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  چکیده 
هنوز بعد از  ن،یمتفق یاز سو رانیسال اشغال ا نیو ژاپن در اول رانیقطع روابط ا موضوع

در  دادیرو نیاز ا یخیمستند و تار تینشده و روا یبررس یخوب گذشت چند دهه به

بر  تواند یو ژاپن م رانیابعاد مختلف روابط ا یاست. بررس امدهین دیپد یفارس یها پژوهش

نشان  یویاسناد آرش یو بررس افکندیب ییها یروشن نیاشغال متفق رهدر دو یرانیا یپلماسید

و  دیو تهد ینظام دیرا با تهد رانیبه اهداف خود، چگونه ا یابیدست یکه انگلستان برا دهد یم

 یژاپن یها پلماتیتحت فشار قرار داد تا روابط خود را با ژاپن قطع کرده و د یاقتصاد عیتطم

 یتالیجید ۀکتابخان تیمأخوذ از سا ایتانیبر یویبر اساس اسناد آرش همقال نیرا اخراج کند. ا

 وریدر شهربه ایران که انگلستان از هنگام ورود  کند یشده است و روشن م نیقطر تدو

ش. آن را به ثمر رساند. هدف ۱۳۲۱ بهشتیکرد و در ارد میرا تنظ ویش. چگونه سنار۱۳۲۰

 یویو ژاپن بر اساس اسناد آرش رانیا یپلماسید خیتار یمقاله، مستندنگار نیا نیاز تدو

 است. 

 
 واژگان کلیدی 

 کیپلماتیقطع روابط د، دوم یجنگ جهان ،ایتانیژاپن، بر ران،یا
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 مقدمه

( نی)متفق کایانگلستان و آمر ،یش. سه کشور قدرتمند شورو1320 وریسوم شهر در

دولت  یطرف یب یۀگرفتن اعالم دهیبا ناد ،یاهداف خود در جنگ با آلمان ناز نیتأم یبرا

 یدموکراس ۀکردند تا به زعم خود، به جبه ریسراز رانیخود را به ا یها  روین ران،یوقت ا

و  یو اقتصاد یاسی. ورود اشغالگران، کشور را به لحاظ سانندرس یاری سمیدر برابر فاش

 ن،یمتأثر از حضور متفق یها نهیاز زم یکیاست که  یهیقرار داد. بد ریتحت تأث یاجتماع

آلمان و  یعنیمقابل دول محور  ۀدر جبه دیوجهه نظر که با نیبود، با ا یخارج استیس

 "سه جانبه مانیپ"ش. 1320بهمن ماه  درو انگلستان  یو ژاپن قرار گرفت. شورو ایتالیا

بودند. از  رفتهیدر قبال آن پذ یها تعهد از دولت کیامضاء کردند که در آن، هر  رانیبا ا

قرار  رانیا یخارج استیس یذکور مبنام مانیزمان، انگلستان اصرار داشت که پ نیا

در  ایتانیاست و اهداف بریس نیدر چارچوب ا دیو ژاپن را با رانیو قطع روابط ا ردیگ

 کرد.  یمنطقه بررس

 گریو د یو ژاپن یآلمان یها پلماتیآن بود تا د یآغاز اشغال، انگلستان در پ از

اخراج کند. انگلستان با توجه به منافع  رانیرا از ا یشیفرانسه و ریها نظ دولت

 یها پلماتیو هند، تاب و تحمل حضور د رانیا ژهیو به و انهیگسترده در خاورم

اتهام به آنها  یبرا یو از هر ابزار تو منطقه نداش رانیمحور را در ا یکشورها

از عراق  ها یروش، ژاپن نیچنانکه با هم ابد؛یتا به اهداف خود دست  کرد یاستفاده م

رفع هر گونه خطر (. www.QDL.IOR.L.PS.12.526.315) و مصر اخراج شدند

آن کشور  نیرید یها استیو دفاع از هند که از س رانینفت ا میاز منابع عظ یاحتمال

 یریجلوگ یو ژاپن یآلمان یروهایاتحاد ملل منطقه با ن جادیموجب شد تا از ا د،بو

برخاست  ها یسیانگل هیعل ها یاز آلمان یبه طرفدار یالنیگ یعال دیکنند. در عراق، رش

 افکند یبه دشوار یسرکوب و یرا برا ها یسیسفارت ژاپن از او، انگل یبانیو پشت

(www.QDL.IOR.L.PS.12.526.301-297-293.) 
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 "یروزیپل پ"که  ژهیمورد توجه بود، به و شترینفت، ب میبا توجه به منابع عظ رانیا

 تیمحدود جادیاشغال، ا یانگلستان از ابتدا یت و فرماندهان نظامخوانده شد. سفار زین

 را آغاز کردند. رانیسفارت ژاپن و فشار بر دولت ا یبرا

در کتاب  ینشده است؛ حت یتاکنون بررس یمقطع زمان نیو ژاپن در ا رانیا روابط

موضوع  ،یبه سبب کمبود اسناد فارس زین تألیف نگارنده، و ژاپن رانیا یخیمناسبات تار

 یخیحساس تار ۀبره نیروابط دو کشور در ا یسبب، بررس نیناقص مانده است. به هم

اسباب و علل اصرار انگلستان بر  قاله،م نی. در ارسد یبه نظر م یبا توجه به اسناد، ضرور

مقاله، با  نیخواهد شد. ا یبررس رانیاعمال فشار بر ا یها و ابزارها و برنامه ها یاخراج ژاپن

نوشته شده  1قطر یتالیجیکتابخانه د گاهیانگلستان، موجود در پا یویبه اسناد آرش اتکاء

  2خواهد بود. گاهیاسناد مضبوط در آن پا طابقو ارجاعات م

 

 و ژاپن رانیقطع روابط ا ۀنیزم

آن بودند تا پل  یدر پ ها یسیجنگ در شرق و غرب، انگل یها گسترش جبهه با

رو، بعد از  نیقطع کنند. از ا ایشرق آس ۀو جبه ها یرا با آلمان ایژاپن در غرب آس یارتباط

در جنگ،  رانیا یکیاستراتژ تیو با توجه به موقع دیرس رانیمصر و عراق نوبت به ا

. شد یدر اسرع وقت از حضور عناصر دول محور پاک مخاک این کشور  ستیبا یم

با دول محور تجربه  یالنیگ یعال دیرش یدر عراق که از همکار سیمختار انگلریوز

 تیدر باب فعال 19۴1سپتامبر 11/ وریشهر 20مورخ  22۶داشت، در تلگراف شماره 

 یسفارت ژاپن در تهران برا تیاز فعال یاز جمله خطرات ناش ییها نکته رانیدر ا ها یژاپن

نکته  نیرا به ا 3بوالرد امیلیو دریتلگراف  توجه سر ر نیرا مطرح کرد. او در ا نیفقمت

نکته که به طور  کی»جنگ داشته باشد:  طیاز شرا یقیدق یابیارز دیجلب کرد که با

را چگونه  رانیدر ا یژاپن أتیه تیاست که موقع نیا میمند به آن هست خاص عالقه

                                                 
1 .Qatar Digital Library یبا نام اختصار QDL 
 یسیاسناد انگل یمعرف برایمحقق و پژوهشگر دانشگاه تورنتو  ،یناریوشیاز سرکار خانم دکتر شایسته است که . 2

 .شود یتشکر و قدردان
3. Sir Reader William Bullard 
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و  رانیگزارش خارج از ا نی( اwww.QDL.IOR.L.PS.12.526.249) «دیکن یم یابیارز

بوالرد ارسال داشت،  یدر کابل برا سیت انگلکه دو روز بعد سفار یگریگزارش د

 مطرح کرد.  شتریبه عنوان دشمن بالقوه ب ها یسیانگل یرا برا ها یموضوع خطر ژاپن

سفارت ژاپن در کابل و  نیتبادل تلگراف ب زانیبر گزارش محرمانه از کابل، م بنا

 نی( اibid, 285بود ) افتهی شیسپتامبر( سخت افزا 13تا  5هفته ) کیتهران در طول 

 نیو بر ا دیرس یمشکوک به نظر م یسیانگل یاسیو س یکارشناسان نظام یموضوع برا

رابط  ران،یسفارت در ا یها پلماتیژاپن در افغانستان با د ارتنظر بودند که سف

 نیسبب ا نیدو کشور هستند و به هم نیدر ا یآلمان یمخف یروهایجاسوسان و ن

و  رانیها، بعد از قطع روابط ا گزارش یفرصت قطع شود. طبق برخ نیدر اول دیخطوط با

 رانیدر افغانستان و ا شان یروهاین ک،یپلماتید یآلمان و کوتاه شدن دست آنها از مجار

-Iran political Development,1941) بودند افتهیارتباط  گریکدیسفارت ژاپن با  قیاز طر

1946, v1, 453). دیرس یبه نظر م یدر افغانستان چندان جدّ ها یآلمان تیظاهراً فعال 

آنها در  نجمستون پ تیاز فعال یدر گزارش زیفرانسه آزاد ن یزمان خبرگزار نیکه در هم

: 13۶3آورد )نخجوان،  انیسخن به م یمرکز یاینفوذ در هند و آس یافغانستان برا

3۶2.) 

