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  .)ش1320-1324(روابط ایران و آمریکا 

بر پایه اسناد

  

  1مرجان برهانی

  

  

چکیده

و میـان دو کشـور   مسـافت   دوريامـا   این آشنایی داشـتند،  با آمریکا از دیر باز ایرانیان کههر چند 

وقوع جنگ جهانی دوم و رسیدن دامنـۀ  . بودروابط دو کشور  ،مانعی بر سر راهرقابت روسیه و انگلستان

طرفی ایـران،   رغم اعالم رسمی بی متفقین، علی. اي مهم در روابط دو کشور پدید آورد آن به ایران، مرحله

هاي متفق، ارتش خود را وارد ایران کـرد و ایـن    آمریکا براي کمک به دولت. دندکشورمان را اشغال کر

تحلیلی و با اسـتفاده از   - مقاله حاضر با روش توصیفی. مسأله، باب مداخلۀ این کشور را در ایران گشود

ها در جنگ جهـانی دوم   اسناد آرشیوي، در پی پاسخ به این پرسش است که پیامدهاي حضور آمریکایی

هاي پژوهش، ایاالت متحده آمریکا در این برهۀ زمانی بـا کمـک    کشور ایران چه بود؟ بر اساس یافتهبر 

ا دول   مالی به ایران از طریق قانون وام و اجاره و نیز فرستادن مستشار مالی براي مساعدت و معاضدت ـب

ج اجتمـاعی و  متفق و ایران کوشش کرد، اما حضور ارتش این کشور در ایران آثاري چون هـرج و مـر  

  .اعمال غیرقانونی اقتصادي نیز در پی داشت

واژگانکلیدي  

آمریکا، جنگ جهانی دوم، روابطایران، 

                                               
  4/6/1494: تاریخ پذیرش مقاله    6/3/1394  :دریافت مقالهتاریخ 

  marjan.borhani62@gmail.comدانش آموخته دکتري تاریخ ایران اسالمی از دانشگاه شهید بهشتی. 1
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  مقدمه

اعتنـائی بـه پیمـان عـدم      ، ارتش نازي با بـی 1941ژوئن  22/ 1320تیر  1در 

، یورش بـه شـوروي را آغـاز کـرد و بـدین      )1939اوت  23/ 1318مرداد  31(تعرض 

طرفـی پایـان    هاي مودت و بـی  ترتیب بر جهانیان مسلّم شد که دورة احترام به میثاق

هـاي   ت کـه بـا تالقـی ارتـش    تهاجم آلمان از این جهت نیز اهمیـت داشـ  . یافته است

شـد و سـپس بـا     هاي نفت قفقاز تسخیر مـی  آفریقایی دول محور و ارتش روسیه، چاه

. شکسـت  قطع منابع انرژي و به ویژه تصرف هندوستان، قدرت انگلسـتان در هـم مـی   

دامنۀ خطر مشترك چنان وسیع بود که دولت روسیه و انگلیس بـا وجـود اختالفـات    

هاي دیرینه، بر آن شدند تا در یک جبهه، در مقابل  و رقابتعظیم عقیدتی و اقتصادي 

دولت انگلیس مایل بود به هر بهـایی، خطـوط ارتبـاطی    . ارتش مهاجم آلمان بایستند

میان خلیج فارس و مرزهاي شوروي را نگاه دارد و مهمات و وسائل جنگی مورد نیـاز  

 3در سـحرگاه  . هاد کـرد ارتش شوروي را فـراهم کنـد و بنـابراین، راه ایـران را پیشـن     

نیروهاي اشـغالگر شـوروي از شـمال و انگلـیس از      1941اگوست  25/ 1320شهریور

جنوب به سوي ایران سرازیر شدند و با غافلگیري ارتش نوپاي ایران، سرانجام تهران را 

پس از استقرار ارتش این دو کشور، آمریکا نیز براي حمایت از انگلـیس،  . اشغال کردند

ا به ایران گسیل داشت و تا پایان جنگ در کنار دول متفق در کشـور مـا   ارتش خود ر

هاي اخیر، توجه به تاریخ جنگ جهانی دوم و بررسی نتـایج   اگر چه در سال. باقی ماند

حاصل از آن روند رو به رشد داشته است، اما هنوز اسناد و مدارك بسیاري مربوط بـه  

تواند بر اوضاع ایران در دوره جنگ بزرگ  ایران در بایگانی مراکز اسنادي هست که می

در پژوهش حاضر با تکیه بر اسناد، نقش آمریکا طی . هایی بیفکند و پس از آن روشنی
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جنگ جهانی دوم در ایران و همچنین تحلیل آثار مثبت و منفی حضور این کشـور در  

در خصـوص موضـوع مـورد بحـث، از اسـناد موجـود در       . ایران بررسـی خواهـد شـد   

تـرین منبـع در    متقـدم . هاي دولتی ایران به اندازة کافی اسـتفاده نشـده اسـت   آرشیو

، نوشـتۀ آرتـور میلسـپو مستشـار     "ها در ایـران  آمریکایی"خصوص این موضوع، کتاب 

مؤلف از نزدیک با وقایع این دوره در تماس بوده و ازین رو . مالی آمریکا در ایران است

از دیگـر  . در این برهۀ زمانی به دست داده استگزارش دقیقی از روابط ایران و آمریکا 

تـاریخ مسـتند روابـط دو جانبـه ایـران و      "توان به اثر ارزشمند آلن نانز  ها می پژوهش

نویسنده این کتاب را با توجـه بـه اسـناد موجـود در     . اشاره کرد"ایاالت متحده آمریکا

. خاصـی دارد آرشیوهاي ایاالت متحدة آمریکا نگاشته اسـت و از ایـن جهـت اهمیـت     

هاي جنـگ جهـانی دوم اختصـاص داشـته      نگاري ایران معاصر به سال بخشی از تاریخ

 ةتاریخ روابط ایران و ممالک متحد": توان به این آثار اشاره کرد است و از آن جمله می

نوشـتۀ   "1300- 1340روابط سیاسی ایـران و آمریکـا   "نوشتۀ رحیم رضازاده، "آمریکا

  .اثر ابراهیم سنجر "آمریکا در ایراننفوذ "آبراهام یسلسون و

  

  پیشینه روابط ایران و آمریکا

وزدهم مـیالدي و      سابقه روابط ایران و ایاالت متحدة آمریکا، به نیمـۀ قـرن ـن

امیرکبیر در نظر داشت تا با توسعۀ روابط . گردد اوایل سلطنت ناصرالدین شاه باز می

را از دایرة انحصار مناسـبات بـا   خارجی ایران با دیگر کشورهاي مغرب زمین، کشور 

روسیۀ تزاري و انگلستان خارج کند؛ از این رو، به برقراري روابط سیاسی بـا ایـاالت   

در پی همین سیاست بود که ). 88- 89: 1350رضازاده،. (اندیشید متحدة آمریکا می
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حاجی میرزا احمدخان، نمایندة ایران در استانبول با وزیر مختار آمریکا در عثمـانی  

زاکـاري  . در خصوص برقراري روابط و عقد قرارداد میان دو دولت وارد مـذاکره شـد  

رئیس جمهور وقت آمریکا از این پیشنهاد استقبال کرد و نتیجۀ مذاکرات به  1تایلور

منجر شد، امـا یـک   . م1851./ ق1268امضاي عهدنامۀ مؤدت و کشتیرانی در سال 

ز مقــام صــدارت عــزل گردیــد و بــا مــاه پــس از انعقــاد ایــن عهدنامــه، امیرکبیــر ا

