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  کاربست مفهوم سلطانیسم در تبیین شکست نظامی ایران در
 1320شهریور  

* ؛ جواد حق گو
   ** *حسین موالئی ** ؛ محمد رادمرد 1

 چکیده: 
و گريز نظامیان و انحالل ارتش ايران؛ ورای همه    1320  در شهريور  ايران  اشغال

از ارتش رضاشاهی در اذهان   به تصويری بود که  تبعات نظامی و سیاسی، ضربه 
گسترده   گرفتهشکل  عمومی شکل  به  که  متحدالشکلی  ارتش  بود  بود.  توانسته  ای 

گروه جنبشهمه  و  داخلی  ناراضی  نمهای  سرکوب  را  محلی  در  های  اکنون  ايد، 
اين   چگونگی  ادراک  فروپاشید.  عجیب  شکلی  به  خارجی  دشمن  با  مواجهه 

رسد اين مسئله های مهم در تاريخ معاصر ايران است. به نظر میشکست از پرسش
کرد.   جستجو  اول  پهلوی  حکومت  سلطانی  ماهیت  در  بايد  همرا  اساس   نیبر 

های اصلی اين پژوهش آن است که چگونه ماهیت سلطانی حکومت زمینه  سؤال
 را فراهم کرد؟ 1320شکست آن در شهريور 

تحلیلی و گردآوری   ـ  مندی از روش توصیفیبرای بررسی اين موضوع ضمن بهره
که  کتابخانه   صورتبه ها  داده شد  مشخص  اسنادی،  و  سلطانی   تأثیرای  ماهیت 

تصمیم نظام  بر  و  هاژه يکاروگیری،  حکومت  ارتش  نظام   درست  درکعدم  ی  از 
پیش از   1320داد که عمالً ارتش در شهريور  الملل، شرايط را به سمتی سوق  بین
 گريدی بارتعبه .  دچار اضمحالل و شکست شد  با دشمن،  رويارويی جدی  گونههر

ماهیتاً ارتشی که همچون همه اجزای ديگر دولت، در آن همه امور کلی و جزئی 
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می   االمرحسب » انجام  ملوکانه«  مطاع  دشمن  جهان  مقابل  در  نتوانست  گرفت، 
 خارجی مقاومت و ايستادگی کند.

 .، سلطانیسم1320، متفقین، روس، انگلیس، شهريور نيارتش نوکلیدواژگان: 
      

 مقدمه 
ايران با شکلت در دوره پهلوی اول قوای نظامی پراکنده و قومیّ گیری نهادی به محور 

نونام   يافت و    ن يارتش  از نو سازمان  نفرات، تجهیزات و    ازنظريا قشون متحدالشکل 
بزرگ اداری  و  ساختارهای  قدرتگسترده  مراتببه تر  روند  در  نهاد  اين  شد.  گیری تر 

ای که دولت پهلوی از آن با  ها و مخالفین نظام و پروسهرضاخان، در سرکوب شورش 
کند نقش داشت و کارنامه قابل قبولی نیز کسب عبارت برقراری امنیت سراسری ياد می

قیام شیخ   در غرب ابانیمحمد خکرد. سرکوب جنبش جنگل و  با سیمیتقو  مقابله  و  ی 
در جنوب مثالو شاخص  ترينمهم   ،کشور و شیخ خزعل  اين   هايیترين  در  که  است 

می کرد.  رابطه  مطرح  سال   کهطوری به توان  در حدفاصل  ايران  که  کرد  اذعان  های  بايد 
 از نظر سیاسی و اقتصادی دوره نسبتاً باثباتی را تجربه کرد.  1320تا  1304

از دولت مقتدر رضاشاهی و   ثبات نسبی در سايه قدرت نظامی و ترس ناشی  اين 
امر به عاملی برای حفظ  تيدرنها. اگرچه امنیت حاصله ارتش متحدالشکل آن ايجاد شد

ها منتهی شد. با همه اين  سلطنت و فشار به نخبگان مخالف و پايمال شدن حقوق آن
  کردهطرفی  بی  و در شرايطی که رضاشاه اعالم  دوم  جهانی  جنگ  احوال نهايتاً در نیمه

  با  شوروی  درگیری   ايران والمللی، موقعیت جغرافیايی  علت تغییر معادالت بین  به   بود؛
آلمانی در ايران، اما    کارشناسان  حضور  بهانه  به  متفقین.  ايران دوام نیاورد  طرفیبی  آلمان،

بريتانیا و شوروی علیه آلمان اتحاد  ايجاد يک مسیر مواصالتی    ها،در اصل به سبب  با 
 برای همین در  .(50:  1396مجد،  )   اقدام به انتقال تجهیزات کمکی خود به روسیه کردند

شهريور    نیروهای  و  شرق  و  شمال  از  شوروی  نیروهای  1941  اوت  25/  1320سوم 
شهرهای شمالی و   با اشغال  و  حمله  ايران  به   هوا  و  زمین  از  غرب،  و  جنوب  از  بريتانیا

 .کردندپیشروی  تهران جنوبی بدون مانع به سمت
 ( رضاشاه  ارتش  که  بود  اين  عمومی  دهه    برقرارکنندهباور  از دو  سراسری(  امنیت 

است برخوردار  نیز  خارجی  تهاجم  با  مقابله  در    ؛توان  خود  حکومت  که  تصوری 
به داشت.  فعال  نقشی  آن  سخنرانیگسترش  در  جهانی  جنگ  آغاز  با  آنکه  های  ويژه 
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گفته   کشور  نظامی  توان  از  مستمر  افکار،  پرورش  سازمان  جلسات  در  ازجمله  متعدد 
 ای ديگر بود و با حمله متفقین به ايران گونهواقعیت بهاما    . (252،  1377شد )حجتی،  می

های مرزی قطع و عمده امرای نظامی ضمن حفظ فاصله مناسب  ارتباط تهران با نیروی
نمايشی   ،در تمام مناطقچندين کیلومتری با دشمن، اقدام به فرار کردند و ارتش تقريباً  

عقب نداجز  انحالل  و  اختفاء  امرای   .(227:  1336)يکرنگیان،  شت  نشینی،  گريز  با 
رهانظامی،   موجود  ادوات  و  تاراج  و    شده  تجهیزات  و  به  نیز  رفت  روز  دو  از  بعد 

 .شدفرمان ترک مقاومت صادر   شت،ارتش و مقاومتی وجود ندا عمالً  کهی درحال

بار نظامی ايران در سوم  در اين چارچوب بررسی ماهیت دولت در شکست فاجعه
بدين  1320شهريور   است.  حاضر  نوشتار  اصلی  مسئله  و  که  سؤالترتیب  موضوع  ی 

گونه مطرح کرد: چگونه  توان ايننوشتار حاضر به دنبال پاسخگويی به آن است را می
 را فراهم کرد؟ 1320های شکست آن در شهريور ماهیت سلطانی حکومت زمینه 

تأثیر   که  است  در پاسخ به اين پرسش، فرضیه پژوهش حاضر بر اين محور استوار
درک از نظام  عدم  های ارتش و  گیری، کارويژهماهیت سلطانی حکومت بر نظام تصمیم

به سمتی سوق  بین را  در شهريور  الملل شرايط  ارتش  که عمالً  از هر   1320داد  پیش 
بهره . بديندرويارويی جدی شکسته خور با  از سیادت سنتی ترتیب مقاله حاضر  گیری 

به و  ارتش  طور خاص چاوبر  تحلیل چگونگی شکست  به  مفهومی سلطانیسم  رچوب 
شهريور   در  و  پردازد.  می  1320ايران  تحلیلی  ـ  توصیفی  روش  به  حاضر    با   پژوهش 

 . انجام شده استاسناد دسته اول  وای استفاده از منابع معتبر کتابخانه

 پیشینه تحقیق

تشر شده است. در  و شکست ارتش رضاشاه آثار متعددی من  1320در رابطه با شهريور  
اند را به سه دسته  رسد بتوان آثاری که در اين زمینه منتشر شدهيک نگاه کلی به نظر می

تقسیم کرد: اول، آثاری که ذيل اظهارات رضاشاه و تبلیغات محمدرضا ضمن اعتقاد به  
می عامل شکست  را  غافلگیری  ارتش،  همتوان  که  منابعی  دوم،  توصیف دانند.  با  زمان 

امکان مقاومت در مقابل متفقین ذيل شکلکمبود ت به اصل عدم  گیری جهیزات ارتش، 
ارتش   شکست  دلیل  را  داخلی  عوامل  که  آثاری  سوم،  و  دارند  اعتقاد  نابرابر  جنگ 

 در ذيل به ذکر برخی از مهمترين آثار سه دسته فوق الذکر خواهیم پرداخت: دانند. می
 : )تاکید بر عامل غافلگیری( دسته اول •
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 ی دوران پهلو یاسیمرکز پژوهش و نشر فرهنگ س «یندگ يکتاب »راز پا -

شهر  رانيا  یشهدا  خي»تار  کتاب - سوم  پا  1320  ور ياز  هواپ  انيتا   یمایسقوط 
 ( 1323)  یعراق یلیارفع« محمدرضا خل