سفارت ژاپن در  تیوضع حیبه تشر یدر گزارش زین سیانگل ۀامور خارج وزارت

امکانات  هیرفتن کل نیغفلت کرد. با از ب ها یاز ژاپن دینبا نکهیتهران پرداخت و ا

کرده  دایمهم در منطقه پ ینقش یژاپن یها پلماتیآلمان، د یو ارتباط یتلگراف

 تیفعال ۀدر بار رانیبه دولت ا استندرو مقامات لندن از بوالرد خو نیبودند. از ا

هشدار دهد و خطوط تلگراف آنها را قطع کند  نسفارت ژاپ کارکنان

(www.QDL.IOR.L.PS.12.526.245در تلگراف د ).ینظام یاز سرفرمانده یگری 

 Iran)شد یژاپن در تهران ابراز نگران یندگینما تیاز فعال زین انهیدر خاورم ایتانیبر

political Development, v3, p155) تحرکات در مجاورت معادن چاه  نیا نکهیو ا

خطرناک است. جنگ  ایتانیمنافع بر یهند، برا یعنیمستعمره  نیتر و بزرگ رانینفت ا

موجب شده بود تا  ایدو کشور در شرق آس نیب ینظام یریو درگ انهیدر خاورم یاطالعات

متوسل شود. بوالرد  یدر منطقه به هر ابزار بیکوتاه کردن دست رق یبرا ایتانیبر
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. به نظر او، دول کرد یژاپن انتقاد م ژهیو به و نیمتحد یا از اقدامات رسانه نیهمچن

و آلمان،  ایتالیا ویداشتند؛ عالوه بر راد رانیدر ا یمناسب یغیتبل یها  محور ابزار

با  نژاپ یخبرگزار: »گفت یسخن م نیمتفق هیفعال بود و عل اریبس زیژاپن ن یخبرگزار

 (.۴2 :13۶2)بوالرد،  «ستیگرن ینظر خصمانه به ما م

 

 طرفداران آلمان به سفارت ژاپن ی ازکی یپناهندگ

برخورد با سفارت  یبرا رانیبر دولت ا ها یسیکه موجب شد تا فشار انگل یموضوع

ماه  وریطرفدار آلمان به سفارت ژاپن در اواسط شهر کی یپناهندگ ابد،ی شیژاپن افزا

خبر را  نیانگلستان ا ۀبه وزارت امور خارج 730بوالرد در تلگراف شماره  دریبود و سر ر

معنا بود که  نیبه افوق  دادی(. روwww.QDL.IOR.L.PS.12.526.247کرد ) دییتأ

 یدر عراق برا یعال دیمانند رش توانند یطرفداران آلمان در منطقه فعال هستند و م

مزاحمت فراهم کنند. به گزارش بوالرد، سفارت ژاپن در بغداد و تهران  یسیانگل یروهاین

و  ینظام ات(. به گمان مقام107: 1388بوالرد، )دست داشت  یپناهندگ یۀدر قض

اقدام،  نیبود و ژاپن با ا ها یناز یحام ،شخص پناهنده ران،یدر ا سیانگل کیپلماتید

 نکهیو ااست نام برده نشده در اسناد  شخص نی. از اکرد یبا آلمان را دنبال م یهمکار

همان طور که در خاطرات بوالرد ذکر شده  رسد، ینه؟ به نظر م ای هآلمان بود ۀتبع ایآ

( که به ۴۴باشد )همان:   ینیالحس نیمحمدام ،ینیفلسط یتشخص مف نیاست، ا

 انیاز حام زیم. ن19۴1سال  لیو در آور کرد یم تیفعال نیمتفق هیعل تلریه یهواخواه

 ۶در تلگراف  ایتانیبر ۀدر عراق بود. وزارت امور خارج ایتانیضد بر یعال دیرش امیق

خواست تا  ریوز شناخت و از نخست ولماجرا مسئ نیرا در ا رانیسپتامبر به بوالرد، دولت ا

 (.www.QDL.IOR.L.PS.12.526.245) موضوع عمل کند نیخود در قبال ا ۀفیبه وظ

سپتامبر با  ۶/ وریشهر 2۶مالقات روز  یط ویدر توک سیانگل ریسف 1یگیکرا رابرت

کارکنان سفارت در  کیپلماتیردیغ تیژاپن، موضوع فعال ۀمقامات وزارت امور خارج

از طرفداران آلمان به سفارت آن کشور را مطرح کرد و اقدام  یکی یتهران و پناهندگ

 یطیدر شرا رایسراغ ندارد، ز یهیتوج چیو گفت: سفارت ه دخوان رمسئوالنهیسفارت را غ

                                                 
1. R.Craigie 
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در معرض  تختیداده و پا یرو دیشد یریدرگ رانیاست که در ا هیاقدام قابل توج نیا

 یجز پناهندگ یراه چینجات جان خود ه یبرا یخطر جنگ قرار گرفته و شخص آلمان

در خصوص  یاطالع نوزاو، مقامات وزارت امور خارجه ظاهراً ه ۀنداشته باشد. به گفت

نداشتند و معاون وزارت امور خارجه درخواست کرده بود که اطالعات  هیقض نیا

 ,ibidقرار دهند تا به تهران منتقل کند. ) ارشیدر اخت یمورد شخص آلمان در یشتریب

 نیا ۀدر بار یاز بوالرد خواست تا اگر اطالعات زین سیانگل ۀ(. وزارت امور خارج242

 ,ibidالزم به عمل آورد) قاتیقرار دهد تا تحق ویدر توک ریسف اریشخص دارد، در اخت

219.) 

ژاپن با  ۀخارج ریمعاون وز سپتامبر 18/ وریشهر 27 یموضوع در تماس تلفن نیا

 نیا ۀدر بار یگفت: هنوز گزارش ریشد و او به سف یبررس گریبار د ایتانیبر ریسف یگیکرا

نکرده است، اما اگر موضوع صحت هم داشته  افتیدر تهران در رمختاریاز وز یپناهندگ

کند و در صورت صحت  یدگیبه آن رس دیبا یالملل نیب نیطبق قوان رانیباشد، دولت ا

 ۀخواهد داد. وزرات امور خارج لیتحو رانیموضوع، سفارت شخص پناهنده را به دولت ا

 یبرا یحل اهر رانیها منعکس نشود تا با کمک ا ژاپن درخواست کرد که موضوع در رسانه

معنا بود که در صورت  نیژاپن به ا ۀخارج(. پاسخ وزارت امور ibid, 231)ابندیآن ب

از  یگیسبب، کرا نیندارد. به هم یریگیپ تیصحت موضوع، دولت انگلستان صالح

امور خارجه درخواست کرد تا به بوالرد دستور دهد که ابتکار عمل را  ریوز دنیا یآنتون

 ها، یسیگلان یموضوع برا تی. با توجه به اهمردیپناهنده شخصاً به دست گ نیا ۀدر بار

سپتامبر  20ش./ 1320 وریشهر 29مورخ  75۴وزارت امور خارجه در تلگراف شماره 

 لیتحو یالزم برا یچنانچه آمادگ»اطالع دهد:  رانیم. از بوالرد خواست به دولت ا19۴1

« موضوع خاتمه دهد نیکه به ا دیرا متقاعد نماسفارت ژاپن  ،را ندارد یگرفتن فرد آلمان

(ibid, 229به دنبال س .)با  یگیکرا حاصل یو مذاکرات ب انهیژاپن در خاورم یها استی

. به افتی یگسترش م رانیو اعمال فشار بر ا سیاختالفات ژاپن و انگل ،یمقامات ژاپن

منطقه بودند؛ هر  نیمحدود در ا کیمقاصد استراتژ یدر پ ها یژاپن ا،یتانیمقامات بر ۀگفت

 یبه نوع دیتفاهم بود و با رفع سوء ها یقصد ژاپن و،یدر توک ایتانیر بریچند که به نظر سف
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آنها به آلمان  شتریب یکیبتوان از نزد دیشا بیترت نیتا بد شد یاعتماد آنها جلب م

 (.ibid, 217کرد ) یریجلوگ

لندن  یاعمال فشار بر سفارت ژاپن در تهران همچنان از سو استیهمه، س نیا با

و تلگراف  یارتباط ستمیس یبرا تیمحدود جادیواکنش، ا نی. نخستشد یم یریگ یپ

 نیژاپن را به دنبال آورد و بر ا ۀکه اعتراض وزارت امور خارج یسفارت بود؛ موضوع

در شرق  یجنگ اتیعمل کیمناطق نزد در یحت رانه،یاقدام سختگ نینظر بودند که ا

حوادث را رصد  نیبا دقت ا یمطبوعات ژاپن(. ibid) اعمال نشده است زین ایآس

. از نگاه آنها، قطع ارتباطات نوشتند یمطلب م ایتانیمواضع بر هیو عل کردند یم

خواستار  ز،یآم خصومتبود و به سبب اقدامات  ردوستانهیغ ویتهران با توک یتلگراف

 (.www.QDL.IOR.L.PS.12.526.215) در روابط با انگلستان شده بودند دنظریتجد

به  ینیفلسط یمفت ایطرفدار آلمان  یماه از خبر پناهندگ کی کیاز نزد بعد

 ایتانینکرده بودند، اما بر بیتکذ ای دییآن را تأ ویسفارت ژاپن، هنوز مقامات توک

که شخص مذکور به سفارت پناهنده شده است.  فشرد یم یموضوع پا نیهمچنان بر ا

 یزمان کی یکه مفت میدان یما م»نوشت:  ویاکتبر به توک 11مهر/  19بوالرد در تلگراف 

او در حال  دانند یم یژاپن یها پلماتید میبه سفارت پناهنده شد و مطمئن هست

 نشانگر آن است که خطر نیحاضر کجاست. هنوز چمدان او نزد سفارت است و ا

 ۀ(. به گفتwww.QDL.IOR.L.PS.12.526.205« )است یجدّ ها یبا آلمان یهمکار

 نیدر ا یخصوص را آغاز کرده و اسناد نیدر ا قاتیتحق رانیا سیپل رمختار،یوز

نفر ناشناس به  کیکه  کند یم دییژاپن تأ رمختاریوز»خصوص به دست آورده است: 

(. ibid) «روز بعد سفارت را ترک کرده است کیآنها پناهنده شده است، اما بالفاصله 

همچنان با سفارت ژاپن در  یعال دیاست: ارتباط رش دهتلگراف آم نیدر ادامه ا

 یحضور مفت یارتباط را به معنا نیا ها یسیانگل رسد یتهران برقرار است. به نظر م

ژاپن در کابل و  ۀ. تحوالت در افغانستان و ارتباط سفارتخاندانستند یدر سفارت م

اصرار بر  یبرا یگرید هیو طرفداران آلمان، توج روهایتبادل اطالعات ن یتهران برا

 (.ibid) در سفارت بود یحضور مفت
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به دست  یمناسب ۀبه سفارت ژاپن فارغ از صحت و سقم آن، بهان یمفت یپناهندگ

انگلستان  ۀامور خارج ببرد. در مهر ماه/ اکتبر، وزارت شیداد تا اهداف خود را پ ایتانیبر

است و  یضرور رانیخطوط تلگراف ژاپن در هند و ا یبرا تیمحدود جادیاعالم کرد: ا

وجود دارد. به  یهنوز مشکالت رانیخواهد شد، اما در ا قفامکانات در هند متو نیا نکهیا

 یو همچنان حام کرد ینم یالزم همکار ۀبه انداز رانیدولت ا ،یسیمقامات انگل ۀگفت

. در تلگراف دیرس یمشکل به نظر م عیسبب، اقدام سر نیسفارت ژاپن بود و به هم

اگر  یحت»شده است:  دییاکتبر وزارت امور خارجه تأ 15مهر/  23مورخ  1327شماره 

سوءظن  کیفقط  د،یبه سفارت ژاپن دار یپناهنده شدن مفت ۀکه شما در بار یاطالعات

در  یریگ می. تصمندیاستفاده نما یا از امکانات ارتباطآنه میاجازه بده دیباشد، باز هم نبا

به  یبستگ یمیشود و هرگونه تصم یبررس یتیو امن یبا نگاه نظام دیخصوص با نیا

 دیبه صراحت تأک ایتانیبر ۀ(. در واقع وزارت امور خارجibid, 207« )دارد رانیا طیشرا

تا حد ممکن استفاده کرد و بر  یپناهندگ ۀعیفرصت و شا نیاز ا دیکرده است که با

 فشار آورد.  رانیسفارت ژاپن و دولت ا

 

