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  نشستن بر تخت شاهي
  

 روسيه ماية اصلي ،دومجنگ جهاني ، با آغاز )1939 (1318در سال 
مرموز داشت، پرابهام و ها حالتي   كمونيسم براي اغلب ايراني.بودنگراني ايران 

فكر  . خوشايند آنها نبوداش"يخدا نشناس"و با سنت هاي آن ها در تضاد بود، 
، انديشه غلطي شان اشتراك زنان و دخترانفت، آش آنها را بر ميمالكيت اشتراكي 

  به اعتقاد.، آن ها را مي ترساندپخش كرده بودنداز كمونيسم  روحانيان كه
از آن  در نتيجه .كمونيسم ابزاري روسي براي سلطه و كنترل بود آنها بسياري از
 پيمان آلمان و شوروي آنها را گيج .كردند ميمش جستند و محكو دوري مي
هواداري از متفقين تأثير شان در جهت  هد ولي در تغيير دادن عقيدكرده بو

مي  از آنجا كه معتقد بودند جنگ به سلطة شوروي بر ايران .چنداني نداشت
 اشتباهي  را تصميم متفقين به نابود كردن آلمانوبا جنگ مخالف بودند  انجامد

 در جنگ پيروز  زيرا فارغ از اين كه چه كسيمي پنداشتند "تقريباً رذيالنه"
   1.ماند ها باقي مي شد و ايران در چنگال روس شود اروپا تضعيف مي

  
 خواست وزراي خود از .رضاشاه بيش از اغلب افراد ديگر نگران بود

 از جريان پيشرفت جنگ به او بگويند و به چند تن از آنها هم  را ارزيابي خود
اين .  به او اعالم دارنددر اين باره به صورت كتبيرا دستور داد عقيدة خود 

                                                 
1 . Ann Lambton to Professor Rushbrooks Williams, 21 December 1939, No. 
308/4/39. PO 371/24570.  
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 را به سمت نخست ،ها باعث شد او احمد متين دفتري، وزير دادگستري نوشته
 متين دفتري جوان و از 2.وزيري برگزيند و با اين كار تعجب همه را برانگيزد

، 1318 آبان 3آن روز، .  با خاندان قاجار و هوادار آلمان بودهاي وابست خانواده
 افتتاح كرده و اعالم داشته بود كه از جنگ كه از نظر شاه مجلس دوازدهم را

 كه به ه بودزند، ناراحت است و دعا كرد اقتصادي و مالي به ايران صدمه مي
   پس از مراسم بازگشايي3.خاطر منافع ايران و جهان صلح بزودي برقرار شود

، محمود جم، نخست وزير، و اعضاي هيئت دولت در تاالر آيينة مجلس مجلس
كرد   شاه مالقات كردند و اجازه خواستند تا همان طور كه قانون ايجاب ميبا

جم انتظار داشت شاه از او بخواهد دولتي جديد تشكيل دهد، ولي . استعفا دهند
از با شگفتي ديد كه شاه به وزرايي كه به صف ايستاده بودند نگريست و بعد 

عد رو به جم كرد و دهد و ب گفت متين دفتري دولت را تشكيل ميكمي درنگ 
  4".كنيد آييد و با من كار مي  دربار ميشما به وزارت"گفت 
  

با وجود ثابت ماندن . جنگ ايران را در موقع بدي غافلگير كرده بود
درآمدهاي نفتي كاهش يافته و باعث تأخير در . بود روزافزون تورمها  حقوق

كنندة كاال و  مينترين تأ در چند سال گذشته آلمان مهم. رشد صنعت شده بود
 تأمين كنندة نيازهاي ارتش اماسازي ايران بود  هاي صنعتي فناوري براي برنامه

هايي را كه براي نيروهاي مسلح خود الزم داشت از  شاه عمداً سالح. نبود
كودا و شهايي مثل ا خريد، شركت صنعتي كوچك مي كشورهايهايي در  شركت
 تا سلطة بيگانگان را به حداقل س در سوئد،ر چكسلواكي و بوفوبرنو در

                                                 
.٣١۵-٣١۶: ١روزشمار، . ٢  

.١۵٩: ١گاهنامه،  .3 

، ١٣۶۴، تهران، ٨جلد ، ايرانتاريخ بيست سالة ، در حسين مكيبازچاپ ، سالنامة دنيا، خاطرات محمود جم.4
١٢٢-١٢٣  
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آمد  ش نميشبرعكس تبليغات بعدي بريتانيا و شوروي، او از هيتلر خو. برساند

هايي بلندپروازانه دربارة  عتقاد داشت موسوليني نقشها. و از موسوليني متنفر بود
 و احتمال دارد هيتلر را قانع كند تا با كمك او به پروراند ميخاورميانه در سر 

 فارغ از ها  در ضمن آلماني5.اي خاورميانه، از جمله ايران، حمله كنندكشوره
.  بودندها شان ناگزير به تبعيت از دستورهاي نازي ميزان مهارت يا فعاليت

بنابراين، بسياري از آنها امكان داشت درگير كارهاي جاسوسي يا تبليغاتي 
 ورود براي درست پيش از آغاز جنگ سفارت آلمان درخواست رواديد. شوند

هاي   براي مطالعة روشهدخوا  ادعا داشت مياستادي آلماني كرده بود كه 
آبياري ساسانيان به ايران بيايد زيرا به گفتة او ايران باستان از نظر فنون آبياري 

 كه در آن زمان مدير ادارة سياسي سوم و مسئول ،نصراهللا انتظام. سرآمد بود
زارت امور خارجه بود، براي اين كه از شاه امور اياالت متحده و اروپا در و

شاه با آن . اجازه بگيرد، اين درخواست را به دفتر مخصوص شاه ارسال داشت
مخالفت كرد و با تمسخر گفت از كي ايران در امور آبياري چنين شهرتي پيدا 

بنابراين . افسري نظامي بودبالقوه كرده است؟ شاه توجه داشت كه اين مرد 
 كه به تازگي وزير ،سر ريدر بوالرد. 6دانست ميمصلحت ن به ايرانرا  او نآمد

نويسد كه دولت در   مي خودمختار انگلستان در ايران شده بود، در گزارش
بين [در واقع شايد بشود گفت كه روابط ". مورد ادعاهاي آلمان ترديد دارد

ر هوادار  دوستانه مانده است، و ترديدي نيست كه شاه بيشت]ايران و بريتانيا
اتحاد آلمان با شوروي در واقع چارة ديگري به جا . ها متفقين است تا آلماني

                                                 
  .1980، مصر، پاسخ به تاريخ، مصاحبه در تبعيد دربارة پهلوي، محمدرضا .. 5
.2. ، ص1371. ويراستار محمدرضا عباسي و بهروز طيراني، تهران، سازمان اسناد ايرانخاطرات نصراهللا انتظام،  .6  
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در .  كرد توصيف "آميز تعصبطرفي  بي"طرفي شاه را   بوالرد بي7".گذارد نمي
طرفي ايران را در حرف و در  واقع شاه تمام تالش خود را به كار گرفت تا بي

هاي خبري  ند كه فقط اخبار آژانسبه جرايد دستور داده بود. عمل حفظ كند
. المللي را گزارش و مطلقاً دربارة جنگ هيچ گونه اظهار نظري نكنند بين

هاي ديپلماتيك دو برابر شده بود تا كشورهاي متخاصم را جداگانه  ضيافت
  . ها بين دو اردوگاه تقسيم شده بودند طرف دعوت كنند، درحالي كه بي

  
يران را با بهترين مشتريانش قطع كرده بود به هر حال، انگلستان تجارت ا

هاي ايران بازارهاي صادرات و واردات مهمي براي  و با وجود درخواست
جايگزيني به ايران پيشنهاد نكرده بود و اين وضع باعث شده بود همه نگران 

به اين دليل كه ايران ، 1318كمي پس از افتتاح مجلس در آبان ماه . آينده باشند
 صنعتي كه به چكسلواكي نظامي و  كاالهاي ازاي ه را بر محمولهانگستان را

شاه موضوع را با بوالرد در .  اعتراض كردآن كشور به است،سفارش داده بسته 
ها را نه فقط پيش از جنگ بلكه حتي پيش از آنكه آلمان  سالح": ميان گذاشت
توسعة اين چيزها را براي .  را اشغال كند، سفارش داده بوديمچكسلواكي

خواهم و به كمك آنهاست كه ايران  اقتصادي و براي تقويت قدرت دفاعي مي
كنم كه انگلستان بتواند به هيچ  باور نمي: طرفي خود را حفظ كند تواند بي مي

  شاه خواستار هواپيماهاي هاريكين، سالح و 8".يك از آن دو اعتراض كند
ه رد كآيا امكان داداند خواست ب مي. ديگر كاالهاي صنعتي از انگلستان بود

انگلستان دست كم بخشي از نيازهاي او را برطرف كند؟ بوالرد حرف او را 
هاي اخير آلمان نه فقط  از آنجا كه در سال": به دولت خود نوشت. فهميد مي

                                                 
7  . Sir Reader Bullard to Viscount Halifax, "Political Review of the Year 1939 in 
Iran", February 10, 1940, EP 584/584/34, FO 371/24531, p.2. 
 
8 . Bullard to Viscount Halifax, 4 January 1940, No: 3, FO 371/24570 
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اختيار ايران گذاشته است، بلكه بخش اعظم در  راصنعتي محصوالت همه گونه 

ختصاص داده است، مسئلة يافتن بازاري صادرات اين كشور را هم به خود ا
جديد البته فوريت بسيار دارد، و اگر نتوانيم براي اين موضوع راه حلي پيدا 

رسد احتماالً دولت ايران بيش از همه از دولت انگلستان دلگير  كنيم به نظر مي
  9". كشور استاينشود كه از نظر ايران مسئول وضع وخيم  مي

  
. تروپ موضع ايران را متزلزل كرده بود ريبن-فدر واقع قرارداد مولوتو

شوروي با متهم كردن . اي در برابر اتحاد جماهير شوروي بود آلمان وزنه
هاي ضد شوروي در ايران، به ايران فشار آورده بود كه آنها  ها به فعاليت آلماني
اين فشار پس از امضاي قرارداد ياد شده در ماه . بيرون كندن كشور را از اي

متوقف شد، و در اين زمان ديگر آن حالت تعادل بين آلمان و ) مرداد(ت او
ويژه پس از دست  بهدر اين دوره و ايران، . شوروي در ايران كاهش يافته بود

اندازي شوروي به لهستان و فنالند، شوروي را تهديدي جدي براي تماميت 
دولت ايران . دهايي براي حفظ خود بو كرد و به دنبال راه ارضي خود تلقي مي

براي به دست آوردن سالح به دولت بريتانيا نزديك شد، ولي دولت بريتانيا با 
اعالم اين كه آنها خودشان كمبود دارند و امكان كمك براي آنها مهيا نيست، 

 در همان زمان وضع مالي ايران، بيشتر به دليل .رد كردايران را درخواست 
 در  ريال در بازار آزاد1318 در سال .كاهش درآمدهاي نفتي، وخيم شده بود

 نزول كرد و در نتيجه بودجه همچنان كسري قابل 175 به 140 از برابر پوند 
شاه شركت نفت ايران و انگليس را به كاهش عمدي توليد و . اي داشت مالحظه

                                                 
9. Sir Reader Bullard to Viscount Halifax: "Political Review of the Year 1939 in 
Iran," February 10, 1940, EP 584/584/34, FO 371/24531. 
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بر اين اساس حقه زدن به دولت ايران در مورد پرداخت حق امتيازي كه بايد به 
لرد جان كدمن، رئيس شركت نفت ايران و انگليس، . د، متهم كردپرداختن او مي

 به ايران اعزام شد، ولي مداخالت وي در كارهاي شاه تأثيري 1318در سال 
شاه به شركت نفت گفت ) 1940فوريه  (1318در بهمن . درازمدت نداشت

 كهرا انگلستان بايد نفت بيشتري از ايران ببرد و او تصميم گرفته است وجهي "
كند براي دريافت مقدار زيادي از موادي كه  از بابت حق اميتاز نفت دريافت مي

گفت البته هم به نفع   شاه مي10".كندخرج در انگلستان ايران الزم دارد، 
انگلستان و هم به نفع ايران است كه در ايران نفت بيشتري استخراج شود 

 ".هان نفت ايران هستندانگستان حتماً خواهان نفت ايران است، تمام دنيا خوا"
كه او شد  ارائه ميهايي   براي توجيه نتيجه1316هايي كه از سال  و شاه از بهانه

بايد بفهمد كه توليد " كدمن  گفتمي . بودند، خسته شده بودآزردهرا بشدت 
 شركت نفت ايران و 11". باشد]1937[1316نفت ايران نبايد كمتر از مقدار سال 

انگلستان رساند كه بر عهدة دولت است كه شاه را انگليس به اطالع دولت 
  .هاي او نيست متقاعد كند كه شركت قادر به برآوردن خواسته

  
 5اي اعتباري به ارزش  شاه موافقتنامه) 1940ژوئن  (1319در خرداد 

در مورد خريد سالح و ) 1940فوريه  (1318 را كه در ماه بهمن ليرهميليون 
 امضا كرده بود، لغو كرد و استداللش بر اين پايه كاالهاي صنعتي با انگلستان

لحن خشك و جدي لغو . بود كه بريتانيا مطابق مواد قرارداد عمل نكرده است
 12.قرارداد و چاپ آن در مطبوعات ايران خشم مقامات انگليسي را برانگيخت

                                                 
10 . W. Fraser, Anglo-Iranian Oil Company Concession in Iran, 23 February 1940, 
FO 371/24572, p. 2.  