 (1326)  یميقد اهلل¬حیذب ران«يا یساله ارتش شاهنشاه 25 خي»تار کتاب -

دوم« مرکز پژوهش و نشر   یدر جنگ جهان  رانيو نقش ا  وري»سوم شهر  کتاب -
 ( 1356)  یدوران پهلو  یاسیفرهنگ س

 (1321)  ین یام ديداود مؤ-« 1320ور يو پنجم شهر ستی»از سوم تا ب کتاب -

 (1348)  یاکبر ساوجبالغ  ران«يا یارتش شاهنشاه خيتار قرنمی»ن کتاب -
 :)تاکید بر عامل کمبود امکانات و ضعف تجهیزات( دسته دوم •

»انگ  - فعال  یخاطرات  زه؛یکتاب  دوران  غالمحس  ت یاز  توده«    ی ع یبق  نیحزب 
 (1373 ) 

 (1354محمد نخجوان )  ران«يا یارتش شاهنشاه خي»تار کتاب -

ن  خي»تار  کتاب - ساله  و   یکاظم  «یشاهنشاه  یرویپنجاه  البرز  منوچهر  محمد، 
 (2535)  یريوز یعل

 ( 1385احمد جان فوالد« )  دی»خاطرات سرهنگ س کتاب -

 (1336)  انیکرنگ ي نیرحسیم پی سرت -»گلگلون کفنان« کتاب -

 ( 1373خاطرات نصراهلل انتظام ) کتاب -
 : )تاکید بر عامل داخلی( دسته سوم •

 (1386)  یکتاب »رضاشاه و قشون متحدالشکل« باقر عاقل  -

 (1396مجد )  یمحمد عل ران«ي به ا نی: اسرار حمله متفق1320  وري»شهر کتاب -

 (1379فردوست )   نیحس «ی»ظهور و سقوط سلطنت پهلو کتاب -

شهر  کتاب - در  کشور  و  دولت  ارتش،  دربار،  گلشائ 1320  ور ي »اوضاع   ان ی« 
 (1364)  ،یعباسقل

آن بر   ریاول و تأث   یدر دوره پهلو  انینظام  یاجتماع  گاهيو جا  ت ی»وضع   مقاله -
 (1398خسروزاده )   روانی« س1320  وريواقعه شهر
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 چارچوب مفهومی: سلطانیسم( 1
انديشه سراغ  به  بايد  »سلطانیسم«  مفهوم  درک  به برای  و  وبر  ماکس  خاص  های  طور 

چرا ديدگاه که  پرسش  اين  به  پاسخ  در  وبر  رفت.  اقتدار  انواع  درباره  او  های 
برد: اقتدار  از سه نوع اقتدار نام می  ؟پذيرندحاکم را می  شوندگان اقتدار سیاسیحکومت 

می معنا  سنتی  اقتدار  ذيل  سلطانیسم  حقوقی.  اقتدار  و  کاريزماتیک  اقتدار  يابد.  سنتی، 
اقتدار سنتی همچنان که از نام آن نیز پیداست »اعتقاد به قدسیت سنت« است )لسناف،  

پدرساالر.  (33:  1380 همان  عبارتی  به  سنتی  است  و  یسلطه  مطلق  ارباب   که   اراده 
های تواند بر او قیدهايی بزند. رژيمکنند و تنها سنت است که میقوانین او را مقید نمی
حکومت  از  میموروثی  محسوب  سنتی  حکومت  های  از  شکل  اين  در  شوند. 

ها و  ها، پیمان ماند و مباشران از طريق پیوندها، حمايت رفته قدرت شخصی میهم»روی
گونه وبر خود اقتدار سنتی را اين .(236-235:  1382شوند« )کرايب،  ات مباشر میامتیاز

می »کهنتوضیح  وسیعدهد:  در  که  اقتداری  مشروعیت  پايدار  ترين  ممکن  شکل  ترين 
های جادويی، موانع روانی مانده است، بر قداست سنت استوار است. ترس از مجازات

کند. به همین نحو، نظام م رفتار را تقويت میهای مرسوپیدايش تغییر و تحول در شیوه 
گروه بخاطر  ذیاقتدار  میهای  پديد  آن  تداوم  به  توجه  با  که  زيادی  معتبر  نفع  آيند، 

توان از يک منظر به »اقتدار ديروز ابدی« سلطه سنتی را می  .(100:  1385ماند« )وبر،  می
کرد موقعیت؛  تعبیر  و  شناخت  که  اقتدارآمیزی  آداب  طی يايعنی  در  آن  عادی  بی 

های اساسی اين نوع از  ويژگی  .قدسی يافته است  جنبه  باستانی  تصوررقابل یغهای  زمان 
می  را  اينسلطه  برشمرد:  توان  کهن-1گونه  قواعدی  به  اعتقادی    ،اتکا  دلیل  به  صرفاً 

شود قوانین و آن انسان بر آن می موجببهکه   ،قانون متعارف-2پذير به تقدسشان ناانکار
و  رويه کند  کشف  را  پیشین  فردی-3های  وراثت  ،حکومت  و  پدرساالری  ساالری که 

تجسم که  رهبر  شخص  به  وفاداری  با  و  آنند  میازجمله  بروز  است  سنت  يابد  کننده 
حاکمیت    .(508-507:  1387)بوشه،   اعمال  که  کسی  سنتی  سیادت  در  وبر  نظر  از 

مافوق  می قوانین کند،  از  اطاعت  نظام  از  نوع  اين  در  است.  او سرور شخصی  نیست؛ 
می اطاعت  داده  قرار  جايگاهی  در  را  او  که سرور  از کسی  بلکه  ندارد  شود.  جايگاهی 

و میل و اختیار سرور  های رايجگردد: سنت مشروعیت فرامین اين فرد به دو عامل بازمی
اين  تأکید  .(365:  1384)وبر،   از  يکی  بر  سنتی    بیشتر  اقتدار  نوع  دو  تفاوت  عامل  دو 

سازد. وبر تفاوت میان پاتريمونیالیسم و  و پاتريمونیالیسم را روشن می  مفهوم سلطانیسم
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گیری سنتی دهد: »هرجا اقتدار در وهله اول دارای سمتگونه شرح میسلطانیسم را اين
میراثی نامیده باشد ولی به هنگام اعمال آن مدعی قدرت کامل شخصی گردد، اقتدار پدر

از  می آزاد  و  خودسرانه  اراده  حوزه  بر  اول  وهله  در  پدرمیراثی  اقتدار  هرجا  شود. 
« آنچه اين شقوق سنتی  ...نامندسنتی تأکید داشته باشد آن را نظام سلطانی می محدوديت

کند پاسخ به اين مسئله است که آيا سربازان و مأموران حاکم  را از يکديگر تفکیک می
اراده وابسته   به  او  بخشش  میو  اينکه  يا  برابر اند  در  خود  منافع  راستای  در  توانند 

 . (368: 1382خودسری او ايستادگی کنند )بنديکس، 
وفاداری به  .فرعی از اقتدار سنتی بود گونهکبر اين اساس مفهوم نظام سلطانی وبر ي

آنچه باعث   گريدیبارتعبه فرمانروا در نظام سلطانی الزاماً بر پايه يک ايدئولوژی نیست؛  
آمیزه  است  اطرافیان  پاداش وفاداری  و  ترس  از  همراهانش ای  به  او  که  است  هايی 

احتماالً می و  بود  نزديک  خاور  سلطانی  نظام  اصلی  جايگاه  وبر،  نظر  از  دهد. 
که وی برای توصیف آن از اصطالحی عربی سود جسته است. »فرمانروا    روستنيازا

اعم مانع  يا از همه بی  ترمهم خود و    دلخواه به کند،  ال میقدرتش را بدون  قوانین  آنکه 
او شود«هیچ مانع  ارزشی  نظامی  يا  ايدئولوژی  به يک  تعهدی  داشت    .گونه  توجه  بايد 

الزاماً   نظامی  هیچ  و  است  آرمانی  نمونه  يک  کامل به سلطانیسم  اين   طور  ويژگی  همه 
از نظر شهابی و لینز، تیره    . (22  -18:  1380شهابی و لینز،  ) نمونه آرمانی را دارا نیست  

گرايی، رياکاری قانونی، پايگاه اجتماعی محدود، شدن مرز میان نظام و دولت، شخص
ايدئولوژی سلطانی اغلب   های نظام سلطانی است. از ويژگی  ،شدهداری تحريفسرمايه

تعالی می باستانی ملت را  از يک سنت اختراعی برای  افتخارات  متمايز کردن  بخشد و 
:  1380جويد )شهابی و لینز،  ملت از همسايگانش به لحاظ قومی و حتی نژادی سود می 

صرفاً    .(37 برخوردارند،  آن  از  نظامیان  و  مقامات  که  حقوقی  سلطانی  نظام  يک  در 
ها اعطا کرده است؛ حقوقی که فرمانروا  امتیازاتی است که فرمانروا به دلخواه خود به آن

رامی آن  آن   تواند  چارچوب  همین  در  بازستاند.  يا  و  دهد  اتباع افزايش  با  مجازند  ها 
ها در پیش گرفته  ای« را در پیش گیرند که فرمانروا با آنکشور همان »رفتار خودسرانه 

