرد، تهران . ر.ست وزيربه سرنخ ١٩٤١سپتامبر  ٣
اميدوارم اشغال تهران ازطرف قوای انگلستان و روسيه الاقل در مرحله حاضر « 

اوضاع،  ضروری نباشد، ولی بايد دولت ايران با ما ابراز صميمت و همراهی و 
 .وفاداری بکند و از خود جديت کافی نشان بدهد تا پايتخت اشغال نگردد

اه هيچگونه تصميم مخالفی نگرفته ايم، ولی اگراز اين کار نتايج ما تاکنون برعليه ش
رضايت بخش نگيريم ناچار طريق نامطبوعی را که از چند سال پيش برای حکومت 
به ملت خود در پيش گرفته است به حساب خواهيم گذاشت و با او طريق ديگری در 

ج ماست از راه نظر ما اين است که آنچه را که مورد احتيا. پيش خواهيم گرفت
قراردادهای مستقيم با دولت مرکزی  ايران به دست آوريم و هيچ مايل به جلب 

بهر حال آنچه ضرورت دارد اين است  . خصومت علنی حکومت مرکزی ايران نيستم
به عقيده من بهترين . که يا از اين راه و يا  از آن راه ،  کليه  تقاضای ما تأمين  شود

ت که شما آنچه را که ما در نظر داريم  ذره ذره و قدم به قدم از راه تأمين اين نظر اس
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دولت مرکزی ايران تحصيل کنيد و هر جا که دولت ايران درصدد  مقاومت بر آمد 
 .او را  امکان اشغال تهران توسط روس ها بترسانيد

                    ً                                        ً          البته در حال حاضرعمال  برای ما بيمی از اين راه  نيست، زيرا فعال  همه توجه  
روس ها  معطوف اين است که موادی را از امريکائيان از راه ايران آزادانه دريافت 

 ».دارند جزاين  چيزی  نمی خواهند
من خيلی مايلم ما پيمان : نامه نخست وزير انگلستان به استالين  ١٩٤١سپتامبر ١٦

اتخادی با ايران منعقد سازيم در عين حال نزديکی  صميمانه و ثمربخشی بين قوای 
خودمان در ايران با قوای شما دراين کشور تأمين کنيم، خبرهائی که به من می رسد 

ميان عشاير ايران و سقوط  کامل دولت حاکی از بروز اغتشاشات خطرناک در 
اگراين اغتشاشات وهرج و مرج توسعه پيدا کند برای اسکان آنها . مرکزی است

و با اين ترتيب نه فقط آنها را بی نتيجه به کار . نيروهای نظامی خود را به کاراندازيم
هن را واداشته ايم، بلکه باعث خواهيم شد که نقل و انتقال های آنان جاده و راه آ

                              ً                                   نيزدچاراخالل سازد درحالی که فعال  ما می خواهيم به هر قيمت هست خطوط  
ارتباطی را در ايران بازنگاهداريم و آن را توسعه دهيم تا موادی را که به شما  می 

بنابراين هدف بايد اين باشد که ايرانيها را کمک کنيم . رسد زودتربه دست شما برسانيم
حفظ کنند و دراين ضمن ما مشغول ادامه جنگ خودمان  تا نظم   را در داخله خود

خيلی خوشوقتم  که دستورات صريح و روشنی که آن جناب در اين باره داده ايد  . باشيم
 » .جريان مساعد اوضاع را در اين صحنه فرعی عمليات تسهيل خواهد کرد

ر که د» لرد بيوربروک « تلگرافی به شرح زير برای  ١٩٤١سپتامبر   ٢١روز 
ژنرال ويول پيشنهاد نمود که از راه بغداد در موقع : مأموريت مسکو بود نمودم 

مراجعت به تهران  به تفليس رود مشاراليه روسی خوب حرف می زند و من پيش بينی 
می نمايم که اگر قوای ما به اندازه  کافی توسعه  پيدا کند نامبرده هدايت و يا در صورت 

را که ما به کمک روس ها در جبهه دريای خزر اعزام امکان فرماندهی آن نيروها 
کمال اهميت دارد که مشاراليه با اوليای عاليرتبه ارتش . خواهيم داشت به عهده بگيرد

شما ممکن است اين مسئله .  روسيه در سراسر جبهه جنوبی و در ايران صحبت نمايد
 »چرچيل .آن استفاده  شودرا در مذاکرات خود گنجانيده و مراقبت  نمائيد که حداکثر از 
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برای استالين نخست وزيرشوروی به مسکو  ١٩٤١اکتبر ١٢تلگراف زير را در 
 .مخابره کردم

ما عالقمنديم که سدی در مقابل پيشروی آلمانها در مشرق ايران ايجاد و در مرحله  « 
 چنانچه شما بخواهيدد. دوم راهی برای رساندن مهمات به حوزه  بحر خزر تأمين گردد

پنج يا شش  لشگر روسی را برای استفاده در جبهه جنگ از ايران خارج نماييد،  ما 
مسئوليت های نظم و نگاهداری و بهبود وضع راه و ارسال تجيهزات را به عهده می 

من از طرف دولت انگليس تعهد می نمايم که تحصيل هيچ گونه مزايائی به . گيريم 
نگ و چه پس از جنگ در نظر نيست، به ضرر منافع  دولت شوروی چه درايام  ج

هر حال امضاء پيمان سه گانه برای اجتناب از توسعۀ بی نظمی داخلی با خطر بسته 
اکتبر درتفليس  ١٨ژنرال  ويول در . شدن راه و رسانيدن مهمات امری است فوری

ه خواهد بود و درهر مسئله که شما  به ژنرال های خود دستور بدهيد با مشاراليه مذاکر
زبان ما از توصيف مبارزه  دليرانه  شما قاصراست ولی اميدوارم .  و حل خواهند نمود

  چرچيل » .      ً                               که عمال   نيز آن را تأييد و تصديق کنيم 
  

 !شرايطی  که به دولت  ايران تحميل کرديم 
  

شرايطی که به دولت . در کليه  امور با سرعت و خوبی با روسيه توافق حاصل شد
رديد عبارت از ترک هرگونه مقاومت، اخراج کليه آلمانها، بی طرفی ايران تحميل  گ

در جنگ و استفاده از وسايل ارتباطی ايران از طرف متفقين برای رسانيدن مهمات 
قوای روس و . به روسيه،  اشغال بعدی ايران  به طورمساالمت آميز صورت گرفت

         ً               بر مشترکا  اشغال گرديد و سپتام ١٢انگليس صميمانه به يکديگر رسيدند و تهران  در 
سپتامبر شاه جديد  ٢٠ساله خود استعفا داد  روز ٢١شاه روز قبل به نفع  فرزند 

حکومت مشروطه را به دست گرفت و پدرش کمی بعد به طور راحتی به تبعيد رفت 
در ژوهانسبورک فوت کرد، غالب نيروهای ما از مملکت  ١٩٤٤و در ماه ژوئيه 

کوچکی برای حفاظت  طرق و وسايل ارتباط گمارده شد و  خارج شدند و دسته های 
پس از آن نيروی ما . اکتبر  تهران از قوای روس و انگليس تخليه گرديد ١٨روز 
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مشغول تهيه وسايل دفاعی درمقابل حمالت و » ژنرال کوئينان« تحت  فرماندهی 
ی شود تجديد قوای بيشتری در صورتی که به نظر برسد حمالت  ناگهانی نزديک م

  .گرديدند
 

 مقصود  واقعی  ما در اشغال خاک ايران* 
ايجاد يک راه اصلی برای رسانيدن مهمات به روسيه از خليج فارس مقصود اولی ما  

( درهر حال با برقرار نمودن يک حکومت دوست در تهران.  در اشغال ايران بود
بنادر توسعه يافت، کشتی رانی در رودخانه ها بسط پيدا کرد، راههای ) فروغی 

آغاز و  ١٩٤١اقدامات فوق در سپتامبر چندی ساخته شد و راه آهن از نوتعميرگرديد، 
از طرف نيروی انگليس توسعه يافت و بعد از طرف دولت امريکا تکميل گرديد و 
بدين ترتيب توانستيم که در ظرف چهارسال و نيم  مقدار پنج ميليون تن مهمات 

 )١.(امريکايی به روسيه برسانيم
که نقشۀ حمله به ايران حتی  اعترافات چرچيل  اين واقعيت  را به ثبوت می رساند « 

قبل از اولين  اخظارانگلستان و شوروی به دولت ايران دربارۀ  فعاليت آلمانيها در 
مورد بررسی قرار گرفته و اخطارهايی که به دولت   ١٣٢٠ايران در اواخر تير ماه 

ايران داده شد جز بهانه جويی و تهيۀ تهاجم  نظامی  به ايران  دليل ديگری  نداشته 
 ) ٢(» . است

رضا شاه بايد «در کابينه چرچيل نخست وزير وقت انگليس  تصميم  گرفته شد  که  
 »  دير يا زود کنار برود

) ١٩٧١-١٩۶٣(سفير  اسبق انگليس در ايران   Denis Wright( ( »دنيس رايت «
در کتاب  » رياست  مؤسسه  تحقيقات  ايرانی در لندن«و بعد از بازنشستگی در مقام  

 : چنين می نويسد»  ها ايرانيان در ميان انگليسی «
نيروهای بريتانيايی و روسی به خاک ]  ١٣٢٠شهريور ٣[ ١٩٤١اوت   ٢٥روز 

ايران حمله کردند  تا منابع  نفتی ايران را که برايشان حياتی  بود به تصرف  خود  
رای در آورند و به يک مسير مطمئن  و قابل استفاده درهر چهار فصل  سال  ب

درعين  حال بريتانيا و روسيه . رساندن تدارکات به روسيه  دسترسی پيدا  کنند
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خواستار اخراج  يا بازداشت ديپلماتهای آلمانی و ايتاليايی و اتباع  آن دو کشور  
پس از دو . رضا شاه و دولت او به جای پاسخ  دادن به دفع الوقت پرداختند. گرديدند

يسی ها لبريز شد ودر لندن و مسکو اين تصميم  پر هفته انتظار کاسۀ  صبر انگل
ساعته که در آن  ٤٨اهميت  گرفته شد که با اشغال تهران  پس از يک ضرب االجل 

خواستار بازداشت آلمانها و آغاز اصالحات حکومتی  می شدند شاه را وادار  به 
 .تسليم کنند

سپتامبر  ٨ادداشت روز در ي] منشی  ايدن وزير خارجۀ کابينۀ چرچيل[ آليور هاروی 
نوشت که  امروز جلسه ای در وزارت  امور خارجه  ]   ١٣٢٠شهريور  ١٧[ ١٩٤١

شاه به علت سياستهای چپاولگرانه اش وبال «:تشکيل  گردی که در آن  گفته شد
برای جانشينی او يک شاهزادۀ جوان قاجار درانگلستان . گردن است و بايد برود

وزير امور [همان روز  ايمری » .درد اين کار بخورد اقامت دارد که ممکن است به
يادداشت کرد که آن روز عصر جلسۀ  کميتۀ دفاع  ] هندوستان در کابينۀ چرچيل 

با توجه  به رويۀ شاه که ] ايدن [ تشکيل  شد وايران مورد بحث  قرار گرفت و آنتونی
ران را بايد رد به هيچ وجه رضايت بخش نبود عقيده داست که آخرين پيشنهادهای اي

ساعت به آنهها    ٤٨من اصرار کردم . کنيم و پيشروی به سوی تهران  را آغاز نماييم
مهلت بدهيم تا معلوم بشود پيشنهادهايشان حدی است  يا نه، ودرعين حال آمادۀ 

سرانجام تصميم  گرفتيم  .  حرکت به سوی تهران بشويم و حتی  پيشروی را آغاز کنيم
يشنهاد من و در خواست شروع اصالحات فوری که احتمال  قبول آن تلفيقی کنيم از پ

     ً ظاهرا  [                  ً                              آنتونی اکنون کامال   آماده است  که سومين  پس رضا . ازطرف شاه کم بود
و يا دوست قاجار مرا مورد بررسی جدی قرار دهد و من پرنس ] غالمرضا  پهلوی 

 .را فردا سر ناهار مالقات کنم حسن را از ويلز احضار  کرده ام که به لندن بيايد و او
شاه  بايد « روز بعد هاروی در دفترش  نوشت  که در کابينه  تصميم  گرفته شد  که 

ايرانيها از هم اکنون  دارند به ما  پيشنهاد می کنند شاه را . دير يا زود کنار برود
« که از آنجا . مسئله  اين بود که چه شخصی را به جای او بگمارند.  »بيرون کنيم

ژنرال يا سياستمدار برجسته ای  وجود ندارد که  جانشين  اوبشود، ما به سراغ سلسلۀ 
 » .قبلی آمده ايم  که آنها هم اعتبار خود را از دست داده اند
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آنتونی ايدن با ايمری در منزل او در ] ١٣٢٠شهريور ١٩[  ١٩٤١سپتامبر ١٠روز 
تا با شاهزاده دمحم حسن ميرزا، مدعی ناهارخورد " بلگری ويا"در محلۀ " ايتن"ميدان 

ساله ای بود که  ٢٤حميد جوان. تاج و تخت ايران، و دومين  پسرش حميد آشنا شود
به عنوان دانشجوی ناوی پيمانی به »  ووستر«پس از گذراندن دوران آموزش در ناو

ايمری در يادداشت آن شب . استخدام شرکت کشتيرانی پست سلطنتی درآمده بود
آنتونی از قرار معلوم حميد جوان را پسنديده . ناهار به خوبی برگزار شد«  نوشت که

وزيرمختارانگليس [ نظر بوالرد...           ً                               است و بعدا  گفتگوی بسيار خوبی با پدرش داشت
را اکنون در مورد امکان باز گرداندن قاجاريه به سلطنت خواسته ايم و ]  در تهران

 ».انگيخته  مطرح ساخته اند همين احتمال را ايرانيها به صورت  خود
به اين ترتيب دولت بريتانيا امکان بازگرداندن قاجاريان را به  سلطنت مورد بررسی  

[ ١٩٣٩تا ] ١٣١٥[ ١٩٣٦سر هارس سيمور که در فاصلۀ سالهای . قرار داد
وزير مختار انگليس در ايران  بود و اينک  يکی از معاونان وزارت امور ] ١٣١٨

مآمور شد . را بر عهده داشت خارجه به شمار می رفت و تصدی امور خاورميانه
او به نوبۀ خود از هارولد نيکلسون  کمک . ارزيابی دقيقی از موضوع  به عمل آورد

در سفارت انگليس در ]  ١٣٠٦[  ١٩٢٧تا ]  ١٣٠٤[  ١٩٢٥خواست که از سال 
تهران خدمت  کرده بود و اکنون نمايندۀ مجلس عوام و عضو شورای سرپرستی 

نيکلسون روايت خوشمزه ای را از مالقاتش با مدعی .  ودب» بی بی سی « سازمان 
بروی ]   ١٣٢٠شهريور ٢٢[  ١٩٤١سپتامبر   ١٣تاج و تخت  قاجار  در روز 

 :کاغذ آورده است
ام تا با هارس  من پرنس حسن ايران را در رستوران بولتن به ناهار دعوت کرده   

ز ناهار اين است که غرض ا. سيمور، معاون  وزارت امور خارجه، مالقات کند
سيمور بتواند قضاوت کند که پرنس حسن يا پسران او ارزش باز گرداندن به سلطنت 

از او . پرنس بسيار گرم و گير است ولی افکارش نظم منطقی ندارد. را دارند يا نه
جواب می دهد هرچه ] به فرانسه.[ می پرسم چه مدت در لندن اقامت خواهد کرد

 . های هوايی ممکن  است دوباره شروع شوند کمتر بهتر، چون حمله
etj`ai tellement peur mon ami.”" ]پس ارشدش ] ترسم، من دوست و ، سخت می
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پرنس به زمزمه .  فارغ التحصيل شده» ووستر« چه می کند ؟  تازه  از ناو آموزشی 
 :می گويد 

  "II s` appelle Drummond . ” ] "ولی آخر   «: می پرسم .] اسمش دروموند است
 » چرا؟

می ]  يک اسم  اسکاتلندی  است[  "” . C`est un nom ecossaise:  توضيح  می دهد 
 » پرسم فارسی بلد است؟

اما  البته او [   ”.Mais il pourat bien l`apparendre“  : با خوشحالی جواب  می دهد 
 .]تواند آن را ياد بگيرد می

 .احساس می کنم  که ناهار از نقطه نظر سياسی  موفقيت آميز نبوده است 
بوالرد ، وزير مختار انگليس در ايران از طريق تلگراف طرف مشورت قرار 

او در پاسخ ، دولت لندن را از هرگونه  کوششی برای باز گرداندن قاجارها . گرفت
پرنس حميد با صحنۀ   بوالرد معتقد بود که ناآشنايی. به سلطنت بر حذر داشت

سياست در ايران و نيز تحصيالتش در انگلستان دو عامل  منفی  هستند که به 
بوالرد همچنين عقيده داشت صدها تن از افراد خاندان  . ضرراو به حساب خواهد آمد

اين . قاجار که هنوز در ايران زندگی می کردند موجب دردسر بزرگی خواهند بود
                                        ً       وزير ايران دمحمعلی فروغی بود که بوالرد ظاهرا  با او  نظرات موافق رأی  نخست

در نتيجه انگليسی ها تصميم گرفتند به وليعهد جوان دمحم رضا . مشورت کرده بود
اگر به حد انتظار نمی رسيد .  پهلوی فرصت دهند شايستگی خودش را نشان بدهد

 .هميشه امکان برکنار کردنش وجود داشت
 ٢٥[  ١٩٤١سپتامبر  ١٦ه  زير فشار حوادث  روزاز اين رو وقتی که رضا شا

به نفع پسر ارشد خود از سلطنت کناره گرفت، اوليای بريتانيا  پس ]  ١٣٢٠شهريور 
از مشورت با مسکو تصميم گرفتند دمحم رضا پهلوی بيست و يک ساله را شاه ايران 

 )٣(» بشناسند
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  توضيحات و مآخذ
 
ص  –نوشتۀ سردنيس رايت سفير پيشين انگليس  در ايران  - » دوقرن نيرنگ« -  ١

١٥١   
زندگی سياسی دمحم علی - » ) ٥جلد ( نخست وزيران ايران « جعفرمهدی نيا  -  ٢

   ٧٠ – ٧٩صص  – ١٣٧١- پانوس  انتشارات  –فروغی 
،    ر نو ش ن  - کريم امامی : مترجم» ايرانيان در ميان انگليسها « دنيس رايت  -  ٣ 

   ٣٩٨ –   ٤٠٢صص  -  ١٣٦٨
  

 زندگينامۀ دنيس رايت   
 
در ) کنار رودتميز( در شهر کوچک کينگستن  ١٩١١دنيس آرتور رايت در سال «

تحصيالت  دانشگاهی خو را با دريافت   ١٩٣٢انگلستان به دينا آمد و در سال 
. آکسفورد به پايان  رسانيد                                      ِ                 دانشنامۀ  لبيسانس  تاريخ از کالج سنت ا دمن هال دانشگاه  

به خدمت   ١٩٣٩چند سال در رشتۀ تبليغات تجارتی  فعاليت کرد و سپس  در سال 
 .وزارت خارجۀ  بريتانيا درآمد و درهمان سال با آيونا کريگ ازدواج  کرد

درطول خدمت خود به عنوان يک ديپلمات بريتانيايی نمايندگی کشورش را در 
اياالت متحدۀ امريکا، ايران و اتيوپی برعهده داشته  رومانی، ترکيه، يوگسالوی،

که  ١٣٣٢/  ١٩٥٣با راول در سال : دنيس رايت دوبار در ايران خدمت کرد. است
پس ازکودتا  برضد حکومت ملی دکتر مصدق برای بازگشايی سفارت بريتانيا  

بار دوم  به تهران آمد، ؛     )١٣٣٢ -  ١٣٣۶(بعنوان مشاور سفير انگلستان در ايران 
گرديد و )   ١٩٦٣ – ١٩٧١( برابر با  )١٣۴٢-١٣۵٠(او سفير انگلستان در ايران 

 .با پايان گرفتن اين مأموريت از خدمت وزارت خارجه نيز بازنشسته  شد
بزرگمهردركتاب خود «دنيس رايت درمسئلۀ  جدائی بحرين از ايران نقش داشت و  

را حل  کرد چنين ] بحرين[اه مسئله رضاش بادمحم »دنيس رايت«از اين كه چگونه 
 :نويسد مي
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در سن موريتس نزد شاه رفته و با عوض كردن بعضي ) دنيس رايت(او .... «
به پاراف و امضاي شاه ) را(اي راجع به بحرين  جمالت مختلف توافق نامه

 »...رسانيد
شواليۀ صليب بزرگ نشان سنت مايکل و سنت جورج  ١٩٦١دنيس رايت درسال  

از زمان بازنشستگی خود به اين طرف عضو هيئت مديرۀ  . به اشرافيت  رسيدشد و 
چند مؤسسه و يانک بوده است از جمله انجمن ايرانشناسی بريتانيا و کالج سنت آنتونی 

 ».دانشگاه آکسفورد که مرکز معتبری برای مطالعات  خاورميانه دارد
و سقوط دمحمرضا  ١٣۵٧در سال ) ١٣۵٧(رايت پس از پيروزی انقالب ايران « 

صورت محرمانه به ديدار  پهلوی از سوی جيمز کاالهان نخست وزير وقت بريتانيا به
 . شاه ايران در باهاما رفت   و به وی هشدار داد که از سفر به انگلستان خودداری کند

دنيس رايت نويسنده چند کتاب و انبوهی از مقاالت در مورد روابط ايران و انگلستان 
)  ١٩٧٧(ها در بين ايرانيان  توان از دو کتاب انگليسی از آثار معروف وی می . است

 .نام برد) ١٩٨۵(ها  و ايرانيان در بين انگليسی
 » سالگی درگذشت ٩۴در سن  ٢٠٠۵مه  ١٨دنيس رايت در 
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 دوازدهم  فصل 

 
 »   شترها بايد بروند «   

 
:  در بارۀ آن  چنين شرح  می دهد»  شترها بايد بروند «  ابوتربيان مترجم  کتاب  

» اولی يک فصل از کتاب خاطرات : اين کتاب ترجمه ای است از دومتن مجزا
) ( ٢(سفير انگليس در ايران طی سالهای جنگ جهانی دوم ) ١(»سرريدر بوالرد

)  ٣(»سر کالرمونت اسکراين« ز، و دومی مقاله ای ا)١٣٢٤تا اسفند   ١٣١٨ازآذر
افسر سياسی انگليس در هندوستان و کنسول بعد انگليس درايران، علت انتخاب اين 
دو متن برای انتشاردر قالب يک کتاب ، وجه مشترک هر دو آنهاست در توصيف 
احواالت رضا شاه در جريان برکناری از سلطنت و آنگاه دوران تبعيدی به جزيرۀ 

 .موريس 
 

تن به دليل آنکه  توسط  دست  اندرکاران اصلی قضيه نوشته شده از اصالت هردو م
کافی برخوردار  است ودر حکم اسناد دست اول به حساب می آيد اولی به دليل آنکه 
ريدر بوالرد نقش آفرين اصلی  ماجرای منتهی به استعفا و اخراج رضا شاه بوده 

راين مأموريت  تبعيد رضا شاه از و دومی هم به اين خاطر که کالرمونت  اسک. است
 .بندربمبئی به جزيرۀ  موريس  را به عهده  داشته است

 
هردو نويسنده، کشش رضا شاه بسمت هيتلر و شوق و عالقه اش به پيروزی آلمان 
نازی در جنگ جهانی دوم را به عنوان علت اصلی سرنگونی او تصيف  کرده اند 

ش همکاريهای رضا شاه و هيتلر را عامل ونيز نارضايتی حکومت انگليس  از گستر
ولی . عمده ای در خاتمه  دادن به سلطنت، و تبعيدش به نقطه ای دور دست دانسته اند

هيچيک در صدد بر نيامده اند ريشه و دليل واقعی گرايش رضا شاه به سمت هيتلر 
له بررسی کنند و در مورد اين مسئ - که منجر به خشم انگليسها و سرنگونيش شد - را



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٨٣                                                                             ٢١    دق ، 

  

  

  

                  ً                                                   توضيح دهند که اصوال  چطورشد کسی که به قول معروف بدون اجازۀ انگليسها آب 
نمی خورد، اينطوردر اجرای دستوراتشان مبنی بر اخراج جاسوسان و کارگزاران 
آلمانی از ايران بی اعتنائی کرد و عاقبت، هم تاج وتخت خود را  به باد داد، و هم 

ای متجاوز متفقين ساخت و ملت ايران را کشور ايران را عرصۀ تاخت و تاز ارتشه
تا سالها دچارعواقب مصيبت بار اشغال مملکت  بدست روس و انگليس و آمريکا 

 نمود؟
چطور شد رضا شاه  به دست کسانی : به عبارت ديگر، اين سئوال مطرح است که  

د به نظر می رس...  از سلطنت افتاد که توسط همانها به قدرت و سلطنت رسيده بود؟ 
ابتدا بهتر است در مورد  اين مسئله  توضيحی داده شود تا بتوان مطالب کتاب حاضر 
و اظهار نظرهای دو انگليسی عامل استعفا و تبعيد  رضا شاه را دقيقتر مورد ارزيابی 

 .قرار داد
آلمان در زمان هيتلر  به سرعت از لحاظ  نظامی  و اقتصادی  رشد می کرد و  

نسه و آمريکا نه تنها مانع از رشد آلمان نمی شدند بلکه از اين دولتهای انگليس و فرا
زيرا در . استقبال هم می کردند –و بخصوص تقويت  مسلک هيتلر  - سرعت رشد 

که از سال ( آن زمان ظهور يک بحران اقتصادی همه گير در جهان  سرمايه داری 
به ) کشيده  شده بود در امريکا آغاز شده و دامنۀ آن  به فرانسه و انگليس هم ١٩٢٩

شوروی فرصت بسيار مناسبی داده بود تا به عنوان حمايت از طبقۀ کارگر و مبارزه 
با سرمايه داری غارتگر، دست به تبليغات وسيعی در امريکا و انگليس بزند و زمينه 

که تعدادشان بخصوص در ( های مساعدی برای  شوراندن بيکاران و گرسنگان را 
عليه  سيستم  سرمايه داری ) زايش سرسام  آوری  می يافتامريکا روزبروز اف

 .غرب  فراهم آورد
درکاندگی آمريکا برای رفع بحران اقتصادی از يک طرف، و تبليغات وسيع  

شوروی در ميان طبقات زحمتکش آمريکائی از سوی ديگر، هيئت حاکمۀ امريکا و 
ر بمنظور يافتن راهی برای به دنبال آن انگليس را چنان وحشتزده کرده بود که در بد

جلوگيری از نفوذ کمونيسم به غرب و ايجاد سدی درمقابل  پوزش تبليغاتی شوروی، 
به جستجو پرداختند و پس از تکاپوی بسيار، سرانجام کمال مطلوب خود را در آلمان 
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 .و حکومت رايش سوم و مسلک فاشيسم  يافتند
بر آلمان را بهترين سد راه  کمونيسم و آمريکا و انگليس و فرانسه که نازيهای حاکم   

توسعه طلبيهای  استالين می ديدند، با دل و جان به حمايت هيتلر پرداختند و آنقدر 
                                                                    ً       احساسات نژاد پرستانه و جاه طلبانه اش را تحريک  کردند،  تا او را کامال  برای  

 .اجرای اهدافشان آماده ساختند
رو تشويق او به توليد سالح و انباشتن کمکهای سرسام آور مالی آمريکا به هيتل

پوزش به شوروی، همه  از . زرادخانه ها، و سرانجام  تحريک  وی  به جنگ طلبی
مسائلی است که اگر بتواند جنگی در اروپا بين آلمان و شوروی  بوجود آورد، هم 
خواهد توانست رقيب را تضعيف کند، و هم، با افزايش توليدات  نظامی خود گروه 

ی بيکار را جذب نموده به بهانۀ شرائط جنگی، اقتصاد از هم پاشيده اش را سرو کثير
 .سامانی دهد

« حمايت آمريکا از هيتلر تا بدانجا رسيد که حکومت فاشيستی  آلمان را نوعی  
توصيف  می کرد و درعين حال نيز در مورد عناد وکينۀ هيتلر نسبت » دموکراسی 
با کمال بی  –ند آمريکا و انگليس و فرانسه  نبود که بهيچوجه خوشاي - به قوم يهود

 .اعتنائی غمض عين می نمود
که هيتلر در يک چشم برهم زدن  اطريش  را ]  ١٣١٦اسفند [ ١٩٣٨در ماه مارس  

به خاک آلمان  ضميمه کرده مقامات غربی نه تنها با اين عمل او به مقابله بر نخاستند، 
نتوعی « مسئلۀ  تجاوز هيتلر  را ) يس نخست وزير انگل( »چمبرلن« برعکس، 

توصيف کرد که به زعم وی »  توافق دو سياستمدار برای بهبود روابط دو کشور
 !!»يکی از دو کشور از استقالل خود به نفع ديگری دست بکشد« باعث شده بود

پس از آن، با حمايت آمريکا وانگليس و فرانسه، هيتلر و موسولينی توانستند ژنرال 
را درجنگهای داخلی اسپانيا بر کرسی  پيروزی  بنشانند و حکومت فاشيستی   فرانکو

 .تشکيل دهند –عالوه  بر آلمان و ايتاليا  –ديگری  در اروپا 
چندی بعد، دولت  ژاپن  نيز به جمع فاشيستها پيوست و با همکاری سه قدرت  آلمان، 

اتحاد فاشيستی محکمی با  - تندکه در مخالف با کمونيسم اتفاق نظر داش  - ايتاليا، ژاپن 
 .حمايت آمريکا و انگليس و فرانسه  عليه شوروی بوجود آمد
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تا اينجا قدرتهای سرمايه داری غرب به موفقيت چشمگيری نائل آمده، سد محکمی در 
بوجود آورده بودند که هر ) توکيو –رم  –به صورت محوربرلين (برابر استالين

 .يک جنگ  تمام عيار آمادگی داشت  لحظه  برای حمله به شوروی وآغاز
ولی قبل از شروع کار، می بايستی برای جبهۀ جنوبی شوروی نيز سد قابل اطمينانی 
بوجود آيد تا مبادا استالين دراثرمواجهه با قدرت هيتلر، رو بسوی جنوب بگذارد و 

ت منافع استعمارغرب  را در منطۀ خاور ميانه به خطر اندازد و با تصرف نواحی  نف
 .خيز حاشيۀ  خليج فارس، صنايع غرب را بکلی از پا در اورد

بنابراين، الزم می آمدکه نفوذ آلمان نازی به منطقۀ خاور ميانه هم گسترش يابد و 
همسايگان جنوبی  شوروی نيز چنان جذب مسلک هيتلر شوند که با همۀ توان به 

حکومت انگليس  خدمتش در آيند و به اين ترتيب خيال  استعمارغرب و بخصوص 
 .را از احتمال حملۀ  شوروی به منافع نفت جنوب آسوده  سازند

مطبوعات غربی از اوصاف و محاسن هيتلر، و  ١٣١٧بهمين جهت، در طول سال 
اهميت و نقشی که او می تواند در مقابل نفوذ کمونيسم ايفاء نمايد لبريز شد و بموازات 

ان، عراق ، ترکيه، و افغانستان را تحت آن، انگليسها  نيزکه هر چهار  حکومت اير
سلطۀ خود داشتند، غير مستقيم  رؤسای اين چهار  کشور را متوجه هيتلر نمودند و 
چنان جاذبه ای از قدرت هيتلر برايشان بوجود آوردند  که آنها را ناخود آگاه بسمت 

تلر نظامی گسترده ای با هي –اقتصادی –آلمان نازی وبرقراری ارتباطهای سياسی 
بين ايران و ترکيه و عراق و افغانستان اتحاد  ١٣١٧و سرانجام، در تير ماه . کشاندند