.همان. 11  
12 . M. Moghaddam to Viscount Halifax , 19 June 1940, No. 1520, FO 371/24572 
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اي  نشانه"بوالرد لغو قرارداد را ناشي از افزايش نفوذ آلمان دانست و آن را 

با وجود اين دربارة اعتبارات به لرد هاليفاكس، وزير امور .  ناميد"رناكخط
اگر انعطاف بيشتري نشان داده بوديم، به ويژه در ":  نوشت،خارجة انگلستان

 هاليفاكس  هر دو 13".گرفتيم مورد سيمان و لوكوموتيوها، پاداش خوبي مي
به بوالرد دستور داد به كرد، ولي در مورد نحوه و لحن لغو قرارداد را تائيدمورد 

 ]انگلستان[بدترين تأثير را بر دولت اعليحضرت "اطالع دولت ايران برساند كه 
  14".گذاشته است

  
در اين زمان دولت ايران از شركت ملي نفت ايران و انگليس درخواست 
كرد كه حق ايران را به صورت طال و قابل تبديل به دالر بپردازد و در غير اين 

 16 مجلس در تاريخ درديد كرده بود كه امتياز نفت شركت را صورت شاه ته
انگلستان كه نگران شدت عمل . كند  لغو ميمجلس، تشكيل ، روز) ژوييه7(تير 

بنا شد كدمن براي . تر به همراهي با وي انديشيد شاه بود، به شكلي جدي
ل نبود  به بوالرد تذكر دادند كه انگلستان ماي15مذاكره با شاه عازم تهران شود

اهميت استراتژيكي "وارد مشاجره با كشورهاي ديگر هم بشود و نفت ايران 
 نفتي كه از منابعي ديگر تأمين شود بيشتر بايد به دالر  ]زيرا[زيادي دارد 

صبر و حوصلة دولت ":  به هر حال، به بوالرد گفتند".خريداري گردد
 حفظ روابطي  انگلستان خواستار16." هم حدي دارد]انگلستان[اعليحضرت 

داند دولت  دوستانه با ايران بود ولي بنا بود بوالرد به هر نحوي كه صالح مي

                                                 
13. Bullard to Halifax, 20 June 1940, No: 181, FO 371/24572. 
14. Halifax to Bullard, 25 June 1940, No: 142, FO 371/24572. 
15. A. P. Waterfield (Treasury) to Sir Arthur Street (Air Ministry), 3 July 1940, FO 
371/2452. 
16. Foreign Office to Bullard, 4 July 1940, No: 156, FO 371/24573 
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اگر دولت ايران خواستة دولت اعليحضرت را در مورد ": ايران را تهديد كند
را به دقت در نظر بگيرد كه دولت نكته روابط دوستانه برآورده نكند بايد اين 

ر نفت ايران را به عهده گيرد و اعليحضرت ممكن است كنترل كامل صدو
  17".كند چنين هم مي

  
بوالرد اين تهديد را ابالغ نكرد و انگلستان به اين نتيجه رسيد كه 

هاي   و بايد به خواستهنديده بگيردتواند خطر از دست دادن نفت آبادان را  نمي
ا آنه. كردند خواهي تلقي مي  آن را نوعي باج انگليسي ها هر چند،دكنشاه توجه 

خواستند  كردند كه شاه ممكن است اين امتياز را لغو كند و  مي واقعاً تصور مي
 را "خواهي باج"آنها پيشنهاد كردند كه اين . به هر قيمتي از آن وضع بپرهيزند

از دولت "به شكل چهار و نيم ميليون پوند وام بدون بهره بپردازند كه 
ون بر اين درخواست احتمالي  افز18".شود آن را اهدا كند اعليحضرت تقاضا مي

داري  شاه در بارة پرداخت اين مبالغ به صورت قابل تبديل به دالر از نظر خزانه
هاي شاه براي   فكر تسليم شدن در برابر خواسته19.بود "آفرين بسيار مشكل"

 به لرد ،داري انگلستان سر كينگزلي وود، وزير خزانه. انگيز بود انگلستان نفرت
 احساس را در سراسر شرق به  اينكوتاه آمدن در برابر شاه" :هاليفاكس نوشت

ايم  ايم كه آماده آميز قرار گرفته آورد كه ما در وضعيتي چنان مخاطره وجود مي
خواهي، حتي از سوي دولتي با تسليحاتي  در برابر هر گونه زورگويي يا باج

عتبار ما در اي كه به ا كنم لطمه من تصور مي. ناچيز چون ايران، تسليم شويم
خواست   او مي".خورد بسيار زياد است اياالت متحدة امريكا و جاهاي ديگر مي

 كابينه"داند اين موضوع را براي بحثي مفصل در  بداند آيا هاليفاكس صالح مي
                                                 

.همان. 17  
18. Sir Kingsley Wood to Halifax, 22 July 1940, FO 371/24573. 

.همان. 19  
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 هاليفاكس در عين پذيرفتن اظهارات وود به او 20. مطرح كند يا نه"جنگ

بهاي نفتي را كه از منابع :  نداردهاي زيادي پيش رو نوشت كه انگلستان گزينه
 تواند مخاطرات جنگي ديگر تأمين شود هم بايد به دالر بپردازند، انگستان نمي

اگر از بخت ":  را در خاورميانه متحمل شود و در ادامه يادآور شدغيرضروري
هاي احتمالي اتحاد  بد نبردي جدي با ايران رخ دهد، بايد مراقب واكنش

   21".اشيمجماهير شوروي هم ب
  

شاه پيش از اين گفته بود كه . در عمل دولت ايران پيشنهاد وام را نپذيرفت
هاي كمتر از سه و نيم ميليون پوند در سال را، كه  به هيچ عنوان پرداخت

،   بود) 1937 (1316در سال حداكثر مبلغ پرداختي شركت مساوي با 
 1937رخ طال در سال پرداخت بر اساس ناضافه اكنون او خواستار . پذيرد نمي

 1320 تا 1317هاي  ، كه بنا بر محاسبات شركت براي دورة سال بودهم شده
شاه البته . شد يك و نيم ميليون اضافه بايد به او پرداخت مي) 1941-1938(

دانست كه بريتانيا در موقعيتي دشوار قرار دارد و وضع وخيم آنها در خاور  مي
مقامات بريتانيايي هم .  نفت آبادان شده استدور باعث وابستگي بيشتر آنها به

معني بود؛ كدمن  مذاكره با رضاشاه ديگر بي. به همين نتيجه رسيده بودند
 اوت 21 (1319 مرداد 30در تاريخ . زنيم گفت انگار با ديوار حرف مي مي

شركت متعهد شد مبلغ يك مليون و پانصدهزار ) 1: مشاجره پايان يافت) 1940
 تا  اش را بپردازد و ماندة بدهي)  اوت31( شهريور 9 تا تاريخ پوند استرلينگ

، 1941 و 1940هاي   ميليون پوند استرلينگ براي هر سال بين سال4سقف 

                                                 
.همان. 20  

21 . Halifax to Wood, 26 July 1940, FO 371/24573 
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بابت حق امتياز بر حسب تناژ، سود مشاركت، ماليات و اضافه پرداخت، ادا 
 اختالف نظرهاي بين) 1941  (1320دربارة دورة پس از سپري شدن سال  .كند

طرفين در مورد ادعاهاي دولت در همان موقع با توجه به شرايط همان زمان و 
. شود به قصد دست يافتن به ترتيبات مورد توافق هر دو طرف، بررسي مي

  22.طرفين موافقت كردند كه اين پيشنهادها بر شرايط امتياز تأثيري نگذارد
  

***  
 جنگ ادامه داشت  تا زماني كهانديشيد  ميترسيد و رضاشاه از شوروي مي

. كندالزم بود ايران براي استقالل و حفظ تماميت ارضي خود به تنهايي اقدام 
مقامات انگلستان تمكين . ها ندهد كرد بهانه دست روس  ميدر نتيجه شاه تالش

ند، و بيش از ردك مي تعبير 1921ايران در برابر شوروي را در چارچوب قرارداد 
شاه تحت هيچ شرايطي به تجاوز . نددوبتبار قائل  آن اع6ها براي مادة  ايراني
انست در صورت تجاوز  د نهاد، هرچند مي ها به قلمرو ايران گردن نمي روس
در آن زمان . براي جنگيدن با آنها در اختيار نداردرا ها امكانات الزم  روس

توانست از راه شركت نفت ايران و  انگلستان تنها قدرت بزرگي بود كه شاه مي
در .  باب طبع انگستان نبود توان البتهاين. ليس آن را تحت فشار قرار دهدانگ

 كه بايد آنقدر صبر كند تا زمان تسويه نتيجه دولت انگليس قبول كرده بود
از وزارت امورخارجة انگلستان اين احساس را 23ليسي بگلي. حساب فرا رسد

قدر هم تسليم شدن هر ": داري ابراز داشت در يادداشتي به واترفيلد در خزانه
ناگزير در برابر ايران ناخوشايند باشد، با در نظر گرفتن منافعي كه از حفظ 

مان تا فرا رسيدن روزهاي بهتر در مورد تأمين حياتي نفت به دست  موقعيت
                                                 

FO 371/24574 - 1940 اوت 21 ايران، دولت نهايي پاسخ .22   
23 . Lacy Baggallay 
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 24".پردازيم به طور كلي نازل است بينيم كه بهايي كه براي آن مي آوريم، مي مي

  . ماند"زهاي بهتررو"از اين پس انگلستان منتظر 
  

ها خوشش  هاي نادري بود كه خيلي از آلمان رضاشاه از جمله ايراني
آمد، هر چند زماني كه افسر هنگ قزاق بود براي كمك گرفتن به آنها  نمي

 آن مربوط به زماني قبل از روي كار آمدن هيتلر و نازيسم اما. نزديك شده بود
ريبن - ويژه پس از قرارداد مولوتوف هپس از آنكه هيتلر به قدرت رسيد و ب. بود

اين قرارداد و پيامدهاي آن . تروپ، رفتار رضاشاه روز به روز بيشتر تغيير كرد
هاي بالتيك، و فنالند، هشداري بود براي رضاشاه  يعني سرنوشت لهستان، دولت

از سوي ديگر، رخدادهاي . تواند به هيتلر اعتماد كند در اين مورد كه او نمي
مونيخ و پيشروي سريع به قرارداد هور هيتلريسم، الحاق چكسلواكي، اروپا، ظ

سوي لهستان هشداري بود براي رضاشاه در اين مورد كه مراقب خصومت 
 1319پيشروي چشمگير نيروهاي آلمان به سوي غرب در تابستان . آلمان باشد

، شكست نروژ،دانمارك، هلند، بلژيك و فرانسه يكي پس از ديگري، )1940(
با وجود اين، رضاشاه براي . تحت تاثير قرار داداشاه را هم مثل ديگران رض

  عليهاي آلمان  و در آستانة پيروزي1319اطمينان خاطر انگلستان در خرداد 
اين حركت تغيير زيادي به بار . منصور را به سمت نخست وزيري منصوب كرد

نخست وزيري منصور در دوران . كرد  امور را اداره مي خود رضاشاهانياورد زير
اختالفات رضاشاه با انگلستان افزايش يافت هر چند او اصالً نمي خواست با 

 به جاي لرد هاليفاكس وزير امور 25در ماه دسامبر آنتوني ايدن. آنها درگير شود
بر مناسبات انگلستان و   چندانيخارجه شد، امري كه هر چند در آغاز تأثير

                                                 
24  .25 August 1940, FO 371/24754. 
25. Anthony Eden 
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تر از هاليفاكس بود، بر مناسبات  دن سرسختايران نگذاشت، در نهايت چون اي
  . دو كشور اثر گذاشت

  
شاه اصرار داشت حق امتياز نفت را بر اساس آنچه توافق شده بگيرد و 

هر چه شاه در . پرداخت انگلستان هر بار پس از چك و چانة بسيار آن را مي
تيزتر كرد، تبليغات انگلستان عليه او تند و  مورد حقوقش بيشتر پافشاري مي

اند كه به   لمبتون و هم بوالرد چنين توصيف كرده ان هم1318در سال  . شد مي
ولي در اين دوره . ستودند ويژه جوانان رضاشاه را به خاطر دستاوردهايش مي

لئو ايمري، وزير مستعمرات . ناميد انگيز و منفور مي بوالرد او را نفرت
اشاه در تمام دنيا منفور  در يادداشتي خصوصي به ايدن نوشت رض،هندوستان

فراموش نكن ". است و به طور ضمني منظورش اين بود كه مشروعيت ندارد
تر شاه فقيد، شاه مشروع است و در  كه شاهزاده حسن قاجار، برادر كوچك

 ]به ايران[توانيم او را  برد و هر وقت الزم باشد مي به سر مي كشور ما
  26".بفرستيم
  

يري و آن را براي بحث در جلسة هيئت وزيران ايدن پيشنهاد ايمري را پيگ
مطرح كرد، ولي در نهايت به اين نتيجه رسيد كه ايرانيان چندان از شاهزادة 

در تاريخ ايران هيچ ": او در پاسخ ايمري نوشت. قاجار حمايت نخواهند كرد
 ايدن به هارولد 27".آورم اي قديمي را به ياد نمي   سلسله'بازگشت'موردي از 

كه يكي از "ترديد دارد ن هم كه هوادار خاندان قاجار بود نوشت سولنيك
 و دوست "قابل توجهي برخوردار باشدبومي شاهزادگان قاجار از حمايت 

                                                 
26 . Leo Amery to Anthony Eden, 16 May, E 2583, FO 371/27196.  
 
