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قمست دوم )برگرفته از سایت تاریخ  ایرانی(
فرارسیدن  مناســبت  به  مســتقل  روزنامه 
شــهریور و یادآوری اتفاقات شــهریور ۱۳۲۰، 
تصمیم به بررســی این پرونده گرفته است. به 
همین دلیل، به ســراغ کتاب زندگی و زمانه شاه 
رفتیم تا هرهفته، در این صفحه بخشــی از این 

کتاب را منتشر کنیم. 
*** 

 حمله هیتلر به شــوروی در اول تیــر ۱۳۲۰ )۲۲ ژوئن 

۱۹۴۱( موضــع ایران را در جنگ تغییــر داد. همه ازجمله 
شــاه، در انتظار پیروزی ســریع آلمان بودند. چرچیل گفته 
بــود هدف از این حمله این اســت که خطــوط ارتباطی و 
حیاتــی اقتصادی و نظامی بریتانیــا را قطع کنند و پیش از 
آنکه امریکا وارد جنگ شــود آن کشــور را شکست دهند. 
رضاشــاه تصور می کرد هدف بعدی هیتلر ایران است؛ هیتلر 
می خواســت کنترل نفت قفقاز، ایران و عراق را در دســت 
گیرد و بعد از ایران و افغانســتان به عنوان پلی برای رفتن به 
هند استفاده کند. رضاشــاه به محمد ساعد، سفیر خود در 
مسکو دســتور داد بی طرفی مطلق ایران را اعالم کند. او به 
آندره اسمیرنوف)۳۰(، سفیر جدید اتحاد شوروی در ایران، 
بیش ازحد لطف نشــان می داد و با او بیــش ازآنچه معمول 
بود گفت وگــو و به ویژه به او یادآوری می کــرد که همواره 
مشتاق بوده اســت که مناسباتی خوب، سازنده و محترمانه 
با اتحاد شوروی داشته باشــد. می گفت مایل است هرگونه 
ســوءتفاهمی را که درگذشته بین دو کشــور وجود داشته 
کنار بگذارد. زمانی که اســمیرنوف ابراز داشــت که شوروی 
نیازهایی اســتراتژیک دارد که ایــران قادر به برآوردن آن ها 
است؛ این تلویحاً اشاره ای بود به احتمال اینکه ایران مجرای 
حمل سالح های موردنیاز شــوروی شود، شاه پاسخ داد هر 
کاری که در توانش باشــد انجام می دهد به این شــرط که 

بی طرفی ایران نقض نشود.)۳۱(
 در این زمان ایران بار دیگر در برابر شــوروی و انگلستان 
تنها مانده بود. رضاشــاه خود را در کنار متفقین قرار داد و 
می خواست با حفظ حد و حدودی از بی طرفی به آن ها یاری 
رســاند. در تیرماه، ایدن سیاست انگلستان در برابر ایران را 
به شرح زیر اعالم داشت: ۱( حفظ استقالل کامل ایران، ۲( 
ارتقای سطح رفاه ایران، و ۳( حفاظت از آزادی ایران در برابر 
اعمال نفوذ نابجای هر قدرت خارجی.)۳۳( بنا شد انگلستان 
حتی روابط تجاری خود با ایران، ازجمله صدور وسایل الزم 
بــرای هواپیما ها را ادامه دهد، البته به این شــرط که ایران 
آلمان را بیرون براند. ایــدن به بوالرد تلگراف زد که: »هیچ 
تردیدی نیســت که هر گاه به نظر الزم آید افراد آلمانی در 
ایران برای ایجاد بی نظمی، یا در خود ایران یا در کشورهای 
همســایه، به خدمت آلمان درمی آینــد. دولت اعلیحضرت 
)پادشاه انگلســتان( از این وضع بسیار ناراضی است و شما 
باید اهمیت حیاتی... کاهش شــدید شــمار افراد آلمانی در 
ایران را، که اجازه یافته اند در آنجا بمانند، به دولت آن کشور 
گوشزد کنید. برای اطالع خود شما باید بگویم که ما مایلیم 
چهارپنجم افراد آلمانی ظــرف یک ماه ایران را ترک کنند. 
تصور می کنیم شما می توانید تعداد دقیق افرادی که ایران را 

