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  مقدمه

سر ریدر بوالرد، پس از پایان مأموریتش در عربستان، بـه عنـوان وزیرمختـار    

دي  8در ). 16:1362بـوالرد، (وارد ایران شـد  1939دسامبر / 1318بریتانیا در دي 

تقدیم استوارنامۀ خود به حضور رضاشاه رسید و بـه  براي 1939دسامبر  30/ 1318

  ).1: 1318دي 8اطالعات، (طور رسمی مأموریت خود را آغاز کرد 

سـر پرسـی کـاکس بـه     همراه 1918سپتامبر / 1297در شهریور تر پیشاو 

ایران آمده بود و در این مدت کوتاه کوشید در فراگیـري زبـان فارسـی پیشـرفت     

 به عنـوان یکـی از اعضـاي هیئـت     .م1920./ ش1299وي بار دیگر در سال . کند

سـفر  از عـراق بـه ایـران     ،عقد قراردادهاي گمرکی بارةانگلیسی در  مذاکره کننده

ایـران و زبـان فارسـی     بـا بـوالرد  بنـابر ایـن،   ). Lambton,1977:131(کرده بـود  

طـول   سال 6هایی داشت ومدت مأموریت او به عنوان وزیرمختار در ایران، آشنایی

  ).1: 1324اسفند  28اطالعات،(د کشی

دوره مأموریت بوالرد در طی این مـدت کـه بـا وقـوع دومـین جنـگ جهـانی        

هاي محرمانۀ بوالرد به دولت متبوع خود در طول ایـن   گزارش.مصادف شد، دشوار بود

ا بررسـی آنهـامی       سال تـري از   تـوان چهـرة روشـن    ها، اکنـون در دسـترس اسـت و ـب

ها به مسـائل   در این گزارش. ورمیانه و در ایران به دست دادهاي بریتانیا در خا سیاست

ایـن بررسـی،    طـی . شـوند  مختلفی پرداخته شد و موضوعات متعـددي را شـامل مـی   

تجزیـه و تحلیـل محتـوایی خواهنـد      هادر دو بخـش امـور داخلـی و خـارجی     گزارش

هاي سر ریدر بـوالرد در طـول جنـگ     پرسش اصلی پژوهش این است که گزارش.شد

  کرد؟ م جهانی، چگونه خط مشی سیاسی بریتانیا در ایران را مشخص میدو
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  پیشینه تحقیق 

. انـد  پرداختهشخص بوالرد و آثار وي  هاي گوناگون به نقد از جنبه محققان

هاي  تحلیلهایش،  او،برخی دیگر از بوالرد و نوشتهمعرفی و توصیف آثار گذشته از 

به نقـد و   پژوهشگرانی کهاز جمله . اندبه دست دادهشناختی  تاریخی و حتی روان

وات،الــی  1تــوان بــه ویلیــام مــونتگمريمــی بررســی آثــار بــوالرد پرداختــه انــد،

پژوهشـگر  سـه  . اشـاره کـرد   4و دکتـر کـاترین لمبتـون    3،آنتونی پارسونز2کدوري

و لمبتـون بـه شـرح زنـدگی      انـد  هاي بوالرد را نقد و بررسی کـرده  نخست، نوشته

  . رداخته استشخصی و سیاسی وي پ

  

  کلیاتی از روابط ایران و انگلیس در نیمه اول قرن بیستم

نیـز  ایـران   مدخل ورود آنها بهدر خلیج فارس که  ها حضور انگلیسیسابقۀ 

یشتر اهداف کشورهاي اروپایی ب ،در آن دوران.  گردد می صفویه باز ة، به دورهست

اندك اندك . یی ایران بودبرداري از شرایط اقتصادي و موقعیت خوب جغرافیابهره

ي اقتصـادي بـه   هـا  با تغییر شرایط سیاسی منطقه و گرایش اروپا از بهره بـرداري 

با تصرف هند و تبـدیل  . اهمیت جغرافیاي سیاسی ایران نیز آشکارتر شد ،سیاسی

داد ایـران  می تاریخی که نشان ۀانگلستان و سابق ةترین مستعمراین کشور به مهم

                                               
1.W. Montgomery Waat)14  استاد زبان عربی و مطالعات اسالمی در .)م2006اکتبر  24-1909مارس ،

.است وسطی تأثیر اسالم بر اروپاي قرونادینبورگ در اسکاتلند، که از آثار مهم ترجمه شدة وي به فارسی  دانشگاه

2.Elie Kedourie)25  بریتانیایی و پژوهشگر مسائل خاورمیانهنگار  تاریخ.) م1992ژوئن  25- 1926ژوئن.  

3.Anthony Parsons)9  سفیر  .م1979تا  1974سی که از دیپلمات انگلی.) م1996اوت  13-1922سپتامبر

  .بریتانیا در ایران بود

4. Ann k. s. Lambton
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بـراي حضـور بیشـتر در ایـران سـرمایه       ها انگلیسی شود، میمحسوب هند  ةدرواز

بـه  انگلسـتان   داشـت و به هندوستان عالقه  نیز ویژه که روسیهه ب ؛گذاري کردند

  ).711:1362میراحمدي،(کرد باز دائمی در ایران همین سبب، نمایندگی

در را  مـا  کشـور   ،موقعیت جغرافیایی ایران در قرن نوزده و بیست میالدي 

وس و منـافع مشـترك ر   به سبب اگر چه. ه بودمیان خرس و شیر گرفتارکردواقع

هــاي بســیاري از  آســیبامــا  ایــران بــه طــور کامــل مســتعمره نشــد،  ،انگلــیس

  .جاي ماند براین کشورسیاسی و ارضی  ةي آنان بر پیکرها خواهیزیاده

تـر و  در ایـران پررنـگ   ها حضور انگلیسی ،انقالب کمونیستی روسیه وقوع با

قـرارداد   عقـد امیدوار بودند که بـا   نخستدولتمردان بریتانیا . نفوذشان بیشتر شد

اي و جهانی ي منطقهها سیاست سبباما بعد به  رسند، میبه اهداف خود . م1919

عربی  تأسیس کشورهاي نویناز جنگ جهانی اول و  پس: دیگري گرفتندتصمیم 

افغانستان، فروپاشـی حکومـت   ي جدید در ها در خاورمیانه و روي کار آمدن دولت

و عثمانی و تشکیل دولت جدید در ترکیه، به نفع سیاست خـارجی انگلـیس بـود    

در ایـران هـم    ،از ایـن رو . کردنـد  مـی ي قدرتمند داخلـی حمایـت   ها از دولت آنها

  ). 14:1363یرونساید،آ(بر سر کار آمد آنها رضاشاه با حمایت

جنگ ) .م1939سپتامبر  1/.ش1318شهریور  9(آلمان به لهستان  ۀبا حمل

از  جنــگ پیشــین، نخســتایــن جنــگ نیــز ماننــد آغــاز . جهــانی دوم آغــاز شــد

ایـن بـار   . جهان را در بر گرفت همۀآن  ةو سپس گستر بودي اروپایی ها کشمکش

رضاشاه در مراسـم افتتـاح    :داشتطرفی خود را اعالم نیز دولت ایران بالفاصله بی

کید و اظهار امیدواري کرد أبر این موضوع ت ،لیمجلس شوراي م ةدوازدهمین دور
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متخاصـم یـا غیرمتخاصـم     ،کشورها همۀخود را با  ۀکه دولت ایران،روابط دوستان

  ).28:1351ذوقی،(کند حفظ 

وزیرمختـار   و یـد طرفی ایـران را تأی  و آلمان بی سه کشور انگلستان،شوروي

. ظهار خشنودي کردندطرفی ایران ااز بیآلمان در تهران و همچنین سفیر شوري 

 مینأتا زمانی کـه منـافع مـا تـ     :داشتاعالم نیز -نخست وزیر انگلستان -چرچیل

ایـد رفتـار دیگـري در    در غیر اینصورت ب خواهد بود،طرفی ایران مفید شود،بیمی

  ).96:1370ترکمان،(پیش گرفت 

وزارت امورخارجه انگلستان به نقل از سر ریدر بـوالرد   ةدر سند منتشر شد

مـن  «:آمده اسـت طرفی ایران بارة بیدر  .م1941ژانویه  1/ .ش1319بهمن 11ر د

در منطقه  ها متوقف کردن پیشروي آلمانی از کنم تا وقتی که ما اطمینانمی فکر

قفقاز توسط روسیه شـوروي حاصـل نکـرده ایـم بایسـتی از اقـدام بـه هـر عمـل          

ي هـا  کنـار دولـت   غیرضروري که ممکن است باعث پشیمانی شـود و ایـران را در  

شـود بهتـرین    مـی  تا آنجا که به سیاست مربوط... محور قرار دهد،خودداري کنیم

بـه مرزهـاي    ها وقتی که آلمانی. طرفی ایران استمشی احترام به سیاست بیخط

ما امیدواریم »....این امر داراي فوایدي چند خواهد بود ،شمالی ایران نزدیک شوند

مجبور به حمله به این سرزمین  ،ر مقابل ما مطیع استتا هنگامی که رژیم ایران،د

نگردیم و در هر صورت در موقعیت فعلی ما نیروي کافی بـراي ایـن    آن و تسخیر

ی حـداکثر  مـا بایسـت  ...منظور در اختیار نداریم،در نتیجه من میل دارم بگویم کـه 

از  ).151:1386گـنج بخـش زمـانی،   (» طرفی ایران ببریماستفاده را از سیاست بی

 طرفی ایران راتا زمانی بی ها که انگلیسی پیداستسخنان چرچیل و بوالرد چنین 
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و به منافع انگلیس ضرر و زیانی وارد بود پذیرفتند که ایران مطیع و فرمانبردار می

  .نمی شد

 .یافـت جدیدي  وضعیتموقعیت ایران در جنگ  ،آلمان به شوروي ۀبا حمل

امـا نزدیکـی آن بـه شـوروي و      ،ات نظامی بـود عملی ۀاگر چه ایران خارج از منطق

کشور را در موقعیت تازه  ،توانست داشته باشدایران مییی که ها امتیازات و قابلیت

چرچیل با وجود رقابت و اختالفات سیاسی و مسلکی با شوروي، براي . اي قرار داد

 در برابـر  نیـز  شوروي. شکست دادن آلمان دست اتحاد به سوي شوروي دراز کرد

 سـبب، بـه همـین    و داشتنیاز حمالت برق آساي آلمان به اسلحه،مهمات و دارو 

ایران به لحاظ موقعیـت  ). 61:1380حافظ نیا،(اتحاد با انگلیس  را غنیمت شمرد 

 اینکـه انگلـیس   نخسـت : داشـت براي انگلـیس اهمیـت    سببالجیشی به دو سوق

و دوم  نگه داردي خواست خطوط ارتباطی خود را در خلیج فارس و مرز شورومی

ي نفـت  هـا  در صـورت شکسـت شـوروي در مقابـل آلمـان، بتوانـد از چـاه        ،اینکه

  .خاورمیانه و راه ارتباطی هند دفاع کند

تجهیزات جنگـی و  بتوانند انگلستان و متحدانش  وجود داشت تاباید راهی 

از این نیز بیمناك بودند که در صـورت تسـلط   . برسانندبه شوروي وسایل الزم را 

و مشکالت بسیاري براي  از میان برودمنافع انگلستان به کلی  آلمان بر خاورمیانه،

هـم تجهیـزات   : هترین راه براي متفقـین ایـران بـود   ب بنابر این،. پدید آیدشوروي 

و هم از تسـلط آلمـان بـر خاورمیانـه جلـوگیري       رسید میبه شوروي  الزموسایل 

ــی ــد م ــاه . ش ــظ چ ــران حف ــا در ای ــتفاد يه ــت و اس ــالتی، نف ــوط مواص ه از خط

  .به شوروي بود رسانی برایکمک
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و متخصصـان و   هـا  آلمـانی  حضـور  متفقین براي اشغال ایران، ۀبهترین بهان

هـاي انگلـیس و   دولت). 67:1382من،ؤم(کارشناسان آلمانی در ایران شناخته شد

ر د آنهـا . شوروي از دولت ایران خواستند کارشناسان آلمانی را از ایران اخراج کند

؛ حال کردندمیهزار نفر ذکر  10ي مقیم ایران را ها آلمانی شماري خود ها روزنامه

اگوسـت   2/ .ش1320مـرداد   11(-چـاپ ترکیـه  -اولـوس  ۀروزنامآن که به قول 

ــران منتشــر «.) م1941 ــب در ای ــه اجان شود،صــحت مــی تبلیغــاتی کــه راجــع ب

  ).14:1357گلشاییان،(».ندارد

اظهـار  «:ها اعالم کرداخراج آلمانی براينگلیس ا فشاردولت ایران در مقابل 

در ایران کـه سـفارت انگلـیس هـم در      ها اناز بودن آلم ]ها انگلیسی[نگرانی شما

انـدازد کـه شـاید    مـی  تهران همین نگرانی را مکرر اظهار نموده،ما را به این خیال

گونـه  خواهند از پرده بیـرون بیاورنـد و هـیچ   مقصود دیگري در نظر دارند که نمی

ي ساکن ایران در سیاست دیده نشده است کـه بتـوان   ها انفعالیتی تاکنون از آلم

سـر   -دولت ایران به وزیرمختار انگلیس در تهـران . موردي براي نگرانی فرض کرد

طرفی ایران اطالع داده که اخراج متخصصان فنی آلمان بر خالف بی -ریدر بوالرد

گوینـد کـه چنـین اقـدامی     می] هاآلمانی[و روابط عادي با دولت آلمان است،زیرا

برخالف استقالل ایران اسـت و بعـدها منجـر بـه تالفـی از طـرف آلمـان خواهـد         

  ).103:1370ترکمان،(»شد

در «:حاضـر در ایـران نوشـت   ي ها ستون پنجم و آلمانی خود دربارةبوالرد 

جـود  و هـا  آلمـانی  ۀگونه امکانی جهت عملیات خرابکارانـ حقیقت در این جا هیچ 

باید  ،بوالردبه نظر  .»نظر شدید پلیس ایران قرار دارندتحت ها انندارد،زیرا که آلم
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از فهرست کشورهایی که ستون پنجم  ،ي تبلیغاتی بی بی سیها نام ایران از برنامه

را متمسک قـرار دادن شـاید    ها وجود آلمانی«:شد میحذف  ،در آن فعالیت دارند

 ها و سایر گزارش ها لت خبرهاي چاپ شده در روزنامهزیرا به ع ،خوبی نباشد ۀبهان

خود در  ها رود،آلمانیمی به خاك ایران ها الوقوع انگلیسیقریب ۀکه سخن از حمل

  ). 162:1386گنج بخش زمانی،(»صدد ترك این کشور هستند

رسد؛ زیرا در خاطرات  در این زمینه قدري متناقض به نظر میبوالرد نظرات 

قسمت اعظـم   :و نوشته استرا در ایران خطرناك دانسته  ها انیموقعیت آلم خود،

برعهده داشتند و بعـدها   ها انتجارت خارجی ایران اعم از صادرات و واردات را آلم

ــه ــا فهمیــدیم ک ــا م ــراي فعالیــت غیرتجــارتی اســتفاده  آنه  از موقعیــت خــود ب

مـا از سـال   . ..«:در جـاي دیگـر  یا به نوشتۀ او ). Bullard,1961:221(اندکردهمی

یک ستون پنجم قوي  به دولت ایران هشدار داده بودیم که آلمان احتماالً .م1940

 را سـاده  مسـأله در داخل ایران به وجود آورده است،رضاشاه در مقابل هشـدار مـا   

ن شناخته شده هاي مقیم ایراداد که تمام خارجیمی گرفت و پیوسته اطمینانمی

اند از کشـور  آلمانی هم که وضع مشکوکی داشتهو چند  اند هستند و تحت کنترل

  ).Ibid:226(»اندخارج شده

تبلیغات نقش مهمی  کارمطبوعاتی سفارت بریتانیا در  ۀمیس لمبتون،وابست

در ).Ibid:18(؟کرد را پیگیري میاخبار انگلستان  را وي ایرانی ها او روزنامه :داشت

هاي مقیم ایران ي آلمانیها فعالیتةیی دربارها گزارش ۀاو تهی ۀوظیف ،تبلیغات کار

ي هـا  و با گـزارش  داد مینشان  ،را بیش از آنچه بود ها انیوي خطر حضور آلم. بود

 علیـه سبب جنگ روانـی  هاي انگلیسی،  روزنامهو انتشار آنها در  خود به انگلستان
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در واقـع از جملـه اولـین کسـانی کـه حضـور       ). 140:1385بادیان،آ(شدمی ایران

بود میس لمبتون دادند،  نشان ة واقعیاز انداز بسیار بیشتررا  آنها و خطر اه انیآلم

  . و دیگري سر ریدر بوالرد

از  پـس یکی از میس لمبتـون کـه   ، .م1940./ش1319دو گزارش در سال 

اي که انگلیس فرستاده شده و دیگري بخشنامه ۀخارج امور ید بوالرد به وزارتأیت

  .صدق این ادعاست،گواهی بر تادهفرس ها کنسول براي همۀبوالرد 

  1940هیجدهم مه ]تهران[«

  :ید بوالرد رسیده استأینانسی لمبتون به وزارت خارجه که به ت ۀنام

دلسوزي براي کمونیسم،که در میان روشنفکران بـا احسـاس طرفـداري از    

شاید گفـتن ایـن کـه    . به تمام اقشار جامعه سرایت کرده آلمان همراه است،تقریباً

درصد طبقات متوسط و مرفه در شمال ایران طرفدار آلمان هسـتند اغـراق   هفتاد 

شود که احتمـاالً می وردآارقام مختلفی بر -در کشور ها شمار زیاد آلمانی... نباشد

بسـیاري از  . تا حدي موجب نگرانـی اسـت   -تر استاز همه دقیق 2000تا  1700

بازرگـان واقعـی    مطمئنـاً  انـد و آنان از هنگام شروع جنگ به این طرف وارد شـده 

اي ثبـات رژیـم مـورد تهدیـد قـرار گیرد،بـه دور از       حادثـه  ۀاگر به واسط. نیستند