ها را نقض نکنند و بعالوه منافع فرمانروا را به خطر  است؛ مشروط به آنکه اوالً سنت
های  گی نظامترين ويژگرايی را شايد بتوان مهم شخص  .(373:  1382نیندازند )بنديکس،  
گرايی دارای دو جنبه است: يکی، کیش خارجی اين شخص  ازلحاظ سلطانی دانست. »

گرايش   ديگری،  و  رهبر  پیرامون  آشکار  دودمان سوبهشخصیت  رهبران  ی  گرايی. 
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آرايهنظام با  را  خود  و  هستند  فرهمندی  آرزومند  سلطانی  فرهمندهای  رهبری  انه های 
در   . (35:  1380شهابی و لینز،  ) دانند فاقد آن هستند«  که می  روازآن کنند؛ دقیقاً  احاطه می 

و   سرور  برخوردارند.  وافری  اهمیت  از  نظامی  نیروهای  سلطانی  نظام  چارچوب 
همراهانش برای تشديد اشتراک منافع در مقابل رعیت، به نیروهای نظامی خود متوسل  

)وبر،  می می  . (370:  1384شود  سبب  امر  نیروی همین  به  سلطان  اتکای  »هرقدر  شود 
نظامی خود برای کنترل پیروانش بیشتر باشد به همان اندازه به حمايت آن نیروی نظامی  

تر شود تا بتواند خود را بر سرير قدرت نگاه دارد. بدين ترتیب در هنگامه مرگ وابسته
شکست يا  خصومت فرمانروا  ساير  يا  و  نظامی  و  های  ممکن کشمکش ها  سربازان  ها، 

است بگريزند يا اعتصاب کنند يا سلطه قديمی را براندازند و دودمان جديدی روی کار  
پرواضح است تا در چنین نظامی، فرمانروا بايد    .(372-371:  1382بیاورند« )بنديکس،

. بخصوص آنکه ماهیتاً در نظامی  باز کندعرصه را بر نیروهای نظامی خود هرچه بیشتر  
فرمانروا سلط نظامی  قوای  طريق  از  نیز  زور  اين  و  است  سنت  از  بیش  زور  وزنه  انی 

می اين تحقق  کاربست  با  ادامه  در  حاضر،  مقاله  در  سلطانیسم  مفهوم  درک  برای  يابد. 
تصمیم چگونگی  در  بینمفهوم  عرصه  از  او  درک  رضاشاهی،  نهايتاً  گیری  و  المللی 

 دهیم.وانی ارتش را مورد تحلیل قرار می ای که برای ارتش تعیین کرد، ناتکارويژه 

 گیری در ارتش مراتب تصمیم ( سیادت سنتی و سلسله2
سپس  و  قزاق  نیروهای  مرکزی،  بريگاد  ادغام  با  ايران  متحدالشکل  ارتش  ايجاد 

تحت نظارت    1300ژاندارمری و انحالل پلیس جنوب تحقق يافت. اين واحدها از سال  
ق فرماندهی رضاخان  و  با  وزارت جنگ  و  گرفتند  سال   سی تأسرار  همان  در  دانشکده 

نظر مساعد قدرت مالی،  امکانات  با جذب  ادامه  نیروها ممکن شد. در  بر  های نظارت 
شکلبین ايرانی،  افسران  کادر  تعداد  افزايش  نفتی،  درآمدهای  افزايش  گیری المللی، 

تقسیم  فهیوظنظامخدمت   و  تسلیحات  خريد  افزايش  جديبندیاجباری،  د  های 
به و  جامعه  بر  را  رضاشاه  مطلق  قدرت  میتشکیالتی،  تثبیت  ارتش  اخص  کند  طور 

(. با همه اين احوال نبايد تصور کرد که ارتش رضاشاهی بر پايه 115:  1389آباديان،  ) 
رضاشاهی   ارتش  در  آنچه  است.  گرفته  شکل  مدرن  ساختار  ی  خوببه   دادهرخ يک 

دلخواه شاه در تمام شئون ارتش جاری و ساری تواند بیانگر آن باشد که میل و اراده  می
آنکه  از همه بی  ترمهم خود و    دلخواهبه بوده است. همچنان که در نظام سلطانی حاکم  
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گونه تعهدی او را محدود کرده باشد در همه مسائل ورود و قدرت خود  قوانین يا هیچ
تنی بر اراده شخص  (. ارتش رضاشاهی نیز مب21،  1380شهابی و لینز،  ) کند  را اعمال می

توان در تصديق اين واقعیت بیان کرد: صحبت از شاه بوده است. موارد متعددی را می
جهت برگزاری مانور در لشکر شرق، در تعیین    1311نظامیانی است که مثالً در سال  

منطقه مانور، زمان مانور، تعداد نیروهای حاضر در مانور، تعداد قاطرهايی که بايد کرايه  
ه او  شود؛  از  و  کنند  رجوع  رضاشاه  به  هستند  مجبور  و...،  مانور  برای  قاطر  هر  زينه 

پرونده   يک،  زونکن  مالی،  بخش  دفاع،  وزارت  اسناد  )آرشیو  بگیرند  در   .(10فرمان 
های موجود در  توصیف وضعیت فوق کافی است توجه نمايید که در اکثر اسناد و نامه

ع وقت(  جنگ  )وزارت  فعلی  دفاع  وزارت  »آرشیو  مطاع   االمرحسببارت  جهان 
ترين مسائل  گیری در جزئیملوکانه« تکرار شده است. اين بدين معنی است که تصمیم

نظم  از  فراتر  چیزی  ارتش  بر  حاکم  استبداد  داشت.  قرار  رضاشاه  انحصار شخص  در 
بود؛   ارتش  تعیین زمان خاموش کردن بخاریاگونه بهمبتنی  از  مثالً  ها در پادگان  ی که 

میهمانیمنا به  امراء  رفتن  اجازه  تا  مختلف  میطق  صادر  شاه  شخص  توسط  شد ها 
   .(14الملل، زونکن يک، پرونده آرشیو اسناد وزارت دفاع، بخش ديپلماسی و امور بین) 

فاقد ساختار عقالنی و  بدين يافته و  اراده رضاشاه سازمان  با  نهاد صرفاً  اين  ترتیب 
در ارتش رهبری متمرکز و از باال به پايین مزيت است    نکهيباوجودابینی بود.  قابل پیش

اشتباه  فرد«  توسط يک  »اتخاذ همه تصمیمات  با  امر  اين  تحقیق  موردنظر  در دوره  اما 
می شهريور  گرفته  در سوم  نظامیان  داليل سردرگمی  از  يکی  نیز  شرايط  همین  و  شود 

با    1320 موجود؛  ورای همه ساختارهسلطنت رضاشاه  است. چون  واحدهای ای  کلیه 
گرفته  خارج و زير نظر مستقیم شاه قرار  قانونی خود  نظامی و انتظامی از حوزه نظارت  

گرفته  افعال رضاشاه قرار    ریتحت تأثقدرت  ساختارهای  است. اين بدين معنی است که  
ی عقالنی شدن سیستم در نظام طورکلبهو روند عقالنی شدن سیستم عقیم مانده بود.  

منافات  سلطان جامعه  منابع  استثمار  برای  فرمانروا  اراده  با  که  است  ممکن  بدانجا  تا  ی 
لینز،   و  )شهابی  باشد  از 32،  1380نداشته  برآمده  نه  نیز  موجود  نظم  و  پايداری   .)

برای  بود.  رضاشاه  مداوم  نظارت  و  فعالیت  از  ناشی  بلکه  سیستم  ساختار  و  عقالنیت 
جاسوسی داستان  و  همین  پیچیده  پادگان  مستمرهای  رکشیسهای  استبل به  حتی  و  ها 

برای حفاظت از چیدمانی است که تنها با خواست او ايجاد شده و    توسط شاه  هااسب
او کار می اراده و نظر  با  نتیجه روز سوم شهريور  680:  1386کرد )عاقلی،  صرفاً  (. در 
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جسمی   و  روحی  حمله  شوک  سبب  به  رضاشاه  که  سردرگ   ختهيرهمبهزمانی  و  و  م 
عامری و  ـ  شود  می  مستأصل جواد  تعبیر  خارجه   به  وزارت  قیافه   کفیل  و  با  گرفته  ای 

شن  ريزسربه  عصايش  زبا  را  کاخ  محوطه  در   ـکندمی  رورويهای  هم  ارتش  سیستم 
از  او  از  می  تبعیت  و  هم  استثناء  رازیغبهـ  پاشد  نمیـ  چند  بر  کسی  تصمیمی  تواند 

(. اين دقیقاً مشکلی است که در انتقاد از سلطانیسم  45-44:  1371مقاومت بگیرد )انتظام،
می آن دست  دخالت  بر  که  دهد  قرار  مدنظر  را  مسئله  اين  بايد  فرمانروا  اينکه  گذارند. 

