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  چکیده

ن موقعیت همواره موجب رقابت ای جهانی قرار دارد.ایران در موقعیتی حساس از جغرافیاي 

 اًن رقابت عمدتای ه است. تا اوایل قرن بیستمشد مین کشور ای بزرگ براي تسلط بر يها قدرت

ران ایبین روسیه و انگلستان بود، روسیه تالش داشت نفوذ سیاسی و اقتصادي خود را در

ن ایمانع نزدیکی روسیه به مرزهاي هند گردد. در کرد میتعمیق بخشد و انگلستان کوشش 

بندي داشته ران باید استقالل نیمای میان، انگلستان سیاستی در پیش گرفته بود که طبق آن

 -به هند  خواست میباشد تا در پرتو آن بتواند سدي در مقابل هر دولت ثالثی باشد که 

  نزدیک شود. - های اروپاییییاؤسرزمین ر

که آلمان و  اي جهانی شد، به گونه هاي  یران در عرصهنظامی اکشف نفت موجب ارتقاي جایگاه 

ن کشور وارد رقابتی فشرده با روس و انگلیس شدند. مقاله ای امریکا هم براي دستیابی به بازار

اسناد آرشیوهاي براساس ن رقابت را به نمایش گذاشته است و ای هاي  حاضر یکی از عرصه

ران و همچنین با اتکاء به منابع منتشر شده فارسی و ای ، انگلیس و وزارت خارجهامریکا

ن اسناد انگیزه اصلی متفقین ای طبق ،داردن تحرکات را عرضه میای ی نوین ازیانگلیسی، سیما

  بود. مانکشورمیکه جغرافیاي نظا ران، نه مسئله آلمانای از هجوم به

         

جهانی جنگ ،جغرافیاي نظامی ،جغرافیاي سیاسی ،نیروي سوم ،امریکا،نایرا:واژگان کلیدي

  .دوم
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  دمهمق

هوا و دریا مورد  ،ران به رغم اعالن بی طرفی از زمینای1320در شهریور ماه سال 

حمله قواي شوروي و انگلیس قرار گرفت، تمامیت ارضی کشور نقض گردید و براي 

پایتخت به اشغال قواي بیگانه درآمد. اندکی بعد به  ،ایراننخستین بار در تاریخ معاصر 

خود را به مینیروهاي نظا ها ییامریکاران، ای پیشنهاد انگلیس و بدون اطالع دولت وقت

ن زمان دولت امریکا ای ، زیرا تابود اي قابل توجهن نکتهای.خلیج فارس اعزام نمودند

رکشی گعلت لش برخی از پژوهشگرانران را حریم نفوذ خود قلمداد نکرده بود. ایهرگز

فاشیستی و گرایش رضاشاه به آلمان تلقی  هاي  فعالیت ناشی ازانگلیس و شوروي را 

ن ای و نویسندگان بر پژوهشگراناغلب  نیزرکشی امریکا گو در مورد انگیزه لش کنند می

هاي پشتیبانی به جبهه شوروي بود که رسانیدن کمکن کشور به منظور ای باورند که

رکشی گران کرد. اما مقاله حاضر از منظري دیگر به لشایخود را واردمینیروهاي نظا

  .کند میران نگاه ایمریکا بهآ

سپر دفاعی  به عنوانران از منظر انگلستان ایاز کشف نفت، پیشبه طور سنتی و تا 

سیاست ه،ن دورای ران در تمامای سیاست انگلستان در برابر .گردید میهند محسوب 

مانع وارد آوردن ضربه از سوي روسیه  توانست میکه  شد میخوانده 1جاد دولت حائلای 

سیاست تا  این(Greaves, 1959: 137)ن کشور در هندوستان شود.ای تزاري به منافع

ن ای طی امتداد یافت، در  م.1908اوایل قرن بیستم به ویژه تا زمان کشف نفت در سال 

ن ای ران مهار کند تا مانع رسیدنای روسیه را در قدرت، کرد میانگلستان تالش  ها سال

روابط خارجی بریتانیا را در سراسر قرن نوزدهم در حقیقت .به مرزهاي هند شود کشور

ران قربانی ایدر قرن نوزدهم )366- 7: 1354زاده، زد. (کاظمرقم می ن سیاستای

کشف شد، در این کشور نفت  هنگامی کهموقعیت جغرافیاي سیاسی خود بود، اما 

رقیب براي  يها قدرتممانعت  درران سدي ای ، اگر تا دیروز یافت. تر مهمموقعیتی 

 .شد میمثابه تسلط بر تمام خاورمیانه محسوب نک تسلط بر آن بهای ،بود نزدیکی به هند

ی انگلیس اهمیت حیاتی یران بود که براي نیروي دریااین نفتایاول،  در جنگ جهانی

نک دشمن بالفعل بریتانیا نه روسیه، بلکه آلمان محسوب ای)233: 1383داشت. (رایت، 

ی جهت صدور کاالهاي خود به دیگر یکه تالشی زایدالوصف براي یافتن بازارها شد می

                                               
1. Buffer State.
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ن موضوع باعث تحول در سیاست خارجی بریتانیا به ایکه داشت مینقاط جهان مبذول 

ران اهمیت بسیار ای ) سیاست مهار آلمان در234منظور مهار آلمان گردید. (همان، 

 منزله تسلط بر تمامران بهای که گفته شد، تسلط بر طور همانبیشتري داشت، زیرا 

به هنگام  همآنران و ای ن نبرد نهانی، درایین صحنهتر مهم. آمد میشمار خاورمیانه به

ن راستا قابل تبیین ای ران نیز درای رکشی امریکا بهگلش دوم آشکار شد؛جنگ جهانی 

  است. 

  

  ها زمینه

و متعاقب آن  1939/  آگوست 1318به دنبال حمله آلمان به لهستان در شهریور 

ضمن ارسال  ،اعالن جنگ هیتلر به فرانسه و انگلستان، مظفر اعلم وزیر امور خارجه وقت

ران را درای طرفیبی ،کشوراز ران در خارج ایسیاسی هاي  یادداشتی براي کلیه نمایندگی

) در25919سند ،1318سال  ،ایران خارجهامور وزارت آرشیو ن جنگ اعالم کرد. (ای 

شوروي و انگلیس در تهران ابالغ شد. دو  هاي  ران به سفارتخانهای حال تصمیم دولتعین 

دیگر  اي ن اعالم موضع، افسر جوانی به نام محسن جهانسوزي همراه با عدهای از پسماه 

همراه با او به اتهام فعالیت به نفع آلمان نازي دستگیر میاز افسران و نیروهاي نظا

دوازدهم /1318اسفند  بیست و یکمی در یمه در دادگاه صحراگردیدند و پس از محاک

 1318از شهریور  ، چند ماه پسنهاای به جوخه مرگ سپرده شدند. در کنار 1940مارس 

مقارن با حمله آلمان به لهستان، رضاشاه به رغم مناسبات گسترده اقتصادي با آلمان، 

اما تقاضا کرد موضوع مخفی باقی بماند تا  ؛پیشنهاد اتحاد با بریتانیا را مطرح ساخت

ن ای بهمیها تحریک نشود. دولت وقت انگلستان به دلیل مالحظات نظاحساسیت روس

زده شد. بریتانیا بهپاسخ وحشت ارائهرضاخان از تعلل بریتانیا در  و پیشنهاد پاسخ نداد

ن شرایط ایحکومت او را دربا مین دلیل به پیشنهاد رضاخان پاسخ نداد که اتحاد نظاای 

ها ه حکایت از آن داشت که نارضایتیني محرماها گزارش.فایده ارزیابی کردتاریخی بی

 .خواهد پاشیدترین بحران حکومت رضاشاه از هم فروبه حدي است که با کوچک

استقبال ، بنابراین از پیشنهاد رضاشاه کرد مین بحران را به نفع شوروي ارزیابی ای بریتانیا

ـ  مشهور به معاهده مولوتفاي ن زمان معاهدهای ن بود که شوروي درای د. موضوع دیگرکرن

 اي بریتانیا بیم داشت مبادا شوروي به بهانه .با دولت نازي منعقد کرده بودریبن تروپ را 

گاهران هجوم آورد و مناطق نفتی را به تصرف خود درآورد، بنابراین از دیدای به
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 گرفت میانجامها شورويران باید با هماهنگی اییه هرگونه تحرکی له یا عل ها یسیانگل

ن کشور داشت. اگر انگلیس به رضاشاه ای ترین مرزهاي آبی و خاکی را باکه طوالنی

با اتکاء  توانست می، شوروي در صورت حفظ مناسبات خود با آلمان، داد میپاسخ مثبت 

ران کند، زیرا در آن عهدنامه ای خود را واردمیبه بند نوزدهم عهدنامه مودت، قواي نظا

ران پیاده کند، شوروي هم ای درمیقید شده بود در صورتی که دولتی خارجی قواي نظا

حق اعزام نیرو را براي خود محفوظ خواهد داشت. اهمیت موضوع در حدي بود که وقتی 

ضاشاه تالش کرد از بریتانیا هواپیماي جنگی خریداري نماید، بریتانیا باز ر ،اندکی بعد

,Stewart).نداد پاسخین درخواست ایهم به 1988: واقع انگلستان از طریق  در (16-17

ن کشور با ای آگاه بود که روابط موضوعن ای خود در سرویس امنیتی شوروي از انسوجاس

شد، بنابراین منتظر فرصتی بود تا هم رضاخان را که دیگر آلمان دیر یا زود تیره خواهد 

مناطق نفتی  ،کشورمیبراندازد و هم با اشغال نظا ،براي منافع آن کشور ارزشی نداشت

را نگه دارد و از آن باالتر سپر دفاعی هندوستان را که هنوز مستعمره بریتانیا د خو

ن کشور تهدید ای ناحیه مرزهايران از ای درو در صورت وقوع جنگ گردیدمیمحسوب 

الجیشیبنابراین موقعیت سوق )1375مودین،  /1374(رایت،  ، تحکیم نماید.شد می

انگیزه اصلی   ،این کشور در خاورمیانهمیران در مرزهاي هندوستان و اهمیت نظاای

  .شد میمحسوب  ایرانیهگیري در مورد آتتصمیم

شوروي نیاز داشت، براي هاي  کمکران به ایهیعل اي انگلستان براي هرگونه حمله

 ،از آن سويسازد.  وارد رانایهین کشور را  در منازعات بر سر آتای ن منظور تالش کردای 

به رهبري رشید ی یکودتادر عراق 1940اول آوریل /1319فروردین  دوازدهمدر 

روي داد که فون  - کرد مینشانده بریتانیا فعالیت که علیه دولت دستـگیالنیعالی

وزیر امور  خارجه آلمان بالفاصله حمایت خود را از آن اعالم کرد. او در  1ریبن تروپ

عین حال یادآوري نمود دولت متبوعش از مبارزات ملت عراق علیه انگلیس جانبداري 

چندان در بند استقالل و تمامیت ارضی کشورهاي  ها نازين بود که ای. واقع امرکند می

ند که عبارت بود از دستیابی به کرد میرا تعقیب میاهدافی نظا نیزهانبودند، آنمنطقه 

در  ها انگلیسیهمان کاري که  ؛نفت منطقه تا با اتکا بر آن انگلستان را به زانو در آورند