 تقابل میدانی جنگ و تشدید فشار دیپلماتیک

کاهش امکانات  ا،یتانیدرخواست بر نیشتریم. ب19۴1ش./ دسامبر1320آذر تا

در  رایز افت،ی شیافزا رانیزمان به بعد فشارها دوباره بر دولت ا نیبود، اما از ا ها یژاپن

دسامبر  7آذر/  17 ۀبا حمل ها یبود و ژاپن انیدر جر ینیسنگ یجنگ، نبردها یها جبهه

با  زین ینیسنگ یریرا به جنگ باز کردند. در کنار آن، درگ کایآمر یبه پرل هابر، رسماً پا

حمالت  نیرخ داد. ا ایو شرق آس ایدر مستعمرات جنوب شرق آس ایتانیبر یروهاین

 نکیا ایدسامبر با ژاپن اعالن جنگ کند. شبح جنگ در آس 8در  ایتانیموجب شد تا بر

که آنها در صدد اخراج  ودسبب ب نیگسترده بود به هم هیسا ایتانیبر سر منافع بر

شرق و غرب برآمدند. وزارت امور خارجه  یها به عنوان رابط جنگ در جبهه ها یژاپن

در تهران دستور داد تا در  رمختاریدسامبر به وز 8مورخ  1151در تلگراف شماره 

تا روابط با ژاپن را  ندیبگو رانیبه دولت ا یشورو رمختاریوز یاسرع وقت با هماهنگ

هماهنگ  ها یدفع خطر آلمان یبرا»کارکنان سفارت را اخراج کنند:  یۀو کل ودهقطع نم
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ا هم جابج ماندهیفرصت اخراج و باق نیو کارکنان سفارت در اول ها پلماتیکه د دینمائ

بوالرد در تلگراف  ن،یاز ا شی(. پ(www.QDL.IOR.L.PS.12.526.197« شوند

 ,ibidو ژاپن هشدار داده بود ) یشیو هفرانس یها پلماتیحضور د ۀدر بار 759شماره 

 ها  یخطر ژاپن ۀدر بار رانیا ۀخارج ها با وزارت امور انگلستان بار ریرو، سف نی(. از ا239

 زین رانی( و دولت اIran political Development, v1, 457مذاکره کرد ) نیمتفق یبرا

به سفارت انگلستان  ران،یدر ا ها  یژاپن نیفقضد مت تیهرگونه فعال بیهر بار ضمن تکذ

 تواند ینم رانیمودت منعقد شده است و دولت ا ۀو ژاپن عهدنام رانیا انیاطالع داد که م

 نیشیقصد ندارد مانند درخواست پ( و Ibid, 633قطع کند ) کطرفهیروابط خود را 

اسناد  وی)آرش جارستانآلمان، ایتالیا، رومانی و م یها سفارتخانه یلیتعط یبرا نیمتفق

 موافق نشان دهد.  یِرو ها یش.( با اخراج ژاپن1320-115-12وزارت امور خارجه، 

قدرتمند  فیتوانست در مقابل حر یسخت تحت فشار قرار داشت و قطعاً نم رانیا

حفظ  لیچرچ نستونیو ر،یوز که نخست ژهیمقاومت کند، به و یمدت زمان چندان خود

قرار داده بود. با آنکه شرق  تیآن از عناصر دول محور را در اولو یو پاکساز انهیخاورم

بود. از  انهیحفظ خاورم ها یسیاول انگل تیهم اولو ازداشت، ب تیانگلستان اهم یبرا ایآس

 طیاطالعات محرمانه از شرا یآور سفارت ژاپن، جمع میاز جرا یکی ها  یسینظر انگل

 یایو سواحل در رانیا یشمال یبود. دو نفر از مأموران آنها در سفر به نواح نیمتفق

 Iran political) کردند یخبر کسب م نیمتفق یرسان کمک یها  مازندران، از محل

Development,v3, 164دول محور  یبرا میس یبود که آنها خط ب نیا گری(. اتهام د

 ,Ibid)دهند یتحوالت قرار م انیرا در جر یآلمان یها  روین قیطر نیاند و از ا کرده جادیا

 رانیا ۀامور خارج ریش. با وز1320ید 15انگلستان در مالقات  رمختاریوز. (159

 ها یاز اقدام ژاپن یلیسه یبوالرد، عل ۀوگو کرد. به گفت موضوع گفت نیا ۀدر بار

بود، اما اظهار داشت که در حال حاضر  یعصبان اریبس یپناه دادن به مفت یبرا

شده  یدواری. در گزارش ابراز امستین نیآنها متوجه منافع متفق یاز سو یخطر

تحت  شتریدلخواه ب ۀجینت حصولرا تا  رانیا ۀامور خارج ریبتوان وز دیاست که شا

از  یگری(. در بخش دwww.QDL.IOR.L.PS.12.526.183فشار قرار داد )

اند که  کرده شنهادیشده، پ ینانیاظهار نااطم رانیا یگزارش، آنجا که از همراه
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 ,ibid) در نظر گرفته شود رانیدولت ا ازیمورد ن ۀغلّ نیتأم رینظ یقیتشو یها بسته

 یروهایرو بود و حضور ن غله و خواروبار روبه نیزمان با مشکل تأم نیدر ا رانی(. ا191

 حتاجیما نیدر تأم ،کشوریمتفق موجب شده بود تا عالوه بر برهم خوردن نظم عموم

نقطه  نیقصد داشت از ا سیانگل ۀبا مشکل رو به رو باشد و وزارت امور خارج ازیمورد ن

ند. آنها به ک یبردار اهدافش بهره شبردیپ یآن بود، برا یضعف که خود مسبب اصل

و  دانستند یم ایتانیمشکالت را نقشه بر نیا شتریب ران،یکه ملت ا دانستند یم یخوب

 (.ibid) شد یهمراه م یسیاحساسات ضد انگل شیروند با افزا نیتداوم ا

کرد که  یدواریابراز ام هیفور 2بهمن/  13در تلگراف  سیانگل ۀامور خارج وزارت

بستن سفارت ژاپن تحت فشار قرار دهد.  یرا برا رانیو دولت ا ریوز بوالرد بتواند نخست

مخاطرات را به او  ران،یا ۀامور خارج ریبا وز داریسبب از بوالرد خواست تا در د نیبه هم

ما  هیعل یا رمنتظرهیژاپن متجاوز شناخته شده و حمالت غ اضردر حال ح»گوشزد کند: 

انتظار داشت  ایتانی(. دولت برwww.QDL.IOR.L.PS.12.526.179« )انجام داده است

بود. در  یژاپن یها پلماتیدست زند که از نظر آنها اخراج د یمنطق یبه اقدام رانیکه ا

نشان دهد، از منافع آن  تین حسن رانیکه ا یتلگراف مذکور آمده است: در صورت ۀادام

 نیب ریاخ ۀسه جانب ۀطبق عهدنام ایتانیمند خواهد شد. از نظر مقامات بر بهره زین

بر عکس،  رانیو ا کرد یبا ژاپن قطع رابطه م دیبا رانیو انگلستان، ا یبا شورو رانیا

طرفه اقدام کند.  کی تواند ینم نکهیمودت با ژاپن را در نظر داشت و ا ۀعهدنام

ندارد و  یمنافع چیدر ژاپن ه رانیکه در حال حاضر، ا کردند یاستدالل م ها یسیانگل

مشغول  یژاپن یروهایو ن برد یمنفعت م طرفه کیژاپن است که به صورت  نیا

 هستند نیدشمنان متفق یبرا رانیدر ا یتیامن -یو کسب اخبار اطالعات یجاسوس

(ibid.) 

 هدف نیبه ا دنیرس یرا برا ایتانیبر ۀگسترد یها از قطع روابط، کوشش رانیا امتناع

 یدیاحساس نوم شتریب ایتانیبر شد، یم شتریدوچندان کرد. با آنکه فشار روز به روز ب

ما »در واشنگتن نوشت:  ریسف یبرا یا چندان که وزارت امور خارجه در مکاتبه کرد؛ یم

. به «ندینما یبا ما همکار ها یزمان بر ضد ژاپن نیا درکه آنها  میستین نیب خوش

 رانیدر ا ها یحضور ژاپن انه،یدر خاورم ایتانیبر کیپلماتیو د یمقامات نظام ۀگفت
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را  یجنگ ۀخطرناک بود و از آنگاه که ژاپن در شرق، جبه اریبس نیمتفق یبرا

و تلگراف  ی. گرچه امکانات پستشد یاحساس م شتریخطر ب نیگسترش داده بود، ا

م. 19۴2 هیانوژ 22ش./ 1320بهمن  2آنها قطع شده بود، طبق تلگراف بوالرد در 

از  توانستند یو م بردند یبهره م میس یاز امکانات ب انهیکارکنان سفارت ژاپن مخف

 قرار دهند ها یآلمان اریدر اخت یتیو امن یعناصر طرفدار خود، اطالعات نظام قیطر

(www.QDL.IOR.L.PS.12.526.191از نظر سفارت انگل .)زیانگ فتنه ها یژاپن» سی 

 (.ibid, 173) «کردند یم دیرا هم تهد رانیبودند و منافع ا

شده است  دیتأک وستهیاز تحوالت است و پ هیسو کی یتیاز روا یاسناد، حاک یبررس

گونه نبود. وزارت امور  نیاما ا ؛اطالع ندارند ها یژاپن یاز اقدامات مخف ها یرانیکه ا

نمونه، بنا  ینظارت داشتند. برا ها یژاپن تیمربوطه بر فعال ینهادها گریو د رانیا ۀخارج

ژاپن در  یاسیس ندگانیوزارت امور خارجه، نما ویموجود در آرش یاه  از گزارش یکیبر 

آن  رمختاریو روشن بود که وز کردند یدول محور کمک م یاز اعضا یتهران به برخ

است.  کیو شرق نزد رانیدول محور در ا اتیمنبع اطالعات عمل شیها پ کشور از مدت

 رانیدول محور در ا غیتبل یبرا یمشخص شد که سفارت ژاپن مبالغ هنگفت قاتیر تحقد

اند تا چند تن  کرده یرا با پرداخت پول راض سیاز افراد پل یاست و بعض کرده یم نهیهز

اسناد وزارت امور  ویدهند )آرش یشده بودند، فرار یرا که مخف یاز مأموران آلمان

 ش.(1321-22-2۴-1۶خارجه، 

 