دلیل در حقوق و وظايف مرسوم، احساس تعهد و وظیفه را  و مکرر و بی  ازاندازهشیب
اتفاقی که    .(362،  1382س،  برد )بنديک در بین مقامات و وابستگان حکومتی از میان می

ی خوببه های دريافتی از سوم شهريور  خود را نشان داد. گزارش   1320در سوم شهريور  
مطبوعی    ديمؤ ايرج  سرلشکر  نمونه  برای  شهريور  سوم  روز  در  است:  واقعیت  اين 
اردبیل بالفاصله بعد از حمله با ارسال    15فرمانده لشکر سه و سرپرست لشکر    عنوانبه

تلگراف و گزارش وضعیت، کسب تکلیف کرده است؛ اما از مرکز )رضاشاه( به سبب 
-86-2002-628م  رسد )آرشیو پژوهشکده تاريخ معاصر:  کمبود زمان و...، جواب نمی

ر کسرلشدهد. فرمانده لشکر شرق  ج می(. در نتیجه گريز تنها درايتی است که به خر0
نیز اقدام مشابهی دارد و زمانی که تا ظهر سوم شهريور منتظر دستور از تهران    محتشمی

  . (225:  1385کند )ارجمند،  ماند، به دلیل درماندگی با چادر زنانه از مشهد فرار میمی
ناتوان از تص امراء در غیاب رضاشاه  گیری هستند.  میماين موارد به اين دلیل است که 

)علی نظامیان  سردرگمی  و  ناتوانی  از  بخشی  ترتیب  سوم  بدين  در  امراء(  الخصوص 
دلیل  1320شهريور   تصمیم   به  تجربه  يک  فقدان  البته  است.  رضاشاه  از  مستقل  گیری 

به  تمايلی  ارتش  بدنه  است  ممکن  سلطانی  نظام  در  که  دارد  وجود  نیز  ديگر  دلیل 
اي در  باشد:  نداشته  خارجی مقاومت  يا  داخلی  شديد  بحران  مواقع  »در  نظام  از  نوع  ن 

می قرار  دولت  دشمنان  کنار  يا  به  مردم  کمک  بخاطر  را  خود  نیستند  حاضر  يا  گیرند 
جهت در   نیبه هم   .(373،  1380دولت دچار دردسر کنند« )کاتوزيان در شهابی و لینز،  

باين ازجمله  نظامیان  از  برخی  فردی  رشادت  جزء  به  شهريور  وشاه  در،سوم  ...،  بختی 
نمی صورت  :  مقاومتی  معاصر  تاريخ  پژوهشکده  )آرشیو  ج(. -131-6-93-0گیرد 

 پاشد.گونه است که ارتش رضاشاهی به راحتی و بدون هیچ مقاومتی فرومیاين
قابل شخصنکته  در  که  توجه  است  اين  ارتش  بر  حاکم  جايگاه  گرايی  سبب  به 

ارتش  ساختار  و  قدرت  ساختار  در  که    رضاشاه  کسی  متفقین  تنها  سوی  مجازات از 
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است؛  می رضاشاه  شخص  حالت شود  بهترين  در  ديگر  ارتشیان  که  آگاهند  همه  زيرا 
انحالل    .اندرضاشاه »مباشران«   به  متهم  که  نخجوان  احمد  حتی  نظامیان  از  بسیاری  لذا 

 حتی ترفیعبعدها  و    هبه کار خود بازگشت  بودند  شده  خیانت  همچنین  لشکر يک و دو و
 . رفتندگ 

 در نظام سلطانی  ارتش ( کارویژه3
های حکومتی ديگر بر ترين سازمان نظامی هر کشور، مانند سازماناصلی  مثابهبه ارتش  

و   قانون  منافع می   سیتأسدائمی    صورتبه طبق  از  است  موظف  قانوناً  ارتش  شود. 
بنابراين   ؛شهروندان دفاع کند و کشور را از خطرات و تهديدات خارجی حفاظت نمايد

از  را  نظامی  سازمان  وظیفه  همین  و  است  جنگیدن  ارتش  عملکرد  و  وجودی  فلسفه 
(. اما صبح روزی که ايران  18:  1392کند )ازغندی،  های اجتماعی جدا میديگر سازمان

متفقین قرار می گیرد؛ نظامیان ارتش پهلوی در شهرهای مرزی، به يکباره مورد تهاجم 
های نظامی و  زده و هراسان با استفاده از اندک کامیون، بهتدرست به مانند مردم عادی

های مردم در حال گريز به سوی تهران هستند )آرشیو پژوهشکده حتی با ضبط کامیون
يافته  رفتار نظامیان و امرای به ظاهر سازمان  .(پ86237-2009  -121-0تاريخ معاصر:  

ساله رضاشاه ندارد. سقوط ارتش و ترين نشانی از ادعای بیستو منسجم ارتش کوچک
پاشیدگی ناگهانی اين قبیل ی بیانگر آن است که »ازهم خوببه در پی آن حکومت رضاشاه  

آنسلطه  آمدن  کار  روی  مثل  نیز  پدرمیراثی  بیهای  نشانه  سنتی  ها،  سلطه  بنیادی  ثباتی 
 . (372، 1382صرفاً مبتنی بر اعمال زور است« )بنديکس، 

رغم همه ادعاها برای ارتش رضاشاه کارويژه مقابله با بیگانه به  واقعیت اين است که
که برداشت متعارف از نقش ارتش يا هدف اولیه از ايجاد  موضوعیت ندارد. با وجودی  

ارتش )و حتی هدف انحصاری آن( جنگ با دشمنان خارجی است، اما اين موضوع در 
ارتش   به  رضاشاه مورد  و  نیست  ارتش  صادق  مواقع  اين  انتظامی   قطعدر  سازمان  يک 

دارد و نه توانايی و استعداد چنین   در مقابله با دشمن خارجی  ای بزرگ است. نه وظیفه
توان در آن مشاهده کرد. لذا بخش اعظمی از رفتار نظامیان در سوم شهريور  میرا    کاری
با   گیری رضاخاندر روند قدرت  به دلیل مواجهه با کارويژه متفاوت بود. اين نهاد  1320
رژه   اقداماتیانجام   سیاسی،  تهديدهای  سرکوب چون  و  عشاير  سرکوب  خیابانی،  های 

و... انتخابات  برگزاری  داخلی،  همه  مخالفین  دقیقاً  دارد؛  نقش  چ،  برای زیآن  که  ی 
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تثبیت قدرت او الزم بود انجام شود و اين در قالب نظام سلطانی معنا  قدرت گیری و 
نیروهامی بهتر  عبارت  به  بايد  يابد.  را  نظامی  دانست  مثابهبهی  حاکم  شخصی   ابزار 

رسید افکار عمومی  در بسیاری از رفتارهای ارتش به نظر می  .(371،  1382)بنديکس،  
کارويژه ازجمله  خارجی.  دشمنان  نه  هستند  هدف  جامعه  دوره  داخلی  در  ارتش  های 

رژه نمايش  خیره پهلوی  اهای  رژيم  مخالفین  و  مردم  ارعاب  برای  درهمین کننده   ست؛ 
جايگزين تمرين و آمادگی رزمی واقعی است و  نظامی  حرکات نمايشی و بلوف    راستا

حضور پررنگ ارتش سوم شهريور است.    در  شکست نظامیانهمین رويه يکی از داليل  
آن بود و در    رأس خواهی و حمايت از اين جريان که رضاخان در  در ماجرای جمهوری 

خواهی از مصاديق فروکاسته شدن ارتش در  فین جمهوریمقابل ايستادگی در برابر مخال
های (. همچنین در سال156و    154،  1379حمايت از شخص رضاشاه بود )رحمانیان،  

ابتدای پهلوی اول که مطبوعات مخالف به دلیل فعالیت اداره سانسور، نظمیه و امرای  
-مالی  ل بخشنداشتند )آرشیو اسناد وزارت دفاع، قسمت او  اندامعرض ارتش قدرت  

کارويژه؛  (233  پرونده-4  زونکن ديگر  از  روزنامهبنابراين  با  تقابل  ارتش  های های 
 مخالف بود. 
شده   انتخابات در    برگزار  که  بود  واقعیت  اين  بر  مصداقی  نیز  رضاشاهی  دوره  در 

کنند، به و همدستانش در ساختارهای حکومت دخالت می  فرمانرواهای سلطانی »نظام
حرفه  استانداردهای  درونی،  آنهنجارهای  اجتماعی  آداب  و  بیای  هستند«  ها  اعتنا 

های مهم ارتش دخالت در انتخابات يکی از کارويژه  درواقع  .(29:  1380)شهابی و لینز،  
قدرت روند  بودر  پهلوی  دولت  تشکیل  روند  در  و  رضاخان  مديريت  گیری  با  که  د 

برگزاری  مجری  عمالً  ارتش  انتخابات  اين  در  گرديد.  آغاز  پنجم  مجلس  انتخابات 
تعرفه   بود،  میرأانتخابات  توزيع  و  چاپ  میی  محسوب  انتخابات  ناظر  و  شد. کرد 

نهاد در آن مقطع از برتری    ن ي( ا0-102957-0-0-)آرشیو پژوهشکده تاريخ معاصر: ق
س ديگر  بر  تشکیالتی  دولتی  ازمانمحسوس  توان   برخوردارهای  از  استفاده  با  و  بود 

ارتش بود که انتخاب افراد موردنظر برای نمايندگی و انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی  
بخش در  ابتدا  در  اگر  گرفت.  انجام  تنش  بدون  نداشت  تقريباً  ارتش حضور  که  هايی 

می راه  مجلس  به  نیز  مخالف  نماينده  از  تعدادی  بعد  نمايندگان  يافت؛  تمام  سلطنت 
 ها نظارت داشت. منتخب شاه و دربار بودند و ارتش بر تبلیغ و انتخاب آن
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با شورش اما مهم  ارتش مقابله  بود.ها و جنبشترين کارويژه  شهابی و    های داخلی 
همه    شارحان  عنوانبهلینز   که  معتقدند  سلطانیسم  سلطانی نظام  انيفرمانروامفهوم  های 

