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 مقدمه
م بر اساس دكترين مونروئه از دخالت در امور1940/ش1320دولت اياالت متحده تا سال

و اجتناب از تقابل با سـاير كـشورها ساير كشورها پرهيز مي و با اتخاذ ديپلماسي مناسب ؛كرد

م ميبسائل ايران از درگير شدن با و.د كر رغم تمايل دولتمردان ايراني خودداري تلقّـي دولـت

و خيرخواهانه بوديمردم ايران در اين دوره از آمريكا  ماهيت سياست خارجي كـشور. يان مثبت

و نظامي با تغييرات آمريكا در قرن بيستم با پيشرفت  تحـوالت. روبـرو شـد عمدهيهاي اقتصادي

و فشارهاي بين و دسـتگاه ديپلماسـي ايـاالت راهبردداخلي، المللي به چالش كشيد  مونروئه را

آمريكـا بـا ورود بـه جنـگ. المللي وارد عمل شـد متحده براي كسب جايگاه برتر در نظام بين

كه در پيـروزي متّفقـين داشـت بـا سـاير)م1914-1918(جهاني اول   در قـدرت هـاو نقشي

و صنعتي عرصه اما در جريان جنـگ جهـاني دوم. وارد رقابت شد هاي سياسي، نظامي، تجاري

با حمله آلمان بـه شـوروي، كـشور ايـران بـه دليـل برخـورداري از موقعيـت)م1945-1940(

و انگليس( متفقين بوسيله، راهبرديژئو ، اشـغال آلمـان هـا با بهانه قرار دادن حـضور) شوروي

بر.شد و تجهيـزات اين اقدام، فشار بر شوروي از جبهه جنوب را از بين و بـا ارسـال كمـك د

ا نيروهـاي هـ دولت آمريكا با درخواسـت انگليـسي. آوردفراهم را امكان تقويت جبهه شوروي

و تجهيزات جنگي وارد ايران كرد و ديپلمـات. نظامي را براي ارسال مواد هـاي حضور نظاميان

ژيبرجسته در ايران باعث شـد آمريكا  و راهبردويـ يـان بـه دليـل شـناخت كـافي از موقعيـت ك

ويژ ،راهبـردي جديـد با تـدوين وانرژي، راهبرد انزواگرايانه خود را در مورد ايران تغيير دهند

هـاي آنهـا بـراي نفـوذ در ايـن منطقـه سياسـت. كشور ايران را در اردوگاه غرب حفـظ كننـد

و تماميـت ارضـي  و با حمايت از اسـتقالل و انگليس را به چالش كشيدند استعماري شوروي

و افكار عمومي مردم گسترش دادند كش با توجه بـه. ور ايران، نفوذ خود را در ساختار حكومت

مي  يـان بـريتوان گفت پژوهشِ حاضر بر پاية اين فرضيه استوار است كـه آمريكا اين وضعيت،

ژ  و امنيت خـود، بـا درك موقعيـت ـ اساس راهبرد جديد، سد نفوذ براي حفظ منافع و ئ وانرژي

. ايران، نفوذ خود را در اين منطقه گسترش دادند كشورراهبرديوئژ

 ايران پس از جنگ جهاني دوم.1
دولت ايران در پايان جنگ جهاني دوم به استناد مادة پـنجم از عهدنامـة سـه جانبـة ايـران،

كه متعهد شده بودند  و انگليس  پس از پايان يافتن جنـگ بـا دول محـور حـداكثر تـا؛شوروي

ر به آنهـا هـشدار داد مقـدمات توافـق سـه شش ماه نيروهاي خود ا از خاك ايران خارج كنند،

.)1323-12-25-950:ي وزارت خارجه سند شمارهنبايگا(جانبه را فراهم كنند



و سياست خارجي دولت ايران  373)1320– 1326(راهبرد اياالت متحده آمريكا

و انگلـيس(سران حكومتهاي متفـق در جريـان جنـگ دوم، وقتـي كـه دورنمـاي) آمريكـا

و ايتاليا(شكست دول محور  شد) آلمان . ها در امور ايران پـي بردنـدي به اهداف شورو؛آشكار

و)ش1320شهريور(ها از همان ابتداي اشغال ايران شوروي از طريق ارتش سرخ، حزب تـوده

-30 :1997(دستگاه ديپلماسي دولت ايران را براي رسيدن به اهداف خود تحت فشار قرار دادند 

).1320 آبان،28و روزنامة آذربايجان، Spsaniedو 35

و انگليسي بر اين باور بودند با حمايت از دولت ايران بايـد جلـوي سياستمداران آمريكايي

با حمايت آنها بود كـه امتيـاز نفـت شـمال بوسـيله مجلـس.ها گرفته شود طلبي شوروي توسعه

پي داشتواكنش تند دولتمردان شورويكه شوراي ملي رد شد  رسـيد چنين به نظر مـي. را در

و انگليس  هـا را نداشـت هيچ دولتي در ايران توان مقابله با نفوذ شـوروي بدون حمايت آمريكا
).1324-12-2-8: بايگاني وزارت خارجه، سند شماره(

ژ ژيراهبردوئدولتمردان آمريكايي به دليل موقعيت وانرژي ايـران در مـديريت جهـاني،ئو

ر را امـري با شوروي در جريان جنگ دوم جهاني، دفاع از اين كـشو رابطه دوستانه داشتن رغمب

و حاضر نبودند شـوروي بـر ايـن منطقـه و منافع خود دانسته و مرتبط با دفاع از امنيت حياتي

ــد  ــدا كنن ــوذ پي ــا نف و ي ــسلّط ــماره( ت ــند ش ــالمي س ــالب اس ــناد انق ــز اس و 16 :1987و1-01-06)62(مرك

Hamiltonlytle(.و هاي آمريكايي معتقد بودند با تسلط شورويستراهبرد دسترسي بـه بر ايران

ژ  و متّحدان اروپائخليج فارس، منافع شان در منطقة خاورميانه بـه خطـر خواهـدييوانرژي آنها

به قدرت برتر جهاني تبديل مـي؛افتاد و؛شـد شوروي با در اختيار داشتن شاهراه امنيت انرژي

د شـو براي برون رفت از چنين شرايطي در هر صـورت بايـد ايـران در اردوگـاه غـرب حفـظ

(Boyle, 1993: 59-60).