هاي انگلستان، مبادلۀ عهدنامه به جایی نرسید و پس از چنـدي، موضـوع    کارشکنی

فرخ خان امـین  . م1856در سال ). 1368:18سنجر، (به محاق فراموشی فرو رفت 

الملک سفیر ایران در پاریس، در استانبول با وزیرمختـار آمریکـا در دربـار عثمـانی     

هـایی   و پس از این جلسه به نمایندگی از سوي دولت ایـران، عهدنامـه  ا. مالقات کرد

همچون معاهدات مؤدت و بازرگانی با وزیرمختار آمریکا منعقد ساخت که قبالً هم با 

مـتن قـرارداد   . چنین معاهداتی با کشورهاي فرانسه، بلژیک و اسپانیا برقرار شده بود

سید و این، نخستین قرارداد رسـمی  هاي ایران و آمریکا ر به سرعت به تصویب دولت

  ).54: 1388خداوردي، (شود  میان دو کشور محسوب می

هاي وقت ایران تصمیم گرفتنـد بـراي    پس از استقرار حکومت مشروطه، دولت

. م1911./ق1329در سـال   .اصالح امور اقتصادي از مستشاران خارجی استفاده کننـد 

. دولت وقت ایران، از آمریکا خواست تا کارشناسان امـور مـالی بـه ایـران گسـیل دارد     

ایاالت متحدة آمریکا نیز گروهی متخصص امور مالی را به سرپرستی مورگان شوسـتر  

به ایران فرستاد و به عنوان مشاور امور مالی حکومت و رئیس خزانۀ دولتـی منصـوب   

هاي انگلیس و روسیه در ایران، ادامۀ فعالیت براي شوسـتر   بب کارشکنیشد، اما به س

                                               
1. Zachary Taylor
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پـس از جنـگ جهـانی اول، نقـش     ). 20: همـان (مقدور نبود و او تهران را ترك کـرد  

 در چنـین ایـامی،  ). 18:1378آلـن نـانز،   (تر بود  ایاالت متحدة آمریکا در ایران نمایان

ولت ایران را به حضور در جبهۀ متفقین با سمت وزیرمختاري به ایران آمد و د 1کادول

. م1919ها به سبب مخالفت با قرارداد  آمریکایی). 184:1383یسلسون، (تشویق کرد 

و حمایت از ایران در کنفرانس صلح ورساي، محبوبیت چشمگیري در ایران به دسـت  

قوام السـلطنه، مـذاکرات محرمانـه را بـا نماینـدگان شـرکت نفـت آمریکـایی         . آوردند

ایـن  . اندارد اویل در بارة اعطاي امتیاز نفت پـنج ایالـت شـمالی ایـران آغـاز کـرد      است

به امضاء قراردادي منتهی شد کـه بـه    1921نوامبر  20/ 1300آبان  29مذاکرات در 

برداري از نفت شمال ایران به مدت پنجاه سـال بـه    موجب آن، امتیاز استخراج و بهره

وراي ملـی بالفاصـله در همـان روز ایـن     مجلـس شـ  . شـد  شرکت آمریکایی واگذار می

هوشـنگ  (هاي دیگر جلـوگیري کنـد    هاي دولت قرارداد را تصویب کرد تا از کارشکنی

وروي و با این همه، امضاي قـرارداد مـذکور بـا اعتـراض شـ      ،)12- 13: 1368مهدوي، 

دادند نتوانند از طریـق ایـن اعتـراض     ها که احتمال می انگلیسی. انگلیس رو به رو شد

در . ري از پیش ببرند، تصمیم گرفتند در بارة نفت شـمال بـه تـوافقی دسـت یابنـد     کا

کـاردار آمریکـا در تهـران، قـرارداد میـان شـرکت نفـت         1922فوریـه  / 1300بهمن 

استاندارد اویل و شرکت نفت ایران و انگلیس را که مورگـان شوسـتر تهیـه و تنظـیم     

دولت انگلستان  ).61- 62: 1358ي، ملک محمد(به دولت ایران تسلیم کرد کرده بود، 

وارد 2اي به نام شرکت نفت سینکلر با استاندارد اویل به توافق رسیده بود که رقیب تازه

نمایندة سـینکلر  . م1922./ ش1301در سال . میدان شد و با ایران به مذاکره پرداخت

                                               
1. Caudwell
2. Sinclair
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ر فـروردین  د. هاي ایران اعالم کرد به تهران آمد و آمادگی خود را براي تأمین خواسته

مسـألۀ نفـت رونـد عـادي را     . قرارداد تهیه و به مجلس برده شد 1924آوریل / 1303

سـبب شـد کـه شـرکت سـینکلر، ایـران را        1کرد، اما واقعۀ قتل ماژور ایمبري طی می

. م1922./ ش1301در سال ). 63: همان(بخواند و بنابراین ایران را ترك کرد  "ناامن"

ا چند مستشار در امور مالی خواست و هیأتی به سرپرستی دولت ایران دوباره از آمریک

سـال   5با حسن نظري که ایرانیان نسبت به وي یافتند، . وارد ایران شد 2دکتر میلسپو

در ادارة امور مالی ایران مشارکت جدي داشت و پس از پایان خدمتش، چون تـوافقی  

تـا اواسـط   ). 12:1357صداقت کـیش، (میان دو دولت حاصل نشد، ایران را ترك کرد 

/ 1314آمیز ادامه یافت، اما در آبـان   سلطنت رضاشاه، روابط دو کشور به نحو مسالمت

وزیرمختار ایران، در مریلنـد بـه   : اي، روابط رو به تیرگی نهاد بر اثر حادثه 1935نوامبر 

جرم تخلف در قـوانین راننـدگی بازداشـت شـد و پلـیس ایـن ایالـت او را بـه همـراه          

پس از آنکه معلوم شد برخی از قوانین شـامل  . تبند به اداره پلیس بردهمسرش با دس

به سـبب  . شود، وزیرمختار رهایی یافت و به نیویورك رفت سران سیاسی کشورها نمی

هـاي   سوء رفتار با سفیر ایران، دولت ایران سفارت خود را در واشـنگتن و کنسـولگري  

وزیرمختـار در  ). 1936مـارس  / 1314اسـفند  (ایرانی را در نیویورك و شیکاگو بسـت  

هر چند که مأمور مذکور از سوي . آمریکا را ترك کرد 1936ژانویه  4/ 1314دي  23

دولت آمریکا توبیخ شد و به سبب این پیشامد اظهار تأسف کرد، اما سران دولت ایران 

ایـران در   1936مارس  31/ 1315فروردین  11همچنان آزرده خاطر بودند و پس از 

                                               
1.Robert Whitney Imbrie
2. Arthur Millspaugh
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روابـط   1940فوریـه   14/ 1318بهمن  24سرانجام در  1.اي نداشت ن نمایندهواشنگت

سیاسی دو کشور ایران و آمریکا دوباره برقرار شد و وزیرمختـار جدیـد ایـران، محمـد     

اي که در روابط دو کشور  بدین ترتیب، وقفه. شایسته استوارنامۀ خود را دریافت داشت

ین محمد شایسته به سمت وزیرمختار ایـران  پس از تعی2.ایجاد شده بود، از میان رفت

وزارت . در آمریکا، تمایل براي همکاري بازرگانی میان ایـران و آمریکـا شـدت گرفـت    

مندي خود را مبنی بر توسعۀ روابـط بازرگـانی ایـران و آمریکـا بـه       دارایی ایران عالقه