ای را در برابر تسلط مرکز بر پیرامون در مراحل اولیه حکومت خود  های منطقه »چالش 
همراه با تقويت ارتش و ديگر نهادهای   درواقعکه    مقهور کردند. اين تمرکز اولیه قدرت

را ممکن می بر جامعه  نظام سلطانی  کنترل  است،  لینز،  دولتی  و  )شهابی  :  1380سازد« 
  1299زمان با کودتای  يران نیز رخ داد. هماين رويداد در دوران رضاخان در ا  .(29-30

قدرت با  و  ارتش  داخلی  نبردهای  رضاخان،  میرزا ریازسرگ گیری  علیه  عملیات   ی 
های  های عشايری استانکوچک خان و گسیل واحدهای نظامی برای سرکوب شورش 

( آغاز شد. 1300فیروزکوهی در مازندران )مرداد    ديمؤهای امیر  فارس و رفع نافرمانی
های نظامی متعددی در دستور کار قرار گرفت که پايان دادن به  عملیات  1301سال    در

مطیع   تبريز،  در  الهوتی  شورش  سرکوب  آذربايجان،  در  سیمیتقو  طغیان  و  ياغیگری 
های گیالن و مقابله با راهزنی عشاير  های اردبیل، پايان دادن به شورش کردن شاهسون 

البت بودند.  موارد  اهم  از  که کهگیلويه  داشت  توجه  نکته  اين  به  بايد  نبرد    ه  از  غیر 
های  ها و حقهها محدود بودند و عموماً با روش علیه سیمیتقو( باقی درگیری)   یازيشکر

می پیش  )شاهسونسیاسی  آذربايجان  عشاير  کردن  همراه  نمونه  برای  با  رفتند.  ها(، 
آن  داوطلبانه سران  اقبالهمکاری  اعدام  و  بازداشت  و  مدد  ها  به  ماکويی صرفاً  السلطنه 

شدحیله میسر  تبريز  به  او  کشاندن  با  و  طهماسبی  خان  عبداهلل  سیاسی  اينکه    ؛های  يا 
پیروزی بر امیر مؤيد سوادکوهی بیش از آنکه ناشی از برتری تسلیحاتی و تاکتیکی باشد  
موفقیت عملیات کوچک  و  آمد  به دست  امیراحمدی  احمد  ترفندهای سپهبد  با  صرفاً 

در  ا ) رتش  بود 1303بلوچستان  منطقه  عشاير  شده  تطمیع  سران  همراهی  نتیجه   )  
 (.431:  1363ی،مک) 

پیروزی در نبردهای داخلی با همه استثنائات فوق عامل اصلی مشروعیت ارتش و 
ها رضاخان بود که با رفع غائله شیخ خزعل به اوج خود رسید. در اين مقطع  رهبر آن

ای  ترده لشکرکشی به خوزستان را آغاز کرد و با مجموعهرضاخان با انجام تدارکات گس
به تهران فرستاد.  بازداشت و  اين منطقه را  از تحرکات درنهايت شیخ خزعل حکمران 
با  رضاخان  بستان  بده  نتیجه  در  خوزستان،  درگیری  بدون  لشکرکشی  در  موفقیت 

یات خوزستان  کل عمل  نکهيباانمايش قدرت ارتش به دست آمد.    ریتحت تأثانگلستان و  
های سیاسی پیش رفت اما مطبوعات )تحت هدايت نظمیه( در ستايش از عمدتاً با روش
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سمت فرماندهی کلیه   1303بهمن    25  اين پیروزی نظامی غوغا کردند و مجلس نیز در
 (.88:  1350گرامی،) قوای نظامی را به رضاخان واگذار نمود 

م و  عشاير  علیه  عملیات  رضاشاه  سلطنت  آغاز  طی با  يافت.  ادامه  سلطنت  خالفین 
ترکمنعملیات  1304سال   علیه  خوزستان،  اعراب  علیه  متعددی  والی  های  علیه  ها، 

راه  کردستان  عشاير  و  سال  پشتکوه  و  شد  در درحالی  1305اندازی  ارتش  عملیات  که 
لرستان و کردستان در جريان بود، نظامیان در خراسان و آذربايجان شورش کردند. در 

ا شورش سرکوب  قابلين  نبرد  نیز  نظامیان  ها  بحران  به  دادن  پايان  و  نداد  رخ  توجهی 
بهره با  با خراسان  )آذربايجان(  سلماس  پادگان  شورش  رفع  و  منطقه  عشاير  از  گیری 

بی سربازان  فريب  عمومی،  عفو  آنصدور  سنگدالنه  تیرباران  و  رسید  گناه  پايان  به  ها 
ادامه داشت و   1309در منطقه لرستان تا سال    (. مقابله با عشاير260:  1377)کرونین،  

نوين بارها در محاصره نیروهای عشاير قرار گرفته و تلفات سنگینی متحمل شد. ارتش
ها و نبرد معروف تامرادی بیش از هزار نیروی نظامی کشته فقط در نبرد با بويراحمدی

مقام خود خلع    اهلل شیبانی يک سال بعد بازداشت، محاکمه و ازشد و سرلشکر جبیب
)رياحی،   نقض    . (119:  1371گرديد  آن،  مديران  حبس  و  جرايد  بستن  راستا  اين  در 

در دستور   نيارتش نو به    اتکاقانون اساسی مشروطه و دخالت در انتخابات مجلس با  
)رواسانی،   داشت  قرار  برای  121-120:  1367کار  ارتش  اين خدمات  مقابل  در  (. شاه 

سیاقدرت عرصه  در  او  داشتگیری  تفقدآمیز  نگاهی  نظامیان  به  آن  تثبیت  و   . ست 
با    وپادستکرد برای خود زمینی  تأکید می  هابدانهمچنان که   البته نظامیان نیز  کنند و 

می  برهیتک چنین  و زور  مقامات  که  زمانی  تا  است؛  سلطانی  نظامی  ماهیت  اين  کردند. 
های ترفیع، بايد با هدايا و وعده  نظامیان به حاکم وفادار هستند، »به اين وفاداری پیوسته
 . (372، 1382تداوم بخشید و از آن اطمینان حاصل کرد« )بنديکس، 

می ترتیب  بهبدين  بیگانه  با  مقابله  روز سوم شهريور  تا  مدعی شد  عنوان يک  توان 
از نیمه دوم حکمرانی رضاشاه و پايان  کارويژه برای ارتش تعريف نشده است. بعالوه  

مأمور برای    یهاتي يافتن  ارتش  مبادا»داخلی،  پادگان  «روز  میبه  قدرت ها  رود، 
کارويژهتصمیم  و  سلب  آنان  از  سپرده  گیری  ارتش  امرای  و  ارتش  به  متفاوتی  های 

مهم می اصلیشود.  و  بزرگترين  فرمانده  که  کاری  لشکر  ترين  يعنی  ايران  لشکر  ترين 
ساله   چند  در  بوذرجمهری(  آقای  )کريم  تهران  شهريور  يک  سوم  به   1320منتهی 

نظامیبه يک  به  دهدمیانجام    عنوان  مشغول  و  بدان  هرروز  به  استواقع  رسیدگی   ،
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است! بايد به اين نکته توجه  باغشاه    پادگان  های جديد محوطهها و باغساخت ساختمان
 نیست؛   کندیم داشت که منظور از روز مبادا، روزی که دشمن خارجی به ايران حمله  

هايی است  و يا شورش  های مسلح محلیظیفه ارتش برخورد و سرکوب قدرت بلکه و
از آن جمله    رويداد مسجد گوهرشادکه ممکن است در آينده بار ديگر به وقوع بپیوندد.  

کارويژه ارتش در آن مقطع، استقرار ی است که  انکار نشدنبنابراين اين واقعیتی  ؛  است
سرکوب کشور،  سراسر  در  مرکزی  حکومت  روسای    قدرت  و  مستقل  محلی  حکام 

 عشاير، خلع سالح و آرام کردن مردم غیرنظامی و حفظ امنیت داخلی است.
يک از نظامیان در برابر فرار و  به دلیل کارويژه محلی و داخلی ارتش است که هیچ

شوند. شوند و يا در صورت برگزاری محاکمه صوری تبرئه مینشینی محاکمه نمیعقب
مصاديق   می  نیچنن ياازجمله  ازنظامیانی  لشکر کسرلش  توان  فرمانده  مطبوعی  ايرج  ر 

اردبیل در شهريور   البته سرپرست لشکر  برد. مطبوعی شخصی   1320آذربايجان و  نام 
هم  روز سوم شهريور  که صبح  با خبر حمله روس است  پادگان  زمان  تخلیه  دستور  ها 

گريز نیروهاست. بعد    امپیشگ کند و شخص وی  نشینی نیروها را صادر میتبريز و عقب
و   تبريز  سه  لشکر  فروپاشی  و  فرماندهی  در  اهمال  علت  به  مطبوعی  جنگ  لشکر از 