. بتوانند دست به کودتا بزنند یا بهتر از آن محرك آن باشند آنها احتمال نیست که

گویند نخست وزیر فعلی ایرانمی. کنندمی به قرار اطالع مبالغ متنابهی پول خرج

که بـه حـدي بـه فاسـد بـودن شـهرت دارد کـه بـه نـدرت کـس           ]علی منصور[

ــردش   ــه گـ ــان بـ ــی ایرانیـ ــی دیگري،حتـ ــدمـ ــان   ،رسـ ــت آنـ ــه دسـ بازیچـ

  ).Bullard,1991:31(»است
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  1940بیست ویکم مه«

  ها ریدر بوالرد به تمام کنسول ۀبخشنام

بزرگ و رو به افزایش آلمانی در اینجا مشعر بر این است که  ۀفعالیت جامع

ممکن است به نوعی از اشکال شناخته شده در اروپا قصد کودتـا داشـته    ها آلمانی

به هر شکلی که این حرکت صورت گیرد بدون تردید باید دشمنی با منافع . باشند

هر چند امکان آن شاید بعید باشد،ولی عاقالنه خواهد بود که ...انگلستان تلقی شود

و به محض وصـول دسـتور    ي که مورد نیاز نیست سوزانده شوداسناد مضبوط سرّ

بـر آن نیسـت کـه دولـت ایـران بـر        ایـن دالّ . رمزي آماده گردد تا سوزانده شود

کننـد و ایـن   مـی  ظاهرا اغماض آنها گذارد،ولیمی اقدامات غیرقانونی آلمان صحه

  ).Ibid:31(».باشد ها شاید به خاطر ترس از روس

نظر خطري که به  ،وحشت داشتند ها انیبوالرد و لمبتون هر دو از خطر آلم

در ایـران   ها انیاما در واقع خطر آلم منجر شود،شاید ممکن بود به کودتا نیز  آنها

از  ها از اخراج آلمانی که حتی پسچرا  ،دادندمی نبود که این دو گزارش به حدي

  ؟را اشغال کردندمتفقین ایران  نیز، ایران

بـوالرد بـه ایـن تصـمیم      اامـ  ،را اخراج کند ها ایران پذیرفته بود که آلمانی

مـاده کـرده   وهاي خود را براي حمله بـه ایـران آ  انگلیس نیر ،زیراکردتوجهی نمی

حتی اگر شـاه  ....«: بوالرد به نوشتۀ. ایران یک استراتژي تغییرناپذیر بوداشغال :بود

را هم از ایران اخراج کند،این امر کمکی به  ]ي مقیم ایرانها آلمانی[آنها  یک یک

یی با ها هواپیماهاي متفقین اعالمیه). 164:1386گنج بخش زمانی،(کردمانخواهد 
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بلکـه   ما بـا شـما جنـگ نـداریم،    «:کردندپخش می این مضمون در آسمان تهران

عمال آلمان را از کشور شما بیرون کنیم و اگر به ما کمک و یاري کنید، مدیم تا آ

  ).15:1321ید امینی،ؤم(»با شما مساعدت خواهیم کرد

 آورد به میان می هاي مقیم ایران سخنآلمانی يخطردر جایی از بید بوالر

 ضـد  اظهاراتاین آیا . دهداطالع می»ستون پنجم قوي«از حضور  ،و در جاي دیگر

از  ؛اي براي اشغال ایران بوده استبهانهها،  اننمی دهد که خطر آلم نشانو نقیض 

از دسـت دادن موقعیـت    بـت بیمنـاکی با نـوعی   ،و اظهـارات  ها بررسی این نوشته

  . شوددیده میسیاسی انگلستان در منطقه 

ـ  اساساً بود و بدیهیمردم ایران از آلمان هواداري   ۀ آن روزگـار در خاورمیان

و سـلف آن روسـیۀ    زیرا انگلیس و شـوروي  ،بودند ها انها طرفدار آلمبیشتر دولت

توانسـتند   نمـی یران استقالل ا و پایمالیاستعماري  ۀسلط ها سبب سالبه  -تزاري

مردم ایران پیروزي آلمـان را در جنـگ   . جلب کنندمردم را نسبت به خود  اعتماد

خـود در ایـران   مـدت  کوتـاه   حضـور در مـدت   ها پسندیدند،زیرا آلمانیمی بیشتر

ي ایران تمایل و دلبستگی ها روزنامه«:بوالردبه نوشتۀ . بودند کردهاقدامات مثبتی 

  ). Ibid:221(»دادندمی ات هیتلر از خود نشانفراوان به آلمان و فتوح

هاي پی در پی آلمان  از یک سو پیروزي: شاه ایران هم در حالت سردرگمی بود

 3سـرانجام در بامـداد   . کـرد  دید و از سوي دیگر باید فشار متفقین را تحمل می را می

ه رضاشـا . متفقین خاك ایـران را اشـغال کردنـد   . م1941اوت  24./ ش1320شهریور 

بالفاصله پس از ورود متفقین، نخست وزیر علـی منصـور را عـزل کـرد و محمـدعلی      
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کارانـه داشـت و    و محافظه یفروغی نظرات لیبرال. فروغی را به نخست وزیري گماشت

  ).Ibid:227(به همین سبب، متفقین با انتصاب او موافقت کردند 

  پیامدهاي اشغال ایران

از  عـزل رضاشـاه  : شـاه ایـران بـود   ،ناز اشغال ایران براي متفقی ۀپسمرحل

براي عـزل   سببتوان دو می از سخنان بوالرد .او و انتخاب جانشین برايسلطنت 

 زیـرا  ،بـود  بسیار کاهش یافتهرضاشاه  ملی وجاهتنخست اینکه : دریافترضاشاه 

ه ب ،براي حفظ مملکت دورة حکومتل فعالیت در اوایرغم ،شاه علیهاایرانی به نظر

از  ،بوالردبه نظر . روي آورده بودآوري مال و ثروت گردوي دیکتاتوري و مرور به س

تحریـک متفقـین بـراي اشـغال      موجبرضاشاه  نادرستسیاست  ،نظر مردم ایران

  ).Ibid:229(ایران شد

سبب دیگر، از نظر بوالرد براي عزل رضاشاه این بود که اگر او به سلطنت خود 

کنند؛ زیرا نظر بـر ایـن بـود     ها از او حمایت می یسیشد که انگل داد، اثبات می ادامه می

شان را حفظ کند، هـر چنـد کـه     اند تا منافع ها بر سر کار آورده که رضاشاه را انگلیسی

  ).Ibid:229(نداشتند . ش1299اي در کودتاي  ها مداخله انگلیسی

 نوشتۀاما از  ،رضاشاه پیش از رسیدن نیروهاي متفقین به تهران استعفا داد

او را داشـتند؛ شـاید بـا ایـن     قصد عـزل  هاهم  ید که انگلیسیآ الرد چنین بر میبو

  .تري از خود نشان دهند هدف که چهرة مناسب

به . از رسیدن نیروهاي متفقین به تهران پایتخت را ترك کرد پیشرضاشاه 

هنگام تنظیم متن توافق نامه انگلـیس و  ... «:،سبب ترك کشور این بودبوالردنظر 

به این حقیقـت   ،براي تعیین ضوابط اعزام قواي دو کشور به حوالی تهرانشوروي 
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مراتب بیشتر از شـوروي  ه عد مسافت قواي انگلیس از تهران بتوجه نشده بود که ب

سپتامبر موقعی که خبر عزیمت قواي شوروي  16به همین جهت صبح روز . است

او یقـین کـرد کـه    . دسوي تهران با تلفن به رضاشـاه اطـالع داده شـ   ه از قزوین ب

ـ        روس  خـوبی ه ها بـراي سـرنگونیش از سـلطنت عـازم تهـران هسـتند و ضـمنا ب

دانست که در ایـن فاصـله هـیچ نیـروي انگلیسـی بـراي حمایـت از او وجـود         می

  ).Bullard,1961:230(»...ندارد

رضاشاه که بـه نفـع پسـرش    ... «: بوالرد بعد از خروج رضاشاه از کشور نوشت

شـاه جدیـد   . ت استعفا داده بود، مورد توافق متفقین قرار گرفـت محمدرضا از سلطن

تصمیم گرفته بود با متفقین همکاري کند و متففقین هـم تصـمیم گرفتنـد روابـط     

بر همین اساس قرار شد پیمانی بین ایران و انگلـیس و  . خود را با ایران تنظیم کنند

 ،تحـاد سـه کشـور   بررسـی مـتن پیمـان ا   طی ). Ibid:231(» ...شوروي منعقد گردد

رفت و به نوشتۀ بوالرد، سبب آن اصرار دولـت انگلـیس    مذاکرات به کندي پیش می

آنکه اصـالحاتی در آن صـورت    براي قبوالندن متن تهیه شده به دولت ایران بود، بی

بعد از مدتی چند عبارت دلگرم کننده به همراه تأکید دوبارة متفقین در لزوم . گیرد

ژانویه  29./ ش1320بهمن  9ن پیمان نامه گنجانده شد و در حمایت از ایران در مت

  ).Ibid:232(به امضاي نمایندگان سه کشور رسید . م1942

دسـته   بخشتوان در سه می را آنها که پیامدهایی چند داشتاشغال ایران 

پیامـدهاي   .3پیامـدهاي سیاسـی و امنیتـی     .2پیامدهاي اقتصادي. 1: بندي کرد

پیامـد  ، از اولین پیامدهاي حضور نیروهاي متفقین در ایـران . فرهنگیو  اجتماعی

تصـاحب   .1:توان به چند دسـته تقسـیم کـرد   نیز می را آنابعاد  که اقتصادي بود
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ي ارتباطی بـه ویـژه راه   ها تسلط بر راه .2برداري از نفت ایران مناطق نفتی و بهره

لطۀ قـواي اشـغالگر   سـ .4استثمار و بهره برداري از منابع کشـاورزي   .3هن ایران آ

در اختیار گرفتن وسایل حمل ونقل خصوصی  .5گمرکات شمال و جنوب کشور بر

در اختیار  .7تصاحب تجهیزات نظامی و کارخانجات مهمات سازي ایران  .6ی و ملّ

  ).39:1390صالحی،(گرفتن بنادر جنوب و شمال

ه چنـد دسـت   درتـوان  نیـز مـی   پیامدهاي سیاسی و امنیتی اشغال ایران را

بازداشت رجال  .3دخالت در انتخابات مجلس  .2فشارهاي سیاسی  .1:تقسیم کرد

پس از مدتی «:در این باره نوشته استبوالرد . سیاسی و ماموران کشوري ولشکري

شـد بـه   مـی  هایی که تصـور توانستیم موافقت دولت ایران را براي بازداشت ایرانی

انیم ایـن افـراد را مـدتی تحـت     فعالیت علیه متفقین مشغولند جلب کنیم،تـا بتـو  

 .Bullard,1961:250(4(»...نظارت مراجع ایرانی و انگلیسی در توقیـف نگهـداریم  

ــران    ــامی ای ــاي نظ ــع ســالح نیروه ــه    .5خل ــراي تجزی ــوام کشــور ب ــک اق تحری

  ).41:1390صالحی،(طلبی

تحریک مردم و قبایل بهکوشش انگلستان براي توان می ،گزینه آخر بارةدر 

آذربایجان و کردستان اشاره  و کوشش اتحاد شوروي براي تحریک درجنوب ایران

یی کـه اتحـاد شـوروي بـا تحکـیم مواضـع       هـا  در سـال «:فردوستبه نوشتۀ . کرد

کوشید، متقابال می این خطه ۀذربایجان و کردستان در جهت تجزیآدر  ها دمکرات

ا به منظور حفـظ  طلبانه در جنوب ایران ري تجزیهها شوبآبریتانیا نیز طرح ایجاد 

  ).49:1370فردوست،(»...برتري قوا به سود خود کشید
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و  نظـارت . 1:پیامدهایی داشتاشغال ایران  نیز اجتماعی و فرهنگی از نظر

مده آعمل ه طبق توافقی که بین متفقین ب... «:بوالردبه نوشتۀ . سانسور مطبوعات

طی که یکی از سه کشور غیررسمی را به شر ۀاجازه داشتند هر نوع نشری آنها ،بود

 .Bullard,1961:262 .(2(»...توقیف و ضبط کنند ،مخالف باشندمتفق با ورود آن 

ار و تبلیـغ افکـار کمونیسـتی و    انتشـ  .3تجاوز متفقین به حریم خصوصـی مـردم   

  ).43:1390صالحی،(گرایانهغرب

  

  امور داخلی ایران بارةي سر ریدر بوالرد در ها بررسی و تحلیل گزارش

توان در دو بخش مربوط به مسـائل   هاي محرمانه سر ریدر بوالرد را می رشگزا

هـاي بـوالرد در    ترین موضوعات گزارش عمده. داخلی ایران و روابط خارجی بررسی کرد

امور ایـران  . 2شاه و خانوادة سلطنتی . 1: باب مسائل داخلی ایران، شامل این موارد است

مطبوعـات و  . 6راه آهـن و حمـل و نقـل    . 5اخلی امنیت د. 4نیروهاي ایران و ارتش . 3

  .مسائل اقتصادي. 8مسائل اجتماعی . 7ارتباطات 
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1945-8163133391230

  

  هاي سر ریدر بوالرد در بارة مسائل داخلی ایران بسامد عناوین گزارش ):1(جدول

  )IRAN POLITICAL DIARIES 1881-1965(:بر اساس

  
  هایی است با عنوان شاه و خانوادة سلطنتی  این ستون شامل گزارش:ن اولستو

The Shah and the Imperial Family

Government، )سیاسی(Political، )امور ایران(Persian Affairsهایی است با عنوان  شامل گزارش:ستون دوم

  ).مجلس(Majlis، )مدنی - ار مالقاتقر(appointments-civil، )مقامات(Authorities، )حکومت ـ دولت(

نیروي هوایی (Persian Air force، )نیروهاي ایران(Persian forcesهایی است با عنوان   شامل گزارش:ستون سوم

، )پلیس(Police، )ارتش ایران(Iranian Army، )ارتش(Army، )نیروي دریایی ایران(Persian Navy، )ایران

Gendarmerie)ژاندارمري(،appointments-military)نظامی - قرارمالقات(،Air RaidPrecautions) اقدامات

  ). احتیاطی حمله هوایی

و با تفکیک و تصحیح به ) امنیت داخلی(Internal Securityهایی است با عنوان  شامل گزارش:ستون چهارم

  . هاي ایرانی ها و شهرستان نام استان

  .در بارة امنیت داخلی گزارش داده شده استدر این سال به طور کلی و عمومی :1941

. 4کردستان . 3اذربایجان . 2فارس . 1: در این سال از امنیت داخلی چهارده استان و شهر گزارش شده است:1942

. 13اصغهان . 12بویر احمد . 11جنوب ایران . 10لرستان . 9دشتی . 8کرمان . 7سان اخر. 6خوزستان . 5بختیاري 

  .واحی قبیله ايسایر ن. 14بوشهر 

. 4اذربایجان . 3بختیاري . 2فارس . 1. در این سال از امنیت داخلی چهارده استان و شهر گزارش رفنه است: 1943

. 12بلوچستان ایران . 11اصفهان . 10کرمان . 9کرمانشاه . 8کردستان . 7خراسان . 6کهکیلویه . 5خوزستان 

  .زاهدان. 14لرستان . 13دشتی و تنگستان 

کهکیلویه  -3خوزستان  -2فارس  - 1. در این سال از امنیت داخلی هفده استان و شهر گزارش داده شده است :1944

مکران . 12شرق ایران . 11کرمان . 10جنوب ایران . 9اصفهان . 8خراسان . 7آذربایجان  -6کردستان  - 5بختیاري  -4

  .ودشاهر.  17لرستان .  16بلوچستان .  15کرمانشاه . 14ممسنی . 13

. 3فارس . 2آذربایجان . 1. در این سال از امنیت داخلی پانزده استان و شهر گزارش داده شده است است: 1945

. 12بلوچستان . 11مازندران . 10بختیاري . 9مکران . 8کهکیلویه . 7اصفهان . 6خوزستان . 5خراسان . 4کردستان 

  .همدان. 15شیراز . 14گرگان . 13گیالن 

راه آهن (Iranian State Railways، )راه آهن(Railwayهایی است با عنوان آنها  زارشامل گ:ستون پنجم

  ).مسیرها(Routes، )راه اهن قفقاز(Caucasus Railway، )حمل و نقل(transport، )دولتی ایران

  ).ارتباطات(Communicationsو ) مطبوعات(Pressهایی است که عنوان  شامل گزارش: ستون ششم



111  ...تحلیلی بر روابط خارجی و مسائل داخلی ایران در جنگ جهانی دوم

- قانونی-حقوقی(Legal، )سرشماري(Census، )پست(Post: هایی است با این عنوان شامل گزارش: تمستون هف

، )عقیدة عمومی(Public opinion، )پزشکی(Medical، )بیمارستان(Hospital، )سانسور(Censorship، )شرعی

National Child Welfare Association)انجمن ملی رفاه کودکان.(  

  :هایی است با این عنوان ارششامل گز: ستون هشتم

Economic)اقتصادي(،Financial)مالی( ،Currency)واحد پول(،Irrigation projects)هاي  پروژه