زده را وحشت ها انگلیسیعلیه خود آنان کرده بودند. تحوالت عراق،  اول هانیججنگ 

                                               
1. Von Ribbentroop.
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سفیر کبیر انگلیس در تهران که در آذر 1ریدر بوالرد ساخت، به همین دلیل سر

ران شده بود، در مالقات با جواد عامري ای وارد .م1939مطابق با دسامبر  ش.1318

ران وجود دارد، ابراز ایران از مشکالتی که در مرزهاي غربیای کفیل وزیر امور خارجه

نکه او به عامري ایزمان زد، توضیحن ای تأسف کرد. بوالرد نخستین جرقه بحران را در

ران اقامت دارند، به آن سوي مرز بروند ایگفت نگران است مبادا جاسوسان آلمانی که در

دسترسی به نفت ها آلمانیتر نمایند. بوالرد توضیح داد هدف و بحران عراق را طوالنی

واکنش طرف گفتگوي خود را دریابد، اما عامري بالفاصله  خواست میوي  .ران استای 

وزارت آرشیو طرفی خود در جنگ ادامه خواهد داد. (ران به سیاست بیای: پاسخ داد

طرفی خود را پینکه سیاست بیایران برايای)381سند :1320سال ،ایران خارجهامور

کودتاي گیالنی، که خواسته بود  گیرد در پاسخ به نامه وزارت امور خارجه عراق بعد از

ن امر را مغایر ایالعرب شود،جنگی انگلیس به شط هاي  ران مانع ورود کشتیای دولت

اتخاذ سیاست بی طرفی دولت متبوع خود عنوان کرد و تقاضاي مزبور را رد نمود. 

  )535سند (همان، 

مطبوعات انگلیس جنگ تبلیغاتی وسیعی به راه  ،در همین زمانجالب است که

ن ای از عراق نوبت پسران نیز مثل عراق آبستن یک کودتاست و ای انداختند که گویا

ران چشم طمع دوخته است. در یک جنگ ای کشور خواهد بود و آلمان به منابع نفت

ران را ای مقیم ن مطبوعات ازدیاد سیاحان و اتباع آلمانیای،ریزي شده برنامهروانی

مستند به  ها گزارشن ای )31سندشاهدي بر مدعاي خود عنوان کردند، (همان، 

مأمور چیره دست اطالعاتی که در پوشش  2نانسی لمبتوناطالعاتی بود که توسط  میس

. وظیفه شد می، ارسال کرد میوابسته مطبوعاتی سفارت بریتانیا در تهران فعالیت 

ران تهیه کند و به ای مقیم يها آلمانیفعالیتی در مورد یها گزارشکهبود  آنلمبتون

ران نیازمند یک بهانه ای ربط کشور خود اطالع دهد. انگلیس براي حمله بهمسئولین ذي

ن کشور و ترسانیدن افکار ایفاشیستی در هاي فعالیتتوانست مین بهانه هم ای بود،

ن ای . درباشد آلمان به منابع نفتی خاورمیانهیافتن غرب نسبت به خطر دستمیعمو

و با  کرد میبرجسته  ،ران را بیش از آن چیزي که بودای در ها آلمانیلمبتون خطر  میان،

توسط  ها گزارشن ای .نمود میي خود جو التهاب را در بریتانیا تشدید ها گزارشارسال 

                                               
1. Sir Reader Bullard.
2. A. N. K. Lambton. 
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براي هر گونه جنگ روانی ند فضا گردید میو باعث  ندشد میمطبوعات انگلیس منتشر 

طور نمونه خبرنگار منچستر گاردین در قاهره از حضور هزاران ران تشدید شود. بهاییهعل

که به عنوان تاجر، سیاح و یا مأمور مخفی در امور فنی و  داد میران خبر ای آلمانی در

افسران اطالعاتی  ران را عمدتاًایمقیم يها آلمانین خبرنگار، ایند.کرد میسازي کار راه

 ها نازيو مشغول تدارك ستون پنجم  کنند میآوري که اخبار محرمانه را جمع خواند می

کردن خطر آلمان از سوي جراید و مقامات انگلیس تازگی در کشور هستند. برجسته

در  اي عمدهمقامات امنیتی بریتانیا سهم  اول، نداشت، حتی پیش از جنگ جهانی

فا کرده بود. جنگ اطالعاتی، تولید ای خارجی کشور متبوع خود هاي سیاستهدایت 

 اي عمدهه نقش وارهم ،ی دشمنان موهومینمااطالعات و بزرگوحشت همراه با ارائه ضد

نگرانی  ،ن مقطعای در (Andrew, 1985)ساز بریتانیا داشته است. در وقوع نبردهاي دوران

خبرنگار منچستر گاردین عنوان  .ران بودای اش درعمده انگلستان در مورد منافع نفتی

ترین کشورهاي صادر کننده نفت است، خطر ران یکی از بزرگاینکهایبه دلیل :کرد می

آرشیو افزاید. (میها نگرانیگیري کشور بیش از پیش بر در ارکان تصمیم ها آلمانینفوذ 

)  روزنامه فلسطین چاپ یافا به نقل از 62سند: 1320سال ،ایران خارجهامور وزارت 

ن اوصاف فضا به ای ، اما با تمامکند مین اخبار را تکذیب ای رانایکه  داد میرویتر خبر 

  شدت ملتهب بود.

درصد طبقات  70لمبتون وابسته مطبوعاتی سفارت بریتانیا در تهران، مدعی بود 

ران را بین ای مقیم يها آلمانیآمار متوسط و مرفه شمال تهران طرفدار آلمان هستند. او 

ن ای . اما بسیاري ازدانست میو آن را موجب نگرانی  کرد میعنوان  نفر2000تا  1700

، یهودیان مهاجر آلمانی بودند که در دوره زمامداري هیتلر به دستور رضاشاه ها آلمانی

ران شده بودند و در تأسیسات کشاورزي و صنعتی مشغول کار بودند. لمبتون ای وارد

تهدید شود، احتمال اي ران در اثر حادثهایاگر ثبات حکومت مرکزي داد میگزارش 

آلمانی مقیم اسوسانمحرك یک کودتا شوند بعید نیست. به قول او ج ها آلمانینکه ای

باالتر.)(Bullard,1991:19کنند میاوانی خرج بردن اهداف خود پول فرران براي پیشای

ران از ایبا وجود آنکه شاه :ي لمبتون، مطبوعات انگلیس نوشتندها گزارشبراساس نکه ای

مقاومتی از عوامل هاي  ، لیکن در درون ارتش هستهکند میطرفی حمایت سیاست بی

ن ای آورده بودند. شایعه شدی را هم فراهم یوجود دارد که مقدمات کودتا ها نازيرانی ای

امور وزارت آرشیو (رانی لو داده شده است.ای کودتا توسط شوروي و انگلستان به مقامات
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که به شدت از سوي  بود اساسبی  اي ن شایعهای )1161سند :1320سال ،ایران خارجه

ران در سطح ایبراي توجه به مسئلهمیجاد وحشت عموایمطبوعات بریتانیا به منظور

ران با شوروي و انگلیس در حدي بود که ای. اگر سطح روابطشد میجهانی مطرح 

ن همه ای را لو دهند، چه نیازي به ها نازيتوطئه کودتاي ستون پنجم  ها ییبریتانیا

ران و انگلیس با ایران وجود داشت؟ اگرای در ها آلمانیپراکنی در مورد فعالیت شایعه

بین طرفین  اي روابط صمیمانه ند، پس قطعاًکرد مین حد تبادل اطالعات ای شوروي در

اطالعاتی افزایش پیدا کرده بود.  هاي ين همکاري به سطح همکارای و است وجود داشته

بزرگ درگیر جنگ علیه هیتلر بود و نه  يها قدرتران طرف اعتماد ای، ن حسابای با

 نیزی را یمطبوعات انگلیس توطئه کودتاي کذاران به ادعاي ای نکهای برعکس، مضافاً

چرا باید  ،ران به آلمان نازي گرایش داشتاین است اگرای الئوخنثی کرده بود. حال س

، نکه متفقینآاز پس؟ گرفت میصورت  ها نازيانی دی به کارگریکودتا ،علیه دولت آن

به  .بحثی به میان نیامدن موضوع اساسی ای ران را به اشغال خود در آوردند هرگز ازای 

در شرف تکوین بود؛ چگونه متفقین  ها نازيی به کارگردانی یران کودتاایراستی اگر در

  حتی از اشغال کشور حداقل براي توجیه حمله خود؛ از آن سخنی به میان نیاوردند؟ 

، اما فضاي مطبوعاتی کرد میران را تکذیب ایها درایران شایعات نفوذ آلمان

وزیر امور خارجه بریتانیا  1دنای نک حتی آنتونیای مسموم شده بود که اي گونهبه

کسانی که از سوي آلمان به عنوان سیاح،  کرد میي لمبتون، عنوان ها گزارشبراساس 

 ها نازين کشور اقامت دارند، عوامل ای اند و درران شدهایگر واردمهاجر و یا صنعت

ران باز همای)4637: همان، سندروند. (میعلیه بریتانیا به شمار میهستند و تهدید عظی

رانی اینکه دیگر تأئید و تکذیب مقاماتای آمیز ارزیابی کرد، بان تبلیغات را اغراقای 

ها انگلیسیگذشت. حال مینک از اشغال کشور حدود دو هفته ای فایده بود؛ زیرابی

ن نیروها به ایاست که آن ران مهم نیست، مهمای منیروهاي آلمانی مقی تعدادگفتند می

دلیل ارسال اطالعات سري به مقامات نازي در برلین اهمیت کیفی دارند، لیکن هرگز 

ی بودند و یا هستند؟ به واقع انگلیس نگران دو ین اطالعات چه چیزهاایتوضیح ندادند

ارتش رضاشاه براي سرکوب نیروهاي داخلی و استقرار  دانست مینکه ای چیز بود: نخست

ن ایویژه در مسئله نفت شکل گرفته است،گذاري خارجی بهامنیت به منظور سرمایه

                                               
1. Anthony Eden.
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ی یارتش گرچه براي سرکوب نیروهاي داخلی بسیار مطلوب بود؛ اما هرگز قادر به رویارو

ق نزدیک شدن به مرزهاين بود که آلمان از طریایبا دشمن خارجی نبود. نگرانی دوم

ران و از آنجا به افغانستان، منافع امپراتوري بریتانیا را در هندوستان به خطر خواهد ای 