ها با ادامة حضور نظامي خود در مناطق شمالي ايران، بـه نيروهـاي كمكـي نظـامي شوروي

و امنيت در آذربايجان گسيل شده بودند، اجازة ورود بـه آن  دولت ايران كه براي برقراري نظم

در شوروي).1324-12-33: بايگاني وزارت خارجه، سند شماره(منطقه را ندادند   غيرديپلماتيـكياقـدام هـا

به كنسول جديد آن كشور اجازة ورود بـه آذربايجـان و كنسول آمريكا را از تبريز بيرون كردند

و  و مسلّح كردن نيروهاي مردمـي طرفـدار فرقـة دسـت نـشانده دمـوكرات و با تجهيز ندادند

ب  و پليس ايران را از شهرهاي مختلف آذربايجان و حمايت از آنها، نيروهاي نظامي يرون كردنـد

).279: 1385درخشاني،(كنترل آن شهرها را خود در دست گرفتند

و ايران.2  متّفقين
و استالين(سران متّفق كه در جريـان جنـگ برگـزار) چرچيل، روزولت در كنفرانس تهران

به توافق رسيدند؛شد  پس از پيروزي بـر شورويراهبرد اما. دربارة خروج نيروهايشان از ايران

و حتي بـه دنبـال اتّخـاذبآنها.)25-27: 1379كاتم،(مان نسبت به ايران تغيير كرد آل رغم تعهداتشان



 1391بهار،1شمارة،42 دوره، فصلنامه سياست 374

و انگليس، تمايلي براي خـروج نيروهـاي نظاميـشان از ايـران تمهيداتي از سوي اياالت متحده

).73-77: 1380مقصودي،(نشان ندادند

دربارة ضرورت خروج)م1945 دسامبر/ش1323بهمن( كشورهاي متفق در كنفرانس يالتا

ها مسألة خروج نيروها را با واگذاري امتياز ولي شوروي؛نيروهاي نظامي از ايران مذاكره كردند 

و خواستار همكاري انگليسي  -3: بايگاني وزارت خارجه، سند شماره(ها شدند نفت شمال مرتبط دانستند

81-8-1324 .( 

 دولـت متبـوع وي منكـر؛نشان كـرد ان، خاطر آنتوني ايدن وزير خارجة انگليس در آن زم

و برنامه احتياج شوروي به نفت شمال نيست و بهتر ها اي براي جلوگيري از واگذاري آن ندارد

-1/200-18: بايگـاني وزارت خارجـه، سـند شـماره(دشواست مسأله واگذاري امتياز به پايان جنگ موكول 

 يالتا تالش كرد مسألة خروج نيروها از ايران دولت اياالت متحده در جريان كنفرانس.)13-1324

ا متفقـين.ها با اين بنـد مخالفـت كردنـد اني گنجانده شود؛ ولي شوروييدر بيانية رسمي پا امـ 

و شـوروي شـوي ديپلماتيك پيگيـري راه ها توافق كردند مسألة خروج نيروهاي نظامي از هـاد

ي امتياز نفت شمال تحت فشار قرار ندهنـد پذيرفتند تا پايان جنگ، دولت ايران را براي واگذار 
(Arcilesi, 1965: 20-25).

ها پس از جنگ دوم جهـاني داليلـي مختلـف از جملـه صـدمات رسد انگليسيبه نظر مي

كه متحمل شده بودند از توان رقـابتي بـاال برخـوردار نبودنـد   آنهـا بـا ادامـه.انساني اقتصادي

و از حضور نيروهاي نظامي شوروي مخالفت نك روسي ديپلماتيك تالش كردند با راه ها ردند

به توافق برسند اما امريكا ها )41-45: 1371بيـل(ها را نپذيرفتند يان راهبرد انگليسيي در مورد ايران

و بر اساس  سـد نفـوذ، كمـونيزم را در راهبـردو تالش كردند انگليسي را با خود همراه سازند

.نندك محصورآن چارچوب مرزهاي سياسي

 هاي ديپلماتيك دولت ايرانفعاليت.3
 بـه وزارت 1945مـه/ش1324 ارديبهـشت18دولت ايران پس از شكست قطعي آلمان در

به سفارتخانه؛خارجه دستور داد هاي كـشورهاي متّفـق در ايـران بـه با ارسال يادداشتي رسمي

چه زودتر مقدمات خروج نيروهـ  سه گانه، هر از خـاك خـود اي نظـامي استناد مادة پنج توافق

بايگـاني وزارت خارجـه،( اما كشورهاي متفق پاسخي به درخواست ايران ندادنـد.ايران را فراهم كنند 

).1324-12-33: سند شماره

و شـوروي دسـتور داد ؛وزارت خارجة ايران به سفراي خود در كشورهاي آمريكا، انگليس

 تعهدات خود دربارة خروج نيروهاي نظـامي رتبه آن كشورها براي اجراي رسماً با مقامات عالي

و مذاكره كنند خود دولت اياالت متحـده در پاسـخ ارسـالي بـه سـفارت. از خاك ايران مكاتبه

و اين كشور بـه تعهـدات؛ايران اعالم كرد   خواست دولت ايران را مورد بررسي قرار داده است



و سياست خارجي دولت ايران  375)1320– 1326(راهبرد اياالت متحده آمريكا

خ بين و در موعد مقرّر نيروهاي نظامي ود را از خـاك ايـران بيـرون خواهـد المللي پايبند است

.)1324-12-65-1: بايگاني وزارت خارجه، سند شماره( كرد

كه براي خروج نيروهايش عجله  سـفارت ايـران اي نداشـت، بـه يادداشـت دولت شوروي

به سفارت ايران دادند انگليسي. پاسخي نداد كه را مسألة خروج نيروهاي نظامي؛ها در پاسخي

و پيشنهاد تخليه همزمـان را بـه آن كـشور دادنـد كـه پذيرفتـه نوطمبه خروج شوروي دانسته

و نانژ،(نشد هـاي اسـتعماري قـرن رقابت؛سياستمداران ايران معتقد بودند.)248-250: 1378الكساندر

و تقسيم كـشور بـه منـاطق  و احتمال توافق و انگليس بار ديگر زنده شده است نوزدهم روس

و يا تجزيه كشور  و جنوب وجود داردنفوذ آنها با تداوم انديشه راهبرد نيـروي سـوم.به شمال

هاآمريكا درصدد بر هم زدن اين موازنه بودند تا بتوانند از  و تماميت راه ي ديپلماتيك، استقالل

).242-246: 1368ذوقي،(ارضي كشور را حفظ كنند

 جديـد، راهبـرد تـدويني با درك موقعيت برتر آن كـشور در جهـان بـايدولتمردان آمريكا

به چالش كشيدند و شوروي را هـاي سـت راهبردكشور ايران از نظـر.سياستهاي سنتي انگليس

ژيآمريكا ژيراهبردوئي با داشتن موقعيت چنـين. خاص برخوردار بـوديوانرژي از جايگاهئو

مي  كه آمريكـابه نظر  هـا مراحـل اجـراي عملـي راهبـردييرسد اوضاع خاص ايران باعث شد

؛آنها در راستاي تحقق عملي اين راهبرد اعـالم داشـتند. جديد را از اين منطقه جهان آغاز كنند

و امنيت جهاني، رعايت تعهدات بين ت ملّـي براي پيشبرد صلح و احترام بـه حـق مالكيـ المللي

: 1386دبيـري،( نيروهاي نظامي متفقين خاك ايران را در موعد مقرر ترك كنند همه، بايد دولت ها 

با حمايت از مواضع)م1945يهيژو/ش1324تير(ها در كنفرانس پوتسدام آمريكايي).104-100

دات  و رعايـت تعهـ و انگليس خواستند بر اساس مفاد كنفرانس تهران دولت ايران، از شوروي