به امضاء رساندند که هدف اصلی آن کسب » پيمان سعد آباد« چهار جانبه ای  به نام 
 .حمايت اروپای غربی توسط اين چهار کشور در مقابله با تجاز کمونيسم بود

قدرت نمايی . بيش از همه بر رضاخان اثر گذاشت تبليغات انگليسها بنفع هيتلر، 
وعربده کشيهای  هيتلرو بخصوص شعارهای آلمان نازی در مورد برتری نژاد آريا، 
                                                                        ً چنان احساسات نژاد پرستانه و جاه طلبانۀ رضاخان را بجوش آورد که او را کامال  

خود نائل مجذوب ساخت و به گمان آنکه خواهد توانست در پناه هيتلربه همۀ آرزوی 
شود، پا را از حد خويش نيز فراترنهاد و بيشتر از آنچه  که خواستۀ  انگليسها بود،  

 .به آلمان نزديک شد
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سرازير شدن سيل کارشناسان آلمانی، گسترش سريع تجارت با آلمان، حضور گروه  
اقتصادی  با  –کثيری جاسوس  آلمانی، و امضای قرار دادهای پی در پی نظامی

ی توانست از چشم انگليسها  دور بماند، ولی چون ايران به عنوان بزرگترين آلمان، نم
همسايۀ جنوبی شوروی درمنطقۀ خاورميانه و مهمترين کشورنفت خيزآن زمان برای 
دول غربی اهميت فوق العاده ای داشت، توجه زياده از حد رضا شاه به هيتلر ضمن 

عکس، مقامات لندن را در محاسبات آنکه آنقدرها هم سبب دلگيری انگليسها نشد، بر
خود به آن نتيجه رسانيد که اگر قسمتی از منافعشان در ايران نصيب هيتلر برای 

 .جلوگيری  زا پوزش استالين به ايران  ايجاد کرده اند
« پس از تحکيم  جبهۀ جنوبی و کشاندن رضا شاه و ديگر سران سه کشور عضو

يغات غرب به نفع آلمان نازی ناگهان اوج  به سوی هيتلر، تبل»  پيمان سعد آباد 
 - پس از انضمام اطريش به آلمان –بيشتری گرفت و همۀ وسائل فراهم شد تا هيتلر

و بهمين جهت طی جلساتی که . اولين حملۀ نظامی به شرق اروپا را آغاز کند
در مونيخ  برگزار شد، ) ١٣١٧مهر  ٨و  ٧( ١٩٣٨سپتامبر  ٣٠و٢٩روزهای 
با هيتلر مذاکراتی  ) نخست وزير فرانسه( و داالديه ) وزير انگليس نخست( چمبرلن 

 .بعمل آوردند تا راه عبور ارتش نازی را بسمت چکسلواکی هموار کنند
جالب اينجاست که انگليس و فرانسه در توافق نامه ای  که با هيتلر و موسولينی در 

چکسلواکی  پشتيبانی مونيخ به امضاء  رساندند، از اعمال زور آلمان برای تصرف 
              ً                                                                 کردند و تلويحا  به او اجازه دادندکه با اطمينان از متحدانی چون انگليس و فرانسه و 

در ( و ايران و عراق و ترکيه و افغانستان ) درغرب( آمريکا و ايتاليا و اسپانيا 
دروازه های اروپای شرقی را بگشايد و در اين راه  بهيچوجه از ) خاورميانه 

 .به دل را ندهد شوروی وحشتی
پشتييبانی از هيتلر و دلگرمی دادن  به او تا بدانجا  پيش رفت که مجلۀ آمريکائی تايم  

خود هيتلر را به عنوان مرد سال معرفی کرد و در  ١٨٣٨در آخرين  شمارۀ  سال 
 .وصف شهامت و قدرت و جسارت او  قلم زد

آشکار برای تحريک  و                ً                                   آمريکا که رسما  وارد ميدان شده بود و قصد داشت بطور
تشويق هيتلر اقدام  کند، ناچار بود در مورد ايران هم راهی بيانديشد و قسمتی از 
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ولی .                                                           ً             برنامۀ  انگليسها در کشاندن  رضا شاه  به سمت هيتلر را رأسا  به عهده گيرد
لذا ) ٤.(قطع شده بود) ١٣١٤(  ١٩٣٥چون  روابط  سياس  ايران وامريکا  از سال 

اری د رتقويت جبهۀ جنوبی شوروی ، امريکا بسرعت دست بکارشد که  برای همک
تا بتواند نقش مؤثرتری . ابط  خود را با ايران را به صورت عادی در آورد.ابتدا رو

اذر (  ١٩٣٨بهمين جهت در ماه دسامبر . در تحکيم موضع  هيتلردر ايران ايفاء کند
ارت خارجۀ آمريکا به ايران رئيس  بخش خاورميانۀ وز)  ٥(والس موری )  ١٣١٧

آمد،  تا ضمن عذر خواهی از حادثه ای که موجب  خدشه دار کردن غرور وطن 
رضا شاه شده بود، عالقۀ حکومت آمريکا به تجديد رابطۀ سياسی با رضا ! پرستانۀ

جالب است بدانيم که آمريکا در بحبوحۀ ماجرای قطع روابط  . شاه را اعالم دارد
د حيثيت پليس خود را مخدوش کند و تن به عذر خواهی سياسی هرگز حاضرنش

              ً                                                        بدهد، ولی بعدا  که متوجه  اهميت حضور خود در ايران برای تقويت رضا شاه و 
  ٢٥                  ً                                تهران گرديد،  فورا  دست به کار شد و سرانجام در روز  –تحکيم  محور برلن 

باره برقرار  روابط سياسی با ايران  را دو)  ١٣١٧بهمن  ٥برابر با ( ١٩٣٩ژانويۀ 
 .کرد

پس ازهمۀ اين مقدمات، و هنگامی که تمام زمينه ها برای آغاز يورش هيتلر آماده 
به چکسلواکی حمله )  ١٣١٧اسفند  ٢١( ١٩٣٩مارس ١٢شده بود، اوناگهان در روز

کرد و با ضميمه ساختن اين کوربه خاک چکسلواکی حمله کرد و با ضميمه ساختن 
 .ک قدم  به شوروی نزديکتر   شداين کشور به خاک آلمان، ي

در مقابل اين تعرض هيتلر، دو دولت انگليس و فرانسه فقط با انتشار يک اعالميۀ 
مارس، ضمن آنکه يک اعتراض آبکی نسبت به تصرف چکسلواکی   ١٨مختصردر

از خود نشان دادند، پيشنهاد فوری استلين برای مذاکره  در مورد جلوگيری از تجاوز 
و اين در حالی بود که رضا شاه با لذت و شوق  . خواندند»  نارس«  آلمان را ينز

فراوان از فتوحات آلمان استقبال کرد و اوصاف هيتلر در روزنامه های  ايران 
نيز موسولينی حرکت ديگری را آغاز  ١٩٣٩آوريل  ١٧روز . انعکاسی وسيع يافت

ی  خوش آينده در کرد و با حمله و تصرف کشور کوچک آالبانی، نويد بخش روزها
 .پناه فاشيسم بين المللی برای  مقامات غربی  و متحدانشان در خاور ميانه گرديد
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ولی خوش بينی آمريکا و انگليس و فرانسه نسبت به هيتلر ديری نپاييد و آنها که 
تصور  می کردند با عظمت بخشيدن به او و استحکام  جبهۀ متحد  فاشيسم عليه 

اصلی  خود غلبه  خواهند کرد،  بدون  توجه به آنکه   شوروی عن قريب بر دشمن
استالين  نيز بيکار ننشسته  است و  به صورتی محرمانه در صدد ايجاد جبهۀ متحد 

هيتلر مواجه  شدند  ١٩٣٩آوريل  ٢٨کمونيسم با فاشيسم بر آمده است، ناگهان با نطق 
ريشخند کردن  که او ضمن آن انگليس وآمريکا را به مسخره گرفت و بخصوص با

روزولت، درست  بر خالف عادت  قبليش حتی يک کلمه عليه شوروی و استالين  
و اين  در زمانی بود که  نيروی نظامی آلمان با حميت و لطف  .  برزبان نراند

که متحد ( قدرتهای غربی  به حد وحشتناکی رسيده بود و هيتلر برای تصرف لهستان 
 .شه می کشيدنق)  انگليس و عليه شوروی  بود

وسرانجام در حاليکه هنوز چهارماه  از اين جريان  نگذشته و حاکميت انگليس نيز 
اول (  ١٩٣٩اوت   ٢٣دست چرچيل  افتاده  بود، وزير خارجۀ هيتلر در روز 

در مسکو با استالين  مالقات کرد و در برابر چشمان حيرت زدۀ )  ١٣١٨شهريور  
وز بين آلمان  فاشيست  و شوروی کمونيست به دولتهای غربی  يک پيمان عدم  تجا

 .امضاء رسيد
رؤيای خوش آمريکا و انکلس و فرانسه برای بهره گيری  زا قدرت آلمان  در انهدام 

چرچيل و روزولت با کمال  حيرت . شوروی ،  به کابوسی  وحشتناک بدل شده بود
ه در آنجا استالين گزارشهای  مربوط  به جشن  کاخ کرملين  را مطالعه می کردند، ک

جام خود را به سالمتی هيتلر نوشيده و وزيرخارجۀ آلمان  نيز جامی به افتحار 
روز بعد در اول سپتامبر  ١٥نتيجۀ  اين نوشيدنها  هم حدود . استالين  سرکشيده بود

به صورت حملۀ گسترده آلمان و شوروی  از دو )  ١٣١٨شهريور  ١٥(  ١٩٣٩
که به دنبال  خود اعالن جنگ انگلس به آلمان، و آغاز   طرف  به لهستان  بروز کرد

 .جنگ دوم جهانی را به ارمغان آورد
آمريکا و انگليس و فرانسه پس از مشاهدۀ دورويی هيتلرو انديشيدن به عاقبت  

دوستی هيتلر و استالين، مشغول تدارک دفاع سنگربندی برای جلوگيری ازحملۀ 
سها نيزخود را دوان دوان به رضا شاه رساندند تا انگلي. هيتلربه اروپای غربی شدند
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از سمت جنوب شوروی نيز جبهۀ جديد برای مقابله، اين عنصر قدرت پرست و جاه 
. طلب را چنان مجذوب هيتلرساخته بود که راه بازگشتی برايش وجود نداشت

عنوان  انگليسهاو آمريکاييها بدون مطالعه، رضا شاه را با کسی پيوند داده بودند که به
يک الگوی فريبنده و نمونه ای الهام بخش در قدرت نمايی، او را به خود جذب کرد و 
از صورت يک نوکر حرف شنو، به مدعی نافرمانی مبدل ساخته بود،  که موجود 
هار و بدلگامی چون هيتلر را پشتيبان داشت و سراسر مملکت را نيز از عوامل  و 

 .جاسوسان اوپر کرده بود
قدرت بی نظيری در بهره برداری از سران کشورها به نفع  مطامع خويش هيتلر که 

 –داشت،  رضا شاه را ينز بدرستی  شناخته بود و با تحريک حس جاه طلبی و قدرت 
پرستی اش چنان او را در بند خود اسير کرده  بود که  حتی مسئلۀ  اتحاد هيتلر با 

            ً        چون  او صرفا  به اين .  می آمداستالين نيز برای رضا شاه امری بی اهميت بنظر 
مسئل می انديشيد که با برخورداری  از حمايت  هيتلر قادر خواهد بود، هم  نقطۀ  
اتکای  محکمی داشته  باشد ، و هم داغ  نوکری انگليسها را که بر پيشانيش خورده  

بخصوص که هيتلر  . بود و ننگی  بزرگ برايش بوجود آورده بود از خود بزدايد
ولع  سيری ناپذير رضا شاه به کسب ثروت و مکنت را نيز در نظر داشت و  بخوبی

برای نصب در ( توانسته بود با فروش کارخانه های صنعتی به قيمت ارزان 
و همچنين خريدن محصوالت امالک او به قيمتهای باال و پرداخت بهای ) امالکش

بهمين جهت از همان  . سازد                                     ً               آنها ليرۀ طال، ديکتاتور ايران را کامال   به خود وابسته
شهريور  ١٠( لحظه ای  که هيتلر به لهستان حمله  برد و جنگ جهانی را آغاز کرد 

، رضا شاه نيز با بهره گيری از رهنمودهای مأموران آلمانی به مخالفت ) ١٣١٨
خوانی با انگليسها  پرداخت و با سر پيچی از دستوراتشان باعث شد که انگليسها 

 ١٣١٨تا جايی که از حدود اواخر شهريور . اراضی و خشمگين شوندبشدت از او ن
به بعد لحن محافل سياسی و مطبوعاتی انگليس در مورد رضا شاه تغيير کرد و به 
جای توصيف محاسن و مزايای سلطنت وی ، کم و بيش مطالبی به صورت انتقاد از 

همراه با آن نيز . ندروشهای  حکومت ايران و ديکتاتوری رضا خانی را پراکنده ساخت
يکی از مأمورين کار گشتۀ انگليس در مسايل کشورهای شرقی به عنوان سفيردر آذر 
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به ايران اعزام شد تا شايد بتواند رضا شاه را از مسيری که در پيش  ١٣١٨ماه 
 .گرفته بود  منحرف سازد و بطرف ارباب سابقش بکشاند

ت همان است که ترجمۀ خاطراتش در نام داش» ريدر  بوالرد« اين سفير جديد که   
اولين قسمت کتاب  حاضرخواهد آمد و توجه به مطالبی که او در مورد دوران 
آخرسلطنت رضا شاه در کتابش نوشته است، به خوبی به مطالبی که او در مورد 
دوران آخر سلطنت رضا شاه در کتابش نوشته است، به خوبی دگرگونی سياست 

                     ً                          را مشخص می کند و ضمنا  هم نشان می دهد که چگونگی  انگليس نسبت به رضا شاه
علی رغم  کوششهای سفير انگليس در معالجۀ هيتلرزدگی رضا شاه، او موفق به اين 
کارنشد و  با کمال عجز و ناتوانی شاهد گسترش فعاليت عوامل آلمانی در ايران و 

 . جذب روز افزون رضاشاه  بسمت هيتلر بود
سال و نيم ادامه داشت و طی آن، هيتلر با حمايت شوروی اين ماجرا حدود يک    

. سراسر غرب اروپا  را در نورديد و بسياری از کشورها را به تسخير خود در آورد
پيمان )  ١٣٢٠اول تير ماه (  ١٩٤١ژوئن  ٢٢ولی آنگاه که هيتلر ناگهان در روز  

ا بسوی شوروی به دوستی وعدم تجاوز با استالين را زير پانهاد و لشکر  آلمان ر
حرکت در آورد، مسئله شکل جديد به خود گرفت و دو دنيای کمونيسم و سرمايه 
داری خود را با موجودی روبرو ديدند که به عنوان عجيب ترين بازيگر صحنۀ 
سياست، سر  هر دو قدرت را کله گذاشته، از نقطه ضعفهای هرکدام به نفع مطامع 

 .ستخود به ضرر ديگری استفاده برده ا
استالين که از اين حيله گری دوست هم پيمان خود گيج شده بود، بفوريت در صدد   

کسب حمايت  دشمنان خود برآمد و با ورود به جرگۀ متفقين، ضمن آنکه با دشمنان 
 ١٢(١٩٤١قديم عليه دوست جديد متحد شد، طی يک نطق راديوئی در سوم ژوئيه 

بی يک سال و نيم قبل خود در خطاب به مردم شوروی، فرصت طل) ١٣٢٠تير 
ما برای کشور خود به مدت يک ... « : امضای پيمان با هيتلر را چنين توجيه کرد

سال و نيم صلح را تأمين کرديم و همچنين برای اماده کردن نيروهای  خود فرصتی 
اين . بدست آورديم تا بتوانند درصورت نقض عهد از طرف آلمان، از خود دفاع  کنند

بعد از ائتالف سرمايه ) ٦(» ...رما برد، و برای آلمان فاشيست باخت بودبرای کشو
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داری و کمونيسم عليه فاشيسم ، انگليسها  به تصور آنکه  با برخوردای  از حمايت 
شوروی در ايران خواهند توانست بهتر از گذشته رضا شاه را از شور و شوقی که 

ولی جالب اينجا بود که . ا آغازکردندنسبت به هيتلر داشت دور کنند، اقدامات جديد ر
پس از حملۀ هيتلر به شوروی، تازه ای ايمان رضا شاه به هيتلر افزايش بيشتری يافته  
بود و او خود   را آماده می کرد که از لشکريان آلمانی پس از فتح شوروی در 

ندوستان را بر سر دروازه های ه! مرزهای ايران استقبال کند و اتخاد دو  نژاد آريايی
و توجه  به همين  مسئله  بود  که انگليسها  را به تکاپو واداشت تا ! جشن بگيرد

هرچه زودتر تکليف خود را با  رضا شاه يکسره  کننده کند و با دفع  شراز  ماری که 
که می  - در آستين پرورانده بودند، عواقب هولناک نفوذ لشکر آلمان به ايران را

 –ای منافع انگليس در هند و معادن نفت جنوب ايران باشدتوانست خطر بالقوه ای بر
از آن پس بود که با  پيشنهاد چرچيل و موافقت استالين و روزولت، . کاهش دهند

برنامۀ حمله به ايران تهيه شد و قرار را بر اين گذاشتند  که حضور عوامل آلمانی در 
که خود   - ثيت حضرات ايران نيز بهانه و زمينه ساز اين حمله باشد ،  تا به حي

خدشه ای وارد نيايد   - فريادشان از زورگوی و اشغالگريهای هيتلر به آسمان بلند بود 
 .نشوند» اشغالگر« و خود مفتخر به لقب 

، رضا شاه به جای استقبال از ارتش ١٣٢٠به اين ترتيب در سپيده دم سوم شهريور  
و ضمن آنکه  کاخ  آرزوهای  آلمان،  با يورش  قوای روس و انگليس مواجه گرديد

طالئی خود را بر باد رفته ديد،  ناچار شد دست از سلطنت و حکومت نيزدارد و مزد 
افتاده ای از آفريقا   –نافرمانی  وسرپيچی خود را به صورت تبعيد در گوشۀ  دور 

 .دريافت کند
ست چطور شد  رضا شاه به د: اينک، پس از اين مقدمه، پاسخ به اين سئوال که  

تا حد ... کسانی  از سلطنت  افتاد که توسط  همانها به قدرت و سلطنت رسيده بود؟ 
 . زيادی روشن شده است

ولی اين که چه شد رضا شاه به استعفا ازسلطنت رضايت داد و آنگاه به جزيره يا در  
مسئلۀ ديگری است که برای يافتن  پاسخ بهتر است به ...جنوب آفريقا  تبعيد شد

کتاب حاضر نشست ودرورای خاطرات دو انگليسی، که يکی کارگردان  مطالعۀ 
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 .اصلی استعفا وبرکناری، ديگری عامل  تبعيدش بوده اند،به چگونگی  قضايا  پی برد
 ١٣٢٥البته ذکر اين نکته بجاست که رضا شاه پس از اشغال ايران در سوم شهريور  

.  طنت  برايش باقی نمانده  استبخوبی احساس  می کرد  که ديگر اميدی به ادامۀ  سل
، و ) ٧(سال قبل از آن با شوروی در پيش گرفته  ١٠زيرا  رفتاری  که زا  حدود 

در مورد اجرای خواسته های  ١٣١٨همچنين نافرمانيهايی که از اواسط  سال 
انگليسها نشان داده بود چنان اين دو قدرت را نسبت به خود خشمگين ساخته  بود  که 

بخصوص که از گوشه .  اشت هرگز به ادامۀ سلطنتش رضايت نخواهند داداطمينان د
و کنار نيزشايعاتی به گوش می رسيد که انگلسيها در خفا مشغول يافتن جانشينی برای 

و بهيچوجه ميل ندارند در ايران کسی در رأس امور باشد که سابقۀ )  ٨. (او هستند
هيجده سال اطاعت و نوکری،  خوبی در حرف شنوی ارائه نداده  و پس از حدود

 .طرفداری از هيتلر را براجرای فرامين  لندن رجحان نهاده است
بنابراين، رضا شاه بدرستی پی برده بود  که بعد از  ماجرای اشغال ايران حتی اگر به 
پابوسی سفير  انگليس هم تن در دهد، هرگز نخواهد توانست  نظر موافق  آنها را  

حضور لشکريان  روس و انگليس  و بهمين  جهت علی رغم. بسوی خود جلب  کند
                             ً                                                  در سراسر ايران ترجيح  داد فعال   تنها نقطۀ اتکاء  خود،  يعنی آلمان هيتلری  را از 
دست ندهد و در مقابل خواسته های متفقين مبنی بر دستگيری  آلمالنيهای مقيم ايران 

ايد  فرجی  بشود و  هيتلر سياست  مماشات و کجدار و مريز را در پيش بگيرد، تا ش
 .در جبهۀ جنگ با شوروی  به پيروزی  برسد و بکمکش بشتابد

                            ً                                           از سوی ديگر نيز رضا شاه کامال   توجه داشت  که بهر حال انگليسها هرگز دست   
به اقدام  مستقيم  و آشکار برای سرنگونی او از سلطنت نخواهند زد، و همانگونه  که 

ريان  به سلطنت رسيدنش  را به صورتی محرمانه و و ج ١٢٩٩کودتای سوم اسفند 
غير مستقيم به انجام  رساندند، اينک نيز با اينکه  تصميم جدی  به برکناريش دارند، 
سعی خواهند کرد اين عمل را هم به شکلی سامان دهند که کسی نتواند آنها را متهم به 

للی حاکم بر شکورهای  و نقض قوانين و حقوق بين الم! دخالت در امور داخلی ايران
 .بنمايد! مستقل

انگليسها طرح   - همانگونه  که در متن خاطرات بوالرد خواهيم  ديد   - و سرانجام 
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سرنگونی رضا شاه  را طوری باجرا در آوردند که هيچ جای پايی از آنها باقی نماند 
 .و همگان تصور کردند که رضا شاه به ميل خود از سلطنت استعفا داده است

ح انگليسها به صورت بهره برداری از وحشت رضا شاه از شوروی  انجام  شد، طر
يک ستون ارتش شوروی  بسمت تهران در « و آنها  با پراکندن  اين شايعه  که 

او را چنان وحشت زده » حرکت است تا حساب شوروی  را با  رضا شاه يکسره کند
عفا داد و بسوی اصفهان کردند که برای حفظ  جان خود با عجله از سلطنت  است

گريخت تا در منطۀ  اشغالی انگليسها، حداقل از خطر اعدام به دست  روسهانجات 
رضاشاه » دو پادشاه در اقليمی  نگنجد« ولی به مصداق آنکه ) . ٩(يافته باشد

دراصفهان پيشنهاد انگليسها را ائر بر سفر به هندوستان پذيرفت و به خيال که پس از 
رام شدن  اوضاع شانس بازگشت و سلطنت دو باره را خواهد داشت، پايان جنگ و آ

 . با خانواده اش عازم حرکت بسوی  هندوستان  شد
افسر سياسی انگليس در هندوستان وارد »  کالرمونت  اسکراين« در اينجاست که

ميدان می شود و با تمهيداتی که  در خاطراتش به آنها اشاره دارد، از ورود کشتی 
شاه به بندر مبئی جلوگيری  نموده، او و خانواده اش را يکسره به جزيرۀ  جامل رضا

 . موريش واقع در جنوب آفريقا می برد
چهرۀ    - که  قسمت اول  کتاب حاضر را تشکيل می دهد  –ريدردر کتاب خاطراتش

افراد « او در جائی رضا شاه را يکی از . دو گانه ای  زا رضا شاه ترسيم می کند
شناسد که  ايران  در طول ساليان دراز به خود ديده بود،  و از وی  به  می»  شاخص
ولی موقعی که به توصيف دوران . تمجيد کرده است» مردی  خود ساخته« عنوان 

آخر سلطنت رضا شاه و مجذوبيت او بسوی هيتلر می رسد، به انتقاد از روش 
. شکوه ها سر می دهدحکومتی او می پردازد ودر مورد  خالف کاريها و نافرمايش 

و باين  ترتيب  بوالرد در عين حال که نقش  ستايشگر بسياری از اعمال و اقدامات 
                              ً                                                       رضا شاه  را ايفاء می کند، ضمنا  ههم چهره ای  از او  ارائه  داده  که  گويا  در  ابتدا  

  و آنهم فقط به دليل گرايش  –کمال مطلوب  بوده،  ولی فقط  در سالهای آخر سلطنت 
  

دچار کج  انديشيهايی شده و مستحق انتقاد از سوی  انگليسها   - به سمت آلمان نازی 
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 .گريده است
در مورد رضا شاه شباهت » اسکراين« در قسمت دوم کتاب، با آنکه قضاوتهای

ولی اظهارات آندو راجع  به علت عدم  ورود .  دارد» بوالرد«فراوانی با نظرات 
بوالرد مسئله   را به نفرت  .                        ً                      رضا شاه  به هندوستان کال   با يکديگر  متضاد است

هبی او ارتباط  می دهد و با کمال  مسلمانان هند  از رضا شاه  و سياست ضد  مذ
محافظه کاری، انگليسها را بطور کلی در قضيۀ  تبعيد رضا شاه از بندربمبئی به 
                                  ً                                جزيرۀ موريس ذيمدخل ندانسته،  مؤکدا   مسئلۀ رضايت او برای حرکت بسمت 

که در )  يعنی طرف ديگر ماجرا( موريس  را عنوان می کند، ولی اسکراين
عيد  رضا شاه را بطور کلی دقيق و با ذکر حواشی ترسيم کرده خاطراتش ماجرای  تب

          ً                                                            است، صريحا  اعتراف دارد که اين عمل نه تنها مورد موافقت و رضايت رضا شاه 
نبوده، بلکه خشم و نگرانی وی از بابت عدم اجازۀ ورود به هندوستان را برانگيخته 

ً                                          است و ضمنا  نيز طبق آنچه که اسکراين از قول رئيس روابط خارجی  حکومت            
انگليسی هند نقل کرده، تنها دليل مخالفت انگليسها با اقامت رضا شاه در هند خطر  
پيوستن مسلمانان هند به او و ايجاد يک هستۀ جديد ضد انگليسی بوده، که  در آن 
زمان و در بحبوحۀ  مبارزات  ضد استعماری ملت هندوستان، البته می توانست 

 . .... يسها بهمراه داشته  باشدخطرات بسياری برای انگل
بوالرد در کتاب خاطراتش غير از مسئلۀ رضا شاه، به بحث پيرامون آثار جنگ دوم 
جهانی در ايران نيز پرداخته و کم و بيش اوضاع و احوال حاکم بر کشور در طول 

ولی البته همانگونه که رسم همۀ خاطره . اشغال توسط  متفقين را ترسيم کرده است
است، او خود و دولت متبوعش را به صورتی پاک و منزه  جلوه داده، در  نويسها

عوض هرچه گرفتاری و بدبختی و قحطی و ناامنی که در ايران بوجود آمده در 
درجۀ اول به گردن روسها  انداخته و در مرحلۀ دوم نيز خود ايرانيان ، و نآگاهی 

وم اشغالگران معرفی کرده  وعقب افتادگی ملت را عامل نابسامانيهای حاصل از هج
 .است

نيش و کنايه های که بوالرد گاه و بيگاه نثار شوروی کرده در خور توجه فراوان 
گرچه که او حتی آمريکا را . است و از موذيگری  اين ديپلمات انگليسی حکايت دارد
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نيز از طعنه های خود مصون نداشته  و در چند مورد مضمونهای جالبی در مورد 
وخالصه اينکه بوالرد دولت انگليس را چنان خالی از . ها ساز کرده استامريکائي

خلل و دلسوز به حال ملت و مملکت ايران نشان داده  که گويی در هيچيک  از 
جنايات و مظالم و تعديات دوران اشغال ايران شرکت نداشته و تمام هم و غم  خود را 

 !!برای رفاه و سعادت ملت ايران صرف کرده است
خدمات دولتی خود  را . در حومۀ  لندن متولد شد ١٨٨٥دربوالرد در ماه دسامبر ري

سال  ٤٥به عنوان مترجم وزارت خارجه انگليس آغاز کرد و درست  ١٩٠٦از سال 
 .موقعی که سفير انگليس در ايران  بود، بازنشسته شد)  ١٩٤٦( بعد  از ان 

مستشرق معروف » اون ادوارد بر« او در ابتدای تحصيالت دانشگاهی، نزد 
انگليسی و استاد  زبانهای شرقی دانشگاه کمبريج به آموختن زبانهای عربی و ترکی 

و بخصوص در جريان انقالب مشروطه ايران موقعی که ادوارد . و فارسی پرداخت
براون ماجرای اين انقالب را در لندن پی گيری می کرد، بوالرد نيز با او همراه بود 

 .اطالعات وسيعی راجع  به ايران کسب کند و ضمن آن توانست
از دانشگاه کمبريج فارغ التحصيل شده،  ١٩٠٨او، هنگامی که در عيد  پاک سال 

فارسی، ( و هشت زبان زنده ) التين و يونانی قديم( ساله بود و با دو زبان مرده٢٢
 .آشنايی داشت...) عربی، ترکی، روسی، فرانسه، انگليسی و

س از فراغت از تحصيل به سمت  معاون کنسولگری انگليس در بوالرد ييک هفته پ
که مصادف با سی امين سال سلطنت سلطان  - استانبول منصوب  شد و از اين زمان

مشاغل گوناگونی درشهرهای مختلف عثمانی به  ١٩١٤تا سال   - عبدالحميد بود 
( بصره به عنوان سرکنسول انگليس در شهر ١٩١٤عهده داشت، تا آنکه در ماه مه 

وی که در تمام .  انتخاب گرديد)  که فی الواقع از شهرهای عثمانی محسوب می شد
طول جنگ جهانی اول در کشور عراق بسر می برد، طی مشاغل مختلف سياسی 

 .موفق شد خدمات ارزنده ای به استعمارانگليس درجهت  سلطه برعراق  انجام  دهد
ز عراق به ايران آمد و حدود دو ماه برای مدت کوتاهی ا ١٩١٨بوالرد درسپتامبر 

. همکاری داشت) ١٠(وزير مختارجديد انگليس درايران» سرپرسی کاکس«واندی با 
او دراين سفربا استفاده از موقعيت در صدد برآمد به تقويت زبان فارسی را حضور 
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 )١١. (در محافل بهائيان و مطالعۀ نوشته های آنان ديده است
، يک بار ديگربوالردبه عنوان  يکی ازاعضای هيئت ١٩٢٥پس از آن، درژانويۀ    

انگليسی  درمورد عقد قراردادهای گمرکی با ايران،برای مدت کوتاهی از عراق به 
يد دعراق مواجه گر١٩٢٥ولی دربازگشت به محل مأموريتش با انقالب . ايران آمد

 .آمده بودکه به رهبری  رواحانيون برای رهائی ازسلطۀ استعمار انگليس بوجود 
ريدر بوالرد به سمت  نظامی شهر بغداد منصوب شد و نقش مهمی  ١٩٢٥در ماه مه 

او در مقام جديد خود  برخوردهای  . در سرکوب  انقالبيون عراق به عهده  گرفت
که رهبری  شاخۀ  نظامی  انقالب عراق  را به عهده    - شديدی با آيت هللا  کاشانی 

زمان کينۀ  فراوانی از آيت اللله کاشانی به دل گرفت،  پيدا  کرد و از همان  - داشت
            ً                                                             تا آنکه بعدا  بهنگام تصدی سفارت انگليس در ايران، به فکر  انتقامجويی افتاد 
وهمانگونه که در متن خاطراتش خواهد آمد اقدام  به دستگيری  و بازداشت آيت هللا  

رای خدشه دار کردن مقام به بهانۀ واهی  همکاری با آلمان هيتلری نمود، و هچنين ب
را در کنار سرلشکر زاهدی  قرار داده و » کاشانی «معنوی ايشان، در کتابش نام 

 .دستگيری هردو را به يک دليل اعالم کرده است
از عراق به لندن منتقل شد و در ادارۀ مخصوص عراق  ١٩٢٥بوالرد در دسامبر  

در زمان کنسولگری . رفت) عربستان( در وزارت  خارجۀ  انگليس در جده به حجاز
را از حکومت بردارند و در عوض، » شريف  مکه«او بود  که انگليسها  توانستند

 .را بر عربستان حاکم  کنند»  ابن سعود« خانوادۀ 
پس از اين اقدام، بالفاصله بوالرد شغل بهتری يافت و به سمت کنسول انگليس در 

آنگاه دربهار سال  . ل خدمت کردومدت سه سال در همين شغ) ١٩٢٥(آتن معين شد 
 .به عنوان کنسول  انگليس در حبشه  به آديس آبابا  انتقال  يافت١٩٢٨

، )١٢(که رابط انگليس و شوروی  دوباره برقرار شده  بود ١٩٣٥در بهار سال  
ريدر  بوالرد  را به سمت کنسول انگليس در مسکو انتخاب کردند و پس از چندی 

به عنوان  کنسول  انگليس در لنينگراد    ١٩٣١ماه  ژوئن خدمت در اين شغل، در 
 .منصوب گرديد

با عنوان وزير مختار  ١٩٣٦به مراکش مآمور شد و در سال ١٩٣٣بوالرد در سال 
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ابن « انگليس بارديگر  در موقعيتی به عربستان رفت  که اين کشور  تحت حاکميت 
 .ناميده می شد»  سعود

درعربستان خدمت می کرد، تا آنگاه که به ) ١٣١٨ آذر(  ١٩٣٩بوالرد تا دسامير
                                                   ً                         عنوان وزير  مختارانگليس در ايران منصوب شد و مستقيما  به تهران  آمد و اين شغل 

ً                                                را که ضمنا   آخرين  پست دولتی  او بحساب می آمد تا ماه مارس            ١٩٤٦  )
  )١.(ادامه داد)  ١٣٢٤اسفند
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  توضيحات و مآخذ 

 
از سر ريدر بوالرد  ، سفير انگلستان در ايران و »    کتاب شترها بايد بروند « -  ٧

   ١-  ١٦صص  - اسکراين  سر کالرمونت 
 
    :  پی نوشتها    

١ - Sir Reader Bullard 
شترها بايد  « تحت عنوان   ١٩٦١کتاب  خطارات  ريدر  بوالرد  که در سال  – ٢

مفصلی  است از ندگينامه  و مشاغل  گوناگون در لندن  به چاپ رسيده، شرح » بروند
سياسی او، که  چوون تنها فصل  مربوط  به دوران  سفارتش  در ايران  می توانست 
برای هموطنان  جالب و قابل استفاده  باشد ، فقط همين  فصل ترجه  شده و بقيۀ 

 مشخصات کتاب  خاطرات  بوالرد به. مطالب  به فرصتهای ديگری موکول  گرديد
 :قرار زير است

Bullard ,R., The Camrls Must Go, Faber & Faber, London, 1961. 
در قسمت دوم  اين کتاب  توضيح  داده خواهد » کالمونت  اسکراين « در مورد   -  ٣

 :شد و در اينجا  تنها  به ارائۀ مقالۀ او که  ترجمه اش  خواهد آمد اکتفا می شود
Skrine , Clarmont, Assignment to Mauritus , Blackwoods, Feb.1954, pp. 143-

57. 