)وضعیت اقتصادي(Economic  Situation، )صنعت(Industry،)کشاورزي(Agriculture،)آبیاري
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شاه و خانوادة سلطنتی. 1

- 1941و ارتـش، در سـال    بیشترین گزارش پس از موضوع نیروهـاي ایـران  

دهـد کـه در    این مطلب نشان مـی . مربوط به شاه و خانوادة سلطنتی است. م1940

ترین موضوعات بـراي دولـت انگلـیس و     سال، شاه و خانوادة سلطنتی از مهم 2این 

آغاز شـده بـود و   . م1940باید توجه داشت که جنگ دوم جهانی در . اند بوالرد بوده

. شغال متفقین در آمد و شاه ایران به نفع پسـرش اسـتعفا داد  به ا. م1941ایران در 

تر  بنابر این، آگاهی از عقاید، تفکرات و نظریات شاه و خانوادة او در بارة جنگ و مهم

  . از آن انگلیس و به طور کلّی امور بین المللی، براي دولت انگلیس مهم بوده است

سلطنتی  ةشاه و خانواد ةباربوالرد در  هاي از شمار گزارش.م1942در سال 

هـیچ گزارشـی بـا ایـن عنـوان در       .م1942از سـال   پسو  شود سخت کاسته می

ة او و اگر هـم جـایی از شـاه و خـانواد     نیستبوالرد  ۀمحرمان هاي فهرست گزارش

اشغال ایـران   در واقع، پس از. ي دیگر استها انعنو ذیلدر  ،گزارشی ارسال شده

و مراودات با مقامـات   دید ةاو نمیبه شاه و خانواد لزوم چندانی براي توجهانگلیس 

: اسـت موضـوعات سـاده    بیشتر شامل ایـن ها این گزارش. گرفت می ایرانی صورت

ي هـا  سلطنتی به اقامت خـود در کـاخ  ة جناب اعلیحضرت همایونی،شاه و خانواد"

: یـا  .)Bullard,December17.1940:219("دهنـد مـی  سلطنتی در تهـران ادامـه  

ست و دومین سالروز تولد جناب اعلیحضرت ولیعهد همایونی،در تـاریخ  جشن بی«

عنوان یک روز تعطیـل  ه اکتبر در سرتاسر کشور برگزار شد و براي اولین بار ب 26

محمدرضـا شـاه و    ۀبـه روحیـ   ش،رازدر گـ .)Ibid(».رسمی تعیین و اعالم گردیـد 
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هـد، شـاهزاده   اکتبـر همسـر ولیع   27در روز ":اشاره شده استمسائل شخصی او 

 ۀ آنهـا فوزیه این اولین بچ ۀاز زمان ازدواج ولیعهد با ملک. فوزیه صاحب دختر شد

 ۀیوس و ناخوش است،اما با این وجود،ملکأله خیلی مأگویند شاه از این مسمی .بود

فوزیه را با کمربند مجللی از نقش خورشید آراسته نمود، نقشی که فقـط در خـور   

، )یهـودي  -آلمـانی (Hammerschlagدکتـر  .ی اسـت ن اعضاي خانواده سـلطنت أش

متخصص معروف زنان و زایمان در بیمارستان رضاشاه مشهد،نیز در کـاخ حضـور   

  ).Ibid(" .طبق فرمان شاهنشاه اسم کودك را شهناز گذاشتند. داشت

  

امور ایران. 2

سوم تعـداد گزارشـات و   ۀ در درج .م1940-1941هاي امور ایران در سال

دوم ۀ در درجـ  .م1943به بعد به جز سـال   .م1942اما از سال  ،دارداهمیت قرار 

هـاي اول  سال. ه و درهم ریخته شدآشفت سختاز خروج رضا شاه  پسایران .است

گسـتردگی مطبوعـات و    ي کوتـاه مـدت،  ها حکومت محمد رضا شاه از نظر دولت

 .است ي خاص در تاریخ سیاسی ایرانها بندي مختلف یکی از دورهاحزاب و دسته

از وضـعیت ایـران   اي است  نمونه،درگیري دولت و حزب توده، خود نشانهبه عنوان 

ترین گروه سیاسـی در  دورة پهلوي دوم، زیرا حزب توده فعالي نخست ها در سال

الیحـه اعمـال قـانون نظـامی بـه کارکنـان دولـت و کـارگران         «: هـا بـود  آن سال

وزیر از طرف توده شده اسـت و او  کارخانجات،سبب ایجاد فشار و حمله به نخست

را ضعیف، مرتجع، ابزار دست صاحبان سرمایه و دشمنان و مخالفان استقالل ایران 

یکی از نمایندگان توده اخطـاري مبنـی بـر قصـد استیضـاح دولـت در       . اندخوانده
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چنـین ادعـا   . عنوان استاندار اصفهان مطرح کرده استه انتصاب اخیر رضا افشار ب

زیـرا از سـوي یـک     ،و کفایت الزم را براي منصب استانداري نداردشده است که ا

رود دولت از این استیضاح جان سالم به می انتظار. دادگاه مدنی محکوم شده است

مده است و او آعمل ه اند که در شیراز از شاه استقبال خوبی بگزارش داده.در ببرد

نجا را ترك آ می  و در پانزدهاکنون قرار است ا. قصد دارد اقامت خود را تمدید کند

. انـد حسین و خسرو، از وي پذیرایی کـرده برادران ناصر قشقایی، یعنی محمد. کند

سیاب در اصفهان آنمایندگان کارگران .هر چند که البته خود ناصر آنجا نبوده است

کـارگري  ۀ موافقت گردیده است که عضویت در اتحادی. اندفعال تسویه حساب شده

کنندگان به کار خـود برگردنـد و   باشد و مقرر گردید که اعتصاب بدون محدودیت

از کار اخـراج شـده انـد بـر سـر       ]بنا به درخواست حزب توده[کارگرانی که اخیراً

هـیچ تبلیغـاتی    هـا  کارشان برگردند و دوباره استخدام شـوند،دیگر درون کارخانـه  

اي ویـژه ۀ وسط کمیتـ ي میان کارفرمایان و کارگران تها صورت نگیرد و اینکه نزاع

ي عدلیه و صـنعت و تجـارت   ها مستقل از استاندار اصفهان و نمایندگان وزارتخانه

  .)Bullard,May25.1944:267(»حل وفصل گردد

اند و  چه کسانی طرفدار انگلیس: داشتبه مقامات ایران  خاصیبوالرد توجه 

نگلـیس بـود، در   طرف نه طرفدار ااحمد قوام نه فردي بی... «: چه کسانی نیستند

ــددربار   ــدیمی ضـــــــــــ ــردان قـــــــــــ ــین دولتمـــــــــــ بـــــــــــ

 ترین و مقتدرترین فرد شناختهطلبترین،ماهرترین،جسورترین،جاهتواناترین،زیرك

  )222:1393آبراهامیان،(»...شدمی
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در از حیـات سیاسـی    تري سیماي روشنتوان می هااین گزارش البه الياز 

  .به دست آوردایران آن روزها 

  

  ن و ارتشنیروهاي ایرا. 3

وي پـس از   گـذاري شـد و   یپایـه ي سلطنت رضاشاه، نظـام جدید ها سالدر 

با ایجاد و تقویـت ارتـش نوین،بوروکراسـی     .ش1304رسیدن به سلطنت در سال 

رضاشـاه بـه   . تثبیت قدرت خود گـام برداشـت   ، در جهتدولتی و پشتیبانی دربار

بسـیاري از   اصـلی نظـام جدیـد خـود تکیـه کـرد و       ۀارتش مدرن به عنـوان پایـ  

 ۀکشـور ساالنۀ به طوري که بودج شد؛ پیشرفت ارتش میدرآمدهاي مملکت خرج 

اد نیروهـاي  و شـمار افـر   رشد یافـت بیش از پنج برابر  .ش1320تا  1304از سال 

یعنـی ،به هیجده دیویزیـون  هزار نفر 40مسلح از پنج دیویزیون، یعنی در مجموع 

هوایی کوچک،هنگ مکـانیزه شـامل    ارتش رضاشاه با نیروي. هزار نفر رسید 127

وي عـالوه براینکـه   . تانک و چند کشتی جنگی در خلیج فارس تکمیل شـد  100

ي نظـامی  هـا  ي نظامی را به آکـادمی ها بسیاري از فارغ التحصیالن ممتاز دانشکده

اروپایی فرستاد،پسران خود به ویژه محمدرضا را چنان تربیت کرد که از نخستین 

).169-170: 1377،همان(روهاي مسلح باشندو بهترین افسران نی

 ارتش چنین گزارش بارةي سلطنت محمد رضاشاه در ها بوالرد در اولین ماه

کنـد و  مـی  شاه بـه افسـران دل بسـته اسـت،ارتش را کـامال اداره     ... «:داده است

بـه  . »...بنابراین عنوان و قدرت واقعی بـزرگ ارتشـتاران را بـه دسـت آورده اسـت     

مردم آرمانی  است و بر این نظر است کهارتشی نیم میلیونی  خواهان هاو شانوشتۀ 
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به سوي آرمانی هـدایت کنـد   را آنها  خواهد از طریق ارتشی بزرگ،می ندارند و او

  ).219:1393،همان(

دولـت انگلـیس و    و حکومت پهلوي نـوعی حکومـت نظـامی بـود     ،بنابراین

بـه ویـژه در    انـد؛  نداشتهفلت شخص سر ریدر بوالرد به هیچ وجه از این موضوع غ

بـه همـین   . بودنـد که متفقین در تدارك اشـغال ایـران    .م1940-1941هاي سال

امـور داخلـی    بـارة ي بوالرد در ها بیشترین گزارشسال،  2سبب است که در این 

ردیـف   در. م1942در سـال   ها این گزارش.یافتایران به همین موضوع اختصاص 

 .م1944-1945و در سال  هاست گزارشدوم  ردیف در. م1943در سال  وسوم 

ي ها تدارکات و آمادگیۀ گویی لحظه به لحظ بوالرد. می گرددبازباز به ردیف سوم 

مـادگی بـراي   آي تمـرین هـر روز بـه منظـور     هـا  رژه: کرد می رصد راارتش ایران 

فوریه، یعنی سالروز کودتـاي نیروهـاي    22سان در ساالنۀ برگزاري مراسم رسمی 

گوینـد کـه مراسـم امسـال در     مـی  .سلطنتی در تهران، در حال انجام استارتش 

سرهنگ محمد باقر هوشمند افشـار  .مقیاس بزرگتري از همیشه برگزار خواهد شد

. برنـد مـی  سامسـون ترکیـه بـه سـر     سرهنگ حسین سلجوقی اکنـون در شـهر   و

ترکیـه،   و مهمات ساخت آلمان از طریـق  ها در رابطه با ارسال سالح آنها موریتأم

به جاي افـزایش مواجـب    جناب اعلیحضرت همایونی، شاه.باشدمی سوریه و عراق

ــران ــرده      افس ــت ک ــده موافق ــال آین ــاز س ــتري در آغ ــغ بیش ــزایش مبل ــا اف ، ب

ي یک پادگان پنج هزار نفري در بندر پهلـوي در حـال احـداث    ها سربازخانه.است

.دهدمی را تشکیل )گیالن(ي زرهی لشکر ششمها این پادگان یکی از تیپ ؛است
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آموزشی یک ماهـه بـه شـرح زیـر     ة سربازان ذخیره براي گذراندن یک دور

:فراخوانده خواهند شد

وریلآ16در تاریخ ) 1917(1295ۀدست

می18در تاریخ ) 1915(1293ۀدست

ژوئن  17در تاریخ ) 1913(1291ۀدست

  جوالي 18در تاریخ ) 1911(1289ۀدست

  گوستآ18یخ در تار) 1908(1286ۀدست

  ) Bullard,May8.1941:343(» .این رویه همانند سال قبل خواهد بود

  

  امنیت داخلی. 4

و در سـال   گزارش داده نشده اسـت .م1940امنیت داخلی در سال در بارة 

شـمار  .م1942از سـال  . گیـرد مـی  قـرار  هم در کمترین میـزان گـزارش  . م1941

هـاي   مربوط به سـال گزارش  شمارترین باال .ابدی افزایش میها در این باره  گزارش

ایـن  . بار از این موضوع یاد شـده اسـت   164، .م1942در: است. م1945-1942

بـه اسـتان    هـا  گزارش شماربه صورت شهري و استانی است و بیشترین  ها گزارش

 به. شود مربوط میخراسان کردستان و  ي مرزي مثل آذربایجان،ها انفارس و است

، نزدیک خلیج فارس و کردستان در غرب ایران و آذربایجان ۀنفارس به عنوان کرا

بوالرد از جمله در گزارشی در بـارة  . اتحاد شوروي به طور خاصی توجه شده است

  :آذربایجان نوشته است



1393زمستان –61، ش 16، س تاریخ روابط خارجی فصلنامۀ118

  

سرکنسول اعلیحضرت در تحلیـل موقعیـت کردهـا در آذربایجـان غربـی      «

 هـا  هـا علیـه فـارس   اکنـون در حـال ترغیـب کرد    هـا  او روسة برآورد که به عقید

هم براي خلع سالح کردها یا تحـت   ها ترغیب فارسۀ نیستند،لکن قطعا در اندیش

در حال تالش براي  آنها ظاهراً. با توسل به زور نیستند آنها وردن مجددآسلطه در

 و کردها هستند و از نفوذ خود براي حفـظ نظـم بهـره    ها حفظ توازن میان فارس

اند و از واکنش امیدهاي قبلی خود مبنی بر حمایت از کردها بیدار شده. گیرندمی

دارنـد   آنهـا  شاید رهبران. برندمی هاي اقتصادي رنجو نیز گرفتاري ها جانب روس

توانند قبایل را کنترل کنند و نه انسجام و اتحاد در می کنند که دیگر نهدرك می

فصل عادالنه و ظاهرا این فرصت بسیار مساعدي براي حل و . مین کنندأهدف را ت

توانایی استفاده  آنها اما جاي تردید است که آیا ،معقول توسط حکومت ایران است

  ).Bullard,February17.1943:16(» از این فرصت را دارند

  

  راه آهن و حمل و نقل. 5

ترین مسائل تـاریخ معاصـر ایـران    راه آهن در ایران یکی از پرسابقه موضوع

ساخت راه آهن در  مربوط بهنگلیس و قراردادهاي ي روس و اها از کشمکش :است

 .غربـی -شـرقی  باشد یاجنوبی -شمالی اینکه خطوط راه آهن ایران تا نزاع بر سر

در ایـن بـاره در دسـت اسـت و     هـایی  گـزارش تاریخ ایران، اخیر  ۀدر یک صد سال

آن را پی در پـی فرسـتاده    مربوط به يها گزارش مأموریت،سال  6بوالرد در مدت

جنگ و اشغال ایران وکمک رساندن متفقین از راه سر در له أاین مس اهمیت.ستا
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ي دیگـر در  هـا  این موضوع نسبت به موضـوع  داشت، با این همه،ایران به شوروي 

  . گیردمی گزارشات قرار شماراهمیت و  ۀآخرین درج

مطبوعات و ارتباطات. 6

در گـزارش  انـدکی  سال اول، شـمار   2این دوره، در مسائل مهم  در سلسله

شـمار  حضور نیروهاي متفقین در ایـران   ،به سببهاي بعدسالدر اما  ،است دست

از جملـه در سـال   . یابـد  افزایش میو اهمیت آن نسبت به دو سال اول  ها گزارش

یکبار دیگر مطبوعات ایران با انتشار «: بوالرد گزارشی در این باره فرستاد. م1940

 يهـا  تلگـراف . ن دادنـد جانبـداري ناخالصـی دارنـد    ي خبري آلمان نشاها تلگراف

ــا  ــع  ه ــار قط ــل از انتش ــتند و قب ــاقص هس ــب ن ــرز اغل ــی واس و رویت ــوندم » .ش

)Bullard,March20,1940:149.(  

  

  مسائل اجتماعی. 7

که گزارش در بارة مسـائل اجتمـاعی، نسـبت بـه گـزارش در بـارة       هرچند 

اختصـاص داده   ایـن موضـوع  هایی به  ،اما هر سال گزارشاست مسائل دیگر کمتر

 ،امااسـت  در این زمینه در دستگزارش سال اول، شمار کمتري  2در . استشده 

و در تحلیـل  سرشـماري اسـت    شـامل گزارش زیـر   .دیاب می هاي بعد افزایشسال

  :اهمیت بسیار داردشناسی ایران در آن دوره شناسی و جمعیتمردم

بـه   1940دسـامبر   27تـا   کیلومتري 6نتایج سرشماري اصفهان تا شعاع «

  :شرح زیر است
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  104505.......................مردان

  100093........................زنان

  47230.................خانواده

  ).Bullard,February21.1941:330(» 204598.....................جمع

سـته  در همـین د مسائل بهداشتی نیز  بوالرد در بابي ها همچنین گزارش

  :گیرند جاي می

انـد یـا در حـال سـاخت و سـاز هسـتند در        هاي زیـر تکمیـل شـده    بیمارستان«

  :هاي استان

  ).Ibid(» .تخت 100ان هاصف. تخت 20کازرون . تخت 32زنجان 

شرحی اسـت کـه از شـورش کـارگري در     بوالرد هاي مهم  از جمله گزارش

گران به اشخاص مهمی مثل داران از اینکه کارکارخانه...«:دهد اصفهان به دست می

همچنین از اینکه کارگرانشان  ها آن ...احترامی کرده بودند،خشمگین بودندآنان بی

ــر    ــري ســ ــد برابــ ــارجی ماننــ ــعارهاي خــ ــی شــ ــبانی  مــ ــد عصــ دادنــ

  ) .253:1393آبراهامیان،(»...بودند

  

  مسائل اقتصادي. 8

شـی در  سـال اول گزار  2از مسائل اقتصادي، مانند موضوع امنیـت داخلـی، در   

. یابد ها در این زمینه افزایش می به بعد شمار گزارش. م1942دست نیست، اما از سال 

. گیرد به طور کلی مسائل اقتصادي در درجۀ چهارم شمار و میزان گزارشات قرار می
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اشغال ایـران بـه آن   ة در دور بوالرد مسائلی است کهاحتکار گندم از جمله 

  :داشتتوجه 

سابق از برداشت محصـول و آزادي احتکـار گنـدم،یک    با توجه به رویکرد «

»آمده استبه ویژه در گندم و شکر به وجود  ها کاهش ناچیزي در برخی از قیمت

)Bullard,June15.1942:519(.  