ن دولت ایتر مهمافکند و جغرافیاي سیاسی منطقه را دگرگون خواهد کرد، البته نگرانی 

به  و دادن منابع نفتی خوزستان بود. شوروي هم نگرانی مشابهی داشتهمچنان از دست

  اندیشید.میدادن منابع نفت باکو از دست

  

  رانای حمله متفقین به

ران و دولت آلمان ای قرارداد جدید بازرگانی بین 1940نوامبر  1319/29آذر  8در

ن ای در و ن قرارداد سطح مبادالت تجاري بین دو کشور افزایش یافتای شد. طبق ءامضا

ن زمان بین شوروي و ای. تاگردید میران از آلمان انجام ای وارداتاز میسال بیش از نی

آلمان قرارداد صلح وجود داشت، طبق قراردادي که فون ریبن تروپ وزیر امور خارجه 

ن کشور منعقد کرده بود، طرفین متعهد شده بودند ایآلمان با مولوتوف وزیر امور خارجه

ران از طریق اید. به همین دلیل عمده وارداتاز تجاوز به خاك یکدیگر خودداري نماین

بین شوروي و آلمان مصالحه برقرار بود،  هنگامی که. تا شد میشوروي ترانزیت 

ران سخنی به میان نیاوردند، بهای در ها نازيهرگز از فعالیت ستون پنجم  ها شوروي

تر شد که وقتی بغرنجن زمینه بود. اما اوضاع ایعبارت بهتر انگلستان پیشگام تبلیغات در

ن ایرغم قرارداد با شوروي بهعلی، آلمان 1941/ ژوئن 1320خرداد ـ در اردیبهشت

ران در مسکو ضمن ارسال یادداشتی ای سفیر کبیر اي محمدساعد مراغه رد.ککشور حمله 

ن جنگ اعالم کرد. ای ران را درای براي مولوتوف وزیر امور خارجه شوروي، باز هم بی طرفی

نک ای ران نداشت، امااینکه جنگ آلمان علیه شوروي ربطی بهای) با1492سند :همان(

ران را تحمل نمایند. آلمان به سرعت ایطرفیند موضع بیتوانست میهم ن ها شورويدیگر 

ن ایآورد و به پیشروي خود در اعماق خاكوسیعی از شوروي را به اشغال در هاي  بخش

قصد داشتند منابع نفتی قفقاز را تصرف  ها نازين بود که ای ظاهر امرکشور ادامه داد. 

واقعیت داشت، زیرا  نیزران ای به ها نازيطرح حمله  .ران سرازیر شوندای نمایند و به

ران از جبهه ای ران رضایت نداشتند و بیشتر مایل بودندایطرفیهم از سیاست بی ها نازي

خود یاري دهد؛ به عبارتی کلیه  هاي  هیتلر را در نقشهجنوب به شوروي حمله آورد و 

ایران براي دستیابی به میند از موقعیت جغرافیاي نظاخواست میدرگیر جنگ  يها قدرت
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، منافع انگلیس از دو آمد میدر  ها نازيران به تصرف ای اهداف خود استفاده نمایند. اگر

خوزستان که در تصرف شرکت نفت : نخست منابع نفتی شد میسو مورد هجوم واقع 

نکه هندوستان که هنوز مستعمره انگلیس ایرفت و دیگرمیران بود از دست ایانگلیس و

طرفی ران خواست به سیاست بیای . دولت بریتانیا ازگردید میبود، با خطر جدي مواجه 

  .خود خاتمه دهد و امکان ورود نیروهاي انگلیسی، هندي و شوروي را فراهم سازد

(Le Matain, 1941/4th July) علیه  اي ران جبههای ن بود که از مناطق شمال غربیای هدف

براي  ها انگلیسیدر خاك شوروي گردند.  ها نازيآلمان گشوده شود و مانع پیشروي 

بند نوزدهم قرارداد براساس ها شورويران و ای حفاظت از منابع نفتی خود در جنوب

ند سیاست فعالی به نفع متفقین در پیش خواست میران ای از دولت م.1921مودت سال 

، کرد میران یا شوروي تجاوز ای ن بند از عهدنامه مودت اگر دولت ثالثی بهای گیرد. طبق

. رضاشاه نمود میهر کدام از طرفین باید به دولتی که مورد حمله واقع شده است، کمک 

ران ایدر ها آلمانیانی انگلیس از حضور نگرکه ن پیشنهاد مخالفت کرد و توضیح داد ای با

نیست که نگرانی تولید کند،  اي ران به اندازهای مقیم يها آلمانیمعنی است، زیرا تعداد بی

تعقیب کند. (وزارت دربار، را » نیات خاصی«ن نگرانی اینکه بریتانیا در پوششایمگر

1320 :147(  

ران، دولت شوروي یادداشتی تسلیم ای مقیم يها آلمانیبه دنبال امتناع از اخراج 

دفتري از ریاست منصور بعد از برکناري دکتر احمد متین ـ دولت رجبعلی منصور کرد

نکه ای ن سمت منصوب شده بود. جالبای به 1319تیرماه  یکمدولت و بازداشت او در 

 ها لمانیآن علت عزل و زندانی کرد که مشهور بود از سیاست ای دفتري را بهرضاشاه متین

میل نبودند براي حفاظت از کشورشان تمامیت هم که بی ها شورويـ کند میطرفداري 

وارد میدان شدند. مهم نیست که آنان  ها انگلیسیران را زیر پا گذارند، همسو با ای ارضی

را باور کرده  ها انگلیسیجنگ تبلیغاتی و سیاست تولید وحشت و اشاعه ضداطالعات 

نک کمربند امنیتی شوروي براي پیشگیري از هجوم ای رانای ن بود کهای بودند یا نه؛ مهم

. اسمیرنوف سفیر کبیر شوروي در تهران به دولت آمد میبیشتر ارتش هیتلر به شمار 

منزله متن یادداشت تند بود و به .ران شودای در ها نازيمنصور هشدار داد مانع فعالیت 

درصد  80ن یادداشت باید ای طبقو شد میدخالت در امور داخلی کشور محسوب 

ران در شوروي با سفیرکبیر ای محمد ساعد سفیر ،. از آن سويندشد میاخراج  ها آلمانی

اما به او گفته  .ن یادداشت اعتراض نمودای ن کشور مالقات کرد و نسبت بهای انگلیس در
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و در زمینه اخراج  کنند مین زمینه سیاست مشترکی را تعقیب ای دولتین درکه شد 

سند :1320سال ،ایران خارجهامور وزارت آرشیو اند. (روش واحدي اتخاذ کرده ها نازي

با ران در مسکوای) دفتر مخصوص رضاشاه ضمن ارسال تلگرافی براي سفارت1097

، یادآور شد سیاست وقت ها انگلیسیاشاره غیرمستقیم به جنگ روانی و تبلیغاتی 

ران از سیاست ایاتخاذ شده است و خاطرنشان کرد اگر ها انگلیسیبه تحریک  ها شوروي

 ناپذیري به کشور وارد خواهد شد و اصالًطرفی خود دست بردارد صدمات جبرانبی

منزله مخالفت با استقالل و حاکمیت ملی کشور به شمار آمده به ها قدرتقبول تقاضاي 

  )228سند ،همانت. (رانی غیرقابل پذیرش اسای و براي طرف

در  ها آلمانیو ادعاهاي خود در مورد فعالیت  ها نازيدر زمینه تهدیدات  شوروي

ران ادامه داد. اسمیرنوف سفیر کبیر شوروي ای نزدیکی مرزهایشان به چانه زنی با دولت

ران یادآوري کرد ای هایش با حمید سیاح مدیرکل وزارت امور خارجهدر یکی از مالقات

مقیم کشور در نزدیکی مرزهاي شوروي فعالیت دارند و اعمال و رفتار  يها آلمانیاکثر 

 4آنان تأثیرات سوئی در درون خاك شوروي بر جاي خواهد گذاشت. (همان) درست 

اني سراسر کذب خانم لمبتون در مورد شایعه کودتاي طرفدارها گزارشاز  پسروز 

 دیدارنخست وزیر وقت رجبعلی منصور وف با ران، در مالقاتی دیگر، اسمیرنای در ها نازي

ران ایدر ها نازيهاي فعالیتکرد. او یادداشتی به نخست وزیر تقدیم نمود که طبق آن از 

آورد. اسمیرنوف خواسته قبلی خود را میو روابط خصمانه آنان با شوروي سخن به میان 

مقیم کشور را اخراج کند. باالتر يها آلمانیبار دیگر تکرار کرد و از نخست وزیر خواست 

هاي شوسه، خطوط در راه آهن، راه ها آلمانیران مانع فعالیت ای نکه خواسته شد دولتای 

ن دسته ای سیم و سایر مراکز اقتصادي شود و فعالیتهاي بیتلگراف و تلفن، دستگاه

وها را اخراج کند، به ن نیرای رانای افراد را زیر نظر گیرد. اسمیرنوف قول داد در صورتی که

آرشیو ن کشور اعزام خواهند شد. (ای جاي آنان از سوي دولت شوروي کارشناسان تبعه

یادداشتی که  نیزروز سر ریدر بوالرد ) همان101سند :1320سال نخست وزیري،

ران هم اطالع داد هرگونه ایران تقدیم کرد. دولتای وبوي اولتیماتوم داشت به دولترنگ

طرفی کشور باشد و حق حاکمیت ملی را نقض کند، از پیشنهادي که خالف سیاست بی

سند :1320سال ،ایران خارجهامور وزارت آرشیو رانی قابل قبول نیست. (ایسوي طرف

 اي ن اولتیماتوم، در مسکو مذاکراتی بین محمدساعد مراغهای ی متعاقبی) از سو112

ران به ایمقیم يها آلمانیدرصد  80جام شد. ادعا شد ران با طرف شوروي انایسفیرکبیر
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آنان را  تواند میران اندکی دقت نماید ای دسیسه علیه شوروي مشغولند و اگر پلیس

ن پیشنهاد ای ن عده را از کشور اخراج کند. ساعدای رانایی کند؛ او خواست دولتیشناسا

ی ارائه نشد، یجاسوسی کذا هاي فعالیت) سندي در مورد 117رد کرد. (همان،  را شدیداً

درصد به قول  80ن ای نکه کشور به اشغال بیگانگان در آمد، باز همای از پسحتی 

ی نکرد، زیرا قضیه از اساس کذب بود. فعالیت یجاسوس آلمان را کسی شناسا ها شوروي

گ رکشی دو قدرت بزرگهم ناچیزتر از آن بود که باعث لش ها نازيمختصر ستون پنجم 

  آن زمان به کشوري مستقل شود. 