 ٢٧درمورد قطع روابط ايران امريکا بايد توضيح دادکه، در روز  – ٤
جالل غفار وزير مختار ايران در امريکا به دليل تخلف )   ١٣١٤آذر ٦(١٩٣٥نوامبر

از مقررات رانندگی توسط پليس آمريکا  متوقف شد  و چون وزير مختار بدون 
لذا مدتی او را در کالنتری نگهداشتند، تا . عرفی خود در صدد  مقابله با پليس برامدم

 .         ً                             آنکه بعدا  هويتش  مشخص  گرديد و آزاد شد
                                                           ً             رضا شاه که در آن زمان مشغول تدارک برنامۀ کشف حجاب  بود فورا  به فکر بهره 

ز خارجيها برداری از اين ماجرا افتاد و چون در مملکت شايعۀ فرمانبرداری وی ا
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لذا مسئلۀ  بسيارساده ای را که در امريکا برای جالل غفار .  بشدت رواج  داشت
اتفاق افتاده بود، چنان بزرگ کرد و ضديتش با خارجيها بقدری اوج گرفت که دستور 
داد روابط  ايران و آمريکا قطع  شود و همراه  با آن، مسئلۀ  بی اهميت و بيمزۀ 

در آمريکا قرار داد که تا مدتها روزنامه هايش پر بود از تخلف رانندگی جالل غفار 
و جالب اينجاست که !...رضا خان و ضديت او با خارجيها (!)  اوصاف وطن پرستی

سال  بعد از اين ماجرا، و درست در سالگرد واقعۀ کشف حجاب، يعنی در دی ماه  
اين قطع رابطه هم  نيز رضا شاه  روابط  ايران  و فرانسه را قطع کرد و بهانۀ ١٣١٥

گربۀ « درج مقاله ای در يک روز نامۀ درجه سوم فرانسوی  در مورد  مقايسۀ 
 .و تشابه  لغوی  آنها در زبان  فرانسه  بود» شاه  ايرانی « و » ايرانی

٥ – Wallace Murray 
ترجمۀ ابوطالب صارمی، »  ظهور و سقوط رايش سوم « ويليام شايرر   -  ٦

 . ٥٨٦ر، چاپ دوم ، صفحه انتشارات امير کبي
، پس از برمال شدن عمليات جاسوس شوروی در ايران که ١٣١٠درسال  -  ٧

مأمور سازمان جاسوسی شوروی در ايران » آقابکف« متعاقب انتشار کتاب خاطرات
سياست رضا شاه  نسبت به روسها دگرگون شد و با کشف و انهدام  –صورت گرفت 

ينه توزانه بين رضا شاه ومقامات شوروی شبکۀ جاسوسی آقا بکف، يک حالت ک
و غير (١٣١٥بوجود آمد و تصويب قانون منع فعاليتهای اشتراکی در خرداد ماه 

نيز مزيد برعلت شد و به کدورت موجود ) قانونی شناختن حزب کمونيست ايران
بازهم ) نفر ٥٣معروف به ( پس از آن، دستگيری گروه  دکتر ارانی . دامن  زد

موجب دشمنی شوروی با رضا شاه شد و کار را به جايی رساند که هرچه بيشتر 
 .رضا شاه از هيچ قدرتی به اندازۀ روسها وحشت نداشت

در معرض  ١٩٨٢که درسال ( بر طبق اسناد محرمانۀ وزارت خارجۀ انگليس -  ٨
انگليسها ازهمان لحظه ای که نقشۀ حمله به ايران طرح شد، ) ديد همگان قرار گرفته

خود را برای يافتن  جانشين رضا شاه نيز آغازکردند و در اين راه افراد  اقدامات
گوناگونی منجمله سيد ضياء، ساعد مراغه ای و حتی دمحم حسن ميرزا قاجار را کانديد 

که   - ولی سرانجام پس از مشورت با روسها ترجيح دادند پسر رضا خان را . کردند
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 . به سلطنت ايران بگمارند –شد به نظر می رسيد از همۀ  آنها مطيع تر با
 روز نبود ٢٢فاصلۀ بين اشغال ايران و استعفای رضا شاه از سلطنت بيش از  – ٩
 ) ١٣٢٠شهريور  ٢٥از سوم تا (

وزير مختار انگليس در ايران بود از ١٩٢٥تا   ١٩١٨سر پرسی کاکس که از  -  ١٠
 .بشمار می آيد ١٩١٩بانيان اصلی  امضای  قرار داد ننگين 

 .متن انگليسی کتاب ١٠٢صفحۀ  - ١١
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  سيزدهمفصل  

 
سفير مختار انگليس در ايران طی سالهای جنگ » ريدر بوالرد « خاطرات     

 جهانی دوم
 
بوالرد سفير مختار وقت  انگليس در ايران  در خاطراتش در بارۀ  اشغال ايران در   

ما از سال : اينگونه شرح می دهد  جنگ دوم جهانی و بردن رضا خان و تبعيدش
به دولت ايران و رضاشاه هشدار داده بوديم که آلمان احتماال يک ستون پنجم ١٩۴٠

دانست  رضاشاه نيز به نوبه خود خوب میقوی در داخل ايران بوجود آورده است و 
شناسان  که دراروپا چه اتفاقی افتاده، وضمنا هم توجه داشت که گروه کثيری از کار

آلمانی در مشاغل کليدی مملکت، از جمله در اداره راديو، راه آهن و صنايع نظامی 
الجيشی فراوانی داشت و  بخصوص که راه آهن ايران اهميت سوق. مشغول کارند

داد و ضمنا پااليشگاه آبادان نيز از  های متعدد آن، مسئله را حساستر جلوه می ونلت
رضاشاه در مقابل هشدار ما . شد که دارای اهميت فراوانی بود نقاطی محسوب می
های مقيم ايران  داد که تمام خارجی گرفت و پيوسته اطمينان می مساله را ساده می

د آلمانی هم که وضع مشکوکی داشتند از کشور شناخته شده و تحت کنترل هستند و چن
 . اند خارج شده

يکی از مسائلی که ناراحتی فراوانی برای ما بوجود آورده بود، حضور هشت کشتی 
زديم حداقل يکی از  بود که ما حدس می) ٢(در بندر شاهپور)  ١(متعلق به دول محور

که مبادا اين کشتی شبانه ترس ما بيشتر از اين بود . ها حامل مواد منفجره باشد آن
حرکت کند و درست در مدخل شط العرب منفجر شود و با اين اقدام، تنها راه آبی ما 

کنم که در جريان جنگ جهانی اول  و فراموش نمی. به بصره و آبادان را مسدود کند
ها يکبار کوشيده بودند با غرق يک کشتی آلمانی در شط العرب، اين راه  نيز عثمانی

بکلی مسدود سازند البته الزم  به گفتن  نيست  که در آن زمان بهيجوجه  نمی آبی را 
. شد رضا شاه  را وادار  کرد که احتمال  بروز خطری از سوی اين کشتيها را بپذيرد
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و بهمين جهت بود که علی رغم  هشدارهای  ما به دولت ايران ، آنها نه زير بار 
يض ملوانان آنان با خدومۀ  ايرانی رضايت  بازرسی اين کشتيها رفتند و نه به  تعو

ولی دائم به ما اطمينان می دادند که اين کشتيها تحت نظارت دقيق هستند و هيچ  . دادند
 .مادۀ منفجره ای هم در آن ها  وجود ندارند 

گزارشهای متعددی به ما رسيد  که ]  ١٣١٩دی ماه [  ١٩٤١از حدود ماه  ژانويۀ 
افزون انواع  کارشناسان  و بازرگانان  المانی  در ايران  حکايت از افزايش  روز 

اين گزارشها اغلب  نشان  می داد که بسياری از اين افراد در حقيقت  افسر .  داشت
                                                                   ً       آلمان هستند و وظيفۀ  آنها در ايران به هيچوجه  با مؤسسه ای  که ظاهرا  در آن 

ن به خاک شوروی  حمله موقعی که ارتش  آلما.  مشغول به کارند ارتباط  ندارد
ولی دولت ايران . ، هيئت نمايندگی شوروی درايران نيز به جمع ما پيوست)  ٣(کرد

باز هم  به درخواست  ما در مورد آلمانيهای مقيم ايران وقعی نمی نهاد و به اين مسئله 
ما از دولت ايران خواسته بوديم که اين تعداد . با نظر بی اعتنائی می نگريست

چون هيچ دليلی قانع کننده ای برای حضورشان در ايران نمی توانند ارائه  –آلمانی
ولی  دولت از توجه به اين  مسئله  طفره  می رفت . بايد از کشور اخراج شوند –دهند

 )  ٤.(و آنطور که بايد ، به قولهايی  که می داد عمل نمی کرد
ايران درآن موقع بين دوآتش واقع شده بود؛ ازيک طرف آلمان به سرعت پيشروی  

می کرد و  پيروزيهای چشمگيری در حمله به خاک شوروی بدست آورده بود، و از 
طرف ديگر رضا شاه واهمه داشت که اگربه خواسته های ما تن در دهد و آلمانی 

ی آلمان يک اقدام غير دوستانه تلقی های مقيم ايران را اخراج کند، اين عمل او از سو
 .شود

              ً                                         ً                 در حاليکه بعدا  معلوم شد رفتار رضا شاه در اين ماجرا اصوال  غير عاقالنه بوده 
بطورمثال، درست در شبی که نيروهای انگليسی در جنوب ايران پياده شدند ، . است

دمه به روسيۀ خ  - مسقر در بندر شاهپور - دو کشتی از همان هشت کشتی دول  محور
اش منفجر شد، و شدت انفجار يکی از آنها بقدری  بود که جز تخته پاره ای از آن 

وقوع اين حادثه بخوبی نشان داد که سوءظن  ما نسبت  به اين  . چيزی باقی نماند
 .           ً                کشتيها کامال   صحت  داشته است
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دو دولت انگليس و شوروی تصميم گرفتند ]  ١٣٢٢٠مرداد [  ١٩٤١در ماه  اوت 
خود در ]  ايران را به اشغال خود در آوردند[ های خود را وارد ايران کنندنيرو

بود که من و ) ١٣٢٠سوم شهريور (آوردند و در اواخر شب بيست و چهارم اوت 
سفير شوروی به صحبت نشستيم تا ضمن اتخاذ يک روش مطلوب و هماهنگ، در 

رآس ساعت چهار و  .های الزم را بعمل آوريم آمدهای ماجرا نيز بررسی مورد پی
رفتيم و ) منصورالملک(وزير ايران  ربع بامداد ما هر دو به مالقات نخست

وزير که از ماجرای  نخست. های دولتين متبوع خود را به او تسليم کرديم يادداشت
عبور قوای دو کشور از مرزهای ايران اطالع داشت، معتقد بود که اگر قوای ما 

ای که منجر به چنين اقدامی شود به آسانی قابل  سئلهخاک ايران را ترک کنند، هر م
همان روز بعدا به ديدارش رفتيم با    رفع و رجوع خواهد بود و رضاشاه که در

ای داشت، ولی ظاهرا مشخص بود که در اين زمينه  وجودی که تقريبا چنين عقيده
د و به وزير را عزل کر اما بالفاصله پس از اين واقعه نخست. تصميم جدی ندارد

وزيری  جای او دمحمعلی فروغی راکه شخص درستکارو قابل اطمينانی بود به نخست
کارانه شهرت داشت و به  دمحمعلی فروغی به دليل عقايد ليبرال و محافظه. گماشت

البته بايد اذعان داشت . همين جهت هم انتصاب او مورد موافقت متفقين قرار گرفت
نها با چند مورد مقاومت ناچيز برخورد کرد و ورود قوای متفقين به خاک ايران ت

 .بس و عدم مقاومت داد رضاشاه نيز در روز سوم به ارتش ايران دستور آتش
نيروهای متفقين پس از ورود  به ايران، درقطوين  به هم رسيدند و لشکريان   

انگليسی وهندی ازاينکه  با متحدين  روسی  خود مالقات می کردند خيلی خوشحال 
ولی هنوز چندی نگذشته بود که  فرماندهان روسی از برقراری مودت بين . شدند

افراد روسی و انگليسی بشدت جلوگيری کردند، و ما ااين مسئله را پيش خود چنين 
توجيه کرديم که ممانعت آنها از تماس پرسنل دو نيرو بيشتر به اين جهت است که 

يهای بورژوا  نسبت به توده های تصور می کنند تبليغات مربوط به وحشيگری انگليس
زحمتکش مورد قبول سربازان روس قرار گرفته است، و اينک اگر اين سربازان 
رفتار مالطفت آميز و روابط حسنۀ افسران انگليسی با سربازان هندی را مشاهده  

 .کنند، آثار ناخوشايندی در روحيۀ  آنها از خود  به جای خواهد گذاشت
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ه من احساس کردم اقدامات فرماندهان روسی در جلوگيری از           ً         البته بعدا  اتفاقی ک
ماجرا از اين قرار بود که . تماس نيروهای  انگليسی و روسی بسيار بجا بوده  است

رانندگان چند واحد  موتوری ارتش  شوروی  که در يکی از شهرهای ايران توقف 
ولی  چون  . نندداشتند، تصميم گرفتند به مناسب آشنايی بايکديگر جشنی  برپا ک

مشروب الکلی  در بساطشان وجود نداشت ، ناچار از موجودی محلول ضد يخ  خود 
                          ً فردای آن روز که من  اتفاقا  . روهای خود استفاده  کردند و مشروح بی تدارک  ديدند

ازآن شهرعبورمی کردم،با رانندگان بخت برگشتۀ آن واحد  موتوری  مصادف  شدم 
دوستی آشنايی  آنها  را بصورت چند مرده ، ری  جشن  و توانستم  نتيجۀ برگزا

 .تعدادی  کور شده و عده ای  هم با حال نزار ووخيم ، در گوشه و کنار  مشاهده کنم
                       ً                                                         طرح  اين سئوال  که اصوال   حملۀ  متفقين  به ايران  را چگونه  می توان  توجيه  کرد، 

بخواهد در اين زمينه از  ولی اگر کسی. شايد  هرگز  جواب مناسبی نداشته باشد
نظرات  متفقين اگاه شود می تواندبه يورش بی دليل هيتلر به چهار کشور کوچک و 

بينديشد، و آنگاه خطر بزرگی ] هلند، دانمارک، بلژيک، نروژ[ بيطرف اروپای غربی 
را که حضور بی دليل تعداد کثير اتباع آلمانی در ايران می توانست برای منافع  متفقين 

و بخصوص  ارتش و  –ته باشد، و يا آثار وخيم افزايش احساسات وعالقۀ  مردم داش
 .نسبت به آلمان را در نظر  بگيرد  - پليس  ايران 

    ً                                                                       ضمنا  برای اينکه اهميت  قضيه بيشتر روشن  شود، بايد توجه داشت  که اگر  حملۀ  
حوادثی  که   متفقين  و تصرف  ايران به تعويض می افتاد ، هرگز  نمی شد از نمونۀ

بعنوان  مثال می . درايران اتفاق افتاد جلوگيری کرد١٩٤٣و   ١٩٤٢    ً             بعدا   در سالهای  
توان به تدارک محرمانۀ گروهی از افسران  ارشد ارتش ايران اشاره کرد که  با 
همکاری عوامل آلمانی قصد  داشتند  چند  فرودگاه  ايران  را برای  پياده شدن افسران 

لمانی آماده کنند تا با  استفاده  از موقعيت  بدست آمده ، ايران  را به جرگۀ  و سربازان  آ
 )٥.(وارد کنند»  محور« کشورهای  

البته ايران هميشه سعی داشت از مسائل جنگ برکنار بماند و با اينکه هيچگاه بعنوان 
ه يک دولت  متخاصم تلقی نمی شد، مع هذا فقط بخاطر آنکه در بدو امر از ورود ب

با اين حال، . جرگۀ  متفقين خود داری می کرد، ناچار از تحمل خسارات فراوانی گرديد
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) و آنهم نه يک بی طرف نيک انديش ( بايد اعتراف کرد که ايران با  وجود بيطرفی 
که يک  کشور بی  –توفيق  يافت از نعمت دريافت ملزومات و تجهيزات فراوانی 

بهره مند  شود، و سرانجام نيز  –نها دست يابد طرف معمولی هرگز نمی توانست به آ
 . [!] ايران موفق شد در پايان جنگ عاقبت مطلوبی داشته  باشد

                                                                            ً  پس از حمله به ايران، متفقين بالفاصله مذاکراتی را با دولت شروع کردند  تا سريعا     
ر شد بطور مثال، با توافق دولت ايران قرا. بعضی  اقدامات الزم را به اجرا بگذارد

سفارتخانه های آلمان، ايتاليا ، رومانی، مجارستان و بلغارستان در تهران تعطيل شود و 
توسط  دولت ايران به نيروهای انگليس وشوروی  –هيئتهای سياسی آن کشورنبودند 

و آنهم بنا به تشخيص  - تسليم شوند و در اين ميان تنها چند  کارشناس متخصص آلمانی
ولی دولت ايران دائم  اجرای موارد توافق . د در ايران باقی بماننداجازه داشته باشن - ما 

در اين مورد، .  شده با متفقين را به عقب می انداخت و در انجام آن تعلل روا می داشت
ما احتمال می داديم از سوی نيروی پليس ايران تمايل چندانی به اجرای خواسته های 

    ً                                      اصوال  علی رغم آنچه هميشه ادعا می شد، اتباع متفقين  وجود نداشته باشد، و يا اينکه 
 .آلمانی مقيم ايران هرگز  تحت نظارت  دولت قرار نگرفته  باشند

ولی واقعيت امر اين بود  که تعلل در تسليم  اتباع  آلمانی به متفقين، بيشتر به شخص  
زيرا اگر رضا شاه مايل نبود، هرگز آن مقالۀ کذائی هم . رضا شاه ارتباط  پيدا می کرد

در يک روزنامۀ معروف تهران  چاپ نيم شد که در آن از بابت  تعطيل سفارتخانه 
شده  و عالقۀ  ايران به ادامۀ روابط  سياسی با اين  های دول محور ابراز تأسف

کشورها ابراز تأسف شده و عالقۀ  ايران  به ادامۀ  روابط  سياسی  با اين کشورها  
 )٦.(ابراز گرديده بود

( سرانجام اهمال دولت ايران در تسليم اتباع آلمانی به آنجا کشيد که  دو دولت متفق 
برای تحقق هرچه سريعترخواسته هايشان عنقريب  متذکرشدند که)  شوروی و انگليس

قوای خود را در حوالی تهران  مستقر خواهند  نمود،  تا به اين ترتيب دولت ايران 
اعالم چنين . ناچار شود درمورد اجرای موارد توافق شده هرچه زودترتصميم  بگيرد

  .گرديد  ينبرنامه ای، نتيجه ای سريع درپی داشت وباعث تأمين  خواسته های متفق
ورود  قوای خارجی به خاک ايران با آنکه برای ايرانيان  بسيار درناک و ناراحت  
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کننده بود، ولی اکثر  آنها اميد داشتند که اين جريان، حداقل باعث رهايی ملت از دست 
آنها استدالل می کردند که دليل عمدۀ حملۀ قوای خارجی به ايران . رضا شاه بشود

ی غلط  رضا شاه در مورد متفقين  است و چون اعمال او باعث مربوط به سياستها
تحريک متفقين برای حمله به ايران شده، لذا شک نيست که سرانجام  متفقين رضا 

ولی  ما حساب  می کرديم  که اگر  نيازهای . شاه را از کار برکنار خواهند  کرد
خواستۀ ما که چيزی جنگی متفقين  به نحو احسن تأمين  شود و در اجرای مهمترين 

جز حمل سريع  محموالت  و کمکهای نظامی از طريق ايران به خاک شوروی نبود  
خللی وارد  نيايد، مسئل مربط  به حکومت  ايران  را بايد به خود ايرانيان واگذار  - 

حال آنکه  ملت ايران  به امر  رضايت نمی دادند و خود را  رودر روی شاهی . کنيم
قادر بودند او را از کاربرکنار کنند و نه می توانستند اعمال و رفتارش  می ديدند که نه

 )٧.(تحت کنترل در آورند
ً                                ما واقعا  در موقعيت سختی گرفتار شده بوديم  بخصوص از اين نظر که خشم و .         

نفرت مردم از متفقين ، بيشتر از روسها رو بسوی انگليسها داشت و اين امر البته  به 
کی اينکه  روسها رفتار و کردار پسنديده ای با ايرانيان نداشتند و ي:  دو دليل  بود

و ديگر اينکه مردم ايران . انگليسها مجبور می شدند به آنها نظم و انضباط بياموزند
روسها را بر خالف انگليسها عناصر خطرناکی می شناختن، و  بهمين جهت  بود که 

در اين مورد نقل يک . ی پنداشتندما انگليسها  را عامل اصلی گرفتاريهای خود  م
قضيه از اين قرار بود تا .  قضيه  می تواند دليلی بر اثبات يک چنين مدعائی باشد

و   - يکی  از وزرای دولت ايران  به مدير روزنامه ای که با چاپ  مقاالت بسيار تند 
ست که البته اين صحيح  ا« : به انگليسها حمله می کرد ،  گفته بود - اغلب بی اساس 

ولی شما چرا در . بايد به انگليسها حمله شود، چون آنها مستحق چنين  کاری  هستند 
مقاالت خود به روسها که رفتار و کردار آنها صد برابر بدتر از انگليسهاست حمله 

به روسها حمله  !  چی  ؟ « : و مدير روزنامه در پاسخ  او گفته  بود»  نمی کنيد؟
وسها وقتی از دست کسی عصبانی  شوند، او را  می دزدند و کنيم؟ مگر نمی دانيد، ر
 »سر به نيست می کنند؟

در نظر ايرانيان، ادامۀ سلطنت رضا شاه  بعد از  حملۀ  متفقين به ايران،  نوعی  
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زيرا همه جهت .  اثبات کنندۀ  اعتقاد   عمومی  راجع به حمايت انگليسها از او بود
ليسها  رضا شاه   را به تخت  نشاندند  و او را  حفظ  اينطور تبليغ  شده بود  که انگ

 .کردند  تا منافعشان  را محفوظ نگهدارند
                                 ً                                          البته الزم  به تذکر  نيست  که اصوال   انگليسها  هيچ  مداخله ای  در امر کودتای 

و بطور  کلی  بايد  گفت  که وقوع  اين [!]  نداشتند]   ١٢٩٩سوم  اسفند  [  ١٩٢١
برای دولت  انگليس  و سفارت انگليس در تهران نيز سبب حيرت  شده کودتا  حتی  

ولی  همين  اعتقاد  عمومی  به نقش  انگلييسها  در به تخت  نشاندن  ) ٨[!] (بود 
رضا شاه بود  که باعث  شده بود  ايرانيها  به يک نتيجه مضحک  از ماجرای عقد  

ل  کنند  که جريان  لغو امتياز برسند و چنين استدال  ١٩٣٣قرار داد  نفتی  سال 
دارسی  و بررسی آن  در شورای جامعۀ  ملل متفق، نوعی  جنگ زرگری  بين 

باال  بردن  حق « رضا شاه  و انگليسها بوده  تا انگليسها  بتوانند  تحث پوشش  
در حاليکه  واضح  است )٩. (به رضا شاه  کمک مالی بپردازند»  االمتياط  نفت

دستاويزهايی بهترين  بهانه  جهت  دور ماندن  مردم ايران از اين   توسل   به چنين
واقعيت انکار ناپذير را بوجود می آورد که آنها  خود مسئول  دولت حاکم  بر کشور 

ً                                                 و اين واقعا   تأسف آور بود که درست در زمانی  که ما احتياج به . خويش هستند            
زنش ما بپردازند و از اينکه حامی همراهی و مساعدت مردم ايران داشتيم آنها به سر

 .شاه مورد تنفرشان بوديم اظهار گله مندی  بنمايند
زيرا ما توانستيم با آغاز پخش  برنامه های فارسی از .  ولی اين قضيه ديری  نپاييد 

[!]  لندن و دهلی تا حد زيادی بر اين مشکل فائق آييم و با تکذيب  شايعات بی اساس 
گفتن به بسياری از سئواالت مربوط  به رضا شاه، ذهن  و مطرح نمودن و پاسخ

پخش اين برنامه  ها با اينکه رضايت ) ١٠.(مردم را نسبت به حقايق روشن کنيم
خاطر فراوانی در بين ايرانيان بوجود آورد، ولی بسياری طبيعی است که خشم رضا 

گهگاه  به  تا جايی که . شاه را برمی انگيخت و روال حکومت او را مختل می کرد
با  نخست وزيرش می پرداخت و مسئلۀ امکان کناره  –نه  چندان جدی –مذاکراتی 

گيری از سلطنت را با او مطرح  می ساخت که البته  فروغی پيوسته با نظری  بسيار 
جدی به اين مسئله می نگريست و به دليل  اعتقادی که به مبانی حکومت مشروطه 
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رضاشاه بر تخت سلطنت  نشسته، محال است بتوان داشت چنين نشان می داد که تا 
 . به اجرای اصالحات مورد نظر اقدام کرد

ً       با اينکه همگی مستقيما  منتخب  –در اين ميان گروهی از نمايندگان مجلس نيز                        
زمزمه هايی درمورد لزوم بر قراری حکومت مشروطه   - شخص رضا شاه بودند 

يش رفتند که حتی گروهی از آنان خواستار آغاز نمودند و به دنبال آن تا بدانجا پ
استيضاح شاه شدند و نظرشان هم اين بود که فقط  به اين ترتيب خواهند توانست رضا 

 .شاه  را به کناره گيری از سلطنت وادار سازند
افکارعمومی ملت نسبت به صداقت نمايندگان مجلس شک داشت و بهمين جهت 

گر رضا شاه در حضور نمايندگان مجلس به اغلب مردم  پيش بينی  می کردند که ا
استيضاح کشيده شود،  گروه کثيری از آنها   به رفع  و رحوع قضيه خواهند پرداخت 
     ً                                                                   و مثال  خواهند گفت که اميدوارند اعليحضرت هرگز در فکر  کناره گيری از سلطنت 

 !نباشند و  بااين اقدام خود ملت ايران را يتيم و بی سرپرست رها نکنند
ته هيچگاه برای نمايندگان مجلس فرصتی بدست نيامد تا بتوانند اين تصميم را عملی الب

زيرا در حاليکه فقط چند . کنند و شهامت  و جسارت خود را  به نمايش بگذارند
ساعت بيشتر به تعيين وقت برای  کشاندن  شاه به مجلس باقی نمانده بود، رضا شاه 

و در مورد علت   اين کار نيز بايد .  تهران  را برای هميشه ترک کرد و رفت
توضيح  داد، هنگام تنظيم متن توافق نامۀ انگليس و شوروی برای تعيين ضوابط  
اعزام قوای دو کشور به حوالی تهران ، به اين  حقيقت توجه می شده بود که بعد 

و بهمين جهت . مسافت قوای انگليسی  از تهران بمراتب بيشتر از قوای شوروی است
موقعيکه  خبر عزيمت قوای  ]  ١٣٢٠شهريور  ٢٥[ سپتامبر ١٦ح  روزصب

شوروی از قزوين بسوی تهران با تلفن به رضا شاه اطالع داده شد، او يقين کرد که  
ً              روسها برای سرنگونيش از سلطنت عازم  تهران هستند و ضمنا   هم بخوبی می                                                       

 )١١.(از او وجود ندارددانست که در اين فاصله هيچ  نيروی انگليسی برای حمايت 
                                ً                                      با توجه به اين امر، رضا شاه فورا  فروغی نخست وزير را احضار کرد و تصميم  

خود در مورد کناره گيری از سلطنت به نفع پسر بزرگ خويش را با او در ميان 
فروغی نيز بالفاصله متن استعفا نامه  را تنظيم کرد و رضا شاه پس از امضای  . نهاد
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سپس در اصفهان رضا شاه سند ديگری . ه عزم اصفهان ترک گفتآن تهران  را ب
نيز امضاء کرد که طبق آن کليۀ مايملک خود در سراسر ايران را به پسر  بزرگش، 

          ً                                                البته بعدا  طی تحقيقاتی  که بعمل آمد، معلوم شد که  رضا شاه . وليعهد واگذار نمود
 )١٢.(هيچگونه  مايملکی در خارج از ايران ندارد

سپتامبر فروغی متن استعفا نامۀ شاه را به سفارت  ١٦صبح  روز ٧ساعت رأس  
و من که در اين مالقات فروغی را . انگليس آورد تا آن در را به رؤيت من برساند

خيلی خوشحال می ديدم ، اينطور به نظرم  آمد  که او  احساس می کند در ايران  
 )١٣.(ورق برگشته و اوضاع دگرگون شده است