ترک می کنند کنترل کنید.«)۳۳)
 شــاه پیش از آن به دولت خود دســتور داده بود بدون 
اینکه به نظر رسد کاماًل تحت نفوذ متفقین قرار گرفته است، 
هــر تعداد آلمانی را که می تواند اخراج کند. تا همین جا هم 
رضاشــاه باعــث واکنش های خشــمناک مقامــات آلمانی 
شــده بود؛ حاال که هر دو اردوگاه به او فشــار آورده بودند، 
نمی دانست درست چه واکنشــی نشان دهد. مطبوعات هر 
دو گــروه برخوردی ناگزیر بین ایران و متفقین را پیش بینی 
می کردند. منصور، نخســت وزیر در روز ۱۹ تیر از بوالرد در 
این زمینه توضیح خواســت. بوالرد بــه او قول داد که هیچ 
فشــاری در مورد نقض بی طرفی ایران بر این کشــور وارد 
نمی آید و ابراز داشــت: »ایران بی طرف از نظر استراتژیکی 
به ســود متفقین اســت.«)۳۴( مقامات انگلستان برای حل 
این مسئله به وقت نیاز داشتند: آیا جا خوش کردن روس ها 
در ایران برای آینده هندوســتان عاقالنه بود، و آیا با وجود 
رضاشــاه در رأس قدرت امکان آزادی عمل در ایران وجود 
داشــت؟ کمی پس از حمله هیتلر به شــوروی، ایدن ناچار 
به دفاع از سیاســت های قبلی دولت انگلیس در برابر اتهام 
نشان دادن ضعف در مقابل شاه شد، اتهامی که به ویژه دولت 

انگلیس در هند آن را مطرح کرد. ایدن گفت این برداشــتی 
نادرست از نیات لندن اســت: »هرگز مسئله تأمین رضایت 
شاه در سیاست اتخاذ شده در مورد ایران مطرح نبوده است، 
ولی پیش از اقدام به هر عملی که به خصومت انجامد، الزم 
اســت اطمینان پیدا کنیم که نیروی کافــی برای مقابله با 
واکنش های دشــمن موجود است... پس ازآنکه نیروی کافی 
در اختیار دولت اعلیحضرت پادشــاه انگلستان قرار گرفت، 
دیگــر هیچ تردیــدی در مورد اعمال تمام فشــارهای الزم 
وجود نخواهد داشت.«)۳۵( ایدن نوشت دولت اعتقاد ندارد 
که تحریم، به گونه ای که دولت هندوســتان توصیه می کند، 
سودمند است. او اظهار داشت: نکته مهم استفاده از راه آهن 
سراســری برای ارســال ملزومات به روسیه است که اگر راه 
والدی وســتوک مســدود یا خطرناک باشــد، ضرورت پیدا 
می کند. این کار با قدرت نمایی ممکن است ولی امکان دارد 
مستلزم عملیات نظامی گسترده ای هم زمان با اشغال شمال 
ایران توسط روسیه باشد که دولت هندوستان با آن به شدت 
مخالف اســت. به نظر می رســد این وضع دلیلی است برای 
اینکه تمام تالش خود را به کارگیریم تا هر چه را می خواهیم 

در وهله نخست به صورت دوستانه به دست آوریم.)۳۶(
 در پایــان تیرماه، مقامات انگلیســی تصمیم گرفتند که 
به احتمال زیــاد به ایران حمله کنند. مســئله این بود که از 
کجا و چگونه این کار صورت گیرد. ایمری به ایدن نوشــت 
که بسیار خشنود است از اینکه تمام مقدمات نظامی »برای 
حمایت از اتمام حجت به ایــران در نیمه ماه مرداد« فراهم 
آمده اســت و بازهم بــه ایدن یادآوری کرد که »شــاهزاده 
حســن در اینجا مدعی احتمالی تاج وتخت شاه است.«)۳۷( 