ن دو کشور ای اولتیماتوم شوروي و انگلیس ریشه در واقعیتی جنگی داشت که منافع

ران، آلمان در ای زمان با اولتیماتوم شوروي و انگلیس به، به عبارتی همکرد میرا تهدید 

به هر نحو ن بود تا ایها نازي. هدف کرد میران پیشروي ای جبهه جنوب همسایه شمالی

به نفع  توانست مین صورت سرنوشت جنگ ایممکن بر منابع نفتی باکو تسلط یابند، در

ناوگان جنگی شوروي در دریاي  کهن بود ای رقم بخورد. از سوي دیگر هدف آلمان ها نازي

 ها آلمانیو ناوگان مذکور به تصرف  شد مین امر هم محقق ای سیاه را نابود سازد، اگر

منی مرزهاي ای نسبت به ها شورويرسید. میتر به نظر کست متفقین قطعی؛ شآمد میدر

ران و به ویژه از ای داخل ند از کرد میجنوبی خود به شدت حساس شده بودند و تصور 

شود. در آستانه احتمال میآذربایجان، اطالعات جاسوسی علیه شوروي به برلین مخابره 

ن ناحیه یعنی مناطق ای مکان به ترین نزدیکبه قفقاز، احتمال داده شد از  ها نازيهجوم 

نکه شایعه ایً  توان به دشمن، اطالعات در خور توجهی ارائه کرد، مضافامیران ای شمالی

ن ایران منابع نفتی باکو بمباران خواهد گردید و اگرای از سرحدات شمالی احتماالً شد می

نادرست ن اطالعات ای خورد.میسرنوشت جنگ به نفع آلمان رقم  ،شد میامر حادث 

ن شد که آ باالخره تصمیم بر .گرفت میدر اختیار شوروي قرار  ها انگلیسیاز سوي  عمدتاً

  ران را مورد هجوم قرار دهند.ای دو قدرت بزرگ از شمال و جنوب خاك

 شاز حمله آلمان به شوروي، دولت بریتانیا از ستاد ارتش کشور پسدو هفته 

حال دولت انگلیس ران تهیه نماید، در عینایی براي حمله به خاكیها نقشهکه خواست 

تماس گرفت تا دو کشور به عملیاتی مشترك بپردازند. شوروي در  ها شورويبا 

ن ایبا سرعتی باورنکردنی در خاك ها آلمانیو غربی خود به شدت گرفتار بود هاي  جبهه

ترین نیاز آنها صیانت از مرزهاي غربی خود بود و بنابراین مبرم .ندکرد میکشور پیشروي 

شوروي  ،ن مالحظاتای . به دلیلکرد میران همسایه ای نه مرزهاي جنوبی که آنها را با
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اجازه دهد مواد جنگی ارسال ران ای ران استقبال نکرد و اعالم نمود اگرای ابتدا از حمله به

ن کشور بگذرد تا به اتحاد شووري برسد، دیگر شکایتی نخواهد ایشده از امریکا از خاك

مقامات شوروي با  ـ هیتلر به شوروي پس از حملهحدود یک ماه  ـداشت. تا ژوئیه 

ند فشاري اقتصادي از سوي کرد میران مخالف بودند؛ آنها تصور ای درمیعملیات نظا

  هاي آنها تن دردهد.ران را وادار کند به خواستایشوروي و انگلیس کافی است تا
1(FO, 1941: 416/99) ها شورويژوئیه سرانجام  بیست و دوماما سه روز بعد یعنی در 

تا هفتم اوت آن سال جزئیات نقشه حمله به و(Ibid)ران حمله شودای رضایت دادند به

رضاشاه کفیل وزارت  ،رانای روز قبل از حمله به (Ibid: 371/27205)ران تدوین شد.ای

ریدر بوالرد سفیرکبیر انگلیس در تهران فرستاد و پیام داد اتباع امور خارجه را نزد سر

ران اخراج خواهد کرد، او بار دیگر متعهد شد متفقین هرچه ای آلمانی را هرچه زودتر از

اما رضاشاه آگاه نبود متفقین نه به (DS, 1941: 740/0011)2بخواهند انجام خواهد داد.

میدارند، بلکه به دالیل نظااتباع خود اظهار میمیدالیلی که براي قانع کردن افکار عمو

  مثابه تسلط بر تمام خاورمیانه خواهد بود. ران بهایاند، زیرا تسلط برران هجوم آوردهایبه

انجام داد:  نیزدیگر میران، انگلیس اقداایهیبه جز قانع کردن شوروي براي حمله عل

ران توسط نیروهاي متفقین جلب ایسروینستون چرچیل موافقت روزولت را براي اشغال

خطاب به روزولت از او  اي رضاشاه در نامه ،از آن سوي(CAB, 1941: 10517)3کرد.

گردد، اما ران ای ي و انگلیس بهروخواست پادرمیانی کند و مانع از حمله دولتین شو

براي خود منافعی در ن تقاضا را رد کرد؛ بعدها معلوم شد امریکا هم که ظاهراًایروزولت

  داد.ایران به تقاضاي متفقین تن درمیران قائل نبود با وقوف به اهمیت نظاای 

ران را ای هايمتفقین از زمین، دریا و هوا مرز 1320در بامداد روز سوم شهریور سال  

دولت میایران که از سردرگمیی از نیروهاي نظایهاشکستند و وارد کشور شدند. یگان

سازمان دادند و به را مقاومت  هاي  اطالع بودند، هستهارادگی رضاشاه بیمرکزي و بی

ن نبردها در ای صورت خودجوش علیه قواي مهاجم وارد جنگ و گریز شدند. یکی از

مقاومت کرد که  ها انگلیسیران در برابر ای ییو واحدي از نیروي دریاآبادان روي داد 

ن نبرد کشته شد. روز ششم شهریور ماه محمدعلی فروغی ای دریادار بایندر در

                                               
1 .FOمخففForeign Office مکاتبات وزارت خارجه بریتانیاست.است و منظور اسناد  

٢.DSمخففDepartment of State.است و منظور اسناد وزارت امور خارجه امریکاست  

٣.CABمخففCabinet.است و مراد اسناد کابینه جنگ بریتانیاست  
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ران که به جاي رجبعلی منصور نشسته بود، از ارتش خواست در برابر ای وزیر وقتنخست

روز نهم  .شروع شد ها ن از سربازخانهانظامیمتفقین مقاومت نکند. از همان روزها فرار 

ران به استثناي ای مقیم يها آلمانیشهریورماه آن سال سر ریدر بوالرد دستور داد کلیه 

شوروي و آلمان تحویل داده شوند. (الموتی،  هاي  ن کشور به سفارتخانهایاعضاي سفارت

رد از دولت سر ریدر بوال 1320روز پانزده شهریور سال همچنین ) 229- 31: 1370

 مجارستان و رومانی را تعطیل کند. تالیا،ای آلمان، هاي  فروغی خواست سفارتخانه

اما  ،موافقت کرد ها دولت فروغی با تعطیلی سفارتخانه)132-139: 1345(شاهرخ، 

شهریور 18حاضر نشد اتباع آلمانی را به مقامات انگلیس و شوروي تحویل دهد. روز

ران داده شد ای اشغالگر به يها قدرتاز سوي ماولتیماتوم دو1941سپتامبر  1320/9

دولتین  هاي  تر اتباع آلمان را به مقامات متفقین مستقر در سفارتخانهچه سریعتا هر

باالخره  .بود تا تهران را به تصرف در آورند اي ن بهانهای شوروي و انگلیس تحویل دهند.

تهران را به اشغال خود در  ،قواي شوروي و انگلیس 1320شهریور سال  25هم روز 

ن ایآوردند، رضاشاه از سلطنت استعفا داد و فرزندش محمدرضا جانشین او گردید. به

بار  .به اشغال بیگانه در آمدایران کشور  ،از مشروطه پسبار در دوره ترتیب براي سومین

 هانیججنگ  هاي  میالدي، بار دوم در سال 1911ماتوم روسیه به سال از اولتی پساول 

تهران به اشغال  ،قبل نوبت. در دو دوم بود و بار سوم نیز همین دوره جنگ جهانی اول

گیري سیاسی کشور  به دست قواي ن بار مرکز تصمیمای قشون بیگانه در نیامد، اما

  مهاجم افتاد. 

  

  رانای به امریکا براي حمله به ءانگلیس و سیاست اتکا 

از استعفاي  پیشاندکی  1320شهریورماه سال فاصله سوم تا بیست و پنجم در 

از اشغال کشور به دست قواي شوروي و انگلیس؛  پسرضاشاه از سلطنت و نیز اندکی 

لوکوموتیو و  ،براي حمل بار به جبهۀ شوروي تااالت متحده خواست ای بریتانیا از

ران به ای حمل کاال در اختیار قواي متفقین قرار دهد تا در راه آهن سراسري هاي  واگن

آدولف ، 1941دسامبر  11/ 1320آذر  20ن ماجرا در ای از پسکار گرفته شود. سه ماه 

بریتانیا قادر نبود نیروي انسانی در آن زمان اعالن جنگ داد. نیزاالت متحده ای هیتلر به

.(18-217 :1944راي دفاع از شوروي تأمین نمایدو تجهیزات لجستیکی الزم ب

(Stettinus,جمهور وقت امریکا به چرچیل پیشنهاد یسئبه همین دلیل تئودور روزولت ر
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به جبهۀ شوروي بر عهدة نیروهاي امریکایی نهاده میکرد وظیفۀ ارسال تجهیزات نظا

  (Churchill, 1951: 460-61)ن پیشنهاد استقبال کرد. ای شود، بریتانیا از

از هجوم بریتانیا و شوروي پس کردل هول وزیر امور خارجۀ وقت امریکا ،نای پیش از

ران ای و تمامیت ارضی کنندمنتشر  ايهیهاي مهاجم خواسته بود تا بیانران از دولتایبه

خاطر ن کشور اطمینانای به دولت آناستقالل تضمین را به رسمیت شناسند و نسبت به 

ران توسط ای اعالن پذیرش تمامیت ارضی و استقالل(Hull, 1948: 1502)دهند.

