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  هاي  المللی در قبال دولت و جریان هاي بین سیاست قدرت

  سیاسی ـ اجتماعی ایران طی جنگ جهانی دوم

  1علی قاسمی                          ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                    

  چکیده

  

تـا زمـانی کـه تهدیـد     د.کری ایرانوارد صحنه سیاسآنها را  ،اشغال ایران توسط قواي متفقین

در تعامـل   و نیز در مواجهه با دولت ایران ارتباط با یکدیگردر  متفقین ،آلمان نازي وجود داشت

انگلسـتان  ،شوروي يها دولتاوضاع تغییر کرد و،با کمرنگ شدن تهدید آلماند.بردنیمبه سر 

راي  گسترش نفوذ خودو ع منافکسب اندیشهدر  و آمریکا در ایـران  پـس از جنـگ   فـرداي  ـب

جهت دسـتیابی بـه منـافع     با دولت ایران تقابلروي در پی تغییر ساختار موجود وشود.برآمدن

و اعمال نفوذ در رو سعی نمود از طریق اشاعه کمونیسم از این،بوداي سیاسی منطقهاقتصادي و 

 و را تغییر دهـد  ایراندر  ساختار موجودخود  اجتماعی مورد حمایت- یانات سیاسیبرخی از جر

را یالملل نیبيها و قدرتتوان تحت فشار قرار دادن دولت پهلوي ،از این شرایطبهره گیري با  یا

ت   تقو،حفظ وضع موجوددر مسیرانگلیس و آمریکا ،در این میانبه دست آورد.  یت نسـبی دوـل

حفظ و گسترش نفـوذ در میـان   ،جلوگیري از اشاعه کمونیسم در ایران و منطقهبه منظور ایران 

 سرمایه داران و افراد صاحب ،دارخود که بیشتر از گروههاي اشراف زمیننیروهاي سنتی طرفدار 

ش الت در ایرانف حضور آنهااجتماعی مخال - سیاسی يها سازمانمقابله با نیزو بودندنفوذ دربار

قـدرت   روز افزون آمریکا و تبـدیل آن بـه   ضعف داخلی انگلستان و قدرت دنبال بهد.کردنیم

بررسـی  د.از دسـت دا  نفوذش در ایراننزلت وانگلستان موقعیت خود را به نفع آمریکا ، جهانی

ی ایـران  جتماعا- سیاسیيها انیجردولت و  در قبالیالملل نیبيها قدرتتعامل و تقابل  روند

بـا  کـه  اسـت  صـدد  نوشتار حاضر در این پژوهش است و مسئله اساسی  جنگ جهانی دومطی 

سازد. نمایانرا آن تحلیلی - توصیفی يرویکرد
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  مقدمه

در صـنعتی و انقـالب  و رنسـانس چـون ی تتحوالنوین مغرب زمین در پیتاریخ 

بـر تـاریخ   نـاخواه خـود را    و خـواه  ،نتیجه شکل گیري سرمایه داري تجـاري و صـنعتی  

 و ه داراي ساختار اقتصـادي ک غربیکشورهاي در این میان .کردکشورهاي دیگر تحمیل 

ود ي خـ هامین کارخانهأمواد اولیه براي ت -1زمند بودند:نیا عاملبه دو گردیدند، صنعتی 

 ن بودنـد آبه دنبال عاملبه این دو و نیاز مبرم بنابراین با توسعه تجارت .بازار فروش-2

. بـه گـردش درآورنـد   چرخه اقتصاد سرمایه داري خـود را  هاي دیگر کشور ربا نفوذ ب که

ماننـد  غربـی هـاي  دولـت صحنه تـالش   در عصر قاجار که بود ییرهاوکشایران از جمله 

 شـان ياسـتعمار به منـافع   ییابدستجهت ی یسه و سایر دول اروپافران،روسیه،انگلستان

  د.دنبال ش نیز پهلويهمین مسئله در دوره د.واقع گردی

و  (انگلسـتان و اشغال نظامی ایـران توسـط قـواي متفـق     دوم وقوع جنگ جهانی

 طبق منـافع  برکشورها این  .ایران وارد نمود یو اجتماعیرا به صحنه سیاسآنها روسیه) 

در را اجتماعی ایران  -سیاسی يها انیجرپهلوي دوم و حکومت با مواجهه سیاست ،دخو

ی کـه رهبـران ایـن    ئهابا تز کمونیستیعنوان دولتی  وروي بهد. شنمودناین دوره تعریف 

نـات اجتمـاعی ایـران    دولـت و جریا  رابطه بـا سیاست خود را در،کردندیممطرح کشور 

ضـمن نفـوذ در    سـو  از یـک ؛هلـو را اعمـال نمـود   دو پ یسیاسـت کشور این  .تنظیم کرد

و  یسانگلـ براي جلوگیري از حساسـیت   کردیمسعی  ،اجتماعی ایران-سیاسیجریانات

پـیش   دیگـر بـا پایـان جنـگ و    سوي آمریکا از حمایت علنی این جریانات بپرهیزد و از 

 هـت جز آنهـا  ، اایـن جریانـات  از  علنـی  ضمن حمایت تالش کرد کهم ئتقسیم غنا آمدن

آمریکـا و   .کند خود بهره برداري مین منافعأغربی به منظور ت فشار بر دولت ایران و دول

در ایـران اجتماعی  -سیاسی در رابطه با دولت و جریاناتهمین سیاست را  انگلستان نیز

مبرم به نفت و بازار فروش از یها با توجه به ساختار اقتصادي و نکشوراین  .ندپیش گرفت

آن بودنـد از طریـق حمایـت از    بر ، تالش شوروي براي اشاعه کمونیسمهمچنین کاال و

ا ر خـود  منـافع و دنجلوگیري کن انطق تحت نفوذشاکمونیسم به منورود دولت ایران از 

  مین نمایند. أت

، ماهیـت و اصـول   باحـث ایـن م  تأکیـد بـر  بـا   که ستان در پی آپژوهش حاضر 

-جریانـات سیاسـی  مواجهـه بـا دولـت و     انگلستان و آمریکـا را در ،هاي شورويسیاست
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مورد تجزیه و تحلیـل  طی جنگ جهانی دوم در قالب سه بخش جداگانه ایران اجتماعی

  د.قرار ده

  

  شوروي)الف

  جنگ جهانی دومطی ایران درشوروي  سیاست

بـا در نظـر    جنگ جهـانی دوم طی ایران دردولت شوروي سیاست بررسی اصول 

  :رسدري به نظر میاي مقدمات ضروپاره گرفتن

حفـظ نظـام   دیپلماتیـک ایـن دولـت    اصـول  در اساسی کتهندیآیمبه نظر اول:

هـاي ایـدئولوژیک   ، بسـیاري از سیاسـت  ایـن مسـئله  و بـه خـاطر    ه استاش بودیئشورا

 چنانکـه کـرده اسـت.   ضع موجود عمـل و و مطابقاست کنار گذاشتهرا کمونیستی خود

اي که انقالب بلشویکی در روسیه به پیـروزي دسـت   هدر دورواز جنگ جهانی اول  پس

ی حفـظ نظـام   ئتوانـا  کـه  ن دریافتنـد یهـا لنـ  س آنأیافته بود، رهبـران بلشـویک و در ر  

داري شرایطی را بتوانند با دامن زدن به تضادهاي سرمایهنکه آیستی را ندارند، مگر کمون

ارچوب ا حفظ نماید. در چخود ر شرایط به وجود آورند که نظام کمونیستی بتواند در آن

داري بر سر منـافع خـود   را با دنیاي سرمایه اي رهبران شوروي هرگونه معامله ،این تلقی

در واقـع  لنـین  سـوي  مسالمت آمیز از . در همین راستا ارائه تز همزیستی مجاز دانستند

  هاي ایدئولوژیک نظام کمونیستی شوروي بود. گذر آشکار از پایه

به آلمـان  جنگ جهانی دوم سعی نمود در آستانه و همین تز در راستاياستالین 

ا در ادامه با تهاجم آلمـان  ام د.داري نزدیک شوهاي جهان سرمایهبه عنوان یکی از قطب

 ويبـه سـ   دتز و براي حفظ موجودیت خـو همین که براساس آناي ندید مگر چاره ،نازي

  آمریکا برود. هاي انگلیس و داري یعنی دولتقطب دیگر جهان سرمایه

 را با ایـران  خود ، روابطبر اساس همین تزدوم جنگ جهانی طیاین دولتدوم: 

  متفاوت تنظیم کرده است. يها شکلبه  جریانات موجود در آن و

و تسلط آنها احزاب کمونیست در اروپاي شرقی و مرکزي  با پیروزي و رشدسوم: 

بینـی  پـیش  کـه  روي مدعی شدندهاي شو  مارکسیست،سیاسی این کشورها يها نظامبر 

 هـاي بـورژوازي  سم بـا وجـود آزادي  آمیز سوسیالیمارکس در مورد امکان تحقق مسالمت

محقق شده است و از این رو دولـت شـوروي در نظـر داشـت در راسـتاي تحقـق نظـام        
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و کنـد ، کمونیسم را صادر ه باشددر سراسر جهان از هر راهی که امکان داشت تیکمونیس

  )594-1358:596،استرف(شورهاي جهان را زیر سیطره خود آورد.ک بدین شیوه

توسـعه   و دولت شوروي بـراي گسـترش کمونیسـم    يها استیسیکی از چهارم: 

بـا ایـن   این دولت .بود ها تیاقلدفاع از حقوق و یئگراملیحمایت از  ،مناطق تحت نفوذ

خود درآورد.  هتحت سلط ،دنیا را طبق تز انترناسیونال هايیتملهمه شیوه در صدد بود 

کـه کشـور ایـران    نهاي دولـت شـوروي و ای  گذاريسیاستدر این موضوع نظر به اهمیت 

  ت.اي در این زمینه پرداخویژهه برنامحبه طر ،داراي اقوام مختلفی بود

  

  اجتماعی ایران -سیاسی يها انیجروشوروي 

کـه نظـام   براسـاس منـافعی   ن اشـغال ایـران توسـط متفقـی     طـی دوران  شوروي

د.کرایران تنظیم  سیاسی و جریانات ها جنبش،را با دولت خود داشت، روابط اشیئشورا

 نیروي اشغالگر را بازي نکند و نشان دهد از ورود به ایران کوشید تا نقشپس  کشوراین 

ضـمن   بـدین وسـیله   است تا سیاسی يها نظامنیتر مطلوبنظام کمونیستی شوروي که

را بر ایران فراهم آورد. از این رو سربازان شـوروي بـا    خودسلطهمینهز ،کمونیسم انتشار

دادند و در آذربایجان مـردم را بـا عنـوان یولـداش     نشان می از خود برخورد انسانیمردم 

  )1381:156پرندي، (کردند.(دوست) خطاب می

ن نسبت اخیراً در احساسات ایرانیا«گوید: نظامی بریتانیا در این زمینه می هوابست

ـ  تر بـا روس به شوروي دگرگونی چشمگیري حاصل شده است. روابط نزدیک  ههـا و تجرب

ها به عنوان یـک لولـو و وحشـی بسـیار      هاي آنان، در تعدیل برداشت رایج از روسشیوه

ین، رضایتی که از نظام خـویش ابـراز   ئپا هبا طبق هانآهمدلی دلنشین ...تمؤثر بوده اس

هـاي  يعـالی، همگـی بـر پیشـداور     میان افراد و افسران و روحیه نهدارند، روابط حسمی

  )1373:157اوست، (ف»ثیر نهاده است.أموجود در باب نظام شوروي ت

ـ به نظر می«آمده است: يدر گزارش دیگر  هرسد که ایرانیان محلی به رفتار نمون

ک کننـد.  اشـغال شـ   هدهند که به انگیزنیروهاي اشغالگر شوروي بیش از آن اهمیت می

و حـداقل   شوروي و فقدان رفتار مخل نظم و بدمسـتی  و سربازانسران افداري خویشتن

»مداخله در امـور غیرنظامیـان اثـر مطلـوبی در مـردم ایـران بـه جـاي گذاشـته اسـت.          

  )1369:170جوردي، ال(
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هاي حزب توده به عنوان حزبی با مرام سوسیالیسـتی  در این راستا، نقش فعالیت

 شـوروي ثر اجتماعی ایران بود، ؤحزب توده که متشکل از نیروهاي م .دیآیمبه نظر مهم 

داستانی حزب کمونیست توده بـا  را به عنوان سردمدار دنیاي کمونیست شناخته بود. هم

ایـن دولـت  را بـا   شهایبرنامه ،مسائل بیشترکه در ه بودآنجا پیش رفتتا  شوروي دولت

  .می دادتطابق

هـاي  دولت شوروي بر حزب توده به عنوان یکی از جریـان  جزنی در رابطه با نفوذ

نوشـته  چنـین   ،سیاسی ایـران بـود  از جامعهیبخشه اجتماعی که نمایند -سیاسی  مهم

احزاب کمونیست با حزب و دولت شـوروي   هرابط ]آغاز اشغال ایران[در این دوره : «است

رهبـري  یک  هوي به منزلها به شوره بود. احزاب کمونیست و رهبري آناي یک جانبرابطه

شـد. در  ها شـناخته مـی  نآ طهیید شوروي از این احزاب ضابأنگریستند و تخطاناپذیر می

حزب کمونیست شوروي و دولـت شـوروي    وه بر این رابطه، موقعیت دیرینهکشور ما عال

در ایران و موقعیت فعلی آن که در ایران داراي ارتش و نوعی حاکمیت بود، این رابطه را 

یران ایـن اثـر را دو   تجربگی رهبران جنبش کارگري اریشگی و کمساخت. بیاعف میمض

 اسـت یاز سچون و چراي حـزب تـوده   روي بی. این رابطه به صورت دنبالهکردیمچندان 

  )30]اتبی [ین(جز» حزب و دولت شوروي نمودار شد.

ن چـو احزابـی  از طریـق نفـوذ بـر    سعی داشت شوروي دولت که دینمایمچنین 

ـ و  سرایت دهـد هاي مردم را به عمق توده نفوذش ،موجوداناتیجر ریساحزب توده و   اب

نکتـه  بکشـاند.   نظام کمونیستی ایران را به دامانو بپردازد کمونیسم انتشار به  این شیوه

اجتماعی ایـران حـائز   ـ   سیاسیهاي که در رابطه با تعامل شوروي با مردم و جریان مهم

ثیر أنیروهاي اجتمـاعی ایـران نیـز تـ    اوضاع بر  جنگ روزي شوروي دو با پیر بوداهمیت 

هـاي  به همان میـزان جریـان   ؛شدیمجنگ موفق  شوروي در راگ که است، این ر بودگذا

طرفـداري از   حامی خارجی قدرتمند بودند، بهاجتماعی ایران که به دنبال یک -سیاسی

  یافتند.تمایل میبا مرام چپ ی ئهاجریاندولت شوروي و تبدیل شدن به 

ایران هـر چـه    وروي در جنگ لنینگراد، حزب تودههاي شپس از پیروزيچنانکه 

-1376:84،تـابکی (ا.ه اسـت ماهنگ شدن با دولت شوروي پیش رفتبیشتر به سمت ه

بـا  ایـران سیاسـی  هـاي  جریان ،جنگطی ضع شوروي در اشدن موقدرتمند مقارن  )83

نسـبت بـه خـود مشـاهده کردنـد، آرام آرام بـه        لتاین دواحساس حمایتی که از جانب 

با مرام چـپ در ایـران افـزایش یافـت.     احزابلیو تشکتمایل یافتندمسلح شدن  سمت
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اهمیت با حضور نیروهاي دولت شوروي در ایران از این حیث )98-1374:99(کی مرام، 

قصـد  و  نداشـت دولت ایران نفوذ  رس بی چون انگلیئهادولت هبه انداز این دولتکه بود 

هـاي تحـت   حـوزه ـ اجتمـاعی در   سیاسـی هاي جریان از طریق گسترش نفوذ در داشت

در گزارشـی کـه   وحرکت نماید. در ایـن زمینـه    شمین منافعأدر راستاي ت خود اشغال

اسـت:  شـده  ، چنـین بیـان   سـد ینویمـ 1324خرداد  4تاریخمولوتوف در  به کافتارادزه

ان، ضـرورتاً بـه تقویـت ارتجـاع در کشـور و شکسـت       فراخوان نیروهاي شـوروي از ایـر  «

. عناصـر ارتجـاعی و هـوادار    ..هاي دمکراتیک منجر خواهـد شـد  ناپذیر سازماناجتناب

اي انگلیس براي امحاي نفوذ ما و حاصـل کارهایمـان در ایـران از هـیچ اقـدام و وسـیله      