27 . . Foreign Office, Anthony Eden to Leo Amery, 18 August 1941, E 4586/3691, 
FO 371/27197. 
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وظيفة دشواري را بر دوش نامزدي بگذارد كه در پي برخورد با نخستين "ندارد 

 وليعهد كنوني خاندان پهلوي، همان گونه كه.... ها شكست بخورد مخالفت
هايي دارد و اگر الزم باشد رضاشاه به شكلي از ايران برود كه تمام  گفتيد، مزيت

ولي من . اي باشد افراد خانواده را با خود نبرد اين مرد جوان هم شايد گزينه
 به 28".آيد كنم ما بايد دست خودمان را باز بگذاريم و ببينيم چه پيش مي فكر مي

 خاندان پهلوي با يكي از افراد خاندان هر حال موضوع جايگزيني يكي از افراد
 باز هم مطرح شد، هر چند حميد پسر 1330 و اوائل 1320قاجار در دهة 

حسن كه مدعي تاج و تخت بود، نام دروموند را براي خود برگزيده، در ناوگان 
نويسي كرده و با پذيرش تبعيت انگليسي ماية حيرت نيكلسون  بازرگاني نام

 وجود اين كه اين شاهزادة قاجار را براي سمت شاهي نيكلسون با. شده بود
اين كه چگونه ممكن است شاه شاهان "كرد به ايدن نوشت  ايران توصيه مي

اهميتي به دودمان خود ندهد در حدي كه وليعهد او اجازه يابد به عضويت 
ناوگان بازرگاني انگستان در آيد و به زباني جز انگليسي سخن نگويد براي من 

   29".رك نيستقابل د
  

***  
  راموضع ايران) 1941 ژوئن 22 (1320حملة هيتلر به شوروي در اول تير 

. همه، از جمله شاه، در انتظار پيروزي سريع آلمان بودند. در جنگ تغيير داد
 كه خطوط ارتباطي و حياتي است هدف از اين حمله اين ه بودچرچيل گفت

يش از آن كه امريكا وارد جنگ شود اقتصادي و نظامي بريتانيا را قطع كنند و پ

                                                 
28 . Eden to Nicholson, 18 August 1941, E 4594/3691, FO 371/27197. 
29 . Nicholson to Eden, 8 August 1941, E 4594, FO 371/27197. 
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كرد هدف بعدي هيتلر ايران  رضاشاه تصور مي. آن كشور را شكست دهند
خواست كنترل نفت قفقاز، ايران و عراق را در دست گيرد و  است؛ هيتلر مي

رضاشاه . بعد از ايران و افغانستان به عنوان پلي براي رفتن به هند استفاده كند
طرفي مطلق ايران را اعالم  ود در مسكو، دستور داد بيبه محمد ساعد، سفير خ

 بيش از حد ، شوروي در ايرانسفير جديد اتحاد ،30او به آندره اسميرنوف. كند
به او ويژه  به با او بيش از آنچه معمول بود گفتگو و نشان ميداد ولطف 

كرد كه همواره مشتاق بوده است كه مناسباتي خوب، سازنده و  يادآوري مي
گفت مايل است هر گونه سؤتفاهمي  مي. رمانه با اتحاد شوروي داشته باشدمحت

زماني كه اسميرنوف . را كه در گذشته بين دو كشور وجود داشته كنار بگذارد
ابراز داشت كه شوروي نيازهايي استراتژيك دارد كه ايران قادر به برآوردن 

 ايران مجراي حمل  به احتمال اين كهاي بود  تلويحاً اشارهاين آنهاست، و 
هاي مورد نياز شوروي شود، شاه پاسخ داد هر كاري كه در توانش باشد  سالح

  31.طرفي ايران نقض نشود دهد به اين شرط كه بي انجام مي
  

. در اين زمان ايران بار ديگر در برابر شوروي و انگلستان تنها مانده بود
حد و حدودي با حفظ  و مي خواستقرار داد رضاشاه خود را در كنار متفقين 

در تير ماه ايدن سياست انگلستان در برابر ايران . طرفي به آنها ياري رساند بياز 
ارتقاي سطح رفاه ) 2حفظ استقالل كامل ايران، ) 1را به شرح زير اعالم داشت 

حفاظت از آزادي ايران در برابر اعمال نفوذ نابجاي هر قدرت ) 3ايران، و 
ان حتي روابط تجاري خود با ايران، از جمله صدور  بنا شد  انگلست32.خارجي

وسائل الزم براي هواپيماها، را ادامه دهد، البته به اين شرط كه ايران آلمان را 

                                                 
30 . Andre Smirnov 

.8. انتظام، پيشين، ص. 31  
32 . Foreign Office to Tehran, 14 July 1941, No: 382, FO 371/ 27196 
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هيچ ترديدي نيست كه هر گاه به ": ايدن به بوالرد تلگراف زد كه. بيرون براند

ود ايران يا در نظمي، يا در خ براي ايجاد بيآلماني در ايران نظر الزم آيد افراد 
پادشاه [دولت اعليحضرت . آيند به خدمت آلمان در مي كشورهاي همسايه،

كاهش ... از اين وضع بسيار ناراضي است و شما بايد اهميت حياتي ]انگلستان
اند در آنجا بمانند، به دولت  شديد شمار افراد آلماني در ايران را، كه اجازه يافته

ع خود شما بايد بگويم كه ما مايليم چهار براي اطال. آن كشور گوشزد كنيد
كنيم شما  تصور مي. پنجم افراد آلماني ظرف يك ماه ايران را ترك كنند

  33".كنند كنترل كنيد توانيد تعداد دقيق افرادي را كه ايران را ترك مي مي
  

بدون اين كه به نظر رسد  شاه پيش از آن به دولت خود دستور داده بود
تواند   هر تعداد آلماني را كه مي،فقين قرار گرفته استكامالً تحت نفوذ مت

هاي خشمناك مقامات آلماني  تا همين جا هم رضاشاه باعث واكنش. اخراج كند
دانست درست  شده بود؛ حاال كه هر دو اردوگاه به او فشار آورده بودند، نمي

مطبوعات هر دو گروه برخوردي ناگزير بين ايران و . چه واكنشي نشان دهد
 تير از بوالرد 19منصور، نخست وزير، در روز . كردند بيني مي متفقين را پيش

بوالرد به او قول داد كه هيچ فشاري در مورد . در اين زمينه توضيح خواست
طرف  ايران بي": براز داشت و اآيد طرفي ايران بر اين كشور وارد نمي نقض بي

انگلستان براي حل اين  مقامات 34".از نظر استراتژيكي به سود متفقين است
ها در ايران براي آيندة  آيا جاخوش كردن روس: مسئله به وقت نياز داشتند

هندوستان عاقالنه بود، و آيا با وجود رضاشاه در رأس قدرت امكان آزادي 

                                                 
.همان. 33  
326: 1روزشمار، . 34  
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 پس از حملة هيتلر به شوروي، ايدن ناچار به  كميعمل در ايران وجود داشت؟
در نشان دادن ضعف  اتهام ليس در برابرانگدولت قبلي هاي  دفاع از سياست

.  هند آن را مطرح كرد]انگليس در [ شاه شد، اتهامي كه به ويژه دولتمقابل
هرگز مسئلة تأمين ". استلندنايدن گفت اين برداشتي نادرست از نيات 

رضايت شاه در سياست اتخاذ شده در مورد ايران مطرح نبوده است، ولي پيش 
 اطمينان پيدا كنيم كه  استه به خصومت انجامد، الزماز اقدام به هر عملي ك

پس از آنكه ... هاي دشمن موجود است  براي مقابله با واكنشكافي نيروي
 در اختيار دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان قرار گرفت، ديگر نيروي كافي

 ايدن 35".هيچ ترديدي در مورد اعمال تمام فشارهاي الزم وجود نخواهد داشت
اي كه دولت هندوستان توصيه  لت اعتقاد ندارد كه تحريم، به گونهنوشت دو

  :او اظهار داشت. كند، سودمند است مي
  

 آهن سراسري براي ارسال ملزومات به روسيه است، كه اگر راه والدي نكتة مهم استفاده  از راه
است ولي امكان نمايي ممكن  اين كار با قدرت. كند وستوك مسدود يا خطرناك باشد، ضرورت پيدا مي

اي همزمان با اشغال شمال ايران توسط روسيه باشد، كه دولت  دارد مستلزم عمليات نظامي گسترده
رسد اين وضع دليلي است براي اين كه تمام تالش  به نظر مي. با آن به شدت مخالف استهندوستان 

   36.نه به دست آوريمخواهيم در وهلة نخست به صورت دوستا خود را به كار گيريم تا هر چه را مي
  

در پايان تير ماه، مقامات انگليسي تصميم گرفتند كه به احتمال زياد به 
. مسئله اين بود كه از كجا و چگونه اين كار صورت گيرد. كنند ايران حمله مي

ايمري به ايدن نوشت كه بسيار خشنود است از اين كه تمام مقدمات نظامي 
 فراهم آمده است و "ان در نيمة ماه مردادبراي حمايت از اتمام حجتي به اير"

                                                 
35 . Eden to Government of India, 23 July 1941, No: 382, FO 371/27196. 
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شاهزاده حسن در اينجا مدعي احتمالي تاج و "باز هم به ايدن يادآوري كرد كه 

هندوستان پيش از اين دستور داده بودند كه از  نيروهائي به 37".تخت شاه است
شد و حتي به هزينة  عراق بايد به دقت كنترل مي. به سوي عراق حركت كنند

گرفت تا كامالً همكاري كند و به عنوان سكوي پرش براي  اش ميايران پاد
ها به سوي  سيلي از درخواستاكنون . حمله به ايران مورد استفاده قرار گيرد

داد  دولت ايران همچنان به انگلستان و شوروي اطمينان مي. رضاشاه سرازير شد
 ايران را كه در هيچ شرايطي به باقي مقامات آلماني اجازة دخالت در امور

آلمان گزارش داد كه خبرگزاري  مرداد 13در تاريخ . فايده بود دهد، ولي بي نمي
اند و بقيه هم وقتي   نفر دستيار فني آلماني ايران را به قصد تركيه ترك گفته60

زمان مطبوعات  در اين. كنند مدت رواديدشان تمام شود ايران را ترك مي
 22در روز . اي زودهنگام كردند حملهبيني  انگستان و شوروي شروع به پيش

مرداد شوروي به انگلستان خبر داد كه آمادة حركت به سوي ايران است ولي 
 مرداد بوالرد و اسميرنوف 24 در روز 38.خواهد با بريتانيا هماهنگ باشد مي

وزير امور خارجة وقت، جانشين اتمام جحت ديگري را تسليم جواد عامري، 
دولت اعالم داشت كه فقط .  افراد آلماني از ايران شدندكردند و خواستار اخراج

اند كه همگي دستيارهايي فني هستند كه در   نفر آلماني در ايران باقي مانده470
اين تعداد آلماني "عامري اعالم كرد كه . كنند هاي فني و صنعتي كار مي رشته

  39".آيند به هيچ وجه تهديدي براي امنيت متفقين به شمار نمي
  

                                                 
37 .Amery to Eden, 31 July 1941, E 4276, FO 371/27196 

.171: 1گاهنامه، . 38  
.172-171: 1گاهنامه، . 39  



  
 

  زندگي و زمانه شاه  128

التحصيلي دانشجويان دانشكدة   مرداد، شاه در مراسم فارغ29 روز در
افسري به افسران گفت كه ممكن است امسال نتوانند از مرخصي معمول و 

ولي پس از آنكه علت را فهميدند سرشار از غرور .  خود استفاده كنندةساليان
ري فداكانيازي نيست كه موقعيت بحراني امروز خودمان و اهميت "مي شوند 

از نظر من فقط گفتن همين نكته كافي .  به شما خاطر نشان كنمبراي كشور را
است كه ارتش و افسران بايد كامالً اين بحران را كه كشور ما امروز با آن روبرو 

 به  محرمانه مرداد ايدن تلگرافي28 در روز 40".است در نظر داشته باشند
شرايط مندرج در پاسخ ايران  كه ظامي و غيرنظامي انگلستان فرستادرهبران ن

پذيرفتني نيست و با همكاري مقامات آلمان تدوين شده است تا اتالف وقت "
ها آمادگي همكاري  ي كه روسكنند و اقدام نظامي بايد هر چه زودتر و در زمان

 مرداد يا پس از آن صورت 31 اين حمله بنا بود در روز 41". آغاز شوددارند
 ايران نياز داشتند ولي ايدن نوشت يآهن سراسر  راه به در حقيقتمتفقين. گيرد

در آغاز بايد به عموم مردم اعالم كنيم علت اقدام ما در اصل نياز به از بين "
اگر بعدها عمليات نظامي در حدي چشمگير . بردن نفوذ آلمان در ايران است

اه توانيم به اين بهانه توجيه كنيم كه داريم ر گسترش يافت اقدام خود را مي
 مرداد رضاشاه 31 در روز 42".كنيم ارتباطي خود با روسية شوروي را حفظ مي