به نیروهایی از هندوســتان پیش ازاین دســتور داده بودند 
که به ســوی عراق حرکت کنند. عــراق باید به دقت کنترل 
می شــد و حتی به هزینه ایران پــاداش می گرفت تا کاماًل 
همکاری کند و به عنوان ســکوی پرش برای حمله به ایران 
مورداستفاده قرار گیرد. اکنون سیلی از درخواست ها به سوی 
رضاشاه ســرازیر شــد. دولت ایران همچنان به انگلستان و 
شوروی اطمینان می داد که در هیچ شرایطی به باقی مقامات 
آلمانی اجازه دخالت در امور ایران را نمی دهد ولی بی فایده 
بــود. در تاریخ ۱۳ مرداد خبرگــزاری آلمان گزارش داد که 
۶۰ نفر دســتیار فنی آلمانی، ایــران را به قصد ترکیه ترک 
گفته اند و بقیه هم وقتی مدت روادیدشــان تمام شود ایران 
را ترک می کنند. در این زمان مطبوعات انگلستان و شوروی 
شــروع به پیش بینی حمله ای زودهنگام کردند. در روز ۲۲ 
مرداد شوروی به انگلستان خبر داد که آماده حرکت به سوی 
ایران اســت ولی می خواهد با بریتانیا هماهنگ باشد.)۳۸( 
در روز ۲۴ مرداد بوالرد و اســمیرنوف اتمام حجت دیگری را 
تسلیم جواد عامری، جانشین وزیر امور خارجه وقت کردند 
و خواســتار اخراج افراد آلمانی از ایران شــدند. دولت اعالم 
داشــت که فقط ۴۷۰ نفر آلمانی در ایران باقی مانده اند که 
همگی دســتیارهایی فنی هســتند که در رشته های فنی و 
صنعتــی کار می کننــد. عامری اعالم کرد کــه »این تعداد 
آلمانی به هیچ وجه تهدیدی برای امنیت متفقین به شــمار 

نمی آیند.«)۳۹(
در روز ۲۹ مــرداد، شــاه در مراســم فارغ التحصیلــی 
دانشجویان دانشکده افسری به افسران گفت که ممکن است 
امســال نتوانند از مرخصی معمول و ســالیانه خود استفاده 
کننــد، ولی پس ازآنکه علــت را فهمیدند سرشــار از غرور 
می شوند: »نیازی نیست که موقعیت بحرانی امروز خودمان 
و اهمیت فداکاری برای کشــور را به شما خاطرنشان کنم. 
از نظر من فقط گفتن همین نکته کافی اســت که ارتش و 
افسران باید کاماًل این بحران را که کشور ما امروز با آن روبرو 
اســت در نظر داشته باشــند.«)۴۰( در روز ۲۸ مرداد ایدن 
تلگرافی محرمانه به رهبران نظامی و غیرنظامی انگلســتان 
فرستاد که شرایط مندرج در پاسخ ایران »پذیرفتنی نیست 
و با همکاری مقامات آلمان تدوین شده است تا اتالف وقت 
کننــد و اقدام نظامی بایــد هر چه زود تــر و در زمانی که 
روس ها آمادگی همکاری دارند آغاز شــود.«)۴۱( این حمله 
بنا بود در روز ۳۱ مــرداد یا پس ازآن صورت گیرد. متفقین 
در حقیقت به راه آهن سراسری ایران نیاز داشتند ولی ایدن 
نوشــت: »در آغاز باید به عموم مردم اعالم کنیم علت اقدام 
مــا در اصل نیاز به از بین بردن نفوذ آلمان در ایران اســت. 
اگر بعد ها عملیات نظامی در حدی چشمگیر گسترش یافت 
اقدام خود را می توانیم بــه این بهانه توجیه کنیم که داریم 

راه ارتباطی خود با روسیه شوروی را حفظ می کنیم.«)۴۲( 
در روز ۳۱ مرداد رضاشاه فرمان داد که افراد تبعه آلمان که 
به دالیل فنی موردنیاز نیستند از کشور اخراج شوند. روز ۳ 

شهریور انگلستان و روسیه به ایران حمله کردند.
 آخرین روزهای جلوس رضاشــاه بر تخت سلطنت برای 
او و برای پســرش بسیار تلخ بود. رضاشــاه درباره جنگ با 
مقامات دولــت، فرماندهان نظامی و برخــی از نمایندگان 
مجلس مذاکــره کرده و به این نتیجه رســیده بود که این 
حمله برای ایران خطرناک است، ولی تهدیدی آنی به شمار 
نمی آید. سیاســت او این بود که بــا متفقین کنار بیاید ولی 
بی طرفــی ایران را هم حفظ کند، اما او تعبیر نادرســتی از 
سیاست روس ها و به ویژه انگلیسی ها کرده بود. مشکل اصلی 
خود رضاشاه بود. او با شخصیتی که داشت هر چه می کرد یا 
از دستش برمی آمد خواسته های متفقین را برآورده نمی کرد.