ماه بهمن9انگلستان و شوروي که روز  ،رانای جانبۀمتفقین بعداً در پیمان سه

ترین عنوان بزرگبهآن زمان آمریکا منعقد گردید گنجانیده شد. 1942ژانویه  1320/29

منشور آتالنتیک بر حفظ ثبات و استقالل کشورهاي کوچک به منظور میکشور حا

نیروهاي امریکایی به همین دلیل یعنی حفظ شد میگفته . بودحفظ صلح جهانی وفادار 

ن منطقۀ حساس ای ران در برابر نیروهاي مهاجم شوروي و بریتانیا واردای استقالل

از تهاجم شوروي و انگلیس  پسی که ینیروهاي امریکا ،ن وصفایبا .نداهجغرافیایی شد

  ند.کرد می، اهداف دیگري را دنبال ندشد ایران کشور وارد

 27/ 1321مهر  5درران، ای از ورود نیروهاي متفقین به پسسال حدود یک

را 1»یراننظامی اهیئت«وسوم به نظامی مبود که امریکا تشکیالتی 1942سپتامبر 

دسامبر ماه داد تا بتواند تجهیزات پشتیبانی نیروهاي بریتانیا را مهیا کند. در  شکل

ا هن، آدر ابتدا.ران شدندای آن سال نخستین نیروهاي امریکایی واردمطابق با آذرماه 

مهندسی ارتش امریکا  هاي  ز نوع عملیاتی نداشتند، بلکه اغلب در رستهنظامی اوظیفۀ 

ران ایآهن سراسريحمل مواد غذایی و نیز تعمیر و نگهداري راهیفۀ ظند و وکرد میکار 

یاد شده  هیئتبود برعهده گرفته بودند.  ها انگلیسیدر بخش جنوب را که در کنترل 

ل یاواش. 1321یافت و در اواخر سال  2»فرماندهی خدمات خلیج فارس«عنوان  هابعد

ن تغییر نام به مفهوم تغییر ای . پیدا کرد3»فرماندهی خلیج فارس«عنوان م.1943سال 

وظیفۀن بار ای .بودمیمریکا از وظایف لجستیکی به عملیات نظانظامی امأموریت هیئت 

مواد و مهمات جنگی از خلیج فارس به تهران و البته غذایی و  هاي  ن نیرو حمل کمکای 

ترکمن فعلی) و از بندر از تهران به بندر شاه ( ها ن محمولهای بود. ها شورويتحویل آن به 

                                               
1. Iranian Military Mission.
2. Persian Gulf Service Command(P.G.S.C.).
3. Persian Gulf Command (P.G.C.).



امریکا و اهمیت نظامی ایران در جنگ جهانی دوم

  

15

ران از تهران تا بندر شاه در ای راه آهن سراسري .شد میآنجا به داخل شوروي منتقل 

تحت اداره  نیز، بخش جنوبی آن از تهران تا بندر ماهشهر بود ها شورويکنترل 

توانستند ظرفیت  ها امریکایین است که ای. اهمیت موضوع درقرار داشت ها انگلیسی

یعنی  1320برابر ظرفیت آن در شهریور  10به  1322آهن را در اردیبهشت سال راه

ظرفیت  ها امریکاییبه عبارت بهتر  (Kirk, 1945: 150)ران برسانند.ایزمان اشغال

ن ای .انتظار نبودد که قابلرساندنران را به سطحی ای آهن سراسريراه باحمل کاال 

ران نداشت، باعث تخریب زودرس تأسیسات ایداخلیموضوع که ربطی به نیازهاي 

تن هزار400جنگ بیش از  یپایانن شکل فقط در سال ای به .خطوط آهن گردید

به ران ایآهن میلیون تن کاال از طریق راه 4تجهیزات جنگی از طریق کامیون و بیش از 

  (Wilber, 1958: 103).اتحاد شوروي حمل شد

  

  رانای ی درین امریکاانظامیمشکل قانونی حضور 

، سربازانی که به سال شد میتوسط انبوه سربازان امریکایی هدایت  ها کمک

ن تعداد در ای که اي به گونه ؛شد میروز به روز بر تعداد آنان افزوده  م.1943/ش1322

از نبردهاي  پس،ردید. در واقعهزار تن بالغ گ 30به 1944/ ژانویه 1322ماه سال دي

ها سرباز شوروي شد و به دنبال شدن میلیونسنگین استالینگراد که منجر به کشته

شدن طلیعه شکست آلمان نازي در جنگ و شاید از بیم حضور گسترده شوروي آشکار

 ران حضور یافتند.ایدر خاكروزافزون ی به صورت یران بود که نیروهاي امریکاای در

ن زمینه با ایدر اما، انجام شدران صرفاً به دعوت بریتانیا ای حضور سربازان امریکایی در

نکه بریتانیا بدون اطالع دولت ای؛ یعنیصورت نگرفتمیرس اي ران مذاکرهای دولت

امریکا را عامل آلمان نازي تلقی شود  توانست مینک دیگر نای که هرچه بودایران میرس

ن شکل تمامیت ارضی و استقالل سیاسی ای ران ترغیب کرد و بهایدررکشی گبه لش

رانی نسبت به ابراز تمایل امریکا براي ای از رجال اي . هر چند پارهکشور نادیده گرفته شد

منظور مهار شوروي و انگلستان خوشبین دخالت فعال در امور داخلی کشورشان به

دا یحضورشان در کشور باید جنبۀ قانونی پزبودند، اما به هر حال اقدامات آنان و نی

تا شائبۀ اشغال کشورشان توسط امریکا در اذهان خطور نکند.  به همین دلیل  کرد می

به سفارت امریکا در  اي ران نامهایوزارت امور خارجۀ 1943فوریۀ  1321/5بهمن 16در 

ران اشاره ایدر خاكن نامه به حضور هزاران سرباز امریکایی ایتهران ارسال کرد. در
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ن کشور در ای ران و سفارتاین زمینه با دولتایو توضیح داده شده بود که در گردیده

ن رویه را ای رانای صورت نگرفته است. وزارت امور خارجۀ اي گونه مذاکرهواشنگتن هیچ

حل براي حل مسئله راهکه منافی مناسبات دوستانۀ طرفین عنوان کرد و یادآوري نمود 

ران، شوروي و ایاالت متحده به پیمان سه جانبۀای ن است کهای قانونی وجود دارد و آن

ن پیمان چهارجانبه ایمنعقد شده است ملحق گردد و 1320ماه بریتانیا که نهم بهمن

بالفاصله از  )2854سند: 1321سال، ایران خارجهامور وزارت آرشیو (شود.

تمهیدات الزم براي پیوستن  تاران در واشنگتن خواسته شد ایمحمدشایسته وزیر مختار

طبق پیمان سه جانبه، )1583سند (همان،د. نمایجانبه را فراهم امریکا به پیمان چهار

از خاتمۀ جنگ نیروهاي  پسماه 6دول شوروي و انگلستان متعهد شده بودند حداکثر 

نیروهاي امریکایی نیز به حفظ تمامیت ن بود که ایند و قصدکنران خارج ای خود را از

از  پسروز  12ران و احترام به استقالل آن واداشته شوند. به همین دلیل ایارضی

 ها امریکاییران از محمد شایسته خواست از ای بار دیگر وزارت امور خارجۀ ،تلگراف قبلی

وزیرن دوره نخستای در)1664سند (همان:  ن زمینه اخذ کند.ای الزم را در هاي  تضمین

به  تاران در واشنگتن یادآوري کرد ای بود، او به وزیر مختار قوام ران احمد خانای 

اند و قرارداددار بودهبگوید آنان خود ابتکار صدور منشور آتالنتیک را عهده ها امریکایی

ن ای است، بنابر منعقد شدهمنشور آتالنتیک براساس شوروي و انگلستان نیز  ،رانای 

ن منشور وفادار ایران انتظار داشته باشد طرف آمریکایی خود بهای بدیهی است دولت 

جانبه متضمن تصویب سناي پیوستن امریکا به پیمان سه)1540سند(همان: باقی بماند. 

را عمالً به کشور ی بود که یها قدرتران و ای امریکا بود و از سوي دیگر آن پیمان بین

توانند میپاسخ دادند ن ها امریکاییبه همین دلیل  .در آورده بودندخود مینظااشغال 

صرفاً  شبلکه ورود نیروهای است، ران را اشغال نکردهای ن قرارداد شوند، زیرا امریکاای وارد

میران  فعالیت نظاای مدعی شدند در ها امریکاییبه منظور کمک به شوروي بوده است. 

ران براي قانونیای ن وصف تقاضايایلجستیکی دارد. باشان جنبۀ های  کمکندارند و 

ساختن حضور نیروهاي امریکا نادیده گرفته نشد، بلکه پیشنهاد گردید دو دولت قرارداد 

.ملزم نمایند فیمابینبین خود منعقد سازند و طرفین را به انجام تعهدات  اي جداگانه

سند (همان: ویب سناي امریکا نداشت.ن بود که نیازي به تصای قرارداد پیشنهادي مزیت

ران اطالع داد مسئلۀ اینویس قرارداد شد، اما دولتدولت امریکا سرگرم تهیۀ پیش )471
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از  پساه م 6تضمین استقالل و تمامیت ارضی کشور و تخلیۀ نیروهاي امریکایی حداکثر 

  )1714سند (همان:  ن قرارداد ملحوظ شود.ای خاتمۀ جنگ باید در

از ورود  پسنیم وسالیعنی حدود یک1943/ آوریل 1322فروردین باالخره در 

نیروهايحضور نویس قرارداد وضعیت وزارت جنگ و وزارت خارجۀ امریکا پیشران، ای به

ن قرارداد دو ماده وجود داشت که ایکردند. در وقتران تسلیم دولت ایدررا ن کشور ای

باید پیشنهاد کرده بودند  ها امریکاییران بود: نخست ایمنافی حق حاکمیت و استقالل

از خاتمۀ جنگ به مالکیت  پس،سازندمیران ای تأسیساتی که آنان در طول جنگ در

نکه طبق منشور آتالنتیک که دسترسی کلیۀ کشورها را به ای د، دیگریآدر ها امریکایی

را در  آنها امریکاییطور مساوي به رسمیت شناخته بود، مواد خام و بازرگانی آزاد به

هاي تر شرکتاگر پیش داد مین موضوع نشان ای .نویس قرارداد گنجانیده بودندپیش

ن بار ای ،ندشد میهاي رایج ران وارد رقابتای خصوصی امریکا براي دسترسی به نفت

از فرصت به دست آمده نهایت  خواست میدولت امریکا خود پیشگام موضوع شده و 

. ران آشکار شدای رکشی بهگن شکل نیت اصلی امریکا از لشای ؛ بهاستفاده را به عمل آورد

یران در معادالت جهانی بیش از پیش روشن شده بود، نظامی انک که اهمیت ای 

. بدیهی است طرفدر کشور بودندمیبه دنبال تمهیدي براي حضور دائنیز ها امریکائی

االت متحده بر تأسیسات ایزیرا اوالً پذیرش حق مالکیت ،ن دو بند را نپذیردای رانیای

نکه ایاز جنگ، منافی استقالل و حق حاکمیت کشور بود و دیگر پسران ایخود در

نویس زاید تشخیص داده شد. ن پیشای گنجانیدن بحث استفاده آزاد از مواد خام در

ن مهم اشاره کرد که موضوع حق ای اما باید به ،تصویب نشد گاهن قرارداد هیچای گرچه

هاي امریکایی دسترسی آزاد به منابع مواد خام، زمینه را براي تقاضاي مشارکت شرکت

شدن نفت مهیا ساخت و فصل نوینی را در ي منتهی به ملیها سالران در ایدر نفت

مورد رضایت طرف  یحت وانستت میفصلی که ن ؛االت متحده رقم زدای ران وای روابط

  )1375(فرمانفرمائیان،  انگلیسی باشد.