تاريخ   در  اردبیل  پس  1320آبان    5پانزده  و  محاکمه بازنشسته  نظامی  دادگاه  در  ازآن 
شوند. مطبوعی نیز به يابد و نظامیان تبرئه میشود. محاکماتی که بالفاصله پايان میمی

انتصابی است. هرچند مطبوعی در   هبازگشتارتش   از دوره دوم مجلس سنا، سناتور  و 
با بیگانه شکست     های داخلی دارد اما کارنامه موفقی در انجام کارويژه  خوردمیمقابله 

با تجهیز دو گردان نظامی از افراد هنگ    1314در سال    وی  چراکه  (.680:  1386)عاقلی،
اندهی آنان جهت سرکوب متحصنین و مخالفین رژيم  پیاده لشکر خراسان و اعزام و فرم

 1کند. پیدا میپهلوی در جريان واقعه مسجد گوهرشاد مشهد اعتبار خاصی 

در راستای اهداف فوق    1320تا    1300های ارتش در دوره  در واقع تمام لشکرکشی
شهريور  ها رضاخان و ارتش وی در  شود. با اين کارويژهو حفظ امنیت داخلی انجام می

بعد از صدور فرمان ترک مقاومت   نکته آنکه،  ندبه نهايت خط و آمال خود رسید  1320
گويد )کمتر از دو روز بعد از حمله( رضاشاه سپهبد امیر احمدی را احضار و به وی می

می  تو  از  است  آنچه  تهران  حفظ  کلیه    .(424:  1373)احمدی،  خواهم  که  مقطعی  در 

 
 ود. ش وی پس از انقالب دقیقاً به همین اتهام محاکمه و اعدام می . 1
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از   خارج  در  نظامی  مناطق  واحدهای  عمده  و  شده  منحل  است،تهران  اشغال   تحت 
انتخاب سپهبد احمدی به با  امنیت تهران رضاشاه  عنوان فرماندار نظامی موفق به حفظ 

میمی نشان  ديگر  بار  و  داردشود  داخلی  کارکردی  ارتش  که  پژوهشکده    دهد  )آرشیو 
 .(پ  0-0-1513-0تاريخ معاصر: 

 المللت بین( کیش شخصیت و ادراک نادرست از تحوال4
دوم جهانی  جنگ  شروع  زمان  ايران،  1318 شهريور 9)  از  خاک  به  متفقین  ورود  تا   )

کردند، و با  ها منتشر  ها اخبار دقیقی از روند جنگ و پیشروی آلمانروزنامه نکهيباوجودا
که   اوجودی  همسايگی  به  علترسید  شوروی()   رانيجنگ  همین  به  و  های  راه  ه 

اخ دچار  ايران  می  شده  اللبازرگانی  تهديد  را  ايران  جنگ  خطر  هرلحظه  اما   ؛کندو 
)استوارت،   ندارد.  ايران  به  به کشیده شدن جنگ  باور   صورت به (  152:  1370رضاشاه 

بین عرصه  از  رضاشاه  درک  که  حکومت  سلطانی  ماهیت  به  توجه  با  و  المللی طبیعی 
که زمانی که   ونهگ هماندرک همه نظامیان است، کل ارتش نیز تصوری از جنگ ندارد.  

وضع   نیز  ارتش  کل  شد،  وحشت  اسیر  و  غافلگیر  متفقین  ناگهانی  حمله  با  رضاشاه 
ازاين نیز اشاره شد، اين امر ريشه در جايگاه رضاشاه در  گونه که پیش مشابهی داشت. آن

ای گونهگیری آن بهساختار ارتش دارد. جايگاه رضاشاه در ارتش و در سیستم تصمیم
تنها بر گیرد. رضاشاه نه تا ذيل آن با آگاهی و اراده رضاشاه انجام می  است که از صدر

ترين تصمیمات امراء و فرماندهان مناطق دورافتاده نیز های کلی بلکه بر کوچکسیاست
نظارت دارد. اين تنها به دلیل رويکرد خودسرانه رضاشاه در نظام سلطانی پهلوی اول 

کگرددیبازنم درکی  از  پیروی  بلکه  بین؛  صحنه  از  شاه  نیز  ه  امر  اين  به  داشته  المللی 
که  بازمی آيند«    حاکمانگردد  شمار  به  بزرگی  متفکران  دارند  »دوست  سلطانی  نظام 

 ( 36، 1380)شهابی و لینز،  
اين معموالً نظام بر  ابرقدرت عالوه  های خارجی را جايگزين های سلطانی حمايت 

میحمايت داخلی  لینز،  های  و  )شهابی  برای    .(52،  1380کنند  رضاشاه  تالش  شايد 
و  بی ماندن  )به   حالن یدرعطرف  انگلستان  منافع  در  حفظ  آلمان  و  نفت(  خاص  طور 

طور خاص درباره انگلستان بايد به اين نکته ايران را بتوان در همین راستا تبیین کرد. به
د اين  او  اعتقاد  به  که  است  دلیل  اين  به  رضاشاه  خاطر  آسودگی  که  کرد   ولتتوجه 

 عنوان دولت حائل پیشروی بلشويسم را تضعیف نخواهد کرد دولت ايران به   وجهچیهبه
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بی سیاست  اعالم  با  قابلو  اقدام  ايران  سوی  از  و طرفی  بیگانه  با  مقابله  برای  توجهی 
شد نخواهد  اتخاذ  جنگ  احتمالی  دولت    اما؛  خطر  شهريور  سوم  دوشنبه  سحرگاه 

المللی  شوروی که هجوم آلمان به خاک خود را مخالف تمام قواعد انسانی و اصول بین
  بود؛ طرفی بلژيک و ضامن استقالل لهستان  ، همراه با انگلستان که حامی بیستدانمی

ع رضاشاه(  واقهای نظامی و سیاسی ايران )بهتمام تحلیل  که  . اقدامیشوندوارد ايران می
هم   به  )دشتی،  میرا  مدتی    (. 163:  1354ريزد  برای  کهحتی  است  اين  بر   اعتقاد 

است،    ،شوروی  فشارهای کرده  حمله  به  مجبور  را  و  انگلستان  رضاشاه  همین  برای 
ديگر روزها    برخی  آن  می   ايندر  خود  از  را  کهسؤال  پای    پرسیدند  انگلستان  چرا 

 یاست قديمی و ديرين خود را کنار گذاشته است؟ ها را به ايران بازکرده و سبلشويک
ايران؛  به به  انگلستان  نگاه  با  رابطه  در  رضاشاه  تصورات  از  برخی  صحت  رغم 

اين   بین  استواقعیت  معادالت  تغییر  که  زمانی بود  يافتهالمللی  رضاشاه  تصورات   .
دا  )شهريور    شتموضوعیت  دوم  جهانی  جنگ  آغاز  در  آلمان  و  روسیه  ( 1318که 

نظامی  قرار تجاوز  عدم  کردهداد  پیروزی  امضاء  با  حتی  اروپاو  در  آلمان  مستمر    ، های 
آلمان پیشروی  از  بارها  کرداستالین  تمجید  و  حمايت  تأم  هها  روسیه  غالت   کنندهنیو 

زمان  .  بودآلمان   اين  شوروی  در  تبلیغبر  راديوهای  متفقین   عواملو    کردندمی  ضد 
اخالل  کمونیست   کارخانهمشغول  آن هدر  در  بودندها  ای  بعدها  حتی    1319آبان    21. 

و با انعقاد    شتخارجه آلمان دا  ريوزير خارجه روسیه مذاکراتی با »فن ريبن تروپ« وز
پیمان اتحاد بین اعضاء محور )آلمان، ژاپن و ايتالیا( و اتحاد جماهیر شوروی حداقل از  

ژوئن    22) 1320اما تیر    د؛ردنلحاظ نظری جهان را به چهار منطقه نفوذ فرضی تقسیم ک 
زمان با سالروز حمله تاريخی ارتش  هم از قضا  که  ـ    ( با حمله آلمان به شوروی1941

و همه معادالت انگلستان در قبال    شدهمه جهان غافلگیر    ـبودناپلئون به روسیه تزاری  
تغییر   )کاظمی،  ايران  و که  شرايط خاصی  با    (.216:  2535کرد  انگلستان  مناسبات  در 

ايجادشورو کمونیست  گرگشد،    ی  تعبیری  يک   شیومبه  از  عطش  رفع  به  مجبور 
و   ههیئتی از انگلستان وارد روسیه شد  1320  رماهی. برای همین در هشتم تشدندچشمه  

بررسی  راه طرف  دو  همکاری  تقويت  تقويت  گرديدهای  و  شوروی  به  کمک  مسئله   .
نیز  ستور کار قرارگرفته و آمريکا  ها در دآسای آلمانتبع پیشروی برقفوری اين کشور به

. تصورات رضاشاه قبل شدبا کمک تجهیزاتی به انگلستان وارد جنگ جهانی دوم    عمالً
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از حمله آلمان به شوروی دارای مبنای تاريخی است، اما در دوماهه منتهی به شهريور 
 . بودو بعد از حمله آلمان رضاشاه از تحلیل حوادث ناتوان  1320

د متعدد تاريخی اطالعات ارزشمندی در رابطه با تحرکات انگلستان بر مبنای شواه
می مقامات  ساير  و  ارتش  امرای  به  شوروی  بعدها  باور  و  دلیل  به  رضاشاه  اما  رسید؛ 