به طور کلی، بوالرد بر اساس اتفاقات و حوادث ایران براي دولت متبوع خـود  

کـار کـه در    تمداري کهنـه فرستاد و نقش شخص وي را به عنوان سیاسـ  گزارش می

. تـوان نادیـده گرفـت    هاي مختلفی داشته است، نمی سطح جهان و خاورمیانه سمت

به وزارت امور خارجه تنها راوي حوادث و رخدادها  وي در بیشتر گزارشات محرمانه

  .نیست، بلکه فراتر از آن، آراء و نظرات و راهکارهاي خود را هم ارائه کرده است

  

  امور خارجی ایران بارةي بوالرد در ها گزارشبررسی و تحلیل 

هاي سر ریدر بوالرد در بارة روابط خـارجی ایـران    ترین موضوعات گزارش عمده

منافع و امور شـوروي  . 2منافع و امور بریتانیا . 1: توان به چند دسته تقسیم کرد را می

ر کشورهاي اروپـایی  منافع و امور دیگ. 5منافع و امور آمریکا . 4منافع و امور آلمان . 3

  .منافع و امور کشورهاي آفریقایی. 7منافع و امور کشورهاي آسیایی . 6
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منافع و   سال

امور 

  1بریتانیا

منافع و 

امور 

  2شوروي

منافع و 

امور 

  3آلمان

منافع و 

امور 

  4آمریکا

منافع و امور 

سایر کشورهاي 

  5اروپایی

منافع و امور 

کشورهاي 

  6آسیایی

منافع و امور 

هاي کشور

  7آفریقایی

1940  14  16  23  11  28  13  4  

1941  21  16  20  5  28  14  1  

1942  16  36  1  14  43  11  1  

1943  14  43  -  15  18  9  1  

1944  14  46  -  14  22  6  2  

1945  23  31  -  17  25  14  1  

  هاي سر ریدر بوالرد در باره روابط خارجی ایران بسامد عناوین گزارش )2(جدول

  )IRAN POLITICAL DIARIES 1881-1965(:بر اساس

                                               
1 .British Interests.British Affairsهاي مربوط به منافع بریتانیا و امور بریتانیا با هم در جدول  شمار گزارش
.مده استآ
2 .Soviet Interests.Soviet Affairsاند، با  ع شوروي و امور شوروي بودههایی که که در مورد مناف شمار گزارش

  .مده استآهم جمع زده شده و حاصل آن در جدول 
3 .German Interests.German Affairsاند با هم  هایی که در مورد منافع آلمان و امور آلمان بوده شمار گزارش

  .جمع زده شده و حاصل آن در جدول آمده است
4 .United States Interests.United States Affairsهایی که در مورد منافع ایالت متحده و امور  شمار گزارش

  .مده استآاند با هم جمع زده شده و حاصل آن در جدول  ایالت متحده بوده
هایی که در مورد منافع و امور سایر کشورهاي اروپایی بوده با هم جمع زده شده و حاصل آن در  تعداد گزارش. 5

  . جدول آمده است
  سوئد آمده است و ن سال منافع چهار کشور ایتالیا، فرانسه، لهستاندر ای:1940
هلند  - 5چکسلواکی  - 4لهستان  - 3فرانسه  -2ایتالیا  - 1. در این سال منافع چهارده کشور اروپایی آمده است: 1941

  نروژ - 14بلژیک  - 13اتریش  - 12دانمارك  - 11رومانی  - 10بلغارستان  - 9یونان  - 8یوگسالوي  - 7مجارستان  -6
 - 5مجارستان  -4فرانسه  -3ایتالیا  -2لهستان  -1. در این سال منافع و امور یازده کشور اروپایی امده است: 1942

  یونان - 11چکسلواکی  - 10سوئیس  -9بلژیک  -8نروژ  -7هلند  - 6بلغارستان 
  .در این سال امور سه کشور لهستان، چکسلواکی و یونان آمده است: 1943
  .بلژیک - 5چکسلواکی  - 4یوگسالوي  - 3فرانسه  - 2لهستان  - 1. ن سال منافع و امور پنج کشور آمده استدر ای: 1944
 -4چکسلواکی  -3فرانسه  -2لهستان  - 1. در این سال منافع و امور هفت کشور اروپایی آمده است: 1945

  .واتیکان -7سوئد  -6سوئیس  -5یوگسالوي 
افع و امور کشورهاي آسیایی به غیر از ایران بوده است، با هم جمع زده شده و هایی که در مورد من تعداد گزارش. 6

  . حاصل آن در جدول آمده است
  .در این سال منافع و امور سه کشور ترکیه، عراق، ژاپن آمده است: 1940
  .در این سال منافع و امور چهار کشور ترکیه، عراق، ژاپن و چین آمده است:1941
  .افغانستان - 5چین  -4ژاپن  -3عراق  -2ترکیه  -1.افع و امور پنج کشور امده استدر این سال من:1942
  .مده استآدر این سال منافع و امور چهار کشور ترکیه، عراق، چین، افغانستان :1943
  .سوریه - 5هند  - 4چین  -3عراق  -2ترکیه  -1. در این سال منافع و امور پنج کشور امده است:1944
  کویت - 5هند  - 4چین  -3عراق  -2ترکیه  -1. منافع و امور پنج کشور امده است در این سال:1945

هایی که در مورد منافع و امور کشورهاي آفریقایی بوده، با هم جمع زده شده و حاصل آن در جدول آمده  تعداد گزارش. 7
  .ه هم مصر و هم حبشه بودک 1944ها فقط از منافع و امور مصر گزارش آمده است، به جز سال  در تمام سال. است
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  منافع و امور بریتانیا.1

سرریدر بوالرد در ایـران   وظایف اصلیمنافع و امور بریتانیا یکی از  توجه به

یی در این ها به صورت پی در پی گزارشمأموریت، سال  6است و او در مدتبوده 

 شـمار ،سـال دوم ردیـف اول   ها ،گزارشدر سال اول ردیف سوم :فرستاده است باره

و در سال  ها شمار گزارشردیف دوم  .م1945و  1944و  1942،در سال ها گزارش

هـا دو نکتـه کلـی بـه دسـت       از این گـزارش . ها شمار گزارشردیف سوم  .م1943

 ،یکی توجه دولت انگلیس و شخص بوالرد به منافع و امـور بریتانیـا و دوم   :آید می

و ها از پـرداختن بـه منـافع    لاز سا برخیتوجه به منافع و امور کشورهایی که در 

  :اند، مانند این نمونه تر بوده امور بریتانیا مهم

یک هفته خدمات بـین  . شرکت خطوط هوایی خارجی بریتانیا افتتاح شد«

هواپیماها دوشنبه خواهند رسـید و چهارشـنبه   .قاهره و تهران ادامه خواهد داشت

خدماتی بین تهـران و  امید است که حکومت شوروي یک . کنندمی تهران را ترك

  .»روسیه ایجاد کند

هاي  هاي شرکت هاریسون، هیئت مدیره تأمین اصفهان براي بررسی فرصت آقاي«

  ).Bullard,December6.1941:411(» .اسلحه و مهمات در ایران به تهران آمد

  

  منافع و امور شوروي.2

بـه  براي از بین بردن هیتلر  روس و انگلیسهر چند جهانی دوم،  در جنگ

رقابت میان آنها در ایران و دیگر نقـاط جهـان از   اما هیچ وقت  ناچار متحد شدند،

و و اشـغال ایـران    .م1941آلمان بـه شـوروي در سـال    ۀ از حمل پس. میان نرفت
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متفقین به شوروي از راه ایران،توجـه بـه منـافع و امـور شـوروي در ایـران        کمک

مربوط بـه  به بعد  .م1942سال بیشترین شمار گزارشتا جایی که  افزایش یافت،

:شوروي است

راه آهن و  ۀمقام قابل اعتمادي بیان داشته که شوروي براي پرداخت کرای«

.هزینه حمل و نقل آلمان، بر دالر آمریکا اصرار دارد

وابسته نظامی ترکیه معتقد است که شوروي یکبار دیگر نیروهـاي خـود را   

  .در قفقاز متمرکز کرده است

شوروي با اتباع  - انی به تدریج از انجمن شیالت دریاي خزر ایرانکارکنان ایر

  ).Ibid,October30.1940:207(» .شوروي در حال جایگزین شدن هستند

ها با یک پادگان ایرانی در تبریز موافقند، اما آنها امتناع خود را  اگرچه روس«

به وزیر جنگ ایـران  رسد آنها  به نظر می. اند از نیروهاي ایرانی در رضائیه حفظ کرده

خواهند هـیچ   ها مشکوك هستند در نتیجه می ها به ترك اند چون که آن اشاره کرده

)Bullard,April9.1942:490(» شان نباشد نیروي نظامی در امتداد مرزهاي

  منافع و امور آلمان. 3

یـا از بـین بـردن نفـوذ روس و      کـاهش رضاشاه بـراي  ة دولت ایران در دور

. آلمـان شـناخته شـد    ،ثالث بود و این قدرت ثالث یقدرت ،در پینانگلیس در ایرا

 پـی اي،بـه نحـو روزافزونـی در    رضاشاه با توجه به نتایج سیاسی چنین خط مشی

هـا را زیـر   فعالیت آلمـانی  ،از آغاز ها انگلیسی. بوداقتصادي آلمان در ایران ۀ توسع

که منافع بریتانیا در شد هنوز احساس نمی .م1930ۀتا اواسط ده ،امانظر گرفتند
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تا حـد   کوشیدند هامی ها آلمانیاز نظر انگلیس. ایران مورد تهدید قرار گرفته باشد

بنـابر ایـن، در   . در حوالی مرزهاي شوروي مواضع خود را مسـتحکم کننـد   ،امکان

انگلـیس حتـی   . اتخـاذ کردنـد   طرفـی  بیسیاست  ،گرایش به آلمان در ایرانبرابر 

 رضـایت دیـدة  بـا   ،شوروي بـود  مواضعی که در گذشته از آنِدستیابی آلمان را بر 

ي اقتصـادي آلمـان و   هـا  فعالیـت  افزایشبا ).351-379: 1372زرگر،(نگریستمی

توجه مقامات  به بعد،. م1936در ایران، به ویژه از سال  آنها عوامل ةحضور گسترد

 -ر ایران،نچبـال سـفیر بریتانیـا د   ،براي اولین بـار . بریتانیا در ایران برانگیخته شد

 ۀبریتانیا را به دامنـ  ۀتوجه وزارت امور خارج .م1935اکتبر  3گزارش جسن درها

کـه   داد وي هشدار. امور بازرگانی جلب کرد ۀنفوذ آلمان در ایران،به ویژه در زمین

اما بعید نیسـت   ،اگر چه نفوذ آلمان در ارتش و تشکیالت اداري ایران ناچیز است

و  باشـد آلمـان در ایـران    از نظـامی  یم شـاهد حضـور هیئتـ   هـ  يکه بریتانیا روز

 .براي کسب منافع خود از هیچ فرصتی صرفنظر نخواهنـد کـرد   ها تردید آلمانی بی

به بعد تبلیغات آلمان  .م1935از سال  شدار داد که بنابر شواهد و قرائن،جسن هها

نیـز فعالیـت    کند کـه در آینـده  می تصوراست و  در خاورمیانه دوباره رونق گرفته

  ).379:1372،همان(افزایش یابددر ایران  ها آلمانی

به طـوري   هاي آلمان بیشتر شد، به فعالیتتوجه  ،دومجهانی جنگ  با آغاز

بـه  بیشترین گزارش در بخش روابـط خـارجی ایـران    . م1940-1941که در سال

  .مربوط بودمنافع و امور آلمان 

ان، شـمار  مقـیم ایـر   هـاي  ر آلمانیبیشت و با اخراجبه بعد  .م1941از سال  

از سـال   ،و در نتیجـه  سـخت کـاهش یافـت   منافع و امـور آلمـان   در بارة گزارش 
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اي از  ایـن نمونـه  . نشـد به بعد هیچ گزارشی از منافع و امـور آلمـان داده    .م1943

  :ها در ایران است گزارش در بارة کاهش حضور آلمانی

صحبتی در مورد . کمتر شده استدر ایران  ها اناز ماه گذشته فعالیت آلم«

دسـتور اکیـد    هـا  یـد کـه آلمـانی   آ مـی  ستون پنجم در ایران وجود ندارد و به نظر

مندان واقعی فعالیت تجـاري در ایـران   هعالق آنها دریافت کرده اند که نشان دهند

از مقامات ایرانـی   سفارت آلمان رسماً. این تجاري بودن خیلی قوي است ،هستند

ارسـال   .برونـد  آنهـا  طـرف خواسـته کـه تحـت حمایـت     ي بـی ورهاهمچنین کش

 براي همه نوع کاالیی که نیاز دارند و قـول داده بـه سـرعت از    آنها یی بهها لیست

نرانی مولوتـوف، دوبـاره   خپـس از سـ  .با نرخ متوسط حمایـت کنـد  ) خواروبار(آنها

  )Bullard,October3.1940:195(» یت سیاسی آلمان رو به افزایش استفعال

  

  منافع و امور آمریکا. 4

خاورمیانه و ایران نفوذ ۀ در منطق کوشید میآمریکا در نیمه اول قرن بیستم 

کشـورهاي   جزءربر ها پرلۀ در جنگ جهانی دوم هر چند آمریکا قبل از حمل. کند

بـر  . کـرد  میماده آخاورمیانه ۀ خود را براي حضور در منطق ،امامتخاصم نشده بود

حدود هشت ماه قبل از (. م1941چرچیل در هشتم  ،ر ایرانخاطرات بوالرد د پایه

مـا بایـد کـامال از    ...«:چنین نوشتبه رئیس روابط خارجی هند ) ربرها پرل ۀحادث

سیسـات  أنـد کـه از ت  ا هـا مشـتاق  ییچون آمریکـا  ،وضع بندر بصره مطمئن باشیم

. »...موجود در این بندرگاه براي امر کمک رسانی مستقیم استفاده نمایند
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 در ایـران بیشـتر   هـا  حضور آمریکایی ،از اشغال ایران به دست متفقین پس

ارتش آمریکا بعد از انگلیس و شوروي وارد ایران شد بـه مثابـه قسـمتی از    ...«:شد

کرد،با اینکه پرسنل جنگی و عملیـاتی نداشـت و   می ارتش انگلیس در ایران عمل

داد مـی  نشـان  مع هذا کامالً. کردمی صرفا براي خدمات فنی در ایران حضور پیدا

خصوص در ه که آمریکا قصد کرده است از سیاست انزواطلبی خود بیرون بیاید و ب

اولـین آثـار خـروج آمریکـا از انـزواي      . منطقه خاورمیانه حضور فعالی داشته باشد

علت این بود که در اوائل جنگ دوم . در ایران پدیدار شد .م1941سیاسی در سال 

مـدها و حمایـت از   آبرمبناي تقویت آمریکا در مقابله بـا پـیش    سیاست آن کشور

وام و «انگلیس در مواقع بحرانی قرار گرفت و اتخاذ این سیاست نیز مرهون قـانون  

این جهت وضـع کـرد کـه اعتقـاد داشـت      ه آمریکا این قانون را فقط ب. بود »اجاره

ایالـت متحـده   کمک به دشمنان دول محور براي دفاع از خودشان،نوعی دفـاع از  

  ).Bullard,1961:235(»...شودمی محسوب

بی هاي انگلیس و آمریکا براي دسـتیا رقابت. ش1320-1321هاي در سال

 علـی  وقتـی  ؛مثالًآورد یپدیدیها آنان بدگمانیبه امتیازات اقتصادي در ایران، میان 

انی یک پیمان بازرگ ةدربار وگوگفتبراي  تا سهیلینخست وزیر اعالم آمادگی کرد

،بوالرد داده شودقدرت بیشتري به میلسپو  ها و براي مهار قیمت برود به واشنگتن

دوسـتی بـا آمریکـا     کـه  و ایـن بوالرد  اطمینان خاطرسهیلی براي  ناخشنود شد و

بـا یکـی از    و مـذاکره  نفتـی  يآسیبی به منافع انگلستان وارد نخواهد کرد،امتیـاز 

  ).226:1392ان،آبراهامی(ي انگلیسی را مطرح کردها شرکت

  :دهد می ها در این دوره خبردو گزارش زیر از نفوذ بیش از پیش آمریکایی 
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مطبوعات در حال اجراي یک کمپین قوي در حمایت از تعامل مستشاران «

آمریکا اخیرا موضوع . آمریکایی، به ویژه براي امور مالی و آموزش و پرورش هستند

با «: یا. )Bullard,June25.1942:528(».تي چاپلوسانه شده اسها بسیاري از مقاله

سرتیپ بسـون از فرمانـدهان خلـیج فـارس در      ،توجه به گزارش مطبوعاتی فارس

 هن ایـران آبرداري از راه قدردانی از او بابت همکاري اش با مقامات ایرانی در بهره

  .)Bullard,June5.1945:578(پیشکشی با یک نشان توسط شاه به او داده شد

  