رارداد، آنگـاه از وي خواسـت قبـل از عقـد قـ     . نمایندة خود در این کشور ابراز داشـت 

فهرستی از محصوالت قابل صادرات و واردات با تعیین بهاي آنها به ایـران بفرسـتد تـا    

بـا ابـراز تمایـل     3.پس از آن که کلیات معامله روشن شد، نقشۀ قطعی کار تهیه شـود 

براي برقراري دوبارة روابط، مذاکرات براي عقد قرارداد بازرگانی به جریان افتاد و پـس  

کمیسیون در وزارت امور خارجه و بازرگانی، با حضـور نماینـدگان    از برگزاري چندین

ایـن طـرح در   . هاي مربوطه و وزارت امور خارجه، طرح قراردادي تهیه شد وزارت خانه

، آنگـاه بـه   )1940مه / 1319اردیبهشت (هیأت وزیران با اصالحاتی به تصویب رسید 

گـانی و اقتصـادي از سـوي    سپس دولت ایران یک هیأت بازر. دولت آمریکا تسلیم شد

وزارت دارایی به ریاست اللهیار صالح، معاون وقت وزارت دارایی به آمریکا اعزام کرد تـا  

هاي آمریکا مذاکره کند؛  براي بسط امور بازرگانی میان دو کشور و عقد قرارداد، با مقام

 17یکـا در  دولـت آمر . با این همه، تا پیش از اشغال ایران، انعقاد قراردادها عملی نشد

                                               
-7آرشیو مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، ترجمه روزنامه سول ملتري گیزت چاپ الهور،   .1

  .ش17-16-1318

  .ش1318-16-17- 9همان، ترجمه از روزنامه تایمز عراق، .2

  .ش1319-52-36- 9همان، مکاتبه وزارت دارایی با آقاي شایسته وزیر مختار دولت شاهنشاهی در واشنگتن،  . 3
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طرحی تنظیم کرد و از طریق سفارت خود در تهران بـه   1942فوریه  6/ 1320بهمن 

پس از بررسی و حصول توافق میـان نماینـدگان دو طـرف، در     1.وزارت دارایی فرستاد

قرارداد بازرگانی میـان ایـران و آمریکـا در پـانزده      1943آوریل  8/ 1322فرورین  18

گر چه مقـدار  . و تجارت آمریکا با ایران از سرگرفته شد 2قدماده با اعتبار سه ساله منع

هــاي  آن نسـبت بــه مجمــوع حجــم تجــارت آمریکــا نــاچیز بــود، امــا بــه نظــر مقــام 

ـاظ دوام و توسـعه آینـده    «ایرانی، » همین حجم ضعیف از معامله بین دو کشـور از لح

مـرداد   11شمارة در  4اي در روزنامۀ واشنگتن استار نویسندة مقاله 3.قابل مالحظه بود

اهمیت این قرارداد را بیشتر از این جهت دانسته است که دولت  1942اوت  2/ 1321

آمریکا بدین ترتیب، به طور غیرمستقیم به ایرانیان در خصوص حفظ اسـتقالل کامـل   

کند که مداخلۀ فعلی دو دولـت روس و   دهد وبر این نکته تأکید می ایران اطمینان می

همچنـین، بـه    5.اصل حاکمیت و تمامیـت ایـران نخواهـد داشـت    انگلیس، تأثیري بر 

موجب پیمان ایران و آمریکا، حقوق گمرکی واردات فـرش ایـران بـه آمریکـا کـاهش      

از آنجا که آمریکا یکی از بزرگترین خریداران فرش ایران بـود، کـاهش عـوارض    . یافت

  6.گمرکی تأثیر بسزایی در بهبود و رونق صنعت فرش در ایران داشت

  

  ورود آمریکا به جنگ و اقدامات این کشور در ایران

                                               
  .61،شمارهسند240-22459سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران،شماره مدرك. 1

  .ش1322- 11- 1- 52آرشیو مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، متن قرارداد بازرگانی ایران و آمریکا،. 2

  .ش1322-11-1-20همان، ترجمۀ روزنامه فاینشنال نیوز،. 3

4. Washington Star
  .147،شماره سند240-24459سازمان اسناد و کتابخانۀ ملّی ایران، شماره مدرك . 5

پیشه و مکاتبۀ وزارت امور خارجه با وزارت بازرگانی، آرشیو مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، . 6

  .ش1322-11-1-32،هنر
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مدتی پس از استقرار ارتش شوروي و انگلیس در ایران، ارتش آمریکا به آنهـا  

. ملحق شد و این ارتش به مثابه قسـمتی از نیـروي نظـامی انگلـیس در ایـران بـود      

بـه نظـر   ها، صرفاً براي اجراي خدمات فنّی در ایران بود، اما چنـین   حضور آمریکایی

رسد که آمریکا قصد داشت از سیاست انزواطلبی خود خارج شود و به خصـوص   می

سبب تصمیم آمریکـا بـراي خـروج از    . در منطقۀ خاورمیانه حضور فعال داشته باشد

در ایران پدیدار شد، به اوائل جنگ . م1941انزواي سیاسی، که نخستین آثار آن در 

ر، بر مبناي تقویت قدرت آمریکا در مقابله سیاست این کشو: گردد جهانی دوم بازمی

با پیشامدها و حمایت از انگلیس در مواقع بحرانی قرار گرفت و اتخاذ ایـن سیاسـت   

 11ایـن قـانون، کـه بـه تقاضـاي روزولـت در       .نیز مرهـون قـانون وام و اجـاره بـود    

از تصویب کنگرة آمریکا گذشت، بـه رئـیس جمهـور آمریکـا اختیـار      . م1941مارس

بدون توجه به قانون فروش اسلحه، براي کمک دفاعی بـه هـر کشـوري کـه      داد می

داند، در مقابل دریافت پـول نقـد بـه صـورت معاوضـه، انتقـال یـا اجـاره          صالح می

قانون وام و اجاره فقط به این سـبب  ). Bullard, 1961: 236(افزار واگذار کند  جنگ

هاي محـور بـراي    و دولت وضع شد که به نظر دولتمردان آمریکا، کمک به دشمنان

باید در نظـر داشـت کـه آمریکـا تـا      . دفاع از خود، نوعی دفاع از ایاالت متحده است

هنـوز وارد جرگـۀ    1941دسـامبر / 1320در آذر 1پیش از حملۀ ژاپن به پرل هـاربر 

کشورهاي متخاصم نشده بود، اما از مدتی قبل از این حادثه، خود را براي حضور در 

اي کـه چرچیـل در    ایـن موضـوع، در خـالل نامـه    . کـرد  آماده می منطقۀ خاورمیانه

به رئیس روابـط خـارجی حکومـت هنـد نوشـت، نیـز        1941آوریل/ 1320فروردین

                                               
1.pearl Harbor
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اي در روزنامـــۀ  بنـــا بـــر مقالـــه). Bullard, 1961: 235-236(معلـــوم اســـت 

DagensNyheter) پـس از آنکـه   )1943ژانویه 21/ 1321بهمن1استکهلم، شمارة ،

آمریکایی در جزیرة قبرس پیاده شدند، شـماري از سـپاهیان قشـون ایـن     نیروهاي 

کشور، به کمک نیروهاي انگلیس در بنادر جنـوبی ایـران در خلـیج فـارس آمدنـد؛      

فارس را نیروهاي  خیز ایران، نزدیک خلیج چندي پیش از آن، قسمتی از اراضی نفت

ري ایران را نیـز زیرنظـر   آهن سراس قشون آمریکایی راه. آمریکایی اشغال کرده بودند

شماري از نیروهاي آمریکایی به بصره و از آنجا به بغداد فرستاده شـدند تـا   . گرفتند