).1469: 1371سفري،(المللي، نيروهاي نظامي خود را از ايران خارج كنند بين

اي طـي بيانيـه)م1945 سپتامبر20/ش1324 شهريور11(ليم كامل ژاپن دولت ايران با تس

 توافق تهران از متّفقـين خواسـت تـا5 بر اساس مادة؛با اظهار شادماني از پيروزي كامل متّفقين

بايگاني وزارت(نيروهاي نظامي خود را از ايران خارج كنند/م1946 مارس2/ش1324 اسفند 11

).1324-12-33: خارجه، سند شماره

كـه بـا شـركت وزيـران خارجـة)م1945سـپتامبر/ش 1324شـهريور(در كنفرانس لندن

و شوروي تشكيل شد، مولوتف وزير خارجه شوروي با در دستور قرار گرفتن  آمريكا، انگليس

به مـاده. مسأله تخليه ايران مخالفت كرد  و33برنز وزير خارجة آمريكا با استناد  سـازمان ملـل

و انگليس خواسـت تـا35مادة  مـارس2/ش 1324 اسـفند11 منشور ملل متحد، از شوروي

بي(نيروهاي نظامي خود را از ايران خارج كنند/م1946 مي.)32-35:تا علم، رسد دولتمـردانبه نظر

به مواضـع دولـت آمريكـا در جهـت عملـي  شوروي برخالف عرف ديپلماتيك چندان توجهي
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كه با كردن راهبرد جديد نشان و بر اين باور بودند و يا متوجه راهبرد جديد شده بودند ندادند

مي كمك انگليسي  به بخشي از اهداف خـود برسـند توانند آمريكايي ها و  امـا؛ها را منفعل كنند

و اقتصادي(يان با موقعيت برترييآمريكا كه در سـطح جهـان داشـتند بـا ايـن تهديـد) نظامي

و اقتصادي شـوروي منافعكه شفاهي نشان دادند هـا را در شـمال ايـران بـه رسـميت سياسي

.)250-252: 1368ذوقي،(شناسند نمي

با استالين رهبـر)م1945/ش1324آذر(جيمز برنز وزير خارجة آمريكا در كنفرانس مسكو

به تعهدات كنفـرانس. شوروي دربارة اوضاع ايران مذاكره كرد  محور مذاكرات، پايبندي متفقين

استالين رفتار دولت ايران را براي عـدم واگـذاري امتيـاز. المللي بودو رعايت قوانين بين تهران

و بر اساس قرارداد  با دولت ايران، براي تـأمين امنيـت/م1921نفت شمال غيردوستانه خواند؛

خيز باكو، ضرورت ادامة حضور نيروهاي نظامي آن كشور در شمال ايران را يـادآور مناطق نفت 

.(Fatemi, 1980: 102-106)شد 

و شوروي ها در كنفرانس مـسكو توانـستند موضـوع ايـران را از دسـتور كـار خـارج كننـد

و انگليسيييآمريكا سه جانبه را براي حلّ مـسأله ايـران دادنـديها پيشنهاد تشكيل كميسيون ها

 كميـسيون سـه جانبـه دولتمـردان ايـران بـا تـشكيل).1324-121-33: بايگاني وزارت خارجه، سند شماره(

مخالفت كردند؛ چـون بـر اسـاس توافـق سـه جانبـة كنفـرانس تهـران، ايـران بايـد در تمـامي

و پس از آن شـركت مـي كنفرانس از هاي زمان جنگ كـرد؛ ولـي دولـت ايـران بـه هـيچ يـك

در صورتي. پس از جنگ دوم از جانب متفقين تشكيل شد، راه داده نشده بودكهييها كنفرانس

از خـودم نيروهـاي نظـامي1946 مارس2/ش1324 اسفند11قين پيش از موعد مقرركه متف 

بايگـاني وزارت خارجـه، سـند(كـرد كردند، ايران با تشكيل آن كميسيون موافقـت مـي ايران خارج مي

).1324-12-44-1: شماره

 يانيراهبرد امريكا.4
و مسكو كه از سوي هاي يالتا، پوتي در جريان كنفرانسيهاي آمريكاستراهبرد سدام، لندن

سران متّفق براي ادارة جهان پس از جنگ تشكيل شده بود به اين نتيجـه رسـيدند بـراي حفـظ 

ازك جديد تدويني خود در خاورميانه بايد راهبرديراهبردمنافع  ننـد كـه بتواننـد بـا حمايـت

و همكاري با آنها درصدد دفاع از منافع خود برآيند دولت ها -Sokolovsky, 1975: 25)ي همراه،

بريامريكا. (30 ر، سد نفوذ راهبرديان عالوه را جديـدييس جمهوري راهبردي بر اساس ديدگاه

يكي از راهكارها براي مقابله با نفوذ شوروي بودر.كردندتدوين  از راهبـرد ايـن. اهبرد ترومن

ر)م1884-1972(سوي هري، اس، ترومن و سومين )م1945-1953(يس جمهور آمريكايسي

و ). 1326-32-5/434-280: بايگاني وزارت خارجه، سند شـماره(تدوين شد ايـن راهبـرد بـراي حفـظ منـافع



و سياست خارجي دولت ايران  377)1320– 1326(راهبرد اياالت متحده آمريكا

و پس از تصويب كنگره، دولـت و خاورميانه شكل گرفت امنيت آمريكا در يونان، تركيه، ايران

به اجراي آن شد  ).340-345: 1368ذوقي،(موظّف

او آمريكايي ژ هـا بـا بررسـي بيـشتر و درك موقعيـت دريضـاع ايـران وپلتيـك آن كـشور

و متحدان آنها در خاورميانه، خليج فـارس  همسايگي با شوروي، براي حفظ منافع نفتي آمريكا

ژ  و امنيـت خـود مـرتبط دانـستندئو برخورداري از منابع  وانرژي، دفاع از اين منطقه را با منافع

المللي با حمايت از مواضـع دولـت هاي بين كنفرانسها در جريانييآمريكا).35-40: 1363روبـين،(

به عقب ايران، تالش كردند شوروي  از ايران كنند كه اين اقـدام خود نشيني نيروهاي ها را وادار

درهوزري حكيمي با حمايت آمريكايي در زمان نخست. با شكست روبرو شد  به دليل اين كه ا،

 از ايـران خـودي دربـارة خـروج نيروهـاي نظـامي المللـ هاي بين مذاكرات متّفقين در كنفرانس 

دي؛تصميمي گرفته نشده است به سيدحسن تقي 1946ژانويه/ش1324 در زاده سفير ايـرانم

و نمايندة اين كشور در سازمان ملل دستور داد تا شكايت دولـت ايـران از شـوروي را  در لندن

ر  ن.يس شوراي امنيت كنديتسليم ك خستين اين .ه در سازمان ملـل بـه ثبـت رسـيد شكايتي بود