  کشورهاي اروپایی دیگرو امور  منافع.5

توجه به منافع و امور دیگر کشورهاي اروپایی در ایران نیز براي دولت انگلـیس  

مهم بود؛چه آنها که طرفدار متفقین بودند و چـه آنهـا کـه در گـروه متحـدین جـاي       

اهمیت این موضوع براي دولت انگلیس بعد از اهمیت منافع و امور آمریکـا  . گرفتند می

هـا کـه در جنـگ دوم جهـانی از بیشـترین       به عنوان نمونـه، لهسـتانی  . گرفت قرار می

:هابه خوبی مدنظر سرریدر بوالرد قرار داشتند مهاجران به ایران بودند، در گزارش

  :به قرار زیر بودمی 10در ایران تا  ها پراکندگی لهستانی«

  :نظامی

  تهران          اهواز    پهلوي           

  Rear party              (1143              11466(400مردها 

      11               1206....                           زنان 

  ....                   ....            ....               ها بچه

  14226:جمع کل
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  :غیرنظامی

  ......    1703    .....    مردها

  ......    5677    .....    زنان

  ......    3406    .....    ها بچه

  ).    Bullard,May30.1942:512(» مرد 446:در بیمارستان تهران

  

  منافع و امور کشورهاي آسیایی.6

 و سیایی فرستاده استآگزارشی از منافع و امور چند کشور  هبوالرد هر سال

رکیـه  ت ،آسیادر یی از منافع و امور کشورهاي خاورمیانه ها گزارش ،هاسالۀ در هم

  :است دادهارائه و عراق 

  منافع ترکیه«

یـد نشـده   أیبا توجه به یک گزارش مطبوعاتی که هنوز از منابع کنسـولی ت 

» .است،کنسولگري ترکیه در رضائیه به یک کنسـولگري کـل تبـدیل شـده اسـت     

)Bullard,May25.1945:569.(  

  منافع عراق«

عـراق در   گريسولکندر آنقره به عبدالرحمن فالحی،دبیر اول سفارت عراق 

  ).Ibid,June2.1942:515(» .کرمانشاه منصوب شده است
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  منافع و امور کشورهاي آفریقایی. 7

 6در ایـن   بـوالرد  تنها کشوري است کـه  ،فریقاییآکشورهاي  میانمصر از 

حبشـه   در بارة که .م1944جز سال  ، البتهآن فرستاده است ی در بارةسال گزارش

  .موجود استگزارشی در کنار مصر  نیز

  منافع مصر«

اظهـار داشـته در    اب یوسف ذوالفقار پاشا، سـفیر مصـر  در محافل مصر جن

شایعاتی وجود دارد که ولیعهـد و فوزیـه   . انتظار است که دوباره به پستش برگردد

  ).Ibid,April,9.1940:154(».کنندمی در این تابستان اقدام به دیدن از مصر

  

  نتیجه

در سطح خاورمیانه، هنگـام جنـگ جهـانی بـه      یراناانگلیساز نقشو جایگاه 

کـه در سـطح   را زبده و کارکشـته   يسیاستمدار سبب،به همین خوبی آگاه بود و 

 :براي ایـران برگزیـد   ۀ خاورمیانه سابقۀ خدمت داشت،منطق در خصوصه جهان ب

ي جوان ترکیـه را دیـده بـود،در سـرکوب شـورش      ها سر ریدر بوالرد انقالب ترك

در خاورمیانـه و جهـان را    گونـاگون ي هـا  راق نقش داشت و سـمت در ع. م1920

  . تجربه کرده بود

فرسـتاد،   هایی که بوالردبراي مدیران و مسئوالن باالدست خود می در گزارش

اي را کـه   هر حادثـه : پرداخت ترین مسائل داخلی و روابط خارجی ایران می به جزئی
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توانست داشته باشد، گـزارش   ه میترین ارتباطی با انگلیس داشت یا در آیند کوچک

  .کرد میکرده و حتی غالباً راهکارهایی نیز به دولت انگلیس پیشنهاد 

 قشـو جایگـاه  تـر از آن ن حوادث و اتفاقات آن دوره و مهـم ها  گزارش در این

دو بخش امور داخلی و  بایددر را هاي بوالرد گزارش. بیان شده استدولت انگلیس 

هـاي   تـوان اولویـت   ی کرد و از این طریق، تا حدودي میبررسروابط خارجی ایران 

  .انگلیس را در سیاست خارجی به ویژه در خاورمیانه دریافت کرد
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فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی 

سال شانزدهم، شماره61،زمستان 1393، صص 131-95

تحلیلی بر روابط خارجی و مسائل داخلی ایران در جنگ جهانی دوم

بر پایه گزارشهای سر ریدر بولارد

مریم شیپری


حسین میرزایی چاه باغ


· چکیده

سر ریدر بولارد، یکی از مهمترین دیپلماتهای انگلیسی در نقاط گوناگون جهان به ویژه در منطقة خاورمیانه، سمتهای مختلف داشت. از جمله، در مدت زمان جنگ دوم جهانی نخست به عنوان وزیرمختار دولت بریتانیا و سپس سفیرکبیر انگلستان در ایران خدمت میکرد. در این بررسیکوشش شده است تا ضمن مرور گذرایی بر سیر روابط ایران و انگلیس در نیمة اول قرن بیستم با تأکید بر خاطرات بولارد، گزارشهای محرمانة او نیز تجزیه و تحلیل شود. خاطرات وی در ایران و مهمتر از آن، گزارشهای محرمانة او به وزارت امور خارجه انگلیس، چهرة روشنتری از سیاستهای بریتانیا در ایران در طول جنگ دوم جهانی به دست میدهد.

· واژگانکلیدی

ایران، بریتانیا، روابط خارجی، جنگ جهانی دوم، سر ریدر بولارد.

مقدمه

سر ریدر بولارد، پس از پایان مأموریتش در عربستان، به عنوان وزیرمختار بریتانیا در دی 1318/ دسامبر 1939وارد ایران شد (بولارد،16:1362). در 8 دی 1318/ 30 دسامبر 1939برای تقدیم استوارنامة خود به حضور رضاشاه رسید و به طور رسمی مأموریت خود را آغاز کرد (اطلاعات، 8دی 1318: 1).

او پیشتر در شهریور1297/ سپتامبر 1918همراه سر پرسی کاکس به ایران آمده بود و در این مدت کوتاه کوشید در فراگیری زبان فارسی پیشرفت کند. وی بار دیگر در سال 1299ش./ 1920م. به عنوان یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده انگلیسی در بارة عقد قراردادهای گمرکی، از عراق به ایران سفر کرده بود (Lambton,1977:131). بنابر این، بولارد با ایران و زبان فارسی آشناییهایی داشت ومدت مأموریت او به عنوان وزیرمختار در ایران،6 سال طول کشید (اطلاعات،28 اسفند 1324: 1).

دوره مأموریت بولارد در طی این مدت که با وقوع دومین جنگ جهانی مصادف شد، دشوار بود.گزارشهای محرمانة بولارد به دولت متبوع خود در طول این سالها، اکنون در دسترس است و با بررسی آنهامیتوان چهرة روشنتری از سیاستهای بریتانیا در خاورمیانه و در ایران به دست داد. در این گزارشها به مسائل مختلفی پرداخته شد و موضوعات متعددی را شامل میشوند. طی این بررسی، گزارشهادر دو بخش امور داخلی و خارجی تجزیه و تحلیل محتوایی خواهند شد.پرسش اصلی پژوهش این است که گزارشهای سر ریدر بولارد در طول جنگ دوم جهانی، چگونه خط مشی سیاسی بریتانیا در ایران را مشخص میکرد؟

پیشینه تحقیق 

محققان از جنبههای گوناگون به نقد شخص بولارد و آثار وی پرداختهاند. گذشته از معرفی و توصیف آثار او،برخی دیگر از بولارد و نوشتههایش، تحلیلهای تاریخی و حتی روانشناختی به دست دادهاند. از جمله پژوهشگرانی که به نقد و بررسی آثار بولارد پرداخته اند، میتوان به ویلیام مونتگمری
 وات،الی کدوری
،آنتونی پارسونز
 و دکتر کاترین لمبتون
 اشاره کرد. سه پژوهشگر نخست، نوشتههای بولارد را نقد و بررسی کردهاند و لمبتون به شرح زندگی شخصی و سیاسی وی پرداخته است. 

کلیاتی از روابط ایران و انگلیس در نیمه اول قرن بیستم

سابقة حضور انگلیسیها در خلیج فارس که مدخل ورود آنها به ایران نیز هست، به دورة صفویه باز میگردد.  در آن دوران، بیشتر اهداف کشورهای اروپایی بهرهبرداری از شرایط اقتصادی و موقعیت خوب جغرافیایی ایران بود. اندک اندک با تغییر شرایط سیاسی منطقه و گرایش اروپا از بهره برداریهای اقتصادی به سیاسی، اهمیت جغرافیای سیاسی ایران نیز آشکارتر شد. با تصرف هند و تبدیل این کشور به مهمترین مستعمرة انگلستان و سابقة تاریخی که نشان میداد ایران دروازة هند محسوب میشود، انگلیسیها برای حضور بیشتر در ایران سرمایه گذاری کردند؛ به ویژه که روسیه نیز به هندوستان علاقه داشت و انگلستان به همین سبب، نمایندگی دائمی در ایران باز کرد(میراحمدی،711:1362).

 موقعیت جغرافیایی ایران در قرن نوزده و بیست میلادی،  کشور ما را در واقع میان خرس و شیر گرفتارکرده بود. اگر چه به سبب منافع مشترک روس و انگلیس، ایران به طور کامل مستعمره نشد، اما آسیبهای بسیاری از زیادهخواهیهای آنان بر پیکرة سیاسی و ارضی این کشوربر جای ماند.

با وقوع انقلاب کمونیستی روسیه، حضور انگلیسیها در ایران پررنگتر و نفوذشان بیشتر شد. دولتمردان بریتانیا نخست امیدوار بودند که با عقد قرارداد 1919م. به اهداف خود میرسند، اما بعد به سبب سیاستهای منطقهای و جهانی تصمیم دیگری گرفتند: پس از جنگ جهانی اول و تأسیس کشورهای نوین عربی در خاورمیانه و روی کار آمدن دولتهای جدید در افغانستان، فروپاشی حکومت عثمانی و تشکیل دولت جدید در ترکیه، به نفع سیاست خارجی انگلیس بود و آنها از دولتهای قدرتمند داخلی حمایت میکردند. از این رو، در ایران هم رضاشاه با حمایت آنها بر سر کار آمد(آیرونساید،14:1363). 

با حملة آلمان به لهستان (9 شهریور 1318ش./1 سپتامبر 1939م.) جنگ جهانی دوم آغاز شد. آغاز این جنگ نیز مانند جنگ پیشین، نخست از کشمکشهای اروپایی بود و سپس گسترة آن همة جهان را در بر گرفت. این بار نیز دولت ایران بلافاصله بیطرفی خود را اعلام داشت: رضاشاه در مراسم افتتاح دوازدهمین دورة مجلس شورای ملی، بر این موضوع تأکید و اظهار امیدواری کرد که دولت ایران،روابط دوستانة خود را با همة کشورها، متخاصم یا غیرمتخاصم حفظ کند (ذوقی،28:1351).

سه کشور انگلستان،شوروی و آلمان بیطرفی ایران را تأیید و وزیرمختار آلمان در تهران و همچنین سفیر شوری از بیطرفی ایران اظهار خشنودی کردند. چرچیل- نخست وزیر انگلستان- نیز اعلام داشت: تا زمانی که منافع ما تأمین میشود،بیطرفی ایران مفید خواهد بود، در غیر اینصورت باید رفتار دیگری در پیش گرفت (ترکمان،96:1370).

در سند منتشر شدة وزارت امورخارجه انگلستان به نقل از سر ریدر بولارد در 11بهمن 1319ش./ 1 ژانویه 1941م. در بارة بیطرفی ایران آمده است:«من فکر میکنم تا وقتی که ما اطمینان از متوقف کردن پیشروی آلمانیها در منطقه قفقاز توسط روسیه شوروی حاصل نکرده ایم بایستی از اقدام به هر عمل غیرضروری که ممکن است باعث پشیمانی شود و ایران را در کنار دولتهای محور قرار دهد،خودداری کنیم... تا آنجا که به سیاست مربوط میشود بهترین خطمشی احترام به سیاست بیطرفی ایران است. وقتی که آلمانیها به مرزهای شمالی ایران نزدیک شوند، این امر دارای فوایدی چند خواهد بود....»ما امیدواریم تا هنگامی که رژیم ایران،در مقابل ما مطیع است، مجبور به حمله به این سرزمین و تسخیر آن نگردیم و در هر صورت در موقعیت فعلی ما نیروی کافی برای این منظور در اختیار نداریم،در نتیجه من میل دارم بگویم که...ما بایستی حداکثر استفاده را از سیاست بیطرفی ایران ببریم» (گنج بخش زمانی،151:1386). از سخنان چرچیل و بولارد چنین پیداست که انگلیسیها تا زمانی بیطرفی ایران را میپذیرفتند که ایران مطیع و فرمانبردار بود و به منافع انگلیس ضرر و زیانی وارد نمی شد.

با حملة آلمان به شوروی، موقعیت ایران در جنگ وضعیت جدیدی یافت. اگر چه ایران خارج از منطقة عملیات نظامی بود، اما نزدیکی آن به شوروی و امتیازات و قابلیتهایی که ایران میتوانست داشته باشد، کشور را در موقعیت تازه ای قرار داد. چرچیل با وجود رقابت و اختلافات سیاسی و مسلکی با شوروی، برای شکست دادن آلمان دست اتحاد به سوی شوروی دراز کرد. شوروی نیز در برابر حملات برق آسای آلمان به اسلحه،مهمات و دارو نیاز داشت و به همین سبب، اتحاد با انگلیس  را غنیمت شمرد (حافظ نیا،61:1380). ایران به لحاظ موقعیت سوقالجیشی به دو سبب برای انگلیس اهمیت داشت: نخست اینکه انگلیس میخواست خطوط ارتباطی خود را در خلیج فارس و مرز شوروی نگه دارد و دوم اینکه، در صورت شکست شوروی در مقابل آلمان، بتواند از چاههای نفت خاورمیانه و راه ارتباطی هند دفاع کند.

باید راهی وجود داشت تا انگلستان و متحدانش بتوانند تجهیزات جنگی و وسایل لازم را به شوروی برسانند. از این نیز بیمناک بودند که در صورت تسلط آلمان بر خاورمیانه، منافع انگلستان به کلی از میان برود و مشکلات بسیاری برای شوروی پدید آید. بنابر این، بهترین راه برای متفقین ایران بود: هم تجهیزات وسایل لازم به شوروی میرسید و هم از تسلط آلمان بر خاورمیانه جلوگیری میشد. در ایران حفظ چاههای نفت و استفاده از خطوط مواصلاتی، برایکمکرسانی به شوروی بود.

بهترین بهانة متفقین برای اشغال ایران، حضور آلمانیها و متخصصان و کارشناسان آلمانی در ایران شناخته شد(مؤمن،67:1382). دولتهای انگلیس و شوروی از دولت ایران خواستند کارشناسان آلمانی را از ایران اخراج کند. آنها در روزنامههای خود شمار آلمانیهای مقیم ایران را 10 هزار نفر ذکر میکردند؛ حال آن که به قول روزنامة اولوس-چاپ ترکیه- (11 مرداد 1320ش./ 2 اگوست 1941م.) «تبلیغاتی که راجع به اجانب در ایران منتشر میشود،صحت ندارد.»(گلشاییان،14:1357).

دولت ایران در مقابل فشار انگلیس برای اخراج آلمانیها اعلام کرد:«اظهار نگرانی شما [انگلیسیها] از بودن آلمانها در ایران که سفارت انگلیس هم در تهران همین نگرانی را مکرر اظهار نموده،ما را به این خیال میاندازد که شاید مقصود دیگری در نظر دارند که نمیخواهند از پرده بیرون بیاورند و هیچگونه فعالیتی تاکنون از آلمانهای ساکن ایران در سیاست دیده نشده است که بتوان موردی برای نگرانی فرض کرد. دولت ایران به وزیرمختار انگلیس در تهران- سر ریدر بولارد- اطلاع داده که اخراج متخصصان فنی آلمان بر خلاف بیطرفی ایران و روابط عادی با دولت آلمان است،زیرا [آلمانیها] میگویند که چنین اقدامی برخلاف استقلال ایران است و بعدها منجر به تلافی از طرف آلمان خواهد شد»(ترکمان،103:1370).

بولارد خود دربارة ستون پنجم و آلمانیهای حاضر در ایران نوشت: «در حقیقت در این جا هیچ گونه امکانی جهت عملیات خرابکارانة آلمانیها وجود ندارد،زیرا که آلمانها تحتنظر شدید پلیس ایران قرار دارند». به نظر بولارد، باید نام ایران از برنامههای تبلیغاتی بی بی سی، از فهرست کشورهایی که ستون پنجم در آن فعالیت دارند، حذف میشد: «وجود آلمانیها را متمسک قرار دادن شاید بهانة خوبی نباشد، زیرا به علت خبرهای چاپ شده در روزنامهها و سایر گزارشها که سخن از حملة قریبالوقوع انگلیسیها به خاک ایران میرود،آلمانیها خود در صدد ترک این کشور هستند»(گنج بخش زمانی،162:1386). 