هنـوز چنـد روز از ورود قـواي متفقـین بـه ایـران       1.معادن نفت موصل را نگاه دارند

نگذشته بود که روزولت موافقت خود را با پیشنهاد چرچیل در بـاب کمـک آمریکـا    

. آهن سراسري ایران به جبهه اعالم داشت یزات متفقین از طریق راهبراي ارسال تجه

از جانب روزولت به وزیر  1941سپتامبر  13/ 1320شهریور  22به همین سبب، در 

توانـد طبـق قـانون وام و اجـاره، بـراي نیروهـاي        جنگ آمریکا ابالغ شد کـه او مـی  

نـوز آمریکـا حالـت    تـا ایـن موقـع، ه   . انگلیسی منطقۀ خاورمیانه کمک ارسال کنـد 

هاي آمریکـا نیـز کـه بـه عنـوان کاالهـاي        طرفی خود را حفظ کرده بود و کمک بی

ها و پرسنل  شد، گر چه با نظارت ارتش بود، اما به دست مؤسسه اقتصادي ارسال می

در ماه نـوامبر، اولـین گـروه از افسـران     . شد غیرنظامی به صورت قراردادي انجام می

در ایـن  . ور مربوط به قـانون وام و اجـاره وارد ایـران شـدند    آمریکایی براي تنظیم ام

تا پیش از این حمله، آمریکا . زمان هنوز حملۀ ژاپن به پرل هاربر صورت نگرفته بود

                                               
آرشیو مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، مکاتبه وزیر مختار ایران در آمریکا با وزارت امور  .1

  .ش1322-12-7- 4خارجه، 
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بـرد، امـا پـس از آن، چـون      هاي محور در حالت جنگ اقتصادي به سر مـی  با دولت

آسـودگی خـاطر،    هاي متخاصم در آمد، توانست با آمریکا به طور رسمی جزو دولت

حدود سی هزار سرباز به ایران گسیل دارد، تا عـالوه بـر محمـوالت اقتصـادي، کـار      

). Bullard, 1961: 237.(ارسال تجهیزات نظامی به جبهۀ شوروي را نیز انجام دهند

هایی مبنی بر الحاق آمریکا به پیمان سه گانه آغاز شد، زیـرا   به همین سبب، زمزمه

ضور نیورهاي آمریکایی در ایران ادامه یافته و هـیچ قـراردادي   به نظر دولت ایران، ح

در این باب با آنها بسته نشده است و در نتیجه، براي تخلیۀ ارتش خود ظرف شـش  

. انـد  تعهـدي نسـپرده   - مانند الزام متفقـین در پیمـان سـه گانـه     - ماه پس از جنگ

سنادي از اشغال ایران ا(بنابراین، الزم است که آمریکا به پیمان سه گانه ملحق شود 

در پی درخواست ایران، قراردادي در ). 83سند شماره : 1389در جنگ جهانی دوم، 

ت در پیمـان     9 ماده بین آمریکا و ایران بسته شد که طی آن، آمریکا ماننـد دو دوـل

ایـن  . سه گانه، براي ضمانت استقالل سیاسی، نظامی و اقتصادي ایران تعهد سـپرد 

دریفوس وزیرمختار آمریکا و محمد سـاعد وزیـر امـور خارجـه     . یقرارداد را لویی ج

مذاکرات با آمریکا بسیار سریع صورت ) 3/83سند شماره : همان(ایران امضاء کردند 

گرفت و حضور نیروهاي نظامی این کشور در ایران با مخالفت چندانی مواجه نشـد،  

. دو کشـور دیگـر نبـود    شاید بدین سبب که نگاه سران دولت ایران به آمریکا، مانند

هـاي آمریکـایی در ایـران     اسناد از تمایل وافر محمدرضاشاه پهلوي به فعالیت بنگـاه 

هـاي مـادي و معنـوي     وي امید داشت که پـس از جنـگ، کمـک   . کنند حکایت می

گیـري از   محمد علی فروغـی نیـز کـه پـس از کنـاره      1.آمریکا شامل ایران نیز باشد

                                               
آرشیو مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امورخارجه، مکاتبه وزیر مختار ایران در آمریکا با وزارت امور  .1
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ربار محمدرضا شاه برگزیده شـد، راهبـرد اسـتفاده از    وزیري، به عنوان وزیر د نخست

وزیـري، بـا    تـر و پـس از انتصـاب بـه نخسـت      او پـیش . پسندید را می "قدرت سوم"

. ش 1320فرستادن تلگرامی با امضاي شاه براي روزولت، این سیاست را از شـهریور 

د متن تلگرام کـه بـه قلـم خـو    . (kozbavno, 2012: P489)درنگ آغاز کرده بود  بی

فروغی است، حاکی از جلب نظر روزولت در موضوع حملـۀ انگلـیس و شـوروي بـه     

. ایران و درخواست براي اقدامات فوري مؤثر و انسانی براي خاتمه دادن به تجاوز بود

جمهور این کشـور خواسـت همـۀ مسـاعی      وي از طریق وزیرمختار آمریکا، از رئیس

درنـگ بـه مخاصـمات پایـان      وسیه بـی هاي انگلیس و ر خود را به کار بندد، تا دولت

روز بعد، وزیرمختار ایران در آمریکا در مالقات با کردل ). 112: 1391واردي، (دهند 

وزیر امور خارجۀ این کشور، خواستار عمل به اصول هشتگانۀ منشور آتالنتیک  1هال

این  اي از روزولت به رضاشاه رسید، اما هاي فروغی و ایران در نامه پاسخ خواسته. شد

روزولت نوشته بـود کـه مـا بایـد بـه ایـن       . پاسخ چیزي نبود که ایران انتظار داشت

  . هاي رویدادها و تحوالت جهان بنگریم وضعیت از همۀ جنبه

: به وزیر مختار آمریکا گفت 1941اکتبر 9/ 1320مهر17شاه جدید ایران در 

 1320آذر 29ر فروغـی د . بسیار خوشوقت خواهد بود، اگر از متحدان آمریکـا باشـد  

تمایل دولت ایران را براي حمایت آمریکا از پیمان سه جانبه کـه در دسـت مـذاکره    

توانست از نظر متفقین ارتقاء یابد،  به نظر فروغی، موقعیت ایران می. بود، ابراز داشت

از سوي دیگر، پاسخ آمریکا تأییـدآمیز،  . مشروط بر آنکه آمریکا از آن طرفداري کند

  ).113: همان(ام بود اما بدون التز

                                                                                                             
  .ش1322-12-7- 67خارجه، 

1. Cordell Hull
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از . باري، آمریکا با ورود به ایران، اقدام در جهت کمک به متفقین را آغاز کرد

جمله اقدامات چشمگیر آنها، برپایی تعمیرگاهی بسیار بـزرگ بـراي تعمیـر و سـوار     

این تعمیرگاه را چهار مهندس آمریکـایی  . کردن وسائل جنگی متفقین در تبریز بود

هـا در سـاخت    و آمریکـایی  1.کـردن  لۀ روسی و ایرانی اداره مـی با چندین نفر سرعم

بوالرد وزیرمختـار بریتانیـا    2.واگن و آوردن آن بر ریل ایران نیز اقداماتی انجام دادند