  کایآمر و همراهی بیترغ یبرا انگلستان کوشش

اخراج  یماه کوشش و اعمال فشار برا ۶دولت انگلستان بعد از حدود  یوقت

بحران باز کند.  نیدول متفق را به ا گرید یگرفت پا میشد، تصم دیناام ها یژاپن

سفارت ژاپن نشد و  یلیموضوع تعط ریانگلستان درگ ۀمتحده به انداز االتیدولت ا

را تحت فشار  رانیچندان ا زین ایدر شرق آس دینسبتاً شد یها یریبعد از درگ یحت

 نیاو را در ا کایآمر رمختارینهاد تا وز شیبار بوالرد پا پ نینگذاشت. نخست

 یکند و به وزارت امور خارجه در لندن اطالع داد: همتا یهمراه یگردان صحنه

و  دهد ینشان نم یلیتما یهمکار یدستور از واشنگتن برابه سبب نداشتن  ییکایآمر
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 روند خواهد شد نیدر ا عیموجب تسر کایآمر یاست که همراه نظر نیاو بر ا

(www.QDL.IOR.L.PS.12.526.191 ،)ریسف 1فاکسیلاه نتوسکیرو از و نیاز ا 

کند و  حیتشر کایدولت آمر یرا برا طیدر واشنگتن درخواست شد تا شرا انگلیس

دولت  یرا برا طیلطفاً شرا»را به دست آورد:  کایآمر ۀموافقت وزارت امور خارج

و  یمورد همراه نیشد اگر در ا میخوشحال خواه دیو بگوئ دیشرح بده کایآمر

خبر  یدر تلگراف فاکسیم. هل19۴۴ هیژانو 2۴/ 1320در بهمن  .((ibid «مساعدت شود

وگو با مقامات  گفت یبرا رمختاریصدور دستور به وز یمتحده برا االتیاز موافقت دولت ا

 ها یداد و گفت که واشنگتن هم نسبت به حضور ژاپن یژاپن ئتیه ۀدر بار یرانیا

آنها به مخاطره  یاما نگران داند، یرا نامطلوب م رانیآنها در ا تیمشکوک است و فعال

 ۀ(. وزارت امور خارجibid, 177&185موضوع است ) نیبر سر ا رانیافتادن روابط با ا

به سفارت خود در واشنگتن  هیفور 2بهمن/  13مورخ  73۶در تلگراف شماره  ایتانیبر

ندارد، اما معتقد  رانیدار شدن روابط با ا به خدشه یلیاعالم کرد که دولت متبوعش تما

در حال »مشکل کند:  نیبه حل ا یانیکمک شا تواند یم کایآمر طیشرا نیاست که در ا

از  تواند یم ،است و اگر واشنگتن بخواهد ادیز اریبس رانیامتحده در  االتیفوذ احاضر ن

وزارتخانه در  نیا نیهمچن(. ibid, 181) «دیرا نما ها یدرخواست اخراج ژاپن رانیا

اطالع  ایتانیبر ریبه سف کایبه بوالرد اطالع داد: دولت آمر هیفور 2بهمن/  13تلگراف 

از  یشتریب یهیتوج یها منتظر گزارش ها یموضوع ژاپن یداده است که برا

نداشته  یخصوص اطالعات کاف نیکه در ا یدر تهران هستند و تا زمان رمختاریوز

اعتقاد به خطر  نیدر ع گر،یصادر نخواهد شد. به عبارت د یو دستور میباشند، تصم

 22(. سرانجام در ibid, 179) توجه داشتند رانیبه روابط دو جانبه با ا شتریب ها، یژاپن

به وزارت امور خارجه اطالع داد که طبق اخبار واصله  ایتانیبر ریسف هیفور 11بهمن/ 

 ها یژاپن ۀدر بار یسؤاالت رانیا ریوز از نخست کایآمر رمختاریوز کا،یاز دولت آمر

به بحث  نهیموضوع را در کاب نیامور خارجه هم قول داده است تا ا ریو وز دهیپرس

 یعیوس اراتیاخت کایآمر رمختاری(. وزwww.QDL.IOR.L.PS.12.526.175) بگذارد

رو بوالرد  نینداشت و ظاهراً موضوع در حدود همان پرسش بوده است؛ از ا نهیزم نیدر ا

                                                 
1. Viscount Halifax 
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 شتریب اراتیوگو شود و دستورالعمل با اخت گفت ییکایآمر یاز لندن خواست تا با همتا

(. ibid, 173ثمربخش باشد ) رانیدر همراه کردن ا تواندارسال کند تا ب رمختاریوز یبرا

کشورش در  ریداشت، به سف دیترد کایآمر یکه در باب همکار ایتانیبر ۀوزارت امور خارج

 نیا یبرا یلیکه تما یجلب مساعدت اصرار کند و در صورت یواشنگتن دستور داد برا

سه  ۀمنوط کند. برنام ها یرا به اخراج ژاپن رانیکار وجود نداشت، درخواست کمک به ا

کل  یبرا ها یکنند که حضور ژاپن هیرا توج رانیشود و ا حیتشر یا به گونه دیدولت با

. به عبارت خواهند یجز قطع روابط نم یزیچ نیخطرناک است و متفق انهیمنطقه خاورم

 (.ibid, 154از منطقه بود ) ها یمنافع منوط به اخراج ژاپن نیتأم گر،ید

 

  انگلیس برای ایجاد اجماع بین متفقینتالش سفارت 

در  یرا به چالش ها یرخ داد و مسئله ژاپن یدیش. تحوالت جد1320 اسفند ماه در

 نیجانش یریوز در نخست یلیسه یاسفند، عل 17کرد.  لیو انگلستان تبد رانیروابط ا

 زیهمزمان وزارت امور خارجه را ن یلیسه ؛کار شد کهنه استمداریس یفروغ یمحمدعل

بار و چاپ اسکناس وخوار روها،ین ۀآذوق نیأمدر موضوع ت نیبرعهده گرفت. او با متفق

 زیژاپن را ن ۀاز جمله مسأل یخارج استیس توانست یدو م نیاختالف نظر داشت و ا

 ایتانیبر ۀالشعاع قرار دهد. هنوز چالش قطع روابط پابرجا بود که وزارت امور خارج تحت

کرد که  اعالم یم. به نقل از منابع اطالعات19۴2 مارس 7ش./ 1320در تلگراف اسفند 

خواسته  رمختاریرو، از وز نی. از ادیافزایسفارت ژاپن در نظر دارد بر شمار کارکنان خود ب

 نیشود. سبب ا ایآن را جو لینهد و دال انیدر م ریوز موضوع را با نخست نیا که شد

 رانیو ا نیاقدام خالف منافع متفق نیداشت که ا دیمهم بود و تأک ایتانیبر یبرا میتصم

 زین رانیبسته شود و از دولت ا دیکه سفارت ژاپن با میهست دهیعق نیبر ا ما»است: 

 «دیکارکنان موافقت ننما شیآنها را رد و با افزا یزایکه درخواست و میانتظار دار

(www.QDL.IOR.L.PS.12.526.163 .).کارکنان  شیموافق افزا رانیا ریوز نخست

شمار  دیبود که با دهیعق نیبر ا کهبل دانست، ینبود و نه تنها آن را نامطلوب م

 نکهیمتعادل باشد و با توجه به ا ویکارکنان سفارت دو کشور در تهران و توک

موافقت با  یبرا یلیاند، دل از ژاپن برگشته رانیاز کارکنان سفارت ا یشمار
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 آنها را صادر کرد یزایوجود ندارد و دستور الزم در خصوص و ها یژاپن شیافزا

(ibid, 159.) 

شد. تلگراف و رمز  انیو ژاپن نما رانیروابط ا یرگیاز ت ییها زمان، نشانه نیا در

بدون در نظر  زیقطع شده بود و دولت ژاپن ن ها یسیانگل یسفارت ژاپن در تهران از سو

 یاشتدادیش. با ارسال 1320در اسفند ماه  ران،یبه ا نیمتفق یگرفتن اعمال فشار از سو

سفارت ژاپن را در تهران از فرستادن و گرفتن  رانیدولت ا»اعالم کرد:  رانیبه سفارت ا

به طور  ،باشد دهیهر جا که باشد و از هر کجا که رس یتلگراف اعم از کشف و رمز برا

اسفند به  2۴از  دهد یجازه نما رانیممنوع داشته است. دولت ژاپن هم به سفارت ا یکل

دارد، خواه رمز باشد، خواه کشف مقصد و مبدأ  افتیدر ایمخابره  یبعد مطلقاً تلگراف

ش.(. به 1320-12-50-۴اسناد وزارت امور خارجه:  وی)آرش« تلگراف هر جا که باشد

و فصل   امکان حل کردند، یم یهمکار ها یاگر ژاپن ران،یا رمختارینظر ابوالقاسم نجم وز

 آمده، شیدشوار پ طیوجود داشت. با توجه به شرا یاسیامور از طرق س گونه نیاز ا یبرخ

بسته شدن سفارت  ایباز  ۀدر بار یقاطع و شفاف میاز تهران خواست تصم رمختاریوز

 فیتر تکل امور خارجه درخواست کرد که هر چه زود ریبه وز یا رو، در نامه نی. از اردیبگ

 ش.(.1320-12-50-3دور را روشن کنند )همان:   ژاپن و شرق میمق انیرانیت و اسفار

او، با  یشورو یهمتا 1رنوفیاسم چیوی یو آندر سیانگل رمختاریاسفند وز 22 روز

مسائل مهم از جمله کارکنان و  ۀمالقات کردند و به بحث در بار یلیسه یعل

 انیپا یاعالم کرد که در پ ریوز نخست ،مالقات نیپرداختند. در ا یژاپن یها پلماتید

 دیالزم اتخاذ خواهد شد، اما تأک ماتیدولت تصم أتیاست و در ه شکلم نیدادن به ا

از او الزم است  ندگانینما تیمجلس است و حما ۀبر عهد یینها یریگ میکرد که تصم

(www.QDL.IOR.L.PS.12.526.161سه .)در  قاتیاظهار داشت که تحق یلی

داده است که  دستور سیشروع کرده و به پل زیسفارت ژاپن را ن ۀدر بار عاتیخصوص شا

موضوع  نیحضور نداشت و ا کایآمر ۀندیمالقات، نما نیکنند. در ا هیمستندات الزم را ته

تر،  جالب ۀآن کشور با انگلستان است. نکت نیاز اختالف نظر بر سر روش برخورد ب یحاک

خود  یکه شورو یبود؛ در حال ها یاخراج ژاپن یبرا رانیاز ا یشورو رمختاریدرخواست وز

                                                 
1. Andrey Andreyevich Smirnov 
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 انهیخاورم یها نظر بودند که دولت نیبر ا نیداشت. اگر متفق کیپلماتیژاپن روابط د با