ه تصميم  گرفته بود خاک ايران را ترک کند ، لذا يک کشتی باربری چون شا
اعزام شد تا برای خروج  او از ايران  مورد استفاده  قرار ]  فارس[ انگليسی به خليج 

رضا شاه  قصد داشت به هندوستان  برود، ولی چون سياست  ضد  مذهبی  او . گيرد 
هند وجهه ای  نداشته باشد ،  لذا  دولت باعث  شده بود  که به هيچوجه  در ميان مردم 

. هند  نمی توانست اجازه  دهد که  رضا شاه  در هندوستان بسر برد] انگليسی [  
»  موريس « با توجه  به اين مسئله  به رضا شاه  پيشنهاد  شد که به جزيرۀ )١٤(

را          ً                    ولی بعدا  چون آب و هوای موريس) ١٥.(برود،  او نيز با اين کار موافقت کرد
نامساعد يافت، تقاضا کرد به کانادا  برود و دولت کانادا نيزموافقت خود را با سفر او 

و اين در حالی  بود که شاه  برای تهيۀ  مقدمات سفر به کانادا وارد کشور . اعالم نمود
آفريفای جنوبی شده بود و انتظار می کشيد تا خطرات ناشی از حملۀ  زير دريائيهای  

 .نوس اطلس کاهش يابدآلمان در اقيا
رضا شاه پس از مدتی زندگی در شهر ژوهانسبورگ افريقای جنوبی چون  احساس 

تصميم  گرفت از سفر به کانادا  . کرد که آب و هوای اين شهر برايش مساعد است
و چند سال  بعد در همين . صرفنظر کند و در همان ژوهانسبورگ  اقامت  کند

 )١٦.(رفتشهرب بود که رضا شاه از دنيا 
                                            ً                                         بنابراين با توجه  به آنچه  که گفته  شد، علنا  می بينيم  که اعتقاد عمومی مبنی بر تبعيد 
                                                          ً         رضا شاه به دست متفقين چيزی جز يک شايعۀ بی اساس نيست و اصوال  هم بايد 

[ !] دانست که متفقين هرگز مايل  نبودند در اين قضيه مسئوليتی رابه عهده  بگيرند
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     ً                                                      واقعا  معلوم نيست که اگر رضا شاه همچنان بر تخت سلطنت  باقی   در حاليکه). ١٧(
ً             می ماند  متفقين  چه رفتاری  با او در  پيش می گرفتند ولی  ضمنا  هم بعيد نمی                                                               
دانستيم که او کمال مساعدت را می نمود و هر چه  می خواستيم در اختيارمان می 

ی، بقيۀ ايرانيان را به وجد کناره گيری و خروج رضاشاه، بجز عدۀ  معدود. گذاشت
تصور کردند که بزودی  - که فروغی نيز ازآن جمله بود  –آورد و بسياری از آنان 

در اين ميان تنها چند نفری بودن . عصر طالئی دموکراسی در ايران فراخواهد  رسيد
که اعتقاد داشتند  ايرانيان هيچ چيز جز زبان زور نمی فهمند و بدون وجود يک 

 . ورگو، هيچ  اقدامی در ايران اجرا نيستمستبد و ز
بعنوان  شاه جوان »  دمحم رضا « بعد از خروج رضا شاه ، پسر بزرگ او    

مأموريت  خطيری را به عهده  گرفت  که انجام وظيفۀ او در آن  زمان، هم به دليل 
وجود جنگ و هم بخاطر آنکه رضا شاه  در دوران سلطنتش وليعهد خود را با مسائل 

کومتی آشنا  نکرده و هيچ وظيفه ای به عهده اش  نسپرده بود، کاری بس مشکل به ح
جدی بود و   بخصوص که مسائل موجود درسياست داخلی مملکت  بسيار. نظرمی آمد

 .اجرای  يک سلسله  دگرگونيهای  ريشه ای  برای کشور را الزام  آور می ساخت 
که در  - بودند و برای شاه جديد  مردم ايران از حکومت خود کامه به ستوه آمده

                  ً  نيز اين مسئله کامال     - سوئيس تحصيل کرده و با سيستم سياسی اروپا آشنايی داشت 
                     ً                                     درحاليکه رضا شاه اصوال  با روش دموکراسی غربی و سيستم حکومتی . مفهوم بود

 .اروپايی بيگانه بود
ً   شاه جديد در بدو زمامداريش ضمن اعالم عفو عمومی ، صريحا  اظ هار داشت که                                                      

تمام کوشش خود را  برای همکاری با متفقين بکار خواهدبست و با برخورداری از 
. حمايت متفقين سعی خواهد کرد ماننند يک پادشاه مشروطه در ايران سلطنت کند

بهمين جهت  بود که پس از چندی ، متفقين تصميم گرفتند  روابط  خود با ايران را بر 
ظيم  کنند و بر همين اساس قرار شد پيمان بين ايران و زوال و قاعدۀ  معينی تن

انگليس وشوروی منعقد گردد که تنظيم  متن آن را وزارت  خارجۀ انگلس تقبول کرد 
و بعد از  کسب موافقت دولت شوروی با متن تهيه شده ، دو نسخه  از آن  را يکی 

مفاد  آن را  با  برای من  و ديگری برای سفير شوروی در تهران  ارسال داشتند تا
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 .دولت  ايران در ميان بگذاريم
تصورمن اين بود که هنگام  مذاکره  با دول ايران در مورد اين  پيمان ، اسمير نوف 

با من همراهی خواهد کرد، ولی او چون هيچ  نظر مشخصی در ] سفير شوروی [ 
ايی به اين باره نداشت، از شرکت در مذاکرات خود داری کرد و ناچار من به تنه

مذاکره با مقامات ايرانی پرداخيم،  تا آنگاه که نتيجۀ  بررسيها و متن  مورد  توافق را 
 .به اطالع  اسميرنوف برسانم

البته  من به ياد  نمی اورم  که اسميرنوف اعتراض و يا انتقاد  قابل  توجهی  نسبت به 
توافق  - ات  طوالنی آنچه که بين  من و کميتۀ ايرانی مأمور بررسی پيمان پس از جلس

بهمين جهت پس از آنکه  متن اين پيمان مورد تأييد دولت .  شد،  بعمل  آورده باشد
انگليس و ايران قرار گرفت، بالفاصله دولت شوروی نيز موافقت خود را با آن اعالم 

                                                                  ً با توجه به اقدامات بعدی شوروی در ايران، شايد  بتوان حدس زد که اصوال  . داشت
وروی برای اين پيمان اهميتی قائل نبوده، زحمت بررسی آن را نيز به چون دولت ش

 .خود نمی داه است
موقع بررسی متن پيمان اتحاد سه کشور، پيشرفت مذاکرات  من با مقامات ايرانی 

اصرار دولت انگليس به   - به گمان من  - خيلی بکندی پيش می رفت و دليل  آن هم 
ايران بود، بدون آنکه لزوم انجام اصالحاتی در آن  قبوالندن متن  تهيه  شده به دولت

از سوی ديگر نيز ايران مجبور بود متن اين پيمان را به . مورد نظر قرار گرفته باشد
تصويب مجلس هم برساند و انجام  اين کار در حاليکه اغلب  وکالی  مجلس و افکار 

تهای سريعش   در عمومی مردم هنوز بشدت تحت تأثير عمليات آلمان نازی و پيشرف
 .داخل  خاک شوروی  قرار داشتند ، امری  مشکل  بنظر می آمد

بهرحال، پس از مدتی بحث و مذاکره با مقامات ايرانی، توافق شد که چند عبارت  
دلگرم کننده به همراه تأکيد دو بارۀ متفقين در لزوم حمايت از ايران در متن پيمان 

پيمان مدت يک ماه نيز در مجلس ايران معطل شد، گنجانيده  شود، و بعد از آنکه اين 
به امضای نمايندگان سه کشور ] ١٣٢٠بهمن  ٩[١٩٤٢ژانويه  ٢٩سرانجام در روز 

امضای پيمان اتحاد سه کشور در زمانی صورت گرفت که ژاپن نيز ) ١٨.(رسيد
بعنوان متحد آلمان توانسته بود پيروزيهای چشمگيری کسب کند و ضربات  شديدی 
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 )١٩.(تفقين  وارد آوردبه م
در اينجا بهتر است به قسمتی از فصل  چهارم  پيمان اتحاد سه کشور توجه  شودکه  

حضور قوای  متفقين در خاک ايران به معنای اشغال ...« ): ٢٠(اعالم  می دارد
نظامی نخواهد بود و نسبت به ادارات و قوای تأمينيه ايران و زندگانی اقتصادی 

د عادی سکنه و اجرای قوانين و مقررات  ايران، هر قدر ممکن کشور و رفت و آم
و اين عبارت نوعی تأکيد اضافه براعالم  » ...باشد کمتر مزاحمت خواهند نمود

نظردو دولت انگليس و شوروی دربارۀ ايران بشمارمی رفت که قبل از آن نيز در 
دشاه بريتانيای اعليحضرت پا...«:قسمتی از فصل اول پيمان به اينصورت آمده بود

کبيرو ايرلند و مستملکات انگليس در ماوراء بحار و امپراطورهندوستان، وهمچنين 
ً        هيئت رئيسۀ شورای عالی اتحاد جماهير شوروی  سوسياليستی، مشترکا  وهر يک                                                              
      ً                                                                   منفردا  تعهد می کنند که تماميت خاک ايران و حاکميت و استقالل ايران را محترم 

است که دولت انگليس پيوسته کوشش داشته متن اين پيمان را نظر من اين »  ...بدارند
درعمل به اجرا درآورد و حتی قبل از اينکه چنين  پيمانی بين طرفين به امضاء برسد 

ولی قضاوت دراينکه آيا دولت . نيزهمواره مفاد آن را  در نظرمی گرفته است
مشکل بنظرمی  شوروی نيز به سهم خود می تواند چنين ادعائی داشته باشد کمی

 )١.(رسد
 

   »  خاطرات سر ريدر ويليام بوالرد«گزارش ها ونامه هايی از کتاب   
    

» خاطرات سر ريدر ويليام  بوالرد  «در اينجا چند گزارش و نامه هايی از کتاب  
در دسترس  خوانندگان »   نامه  هايی از تهران « سفير کبيرانگلستان درايران  بنام 

 : ارجمند  قرار می دهم
 
 ريدر ويليام  بوالرد  به وزارت  خارجه*

 ] ١٣٢٠/  ٦/  ٢٤[  ١٩٤١پانزدهم  سپتامبر 
                  ِ                                                 نخست وزير، تازه سن د  سند استعفای  به نفع  وليعهد را که به امضا شاه   ]روغیف[ 
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 .رسيده  به من نشان داده است
برجسته و شايد تعيين  توجه گسترده مردم به برنامۀ فارسی راديو بی بی سی نقش

موضوع اين برنامه ها بر اساس نامۀ ذيل، که . استعفای رضا شاه ايفا کردرکننده ای د
در سفارتخانۀ انگليس در تهران تهيه می . مۀ مجموعۀ نامه های بوالرد  گرديدضمي

  . شد
 

 ويراستار متن انگليسی
 بعضی  از اقدامات رضا شاه* 
آن روزنامه هايی که . شاه  درانتخابات مداخله می کرد و مجلس آلت دستش بود  - ١

سياستش را نداشتند،  به اجازۀ  فعاليت می يافتند، جرآت  گفتن يک کلمه عليه او،  يا 
 .                                                  ً                  طريق  اولی حيات مطبوعات ، به معنی  متعارف ، تقريبا   خاتمه  يافته بود

                                                  ً                     او با اعمال خشونت ، حتی نسبت  به وزيرانش  که معموال  آنان را با لگد، يا   - ٢
 .پهنای شمشيرش  می زد، ايران را خفيف می کرد

يک ( مدرس : شت به عنوان مثالشاه عده ای ازايرانيان را بدون محاکمه  ک – ٣
 .)وزير محترم  در بار( و تيمور تاش ) رهبر روحانی 

او تمام درآمد نفت را تحت کنترل خودش گرفت و البته بدون نياز به  تصويب  -  ٤
 .کسی خرج  تسليحات کرد

وقتی اواستعفا داد دربودجه دولت کسری وجود داشت ،  در حالی که  موجودی  -  ٥
 .در بانک  معادل شش  ميليون پوند  بود حساب شخصی او

عظيم  ترين کسب و کار   –شاه به خاطر طرح های صنعتی ، از کشاورزی   -  ٦
به . سودمندی  بعضی ازطرح ها مشکوک به نظر می رسيد. غفلت کرد –مردم 

 .عنوان مثال  ذوب آهن  و فوالد که قرار بود دو ميليون پوند هزينۀ آن شود
ده را به عنوان مايملک شخصی، برای خود نگاه می داشت،  حال  داوصنايع سو  -  ٧

             ُ                کارخانه های پ ر از افرادی بود . ده را به دولت وا می گذاشتد آن که صنايع غيرسو
 .      ً                                                   که عمال  کارگراجباری محسوب  می شدند و حقوق ناچيزی می گرفتند

شاه راه آهن  پرهزينه ای  ازمحل در آمدهای  جاری ساخت که نتيجۀ آن فقير   – ٨ 
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شدن طبقات کم در آمد ملت بود و سهم بی تناسبی از انحصارات دولتی،  بر روی 
 .شکر، چای،  دخانيات و کبريت، به آنان تحميل می شد

تصاحب  اومناطق گسترده ای ازاراضی کشاورزی مرغوب راازراه مصادره    -  ٩
بسياری ازامالک ديگر را، از طريق  تحت فشار گذاشتن مالکان، به دست . کرد
به عنوان مثال از طريق  قطع منبع تأمين آب ، تا زمانی  که قيمت نازل . آورد

به هنگام  کناره گيری اش . پيشنهادی مورد قبول  مالک اصلی  قرار می گرفت
ب در نزديک کرند، از راه خريد مشغول تصاحب منطقه ای وسيع از اراضی مرغو

 .اجباری به نفع شخص خودش  بود
َ                           ً                                    شاه ک شت برنج دراصفهان را، ظاهرا  برای در امان داشتن  مردم اصفهان از   -  ١٠     

 .ماالريا و در واقع  به جهت حفظ برنج شمال خودش از رقابت، ممنوع کرد
د، در سيلوهای او به حدی غله صادر کرد،  که وقتی جنگ در اروپا  شروع ش - ١١

او مجبور گرديد برای کسب  مجوز . عظيمی که ساخته بود ذخيره ای وجود نداشت 
خريد غله ازهند به بريتانيا متوسل شود و اين مورد قبول واقع شد، گرچه  ما از  یبرا

، کشتی های متفقين يا به  ١٩٤١حملۀ  زبعد ا.  نظرغله و حمل ونقل درمضيقه  بوديم
ملوانان مجبور به حمل غله به ايران بودند، کشوری  که پيش خطر انداختن جان 

 .گرفتن سياستی عاقالنه می توانست غله صادر کند
امريکا  که سيف پور فاطمی آن همه آنها را ستوده است و مدارس  سمدار – ١٢

در يک هيجان ناشی از  ١٩٤٠انگليسی که او در يکی از آنها تحصيل کرده در سال 
 .سيلۀ رضا شاه تعطيل شدمليت گرايی به و

مال شاه که منجربه نارضايتی عمومی  می گرديد همه خيلی عمده نبود و عا  -  ١٣
از قبيل استفاده از آبی که می بايست باغ . گاه  شامل خست های پيش پا افتاده می شد

در آخرين  سال سلطنتش . های سبزی مردم آبياری کند جهت باغچه های گل کاخ ها
تهران دستور داد که باغ  شهرداری  را برای احداث يک هتل به او به شهرداری  

 .بفروشد
شاه در حالی که تعدادی قصربی مصرف در تهران ساخت،  در مورد  تأمين    -  ١٤

آب لوله کشی  هيچ کاری نکرد و گذاشت مردم تهيدست پايتختش حتی  برای آب  
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  .آشاميدنی  محتاج جوی آب خيابانی باقی بمانند
  
  
 يدر ويليام بوالرد  به وزارت خارجهر*
 ]١٣٢٠/  ٦/  ٢٥[  ١٩٤١شانزدهم  سپتامبر  
 - به فاصلۀ سی ميلی –تهران از اين خبرکه روس ها به کرج . رضا شاه رفته است 

وابستۀ نظامی روسيه به من اطالع داد که آنها به . رسيده اند، در هراس بسرمی برند
روهای انگليسی هم  از راه برسند وارد شهر هر حال تا فردا صبح که قرار است ني

نخواهند شد و بعد هم به شرط آن که مقاومتی  مشهده نشود و همه چيز عادی باشد،  
من اطنيان دارم که  .  به جای  ورود  به تهران  در خارج آن چادر  خواهند  زد

اثر واحدهای  ما هم دستورات  مشابهی  دارند،  چون  می ترسم  اشغال  تهرا ن 
 .مصيبت  باری روی  امور  اداری  شهر،  حمل و نقل  و توزيع  ارزاق  داشته باشد

 
  ريدر ويليام بوالرد  به وزارت خارجه*
 
 ]١٣٢٠/  ٦/  ٢٥[  ١٩٤١شانزدهم  سپتامبر  

وابستۀ نظامی ما  به وزارت جنگ،  محلی  که همۀ  افسران  ارشد گرد آمده بودند،  
شاه می گويد  اگر مشخص  کنيم چه  . شاه  جديد  به او داده شودفراخوانده شد تا پيام  

معنی ديگر آن اين سات  که .(  می خواهيم او بی قيد و شرط آمادۀ همکاری  با ماست
به هر حال ف  .)  او از ما انتظار  دارد مانند يک سپر  عليه روس ها عمل کنيم

ان خود کحشور  را داره کنند، يا سئوال  او  اين سات  که ايا  ما می خواهيم  ايراني
اينکه  روس ها و انگليسی ها  مايلندآن را در اختيار  گيرند،  اگر مقصود  حالت اول  
است،  کدام خکومت  ايرانی می تواند  با اردو زدن  دو  ارتش در اطراف پايتختس  

 حيثيت خود را حفظ کند؟
 

  ١٣٢٠شهريور ٢٨وزارت خارجه به ريدر ويليام بوالرد * 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٦١٦                                                                             ٢١    دق ، 

  

  

  

 
اش به طرفداري از آلمان نبايد مورد قبول قرار  شده وليعهد به واسطه تمايالت شناخته

گيري شاه را به نفع وي، كه چيزي جز يك نيرنگ براي  توانيم كناره گيرد و ما نمي
هاي  تواند يكي از پهلوي جانشين مي. تداوم سياست ضدمتفقين نيست، تاييد كنيم

  .افراد سلسله قاجار باشدتر، يا بازگشت يكي از  جوان
 

  وزارت خارجه به ريدر ويليام بوالرد* 
  
 ١٣٢٠شهريور ٢٨ 
 
وقتي ما بر شقوق ] ريدر ويليام بوالرد مايل است كه فرصتي به وليعهد داده شود[

اكنون در  ما هم... گيريم نه منفي  ديگر ابرام ورزيم، مسووليتي مثبت به عهده مي
مشغول تيز كردن انواع تير و تبر هستند و اگر مساله محاصره اجتماعي هستيم كه 

 .مشروطه را دوباره مطرح كنيم سر و صداي آنها گوشمان را كر خواهد كرد
 

  وزارت خارجه به ريدر ويليام بوالرد* 
 

 ]١٣٢٠شهريور ٢٩[ ١٩٤١بيستيم سپتامبر 
گزينش شاه : گفت مشكل اصلي اين بود كه مي. وزير مختار ايران به ديدار ما آمد

ما پي خواهيم برد كه شاه هم به اندازه خود : جديد انتخابي عالي بوده است و اينكه
ترين روابط دوستانه با كشور ما متقاعد  وزير مختار ايران بر ضرورت حفظ نزديك

مقدم همچنين چندين بار گفت كه شاه جديد قلب يك فرشته را ] دمحمعلي. [شده است
 .اند ترين روابط ممكن را داشته نزديك دارد و اينكه شاه و مقدم
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  ريدر ويليام بوالرد به وزارت خارجه
 

 ]١٣٢٠مهر١[ ١٩٤١بيستيم و سوم  سپتامبر 
حاضران تاييد .هاي ديپلماتيك را به حضور پذيرفت شاه در بيست و دوم سپتامبر هيات

تفاوت  كردند كه شاه كامال با موجود متكبري كه پدرش سعي كرده بود از او بسازد
رسيد، اما آشكار بود كه  تا حدي جبون به نظر مي. اي داشت شاه رفتار دوستانه. دارد

 .دستخوش هيجان شده است
 
  
  ريدر ويليام بوالرد به وزارت خارجه*
 

 ]١٣٢٠مهر١[ ١٩٤١بيستيم و سوم  سپتامبر 
 

 رسانم كه شب گذشته چند تن از سربازان انگليسي وارد با تاسف به اطالع شما مي
تنه هيتلر و يك  محل نمايندگي آلمان شدند و تعدادي از تابلوها را شكستند و مجسمه نيم

وزير ايران و كاردار سوئد  من از نخست. پرچم را از آنجا خارج كردند
اين حادثه در مجموع بيشتر از اين نظر . اند مقصران پيدا نشده. ام خواهي كرده معذرت

شان به هيچ وجه  روي به دستور فرماندهباعث تاسف است كه چون سربازان شو
 .كنند تر تلقي مي ها آنها را منضبط اجازه ورود به شهر را ندارند، ايراني

 
  ريدر ويليام بوالرد به وزارت خارجه*
 

 ]١٣٢٠مهر٢[ ١٩٤١بيستيم و چهارم سپتامبر 
المقدور در اداره امور دخالت  واحدهاي انگليسي و روسي هر دو دستور دارند حتي 

. افراد ما از اين سعه صدر استقبال كردند و نتيجه بسيار خوبي هم گرفتند. نكنند
آهن، جاده و همچنين كار  نقل به وسيله راه و نظري نسبت به حمل مقامات روس با تنگ
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تر كشور،  تلگراف، امور امنيتي، تامين ارزاق و ساير كاالها براي نقاط محروم
ريدر ويليام بوالرد براي جلوگيري از .[ورزند آوري ماليات و جز آن تعصب مي جمع

كميسيوني متشكل «: فروپاشي حيات اقتصادي كشور، به سفير شوروي پيشنهاد كرد
از نمايندگان شوروي، بريتانيا و ايران تشكيل شود كه در جهت رسيدگي به كليه 

سفير شوروي در اصل ... مسائل غيرنظامي ناشي از اشغال، اختيار داشته باشد
ترين بخش  ها غني روس. ترسد فق است، ولي آشكارا از دست به كار شدن ميموا

شايد دولت شوروي با گوشه چشمي به ضميمه كردن . اند مملكت را اشغال كرده
دردسر شمال ايران به روسيه در زمان آينده، به عمد به آن نواحي توجه نشان  بي
 ] ».دهد مي

  
  ريدر ويليام بوالرد به وزارت خارجه* 
 

 ]١٣٢٠/ ٥/٧[ ١٩٤١بيستيم و هفتم  سپتامبر 
در حال حاضر تهران به كلي روحيه خود را باخته است و اقامت سربازان روس در 

] بيگانه[براي دمساز كردن ايران با اشغال ... دهد مجاورت آن عمدتا آزارش مي
 هايي كه چيزي بيش از خريد كااليي كه احتماال وجود ندارد و ارسال آن در كشتي

  .تواند به اين كار اختصاص يابد، مورد نياز است احتماال نمي
 
 ] ١٤/٧/١٣٢٠[ ١٩٤١ششم اکتبر  –تهران  

تداخل » عراق«و » ايران«ارتش بريتانيا به اين امر پي برد كه اكثر اوقات بين نام 
. بازگردد» پرشيا«شود؛ بنابراين تصميم گرفته است جهت مقاصد نظامي به نام  مي

هستم همين كار را بكنم، ولي در صحبت با ايرانيان به زبان فرانسه يا  من هم مايل
به هر حال بهتر است به يك نام . گفته شود» ايران«انگليسي طرف انتظار دارد 

 .)هر چند كه زياد موفق نيستم. (كنم چسبيد، همان طور كه من سعي مي
اول اكتبر تسعير ارز كه  از. تر از تغيير نام ايران، تغيير نرخ ارز است براي ما مهم

در نتيجه بابت . لایر رسيده است ١٤٠لایر بود به  ١٧٥چندين ماه در حدود هر پوند 
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تر تمام  پردازم، بيست و پنج درصد گران هر چيزي كه در اين مملكت پول مي
 .شود بر تسعير ارز نظارت مي. اين تغيير نرخ ارز به حكم قانون بود. شود مي

نرخ .نظمي كامل كشيده شده بود سلسله مقررات ناشيانه به يك بي نرخ ارز به يمن يك
جديد كه جايگزين پنج يا شش نرخ گوناگون، براي مقاصد مختلف گرديده از بعضي 

گيرند يك  جهات يك پيشرفت است، ولي براي كساني كه به پول استرلينگ حقوق مي
سربايگان . د بودتفاوت آن براي كاركنان دفتري مهم خواه. شود ضربه محسوب مي

كند و  كه حدود بيست سال سابقه خدمت دارد تقريبا پانصد ليره در سال دريافت مي
سقوط ناگهاني رقم لایر . پردازد پوند هم در سال به ماليات بر درآمد انگليس مي ١١٦

 .آيد، تازه ازدواج هم كرده است در برابر پوند براي او آخرين ضربه به حساب مي
هفته گذشته چهار ژنرال در آن واحد ميهمان من . مان كمبود ندارممن از لحاظ ميه

. يكي از آنان ژنرال ويول بود. بودند، به عالوه دو يا سه نفر از افسران ستادهايشان
ويول روسي حرف . (ها در واقع همه خوششان آمد، از جمله روس –از او خوشم آمد 

پسر بيست و يك ساله .) رفته استزند، آن را قبل از جنگ گذشته در روسيه فرا گ مي
من . زيبايي همراهش بود كه اخيرا چشم چپ خود را در جنگ از دست داده است

مطمئن هستم ژنرال عمدا او را به عنوان آجودان مخصوص خود انتخاب كرده تا 
. توان با آن كنار آمد شايد عمال بفهمد كه از دست دادن يك چشم كمبودي است كه مي

از دو روزي كه . جو است و با مطالعه يار آرام، معقول و مصالحهژنرال ويول بس
 .نزد من اقامت داشت بسيار لذت بردم

افرادي كه در حال حاضر . توان ديد جور آدمي را مي اين روزها در سفارتخانه همه
كننده بخشي از  تهيه(اينجا هستند عبارتند از كريستوفر سايكس پسر سرمارك سايكس 

كه آدمي است فاضل و ) پيكو در طول جنگ گذشته –فرجام سايكس نامه بد موافقت
بيليول بوده و ] كالج[مجلس آرا و مردي به نام سويت اسكوت كه با تامس هاجكين در 

بايست سه مردي را مالقات كنم كه در يك  امروز مي. با او به آلباني سفر كرده است
ظرف يك يا دو روز سر . اند هپرواز تحقيقاتي براي خط هوايي سلطنتي به ايران آمد

او يك كانادايي و از . آهن وارد شود گادفري رودز بايد براي رفع مشكالت راه
كرده  آهن كنيا و اوگاندا را اداره مي مهندسان سلطنتي است كه چند سالي قسمتي از راه
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 .است
نقل، نظارت بر اداره امور كشور و اطمينان از اينكه مملكت  و مشكالتي چون حمل

و جز آن، همه از مظاهر جديد ) كه بايد اعمال شود(دچار قحطي نشود، سانسور 
آخر در حوزه مسووليت من؛ تازه دلتنگي در حد  وظايف سفارتخانه است و دست

به وحشت افتادم » م«از شنيدن اين خبر از ناحيه .مرگ را هم نبايد از نظر دور داشت
كه تهران اكنون يافته است مزاحم او اي  ها به دليل اهميت غيرمترقبه كه روزنامه

. دهد، اقدام بسيار خوبي بود ها نشان مي هايي كه ما را با روس گرفتن عكس. اند شده
كنند، اما اينكه امور خصوصي  اين از آن نوع تبليغاتي است كه مقامات كشور تاييد مي

 .آور است نگاران شود، تهوع و خانوادگي آدم بازيچه دست روزنامه
خوشبختانه سه يا . گفته كه كارمندان كشوري گمنام هستند؟ اي كاش بودند چه كسي

كشد تا روزنامه به ايران برسد و وقتي برسد به حدي قديمي شده  چهار ماه طول مي
ها  تازه در صورت رسيدن هم، برخي از روزنامه. كند كه اغلب كسي به آن نگاه نمي

اگر قرار است چنين باليي بر سر  حال. شود بر اثر اقدامات دشمن، گم و گور مي
ها بيايد چه بهتر بر سر مزخرفات مربوط به وزير مختار  بعضي روزنامه

به هر حال من در اين سن و سال از . در تهران بيايد] پادشاه انگلستان[اعليحضرت 
ترسم در  مي.توانند از شكل و شمايل من تعريف كنند اينكه نمي. يك اتهام مبرا هستم

گفته شده باشد و  –به هنگام اشغال آن  –هاي مزخرف زيادي درباره ايران  آنجا حرف
. ام  ها را نوشته اي از گرفتاري كنم پاره من فكر مي. هاي ابلهانه زدن بعضي الف

شود كه به آن اضافه هم  تنها از مشكالت كاسته نمي نه شود،  معضالت زياد مي
آهن تهران به جنوب،  مثال در راهبه عنوان . رود بعضي امور خوب پيش مي.شود مي

اما طبقه حاكمه ايران، . كنند و افراد ما اصطكاكي با آنها ندارند ايرانيان خوب كار مي
اي نيستند و در  العاده اند، جماعت فوق حتي وقتي كه تحت فشار شديد قرار نگرفته

 ارتش: همه چيز به سازماندهي مجدد نيازدارد.بازند هنگام بحران خود را مي
هاي نازل، ژاندارمري فاسد و خشن، انحصارات كه فعاليت بخش  مصرف، حقوق بي

خصوصي را بدون در نظر گرفتن تدارك منظم كاال فلج كرده، امور مالي و هزار 
كنم  كار ديگر كه به نيرو و مهارت نظام اداري هندوستان نياز دارد و من فكر نمي
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 .باشند حتي يك درصد از طبقه حاكمه مردمان درستكاري
العاده كه به آن  اين احتمال هست كه يك رايزن اضافي براي پيگيري تمام امور فوق

در اين صورت اين شخص اسكواير خواهد بود . اشاره كردم، در اختيار من بگذارند
از اين انتصاب خيلي خوشحالم، چون . كه در حال حاضر سركنسول مشهد است

اسكراين . دو بار نزد من اقامت داشته استاو تاكنون . پسندم اسكواير را خيلي مي
كنسول بود او را  جانشين او خواهد شد كه الريمرها از وقتي كه در كرمان نايب

 .شناسند مي
كنسول است كه  راستي، يكي از كارمندان بخش سياسي هند حاال در محمره نايب

ريافت د –رايزن فعلي  –شماره يك من [ عضو]ظاهرا بيش از دو برابر حقوقي كه 
باخبر هستم كه او چيزي به ماليات بر درآمد هند و به طريق . گيرد كند، حقوق مي مي

 . كند اولي به ماليات بر درآمد انگليس پرداخت نمي
  

 خواست به تنهايي با بوالرد حرف بزند شاه مي* 
 

 ] ١٣٢٠/ ١٥/٧[ ١٩٤١هفتم  اکتبر  –تهران 
ها شنيدم سفير كبير بغداد كمتر از من كار دارد و بيشتر  خوشحال شدم كه از ژنرال

گرداند  ترازهمه، بنا به سنت، دبير شرقي امور سفارتخانه او را مي مهم. ازمن كارمند
 . كند و به عنوان دبير روابط عمومي عمل مي

ودان ها به من توصيه كرد از سر فرماندهي عراق تقاضاي آج يكي ازژنرال
مخصوص بكنم و پيشنهاد كرد تا زماني كه من يك آجودان دائمي بگيرم مال خودش 

او گفت چون در بغداد افسران در حال گذراندن دوره . را دو ماه در اختيار من بگذارد
نقاهت هستند و براي وظايف سنگين مناسب نيستند از آمدن به اينجا خوشحال 