و افكار عمومي جهـاني انتظـار پس از جنگ جهاني دوم كشورهاي تشكيل دهنده سازمان ملل

به رسميت شناخته شود حق حاكميت ملت؛داشتند بايگاني وزارت خارجه،(ها در سازمان ملل متحد

).1324-12-33: سند شماره

 منـشور35مان ملل متحـد، بـر اسـاس مـادة در نخستين اجالس عمومي ساز) زاده تقي(او

و سازمان ملل، نامه و مقامات شوروي در امور داخلـي ايـران اي دالّ بر دخالت نيروهاي نظامي

: 1361جـامي،(تأسيس جمهوري خودمختار آذربايجان به دبيركل سازمان ملـل متحـد تحويـل داد 

و چنانچ.)365-360 ه نيروي نظامي شـوروي در موعـد شكايت ايران هوشمندانه تنظيم شده بود؛

توانـست كرد، دولت ايـران مـي ايران را ترك نمي)م1946 مارس2/ش 1324 اسفند11(مقرّر

به شوراي امنيت تسليم كند  پي اين نامه، شـوراي. شكايت عليه عدم خروج نيروهاي آنها را در

به ايـن نامـه پاسـخ الز  و از دولت شوروي خواست ذوقـي،(م را بدهـد امنيت تشكيل جلسه داد

1368 :300-295.(

؛ تند به اين شكايت نشان دادنديا براي تحت فشار قرار دادن دولت ايران، واكنشهشوروي

و رابطة دولت ايـران را بـا خـود خـصمانه تلقـي از يك سو سفير خود را از ايران فراخواندند

ر.كردند  جمهور آمريكا خواسـتيسي از سوي ديگر آندره گروميكو در سازمان ملل از ترومن

و جـورج كه مورد موافقت قرار نگرفت؛ شكايت ايران را از دستور كار سازمان ملل خارج كند

).45-49: 1371بيل،(آلن، سفير آمريكا در ايران، از مواضع دولت ايران حمايت كرد

 در سفير خود در آمريكا دسـتور داد، حسين عالء دولت ايران در اقدام ديپلماتيك ديگر به

به دبيـر كـلّ سـازمان)م1946 مارس2/ش 1324 اسفند11(موعد مقرّر و شكايتي تنظيم كند

طي يادداشـتي بـه دبيـر).395-400: 1361جامي،(ملل تحويل دهد   آندره گرو ميكو نماينده شوروي
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كه بين؛خواستار تعويق جلسة شوراي امنيت سازمان ملل شد كل سازمان ملل به دليل مذاكراتي

و سفير شوروي در تهران در جريان است دو و انگليس دولت ها نمايندگان. لت ايران ي آمريكا

بـا) الـسلطنه قـوام(سفير ايران ظاهراً برخالف نظـر دولـت. با خواست شوروي مخالفت كردند

به خواست ايـران مخالفـت كـرد  ي دولـت هـا.)35-40: 1379كـاتم،(تعويق رسيدگي سازمان ملل

و انگليس به تعهدات بين رسماً از شوروي آمريكا و در موعـد ها خواستند المللـي پايبنـد باشـد

).94-98: 1373فاوست،(مقرر نيروهاي نظاميشان را از ايران خارج كنند 

 راهبرد شوروي پس از جنگ جهاني دوم دربارة ايران.5
ژ به دليل موقعيت ژيراهبردوئكشور ايران رغمبـي وانرژي در جريان جنـگ دوم جهـانئو

بي  و پذيرفتن آن از سوي كشورهاي درگير در جنـگ در شـهريور اعالم ش، بـراي1320طرفي

و امنيت حوزه  و تجهيزات جنگي و شـوروي رساندن مواد هاي نفتي جنوب، بوسـيلة انگلـيس

).89: 1370تركمان،(اشغال نظامي شد

و تسريع در امر كمك رارس دولت ايران ملزم شد براي ادارة امور كشور اني، هماهنگي الزم

به عمل آورد با سفارتخانه  و انگليس هـاي ماهيت رژيـم).121-123: 1382زرين كلـك،(هاي شوروي

و انگليس سـبب تفـاوت عملكـرد ايـن دو قـدرت در عرصـة  حاكم بر اتحاد جماهير شوروي

سـاي انگليس اساساً مبتني بـر اسـتفاده از اشـخاص مهـم، رؤ راهبرد. سياست داخلي ايران شد 

و نفوذ در مراكز حساس، استفاده از مهره  . هاي وابسته به خود در مراكز مهم سياسي بـود ايالت

و شعارهاي آن متفاوت بود و ماهيت حكومت .حال آن كه دولت شوروي فاقد اين ابزارها بود

به اهداف خود در ايران، درصدد تأسيس احزاب وابسته، سياسي كردن شوروي ها براي دستيابي

به خود در سمت عام و ترقّي افراد وابسته و كـشوري برآمدنـدة مردم : 1363روبـين،(هاي لشكري

25-20(.

و مبـارزات راه ها سياستمداران شوروي تالش كردند از ي ديپلماتيك، تأسيس حزب تـوده

و قدرت سياسي را در آن كـشور بدسـت آورنـد ؛پارلماني، نفوذ خود را در ايران گسترش داده

م1944/ش1324ج مبـارزات انتخابـاتي مجلـس چهـاردهم شـوراي ملّـي در زمـستان اما نتـاي

ها در كسب امتياز نفـت شـمال شوروي.)42-47: 1373فاوست،( را ثابت كرد راهبردناكارآمدي اين

و يكـي از راهبردآنها. ايران با ناكامي ديگر روبرو شدند   خود را در مـورد ايـران تغييـر دادنـد

ا. تجزية شمال ايران بـود هاي آنها تاكتيك هـايهنديـش اسـتالين رهبـر شـوروي بـا حمايـت از

به  و الحاق آن و جدايي آذربايجان ايران ميرجعفر باقراف، دبير اول حزب كمونيست آذربايجان

شكل بسترشوروي،  .)15-40: 1385حسنلي،(گيري بحران را در آن منطقه فراهم كرد هاي



و سياست خارجي دولت ايران  379)1320– 1326(راهبرد اياالت متحده آمريكا

در آذرباي شكل.6  جانگيري بحران
به سيد جعفر پيـشه وري شـهرت يافـت از پيـشگامان حـزب مير جعفر جوادزاده كه بعدها

و در نهضت او در باكو حزب).1-4: 1325ي علوي،يفدا(كمونيست ايران بود   عدالت را تأسيس كرد

و در دوره حكومت رضاشاه در)ش1304-1320(جنگل وزير كشور شد در حدود يـك دهـه

و با اشغ   اجتمـاعي–او پـس از آزادي، فعاليـت سياسـي. ال ايران از زندان آزاد شـد زندان بود

وري در انتخابـات مجلـس پيـشه.)75-80: 1380مقصودي،( شروع كرد روزنامه آژير خود را با انتشار

به مجلس راه يافت چهاردهم مجلس، از حوزة تبريز با حمايت شوروي  وي اما اعتبـار نامـه؛ها