فرمان داد كه افراد تبعة آلمان كه به داليل فني مورد نياز نيستند از كشور اخراج 
  .  شهريور انگلستان و روسيه به ايران حمله كردند3روز . شوند

  
***  

                                                 
.173: 1گاهنامه، . 40  

41 . Secretary of State to Government of India, etc., 21 August 1941, EXT 5074 
1941, FO 371/27197. 
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 و براي پسرش آخرين روزهاي جلوس رضاشاه بر تخت سلطنت براي او

رضا شاه دربارة جنگ با مقامات دولت، فرماندهان نظامي و . بسيار تلخ بود
از نمايندگان مجلس مذاكره كرده و به اين نتيجه رسيده بود كه اين حمله رخي ب

سياست او اين . آيد براي ايران خطرناك است، ولي تهديدي آني به شمار نمي
او تعبير اما . طرفي ايران را هم حفظ كند بود كه با متفقين كنار بيايد ولي بي

مشكل اصلي خود . ها كرده بود ويژه انگليسي ها و به نادرستي از سياست روس
آمد  كرد يا از دستش بر مي او با شخصيتي كه داشت هر چه مي. رضاشاه بود

  .كرد هاي متفقين را برآورده نمي خواسته
  

وضوع حمله به ايران را ها نخستين كساني بودند كه به طور رسمي م روس
 ،لندن سفير شوروي در ،43يسكيادر روز اول تير ايوان م. مطرح كردند

درخواست مالقات با ايدن را كرد و به او گفت دولتش آمادگي دارد همراه با 
توانستند  دو كشور مي. بريتانيا مقدمات حملة نظامي به ايران را فراهم كند

هاي خود را عنوان كنند و اگر  خواستهنخست نفرات خود را گرد آورند، سپس 
ها  يسكي گفت درخواستام. هاي آنها موافقت نشد وارد عمل شوند با خواسته

نخست، همان گونه كه بريتانيا اظهار داشته بود، اخراج ": بايد به شرح زير باشد
ها؛ دوم، حق عبور آزادانة نفرات روسي و تجهيزات جنگي در تمام  آلمان
اصرار ما " ايدن وانمود كرد كه اين درخواست دوم با ".ايران يآهن سراسر راه

 "ها را اخراج كند طرفي كامل آلماني مبني بر اين كه ايران بايد به دليل نياز به بي
 شايد دشوار باشد كه همزمان از دولت ايران .آيد به سادگي جور در نمي

بگذارد كه با بخواهيم تسهيالتي را در اختيار اتحاد شوروي و شايد خود ما 

                                                 
43 . Ivan Maisky 
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طرفي ظاهري سوئد در   موضوع بي، به قياس،يسكيام ".طرفي منافات دارد بي
عين اينكه تسهيالت زيادي در مورد عبور افراد آلمان در اختيار آنها گذاشته 

  پيشنهاديايدن پذيرفت كه سوئد مثال خوبي در مورد رويه. مطرح كرد  رااست
   44.ش حرف بزنداست و قول داد در اين باره با همكاران

  
 يك، مايل نبودند قواي شوروي در  به هر حال نه ايدن و نه چرچيل، هيچ

در حالي كه پيمان شوروي و آلمان هنوز پا بر جا بود، . ايران ريشه بدوانند
 به بوالرد عمداً ايدن .ه بود مخالفت كردايدهدولت هندوستان به شدت با اين 

بوالرد هم، به نوبة خود، با .  موضوع را با رضاشاه در ميان بگذاردنداددستور 
ه در مدت يك سال و نيمي كه او در ايران بود، ب. شاه ميانة خوشي نداشت

بر .  كه او فردي منزوي است و مي انديشيدودندرت با شاه مالقات كرده ب
  اكنون، بوالرد ابراز داشته وليعهد در مورد جنگ كه گفته مي شديعقايداساس 

كنند آلمان شكست ناپذير  به اين نتيجه رسيده بود كه شاه و وارث او گمان مي
اصرار شاه . است و تا حدودي به همان دليل گرايش به هواداري از آلمان دارند

تصويري .  دريافت حق اميتاز بيشتر براي نفت هم بوالرد را دلگير كرده بودبر
كرد، تصوير   القا مي به ديگران وساخته بود از شاه در ذهن خود  اينككه او

كمي بعد كه شاه . خلق و فاسد بود كه مردم از او متنفر بودند ديكتاتوري كج
يد خود ابراز احساسات ها را كه براي شاه در تبع تبعيد شد بوالرد ايراني

 بوالرد و وزارت امور خارجة انگلستان 45.خواند" ملتي فرومايه"، كردند مي
. رفت كردند كه شاه ممكن است استعفا ندهد ولي به هر حال او بايد مي فكر مي

جانشيني شاهزادة قاجار به نظر آنها عملي نبود، مگر اينكه يكي از بلندپايگان 

                                                 
44 . Foreign Office to Moscow, 1 August 1941. No: 945, FO 371/ 27196. 
 
45 . From Tehran to Foreign Office, 25 October 1941, No: 1037, FO 371/27248. 
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كردند كه  وليعهد گزينة بدي نبود اما آنها تصور مي. كرد بومي از او حمايت مي

پس از بركناري رضاشاه، كنار آمدن با هيچ يك از افراد خاندان پهلوي آسان 
در اوائل مرداد بوالرد توصيه كرد كه كمك مالي انگلستان به ايران به . نيست
يدن اي تنظيم و عرضه شود كه بين شاه و دولت تفرقه ايجاد كند، ولي ا گونه

   46.پس از تأمل بيشتر به اين نتيجه رسيد كه اين كار عملي نيست
  

***  
وزير امور خارجه، جانشين علي منصور، نخست وزير، و جواد عامري ،

) به ترتيب نمايندگان انگلستان و شوروي(مخاطبان ايراني بوالرد و اسميرنوف 
در ايران . كرد يطرفي را به دقت رعايت م به گفتة منصور ايران اصول بي. بودند
افزون بر اين . رفتند ها به هيچ روي تهديدي براي متفقين به شمار نمي ي آلمان
ها تنها بيگانگاني نبودند كه در ايران حضور داشتند، افراد بسياري از  ي آلمان
در واقع . ها هم بودند ها، و انگليسي ها، عراقي هاي ديگر مثل هندي مليت

ها داشتند و از جمله تعداد، نام  امل در مورد آلمانيمقامات انگليسي اطالعاتي ك
دانستند، و با توجه به مراقبت و هوشياري  و دليل حضور آنها در ايران را مي
ند كه افراد آلماني به هيچ روي تهديدي ستندا ايران مقامات انگلستان حتماً مي

 كه ديري نگذشت كه دولت ايران تشخيص داد. روند براي آنها به شمار نمي
ها  شايد داليل ديگري براي فشار متفقين وجود دارد و تمركز بر حضور آلماني

شاه به منصور و عامري . در ايران فقط سرپوشي براي آن نيت پنهاني است
آنها . دستور داد اين پرسش را با نمايندگان انگلستان و شوروي در ميان بگذارند

                                                 
:نگاه كنيد به مراسالت بين بوالرد و وزارت امور خارجه. 46  

Numbers 523T 512T 524T, 11 August 1941, FO 371/27197. 
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متفقين از سياست : مان بودچنين كردند، ولي به گفتة منصور پاسخ همچنان ه
منصور . ها در ايران مسئلة اصلي بود طرفي ايران راضي بودند؛ حضور آلماني بي

به سفير ايران در لندن دستور داد همين پرسش را با ايدن، وزير امور خارجه، 
  .پاسخ همان بود كه منصور از بوالرد شنيده بود. در ميان بگذارد

  
در . كرد فت پاسخي منطقي پافشاري ميشده بود و بر دريان قانعشاه 

هاي   ايران با وجود زيانكه شايدروزهاي مياني ماه مرداد منصور از شاه پرسيد 
ها بخواهد كه   از آلماني مجبور استاقتصادي و مالي كه متحمل خواهد شد،

شاه در آغاز تمايلي به اين كار نداشت ولي كمي بعد . همگي ايران را ترك كنند
، كاردار آلمان، رفتند و موضوع 47 منصور و عامري نزد اروين اتل.رضايت داد

او موافقت كرد وضع بغرنج و استدالل ايران را با . را با او در ميان گذاشتند
نگاري اتل به اطالع  پس از مقداري نامه. دولت متبوع خود در ميان بگذارد

به مناسبات منصور رساند كه دولت آلمان درخواست ايران را پذيرفته است و 
اين موضوع مطابق ": نمايندة آلمان افزود. دهد دوستانة خود با ايران ادامه مي

مقامات بريتانيا و شوروي . شود ولي اين پايان كار نيست ميل ايران حل مي
  ".شود هاي ديگري دارند، كه با اين كار عملي نمي برنامه

  
 اطالع دو نماينده شاه از نتيجة كار خرسند بود و به منصور دستور داد به

برساند كه اكنون كه دولت ايران توافق آلمان را در مورد خروج تمام افراد 
منصور . ماند آلماني به دست آورده است، ديگر دليلي براي مشاجره باقي نمي

به عامري و حميد سياح، مدير سياسي وزارت امور خارجه، دستور داد موضوع 

                                                 
47 . Ervin Etel 



    
  
 

 133 برتخت شاهي نشستن 

  
سياح نتيجه را به صورت مكتوب به . انندرا به اطالع بوالرد و اسميرنوف برس

  :اطالع منصور رساند
  

  ) 1320مرداد  (1941 اوت 11
  جناب منصور
  نخست وزير

  
 6االمر، در ساعت مقرر به سفارت شوروي در زرگنده رفتم تا پاسخ يادداشت  حسب

به دليل كسالت . اوت را به اطالع اسميرنوف، سفير شوروي، در مملكت شاهنشاهي برسانم
. قاي اسميرنوف، آقاي نيكواليوف، كنسول سياسي سفارت مرا به حضور پذيرفتآ

االمر، به او گفتم كه با توجه به اين كه سفارت يادداشتي مكتوب براي دولت  حسب
طرفي  شاهنشاهي ارسال داشته است، دولت شاهنشاهي هم باالجبار بر اساس مقررات بي

ت شاهنشاهي رسماً به من مأموريت داده به هر حال دول. دارد پاسخي مكتوب عرضه مي
است كه شفاهاً به عرض شما برسانم كه به منظور از ميان بردن هر گونه سؤتفاهم دولت 
ايران تصميم گرفته است تمام افراد آلماني تحت استخدام خود را ظرف دو هفته از ايران 

ها ظرف اين مدت  مانيآيا شما اطمينان داريد كه آل" : آقاي نيكواليوف پرسيد. اخراج كند
   48.امضا حميد سياح.  من پاسخ دادم كه مطمئن هستم"كنند؟ ايران را ترك مي

  
سفارت آلمان در تهران از دولت درخواست كرد كه به ادارة پليس دستور 
دهد در صدور رواديد خروج براي اتباع آلماني تعجيل كند و از سفارت تركيه 

به هر حال تمام . ر همين كار را بكندهم بخواهد در مورد صدور رواديد عبو
 1320 شهريور 3 صبح 4در ساعت ": نويسد منصور مي. فايده بود اين كارها بي

                                                 
. ، صص)1986 (1365 ويراستار ابراهيم صفايي، لس آنجلس، رضاشاه در آينة تاريخ،علي منصور، خاطره، در . 48

389-388.  
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سفراي شوروي و بريتانيا، بدون هيچ گونه اطالع قبلي، به خانة من آمدند و 
هايي مبني بر نگراني كشورهاي خود از مسائلي كه پيش از اين با  يادداشت

ها آنها به  در آن يادداشت. اند، تسليم كردند  پاسخ گفته شدهاحترام و اطمينان
احتمال اقدام نظامي متعاقب سخن گفته بودند،در حالي كه در همان زمان 

دفاع مرزي ايران را از هوا و زمين آغاز كرده  حمالت نظامي به شهرهاي بي
ي به سابقة متفقين، يعني حمله بدون هشدار قبل  منصور به رفتار بي٤٩".بودند

. اند انجام داده است، اعتراض كرد طرف كه هر چه را از او خواسته كشوري بي
او از متفقين خواست عمليات خود را متوقف كنند تا ايران بفهمد آنها واقعاً چه 

نمايندگان دو كشور اين درخواست را نپذيرفتند و فقط گفتند آنها . خواهند مي
  .د ابالغ خواهند كرداظهارات منصور را به كشورهاي متبوع خو

  
 صبح منصور به عامري خبر داد و دو نفري به كاخ 4:30در ساعت 

 پرسيد. شاه مبهوت شده بود. تابستاني سعدآباد رفتند تا به شاه گزارش دهند

او به عامري دستور داد كه سفراي انگلستان " اند؟ چرا؟ هيچ دليلي ارائه كرده"
طول كشيد تا عامري سفرا را از مدتي . و شوروي را به حضور او بياورد

. رختخواب بيرون بكشد؛ ولي سرانجام هر سه به حضور شاه شرفياب شدند
اند؟ عامري پرسش  شاه به عامري دستور داد از آنها بپرس چرا اين كار را كرده

شاه را براي بوالرد ترجمه كرد و او هم كه اندكي روسي بلد بود آن را براي 
 سفير، پس از بحثي كوتاه به زبان روسي، آنچه را قبالً دو. اسميرنوف تكرار كرد