 .شوند مي
ت كه آدم فقط فهرست اسامي ميهمانان را تندتند بگويد راستي كيف خواهد داش راستي

اما اين كار وقت آجودان را پر نخواهد ! و بگذارد بقيه كارها را آجودان انجام دهد
بر اين مجبور خواهم بود وقتي ضيافتي در كار نباشد يك سطحي از  كرد و عالوه
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 .خود بسازم بهتر است كنم با بدبختي نه، فكر مي. زندگي كه مناسب او باشد فراهم كند
امروز يك ميهماني ناهار دادم و بعد از ناهار همگي پانزده دقيقه در باغ گردش 

روزها بود كه من به جز رفتن به وزارت امور خارجه يا نزد يك همتا به . كرديم
من روز يكشنبه براي يك . وسيله اتومبيل، به ندرت بيرون بودم، نه، حقيقت ندارد

دولت ايران روز يكشنبه را براي ما تعيين كرده بود كه تا . ن رفتمتشييع جنازه بيرو
آهن دنبال تابوت مرحوم سفيركبير تركيه برويم كه قرار است در كشورش  ايستگاه راه

ما از سفارتخانه تا وزارت امور خارجه كه نيم ميل فاصله دارد، . به خاك سپرده شود
گذشت، اما بعد مجبور بوديم، داخل  پياده رفتيم و چون روز خوبي بود تا حدي خوش

نظام را كه به  كنندگان، اسكورت سواره ها نشسته و آهسته همگام با تشييع اتومبيل
ما سه ساعت از وقت روز يكشنبه براي . رفت، تعقيب كنيم سرعت گام زدن پيش مي

با  ام كه اگر در اينجا مردم، مرا من به كاركنانم دستور داده. اين كار از دست داديم
 .سرعت چهار نعل ببرند و به خاك بسپارند

آمد كه دسته كر  به نظر مي. آور دادند ها يك كنسرت حيرت چند روز پيش روس
آنها . همگي سرباز باشند، اما حتما براي يك مدت طوالني با هم تمرين كرده بودند

ما مجبور بوديم . بيشتر از يك دوجين آواز خواندند و چندين رقص هم اجرا شد
ها و يك كانتات براي استالين را تحمل كنيم، ولي چون  سرودهايي درباره بلشويك

من بيشتر وقت را . توانستند معني كلمات را بفهمند اهميتي نداشت بيشتر حاضران نمي
اما  - صرف نگاه كردن به مردي در رديف جلو كردم كه شكل سرهنگ الرنس بود

مكن است از نحوه سربازگيري در طور كه آدم م همان. تر يك الرنس كمي زمخت
ارتش سرخ در مقايسه با سربازگيري در واحد زرهي يا نيروي هوايي سلطنتي 

 .انگلستان انتظار داشته باشد
من با شنيدن شورو سرزندگي آوازهاي روسي، براي هزارمين بار از اين امر حيرت 

 .دتواند تحت چنين استبدادي زنده بمان كردم كه چگونه چنين هنري مي
ريزي، مركب از شش  فردا كميسيون برنامه. حاال مساله تهيه شكرو گندم مطرح است

. ديروز هم كميسيوني درباره سرويس هوايي كشور تشكيل شد. شود نفر، تشكيل مي
 .جالب است، ولي توالي اين امور كمي شتاب دارد
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  نامه ريدر ويليام بوالرد به ايدن * 
 

 ]١٣٢٠/ ٧/ ٧[ ١٩٤١نهم اکتبر 
وگو  بيشتر گفت.] وگو داشت ريدر ويليام بوالرد اخيرا يك دو ساعتي با شاه گفت[

اي بود كه ممكن است از طرف هر مرد جوان  درباره جنگ، از نوع سخنان بيهوده
دنكرك ] بندر[او با تحسين زياد از... اي عنوان شود تجربه بيست و سه ساله بي

)Dunkrik(تخليه مردم تنها به وسيله نيروي  كرد كه حرف زد، ولي ظاهرا فكر مي
بنابراين من از فرصت استفاده كردم و با بيان ماجرا، . دريايي سلطنتي انجام شده است

به عنوان مثال، ازهمكاري داوطلبانه افرادغيرنظامي، در پاسخ به درخواست كمك، 
اي غيرمستقيم، اندرزي به او دادم كه مملكت ايران و  صحبت كردم و با موعظه

- گونه كه من فهميدم از سرحسرت، آن - شاه. مانرواي آن بدجوري به آن نياز داردفر
 ».دهد بينيد اين همبستگي به مملكت چه قدرتي مي آه، مي«: آهي كشيد و گفت

هايي وجود دارد كه شاه به لزوم دور نگه داشتن افراد ناباب از دربار پي برده  نشانه
مانده از  خواهد دو عضو باقي اد كه او ميوزير امور خارجه به من اطمينان د. است

پسر ] علي قوام[خانواده سلطنتي را به خارج بفرستد، يعني مادر و خواهرش را كه با 
وجوي كاري در هاليوود است،  گويند در جست ازدواج كرده است و مي] الملك[قوام 

  .كاري كه اگر از شكل و شمايل و استعداد بگذريم از هر لحاظ برازنده اوست
  
 
  ريدر ويليام بوالرد به وزارت خارجه*
 

 ] ١٣٢٠/ ٢٢/٧[ ١٩٤١چهاردهم  اکتبر 
وگو  كند و به مدت پنج ساعت با او به گفت ريدر ويليام بوالرد با شاه مالقات مي[

اين دفعه سواالت زيادي ... اعليحضرت اين بار تاثير خيلي خوبي گذاشت] نشيند مي
رسيد و در بياناتش تعادل وجود  به نظر مي كرد، سخنراني طوالني نكرد و معقول
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بار در مقابل شاه پيشين اينك بدين  او نمايندگاني را كه پس از عبوديت خفت... داشت
كنند، تحقير كرد، اما اين امر احساسات او را كه ذاتا  حد در انتقاد تندروي مي
يك دارد، اما كند كه ملتش هم احساس دموكرات او فكر مي. دموكراتيك است تغيير نداد

 .آنها در تحقق اين احساس محتاج راهنمايي هستند
 

  ريدر ويليام بوالرد به وزارت خارجه* 
 

 ] ١٣٢٠/ ٢٤/٧[ ١٩٤١شانزدهم اکتبر 
 

من اخيرا يك پيغام محرمانه از شاه دريافت كردم حاكي از اينكه او مايل است بيشتر 
شاه گفت كه . مالقات كنداوقات من را، تنها و بدون اطالع ديگر سياستمداران، 

كند بعضي ازوزيران واقعيت رابه خاطر منافع خودشان تحريف  احساس مي
 ...كنند مي

شرفيابي بدون اطالع حكومت ايران و همتاي روس من :] جواب بوالرد به شاه[
 . پذير نخواهد بود امكان

 
  وزير آغاز رايزني براي تعيين نخست* 
 

 ] ٢٨/٧/١٣٢٠[ ١٩٤١بيست اکتبر  - تهران
 

احمقانه . وقتي رايزن جديد من بيايد قصد دارم بعضي اوقات به خودم مرخصي بدهم
ديروز، يعني يكشنبه . پايان كار كند هاي بي است كه آدم هفت روز هفته، در طول ماه

 .اي بود، هرچند نه به علت كار كننده روز خسته
ارتدوكس يوگسالوي،  ها در مورد اسالوهاي من ناگزيربودم به خاطر جنايات آلماني

اين مراسم در يك . روسيه و حتي بلغارستان در مراسم عشاي رباني شركت كنم
هاي متعددي آن را  كليساي كوچك پر از جمعيت كه تهويه بدي داشت و شعله شمع
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آنگاه پس از مالقاتي در وزارت امور . شد آدم خفه مي. گرم كرده بود، برگزار گرديد
. صرف ناهار نزد كاردار يوگسالوي و همسرش بروم خارجه، مجبور بودم براي

همچنين يك اتاق . آنان يك آپارتمان دارند كه براي چله زمستان خوب است
ساعت سه از آنجا درآمدم و . كننده بود ناهارخوري دراز رو به جنوب، كه آن هم خفه

صرف  دادم، تا وقت بايست انجام مي به جاي پرداختن به كارهايي كه طبق معمول مي
يكشنبه ! كند ها را ضايع مي هميشه يك چيزي يكشنبه. چاي به خواب سنگيني فرو رفتم

حداقل اين بار شاه . آينده به مناسبت تولد شاه مراسم شام با لباس رسمي خواهد بود
اي كه به مناسبت تولدش  پدرش هرگز به مراسم شام ساالنه. حضور خواهد داشت

 .آمد شد، نمي برگزار مي
. سه ساعت تمام منهاي پانزده دقيقه: ز پيش بار ديگر سه ساعت نزد شاه بودمچند رو

اگر اين وضع ادامه يابد مردم چه خواهند گفت؟ ديگر هيچ روزنامه لندني نخواهد 
مردك عامي توصيف كند كه گويي هر روز صبح قطار نه و بيست «توانست مرا 

 !خداي من» شود دقيقه را سوار مي
يا در واقع از آن فاصله  - هاي نظامي ما از تهران خارج شدندچند روز پيش واحد

اين . آنها هرگز شهر را اشغال نكرده بودند، بلكه دور تا دور آن اردو زدند. گرفتند
عنوان اولين  آنها به. دهد احتماال به دولت ايران آزادي عمل بيشتري در اعاده نظم مي

ترين درجه بيش از سه برابر  ايينحقوق پ. قدم حقوق ژاندارمري را افزايش دادند
توان اميدوار بود كه به دست نفرات ژاندارم  كم حاال مي دست. حقوق سابق خواهد شد

برسد، چون كه افسرانشان حقوق بهتري دريافت خواهند كرد و ديگر نيازي ندارند كه 
ط براي به هر حال بايد ثابت شود كه آيا ايرانيان فق. حقوق افراد زيردستشان را بدزدند

اخيرا مشغول خواندن زندگي سر .كنند، يا برايشان سنتي شده است تفريح دزدي مي
هاي ايران در قبل از جنگ گذشته  پرسي كاكس بودم كه تصوير خوبي از ناامني راه

ارتش و ژاندارمري . شود ها در اينجا و آنجا دارد امن مي حاال راه. دهد به دست مي
راري ارتش اسلحه خودشان را به هركسي كه ازهم پاشيده است و سربازان ف

با توجه به اين عوامل كسي به تبليغات دشمن براي ايجاد دردسر . اند خريده فروخته مي
ونقل مواد  البته اينكه تاثيري روي ارتباطات ما بگذارد، بلكه به حمل. احتياج ندارد
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ترسند، حتي زند و اگر مردم از رفتن به مزارع دور از شهرها ب غذايي لطمه مي
 .ممكن است به كشت پاييزه لطمه بزند

  
 ]٢٠/٧/١٣٢٠[  ١٩٤١بيست و يکم اکتبر  - تهران

اي را كه ژنرال ويول به  شب گذشته سه فرزند دكتر ديويس پزشك سفارتخانه ما نامه
ها از من خواهش كرده  بچه. آنان نوشته است مثل يك يادگار مقدس به من نشان دادند

هاي مخصوص  بودند كه در موقع اقامت ژنرال نزد من امضاي او را براي آلبوم
ي قدرداني از موافقت ژنرال برايش روز بعد برا. آوري امضايشان بگيرم جمع
ها را از من گرفت و گفت كه برايشان نامه خواهد  ژنرال اسامي بچه. هايي آوردند گل

به عالوه وقتي چند ساعت در كراچي بوده، . كند نوشت؛ و واقعا هم اين كار را مي
ر پسر وزير مختار بلژيك د - ها يك جوان بلژيكي را كند براي فرستادن نامه سعي مي

ها بگويم از اينكه  پيدا كند و به من نوشت كه به بچه - اينجا كه در ارتش هند است
اين در حالي است كه ژنرال يك آجودان مخصوص براي . موفق نشده متاسف است

طور كلي اداره  يادآوري اين نوع چيزها و يادداشت كردن آنها و تلفن كردن و به
تحت بررسي مجدد قرار «مرا به ياد اين قضيه .كردن امور خود در اختيار دارد

تصميم در مورد عدم تقاضا از ارتش براي يك آجودان انداخت و آن وقتي بود » دادن
كه متوجه شدم ژنرال نوويكف فرمانده ارتش روسيه در اينجا يك خانم افسر ستاد به 

هاي  خانم سرواني كه به جز دندان. عنوان آجودان مخصوص در اختيار دارد
نهايت زيبا بود و مژگاني شبيه يك ستاره سينما داشت، با اين تفاوت كه  بياش  طاليي

چون ژنرالي كه پيشنهاد كرده بود آجودانش را به من قرض بدهد، اين . بدلي نبود
باالخره به «: شناخت، به فكر مخابره اين مطلب افتادم موجود مكش مرگ ما را مي

رجحيت دارد، مژگانش هم بلند باشد مند شدم، اما از نوع نوويكف ا آجودان عالقه
چندين روز سرمهندس واحد سلطنتي . اي ميهمان جالب دارم من عده».اشكالي ندارد

از هند و سنگرساز ارشدي از عراق نزد ) يك موسيقيدان و در عين حال سنگرساز(
حاال سر والتر مانكتن كه وزارت اطالعات را زير نظر برندان . من اقامت داشتند

او در . كند ميهمان من است و بودن او در اينجا باعث افتخار است اره ميبراكن اد
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به » م«اسميت بوده است و خانواده . ل.بيليول تحصيل كرده و شاگر ا] كالج[
به هر جهت بايد مرد جالبي باشد و چون مستقيم از . شناسد خصوص مولي را مي

او در نظر دارد . الب استطور مضاعف ج ميهن آمده و در آنجا همه را ديده است، به
من عنوان دقيق (براي هماهنگ كردن امور با لوزوفسكي كميسر اطالعات شوروي 

به آن كشور برود، ولي سفرش اندكي به تاخير افتاده است تا ) ام او را فراموش كرده
دومين ] اكتبر[ام  اميدوارم كه حدود سي.ها پايتخت خود را كمي عقب ببرند روس

توان به اين يا آن رايزن ارجاع  بعد از آمدن او هر كاري را مي. باشد رايزن من اينجا
توانم بيرون بروم و رنگ آفتاب را ببينم، كاري كه تاكنون  كرد و بعضي اوقات مي
سعي خواهم كرد از مشهد و تبريز ديدن نمايم، هر دو شهر . انجامش مشكل بوده است

ي داير شود، شايد براي ديدن ها اشغال شده و اگر سرويس هواي به وسيله روس
توانستم كمي دورتر  اي كاش مي. المقدس و بغداد بكنم همتايانم سفري به قاهره و بيت

رسد كه با مانكتن در حال  به نظر كامال عجيب مي. بروم و بار ديگر انگلستان را ببينم
كاردار .حرف زدن باشي و بفهمي كه او همين دو هفته پيش در لندن بوده است

مارك در شرف قطع رابطه با حكومت تحت كنترل آلمان در كپنهاگ است و دان
از دريافت اين خبر كه كميته دانمارك در . خواهد به اصطالح اعالم استقالل كند مي

بيشتر . تواند چيزي به او بدهد تا سفارتخانه را سرپا نگه دارد خوشحالم آمريكا مي
فقين هستند و با شور و شوق از آنها هاي اينجا حاميان پر و پا قرص مت دانماركي

اين . آنها در اينجا يك شركت پيمانكاري مهم به نام كامپساكس دارند. كنند جانبداري مي
من معتقد بودم كه .شركت هم قصد دارد با حكومت تحت كنترل آلمان قطع رابطه كند

بين ونقل كاال  هاي سرتاسري براي حمل در جهت توسعه راه - شيوه آسوده براي ما
كامپساكس ] كنسرسيوم[تواند ملزم كردن دولت ايران به استخدام  مي - ايران و روسيه

اين امردرحال اجراست و به گمانم، اين شركت بدون آنكه گروهي . به هزينه ما باشد
هاي خوبي  داران، كارگران محلي را سرپرستي كنند جاده از افسران انگليسي و درجه

آهن در حال آمدن از انگلستان به تهران  ادي كارگر راهشمار زي.تحويل ما خواهد داد
يكي از راديوهاي ما ديشب گفت دويست نفر . هستند تا در كارگاه اينجا مشغول شوند

اميدوارم صحت نداشته باشد، چون آنها در . در حال انتقال ازاستراليا به ايران هستند
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، در يك پايتخت خارجي، با انضباطي تمايل دارند و اينجا ترين اوقات هم به بي خوش
. فقدان واحدهاي نظامي جهت برقراري ضابطه، ممكن است كنترلشان مشكل باشد

ها مردمان كامال نجيبي هستند، اما  گويد چهارپنجم استراليايي ژنرال ويول مي
افزايد هميشه نسبتي از افراد ناباب و شايسته وجود دارد، بهتر است به عوض  مي

در تهران همه پيشرفت .خواهند بكنند آنها بگذاريد هر كاري ميتحت فرمان درآوردن 
اين امر براي كل جهان اهميت دارد، اما . كنند آلمان در روسيه را با عالقه دنبال مي

 . اي برخوردار است براي ما كه در اينجا هستيم از اهميت ويژه
 

  ريدر ويليام بوالرد به وزارت خارجه   * 
 

 ] ١٣٢٠آبان  ٢[ بيست و چهارم اکتبر 
طلبان  كابينه هدف انتقادات زيادي قرار دارد كه تنها از طرف صيادان مقام و اصالح 

وزير با ابقاي  كنند نخست عجول نيست، بلكه همچنين از سوي افرادي است كه فكر مي
چندين عضو كابينه شاه سابق و عدم برگزاري انتخابات تازه، خود را از رژيم پيشين 

به عالوه در مورد حضور پنج يهودي در كابينه مشاجره پنهاني . تخالص نكرده اس
وزيري تبليغ  مدتي بود كه براي تصدي حسن وثوق به مقام نخست. وجود دارد

سازي بكنيم، ممكن است نظريات سفارت شوروي  اگرما شروع به كابينه... شد مي
تر  وزير فعال تبا اين وصف ممكن است يافتن يك نخس. كامالباما تفاوت داشته باشد

در حال حاضر نامزد ديگري در اين . تر از فروغي ضرورت پيدا كند قدم و ثابت
ضياء ممكن است مناسب نباشند، ولي اگر  زاده يا سيد تقي. مملكت وجود ندارد

معلوم شود هريك از اين دو به وسيله ما به قدرت رسيده است فاتحه آنان خوانده 
 . خواهد شد

  
  
  
 ] ١٣٢٠/  ٨/ ٢٠[ ١٩٤١پانزدهم نوامبر  –تهران * 
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ها كشتي گرفتن با  كند نامه بنويسد؟ هر روز ساعت چگونه آدم فرصت پيدا مي 
فرمانده نيروي زميني و فرمانده نيروي هوايي از : اي پر از ميهمان عهدنامه و خانه

رمانده مشاور سياسي از طرف ف) از شهرهاي شوروي(بغداد، مانكتن از كوي بيشف
مودبانه پيغام (نيروي زميني در كرمانشاه، همچنين مالقات با شاه امروز بعد از ظهر

مشكالت كمبود نان و شكر .) توانم دو ساعت و سه ربع بمانم فرستادم كه اين دفعه نمي
فرانسويان . ها، با ايرانيان، با خودمان جلسات مذاكره با روس. و بريتانياي گناهكار

ها  ها و بلغاري مساله دانماركي. اند و تقاضاي حمايت دارند اسيس كردهاي ت آزاد كميته
مساله تبليغات كه به تعداد افراد . هاي آزاد و چه بسا چيزهاي ديگر و مجارستاني

راديوهاي برلين و رم كه به زبان فارسي به ما و كابينه . درباره آن نظروجود دارد
ريزي شود و مخابره  ابلي كه بايد طرحدهند و تبليغات متق ايران هر شب دشنام مي

 .بند و بار باشد باز محتاج رسيدگي است اي كه هرقدر آدم بي گردد و خانه
ما ممكن است بميريم، ولي از مالل «: كنم با اين همه شعار خودم را تكرار مي

ها مرا براي ساعت شش و سي دقيقه  فراموش كردم بگويم روس».نخواهيم مرد
به هر . توانم بروم اند كه نمي كنسرت و رقص تاجيك دعوت كردهعصر امروز به يك 

صورت موسيقي و آوازهاي ايراني است يا چيزي شبيه آن و براي من زياد جالب 
اند، اما بايد  ها به اينجا آورده اين سومين دسته اركستر است كه روس. تواند باشد نمي

با همه اين . (شوند اذعان كرد كه از اصل موضوع هم كه جنگ باشد غافل نمي
  .)اوصاف رفتم

 
آقاي ليتوينف كه به سمت سفير شوروي در واشنگتن منصوب شده است امروز وارد 

با قضاوت از روي تعداد مسافران . آيند او و مانكتن با يك هواپيما مي. شود تهران مي
 سرويس هوايي ما هم شروع به. كه اسامي آنها به ما داده شده هواپيماي بزرگي است

ديروز . ها ها، از تهران به قاهره چهارشنبه از قاهره به تهران دوشنبه: كار كرده است
يكي از ميهمانان من، با توقف كوتاهي در بغداد، طي شش ساعت از قاهره به اينجا 

من اميدوارم در آينده اين هواپيماي هفتگي محموالت پستي ما را برساند، در . رسيد
البته . شود خواهد بود كه از انگلستان ارسال ميتر از زماني  آن صورت سريع
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سرعت سرويس هوايي براي پست رسمي بين مصر و انگلستان خيلي زياد شده 
 .است

خانم وزير صنعت كه زماني وزير » بدرالسلطنه«دوشيزه لمبتون به طور اتفاقي از 
ده به مهري شاه سابق قرار گرفت و مدتي بيكار ماند، شني فرهنگ بود، ولي مورد بي

هايش را پر نكرده است تا  خاطر اينكه وقتي شوهرش وزير بوده مثل ديگران جيب
مقامات ايراني كه اين قدر . كند حاال بتوانند عاقبت به خير شوند از شوهرش گله مي

دانم چند نفر از ايرانياني كه در توزيع ارزاق عمومي  من نمي. احمق باشند زياد نيستند
 ... .نددخل هستند، درستكار ذي

اميدوارم به زودي . العاده را پذيرفته است اسكواير از مشهد آمده و سمت رايزن فوق
اين تا . ام ام كمتر شود، اما از وقتي كه او آمده بيش از هميشه مشغله داشته گرفتاري

اي هم به خاطر بررسي  اي به خاطر پخته كردن مفاد عهدنامه است و تا اندازه اندازه
كس فرصت نداشت توجه الزم  موكول به آمدن او شده بود، چون هيچمسائل مهمي كه 

 .را به آنها مبذول دارد
من خيلي خوشحال هستم كه اسكواير آمده است و نه بعضي از افسران بخش سياسي 

اسكواير نه تنها اليق و با تجربه است، بلكه . هند يا فرد ديگري كه قرار بود بيايد
هايي كه يك ايراني  در واقع همان خصلت - غرض و صادق هم هست منصف و بي
 .فاقد آن است

 
  سفارتخانه انگليس - تهران* 
 

 ] ١٣٢٠/ ٩/  ٣[ ١٩٤١بيست و چهارم نوامبر 
 

 به همسر عزيزم
 .اي را براي آخرين لحظه گذاشتم، يا تقريبا آخرين لحظه باز هم نوشتن نامه

. زه ده و نيم بعد از ظهر استشود و حاال تا پست تا ساعت دوازده و نيم فردا بسته نمي
خواهم امشب  چون فردا صبح اينجا خيلي شلوغ خواهد بود، بنابراين بايد هرچه مي
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كنم، شايد چون از آخرين زماني كه نامه  خبري مي به شكل غريبي احساس بي.بنويسم
دراينجا اتفاق جالب و خاصي رخ نداده، مگر حضور . ام نوشتم خيلي گرفتار بوده

ضمنا جنگ در ليبي و همين طور در روسيه به .شان زياد بوده است كه عده ميهمانانم
تر است،  مردم اينجا به جنگ روسيه كه به آنان نزديك. صورت وحشتناكي ادامه دارد

هاي زندگي اين است كه  يكي از گرفتاري. بيشتر از جنگ شمال آفريقا توجه دارند
 .اند ها واهمه داشته مردم ايران هميشه از روس

 
 ] ١٣٢٠/  ٩/  ١١[  ١٩٤١دوم دسامبر  –تهران 

 به همسر عزيزم
ضمنا بار ديگر پست . ام رود و باز من چيزي ننوشته باز صبحي است كه پست مي

در نتيجه اميدهاي خوشي كه ما از سرعت بخشيدن به . وزارت خارجه نرسيده است
وزارت خارجه اين دومين هفته است كه ما از . كار پست داشتيم نقش بر آب شد

 .ايم و در نتيجه من از تو خبري ندارم چيزي دريافت نكرده
وزير و فرمانده كل نيروهاي  نخست(اي كه ژنرال سيكورسكي  خوانده) در جرايد(

سر راه خود به مسكو جهت مالقات با استالين در تهران ) مسلح لهستان در تبعيد
ما همه از او خيلي خوشمان آمد و . من به افتخار او يك مهيماني ناهار دادم. توقف كرد
ز ژنرال اندرس كه قرار است فرماندهي واحدهاي لهستاني در روسيه را اهمين طور

ها خائنانه از پشت  اندرس و ژنرال ديگري كه با او بود، وقتي روس. به عهده بگيرد
ها از سمت ديگر در حال تجاوز بودند،  به لهستان حمله كردند، در حالي كه آلماني

 . اسير شدند و دو سال در يك زندان روسي به سر بردند
صدها هزار سرباز لهستاني . رسد او روزگاربدي داشته، اما اكنون سرحال به نظرمي

بيرون ) از لهستان(درروسيه هستند، به عالوه يك ميليون يا بيشترازافراد عادي كه 
ن است تا سعي كند براي يك هيات پزشكي لهستاني از هند راهي قزاقستا. اند رانده شده

از آنجا كه . كنند كاري انجام دهد اين پناهندگان كه هنوز در شرايط بدي زندگي مي
ها نفر از زندانيان خودشان به همين شيوه است، انتقاد از آنها  ها با ميليون رفتار روس

 .موردي ندارد
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. حال افزايشندشود و كاركنان سفارتخانه هم در  انواع مسايل پيچيده دايما خلق مي
دوشيزه لمبتون به تنهايي دو سال وابسته مطبوعاتي بوده است، با سرپرستي تبليغات 

) ها انگليسي، بدون احتساب ايراني(او اكنون حدود پنج نفر. به عنوان كار جنبي
 .كارمند دارد

 عزيزترين عشقم
 )٢(نباشد » خيلي سخت«اميدوارم كريسمس
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  مآخذ توضيحات و 

 

از سر ريدر بوالرد  ، سفير انگلستان در ايران و سر » شترها بايد بروند «   - ١

   ٤٥ – ٦٤صص    - اسکراين    کالرمونت 

سفير کبير (» خاطرات سر ريدر ويليام بوالرد« - غالمحسين ميرزاصالح   -  ٢

 - معاصرانتشارات نگاه   -    ١٣٧٨  - »  هايی از تهران نامه «، )انگلستان در ايران

   ١٣٣ -  ١٥٣صص 

  

سفير مختار انگليس در » سرريدر بوالرد« فصلی از کتاب خاطرات : پی نوشتها 

  ايران طی سالهای جنگ جهانی دوم

 

      ً                                           اصطالحا  به آلمان و کشورهای متحدش اطالق می شد که در » محور« دول  -  ١

 .قرار  داشتند» متفقين« مقابل 

 .نام گرفت»  بندر امام خمينی «  ١٣٥٧ بندر شاهپور  بعد از  انقالب بهمن - ٢

 ١٣٢٠برابر با اول  تير   ١٩٤١ژوئن  ٢٢ – ٣

در مورد علل گرايش رضا شاه به هيتلر وشوق و ذوقی که او برای  پيروزيهای  – ٤

 .آلمان نازی از خود نشان  می داد به مقدمۀ  مترج  در ابتدای  کتاب  مراجعه کنيد 

در روزهشتم »  قلعه مرغی «ح داد که جز واقعۀ در اين مورد  بايد توضي  -  ٥

، هيچ  حادثۀ ديگری آنطور  که بوالرد  اشاره  دارد، در طول  ١٣٢٠شهريور

هم با آنکه سرانجام » قلعه مرغی « واقعۀ . اتفاق نيفتاد  ١٩٤٣و   ١٩٤٢سالهای 

         ً                              ولی ظاهرا   از اين قرار بود که گروهی از . کيفيت آن بطور کامل  مشخص نشد

فسران و درجه داران نيروی هوائی که از بی غيرتی  رضا شاه و بی حميتی ا

فرماندهان  ارتش در مقابله با تجاوز گران روس وانگليس به خشم آمده بودند، بدون 

و )  فرماندۀ نيروی هوائی ( اعتناء به دستور ترک مقاومت، ابتدا سرتيپ خسروانی 
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کردند و يک هواپيما  ا بر فراز تهران به آنگاه دوتن ديگر از فرماندهان را دستگير 

گردش در آوردند و اعالميه ای پخش کردند که البته  مواجه  با شليک  ضد هوائی 

 .شدند و کارشان نيمه  تمام رها  نمودند

روزنامه   ١٣٢٥شهريور١٩مقالۀ کذائی مورد اشاره نويسنده، درشماره مورخ  – ٦

اين مقاله بالفاصله مورد اعتراض  چاپ شده بود،که البته چون » اطالعات«

روزنامۀ  رضاشاه دستورداد .سفارتخانه های انگليس وشوروی قرارگرفت

 .به مدت سه روز توقيف شود»  اطالعات«

سفری انگليس با موذيگری خاصی يورش قوای انگليسی و روسی به خاک  – ٧

سها با رضا شاه ايران را  توجيه کرده  است و به اين وسيله خواسته اختالفات انگلي

در مورد هيتلر رابه صورتی جلوه دهد که گويی مردم ايران نيز همان نقطه نظرهای 

                                           ً        اگر چه مردم ايران از برکناری  رضا شاه واقعا  خوشحال . مقامات لندن را داشته اند

شدند، ولی برخالف نظر نويسنده ، اين مسئله هرگز بخاطر سياست رضا شاه  نسبت 

لکه شادمانی ملت برای رهايی از شرديکتاتوری  ظالمی بود که ب. به متفقين نبود

درطول سلطنتی  شديدترين ضربات را برای تخريب همۀ بنيادهای فکری وعقدتی 

 .مردم وارد آورد

البته شايد ريدر بوالرد هنگام نوشتن کتاب خاطراتش هرگز تصور نمی کرد که  -  ٨

» آيرونسايد« يعنی ژنرال  ،١٢٩٩روزی نقش آفرين  درجۀ اول ماجرای کودتای

                                        ً                                  انگليسی نيز خاطراتش را منتشر کند و صريحا  از اقداماتی که تحت رهبری او برای 

انجام شد سخن بگويد و اسرار  به قدرت رساندن رضا خان ١٢٩٩اجرای کودتای

 .مشخصات  کتاب آيرون سايد  به فراز زير است. توسط انگليسها را بر مال سازد

Ironside,E,High Rond to Command , London , 1972  

برای آنکه بدانيم ريدر بوالرد تا چه حد در مورد جريان لغو امتياز دادرسی  -  ٩ 

راست می گويد، کافی است نظری به صورت جلسات کميسيون نفت مجلس 

بيندازيم و ازحقايقی که در اين کميسيون راجع به جنگ ١٣٢٩شورايملی در سال 
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ً              مخصوصا  که عامل عمدۀ . يسها بر مال شد با خبر شويمزرگری رضا شاه و انگل       

«                            ً                        يعنی حسن تقی زاده  نيز رسما  در کميسيون نفت مجلس به ١٩٣٣امضای قرارداد 

بودن خود اقرارکرد وبه اين ترتيب بطالن اظهار نظرهای مضحک » آلت  فعل

 .ريديربوالرد را اعالم  داشت

رضا خان را ما آورديم و رضا « ف                          ً           جالب است بدانيم که اتفاقا  عبارت معرو - ١٠