نیروهایمـان را از  مضایقه نخواهند کرد. به همین دلیل است که من تعویق تاریخ خـروج  

اول از طریق  هدر درجـ مان را پس از خروج نیروها  فایران و تضمین تحقق احتمالی اهدا

ام آن را یا حداقل از راه ایجاد یک شرکت مختلط که اکثریت قاطع سه کسب امتیاز نفت

  )111:1376(گفتگو، »دانم.مناسب می ـ  در اختیار داشته باشیم

اجتماعی ایران و تمایل ـ   سیاسیفوذ بر روي جریانات نکه رسدیمچنین به نظر 

و  الملـل  نیبـ در سطح  این دولت تا حدود زیادي از تضاد منافع شوروي داريها به طرفآن

و  شـد با دولت ایران ناشـی مـی   مریکاآو  انگلستان مانند المللیهاي بینی قدرتئسوم ه

بیرون  اجتماعیـ   نات سیاسیجریابا نزدیک شدن به این دولتشده بود تاباعث همین 

  . داردگام بر داهداف خومسیر در  از حاکمیت دربار پهلوي

  

  شوروي با دولت ایران مواجههچگونگی 

ایـن   هتـرین نکتـ  مهـم  توجه بـه ذیل بررسی روابط شوروي با دولت ایران را باید

 خواهی دولت شوروي از جهان پس از جنگ جهـانی دوم در سهمنگریست و آن وضوعم

بـر سـر بـه دسـت     شوروي که بود یاز مناطقایران یکی  ت.اسهاي بزرگ بطه با قدرترا

مشمولب یترتو بدین بودمشغول جدال  بههاي غربی با قدرت خود در آن منافعآوردن 

  .بودشده  شانمنافعبه دست آوردن  جهتا ه دولتاین هاي دیپلماتیک بازي

متفـاوت   هـاي شـیوه بـه   ي مختلفهادر دوره روابط دولت شوروي با دولت ایران

، روابطش را با دخوخاص اي با در نظر گرفتن اقتضاعات و منافع بوده است و در هر دوره

  کرده است.ایران تنظیم 
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از مداخله در ش. 1320-1323هاي دولت شوروي بین سال ،طبق اسناد موجود

هـدف   )1369:170جوردي،(الکرده است.خودداري می تا حد امکان امور داخلی ایران

هاي باالتر با نیروهاي متفقین بوده شوروي همکاري با مقامات محلی در ایران و در درجه

دولت ادامه دهند. شوروي  از اینتیو حمابه کمک نیروهاي متفق  بدین ترتیب تا است،

در امور داخلی ایران، موجبات دشمنی بین خود و دولت ایـران  مداخله تا با  قصد نداشت

  ورد.آبا قواي متفق را فراهم ادامه و در

هـا  ن شورشدر به وجود آمداي مداخلهسه سالاین طی شوروي رسدیمبه نظر 

ی که تحت اشغال دولـت شـوروي قـرار    یهامقامات محلیِ استاندر ایران نداشته است و

(الجـوردي، را اعمـال کننـد.   دستند از طرف دولت مرکـزي قـدرت خـو   توانداشتند، می

، به یافتنجات  دوم که شوروي از خطر شکست در جنگ جهانیآنپس از  )1369:170

گسترش کمونیسم براي تحـت سـلطه    و به طریقی ویژه مین منافعأخواهی و تفکر سهم

کنسـول  بلیـو وال سر ژ. دگـزارش سـري   .بـر آمـد   درآوردن ایران در راستاي منافع خود

تمـام نقـل و   : «کـه  کنـد یمـ ایـت  به بوالرد سفیر انگلیس در تهران چنـین حک  انگلیس

،(موسـوي زاده  ».دگیـر انتقاالت ارتش و ژاندارمري زیر نظر و مراقبت شوروي انجام مـی 

116:1381(  

تا حجـم پـول در گـردش را    ند فروغی خواست دولتاز انگلستانبا  همراهشوروي 

اسـت در جهـت   ر واقع ایـن سی ت. دفافزایش دهد و دولت فروغی این درخواست را پذیر

  )1355:150، امیت. (جامور داخلی ایران اعمال شده اس خالت و تسلط بیشتر برد

ء ایفاها ررا در اقتصاد این کشوبرجسته اي نقش،نفت ذخایرعلت به ایران کشور

ـ ژئواکونومیک براي اهمیت  دارايو از این لحاظ کردیم در اسـتالین   د.بـو ت هـا این دول

پیشنهاد کمک نظـامی   ود جلب نماید و در این زمینهبه خشاه ایران را  تالش بود تا نظر

  )165-1373:166،اوست(فشاه نپذیرفت. اما داد، را به ایران

بـراي کسـب    را بـه سرپرسـتی کافتـارزاده    یئتیه 1323شهریور  24شوروي در 

ستخراج نفت در مناطق شمالی ایران به تهران فرستاد که این درخواست امتیاز کشف و ا

این از  سپدولت شوروي )1373:36جاتی، (ننخست وزیر ایران رد شد. از جانب ساعد

 نفتز دولت اتحاد شوروي در نظر دارد امتیا«کید کرد: أو ت واکنش نشان داداقدام ایران

سمنان و چند ناحیـه از   ن و مازندران و قسمتی از ناحیهنواحی آذربایجان شمالی و گیال

  )205:1323(آژیر، ».دیل نمایالی (شمال قوچان) را تحصخراسان شم
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امتیاز نفت شمال در رابطه با دولت کسب به منظور شوروي در این زمان سیاست 

ر را تحـت فشـا  ایران توانست دولت از سه طریق میکشور ین د. ایگرد رییتغپهلوي دچار 

ی کـه در ایـران داشـت، دوم از طریـق تقسـیم منـافع و       ئقرار بدهد؛ اول از طریق نیروها

که در ایـران وجـود    اجتماعی-سیاسیسوم از طریق جریانات با کشورهاي غربی،  قلمرو

 شـوروي  دولتد.اعمال نفوذ نمای بر آنها جهت فشار بر دولت پهلويتوانستیمو داشت

اجتمـاعی و   -سیاسـی  از طریق جریانات تابرآمد در صدد  وکرد راه حل سوم را انتخاب 

و امتیاز نفت شمال را  کند را بر دولت ایران تحمیلخود منافع  ،ها داشتننفوذي که بر آ

  به دست آورد.

شـدند و دولـت   نیروهاي متفق به پیـروزي نزدیـک مـی    دوم،اواخر جنگ جهانی 

ـ     بنابرایند.آلمان نجات یافته بوخطرشوروي نیز از   ادول متفق بر سـر تقسـیم منـافع ب

ـ     صحنهیکدیگر وارد   از جنـگ ی ناشـی  توانبـه دلیـل نـا   د.رقابـت و دشـمنی شـده بودن

تقسـیم   از طریـق آن کشـور  گیري منـافع پیاز سوئی قواي شوروي، لیو تحلفرسایشی 

هـاي  بـه دلیـل حساسـیت    د و از سوي دیگرپذیر نبوامکان با سایر دول غربیبرابر منافع 

پیگیري منـافع شـوروي از طریـق نیروهـایش در      ،المللی و رقابت کشورهاي خارجیبین

ایجـاد حساسـیت    بـا ایـن دولـت  و تنها راهی که امکان داشت  پذیر نبودامکان نیز ایران

و اجتماعی در ایـران  -سیاسیهاي ارتباط با جریان ؛ مین نمایدأترا خود ، منافعکمتري

از طریق ژهیبه ود.بویالملل نیبيها قدرتبر دولت و  اعمال فشاربر آنها و سرانجام نفوذ

به شان و با اعتمادي که رهبران ها جنبشو  ها حرکتاین روابط بسیار نزدیک با رهبران 

  د.آمیمبه نظر  تر آسانمسئله این مردان شوروي داشتند، دولت

ما به همان ترتیب کـه بـراي   «نویسد: عمل شوروي می هاین شیو هبارطبري در 

کـه   ، باید معترف باشیممیئگوینمآن سخنی  ایران منافعی قائلیم و بر علیه انگلستان در

دولت شوروي در ایران منافع جدي دارد. باید براي اولین و آخرین بار به این حقیقت پی 

اي کـه  دسـته  ه. عقید..برد که نواحی شمالی ایران در حکم حریم امنیت شوروي است

من در آن هستم این است که دولت به فوریت براي دادن امتیاز نفت شمال به شوروي و 

،ســکندري(ا. »د... اي انگلــیس و آمریکــا وارد مــذاکره شــوهــنفــت جنــوب بــه کمپــانی

190:1372(  

پـاي   ،امتیاز نفت شمال براي دولت شوروي تالش براي کسبضمن در ادامهوي 

گر دولت آمریکـا و انگلـیس خواهـان    ا: «گفت و و انگلیس را به این قضیه باز کردآمریکا 
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ز نفـت شـمال را بـه دسـت     نفت جنوب هستند، باید موافقت نماینـد تـا شـوروي امتیـا    

  د.دامنافع شوروي انجام  مینأت بر سر سیاسی زنییک چانهوي در واقع ».دآور

فراکسیون پارلمانی «گوید: کشاورز یکی از اعضاي حزب توده می ،رابطهدر همین 

در استخراج نفت شـمال باعـث خواهـد     هايشوروتوده) معتقد بود که شرکت  ما (حزب

نی نفت انگلـیس  بیشتري در ایران به وجود آید و از نفوذ کمپا شد که دمکراسی و آزادي

  )1379:126شاورز، (ک».ددر کشور کاسته شو

نفت این کشـور   هتولید ساالن .شوروي در این ایام به شدت به نفت احتیاج داشت

و  مقارن با تسلیم شدن قواي آلمان در جنگ به پنج میلیـون بشـکه کـاهش یافتـه بـود     

:1369فـونتن،  د. (مال ایران براي این دولت بسیار حیـاتی شـده بـو   یابی به نفت شتدس

اعمـال فشـار از طریـق     ،زمانفشار بر دولت ایران در این يبرا این دولتحل اه) ر356

اجـراي  جهـت دولت ایران را که تصمیم گرفتشوروي د.اجتماعی بو -سیاسی اتجریان

 امـور خارجـه  گزارشـی بـه وزیـر    بـوالرد در   د.تحت فشار بگذار خود اصالحات مورد نظر

هـا بـه   تبلیغاتی شـوروي  هدولت ایران در آغاز سال زیر فشار مبارز«انگلیس آورده است: 

ي بـراي تشـکیل   انامهاداري و اجتماعی و تصـویب  بخشی در جهت اصالحاتاقدامات امید

 یهته ،اصالح ادارات دولتی  ،تی ی و صنعئي محلی، اصالح وضع کارگران روستاهاانجمن

کشـاورزي و صـنعتی و    هی بـراي توسـع  ئهاطرح ،قانونی تبلیغات اجباري  مقدمات طرح

هـا بـه   ی در ایـن زمینـه  ئورهااکتشاف و استخراج منابع زیرزمینی مبادرت ورزیده و دست

  )15:1375(بیانی،».تمقامات سراسر کشور صادر کرده اس

جهـت سـرکوب    لتـی تا از اعزام نیروهاي دو تالش کرددر همین راستا همچنین 

دولـت ایـران کـه     د.دمکرات آذربایجان و جمهوري کردستان ممانعت به عمـل آور  هفرق

خود اشغالاجتماعی مناطق تحت  -سیاسی جریان بر فراوانی شوروي نفوذمشاهده کرد 

رشد  و دیپلماسی از از طریق مذاکره ش نمودکوش ،دداردمکرات آذربایجان  هفرق ژهیبه و

 اش نـه یکابتشـکیل  پس از  قوام جلوگیري نماید.ورد حمایت شوروي قومی م يها انیجر

قوام به خـوبی بـه    که موضوعید.بالفاصله عازم مسکو شد تا با مقامات شوروي دیدار کن

به دولـت شـوروي    آنهاو نیز اعتماد رهبران  جریاناتاین  برنفوذ شوروي  ؛برده بودآن پی

کـار را بـراي    یالمللـ  نیبيها قدرتیاست سو طلبی دولت شورويبود. از طرفی منفعت 

  . ه بودتر کردقوام ساده
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یر شـوروي  اي به سادچیکف سفیر کب ، طی نامه1325فروردین  15در تاریخ  وي

که مذاکرات شفاهی در این باره بین دولتـین ایـران و شـوروي صـورت گرفتـه      نبا ذکر ای

یک شرکت مختلط بین ایران را با تشکیل  خود دولت ایران موافقت که نموداست، اعالم 

اعالم کرده  خیز در شمال ایراناز اراضی نفت برداريو شوروي براي انجام جستجو و بهره

ر سـال اسـت کـه د    50شرایط قوام براي این قرارداد چنین بود: مدت این قرارداد  ت.اس

سـال   25اسـت و در مـدت   % 51و سهام شوروي % 49سال اول، سهام ایران  25طول 

سود عاید شرکت نیز براساس سهام طرفین تقسیم  د.خواهد بو% 50هام هر طرف دوم س

ه و سـرمای  ردیـ گیمـ قـرار   طرف ایرانی، زمینی است که مـورد اسـتفاده   ه. سرمایشودیم

نفت مـورد اسـتفاده    و تصفیه شوروي نیز متخصصین و کارگرانی است که براي استخراج 

 و دخریداري کنا تواند سهام دولت شوروي ران مییرگیرد. پس از پایان قرارداد، اقرار می

کـه  آنشود. ضمن ذربایجان غربی شامل منطقه قرارداد نمید. آیا قراردادش را تمدید نمای

بـه امتیـاز    ر داردکه در طرف غرب خط منطقه قـرا شود خاکی را طرف ایرانی متعهد می

 از سـرمایه  یا با اسـتفاده  هاهاي ایرانی به اشتراك خارجیهاي خارجی یا شرکتکمپانی

در این بند آمـده   د.بواین قرارداد  7رارداد، بند مهم این ق هاما نکت د.خارجی واگذار ننمای

سیسات شـرکت منحصـراً   أت ههاي نفت و کلی: حفاظت اراضی مورد تجسسات و چاهاست

ارداد ایجـاد  است: قر مدهایران خواهد بود و در پایان این قرارداد آ مینیهأقواي ت هبه وسیل

شود، به مجردي که شرکت نفت مختلط شوروي و ایران که مطابق متن این نامه عقد می

گذاري خـود شـروع نمایـد، در    ه انتخاب شد و به عملیات قانونمجلس شوراي ملّی ایران تاز

 4هر حال نه دیرتر از مدت هفت ماه از تاریخ بیسـت و چهـارم مـاه مـارس سـال جـاري (      

قـوام   هاي تصویب پیشنهاد خواهد شد. سادچیکف نیز اعالم کرد که نام) بر1325فروردین 

  )115ـ 116:1369(آرامش،  ت.را دریافت کرده است و با موارد آن موافقت نموده اس

ی که ئو البته با فشارها ددولت شوروي در راستاي منافع خو بود کهبه این ترتیب 

را از خـاك  ش د، حاضر شد نیروهـای یگردهاي آمریکا و انگلیس به او وارد از طرف دولت

دمکـرات   هفرقـ  ،توانسـت بـا اعـزام نیروهـاي نظـامی     نیز  ایران و دولتخارج کند ایران 

  د.کردستان را سرکوب نمای خود مختار آذربایجان و جمهوري

چنـد نکتـه   انی دوم جنگ جهطی بررسی روابط دولت شوروي با دولت ایران در 

  قابل مالحظه است: 
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شمنـافع  مینتـأ  و دحفظ موجودیـت خـو  بـر روي دولت شـو  سیاستورهدر این د -

  ت.بوده اساستوار

 در ایران و در میان جریانات از سوي شوروي هاي کمونیستیاندیشه نتشاراو تبلیغ-

از طریق فشار بر دولـت ایـران و سـایر    ابزاري بود تا بتواند  این کشور اجتماعیـ   سیاسی

  مین نماید.أرا ت دومنافع خ ،یالملل نیبيها قدرت

ابتـدا   د کـه انات اجتماعی این چنین تنظیم کـر را با جری روابط خود يدولت شورو -

را در ایـران  دهاي سوسیالیسم منافع خواندیشهجریانات و تبلیغ  این سعی نمود با جذب

تحت حمایتش را بر  اجتماعی-سیاسی يها انیجر،سپس بر همین اساس .مین نمایدأت

  د.کن قربانی خود سر منافع

در ت.شده اس به چند دوره تقسیمپایه بر همین با دولت ایران نیز  شورويروابط 

سـعی نمـود از طریـق     هـاي دولـت ایـران   گیـري تصـمیم  با مداخله در شوروي اوله دور

بـه همـین    د.فـراهم آور کمونیسـم را در ایـران   زمینه رشد ،جریانات مورد حمایت خود 

اردوگـاه  بـه  و کشـور ایـران   هاآن ورود به امید و این جریاناتاز دلیل در راستاي حمایت 

راي رشـد ایـن   الزم را ب هاي زمینهدولت ایران،  امور با اخالل درتالش کرد تا کمونیسم 