شان  هاي متبوع دانستند كه دولت آنها فقط مي: به منصور گفته بودند تكرار كردند
من ". شاه عصباني بود. ها را تسليم كنند به آنها دستور داده بودند يادداشت

ا به اين من بايد بدانم چرا نيروهاي شم. هاي خاص خودم را دارم مسئوليت

                                                 
.389-390. همان، صص. 49  
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حمله به كشوري ديگر . ايد شما به ما اعالم جنگ نكرده. اند كشور حمله كرده

اي  مستلزم اعالم جنگ است، اعالم جنگي منطقي، ولي ما مناسبات حسنه
شما اين را هم ". دانيم ما نمي. پاسخ همان بود" پس دليلش چيست؟. داشتيم
 جا آورم؟ من بايد بدانم كه آيا دانيد كه من وظايفي دارم كه بايد آنها را به نمي

اگر درخواستي داشتيد چرا . اين ممكن نيست. كشورم در حال جنگ است يا نه
كرد تأكيد داشت كه بوالرد  ها را ترجمه مي عامري كه اين گفته" به ما نگفتيد؟

شما بايد به او پاسخي . كند شاهنشاه از شما سئوال مي": به آنها پاسخ گويد
پس از صحبت با اسميرنوف سرانجام گفت به عقيدة آنها مسئلة بوالرد " .بدهيد

ها را از ايران  من تمام آلماني": شاه گفت. ها در ايران مطرح است حضور آلماني
سفرا بار ديگر با هم تبادل نظر كردند و سپس براي " بعد چي؟. كنم اخراج مي

هاي مطبوع خود و بازگشتن با پاسخي مناسب وقت  مشورت با دولت
 گفته بود كه متفقين ، همان روز صبح مولوتوف به ساعد، سفير ايران50.خواستند

ها هيچ اقدامي  به اين دليل به ايران حمله كردند كه ايران براي اخراج آلماني
 را اساس اقدام شوروي دانسته بود و اظهار 1921 قرارداد 6او مادة . نكرده بود

مان، نيروهاي شوروي ايران را داشته بود كه به محض جلوگيري از تهديد آل
   51.كنند تخليه مي

  
، شاه .همان بعدازظهر، منصور آنچه را رخ داده بود به اطالع مجلس رساند

هم تلگرامي به فرانكلين روزولت، رئيس جمهور امريكا، فرستاد و از او 
ها احترام زيادي  ايراني. درخواست كرد براي برقراري صلح ميانجيگري كند

                                                 
.278-280.جواد عامري، ويراستار صفايي، پيشين، صص. 50  
.174: 1گاهنامه، . 51  
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ها قائل بودند، كه بخشي از آن ناشي از رفتار مثبت لويي گوته  ييبراي امريكا
نشين  ، سفير اياالت متحده، و كارهاي خيرية خانم دريفوس در زاغه52دريفوس

ها يا   به هر حال دريفوس ميانة خوشي با بريتانيايي53.هاي جنوب تهران بود
اياالت ها نداشت و ديري هم نگذشت كه مناسباتش با نيروهاي نظامي  روس

منصور معتقد بود كه . هايي روبرو شد متحده در خليج فارس با دشواري
ها دست به دست هم دادند تا دريفوس را از امور مربوط به  ها و روس بريتانيايي

 54.جنگ دور نگهدارند و كمي بعد كاري كردند كه او از ايران منتقل شد
 پاسخي عاري از تعهد به روزولت هم كه در جريان امور قرار گرفته بود، فقط با

شاه ايران اطمينان داد كه استقالل ملي ايران و تماميت ارضي اين كشور رعايت 
همان . مورد پرسش قرار گرفت  شديداّچهار سال بعد اين اطمينان. شود مي

، اگر اياالت متحده در چند مورد اشاره كردگونه كه بعدها جورج لنچاوسكي 
توانست مانع از بروز بسياري از رخدادهاي  يم"كرد،  موضع خود را روشن مي

  ٥٥".ناگوار شود
  

***  
هاي يك و دو از پايتخت بيرون  ركلش. رضاشاه فرمان بسيج عمومي داد
نگ فرماندهي كل قوا در ستاد ج. گرفتندرفتند و در اطراف آن موضع دفاعي 

 ستاد ارتش، رئيس عزيزاهللا ضرغامي، لشكر سرباشگاه افسران، به فرماندهي
ولي روشن بود كه جنگ . افراد ذخيره به خدمت فرا خوانده شدند. تشكيل شد

بس يكجانبه  در روز چهارم شهريور شوراي جنگ پيشنهاد آتش. فايده است بي

                                                 
52 . Louis Goethe Dreyfus 
53 . George Lenczowski, Russia and the West in Iran, Westport, Connecticut, 
Greenwood Press, 1949, pp. 281-283. 

.391. ص. پيشين. ابراهيم صفايي. 54  
55 . Lenczowski, Op. cit. p. 283. 
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آن روز عصر شاه اعضاي هيئت دولت را به كاخ . داد و شاه هم تأييد كرد

هرچه از ". سعدآباد فرا خواند و اعالم داشت كه قصد دارد استعفا بدهد
بار در  آمد كرديم تا مانع از در گرفتن اين جنگ شرارت مان بر مي دست

 هيچ دليل ديگري براي اين اقدام حاد آنها وجود ندارد جز  .مان شويم سرزمين
خواهند نظام ما را از بين ببرند و جلوي پيشرفت ما را بگيرند كه با  اين كه مي

ل قضيه اين است كه آنها مرا دشمن اص. ايم كار و تالش فراوان به دست آورده
من مايل نيستم علت . ام دانند زيرا از اين سرزمين حفاظت كرده خود مي

بنابراين تصميم . خصومت نسبت به كشور و ملتم و ماية بدبختي آنها شوم
اي  او سپس به منصور نگريست و به او گفت بيانيه" .ام استعفا بدهم گرفته

   56.جلس اعالم گرددمناسب را تنظيم كند تا به م
  

وزرا گفتند . اعضاي هيئت دولت به اتفاق آرا با اين تصميم مخالفت كردند
تصميم شاه در مورد استعفا برخالف تمام اقداماتي است كه او براي ساختن 

زند و حتي   استعفاي او به منافع ملي ايران لطمه مي. كشور انجام داده است
 شاه از آنها خواست با يكديگر مذاكره و .اندازد استقالل كشور را به خطر مي

اعضاي  .دهد آنان را گوش مي" نظر سنجيدة"گفتگو كنند و سپس در ديداري
اي تشكيل دادند و به بحث دربارة اين  هيئت دولت فوري در كاخ جلسه

 شاه و سپس در حضور. موضوع پرداختند و دوباره به همان نتيجه رسيدند
استعفاي شاه در اين : ئت وزرا را اعالم كردوليعهد منصور نتيجة مشورت هي

 به اين نتيجهدولت هيئت  اما، با توجه به وقايع اخير،. زمان به نفع ملت نيست
او و همكارانش .  اجازة شاه براي استعفا دادن را كسب كندرسيده بود كه

                                                 
.392. ؛ صفايي، پيشين، ص329: 1؛ روزشمار، 174: 1گاهنامه، . 56  
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. اما اكنون شرايط آشكارا فرق كرده بود. طرفي را دنبال كرده بودند سياست بي
كرد كه از موقعيتي بهتر براي مذاكره با   بايد دولتي جديد را منصوب ميشاه

همچنين الزم بود شورايي از دولتمردان . هاي متجاوز برخوردار باشد دولت
شد تا به بررسي عميق وضعيت موجود بپردازند و در مورد  تر تشكيل مي مسن

ايان گفت شاه به اين سخنان گوش داد و در پ. سياست نظر مشورتي بدهند
 صبح روز بعد، پنجم 57.كند بزودي هيئت دولت را از تصميم خويش آگاه مي

. شهريور، شاه به اطالع منصور رساند كه فعالً تصميم گرفته است استعفا ندهد
بعدازظهر همان روز هيئت دولت را فرا خواند تا دربارة دولت بعدي با آنان 

 را براي سمت نخست رضاشاه مجيد آهي، وزير دادگستري،. مشورت كند
وزيري پيشنهاد كرد، ولي آهي با توجه به اين كه در اين دوره دولتمردي با 

 محمد بال فاصلهتر مورد نياز است،  درخواست كرد او را معذور دارند و  تجربه
علي فروغي را براي اين سمت پيشنهاد كرد كه زماني نخست وزير شاه بود و 

. شاه تمايلي به اين كار نداشت. نايت نبودشد كه مورد ع اكنون چند سالي مي
ها از امور دولت دور مانده، احتماالً   فروغي بيمار و پير است و چون سالگفت

الدوله را براي اين   است وثوقچطور"، اطالع است از كارهاي ضروري روز بي
  مي انديشيد دليل اين پيشنهاد شايد اين بود كه" .كار در نظر بگيريم

به عرض رساندند كه وثوق در . رد مناسبات نزديكي با انگلستان داالدوله وثوق
وزرا قول دادند تمام تالش خويش را به كار گيرند تا . خارج از كشور است

كشور به تجربه، اعتبار و وقار او . آميز باشد نظارت و مباشرت فروغي موفقيت
زام داشت تا فروغي شاه نصراهللا انتظام، رئيس تشريفات دربار، را اع .نيازمند بود

وقتي آن مرد محترم و سالمند را به حضور رضاشاه آوردند، . را به دربار بياورد
فروغي از " .ايد ند پير نشده بودشما آن قدر كه به من گفته"اظهار داشت شاه 

                                                 
.393-394، پيشين، صفايي. 57  
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فروغي . وخامت اوضاع باخبر بود و پيشنهاد شاه را بدون چون و چرا پذيرفت

ملت ما را براي چنين ": ان و پسرانش گفتدر مورد تصميم خود به برادر
 همان روز  ٥٨".روزهايي پرورده است و بر ما فرض است كه خدمت كنيم

بعدازظهر نخست وزير انتصابي با وزراي موجود نخستين جلسة خود را در 
بس را به  هيئت دولت از نو تصميم گرفت آتش. حضور شاه برگزار كرد

ط آن با سفراي انگلستان و شوروي مذاكره صورت يكجانبه اعالم و دربارة شراي
   59.كند

همان روزي كه فروغي به سمت نخست وزيري منصوب شد، سفير 
انگلستان و وزير امورخارجة شوروي به ساعد، سفير ايران در اتحاد شوروي، 

 او كسي نيست كه متفقين براي تاج  قانونيگفتند كه رضاشاه بايد برود و وارث
تر به اين  هاي جوان احتمال دارد يكي از شاهزاده. اند رفتهو تخت ايران در نظر گ

اي كه متفقين از ميان دولتمردان  السلطنه منظور برگزيده شود تا در كنار نايب
ساعد اظهار داشته بود كه . كنند، حكومت كند ايراني مورد نظر خود انتخاب مي

سي غير از وليعهد پذيرند كه شاه آينده ك دهد و نه مردم مي نه قانون اجازه مي
ساعد موضوع را به اطالع . باشد و به نفع متفقين است كه وليعهد پادشاه شود

 فروغي رساند و از او تقاضا كرد مقدمات جلوس وليعهد به تخت شاهي را
   60. فراهم آوردسريعاً

                                                 
از مجموعهة تاريخ شفاهي ايران، دانشگاه هاروارد، خاطرات محمود فروغي، ، )ويراستار(حبيب الجوردي . 58

.43. ، ص2003  
، در "نگاهی به واپسين روزهای سلطنت رضاشاه پهلوی و محمدرضا شاه پهلوی"مصطفي الموتي . 59

، 220-244. ، صص58شمارة رهاورد،   
-229. ، پيشين، صصرهاورددر ..." آخرين روزها" به نقل از مقالة الموتي، خاطرات ساعد،صفايي، ابراهيم . 60

228.  
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 ديگر اثري از انضباط نظامي باقي نمانده 1320 شهريور 8تا فرا رسيدن 

، برخي از  نيروي هوايي براي كودتا ناكام ماند چند افسرشدر آن روز تال. بود
شوراي عالي جنگ . آن ها، اما، توانستند با دو هواپيماي كوچك فرار كنند

تصميم گرفت تمام احضار شدگان به خدمت سربازي را مرخص كند و اين 
ها  سربازان، در سراسر كشور، پياده به جاده. ها ابالغ كرد دستور را به سربازخانه

او افسراني را . شاه مبهوت شده بود. هجوم بردند تا به روستاهاي خود بازگردند
او . كه اين فرمان را صادر كرده بودند فرا خواند و آنها را به خيانت متهم كرد

 و سرتيپ علي ،قول داد شخصاً سرلشكر احمد نخجوان، كفيل وزارت جنگ
 اعدام كند ن اصلي بودند كه به زعم وي مجرماراارتش،  2 رئيس ركنرياضي،

  همان روز شاه 61.و فقط ميانجيگري پسرش او را از اين كار منصرف كرد
فريدون جم، داماد خود، را احضار كرد و به او دستور داد فرزندانش را به 

  .فقط وليعهد در تهران ماند. اصفهان ببرد
  

***  
برو شده شد، با واقعيتي سخت و نامنتظر رو وليعهد، كه به زودي شاه مي

ها، خودخواهي و  او ظرف چند روز گذشته چيزهاي زيادي دربارة آدم. بود
گير بود، ولي هميشه  پدرش در رفتار با ديگران سخت. وفاداري آموخته بود