 روس ها نخستین کسانی بودند که به طور رسمی موضوع 
حملــه به ایــران را مطــرح کردنــد. در روز اول تیر ایوان 
مایســکی)۴۳(، سفیر شوروی در لندن درخواست مالقات با 
ایــدن را کرد و بــه او گفت دولتش آمادگــی دارد همراه با 
بریتانیــا مقدمات حمله نظامی به ایــران را فراهم کند. دو 
کشــور می توانستند نخست نفرات خود را گرد آورند، سپس 
خواســته های خود را عنوان کنند و اگر با خواسته های آن ها 
موافقت نشد وارد عمل شــوند. مایسکی گفت درخواست ها 
باید به شرح زیر باشد: »نخست،    همان گونه که بریتانیا اظهار 
داشــته بود، اخراج آلمان ها؛ دوم، حق عبــور آزادانه نفرات 
روســی و تجهیزات جنگی در تمام راه آهن سراسری ایران.« 
ایدن وانمود کرد که این درخواســت دوم با »اصرار ما مبنی 
بــر اینکه ایران باید به دلیل نیاز به بی طرفی کامل آلمانی ها 
را اخراج کند« به ســادگی جور درنمی آید. شاید دشوار باشد 
که هم زمان از دولت ایران بخواهیم تســهیالتی را در اختیار 
اتحاد شوروی و شاید خود ما بگذارد که با بی طرفی منافات 
دارد. مایسکی، به قیاس، موضوع بی طرفی ظاهری سوئد در 
عین اینکه تســهیالت زیادی در مــورد عبور افراد آلمان در 
اختیار آن ها گذاشــته است را مطرح کرد. ایدن پذیرفت که 
ســوئد مثال خوبی در مورد رویه پیشنهادی است و قول داد 

دراین باره با همکارانش حرف بزند.)۴۴(
 به هرحــال نه ایدن و نه چرچیــل، هیچ یک مایل نبودند 
قوای شــوروی در ایران ریشــه بدوانند. درحالی که پیمان 
شوروی و آلمان هنوز پابرجا بود، دولت هندوستان به شدت 
با این ایده مخالفت کرده بود. ایدن عمداً به بوالرد دســتور 
نداد موضوع را با رضاشــاه در میان بگذارد. بوالرد هم به نوبه 
خود، با شــاه میانه خوشــی نداشــت. در مدت یک سال و 
نیمی که او در ایران بود، به ندرت با شــاه مالقات کرده بود 
و می اندیشــید که او فردی منزوی است. بر اساس عقایدی 
که گفته می شــد ولیعهد در مورد جنگ ابراز داشته، بوالرد 
اکنون به این نتیجه رســیده بود که شــاه و وارث او گمان 
می کنند آلمان شکست ناپذیر اســت و تا حدودی به    همان 
دلیــل گرایش به هــواداری از آلمان دارند. اصرار شــاه بر 
دریافت حق امتیاز بیشــتر برای نفت هم بــوالرد را دلگیر 
کرده بود. تصویری که او اینک از شــاه در ذهن خود ساخته 

بود و به دیگران القا می کــرد، تصویر دیکتاتوری کج خلق و 
فاســد بود که مــردم از او متنفر بودند. کمی بعد که شــاه 
تبعید شد بوالرد ایرانی ها را که برای شاه در تبعید خود ابراز 
احساسات می کردند، »ملتی فرومایه« خواند.)۴۵( بوالرد و 
وزارت امور خارجه انگلســتان فکر می کردند که شاه ممکن 
اســت استعفا ندهد ولی به هرحال او باید می رفت. جانشینی 
شــاهزاده قاجار به نظر آن ها عملی نبود، مگر اینکه یکی از 
بلندپایگان بومــی از او حمایت می کرد. ولیعهد گزینه بدی 
نبود اّما آن ها تصور می کردند که پس از برکناری رضاشــاه، 
کنار آمدن با هیچ یک از افراد خاندان پهلوی آســان نیست. 
در اوایل مرداد بوالرد توصیه کرد که کمک مالی انگلســتان 
به ایران به گونه ای تنظیم و عرضه شود که بین شاه و دولت 
تفرقه ایجاد کند، ولی ایدن پس از تأمل بیشتر به این نتیجه 