يهـا  قـدرت به منظور جلوگیري از ایجاد حساسـیت  یک سو اما از  د.جریانات آماده نمای

بـه مواجهـه رسـمی بـا      و از سوئی دیگر دکریمنها را کنترل آتا حدود زیادي  یالملل نیب

  د.داینمدولت ایران تمایل نشان 

جنـگ  این اندیشه که با این دولت ؛شدآغاز از اواخر جنگ جهانی دوم  دوم هدور

در رقـابتی کـه بـا     به دست نیامده اسـت، ش در ایران به خوبی است و منافع پایانرو به 

المللـی بایـد ایـران را تـرك     بین يدادهاقرارداري داشت و از طرفی مطابق جهان سرمایه

 مورد حمایتت جریانااز طریق ایران دولت  رفشار ب اعمال با سعی کرد . بنابرایننمودمی

از روابـط  ایـن   د.مین نمایـ أش را در ایـران تـ  ع، منـاف دیپلماتیـک زنی با چانهنیز و خود

مصـالحه بـا دولـت     از جریانات مورد حمایتش تا یتی کامل با دولت ایران و حمائرویارو

  .یابی به منافع خود متغیر بودبانی کردن این جریانات بر سر دستایران و قر
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  انگلستان )ب

  جنگ جهانی دومطی ایران در انگلستان  سیاست

طـی  دولت انگلستان با ایـران   مواجههو چگونگی  سیاست اصول نیتوضیح و تبی

  ت.پذیر اسجنگ جهانی دوم ذیل چند مقدمه امکان

 راآن يداري بود که چـرخ اقتصـاد  سرمایه ی با اقتصاددولت انگلستان دولتاول:

نیازمنـد دو عامـل   ایـن کشـور   ات جـ کارخان. آوردشماري به گردش درمیجات بینکارخا

حرکت متوقـف نگـردد. ایـن دو عامـل عبـارت      داري انگلستان از سرمایه بودند تا اقتصاد

بنابراین دولت انگلستان به کشـورهاي دیگـر کـه    بازار فروش.  -2مواد اولیه  -1: بودند از

با نفوذ بر ایـن کشـورها    کردیمتالش نظر داشت و مواد اولیه و بازار فروش بودند داراي 

قاجاریه مورد  هدور ه لحاظ داشتن این دو عامل ازکشور ایران ب .مین کندتأرا  منافع خود

  . کردیماعمال  راندر ایرا توجه انگلستان بود و دولت انگلیس نفوذي سنتی 

به این  .بود کیاهمیت ژئوپلتکشورهاي مختلف جهان داراي  انیدر مایران دوم:

جـزو به این کشور توجـه ویـژه نشـان داد و آن را     قاجاریه هدلیل دولت انگلستان از دور

مثـال   بـه طـور  د.قـرار دا  این دولت در خاورمیانـه  تیکدیپلما مشمول بازي مهم مناطق

روسـیه  قواي ممانعت ورود  نظربا واقع شدن بر سر راه هندوستان، از  جاريقاه ایران دور

بـازار فـروش و منبـع    بـه عنـوان   و نیز  تزاري و حفاظت از هندوستان داراي اهمیت بود

ایـران در   را همین نقـش  ت.رفیمبه شمار مین مواد اولیه خوبی براي دولت انگلستان أت

 علـت بـه   سوچه از یک  ت.اي انگلستان داشنگ جهانی دوم برجطی پهلوي دوم و  هدور

مین أو تـ  یرسـان  کمـک  ریمسـ از حیـث   دولـت شـوروي   مرزهـاي  واقع شدن در جنوب

ذخـایر  دارا بـودن  علـت بـه   سوي دیگـر و از  ارتش شوروي داراي اهمیت بود احتیاجات

موقعیـت برجسـته اي    ازخیـز خاورمیانـه   همسـایگی بـا کشـورهاي نفـت     نفتی و عظیم

  . برخوردار بود

ژئواستراتژیک  و تیک، ژئواکونومیکلت انگلستان به دلیل اهمیت ژئوپلبنابراین دو

به طور سنتی در ایران کهقاجاریه تا جنگ جهانی دوم سعی داشت  هکشور ایران، از دور

ایـران  کشـور  بر این اسـاس مین نماید.ا تأر خود فعمنا ،باشد و از این طریقداشته  نفوذ

  . بود انگلستان مناسبات با درویژه ايجایگاه داراي 
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هـاي جهـان  ان بـه عنـوان یکـی از قطـب    رقابـت حیـاتی انگلسـت    توجه به سوم:

داري با دولـت شـوروي بـه عنـوان سـردمدار جهـان کمونیسـتی کـه بـه دلیـل           سرمایه

داري را هایش، حیات نظام سرمایه سیاستو نوع  خود و منافع حاکم بر نظام کیایدئولوژی

کـه ایـران بـه عنـوان یکـی از      ی ئجـا آناز  ت.اسـ حائز اهمیـت   ، کرد با تهدید مواجه می

قـرار  م کمونیسـ  گسـترش  سیاسـت  زیر سیطره ،شوروي جماهیر همسایگان دولت اتحاد

س ابتدا بر ایران و سـپ  ،کمونیسمنتشارااز طریق  گرفته بود و دولت شوروي قصد داشت

از ایـن رو، بـه    .داري سلطه و احاطه پیدا کندمایههاي تحت نفوذ جهان سرسایر حوزه رب

دلیل اهمیت فراوان ایران براي دولت انگلستان، این دولت قصد داشت از هر طریقی کـه  

  د.امکان داشته باشد، مانع از نفوذ دولت شوروي به ایران شو

 ایـن دولـت  و  ستان حائز اهمیت بـود ت انگلکشور ایران براي دول ،دالیلبنابراین 

در مواجهـه بـا   و تقویـت آن  دولـت ایـران  بر همیشه از طریق نفوذ  چونقصد داشت هم

 کـه  گفـت  تـوان یمبا در نظر داشتن این مقدمات د.را تأمین نمای دکمونیسم، منافع خو

 با دولـت و جریانـات   یف خود را در چگونگی تنظیم و برنامه ریزي روابطشانگلستان تکل

هاي خـود را  و برنامه ها استیساست و بر این اساس  دانستهیماجتماعی ایران  -سیاسی

  کرده است.اجراء 

  

جنـگ  طـی  اجتماعی ایران  -سیاسی يها انیجرانگلستان با  مواجههچگونگی 

  جهانی دوم

ـ تـازه شـکل گرفتـه و     سیاسی يها انیجررشد و  1320پس از شهریور  ویـژه  ه ب

و بیشتر بودند ع انگلیس مناف مخالف باریزي برنامه و ایدئولوژي لحاظبه ی کهئهاحرکت

ایـن  دولـت انگلسـتان بـراي مقابلـه بـا       تا گردید، باعث دادندیمتمایل نشان شوروي  هب

 پـیش از  خارجـه انگلـیس   امـور  همـین زمینـه، وزارت   . درکنـد  اندیشیچاره حرکت ها

ما شک داریم که در صورت «د: نویسچهاردهم می شوراي ملی انتخابات مجلس برگزاري

و بلندمدت ما مورد مخاطره  کوتاه مدتانتخاب برخی از نمایندگان از حزب توده، منافع 

آیا بر سر کار مانـدن دسـته کنـونی مـالکین      در واقع از نظر مصالح بلندمدت،  د.قرار گیر

د کـرد؟  آمیز را بیشتر نخواهفاسد و خودخواه براي مدتی بیشتر، خطر یک تغییر خشونت

اي اسـت  نشـانه  هاي حزب تودهثروتمند از فعالیت به نظر ما تا این حد دلواپسی طبقات
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م محبوبیـت روزافـزون خـود    ها بـاالخره شـروع بـه درك عـد    نخشنود کننده از این که آ

  )112:1372(عظیمی،».دانکرده

وضـعیت چیـنش نیروهـاي     دولـت انگلسـتان   کهکندیمآشکار بمطالاین بیان 

. در همـین بـاره   دادیمقرار  را مد نظر تو تغییراکردیمپی گیري عی در ایران را جتماا

 ش.1317ــ 1319هاي انگلیس که بین ساله ورپنگ، عضو بخش شرقی وزارت خارجآی

اوضاع داخلی ایران در حال «، نوشته است: کردیمفارت انگلستان در تهران خدمت در س

ن اساسی، خواه از باال توسط شاه اعمال شود یـا  قدر وخیم است که اصالح قانوحاضر آن

از پایین به دست یکی از احزاب، تنها راهـی اسـت کـه در برابـر یـک دگرگـونی بـزرگ        

فهمم ما چرا باید مالکین خورد. بنابراین نمیآینده به چشم می چند سالاجتماعی ظرف 

مقابل تنهـا حزبـی   نیست، در  هارا که اکثریت مجلس را تشکیل داده و هیچ امیدي به آن

این توجه به )همان. (»که موفق شده است تا حدي آنان را به هراس اندازد تقویت کنیم

منـافع خـود در   در پـی   يدارسـرمایه  دولتانگلیس به عنوان  است که آنبیانگر مسئله

دولـت و  درون و از طرفی براي به دست آوردن این منافع بایـد حامیـانی را در  بودایران 

  .  کردیمفراهم اجتماعی ایران اتجریان

و  امتیازات سـنتی داراي  به عنوان بخشی از جامعه که گروه مالکان کهی یجااز آن

 ز سـوي صـاحب نفـوذ بودنـد و ا    نیز پهلوي دولت درخواهان حفظ وضع موجود بودند و

دولـت   ،ی بودندبه دنبال تحول در ساختارهاي اجتماع احزاب مورد حمایت شوروي دیگر

جایگـاه   حامی منافع او بودنـد هاي اجتماعی که هگروبا حمایت از  داشتن سعی انگلستا

 جریانـات کـرد یمـ مشـاهده  هنگـامی کـه   دولت انگلستان.را در ایران حفظ نماید دخو

کننـد،  مـی  حرکت اوبا منافع مخالفت رادیکال شدن و  سوياجتماعی ایران به  -سیاسی

د.نتـرل اوضـاع را در دسـت داشـته باشـ     ک ،زیرکانـه هايسیاستيکرد با اجراسعی می

1323يها سالاین دولت در  ،طبق گزارش بوالرد به وزارت امور خارجه بریتانیاچنانکه

 بـا  که این بود جریانات اجتماعی به دنبال رادیکالی يها شیگراهو با مشاهد ش.1322ـ

کنتـرل   خـود حفـظ منـافع   را در جهـت  این نیروها،ایرانتوسط دولت  اجراي اصالحات

  )110ـ113همان :د. (نمای

شـاه و   طلبانـه هـاي اصـالح  دلبسـتگی : «اظهار می کند که در این زمینه عظیمی

هاي رادیکـال بـود   ها و جنبشو گرایش آنان از خطر شوروي هبازتابی از واهم هاانگلیسی
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زمینـه سـاز    ایـران،  همنـدي از ثـروت و امتیـاز در جامعـ    هاي فاحش در بهـره که تفاوت

  . (همان)»بودگسترش سریع آن 

بـا   و ایـران را زیـر نظـر داشـت     کشـور  مسـائل به دقـت   در این زمان، انگلستان

ـ   یئهـا برنامـه  با گاه ایو کرد دیپلماتیکی که اجرا میهاي شیوه دولـت پهلـوي    رايکـه ب

را کنتـرل   هـاي سیاسـی  مانو سـاز  اجتماعیيها حرکتسعی داشت تا،دنمومی تنظیم

  د.هدایت کنخودتمایل در جهت ها راآن نماید و

هـاي و ساز مان ها حرکتبا ه در رابط دولت انگلستان سیاستکه دینمایمچنین 

سعی انگلستان ـ 1: کردمعنا پیدا میاساسی  هدو نکتبر پایه ایران ر د اجتماعی - سیاسی

داري منـافع دنیـاي سـرمایه    عامـل تهدیـد  از خطر نفوذ کمونیسم به عنـوان   تانمود می

چـپ و  يهـا  شیگرابا سیاسی يها سازمانعمل آورد و در این راستا از رشد ممانعت به

الش ، تـ دولت پهلويبر انگلیس  نفوذ سنتی دلیلبه -2. کردیمجلوگیري انگلیسی  ضد

درون در  در نیروهاي نزدیـک بـه خـود و از جملـه     ساختاريتا از ایجاد تغییرات  کردیم

آن روابطش را با سعی داشت که زمینهدر همین د و به ویژه دولت پهلوي جلوگیري نمای

  دولت استحکام بخشد.

  

  جنگ جهانی دومطی مدو چگونگی تعامل دولت انگلستان با دولت پهلوي

از دولتـی حمایـت    داشـت سیاست خود در ایران سعی بر اساس دولت انگلستان

 د.حرکـت نمایـ  انگلسـتان  در راستاي منافع  شهایلحاظ اصول حاکم و برنامه به کهکند

انگلستان دچار تغیراتی نیـز  اوقات براي حفظ موقعیت  پاره اي ازدر  این سیاست اگر چه

ییر شرایط تغهمگام با تصمیم گرفت سیاستطبق همین انگلیس براي مثال. شده است

پهلـوي اول را سـاقط سـازد، از ایـن رو در     حکومت در ایران،  جهانی و حفظ منافع خود

سفیر انگلیس طی یادداشـتی بـه دولـت ایـران      1320شهریور  سومامداد روز ب 4ساعت 

هاي انگلیس از مرز گذشته و در حال پیشروي به سوي ایران هسـتند. نیرو کهاعالم کرد 

اشتی به نیز طی یادد ایراندولت  رشهریوششم روز  ،چند روز بعد)1355:156امی، (ج

است تا مقاومت خـود را در برابـر نیروهـاي     تصمیم گرفته که دولت انگلستان اعالم کرد

:1381رنـدي، (پمتفق ترك نماید و این موضوع به اطالع سفیر انگلـیس رسـانده شـد.   

تـا بـراي تثبیـت موقعیـت      برآمـد در صدد انگلستان پس از تصرف و اشغال ایران، )156

 بـا بـر همـین پایـه   .هاي خـود بـر سـر کـار آورد    دولتی همسو با اصول سیاست ،پیشین
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تشـکیل   مـأمور ،نخسـت وزیـر  فروغی را به عنوان که تصمیم گرفت مشورت دول متفق

  د.نمای از سقوط پهلوي اول پسهکابیننخستین 

ارزش ،به منظور وابسـته کـردن دولـت جدیـد    از یک سو که ن بودآانگلستان بر 

 ریـال 140ریـال بـه   68و ارزش آن را از  کاهش دهـد ریال را نسبت به پوند استرلینگ 

به این ترتیب مردم این امکان را یافتند تا نیازهاي خود را بـرآورده سـازند و    د.ین آورئپا

دیگـر  سـوي  از و  به طور موقت رفـع گـردد  آنها هاي ناشی از کاهش قدرت خریدبحران

موقعیت خویش را در ایـران تثبیـت    ،تا با خیالی آسوده امکان را فراهم دیدانگلیس این 

  )79-1376:80تابکی، (انماید.

از جمله اقدامات دیگر دولت انگلستان تالش بـراي کسـب امتیـازات نفتـی بـود.      

تثبیت نموده و عالوه  ،داشتکه در اختیار را نفت خوزستان امتیاز تا نمودبنابراین سعی 

یک شـرکت نفـت    ش.1322از این رو در سال  .بر آن سهم بیشتري از آن به دست آورد

نفـت شـمال    ایران شد، اما با پـیش آمـدن قضـیه   ز نفت وارد انگلیسی براي گرفتن امتیا

  )40]اتبی[ـ م ـ ل  ازمان انقالبیون(س.این مسئله منتفی گشت،توسط شوروي

اجتمـاعی   -سیاسـی  يها انیجردر میان  مناسبیه که انگلستان پیشینیئآنجااز 

ایـن  شـد و  مـی ن در ایـرا او موقعیت باعث به هم خوردن این نیروهاایران نداشت، رشد

تا اوضـاع   کردبنابراین سعی  .را نداشت ایجاد شده تمایلی به تجربه نمودن شرایطت دول

د. در کنـ کنترل خود درآورد و از تغییر وضع موجـود جلـوگیري    تحتاجتماعی ایران را 

ف مجلس انگلستان به منظور بررسی هیئتی از طر 1324همین رابطه در بهمن ماه سال 

 بـه مسـأله  تماعی ایران گسیل داده شد تـا ضـمن بررسـی اوضـاع     سی و اجسیا وضعیت

  )31و  81:همان(شرکت انگلیسی نفت و وضعیت انگلیس در این باره رسیدگی نماید.