نک ای ران لشکرکشی کرده بودند،ای یان که به بهانه مقابله با فاشیسم بهیامریکا

ن منظور ایند در کشور ماندگار شوند، برايخواست میعنوان مقابله با نفوذ کمونیسم به

استخدام  1322باالخره در اول آبان ماه ران تسلط یابند. ای آنها تالش کردند بر ارتش

و مراتب به وزارت  گردیدمریکا با تصویب مجلس شوراي ملی قانونی نظامی امستشاران 

که به تصویب  اي جنگ و ستاد بزرگ ارتشتاران گزارش داده شد. طبق ماده واحده
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امریکا منعقد کند و گروهی از ران اجازه یافت قراردادي با دولت ایمجلس رسید دولت

منظور اصالح امور اداري ارتش با ضوابط ن کشور را بهای ناداران و متخصصدرجه ،افسران

ند عنوان مستشار گرفت میران قرار ایخاص استخدام کند. کسانی که در استخدام دولت

ران حق ایلتند و البته استخدام آنها فقط تا مدت ادامۀ جنگ بود. دوکرد میپیدا مینظا

یکن کند لمقرارداد مزبور را کان ، العاده و یا پایان جنگاز اعالم حالت فوق پیشداشت 

از خاتمۀ جنگ آنها را در استخدام  پسنکه بالعکس ایو مستشاران را مرخص سازد و یا

 )1322(مذاکرات مجلس، اول آبان  ران نگه دارد و  قرارداد آنان را تمدید کند.ای دولت

مریکا نظامی ابودن حضور مستشاران ران در باب قانونیایمشغولی دولتبنابراین دل

بعدها در اوایل  ها ییامریکا ؛ن ظاهر قضیه بودای اما .ن شکل حل و فصل شدای ران بهای در

ن قرارداد که در شرایط جنگی به ای شمسی الیحه کاپیتوالسیون را براساس 40دهه 

 طور هماندولت تحمیل شده بود، به تصویب مجلس بیست و دوم رسانیدند؛ به عبارتی 

  . ران حضور داشتای به بعد، همیشه در دوم آمد، امریکا از جنگ جهانی تر پیشکه 

ن ای از پسران شدند، اما ای به سفارش انگلستان وارد ها امریکاییچنانکه گذشت،

ران از دست روس و انگلیس تلقی ایخود را به مثابۀ منجیان ها امریکاییبرخی از ماجرا، 

که در مکاتبات بخش خاور نزدیک وزارت امور خارجۀ امریکا بود اي نکتهن ای ؛ندکرد می

عنوان نوعی دستورالعمل  ن سیاست بهایکهآنتر مهمو گرفت میمورد اشاره قرار 

االت متحده به تنهایی در ایشد میخاطرنشان مکاتبات ن ای . درگردید مینظر واقع مطمح

ن کشور براي حفظ ای تاران را به حدي بازسازي نماید ایتواند میموقعیتی قرار دارد که 

ن اراده در ای اگر شد میگفته  باشد. خود نه محتاج بریتانیا و نه شوروي حاکمیت

اشغال  براي اي توان هر گونه دستاویز و بهانه می ؛مسئولین امریکایی وجود داشته باشد

ن ایبر اثر جنگ از بین برد. طبقرا رانایکشور، تجزیۀ آن و یا تحت قیمومیت درآمدن

ران به یک کشور مستقل و آباد تبدیل شود، ایتاکاري کند  توانست میدیدگاه امریکا 

و هیچ تهدید گشوده گردد کشوري که باب تجارت آن با بسیاري از کشورهاي دیگر 

خارجی موجودیت آن را آماج حمله قرار ندهد. اعالم شد امریکا قادر است مشاوران 

د و قرار نگیرالحمایۀ کشور دیگري وجه تحتران تعیین کند تا به هیچای غرضی را دربی

به رسمیت نشناسد. از در سیاست خارجی خود نکه اولویت منافع روس و انگلیس را اییا

ن ای ران قرار گیرد و بهای در اختیار توانست میبرده شدکه مادي ویژه نام هاي  کمک

بردارد. حتی گفته کشور ن دوش آغرامت را از پرداخت ترتیب هرگونه بهانه براي ادعاي 
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آهن  المنفعه و تأسیسات صنعتی احداث کند، بندر و راهمؤسسات عام تواند میشد امریکا 

ران قرار دهد.ای را در اختیار های آنشرط جاد نماید و بدون هیچ قید وای بسازد، بزرگراه

(Alexander, 1981: 62)ا در صحنۀ یآ؟گرفت مین پیشنهادات براي چه صورت ای

داري براي تقسیم منافع در جریان بود سرمایه يها قدرتران جنگی نهانی بین ای سیاسی

  ؟داد میدوستانه چنین پیشنهاداتی را ارائه انساننکه به راستی امریکا از موضعی ایو یا

  

  ران در خالل جنگ ای برابر دیپلماسی امریکا در 

بدو  از همانران، ایهاي غربی براي تسلط بردر راستاي منازعات دولت یانیامریکا

ن کشور ابراز ناخرسندي کردند. پیش از همه ای بریتانیا در هاي سیاستورود خود از 

نگاران و نیز برخی نمایندگان انگلستان تعدادي از نیروهاي ارتش و روزنامهشوروي و 

سرانه آنان را دستگیر و دند و خوه بودپارلمان را متهم به فعالیت به سود آلمان نازي کرد

ن امر با مخالفت سفارت امریکا در تهران مواجه شد. ای )1385(آبادیان،  محاکمه نمودند.

ن روند اعتراض کرد و آن را منافی ایمختار وقت آمریکا در تهران بهوزیر رابرت دریفوس 

ران عنوان نمود و اعالم داشت مظنونین به همکاري با آلمان نازي باید ایاستقالل قضایی

نه  ورانیان ایتوسط خودباید ران بازداشت شوند و محاکمۀ آنان نیز ایتوسط پلیس

  .صورت گیرد نیروهاي اشغالگر خارجی

از کارمندان ارشد 1واالس موراي، رانای بریتانیا در هاي سیاستین مخالف تر مهم

ران قلمداد ای بریتانیا در هاي سیاستاو منتقد سرسخت  .وزارت امور خارجۀ امریکا بود

دولت یی که به کابینۀ جنگ ها گزارشوزیر امور خارجۀ بریتانیا در  دنای و آنتونیشد می

ن است کهایموضوع. داد مین نکته را مورد توجه قرار ای،کرد میارسال متبوع خود 

ران، واالس موراي را به عنوان ایبریتانیا در هاي سیاستاالت متحده در واکنش به ای

مشاوران عالی پاتریک هورلی و اورل هریمنران تعیین کرد. ای ن کشور درای وزیرمختار

ران به شمار ایبریتانیا در هاي سیاستاز منتقدان سرسخت و بسیار جدي روزولت 

(FO, 1943: 371/35103)رفتند.می

شمسی  1300رویکرد قوام به امریکا حداقل به دوره اول نخست وزیري وي به سال 

یا نیرویی که بتواند مداخالت » نیروي سوم«طور تاریخی از حضور رانیان بهای .رسیدمی

                                               
1. Wallace Murray.
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ده نخستین بار ای نایند.کرد میاستقبال  ،ندکشمالی و جنوبی را مهار  هاي  همسایه

رویکرد اما دورة اوج )571- 79: 1378(آدمیت، شاید توسط امیرکبیر مطرح شده باشد، 

که صورت گرفت ران و مسئلۀ استخدام مستشاران امریکایی ایبه هنگام مشروطهمزبور 

در دورة سلطنت رضاشاه سیاست نزدیکی به  ،نآ از پسمنجر به استخدام شوستر شد. 

ران سرلوحۀ کار قرار ای دو قدرت بزرگ شمالی و جنوبی برقراري توازن بینآلمان براي 

ن سیاست با اشغال کشور توسط متفقین به انتهاي خود رسید. مسئلۀ ای گرفت، اما

 اي دوره ؛گشتمینبود و به دورة مشروطه باز اي تازه موضوعکمک گرفتن از آلمان هم 

برد، اما روسیه و بریتانیا حاضر میران در فقر و قحطی و بحران اقتصادي به سر ای که

اندیشۀ مشارکت  )545-559: 1383(آبادیان،  پرداخت نمایند.من کشور واای نبودند به

 انندم کشورران بین روشنفکران و سیاستمداران ایدر ساختار اقتصادي ها آلمانی

بعد نیز وزارت مالیه را که ریاست مجلس و  )519(همان:  الدولهخان صنیعقلیمرتضی

نیز اول ام جنگ جهانی ای در ها آلمانیهاي فعالیتنضج یافته بود و مسئلۀ  ،برعهده گرفت

  )1377(باست،  قابل ارزیابی است. زمینهدر همین 

رانی ازایمشهورامریکا بود. قوام سیاستمدار  ،ن نیروي سومایدوم  جهانیجنگ طی 

از آن . کرد میدفاع کشور ن اندیشه یعنی حضور نیروي سوم به منظور حفظ استقالل ای 

ارزیابی شد که  با اهمیتالعاده ران کشوري فوقای وزارت خارجۀ امریکا، از دیدگاهسوي 

منجر به تحوالت بنیادین در سطح جهانی  تواند میشدت و ضعف موقعیت سیاسی آن 

تا از نفوذ روز افزون آلمان به اعماق خاك  یافت میران تحکیم ای شود. باید موقعیت

در دوره جنگ بود که مقامات امریکایی  اي ن نکتهای .آمد میشوروي جلوگیري به عمل 

  (FO, 1942: 371/31438)بارها و بارها آن را گوشزد کردند. 

تا به  شد می، بنابراین باید به آن کمک داشت میران موقعیتی نظاای نظر امریکا،از 

دولت 1942/ دهم مارس 1320نوزدهم اسفند در ن راستا ای در. آسانی سقوط نکند

هاي  کمکران را در زمرة کشورهایی دانست که شرایط الزم را براي دریافت ایروزولت

وام و اجاره داراست. منظور از قانون وام و اجاره اشاره به قانونی بود که دولت موضوع 

به تصویب کنگره رسانیده بود  1941/ دوم مارس 1319اسفندیازدهم روزولت به تاریخ 

دفاع از کشوري بیگانه براي  داد میجمهور تشخیص  یسئو به موجب آن هر وقت ر

در برابر حملۀ مزبور ت براي دفاع از کشور حفظ منافع امریکا ضروري است، حق داش

خارجی قواي خارجی تمام تجهیزات و ملزومات مورد نظر را که الزمۀ دفاع در برابر 
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ن ایاز پسروز  10طبق اسناد امریکا . و در اختیار آن کشور قرار دهد نمایدتهیه است، 

خود را میمستشاران نظاران در واشنگتن از دولت امریکا خواست ای وزیر مختار تصمیم،

ماه قبل از 6، یعنی بیش از ران درآیندایران اعزام کند تا به استخدام وزارت جنگای به

ران به ایدولت بحث گرایشکه داد مین موضوع نشان ای هجوم متفقین به کشور؛ نفس

هابعد ن تقاضا پاسخ نداد، اماای آلمان نازي تا چه حد افسانه است. آن زمان امریکا به

براي که واالس موراي که در بخش شرقی وزارت امور خارجۀ امریکا فعال بود اعالم کرد 

ونه کمکی را در اختیارگاالت متحده هرای ران، ایتحکیم موقعیت متزلزل و رو به نابودي

ت ئبالفاصله دولت امریکا دو هی(Morter, 1952: 162)ن کشور قرار خواهد داد.ای

د، ران شدنایوارد1ژنرال گریلیکرد: نخستین گروه به فرماندهی  اعزامران ای را بهمینظا

(Greely, 1943) ن گروه براي ایاد.د2ا جاي خود را به سرلشکر رایدلیهگریلی بعد

ران وارد کشور شدند و گروه دیگر به فرماندهی ای سامان دادن به ارتش از هم گسیختۀ

براي ادارة امور ژاندارمري کشور و سر و سامان دادن به آن  3سرهنگ نورمن شوارتسکف

آذر  6یران و امریکا براي بازسازي ژاندارمري درنظامی اقرارداد نهایتاً هم وارد گردیدند. 