رسید که این کار عملی نیست.)۴۶(
 علی منصور، نخســت وزیر و جواد عامری، جانشین وزیر 
امور خارجه، مخاطبان ایرانی بوالرد و اسمیرنوف )به ترتیب 
نمایندگان انگلستان و شوروی( بودند. به گفته منصور، ایران 
اصول بی طرفی را به دقت رعایت می کرد. در ایران آلمانی ها 
به هیچ روی تهدیدی برای متفقین به شمار نمی رفتند. افزون 
بر این آلمانی ها تنها بیگانگانــی نبودند که در ایران حضور 

داشــتند، افراد بســیاری از ملیت های دیگر مثل هندی ها، 
عراقی ها و انگلیســی ها هم بودند. درواقع مقامات انگلیسی 
اطالعاتی کامل در مورد آلمانی ها داشــتند و ازجمله تعداد، 
نــام و دلیل حضور آن ها در ایران را می دانســتند و با توجه 
بــه مراقبت و هوشــیاری ایــران مقامات انگلســتان حتماً 
می دانستند که افراد آلمانی به هیچ روی تهدیدی برای آن ها 
به شــمار نمی روند. دیری نگذشت که دولت ایران تشخیص 
داد که شاید دالیل دیگری برای فشار متفقین وجود دارد و 
تمرکز بر حضور آلمانی ها در ایران فقط سرپوشــی برای آن 
نیت پنهانی است. شــاه به منصور و عامری دستور داد این 
پرسش را با نمایندگان انگلستان و شوروی در میان بگذارند. 
آن ها چنیــن کردند، ولی به گفته منصور پاســخ همچنان    
همان بود: متفقین از سیاســت بی طرفی ایران راضی بودند؛ 
حضور آلمانی ها در ایران مســئله اصلی بود. منصور به سفیر 
ایران در لندن دســتور داد همین پرســش را با ایدن، وزیر 
امور خارجه در میان بگذارد. پاســخ    همان بود که منصور از 

بوالرد شنیده بود.
 شاه قانع نشده بود و بر دریافت پاسخی منطقی پافشاری 
می کرد. در روزهای میانی ماه مرداد منصور از شــاه پرسید 
که شاید ایران باوجود زیان های اقتصادی و مالی که متحمل 
خواهد شد، مجبور است از آلمانی ها بخواهد که همگی ایران 
را ترک کنند. شــاه در آغاز تمایلی به این کار نداشــت ولی 
کمــی بعد رضایت داد. منصور و عامری نزد اروین اتل)۴۷(، 
کاردار آلمان رفتند و موضوع را با او در میان گذاشــتند. او 
موافقت کرد وضع بغرنج و اســتدالل ایران را با دولت متبوع 
خود در میان بگذارد. پس از مقداری نامه نگاری اتل به اطالع 
منصور رســاند که دولت آلمان درخواست ایران را پذیرفته 
اســت و به مناسبات دوســتانه خود با ایران ادامه می دهد. 
نماینــده آلمان افزود: » این موضــوع مطابق میل ایران حل 
می شود ولی این پایان کار نیست. مقامات بریتانیا و شوروی 

برنامه های دیگری دارند که با این کار عملی نمی شود.«
 شــاه از نتیجه کار خرسند بود و به منصور دستور داد به 
اطالع دو نماینده برساند اکنون که دولت ایران توافق آلمان 
را در مورد خروج تمام افراد آلمانی به دســت آورده اســت، 
دیگر دلیلی برای مشــاجره باقی نمی ماند. منصور به عامری 
و حمید سیاح، مدیر سیاسی وزارت امور خارجه دستور داد 
موضوع را به اطالع بوالرد و اسمیرنوف برسانند. سیاح نتیجه 

را به صورت مکتوب به اطالع منصور رساند:
۱۱ اوت ۱۹۴۱ )مرداد ۱۳۲۰(

جناب منصور، نخست وزیر
حسب االمر، در ساعت مقرر به سفارت شوروی در زرگنده 
رفتم تا پاسخ یادداشت ۶ اوت را به اطالع اسمیرنوف، سفیر 
شــوروی در مملکت شاهنشاهی برســانم. به دلیل کسالت 
آقای اسمیرنوف، آقای نیکوالیوف، کنسول سیاسی سفارت 
مرا به حضور پذیرفت. حســب االمر، به او گفتم که با توجه 
به اینکه ســفارت یادداشتی مکتوب برای دولت شاهنشاهی 
ارسال داشته است، دولت شاهنشاهی هم باالجبار بر اساس 
مقررات بی طرفی پاســخی مکتوب عرضه می دارد. به هرحال 
دولت شاهنشاهی رسماً به من مأموریت داده است که شفاها 
به عرض شــما برســانم که به منظور از میان بردن هرگونه 
ســوءتفاهم دولت ایران تصمیم گرفته اســت تمــام افراد 
آلمانی تحت استخدام خود را ظرف دو هفته از ایران اخراج 
کند. آقای نیکوالیوف پرســید: »آیا شما اطمینان دارید که 
آلمانی ها ظرف این مدت ایران را ترک می کنند؟« من پاسخ 