از همان صدای فارسی راديو دهلی به گوش ايرانيان رسيده ، که »  شاه  را ما  برديم

» بی بی سی « مدعی است مطالب  اين راديو و همزادش يعنی » ريدر بوالرد« 

 .و روشن نمودن ذهن  مردم ايران بوده است! باعث تکذيب شايعات بی اساس

بريتانيا و  « تحت عنوان  ١٩٥١رد در کتاب ديگری که در سال ريدر بوال  -  ١١

نوشته،  ماجرای  تصميم  رضا شاه به ترک تهران را به اينصورت »  خاورميانه

 :آورده است

رضا شاه با اينکه از بی اعتمادی خود در ميان ملت وهمچنين از بابت گفتارهای ... « 

تشخيص می داد که می تواند از                                         ً راديو بی بی سی بشدت نگران بود، ولی ضمنا  

بنابراين تنها عملی که . بر خوردار باشد - ولی بمقدار جزئی  –حمايت انگليسها 

موجب تصميم او به کناره گيری ازسلطنت و خروج از تهران شد، جزدريافت 

حرکت قوای شوروی از قزوين به سمت تهران نبود، که اين اقدام با توافق قبلی 

بود به صورت حرکت قوای هردو کشوربسوی تهران برای  انگليس و شوروی بنا

 . وادارکردن حکومت ايران  به اجرای خواسته هايشان به مرحلۀ اجرا درآيد

بنابراين درست در لحظه ای  که رضا شاه از تصميم  شوروی برای حرکت قوايش  

متن ( » ...به تهران مطلع  گرديد، استعفا نامه اش را نوشت و از تهران خارج شد

، لندن، ١٩٥١نوشتۀ ريدر بوالرد، چاپ » بريتانيا وخاور ميانه« انگليسی کتاب 

 ). ١٣٤صفحه 

ولی . البته اين واقعيت داردکه رضا شاه هيچ مايملکی درخارج ازايران نداشت -  ١٢

او پولهای هنگفتی دربانکهای خارج و بخصوص درانگليس به حساب خود سپرده 
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آنها چه آمد و اينهمه پول که اغلب حاصل زحمات  بود که هيچ معلوم نشد به سر

روستائيان و کشاورزان امالک غصب شده رضا شاه  بود به جيب کدام حرامخور 

 .سرازير گرديد

اقدام فروغی در ارائۀ متن استعفا نامۀ رضا شاه به سفيرانگليس و عجلۀ اودر   -  ١٣

 .اينکار شايان  تجه  فراوان است

« مسئله و چگونگی واکنش مسلمانان هند نسبت به رضاشاه،در مورد اين  -  ١٤

که مأمور تبعيد رضاشاه از هندوستان به جزيرۀ موريس بوده » کالرمونت  اسکراين

ريدر « اظهار نظری درست خالف ) و خاطراتش در قسمت دوم اين کتاب آمده( 

ی انگليسها  دارد، که با مراجعه به آن بهتر می توان به ضد و نقيض گوييها» بوالرد

 .پی برد

( با توجه به خاطرات مأمور تبعيد رضا شاه از هندوستان به جزيرۀ موريس   -  ١٥

پی »  ريدر  بوالرد «     ً                     کامال  می توان به دروغگوئی )  درقسمت دوم کتاب  حاضر

برد  و يا حداقل  او را  در حکم  سفيری دانست که بکلی از جريان امور بی اطالع 

 .بوده است

  ١٣٢٣شب  پنجم  مرداد  ماه   -  ١٦

ً                                                      اين که واقعا  چرا ريدر بوالرد سعی دارد قضيۀ برکناری و اخراج و تبعيد  – ١٧             

                                             ً                       رضا شاه را به متفقين ارتباط ندهد و آن را صرفا  يک مسئله خصوصی و شخصی 

مطلبی است که در وهلۀ  اول به نظر بسيار مضحک می . رضاشاه جلوه گر سازد

که پس از  - نبوه اسناد محرمانه  وزارت امور خارجه انگليسآيد، چون هم اکنون ا

     ً دقيقا   - گذشت چهل سال از واقعه منتشر شده و در معرض ديد همگان قرار دارد

جناب !  و در وهلۀ دوم نيز خبر از صداقت. خالف ادعای بوالرد را ثابت می کند

يز رعايت سفير می دهد که چگونه اصول ديپلماتيک را حتی در نوشتن خاطرات ن

کرده و نخواسته بعنوان يک مقام رسمی، برای دولت انگليس گرفتاری و دردسر 

 !بتراشد آنها را متهم به نقض قوانين بين المللی نمايد
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نخست ( امضاء کنندگان  پيمان اتحاد سه کشور عبارت بودند از، علی سهيلی  – ١٨

 ).سفير شوروی ( ف ، و اسميرنو)وزير  مختار انگليس ( ، ريدر  بوالرد )وزير

« تأسيسات و قوای دريايی آمريکا  در  ١٩٤١ژاپن صبحگاه روز هشتم دسامبر -  ١٩

پس از انهدام اين بندر بسرعت مشغول  پيشروی در . را بمباران کرد» پرل هاربور

حملۀ  ژاپن باعث . جزاير و بنادر متعلق به آمريکا و  انگليس در اقيانوس آرام  گرديد

« نيز به جنگ  جهانی  کشيده  شود  و با اعالم  جنگ به دول    شد که  آمريکا

 .     ً                                      رسما  قوای خود را  به معرکۀ نبرد اعزام دارد» محور

                                                                    ً     به جای ترجمۀ قسمتهايی  که از  پيمان اتحاد سه کشور نقل  شده ، مستقيما   از   ٢٠

 .متن اصلی  آن به زبان فارسی  استفاده  گرديده است
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  چهاردهم فصل 

 
 به روايت اسناد و خاطرات   ١٣٢٠تمهيدات و مقدمات اشغال ايران در شهريور   

 
تمهيدات و مقدمات اشغال ايران در شهريور «مجيد  يوسفی مقاله ای تحت عنوان 

سر ريدر بوالرد، سفير انگليس « : می نويسد»  به روايت اسناد و خاطرات  ١٣٢٠
دو دولت ) ١٣٢٠مرداد ( ١٩۴١در ماه اوت «: نويسد در ايران درخاطرات خود می

انگليس و شوروی تصميم گرفتند ايران را به اشغال خود در آوردند و در اواخر شب 
و سفير شوروی به صحبت  بود که من) ١٣٢٠سوم شهريور (بيست و چهارم اوت 

آمدهای ماجرا نيز  نشستيم تا ضمن اتخاذ يک روش مطلوب و هماهنگ، در مورد پی
راس ساعت چهار و ربع بامداد ما هر دو به مالقات . های الزم را بعمل آوريم بررسی
های دولتين متبوع خود را به او  رفتيم و يادداشت) منصورالملک(وزير ايران  نخست

وزير که از ماجرای عبور قوای دو کشور از مرزهای ايران  نخست .تسليم کرديم
ای که  اطالع داشت، معتقد بود که اگر قوای ما خاک ايران را ترک کنند، هر مسئله

   منجر به چنين اقدامی شود به آسانی قابل رفع و رجوع خواهد بود و رضاشاه که در
ای داشت، ولی  ا چنين عقيدههمان روز بعدا به ديدارش رفتيم با وجودی که تقريب

اما بالفاصله پس از اين . ظاهرا مشخص بود که در اين زمينه تصميم جدی ندارد
وزير را عزل کرد و به جای او دمحمعلی فروغی را که شخص درستکار  واقعه نخست

دمحمعلی فروغی به دليل عقايد ليبرال و . وزيری گماشت و قابل اطمينانی بود به نخست
انه شهرت داشت و به همين جهت هم انتصاب او مورد موافقت متفقين کار محافظه

البته بايد اذعان داشت ورود قوای متفقين به خاک ايران تنها با چند مورد . قرار گرفت
مقاومت ناچيز برخورد کرد و رضاشاه نيز در روز سوم به ارتش ايران دستور 

 )١(».بس و عدم مقاومت داد آتش
  

ونريزی و غارت عصيانگرانه، ايران به اشغال نيروهای متفقين بدين ترتيب بدون خ
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شناسان  بسياری از کار. ها ماند ها زير سيطره و نفوذ نظامی اين کشور درآمد و مدت
نظامی معتقدند که اشغال خاک ايران در مدت بسيار کوتاهی در ذهن فرماندهان 

ای در  رويداد منطقهنظامی نيروهای متفقين شکل گرفت و پس از اندک زمانی اين 
اين گزارش به چگونگی تمهيدات و مالحظات حمله . ای از خاورميانه روی داد گوشه

پردازد و بر اين باور است که طراحی اشغال  نظامی نيروهای متفقين به ايران می
ها قبل در ذهن سياستمداران  ايران برای جابجايی نيروهای متفقين در منطقه از سال

د و پس از چالش نيروهای روس و آلمان در مناطق شمالی جنگ مطرح شده بو
 .شوروی شکل عملی به خود گرفت

وزير وقت بريتانيا با  چرچيل نخست) ١٣٢٠چهارم مرداد ـ ( ١٩۴١جوالی  ٢۵
ی به ژنرال  ّ            ارسال يک تلگرام سر  فرمانده  )Archibald Wavell(» آرچيبالد ويول«                 

که حمله نظامی به ايران قطعی است و  نيروهای انگليسی در هند به وی اطالع داد
های  هندوستان بايد تا ده روز ديگر به شهر بصره برسند، به کشتی ٩واحدهای لشکر 

ما بايد برای «: او ادامه داد. حامل آنان دستور دهيد که با آخرين سرعت حرکت کنند
نگرانی خنثی ساختن ناوگان ايران روشی در پيش گيريم که برايمان گران تمام نشود؛ 

همان زمانی است که برخالف سياست ما،    های توپدار ايران از من از کشتی
 )٢(».موسولينی به ايجاد اين ناوگان برای ايران کمک کرد

اما پيش از اين نيز، بين مقامات ارشد انگليس و ويول چنين مباحثاتی در گرفته بود 
، اين نگرانی را سر ريدر های نخست جنگ در سال. اعتنايی ويول مواجه شد که با بی

بوالرد سفير انگليس در ايران هم از دولت تهران و هم از وضعيت نقاط جنوبی ايران 
به  ١٩۴٠ما از سال «: های خود نوشته است او در يادداشت. از خود نشان داده بود

دولت ايران و رضاشاه هشدار داده بوديم که آلمان احتماال يک ستون پنجم قوی در 
دانست که در  ان بوجود آورده است و رضاشاه نيز به نوبه خود خوب میداخل اير

شناسان آلمانی  اروپا چه اتفاقی افتاده، و ضمنا هم توجه داشت که گروه کثيری از کار
در مشاغل کليدی مملکت، از جمله در اداره راديو، راه آهن و صنايع نظامی مشغول 

های  الجيشی فراوانی داشت و تونل بخصوص که راه آهن ايران اهميت سوق. کارند
داد و ضمنا پااليشگاه آبادان نيز از نقاطی  متعدد آن، مسئله را حساستر جلوه می
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رضاشاه در مقابل هشدار ما مساله را . شد که دارای اهميت فراوانی بود محسوب می
و  های مقيم ايران شناخته شده داد که تمام خارجی گرفت و پيوسته اطمينان می ساده می

. اند تحت کنترل هستند و چند آلمانی هم که وضع مشکوکی داشتند از کشور خارج شده
يکی از مسائلی که ناراحتی فراوانی برای ما بوجود آورده بود، حضور هشت کشتی 

ها  زديم حداقل يکی از آن متعلق به دول محور در بندر شاهپور بود که ما حدس می
شتر از اين بود که مبادا اين کشتی شبانه حرکت ترس ما بي. حامل مواد منفجره باشد

کند و درست در مدخل شط العرب منفجر شود و با اين اقدام، تنها راه آبی ما به بصره 
کنم که در جريان جنگ جهانی اول نيز  و فراموش نمی. و آبادان را مسدود کند

اين راه آبی ها يکبار کوشيده بودند با غرق يک کشتی آلمانی در شط العرب،  عثمانی
 )٣(».را بکلی مسدود سازند

از چهار سال پيش از پايان جنگ جهانی دوم، دولت بريتانيا به دنبال اين بود که بر  
ها به کشورهای هند، عراق و  ها و تلگرام نگاری نامه. مناطق مهم ايران سيطره يابد

دولت . يابندترکيه عمدتا حول اين است که چه زمان و چگونه به مناطق ايران سيطره 
ها قبل راهبردهای استراتژيکی  انگليس از واهمه حمله شوروی به ايران، خود از ماه

 .را برای حمله به ايران ترسيم کرده بود
حتی وزارت جنگ انگليس دو سال پيش از اشغال ايران، از ستاد فرماندهی ارتش 

ايران تهيه های نفتی  هندوستان خواست که طرحی اضطراری برای حفاظت از ميدان
براساس طرحی که آماده گرديد قرار شد که در صورت لزوم و پيش از اعزام . کند

های نفتی  تر، يک تيپ پياده برای تدارک زمينه تصرف ميدان يک نيروی گسترده
ها طرح پياده کردن مستقيم نيرو در  انگليسی. ايران به بندر عراقی بصره اعزام شود

های  های تعيين مسير در آبراه ر را به علت دشواریبنادر ايرانی آبادان و شاهپو
 .مزبور و نامناسب بودن تسهيالت بندری نقاط مذکور، رد کردند

پيشتر ارتشبد سر آرچيبالد ويول، فرمانده کل نيروهای انگليس در خاورميانه نيز از  
قاهره، تجزيه و تحليل جامعی در مورد خطر شوروی نسبت به ايران، همراه با 

. هايی جهت اقدامات متقابل بريتانيا به وزارت جنگ در لندن ارسال داشت توصيه
مندی بود و مدتی از ايام خدمت خويش را در  ژنرال ويول که ژئواستراتژيست عالقه
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ها در  قفقاز گذرانده و به زبان روسی آشنايی کامل داشت، معتقد بود که روس
جانب تبريز گسيل خواهند  صورت حمله به ايران، حدود پنج يا شش لشکر را از

. داشت و همزمان با اين اقدام نيز نيرويی در سواحل دريای خزر پياده خواهند کرد
های  افکن ها بسوی تهران پيشروی خواهند کرد، بمب سپس يکی يا هر دوی اين ستون

 .خيز جنوب ايران را بمباران کنند توانستند از تهران مناطق نفت روسی می
بايست برای  ها، بريتانيا می اور بود که در صورت حمله روسويول که بر اين ب
های هوايی مهم خود در ترکيه و عراق دست به يک اقدام نظامی  حفاظت از پايگاه

بزند، پيشنهاد کرد که حداقل يک لشکر و يک اسکادران هواپيمای جنگنده برای دفاع 
ها از  ی روساز مناطق نفتی ايران و بصره اختصاص يابد و در صورت پيشرو

وی توصيه کرد که . تهران به جنوب، نيروی مزبور به سطح سه لشکر افزايش يابد
نيروی مزبور از هند تامين شود که برای اعزام آن به منطقه از ناوگان دريايی 

عالوه بر . مناسب و خطوط مواصالتی امن از طريق خليج فارس برخوردار است
فرانسه و انگليس که در عراق و ترکيه  اين، پيشنهاد کرد نيروی هوايی مشترک

توانند در واکنش به تهاجم شوروی، تاسيسات نفتی شوروی را در  مستقر بودند نيز می
 )۴.(قفقاز مورد حمله قرار دهند

ارتشبد سر کلود اوکينلک فرمانده کل نيروهای هند تحليل  ١٩۴١فوريه  ٢١در  
کينلک معتقد بود که انگلستان او. جديدی از وضع موجود را به ويول تسليم داشت

بايست برای مقابله با يورش احتمالی قوای محور از طريق ترکيه يا مناطق جنوبی  می
به عقيده او در صورت چنين تغيير . ريزی کند اتحاد شوروی و قفقاز به عراق برنامه

و تحولی، احتمال داشت که نيروهای شوروی نيز از فرصت استفاده کنند و از طريق 
اوکينلک از آن بيم داشت که عناصر طرفدار قوای . از راهی ايران و ترکيه شوندقفق

های محور بتوانند از  محور نيز در عراق قدرت را در دست بگيرند و دولت
ستاد سرفرماندهی . های هوايی شمال عراق بر ضد بريتانيا استفاده کنند پايگاه

ها يا نيروهای محور به  ه روسنيروهای هند پيشنهاد کرد که برای پيشگيری از حمل
ايران و عراق، نيرويی در بصره مستقر گردد؛ نيرويی که نخست شط العرب و 

های نفتی ايران را تحت تصرف در آورد، سپس به سوی بغداد پيشروی کند و  حوزه
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برای اين عمليات، دست کم به . مناطق مهم و حياتی شمال عراق را در اختيار بگيرد
اين عمليات، . لشکر، به اضافه يک لشکر مکانيزه احتياج بود نيرويی معادل سه

اوکينلک، کمبود جدی تسهيالت حمل و نقل . آورد مسائل لجستيک مهمی را پيش می
دريايی را خاطرنشان ساخت و متذکر شد برای انتقال و استقرار نيرويی معادل يک 

کرد در حالی که  وی پيشنهاد. روز وقت احتياج است ١٣لشکر به بصره دست کم به 
های الزم  ريزی تدارک الزم جهت اعزام لشکر نخست در جريان است برای برنامه

 )۵.(يک ستاد سپاه تشکيل شود
های الزم را برای مانورهای  ريزی ستاد فرماندهی ارتش سرخ در ماه مارس برنامه

آسيای  ای که قرار بود ارکان ستاد و فرماندهی مناطق نظامی ماوراء قفقاز و گسترده
در آوريل سرهنگ اشتمنکو، شخصا . ميانه در ماه مه انجام دهند، آغاز کرد

های تکميل شده مانورهای مناطق نظامی ماوراء قفقاز و آسيای ميانه را برای  برنامه
واتوتين، معاون رياست ستاد فرماندهی ارتش . تصويب، تسليم ارتشبد نيکالی ف

به اشتمنکو اطالع داد که يا خود او و يا واتوتين طرح مزبور را پذيرفت و . کرد
 .شخص رياست ستاد فرماندهی، سرپرستی عمليات مزبور را برعهده خواهد گرفت

ها نيز برای مقابله با پيشروی نيروهای شوروی  در اين بين در عزم و اراده انگليسی
مارس افسران ستاد  ١۵در . يا آلمان بسوی خليج فارس تغييری حاصل نشده بود

فرماندهی نيروی خاورميانه و ستاد سرفرماندهی ارتش هند برای بررسی نهايی 
در  - های نفتی ايران  طرح دفاع از عراق و حوزه –جزئيات طرح عملياتی ساباين 

در خالل اين گردهمايی، ژنرال ويول اکثر پيشنهادهای . قاهره تشکيل جلسه دادند
عمليات مزبور پذيرفت و حتی وسايل ارتباط مستقيم  ژنرال اوکينلک را در مورد

سه لشکر از نيروهای هندی برای . اوکينلک را با وزارت جنگ در لندن ترتيب داد
ها  ها نه تنها از احتمال پيشروی روس انگليسی. عمليات ساباين در نظر گرفته شده بود

لمان، دولت نگران بودند، بلکه مايل بودند عراق را نيز که عناصر طرفدار آ
با توجه . خواه آن را در معرض سقوط قرار داده بودند، تحت کنترل در آورند انگليس

های  های موجود مبنی بر آنکه در صورت کودتای عناصر هوادار قدرت به نگرانی
محور در عراق، اين احتمال وجود داشت که نيروهای هندی نتوانند خود را بموقع 
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قاهره تصميم گرفته شد يک نيروی ضربتی مرکب از  بدانجا برسانند، در گردهمايی
واحدهای انگليسی مستقر در فلسطين نيز عالوه بر قوای ارتش هند، در نظر گرفته 

 .شود
های  در خالل ماه«. ها بود تر از حد انتظار انگليسی ها بسيار سريع ولی سير رويداد
نيروهای آلمانی، بلغارستان و يوگسالوی و يونان را اشغال  ١٩۴١مارس و آوريل 

های  ها در بخش در ماه مه هم نيروهای آلمانی و هم نيروهای ايتاليايی متحد آن. کردند
نيروهای دولت ويشی نيز که حاضر به همکاری با . شرقی مديترانه مستقر بودند

های نفتی  يدانم. های محور شده بود، سوريه را تحت کنترل داشتند دولت
هيتلر که . آمد انگيز ايران ديگر چندان از دسترس هيتلر دور به نظر نمی وسوسه

هايش به اتحاد شوروی هجوم آورد، در تشويق  مصمم بود به محض آمادگی نيرو
در چنين موقعيت مساعدی بود . داد شوروی به حمله به ايران شور و شوقی نشان نمی

ل محور در عراق، دست به اقداماتی زدند که باعث که گروهی از عناصر هوادار دو
 )۶(».شد امکان دستيابی هيتلر بر نفت خليج فارس بيش از پيش شود

در چنين شرايطی بود که ژنرال ويول با شرايط جديد جنگی مواجه شد و از نقطه 
ژوئيه طی تلگرافی از وزارت خارجه  ١٧ويول در . نظرهای گذشته عدول کرد

توان حداکثر فشار و در صورت لزوم فشار  می«: تقاضايی کردبريتانيا چنين 
اقتصادی و نظامی را پيش از آنکه فرصت از دست برود ـ که ممکن است با 

کنم موقع آن است که  توصيه می. وارد آورد - ها به قفقاز از دست برود پيشروی آلمانی
نان که بدون شک فورا حداکثر فشار را وارد آورده و اجازه ندهيم که اين موضوع چ

 ».تالش خواهند کرد، بيش از اين کش داده شود
فردای آن روز نيز روسای ستاد ارتش بريتانيا توصيه کردند که موضع قاطعی در 

ها تاکيد کردند که اگر يک اقدام نظامی ضرورت يابد، اين  آن. قبال ايران اتخاذ شود
خيز ايران به دست کم  فتعمليات به جنوب ايران محدود شود، برای تسخير مناطق ن

بايست از پشتيبانی يک واحد کوچک هوايی نيز  يک لشکر احتياج بود که می
ها پنج لشکر در قفقاز و سه  بنابر تخمين روسای ستاد، شوروی. برخوردار باشد

لشکر ديگر نيز در شرق دريای خزر در دسترس داشتند و ايران برای مقابله با اين 
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لشکر بيشتر نداشت که از آن ميان نيز  ٩گليس تقريبا نيروی مشترک شوروی و ان
تنها دغدغه . فقط دو لشکر مستقر در تهران از کارايی متوسطی برخوردار بودند

خاطر روسای ستاد ارتش آن بود که نيروهای انگلستان و شوروی بخواهند از طريق 
ها با ما  ها خاطر نشان ساختند اگر روس با اين حال آن. عراق وارد ايران شوند

همکاری کنند ايران از لحاظ نظامی در موقعيتی نيست که بتواند در برابر يک 
 .ها مقاومت کند تقاضای مشترک مبنی بر اخراج آلمانی

برای جلوگيری از «: ژوئيه ژنرال ويول مجددا اظهار داشت ١٩ - دو روز بعد 
نيم به صورتی ها بسوی هندوستان در موقعيتی قرار داريم که بتوا پيشروی آلمانی

ها يک فشار اقتصادی و سياسی شديد بر ايران اعمال کنيم و در اين  هماهنگ با روس
هرگونه غفلتی در اين زمينه، موجب آن خواهد شد که . امر نيز ترديد روا نيست

های ايران و افغانستان و  ها به همدستی و با برخورداری حمايت فعاالنه دولت آلمانی
وايی و باالخره نيروهای متحرک تا مرزهای هندوستان پيشروی با پشتيبانی نيروی ه

 ».کنند
همان روز سر ريدر بوالرد و اندره اسميرنوف، سفير شوروی    در تهران نيز در

های متبوع خويش به جواد عامری کفيل وزارت  يادداشت مشترکی از جانب دولت
تياق دولتين شوروی در اين يادداشت مشترک ضمن تاکيد بر اش. خارجه تسليم کردند

ها فقط در صورتی در  و بريتانيا در تداوم استقالل ايران، خاطرنشان شده بود که آن
نيل به اين مقصود موفق خواهند شد که دولت ايران برای حراست از آزادی خود در 

بريتانيا و اتحاد شوروی . قبال مداخالت خارجی تدابير الزمه را به عمل آورده باشد
: بوالرد تلويحا خاطرنشان ساخت. اج گروه معينی از اتباع آلمان بودندخواستار اخر

اگر ايران خواسته مزبور را برآورده نسازد امکان دارد که دولت بريتانيا نيز مانع از 
عامری در پاسخ اظهار داشت که . ها و ارائه خدمات مورد نياز ايران گردد ورود کاال

ها دليلی در دست ندارد و چنين اقدامی  انیدولت متبوع وی برای اقدام بر ضد آلم
 .طرفی ايران و موجب درگيری ايران و آلمان است نقض بی

بوالرد که به هيچ وجه تحت تاثير پاسخ عامری قرار نگرفته بود فورا از لندن 
اسميرنوف نيز اتخاذ اقدامات . خواست که برفشار اقتصادی خود بر ايران بيفزايد
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وی به دولت شوروی توصيه کرد که از حمل آن . نهاد کردمشابهی را به مسکو پيش
بخش از کاالهايی که به مقصد ايران ارسال شده و در باکو معطل مانده است 

در لندن نيز آنتونی ايدن، وزير امور خارجه بريتانيا به ايوان . خودداری شود
اه متقاعد مايسکی، سفير شوروی در لندن اظهار داشت که به عقيده او تا زمانی که ش

های خود از يک اقدام گسترده  نشود که دولتين شوروی و بريتانيا در تاکيد برخواسته
دانست که  البته وی می. ها نيست نظامی نيز ابا ندارند، اميد چندانی به اخراج آلمانی

ايدن اذعان داشت . امکان دست زدن به چنين اقدامی بستگی به وضعيت نظامی دارد
بران نظامی بريتانيا اين مساله را تحت بررسی دارند و اضافه که در حال حاضر ره

توانند به صورت مشترک  کرد در صورت موافقت مسکو در هر دو کشور می
عالوه بر آن ايدن از مايسکی . امکانات يک اقدام نظامی را مورد بررسی قرار دهند

ها در  ویها، که بدون ترديد از پيشروی شور پرسيد که برای اطمينان خاطر ترک
 تواند صورت گيرد؟ شدند، چه اقدامی می ايران نگران می

اگر چه دولت «: ژوئيه بوالرد در توضيح نظريات خود و اسميرنوف نوشت ٢١در 
ايران از خطر آلمان آگاه است و از هم اکنون نيز سعی دارد به صورت تدريجی، 

در عرض مدت زمانی ها را کاهش دهد، ولی حاضر نخواهد بود که فورا يا  تعداد آن
اينک تصميم با وينستون » .ای کاهش دهد ها را به نحو گسترده کوتاه تعداد آلمانی

من نيز «: ژوئيه به ويول تلگراف زد ٢١وی در . وزير بريتانيا بود چرچيل، نخست
بطورکلی با نظريات شما موافقم و مايلم از جانب بريتانيا و روسيه به ايرانيان اتمام 

ها را اخراج کنند يا عواقب امتناع از چنين  ه يا بدون معطلی آلمانیحجت نمايم ک
ها چه نيرويی در  مسئله آن است که در صورت امتناع آن. اقدامی را پذيرا گردند

 )٧(»اختيار داريم؟
ها ـ آنگونه که متفقين  رضاشاه به ريسک بزرگی دست زد و از اخراج آلمانی

له از مقر فرماندهی لندن صادر شد و از سوی دستور حم. خواستند ـ ممانعت کرد می
روز بعد، هنگامی که هنوز . های شوروی و انگليس به دولت ايران ابالغ شد نماينده
های دولتين شوروی و انگليس در مناطق شمالی و جنوبی ايران حرکت خود را  تانک

ا به ه وزير در مجلس شورای ملی از اخطارهای اين کشور آغاز نکرده بودند، نخست
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رسد فقط برای گزارش  مطالبی که حاال به اطالع آقايان می«: ايران سخن گفت
به طوری که از ابتدای وقوع جنگ . جريانات اخير و وقايعی است که روی داده است

طرفی ايران را اعالم  کنونی بنا بر فرمان ملوکانه مقرر گرديد، دولت شاهنشاهی بی
دقيقا اين سياست را پيروی و به موقع اجرا نموده و با تمام وسايل و قوای خود 

گذاشته و با يک رويه صريح و روشنی در حفظ کشور از خطر سرايت وقايع جنگ 
و در صيانت از حقوق مشروع تمام دول که با ايران روابط دارند به ويژه دول 

چنانکه تا حال به هيچ وجه خطری در ايران از هيچ طرف . همسايه کوشيده است
متاسفانه با تمام اين مجاهدات که دولت ايران . ها متوجه نگرديده است آن هيچ يک از

به منظور حفظ امنيت و آسايش کشور و رفع نگرانی دو دولت همسايه خود نمود، در 
آميز قضيه، نتيجه اين شد که نمايندگان شوروی و  عوض حسن تفاهم و تسويه مسالمت

وزير رفته و هرکدام يادداشتی  انگليس ساعت چهار صبح امروز به منزل نخست
بخش داده شده بود،  ها با اقدامات اطمينان مبنی بر تکرار مطالب گذشته که جواب آن

. اند ها توسل خود را به نيروی نظامی اخطار کرده تسليم نموده و در اين يادداشت
دولت ايران برای روشن ساختن علت و منظور اين تجاوزات، به فوريت مذاکرات و 

باشد که البته به استحضار مجلس شورای  ات به عمل آورده و منتظر نتيجه میاقدام
چون فعال منتظر نتيجه مذاکرات هستيم تقاضا شد در اين جلسه . ملی خواهد رسانيد

غير از استماع گزارش صحبتی نشود و بعد به موقع مجلس را برای استحضار از 
داند به عموم افراد  دولت الزم می. نتيجه مذاکرات و اتخاذ تصميم خبر خواهيم داد

کشور توصيه و تاکيد نمايد که در اين موقع بايد کمال خونسردی و متانت را رعايت 
 )٨(».نموده و با رعايت آرامش رفتار نمايند

باالخره در سوم شهريور نيروهای متفقين از طريق شمال و جنوب ايران وارد 
اگرچه . ان به اشغال متفقين درآمدسرحدات مرزی ايران شده و پس از سه روز اير

ای به  های خويشتندارانه دولت ايران در مواجهه با جنگ، از جانب خود، سياست
خرج داد و همه تالش خود را مصروف پرهيز از جنگ نمود اما اين باعث نشد که 

همان مساله را بيشتر مورد    ها سر ريدر بوالرد بعد. دامنه جنگ به ايران سرايت نکند
طرح اين سوال که اصوال حمله متفقين به ايران را چگونه «: ه قرار داد و نوشتتوج
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ولی اگر کسی بخواهد در . توان توجيه کرد، شايد هرگز جواب مناسبی نداشته باشد می
دليل هيتلر به چهار کشور  تواند به يورش بی اين زمينه از نظريات متفقين آگاه شود می

بيانديشد و آنگاه ) لند، بلژيک، دانمارک، نروژه(طرف اروپای غربی  کوچک و بی
توانست برای  دليل تعدد کثير اتباع آلمانی در ايران می خطر بزرگی را که حضور بی

منافع متفقين داشته باشد، و يا آثار وخيم افزايش احساسات و عالقه مردم ـ و 
 .بخصوص ارتش و پليس ايران ـ نسبت به آلمان را در نظر بگيرد

ای اينکه اهميت قضيه بيشتر روشن شود، بايد توجه داشت که اگر حمله ضمنا بر
شد از نمونه حوادثی که بعدا در  افتاد، هرگز نمی متفقين و تصرف ايران به تعويق می

توان  به عنوان مثال می. در ايران اتفاق افتاد جلوگيری کرد ١٩۴٣و  ١٩۴٢های  سال
يران اشاره کرد که با همکاری عوامل به تدارک محرمانه گروهی از افسران ارشد ا