اندکی  (DS,1944: 1-8).به امضاي دولتین دو کشور رسید1943نوامبر  27/ 1322

ران بین ایمشابهی براي بازسازي ارتش ن سال قراردادای در سوم نوامبر پیش از آن

مریکا تحت امر وزارت جنگنظامی امستشاران  ،شده بود. طبق قرارداد ءدولتین امضا

ران آزادي عمل ایانتخاب، اخراج و انتقال افسران ارتش هاي  زمینهدر  ، امابودند رانای

ن مستشاران را اخراج کند و تضمین الزم ایتوانست میدلیل ران به دو ای. دولتندداشت

در صورتی که مستشاران .1را براي حفظ استقالل و تمامیت ارضی خود به دست آورد: 

در امور سیاسی کشور دخالت  .2. ندکرد میران را برمال ایامریکایی اسرار ارتش

وزارت آرشیو (.زدنددست به عملیات میند و خالف مقررات و قوانین رایج کشور نمود می

  )7407ش. سند1322سال ،ایران خارجهامور 

ورود ران چه بود؟ ای ن است که علت اصلی تمایل آمریکا بهای پرسشی که وجود دارد

ترین منطقۀ جغرافیاي در حساسران ای ،ران بیهوده نبودای بهمریکا نظامی امستشاران 

رفت. شمار میپذیر بهشدت آسیبشده بود؛ اما در دوره جنگ به واقع خاورمیانه سیاسی 

                                               
1. Greely.
2. Maj. Gen. Clarence S. Ridely.
3. Col. H. Norman Schwarzkopf.
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گونه واکنشی نشان نداد و در ل هجوم بیگانه هیچبقامدر  ران به دستور رضاشاهای ارتش

ن نکته گرچه در ای عرض چند ساعت روحیۀ آن از هم فرو پاشید و مضمحل شد.

اما در  .که جنگ علیه نازیسم ادامه داشت، به نفع غرب بودمدت و تا زمانیکوتاه

نیاز احتمالی از سوي شوروي،  اي در برابر حملهران براي حفظ استقالل خود ایدرازمدت

کشور قد علم کند و در  تمامیت ارضیدر مواقع ضروري براي حفظ  تابه ارتشی داشت 

ران به مثابه کلید امنیت و ثبات خاورمیانه ایبرابر تجاوز خارجی مقاومت نماید. ارتش

بنابراین  .داري در کشور دچار مخاطره نگرددتا منافع دنیاي سرمایه شد میباید تقویت 

ن ایشد میگفته . گردید میءو روحیۀ آن بار دیگر احیا شد میران باید تقویت ایارتش

مستشارانی که از کشوري ثالث  هم آن،یسر بودنظامی ممهم فقط از طریق مستشاران 

ن این کشور ثالث وجود نداشته باشد وایبارهجویانه در باشند و شائبۀ تحرکات مداخله

روزولت یک ،زمانهم .شد میاالت متحده امریکا شناخته ایکشور هم در آن زمان

فۀ تیمرمن تجدید تشکیالت اداري یوظ، اعزام کردران ای بها ر1به نام تیمرمنمیغیرنظا

هاي ساماندهی وضعیت زندانسیس دانشکدة پلیس و أشهربانی، تجدید سازمان آن، ت

سال بود، اما وي در  دوبراي مأموریت تیمرمن ) ش.19/5/1322(اطالعات،  کشور بود.

ران ای و بهاناگهان از دنیا رفت و کسی دیگر هم به جاي 1944/ مه 1323اردیبهشت 

  فرستاده نشد.

منافع اقتصادي ن مقطع زمانی گرچه به کلی از شائبۀ ای ران درای سیاست امریکا در

در موقعیت جغرافیاي سیاسی  شد میران ای توجه آمریکا بهتهی نبود، اما آنچه سبب جلب

 شد میاز دورة جنگ  پسکه به ویژه اهمیت مضاعف آن را شود خالصه میکشور

مبادا کشوري که ن بیم داشتند ای بینی کرد. سیاستمداران امریکایی ازخوبی پیشبه

 اي خود به نقطهمیاز جنگ به دلیل موقعیت نظا پسو ورشکسته در دورة زده جنگ

دنیاي غرب بدل شود. یکی از کارشناسان بخش منافع بحرانی و خطرناك براي 

در گزارشی تحت عنوان  د. چرنگان خاورنزدیک وزارت امور خارجۀ آمریکا به نام

ید وزیر و معاون ئتانظرات او به ن دیدگاه را تئوریزه کرد و ای »رانای سیاست امریکا در«

ران این تحلیل کارشناسی، استراتژي ارتباط باای. طبقبوده رسیدوزارت خارجه امریکا 

االت متحدهایرا تقویت کرد. رسالتآن بلکه باید باشد، ن کشور ای منظور تضعیفنباید به

                                               
1. L.S.Timmerman.
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دیرینۀ خود در امور هاي يبازشوروي و انگلستان از سیاستتا تالش کند که ن بود ای 

را تضعیف نمایند تا خود موقعیت مسلطی به  همدیگرران دست بردارند و تالش نکنند ای 

 هاي  کمکران ای به توانست میچرنگان امریکا تنها کشوري بود که  گاهدید ازدست آورند. 

 ن کشور شود، زیراای شمالی و جنوبی هاي  نکه مایۀ ترس همسایهای بدون ؛شایانی کند

ترین ران منافع عاجل اقتصادي تعریف نکرده بود. امریکا بزرگایامریکا براي خود در

براي کشوري بود که طبق منشور آتالنتیک موظف به حفظ و استمرار صلح جهانی بود، 

. به همین دلیل و براي حفظ صلح کرد میگونه تعریف نایعالیق حیاتی خود را اینکه

ران را به رسمیت این باور بود باید استقالل و تمامیت ارضییاجهانی بود که چرنگان بر

ران باید رشد متوازن اقتصادي پیدا ایشناخت و ثبات سیاسی آن کشور را تأمین کرد.

ران ای ماند. توان اقتصاديمیمتفق باقی  يها قدرتین متحد تر مهمنکه ای ضمن ،کرد می

الحمایگی تحتالحمایگی دور نگه دارد، مسئله ن کشور را از هر نوع تحتای توانست می

  (FR, 1964: 331-36)منجر به بروز جنگ دیگري شود. توانست می

 اي در نامه1943اوت  16/ 1322مرداد 16وزیر امور خارجۀ امریکا در  کردل هولاما

ران در اییس جمهور روزولت توصیه کرد دولت امریکا سیاست فعالی درئخطاب به ر

بود که به نوشتۀ  اي ران مقولهای گیرد. بحث لزوم حفظ و گسترش منافع امریکا درپیش 

تا در صورت ضرورت آن را  شد میابالغ ن کشور ای یس ستاد ارتشئکردل هول باید به ر

  (Hull: 1503-4)ران ابالغ نماید. ای ستقر درنظامی مبه فرماندهی نیروهاي 

کا نسبت به تحرکات شوروي در مناطق شمال براي نیل به همین منظور بود که امری

ران ابراز نگرانی کرد. نگرانی وقتی بیشتر شد که شوروي در جبهۀ استالینگراد ایغربی

ن کشور در خط مقدم ای بر آلمان هیتلري وارد نمود و معلوم شد اي شکست خردکننده

ن پیروزي، شوروي را به مداخلۀ فعال در سایر نقاط دنیا ایارتش پیروز متفقین است.

ران ایبدون تردید .تر نگه داردد تا کمربند امنیتی خود را هر چه مستحکمنموتشویق 

ن ایبود. ها ن حلقهای ینتر مهمحداقل به دلیل مرزهاي طوالنی خود با شوروي یکی از 

و پیش از صدور اعالمیۀ م. 1943/ش1322نگرانی در کنفرانسی که در مسکو به سال 

شر کند و تمن ايیهاز شوروي خواستند بیان ها امریکاییعلنی شد.  ،تهران صورت گرفت

استدالل کردند با  ها شورويتعهد خود را نسبت به مفاد قرارداد سه جانبه اعالم دارد، اما 

ن ایدرمیتصمی هرتوان میدیگر نیازي به تعهد مجدد نیست و اساساً  ،وجود آن قرارداد

با موافقت عالقمندانۀ  ها شوروين پیشنهاد ای ران رسانید.ای به اطالع دولت رازمینه 
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 پسران ایمسئله تخلیۀ ،نمایندة امریکا اظهار داشت بنابراین .نمایندة امریکا مواجه شد

رسانیده ران ای ماه از پایان جنگ در تهران به اطالع مقامات دولت6از گذشت حداکثر 

صورت پذیرد. اوهاي الزم با ن دولت در جریان مذاکرات قرار گیرد و مشورتای شود تا

(FR, 1964: 404) ت نمایندگی امریکا در بازگشت از مسکو به هنگام توقف در ئهی

تضمین  ها شورويران را از مذاکرات مسکو مطلع کردند و گفتند ایتهران مقامات دولت

. در همین سال کنفرانس تهران با حضور گذارندجانبه احترام قرارداد سهاند به مفاد داده

ران بعد از ایاما با کمال شگفتی در مورد وضعیت ،یل، روزولت و استالین برگزار شدچچر

نده بود، به همین دلیل در آذرماه سال یآ رانی نگرانایجنگ سخنی به میان نیامد. طرف

کردل هول در تهران درخواست کرد سران سه کشور وزیر در مالقات با نخست 1322

ران منتشر سازند، زیرا ظاهراً در کنفرانس ایدر مورد ايهیانگلیس و شوروي بیان ،امریکا