دادم که مطمئن هستم. امضا حمید سیاح.)۴۸(
 ســفارت آلمان در تهران از دولت درخواســت کرد که 
به اداره پلیس دســتور دهد در صــدور روادید خروج برای 
اتباع آلمانــی تعجیل کند و از ســفارت ترکیه هم بخواهد 
در مــورد صدور روادید عبور همیــن کار را بکند. به هرحال 
تمام این کار ها بی فایده بود. منصور می نویســد: »در ساعت 
۴ صبح ۳ شهریور ۱۳۲۰ ســفرای شوروی و بریتانیا، بدون 
هیچ گونه اطالع قبلی، به خانه من آمدند و یادداشــت هایی 
مبنی بر نگرانی کشــورهای خود از مســائلی که پیش ازاین 
با احترام و اطمینان پاســخ گفته شــده اند، تســلیم کردند. 
در آن یادداشــت ها آن ها به احتمال اقــدام نظامی متعاقب 
ســخن گفته بودنــد، درحالی که در    همــان زمان حمالت 
نظامی به شــهرهای بی دفاع مرزی ایــران را از هوا و زمین 
آغاز کرده بودند.«)۴۹( منصور به رفتار بی ســابقه متفقین، 
یعنــی حمله بدون هشــدار قبلی به کشــوری بی طرف که 
هر چه را از او خواســته اند انجام داده اســت، اعتراض کرد. 
او از متفقین خواســت عملیــات خود را متوقــف کنند تا 
ایــران بفهمد آن ها واقعــاً چه می خواهنــد. نمایندگان دو 
کشــور این درخواســت را نپذیرفتند و فقــط گفتند آن ها 
 اظهارات منصور را به کشــورهای متبوع خود ابالغ خواهند 

کرد.
 در ســاعت ۴:۳۰ صبــح منصور به عامــری خبر داد و 
دونفری به کاخ تابستانی ســعدآباد رفتند تا به شاه گزارش 
دهند. شاه مبهوت شده بود. پرسید »چرا؟ هیچ دلیلی ارائه 
کرده اند؟« او به عامری دســتور داد که سفرای انگلستان و 
شــوروی را به حضور او بیاورد. مدتی طول کشید تا عامری 
ســفرا را از رختخواب بیرون بکشد؛ ولی سرانجام هر سه به 
حضور شاه شرفیاب شدند. شاه به عامری دستور داد از آن ها 
بپرس چرا این کار را کرده اند؟ عامری پرســش شاه را برای 
بوالرد ترجمه کرد و او هم که اندکی روســی بلد بود آن را 
برای اسمیرنوف تکرار کرد. دو سفیر، پس از بحثی کوتاه به 
زبان روسی، آنچه را قباًل به منصور گفته بودند تکرار کردند: 
آن ها فقط می دانســتند که دولت های متبوعشــان به آن ها 

دستور داده بودند یادداشت ها را تسلیم کنند. 
شــاه عصبانی بود: »من مســئولیت های خاص خودم را 
دارم. من باید بدانم چرا نیروهای شــما به این کشور حمله 
کرده اند. شــما به ما اعالم جنگ نکرده اید. حمله به کشوری 
دیگر مســتلزم اعالم جنگ است، اعالم جنگی منطقی، ولی 
ما مناسبات حسنه ای داشتیم. پس دلیلش چیست؟« پاسخ    
همان بود: »ما نمی دانیم.« »شــما این را هم نمی دانید که 
مــن وظایفی دارم که باید آن ها را به جا آورم؟ من باید بدانم 
که آیا کشــورم در حال جنگ است یا نه. این ممکن نیست. 
اگر درخواســتی داشتید چرا به ما نگفتید؟« عامری که این 
گفته ها را ترجمه می کرد تأکید داشــت که بوالرد به آن ها 
پاسخ گوید: »شاهنشاه از شما ســؤال می کند. شما باید به 
او پاســخی بدهید.« بــوالرد پس از صحبت با اســمیرنوف 
ســرانجام گفت به عقیده آن ها مســئله حضور آلمانی ها در 
ایران مطرح است. شاه گفت: »من تمام آلمانی ها را از ایران 
اخراج می کنم. بعد چی؟« ســفرا بــار دیگر با هم تبادل نظر 
کردند و ســپس برای مشــورت با دولت های متبوع خود و 
بازگشــتن با پاسخی مناسب وقت خواستند.)۵۰(   همان روز 
صبح مولوتوف به ســاعد، سفیر ایران، گفته بود که متفقین 
به این دلیل بــه ایران حمله کردند که ایــران برای اخراج 
آلمانی ها هیچ اقدامی نکرده بــود. او ماده ۶ قرارداد ۱۹۲۱ 
را اســاس اقدام شوروی دانســته بود و اظهار داشته بود که 
به محض جلوگیری از تهدید آلمان، نیروهای شــوروی ایران 