 ،از اعضاء یکیکنند، چرا  یرویاز آنها پ دیبا یجنگ در روابط خارج طیبه سبب شرا

 ارتباط با ژاپن را حفظ کرده بود؟ 

خصوص  نیدر ا دیهم با ها ییکاینکته اصرار داشت که آمر نیبر ا یرانیا طرف

از مساعدت  قیطر نیبه دنبال آن بود تا به ا یلیبوالرد، سه ۀاظهارنظر کنند. به گفت

 یازیبتواند امت کایبا مقامات آمر یزن موضوع استفاده کند و با چانه نیمتحده در ا االتیا

مند شود. به  بهره نیجبهه متفق یهااز کشور تیطرح حما 1یایبه دست آورد و از مزا

کند  یاسیس یبردار موضوع بهره نیقصد داشت از ا رانیدولت ا س،یانگل رمختاریوز ۀگفت

(ibid, 161از ا .)یازهایاز ن یبرخ ،یوعده داد که در صورت همکار ریوز رو به نخست نی 

 رانیکه دولت ا رسد یاظهارات درست باشد، به نظر م نیشود. اگر ا نیتأم رانیا ییغذا

شده، حداقل  لیتحم یجنگ طیگرفته بود: با توجه به شرا شیدر پ یمنطق یا هیرو

 یازهایاز ن یبخش نیتأم یبرا یپلماسید تیانجام داد، استفاده از ظرف شد یکه م یاقدام

اما  داد، یبه قطع رابطه با ژاپن تن م دیبا دزو ای رید رانیکشور بود. به هر حال، ا یۀاول

 . ردیبگ نیاز متفق یازیبهتر بود که بتواند امت

 االتیمارس از بحث کمک ا 18اسفند/  27در تلگراف  سیانگل ۀامور خارج وزارت

لوازم حمل و نقل و شکر  بل،یموتور اتوم ک،یگذاشتن الست اریو در اخت رانیمتحده به ا

 لیتسه یبرا انهیدر خاورم ایتانیبر یروهایکرد و اظهار داشت: با آنکه ن یابراز ناخرسند

 میخواه یما نم: »ردیآنها قرار گ اریدارند، بهتر است در اخت ازیلوازم ن نیارتباطات به ا

از  یبرخ نی(. آنها اعالم کردند که موافق تأمibid, 154« )گردد رانیا لیتحو نهایا

رالعمل با متحده هستند، اما انتظار دارند همزمان، دستو االتیاز طرف ا رانیا یازهاین

امور مربوط به ژاپن صادر شود تا او  جهتدر تهران  رمختاریزو یبرا یشتریب اراتیاخت

 (.ibid, 154مذاکره کند ) ریوز خود با نخست یسیروس و انگل انیهم مانند همتا

نوشت که ارتباط با  رمختاریوز یبرا یدر رهنمود ایتانیبر ۀامور خارج وزارت

با خود همراه کند و ابراز  زیرا ن کایآمر رمختاریتر و وز را محکم دیجد ریوز نخست

الزم به  یو همکار یامر همراه نیا یدر اجرا زین کایآمر رمختاریکرد که وز یدواریام

                                                 
1. Lend -Lease Act 
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به  توان یبهتر م دیبود که در دولت جد نیا رجهوزارت امور خا یابیعمل آورد. ارز

.(. www.QDL.IOR.L.PS.12.526.161خاتمه داد ) رانیدر ا ها یموضوع حضور ژاپن

 1۶اسفند/  25و انگلستان در  یمختار شورو یمذاکرات با وزرا یدر پ یلیسه یعل

کارکنان سفارت ژاپن را  یبرا زایصدور و تیدر آنکارا که مسئول رانیمارس به سفارت ا

 ,ibidخصوص اقدام نکند ) نیتهران در ا یبدون هماهنگکه برعهده داشت، دستور داد 

 رانیدولت ا یمثبت از همراه یا انگلستان نشانه ۀاقدامات را وزارت امور خارج نی(. ا155

در واشنگتن  ریمارس به سف18اسفند/  27مورخ  1758کرد و در تلگرف شماره  یتلق

تا از شر  شود یاو آماده م»است:  یهمکار ۀآماد رانیا ریوز داد که نخست طالعا

بود و در  ریوز شواهد معقول به نخست ۀاز نظر آنها سبب، ارائ«. خالص شود ها یژاپن

، دلیل نیو به هم کند یکمک م یو دگاهید رییمستندات به تغ نیادامه گفت که ا

در  ری(. سفibid, 154) دهد یاریهدف  نیما را در ا تواند یم زین کایدولت آمر

جلب نظر مقامات بود تا دستورالعمل مذاکره در اسرع وقت  یدر پ تیواشنگتن با جدّ

 (.(ibid, 151ارسال شود 

کرده بود و  دایپ یریچشمگ تیدو طرف اهم یمتحده برا االتیو حضور ا نقش

را با اخراج  نهیمارس اعالم کرد که موافقت کاب 27/ نیفرورد 7در  رانیا ریوز نخست

گندم و غالت  نیتأم ۀنیدر زم ژهیبه و کایت آمربه دست آورده است، اما از دول ها یژاپن

نخواهد  یداد که نفع نانیدرخواست اطم نیا ۀدر بار یلیانتظار کمک دارد. بوالرد به سه

 یا معامله نیدرخواست نخواهند شد و چن نیا میتسل سیو انگل کایدولت آمر رایبرد، ز

 یشرط شیپ چیسه جانبه بدون ه مانیطبق پ دیبا رانیاو، ا ۀ. به گفتشود یمحقق نم

به  ،گرفته شود یمیقبل از آنکه تصم»کرد:  هیتوص رانیرا اخراج کند و به ا ها یژاپن

آن بود که  یپاسخ به معنا نی(. اibid, 149) «دیمخرب اقدامات خود توجه نما راتیتأث

و ممکن است که  روند یم شیخصوص پ نیواحد در ا میبه سمت تصم کایو آمر ایتانیبر

 یزمان، برخ نیممتوسل شوند. در ه هیقهر ۀروش، سرانجام به قو نیبر ا رانیبا اصرار ا

 نیدررا فراهم آورد. در فرو رانیو اعمال فشار بر ا غاتیابزار مناسب تبل ها یاقدامات ژاپن

مازندران  یایدر یساحل یدر کسوت کارکنان سفارت از نواح یش. چند ژاپن1321

 یاهداف نظام یسفارت انگلستان آنها در پ یابیکه بنا بر ارز یند، در حالکرد دنید
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 ها یاطالعات مربوط به لهستان یهم اعالم کرد که هدف آنها گردآور یشورو ریبودند. سف

افراد را به  نیقول داده بود تا ا یشورو رمختاریبود. طبق گزارش بوالرد، وز رانیدر ا

آمده  خیبدون تار ی(. در تلگرافibidکند ) یمعرف ریوز عنوان عناصر نامطلوب به نخست

و انتقال  یو با گردآور کنند یدول محور کار م یبرا یبه طور رسم ها یاپناست که: ژ

دارند و سفارت و مأموران  تیفعال رانیستون پنجم آلمان در سراسر ا قیاطالعات از طر

 ایتانیدشمنان بر ۀآزادان تیاز اقدامات آنها آگاه هستند. فعال ین به خوبژاپ یکنسول

اخراج شوند  رانیدارد تا در اسرع وقت از ا رتدو کشور است و ضرو ۀمخالف عهدنام

(www.QDL.IOR.L.PS.12.526.141سر ر .)17 ۀدر نام ایتانیبر ریبوالرد سف دری 

طبق »کرد:  هیاز عملکرد ژاپن گال گریم. خود بار د19۴2 لیآور ۶ش./ 1321 نیفرورد

نه تبعه  -ندارد یسفارتخانه ژاپن که کار مشخص م،یدوتا بحران دار یکی یمعمول روز

 (.203: 1388)بوالرد، « دردسر شده هیما -یدارد و نه تجارت

 

 ابزارهای تهدید و تطمیع

به سبب مسائل  زین ها یشدن فصل گرما، ضرورت خروج ژاپن کیشروع بهار و نزد با

از »داشتند:  دیتأک عیبر اخراج سر یو مقامات نظام افتی یم تیاهم یتیو امن ینظام

 Iran« )شود لیالزم است تا در اسرع وقت سفارت ژاپن در تهران تعط یلحاظ نظام

political Development , v3, p159یرسان کمک ،یجوّ طیبا مساعد شدن شرا رای(، ز 

 دیبا یو تحرکات نظام افتی یم یشتریب تیاهم زین ها یبله با نازو مقا یشورو ۀبه جبه

 شتریبه مراتب ب زیاعمال فشار بر دولت ن ن،ی. بنابراماند یم یدول محور مخف دیاز د

با  جیتدر به رانیها موجب شد تا دولت ا وعده یو برخ داتی. مذاکرات و تهدشد یم

 رانیدر خصوص خروج از ا ها یبه ژاپن ن،ی. بنابرادیایسفارت کنار ب یلیاخراج و تعط

 9ش.(. در 1321-22-2۴-۴و  5اسناد وزارت امور خارجه:  ویهشدار داد )آرش

گرفته است به  میبه بوالرد گفت: امروز دولت تصم ریوز نخست یلیسه یعل ن،یفرورد

 ریمس و قیرا ترک کنند. بوالرد مشتاق بود زمان دق رانیدستور دهد تا ا ها یژاپن

خروج را فراهم کند  ریو مس هینقل لیاعالم شود تا مقدمات تدارک وسا زیخروج ن

(www.QDL.IOR.L.PS.12.526.147اما ا ،)هنوز موضع دولت بود و موضوع  نی
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 کرداعالم  ایتانیبر رمختاریروز بعد وز کی. شد یمطرح م زیدر مجلس ن ستیبا یم

سفارت ژاپن ارسال نشده  یبرا یاخطار چیهنوز ه ر،یوز که با وجود اعالم نخست

را  طیداشت همچنان شرا قصد رانیکه دولت ا رسد ی(. به نظر م(ibid, 145است 

 زیمتحده ن االتیا از آن بود که یحاک ها دهیشن گر،ید یکند و از سو نیسبک و سنگ

از گرفتن  رانیدولت ا یدیناام یبه معنا نی( و اibidندارد ) معاملهخصوص قصد  نیدر ا

 بود.  یاقتصاد ازیامت

موجب شد تا وزارت امور خارجه در تلگراف شماره  تیوضع نیاز ا ایتانیبر ینگران

 سیو انگل کایبدهد: با توجه به گرم شدن هوا الزم است آمر ییبه بوالرد رهنمودها ۴۴7

 ادآوری ران،یاقدام کنند و در مذاکره با دولت ا رانیاز ا ها یبه صورت متحد تا اخراج ژاپن

را قطع و  ها یژاپن تیفعال دیمانند غله دارد، با یاقالم کمک افتیرد که اگر انتظار دشو