.)103-1371:107سفري،(تصويب نشد

ي ديپلماتيك آنها براي نفوذ در ايران با شكست روبـرو راه ها رهبران شوروي پس از اينكه

و با افـزايش كمـك؛شد ي وابـسته بـه خـود در ايـران، گـروه هـا هـاي اقتـصادي بـه احـزاب

و تبليغات رسـمي،ههاي نظامي در مناطق تحت اشغال، فعاليت حمايت هـاي بـستر اي فرهنگي

ح و كردستان را فراهم آوردندكومتتشكيل ).23-27: 1379كاتم،(هاي خودمختار، آذربايجان

 دبيـر اول حـزب كمونيـست آذربايجـان را مـأمور،سياستمداران شوروي، ميرجعفر باقراف

به ظاهر منطقـه. كردند) تجزية ايران(اجراي راهبرد جديد و اي او براي ايجاد تشكيالتي فراگير

م مقدمات تشكيل فرقـة دمـوكرات آذربايجـان را فـراهم كـرد 1945يهيژو/ش 1324در مرداد

به دستور رهبران شـوروي، از عبدالـصمد كـامبخش،.)13-15: 1384حـسنلي،( ميرجعفر باقراف، بنا

و سـيديعضو مركزي حزب توده، صادق پادگان، مس  ول تشكيالت ايالتي حزب تودة آذربايجان

از.ي طرفـدار شـوروي، محرمانـه بـه بـاكو دعـوت كـرد وري از فعاالن سياس جعفر پيشه  پـس

به عنوان؛وري كه سابقة مبارزة طوالني در طرفداري از شوروي داشت مذاكرات محرمانه، پيشه 

و فرقة دمـوكرات در /ش 1324 شـهريور12رهبر فرقة دموكرات آذربايجان در نظر گرفته شد

و فارسي رسماً اي به دو زبانم با انتشار بيانيه 1945سپتامبر روبـين،( اعالم موجوديت كـرد تركي

و نظـامي، شوروي.)35-30: 1363 و جلوگيري از ورود مقامات دولتي ها با تشكيل فرقة دموكرات

و ابزارها بـراي برقـراري حاكميـت دولـت در آن منطقـه  عمالً دولت ايران را از تمام امكانات

.)124-127: 1375بياني،(محروم كردند 

و در چـارچوبيهـا موجوديت فرقة دموكرات بـر اسـاس اصـل اعالم ي از قـانون اساسـي

و تماميت ارضي كشور تنظيم شده بود ا. استقالل وهاين فرقه داف خود را مبـارزه بـا اسـتبداد

و آزادي ارتجاع براي اعادة انجمن  و گـرفتن اختيـارات داخلـي، فرهنگـي و واليتي هاي ايالتي

ها با مسلّح كـردن شوروي.)ش1325 دي،11و روزنامه ارس، 294: 1361جامي،(مردم آذربايجان بيان كرد 

و انتقاالت نظامي ايران در آذربايجـان راه را بـراي بـه دسـت گـرفتن  و جلوگيري از نقل مردم

فرقـة دمـوكرات بـا برگـزاري.)27: 1385درخـشاني،( فرقة دموكرات هموار كردنـد بوسيلهقدرت، 
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و به عنوان نخـست تشكيل مجلس ملّي، پيشه انتخاباتي فرمايشي وزيـر مـأمور تـشكيل وري را

و سازماندهي ارتش خلق، بر تعـدادي.)140-144: 1376اتابكي،(كابينه كرد  او پس از تشكيل كابينه

و با در دست داشتن سالح  ي، از توان نظامي برايياي اهداهاز شهرهاي آذربايجان تسلّط يافت

شدمقابله با دولت مركزي .)80-82: 1380و مقصودي، 236: 1385درخشاني،( برخوردار

تكيه بر زبان تركي از طريق تأسيس راديو، انتشار در حوزة فرهنگي، حكومت خودمختار با

و هنري، فضاي فكري روزنامه، مجلّات، كتاب، دانشگاه، مدارس، انجمن   فرهنگـي–هاي ادبي

در حـوزه اقتـصادي نيـز،.)46-51: 1368و نجاتي، 116: 1384، حسنلي(مردم منطقه را در اختيار گرفتند

و برنامـه  هـاي اقتـصادي آنهـا باعـث افراط در اصالحات ارضي، ترس مالكـان را فـراهم كـرد

م نارضايتي سرمايه  و و عالوه بر آن، كمبـود اعتبـارات، ايـنطوستداران، طبقات باال  شهري شد

.)150-154: 1375بياني،(فرقه را با بحران شديد مالي روبرو كرد

 راهبرد دولت ايران براي مقابله با بحران.7
 بهمـن6مجلس دورة چهاردهم شوراي ملّي براي برون رفت از شرايط بحراني كـشور، در

به شخص احمد قوام 1324 وزيـري ابـراز السلطنه مبتكر نيروي سوم آمريكـا، بـراي نخـستش

ب.تمايل كرد  و سفارت انگليس با اكثريت ضـعيف رغم مخالفت شاه، وابستگان او 52( به دربار

به موتمن الملك51رأي در برابر  ,Burrell and Jarman(مأمور تشكيل كابينـه شـد) پيرنيا( رأي

1997; vol, 13, 10-15 ،1324 بهمن،9و روزنامه آزادي(.

كه داشت بـراي حفـظ تعـادل از اشـخاص متمايـل بـه و هوشمندي سياسي قوام با تجربه

و. شوروي در كابينة خود استفاده كرد  ي گـروه هـا او همچنين بـراي جلـب حمايـت احـزاب

طي اعالميه و آزادي برگـزاري طرفدار شوروي اي بعضي از مقررات حكومـت نظـامي را لغـو

و روزنامه  رايو. ها را اعالم كرد اجتماعات، احزاب  تعدادي از فرماندهان ارتش يا افراد ديگـر

ا به طرفداري .)370-378: 1361جامي،(ز انگليس معروف بودند از كار بركنار يا بازداشت كردكه

و استالين رسماً از دولت براي حلّ مسألة آذربايجان خواستار مذاكرة مستقيم با شوروي شد

به مسكو دعوت كرد  ش در رأس يك هيـأت عـازم 1324 او در اواخر بهمن.قوام براي مذاكره

ژ.)258-260: 1366بهنود،( مسكو شد ـ قوام معتقد بود به دليل موقعيت ژيراهبردوئ وانرژي بـارئـو

دانـست كـه مـييو. ديگر رقابت كشورهاي قدرتمند براي سلطه بر كشور زنـده شـده اسـت 

به چشم نمي  هـا بـا اقـدامات انگليـسي. خورد تفاوت آشكار بين ديپلماسي كشورهاي قدرتمند

و اشـ  و نفوذ در مراكز حساس  برتـر نـسبت بـه شـوروييخاص متنفّـذ از مـوقعيت ديپلماتيك

و شوري كه از طريق برخوردارند توانند در ساختار قدرت ايران نفوذي ديپلماتيك نمي راه ها ها