جنـگ جهـانی    ایـران طـی   حضورش در هکه دولت انگلستان در دوراز مشکالتی 

آن  منـافع  یـازات و در زمینه مقابله بـا امت دوم با آن مواجه بود، فشار نیروهاي اجتماعی 

  د.آوریمبوجود يدولت پهلوی را نیز براي ئهادشواريبود که  کشور

 جهـت دولـت انگلـیس    ی است کـه اقدامات جملهازدر بصره انگلیس تقویت پایگاه 

ر ت. دانجام داده اس و دولت ایران دتقویت موقعیت خو نیز و سیاسی يها سازمانکنترل 

بـه آبـادان فرسـتاد و مقـدمات اعـزام نیـرو بـه         دو کشتی جنگیاین دولت رابطه  نیهم

  )1380:292،براهامیان(آخوزستان را فراهم ساخت.
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در گزارشی که توسط سفارت انگلستان در ایران بـه لنـدن فرسـتاده    افزون بر آن 

کـاري  هـاي کمونیسـتی و جلـوگیري از خراب   براي خنثی کردن فعالیت«شد، آمده است: 

وزیـر وارد آمـد کـه عملیـات     سـت تی، فشار زیادي بر نخهاي نفسیاسی در مناطق حوزه

کارانه را سرکوب سازد. تبلیغات ما در این جهت بود کـه افکـار عمـومی ایرانیـان را     خراب

السلطنه بـه حـزب تـوده تعلـق     چنان گردانیم که تا پیش از انتخابات، حمایت کامل قوام

  )1373:301اوست،(ف.»نگیرد

حـائز اهمیـت  اي دولت انگلستان در این دوره هگیريموضع هاي که درباراما نکته

که  ضعفی . انگلستان در این دوره به دلیلاستاین کشور توجه به تحوالت داخلی ،است

و اجتماعیـ    سیاسی با جریاناتد نحوه برخوربود، در روبرو داري با آن در جهان سرمایه

هایش با تردید اجراي سیاست درو بود را در پیش گرفته يکارظهمحافشیوه ایران  دولت

به حامیان انگلیس در ایران نیز سـرایت کـرده بـود و دولـت     روحیه این  د.بو شده مواجه

  .کردینمانه عمل ایران نیز در این دوره قاطع

و  بـا دولـت   در رابطـه  دولـت انگلسـتان   سیاستهدربار کلی گیريدر یک نتیجه

کـه انگلسـتان    گفت توانیمنی دومجنگ جهاطی ایران  اجتماعی -هاي سیاسیجریان

و نیروهـاي  هـا  سـازمان تقویت دولت ایـران و کنتـرل و مقابلـه بـا     داشت از طریق سعی

در آن است که ملأنکته قابل ت.خود را در ایران حفظ نمایدموقعیت اجتماعی -سیاسی

گ در جنـ مشـارکت  هاي اقتصادي و بحران مواجهه با به علت انگلستان ،زمانیه این دور

واسـطه  ه بحضور در ایران و با کرد تا سعی می بنابرایند.بوشده ضعف  دچارجهانی دوم

و از  ایـد حفـظ نم  را خـود  نیروهاي سنتی که در ایران و در دولت پهلوي داشت، منـافع 

دولـت کمونیسـتی    هاز پیشـروي و سـلط   ،دولت پهلـوي دوم  دیگر از طریق تقویتسوي 

اگـر چـه   .کند جلوگیري ،بود در تضادداري سرمایه با جهان ماهیتبه لحاظ شوروي که 

 کوشید با لحاظ کردن منافع ي امتیاز نفت شمال به دولت شوروياعطا در مواردي مانند

با دولت شوروي که در این زمان  مستقیم از برخورد امتیاز نفت جنوب کسبیعنی ،خود

ظیمـی،  (عنمایـد. ي خـوددار بـود،  ثر ؤداراي نفـوذ مـ   سیاسیجریانات برخی از در میان 

1372:230(  
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  اآمریک )ج

  جنگ جهانی دومطی ایران درآمریکا سیاست

 اجتمـاعی ـ   نیروهاي سیاسـی با دولت و  در مواجهه دولت آمریکا سیاستتحلیل 

  . استقابل درك طی جنگ جهانی دوم ذیل چند نکته اساسی ن ایرا

بـه منظـور  داري بود که هسرمای با نظام انگلستان کشوري کا نیز همانندآمری اول:

نیـاز  و حوزه نفوذ اقتصـادي  بازار فروش ،مواد اولیهبه اقتصاد در حال رشد خود چرخش

مناسـبی از  سـهم  به دنبال آن بود تـا ایران  به علت اهمیت سیاسی و اقتصاديوداشت 

  د.این کشور کسب کنرا از تی خود منافع حیا

تان بـه  بود تا با دولت شوروي و انگلس الزم دولت آمریکا براي نفوذ در ایران دوم:

 افعی در ایران داشتند، جـدال سـختی  که این رقیبان نیز من یئآنجارقابت بپردازد، اما از 

 بیشتر با دولت شـوروي آمریکا در این دوره که از گشت. ناگفته پیداستآغدر این رابطه 

از لحاظ اصول حاکم سوئی ایدئولوژیک انگلستان همنیز مسأله نیاو دلیل رقابت داشت

آمریکا و انگلیس در این زمینه  دیآیمبه نظر .آمریکا بود سرمایه داريبر نظامش با نظام 

هـاي  مان بـه دلیـل بحـران   انگلستان در این زآنکه  ژهیبه و.اند دهیرسبه نحوي به توافق 

. نـد کدچار ضعف شده بود و ناچار بود جاي خود را به آمریکاي قدرتمند واگذار ياقتصاد

اجتمـاعی  -سیاسیهاي جریان نفوذي که در وایدئولوژي  روي به دلیل نوعاما دولت شو

شـد مجبور آمریکا  بنابراینود را دچار مشکل نمو دولت آمریکا ،داشت ایرانی گراي چپ

  . گرددبا شوروي آشکار و پنهان رقابت واردو به خصوص ایران ه نفوذ در منطقبراي

نیروهـاي  در ایـران نیازمنـد در نظـر گـرفتن     ریکـا کسب منافع دولـت آم  سوم:

مقابل آمریکا بودنـد. بنـابراین    هبود که گاه از لحاظ ایدئولوژیک، نقط یایران فعال سیاسی

بـا  که نفوذ خود را نمودتالش و  شد با ایران وارد تعاملزیرکانهسیاستیدولت آمریکا با 

مختلـف گسـترش    يهـا  بخشران در نیاز ایتکنولوژي و خدمات فنی و اداري مورد ارائه 

 ت هـاي رقابت با دولگرچه تدریج جاي سایر رقبا و به ویژه انگلستان را بگیرد.ه دهد و ب

نیز بر روي چگونگی تعامل آمریکا بـا ایـران    اجتماعی ایرانی-سیاسیخارجی و جریانات 

  د.اثرگذار بو

.ق1329ال در سـ  و گشـت باز می .ق1273سال به روابط رسمی ایران و آمریکا 

با شروع  )1373:195اوست، (ف.وارد شدند ی به ایرانئاز کارشناسان مالی آمریکا یهیئت
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 16مالـک حـدود    ،جنگ جهانی دوم، کشور آمریکا از لحاظ داشتن منابع نفت خاورمیانه

دولت آمریکا، رقمـی انـدك    روز افزوناقتصادي هدرصد بود که این رقم با توجه به توسع

  )1373:34(نجاتی، ود براي تغییر این وضعیت وارد عمل شود. بود و ناچار ب

فقدان ه، دولت آمریکا به واسطینپس از اشغال ایران توسط متفقرسدیمبه نظر 

 دصمیم گرفت تا موقعیـت خـو  ، تمردم و جریانات اجتماعی ایران یتمنفی در ذهن هسابق

بـه ایـران وارد   ی ئآمریکـا  از متخصصـان  تعـدادي بر این اساس.در ایران تقویت سازد را

بار ایران مقام عـالی یافـت و   وشریدان در وزارت خوار م.1942ش./1321سالدر شدند. 

تسـکف بـراي فرمانـدهی    اری یکـی بـه ریاسـت سـرهنگ شو    ئدو هیئت نظـامی آمریکـا  

تجدید سازمان ارتـش ایـران    به منظورژنرال ریدلی دیگري به ریاست ژاندارمري ایران و

 هسرهنگ تیرمان به عنوان مستشـار کـل ادار  در همین سال همچنین.شدند کشور وارد

ی دیگر در ادارات بهـداري و وزارت کشـاورزي   ئچند آمریکاشهربانی ایران انتخاب شد و 

کـل گمـرك ایـران برگزیـده شـد.       هشام به ریاست ادارگره دهارولنیز تخدام شدند و اس

  )1358:22(بوندارفسکی، 

ماننـد  کردنـد تـالش  ایـران   در خـواهی و سـهم طه طلبی سلها با هدف ییآمریکا

 از ایـن طریـق   تـا مبادرت ورزند ایران حکومت اساسی ساختارهايدر  به نفوذ انگلستان

کـه در  چـون میلسـپو  استخدام مستشـارانی  د.نماین قدرتد در مواقع الزم اعمال نبتوان

اصالح  را در زمینهی فراواناختیارات شوراي ملی وارد ایران شد و مجلس  ش.1321سال 

  ت.اس تفسیرقابل توجیه و امور اقتصادي به او داد، در همین راستا

سیاسـی  اداري و،ياقتصاد هايساختارتا کردسعی با هوشیاري تمامکشور این 

 سازد و تا حد زیادي در این سیاسـت موفـق   به خود نفوذ وابستهبا هدف اعمال  را ایران

، قانونی را به تصویب رسانید رانیدر احضوراز  پسلسپو مدتی میپایه بود که بر این د.ش

خریداري شـده   دریافت اسلحه و تجهیزاتجهت میلیون ریال  25که به موجب آن مبلغ 

 هاسـلح  کـه تصمیم گرفتـه شـد  و دیمنظور گرد آمریکا براي ارتش و ژاندارمري ایران از

مقرر شد از دولت  ،انجام این کار هاي ارتش آمریکا باشد و برايارتش ایران همانند سالح

  )25همان:(آمریکا وام دریافت شود.

ایـران، تسـلط بـر     و اداري از تسـلط بـر امـور اقتصـادي     پـس بعدي آمریکـا   گام

در همـین  .افزایش دهـد خود را ذ نفوتوانستاز این طریق می که هاي نظامی بودسازمان

 ی بـا هـدف آمـوزش نیروهـاي    تعدادي ژنرال آمریکـائ  .م1942ش./1321در سال  زمینه
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سی  ادولت آمریک م.1943ش./1322در سال)34: همان(ایران به تهران آمدند.  نظامی

افع آمریکـا در  حفاظـت از منـ   ،آنهـا کـه هـدف از ورود   کـرد  ایران وارد به و نیرنفر هزار 

از یـک  نیروهاي خود به ایـران   ورودبا ا آمریک ،اعالم شده بود. بنابراین خاورمیانه و ایران

بـر اوضـاع اقتصـادي ایـران      اعمال نفوذو به دست گرفتن آموزش نیروهاي نظامی و سو 

، بـه طـوري کـه در سـال     بـه دسـت آورد  ایران  سیاست در صحنهعمل بیشتريقدرت 

به میلسپو نـه تنهـا    العاده فوقواگذاري اختیارات  با الیحه شوراي ملی مجلس .ش1322

در همـان سـال    )23-1358:26، کیوندارفسـ (بمـود. یید نأبلکه آن را ت،مخالفت نکرد

بـراي بـه دسـت     سرهنگ شوارتسـکف  به تصویب رسید،ماه اي که در آبان یحهمطابق ال

  )1372:33ظیمی،(ع.مدگرفتن ریاست ژاندارمري به ایران آ

از ایـن   کـه  داشـت تصـمیم   ،جـاي پـاي خـود    تـدریجی استحکام پس از آمریکا 

م و براي به دست گرفتن منافع نفتی در ایران و خاورمیانه اقداکندبهره برداري موقعیت 

در ایـن راه بـا   کـه  سـت ا ایـن  دیـ آیمـ آنچه بـه نظـر   ) 1360:152فراسیابی، (ا.دنمای

رقابـت   نیـز ومخالف خود در ایـران اجتماعی -سیاسی جریاناتبروز ی چون یهادشواري

مـذاکراتی   ش.1323در بهار کشور این د.شوروي و انگلستان مواجه بو ی مانندیهاقدرت

 بـا تـالش   او اما اقدامات ،ایران انجام داددولت به دست آوردن امتیازات نفتی با  جهترا 

(سـازمان  از جمله دکتر محمد مصدق ناکام ماند. هایخارجامتیازات به  اعطايانمخالف

  )40]بی تا[لـ  انقالبیون م

سو از یک کشور اجتماعی  -قتصاديز به دلیل ضعف ساختارهاي ادولت ایران نی

 حفـظ وضـع موجـود   تـا بـراي   نمود تالش رمی گسترده از سوي دیگپایگاه مرد فقدانو 

  )1373:140اوست،(فبه دست آورد.یزمان هدر این دورحمایت کشورهاي قدرتمند را 

خواهـان   ،داخلی ایـران   هايو بحران کالتقوام نیز براي حل مشدر همین رابطه 

در خواست آمریکا  آذربایجان از در مسألهقوام  جمله دولت از آنولت آمریکا بود. کمک د

.کرد اعالم ش.1324قومی  را از سرکوب بحران دنیز حمایت خو این دولتو  نمودکمک 

دو جهت قابل بررسی اسـت:   ی ازیمردان آمریکاتسیاست دول )14-1357:15،اسمی(ق

و نفوذ خود را به نداشتند ردمهاي ماهی در میان تودهها پایگآن رسدیمبه نظر  کهاول این

خطـر   اجتمـاعی کـه  -نیروهاي سیاسـی از دوم اینکه د.پهلوي کشانده بودن دولتدرون

کردند، بلکـه  دادند، حمایت نمیطرفداري از شوروي را گسترش میچپ و هاندیش اشاعه

  د.ها بودننآ مقابله باهمیشه درصدد 
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نـوع ایـدئولوژي و    هبـه واسـط   فعال در ایـران  اجتماعی ينیروهاناگفته پیداست 

ها سـازگاري کمتـري از خـود    خارجی امتیاز بهاعطاي راي، بها حاکم بوداصولی که بر آن

بـا  تـالش داشـت تـا    و دادند و از طرفی دولت آمریکا نیز به این امر واقف بـود نشان می

آذر  17. در همـین راسـتا در   ایـد مین نمتـأ در ایران را  خود منافع تش،ااستفاده از امکان

آمریکـا در ایـران توقیـف     هاي به سیاست حملهدلیل هاي رهبر و ظفر به روزنامه 1325

مرکـزي  هـاي مشـترکی توسـط شـوراي     اعالمیه همان سالآذر  20در همچنین شدند. 

در .دمکرات آذربایجان صـادر شـد   هکشان آذربایجان و فرقتهاي کارگران و زحماتحادیه

بـر ضـد   گردیـد و اعـالم   شـد دولت قوام نوکر آمریکا و انگلـیس خوانـده    ها،المیهاین اع

 از مستعمره شدن ایـران توسـط آمریکـا    عمل کرده و ـ  آمریکا و قوامـ   هاهاي آنسیاست

  )1358:83،زاده افیصیر/ 1369:133الجوردي،(نمایند.جلوگیري می

ضعف دولت بریتانیـا  «ت: به اعضاي حزب کمونیست شوروي آمده اس یدر گزارش

از  ) و سفارت آمریکا در تهران پسم.1946یز ئاست (پا و افزایش نفوذ آمریکا غالب شده

اعـزام قـواي    هنمایـد، اجـاز  که دولت شوروي مداخله نمـی بررسی اوضاع آذربایجان و این

از  پـس رابطـه،   نیـ در ا)127:1376. (گفتگـو، »دولتی را به نیروهاي پهلوي داده اسـت 

 آمریکا رفـت دمکرات و خروج نیروهاي شوروي، محمدرضا پهلوي رسماً به  هب فرقسرکو

 ه بـود آمریکـا توانسـت   که گفت توانیم.و تشکر خود را به مقامات آمریکائی اعالم داشت

)1371:149ردوسـت،  (فد.انگلسـتان را در ایـران بـه دسـت آور    و نفوذ سـنتی  جایگاه 

 آمریکـا  ت شمال را به دولت شوروي واگذار نکند،امتیاز نف ،قصد داشت قوامهنگامی که 

 شـمال  را با اعطاي امتیاز نفت شنشان داد و مخالفت این تصمیمحمایت قاطع خود را از 

  )1372:230عظیمی، / 1371:89ردوست، (فاعالم نمود.