ارتش آمریکا ...«: ها نوشته است در ایران با اشاره به نقش پررنگ آمریکا در این سال

ه مثابـه قسـمتی از ارتـش انگلـیس در     که بعد از انگلیس و شوروي وارد ایران شد ب

کرد، با اینکه پرسنل جنگی و عملیاتی نداشت و صرفاً بـراي خـدمات    ایران عمل می

داد که آمریکا قصـد کـرده    مع هذا کامالً نشان می. کرد فنی در ایران حضور پیدا می

است از سیاست انزواطلبی خود بیرون بیاید و بخصوص در منطقۀ خاورمیانه حضـور  

در . م1941اولین آثار خروج آمریکا از انـزواي سیاسـی در سـال    . ی داشته باشدفعال

علت این بود که در اوائل جنگ دوم سیاست آن کشور بـر مبنـاي   . ایران پدیدار شد

تقویت آمریکا در مقابله با پیشامدها و حمایـت از انگلـیس در مواقـع بحرانـی قـرار      

آمریکا این قـانون را  . بود "وام و اجاره"گرفت و اتخاذ این سیاست نیز مرهون قانون 

فقط به این جهت وضع کرد که اعتقاد داشت کمک به دشـمنان دول محـور بـراي    

» ...شـــود دفـــاع از خودشـــان، نـــوعی دفـــاع از ایالـــت متحـــده محســـوب مـــی

)Bullard,1961:235(. به توافق دست یافتند کهایران و آمریکا  سرانجام. م1942در 

مبلغـی بـه ارزش   تا پایـان جنـگ   آمریکا  ،قانون وام و اجاره و در چارچوب پیآندر 
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سـنجر،  (داد مـی میلیون دالر گندم، اسلحه و مهماتدر اختیار دولت ایران قرار  5/41

ایـران نیـز از ایـاالت     ،دولـت رسمی دولت آمریکا ۀاعالمی پس از انتشار). 54: 1368

 :شـد مستشاران نظامی بـراي تشـکیالت ژانـدارمري و ارتـش     خواستاراعزام متحده 

بـه  1942مـارس   1320/20اسـفند   29یادداشـت   ،دروزیرمختار ایران در واشنگتن

آمریکا اطالع داد که دولت ایران مایل اسـت مستشـاران نظـامی     ۀخارج امور وزارت

 تۀ،خواسـ آمریکا ۀخارجـ امـور  وزارت . مریکایی را براي وزارت جنگ استخدام کنـد آ

و آن را فرصتی براي برقراري روابط نزدیـک بـا    کرددولت ایران را صمیمانه بررسی 

اقتصادي ایران همراه عـدم   نابسامانوضع  ).167: 1368ذوقی، (تشخیص داد ایران 

هاي حمل و نقل  آمادگی کشورهاي اشغالگر شوروي و انگلستان براي پرداخت هزینه

 نگ و اشغال ایران وارد کرده بودنـد و نیـز  ج ۀو خساراتی که در نتیجخود سربازان 

آمریکا براي  ةدولت نیز از ایاالت متحد موجب شدتابحران غذایی در ایران، قحطی و 

از . کنـد ایجاد نظم در اوضاع نابسامان اقتصادي و مالی خـویش درخواسـت کمـک    

ا بار دیگر سرپرسـتی امـور اداري و اقتصـادي ر    تا شد خواستهاینرو از دکتر میلسپو 

هـایش   بـوالرد وزیرمختـار انگلـیس در نامـه    ). 60: 1388خـداوردي، (دبرعهده گیر

اي  برنامه«: تصمیم مربوط به استخدام مستشار آمریکایی را به خود نسبت داده است

یعنـی  : را که من در حدود اواخر دسامبر آغـاز کـردم در حـال عملـی شـدن اسـت      

بـه نظـر وي، حـلّ مشـکالت      .»...استخدام مستشار آمریکایی توسـط دولـت ایـران   

اقتصادي و اداري ایران بدون کمک خارجی ممکن نبود و از آنجا که ایرانیان عالقـۀ  

وافري به سهیم کردن آمریکا در سرنوشت خویش داشتند، حضور نیروي آمریکـایی  

همزمـان بـا ورود میلسـپو و اعضـاي     . )Bullard,1991:145(توانست مفید باشـد  می



15  بر پایه اسناد.)ش1320- 1324(روابط ایران و آمریکا 

ر از مستشاران امریکـایی بـراي اصـالح ارتـش و ژانـدارمري      هیأت او، دو هیأت دیگ

و مستشـاران  1هیأت مستشاران نظامی به ریاست ژنرال والتر ریدلی :استخدام شدند

سـپتامبر  / 1321شـهریور   در 2شوارتسـکف ژاندارمري به ریاسـت سـرهنگ نـورمن    

پـس از   پرداختند کهو به تجدید سازمان ارتش و ژاندارمري  آمدندتهران  به 1942

- 89: 1380هوشنگ مهدوي،(بود شده از هم گسیخته ةآنشیراز 20وقایع شهریور 

هاي اعزامی به عنوان مستشار خوار و بـار وارد ایـران    نیز همراه هیأت 3شریدان). 88

وقتی که او آمد بجز اقدامات عاجـل بـراي انجـام    «شد؛ هر چند که به نوشتۀ بوالرد 

 1943نـوامبر   27/ 1322آذر  5در . )Bullard,1991:146(» هرکاري دیر شده بـود 

قراردادي نظامی میان ایران و آمریکا به امضاء رسید که بر اساس آن، اعضاي هیـأت  

شـدند و هـدف و وظیفـۀ آنـان،      نظامی آمریکا در استخدام دولت ایران شناخته مـی 

ابهی قرارداد مشـ . کمک و مشاورت به دولت ایران براي بازسازي ژاندارمري ایران بود

 3/ 1322آبان  11هم براي هیأت نظامی آمریکا، به منظور بازسازي ارتش ایران در 

در هشتم آوریل همین ). 168: 1368ذوقی، (به امضاء دو دولت رسید  1943نوامبر 

قرارداد بازرگانی میان آمریکا و ایران، با مدت سـه سـال   ) 1322فروردین  18(سال 

این قـرارداد در مجمـوع حجـم تجـارت آمریکـا       هر چند که مبلغ. اعتبار منعقد شد

توانست عامل مهمی براي دوام و توسعۀ روابط دو کشور در آینـده   ناچیز بود، اما می

ماده، محمد شایسته وزیرمختار دولت ایران در واشنگتن  15این پیمان را در  4.باشد

                                               
1.WalterRidley
2.Norman Schwarzkopf
3. J.K.Sheridan

-1-20ترجمه از روزنامه فاینشنال نیوز چاپ آمریکا،  مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه،آرشیو  .4

  .ش11-1322
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تین تـأثیر  نخسـ  1و کردل هال وزیر امور خارجۀ ایاالت متحده آمریکا امضاء کردند و

به موجب این پیمان، میزان حقـوق گمرکـی   . مفید آن در بازار فرش ایران دیده شد

واردات فرش ایران به آمریکا کاهش یافت و آمریکا یگانه بـازار مهـم خریـدار فـرش     

قرارداد همچنین، تسهیالتی در صادرات و واردات کاالهاي کشـاورزي   2.ایران گردید

دولت آمریکا به واسطۀ این قراردادها با ایران، موفق  3.و صنعتی دو کشور ایجاد کرد

شد جاي پاي خود را در ایران محکم کنـد، چنـدان کـه در برخـی مـوارد واکـنش       

هـاي   رقابـت بنـا بـر اسـناد،    . انگلستان را برانگیخت؛ هر چند که متفق آمریکـا بـود  