آلمانی قصد داشتند چند فرودگاه ايران را برای پياده شدن افسران و سربازان آلمانی 
» محور«آماده کنند تا با استفاده از موقعيت بدست آمده، ايران را به جرگه کشورهای 

با اينکه البته ايران هميشه سعی داشت از مسائل جنگ برکنار بماند و . وارد کنند
هذا فقط بخاطر اينکه در بدو امر از  شد، مع هيچگاه به عنوان دولت متخاصم تلقی نمی

با . کرد ناچار از تحمل خسارات فراوانی گرديد ورود به جرگه متفقين خودداری می
و آن هم نه به يک (طرفی  اين حال بايد اعتراف کرد که ايران با وجود اعالم بی

 - ق يافت از نعمت دريافت ملزومات و تجهيزات فراوانیتوفي) انديش طرف نيک بی
مند شود و سرانجام نيز ايران موفق شد در پايان جنگ عاقبت مطلوبی داشته  بهره
 .باشد

پس از حمله به ايران متفقين بالفاصله مذاکراتی را با دولت شروع کردند تا سريعا 
توافق دولت ايران قرار شد  به طور مثال، با. بعضی اقدامات الزم را به اجرا بگذارد

های آلمان، ايتاليا، رومانی مجارستان و بلغارستان در تهران تعطيل شود و  سفارتخانه
ضمنا طبق توافقی که بعمل آمد، . ها ايران را ترک کنند های سياسی اين کشور هيات

تصميم گرفته شد تمام اتباع آلمانی مقيم ايران ـ که عضو هيات سياسی آن کشور 
ند ـ توسط ايران به نيروهای انگليسی و شوروی تسليم شوند و در اين ميان تنها نبود

شناس متخصص آلمانی ـ و آن هم بنا به تشخيص ما ـ اجازه داشته باشند در  چند کار
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ولی دولت ايران دائم اجرای موارد توافق شده با متفقين را به عقب . ايران باقی بمانند
داديم از  در اين مورد، ما احتمال می. داشت ل روا میانداخت و در انجام آن تعل می

های متفقين وجود نداشته  سوی نيروی پليس ايران تمايل چندانی به اجرای خواسته
شد، اتباع آلمانی مقيم ايران  رغم آنچه هميشه ادعا می باشد، و يا اينکه اصوال علی

ين بود که تعلل در ولی واقعيت امر ا. هرگز تحت نظارت دولت قرار نگرفته باشند
زيرا اگر . کرد تسليم اتباع آلمانی به متفقين، بيشتر به شخص رضاشاه ارتباط پيدا می

شد  رضاشاه مايل نبود، هرگز آن مقاله هم در يک روزنامه معروف تهران چاپ نمی
های دول محور ابراز تاسف شده و عالقه ايران  که در آن از بابت تعطيل سفارتخانه

  )١()٩(».ها ابراز گرديده بود بط سياسی با اين کشوربه ادامه روا
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  توضيحات و مآخذ 
 

به روايت  ١٣٢٠تمهيدات و مقدمات اشغال ايران در شهريور «  مجيد  يوسفی  - ١ 
      ١٣٩١شهريور  ٢٣پنجشنبه  - سايت تاريخ ايرانی   - » خاطرات   اسناد و 

  
  : پی نوشت ها 

 ۴٩ها بايد بروند، سريدر بوالرد، حسين ابوترابيان، ص  ـ شتر١
ـ در آخرين روزهای رضاشاه، استوارت، ريچارد، هوشنگ مهدوی، عبدالرضا، ٢

 ٢۵ص
 ۴۶ها بايد بروند، ص  ـ شتر٣
 ۴٩ـ در آخرين روزهای رضاشاه، ص۴
 ۵٢ـ در آخرين روزهای رضاشاه، ص۵
 .سايت عصر ايران وزير منصورالملک، ـ ديروزنامه، نطق نخست۶
 ١٠٢ـ در آخرين روزهای رضاشاه، ص٧
 ۵٢ها بايد بروند، ص  ـ شتر٨
 ۵۴ها بايد بروند، ص  ـ شتر٩
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    پانزدهم  فصل
 

  !چرا به من نگفتيد که انگليسی ها به کمک من احتياج دارند : رضا شاه
  

وزير مختار شما به چرا به من نگفتيد که انگليسی ها به کمک من احتياج دارند؟اگر 
من توضيح داده بود که کشور من چقدر برای استراتژی بزرگ متفقين ضرورت 

شما انگليسيها ادعا می کنيد که من جاسوسان . دارد ،من فرصت همکاری می يافتم
آلمانيها در ايران بودند ولی . اين حرف بی معنی است. آلمانی را پناه داده بودم 

ت من از نزديک  مراقبشان بودند تا مبادا بی طرفی ما را مأمورين شهربانی و نأمينا
می گوييد احتياج به ايران داشتيد تا از طريق آن برای روسها توپ . به خطر بيفکنند
اگربه جای بدبختی که برسر ما آورديد اين را به من گفته بوديد، . و تانک بفرستيد

ما به جای اينکه بگوييد ش. من راه آهن سراسری خود را در اختيارتان می گذاشتم
به چه چيز احتياج داريد نه تنها به جنگ با کشور من  پرداختيد بلکه حمله با 

 !منفورترين و ترسناک ترين دشمن ما روسيه همدست شديد
 ١٣٢٠رضا شاه خطاب  به سرکالر مونت اسکراين در عرشۀ کشتی برمه، مهر «
« 
ع نگرانی عمده بود، پديده تازه ای  با آنکه شيوع فساد ميان کارکنان دولت يک منب«

محسوب  نمی شد و برای پرهيزازمسير پرپيچ و خم و کند و ديوانساالری و جبران 
.                                         ً                          بی کفايتی مزمن دستگاه اداری رسمی  معموال  مورد استفاده قرار می گرفت

بنابراين در ايرانی که تازه در آستانۀ  ورود به قرن بيستم قرار داشت و با شرايط 
العاده دشوار سياسی و اقتصادی دست و پنجه نرم می کرد، ريشه مردن فساد   فوق

امری غير ممکن بود و حتی تالش برای کاهش دادن جدی آن  پياه های قدرت 
با اينهمه ماهيت دزد ساالنۀ  نخبگان حاکم  به آسانی . نخبگان  را متزلزل می ساخت

کوشيدند تا فساد را به انحرافی از انظار پنهان نگاه داشته می شد و دولتها می 
مشخص که در چارچوب قوانين موجود قابل تشخيص و تعريف است تقليل دهند، 
انحرافها و زياده  رويهای آشکار سطوح  پايين حکومت را کنترل کنند و چنين  
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» روح معصوم« وانمود کنند که فساد کج رفتاری کارمندان دون پايه است که با 
 ».نافات داردمقامات بلند پايه م

 » »بحران دموکراسی در ايران « فخرالدين عظيمی از کتاب «  
 

 ١٣٢٠اسفند  – ١٣٢٠شهريور   - حکومت  فروغی 
 
 

» بحران دموکراسی در ايران « فخرالدين عظيمی  در کتاب  پژوهشی خود  بنام 
و اشغال ايران در جنگ دوم جهانی را اينگونه  شرح می   ١٣٢٠وقايع شهريور 

حمله  آلمان به اتحاد شوروی روی هم رفته استقبال محافل  سياسی  ايران « :  دهد
خواهند خورد، موجب شد که قرار گرفت و اين امکان که روسها بزودی شکست 

رضا شاه ونخست وزيرش علی منصور، در پاسخ به تقاضاهای انگليس و روسيه 
طبق برآورد انگليسيها، تعداد آلمانيها در ايران . برای اخراج  اتباع آلمان کوتاهی کنند

 ٦٩٠در حالی که بر اساس  منابع ايرانی بيش از) ١(نفر می رسيد، ٢٠٠٠به حدود 
انگليسی که در آن زمان  ٢٥٩٠رقمی  ناچيز در مقام مقايسه با  - يران نبودآلمانی در ا

با اين حال متفقين اين موضوع را برای موجه جلوه  ) ٢.(در ايران اقامت  داشتند
بهانه  قرار دادند، حمله ای  که  ١٣٢٠دادن حملۀ خود به ايران در اوايل شهريور

نگلستان در منطقه ومحل،  پيشگيری هدف اصلی آن حفظ منافع استراتژيک و نفتی ا
از تصرف آنها توسط آلمان، و در اختيار گرفتن راهها  کمک رسانی به اتحاد 

 ) ٣.(شوروی بود
با عبور متفقين ازمرز کشور و پيشرويی به سوی مرکز، رضا شاه و دولت که در  

يی سر در گمی و آشفتگی غوطه ور بودند، از اتخاذ هرگونه تدبيری برای رويا رو
رضا شاه که از احتمال اشغال تهران به دست متنفقين . با بحران فزاينده ناتوان ماندند

ً                                                                 عميقا   نگران بود،  سودای استعفا از سلطنت و حرکت به اصفهان را در سر می       
. پروراند و وزيران کابينه می بايست همواره او را از  چنين اقدامی منصرف سازند

نکه نمايندگان انگليس و روس عدم اعتماد خود را نسبت  برخی از وزراء با توجه به اي
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به منصور به عنوان  نخست وزير نشان داده بودند، تغيير دولت و انتصاب نخست 
اين تغيير، . وزيری که مذاکره  با متجاوزين را بيدرنگ آغاز کند، توصيه می کردند
 ٦که در   به جايگزينی منصور توسط دمحم علی فروغی محدود شد و کابينه ای

به مجلس معرفی گرديد، همان ترکيب  هيئت وزيران  قبلی را  ١٣٢٠شهريور 
 .داشت

نام فروغی را تنی چند از وزيران پيشنهاد کرده بودند و رضا شاه هرچند که درآغاز 
، )     ً                                 ظاهرا  به علت بيماری و سالخوردگی فروغی ( تمايلی به زمامداری وی نداشت 

او .  انتصاب فروغی حرکتی مصلحت آميز بود)   ٥(.سرانجام تسليم نظر آنان شد
سياستمداری با تجربه و محترم بود که کناره گيری چندين ساله اش از فعاليت 
سياسی، با آنکه داوطلبانه نبود، بر اعتبارش افزوده، وی را قادر ساخته بود تا خود را 

فروغی در . رداز سياستهای نامطلوب سالهای آخر سلطنت رضا شاه بر کنار نگاه دا
مذاکره از توانايی و مهارت برخوردار بود،  پيوسته از حزم و اعتدال  پيروی می 

ولی » شيفتۀ اروپاييان« يکی از سياستمداران او را. کرد و رفتاری آزادمنشانه  داشت
به گفتۀ يکی از همکارانش . مردی خردمند، قابل اعتماد، و با حسن نيت توصيف کرد

. بی مانند،  از وی شخصيتی ممتاز و مشخص می ساخت» سليمعقل «بهره مندی از
                          ً                                                صفات و تواناييهای او موجها  برای رويا رويی با بحران  که گريبانگير کشور شده 

توضيح اينکه عظيمی  اشاره ای به نقش مهم دمحم علی .[ بود، حياتی دانسته می شد
مجلس   ١٣٠٤ان  آب ٩فروغی با زير پا گذاشتن قانون اساسی مشروطه ايران در 

شورای ملی و سپس مجلس مؤسسان اول، در به سلطنت رسيدن رضاخان  که يکی 
امنيت ، ترقی و « از آمرين و برنامه ريزان اصلی سياست استبداد رضا خانی  بنام 

 .]  بود، ننموده است»  تجدد
خواهد نخستين اقدام فروغی اعالم آن بود که ارتش ايران در برابر متفقين ايستادگی ن 

کرد، اما مسئلۀ  فوری وی چشم انداز اشغال تهران بوسيلۀ نيروهای انگليس و روس 
بمباران . بشمار می رفت که وحشت و اضطراب فلج  کننده ای  بوجود آورده بود

سرباز وظيفۀ   ٥٠٠٠پراکندۀ  شهر، فروپاشی سريع ارتش به شکل  سرازير شدن 
ديد بنزين، و عرضۀ  ناکافی  گندم، جملگی ژنده پوش و گرسنه به خيابانها، کمبود ش
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خاندان سلطنت همراه با . اين احساس را تشديد می کرد که فاجعه ای در راه  است
بسياری از خانوادهای برجسته، تهران را به قصد اصفهان ترک گفته بودند و وادار 

می  ساختن رضا شاه و وليعهد، دمحم رضا، به باقی ماندن در تهران هرروز مشکل تر
فروغی به رغم بيماری سعی داشت مذاکرۀ تفاهم آميز با متفقين ادامه يابد و . شد

اين نمودار خط . خواست آنان در مورد اخراج اتباع دولتهای محور، جامۀ عمل بپوشد
مشی شتاب آلودی بود که شاه وحشت زده در جهت جلب رضايت متفقين در پيش 

آماده بود دست به هر کاری بزند تا متفقين چنين برمی آمد که رضا شاه  . گرفته بود
چنين بر می آمد که رضا شاه آماده بود دست به هر کاری بزند تا . در پيش گرفته بود

متفقين از اشغال تهران منصرف شوند و در صورت امکان روسها نيز امالک 
 .سلطنتی را در شمال ايران در منطقۀ اشغالی خويش نگنجانند

سلطۀ قابل مالحظۀ رضا شاه برمردم باقی « ز معتقد بودندکهانگليسيان را در آغا
بتوان همکاری يا دست کم بيطرفی واقعی «تازمانی که » ماندن او را برتخت سلطنت

، اما اينک آنان و متفقين روسيشان نسبت به او »وی را جلب کرد، توجيه می کند
سفارت انگليس در  اين تغيير نگرش، در گزارشی که.      ً                     عميقا  بی اعتماد  شده بودند

 : تهران فراهم آورد،  منعکس است
حتی پيش از آنکه اشعال متفقين درماندگی رضا شاه را در مقابله با مسايل روز    

نشان دهد، خود داری لجوجانۀ وی از بيرون راندن اتباع دولتهای محور ظرف مدتی 
ً                                     نسبتا  کوتاه، اميدهای ما را متزلزل کرده بود نمايشی  وی فرو هنگامی که ارتش .      

افزون بر آن به . ريخت، او هيچ  کوششی برای جلوگيری از فروپاشی آن بکار نبرد
هيچ وجه نشان نداد که از مسئوليت خود در از هم  پاشيدگی ارتش پر زرق و برقش 

حتی پس از اشغال، او  يک : آگاه است، يا ساختی از نياز مبرم به اصالحات دارد
ستاد را به واسطۀ تهيۀ طرحی که مورد تأييدش نبود با روز وزير  جنگ و رئيس  

شمشير خود  کتک  زد و سپس آنان را به زندان افکند، و اگر ناگزير به استعفا نمی 
 ) ٧. (          ً                               شد، احتماال  ترتيب اعدام آنان  را داده  بود

. ادامۀ رفتار خودکامانۀ  شاه ناراحتی در هيئت دولت و مجلس را نيز دامن زد 
يافته  بود که اصالخات اساسی تحت  سلطۀ رضا شاه تحقق نخواهد يافت فروغی در
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. و مجلس چندين جلسۀ محرمانۀ برای بحث پيرامون احياء مشروطيت تشکيل داده بود
سی که به گونۀ  فزاينده ای  سوء مديريت، . بی. پخش سلسله برنامه هايی از راديو بی

کيد قرار می داد، بر موقعيت وی آزامندی  و ستمکاری شاه  خودکامه را مورد تأ
وزيران . لطمۀ شديد وارد ساخت و بخصوص به مخالفان رژيم او دل و جرأت بخشيد

سرانجام اين امر با خبر . کابينه  فروغی خواسته بودند که استعفای وی را طلب کند
رضا شاه که اينک آخرين .  پيشروی نيروهای متفقين به سوی تهران تسريع شد

خود را از دست داده بود، سلطنت را به وليعهد واگذاشت و بيدرنگ از  شرارۀ  اميد
خود با ختگی شگفت انگيز . پايتخت خارح شده چندی بعد از کشور را ترک گفت

رضا شاه را در رويا رويی با حملۀ متفقين می توان ناشی از فقدان هرگونه پايگاه 
ادگستری و محرم اسرار همچنانکه محسن صدر که زمانی وزير د. مردمی او دانست

 :وی بود، نوشت
به نظر  من اين نه تهديدهای  روس و نه حيله های انگليس بود که رضا شاه را از 
کشور بيرون  راند، اين نخوت بی حد و حصر اوو شکاف پر نشدنی بين  وی و ملت 

 پيوندهای وی با ملت آنچنان گسسته شده بود که وقتی . بود که تبعيد او منجر گرديد
نيروهای خارجی او را به صورت اسير به خارج بردند، مردم نه تنها ابراز تأسف 
نکردند بلکه از خروج وی به وجد آمده به يکديگر تبريک گفتند اين امر نبايد به هيچ 

 )٨.(عنوان دليلی بر بی وفايی مردم ايران فرض شود
از حمايت پيگير در  شاه جدی، دمحمرضا، نه از پشتيبانی متفقين بهره مند بود و نه 

هنگامی که . داخل  کشور،  اما راه حل  جدی ديگری جزجانشينی او وجود نداشت
حدس و گمان در بارۀ  شکل آيندۀ « پايان حکومت رضا شاه قزيب الوقوع شد،

حکومت  رواج  يافت،  سخن  از حکومت  جمهوری   و استقرارمجدد سلسلۀ 
سياستی روشن ومشخص قدم پيش   قاجاربه ميان آمد ولی هيچ حزب جديد با

فروغی پيشنهادی را که گفته می شد متفقين برای رهبری يک رژيم تازه » .نگذارد
درايران به او کرده اند، نپذيرفت و درعوض، پرهيز از پيچيده تر کردن مسائل و 

چنين سياستی در واقع  به معنی حمايت از دمحم . رعايت نص قانون اساسی را برگزيد
مراسم ادای  ١٣٢٠شهريور ٢٦که با کمک قاطع نخست وزيرجديد دررضا بود 
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 » ..سوگند سلطنت را طبق آيين  و تشريفات قانونی در مجلس به جا آورد
.  دوبار  در طول  سلطنت  رضا شاه  به نخست وزيری منصوب  شد] فروغی... [«

تير ماه در . پايانی تند و ناگهانی داشت ١٣١٤ليکن دور دوم  صدارت او در سال 
همان سال جمعيتی که در مشهد  غليه  کشف حجاب و برسر گذاردن اجباری کاله 

متحصن شده بودند، ) ع( فرنگی دست به تظاهرات زده در حرم حضرت امام رضا
يکی از تلفات اين رويداد خونين، دمحم . با سرکوب خشونت آميز ارتش مواجه گرديدند

 .          ً                           بودکه بعدا  به دستور رضا شاه اعدام  شد ولی اسدی نايب التوليۀ آستان قدس رضوی
فروغی کوشيد تا ازاسدی که فرزندش داماد وی بود شفاعت کند، ولی ناکام ماند و 

درآن هنگام بسياری براين باوربودند که درميان اسناد اسدی . مجبوربه استعفا  گرديد
ده توصيف کر» شيرنرخونخواره ای « کاغذی کشف شده که درآن فروغی شاه را 

 .است که در کف غير تسليم ورضا چاره ای نيست
اگرداستان حقيقت داشته باشد، طرز تفکر فروغی و افرادی نظير او را روشن می 

آنان اطاعت  خود را از يک حاکم خودکامه چنين توجيه می کردند که . سازد
                                           ً                          قصدشان پيوسته خدمت به کشور بوده است ولی عمال   گرفتار وضعی بودند که جز 

مانبرداری از پادشاه راه ديگری پيش  روی آنان نمی نهاد و بنابراين بر سر کارمی فر
فروغی با توجه  به هرج و موج . ماندن تا زمانی که ديگر به خدمتشان  نيازی نباشد

اجتماعی اواخر دورۀ  قاجار، از به قدرت رسيدن رضا خان استقبال کرده  –سياسی 
يئت نمايندگی ناموفق ايران در کنفرانس صلح وی که در ه.  از آن پشتيبانی کرد

پاريس عضويت  داشت از موقعيت حقير کشورش به گونه ای مضاعف سر  ١٩١٩
خورده شده  و به يکی از دوستان خود نوشته بود که ايران کشوری است بدون ملت، 

شايد اميد او . و اگرملت ايرانی وجود داشت با کشور او به نحو ديگری رفتار می شد 
با اينهمه . ين بود که رضا  خان بتواند مقدمات تشکيل ملت ايران را فراهم  اوردا

منش و تجربۀ سياسی فروغی اثر تعديل کننده ای بر فرامين و دستورهای رضا شاه 
 .داشت

فرمان روايی که درسايۀ او فروغی وظايف اداری، مشورتی، وسايراموری را   -    
 .ی گذشته بی شباهت نبود، انجام می دادکه شايد  با وظايف  وزيران قرنها
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انگيزۀ فروغی درپذيرفتن مقام نخست وزيری به رغم بيماری، از مالحظات متعدد 
همچنين به . پيچيده ای سرچشمه می گرفت که بسياری از آنها جنبۀ شخصی داشت

نظرمی رسد که ارزشها و باورهای ناشی از وطن دوستی، احساس وظيفۀ اجتماعی، 
اقتصادی کشور،  - اد به حفظ سلطنت نگاهداری ساختار موجود اجتماعیونيز اعتق

مصدق اعتقاد . وی را بيشتراز بسياری ديگر ازهمکارانش به اين کار واداشته بود
. داشت که فروغی ازفساد برکناراست، ولی شايد بيش ازاندازه اطاعت پيشه است

کار باشد و  ماه به ماه  بگيری نبود،  فقط  می خواست سر) رشوه ( فروغی آدم پول«
با اينهمه و به رغم آن همه  صفات  » .هر  چی می گفتند قبول می کرد.  حقوق بگيرد

مثبت، نه منش و  برداشتهای  سياسی فروغی  برای درگير  شدن فعال دراوضاع 
 - سياسی دوران پس از رضا شاه مناسب بود و نه شخصيت نه چندان پويای او 

 .ی کوتاه بدان پی بردواقعيتی که وی پس مدت
جلوس دمحم رضا شاه بر تخت سلطنت، برای فروغی فرصتی فراهم ساخت تا به 

با اين وصف، . ترميم دولت مبادرت  ورزيده هفت وزير جديد را وارد کابينه کند
وزيران همه از اعضای . دولت جديد تفاوت زيادی با کابينه های  پيشين نداشت

در زمان رضا شاه انواعی از مناصب باال را در دست شناخته شدۀ نخبگان بودند که 
شايد علت آن بود که نخست وزير نمی توانست وزيرانی را به  کار به . داشته بودند

ً           کار برگمارد که تفاوت زيادی با وزيران گذاشته داشته باشند و ضمنا  مورد قبول                                                                
ند انتخابش را به او ممکن بود بتوا. شخص وی،  نمايندگان مجلس و متفقين نيز باشند

اين دليل که نامزدهای مناسب ديگری يافت نمی شدند و يا با توجه به فشارهای 
ازسوی ديگر توجيه نقل و انتقاالت درون . ديگری که در کاربود، موجه جلوه دهد

کابينه ای و تعويض ستمهای وزيران بدون توجه کافی به تخصص و تجربه، به جای 
به عنوان نمونه، وزير فرهنگ  . و مؤثر، دشوار بوددست زدن به تغييرات محسوس 

در آخرين .                      ً                                        در کابينۀ اول وی بعدا  ديپلمات و سپس به وزير پيش وهنر سپرده شد
ترميم کابينه وزير  دادگستری به وزارت کشاورزی منصوب گرديد در حالی که 

گونه  به هر تقدير، اين. وزير دارايی کابينۀ اول به مقام وزارت دادگستری رسيد
جابجايی مرتب  وزيران  .  دست به دست گشتن مناصب وزارت  شيوه ای  رايج  شد
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کار کرده های  گوناگون  داشت  و از  آن  ههم به  صورت  وسيله ای   برای وقت  
هر وزيری  که به .  گذرانی  و هم مکانيزمی  جهت  ترفيع و تنزل  استفاده می شد

کم بطور موقت از دار و دسته  و رشته های  حد کافی  همکاری  نمی کرد،  دست 
ارتباطی  خود در وزارتخانۀ مربوطه جدا  می گرديد تا بدين ترتيب ناچار شود که  
به جای  آنکه  وقت  و نيروی  خود را  صرف مشکل  تراشی برای  نخست وزير 

 .کند، به تقويت  موقعيت  جديد خويش  بپردازد
را دستيابی به تفاهمی سودمند و شرافتمندانه  فروغی و همکارنش وظيفۀ اصلی خود

. با متفقين می ديدند که حاکميت و يکپارچگی کشورو استمرارسلطنت را تأمين کند
. متفقين می ديدند که حاکميت يکپارچگی کشور و استمرار سلطنت را تأمين کند
 متفقين از برخورد مثبت دولت در همکاری با آنان رضايت داشتند و به نظر نمی

سفارت  انگليس  فروغی را . رسيد که تمايلی به  مخالفت  با هدفهای  آن داشته  باشند
پذيرفته »        ً                                                  تقريبا   تنها  دولتمردی که درستی او مورد اعتماد  کامل بود« به عنوان 

» روی هم  رفته خوب« بود و سر ريدر بوالرد  وزير مختار انگليس دولت او را 
ود که اکثريت وزيران هوادار انگليس اند و علی سهيلی وی بر اين باور ب. می دانست

       ً                                                                   که بعدا  به نخست وزيری رسيد، انگليسيان را مطمئن ساخته بود که هر وزيری مورد 
 .»تغيير خواهد يافت« مخالفت آنان باشد، 

البته  روسها  چندان  دليلی  برای استقبال  از دوتی  آنچنان  هوا خواه  انگليس   
وزيرخارجۀ انگليس "  آنتونی ايدن"شوروی   در لندن در گفتگويی با  سفير . نداشتند

به نظر او فروغی و . اولويتهای دولت متبوع  خود را  به وضوع  بيان داشته بود
در ايران  بشمار می رفتند  که از » ارتجاعی« سهيلی نمايندگان بخش معتقد به عقايد 

روی هم  رفته هوادار «  ه بخش دوم  ک.  »مالکين  و ارتش تشکيل می شد« 
را شامل  می گرديد که حسن  »  بازرگانان و روشنفکران «  بود »  اصالحات 

بخش سوم حزب توده بود . وزير دارايی فروغی به آن تعلق داشت) مشرف(نفيسی 
وزيردارايی ) مشرف(را شامل می گرديد که حسن نفيسی »  روشنفکران« که 

روشنفکرانی را که در «وم حزب توده بود که بخش س. فروغی به آن تعلق داشت
از آرمان دموکراسيهای اروپا « و » رژيم  پيشين مورد آزار و اذيت قرارگرفته
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به . ، دربر می گرفت»جانبداری کرده همکاری با متفقين را توصيه می کردند
شايد بهترين حکومت برای ايران ترکيبی ازبخشهای دوم وسوم  «نظرسفيرشوروی 

اول » بخش« رحالف  اميد  روسها، کابينۀ فروغی و دولتهای پس از آن دوب» .باشد
 .و دوم محدود ماند

در هرحال روسها به عنوان متفق انگليس عالقه ای به برهم زدن اوضاع و مخالفت 
 .آشکار با پشتيبانی  از فروغی  نداشتند

ن طيف برنامۀ دولت فروغی حاوی يک سلسله قول و وعده برای راضی نگاه داشت 
انحصارهای غير «کاهش مالياتها و الغاء . گسترده ای از گروهها ی اجتماعی بود

برای کسب پشتيبانی بازرگانان و اصالحات قضايی و احترام به حقوق »  ضروری
همچنن کوششهايی . فردی به منظور جلب نظر روشنفکران، مورد  تأکيد قرار گرفت

پرسنل نظامی، با تقديم  اليحۀ مربوط    با هدف دلجويی از کارکنان دولت، از جمله
با آنکه هدفهای اصالح طلبانۀ فروغی به .  به افزايش حقوق آنان صورت گرفت

مراتب  از برنامۀ محدود کابينه فراتر می رفت،  شرايط جاری مانع از آن شد که 
فروغی وهمکارانش در بارۀ عملی بودن . حتی برنامۀ مزبور به موقع  اجرا درآيد

حات اميدها و پندارهای چندانی در سر نمی پروراندند و هدف اصلی آنان اصال
حصول اطمينان از حفظ  تماميت ارضی و حاکميت کشور از طريق  مذاکره و 

کوششهای آنان در اين زمينۀ  تخليل  تهران را از سوی . اقدامات ديپلماتيک بود
انجاميد  که  ١٣٢٠بهمن ماه   متفقين  تأمين کرد  و سرانجام به پيمان اتحاد  سه جانبۀ

بر اساس اين . تنها  پس از مقاومت  فراوان و بحثهای پرشور در مجلس تصويب شد
پيمان استقالل ايران به  رسميت شناخته  شد و حقوق گشترده ای به متفقين در زمينۀ 
استفاده از تسهيالت حمل و نقل ايران و نگاهداری هر تعداد سرباز که مورد 

از سوی ديگر پيمان  مزبور حق حاکميت و تماميت ارضی . تفويض گرديدنيازباشد، 
ايران را مورد تأييد مجدد قرار داده  تاريخ  خروج  فرجامين  نيروهای متفقين  را از 

 .ايران  تعيين  کرد
دولت ناچار شد که هم خود را بر اعادۀ  نظم و تأمين  ١٣٢٠در طول پاييز و زمستان

انجام اين امور مستلزم . و سايرمايحتاج زندگی متمرکزسازدمقادير کافی  خوابار 
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احياء اختيارات دولت ودستگاه  اداری کشور بود، ليکن استقراراختيارات دولت 
مرکزی در کشوراشغال شده يا که تشکيالت کنترل  کننده ومديريت آن ازهم گسيخته 

. ی  سياسی بودبود آسان نبود، تشکيالتی که کارايی  نسبی آن ناشی از خودکامگ
 :           ً                                        فروغی اساسا  با سه مسئلۀ عمدۀ به هم پيوسته روبرو بود

. نخست آنکه وی مجبوربود با ناامنی وهرج و مرج درمناطق عشايری مقابله کند
رضا شاه عشاير را با خشونت سرکوب کرده کوشيده بود تا راه و رسم زندگی آنان 

وم، تبعيد يا زندانی کرده، وی  شماری از سران آنان را معد. را دگرگون سازد 
اراضی آنان را مصادره نموده و بدنی سان نفوذ سياسی محلی عشاير رابشدت کاهش 

با افزايش خشم و آزردگی ناشی از اين سياستها و با توجه به احساسات قوی . داده بود
محلی و قومی، پس ازاشغال ايران وسقوط رضا شاه، ديگرکنترل و سرکوب 

برادران قشقايی حتی قبل ازاستعفای رضا شاه از بازداشت در . دنارضايتی آسان نبو
تحولی که در واقع دولت  –کشور نيزاز سرگيری قدرت و نفوذ خود را آغازکردند

مهم ترين . سياستمداران ايرانی به درجات مختلف به آن اعتقاد داشتند، درآميخته بود
خی ازعشاير جنوب و عقيدۀ مزبورتا حدی اعتبارداشت زيرا بر. صورت می گيرد

انگليسيها نيز به سهم  خود همواره  پيوندهای نزديک با برخی ازايالت داشتند با اين 
 .هدف  که از امکانات بالقوۀ آنها برای بسيج عليه دولت مرکزی بهره بردارند

سياست انگليس نسبت به عشايردراوايل دوران پس از رضا شاه بر خورداری از   
جويی و ميانجيگری بين آنها ودولت مرکزی استواربود، درگير شدن يا آشتی 

انگليسيها چنين سياستی موجب تشويق امنيت و ثبات در ايران گرديده نفوذ و قدرت 
. آنان را در مذاکره و کسب امتياز، هم در محل وهم درسطح کشور، افزايش می داد

 :ن اعالم کردکنسول انگليس در کرمانشاه  موضع  دولت متبوع خود را آشکارا چني
فراهم  )  ١: (در حال حاضرحداکثر کاری که می توانيم انجام دهيم عبارت است از« 

آوردن کمکهای  ممکن در امر تجديد سازمان و آماده سازی ارتش و پليس ايران 
انجام هرچه  بتوانيم برای وادار ساختن دولت ايران به ) ٢(برای حصول امنيت، 