و؛كنند ها با حمايت آشكار از احزاب و ايجـاد گروه ي وابسته بـه خـود، آشـوب، خرابكـاري



و سياست خارجي دولت ايران  381)1320– 1326(راهبرد اياالت متحده آمريكا

قـوام شـناخت.)44-50: 1375هوشنگ مهـدوي،(برند بحران، اهداف سياسي خود را در ايران پيش مي

و اسـاس راهبـرد خـود را . (Fatemi, 1980: 145)ها در ايران داشت كافي از اهداف شوروي پايه

روزنامـه(يان در امور ايران استوار كـرديبراي حفظ تماميت ارضي كشور، بر درگير ساختن آمريكا 

)1324 مرداد،28آژير، 

و مدارك منتشره تاكن كه انتخاب قوام به نخستشواهد اي وزيري، نـشانه ون بيانگر آن است

و افزايش قدرت نيروهاي طرفدار آمريكا اسـت قـوام بـا درك شـرايط. از كاهش نفوذ انگليس

و معادالت بين  و منطقه جهاني و خـود اي، اصول سياست خارجه المللي  را بـر موازنـة مـودت

سه كشور، شوروي، آمريكا به از.و انگليس قرار داد احترام متقابل ي راه هـا او معتقد بود بايـد

چپ.ديپلماسي نظر دولتمردان شوروي را جلب كرد به  در همين راستا با انتصاب افراد متمايل

و) شوروي( و طرد افراد شاخص طرفدار انگليس هـاي خودمختـار مدارا با حكومـت در دولت

و كردستان گام  او با درك ايـن واقعيـت كـه دولـتش. داشتهاي عملي در اين راه بر آذربايجان

و سياسـي  و كردستان، فاقد هر گونه ابزار قدرتمند نظامي، اقتصادي براي حلّ بحران آذربايجان

و تماميت ارضـي كـشور بـا درگيـر  است، با تمركز بر اصول ديپلماتيك تالش كرد تا استقالل

.)1324 بهمن،9روزنامه ايران ما،(يان را حفظ كنديكردن امريكا

در رأس يـك هيـأت/ش1324 بهمـن29قوام پس از سروسامان دادن به امور داخلـي در

و بحران آذربايجان عازم مسكو يازده نفري، براي مذاكره دربارة خروج نيروهاي نظامي شوروي

و.)168-170: 1371سفري،( شد  در نخستين ديدار قوام با استالين، رفتـار اسـتالين غيردوسـتانه بـود

 شـهر از آن كـشور17ر داشت مواضع ايـران در كنفـرانس صـلح پـاريس بـراي اسـترداد اظها

به مناطق نفت و اكنون ايرانيان چشم طمع و مسألة آذربايجـان خيز باكو دوخته خصمانه بوده اند

.)250-253: 1378و الكساندر، نانز، Hamiltonlytle, 1987: 17(را يك مسأله داخلي دانست

به عهده مشاور الممالـك: قوام پاسخ داد رياست هيأت نمايندگي ايران در كنفرانس پاريس

و امـضاي معاهـده) عليقلي خان انصاري، وزير خارجـه وقـت( كـه/م1921بـود كـه مـذاكره

مي شوروي به آن اشاره به وسيله او انجام گرفته است ها  در مورد آذربايجان قانون اساسي؛كنند

و مولوتـف،.)260-263: 1366د، بهنـو(دهـد اجازة خودمختاري نمي در دور اول مـذاكرات، اسـتالين

مذاكرات مولوتف وزيـر خارجـه بـا نـشان دادن جرياندر.امتياز نفت شمال را خواستار شدند 

و امتياز نفت جنوب به انگليسيها، مدعي شد دولت ايـران بـا عـدم واگـذاري نفـت  نقشة ايران

به آن كشور اجحاف كرده است  و در مورد تخليـة ايـران،.)؟؟؟؟:1325 فروردين،26نامه داد، روز(شمال

بخشي از نيروهاي نظامي از خاك ايران خـارج خواهنـد شـد/ش1324اظهار داشتند در اسفند

هـا قـصد ولي قوام در مذاكرات خود خيلي زود متوجه شد كـه شـوروي.)152-154: 1376اتابكي،(
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ا خود بيرون بردن نيروهاي نظامي  خـرداد،28و روزنامـه جبهـه،48: 1371بيـل،(يـران را ندارنـد از خاك

1325(.

و طراح قوام در مدت اقامت خود در شوروي، دوبار با جورج كنان، كاردار سفارت آمريكا

و او را از روند مذاكرات خود با رهبـران شـوروي آگـاه راهبرد  سد نفوذ، در مسكو ديدار كرد

بهو آنها ديدگاه كرد پس از آن برنز، وزير خارجة آمريكـا بـراي. قوام اطالع دادند هاي خود را

م 1946 مـارس6/ش1324 اسـفند15اينكه رهبران شـوروي را تحـت فـشار قـرار دهـد در 

11(بارة عدم خـروج نيروهـاي نظـامي شـوروي در موعـد مقـرّردررا آميز اعتراضييادداشت

خ) 1946 مارس2/ش1324اسفند و و تسيلم آن كشور كرد و بدون قيد واستار خروج فوري

دروي. شرط نيروهاي نظامي شوروي از شمال ايران شد  ش1324 اسـفند19يادداشت دوم را

يكي از رزمناوهـاي1946 مارس9/ و پس از آن دولت آمريكا، به دولت شوروي تسليم كرد م

م بـا حمايـت سـرانجام قـوا . (Fatemi, 1980: 103-106)جنگي خود را عازم سواحل تركيـه كـرد

به موقع خاك ايـران بـه ها براي تحت فشار قرار دادن شوروي آمريكايي ها در مورد عدم تخلية

.(Burrell and Jarman, 1997: vol, 13, 15)سازمان ملل شكايت كرد 

قوام كه شناخت كافي از اهداف شوروي كسب كرده بود، در دومين ديدار با استالين رهبـر

شركت مختلط نفت بين دو كشور داد كه كلّيات آن مورد توافـق قـرار شوروي پيشنهاد تشكيل 

و قرار شد ادامه مذاكرات در تهران با سفير جديد شـوروي انجـام گيـرد  و نـانز،(گرفت الكـساندر

در.)258-254: 1378 ــادچيكف ــفند29س ــارس20/ش1324 اس و1946 م ــد ــران ش م وارد ته

و در م بـا انتـشار اعالميـة 1946 آوريـل4/ش 1325روردينف15مذاكرات با قوام ادامة يافت

شديمشترك در تمام مسا :ل زير موافقت كامل حاصل

و نـيم1946 مارس24/ش 1325 فروردين4 ارتش سرخ از تاريخ-1 م ظـرف يـك مـاه

.)1325 فروردين،8روزنامه رهبر،(نمايد تمام خاك ايران را ترك مي

و اينكه شـرايط آن تـا قرارداد ايجاد شركت مختلط نفت-2 و شوروي از7 ايران  مـاه پـس

به مجلـس پـانزدهم پيـشنهاد خواهـد شـد خروج كامل نيروهاي نظامي شوروي براي تصويب

.)173-175: 1371سفري،(

و. مسألة آذربايجان امري داخلي است-3  براي اجراي اصالحات بر اساس قوانين موجـود

به مردم آذرباي : 1361جـامي،(آميـز داده خواهـد شـد مسالمتيجان ترتيببا روح خيرخواهي نسبت

397-395(.