ترسيدند، و  شناخت از پدرش مي اما تمام كساني كه وليعهد مي. نامهربان نبود
رد خشن تحت تأثير قرار داده اين حالت طبيعتاً احساس او را هم نسبت به آن م

: درباريان به او گفته بودند كه پدرش فقط دو عشق در سر داشت. بود
كرد ولي دانستن اين نكته ماية  وليعهد اين حرف را باور مي. وليعهدش و ايران

                                                 
.331: 1روزشمار، . 61  
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آزرد، هر  در خشونت پدر حالتي بود كه پسر را مي. شد آرامش خاطر او نمي

وليعهد عميقاً به . ين نكته در دل خويش بودچند به ندرت حاضر به اعتراف ا
 پدرش در خواست ببيند او نمي. ن سرنوشت او بودپدرش وفادار و نگرا

  . شرايطي مشابه با چند روز گذشته به سر برد
  

پدر در طول ساليان به او گفته بود كه اعتماد كردن به افراد استثنايي در اين 
پدر گفته بود كه . رند، حماقت استگذا مورد كه پا را از حد خود فراتر نمي

اين پند هميشه در ذهن محمدرضا باقي ماند . خودش حجتي بر اين قضيه است
ها بعد، پس از آنكه تاج و تخت را از دست داده بود، بارها آن را دليل  و سال

اكنون . اين دانست كه نخست وزيري مانند بيسمارك يا ريشليو نداشته است
اعتمادي با غرايز او جور نبود، هم به اين دليل  ن گونه بي ايگي، سال22 اما، در
خالف آن را فرا گرفته بود و هم به اين دليل كه فاقد آن " لو روزه"كه در 

او در مناسباتش با . خشونت دروني بود كه الزمة اعتماد نكردن به همه است
او رضاشاه در سفرهايش . ديگران رفتاري آشكارا دموكراتيك و مهربان داشت

هايي نظامي،  هايي گوناگون، به ويژه مسؤليت برد و مسؤليت را به همراه خود مي
محمدرضا تقريباً همواره تمايلي به عطوفت و انصاف . كرد به او محول مي

. دانست پدرش، مثل بسياري ديگر، او را فردي معقول ولي مهربان مي. داشت
ز مرگش همه چيز را رضاشاه يكبار به پسرش گفته بود اميدوار است پيش ا

سامان دهد و كشوري بسامان براي او به جا گذارد كه حكومت كردن بر آن 
 در آن . تعبير نكرده بودمثبتمرد جوان اين گفته را به هيچ روي . آسان باشد

كند من  آيا او فكر مي"وقت آزرده خاطر شده بود و با خودش انديشيده بود كه 
هديه يافته بهترين  كرد مملكتي سامان فكر ميولي حاال " درخور اين كار نيستم؟
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بعدها، وقتي دوران خود او . توانست براي او به جا گذارد ي بود كه پدرش مياي
آورد كه وقتي در جلسة هيئت وزرا كنار پدرش نشسته بود  سر آمد، به خاطر مي

 در حالي كه پدرش به ظاهر به اين شدت  ممكن بودپرسيد چطور از خود مي
چنين  ، و ير همه چيز اشراف داشتكرد راد تشكيالت خود را كنترل ميتمام اف
چطور ممكن بود مقامات ارتش، بدون اطالع او، سربازان را . اي رخ دهد فاجعه

مرخص كرده باشند؟ او يكبار ديگر نزد پدرش شفاعت كرده بود تا آن دو 
الحظاتش آنها را نجات دهد، شايد به اين دليل كه خود او نادانسته با متيمسار 

هايي  آنها با محمدرضا حرف زده بودند و او هم پاسخ. را به اشتباه انداخته بود
 زماني كه مورد گرفتند و اندهان از رضاشاه دستور ميداده بود، ولي آن فرم

اگر پدرش كه با . اي به آن گفتگو نكردند عتاب وي قرار گرفتند هيچ اشاره
ترين لحظات فرمانروايي خود  ، در بحرانيدار مسؤليت بود چنين اقتداري عهده

ش وزرا را مورد توانست از پس اين كار برآيد؟ پدر اشتباه كرده بود، آيا او مي
كرد، آيا او در آينده كه از   به آنها توهين ميعتاب قرار مي داد و شايد ناخواسته

توانست خودش را  مي ،هاي مشابه در موقعيتحمايت پدر برخوردار نيست، 
  ل كند؟كنتر

  
خواهند   مي متفقين رساندند كه وليعهددر اين هنگام اين شايعه را به گوش

عبدالرضا، برادر ناتني او، را به پادشاهي گمارند، و اين حرف به روشني 
انعكاس همان مطالبي بود كه در مسكو به ساعد گفته بودند و وي با فروغي در 

 بي "هلو روز"درسة او در ، دوست دوران م62ارنست پرون . ميان گذاشته بود
 تقاضا كرد پدرش را وا دارد تا براي پيشگيري از اين او و از بود نگران اندازه

ولي اين امور ديگر به اختيار پدرش .  دست به هر اقدام الزمي بزند"فاجعه"

                                                 
62 . Ernest Perron 
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ويژه كه اعتقاد شاه به احتمال اين كه همچنان در  حاال فروغي مطرح بود به. نبود

او به وزراي خود گفته . رش ادامه دهد، روز به روز كمتر مي شدمقام شاه به كا
و فروغي هم پيش از پذيرفتن مقام نخست وزيري " هدف من هستم"بود 

طرفانة    شاه پاسخ بي1320 شهريور 11در روز . همين گونه تصور كرده بود
اين . روزولت، رئيس جمهور امريكا، را به درخواست كمك خود دريافت كرد

مكي به او نكرد، ولي نوعي اطمينان خاطر در مورد آيندة مملكت به پيام ك
رضاشاه داد و نخست وزير جديد را دلگرم و تشويق كرد كه هر چه زودتر بر 

  .اوضاع مسلط شود
  

 ايران و انحالل ارتش. ردم را ترسانده بودتهاجم به ايران در همه جا م
فرماندهان ارتش ين همه، با ا. مردم را بي دفاع به حال خود رها كرده بود

همان گونه كه .  را حفظ كنندآرامشرضاشاه به صرف حضور خود توانستند 
آورد،  سپهبد كريم ورهرام تقريباً نيم قرن بعد با حالتي پر احساس به خاطر مي

 كه پس از تهاجم به  ايران،احمد امير احمدي، نخستين و تا آن زمان تنها سپهبد
ظامي تهران منصوب شده بود، به صرف قدم زدن در ايران به سمت فرماندار ن

 به هر حال، ارتش 63.شهر را آرام نگه داشت" تاباندن سبيل خود"خيابان سپه و 
در ميدان فروغي بود، و آيندة وليعهد سياسي  توپ اكنونخورد؛  به درد آينده مي

. جوان به اين بستگي داشت كه آن پيرمرد محترم چگونه با آن توپ بازي كند
  .رفت از عهدة اين مهم بر آمد فروغي بهتر از آنچه انتظار مي

  

                                                 
.1989ت  او8، .سي. گفتگو با تيمسار سهبد كريم ورهرام، واشنگتن دي. 63  
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 متن استعفانامة او را فروغي.  استعفا داد1320 شهريور 25رضاشاه در 
 خواست به دقت متن را بخواند و هر جا را الزم مي داند شاهاز  وآماده كرد 

ح زير متن به شر.  بدون هيچ اظهار نظري آن را امضا كرداما شاهاصالح كند، 
  :بود

  
نظر به اينكه من همة قواي خود را در اين چند ساله مصروف امور كشور كرده و 

ه كنم كه اينك وقت آن رسيده است كه يك قوه و بنية جوانتري ب ام، حس مي ناتوان شده
كارهاي كشور كه مراقبت دائم الزم دارد بپردازد و اسباب سعادت  و رفاه ملت را فراهم 

. امر سلطنت را به وليعهد و جانشين خود تفويض كردم و از كار كناره نمودمآورد، بنابراين 
 و  است عموم ملت از كشوري ولشكري وليعهد1320از امروز كه بيست و پنجم شهريور 

 نسبت به من  كشور قانوني مرا بايد به سلطنت بشناسند و آنچه از پيروي مصالحجانشين
  64.ارندكردند بايد نسبت به ايشان منظور د مي

  
راند،  اي آن را مي پس از آن شاه در اتوموبيلي بدون مالزم كه فقط راننده

ستوان فريدون جم، داماد او، كه . اش ملحق شود عازم اصفهان شد تا به خانواده
خانوادة شاه را به اصفهان برده بود چند كيلومتر بيرون از اصفهان به استقبال 

 از اتوموبيل بيرون آمد و كنار جاده دراز او بيمار بود، در محل معهود. وي رفت
با ضربة نوك عصايي . احتماالً چرتش برده بود. كشيد تا اتوموبيل شاه برسد

پرسيد چرا كنار جاده خوابيده  رضاشاه باالي سرش ايستاده و از او مي. بيدار شد
شاه شدند و به سوي شهر و " قديمي و فكسني"هر دو سوار اتوموبيل . است
 كه شاه به زماني65.راندند كه افراد خانواده در آن اقامت گزيده بودنداي  خانه

 دخترش اشرف كه كنار پنجرة نشسته و  حياط را راه مي رفت،طرف ساختمان 
  .آمد را ديد كه با دو همراه جلو مي" مردي بسيار كهنسال"كرد  نگاه مي

                                                 
.180: 1گاهنامه، . 64  

65 . Fereydun Jam, "In the Service of the Pahlavi Shahs," Op. cit. p. 239. 
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غيرنظامي پدرم است، شدند از اين كه تشخيص دادم اين پيرمرد در لباس  تر كه  نزديك
در ...رسيد به قدر بيست سال پير شده است در مدتي كمتر از يك ماه به نظر مي. حيرت كردم

تمام عمرم رضاشاه را فقط در لباس نظامي ديده بودم، و هميشه تصور مردي مغرور و قوي 
هدف شده كار نيروي حياتبخش او بود، و حاال ناگهان او تبديل به مردي بي . را از او داشتم

موقع عروسي . بود، مردي كه به قلمرو پيردمرداني فرستاده شده بود كه ديگر كارآيي نداشتند
هايي را كه آغاز كرده به پايان  برادرم آرزو كرده بود ده سال ديگر سر كار بماند تا برنامه
  66.رساند، ولي زمان الزم براي برآوردن آن آرزو به او داده نشد

 
 سكته كرده استعفاكرد شايد پدرش پس از شاهدخت اشرف تصور 

  67.است
  

***  
 را كه شا ، پس از آنكه رضاشاه استعفانامه1320 شهريور 25صبح روز 

فروغي، نخست وزير، براي او تنظيم كرده بود، امضا كرد و عازم اصفهان شد، 
فروغي و علي سهيلي، وزير امور خارجه، به زرگنده، محل سفارت شوروي 

آن دو از آنجا به . اي شاه را به اطالع اسميرنوف و بوالرد برسانندرفتند تا استعف
مجلس رفتند تا در جلسة اختصاصي آن به منظور اعالم استعفاي رضاشاه به 

مجلس، . خواند، شركت كنند  مي" شاه جديد"نفع وليعهد، كه فروغي وي را 
نظري  مستعفيكه نمايندگانش به لطف رضاشاه برگزيده شده بودند، به شاه 

 با نخست وزير  اهميت موضوع را درك وولي نمايندگان. آميز نداشت محبت
                                                 

66 . Ashraf Pahlavi, Faces in a Mirror, Englewood-Cliff, NJ, Prentice-Hall, 1980, p. 
42. 