روشن )  ٣( نکه ضعف نشان دهد منطقی  عمل کند، و اينکه در برابرعشاير بدون آ
» .کردن اين امر برای عشايرکه دولت جديد ايران از حمايت کامل ما برخوردار است
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)٢٣( 
با اينهمه، در فضايی از بدگمانی متقابل، شکاف وسيعی بين خواستهای واقعی يا   

ک سو عشاير در از ي. تصوری عشاير با آنچه دولت آمادۀ اعطاء بود، وجود داشت
بارۀ اختيارات دولت مرکزی موضعی دو پهلو داشته مبارزه با آن را امری آسان می 
پنداشتند، و از سوی ديگردولت درک روشنی از نيازها، حقوق و خواستهای مشروع 

بدين سان دولت در برابر گسترش ناآرامی ميان . و ريشه های نارضايی عشايرنداشت
عمليات نظامی را برگزيده، هر چند که در که در دورۀ  عشاير راه تهديد توسل به 

امرای ارتش به . فروغی اين تهديد فقط در منطقۀ کردستان  به مورد اجرا درآمد
فرصتی که ارتشيان  –منطقه اعزام  شدند تا اوضاع  را تحت کنترل در آوردند 

ديد سازمان مشتاق بهره برداری ازآن  بودند زيرا اين رهگذر پايه واساسی برای تج
مسئلۀ » حل« . سريع ارتش و وسيله ای برای بازيابی روحيۀ  ان فراهم می آمد

عشاير به وضوح ازعمر يک دولت فراتر می رفت ولی مسئله ای بود که فروغی و 
 .بسياری از جانشينانش ناگزير از توجه  به آن بودند

در نوحی تحت اشغال  دومين مسئلۀ عمدۀ دولت ناپديد شدن عملی اقتدار اداری ايران 
هنگامی که روسها از مرز ايران گذاشتند، کارکنان . شوروی  و بويژه آذربايجان بود

به گفته کنسول انگليس روسها به . نظامی و دولتی با رسوايی منطقه را ترک گفتند
شمار زيادی از اوباش ارمنی راجهت حفظ نظم ميان جمعيت مسلمان «  مجرد ورود 

همين  مقام همچنين گزارش داد که مصادرۀ اموال و اجناس توسط . »را مسلح کردند
روسها سبب شد که بسياری از صاحبان کارخانه ها و تجار به فکر مهاجرت  به   

ناخشنودی به طبقۀ ثروتمند محدود نمی شد و بسياری از . تهران يا اصفهان بيفتند
هر ايرانی  « ل انگليس به نوشتۀ کنسو. مردم منتظر  پيروزی آلمان بر روسها بودند

                                                                  ً            بدون  استثناء منتظر و مشتاق  است که آلمانيها  ظرف چند هفته، و قطعا  طی چند ماه 
در ميان طبقات متمکن و « ) ٢٦( » .آينده، وارد قفقاز و سپس شهر و محلۀ او بشوند

     ً                                                        عموما  احساس ناامنی و وحشت وجود داشت و بيم آن می رفت که در پی » متوسط
) ٢٧.(اماکن دولتی مانند ادارۀ گمرک، بازار مورد چپاول قرار گيردغارت برخی 

در برخی نواحی نه از روسها خبری بود و نه از مأموران دولتی ايران، و مردم در 
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رفتار روسها آشکارا مايۀ )  ٢٨. (معرض تاخت و تاز عشاير ياغی قرارداشتند
 :حيرت انگليسيها شده بود

تدا  به خلع سالح ژاندارمری و پليس می پردازد و دفاع از سياست شوروی که اب« 
سپس از کمک به حفظ نظم به بهانۀ خود داری از مداخلۀ در امور داخلی ايران، 

 ) ٢٩( » .امتناع می کند، دشوار است
به هر حال جدی ترين دليل نگرانی دولت اين امکان بود که روسها به بهره برداری 

 ١٣٢٠کنسول انگليس در شهريور. ن بپردازداز احساسات  قومی  محلی و بسيج آ
جنبش تجزيه طلبی  آذربايجان از بقيۀ ايران هنوز، حتی ميان « گزارش  داده بود که 

شايد مراد  کنسول انگليس » .عناصر طبقۀ متوسط  و حقوقدانان ، وجود دارد
 سياستمداران ايرانی از چنين احساساتی به خوبی . احساساتی بود که ذکر آن گذشت

                  ً                                                             آگاه بودند و عميقا  از قدرت بالقوۀ  روسها  در آلت دست قرار دادن  آن و امکان خود 
در چنين حالتی، استقرار . داری آنان  از عقب نشينی از خاک ايران نگرانی داشتند

مجدد اقتدار اداری  ايران در آذربايجان  و ساير مناطق تحت اشغال شوروی امری 
اين نيز مسئله ای  بود که به ناگزير ذهنی  تنی  چند .  واجب و حتمی بشمار می رفت

 .از جانشينان فروغی را به خود مشغول  می داست
سومين مسئلۀ عمده ای که پيش روی دولت قرار داشت، کمبود شديد مواد غذايی و 

   ً مثال  . ساير کاالهای  اساسی واقعيت دشوار زندگی در سراسر کشورشده بود
سول  انگليس، کمبود غذايی همراه با ناامنی عمومی و درکرمانشاه، طبق گزارش کن

وعده هايی بود که از «                                         ً           راهزنی روز افزون وضعی بوجود آورد که کامال   مغاير با 
بی و سی  برای اصالحات اساسی  در ايران و . طريق سخن پراکنيهای راديو  بی 

يدواريهای با سرخوردگی ام» .روزهای بهتر برای توده های ستمديده داده می شد
اوضاع در مشهد،  )  ٣١(» .نضج بيششتری گرفت« مردم  احساسات ضد انگليسی 

شيراز،  تبريز، همدان  و ساير شهرها بر همين منوال بود و پيامدهای مشابهی  
احساسات ضد متفقين وهمدردی با آلمانيها   رو به فزونی  گذارده  بود و  اين . داشت

 .ند و اطمينان بخش نبودبرای  نيروهای اشغالگر خواشاي
حملۀ متفقين و فروپاشی اقتدار دولت ايران هنگامی  به وقوع  پيوسته بود که در 
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، و »عمليات برداشت محصول سال قبل درجريان بود«مناطق اصلی توليد 
کوششهای مسئوالن برای جمع آوری  نيازمنديهای شهرهای عمده، در بيشتر موارد 

ای  مالی و اقتصادی که آنان به نيازهای متفقين  و سياسته)  ٣٢.(به حال توقف در آمد
(    ً                           مثال   کاهش شديد ارزش  پول ايران. دولت ديکته می کردند، وضع را وخيم تر کرد

و کمبودهای حاد  مواد )  لایر  در برابر هر ليرۀ  استرلينگ  ١٤٠لایر به  ٦٨از 
غذايی، باعث افزايش خريدهای ناشی از وحشت زدگی و احتکار  و خودداری  توليد 

پيامد ديگر اين وضع ظهور دسته دسته  از واسطه ها، . گان از فروش گرديدکنند
 . محتکران، دالالن، معامله گران بازار  سياه  و ساير طفيليهای  اجتماع بود

پيدايش اين عناصر مصادف شد با هرج و مرج سياسی، تاراج ناشی از فروپاشی 
متعدد رقيب و گاه متخاصم و  ساختار اداری کشور  و از  نو به ميدان آمدن نيروهای
اين شرايط  با دخالت مستقيم . نيز رقابت و کارشکنی ميان سازمانهای  مختلف دولتی

متفقين در امور سياسی و نظامی  مناطق تحت اشغال  خود و روحيۀ عصيانگرانۀ 
ناگزير فساد در دستگاههای  . برخی متنفقين محلی ومنطقه ای به مراتب وحيم تر شد

لتی  به گونه ای  محسوس  افزايش  يافت و اين  پديده با  اشکال  گوناگون  مختلف دو
کوششهای دولت برای .  ترفند و بند و بست در بخش خصوصی در هم آميخت

جلوگيری از احتکار و از بين بردن بازار سياه پيوسته با شکست روبرو می گرديد 
نفع شخصی در ادامۀ وضع زيرا مأموران دولتييا به آسانی قابل خريد بودند، يا 

موجود داشتند،  و يا آنکه مجبور به سکوت می شدند در ترويج  و گسترش  فساد 
به مراتب باالتر از حقوق ( تورم فراگير و فزاينده : عوامل گوناگونی سهيم بودند

،  سود دهی باالی سوداگريهای و فعاليتهای خارج از حوزۀ  قانونی )کارکنان  دولت
قوانين کشور  برای رسيدگی  به جرايم، بازرسی، بازخواست، و  و ناکافی بودن

 .مجازات
با آنکه شيوع فساد ميان کارکنان دولت يک منبع نگرانی عمده بود، پديده تازه ای   

محسوب  نمی شد و برای پرهيزازمسير پرپيچ و خم و کند و ديوانساالری و جبران 
.  مورد استفاده قرار می گرفت                                       ً بی کفايتی مزمن دستگاه اداری رسمی  معموال  

بنابراين در ايرانی که تازه در آستانۀ  ورود به قرن بيستم قرار داشت و با شرايط فوق 
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العاده دشوار سياسی و اقتصادی دست و پنجه نرم می کرد، ريشه مردن فساد  امری 
غير ممکن بود و حتی تالش برای کاهش دادن جدی آن  پياه های قدرت نخبگان  را 

با اينهمه ماهيت دزد ساالنۀ  نخبگان حاکم  به آسانی از انظار پنهان . زلزل می ساختمت
نگاه داشته می شد و دولتها می کوشيدند تا فساد را به انحرافی مشخص که در 
چارچوب قوانين موجود قابل تشخيص و تعريف است تقليل دهند، انحرافها و زياده  

کنترل کنند و چنين  وانمود کنند که فساد کج رويهای آشکار سطوح  پايين حکومت را 
 .مقامات بلند پايه  منافات  دارد» روح معصوم« رفتاری کارمندان دون پايه است که با 

فروغی و همکارنش از همان آغاز کار ناچار بودند با عنوان کردن مشروعيت  
کز تصميم حاصله ازاستقرار  حکومت پارلمانی، فقدان مکانيزم يکه ساالرانه و متمر

عواقب ناشی از اشغال کشور کار را . گيری  را جبران کرده با آن  به مقابله  برخيزند
                                  ً        کمبود خوابار  و کاالهای اساسی مسلما  از علل . برای فروغی غير ممکن ساخته بود

مختلف، از جمله اقتصادی و مالی،  سرچشمه  می گرفت ولی اين  فقدان  مديريت کارآ 
سازمانهای مختلف دولتی و مکفی نبودن وسايل ارتباطی بود که  و عدم هماهنگی بين

از آنجا که کاهش کارايی دستگاه اداری  و تزلزل ارتش . در  اين ميان سهم عمده داشت
و ژاندارمری  با يکديگر مرتبط بودند، تجديد سازمان آن دو نيز می بايست همزمان 

آيی و هماهنگی و همچنين نظم و بنابراين واجب بود که درجه ای از کار. صورت گيرد
قانون  بدست آيد تا توزيع عادالنه تر کاالهای  کمياب وجمع آوری و حمل و نقل مازاد 

             ً         اين امر غالبا   با کار . محصوالت کشاورزی از يک نقطه به نقطۀ ديگر، آسان تر  شود
ها                                                ً                     شکنی نيروهای اشغالگر مشکل تر می شد بطوری که مثال  درنتيجۀ  مخالفت  روس

حتی بخش اندکی از مازاد محصوالت شمال کشور به زحمت به ساير مناطق می 
افزون  بر آن، بر اساس يک گزارش انگليسی، منطقۀ تحت اشغال شوروی که . رسيد

     ً                                                                    معموال  حدود  دو سوم از کل  در امد ايران را تأمين می کند، پس از اشغال مبلغ « 
 )٣٣( » .ه استبسيار ناچيزی به عنوان ماليات پرداخت کرد

اگر دولت فروغی ازهمکاری مداوم مجلس برخوردار شده بود، شايد می توانست پاره  
هنگامی که او زمام امور را بدست گرفت، دورۀ . ای از اين مشکالت را تخفيف دهد
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بيشتر اوقات دو ماه باقيمانده ازعمر مجلس .                    ً                   دوازدهم مجلس تقريبا   بپايان  رسيده بود
پشت سرگذاردن تکان  حاصل از کنارگيری رضا شاه و گهگاه صرف تالش برای 

کابينه فروغی   نيز  به گونه ای ماليم تر ) ٣٤. (محکوم ساختن رژيم  وی می گريدد
دورۀ  مزبور همچنين شاهد آغاز مبارزه ای  بود که )  ٣٥.(مورد انتقاد قرار می گرفت

تی که بخش بيشتر آن طی دورۀ سيزدهم را طلب می کرد، انتخابا» انتخابات « لغو
دوران  قدرت رضا شاه تکميل شده بود و بنابراين عاری از مشروعيت و محتوا دانسته 

با آنکه  انتخابات مزبور آشکارا فايد اعتبار بود، فروغی و بيشتر نخبگان حاکم . می شد
 آنان  از اين)  ٣٦.(احساس می کردند  که لغو آن  مطابق با مصالح کشور نخواهد  بود

بيم  داشتند  که در شرايط  پر آشوب موچود، انتخابات جديد موجب دخالت نيروهای 
اشغالگر شده به  تشکيل مجلسی بينجامد که غير قابل اداره  بوده و  يا از ايستادگی در 

همچنين شايد فروغی اميدوار بود که با . برابر فشارهای خارجيان اکراه داشته باشد
بتواند نظر مساعد شمار زيادی از نمايندگان منتخب مجلس  خودداری از انتخابات جديد

به هر حال خواستها دراين زمينه پراکنده و نامشخص بود و . سيزدهم  را جلب کند
بدعت  « به اين دليل که »                  ً        لغو انتخابات رسما  قانونی « فروغی در رد کردن در خواست

 )٣٧.(داشتدشوار چندانی ن»  .بدی برای دولتهای بعدی ايجاد می کند
ً           رسما  گشايش يافت ١٣٢٠آذر  ١٣مجلس سيزدهم در  فروغی ضمن معرفی کابينۀ .     

ترميم  شده و برنامۀ   دولت خود که کمی با برنامۀ قبلی تفاوت داشت،  به نمايندگان  
ياددآور شد که همکارانش  بيشتر همان افراد پيشين اند و اکثر  نمايندگان حاضر نيز در  

اشاره ای  به اين نکته  که دولت  از مجلس  انتظار   - داشته اند  مجلس  قبلی  حضور
فروغی  سرانجام رأی  اعتماد  مورد  نظر  خود را بدست آورد و )  ٣٨(حمايت  دارد 

پشتيبانی  مداوم  برنامه اش به تصويب رسيد، ولی او نمی توانست هيچ توهمی در بارۀ
النی از سکوت سياسی  تحميلی را که برای آنان که دوره ای طو. مجلس داشته  باشد

تنها  با ستايش از شاه  شکسته می شد،  گذرانده  بودند، مخالفت، انتقاد و موضع 
همچنين  بسياری از نمايندگان با . گيری منفی، امری جذاب  و باب پسند  شده بود

همان موجی  رانده می شدند که ساير عناصر برخوردار از شعور سياسی جامعه  را 
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آنان  بدون  توجه  به موقعيت  پيشين و کنونی  خود آشکارا .  خود فرو برده بود در
از رژيم  گذشته نکوهش می کردند،  با اين اميد که از اين  راه شهرت و اعتبار خود 

همچنين مباحثات جدال آميز و سخنرانيهای خصمانۀ طوالنی وسيله . را بهبود  بخشند
گذشته از اين چون .  آن خاطرهای خود را خشنود کنندای بود که نمايندگان  بوسيلۀ  

نمايندگان مجلس،  به سب  نحوۀ  انتخاب خود،  نمی توانستند مدعی باشند که 
نمايندگان مجلس، به سبب نحوۀ  انتخاب خود،  نمی توانستند مدعی باشند  که نمايندۀ 

ردن خواستهای واقعی مردم اند، کوشش  آنان بر اين بود که با ابراز و بازگو  ک
 .مردم، دست  کم  آن گونه  که خود می پنداشتند،  اين ضعف را جبران  کنند

افزون  بر اين عوامل، طغيان  گريهای نمايندگان، تغيير حالتها ، دگرگونی دلبستگيها 
.  و وفاداريهای نمايندگان، از پيدايش  دو بارۀ  فراکسيون گرايی حکايت می کرد

ر انحصار  شاه خود کامه قرار داشت، اينک ميان نهادهای                  ً  قدرت سياسی که قبال  د
پيوسته متزلزل دولت  تقسيم  شده بود و گروههای فشار  مؤثر و افکار عمومی مطلع 

آگاهی طبقاتی رو به  افزايش  بود ولی  . هنوز در حالت جنينی بسر می برد
واقعی يا خيالی  احساسات قومی منطقه ای و وابستگيهای محلی و نيز دخالتهای فعال  

اين عوامل  پايل  . خارجی، به ايجاد فراکسيون گرايی  چشمگير و شديد کمک می کرد
 .سياست  طايفه ای را،  با حال  و هوای  تکثر گرايانۀ  آن،  تشکيل  می داد

فروغی  وو جانشينانش با وضعی روبرو بودند که  در آن  همکاری  و پشتيبانی 
روز دوام    ١٨٤کابينۀ وی که  فقط  . ستيابی يا استمرار نبودمجلس  به آسانی   قابل  د
 ٩١دولت  فروغی  اولين باری که به مجلس معرفی  شد .  يافت  سه بار  ترميم شد

رأی موافق نصيب آن   ٦٥رأی  و آخرين  بار تنها   ٧٧رأی  آورد  اما،  بار دوم  
. بر سر  کار باقی  بماند شد  و در نتيجه  فروغی  احساس  کرد ديگر  نمی تواند 

ترميمهای کابينه که تا اندازه ای به قصد جلب حمايت نمايندگان انجام می گرفت، 
نخست وزير فرسوده در تالش برای «  به گزارش سفارت انگليس.  مؤثر واقع  نشد
با خود،  کوشيد تا تدبير تازه ای را بيازمايد بدين ترتيب  ) نمايندگان( همراه ساختن 

نماينده به قيد قرعه انتخاب شوند تا نظرات  خود را  در زمينۀ  تشکيل  کابينه   ١٤که 
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فروغی در فن دست آموز » .اين تدبير به جايی نرسيد. به نخست وزير  ارائه  دهند
او نه به اندازۀ  کافی  پرتحرک بود که  دار و دسته و . کردن ديگران مهارت نداشت

ود جمع آورد ونه آنقدرتوانايی داشت  که به سر سپردگانی مؤثر و گسترده گردخ
وی توانايی يا تمايل  . پشتيبانی دوستان، پيروان،  يا طرفدارانش از خود تداوم بخشد

چندانی  برای درک  محيط  سياسی و خلق و خوی در حال تحول مردم کشور و 
اسی او از تآمين بسياری از خواسته که از نظر سي. تطبيق  خود با آن  نشان نداد

امکان پذير و مقرون به مصلحت بود، غفلت کرد، آنها را ناديده گرفت و يا درمقابل 
 .آن ايستادگی کرد

همکارانی که بسياری  –اين نکته به وضوح درگزينش همکارنش به چشم می خورد 
ازآنان با رژيم  پيشين مرتبط بودند، نااليق دانسته می شدند، يا از حمايت مجلس بی 

سرلشکر احمد نخجوان وزير جنگ در تجديد سازمان ارتش و .  نصيب بودند
رين  ترميم  کابينه اش  خود  مقام فروغی  در آخ.  بازگرداندن نظم  به کشور درماند

علی اکبر .  اقدامی که موجب  بهبود  اوضاع  نشد –وزارت جنگ را عهده  گرفت 
حکيمی  وزيری کشاورزی  وی که با توجه به کمبود غذايی  وظيفه ای حياتی 

اسماعيل مرآت که نخست به وزارت . برعهده داشت، فردی بيمار و نااليق بود
رت بهداری منصوب شده بود به واسطۀ نظرات تند پيشين فرهنگ وسپس به وزا

خود در زمينۀ  آموزش دختران و بويژه  شرکت آنان در ورزش، مورد مخالفت 
آن دسته از نمايندگان که مدعی بودند شخص فروغی را . بسياری از نمايندگان بود

ابينۀ ترميم  تأييد می کنند، به علت کاستيهای ياد شده از دادن رأی موافق به آخرين ک
 :همانطور که بوالرد به لندن گزارش داد. شدۀ او خود داری کردند

انتقادهای کلی از دوولت فروغی اين بود که فعال نبود  ودر حل مسايل امنيت، «  
تأمين خواربار، و استرداد امالکی که در زمان  شاه سابق به زور گرفته شده بود، 

وزيران ( ين که نظاميان زيادی را در برداشتو نيز ا. ناتوان ماند و از اين قبيل
و تعداد بسيار زيادی از اعضاء آن در  رژيم گذشته صاحب جاه ) جنگ، کشور و راه

 )٤٠(» .و مقام بودند و می توان آنان را مردان رضا شاه تلقی کرد
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فروغی برای رويا روی با بحران اقتداری که دامنگيرکشورشده بود، وسبک    
بوالرد درهمين زمينه می . دوران پس از رضا شاه آمادگی نداشتسياسی نوظهور 

او دراعمال نفوذ و . فروغی برای مقابله با چنان  بحرانی ساخته نشده است« گويد
وی به قدرت عقل معتقد است، متاعی که درميان . فشار بر نمايندگان مهارتی ندارد

ی وهمکارانش با يک بی گمان فروغ» .نمايندگان مجلس خريداران چندانی ندارد
                                                                            ً وضع دشوار و استثنايی روبرو بودند، با اينهمه نمايندگان رضايت نداشتند و قاعدتا  
می بايست جانشينی برای او برگزينند که بتواند درمواردی که فروغی شکست 

با وجود اين حتی اگر تنها مجلس مسئول انتخاب . خورده است، به پيروزی دست يابد
اگر نامزدهای شايسته تری در دسترس قرار داشت، وکال نخست وزير بود وحتی 

فقط به کسانی روی می آوردند که با برداشت آنان از نظام  پارلمانی، همدلی داشته 
اين  شيوۀ  سياسی  هم مورد  انتقاد  . می توانست بنيان آن را متزلزل سازد. باشند

بطن آن قرارداشته از آن کسانی  بود که  از ان  زيان می ديدند و هم افرادی که در 
چنين انتقادهايی به نحو شديد اللحنی از طريق مطبوعات ابراز می . بهره می جستند

 .گرديد
فروغی چندی پس ازعهده دار شدن نخست وزيری با انتقادهای فزايندۀ مطبوعات  

وی ابتدا به اندرز گويی توسل جست و به کرات ارزش حکومت قانون و . مواجه شد
اين اندرزها اثری ناچيز داشت ) ٤١.(ام به آن را به مردم  يادآورگرديدضرورت احتر

و ازآنجا که قانون موجود مطبوعات کفايت نمی کرد،  فروغی  و وزير  دادگستريش  
مجيد آهی کوشيدند  تا در اخرين روز مجلس  دوازدهم  اليحه ای را جهت 

ماند زيرا نمايندگان اين کوشش ناموفق . محدودکردن مطبوعات ازمجلس بگذرانند
. استدالل کردند که مردم تازه ازديکتاتوری خالصی يافته اند وآزادی نبايد محدود شود

تصويب چنين اليحه ای  اتهامات مطبوعات را در اين باره  که ديکتاتوری تازه ای  
در راه  است پذيرفتنی می کرد  و به هر حال  شمار  روز افزونی از نمايندگان يا 

ا تحت حمايت  خود گرفته  يا تأمين  کنندۀ  منابع  مالی آنها  بودند و نمی جرايد ر
در همين  حال نغمه های مقاومت  در برابر  .  خواستند که مطبوعات  سرکوب  شوند
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به هر صورت که تفسيرمی شد، از  جاذبۀ نيرومندی » آزادی « محدود کردن 
ب  می کرد،  ونتيجۀ آنکه دولت  برخوردار بود و  توجه  گسترده ای  را به خود جل

تنها از طريق  مقررات حکومت  نظامی  می توانست  با زياده رويهای مطبوعات به 
بدين ترتيب  دولت فروغی و .  شيوه ای که چندان مؤثر نبود  - مقابله برخيزد

جانشينانش نه وسيله ای دراختيار داشتند و نه در موقعيتی بودند که خود را از وجود  
 .دی مسئول و مطيع قانون برخوردار کنندجراي

                              ً                                      فروغی طی دوران زمامداريش ظاهرا  مسئله ای در روابط خود با دربار تجربه 
                   ً                                              دمحم رضا  شاه، هم شخصا  و هم از طريق فروغی، قول داده بود که قانون را . نکرد

او به رغم  جوانی استعداد چشمگيری در تحکيم موقعيت .  بطور کامل رعايت نمايد
وی به توصيۀ اطرافيانش دردربارتوجه  کرد و در امور خيريه به . يش نشان دادخو

تنها يک هفته پس از جلوس او رئيس مجلس اعالم  داشت که شاه . فعاليت پرداخت
عطايانی از دارايی شخصی خود برای پانزده امر خير تخصيص داده است که ساخت  

، يک کتابخانۀ عمومی و يک يک بيمارستان بزرگ، يک مهمانسرا، يک آسايشگاه
خوابگاه برای دانشجويان در تهران، تأسيس دانشکده های پزشکی در شهرهای 
تبريز، شيراز، و مشهد، ايجاد يک بيمارستان و دبيرستان و دبيرستان در شهربايی که 

نفر جمعيت دارند، و طرحهايی ديگر برای کمک به مستمندان  را  ١٠٠٠٠بيش از 
تصور اين بود که چنين فعاليتهايی نه تنها بر وجهۀ وی می ) ٤٣.( شامل می گرديد

افزايد بلکه به از بين بردن برخی از شکوه هايی که از مصادرۀ امالک توسط پدرش  
 .ناشی  شده بود، کمک  می کند

                    ً                                                 موضوع اين امالک غالبا  ازسوی نمايندگان مطرح می شد و دريک جلسۀ پرجنجال،  
ملک مدنی خواستار لغو اسناد مالکيت رضا شاه بهبهانی، مؤيد  احمدی  و 

در حالی که ديگران باز گرداندن امالک را به صاحبان اوليۀ آن بدون )٤٤.(گرديدند
در اين زمينه اليحه ای به .تشريفات کند و سنگين  قانونگذاری، طلب  می کردند

.  شدندتصويب مجلس رسيد ليکن افراد معدودی  موفق  به باز پس گرفتن امالک خود 
روستا می گرديد و   ٢٠٠٠تا ١٥٠٠به روايتی  شاملل « امالکی که مسترد نشد و 
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به  ١٣٢٨تحت سرپرستی دولت در آمد تا آنکه در سال )  ٤٥(»نيز مستغالت ديگر
شاه  نيز اين امالک را در اختيار دولت گذارد تا در جهت  خدمات . شاه برگردانده شد

ً              ار گيرد، و اين اقدام  تلويحا   به معنی باز و مصارف عمومی مورد  استفاده قر                             
عالوه  بر آن،  شاه در سخنرانيهايی که گهگاه . گرداندن آنها به مردم تلقی می شد

ايراد می کرد، اغلب به لزوم  حفظ  دموکراسی در ايران  و احترام  به مشروطيت، 
نسل جوان   همچنين وی بارها براين نکته که. آزادی و حکومت  قانون اشاه می کرد

 .     بايد نقش  بيشتری در ادارۀ کشور ايفا کند، تاکيد  می گذارد
شاه جدا از کوششهای پيگيربرای بدست دادن تصويری مثبت از خود، توجه کامل   

وی  در گفتگوهايش با بوالرد اغلب از نياز به . خويش  را معطوف  ارتش کرده بود
» آرزوی ديرينه اش« يت در کشور و از تجديد سازمان سريع ارتش  برای حفظ  امن

شاه در تالشهايش  برای  )  ٤٦. ( در سپردن يک نقش  رزمی  به آن سخن  می گفت
تقويت موقعيت  خويش  با مخالفت فروغی روبرو نشد ولی تا آن زمان او هنوز به 

روزهای نخستين « وی در . يک بازيگرمهم در صحنۀ سياسی تبديل نشده بود
او را در بی خبری  نگاه « فروغی به بوالرد شکايت کرده بود که  از»  سلطنتش 
چندان انتظار نداشت که پسر رضا شاه يک انسان «]فروغی[و اينکه وی »  می دارد

اعتماد « با اينهمه مناسبات شاه و فروغی  خوب بود و آن دو از . »متمدن  باشد 
ی  پس از کنارگيری، به به اين  سبب فروغ)  ٤٧(يکديگر برخوردا بودند» متقابل

تحصيالت و « مقامی که به اعتقاد  بوالرد  برازندۀ  - وزارت دربار منصوب  شد 
 .او بود» شخصيت

فروغی مسئوليت حکومت را در برهه ای بحرانی از تاريخ ايران بر عهده  گرفته 
وی  در استقرار مجدد اقتدار رسمی دولت ايران در قبال نيروهای اشغالگر نقش . بود

مهمی داشت و ترتيبی داد که  جريان  انتقال سلطنت از آشوب برکنار باشد و توانست 
با اينهمه  او نتوانست موقعيت خويش . نوعی وجهه و حيثيت برای دولت فراهم  آورد

را در برابر مجلس  تحکيم کند  يازمينۀ الزم  را برای بسيج يک گروه  پارلمانی 
سبک و منش ، برداشتها، و مهارتهای  سياسی . دمؤثر در حمايت از خود فراهم  ساز
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فروغی  به کار آن شيوه ازسياست طايفه ای يا نظام باند بازی که در حال شکل 
شيوۀ  سياسی ياد شده برای افرادی مناسب بود  که استعدادهای . گرفتن بود نمی آمد

 )  ١(» .دديگری داشتند و ازپويايی، توان و انعطاف  پذيری بيشتری برخوردار بودن
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ور« تا ت    ]رضا خان[دی ود دا ی  وا ود  داد و  ۀ ا م را   یارات  مام ا

ده  ول آزادی و و  ی ی از ا تو ی دا ا د  ،دم دا ود   ده  ی را د یا  د
د ی  ود را اداره  و   ان چ ی از . دی طالعا ت   ی دا دمات دو ۀ اداری و   سا
د ه با ھان دا وادث  ور و  ی روی داده . ه  یا  و د  د دا ود   ده  وا ی  ر  

داکاری   ور  ن ا و جا و  و ا ی داد   ی را اجازه  د و   وده  ود  م وظاف 
د ی ب ما ی . ی و ارشادی و را ه  ود را  و باال از  ود   دری  ل او   ور و 

و  د    ود ور عام  ع از ا ط ت و  ن  داکار و خاص  ش ا یا ا ت و   دا
ع ص و   د و   و ق را ب ور  قا ی   د جال ر و  دم   ط امالک  یان او   ی 

ی دی  سا  د و  با  از دل  ت و غا ل دا اج  کا ت  ی داد و  سال ی                            م
ً

                                             

ت و  ا د و   و وا  د با او  د ی  ش  کا د ۀ   ود   ی   با دحال و  ب و 
باز خا  ور  ر حا عادت  ی   ود و  د  ح و  ق و  ی او  ظا ل   سا و 

د و  ک  ی را  د و دی د ش  دود و یی را  جا  جا و آ ح    ود   جاری روزا 

دری و  ش و  اق  کات  ذارد و  ش ب ی را  جا د از او ول و  رس را 
دون ا  د،  با ب وام  ات  ری ظا ت جو ل و  ی و غا ران خا ز ا ه 

د  وا د   ه با وزی دا رن ا ب  د و یا ارکان  ما ون را   داس  تا د؛ یا ا
د ما مل  ود را     ».وظاف 

  
ھذب« وف   ی  وارع، با کا ق و  ، وز دو ه، ا ور داخ ،  ا ور خار ا

ر  ر   ر دار،  تا ول ا وی     .»ھ
  

  

  فاطمی –نتشارات مصدق ا