نظامی ،اداري ،اقتصادييساختارهابر آمریکا تسلط با  که رسدیمبه نظر  چنین

ایـن   نفـوذ  ،یالمللـ  نیبـ داخلی و  يها استیسپهلوي دوم در حکومت ی با ئسوهم نیز و

 هنامـ تموافق 1326سـال   مـاه  به طـوري کـه در مهـر    ه است.در ایران افزایش یافتکشور

 یئمستشـاران آمریکـا   این توافقنامـه مطابق  د.نظامی بین ایران و آمریکا به تصویب رسی

رتش ایران را به دست آوردند و دولت ایران امور ا بربازرسی و نظارت  ،اختیارات آموزشی

از ایـن   پـس . نداشـت  یت دولت آمریکا راحق استخدام هیچ مستشار خارجی بدون حما

 میلیـون دالر  25مبلـغ   ،ارتـش شاهنشـاهی   دهیبراي سـازمان  پهلويدولت  ،نامهموافقت

یگـاه و  جا ،موضوع.توجه به این )1373:23جاتی،(ن.دریافت نموداز آمریکا  کمک مالی
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اجتماعی ایران  -سیاسی يها انیجردولت و  با اش مواجههنفوذ آمریکا در ایران و نیز نوع 

  .سازدیمتر روشندر این دوره را 

  

  نتیجه گیري

در بـا   براي دستیابی به منافع خـود  یالملل نیبيها قدرت،جنگ جهانی دومطی 

به تنظیم روابـط خـود بـا    ،امکاناتی که داشتند نیزوموقعیت،یاصول سیاسنظر گرفتن

شوروي در خالل جنگ جهـانی  د.پرداختن ایرانیاجتماعی  -سیاسیيها سازمانو دولت 

سـعی   ،داشتنازي لمان آه با هغربی در مواج يها دولتنیازي که به حمایت در پی دوم 

اندیشه کمونیسم و  اجتماعی ایران اعمال نفوذ کند-سیاسیدر جریانات سو نمود از یک 

از  ،هـا  دولـت دیگر براي پرهیـز از حساسـیت ایـن    سوي اما از د.رواج دهنها آر میان را د

هوشـمندانه  آنهـا را   يها تیفعالو سعی نمود خودداري کرد جریانات این حمایت رسمی 

مانند یئهاتم از سوي دولئتقسیم غناو دوم جنگ جهانی خاتمهبا شوروي  د.کنکنترل 

تا بـا حمایـت و اعمـال     کردتالش ،آنها توسطهاي نفوذ هایجاد حوزآمریکا و انگلستان و 

از  او را وادار بـه دادن سـهم  یالمللـ  نیبـ يهـا  قدرتو ایران  تدول ،نفوذ بر این جریانات

ـ   انتشارحوزه  ،ایران نماید و از طرف دیگر با تسلط بر ایران یمنافع داخل ه کمونیسـم را ب

  .کند ایفاي نقش ان سوسیالیسمو به عنوان رهبر جه هاي دیگر گسترش دهدکشور

مواد بهنیازاقتصاد متکی به نفت ودر پی آمریکا و به ویژه انگلستان از یک طرف 

کمونیسم از طریق انتشار خطر به دنبال  در خاورمیانه و از طرف دیگر بازار فروشو اولیه 

مایـت  در ایـران ح دولتی متمرکـز و نیمـه قـوي    ازنمودندسعی  ،تسلط شوروي بر ایران

تـا   کـه انگلسـتان  و مخالف آمریکـا  جریاناتکمونیسم و کنترل  ی مقابله بائتوانا تاکنند 

  د.نرا داشته باش بودند ق با اندیشه چپ و شورويفمواحدي 

مشکالت اقتصادي و داخلی که با آن دست بـه گریبـان    دنبال انگلستان بهکشور 

و نیـز   طرفـدار خـود   نیروهـاي  میـان  در دربار و اشیسنتاز طریق نفوذ  سعی کرد ،بود

بـا  آمریکـا  جایگاه ویژه خود در ایران را حفظ نماید.  ،اجتماعی مخالف مقابله با جریانات

توجه به رشد اقتصادي و تکنولوژیکی در فاصله دو جنـگ جهـانی و مصـون مانـدنش از     

صدمات ناشی از جنگ و تالش این دولت براي به دسـت آوردن منـاطق نفـوذ در سـایر     

اداري و نظـامی   ،یمال يها کمکبا توجه به نیاز ایران به جهان و از جمله ایران و نواحی

زمـان   ضعف انگلستان در این نیزو  از دولت ایران اشیالملل نیبيها تیحمااین دولت و
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گلسـتان  اداري و نظامی ایران جایگاه سـنتی ان ،اقتصادي هايبر ساختاربه تدریج با نفوذ 

جایگـاه نفـوذ در ایـران    انگلستان بـه رده دوم  و گرفت دربار پهلويرا در میان اشراف و 

از طریق نفوذ بر این نیروها و  براي دستیابی به منافع خودآمریکا بدین سان ت.یافتنزل

روابط خود  ،بودند در ایران که مخالف حضورش اجتماعی - سیاسی يها سازمانمقابله با 

تضـعیف نیروهـاي    نیزدر حد ضرورت و  ویت اوو تق دولت پهلوي باهمکاري بر اساس را

  .تنظیم کردو سرکوبی آنها داجتماعی مخالف خو-سیاسی
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فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی 

سال سيزدهم ، شماره 50 ـ بهار 1391، صص 139- 115

سیاست قدرتهای بینالمللی در قبال دولت و جریانهای 


سیاسی ـ اجتماعی ایران طی جنگ جهانی دوم

                                     ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          علی قاسمی


چکیده

اشغال ایران توسط قوای متفقین، آنها را وارد صحنه سیاسي ايران كرد. تا زمانی که تهدید آلمان نازی وجود داشت، متفقین در ارتباط با يكديگر و نیز در مواجهه با دولت ایران در تعامل به سر میبردند. با کمرنگ شدن تهدید آلمان، اوضاع تغيير كرد و دولتهای شوروی، انگلستان و آمریکا در انديشه كسب منافع و گسترش نفوذ خود براي فردای پس از جنگ در ايران برآمدند. شوروی در پی تغییر ساختار موجود و تقابل با دولت ایران جهت دستيابي به منافع اقتصادی و سیاسی منطقهای بود، از این رو سعی نمود از طریق اشاعه کمونیسم و اعمال نفوذ در برخی از جریانات سیاسی- اجتماعی مورد حمایت خود ساختار موجود در ایران را تغییر دهد و یا با بهره گيري از این شرایط، توان تحت فشار قرار دادن دولت پهلوی و قدرتهای بینالمللی را به دست آورد. در این میان، انگلیس و آمریکا در مسيرحفظ وضع موجود، تقویت نسبی دولت ایران به منظور جلوگیری از اشاعه کمونیسم در ایران و منطقه، حفظ و گسترش نفوذ در میان نیروهای سنتی طرفدار خود که بیشتر از گروههاي اشراف زمیندار، سرمایه داران و افراد صاحب نفوذ دربار بودند و نیز مقابله با سازمانهای سیاسی- اجتماعی مخالف حضور آنها در ایران تلاش میکردند. به دنبال ضعف داخلی انگلستان و قدرت روز افزون آمریکا و تبدیل آن به قدرت جهانی، انگلستان موقعیت خود را به نفع آمریکا و تنزل نفوذش در ایران از دست داد. بررسي روند تعامل و تقابل قدرتهای بینالمللی در قبال دولت و جریانهای سیاسی- اجتماعی ایران طي جنگ جهانی دوم مسئله اساسی اين پژوهش است و نوشتار حاضر در صدد است كه با رویکردي توصیفی- تحلیلی آن را نمايان سازد.

واژگان کلیدی: قدرتهای بینالمللی، دولت ایران، جریانهای سیاسی ـ اجتماعی، جنگ جهانی دوم

مقدمه

تاریخ نوين مغرب زمين در پي تحولاتی چون رنسانس و انقلاب صنعتی و در نتیجه شکل گیری سرمایه داری تجاری و صنعتی، خواه و ناخواه خود را بر تاریخ کشورهای دیگر تحمیل كرد. در اين ميان كشورهاي غربي كه دارای ساختار اقتصادی و صنعتی گرديدند، به دو عامل نیازمند بودند:1- مواد اولیه برای تأمین کارخانههاي خود 2- بازار فروش. بنابراین با توسعه تجارت و نیاز مبرم به این دو عامل به دنبال آن بودند كه با نفوذ بر کشورهای دیگر چرخه اقتصاد سرمایه داری خود را به گردش درآورند. ایران از جمله کشورهایی بود که در عصر قاجار صحنه تلاش دولتهاي غربی مانند انگلستان، روسیه، فرانسه و سایر دول اروپایی جهت دستیابی به منافع استعماریشان واقع گرديد. همین مسئله در دوره پهلوی نيز دنبال شد. 

وقوع جنگ جهانی دوم و اشغال نظامی ایران توسط قوای متفق (انگلستان و روسیه) آنها را به صحنه سیاسی و اجتماعی ایران وارد نمود. این كشورها بر طبق منافع خود، سیاست مواجهه با حكومت پهلوی دوم و جریانهای سیاسی- اجتماعی ایران را در این دوره تعریف نمودند. شوروی به عنوان دولتی کمونیستی با تزهائی که رهبران این كشور مطرح میکردند، سیاست خود را در رابطه با دولت و جریانات اجتماعی ایران تنظیم کرد. این كشور سیاستی دو پهلو را اعمال نمود؛ از یک سو ضمن نفوذ در جریانات سیاسی- اجتماعی ایران، سعی میکرد برای جلوگیری از حساسیت انگليس و آمریکا از حمایت علنی این جریانات بپرهیزد و از سوي دیگر با پایان جنگ و پیش آمدن تقسیم غنائم تلاش كرد كه ضمن حمایت علنی از این جریانات، از آنها جهت فشار بر دولت ایران و دول غربی به منظور تأمین منافع خود بهره برداري کند. آمریکا و انگلستان نیز همين سياست را در رابطه با دولت و جریانات سیاسی- اجتماعی ایران در پیش گرفتند. این كشورها با توجه به ساختار اقتصادی و نیاز مبرم به نفت و بازار فروش کالا و همچنين تلاش شوروی برای اشاعه کمونیسم ، بر آن بودند از طریق حمایت از دولت ایران از ورود کمونیسم به مناطق تحت نفوذشان جلوگیری کنند و منافع خود را تأمین نمایند. 

پژوهش حاضر در پی آن است كه با تأكيد بر این مباحث، ماهیت و اصول سیاستهای شوروی، انگلستان و آمریکا را در مواجهه با دولت و جریانات سیاسی- اجتماعی ايران طي جنگ جهاني دوم در قالب سه بخش جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. 

الف) شوروي

 سیاست شوروي در ايران طي جنگ جهاني دوم

بررسي اصول سیاست دولت شوروي در ايران طي جنگ جهاني دوم با در نظر گرفتن پارهاي مقدمات ضروري به نظر ميرسد:

اول: به نظر میآید نكته اساسي در اصول دیپلماتیک این دولت حفظ نظام شورائياش بوده است و به خاطر این مسئله، بسياري از سياستهاي ايدئولوژيک کمونيستي خود را کنار گذاشته است و مطابق وضع موجود عمل کرده است. چنانکه پس از جنگ جهاني اول و در دورهاي که انقلاب بلشويکي در روسيه به پيروزي دست يافته بود، رهبران بلشويک و در رأس آنها لنین دريافتند كه توانائي حفظ نظام کمونيستي را ندارند، مگر آنکه بتوانند با دامن زدن به تضادهاي سرمايهداري شرايطي را به وجود آورند که نظام کمونيستي بتواند در آن شرایط خود را حفظ نمايد. در چارچوب اين تلقي، رهبران شوروي هرگونه معامله ای را با دنياي سرمايهداري بر سر منافع خود مجاز دانستند. در همين راستا ارائه تز همزيستي مسالمت آميز از سوي لنين در واقع گذر آشکار از پايههاي ايدئولوژيک نظام کمونيستي شوروي بود. 


استالين در راستاي همين تز و در آستانه جنگ جهاني دوم سعي نمود به آلمان به عنوان يکي از قطبهاي جهان سرمايهداري نزديک شود. اما در ادامه با تهاجم آلمان نازي، چارهاي نديد مگر آنکه براساس همین تز و براي حفظ موجوديت خود به سوي قطب ديگر جهان سرمايهداري يعني دولتهاي انگليس و آمريکا برود. 


دوم: این دولت طي جنگ جهاني دوم بر اساس همین تز، روابط خود را با ايران و جریانات موجود در آن به شکلهای متفاوت تنظيم کرده است.


سوم: با پیروزی و رشد احزاب کمونيست در اروپاي شرقي و مرکزي و تسلط آنها بر نظامهای سیاسی این کشورها، مارکسيستهاي شوروي مدعي شدند كه پيشبيني مارکس در مورد امکان تحقق مسالمتآميز سوسياليسم با وجود آزاديهاي بورژوازي محقق شده است و از اين رو دولت شوروي در نظر داشت در راستاي تحقق نظام کمونيستی در سراسر جهان از هر راهي که امکان داشته باشد، کمونيسم را صادر کند و بدین شیوه کشورهاي جهان را زير سيطره خود آورد. (فاستر، 1358 :596-594)

چهارم: يکي از سیاستهای دولت شوروي براي گسترش کمونيسم و توسعه مناطق تحت نفوذ، حمايت از مليگرائي و دفاع از حقوق اقلیتها بود. این دولت با اين شیوه در صدد بود همه مليتهاي دنيا را طبق تز انترناسيونال، تحت سلطه خود درآورد. نظر به اهميت اين موضوع در سياستگذاريهاي دولت شوروي و اينکه کشور ايران داراي اقوام مختلفي بود، به طرح برنامه ويژهاي در این زمینه پرداخت. 


شوروي و جریانهای سیاسی- اجتماعي ايران

شوروي طي دوران اشغال ایران توسط متفقین براساس منافعي که نظام شورائياش داشت، روابط خود را با دولت، جنبشها و جریانات سیاسی ايران تنظيم کرد. این كشور پس از ورود به ايران کوشيد تا نقش نيروي اشغالگر را بازي نکند و نشان دهد كه نظام کمونيستي شوروي مطلوبترین نظامهای سياسي است تا بدین وسیله ضمن انتشار کمونیسم، زمينه سلطه خود را بر ايران فراهم آورد. از اين رو سربازان شوروي با مردم برخورد انساني از خود نشان ميدادند و در آذربايجان مردم را با عنوان يولداش (دوست) خطاب ميکردند. (پرندي، 1381: 156)

وابسته نظامي بريتانيا در اين زمينه ميگويد: «اخيراً در احساسات ايرانيان نسبت به شوروي دگرگوني چشمگيري حاصل شده است. روابط نزديکتر با روسها و تجربه شيوههاي آنان، در تعديل برداشت رايج از روسها به عنوان يک لولو و وحشي بسيار مؤثر بوده است ... همدلي دلنشين آنها با طبقه پائين، رضايتي که از نظام خويش ابراز ميدارند، روابط حسنه ميان افراد و افسران و روحيه عالي، همگي بر پيشداوريهاي موجود در باب نظام شوروي تأثير نهاده است.» (فاوست، 1373: 157)

در گزارش ديگري آمده است: «به نظر ميرسد که ايرانيان محلي به رفتار نمونه نيروهاي اشغالگر شوروي بيش از آن اهميت ميدهند که به انگيزه اشغال شک کنند. خويشتنداري افسران و سربازان شوروي و فقدان رفتار مخل نظم و بدمستي و حداقل مداخله در امور غيرنظاميان اثر مطلوبي در مردم ايران به جاي گذاشته است.» (لاجوردي، 1369:170)

در اين راستا، نقش فعاليتهاي حزب توده به عنوان حزبي با مرام سوسياليستي مهم به نظر میآید. حزب توده که متشکل از نيروهاي مؤثر اجتماعي ايران بود، شوروی را به عنوان سردمدار دنياي کمونيست شناخته بود. همداستاني حزب کمونيست توده با دولت شوروي تا آنجا پیش رفته بود که در بیشتر مسائل، برنامههايش را با این دولت تطابق مي داد.