نظرات بولارد در این زمینه قدری متناقض به نظر میرسد؛ زیرا در خاطرات خود، موقعیت آلمانیها را در ایران خطرناک دانسته و نوشته است: قسمت اعظم تجارت خارجی ایران اعم از صادرات و واردات را آلمانها برعهده داشتند و بعدها ما فهمیدیم که آنها از موقعیت خود برای فعالیت غیرتجارتی استفاده میکردهاند(Bullard,1961:221). یا به نوشتة او در جای دیگر: «... ما از سال 1940م. به دولت ایران هشدار داده بودیم که آلمان احتمالاً یک ستون پنجم قوی در داخل ایران به وجود آورده است،رضاشاه در مقابل هشدار ما مسأله را ساده میگرفت و پیوسته اطمینان میداد که تمام خارجیهای مقیم ایران شناخته شده هستند و تحت کنترلاند و چند آلمانی هم که وضع مشکوکی داشتهاند از کشور خارج شدهاند»(Ibid:226).

میس لمبتون،وابستة مطبوعاتی سفارت بریتانیا در کار تبلیغات نقش مهمی داشت: او روزنامههای ایرانی را و اخبار انگلستان را پیگیری میکرد؟(Ibid:18).در کار تبلیغات، وظیفة او تهیة گزارشهایی دربارة فعالیتهای آلمانیهای مقیم ایران بود. وی خطر حضور آلمانیها را بیش از آنچه بود، نشان میداد و با گزارشهای خود به انگلستان و انتشار آنها در روزنامههای انگلیسی، سبب جنگ روانی علیه ایران میشد (آبادیان،140:1385). در واقع از جمله اولین کسانی که حضور آلمانیها و خطر آنها را بسیار بیشتر از اندازة واقعی نشان دادند، میس لمبتون بود و دیگری سر ریدر بولارد. 

دو گزارش در سال 1319ش./1940م.، یکی از میس لمبتون که پس از تأیید بولارد به وزارت امور خارجة انگلیس فرستاده شده و دیگری بخشنامهای که بولارد برای همة کنسولها فرستاده،گواهی بر صدق این ادعاست.

«[تهران]هیجدهم مه 1940

نامة نانسی لمبتون به وزارت خارجه که به تأیید بولارد رسیده است:

دلسوزی برای کمونیسم،که در میان روشنفکران با احساس طرفداری از آلمان همراه است،تقریباً به تمام اقشار جامعه سرایت کرده. شاید گفتن این که هفتاد درصد طبقات متوسط و مرفه در شمال ایران طرفدار آلمان هستند اغراق نباشد ... شمار زیاد آلمانیها در کشور- ارقام مختلفی برآورد میشود که احتمالاً 1700 تا 2000 از همه دقیقتر است- تا حدی موجب نگرانی است. بسیاری از آنان از هنگام شروع جنگ به این طرف وارد شدهاند و مطمئناً بازرگان واقعی نیستند. اگر به واسطة حادثهای ثبات رژیم مورد تهدید قرار گیرد،به دور از احتمال نیست که آنها بتوانند دست به کودتا بزنند یا بهتر از آن محرک آن باشند. به قرار اطلاع مبالغ متنابهی پول خرج میکنند. میگویند نخست وزیر فعلی ایران [علی منصور] که به حدی به فاسد بودن شهرت دارد که به ندرت کس دیگری،حتی ایرانیان به گردش میرسد، بازیچه دست آنان است»(Bullard,1991:31).

«بیست ویکم مه 1940

بخشنامة ریدر بولارد به تمام کنسولها

فعالیت جامعة بزرگ و رو به افزایش آلمانی در اینجا مشعر بر این است که آلمانیها ممکن است به نوعی از اشکال شناخته شده در اروپا قصد کودتا داشته باشند. به هر شکلی که این حرکت صورت گیرد بدون تردید باید دشمنی با منافع انگلستان تلقی شود...هر چند امکان آن شاید بعید باشد،ولی عاقلانه خواهد بود که اسناد مضبوط سرّی که مورد نیاز نیست سوزانده شود و به محض وصول دستور رمزی آماده گردد تا سوزانده شود. این دالّ بر آن نیست که دولت ایران بر اقدامات غیرقانونی آلمان صحه میگذارد،ولی آنها ظاهرا اغماض میکنند و این شاید به خاطر ترس از روسها باشد.»(Ibid:31).

بولارد و لمبتون هر دو از خطر آلمانیها وحشت داشتند، خطری که به نظر آنها شاید ممکن بود به کودتا نیز منجر شود، اما در واقع خطر آلمانیها در ایران به حدی نبود که این دو گزارش میدادند، چرا که حتی پس از اخراج آلمانیها از ایران نیز، متفقین ایران را اشغال کردند؟

ایران پذیرفته بود که آلمانیها را اخراج کند، اما بولارد به این تصمیم توجهی نمیکرد،زیرا انگلیس نیروهای خود را برای حمله به ایران آماده کرده بود:اشغال ایران یک استراتژی تغییرناپذیر بود. به نوشتة بولارد: «....حتی اگر شاه یک یک آنها [آلمانیهای مقیم ایران] را هم از ایران اخراج کند،این امر کمکی به مانخواهد کرد(گنج بخش زمانی،164:1386). هواپیماهای متفقین اعلامیههایی با این مضمون در آسمان تهران پخش میکردند:«ما با شما جنگ نداریم، بلکه آمدیم تا عمال آلمان را از کشور شما بیرون کنیم و اگر به ما کمک و یاری کنید، با شما مساعدت خواهیم کرد»(مؤید امینی،15:1321).

بولارد در جایی از بیخطری آلمانیهای مقیم ایران سخن به میان میآورد و در جای دیگر، از حضور «ستون پنجم قوی»اطلاع میدهد. آیا این اظهارات ضدّ و نقیض نشان نمی دهد که خطر آلمانها، بهانهای برای اشغال ایران بوده است؛ از بررسی این نوشتهها و اظهارات، نوعی بیمناکی بابت از دست دادن موقعیت سیاسی انگلستان در منطقه دیده میشود. 

هواداری مردم ایران از آلمان بدیهی بود و اساساً در خاورمیانة آن روزگار بیشتر دولتها طرفدار آلمانها بودند، زیرا انگلیس و شوروی و سلف آن روسیة تزاری- به سبب سالها سلطة استعماری و پایمالی استقلال ایران نمیتوانستند اعتماد مردم را نسبت به خود جلب کنند. مردم ایران پیروزی آلمان را در جنگ بیشتر میپسندیدند،زیرا آلمانیها در مدت حضور کوتاه مدت خود در ایران اقدامات مثبتی کرده بودند. به نوشتة بولارد:«روزنامههای ایران تمایل و دلبستگی فراوان به آلمان و فتوحات هیتلر از خود نشان میدادند»(Ibid:221). 

شاه ایران هم در حالت سردرگمی بود: از یک سو پیروزیهای پی در پی آلمان را میدید و از سوی دیگر باید فشار متفقین را تحمل میکرد. سرانجام در بامداد 3 شهریور 1320ش./ 24 اوت 1941م. متفقین خاک ایران را اشغال کردند. رضاشاه بلافاصله پس از ورود متفقین، نخست وزیر علی منصور را عزل کرد و محمدعلی فروغی را به نخست وزیری گماشت. فروغی نظرات لیبرالی و محافظهکارانه داشت و به همین سبب، متفقین با انتصاب او موافقت کردند (Ibid:227).

پیامدهای اشغال ایران

مرحلةپس از اشغال ایران برای متفقین،شاه ایران بود: عزل رضاشاه از سلطنت و انتخاب جانشین برای او. از سخنان بولارد میتوان دو سبب برای عزل رضاشاه دریافت: نخست اینکه وجاهت ملی رضاشاه بسیار کاهش یافته بود، زیرا به نظر ایرانیها،شاه علیرغم فعالیت در اوایل دورة حکومت برای حفظ مملکت، به مرور به سوی دیکتاتوری و گردآوری مال و ثروت روی آورده بود. به نظر بولارد، از نظر مردم ایران، سیاست نادرست رضاشاه موجب تحریک متفقین برای اشغال ایران شد(Ibid:229).

سبب دیگر، از نظر بولارد برای عزل رضاشاه این بود که اگر او به سلطنت خود ادامه میداد، اثبات میشد که انگلیسیها از او حمایت میکنند؛ زیرا نظر بر این بود که رضاشاه را انگلیسیها بر سر کار آوردهاند تا منافعشان را حفظ کند، هر چند که انگلیسیها مداخلهای در کودتای 1299ش. نداشتند (Ibid:229).

رضاشاه پیش از رسیدن نیروهای متفقین به تهران استعفا داد، اما از نوشتة بولارد چنین بر میآید که انگلیسیهاهم قصد عزل او را داشتند؛ شاید با این هدف که چهرة مناسبتری از خود نشان دهند.

رضاشاه پیش از رسیدن نیروهای متفقین به تهران پایتخت را ترک کرد. به نظر بولارد،سبب ترک کشور این بود: «... هنگام تنظیم متن توافق نامه انگلیس و شوروی برای تعیین ضوابط اعزام قوای دو کشور به حوالی تهران، به این حقیقت توجه نشده بود که بُعد مسافت قوای انگلیس از تهران به مراتب بیشتر از شوروی است. به همین جهت صبح روز 16 سپتامبر موقعی که خبر عزیمت قوای شوروی از قزوین به سوی تهران با تلفن به رضاشاه اطلاع داده شد. او یقین کرد که روسها برای سرنگونیش از سلطنت عازم تهران هستند و ضمنا به خوبی میدانست که در این فاصله هیچ نیروی انگلیسی برای حمایت از او وجود ندارد...»(Bullard,1961:230).

بولارد بعد از خروج رضاشاه از کشور نوشت: «... رضاشاه که به نفع پسرش محمدرضا از سلطنت استعفا داده بود، مورد توافق متفقین قرار گرفت. شاه جدید تصمیم گرفته بود با متفقین همکاری کند و متففقین هم تصمیم گرفتند روابط خود را با ایران تنظیم کنند. بر همین اساس قرار شد پیمانی بین ایران و انگلیس و شوروی منعقد گردد...» (Ibid:231). طی بررسی متن پیمان اتحاد سه کشور، مذاکرات به کندی پیش میرفت و به نوشتة بولارد، سبب آن اصرار دولت انگلیس برای قبولاندن متن تهیه شده به دولت ایران بود، بیآنکه اصلاحاتی در آن صورت گیرد. بعد از مدتی چند عبارت دلگرم کننده به همراه تأکید دوبارة متفقین در لزوم حمایت از ایران در متن پیمان نامه گنجانده شد و در 9 بهمن 1320ش./ 29 ژانویه 1942م. به امضای نمایندگان سه کشور رسید (Ibid:232).

اشغال ایران پیامدهایی چند داشت که آنها را میتوان در سه بخش دسته بندی کرد: 1. پیامدهای اقتصادی2. پیامدهای سیاسی و امنیتی 3. پیامدهای اجتماعی و فرهنگی. از اولین پیامدهای حضور نیروهای متفقین در ایران، پیامد اقتصادی بود که ابعاد آن را نیز میتوان به چند دسته تقسیم کرد:1. تصاحب مناطق نفتی و بهرهبرداری از نفت ایران 2. تسلط بر راههای ارتباطی به ویژه راه آهن ایران 3. استثمار و بهره برداری از منابع کشاورزی 4.سلطة قوای اشغالگر برگمرکات شمال و جنوب کشور 5. در اختیار گرفتن وسایل حمل ونقل خصوصی و ملّی 6. تصاحب تجهیزات نظامی و کارخانجات مهمات سازی ایران 7. در اختیار گرفتن بنادر جنوب و شمال(صالحی،39:1390).

پیامدهای سیاسی و امنیتی اشغال ایران را نیز میتوان در چند دسته تقسیم کرد:1. فشارهای سیاسی 2. دخالت در انتخابات مجلس 3. بازداشت رجال سیاسی و ماموران کشوری ولشکری. بولارد در این باره نوشته است:«پس از مدتی توانستیم موافقت دولت ایران را برای بازداشت ایرانیهایی که تصور میشد به فعالیت علیه متفقین مشغولند جلب کنیم،تا بتوانیم این افراد را مدتی تحت نظارت مراجع ایرانی و انگلیسی در توقیف نگهداریم...»(Bullard,1961:250)4. خلع سلاح نیروهای نظامی ایران 5. تحریک اقوام کشور برای تجزیه طلبی(صالحی،41:1390).

در بارة گزینه آخر، میتوان بهکوشش انگلستان برای تحریک مردم و قبایل جنوب ایران و کوشش اتحاد شوروی برای تحریک در آذربایجان و کردستان اشاره کرد. به نوشتة فردوست:«در سالهایی که اتحاد شوروی با تحکیم مواضع دمکراتها در آذربایجان و کردستان در جهت تجزیة این خطه میکوشید، متقابلا بریتانیا نیز طرح ایجاد آشوبهای تجزیهطلبانه در جنوب ایران را به منظور حفظ برتری قوا به سود خود کشید...»(فردوست،49:1370).

از نظر اجتماعی و فرهنگی نیز اشغال ایران پیامدهایی داشت: 1. نظارت و سانسور مطبوعات. به نوشتة بولارد: «... طبق توافقی که بین متفقین به عمل آمده بود، آنها اجازه داشتند هر نوع نشریة غیررسمی را به شرطی که یکی از سه کشور متفق با ورود آن مخالف باشند، توقیف و ضبط کنند...»(Bullard,1961:262). 2. تجاوز متفقین به حریم خصوصی مردم 3. انتشار و تبلیغ افکار کمونیستی و غربگرایانه(صالحی،43:1390).

بررسی و تحلیل گزارشهای سر ریدر بولارد در بارة امور داخلی ایران

گزارشهای محرمانه سر ریدر بولارد را میتوان در دو بخش مربوط به مسائل داخلی ایران و روابط خارجی بررسی کرد. عمدهترین موضوعات گزارشهای بولارد در باب مسائل داخلی ایران، شامل این موارد است: 1. شاه و خانوادة سلطنتی 2. امور ایران 3. نیروهای ایران و ارتش 4. امنیت داخلی 5. راه آهن و حمل و نقل 6. مطبوعات و ارتباطات 7. مسائل اجتماعی 8. مسائل اقتصادی.

		سال

		شاه و خانواده سلطنتی

		امور ایران

		نیروهای ایران و ارتش

		امنیت داخلی

		راه آهن و حمل و نقل

		مطبوعات و ارتباطات

		مسائل اجتماعی

		مسائل اقتصادی



		1940

		23

		20

		41

		-

		12

		7

		7

		-



		1941

		20

		16

		40

		7

		10

		8

		9

		8



		1942

		4

		69

		46

		164

		5

		12

		10

		44



		1943

		-

		75

		80

		130

		11

		19

		10

		55



		1944

		-

		74

		60

		85

		4

		8

		12

		50



		1945

		-

		81

		63

		133

		3

		9

		12

		30





جدول(1): بسامد عناوین گزارشهای سر ریدر بولارد در بارة مسائل داخلی ایران

بر اساس:(IRAN POLITICAL DIARIES 1881-1965)

ستون اول:این ستون شامل گزارشهایی است با عنوان شاه و خانوادة سلطنتی 

The Shah and the Imperial Family

ستون دوم:شامل گزارشهایی است با عنوان Persian Affairs (امور ایران)، Political(سیاسی)، Government (حکومت ـ دولت)، Authorities (مقامات)، appointments-civil (قرار ملاقات- مدنی)،  Majlis(مجلس).

ستون سوم:شامل گزارشهایی است با عنوان  Persian forces(نیروهای ایران)، Persian Air force(نیروی هوایی ایران)، Persian Navy (نیروی دریایی ایران)، Army (ارتش)، Iranian Army (ارتش ایران)، Police (پلیس)، Gendarmerie (ژاندارمری)،appointments-military (قرارملاقات- نظامی)، Air RaidPrecautions(اقدامات احتیاطی حمله هوایی). 

ستون چهارم:شامل گزارشهایی است با عنوان Internal Security(امنیت داخلی) و با تفکیک و تصحیح به نام استانها و شهرستانهای ایرانی. 

1941:در این سال به طور کلی و عمومی در بارة امنیت داخلی گزارش داده شده است.

1942:در این سال از امنیت داخلی چهارده استان و شهر گزارش شده است: 1. فارس 2. اذربایجان 3. کردستان 4. بختیاری 5. خوزستان 6. خراسان 7. کرمان 8. دشتی 9. لرستان 10. جنوب ایران 11. بویر احمد 12. اصغهان 13. بوشهر 14. سایر نواحی قبیله ای.

1943: در این سال از امنیت داخلی چهارده استان و شهر گزارش رفنه است. 1. فارس 2. بختیاری 3. اذربایجان 4. خوزستان 5. کهکیلویه 6. خراسان 7. کردستان 8. کرمانشاه 9. کرمان 10. اصفهان 11. بلوچستان ایران 12. دشتی و تنگستان 13. لرستان 14. زاهدان.

1944: در این سال از امنیت داخلی هفده استان و شهر گزارش داده شده است. 1- فارس 2- خوزستان 3- کهکیلویه 4- بختیاری 5- کردستان 6- آذربایجان 7. خراسان 8. اصفهان 9. جنوب ایران 10. کرمان 11. شرق ایران 12. مکران 13. ممسنی 14. کرمانشاه 15.  بلوچستان 16.  لرستان 17.  شاهرود.