نمی اخبار  به  توجهی  خود  باورهای    نیز  تيدرنهاکند.  بنیادين  و  تصورات  دلیل  به 
شود.  بیگانگان تهیه و تنظیم نمی  رضاشاه طرح يا برنامه دفاعی منسجمی برای مقابله با

شهريور   سوم  صبح  هم  دلیل  همین  نخست  1320به  که  کفیل  زمانی  و  منصور  وزير 
کنند رضاشاه با عصبانیت تمام  له حمله را مطرح میئعامری مس  جواد  ، وزارت خارجه

امی با  که  ما  چیست؟  غیرمترقبه  عمل  اين  علت  چرا  »چرا،  به    هان يگويد:  جور  همه 
ر میمسالمت  چه  ديگر  کرديم  به نیز  محمدرضا    .(135،  1363)مکی،  خواهند؟...«فتار 

گويد: »...چند روز پیش از هجوم مهاجمین به  می  اذعان دارد و در اين رابطه  مسئلهاين  
ايران اطالع يافتم که نیروهای بريتانیا در اطراف ايران در حال تمرکز هستند. موضوع را  

ی در  طورکلبه  . (3تا:  )خادم، بیصحت خبر ترديد داشت...«به پدرم اطالع دادم. پدرم در  
های ناخوشايند داد. همچنین بايد  توان به حاکم اخبار و تحلیل ی میسختبهنظام سلطانی  

گیری سیستمی طنزی بیش گیری شورايی و تصمیمتأکید کرد در نظام سلطانی تصمیم
پارلمان  میدانیمنیست.   بنیان  بر  مشروطه  اساسی  ترسی    قانون  به  هم  اين  بود.  استوار 

قانونبازمی اين شاه بود که برای  گشت که  اما در عمل  از استبداد شاه داشتند؛  نويسان 
داد. اين مسئله در قالب مفهوم سلطانیسم قابل درک ها »بار« میديدار نمايندگان به آن

)کرايب،   است  استوار  »مباشر«  و  »فرمانروا«  بر  که  نظامی  (.  236-235،  1382است. 
صندوق از  ارتش  کمک  با  که  نمايندگانی  و روابط  بودند  شده  برگزيده  انتخاباتی  های 

يافت و در اين راستا مباشر چندان  رضاشاه، در قالب دو مفهوم فرمانروا و مباشر معنا می
المللی حاکم  های حاکم بر ارتش و موقعیت بینتواند ديدگاه شاه را درباره واقعیتنمی

دهد اينکه    ؛تغییر  جالب  ندارند.  را  توانايی  اين  نیز  ارتش  سران  که  ر  کسرلشهمچنان 
زمان با ضمن هشدار به رضاشاه، جنگ هم   1320احمدی نیز روزهای منتهی به شهريور  

شدت خطرناک توصیف روسیه و انگلستان را برای ارتش جوان ايران و برای سلطنت به 
معاصر:    کندمی تاريخ  پژوهشکده  به 0-0-1307-467)آرشیو  قادر  رضاشاه  اما   .) پ 

ها نبود. کارشناسان خارجی نیز در اين زمینه به رضاخان هشدارهايی درک اين واقعیت
در جريان مانور نظامی بزرگ ارتش در همدان   1319برای مثال در شهريور  داده بودند.  
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ساعت اعالم    های بیگانه را دوژنرال ژاندار فرانسوی توان ارتش ايران در مقابله با ارتش
او معتقد است   (. 455: 1362)مکی،  شودشدت موجب ناراحتی رضاشاه میکند که بهمی

زره و  تانک  مقابل  در  مسلسل  و  لورن تفنگ  سرپرسی  ندارد.  مقاومت  توان  پوش 
انگلیسی را    ديپلمات  دوره  اين  در  ايران  ارتش  ارتش قابلنیز  »بعضی  با   یهامقايسه 

میدرجه  تحلیل  اروپايی«  که  236:  1379)صباحی،    کنددو  است  اين  مهم  مسئله  اما   .)
؛  ديدیمانگاشت و ارتش خود را بزرگ  های ذکر شده را ناديده میچرا رضاشاه واقعیت

 پاشیدگی ارتش غافلگیر نیز شد؟به حدی که در مواجهه با ازهم
اين   از    سؤالپاسخ  گريز  برای  وی  تالش  حکومت  هات يمحدوددر  يک  ی 

ها حکومت کند و در مقابل گرايش به يک  ه شاه بايد در آن بر پايه سنتپاتريمونیال ک
ترين ابزارهای حاکم  آنکه يکی از مهم   تیقابل اهمحکومت سلطانی نهفته است. نکته  

، 1382برای گريز از قیود سنتی و گسترش سیطره خود »قدرت نظامی« است )بنديکس، 
خودسرانه  .(368 حکومت  واقع  بدر  رضاشاه  که  اجازه  ای  بود،  کرده  ايجاد  خود  رای 
او  نمی ارتش  که  کند  فکر  مهم  اين  به  او  که  می  کهچنان آنداد  قدرتمند  فکر  هم  کند 

 نیست.
ها، حمله متفقین ضربه سنگینی به حیثیت و  ترتیب و با ناديده گرفتن واقعیتبدين

ف آغاز از اولین لحظات توجیه اين عملکرد ضعیکند. بالفاصله  سیمای ارتش وارد می
که در مکاتبات ومی کلماتی است  ازجمله  »غافلگیری«  واژه  ت رضاشاه  ااظهار  شود و 

ديده می است مکرر  میزان  در چهارم شهريور یشود.  ارتش  ستاد  که  است  به حدی  صال 
کند که واحدهای ارتش شاهنشاهی غافلگیر و اذعان می  ه اولین بیانیه خود را صادر کرد

روز پنجم شهريور نیز در طی جلسه شورای عالی دفاع پس    (.4:  1321)امینی،    اندشده
درنها روز  دو  عمالً  تياز  که  مقاومتی  ترک  رأ  به  ندارد  صورت  یوجود   ی اجلسه و 

»...چون مواضع دفاعی مهم به دست نیروهای بیگانه افتاده و    :شودمیقرار زير تنظیم  به
فايدهامر مقاومت هیچ   که یشاهنشاهی نخواهد داشت، درصورتای را برای کشور  گونه 

اعالمیه به سفارتخانهامروز  و  مقاومت صادر  ترک  بر  مبنی  دولت  از طرف  ابالغ ای  ها 
احتمال می بیشتر  فعالً بشود  از مذاکرات سیاسی که  بهتری   رود  نتیجه  در جريان است 

 . (4: 1321)امینی،  بدست آيد«
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 گیری نتیجه
امیان سلطنت پهلوی، تحت عنوان عصر تجددگرايی  دوره پهلوی اول از منظر ح  عموماً

می نامیده  مدرنیزاسیون  يا  از ؛  شودو  بیش  دوره  اين  نوسازی  که  است  آن  واقعیت  اما 
ارتش   درباره  واقعیت  اين  داشت.  مدرن  شبه  ماهیتی  باشد،  داشته  مدرن  ماهیتی  آنکه 

خدمت   در  و  مستقل  نهادی  آنکه  از  بیش  ارتش  است.  صادق  نیز  حفظ  متحدالشکل 
عنوان  تمامیت ارضی ايران باشد؛ نهادی بود که بقا و تداوم سلطنت خاندان پهلوی را به

هدف اول خود قرار داده بود. به همین جهت بود که اين نهاد در مواجهه با مخالفین 
از خود نشان    بارفاجعهموفق بود؛ اما در مقابل دشمن خارجی عملکردی    نسبتاًداخلی  

، از همان ابتدای حضور خود در عرصه سیاست و بدست گرفتن داد. در واقع رضاشاه 
ی  خوببهوزارت جنگ، هويت و پیشرفت خود را با توسعه و نوسازی ارتش گره زد. او  

ارتش   بقای  با  او  بقای  که  بود  دوره    خوردهگرهدريافته  در  مسئله  اين  است. 
و نشستن او بر   ی او بیشتر شد و پس از تغییر سلطنت از قاجار به پهلویريوزنخست

های ابتدايی سلطنت پهلوی  تخت سلطنت به نقطه اوج خود رسید. بدين ترتیب تا سال
 داد.يی به ارتش اختصاص میتنهابهاول، رضاشاه بیش از نیمی از بودجه کشور را  

ارتش شاهنشاهی از دولت سلطانی پهلوی    جانبهی همهريرپذیتأثبیانگر    اين واقعیت
نظامی که در    مراتبسلسله شد تا  اهیت سلطانی حکومت سبب میاول است. در واقع م

ويژه  اهمیت  از  پاسخ ارتش  دلیل  به  است،  برخوردار  به ای  نظامیان  همه  مستقیم  گويی 
ی جابه ی مافوق خود( از میان برود. همچنین در اين شکل از دولت  جاشاه )به شخص  

امر همه  نظامی  تصمیمات  به  نسبت  تخصصی  و  کارشناسی  نفر   نگاه  يک  به  معطوف 
های نظامیان به  که در عموم نامه   جهان مطاع ملوکانه«  االمرحسب »است. جمله معروف  

ی گويايی اين واقعیت است. ماهیت سلطانی دولت همچنین سبب  خوببه زبان آمده نیز  
عنوان ابزار حفظ شخص  ی کارويژه دفاع از مرزها و حاکمیت کشور، به جابه شد ارتش  