جزني در رابطه با نفوذ دولت شوروي بر حزب توده به عنوان يکي از جريانهاي مهم سیاسی - اجتماعي که نماينده بخشی از جامعه سياسي ايران بود، چنين نوشته است: «در اين دوره ]آغاز اشغال ايران[ رابطه احزاب کمونيست با حزب و دولت شوروي رابطهاي يک جانبه بود. احزاب کمونيست و رهبري آنها به شوروي به منزله يک رهبري خطاناپذير مينگريستند و تأييد شوروي از اين احزاب ضابطه آنها شناخته ميشد. در کشور ما علاوه بر اين رابطه، موقعيت ديرينه حزب کمونيست شوروي و دولت شوروي در ايران و موقعيت فعلي آن که در ايران داراي ارتش و نوعي حاکميت بود، اين رابطه را مضاعف ميساخت. بيريشگي و کمتجربگي رهبران جنبش کارگري ايران اين اثر را دو چندان میکرد. اين رابطه به صورت دنبالهروي بيچون و چراي حزب توده از سیاست حزب و دولت شوروي نمودار شد.» (جزني] بيتا[30)

چنین مینماید كه دولت شوروي سعي داشت از طریق نفوذ بر احزابي چون حزب توده و سایر جریانات موجود، نفوذش را به عمق تودههاي مردم سرايت دهد و با این شیوه به انتشار کمونیسم بپردازد و ايران را به دامان نظام کمونيستي بکشاند. نکته مهم که در رابطه با تعامل شوروي با مردم و جريانهاي سیاسی ـ اجتماعي ايران حائز اهميت بود و با پيروزي شوروي در جنگ بر اوضاع نيروهاي اجتماعي ايران نيز تأثير گذار بود، اين است كه اگر شوروي در جنگ موفق میشد؛ به همان ميزان جريانهاي سیاسی- اجتماعي ايران که به دنبال يک حامي خارجي قدرتمند بودند، به طرفداري از دولت شوروي و تبديل شدن به جریانهائی با مرام چپ تمايل مييافتند.


چنانكه پس از پيروزيهاي شوروي در جنگ لنينگراد، حزب توده ايران هر چه بيشتر به سمت هماهنگ شدن با دولت شوروي پيش رفته است. (اتابکي، 1376: 84-83) مقارن قدرتمند شدن مواضع شوروي در طي جنگ، جريانهاي سیاسی ايران با احساس حمايتي که از جانب این دولت نسبت به خود مشاهده کردند، آرام آرام به سمت مسلح شدن تمایل یافتند و تشکیل احزاب با مرام چپ در ايران افزايش يافت. (کي مرام، 1374:99-98) حضور نيروهاي دولت شوروي در ايران از اين حيث با اهميت بود که این دولت به اندازه دولتهائي چون انگليس بر دولت ايران نفوذ نداشت و قصد داشت از طريق گسترش نفوذ در جريانهاي سیاسی ـ اجتماعي در حوزههاي تحت اشغال خود در راستاي تأمين منافعش حرکت نمايد. در اين زمينه و در گزارشي که کافتارادزه به مولوتوف در تاريخ 4 خرداد 1324 مینویسد، چنين بيان شده است: «فراخوان نيروهاي شوروي از ايران، ضرورتاً به تقويت ارتجاع در کشور و شکست اجتنابناپذير سازمانهاي دمکراتيک منجر خواهد شد . . . عناصر ارتجاعي و هوادار انگليس براي امحاي نفوذ ما و حاصل کارهايمان در ايران از هيچ اقدام و وسيلهاي مضايقه نخواهند کرد. به همين دليل است که من تعويق تاريخ خروج نيروهايمان را از ايران و تضمين تحقق احتمالي اهدافمان را پس از خروج نيروها ـ در درجه اول از طريق کسب امتياز نفت يا حداقل از راه ايجاد يک شرکت مختلط که اکثريت قاطع سهام آن را در اختيار داشته باشيم ـ  مناسب ميدانم.» (گفتگو،111:1376) 


چنین به نظر میرسد كه نفوذ بر روي جريانات سیاسی ـ اجتماعي ايران و تمايل آنها به طرفداری شوروي تا حدود زيادي از تضاد منافع این دولت در سطح بینالملل و هم سوئي قدرتهاي بينالمللي مانند انگلستان و آمریکا با دولت ايران ناشي ميشد و همين باعث شده بود تا این دولت با نزديك شدن به جریانات سیاسی ـ اجتماعی بیرون از حاکمیت دربار پهلوی در مسير اهداف خود گام بردارد. 


چگونگي مواجهه شوروي با دولت ايران

بررسي روابط شوروي با دولت ايران را بايد ذیل توجه به مهمترين نکته اين موضوع نگريست و آن سهم خواهي دولت شوروي از جهان پس از جنگ جهاني دوم در رابطه با قدرتهاي بزرگ است. ايران يکي از مناطقی بود که شوروي بر سر به دست آوردن منافع خود در آن با قدرتهاي غربي به جدال مشغول بود و بدین ترتیب مشمول بازيهاي ديپلماتيک این دولتها جهت به دست آوردن منافعشان شده بود.

روابط دولت شوروي با دولت ايران در دورههاي مختلف به شيوههاي متفاوت بوده است و در هر دورهاي با در نظر گرفتن اقتضاعات و منافع خاص خود، روابطش را با ايران تنظيم کرده است.


طبق اسناد موجود، دولت شوروي بين سالهاي 1323-1320 ش. از مداخله در امور داخلي ايران تا حد امکان خودداري ميکرده است. (لاجوردي، 1369: 170) هدف شوروي همکاري با مقامات محلي در ايران و در درجههاي بالاتر با نيروهاي متفقين بوده است، تا بدین ترتیب نيروهاي متفق به کمک و حمایت از این دولت ادامه دهند. شوروي قصد نداشت تا با مداخله در امور داخلي ايران، موجبات دشمني بين خود و دولت ايران و در ادامه با قواي متفق را فراهم آورد.


به نظر میرسد شوروي طي اين سه سال مداخلهاي در به وجود آمدن شورشها در ايران نداشته است و مقامات محليِ استانهایي که تحت اشغال دولت شوروي قرار داشتند، ميتوانستند از طرف دولت مرکزي قدرت خود را اعمال کنند. (لاجوردی، 1369: 170) پس از آنکه شوروي از خطر شکست در جنگ جهاني دوم نجات یافت، به فکر سهمخواهي و تأمين منافع و به طريقي ويژه گسترش کمونيسم براي تحت سلطه درآوردن ايران در راستاي منافع خود بر آمد. گزارش سري ژ. دبليو وال سرکنسول انگليس به بولارد سفير انگليس در تهران چنين حكايت میکند كه: «تمام نقل و انتقالات ارتش و ژاندارمري زير نظر و مراقبت شوروي انجام ميگيرد». (موسوي زاده، 116:1381)

شوروی همراه با انگلستان از دولت فروغي خواستند تا حجم پول در گردش را افزايش دهد و دولت فروغي اين درخواست را پذيرفت. در واقع این سیاست در جهت دخالت و تسلط بیشتر بر امور داخلی ایران اعمال شده است. (جامي، 1355: 150)

کشور ايران به علت ذخاير نفت، نقش برجسته اي را در اقتصاد این کشورها ایفاء میکرد و از اين لحاظ دارای اهمیت ژئواکونوميک براي این دولت ها بود. استالين در تلاش بود تا نظر شاه ايران را به خود جلب نمايد و در اين زمينه پيشنهاد کمک نظامي به ايران را داد، اما شاه نپذيرفت. (فاوست، 1373: 166-165)

شوروي در 24 شهريور 1323 هيئتي را به سرپرستي کافتارزاده براي کسب امتياز کشف و استخراج نفت در مناطق شمالي ايران به تهران فرستاد که اين درخواست از جانب ساعد نخست وزير ايران رد شد. (نجاتي، 1373: 36) دولت شوروي پس از اين اقدام ايران واکنش نشان داد و تأکيد کرد: «دولت اتحاد شوروي در نظر دارد امتياز نفت نواحي آذربايجان شمالي و گيلان و مازندران و قسمتي از ناحيه سمنان و چند ناحيه از خراسان شمالي (شمال قوچان) را تحصيل نمايد». (آژير، 205:1323)

در این زمان سیاست شوروي به منظور كسب امتیاز نفت شمال در رابطه با دولت پهلوی دچار تغییر گردید. این كشور از سه طريق ميتوانست دولت ايران را تحت فشار قرار بدهد؛ اول از طريق نيروهائي که در ايران داشت، دوم از طريق تقسيم منافع و قلمرو با کشورهاي غربي، سوم از طريق جريانات سیاسی- اجتماعی که در ايران وجود داشت و میتوانست جهت فشار بر دولت پهلوی بر آنها اعمال نفوذ نماید. دولت شوروي راه حل سوم را انتخاب كرد و در صدد برآمد تا از طريق جريانات سیاسی- اجتماعي و نفوذي که بر آنها داشت، منافع خود را بر دولت ايران تحميل كند و امتياز نفت شمال را به دست آورد.


اواخر جنگ جهاني دوم، نيروهاي متفق به پيروزي نزديک ميشدند و دولت شوروي نيز از خطر آلمان نجات يافته بود. بنابراین دول متفق بر سر تقسيم منافع با يکديگر وارد صحنه رقابت و دشمني شده بودند. به دلیل ناتوانی ناشی از جنگ فرسایشی و تحلیل قوای شوروی، از سوئي پيگيري منافع آن كشور از طريق تقسیم منافع برابر با سایر دول غربی امکانپذير نبود و از سوي ديگر به دليل حساسيتهاي بينالمللي و رقابت کشورهاي خارجي، پیگیری منافع شوروی از طریق نیروهایش در ایران نیز امکانپذير نبود و تنها راهي که امکان داشت این دولت با ايجاد حساسيت کمتری، منافع خود را تأمین نماید ؛ ارتباط با جريانهاي سیاسی- اجتماعي در ايران و نفوذ بر آنها و سرانجام اعمال فشار بر دولت و قدرتهای بینالمللی بود. به ویژه از طريق روابط بسيار نزديک با رهبران اين حرکتها و جنبشها و با اعتمادي که رهبران شان به دولتمردان شوروي داشتند، این مسئله آسانتر به نظر میآمد.

 طبري در باره اين شيوه عمل شوروي مينويسد: «ما به همان ترتيب که براي انگلستان در ايران منافعي قائليم و بر عليه آن سخني نمیگوئیم، بايد معترف باشيم که دولت شوروي در ايران منافع جدي دارد. بايد براي اولين و آخرين بار به اين حقيقت پي برد که نواحي شمالي ايران در حکم حريم امنيت شوروي است . . . عقيده دستهاي که من در آن هستم اين است که دولت به فوريت براي دادن امتياز نفت شمال به شوروي و نفت جنوب به کمپانيهاي انگليس و آمريکا وارد مذاکره شود... ». (اسكندري، 190:1372)

وي در ادامه ضمن تلاش برای کسب امتياز نفت شمال براي دولت شوروي، پاي آمريکا و انگليس را به اين قضيه باز کرد و گفت: «اگر دولت آمريکا و انگليس خواهان نفت جنوب هستند، بايد موافقت نمايند تا شوروي امتياز نفت شمال را به دست آورد».در واقع وی يک چانهزني سیاسی بر سر تأمین منافع شوروي انجام داد.

در همين رابطه، کشاورز يکي از اعضاي حزب توده ميگويد: «فراکسيون پارلماني ما (حزب توده) معتقد بود که شرکت شورویها در استخراج نفت شمال باعث خواهد شد که دمکراسي و آزادي بيشتري در ايران به وجود آيد و از نفوذ کمپاني نفت انگليس در کشور کاسته شود». (کشاورز، 1379:126)

شوروي در اين ايام به شدت به نفت احتياج داشت. توليد سالانه نفت اين کشور مقارن با تسلیم شدن قوای آلمان در جنگ به پنج ميليون بشکه کاهش يافته بود و دستيابي به نفت شمال ايران براي اين دولت بسيار حياتي شده بود. (فونتن، 1369: 356) راه حل این دولت برای فشار بر دولت ايران در اين زمان، اعمال فشار از طريق جريانات سیاسی- اجتماعي بود. شوروي تصميم گرفت كه دولت ايران را جهت اجراي اصلاحات مورد نظر خود تحت فشار بگذارد. بولارد در گزارشي به وزير امور خارجه انگليس آورده است: «دولت ايران در آغاز سال زير فشار مبارزه تبليغاتي شورويها به اقدامات اميدبخشي در جهت اصلاحات اداري و اجتماعي و تصويبنامهاي براي تشکيل انجمنهاي محلي، اصلاح وضع کارگران روستائي و صنعتي ، اصلاح ادارات دولتي ، تهيه مقدمات طرح قانوني تبليغات اجباري ، طرحهائي براي توسعه کشاورزي و صنعتي و اکتشاف و استخراج منابع زيرزميني مبادرت ورزيده و دستورهائي در اين زمينهها به مقامات سراسر کشور صادر کرده است». (بياني،15:1375)

همچنين در همين راستا تلاش كرد تا از اعزام نيروهاي دولتي جهت سرکوب فرقه دمکرات آذربايجان و جمهوري کردستان ممانعت به عمل آورد. دولت ايران که مشاهده كرد شوروي نفوذ فراواني بر جريان سیاسی- اجتماعي مناطق تحت اشغال خود به ویژه فرقه دمکرات آذربايجان دارد، کوشش نمود از طريق مذاکره و دیپلماسی از رشد جریانهای قومي مورد حمايت شوروي جلوگیری نماید. قوام پس از تشکیل کابینهاش بلافاصله عازم مسکو شد تا با مقامات شوروي ديدار کند. موضوعي که قوام به خوبي به آن پيبرده بود؛ نفوذ شوروي بر اين جریانات و نيز اعتماد رهبران آنها به دولت شوروي بود. از طرفي منفعت طلبي دولت شوروي و سیاست قدرتهای بینالمللي کار را براي قوام سادهتر کرده بود. 

وي در تاريخ 15 فروردين 1325، طي نامهاي به سادچيکف سفير کبير شوروي با ذکر اينکه مذاکرات شفاهي در اين باره بين دولتين ايران و شوروي صورت گرفته است، اعلام نمود كه دولت ايران موافقت خود را با تشکيل يک شرکت مختلط بين ايران و شوروي براي انجام جستجو و بهرهبرداري از اراضي نفتخيز در شمال ايران اعلام کرده است. شرايط قوام براي اين قرارداد چنين بود: مدت اين قرارداد 50 سال است که در طول 25 سال اول، سهام ايران 49 % و سهام شوروي 51 % است و در مدت 25 سال دوم سهام هر طرف 50 % خواهد بود. سود عايد شرکت نيز براساس سهام طرفين تقسيم میشود. سرمايه طرف ايراني، زميني است که مورد استفاده قرار میگیرد و سرمايه شوروي نيز متخصصين و کارگراني است که براي استخراج و تصفيه نفت مورد استفاده قرار ميگيرد. پس از پايان قرارداد، ايران ميتواند سهام دولت شوروي را خريداري كند و يا قراردادش را تمديد نمايد. آذربايجان غربي شامل منطقه قرارداد نميشود. ضمن آنکه طرف ايراني متعهد ميشود خاکي را که در طرف غرب خط منطقه قرار دارد به امتياز کمپانيهاي خارجي يا شرکتهاي ايراني به اشتراک خارجيها يا با استفاده از سرمايه خارجي واگذار ننمايد. اما نکته مهم اين قرارداد، بند 7 اين قرارداد بود. در اين بند آمده است: حفاظت اراضي مورد تجسسات و چاههاي نفت و کليه تأسيسات شرکت منحصراً به وسيله قواي تأمينيه ايران خواهد بود و در پايان اين قرارداد آمده است: قرارداد ايجاد شرکت نفت مختلط شوروي و ايران که مطابق متن اين نامه عقد ميشود، به مجردي که مجلس شوراي ملّي ايران تازه انتخاب شد و به عمليات قانونگذاري خود شروع نمايد، در هر حال نه ديرتر از مدت هفت ماه از تاريخ بيست و چهارم ماه مارس سال جاري (4 فروردين 1325) براي تصويب پيشنهاد خواهد شد. سادچيکف نيز اعلام کرد که نامه قوام را دريافت کرده است و با موارد آن موافقت نموده است. (آرامش، 116:1369ـ 115)

به اين ترتيب بود که دولت شوروي در راستاي منافع خود و البته با فشارهائي که از طرف دولتهاي آمريکا و انگليس به او وارد گرديد، حاضر شد نيروهايش را از خاک ايران خارج كند و دولت ايران نيز توانست با اعزام نيروهاي نظامي، فرقه دمکرات آذربايجان و جمهوري خود مختار کردستان را سرکوب نمايد.

در بررسي روابط دولت شوروي با دولت ايران طي جنگ جهاني دوم چند نكته قابل ملاحظه است: 

- در اين دوره سیاست دولت شوروي برحفظ موجوديت خود و تأمین منافعش استوار بوده است.

- تبليغ و انتشار انديشههاي کمونيستي از سوي شوروي در ايران و در ميان جريانات سیاسی ـ اجتماعي اين كشور ابزاري بود تا بتواند از طریق فشار بر دولت ایران و سایر قدرتهای بینالمللی، منافع خود را تأمين نمايد.


- دولت شوروي روابط خود را با جريانات اجتماعي اين چنين تنظيم کرد كه ابتدا سعي نمود با جذب این جريانات و تبليغ انديشههاي سوسياليسم منافع خود را در ايران تأمين نمايد. سپس بر همین اساس، جریانهای سیاسی- اجتماعی تحت حمایتش را بر سر منافع خود قربانی كند.