1945: در این سال از امنیت داخلی پانزده استان و شهر گزارش داده شده است است. 1. آذربایجان 2. فارس 3. کردستان 4. خراسان 5. خوزستان 6. اصفهان 7. کهکیلویه 8. مکران 9. بختیاری 10. مازندران 11. بلوچستان 12. گیلان 13. گرگان 14. شیراز 15. همدان.

ستون پنجم:امل گزارشهایی است با عنوان آنها Railway (راه آهن)، Iranian State Railways (راه آهن دولتی ایران)، transport (حمل و نقل)، Caucasus Railway (راه اهن قفقاز)، Routes (مسیرها).

ستون ششم: شامل گزارشهایی است که عنوان Press(مطبوعات) و Communications(ارتباطات).

ستون هفتم: شامل گزارشهایی است با این عنوان: Post(پست)، Census(سرشماری)، Legal(حقوقی-قانونی-شرعی)، Censorship(سانسور)، Hospital (بیمارستان)، Medical(پزشکی)، Public opinion(عقیدۀ عمومی)، National Child Welfare Association(انجمن ملی رفاه کودکان).

ستون هشتم: شامل گزارشهایی است با این عنوان:

Economic(اقتصادی)،Financial(مالی)، Currency(واحد پول)،Irrigation projects(پروژههای آبیاری)،Agriculture(کشاورزی)، Industry(صنعت)، Economic  Situation(وضعیت اقتصادی)


1. شاه و خانوادة سلطنتی

بیشترین گزارش پس از موضوع نیروهای ایران و ارتش، در سال 1941- 1940م. مربوط به شاه و خانوادة سلطنتی است. این مطلب نشان میدهد که در این 2 سال، شاه و خانوادة سلطنتی از مهمترین موضوعات برای دولت انگلیس و بولارد بودهاند. باید توجه داشت که جنگ دوم جهانی در 1940م. آغاز شده بود و ایران در 1941م. به اشغال متفقین در آمد و شاه ایران به نفع پسرش استعفا داد. بنابر این، آگاهی از عقاید، تفکرات و نظریات شاه و خانوادة او در بارة جنگ و مهمتر از آن انگلیس و به طور کلّی امور بین المللی، برای دولت انگلیس مهم بوده است. 

در سال 1942م.از شمار گزارشهای بولارد در بارة شاه و خانوادة سلطنتی سخت کاسته میشود و پس از سال 1942م. هیچ گزارشی با این عنوان در فهرست گزارشهای محرمانة بولارد نیست و اگر هم جایی از شاه و خانوادة او گزارشی ارسال شده، در ذیل عنوانهای دیگر است. در واقع، پس از اشغال ایران انگلیس لزوم چندانی برای توجه به شاه و خانوادةاو نمیدید و مراودات با مقامات ایرانی صورت میگرفت. این گزارشها بیشتر شامل این موضوعات ساده است: "جناب اعلیحضرت همایونی،شاه و خانوادة سلطنتی به اقامت خود در کاخهای سلطنتی در تهران ادامه میدهند" (Bullard,December17.1940:219). یا: «جشن بیست و دومین سالروز تولد جناب اعلیحضرت ولیعهد همایونی،در تاریخ 26 اکتبر در سرتاسر کشور برگزار شد و برای اولین بار به عنوان یک روز تعطیل رسمی تعیین و اعلام گردید.» (Ibid).در گزارش، به روحیة محمدرضا شاه و مسائل شخصی او اشاره شده است: "در روز 27 اکتبر همسر ولیعهد، شاهزاده فوزیه صاحب دختر شد. از زمان ازدواج ولیعهد با ملکة فوزیه این اولین بچة آنها بود. میگویند شاه از این مسأله خیلی مأیوس و ناخوش است،اما با این وجود،ملکة فوزیه را با کمربند مجللی از نقش خورشید آراسته نمود، نقشی که فقط در خور شأن اعضای خانواده سلطنتی است.دکتر Hammerschlag(آلمانی- یهودی)، متخصص معروف زنان و زایمان در بیمارستان رضاشاه مشهد،نیز در کاخ حضور داشت. طبق فرمان شاهنشاه اسم کودک را شهناز گذاشتند." (Ibid).

2. امور ایران

امور ایران در سالهای 1941- 1940م. در درجة سوم تعداد گزارشات و اهمیت قرار دارد، اما از سال 1942م. به بعد به جز سال 1943م. در درجۀ دوم است.ایران پس از خروج رضا شاه سخت آشفته و درهم ریخته شد. سالهای اول حکومت محمد رضا شاه از نظر دولتهای کوتاه مدت، گستردگی مطبوعات و احزاب و دستهبندی مختلف یکی از دورههای خاص در تاریخ سیاسی ایران است. به عنوان نمونه،درگیری دولت و حزب توده، خود نشانهای است از وضعیت ایران در سالهای نخست دورة پهلوی دوم، زیرا حزب توده فعالترین گروه سیاسی در آن سالها بود: «لایحه اعمال قانون نظامی به کارکنان دولت و کارگران کارخانجات،سبب ایجاد فشار و حمله به نخستوزیر از طرف توده شده است و او را ضعیف، مرتجع، ابزار دست صاحبان سرمایه و دشمنان و مخالفان استقلال ایران خواندهاند. یکی از نمایندگان توده اخطاری مبنی بر قصد استیضاح دولت در انتصاب اخیر رضا افشار به عنوان استاندار اصفهان مطرح کرده است. چنین ادعا شده است که او کفایت لازم را برای منصب استانداری ندارد، زیرا از سوی یک دادگاه مدنی محکوم شده است. انتظار میرود دولت از این استیضاح جان سالم به در ببرد.گزارش دادهاند که در شیراز از شاه استقبال خوبی به عمل آمده است و او قصد دارد اقامت خود را تمدید کند. اکنون قرار است او در پانزده می آنجا را ترک کند. برادران ناصر قشقایی، یعنی محمدحسین و خسرو، از وی پذیرایی کردهاند. هر چند که البته خود ناصر آنجا نبوده است.نمایندگان کارگران آسیاب در اصفهان فعلا تسویه حساب شدهاند. موافقت گردیده است که عضویت در اتحادیة کارگری بدون محدودیت باشد و مقرر گردید که اعتصابکنندگان به کار خود برگردند و کارگرانی که اخیراً [بنا به درخواست حزب توده] از کار اخراج شده اند بر سر کارشان برگردند و دوباره استخدام شوند،دیگر درون کارخانهها هیچ تبلیغاتی صورت نگیرد و اینکه نزاعهای میان کارفرمایان و کارگران توسط کمیتۀ ویژهای مستقل از استاندار اصفهان و نمایندگان وزارتخانههای عدلیه و صنعت و تجارت حل وفصل گردد» (Bullard,May25.1944:267).

بولارد توجه خاصی به مقامات ایران داشت: چه کسانی طرفدار انگلیساند و چه کسانی نیستند: «... احمد قوام نه فردی بیطرف نه طرفدار انگلیس بود، در بین دولتمردان قدیمی ضددربار تواناترین،زیرکترین،ماهرترین،جسورترین،جاهطلبترین و مقتدرترین فرد شناخته میشد...»(آبراهامیان،222:1393)

از لابه لای این گزارشها میتوان سیمای روشنتری از حیات سیاسی در ایران آن روزها به دست آورد.

3. نیروهای ایران و ارتش

در سالهای سلطنت رضاشاه، نظام جدیدیپایهگذاری شد و وی پس از رسیدن به سلطنت در سال 1304ش. با ایجاد و تقویت ارتش نوین،بوروکراسی دولتی و پشتیبانی دربار، در جهت تثبیت قدرت خود گام برداشت. رضاشاه به ارتش مدرن به عنوان پایة اصلی نظام جدید خود تکیه کرد و بسیاری از درآمدهای مملکت خرج پیشرفت ارتش میشد؛ به طوری که بودجة سالانةکشور از سال 1304 تا 1320ش. بیش از پنج برابر رشد یافت و شمار افراد نیروهای مسلح از پنج دیویزیون، یعنی در مجموع 40 هزار نفر،به هیجده دیویزیون یعنی 127 هزار نفر رسید. ارتش رضاشاه با نیروی هوایی کوچک،هنگ مکانیزه شامل 100 تانک و چند کشتی جنگی در خلیج فارس تکمیل شد. وی علاوه براینکه بسیاری از فارغ التحصیلان ممتاز دانشکدههای نظامی را به آکادمیهای نظامی اروپایی فرستاد،پسران خود به ویژه محمدرضا را چنان تربیت کرد که از نخستین و بهترین افسران نیروهای مسلح باشند(همان،1377: 170-169).

بولارد در اولین ماههای سلطنت محمد رضاشاه در بارة ارتش چنین گزارش داده است: «... شاه به افسران دل بسته است،ارتش را کاملا اداره میکند و بنابراین عنوان و قدرت واقعی بزرگ ارتشتاران را به دست آورده است...». به نوشتة او شاه خواهان ارتشی نیم میلیونی است و بر این نظر است که مردم آرمانی ندارند و او میخواهد از طریق ارتشی بزرگ، آنها را به سوی آرمانی هدایت کند (همان،219:1393).

بنابراین، حکومت پهلوی نوعی حکومت نظامی بود و دولت انگلیس و شخص سر ریدر بولارد به هیچ وجه از این موضوع غفلت نداشتهاند؛ به ویژه در سالهای 1941-1940م. که متفقین در تدارک اشغال ایران بودند. به همین سبب است که در این 2 سال، بیشترین گزارشهای بولارد در بارة امور داخلی ایران به همین موضوع اختصاص یافت.این گزارشها در سال 1942م. در ردیف سوم و در سال 1943م. در ردیف دوم گزارشهاست و در سال 1945 - 1944م. باز به ردیف سوم بازمی گردد. بولارد گویی لحظه به لحظۀ تدارکات و آمادگیهای ارتش ایران را رصد میکرد: رژههای تمرین هر روز به منظور آمادگی برای برگزاری مراسم رسمی سالانة سان در 22 فوریه، یعنی سالروز کودتای نیروهای ارتش سلطنتی در تهران، در حال انجام است. میگویند که مراسم امسال در مقیاس بزرگتری از همیشه برگزار خواهد شد.سرهنگ محمد باقر هوشمند افشار و سرهنگ حسین سلجوقی اکنون در شهر سامسون ترکیه به سر میبرند. مأموریت آنها در رابطه با ارسال سلاحها و مهمات ساخت آلمان از طریق ترکیه، سوریه و عراق میباشد.جناب اعلیحضرت همایونی، شاه به جای افزایش مواجب افسران، با افزایش مبلغ بیشتری در آغاز سال آینده موافقت کرده است.سربازخانههای یک پادگان پنج هزار نفری در بندر پهلوی در حال احداث است؛ این پادگان یکی از تیپهای زرهی لشکر ششم(گیلان) را تشکیل میدهد.

سربازان ذخیره برای گذراندن یک دورۀ آموزشی یک ماهه به شرح زیر فراخوانده خواهند شد:

دستة 1295(1917) در تاریخ 16 آوریل

دستة 1293(1915) در تاریخ 18می

دستة 1291(1913) در تاریخ 17 ژوئن 

دستة 1289(1911) در تاریخ 18 جولای

دستة 1286(1908) در تاریخ 18 آگوست

این رویه همانند سال قبل خواهد بود.» (Bullard,May8.1941:343) 

4. امنیت داخلی

در بارة امنیت داخلی در سال 1940م.گزارش داده نشده است و در سال 1941م. هم در کمترین میزان گزارش قرار میگیرد. از سال 1942م.شمار گزارشها در این باره افزایش مییابد. بالاترین شمار گزارش مربوط به سالهای 1945- 1942م. است: در 1942م.، 164 بار از این موضوع یاد شده است. این گزارشها به صورت شهری و استانی است و بیشترین شمار گزارشها به استان فارس و استانهای مرزی مثل آذربایجان، کردستان و خراسان مربوط میشود. به فارس به عنوان کرانة خلیج فارس و کردستان در غرب ایران و آذربایجان، نزدیک اتحاد شوروی به طور خاصی توجه شده است. بولارد از جمله در گزارشی در بارة آذربایجان نوشته است:

«سرکنسول اعلیحضرت در تحلیل موقعیت کردها در آذربایجان غربی برآورد که به عقیدۀ او روسها اکنون در حال ترغیب کردها علیه فارسها نیستند،لکن قطعا در اندیشۀ ترغیب فارسها هم برای خلع سلاح کردها یا تحت سلطه درآوردن مجدد آنها با توسل به زور نیستند. ظاهراً آنها در حال تلاش برای حفظ توازن میان فارسها و کردها هستند و از نفوذ خود برای حفظ نظم بهره میگیرند. کردها بیدار شدهاند و از واکنش امیدهای قبلی خود مبنی بر حمایت از جانب روسها و نیز گرفتاریهای اقتصادی رنج میبرند. شاید رهبران آنها دارند درک میکنند که دیگر نه میتوانند قبایل را کنترل کنند و نه انسجام و اتحاد در هدف را تأمین کنند. ظاهرا این فرصت بسیار مساعدی برای حل و فصل عادلانه و معقول توسط حکومت ایران است، اما جای تردید است که آیا آنها توانایی استفاده از این فرصت را دارند» (Bullard,February17.1943:16).

5. راه آهن و حمل و نقل

موضوع راه آهن در ایران یکی از پرسابقهترین مسائل تاریخ معاصر ایران است: از کشمکشهای روس و انگلیس و قراردادهای مربوط به ساخت راه آهن در ایران تا نزاع بر سر اینکه خطوط راه آهن شمالی- جنوبی باشد یا شرقی- غربی. در یک صد سالة اخیر تاریخ ایران، گزارشهایی در این باره در دست است و بولارد در مدّت6 سال مأموریت، گزارشهای مربوط به آن را پی در پی فرستاده است.اهمیت این مسأله سر در جنگ و اشغال ایران وکمک رساندن متفقین از راه ایران به شوروی داشت، با این همه، این موضوع نسبت به موضوعهای دیگر در آخرین درجة اهمیت و شمار گزارشات قرار میگیرد. 

6. مطبوعات و ارتباطات

در سلسله مسائل مهم این دوره، در 2 سال اول، شمار اندکی گزارش در دست است، اما در سالهای بعد،به سبب حضور نیروهای متفقین در ایران شمار گزارشها و اهمیت آن نسبت به دو سال اول افزایش مییابد. از جمله در سال 1940م. بولارد گزارشی در این باره فرستاد: «یکبار دیگر مطبوعات ایران با انتشار تلگرافهای خبری آلمان نشان دادند جانبداری ناخالصی دارند. تلگرافهای هاواس و رویترز اغلب ناقص هستند و قبل از انتشار قطع میشوند.» (Bullard,March20,1940:149).

7. مسائل اجتماعی

هرچند که گزارش در بارة مسائل اجتماعی، نسبت به گزارش در بارة مسائل دیگر کمتر است،اما هر سال گزارشهایی به این موضوع اختصاص داده شده است. در 2 سال اول، شمار کمتری گزارش در این زمینه در دست است،اما سالهای بعد افزایش مییابد. گزارش زیر شامل سرشماری است و در تحلیل مردمشناسی و جمعیتشناسی ایران در آن دوره اهمیت بسیار دارد:

«نتایج سرشماری اصفهان تا شعاع 6 کیلومتری تا 27 دسامبر 1940 به شرح زیر است:

مردان.......................104505

زنان........................100093

خانواده.................47230

جمع.....................204598» (Bullard,February21.1941:330).

همچنین گزارشهای بولارد در باب مسائل بهداشتی نیز در همین دسته جای میگیرند:

«بیمارستانهای زیر تکمیل شدهاند یا در حال ساخت و ساز هستند در استانهای:

زنجان 32 تخت. کازرون 20 تخت. اصفهان 100 تخت.» (Ibid).

از جمله گزارشهای مهم بولارد شرحی است که از شورش کارگری در اصفهان به دست میدهد:«...کارخانهداران از اینکه کارگران به اشخاص مهمی مثل آنان بیاحترامی کرده بودند،خشمگین بودند... آنها همچنین از اینکه کارگرانشان شعارهای خارجی مانند برابری سر میدادند عصبانی بودند...»(آبراهامیان،253:1393) .

8. مسائل اقتصادی

از مسائل اقتصادی، مانند موضوع امنیت داخلی، در 2 سال اول گزارشی در دست نیست، اما از سال 1942م. به بعد شمار گزارشها در این زمینه افزایش مییابد. به طور کلی مسائل اقتصادی در درجة چهارم شمار و میزان گزارشات قرار میگیرد. 

احتکار گندم از جمله مسائلی است که بولارد در دورۀ اشغال ایران به آن توجه داشت:

«با توجه به رویکرد سابق از برداشت محصول و آزادی احتکار گندم،یک کاهش ناچیزی در برخی از قیمتها به ویژه در گندم و شکر به وجود آمده است» (Bullard,June15.1942:519).

به طور کلی، بولارد بر اساس اتفاقات و حوادث ایران برای دولت متبوع خود گزارش میفرستاد و نقش شخص وی را به عنوان سیاستمداری کهنهکار که در سطح جهان و خاورمیانه سمتهای مختلفی داشته است، نمیتوان نادیده گرفت. وی در بیشتر گزارشات محرمانه به وزارت امور خارجه تنها راوی حوادث و رخدادها نیست، بلکه فراتر از آن، آراء و نظرات و راهکارهای خود را هم ارائه کرده است.

بررسی و تحلیل گزارشهای بولارد در بارة امور خارجی ایران

عمدهترین موضوعات گزارشهای سر ریدر بولارد در بارة روابط خارجی ایران را میتوان به چند دسته تقسیم کرد: 1. منافع و امور بریتانیا 2. منافع و امور شوروی 3. منافع و امور آلمان 4. منافع و امور آمریکا 5. منافع و امور دیگر کشورهای اروپایی 6. منافع و امور کشورهای آسیایی 7. منافع و امور کشورهای آفریقایی.