گوشزد کند.  نیمنافع متفق یخطرات حضور آنها را برا زیمجلس ن یکسب همکار یبرا

منوط به خروج  سیو انگل کایآمر یاقتصاد یها کمک ۀبداند که ادام دیمجلس با

 انهیدر خاورم زین رانیاست. ا بستهوا نیواردات از متفق ۀکشور به ادام نیو ا هاست یژاپن

قطع رابطه  تواند یاعالن جنگ م یبه جا»دارد و  یا فهیوظ داتیتهد نیو در برابر ا

 (.www.QDL.IOR.L.PS.12.526.139) «دینما

خروج  ۀبرنام ندهیگفت که تا چند روز آ رانیداد و دولت ا جهیفشارها نت سرانجام

دولت  ماتیرا اعالم خواهد کرد، اما دولت انگلستان همچنان نسبت به تصم ها یژاپن

 ای ریدولت را مسئول تأخ ،لی/ اول آورنیفرورد 12بود و در تلگراف  اعتماد یب رانیا

 نیدر ا میبوالرد خواست تا با شاه به طور مستق ازخروج دانست و  خیدر تار ینظم یب

به مقصود، از  دنیرس یداده شد تا برا اریاخت تاررمخیبه وز نیمذاکره کند. همچن نهیزم

گنجانده شده  زیبه اشغال تهران ن دیهرگونه اعمال فشار بهره ببرد. در برنامه، تهد

از  دیابتدا با ،یشورو یلو واکنش احتما یافکار عموم تیبود، اما با توجه به حساس

موضوع  نیداشت در مالقات با شاه به ا فهیاستفاده شود. بوالرد وظ گرید یابزارها

برنامه اعالم دارد  نیبه ا لیدولت را در صورت عدم تما رییاما ضرورت تغ نکند، یا اشاره

(www.QDL.IOR.L.PS.12.526. 43.) 
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 ینظام دیتهد گرفت، ینم یرا جدّ یهمکار رانیکه ا یدوم، در صورت ۀمرحل در

اشغال مجدد تهران شود  دینکرد، اقدام به تهد یهمکار رانیاگر دولت ا: » شد یم ییاجرا

شود.  یبررس زین ریوز نخست یها نیگزیو جا دیرا به سمت تهران اعزام کن مان یروهایو ن

به او القا  دیباشد و با یریگ میسلطنت قادر به تصم دومکه شاه در سال  میدواریما ام

 یبرا زین ینظام یروهاینحال،  نی(. در همibid« )ما برخوردار است تیشود که از حما

مستقر در  پیت ،انهیخاورم یقوا یفرمانده ۀداشتند و به گفت یبرنامه آمادگ نیا یاجرا

سلطان آباد )اراک( و قم خود را به  ریاز مس عتسا ۴8داشت ظرف  یکنگاور آمادگ

 یممکن بود موجب واکنش شورو تختیتمرکز قوا در اطراف پا شنهادیتهران برساند. پ

سبب به  نیفرصت استفاده کند؛ به هم نیاز ا بیرق خواست یشود و انگلستان نم

اخراج  یاعمال فشار بر تهران برا یامر فقط برا نیاطالع دادند که ا یسفارت شورو

 دیکه اشغال با نظر بود نیبر ا ایتانیبر ۀوزارت امور خارج گر،ید ی. از سوهاست یژاپن

 (.ibid, 45مطلوب برسد ) ۀجیزمان ممکن به نت نیتر در کوتاه

 تخت،یبه پا عیو امکان حرکت سر نیدر قزو یشورو یروهایتوجه به حضور ن با

وقت  ریوز در خاطرات نخست گر،ید ینشود. از سو یاشغال تهران طوالن دیتهد ستیبا یم

 یاتفاقات برا نیاز ا شیپ یا در نامه لیشده است. چرچ دیبر اعمال فشار تأک زین سیانگل

را که احتیاج داریم به وسیلۀ انعقاد قراردادهایی با  هخواهیم آنچ ما می»بوالرد نوشت: 

وجه میل نداریم با آنها علناً دشمنی کنیم، ولی باید  دولت ایران به دست آوریم و به هیچ

ها به این   توانید با تهدید ایرانی به هر ترتیبی شده، تقاضاهای ما را برآورند. شما می

شد، تمام تقاضاهایی که ما داریم را به  اهدها اشغال خو  ه تهران از طرف روسمسئله ک

ها ترسید. زیرا تنها آرزو و   های روس ها و سوءاستفاده  آنها بقبوالنید. نباید از تندروی

رسد، به آزادی از ایران عبور داده  هایی که از آمریکا می خواست آنها این است که کمک

 (.338: 13۴8، )چرچیل« شود

راه بود و  نیتر خروج از مناسب ۀبرنام ۀبوالرد به دنبال ارائ ران،یاعالم موافقت ا با

(، اما وزارت امور www.QDL.IOR.L.PS.12.526.129کرد ) شنهادیرا پ هیابتدا ترک

اعالم کرده بود که به  یگریدر تلگراف د رمختاریخارجه آن را مناسب ندانست. وز

وستوک باشد و قبالً  یوالد ایخروج از هند  ریمس تاخواهد کرد  شنهادیپ رانیدولت ا
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 هیروس ریآنها را در مس تیندارد و امن یهم مذاکره شده و او مخالفت یشورو ریبا سف

ندارد به  یلی( دو روز بعد دولت هند اعالم کرد که تماibid, 135) کند یم نیتضم

را انتخاب کنند  هیروس ریر است مسو بهت داجازه ده ریمس نیمرور از ا یبرا ها یژاپن

(ibid, 133.) 

موضوع خروج و قطع رابطه را در  ،نیفرورد 1۶وعده داده بود که در  ریوز نخست

مند گردد.  بهره کایآمر تیبود که بتواند از حما دواریمجلس مطرح کند. او همچنان ام

و با  یاریرا  یلیسه نهیزم نیدر ا تواند یبه بوالرد گفته بود: احتماالً م کایآمر رمختاریوز

مثبت  یرأ ها یمجلس را قانع کند تا به اخراج ژاپن ندگانینما ،"یفرمول اقتصاد" ۀارائ

نبود، بلکه قصد داشت به  شتریخدمات ب ۀارائ رمختاریوز یبدهند. البته فرمول اقتصاد

با  رانیرا متوقف کند تا موافقت ا یفعل یاقتصاد یها اعالم کند کمک کایدولت آمر

 یبرا ،یکیتاکت یسفارت انگلستان در اقدام مزمان،(. هibid, 127اخراج کسب شود )

از  یکارکنان سفارت را که حاک کیپلماتیردیغ یها تیمدارک فعال شتر،یاعمال فشار ب

و انتشار مطالب  یاطالعات نظام یآور پخش پول و جمع ن،یمتفق هیعل یمنف غاتیتبل

ر فرستاد و درخواست یوز به دفتر نخست یتند ادداشتیبود، با  نیمتفق هیعل زیآم اغراق

اشاره شده بود  ادداشتی نی(. در اibidموضوع خاتمه داده شود ) نیکرد هر چه زودتر ا

به نام  یفرد قیسفارت ژاپن از طر ان،یرانیا نیدر ب یتینارضا شیکه به منظور افزا

 گاهیجا ،یتیارضان شیتا با افزا کنند یمردم پول پخش م نیدر ب یغفار نیالد نیحس

 ،یغاتیتبل یطرفدار خود و بروشورها اتیدر نشر نیهمچن ها یمتزلزل شود. ژاپن نیمتفق

 زاتیتجه دندیکوش یو م آوردند یرا فراهم م نیاز متفق انیرانیا یدلسرد یها نهیزم

را  یفرماندهان ژاپن جیمه یها یجلوه دهند و سخنران تیاهم یرا ب نیمتفق یجنگ

اطالعات و  یشروع به گردآور ها یاز زمان خروج لهستان گر،ید طرفمنعکس کنند. از 

اهداف آلمان انجام  یدر راستا ینظام یمخف تیاقدام کرده و فعال نیعکس از ا یۀته

 .دهند یم

بوالرد از وزارت امور خارجه خواست تا اجازه داده  اداشت،ی نیارسال ا ۀادام در

 غاتیاستفاده کند. به گمان او، تبل غاتیتبل یساز یخنث یبرا اتیشود که از نشر

فعال شود.  یبه زبان فارس زین هیدر ترک ترزیرو یخواهد شد و خبرگزار بخش جهینت
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با درخواست آنها  رانیاز مخالفت ا یسخن ات،یبوالرد اعالم کرد که در مقاالت نشر

که حضور  شود یم دیوع تأکموض نینخواهد آمد، بلکه بر ا انیقطع رابطه به م یبرا

قطع شود  دیمخرب آنها با تیاست و فعال نیو متفق رانیا منافع انیبه ز ها یژاپن

(www.QDL.IOR.L.PS.12.526.123.) 

از بابت طرح موضوع در مجلس  ایتانیبر رمختاریکه وز رسد یبه نظر م نیچن

درخواست کرده بود که  لیآور ۶/ نیفرورد 17نبود و طبق تلگراف  نیب چندان خوش

. در ردیصورت گ یساز نهیزم یموضوع در مجلس مطرح نشود تا ابتدا در افکار عموم

بر وفق  رانیدر مجلس ا وضاعبوالرد به لندن مشخص شد که ا ۴۴5تلگراف شماره 

سفارت اظهار  نیفرورد 1۶روز  ادداشتیدر پاسخ به  ریوز و نخست ستیمراد ن

در مجلس مطرح شده است و  یسفارت ژاپن در جلسه سرّ یلیتعط شنهادیپ»داشت: 

 ,ibid« )انجام دهد یکار تواند ینم نیاز ا شیموضوع شده و ب نیبا ا یادیمخالفت ز

و استناد او به  ریوز طرفدار دول محور در مجلس با نخست ندگانی(. نوبخت از نما97

خصم و  تواند یمن رانیا»قطع روابط مخالفت کرد و گفت:  یسه جانبه برا مانیپ

با آلمان و  رانیدشمن است. ملت ا ایبا آن دوست  سیباشد که انگل یدوست کشور

و مودت دارد و حق هم با ملت  یستدو مانیپ ،ژاپن دوست است، با هر دو دولت

مودت  مانیکه با او پ یاست و مادام ییایمقتدر و آس یژاپن دوست رایاست. ز رانیا

بر  رایز م،ییقرارداد را مخصوصاً از بند دوم قبول نما نیفصل سوم ا توان ینم م،یدار

« سابق ماست یها  مانیفصل مخالف پ نیا ا،یملل دن انیدر م یجار نیطبق قوان

(. 1320بهمن  ۶، 18، جلسه 13دوره  ،یمل یمذاکرات مجلس شورا مشروح)