. 
همان. 67   
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 در  شاه جوان بعدازظهر،4:30 شهريور، در ساعت 26روز بعد، . همراهي كردند
  :مجلس سوگند ياد كرد

  
  اهللا مجيد و خداوند تبارك و تعالي سوگند به كالم

  بسمه تعالي
اهللا مجيد و هر آنچه در نزد خداوند محترم  من خداوند متعال را گواه گرفته، به كالم

كنم كه تمام عمر خود را مصروف حفظ استقالل ايران نموده، حدود  است قسم ياد مي
قانون اساسي و مشروطيت و ايران را . مملكت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم

ي سعي و نگهبان و طبق آن و قوانين سلطنت نمايم و در ترويح مذهب جعفري اثني عشر
كوشش نمايم و در تمام اعمال و افعال، خداوند عزّ شأنه را حاضر و ناظر دانسته و منظوري 
جز سعادت و عظمت دولت ايران نداشته باشم و از خداوند مستعان در خدمت به ترقي 

  68.نمايم طلبم و از ارواح طيبة اولياي اسالم استمداد مي ملت ايران توفيق مي
  

او پس از آنكه سوگند ياد . از شاه جديد استقبال كردندنمايندگان به گرمي 
كرد دربارة حكومت قانون، مشروطيت، تفكيك قوا و اهميت همكاري نزديك 

او . سخن گفت ٦٩"در اين روزهاي تيره و تار اشغال خارجي"دولت و مجلس 
وقتي شاه جديد از مجلس به . كند گفت ميراث خود را به دولت واگذار مي

ها ازدحام كرده بودند به گرمي از او  شت، مردم كه در خيابانگ قصر باز مي
فروغي . استقبال كردند و شور و نشاط آنها بيش از انتظار يا تمايل متفقين بود

: كرد اظهار داشت كه شاه جوان را در رفتن و بازگشتن از مجلس همراهي مي
اشتند  ديگران اظهار د٧٠".امروز مردم سلطنت اعليحضرت را تضمين كردند"

                                                 
.181: 1گاهنامه، . 68  
.همان. 69  
. ، ص2003ويراستار حبيب الجوردي، طرح تاريخ شفاهي ايران، دانشگاه هاروارد، خاطرات محمود فروغي، . 70
56.  
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سر ريدر بوالرد، . مردم تقريباً شاه و كالسكة او را روي دست بلند كرده بودند

سفير انگلستان، متوجه اين شادي و سرور شد ولي در گزارش خود حالتي 
شاه جوان در نخستين حضور عام خود مورد استقبالي ":  داشت و سردطرفانه بي

امش خاطر رفتن پدرش بود خودجوش قرار گرفت كه احتماالً بيشتر ناشي از آر
رفت مرد جوان به   بوالرد گزارش داد كه گمان مي".تا عالقة مردم به خود او

ولي اين وضع "آلمان گرايش و با سفارتخانة آن كشور مناسباتي نزديك دارد، 
، "براي او شخصيتي قوي قائل نيستند" اما "، باشد بودهآميز امكان دارد مصلحت

اين گزارش حاكي از  ٧١". اوضاع فعلي مناسب استاگر درست باشد براي"كه 
بوالرد هشدار . ت بريتانيا نسبت به خاندان پهلوي استسؤظن شديد مقاما

پادشاهي "دهد كه به هر حال شاه جديد نبايد فوري و بدون تأمل به عنوان  مي
فعالً گزينة ديگري وجود ندارد و گزينش هر فرد "  زيرابركنار شود" الزاماً بد

هاي فراوان مي  مستلزم صرف وقت و موجب تأخير است و باعث دسيسهديگر 
اگر شاه فعلي مناسب ". به هر حال اين موضوع اهميت زيادي نداشت" .شود

احتمال  "در اين فاصله" .توانيم از دست او خالص شويم نباشد كمي بعد مي
  ٧٢".دارد بتوانيم مانع از آن شويم كه لطمة زيادي وارد آورد

 
متفقين پس از . ه شاه جوان گفت كه بايد مراقب متفقين باشدفروغي ب

آنكه دريافتندگزينة شاهزادة قاجار عملي نيست، ناگهان فكر برقراري جمهوري 

                                                 
71. Sir Reader Bullard to Mr. Eden, September 26, 1941, Intelligence Summary, No. 
132, E 6869/268/34, FO 371/27188. 
72 . Ibid. 



  
 

  زندگي و زمانه شاه  148

.  البته اين گزينه هم عملي نبود73.به رياست فروغي براي آنها مطرح شده بود
 شاه .فروغي هم مثل ديگر مقامات كشوري و نظامي تن به اين كار نمي داد

دانست كه مقامات انگليسي و روسي دوست نداشتند او بر تخت ايران  جوان مي
ولي او اين را . اي ديگر بودند كردند در پي گزينه بنشيند و اگر مجالي پيدا مي

هاي زيادي پيش رو نداشتند زيرا نه به  دانست كه آنها در عمل گزينه هم مي
مقامات . ي مشابه به دنبال آن بودنداي مشابه بودند و نه به داليل دنبال گزينه

بريتانيا به دنبال حكومتي مطيع بودند كه همانند آغاز قرن گوش به فرمان آنها 
باشد؛ مقامات شوروي معتقد بودند خالص شدن از دست شاه نخستين گام 

شد كه فكر  براي استقرار جمهوري شورايي ايران است، و همين باعث مي
با وجود اين . براي مقامات بريتانيايي خوشايند نباشداستقرار جمهوري در ايران 
او چند پيام براي بوالرد فرستاد و او را از . رفت شاه با احتياط پيش مي

در عين حال از بوالرد و اسميرنوف .  خود مطمئن كرد"همكاري صميمانة"
پرسيد كه آيا مايل هستند متفقاً ايران را اداره كنند يا موافق هستند حكومتي 

چگونه "اگر مورد دوم مورد نظر آنهاست، پس . يراني بر كشور فرمان براندا
ممكن است حكومتي از اقتدار برخوردار باشد در حالي كه پايتخت در محاصرة 

شاه جوان تلگرامي براي جورج، پادشاه انگلستان،  ٧٤".قواي خارجي است
ر تخت فرستاد تا به اطالع وي برساند كه خودش بر اساس قانون اساسي ب

او نوشت آرزوهايي صميمانه براي رفاه ملتش دارد و . شاهي نشسته است
هاي  اميدوار است با وظيفة سنگيني  كه بر دوش گرفته است، بتواند نتيجه

مايل است فكر كند كه پادشاه بريتانيا دوستي خود را . دلخواهش را به بار بياورد

                                                 
اي به احتمال  مان اسناد دولتي انگلستان هيچ منبعي نديدم كه اشارهزمن در سا. 64. ص. الجوردي، پيشين. 73

به . خواستند باشد مگر در ارتباط با آنچه مقامات شوروي به خاطر منافع خود ميبرقراري جمهوري ايران داشته 
.هر حال، معناي اين گفته اين نيست كه چنين امكاني هرگز بررسي نشده است  

74 . Bullard to Eden, September 26, 1941, Op. Cit. 
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بة خود، از تجديد بهترين دارد همان گونه كه او هم، به نو از وي دريغ نمي

او بهترين . كند مناسبات ممكن بين دو پادشاه و كشورهاي آنها استقبال مي
پاسخ . آرزوهاي خود را همراه با دوستي پايدارش نثار خانوادة سلطنتي كرد

" دوستي و حمايت"دريافتي رسمي بود و جورج، پادشاه بريتانيا، او را از  

   75.خويش مطمئن كرده بود
  

 شاه فرماني عمومي در مورد بخشودگي 1320 شهريور 28اريخ در ت
زندانيان سياسي و غيرسياسي، از جمله دو افسري كه پدرش آنها را به دليل 
. مرخص كردن سربازان در دوران جنگ، به خيانت متهم كرده بود، صادر كرد
و همان روز مجيد آهي، وزير دادگستري، نامة رضاشاه را كه تمام اموال منقول 

غيرمنقول خود را به پسرش بخشيده بود و همچنين اعالمية شاه جديد را كه هر 
داد، در مجلس قرائت  چه را از پدرش دريافت داشته بود به دولت انتقال مي

هدايايي "  به استهزااي به ايدن اموال بخشوده شده را  بوالرد در نامه76.كرد
 .ناميد ٧٧"سخاوتمندانه

 
*** 

ترس . گند ياد كرد قواي متفقين وارد تهران شدندروزي كه شاه جديد سو
خواستند از چنگ  ثروتمندان كه مي. تمام وجود شهروندان را فرا گرفته بود

. توانستند، رفتند  و غرب كشور، يا هر جا ميجنوبها بگريزند به  روس

                                                 
75 . FO 371/27197 

خواهشمندم –گيرد  آميز و رسمي پايان مي اي احترام لهاين تلگرام به زبان فرانسوي نوشته شده است و با جم
.خورد اي مشابه به چشم نمي  جمله1941 سپتامبر 24 در پاسخ پادشاه انگلستان به تاريخ -.....مراتب   

.333-335: 1؛ روزشمار، 181-182: 1گاهنامه، . 76  
77 . Bullard to Eden, September 26, 1941, Op. Cit. 
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. مستمندان، نگران از اين كه آينده آبستن چه حوادثي است، در شهر ماندند
آمد، تالش كرد  لوحانه مي هايش در حدي مضحك ساده اهي حرففروغي، كه گ

چنين " .روند ولي با ما كاري ندارند آيند و مي آنها مي": ملت را آرام كند
 غذا هم مثل به ويژه كه ،كاست اظهاراتي از احساس ترس شهروندان نمي

تند رف  سربازاني كه به خانه مي واي بدل شده بود رعايت قانون و نظم به مسئله
 در سراسر كشور پخش اينكهايي را به همراه داشتند كه  انواع و اقسام سالح

آوري كند و ارتش  ها را جمع به ارتش فرمان داده بودند كه اين سالح. شده بود
دانستند كه اين كار  هم براي تسليم آنها زماني را مقرر كرده بود ولي همه مي

ايي كه زماني بدون چون و چرا ه دشواري است زيرا ديگر كسي به اين فرمان
ناگهان ارتش كه از زمان روي كار آمدن رضاشاه در . كرد مطاع بودند، اعتنا نمي

.  نقشي در سياست نداشت به بازيگر اصلي صحنة سياسي بدل شد1304سال 
ترديد، اگر نه از  رشته هاي پيوند ارتش با سلطنت هنوز وجود داشت ولي بي

  . نظامي سست شده بودباطنظار نظر وفاداري دست كم از نظ
  

نظير تغييرات ارتش در عرصة سياسي غيرنظامي هم صورت گرفت و اين 
سكوتي كه . تغييرات در اين برهه از زمان شكل و معنايي جديد پيدا كرده بود

ها حكمفرما بود جاي خود را به اظهار نظرهايي داد كه بدون هيچ گونه  سال
هر گروهي در خانة يكي از شاهزادگان قاجار به  م7در روز . شد مانعي ابراز مي

. نام سليمان ميرزا اسكندري گرد آمدند تا حزب تودة ايران را تأسيس كنند
سليمان ميرزا، مرد محترمي از نظام پيشين و عضو سابق حزب اجتماعيون 
عاميون، حزبي با گرايش هاي چپ، بود و در گذشته چند بار، از جمله در دورة 

او اعتباري به حزب . هايي را پذيرفته بود هيئت دولت سمترضاخان، در 
آن امتياز به بستگان وي، عباس و . داد ولي پيشنهاد دهندة اصلي آن نبود مي
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تر خانواده بودند و  تر و ايدئولوژيك ايرج اسكندري، تعلق گرفت كه افراد فعال

بخش، هاي ثابت قدم مثل رضا روستا، عبدالصمد كام همچنين ديگر كمونيست
ولي اين حزب در آغاز، برخالف ميل چند . آرداش آوانسيان، و رضا رادمنش

حزبي كمونيست ممكن . تن از اعضاي اولية آن، قرار نبود حزبي انقالبي باشد
 دولت شوروي  ونبود بدون اجازه و رهنمودهاي سفارت شوروي به وجود آيد

به هيچ روي مايل به آن دولت .  نگران پيشروي ارتش آلمان بودر چيزبيش از ه
خصومت ورزيدن نسبت به انگلستان، متحد اصلي خود در آن زمان، يا نسبت 

 لنينيسم ارجحيت داشت و –در اين دوره ميهن بر ماركسيسم . به امريكا نبود
استالين با دوباره مطرح كردن نام قهرمانان سنتي روسيه اين كار را انجام داد، 

، قديس كليساي ارتدكس، كه باعث شكست 78قهرماناني مثل الكساندر نوسكي
، فيلدمارشالي كه سوئد در قرن سيزدهم شد، يا ميخائيل ايالريونويچ كوتوزوف

 سرزمين درونشده و كشاندن ارتش بزرگ ناپلئون به  نشيني حساب با عقب
آن را در نيمة هرچه قابل استفاده در پهناور روسيه، كه ارتش منهزم روسيه 

  . ه بود، امپراتور را شكست دادزمستان به آتش كشيد
. كرد  بنابراين در آن دوره بايد ترس و سؤظن متفقين تخفيف پيدا مي

. رهنمودها البد دست كم باعث شگفتي برخي از اعضاي حزب توده شده بود
 رژيم  و به ظاهر و در عمل به قانون اساسينيزبنا بود اين حزب قانوني و 

 لنينيسم –ر ايدئولوژي هم نبايد به ماركسيسم از نظ. سلطنتي ايران وفادار باشد
. بود دهندة تمايالت انقالبي مي داشت؛ هيچ عاملي در آن نبايد نشان وابستگي مي

 با هواداران آلمان، ايتاليا و ژاپن در ايران –كرد  بايد كامالً از متفقين پشتيباني مي
لستان و اياالت المللي روسيه، انگ جنگيد و بدون قيد و شرط از مواضع بين مي

                                                 
78 . Alexander Nevski 
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البته اتحاد شوروي در ارجحيت بود؛ هر چند . كرد متحدة امريكا حمايت مي
گرفت كه احتماالً متفقين روسيه  اين حزب در هيچ شرايطي نبايد تصميماتي مي

آمد،  حزب توده بايد در پي جذب شخصيت هاي ملي بر مي. كرد را مكدر مي
د ولي از نظر سياسي و اجتماعي يعني افرادي كه گرايشي به كمونيسم نداشتن

هاي اين حزب بنا نبود به منافع اقتصادي  در ضمن فعاليت. مورد احترام بودند
متفقين لطمه بزند، براي مثال موجب اعتصابات كارگري و بسته شدن 

كرد ولي در اين  نشيني ارتش آلمان، اوضاع تغيير مي  با عقب79.ها شود كارخانه
داشت كه شاه جوان با آن موافق نهيچ چيز وجود زمان در برنامة حزب توده 

در واقع، يك سال بعد، زماني كه شاه با شماري از اعضاي حزب توده . نباشد
كه به نمايندگي مجلس انتخاب شده بودند، مالقات كرد، او آنها را به اين خاطر 

: اند، سرزنش كرد و گفت كه به اندازة كافي به وضع وخيم زنان توجه نكرده
  ٨٠".هاي آتي به اين موضوع بپردازيد د در طرحشاي"