هـاي   انگلیس و آمریکا براي دسـتیابی بـه امتیـازات اقتصـادي در ایـران، بـدگمانی      

سـهیلی  . اي میان آنها به ویژه هنگام انعقاد قرارداد تجاري فـوق پدیـد آورد   گسترده

وزیر براي جلب اطمینان بوالرد در این موضوع که سیاست دوستی با آمریکـا   نخست

آسیبی به منافع انگلستان وارد نخواهد آورد، مذاکره در بارة امتیازي نفتی با یکی از 

به طور کلی، توجه بـه  ). 226:1392آبراهامیان، (ح کرد هاي انگلیسی را مطر شرکت

ترین وظایف کارگزاران انگلیس در ایران و شخص بـوالرد   امور و منافع آمریکا از مهم

دو گزارش بوالرد به دولت متبوعش، حاکی از بیمناکی او از نفوذ بیش از پـیش  . بود

ن قوي در حمایت از مطبوعات در حال اجراي یک کمپی«:ها در ایران است آمریکایی

. تعامل مستشاران آمریکایی به ویژه براي امـور مـالی و آمـوزش و پـرورش هسـتند     

 Iran political»هاي چاپلوسـانه شـده اسـت    آمریکا اخیراً موضوع بسیاري از مقاله

diaries, 25June1942: p528)(با توجه به گزارش مطبوعاتی فارس، از جانب شاه «؛

                                               
  .ش1322-11-1-56همان، متن پیمان بازرگانی ایران و امریکا،  .1

  .ش1322- 11-1-32همان، مکاتبه وزارت امور خارجه با وزارت بازرگانی، پیشه و هنر،  .2

  .ش1322-11-1-51تا 56همان، متن پیمان بازرگانی ایران و امریکا،  .3
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از فرماندهان آمریکایی خلیج فارس در جهت قـدردانی بابـت   ایران به سرتیپ بسون 

برداري از راه آهن ایران، پیشکشی به همراه نشـان   همکاري با مقامات ایرانی در بهره

  .)Iran political diaries, 5 June1945: p578(» اعطا گردید

ها در ایران، طی دوران جنـگ دوم و پـیش از    یکی از مظاهر حضور آمریکایی

هاي  دولت ایران در سال. مستشاران مالی و در رأس آنها دکتر آرتور میلسپو بودآن، 

گروهی از مستشاران مـالی آمریکـایی را بـا سرپرسـتی آرتـور      . م1920نخست دهه 

میلسپو، براي اصالح و تجدید سازمان تشکیالت مالی ایران که به ناکـارآیی و فسـاد   

یران، اصالح وضعیت مـالی ایـران و   هدف دولت ا. شهرت داشت، به ایران دعوت کرد

وسـیله   گذاري و عالئـق صـنعتی آمریکـا در کشـور بـود، تـا بـدین        نیز جلب سرمایه

میلسـپو و هیـأت   . وابستگی اقتصادي ایران به اتحاد شوروي و انگلستان کاهش یابد

ها  تحت سرپرستی او، در مراحل نخست مأموریت خویش در زمینۀ گردآوري مالیات

آنهـا زمینـه را بـراي تأسـیس     . هایی به دست آوردند د دولت موفقیتو افزایش عوای

برداري از ذخایر نفتی ایران فـراهم   بانک ملّی و همچنین جلب عالیق آمریکا در بهره

بر اساس توصیۀ میلسپو، شماري از مهندسان آمریکایی براي بررسـی طـرح   . کردند

ها نیز  هی از آمریکاییهمچنین گرو. احداث راه آهن سراسري کشور استخدام شدند

هـاي   هـاي کشـور، راهنمـایی در زمینـۀ فعالیـت      براي نظارت بر احداث و مرمت راه

کشاورزي و مشاوره در صنایع فرشبافی و جهانگردي به ایران آمدند، اما اندکی بعـد،  

گرایانه میلسپو با مقاومـت   هاي اصالح ها بر گشت و کوشش نظر رضاشاه از آمریکایی

ب قـدرت ایـران رو بـه رو شـد؛ زیـرا شـاه بـه ویـژه بـه سـبب           جدي محافل صـاح 

هاي او براي پایان دادن به فساد مـالی حـاکم بـر ارتـش ایـران، شخصـاً بـر         کوشش
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هـاي مسـتمر و مکـرر میلســپو در     خواسـته . مـداخل امـراي لشـکر نظـارت داشــت    

ا کـه  برخورداري از اختیارات بیشتر نیز در نارضایتی روزافزون شاه مؤثر بود، تا آنجـ 

تواند دو شاه داشته باشد و شاه نیز من خـواهم   این کشور نمی« : رضاشاه اعالم کرد

هـا، یعنـی یکـی از     گذاري آمریکـایی  از آنجا که گروه میلسپو در جلب سرمایه. »بود

هاي شاه توفیقی به دست نیاورد، مأموریت خود را ناتمام رها کرد و از ایران  خواسته

 12/ 1321آبـان   11در جنگ جهانی دوم، قـانون  ). 59: 1370میلسپو، (خارج شد

یکبار دیگر میلسپو را براي حل بحران اقتصـادي ناشـی از جنـگ بـه      1942نوامبر 

 "مـدیر کـل امـور مـالی    "بنا بر این قانون، استخدام میلسپو با عنـوان  . ایران کشاند

ور به او تصویب شد و بدین ترتیب، کار طرح بودجه و تأمین سازمان اداري مالیۀ کش

عـالوه بـر   . هاي او را تصویب کند تفویض گردید؛ بدین شرط که وزیر دارایی تصمیم

وقتـی  . این، میلسپو موظف بود در اقدامات انضباطی با وزیـر دارایـی مشـورت کنـد    

به ایران آمـد، بحـران اقتصـادي در اوج بـود و      1943ژانویه / 1321میلسپو در دي 

ترین بخش  رایط بسیار بحرانی قرار داشت، مشکلتهیه و توزیع مواد غذایی که در ش

بین بود، با پشـتیبانی   اما از آنجا که وي مبارز و خوش. رسید از وظایف او به نظر می

، اما ایـن مأموریـت   )294: 1363اسکرین، (وزیر سهیلی کار خود را آغاز کرد نخست

اب خـود  میلسپو در کتـ . نیز که کمتر از دو سال طول کشید، با شکست مواجه شد

: دالیل گوناگون شکست دومین مأموریت خود را شـرح داده اسـت  .) م1946چاپ (

مشکل انتخاب همکاران کارآمد، فقـدان پشـتیبانی وزارت امـور خارجـۀ آمریکـا و      «

هـاي مختلـف    نمایندگانش در تهران، فقدان روح همکاري دسته جمعی در سـازمان 

و مطبوعات حـزب تـوده و از همـه    ها  ناپذیر روس آمریکایی در ایران، دشمنی آشتی
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اخـتالف میـان   ). 301: همـان (»باالتر، نزول سطح اخالقی در طبقات جامعۀ ایرانـی 

میلسپو : میلسپو و ابتهاج مدیر کل وقت بانک ملی ایران، نقطۀ پایان مأموریت او بود

ابتهـاج را از سـمت خـود     1944اکتبـر   7/ 1323مهـر   15اي به دولت، در  در نامه

ایستادگی ابتهاج  ).1371:126ابتهاج، (د که با مخالفت ابتهاج مواجه شد برکنار کر

قانون اساسنامۀ بانک ملـی ایـران مقـرر     16گرفت که در مادة  از آنجا سرچشمه می

شده بود که مدیرکل بانک بنا بر پیشنهاد وزیر مالیه و تصـویب هیـأت وزرا انتخـاب    

در واقـع، قانونگـذار، بانـک    . شـد  می شود و در عزل او نیز باید به همین ترتیب عمل