		سال

		منافع و امور بریتانیا


		منافع و امور شوروی


		منافع و امور آلمان


		منافع و امور آمریکا


		منافع و امور سایر کشورهای اروپایی


		منافع و امور کشورهای آسیایی


		منافع و امور کشورهای آفریقایی




		1940

		14

		16

		23

		11

		28

		13

		4



		1941

		21

		16

		20

		5

		28

		14

		1



		1942

		16

		36

		1

		14

		43

		11

		1



		1943

		14

		43

		-

		15

		18

		9

		1



		1944

		14

		46

		-

		14

		22

		6

		2



		1945

		23

		31

		-

		17

		25

		14

		1





جدول(2) بسامد عناوین گزارشهای سر ریدر بولارد در باره روابط خارجی ایران

بر اساس:(IRAN POLITICAL DIARIES 1881-1965)

1.منافع و امور بریتانیا

توجه به منافع و امور بریتانیا یکی از وظایف اصلی سرریدر بولارد در ایران بوده است و او در مدت6 سال مأموریت، به صورت پی در پی گزارشهایی در این باره فرستاده است: در سال اول ردیف سوم،گزارشها،سال دوم ردیف اول شمار گزارشها،در سال 1942 و 1944 و 1945م. ردیف دوم شمار گزارشها و در سال 1943م. ردیف سوم شمار گزارشها. از این گزارشها دو نکته کلی به دست میآید: یکی توجه دولت انگلیس و شخص بولارد به منافع و امور بریتانیا و دوم، توجه به منافع و امور کشورهایی که در برخی از سالها از پرداختن به منافع و امور بریتانیا مهمتر بودهاند، مانند این نمونه:

«شرکت خطوط هوایی خارجی بریتانیا افتتاح شد. یک هفته خدمات بین قاهره و تهران ادامه خواهد داشت.هواپیماها دوشنبه خواهند رسید و چهارشنبه تهران را ترک میکنند. امید است که حکومت شوروی یک خدماتی بین تهران و روسیه ایجاد کند».

«آقایهاریسون، هیئت مدیره تأمین اصفهان برای بررسی فرصتهای شرکتهای اسلحه و مهمات در ایران به تهران آمد.» (Bullard,December6.1941:411).

2.منافع و امور شوروی

در جنگ جهانی دوم، هر چند روس و انگلیس برای از بین بردن هیتلر به ناچار متحد شدند، اما هیچ وقت رقابت میان آنها در ایران و دیگر نقاط جهان از میان نرفت. پس از حملۀ آلمان به شوروی در سال 1941م. و اشغال ایران و کمک متفقین به شوروی از راه ایران،توجه به منافع و امور شوروی در ایران افزایش یافت، تا جایی که بیشترین شمار گزارش سال 1942م. به بعد مربوط به شوروی است:

«مقام قابل اعتمادی بیان داشته که شوروی برای پرداخت کرایة راه آهن و هزینه حمل و نقل آلمان، بر دلار آمریکا اصرار دارد.

وابسته نظامی ترکیه معتقد است که شوروی یکبار دیگر نیروهای خود را در قفقاز متمرکز کرده است.

کارکنان ایرانی به تدریج از انجمن شیلات دریای خزر ایران- شوروی با اتباع شوروی در حال جایگزین شدن هستند.» (Ibid,October30.1940:207).

«اگرچه روسها با یک پادگان ایرانی در تبریز موافقند، اما آنها امتناع خود را از نیروهای ایرانی در رضائیه حفظ کردهاند. به نظر میرسد آنها به وزیر جنگ ایران اشاره کردهاند چون که آنها به ترکها مشکوک هستند در نتیجه میخواهند هیچ نیروی نظامی در امتداد مرزهایشان نباشد» (Bullard,April9.1942:490)

3. منافع و امور آلمان

دولت ایران در دورۀ رضاشاه برای کاهش یا از بین بردن نفوذ روس و انگلیس در ایران،در پی قدرتی ثالث بود و این قدرت ثالث، آلمان شناخته شد. رضاشاه با توجه به نتایج سیاسی چنین خط مشیای،به نحو روزافزونی در پی توسعۀ اقتصادی آلمان در ایران بود. انگلیسیها از آغاز، فعالیت آلمانیها را زیر نظر گرفتند،اما تا اواسط دهة 1930م. هنوز احساس نمیشد که منافع بریتانیا در ایران مورد تهدید قرار گرفته باشد. از نظر انگلیسها آلمانیهامیکوشیدند تا حد امکان، در حوالی مرزهای شوروی مواضع خود را مستحکم کنند. بنابر این، در برابر گرایش به آلمان در ایران، سیاست بیطرفی اتخاذ کردند. انگلیس حتی دستیابی آلمان را بر مواضعی که در گذشته از آنِ شوروی بود، با دیدة رضایت مینگریست(زرگر،1372: 379-351).با افزایش فعالیتهای اقتصادی آلمان و حضور گستردة عوامل آنها در ایران، به ویژه از سال 1936م. به بعد، توجه مقامات بریتانیا در ایران برانگیخته شد. برای اولین بار، سفیر بریتانیا در ایران،نچبال- هاجسن در گزارش 3 اکتبر 1935م. توجه وزارت امور خارجة بریتانیا را به دامنة نفوذ آلمان در ایران،به ویژه در زمینة امور بازرگانی جلب کرد. وی هشدار داد که اگر چه نفوذ آلمان در ارتش و تشکیلات اداری ایران ناچیز است، اما بعید نیست که بریتانیا روزی هم شاهد حضور هیئتی نظامی از آلمان در ایران باشد و بیتردید آلمانیها برای کسب منافع خود از هیچ فرصتی صرفنظر نخواهند کرد. هاجسن هشدار داد که بنابر شواهد و قرائن، از سال 1935م. به بعد تبلیغات آلمان در خاورمیانه دوباره رونق گرفته است و تصور میکند که در آینده نیز فعالیت آلمانیها در ایران افزایش یابد (همان،379:1372).

با آغاز جنگ جهانی دوم، توجه به فعالیتهای آلمان بیشتر شد، به طوری که در سال1941-1940م. بیشترین گزارش در بخش روابط خارجی ایران به منافع و امور آلمان مربوط بود.

 از سال 1941م. به بعد و با اخراج بیشتر آلمانیهای مقیم ایران، شمار گزارش در بارة منافع و امور آلمان سخت کاهش یافت و در نتیجه، از سال 1943م. به بعد هیچ گزارشی از منافع و امور آلمان داده نشد. این نمونهای از گزارش در بارة کاهش حضور آلمانیها در ایران است:

«از ماه گذشته فعالیت آلمانها در ایران کمتر شده است. صحبتی در مورد ستون پنجم در ایران وجود ندارد و به نظر میآید که آلمانیها دستور اکید دریافت کرده اند که نشان دهند آنها علاقهمندان واقعی فعالیت تجاری در ایران هستند، این تجاری بودن خیلی قوی است. سفارت آلمان رسماً از مقامات ایرانی همچنین کشورهای بیطرف خواسته که تحت حمایت آنها بروند. ارسال لیستهایی به آنها برای همه نوع کالایی که نیاز دارند و قول داده به سرعت از آنها (خواروبار) با نرخ متوسط حمایت کند.پس از سخنرانی مولوتوف، دوباره فعالیت سیاسی آلمان رو به افزایش است» (Bullard,October3.1940:195)

4. منافع و امور آمریکا

آمریکا در نیمه اول قرن بیستم میکوشید در منطقۀ خاورمیانه و ایران نفوذ کند. در جنگ جهانی دوم هر چند آمریکا قبل از حملۀ پرلهاربر جزء کشورهای متخاصم نشده بود،اما خود را برای حضور در منطقۀ خاورمیانه آماده میکرد. بر پایه خاطرات بولارد در ایران، چرچیل در هشتم 1941م. (حدود هشت ماه قبل از حادثة پرلهاربر) به رئیس روابط خارجی هند چنین نوشت: «...ما باید کاملا از وضع بندر بصره مطمئن باشیم، چون آمریکاییها مشتاقاند که از تأسیسات موجود در این بندرگاه برای امر کمک رسانی مستقیم استفاده نمایند...». 

پس از اشغال ایران به دست متفقین، حضور آمریکاییها در ایران بیشتر شد:«...ارتش آمریکا بعد از انگلیس و شوروی وارد ایران شد به مثابه قسمتی از ارتش انگلیس در ایران عمل میکرد،با اینکه پرسنل جنگی و عملیاتی نداشت و صرفا برای خدمات فنی در ایران حضور پیدا میکرد. مع هذا کاملاً نشان میداد که آمریکا قصد کرده است از سیاست انزواطلبی خود بیرون بیاید و به خصوص در منطقه خاورمیانه حضور فعالی داشته باشد. اولین آثار خروج آمریکا از انزوای سیاسی در سال 1941م. در ایران پدیدار شد. علت این بود که در اوائل جنگ دوم سیاست آن کشور برمبنای تقویت آمریکا در مقابله با پیش آمدها و حمایت از انگلیس در مواقع بحرانی قرار گرفت و اتخاذ این سیاست نیز مرهون قانون «وام و اجاره» بود. آمریکا این قانون را فقط به این جهت وضع کرد که اعتقاد داشت کمک به دشمنان دول محور برای دفاع از خودشان،نوعی دفاع از ایالت متحده محسوب میشود...»(Bullard,1961:235).

در سالهای 1321-1320ش. رقابتهای انگلیس و آمریکا برای دستیابی به امتیازات اقتصادی در ایران، میان آنان بدگمانیهاییپدید آورد؛مثلاً وقتی علی سهیلینخست وزیر اعلام آمادگی کرد تا برای گفتوگو دربارة یک پیمان بازرگانی به واشنگتن برود و برای مهار قیمتها قدرت بیشتری به میلسپو داده شود،بولارد ناخشنود شد و سهیلی برای اطمینان خاطر بولارد و اینکه دوستی با آمریکا آسیبی به منافع انگلستان وارد نخواهد کرد،امتیازی نفتی و مذاکره با یکی از شرکتهای انگلیسی را مطرح کرد(آبراهامیان،226:1392).

 دو گزارش زیر از نفوذ بیش از پیش آمریکاییها در این دوره خبر میدهد:

«مطبوعات در حال اجرای یک کمپین قوی در حمایت از تعامل مستشاران آمریکایی، به ویژه برای امور مالی و آموزش و پرورش هستند. آمریکا اخیرا موضوع بسیاری از مقالههای چاپلوسانه شده است.»(Bullard,June25.1942:528). یا: «با توجه به گزارش مطبوعاتی فارس، سرتیپ بسون از فرماندهان خلیج فارس در قدردانی از او بابت همکاری اش با مقامات ایرانی در بهرهبرداری از راه آهن ایران پیشکشی با یک نشان توسط شاه به او داده شد(Bullard,June5.1945:578).

5.منافع و امور دیگر کشورهای اروپایی

توجه به منافع و امور دیگر کشورهای اروپایی در ایران نیز برای دولت انگلیس مهم بود؛چه آنها که طرفدار متفقین بودند و چه آنها که در گروه متحدین جای میگرفتند. اهمیت این موضوع برای دولت انگلیس بعد از اهمیت منافع و امور آمریکا قرار میگرفت. به عنوان نمونه، لهستانیها که در جنگ دوم جهانی از بیشترین مهاجران به ایران بودند، در گزارشهابه خوبی مدنظر سرریدر بولارد قرار داشتند:

«پراکندگی لهستانیها در ایران تا 10 می به قرار زیر بود:

نظامی:





پهلوی       
  تهران          اهواز

مردها 400(Rear party)              1143              11466 

زنان 

  ....                         1206               11    

بچهها

 ....               
     ....                   ....     

جمع کل: 14226

غیرنظامی:

مردها

.....

1703

......

زنان

.....

5677

......

بچهها

.....

3406

......

در بیمارستان تهران:446 مرد» (Bullard,May30.1942:512).    

6.منافع و امور کشورهای آسیایی

بولارد هر ساله گزارشی از منافع و امور چند کشور آسیایی فرستاده است و در همۀ سالها، گزارشهایی از منافع و امور کشورهای خاورمیانه در آسیا، ترکیه و عراق ارائه داده است:

«منافع ترکیه

با توجه به یک گزارش مطبوعاتی که هنوز از منابع کنسولی تأیید نشده است،کنسولگری ترکیه در رضائیه به یک کنسولگری کل تبدیل شده است.» (Bullard,May25.1945:569).

«منافع عراق

عبدالرحمن فلاحی،دبیر اول سفارت عراق در آنقره به کنسولگری عراق در کرمانشاه منصوب شده است.» (Ibid,June2.1942:515).

7. منافع و امور کشورهای آفریقایی

مصر از میان کشورهای آفریقایی، تنها کشوری است که بولارد در این 6 سال گزارشی در بارة آن فرستاده است، البته جز سال 1944م. که در بارة حبشه نیز در کنار مصر گزارشی موجود است.

«منافع مصر

در محافل مصر جناب یوسف ذوالفقار پاشا، سفیر مصر اظهار داشته در انتظار است که دوباره به پستش برگردد. شایعاتی وجود دارد که ولیعهد و فوزیه در این تابستان اقدام به دیدن از مصر میکنند.»(Ibid,April,9.1940:154).

نتیجه

انگلیساز نقشو جایگاه ایران در سطح خاورمیانه، هنگام جنگ جهانی به خوبی آگاه بود و به همین سبب، سیاستمداری زبده و کارکشته را که در سطح جهان به خصوص در منطقۀ خاورمیانه سابقة خدمت داشت، برای ایران برگزید: سر ریدر بولارد انقلاب ترکهای جوان ترکیه را دیده بود،در سرکوب شورش 1920م. در عراق نقش داشت و سمتهای گوناگون در خاورمیانه و جهان را تجربه کرده بود. 

در گزارشهایی که بولاردبرای مدیران و مسئولان بالادست خود میفرستاد، به جزئیترین مسائل داخلی و روابط خارجی ایران میپرداخت: هر حادثهای را که کوچکترین ارتباطی با انگلیس داشت یا در آینده میتوانست داشته باشد، گزارش کرده و حتی غالباً راهکارهایی نیز به دولت انگلیس پیشنهاد میکرد.

در این گزارشها حوادث و اتفاقات آن دوره و مهمتر از آن نقشو جایگاه دولت انگلیس بیان شده است. گزارشهای بولارد را بایددر دو بخش امور داخلی و روابط خارجی ایران بررسی کرد و از این طریق، تا حدودی میتوان اولویتهای انگلیس را در سیاست خارجی به ویژه در خاورمیانه دریافت کرد.
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�. German Interests.German Affairsشمار گزارشهایی که در مورد منافع آلمان و امور آلمان بودهاند با هم جمع زده شده و حاصل آن در جدول آمده است.


�. United States Interests.United States Affairsشمار گزارشهایی که در مورد منافع ایالت متحده و امور ایالت متحده بودهاند با هم جمع زده شده و حاصل آن در جدول آمده است.


�. تعداد گزارشهایی که در مورد منافع و امور سایر کشورهای اروپایی بوده با هم جمع زده شده و حاصل آن در جدول آمده است. 


1940:در این سال منافع چهار کشور ایتالیا، فرانسه، لهستان و سوئد آمده است


1941: در این سال منافع چهارده کشور اروپایی آمده است. 1- ایتالیا 2- فرانسه 3- لهستان 4- چکسلواکی 5- هلند 6- مجارستان 7- یوگسلاوی 8- یونان 9- بلغارستان 10- رومانی 11- دانمارک 12- اتریش 13- بلژیک 14- نروژ


1942: در این سال منافع و امور یازده کشور اروپایی امده است. 1- لهستان 2- ایتالیا 3- فرانسه 4- مجارستان 5- بلغارستان 6- هلند 7- نروژ 8- بلژیک 9- سوئیس 10- چکسلواکی 11- یونان


1943: در این سال امور سه کشور لهستان، چکسلواکی و یونان آمده است.


1944: در این سال منافع و امور پنج کشور آمده است. 1- لهستان 2- فرانسه 3- یوگسلاوی 4- چکسلواکی 5- بلژیک.


 1945: در این سال منافع و امور هفت کشور اروپایی آمده است. 1- لهستان 2- فرانسه 3- چکسلواکی 4- یوگسلاوی 5- سوئیس 6- سوئد 7- واتیکان.


�. تعداد گزارشهایی که در مورد منافع و امور کشورهای آسیایی به غیر از ایران بوده است، با هم جمع زده شده و حاصل آن در جدول آمده است. 


1940: در این سال منافع و امور سه کشور ترکیه، عراق، ژاپن آمده است.


1941:در این سال منافع و امور چهار کشور ترکیه، عراق، ژاپن و چین آمده است.


1942:در این سال منافع و امور پنج کشور امده است.1- ترکیه 2- عراق 3- ژاپن 4- چین 5- افغانستان.


1943:در این سال منافع و امور چهار کشور ترکیه، عراق، چین، افغانستان آمده است.


1944:در این سال منافع و امور پنج کشور امده است. 1- ترکیه 2- عراق 3- چین 4- هند 5- سوریه.


1945:در این سال منافع و امور پنج کشور امده است. 1- ترکیه 2- عراق 3- چین 4- هند 5- کویت


�. تعداد گزارشهایی که در مورد منافع و امور کشورهای آفریقایی بوده، با هم جمع زده شده و حاصل آن در جدول آمده است. در تمام سالها فقط از منافع و امور مصر گزارش آمده است، به جز سال 1944 که هم مصر و هم حبشه بود.