برا در  داخلی  رضاشاه  دشمنان  دلیل    مورداستفاده بر  همین  به  و  گیرد  ارتش    عمالًقرار 
توانست تنها بر دفاع از تمامیت ارضی ايران متمرکز گردد. کیش شخصیت و ادراک  نمی

الملل نیز ديگر متغیر مهمی  تمام فرماندهان ارتش از روابط بین  تبعبهو    رضاشاهنادرست  
زد.  دامن  خارجی  دشمن  با  مواجهه  در  شاهنشاهی  ارتش  ناکارآمدی  به  که  بود 

المللی با توجه به ماهیت سلطانی حکومت که درک رضاشاه از عرصه بین  گريدیعبارتبه
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نکرد.   پیدا  جنگ  از  تصوری  نیز  ارتش  کل  است،  نظامیان  همه  که    روستنيازادرک 
 از حمله متفقین محکوم به شکست بود.  ارتش ايران پیش

 و مآخذ:  منابع فهرست 
)ارجمند،   - پهلوی(،  1385محمد  دربار  در  سال  هوشنگ شش  عبدالرضا  کوشش  به   ،

 مهدوی، تهران: نشر پیکان. 
- ( علیرضا  انقالب(،  1374ازغندی،  دو  بین  ایران  سیاسی  نخبگان  تهران: ناکارآمدی   ،

 قومس. 
 ، تهران: نشر قومس. ارتش و سیاست(، 1392ازغندی، علیرضا ) -

- ( احمد  احمدی  ایران(،  1373امیر  سپهبد  نخستین  غالمحسین  خاطرات  کوشش  به   ،
 زرگری نژاد، تهران: موسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی. 

ا   - به  (  1370)  چارديراستوارت،  انگلیس  در آخرین روزهای رضاشاه، تهاجم روس و 
 . نایب ، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی و کاوه بیات، تهران: 1320ر ایران در شهریو 

)انتظام،   - شهریور    (،1371نصراهلل  انتظام:  نصراهلل  دربار  1320خاطرات  نگاه  به از   ،
 کوشش محمدرضا عباسی و بهروز طیرانی، انتشارات سازمان اسناد ملی ايران.

؛  10بخش مالی، زونکن يک، پرونده  )  رانياآرشیو اسناد وزارت دفاع جمهوری اسالمی   -
بین امور  و  ديپلماسی  پرونده  بخش  يک،  زونکن  بخش 14الملل،  اول  قسمت  -مالی  ؛ 

 ( 233 پرونده -4 زونکن

موسسه تاريخ معاصر ايران پیشین(، شماره بازيابی اسناد  معاصر )آرشیو پژوهشکده تاريخ   -
-، قپ  86237-2009  -121-0ج،  -131-6-93-0،  0-86-2002-628م  :  شدهاستفاده

 . پ 0-0-1307-467، پ 0-1513-0-0، 0-0-102957-0
-  ( پهلوی  سیتأسی  بسترها(،  1389آباديان، حسین  و  سلطنت  مطالعات  موسسه  تهران:   ،

 ی سیاسی.هاپژوهش 

- ( غالمحسین  حزب  (،  1373بقیعی،  فعالیت  دوران  از  خاطراتی  تهران،  تودهانگیزه؛   ،
 موسسه خدمات فرهنگی رسا. 

- ( راينهارد  وبر(،  1382بنديکس،  ماکس  فکری  تهران: سیمای  رامبد،  محمد  ترجمه:   ،
 هرمس.

)بوشه،   - آرنتهاه ینظر(،  1387راجر  تا  افالطون  از  جباریت:  دوم،  ی  چاپ  تهران،   ،
 انتشارات مرواريد.

 ان: نشر شیرازه.، تهرسرگذشت یک افسر ایرانی(، 1385جان فوالد، احمد ) -
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(، وضعیت و جايگاه اجتماعی نظامیان در دوره پهلوی اول و  1398)  روانیسخسروزاده،   -
، سال نهم، شماره اول، بهار و  تحقیقات تاریخ اجتماعی،  1320تأثیر آن بر واقعه شهريور  

 .120-99، صص 1398تابستان 
 امیرکبیر.  ، تهران: موسسه انتشاراتپنجاه و پنج(، 1354دشتی، علی ) -
 . مرکز پژوهش و نشر فرهنگ سیاسی دوران پهلوی: جای ب (،تایپایندگی )ب  راز -
 ، تهران: نشر مرکز.چالش جمهوری و سلطنت در ایران(، 1379رحمانیان، داريوش ) -
- ( شاپور  دو (،  1367رواسانی،  در  ایران  در  حکومت  و  تسلطدولت    استعماری   ره 

 شمع.: تهران ،یدارهیسرما

 تهران: دانشگاه تهران.  ،زندگی سراب (،1371منوچهر ) رياحی، -

لینز،   - و  هوشنگ  )شهابی،  سلطانینظام(،  1380خوان  صبوری، های  منوچهر  ترجمه   ،
 تهران: نشر شیرازه.

، ترجمه پروانه ستاری،  سیاست انگلیس و پادشاهی رضاشاه(،  1379هوشنگ )صباحی،   -
 تهران: نشر گفتار.

 نامک.  نشر: تهران ،متحدالشکل قشون  و  رضاشاه (،1386باقر )عاقلی،  -
 ، تهران: نشر آريان.ساله ارتش شاهنشاهی ایران 25تاریخ (، 1326)  اهللحیذبقديمی،  -

 ،ایران شاهنشاهی زمینی نیرویساله پنجاه تاریخ (،2523منوچهر ) البرز، محمد، کاظمی، -
 .نایب تهران: وزيری، علی اهتمام به

مسمی پرست، تهران: نشر    شهناز، ترجمه  نظریه اجتماعی کالسیک(،  1382)  انکرايب، ي -
 آگه.

  علی   ترجمه  ،ایران  در   پهلوی  حکومت   تشکیل  و   ارتش  ،(1377)  استفانی   کرونین، -
 . خجسته: تهران بابايی،

، تاریخ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و نظامی رضاشاه کبیر(،  1350)  یمحمدعلگرامی،   -
 شیراز: کوروش.

 ،1320 شهریور در کشور و  دولت ارتش، دربار، اوضاع(،  1364گلشائیان، عباسقلی ) -
 ايرانیان. بیداری :تهران

مايکل   - بیستم(،  1380)  چيالسناف،  قرن  سیاسی  ديهیمی، فیلسوفان  خشايار  ترجمه   ،
 تهران: نشر کوچک.

رنجبر کرمانی،    اکبریعل، ترجمه  اسرار حمله متفقین به ایران(،  1396)  یمحمدقلمجد،   -
 تهران: موسسه مطالعات تاريخ معاصر.



 |  15مطالعات تاریخی جنگ، شماره  فصلنامه علمی  | 44

 ، جلد ششم، تهران: نشر ناشر. ایران سالهستیبتاریخ (، 1362) نیحسمکی،  -
 ، جلد هفتم، تهران: نشر ناشر. ایران سالهستیبتاریخ (، 1363) نیحسمکی،  -
 .نای ب، تهران: 1320از سوم تا بیست و پنجم شهریور (، 1321داوود )مؤيد امینی،  -

 . نای ب(، تاريخ ارتش شاهنشاهی ايران، تهران، 1354محمد )نخجوان،  -
 ، تهران: چاپ زندگی.تاریخ ارتش شاهنشاهی ایران قرنمین، (1348ساوجبالغی، اکبر ) -
- ( ماکس  جامعه(،  1384وبر،  و  و اقتصاد  نژاد  ترابی  مهرداد  منوچهری،  عباس  ترجمه   ،

 تهران: سمت. مصطفی عمادزاده، 
)وبر،   - اساسی  1385ماکس  مفاهیم  احمد صدارتی، شناس جامعه(،  ترجمه  هفتم،  ی، چاپ 

 تهران: نشر مرکز. 
، تهران:  ای از تاریخ نظامی معاصرگلگون کفنان، گوشه(،  1336)  نیرحسیميکرنگیان،   -

 چاپخانه و کتابفروشی علمی.
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Abstract 
The occupation of Iran in September 1941, and the escape of the 
military and the dissolution of the Iranian army, regardless of its 
military and political consequences, was a blow to the image of Reza 
Shahi's army formed in public opinion. The uniformed army, which 
had been able to extensively suppress all dissident domestic groups 
and local movements, now collapsed strangely in the face of a foreign 
enemy. Understanding this failure is one of the most important 
questions in contemporary Iranian history. It seems that this issue 
should be sought in the sultanism nature of the first Pahlavi 
government. Therefore, the main question of this research is "How did 
the sultanism nature of the government pave the way for its defeat in 
September 1941?" To investigate this issue, using the descriptive-
analytical method and collecting data by means of library research, it 
was found that the influence of the monarchical nature of the 
government on the decision-making system, military functions, and a 
lack of understanding of the international system, led to the defeat of 
the army in September 1941 before any serious confrontation. In other 
words, by nature, an army that like other parts of the government 
managed all its general and particular affairs "under the command of 
the monarch" could not resist the foreign enemy. 
Keywords: Reza Shah, modern army, allies, Russia, Britain, 
September 1941, Sultanism. 
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