آقاي دکتر میلسپو حق عزل و نصـب  «ملی را از نفوذ وزارت دارایی برکنار داشته بود

میلســپو در گـزارش ماهیانــۀ خــود  ). 8- 9: 1365(» مـدیرکل بانــک ملـی را نــدارد  

البته در عین اینکـه بانـک   ....«: ، چنین نگاشته است)1943می / 1322اردیبهشت (

اي از وزارت دارایـی نیسـت،    به مفهوم سایر اداراتی که نامبرده شد شـعبه  ملی ایران

ولی مناسبات نزدیکی با این وزارت داشته و مدیرکل آن آقاي ابتهاج اصالً در اجراي 

هاي مالی و یافتن طرقی براي حل مسائل و معضـالت مـالی دولـت تشـریک      برنامه

بـا توجـه بـه ایـن     ). 9: همان(».مساعی نموده و مساعدت کامل مبذول داشته است

 قانون، میلسپو براي عزل مدیر بانک ملی به طور قـانونی اجـازه نداشـت و بنـابراین،    

کشمکش بـر  . دانست و با برکناري ابتهاج مخالفت کردغیرقانونی  دولت اقدام وي را

گیري او و سرانجام ترك ایران منجر شد  سر این مسأله و پافشاري میلسپو، به کناره

  ). 140: 1380مدنی،(

رفتار و اعمال نیروهاي نظامی آمریکایی نیز همچون دیگر سربازان بیگانـه در  

بنا بر اسناد، رفتار برخی . شد ایران، گاه چنان بود که موجب شکایت دولت ایران می
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مأموران انگلیسـی هـم، در   . از نظامیان آمریکایی در شهرها به ویژه تهران، زننده بود

حـال آنکـه   1؛»ها به ما مربوط نیست کار آمریکایی«: دادند سخ میها پا مقابل شکایت

قتـل دو راننـدة   . ها وارد ایران شده بودنـد  نظامیان آمریکایی براي کمک به انگلیسی

اسنادي از اشغال ایران در جنگ جهـانی  (ایرانی در اراك به دست سربازان آمریکایی

سند : همان(اهالی خرم آباد و مزاحمت این نیروها براي) 22سند شماره: 1389دوم، 

هاي آمریکایی عالوه  نظامی. هایی اندك از رفتار ناشایست آنهاست ، نمونه)32شماره 

افسـران  : شـدند  هاي غیرقانونی اقتصادي نیـز مـی   بر ایجاد هرج و مرج، وارد فعالیت

آمریکایی کاالهایی را که نظیر آن در ایـران وجـود نداشـت، بـه بازرگانـان یهـودي       

کردنـد، در   هاي گران به مردم عرضه می تند و آنها هم این اجناس را به نرخفروخ می

پرداختند؛ بنا بر این، سـود سرشـاري    حالی که حقوق گمرکی این کاالها را هم نمی

دوائر گمرکـی ایـران از ایـن اوضـاع نـزد      . شد نصیب سربازان آمریکایی و تاجران می

تار جلوگیري از این قبیـل اعمـال   فرماندهان لشکري انگلیس شکایت بردند و خواس

آنچـه سـربازان و افسـران متفقـین از     : ها در مقابل اظهار داشتند شدند، اما انگلیسی

کنند، باید بدون مالیات از گمرك بگذرد و وارد ایران شـود و بـدین    خارجه وارد می

  2.ترتیب، بر کار ایشان صحه گذاشتند

د و بنا بر پیمان میان ایران کر وقتی جهان روزهاي پایانی جنگ را سپري می

دولت . شدباید به زودي از نیروهاي نظامی تخلیه می هاي اشغالگر، کشور می و دولت

اي ایران براي تهیۀ گزارش از خسارات وارده و منافع عایده به ایران و در جهت اجـر 

                                               
-44-24آرشیو مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، مکاتبه وزارت کشور با وزارت امور خارجه،  .1

  .ش12-1322

  .ش1322- 52-44-1، همان، مکاتبه اداره کل انتشارات و تبلیغات با وزارت امور خارجه .2
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کامل مفـاد پیمـان سـه گانـه و اعالمیـۀ تهـران، دکتـر لـوییس را مـأمور کـرد تـا            

بایست عـالوه بـر    او می. هاي اداري دو دولت ایران و آمریکا را بررسی کند امهموافقتن

هـا،   تنظیم سندي شامل فهرست خسارات و منافع وارده به ایران به دست آمریکایی

در خصوص نحوة استفاده از تأسیسات آمریکایی در ایران نیز براي این کشـور طـرح   

، دولـت ایـران از   .)ش1324(لـوییس،  بر اساس گزارش دکتـر   1.داد جامعی ارائه می

بابت قیمت اجناسی که در زمان جنگ به حساب وام و اجاره از دولت آمریکا تحویل 

دالر آن بابـت   392382831: دالر بدهکار شد 854104075گرفت، در جمع مبلغ 

دالر بابت اجناس تحویلی بـه وزارت   224271278اجناس تحویلی به ادارة باربري، 

دالر دریـافتی بنگـاه    6540461ر دریافتی شرکتی در خوزسـتان،  دال 7246جنگ، 

دالر دریافتی ادارة ژانـدارمري کـلّ کشـور و مبلـغ      21396242دارویی کلّ کشور، 

. هاي جنگ، تجارت، ژاندارمی و ادارة بازرسی دالر مربوط به وزارتخانه 208787663

سـویۀ ایـن حسـاب،    هاي ایران و آمریکا بعد از جنـگ بـراي ت   پس از مذاکرات دولت

 71175340سفارت آمریکا پذیرفت که این مبلغ را در ظرف سه سـال بـه اقسـاط    

مـارس   31/ 1325فـروردین   11: دالر هر سه ماه یکبـار دریافـت کنـد؛ قسـط اول    

مـأموران   2.شـد  پرداخت می 1948ژانویه  1/ 1327دي  11و قسط آخر در  1946

معــادل : آمریکــایی هنگــام تــرك ایــران، مقــداري کــاال نیــز بــاقی گذاشــته بودنــد

 1118510دالر پارچــه و قمــاش نخــی،  1348650دالر الســتیک،  170522795

دالر الستیک ماشین آالت نظـامی،   15907466دالر دارو و نیازهاي پزشکی دیگر، 

                                               
  .6، شماره سند 240- 14320سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، شماره مدرك .1

  .4، سند شماره 240- 4310شماره مدرك : همان .2
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ارزش کـلّ ایـن کاالهـا در     .دالر مواد مختلف براي رفع نیازهاي ارتش 19575290

دالر به وزارت  183159815از مبلغ فوق، حدود . شد دالر می 219209870جمع، 

دولـت ایـران، امـوال     1.جنگ، ادارة باربري راه و هیأت امـور اقتصـادي رسـیده بـود    