روابط شوروی با دولت ايران نيز بر همین پايه به چند دوره تقسيم شده است. در دوره اول شوروي با مداخله در تصميمگيريهاي دولت ايران سعي نمود از طريق جریانات مورد حمایت خود ، زمینه رشد کمونيسم را در ايران فراهم آورد. به همين دليل در راستاي حمايت از این جریانات و به اميد ورود آنها و کشور ایران به اردوگاه کمونيسم تلاش كرد تا با اخلال در امور دولت ايران، زمینه هاي لازم را برای رشد این جریانات آماده نماید. اما از يك سو به منظور جلوگیری از ایجاد حساسیت قدرتهای بینالمللی تا حدود زیادی آنها را کنترل میکرد و از سوئي ديگر به مواجهه رسمی با دولت ایران تمایل نشان نمیداد.

دوره دوم از اواخر جنگ جهاني دوم آغاز شد؛ این دولت با اين انديشه كه جنگ رو به پايان است و منافعش در ايران به خوبي به دست نيامده است، در رقابتي که با جهان سرمايهداري داشت و از طرفي مطابق قراردادهای بينالمللي بايد ايران را ترک مينمود. بنابراین سعي کرد با اعمال فشار بر دولت ایران از طريق جریانات مورد حمايت خود و نيز با چانه زنی دیپلماتیک، منافعش را در ايران تأمين نمايد. این روابط از رویاروئی کامل با دولت ایران و حمایت از جریانات مورد حمایتش تا مصالحه با دولت ایران و قربانی کردن این جریانات بر سر دستیابی به منافع خود متغیر بود.

ب) انگلستان

سیاست انگلستان در ايران طي جنگ جهاني دوم

توضیح و تبیين اصول سياست و چگونگي مواجهه دولت انگلستان با ايران طي جنگ جهاني دوم ذيل چند مقدمه امکانپذير است.

اول: دولت انگلستان دولتی با اقتصاد سرمايهداري بود که چرخ اقتصادی آن را کارخانجات بيشماري به گردش درميآورد. کارخانجات اين كشور نيازمند دو عامل بودند تا اقتصاد سرمايهداري انگلستان از حرکت متوقف نگردد. این دو عامل عبارت بودند از: 1- مواد اوليه 2- بازار فروش. بنابراين دولت انگلستان به کشورهاي ديگر که داراي مواد اولیه و بازار فروش بودند نظر داشت و تلاش میکرد با نفوذ بر این کشورها منافع خود را تأمین کند. کشور ايران به لحاظ داشتن اين دو عامل از دوره قاجاريه مورد توجه انگلستان بود و دولت انگليس نفوذي سنتي را در ايران اعمال میکرد. 


دوم: ايران در میان كشورهاي مختلف جهان داراي اهميت ژئوپلتیک بود. به اين دليل دولت انگلستان از دوره قاجاريه به اين كشور توجه ويژه نشان داد و آن را جزو مناطق مهم مشمول بازی دیپلماتیک این دولت در خاورمیانه قرار داد. به طور مثال ايران دوره قاجاري با واقع شدن بر سر راه هندوستان، از نظر ممانعت ورود قوای روسيه تزاري و حفاظت از هندوستان داراي اهميت بود و نيز به عنوان بازار فروش و منبع تأمين مواد اوليه خوبي براي دولت انگلستان به شمار میرفت. همين نقش را ايران در دوره پهلوي دوم و طي جنگ جهاني دوم براي انگلستان داشت. چه از يک سو به علت واقع شدن در جنوب مرزهای دولت شوروي از حيث مسیر کمکرسانی و تأمين احتياجات ارتش شوروي داراي اهميت بود و از سوی دیگر به علت دارا بودن ذخاير عظيم نفتی و همسايگي با کشورهاي نفتخيز خاورميانه از موقعيت برجسته اي برخوردار بود. 

بنابراين دولت انگلستان به دليل اهميت ژئوپلتيك، ژئواکونوميک و ژئواستراتژيک کشور ايران، از دوره قاجاريه تا جنگ جهاني دوم سعی داشت كه به طور سنتي در ايران نفوذ داشته باشد و از این طریق، منافع خود را تأمین نماید. بر اين اساس كشور ايران داراي جايگاه ويژه اي در مناسبات با انگلستان بود. 


سوم: توجه به رقابت حياتي انگلستان به عنوان يکي از قطبهاي جهان سرمايهداري با دولت شوروي به عنوان سردمدار جهان کمونيستي که به دليل ايدئولوژيكي و منافع حاکم بر نظام خود و نوع سياستهايش، حيات نظام سرمايهداري را با تهديد مواجه ميكرد ، حائز اهمیت است. از آنجائي که ايران به عنوان يکي از همسايگان دولت اتحاد جماهير شوروي، زير سيطره سياست گسترش کمونيسم قرار گرفته بود و دولت شوروي قصد داشت از طريق انتشار کمونيسم، ابتدا بر ايران و سپس بر ساير حوزههاي تحت نفوذ جهان سرمايهداري سلطه و احاطه پيدا کند. از اين رو، به دليل اهميت فراوان ايران براي دولت انگلستان، اين دولت قصد داشت از هر طريقي که امکان داشته باشد، مانع از نفوذ دولت شوروي به ايران شود.

بنابراين دلايل، کشور ايران براي دولت انگلستان حائز اهميت بود و این دولت قصد داشت همچون هميشه از طريق نفوذ بر دولت ايران و تقويت آن در مواجهه با کمونیسم، منافع خود را تأمين نمايد. با در نظر داشتن این مقدمات میتوان گفت كه انگلستان تکلیف خود را در چگونگی تنظیم و برنامه ريزي روابطش با دولت و جریانات سیاسی- اجتماعی ایران میدانسته است و بر این اساس سیاستها و برنامههای خود را اجراء کرده است.

چگونگي مواجهه انگلستان با جریانهای سیاسی- اجتماعي ايران طي جنگ جهاني دوم

پس از شهریور 1320 و رشد جریانهای سیاسی تازه شکل گرفته و به ويژه حرکتهائی که به لحاظ ايدئولوژي و برنامه ريزي مخالف با منافع انگليس بودند و بيشتر به شوروي تمایل نشان میدادند، باعث گرديد تا دولت انگلستان براي مقابله با اين حركت ها چارهانديشي كند. در همين زمينه، وزارت امور خارجه انگليس پيش از برگزاري انتخابات مجلس شوراي ملي چهاردهم مينويسد: «ما شک داريم که در صورت انتخاب برخي از نمايندگان از حزب توده، منافع کوتاه مدت و بلندمدت ما مورد مخاطره قرار گيرد. در واقع از نظر مصالح بلندمدت، آيا بر سر کار ماندن دسته کنوني مالکين فاسد و خودخواه براي مدتي بيشتر، خطر يک تغيير خشونتآميز را بيشتر نخواهد کرد؟ به نظر ما تا اين حد دلواپسي طبقات ثروتمند از فعاليتهاي حزب توده نشانهاي است خشنود کننده از اين که آنها بالاخره شروع به درک عدم محبوبيت روزافزون خود کردهاند». (عظيمي،112:1372) 

بيان اين مطالب آشكار میکند كه دولت انگلستان وضعيت چينش نيروهاي اجتماعي در ايران را پي گيري میکرد و تغييرات را مد نظر قرار میداد. در همين باره آيورپنگ، عضو بخش شرقي وزارت خارجه انگليس که بين سالهاي 1319 ـ1317ش. در سفارت انگلستان در تهران خدمت میکرد، نوشته است: «اوضاع داخلي ايران در حال حاضر آنقدر وخيم است که اصلاح قانون اساسي، خواه از بالا توسط شاه اعمال شود يا از پايين به دست يکي از احزاب، تنها راهي است که در برابر يک دگرگوني بزرگ اجتماعي ظرف چند سال آينده به چشم ميخورد. بنابراين نميفهمم ما چرا بايد مالکين را که اکثريت مجلس را تشکيل داده و هيچ اميدي به آنها نيست، در مقابل تنها حزبي که موفق شده است تا حدي آنان را به هراس اندازد تقويت کنيم». (همان) توجه به این مسئله بیانگر آن است كه انگليس به عنوان دولت سرمايهداري در پي منافع خود در ايران بود و از طرفي براي به دست آوردن اين منافع بايد حامياني را در درون دولت و جريانات اجتماعي ايران فراهم میکرد. 


از آنجایي که گروه مالکان به عنوان بخشي از جامعه که دارای امتيازات سنتي و خواهان حفظ وضع موجود بودند و در دولت پهلوی نيز صاحب نفوذ بودند و از سوي دیگر احزاب مورد حمايت شوروي به دنبال تحول در ساختارهاي اجتماعي بودند، دولت انگلستان سعي داشت با حمايت از گروههاي اجتماعي که حامي منافع او بودند جايگاه خود را در ايران حفظ نمايد. دولت انگلستان هنگامي كه مشاهده میکرد جريانات سیاسی- اجتماعي ايران به سوي راديکال شدن و مخالفت با منافع او حرکت ميکنند، سعي ميکرد با اجرای سياستهاي زیرکانه، کنترل اوضاع را در دست داشته باشد. چنانكه طبق گزارش بولارد به وزارت امور خارجه بريتانيا، اين دولت در سالهای 1323 ـ1322ش. و با مشاهده گرایشهای راديكالي جريانات اجتماعي به دنبال این بود كه با اجراي اصلاحات توسط دولت ايران، این نیروها را در جهت حفظ منافع خود کنترل نمايد. (همان :113ـ110)

عظيمي در اين زمينه اظهار مي كند كه: «دلبستگيهاي اصلاحطلبانه شاه و انگليسيها بازتابي از واهمه آنان از خطر شوروي و گرايشها و جنبشهاي راديکال بود که تفاوتهاي فاحش در بهرهمندي از ثروت و امتياز در جامعه ايران، زمينه ساز گسترش سريع آن بود». (همان) 

انگلستان در این زمان، به دقت مسائل كشور ايران را زير نظر داشت و با شيوههاي ديپلماتيکي که اجرا ميکرد و یا گاه با برنامههائي که براي دولت پهلوي تنظيم مينمود، سعی داشت تا حرکتهای اجتماعي و سازمانهای سیاسی را کنترل نمايد و آنها را در جهت تمايل خود هدایت كند.

چنین مینماید كه سیاست دولت انگلستان در رابطه با حرکتها و ساز مانهای سیاسی - اجتماعي در ايران بر پايه دو نکته اساسي معنا پيدا ميکرد: 1ـ انگلستان سعي مينمود تا از خطر نفوذ کمونيسم به عنوان عامل تهدید منافع دنياي سرمايهداري ممانعت به عمل آورد و در اين راستا از رشد سازمانهای سیاسی با گرایشهای چپ و ضد انگليسي جلوگيري میکرد. 2- به دلیل نفوذ سنتي انگليس بر دولت پهلوي، تلاش میکرد تا از ايجاد تغييرات ساختاری در نيروهاي نزديک به خود و از جمله در درون دولت پهلوي جلوگيري نمايد و به ويژه در همین زمينه سعي داشت كه روابطش را با آن دولت استحکام بخشد.


چگونگي تعامل دولت انگلستان با دولت پهلوي دوم طي جنگ جهاني دوم

دولت انگلستان بر اساس سياست خود در ايران سعي داشت از دولتي حمايت کند که به لحاظ اصول حاکم و برنامههايش در راستاي منافع انگلستان حرکت نمايد. اگر چه این سیاست در پاره ای از اوقات براي حفظ موقعيت انگلستان دچار تغیراتی نیز شده است. برای مثال انگلیس طبق همین سیاست تصميم گرفت همگام با تغيير شرايط جهاني و حفظ منافع خود در ايران، حكومت پهلوي اول را ساقط سازد، از اين رو در ساعت 4 بامداد روز سوم شهريور 1320 سفير انگليس طي يادداشتي به دولت ايران اعلام کرد كه نيروهاي انگليس از مرز گذشته و در حال پيشروي به سوي ايران هستند. (جامي، 1355: 156) چند روز بعد، روز ششم شهريور دولت ايران نيز طي يادداشتي به دولت انگلستان اعلام کرد كه تصميم گرفته است تا مقاومت خود را در برابر نيروهاي متفق ترک نمايد و اين موضوع به اطلاع سفير انگليس رسانده شد. (پرندي، 1381: 156) انگلستان پس از تصرف و اشغال ايران، در صدد برآمد تا براي تثبيت موقعيت پيشين، دولتي همسو با اصول سياستهاي خود بر سر کار آورد. بر همين پايه با مشورت دول متفق تصميم گرفت كه فروغي را به عنوان نخست وزیر، مأمور تشکیل نخستين کابينه پس از سقوط پهلوي اول نماید.

انگلستان بر آن بود كه از يك سو به منظور وابسته کردن دولت جدید، ارزش ريال را نسبت به پوند استرلينگ كاهش دهد و ارزش آن را از 68 ريال به 140ريال پائين آورد. به اين ترتيب مردم اين امکان را يافتند تا نيازهاي خود را برآورده سازند و بحرانهاي ناشي از کاهش قدرت خريد آنها به طور موقت رفع گردد و از سوي دیگر انگليس اين امکان را فراهم دید تا با خيالي آسوده، موقعيت خويش را در ايران تثبيت نمايد. (اتابکي، 1376: 80-79)

از جمله اقدامات ديگر دولت انگلستان تلاش براي کسب امتيازات نفتي بود. بنابراين سعي نمود تا امتیاز نفت خوزستان را که در اختيار داشت، تثبيت نموده و علاوه بر آن سهم بيشتري از آن به دست آورد. از اين رو در سال 1322ش. يک شرکت نفت انگليسي براي گرفتن امتياز نفت وارد ايران شد، اما با پيش آمدن قضيه نفت شمال توسط شوروي، این مسئله منتفی گشت. (سازمان انقلابيون ـ م ـ ل ]بيتا [40)

از آنجائی که انگلستان پيشينه مناسبی در ميان جریانهای سیاسی- اجتماعي ايران نداشت، رشد این نیروها باعث به هم خوردن موقعيت او در ایران ميشد و این دولت تمایلی به تجربه نمودن شرایط ايجاد شده را نداشت. بنابراين سعي کرد تا اوضاع اجتماعي ايران را تحت کنترل خود درآورد و از تغيير وضع موجود جلوگيري كند. در همين رابطه در بهمن ماه سال 1324 هيئتي از طرف مجلس انگلستان به منظور بررسي وضعيت سياسي و اجتماعي ايران گسيل داده شد تا ضمن بررسي اوضاع به مسأله شرکت انگليسي نفت و وضعيت انگليس در اين باره رسيدگي نمايد. (همان: 81 و 31)

از مشكلاتي که دولت انگلستان در دوره حضورش در ایران طي جنگ جهاني دوم با آن مواجه بود، فشار نيروهاي اجتماعي در زمینه مقابله با امتیازات و منافع آن كشور بود که دشواريهائي را نيز براي دولت پهلوی بوجود میآورد.

تقویت پايگاه انگلیس در بصره ازجمله اقداماتی است که دولت انگليس جهت کنترل سازمانهای سیاسی و نیز تقويت موقعيت خود و دولت ايران انجام داده است. در همین رابطه این دولت دو کشتي جنگي به آبادان فرستاد و مقدمات اعزام نيرو به خوزستان را فراهم ساخت. (آبراهاميان،1380 : 292)

افزون بر آن در گزارشي که توسط سفارت انگلستان در ايران به لندن فرستاده شد، آمده است: «براي خنثي کردن فعاليتهاي کمونيستي و جلوگيري از خرابکاري سياسي در مناطق حوزههاي نفتي، فشار زيادي بر نخستوزير وارد آمد که عمليات خرابکارانه را سرکوب سازد. تبليغات ما در اين جهت بود که افکار عمومي ايرانيان را چنان گردانيم که تا پيش از انتخابات، حمايت کامل قوامالسلطنه به حزب توده تعلق نگيرد». (فاوست،1373: 301)

اما نکتهاي که درباره موضعگيريهاي دولت انگلستان در اين دوره حائز اهمیت است، توجه به تحولات داخلی اين كشور است. انگلستان در اين دوره به دليل ضعفي که در جهان سرمايهداري با آن روبرو بود، در نحوه برخورد با جريانات سیاسی ـ اجتماعي و دولت ايران شيوه محافظهکاري را در پيش گرفته بود و در اجراي سياستهايش با ترديد مواجه شده بود. اين روحيه به حاميان انگليس در ايران نيز سرايت کرده بود و دولت ايران نيز در اين دوره قاطعانه عمل نمیکرد. 