ندارد،  یبا ژاپن تضاد منافع و دشمن رانیبودند که ا دهیعق نیمخالف بر ا ندگانینما

(. 1320 ید 7، 11تا اکنون به خاطر آن با آن کشور قطع رابطه کند )همان: جلسه 

همسو  نیبا متفق رانیسه جانبه، ا مانیطبق پ دیاصرار داشتند که با ایتانیمقامات بر

(. ۴1۴: 132۶ ،یبود )مستوف «یزورک» یکه به قول عبداهلل مستوف یمانیباشد؛ پ

خود را با استناد به  طیشرا نینداشت و متفق یتعهد ایشرق آس ۀدربرابر جبه رانیا

 .کردند یم لیتحم رانیآن به ا
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 ها تقدم استعمار بر دموکراسی و استقالل دولت

 سیلو ژهیخود به و انیبرآشفته شد و از همتا رانیاقدام ا نیاز ا ایتانیبر رمختاریوز

قطع  تیرا تا روشن شدن وضع رانیکمک به ا کهخواست  کایآمر رمختاریوز فوسیدر

تا  ریوز : مالقات با نخستکمیموافقت شود.  ریکند و از لندن اجازه خواست تا با موارد ز

 یدهد برا رانیا لیتحو لیرا که قرار است در ماه آور یانگلستان گندم»که  دیبه او بگو

حال حاضر  خواهد شد، چون تهران در جهیاقدام منجر به نت نیعراق ارسال خواهد کرد. ا

تا از شاه »به دربار  یابی؛ دوم: درخواست بار«گندم را دارد رهیمقدار ذخ نیکمتر

را  یژاپن ئتیه د،یاست، برکنار نما یچهره منف کیرا که  ریوز نخست دیدرخواست نما

دهد و طرفداران ژاپن  انیپا نیمتفق یارز برا نیتأم هیاخراج و از مجلس بخواهد به قض

بوالرد، تنها ابزار  ۀ(. به گفتwww.QDL.IOR.L.PS.12.526.97« )بازداشت شوند

متحده به عنوان  االتیاست و ا ییبحث مواد غذا رانیا هیعل کیپلماتیردیو غ یرنظامیغ

 یها از آن استفاده کند، اما نگران واکنش توانست یم ییمواد غذا کننده نیتأم نیتر بزرگ

را  یشورو ۀجبه حتاجیما نیامر ممکن بود تأم نیاست و ا رانیغالت ا میتحر یمنف

هم محسوب  رانیا یمداخله در امور داخل یکه به نوع داتیتهد نیقرار دهد. ا ریتأث تحت

بود. از  یبه هدف اخراج ژاپن دنیرس یبرا رانیبر ا کیپلماتیدفشار  یابزارها شد، یم

از بابت منافع  ایتانیو بر شد یتر م روز به روز گسترده ایجنگ در شرق آس گر،ید یسو

که  ی. در صورتکرد یاحساس خطر م رانینفت ا ژهیبه و انهیخود در آن منطقه و خاورم

خود را  ۀخواست ینظام دیبا تهد ایتانیبر آمد، یاز در موافقت در نم قیطر نیبه ا رانیا

از جمله  نیتا واکنش متفق سپرد یم اطیراه احت نهیزم نیدر ا دی. البته باکرد یدنبال م

 یخیرقابت تار رانیدر ا کیدو شر نینداشته باشد. به هر حال، ا یرا در پ یشورو

 دیشا د؛باش گریمنتظر واکنش طرف د ستیبا یم کرد، یم یهر اقدام کیداشتند و هر 

 داشت. ریتأث جانیدر آذربا یزمان در تحوالت بعد نیدر ا ایتانیبر یدهایتهد

از جنگ  یناش تیبود و با توجه به ضعف حاکم یجنگ طیدر شرا رانیهر حال ا به

. داد یانعطاف نشان م یخارج استیدر س نیاهداف متفق ۀنیدر زم دیو اشغال با

قطع  یخود را انجام ندهد، به زود تیمسئول رانیکه ا یکرد در صورت دیتهد ایتانیبر

کرده و  یراه کارشکن نیبه عمد در ا ولتد رایبا ژاپن را اعالم خواهد کرد، زایران رابطه 
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زمان با به  (. همwww.QDL.IOR.L.PS.12.526.117اقدام است ) نیمخالف ا

شدند. با استقرار  یفشار نظام ۀآماد ایتانیبر یروهایمذاکرات، ن دنیبست رس بن

و به او هشدار  کرد یبا شاه مالقات م دیتهران، بوالرد با یکیدر نزد ینظام یروهاین

اعزام  ۀدر بار ایتانیبر ۀتهران اشغال خواهد شد. وزارت امور خارج یداد که به زود یم

شود و ممکن است  یشورو کیموجب تحر دیاعالم کرد که نبا رمختاریبه وز انینظام

 تیموقع میبه تحک جانیو آذربا یفرصت استفاده کنند و در مناطق شمال نیآنها از ا

اقدام  نیبا ا زیقر در هند ندولت مست گر،ید یو بسط نفوذ خود بپردازند. از سو

برد و گفت که  را فراتر دیسطح تهد یحت ایتانیبر رمختاری(. وزibid, 109موافق نبود )

 نیوزارت امور خارجه در ا(. ibid, 119خواهد شد ) لیتعط زیدر صورت لزوم مجلس ن

که در  دیا کرده ینیب شیپ راًیشما اخ»داشت:  فارتمتفاوت با س ینظر زین نهیزم

 یکه ما برا دیرینکته را در نظر بگ نی. ادینمائ لیمجلس را تعط یبعد ۀمرحل

و بستن مجلس  میکمک کرد رانیمشروطه در ا یما در برقرار م،یجنگ یم یدموکراس

به  نستانهند و افغا ژهیبه و یدر افکار عموم یمنف ریباشد و تأث انیبه ز تواند یم

 دیفراموش نکن زینکته را ن نیما استفاده شود. ا هیدشمنان عل یبگذارد و از سو یجا

افراد وفادار به  یو ممکن است برخ ستندین موافق رانیکه مسلمانان هند با اشغال ا

 وداز آن ب یخارجه حاک امور ریوز دنیا یتلگراف آنتون نی(. اibid, 109« )باشند رانیا

موضوع اختالف نظر هست،  نیسفارت و وزارت امور خارجه و دولت هند بر سر ا نیکه ب

اشغال تهران هم قرار است  یبوالرد نوشته است: برا یتلگراف برا نیا ۀدر ادام دنیا رایز

 رعادالنهیاقدامات را غ نیو آنها ا دیاستفاده کن رانیمستقر در ا یهند یروهایاز ن

ناب شود. اقدامات اجت نیاند که از ا هند تذکر داده السلطنه بینا یاشور یاعضا دانند؛ یم

باب  نیو در ا ستیالزم ن ها یاخراج ژاپن یاقدامات برا نیکرد که به نظر او، ا دیتأک دنیا

 و دولت هند هم در نظر گرفته شود.  یشورو رمختاریوز رنفیحتماً نظر اسم

 یبخش شرق سیرئ 1پترسون سیموضوع با مور نیا خ،یبدون تار یبر گزارش بنا

بستن مجلس و  یبوالرد برا ماتیو در خصوص تصم دیوزارت امور خارجه مطرح گرد

طرحِ بستن مجلس آمده است که  ۀگزارش، در بار نیشد. در ا یاشغال تهران ابراز نگران

                                                 
1. Maurice Drummond Peterson 
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تأسف است که ما  یۀما»دشمنان خواهد شد:  ۀسوءاستفاد جبهر گونه اقدام مو

واکنش مسلمانان هند و  دیو با میانجام ده یکشور اسالم کیکار را در  نیا میخواه یم

تلگراف آمده است: اشغال تهران آن هم با  ۴. در بند «مینمائ ینیب شیپ زیافغانستان را ن

و  ندهیخواهد شد که آنها در آ عثمستقر در دزفول با یهند یروهایمتشکل از ن یقوا

نکنند و  یهمکار ها یسیبا انگل گریکشور مسلمان، د کیبه اقدام در  ازیدر صورت ن

از هر  شیاز دست ما خارج شود. از نظر وزارت امور خارجه پ یترل سربازان هندکن

هند و  یبدون هماهنگ یاقدام چیو ه شد یداده م انیپا ها ینگران نیبه ا دیبا یاقدام

مقامات لندن در خصوص  ،ی(. به طور کلibid, 116) گرفت یصورت نم یشورو

کرد  هیرو، وزارت امور خارجه به سفارت توص نیبوالرد قانع نشده بودند. از ا یشنهادهایپ

مکتوب به  نیکند. در ا یهماهنگ یخود، نخست با سفارت شورو ۀنقش یاجرا یکه برا

خصوص،  نیانتظار دارد در ا ایتانیاشاره شده است که بر لیآور 10/ نیفرورد 21 خیتار

مخالفت مجلس و الزم را داشته باشند. با توجه به  یهمکار زین کایو آمر یسفارت شورو

قصد  رانیدر حال حاضر مشخص است که دولت ا»موضوع  نیحل ا یدولت برا یناتوان

 یآن شود. به عنوان دولت امپراطور امرا ندارد، مگر آنکه مجبور به انج ها یاخراج ژاپن

 دینما یم شنهادیضرورت پ کیو سفارت به عنوان  میهست ها یژاپن یخواهان اخراج فور

 ایتانیبر ندهینما روهاین نیدر خارج از تهران مستقر شوند. هنگام استقرار ا یکاف یروهاین

با صدور  احضاررا  ریوز کرده و از او خواهد خواست تا نخست یبا شاه مالقات حضور

خروج  یرا برا یژاپن أتیقطع روابط با ژاپن را اعالم و گذرنامه ه یدستورالعمل فور

تهران را  ایتانیبر یروهایت با مخالفت روبرو شود، ندرخواس نیشاه دهد. چنانچه ا لیتحو

 ی(. از سوwww.QDL.IOR.L.PS.12.526.105. )«ندیرا اخراج نما ها یاشغال و ژاپن

رغم  یالزم به عمل آمد و وزارت امور خارجه نوشت: عل یهم هماهنگ دبا هن گر،ید

 ها یهنوز نتوانسته است به موضوع ژاپن ریوز نخست ک،یپلماتید یاعمال فشارها

هنوز  رانیدر اوج بود و دولت ا یو غرب یشرق یها دهد. جنگ در جبهه انیپا

کند و با حضور سفارت ژاپن،  نیرا تأم یشورو ۀتدارکات جبه ینتوانسته بود ارز برا

 تأیاخراج ه» ایتانیبر ۀوزارت امور خارج ۀ. به گفتشد یم شتریروند ب نیاخالل در ا

« کند تیامر را رعا نیا دیفوراً با رانیاست و دولت ا ینظام تیاهم با یکیامر لجست کی
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(ibid, 79در ادامه بحث، تهد .)یز از برنامه آگاهین یمطرح شده است: شورو ینظام دی 

دارد،  کیپلماتیچون هنوز با ژاپن روابط د یدارد و موافقت خود را اعالم کرده است، ول

وارد موضوع شود؛ هر چند که هنوز ممکن است  میجهت به طور مستق نیاز ا تواند ینم

درخواست شده است که نظر خود را  انیما سوءظن داشته باشند. در پا یبه اقدام نظام

 نیا یاجرا یمستقر در دزفول برا یهند یروهایاستفاده از ن ژهیبه و خصوص نیدر ا

 نقشه اعالم کنند.