و سياسي، اين توافقنامه را گـام مقامات بين و برجـستهيالمللي  بـراي اسـتقرار صـلح مهـم

و تماميت ارضي كـشور ايـران، تلقّـي كردنـد و حفظ استقالل  فـروردين،19روزنامـه آزادي،(جهاني

.)؟؟؟؟:1325



و سياست خارجي دولت ايران  383)1320– 1326(راهبرد اياالت متحده آمريكا

ش1325 توافقنامـه بـا ميـانجيگري سـادچيكف در ارديبهـشت قوام بـر اسـاس بنـد سـوم

مذاكرات بر سر انحـالل.)1325 ارديبهشت،9روزنامه كيهان،(وري آغاز كرد مذاكراتي در تهران با پيشه

به بن  ها تخلية ايران را بر اسـاس در نتيجه شوروي.)408-410: 1361جامي،(بست رسيد ارتش خلق

و هيأت اعزامي از تهران خروج كامل نيروهاي شوروي را تأييد توافق سادچيكف عملي كردن  د

.(Burrell and Jarman, 1997; vol, 13, 15)كرد

از دولـت ايـران خواسـت شـكايتش از خـو، دولت شوروي پس از خروج نيروهاي نظامي

نه تنها اين كار نكرد.سازمان ملل پس بگيرد  در؛ دولت ايران  بلكـه حـسين عـالء سـفير ايـران

داآ و نمايندة م اين كشور در سازمان ملل، ظاهراً بدون اطالع دولـت ايـران بـا حمايـتيمريكا

دريآمريكا  ديگر از مداخالت شوروي در امـور آذربايجـانيش شكايت 1325 ارديبهشت19يان

به دبير كلّ سازمان ملل تحويل داد و شوروي. را ها خواستار عزل او از نمايندگي ايـران شـدند

ح  او. سين عالء را از نمايندگي ايران در سازمان ملل خلع كرد قوام، طي يك پيام سرّي بـه ولي

 ). (Timesnews paper, 8 April, 1946 اطالع داد كه اين كار ربطي به استرداد شكايت ندارد

 در توافـق حاصـل شـده،.دولت مذاكرات با حكومت خودمختار در آذربايجان را ادامه داد

به عنـوان» انجمن ايالتي«به»ة دموكرات مجلس ملّي فرق« و وزيران فرقة دموكرات تغيير نام داد

سه نفر پيشنهادي از طرف انجمـن، سـالم  و از ميان اهللا مديران كلّ ادارات دولتي شناخته شدند

.)66-77: 1381روسو،(جاويد به استاندار آذربايجان منصوب شد

به نظر مي لحه با شوروي از هر جهت به سـود ايـران تمـام قوام در مصا راهبردرسد، چنين

ها ترين بخش توافقنامه را تأسيس شركت مختلط نفت براي شوروي از نظر كارشناسان مهم. شد

و بـه اما زمين. دانستند مي شناسان شوروي در مورد ذخاير نفت در شمال ايران خوشبين نبودند

اي  به و فرض تحقّق امتياز، پنجاه درصد امتياز متعلق و پـس از پايـان امتيـاز، تمـامي امـوال ران

به ايران مي  اعطاي اين امتيـاز بـه آينـدة نـامعلوم تـصويب در مجلـس. رسيد تجهيزات شركت

كه چيز زيادي عايد شوروي  هـا در منـاطق شـمالي شوروي.شد ها نمي پانزدهم واگذار شده بود

مي  و هم تصور به كشور ديگر، بـه كردند با واگذ ايران هم نگراني امنيتي داشتند اري امتياز نفت

دليل وجود منابع مشترك در مرزهاي دو كشور ذخاير نفتي آن به شـدت كـاهش پيـدا خواهـد 

آنيها مسألة آذربايجان را امر شوروي،در اين توافق. كرد و حمايت خـود را از  داخلي دانسته

كه فرقة دموكرات را از حمايت خارجي. فرقه قطع كردند  بـراي حفـظ؛محروم كردقوام وقتي

و تماميت ارضي كشور در ش رسماً اعالم داشت بر اساس قـانون1325 ارديبهشت12استقالل

و» انجمن ايالتي«با» شوراي محلّي«اساسي مشروطه، را جايگزين دولت آذربايجان كرده اسـت

.(Timesnewspaper, 13June, 1946)ناپذير خاك ايران است آذربايجان جزء جدايي
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ها انگليسيراهبرد.8
و اقتصاد انگليس وارد كـرديجنگ جهاني دوم ضربات به نيروي انساني آنهـا بـراي. شديد

و براي تـأمين جريـان نفـت، مـسا  ليبازسازي اقتصادي نيازمند امتياز نفت جنوب ايران بودند

و بين م موافق نبودنـد ها با روي كار آمدن قوا انگليسي. المللي ايران را تحت نظر داشتند داخلي

كه قوام را از نخست ها با حمايت از دولـت اما آمريكايي.وزيري عزل كندو شاه را وادار كردند

و مدار براي تعيين حوزه  و مخالفت با هر گونه قرار و جنـوب(هاي نفوذ قوام شـمال شـوروي

به چالش كشيدند) انگليسي و شوروي را ا كـه هـ نگليسيا).18-21: 1373فاوست،(سياست انگليس

صـدد بحـران سـازيدر؛ها را در مورد عزل قوام با خود همراه كننـد نتوانسته بودند آمريكايي

و اعتصاب آنها عليه دولت شدند. برآمدند آنها با فشار بر كارگران نفت جنوب موجب اعتراض

.)49-51: 1371بيل،(

ج كه انگليسيها قصد متشنّج كـردن اوضـاع به خوبي دريافت و اعـزام نيروهـاي قوام نـوب

و هند بـه حالـت آمـاده  پي آن نيروهاي نظامي در بصره و در بـاش نظامي به آن منطقه را دارند

و سـركوب) قوام(دولت).70-72: 1366بهنود،(درآمدند  بـا رد پيـشنهاد دربـار بـراي اعـزام نيـرو

خ  به وزسـتان اعـزام شورشيان در جنوب، از سران حزب توده خواست همراه نمايندگان دولت

سه روز با اعتصاب كنندگان  و با استفاده از نفوذ خود مسأله را حلّ كنند اين هيأت ظرف شوند

و توط شدة انگليسييبه توافق رسيد ).98-112: 1386امين،(ها با شكست روبرو

/ش1325ها براي اينكه دولت قوام را تحت فشار قـرار دهنـد در اوايـل شـهريور انگليسي

و قشقا سران اي به صورت محرمانـه وادار كردنـد پيمـان دفـاعي دو جانبـهيالت بختياري ايي