در مالقات با چرچیل همین هم مسکوت مانده بود. شاه  شغال کشورتهران موضوع ا

ي ژنرال ها تالش،زمانین مقطع ای در(Ibid, 840-41)کید قرار داد. أمضمون را مورد ت

ران که به جاي ژنرال رایدلی آمده بود و نیز ای یس هیئت مستشاري امریکا درئهورلی ر

 ،کردل هول وزیر امور خارجۀ امریکا منجر به انتشار بیانیۀ سه دولت امریکا هاي  کوشش

سوي ران شد. از ایانگلستان و شوروي در مورد التزام به حفظ استقالل و تمامیت ارضی

کید کردند و متعهد أران در جنگ علیه فاشیسم تای دیگر سه دولت بر نقش ارزندة

قرار دهند. آناز خاتمۀ جنگ هر نوع کمکی که الزم باشد در اختیار  پسگردیدند 

ن بیانیه یک موفقیت بزرگ دیپلماتیک ای)1323سال ،ایران خارجهامور وزارتآرشیو (

 ،رفت، به همین دلیل از همان دورهمیران به شمار ای براي امریکا در صحنۀ سیاسی

به  ها امریکایی.تري به خود گرفتظن بین دولتین شوروي و امریکا شکل علنیسوء

مطمئن بودند شوروي  ران بدبین بودند و تقریباًای از جنگ شوروي در پساهداف 

فعالیت  نیزها شورويران خارج نخواهد کرد و از سوي دیگر اینیروهاي خود را از

ند و نسبت به کرد میبار نظاره ران را با دیدة خصومتای مستشاري امریکا در هاي  هیئت

وقتی روزولت  (FR, 345)به شدت حساس شده بودند. ،رانای آمریکا در آیندهاهداف 

دولت خود را براي اجرا به ژنرال  ندهیآهاي سیاستران خارج شود، ایاز خواست می

ران به عنوان کشوري مستقل و آزاد این سیاست بایدای پاتریک هورلی ارائه کرد. طبق

سیس دولتی مستقل بود که باید أران تایاالت متحده در موردای ماند، سیاستمیباقی 

  (Ibid, 420-6).شد میتوسط امریکا حمایت 
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که نمایندگی سیاسی امریکا در تهران به حد سفارت ن سیاست بود ایدر راستاي

صورت گرفت و نمایندگی  م.1944/ش. 1322ن امر در اوایل سالایداده شد، ءارتقا

ن اقدام براي گسترش مناسبات ای یافت. ءران در واشنگتن نیز به سفارت ارتقاایسیاسی

ن خصوص ای نیز در ايهیو تعمیق مودت و صمیمیت بین دو کشور عنوان شد و بیان

  (Ibid, 306).منتشر گردید

  

  نتیجه

ایران در موقعیتی مهم از جغرافیاي جهانی قرار دارد، به همین دلیل از اوایل قرن 

ران از منظر منافع ای ، در سراسر قرن نوزدهم .نوزدهم سپر بالي هندوستان گردید

به مرزهاي آن  خواست میبریتانیا یک دولت حائل بود بین هند و هر قدرت رقیبی که 

قرن انگلیس و روسیه دو رقیب عمده در صحنه سیاست این کشور نزدیک شود. در 

یران به سود منافع نظامی اتالش داشتند از موقعیت  یک المللی بودند که هربین

بلندمدت خود استفاده نمایند. از اوایل قرن بیستم و با کشف نفت، اهمیت جغرافیاي 

 پس،ن ای بزرگ غربی واقع شد. از يها قدرتران بیش از پیش کانون توجه ای سیاسی

حال آنکه تا پیش از آن، امریکا در چارچوب  ؛ها شدندن رقابتای وارد نیزامریکا و آلمان 

 ان اساساًرایه و براي خود درنمودرا به قاره امریکا محدود  شدکترین مونروئه قلمرو نفوذ

قدرتی  ،از دوره بیسمارك پسها آلمان هم حتی تا مدت د.منافعی تعریف نکرده بو

. در قرن بیستم بود که نه تنها براي روس و انگلیس، بلکه براي آمد میجهانی به حساب ن

ران ای ییمعلوم شد که موقعیت جغرافیا نیزآلمان و امریکا  انندنوظهوري م يها قدرت

  شود.سراسر خاورمیانه محسوب میمنزله تسلط بر است که تسلط بر آن به اي گونهبه

انگلستان  .ران شکلی نوین یافتای براي تسلط بر ها تالشدوم از دوره جنگ جهانی

ی شوروي مرکز کمونیسم یناچار بود براي مهار آلمان متوسل به شوروي شود، اما از سو

بریتانیا باید منتظر کشاکشی  ،از جنگ پسبنابراین در دوره  .رفتشمار میالملل بهبین

ران ای قطعاً مشترك،که شوروي با مرزهاي طوالنی آن ، به ویژهشد مین قدرت ایجدید با

 ید انگلستان به امریکا متوسل شود.ن موضوع باعث گردای .کرد میرا به حال خود رها ن

، شد میلجستیکی ارزیابی  هاي  کمکبه منظور  ران صرفاًایدر ابتداي امر ورود امریکا به

ران ای نیز امریکا  پس،از آن  نکه در منطقه راه یابد.ای بود براي اي ن موضوع بهانهایلیکن

ن ایدر يبعد هاي  در برابر شوروي یافت و به همین دلیل تا دهه درا کمربند امنیتی خو



تاریخ روابط خارجی فصلنامۀ 26

ی و یمند اروپاران کانون توجه کلیه کشورهاي قدرتاین شکلای کشور ماندگار شد. به

حائل براي  اي کشور بود که آن را از منطقهمیعلت امر موقعیت نظا .امریکا واقع گردید

که تسلط بر آن تسلط بر نفت و سیاست  کرد میمبدل  مکانیحفاظت از هند به 

ن ای . نهادران بر روند سیاست جهانی تأثیر میاینکه هر تحولی درای خاورمیانه بود، باالتر 

. بنابراین برخالف کرد میران در کنار نفت ربط پیدا ای ییبه موقعیت جغرافیاموضوع 

هاي فاشیستی در ران به دلیل نزدیکی به آلمان یا گرایشای اشغال ؛شودآنچه گفته می

حتی  .جهانی براي تسلط بر منطقه بود يها قدرتران کانون نبرد ای ، صفوف ارتش نبود

نداشت، دیر یا زود به دلیل همین  اي اقتصادي گستردهران با آلمان ارتباط ایاگر

، بحث رابطه با شد میبزرگ جهانی تهدید  يها قدرتموقعیت جغرافیاي سیاسی از سوي 

  آلمان فقط بهانه اشغال کشور بود. 

  

  :و مآخذ منابع

، فصولی از تاریخ سیاسی و اجتماعی مبارزات ایران)،  1370ضیاءالدین الموتی، (الموتی، 

  .انتشارات چاپخشتهران:

  تهران: انتشارات خوارزمی. امیرکبیر و ایران،)، 1378آدمیت، فریدون (

  حسین بنی احمد، تهران: شیرازه.  :ترجمه ها در ایران،آلمانی)، 1377باست، الیور، (

، مرداد 1241ش  خارجه ایران،زاده به وزیر امور تقی  خارجه ایران،اسناد وزارت امور  آرشیو

.1320هاي سال ، گزارش1320

  .1320مرداد  25، 101اسمیرنوف به نخست وزیر، ش  ،_________________

حسین شکوه (رئیس دفتر مخصوص رضاشاه) به سفیر ایران در  ،_________________

  .1320، هیجده تیر 147لندن، ش

  .1320م مرداد ، شش228حسین شکوه به محمد ساعد، ش  ،_________________
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مرداد  31، مورخه 117ش  خارجه ایران،ساعد به وزیر امور  ،_________________

1320.  

.1320شهریور  17مورخه  4637سند شماره  ،_________________

خارجه زاده سفیر کبیر ایران در لندن به وزیر امور سیدحسن تقی ،_________________

  .1320، دهم مرداد ماه 1161ش  ایران،

هشتم مرداد ماه  خارجه ایران،ید سیاح به وزیر امور مگزارش ح ،_________________

1320.  

، پنجم مرداد 1097ش  خارجه ایران،محمد ساعد به وزارت امور  ،_________________

  .1320ماه 

شم تیرماه ، ش1492محمد ساعد به وزارت خارجه شوروي، ش  ،_________________

1320.  

 30، مورخه 112وزیر امور خارجه ایران به سر ریدر بوالرد، ش  ،_________________

  .1320مرداد 

، مورخه 1714وزارت امور خارجه به محمد شایسته، تلگراف، ش ،_________________

6/11/1321.  

 29ه ، مورخ1540احمد قوام به محمد شایسته ، تلگراف ، ش ،_________________

  .1321دي ماه 

ادارة سوم سیاسی وزارت خارجۀ ایران به وزیر مختار در ،_________________

  .1321دي ماه  17، مورخه 1583واشنگتن، تلگراف ، ش 
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اردیبهشت  14، مورخه 381جواد عامري به رضاشاه، ش  ،_________________

.1320ماه

اسفندیاري) به وزارت جنگ، یس مجلس شوراي ملی (حسن ئر ،_________________

  .1322اول آبان ماه 

، 31ش  خارجه ایران،سفارت ایران در لندن به وزارت امور  ،_________________

1320ماهاردیبهشت  25مورخه 

، 62ش خارجه ایران،کنسولگري ایران در فلسطین به وزارت امور  ،_________________

  .1320مرداد  17

، اول 471مد شایسته به وزارت امور خارجه ، تلگراف، ش مح،_________________

  .1321ماه بهمن

، مورخه 535وزارت خارجه ایران به سفارت ایران در بغداد، ش  ،_________________

  .1320اردیبهشت  25

، 2854شماره وزیر امور خارجه به سفارت امریکا در تهران، ،_________________

  .1321دي ماه  16مورخۀ 

مورخه  ،7407شماره هاي نظامی،، ادارة چهارم سیاسی، میسیون_________________

  . 1322آذر ماه 

محسن اشرفی، تهران: انتشارات  :ترجمه ی و شکار جاسوس،یشناسا). 1374رایت، پیتر (

  اطالعات. 

  .1322امرداد ماه  19روزنامۀ اطالعات، مورخۀ 

  .132-139ش  ،امروز ، مرد»خاکسترگرم«)، 1345شاهرخ، بهرام، (
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انتشارات تهران: ابوالحسن موسوي شوشتري،  :رجمهتاختناق ایران،)، 1344(مورگانشوستر، 

  .علیشاهصفی

  .نشر تاریخ ایرانتهران:از تهران تا کاراکاس،  )،1375(منوچهر، فرمانفرماییان

 :پژوهشی در باره امپریالیسم، ترجمه روس و انگلیس در ایران،)، 1354زاده، فیروز (کاظم

  منوچهر امیري، تهران: فرانکلین.

  ، وزارت امور خارجه.تهران ):1323(کنفرانس تهران، 

  .1323امرداد ماه  19مذاکرات مجلس شوراي ملی، دورة چهاردهم، مورخه 

پور، تهران: انتشارات ییاحمد کسا :ترجمه پنج دوست کمبریجی من،)، 1375مودین، یوري، (
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