 

 کیپلماتیروابط د انیپا

به  لیآور 12/ نیفرورد 23و مکاتبات، بوالرد در تلگراف  ها یزنیرا نیآغاز ا با

امروز بعد از ظهر به  ر،یوز وزارت امور خارجه اطالع داد که بنا بر اعالم نخست

هفته  کیکارکنان، سفارت را ظرف  گریژاپن اطالع داده شد که همراه د رمختاریوز

 رایهنوز مجلس با آن توافق نکرده بود، ز اًدولت بود و ظاهر میتصم نیترک کنند. ا

باره  نیدر ا یحاتیمجلس، در نطق خود خواستار توض ندگانیاز نما یکالل موریرتیام

نداشته  یاسیکه علل س دوارمیداده شود و ام یحیراجع به قطع روابط هم توض»شد: 

 جلس،)مشروح مذاکرات م« قطع روابط نموده باشد نیباشد که دولت را مجبور به ا

درخواست کرده  رانیاز ا زیژاپن ن رمختاری(. وز1321 نیفرورد 30 ،۴۴، جلسه 13دوره 

هماهنگ کند  ویرا با توک هیبازگشت از ترک ریداده شود تا مس یبود که مهلت

(www.QDL.IOR.L.PS.12.526.69پ .)سیانگل یشنهادیپ ریاشاره شد که مس تر شی 

مخالفت کرد و به  هیترک ریرو، دوباره با مس نیابود؛ از  هیروس قیبازگشت، از طر یبرا

 یبه والد 1شفیب یکو ریها از مس داد با توجه به مساعدت روس شنهادیپ رینخستوز

در واشنگتن اظهار داشت  ایتانیبر ریزمان، سف ژاپن شوند. هم ۀوستک بروند و آنگاه روان

انداخته است  ریا به تأخآنها ر رکتح رانیظاهراً ا کا،یآمر رمختاریکه طبق اطالعات وز

(ibid, 75از ادار .)موضوع  انهیدر خاورم یسیانگل یروهاین یبه سرفرمانده زیجنگ ن ۀ

 نیسفارت از جمله اشغال تهران اطالع داده شد. طبق ا یرو شِیپ یها اخراج و برنامه

 ،یو در صورت خوددار دکن یهفته فرصت داشت که نقشه را عمل کی رانیتلگراف، ا

                                                 
1. kuibysheve 
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ادامه خواهد داشت که هدف  یوارد تهران خواهند شد و اشغال تا زمان ینظام یروهاین

درخواست شد تا صدور  یکرد. از سرفرمانده هیتهران را تخل دیمحقَّق شود و بعد از آن با

داشت که  ظهاردر پاسخ ا ی(. سرفرماندهibid, 89انجام ندهد ) یاقدام چیدستور ه

 رانیا یانجام شود و در صورت خوددار دیع وقت بااست و در اسر یضرور ها یاخراج ژاپن

ساعت خود را به  ۴8دارد که ظرف  یدزفول آمادگ ایمستقر در کنگاور  پیت ،یاز همکار

 (.ibid, 67کند ) یتهران برساند و نقشه را عمل

در حال  ریخروج بدون تأخ ۀدر واشنگتن، نقش سیانگل ریاظهارات سف برخالف

( و بنا ibid, 37با ژاپن قطع رابطه کرد ) رانیا ل،یآور 17/ نیفرورد 27اجراء بود و روز 

خارج خواهند شد.  رانیباکو، از ا ریاز مس زایو افتیبر برنامه، کارکنان سفارت با در

در مسکو اطالع داد که  ایتانیبر ریبه سف لیآور 18/ نیفرورد 28ز در تلگراف یبوالرد ن

در  زین  رانیا ۀشده است. وزارت امور خارج یسفارت شورو لیتحو ها یژاپن ۀگذرنام

کرد  دیرواد یتقاضا یژاپن یها پلماتید یبرا یبه سفارت شورو نیفرورد 28 ادداشتی

اظهار  یشورو رمختاریش.(. وز1321-۶9-5-5اسناد وزارت امور خارجه:  ویآرش)

نکرده است. بوالرد درخواست  افتیدر زایو یاز دولت خود برا یداشت: هنوز دستور

صورت  زایصدور و یاطالع داده شود تا اقدام الزم برا یشورو ۀت خارجرکرد که به وزا

 ۀخارج سریبا معاون کم ایتانیبر ریمذاکرات سف یط ل،یآور 19(. در ibid, 35) ردیپذ

را به  جهیاست و نت یاظهار داشت که موضوع در دست بررس یمقام روس ،یشورو

 لیآور 21روز هیأت فوق، (. قرار بود ibid, 33سفارت در تهران اعالم خواهند کرد )

بندر پهلوی اقامت آنها در  یمشکالت برا یتهران را ترک کند، اما به سبب برخ

 نیموافقت خود را با ا زین ایتانیانجام گرفت و سفارت بر ریروز تأخ 2با  تحرک ،(یانزل)

به هند و مقامات وزارت امور  510 مارهدرخواست اعالم کرد. بوالرد در تلگراف ش

 یژاپن أتیجهت خروج ه یهماهنگ»خارجه و سفارت در قاهره و بغداد اظهار داشت: 

آماده کرده )انزلی(  یبندر پهلو رد یکشت یاکنون در دستور کار است. اتحاد شورو هم

بر حفظ حرمت و احترام  یلیسه(. ibid, 31) «دیحرکت نما لیآور 2۴است تا روز 

)انزلی(  یکرد و در تلگراف او به مسئوالن رشت و بندر پهلو دیتأک ها پلماتید

چند مهمانخانه درجه  ای کینفر در  ازدهی یاتاق برا ازدهیحداقل »...آمده است: 
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 یمدت یآنها را برا ییرایپذ لیجا نباشد، وسا. اگر در مهمانخانه دیدار گاهاول ن

به طور  یردولتیغ ای یعمارت دولت کیهستند، در )انزلی(  یکه در بندر پهلو

وزارت امور خارجه که همراه است،  ۀندی. نمادییحاضر نما یآبرومند یلیخ

اسناد وزارت امور  وی)آرش «دیکن را فوراً تلگراف جهی. نتکند یرا پرداخت م نهیهز

 لیتهران با اتومب از یژاپن أتیه لیآور 23ش.(. روز 1321-۶9-5-9و  10 خارجه:

( و بعد از www.QDL.IOR.L.PS.12.526.25نهاد ))انزلی(  یپهلو بندر یرو به سو

ترک  یبه مقصد شورو وزیسانتر سا یرا با کشت رانیروز توقف در آنجا، ا کیدو شب و 

و  ایتانیبرش.( و سفارت 1321-۶9-5-22: ارجهوزارت امور خ اسناد ویکرد )آرش

 27. در کردند یرا رصد م رانیمراحل ترک ا انهیدر خاورم روهاین یسرفرمانده

 یپهلو در خصوص ترک بندر یجنگ اظهار داشت که هنوز خبر ۀادار لیآور

در تلگراف  یشد. سرفرمانده دیجد ینکرده است و خواستار خبرها افتیدر)انزلی( 

روز  یژاپن أتیکه ه میکن یم دییاالن تأ»اعالم کرد:  یم 3/ بهشتیارد 13مورخ 

 یترک کرده و به زود یبا کشت هیرا به مقصد روس)انزلی(  یپهلو بندر لیآور 25

« که برقرار شده بود، برداشته خواهد شد ینظام یاطیاقدامات احت

(www.QDL.IOR.L.PS.12.526.27بعد از ا .)و ژاپن سفارت  رانیتحوالت، ا نی

 کردند. یرا به عنوان حافظ منافع خود معرف ویو توک ندر تهرا هیترک

 

 جهینت

 ۀقطع رابط ینقش اول در ماجرا گرینکته روشن شد که باز نیاسناد، ا یبررس با

 یا و سفارت آن کشور در تهران بود؛ به سبب منافع گسترده ایتانیو ژاپن، دولت بر رانیا

سفارت دشمن در  تیداشت و مطمئن بود که فعال ایدر غرب و شرق آس ایتانیکه بر

با  ها یژاپن یبر همکار ایتانیبر دیآنها خواهد بود. برخالف تأک یبرا یدیتهران، تهد

از تحرکات کارکنان سفارت اطالع کسب کرده و آنها را تحت  رانیدولت ا ،یعناصر آلمان

اما  کرد، یم دیدو دولت، بر تداوم رابطه تأک نیبا استناد به معاهده ب رانینظر داشت. ا

را در  ها یحضور ژاپن ۀادام ،یالملل نیجنگ و برخالف مقررات ب طیبا توجه به شرا ایتانیبر

به تذکرات و  رانی. دولت ادانست یم نیمنطقه و متفق تیتهران مخل نظم و امن
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کمتر از آن بود که  رانیا یچندان اعتناء نکرد، اما توان دولت مرکز ایتانیبر داتیتهد

گذشت،  ی. هر چه زمان ماوردیدوام ب ایتانیبر یها یو جوساز داتیبتواند در برابر تهد

زمان  نیکه تا ا زیرا ن کایموضوع، آمر نیو ا شد یتر م شرق سخت یها جنگ در جبهه

. داد یسوق م ایتانیاز خود نشان نداده بود، به سمت بر هیقض نیبه مداخله در ا یا عالقه

 شتریکه ب یاتفاق کردند؛ اتفاق ها یاپنبر اخراج ژ نیش. متفق1321 نیسرانجام در فرورد

رخ داد و دولت ژاپن  یهم تحوالت ویدر توک گر،یداشت. از طرف د یدر پ را رانیا دیتهد

 ۀاز وزارت امور خارج زین رانیا رمختاریرا قطع کرد و وز رانیسفارت ا یارتباطات تلگراف

 23در  یلیسه یداده شود. عل انیموضوع پا نیخواست تا هر چه زودتر به ا رانیا

 نیرا ترک کنند. هر چند ا رانیهفته ا کیظرف  دیاب ها یماه اعالم کرد که ژاپن نیفرورد

چاره را در  ن،یاز فشار متفق ییرها یداشت، اما دولت برا یدر مجلس مخالفان میتصم

 .افتی روابطاعالم قطع 
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