را تخلیه می کنند.)۵۱(
 همــان بعدازظهر، منصور آنچــه را رخ داده بود به اطالع 
مجلس رســاند، شــاه هم تلگرامی به فرانکلیــن روزولت، 
رئیس جمهور امریکا، فرســتاد و از او درخواســت کرد برای 
برقراری صلح میانجیگری کند. ایرانی ها احترام زیادی برای 
آمریکایی ها قائل بودند که بخشی از آن ناشی از رفتار مثبت 
لویــی گوته دریفوس)۵۲(، ســفیر ایاالت متحده، و کارهای 
خیریــه خانم دریفــوس در زاغه نشــین های جنوب تهران 
بود.)۵۳( به هرحال دریفوس میانه خوشــی با بریتانیایی ها 
یا روس ها نداشــت و دیری هم نگذشــت که مناسباتش با 
نیروهای نظامی ایاالت متحده در خلیج فارس با دشواری هایی 
روبرو شــد. منصــور معتقد بود کــه بریتانیایی ها و روس ها 
دست به دســت هم دادنــد تا دریفوس را از امــور مربوط به 
جنــگ دور نگه دارند و کمی بعد کاری کردند که او از ایران 
منتقل شــد.)۵۴( روزولت هم که در جریان امور قرار گرفته 
بود، فقط با پاسخی عاری از تعهد به شاه ایران اطمینان داد 
که اســتقالل ملی ایران و تمامیت ارضی این کشور رعایت 
می شود. چهار ســال بعد این اطمینان شدیداً مورد پرسش 
قرار گرفت. همان گونه که بعد ها جورج لنچاوســکی اشــاره 
کرد، اگر ایاالت متحده در چند مورد موضع خود را روشــن 
می کرد، »می توانســت مانع از بروز بســیاری از رخدادهای 

ناگوار شود.«)۵۵(
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فصلی از کتاب زندگی و زمانه شاه نوشته غالمرضا افخمی

سی و یکم آگوست 1907 میالدی )نهم شهریور 1286( قرارداد تقسیم كشور ایران، به دو منطقه تحت نفوذ انگلستان و روسیه میان این دو قدرت اروپایی در شهر سن پترزبورگ پایتخت وقت روسیه امضاء شد 
كه در كتاب های تاریخ از آن به عنوان Anglo – Russian Entente یاد شده است. میان دو منطقه نفوذ، یک ناحیه بی طرف برای دولت تهران باقی گذارده شده بود. دولت فرانسه برای رسیدن آن دو 
دولت به این توافق ماه ها تالش و واسطه گری كرده بود. هدف پاریس، حل اختالفات استعماری روسیه و انگلستان بر سر ایران، افغانستان و تبت بود كه بدون رفع آن ایجاد ائتالف نظامی آن سه قدرت به نام »تفاهم 
سه گانه Triple Entente« در برابر اتحاد مثلث آلمان، اتریش و ایتالیا كه از سال 1882 شکل گرفته بود امکان پذیر نبود. لندن و مسکو یک قرن بود كه در آن سه سرزمین اصطکاک منافع داشتند. فرانسه از 

تنها ماندن در برابر آلمان وحشت كرده بود. 

سالروز تقسیم ایران 
میان انگلستان و روسیه

محمد ساعد مراغه ای       
سفیر ایران در مسکو

سر آنتونی ایدن
 وزیر خارجه وقت بریتانیا

آندری اسمیرنوف 
سفیر کبیر شوروی در ایران