  
هاي بعد افراد سرشناسي كه در دوران فرمانروايي شاه قبلي اجازة  در ماه

احمد . ورود به عرصة سياسي را نيافته بودند، دوباره در اين عرصه ظاهر شدند
قوام از اروپا، سيد ضياءالدين طباطبايي از فلسطين، محمد مصدق از ملك خود 

اين سه نفر از نظر كيفي، به دليل ماهيت و . ندشت برگ به تهرانمدآباددر اح
هاي آنها نسبت به سلطنت، با ديگر حريفان غيرنظامي تفاوت  هاي چالش ويژگي
شاه به تدريج فرا گرفت چگونه با آنها كنار بيايد و اين تجربه بر شيوة . داشتند

  . گذاشترفتار وي در مورد كارش، حكومتش، ملتش و كشورش اثر
  

                                                 
.17-18. ، صص1362تهران، فرصت بزرگ از دست رفته، اي،  انور خامه. 79  
رفيع اين ديدار بين شاه و سران حزب توده را با شركت .به گفتة حاج آقا رضا رفيع ،دوست مورد وثوق شاه.. 81

 فريدون كشاورز، پزشك اطفال كه رهبر حزب شد، ترتيب داده و خود در آن جلسه حاضر بود
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***  

 نگران پدرش بود كه او را زنداني مقامات  چيزالبته شاه بيش از همه
شاه پيشين سوار بر كشتي پستي باندرا . دانست بريتانيا در جزيرة موريس مي

تواند مقصد  ايران را به قصد اقيانوس هند ترك كرد، با اين گمان كه آزادانه مي
اي كوچك و   جزيرة موريس، جزيرهولي او را در. نهايي خود را انتخاب كند

گرمسيري در شرق ماداگاسكار در آبهاي جنوب اقيانوس هند، پياده كردند، 
به نظر او آن جزيره . هواي آن جزيره به هيچ وجه با مزاج او سازگار نبود

كليفورد، حاكم بريتانيايي جزيره، را فرا خواند و به . او سر بي. آور آمد نفرت
 به زندگي در آن جزيره اعتراض هم شرايط اجتماعي  آب و هوا و همدليل
مهم نبود كه او اجازه داشت در تمام جزيره آزادانه بگردد؛ كل جزيره مثل . كرد

طرف برود كه با بريتانيا مناسباتي دوستانه  او مايل بود به كشوري بي. زندان بود
سب نباشد شد آن منطقه منا اگر نفوذ آلمان در امريكاي جنوبي باعث مي. دارد

 مقاصد بداندمي خواست هر چه زودتر . توانست به اياالت متحده برود او مي
 81.چيست  در باره اومقامات بريتانيا

 
دهند به آرژانتين   بوالرد پرسيد آيا به پدرش اجازه ميازدر ايران شاه 
ن اي از نامة فرماندار كل بريتانيا در هند را به سهيلي داد تا آ برود؟ بوالرد نسخه

را تسليم شاه كند، و در ضمن به او بگويد كه دولت بريتانيا نگران اين است كه 
در امريكاي جنوبي امكان دارد برخي از اعضاي خاندان سلطنتي آلت دست 

شاه رضا كه اين بود  بوالرد  نگراني82.تبليغات و شعارهاي توخالي آلمان شوند

                                                 
81. Governor of Mauritius, Sir B. Clifford to Secretary of State for the Colonies, 24 
October, 1941, FO 371/27247. 
82. Bullard to Foreign Office, No. 1037, 24 October 1941, E 6943 FO 371/27248. 
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رومايه است كه شاه اين خصوصيت اين مردم ف". در ايران محبوب شده بود
اين اسطوره شكل . پيشين، به عنوان قرباني بريتانيا، دوباره محبوب شده است

گرفته است كه ما خودمان را از شر شاه خالص كرديم زيرا او از استقالل ايران 
خواهيم آن را  خواست كشور را مدرن كند، در حالي كه ما مي كرد و مي دفاع مي

. بازگردد  و كاري كنيم كه به دورة استفاده از شترها داريم عبد و عبيد خود نگه
احتماالً تبليغات هواداران آلمان در اين قضيه مؤثر است، ولي اين فكر تا 

ها دوست دارند شاه پيشين را  حدودي هم به اين دليل به وجود آمده كه ايراني
اند كه مرد  هبا ناپلئون مقايسه كنند و اعتقاد به اين كه آنها بردة فرمانروايي بود

 ٨٣".شود كمتر احساس خفت و خواري كنند آمده، باعث مي بزرگي به شمار مي
 

مأموران دولت در . تلگرام بوالرد در لندن سر و صدا به پا كرد
. ناميدند مي " نژادي غيرمنطقي"كردند ايرانيان را  هايي كه رد و بدل مي يادداشت

 داشت و "توجه جدي"از به  خطرناك بود و ني"اسطورة پهلوي"با وجود اين 
طرف، يعني  رفتن شاه پيشين به كشوري بي. دادند گسترش يابد نبايد اجازه مي
كانادا يا افريقاي . شد او را كامالً تحت كنترل قرار داد، محال بود جايي كه نمي

.  لطف بزرگي بود از ديد مقامات انگليساين البته. جنوبي قابل  بررسي بود
ما نه از نظر اخالقي و نه طبق ". هر پيام زير را امضا كرد م6ايدن در تاريخ 

اين " .قرارداد، نه علني و نه تلويحي،  در اين مورد هيچ گونه تعهدي نداريم
امكان وجود دارد كه شاه بگويد كه به مقامات بريتانيايي اعتماد كرده است يا به 

لي اگر زنداني در و". اين دليل استعفا داده است كه به آرمان متفقين كمك كند
دادگاه به گناهش اقرار كند، هيچ گونه تعهدي براي قاضي در مورد معافيت وي 

، حتي اگر با اين كار زحمت دادرسي طوالني را شود از اعمال شاقه ايجاد نمي

                                                 
.همان. 83  
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  پس شاه پيشين فعالً بايد در جزيرة موريس ".از دوش دادگاه برداشته باشد

 دادند در ژوهانسبورگ، واقع در او اجازه  هر چند در نهايت به 84ماند، مي
  .، مستقر شوديجنوب يافريقا

  
به دقت دنبال و هر بار فرصتي  انگيز پدرش را در دوران تبعيد شاه سفر غم

شد به مقامات انگليسي  آمد در مورد رفتاري كه نسبت به او مي پيش مي
ا تأخير به فرستاد كه اغلب ب هايي هم براي او مي شاه نامه. كرد اعتراض مي

كشيد كه منظم به  هاي پدر را هم مي او انتظار نامه. رسيد دست پيرمرد مي
او پيامي از عشق و احترام را براي پدرش ضبط و ارنست . رسيد دستش نمي

پرون، دوست سويسي خود را مأمور رساندن آن به پدرش و برگرداندن صداي 
لحن رضاشاه رسمي . اندپرون اين مأموريت را به انجام رس. ضبط شدة او كرد

تبديل "زده شده است صدايي  او از شنيدن صداي پسرش هيجان. و اديبانه است
 دريافت كرده است كه وضوحشده به امواج نامرئي، ولي قلبم چنان آنها را به 

 او با وجود بعد مسافت همواره ". كنمانترين زواياي آن حفظشبهتوانم در  مي
  .توانست آن را از خاطرش بزدايد مانعي نميپسرش را در خاطر داشت و هيچ 

  
  واز مقام سلطنت گرفتم استعفا  تصميم به كه به نفع شما موقعي، از گراميفرزند"

اين بوده من  تمام اميدواريم، نماي كشور را ترك براي پيشرفت كارهاي شما مصلحت ديدم
تم كه شما با قوه جواني  اطمينان داش. باشم را شاهدنة شما به كشورادقا خدمات ص از دوركه

و عشق به ميهن در مقابل شدايد و سختي ها پايداري كرده و همه گونه ناماليمات را بر 
من در .  را بربائيدافتخار و نيك ناميخود هموار خواهيد ساخت تا در ميدان اجتماع گوي 

يشه كه شما عين اين كه يك آن و دقيقه اي از فكر شما غافل نيستم معهذا خود را به اين اند
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شما . اوقات را به خدمت كشور مصروف مي نمائيد خوشحال و خوشوقت نگاه مي دارم
هيج وقت دستخوش نصايح فريبنده اي . بايد نسبت به جريانات هميشه بيدار و آگاه باشيد

حال كه اين بار . كه بوي غرض از آن استشمام مي شود نشده، ثابت و پا بر جا باشيد
 دوش كشيده ايد نبايد از هيچ پيشامدي بهراسيد، چون موقعيت شما مسوليت عظيم را به

به قيمت از بين رفتن اشتباه از طرف شما ممكن است  طوريست كه كوچكترين
بايد به هيچ وجه تسليم اضطراب نشده، چنان بر . خدمات بيست ساله و نام فاميل تمام شود

كمترين حركتي در اراده ثابت شما جاي خود محكم و استوار باشيد كه هيج قوه اي نتواند 
  85. ايجاد نمايد

  
اين پيام به شدت پسر را متأثر كرد، و باعث شد هم از نظر عاطفي و هم 

  .هاي پدر احساس تعهد كند از نظر ذهني به حرف
  

 رضاشاه به دليل سكتة قلبي در ژوهانسبورگ 1323در روز اول مرداد 
ر مسجد رفاعي مصر به خاك پيكر موميايي شدة او را موقتاً د. درگذشت

اين . سپردند تا آرامگاهي كه مخصوصاً براي وي طراحي شده بود به پايان رسد
 به پايان رسيد و شاه گروهي را به رياست برادرانش، 1329آرامگاه در فروردين 

عليرضا، غالمرضا، و عبدالرضا كه هر يك پسر يكي از زنان پدرش بودند، و 
ميان و نظاميان بلندپايه، از جمله صدراالشراف، همچنين چند تن از غيرنظا

پناه، به ترتيب به نمايندگي از   مرتضي يزدانسپهبدنخست وزير پيشين، و 
شاه . دولت و ارتش، به مصر اعزام داشت تا پيكر شاه را تا ايران همراهي كنند

ترين آرزوهاي من اين بوده است كه پدرم را با  يكي از مهم": به صدر گفت
پيش از آن كه پدرم در آرامگاه  .مات ديني و قانوني كامل به ايران برگردانماحترا
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ابدي خود قرار گيرد، شما بايد پيكر او را براي طواف دادن به مرقد حضرت 
محمد در مدينه و سپس به حرم حضرت معصومه در قم ببريد و يكي از مراجع 

  وين عال، وزير دربار،او به حس" .بزرگ تقليد بايد مراسم نماز را به جا آورد
را، رئيس ستاد ارتش، دستور داد جزئيات برنامة  آ حاج علي رزمسپهبد

  86.بازگرداندن پيكر پدرش را آماده كنند و به نظر او برسانند
  

نخست، به دليل طالق فوزيه . اين هيئت در آغاز با دو مانع روبرو شد
علي دشتي، . د نداشتخاندان سلطنتي مصر مناسباتي حسنه با همتاي ايراني خو

اي ادبي كه سفير ايران در مصر بود، پس از اقدام  نام و چهره دولتمردي صاحب
به مكاتباتي چند و كارهايي ديپلماتيك توانست موافقت مقامات مصري را در 

طواف دادن . اين مورد جلب كند كه شاه فقيد به شكلي درخور بدرقه شود
خاندان پهلوي در ميان روحانيان مخالفت دشمنان . زا بود جسد در قم هم مسأله

ستيز  خود را با بردن جسد به حرم ابراز داشتند، زيرا به گفتة آنها رضاشاه دين
اهللا بروجردي  آيت. اهللا عظمي بروجردي در قم ديدار كرد صدر با آيت. بود

تواند جلوي فعاالن سياسي را در مورد اظهار نظرهاي مزخرف ديني  گفت نمي
دانيد ممكن است برخي از روحانيان  مي": جردي متفكرانه گفتبرو. بگيرد

: اظهارنظرهايي ناروا  بكنند و در نتيجه احتمال دارد دولت با مشكل روبرو شود
مجازات كردن آنها پيامدهايي ناخوشايند دارد و مجازات نكردن آنها هم به 

سد را به قم اهللا بروجردي توصيه كرد ج بنابراين آيت" .انجامد همان نتيجه مي
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 باز شاهبه شاه گزارش داد ولي با نظر مثبت هاي بروجردي را  صدر گفته. نبرند
  .هم بر تصميم خود پافشاري كرد

  
 شاه در اهواز به ايران رسيد و در آنجا مورد استقبال وزير  رضاتابوت

دربار، چند تن ديگر از وزرا و نمايندگان مجلس قرار گرفت و مردم براي آن 
صدر تحت تأثير احساسات صادقانة زنان و مردان معمولي . كردندسوگواري 

در اراك، شمار ... كردند مردم همه جا گريه مي". كوچه و خيابان قرار گرفت
ما پياده شديم تا از . مردم آن قدر زياد بود كه قطار قادر به حركت نبود

مناسبت ري را كه به اين يكي از مردان اصرار داشت شع. سوگواران تشكر كنيم
 مرحلة ".همه دوباره به گريه افتادند.  بخواند و ما هم موافقت كرديمگفته بود

شاه وارد . قم هم به خوبي برگزار شد و صبح روز بعد قطار به تهران رسيد
او روي تابوت خم شد و آن . قطار شد تا براي آخرين بار جسد پدرش را ببيند

به گريه افتاد و اين حالت به نظر را بوسيد و بدون آنكه بخواهد از صميم قلب 
 . آمد"رفوق العاده رقت بار و تاثر انگي" صدر