درصـد ارزش   5/7ها را نیز بر حسب قـرارداد تنظیمـی معـادل     غیرمنقول آمریکایی

مبلـغ  : دالر خریـد  281998247سـاله بـه مبلـغ     7و  5، 3واقعی آنها، بـه اقسـاط   

دستگاه  184دالر بهاي  60002371هاي تحویلی،  دالر بهاي اردوگاه 221995976

بایست مبلغ  داري کل می از سوي دیگر، خزانه 2.دستگاه واگن خراب 25کش و  نفت

هر  32و 30، 28هاي  دالر بابت بهاي فرودگاه آبادان در سه قسط در سال 136682

به موجب تصـویبنامۀ هیـأت    3.پرداخت دالر به آمریکا می 4556066قسط به مبلغ 

وزیران در خصوص تسویه حساب آمریکا، قرار شد بانک ملی ایـران بـراي پرداخـت    

بـه  . طـالي پشـتوانه را بفروشـد    - در صورت نداشتن موجودي کافی - دالر به آمریکا

هـا   م بدهی هر یک از ادارات و وزارتخانهادارة کلّ بودجه نیز دستور داده شد که سه

دار بتوانـد در   را در بودجۀ همان سال آن اداره یا وزارتخانه در نظـر گیـرد تـا خزانـه    

هاي تعیین شده برداشت و در وجـه بانـک ملـی ایـران      زمان الزم، اقساط را از محل

هــاي دولــت ایــران و آمریکــا مشــخص و  بنــابراین، همــۀ حســاب 4.کارســازي کنــد

  .هاي روشنی براي بازپرداخت آن گرفته شد متصمی

                                               
  .12سند شماره : همان.1

  .همان سند.2

  .9سند شماره : همان .3

  .10سند شماره: همان .4
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کرد،نـزد   به این سبب که کشـور را تخلیـه نمـی    دولت ایران از شورويوقتی 

ــکایت   ــل ش ــازمان مل ــرد، س ــران  ب ــدام ای ــا از اق ــت آمریک ــتیبانی دول ســخت پش

سرچشــمه تــرومن پشــتیبانی از ایــران، از اندیشــۀ ).95: 1371گازیوروســکی،(کــرد

توانـد شـکایت    بایستد و حتی نمـی شوروي  تواند در برابر ینمدولت ایران : گرفت می

، ۀ خـود وزیـر امورخارجـ  خود را در سازمان ملل مطرح کنـد؛ بنـابراین، تـرومن بـه     

ذوقـی،  (در ایـن زمینـه اقـدام کنـد    به نمایندگی از دولـت ایـران    دستور داد1بیرنس

نبسـته بـود    در این بارهدولت آمریکا چون با شوروي پیمانی البته  ).25- 26: 1368

 بنـا بـر  امـا   در این خصوص اقـدام کنـد،  توانست  آن کشور را ناقض آن بداند، نمی تا

در صـورت  دولت آمریکا از این حق قانونی برخوردار بود که  ،اصول منشور آتالنتیک

اما اثبـات   .کندجلب  موضوعتوجه شوراي امنیت را به  ،صلح و امنیت جهانی تهدید

 ،که اقدامات شوروي در شمال ایران و عـدم خـروج نیروهـاي آن کشـور     مسألهاین 

ازاینکه  پس بنابراین،. رسید به نظر نمیاي  اندازد، کار ساده صلح جهانی را به خطر می

اختالفات ایران و شـوروي   ۀشوروي را مبنی بر تعویقمسأل ةترومن درخواست نمایند

و خواهـان خـروج    داداولتیمـاتوم  بـه اسـتالین  از دستور کار سازمان ملل رد کـرد،  

1(اولتیمـاتوم در ایـن  ). 355: 1377تفقـدي جـامی،  (ي شوروي از ایران شدهانیرو

اعزام ارتـش متفقـین بـه     سبب اصلی: آمده بود) 1946مارس  21/ 1325فروردین 

ات از آمریکـا  مهمةاین قسمت عمد .بودات جنگی به روسیه لوازم و مهم ،ارسالایران

و آنهـا را شکسـت    بایسـتند هـا  یها بتوانند در مقابـل آلمـان  تا شوروي،فرستاده شد

ـ  دولت آمریکا هزاران کامیون و هواپیما و میلیون. دهند ات از ها تن ملزومـات و مهم

                                               
1. Byrns
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ارتش آمریکا از ایران خارج شد و ارتـش   ،جنگ با پایان. راه ایران به شوروي فرستاد

مـردم و دولـت آمریکـا متوقـع بودنـد      . انگلیس سر موعد مقرر ایران را تخلیـه کـرد  

مفـاد   نیز بنا برمتحده توقع دارد ارتش شوروي  دولت ایاالت. چنین کندشوروي نیز 

 ۀهفتـ  و تـا شـش   تخلیـۀ ایـران آغـاز شـود    دیگـر   ۀتـا یـک هفتـ    ،جانبه پیمان سه

وگرنه وي به ارتـش   را تخلیه کنندایران  شوروي،هزار نفري  ارتش سی ،همگیدیگر

 :ثر واقـع شـد  ؤاین اولتیمـاتوم بسـیار مـ   . بازگرددر خواهد داد به ایران آمریکا دستو

داشت  "بمب اتمی"طورانحصاري  که در آن موقع به ،ها قصد نداشتند با آمریکاروس

 ،فـارس و حـوالی آن مسـتقر بودنـد     هم در خلیج آنهااز سربازان و ناوگان  و شماري

بـه   اعالم کردنـد کـه   1946مارس  25/ 1325فروردین 5در بنابراین، .درگیر شوند

اي،  اتفـاق غیرمترقبـه   ،بدون در نظر گرفتنفرماندهی نیروهاي شوروي در ایران نظر

کامـــل ایـــران در عـــرض پـــنج الـــی شـــش هفتـــه خاتمـــه خواهـــد   ۀتخلیـــ

بر این اساس، با حمایت آمریکا و البتـه پـس از   ). 6- 1368:7مهدوي، هوشنگ(یافت

  .داشت، بحران تخلیۀ ایران پایان یافت کسب امتیازاتی که شوروي در نظر
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  نتیجه

هاي جنگ جهـانی دوم، در   پیامدهاي حضور ارتش آمریکا در ایران طی سال

هاي متفق به مراتب کمتر بود؛ هـر چنـد کـه آمریکـا نیـز بـه        مقایسه با دیگر دولت

هـاي اقتصـادي و    شـد و همـۀ فعالیـت    عنوان یکی از متفقین، اشغالگر محسوب می

کـرد   اشغال، شرایطی تحمیل می. آن در راستاي اهداف این اتحاد قرار داشتنظامی 

هاي ناشی از جنـگ   کوشید تا آسیب که ایران را گریزي از آن نبود و باید سخت می

براي همین هدف، از دولت آمریکـا خواسـته شـد    . را به کمترین میزان کاهش دهد

جهـت اصـالح امـور اقتصـادي      مستشاران مالی خود را به ایران بفرستد تا گامی در

اگر چه مستشاران، چندان موفق نبودند، اما توانستند با عملکرد خـود  . برداشته شود

و اصالح برخی قوانین براي مدتی هر چند کوتاه، اوضاع پریشان اقتصادي را نظـم و  

برنامۀ وام و اجاره و کمک مالی ایاالت متحده آمریکا به اقتصاد ایران، با . نسق دهند

نکه پس از جنگ بار سنگینی براي بازپرداخت آن بر دوش ایران گذاشـت، امـا در   ای

حضور ارتش آمریکـا در ایـران روي   . شرایط حساس روزهاي جنگ مؤثر واقع گردید

شمار نیروهاي نظامی آمریکا در ایران در حـد ارتـش انگلـیس و    : دیگري نیز داشت

مریکـایی، موجـب هـرج و مـرج و     شوروي نبود، اما رفتار زنندة برخـی از نظامیـان آ  

  .شد نظمی می بی
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