در يک نتيجهگيري كلي درباره سیاست دولت انگلستان در رابطه با دولت و جريانهای سیاسی- اجتماعی ايران طي جنگ جهاني دوم میتوان گفت كه انگلستان سعي داشت از طريق تقویت دولت ایران و کنترل و مقابله با سازمانها و نیروهای سیاسی- اجتماعی موقعيت خود را در ايران حفظ نمايد. نکته قابل تأمل آن است كه در اين دوره زماني، انگلستان به علت مواجهه با بحرانهاي اقتصادي و مشاركت در جنگ جهاني دوم دچار ضعف شده بود. بنابراین سعي ميکرد تا با حضور در ايران و به واسطه نيروهاي سنتي که در ايران و در دولت پهلوي داشت، منافع خود را حفظ نمايد و از سوي ديگر از طريق تقويت دولت پهلوی دوم، از پيشروي و سلطه دولت کمونيستي شوروي که به لحاظ ماهيت با جهان سرمايهداري در تضاد بود، جلوگيري كند. اگر چه در مواردي مانند اعطاي امتياز نفت شمال به دولت شوروي کوشيد با لحاظ کردن منافع خود، یعنی کسب امتياز نفت جنوب از برخورد مستقیم با دولت شوروي که در اين زمان در ميان برخی از جريانات سیاسی دارای نفوذ مؤثر بود، خودداري نمايد. (عظيمي، 1372: 230)

ج) آمريکا

سیاست آمريكا در ايران طي جنگ جهاني دوم

تحليل سیاست دولت آمريکا در مواجهه با دولت و نیروهای سیاسی ـ اجتماعی ايران طي جنگ جهاني دوم ذيل چند نکته اساسي قابل درک است. 


اول: آمريکا نيز همانند انگلستان کشوري با نظام سرمايهداري بود که به منظور چرخش اقتصاد در حال رشد خود به مواد اوليه، بازار فروش و حوزه نفوذ اقتصادي نياز داشت و به علت اهميت سياسي و اقتصادي ايران به دنبال آن بود تا سهم مناسبی از منافع حیاتي خود را از اين كشور كسب كند.

دوم: دولت آمريکا براي نفوذ در ايران لازم بود تا با دولت شوروي و انگلستان به رقابت بپردازد، اما از آنجائی که اين رقيبان نيز منافعي در ايران داشتند، جدال سختي در این رابطه آغاز گشت. ناگفته پيداست كه در اين دوره آمريکا بيشتر با دولت شوروي رقابت داشت و دليل این مسأله نيز هم سوئي ايدئولوژيک انگلستان از لحاظ اصول حاکم بر نظامش با نظام سرمایه داری آمريکا بود. به نظر میآید در این زمینه آمريكا و انگليس به نحوي به توافق رسیدهاند. به ویژه آنكه انگلستان در اين زمان به دليل بحرانهاي اقتصادي دچار ضعف شده بود و ناچار بود جاي خود را به آمريکاي قدرتمند واگذارکند. اما دولت شوروي به دليل نوع ايدئولوژي و نفوذي که در جريانهاي سیاسی- اجتماعی چپ گراي ایرانی داشت، دولت آمريکا را دچار مشکل نمود و بنابراین آمریکا مجبور شد براي نفوذ در منطقه و به خصوص ايران وارد رقابت آشکار و پنهان با شوروي گردد. 


سوم: کسب منافع دولت آمريکا در ايران نيازمند در نظر گرفتن نیروهای سیاسی فعال ايرانی بود که گاه از لحاظ ايدئولوژيک، نقطه مقابل آمريکا بودند. بنابراين دولت آمريکا با سیاستی زیرکانه وارد تعامل با ايران شد و تلاش نمود كه نفوذ خود را با ارائه تکنولوژی و خدمات فنی و اداری مورد نیاز ایران در بخشهای مختلف گسترش دهد و به تدریج جای سایر رقبا و به ویژه انگلستان را بگیرد. گرچه رقابت با دولت هاي خارجي و جريانات سیاسی- اجتماعی ایرانی نيز بر روي چگونگي تعامل آمريکا با ايران اثرگذار بود.

روابط رسمي ايران و آمريکا به سال 1273ق. باز ميگشت و در سال 1329ق. هيئتي از کارشناسان مالي آمريکائي به ايران وارد شدند. (فاوست، 1373: 195) با شروع جنگ جهاني دوم، کشور آمريکا از لحاظ داشتن منابع نفت خاورميانه، مالک حدود 16 درصد بود که اين رقم با توجه به توسعه اقتصادی روز افزون دولت آمريکا، رقمي اندک بود و ناچار بود براي تغيير اين وضعيت وارد عمل شود. (نجاتي، 1373: 34)

به نظر میرسد پس از اشغال ايران توسط متفقين، دولت آمريکا به واسطه فقدان سابقه منفي در ذهنيت مردم و جريانات اجتماعي ايران، تصميم گرفت تا موقعيت خود را در ايران تقويت سازد. بر اين اساس تعدادي از متخصصان آمريکائي به ايران وارد شدند. در سال 1321ش./1942م. شريدان در وزارت خواروبار ايران مقام عالي يافت و دو هيئت نظامي آمريکائي يکي به رياست سرهنگ شوارتسکف براي فرماندهي ژاندارمري ايران و ديگري به رياست ژنرال ريدلي به منظور تجديد سازمان ارتش ايران وارد كشور شدند. همچنين در همين سال سرهنگ تيرمان به عنوان مستشار کل اداره شهرباني ايران انتخاب شد و چند آمريکائي ديگر در ادارات بهداري و وزارت کشاورزي استخدام شدند و نيز هارولد گرهشام به رياست اداره کل گمرک ايران برگزيده شد. (بوندارفسکي، 1358: 22)

آمريکایيها با هدف سلطه طلبي و سهمخواهي در ايران تلاش کردند مانند انگلستان به نفوذ در ساختارهاي اساسي حكومت ايران مبادرت ورزند تا از این طریق بتوانند در مواقع لازم اعمال قدرت نمايند. استخدام مستشاراني چون ميلسپو که در سال 1321ش. وارد ايران شد و مجلس شوراي ملي اختيارات فراواني را در زمينه اصلاح امور اقتصادي به او داد، در همين راستا قابل توجیه و تفسیر است. 


این كشور با هوشياري تمام سعي كرد تا ساختارهاي اقتصادي، اداری و سياسي ايران را با هدف اعمال نفوذ وابسته به خود سازد و تا حد زیادی در این سیاست موفق شد. بر اين پايه بود كه ميلسپو مدتي پس از حضور در ایران، قانوني را به تصويب رسانيد که به موجب آن مبلغ 25 ميليون ريال جهت دريافت اسلحه و تجهيزات خريداري شده از آمريکا براي ارتش و ژاندارمري ايران منظور گرديد و تصمیم گرفته شد كه اسلحه ارتش ايران همانند سلاحهاي ارتش آمريکا باشد و براي انجام اين کار، مقرر شد از دولت آمريکا وام دريافت شود. (همان: 25)

گام بعدي آمريکا پس از تسلط بر امور اقتصادي و اداری ايران، تسلط بر سازمانهاي نظامي بود كه از اين طريق ميتوانست نفوذ خود را افزایش دهد.در همين زمينه در سال 1321ش./1942م. تعدادي ژنرال آمريکائي با هدف آموزش نيروهاي نظامي ايران به تهران آمدند. (همان: 34) در سال 1322ش./ 1943م. دولت آمريکا سي هزار نفر نيرو به ايران وارد كرد که هدف از ورود آنها، حفاظت از منافع آمريکا در خاورميانه و ايران اعلام شده بود. بنابراين، آمريكا با ورود نيروهاي خود به ايران از يک سو و به دست گرفتن آموزش نيروهاي نظامي و اعمال نفوذ بر اوضاع اقتصادي ايران قدرت عمل بیشتری در صحنه سیاست ايران به دست آورد، به طوري که در سال 1322ش. مجلس شوراي ملي با لايحه واگذاري اختيارات فوقالعاده به ميلسپو نه تنها مخالفت نکرد، بلکه آن را تأييد نمود. (بوندارفسکي، 1358 : 26-23) در همان سال مطابق لايحهاي که در آبان ماه به تصويب رسيد، سرهنگ شوارتسكف براي به دست گرفتن رياست ژاندارمري به ايران آمد. (عظيمي، 1372 : 33)

آمریکا پس از استحكام تدریجی جاي پاي خود، تصميم داشت كه از اين موقعيت بهره برداري كند و براي به دست گرفتن منافع نفتي در ايران و خاورميانه اقدام نمايد . (افراسيابي، 1360: 152) آنچه به نظر میآید این است كه در اين راه با دشواريهایي چون بروز جريانات سیاسی- اجتماعي مخالف خود در ايران و نیز رقابت قدرتهایي مانند شوروي و انگلستان مواجه بود. اين كشور در بهار 1323ش. مذاکراتي را جهت به دست آوردن امتيازات نفتي با دولت ايران انجام داد، اما اقدامات او با تلاش مخالفان اعطاي امتيازات به خارجیها از جمله دکتر محمد مصدق ناکام ماند. (سازمان انقلابيون م ـ ل ]بی تا[ 40)

دولت ايران نيز به دليل ضعف ساختارهاي اقتصادي - اجتماعي كشور از يک سو و فقدان پايگاه مردمي گسترده از سوي ديگر تلاش نمود تا براي حفظ وضع موجود حمايت کشورهاي قدرتمند را در اين دوره زمانی به دست آورد. (فاوست، 1373: 140) 


در همین رابطه قوام نيز براي حل مشکلات و بحرانهاي داخلي ايران ، خواهان کمک دولت آمريکا بود. از آن جمله دولت قوام در مسأله آذربايجان از آمريکا در خواست کمک نمود و این دولت نيز حمايت خود را از سرکوب بحران قومي 1324ش. اعلام كرد. (قاسمي، 1357: 15-14) سياست دولتمردان آمريکایي از دو جهت قابل بررسي است: اول اينکه به نظر میرسد آنها پايگاهي در ميان تودههاي مردم نداشتند و نفوذ خود را به درون دولت پهلوي کشانده بودند. دوم اينکه از نیروهای سیاسی- اجتماعی که خطر اشاعه انديشه چپ و طرفداري از شوروي را گسترش ميدادند، حمايت نميکردند، بلکه هميشه درصدد مقابله با آنها بودند.

ناگفته پیداست نیروهای اجتماعي فعال در ایران به واسطه نوع ايدئولوژي و اصولي که بر آنها حاکم بود، براي اعطاي امتیاز به خارجيها سازگاري کمتري از خود نشان ميدادند و از طرفي دولت آمريکا نيز به اين امر واقف بود و تلاش داشت تا با استفاده از امکاناتش، منافع خود را در ايران تأمین نماید. در همين راستا در 17 آذر 1325 روزنامههاي رهبر و ظفر به دليل حمله به سياست هاي آمريکا در ايران توقيف شدند. همچنين در 20 آذر همان سال اعلاميههاي مشترکي توسط شوراي مرکزي اتحاديههاي کارگران و زحمتکشان آذربايجان و فرقه دمکرات آذربايجان صادر شد. در این اعلامیهها، دولت قوام نوکر آمريکا و انگليس خوانده شد و اعلام گردید بر ضد سياستهاي آنها ـ آمریکا و قوام ـ عمل کرده و از مستعمره شدن ايران توسط آمریکا جلوگيري مينمايند. (لاجوردي، 1369: 133 / صيرافي زاده، 1358:83)

در گزارشی به اعضاي حزب کمونيست شوروي آمده است: «ضعف دولت بريتانيا و افزايش نفوذ آمريکا غالب شده است (پائيز 1946م.) و سفارت آمريکا در تهران پس از بررسي اوضاع آذربايجان و اينکه دولت شوروي مداخله نمينمايد، اجازه اعزام قواي دولتي را به نيروهاي پهلوي داده است». (گفتگو، 127:1376) در این رابطه، پس از سرکوب فرقه دمکرات و خروج نيروهاي شوروي، محمدرضا پهلوي رسماً به آمريکا رفت و تشکر خود را به مقامات آمريکائي اعلام داشت. میتوان گفت كه آمریکا توانسته بود جایگاه و نفوذ سنتی انگلستان را در ایران به دست آورد. (فردوست، 1371: 149) هنگامي که قوام قصد داشت، امتياز نفت شمال را به دولت شوروي واگذار نکند، آمریکا حمايت قاطع خود را از این تصمیم نشان داد و مخالفتش را با اعطاي امتياز نفت شمال اعلام نمود. (فردوست، 1371 : 89 / عظيمي، 1372:230)

چنین به نظر میرسد كه با تسلط آمریکا بر ساختارهای اقتصادی، اداری، نظامی و نيز هم سوئی با حكومت پهلوی دوم در سیاستهای داخلی و بینالمللی، نفوذ اين كشور در ایران افزایش یافته است. به طوري که در مهر ماه سال 1326 موافقتنامه نظامي بين ايران و آمريکا به تصويب رسيد. مطابق این توافقنامه مستشاران آمريکائي اختيارات آموزشي، بازرسي و نظارت بر امور ارتش ايران را به دست آوردند و دولت ايران حق استخدام هيچ مستشار خارجي بدون حمايت دولت آمريکا را نداشت. پس از اين موافقتنامه، دولت پهلوی براي سازماندهي ارتش شاهنشاهي، مبلغ 25 ميليون دلار كمك مالي از آمريکا دریافت نمود. (نجاتي، 1373: 23).توجه به این موضوع، جایگاه و نفوذ آمریکا در ایران و نیز نوع مواجههاش با دولت و جریانهای سیاسی- اجتماعی ایران در این دوره را روشنتر میسازد.

نتیجه گیری

طي جنگ جهانی دوم، قدرتهای بینالمللی براي دستیابی به منافع خود با در نظر گرفتن اصول سیاسی، موقعیت و نیز امکاناتی که داشتند، به تنظیم روابط خود با دولت و سازمانهای سیاسی- اجتماعی ایرانی پرداختند. شوروی در خلال جنگ جهانی دوم در پي نیازی که به حمایت دولتهای غربی در مواجهه با آلمان نازی داشت، سعی نمود از یک سو در جریانات سیاسی- اجتماعی ایران اعمال نفوذ کند و اندیشه کمونیسم را در میان آنها رواج دهد. اما از سوي دیگر برای پرهیز از حساسیت این دولتها، از حمایت رسمی این جريانات خودداري كرد و سعی نمود فعالیتهای آنها را هوشمندانه کنترل كند. شوروي با خاتمه جنگ جهانی دوم و تقسیم غنائم از سوی دولتهائي مانند آمریکا و انگلستان و ایجاد حوزههای نفوذ توسط آنها، تلاش كرد تا با حمایت و اعمال نفوذ بر این جریانات، دولت ایران و قدرتهای بینالمللی را وادار به دادن سهم او از منافع داخلی ایران نماید و از طرف دیگر با تسلط بر ایران، حوزه انتشار کمونیسم را به کشورهای دیگر گسترش دهد و به عنوان رهبر جهان سوسیالیسم ایفای نقش كند. 

آمریکا و به ویژه انگلستان از یک طرف در پي اقتصاد متکی به نفت و نیاز به مواد اولیه و بازار فروش در خاورمیانه و از طرف دیگر به دنبال خطر انتشار کمونیسم از طریق تسلط شوروی بر ایران، سعی نمودند از دولتی متمرکز و نیمه قوی در ایران حمایت كنند تا توانائی مقابله با کمونیسم و کنترل جریانات مخالف آمریکا و انگلستان که تا حدی موافق با اندیشه چپ و شوروی بودند را داشته باشند.

كشور انگلستان به دنبال مشکلات اقتصادی و داخلی که با آن دست به گریبان بود، سعی كرد از طریق نفوذ سنتیاش در دربار و میان نیروهای طرفدار خود و نیز مقابله با جريانات اجتماعی مخالف، جایگاه ویژه خود در ایران را حفظ نماید. آمریکا با توجه به رشد اقتصادی و تکنولوژیکی در فاصله دو جنگ جهانی و مصون ماندنش از صدمات ناشی از جنگ و تلاش این دولت برای به دست آوردن مناطق نفوذ در سایر نواحی جهان و از جمله ایران و با توجه به نیاز ایران به کمکهای مالی، اداری و نظامی این دولت و حمایتهای بینالمللیاش از دولت ایران و نیز ضعف انگلستان در این زمان به تدریج با نفوذ بر ساختارهاي اقتصادی، اداری و نظامی ایران جایگاه سنتی انگلستان را در میان اشراف و دربار پهلوی گرفت و انگلستان به رده دوم جایگاه نفوذ در ایران تنزل یافت. بدين سان آمریکا برای دستیابی به منافع خود از طریق نفوذ بر این نیروها و مقابله با سازمانهای سیاسی - اجتماعي که مخالف حضورش در ایران بودند، روابط خود را بر اساس همکاری با دولت پهلوی و تقويت او در حد ضرورت و نيز تضعیف نیروهای سیاسی- اجتماعی مخالف خود و سركوبي آنها تنظیم کرد.
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