 در اواسـط.(Burrelle and Jarman, 1997; vol, 13, 209)ننـدكبراي مقابله با حزب تـوده منعقـد

و هريك از دو ايل قصد داشته شهريور ماه معلوم شد اين پيمان با تحريك انگليسي انـد ها بوده

ا  و شيراز، در آن مناطق خودمختاري اعالم كننـد با تصرّف  دولـت).310-312: 1368ذوقـي،(صفهان

و او دسـتور 1325 شهريور18وقتي از قضيه آگاه شد در ش مظفّر فيروز را به اصفهان فرستاد،

و اعالم د بـه مكاتبـاتي از كنـسول انگلـيس بـه سـرانكربازداشت سران ايل بختياري را صادر

و هـا در جنـوب اند با حمايت انگليسي داشته قشقايي دست يافته كه آنها قصد ايالت بختياري

ف .(Fatemi, 140-145) ودالي تشكيل دهنديايران يك حكومت خودمختار

و به پي اين حوادث، رسماً دخالت در وقايع جنوب ايران را تكذيب كرد دولت انگليس در

-314: 1368ذوقـي،(و شيراز پاسـخ نـداد هاي اصفهان درخواست دولت ايران براي احضار كنسول 

و ممسني، همچنـان.)310 كه روساي عشاير قشقايي، حيات داودي، تنگستاني اين در حالي بود

و كـازرون، بوشـهر را نيـز بـهبه تصرّف پادگان  و عالوه بر شـيراز هاي استان فارس ادامه داده

 برقراري امنيت در جنوب، سرلـشكر قوام براي.)67-77: 1381روسـو،(تصرف خود درآورده بودند 



و سياست خارجي دولت ايران  385)1320– 1326(راهبرد اياالت متحده آمريكا

به فرماندهي نيروهاي جنوب منـصوب كـرد فضل و ابـراز وفـاداري.اهللا زاهدي را  اقـدامات او

.)190-192: 1371نصري،(دشوسران ايل قشقايي باعث شد امنيت در جنوب كشور برقرار

به نظر مي خدولت انگليس در پي آن بود كه با تداوم سياست: رسد چنين اورميانة پيش هاي

به حداقل برساندياز جنگ جهاني دوم، گسترش نفوذ آمريكا   آنهـا راهبـرد. يان را در اين منطقه

و تجزية ايـران بـه؛ در نفت جنوب بود خود حفظ منافع چه تاكتيك آنها سازش با شوروي  اگر

و از لحاظ ديپلماتيـك دولـت قـوام را بـراي در پـيش گـرفت و جنوب بود ن مناطق نفوذ شمال

و(سياست چپگرانه و مدارا با حكومتهـاي خودمختـار آذربايجـان شركت حزب توده در كابينه

مي) كردستان .(Times News paper, 24 spet, 1946)دادند تحت فشار قرار

و سياست دولت ايرانراهبردتحليل.9  آمريكا
ر و همفكرانش پس از جنگ جهاني دوم با بهرهيترومن ري از برتـريگي يس جمهور آمريكا

آنيو اقتصادي، راهبـرد)اي هاي هسته انحصار سالح(نظامي   جديـد را بـراي گـسترش نفـوذ

و عملكرد رهبـران شـوروي مـي. كشور طرّاحي كردند و آنها معتقد بودند ماهيت توانـد منـافع

و بايد در سخت  و خاورميانـه(ترين منطقه جهان امنيت آمريكا را با تهديد روبرو كند بـا) ايران

و پس از آن از مواضع دولت) كنفرانس تهران(يان در جريان جنگ دوميآمريكا. آنها مقابله كرد 

تر در امور ايران بازي كردند فعاليآنها با روي كار آمدن دولت قوام نقش. ايران حمايت كردند

و ديپلماتيكو با حمايت بين  و توافق قـوام بـا شـوروي فـ بستر المللي راهم را براي ديپلماسي

چه نيروهاي نظامي مناطق شمالي ايران را تـرك كـرده. كردند  امـا؛انـد قوام بر اين باور بود اگر

و و فرهنگي آن منـاطق گروه ها احزاب و كردستان فضاي سياسي ي طرفدار آنها در آذربايجان

و بايد براي آن چاره انديشي كند وبه همين منظور در ماه. را در دست دارند مهر، هاي شهريور

پي توافق با آمريكا/ش1325  ها، ارتش ايران را به تجهيـزات جديـد جنگـي مجهـز كـردييدر

).1325-13-1/200-125: بايگاني وزارت خارجه، سند شماره(

فرمان شـروع انتخابـات مجلـس شـوراي/ش1325 مهر14شاه بر اساس قانون اساسي در

ا. ملي دورة پانزدهم را صادر كرد  و دولت در پي آن و امنيـت ظهـار داشـت بـراي حفـظ نظـم

و كردستان اعزام خواهد كرد تـا مطمـ  به آذربايجان ن شـودينظارت بر انتخابات، نيروي نظامي

و آزادي برگزار خواهد شـد  آلـن).1325 مهـر،16روزنامـه اطالعـات،( انتخابات در كمال نظم، آرامش

ا به آذربايجان مطمـ سفير آمريكا در ايران، قوام را از حمايت دولتش براي نيعزام نيروي نظامي

و نانز،(ساخت  قوام از حسين عالء، نماينده ايران در سازمان ملل خواست).270-275: 1378الكساندر

و كردسـتان آگـاه تا دبيركل سازمان ملل را از قصد دولت ايران براي اعزام نيرو بـه آذربايجـان

ني/ش1325 آذر19در روزوي.دكن و از دستور حركت روهاي نظامي به آذربايجان صادر كرد

خواست، اگـر از طـرف افـراد مـسلّح مقـاومتي صـورت گرفـت،) دكتر جاويد(استاندار وقت 
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در. وارد تبريـز شـد/ش1325 آذر21 اما ارتـش در روز.اقدامات الزم را انجام دهد مقـاومتي

و سران فرقة دموكرات به شوروي پناهنده  -469: 1361جـامي،( شـدند برابر ارتش صورت نگرفت

465.(

و شكست حكومت و كردسـتان از حفظ استقالل، تماميت ارضي هاي خودمختار آذربايجان

 برخـي معتقدنـد اولتيمـاتوم تـرومن بـه.زواياي مختلف تاكنون مورد بررسي قرار گرفته است 

شد استالين باعث عقب نشده اسـت ولي تاكنون سندي از اين اولتيماتوم منتشر؛نشيني شوروي

و ديگر بر اين باورند كه قـوام، سياسـتمداري كهنـهيگروه.)30-32: 1379كاتم،( كـار، بـا زيركـي

و كارداني توانست اعتماد شوروي  و باعـث خـروج نيروهـاي نظـامي شـوروي ها را جلب كند

و كارداني. (Mayers, 1990: 160-165) استقرار حكومت مركزي در آن مناطق شد  البته در زيركي

و بهره از قوام شكي نيـست فرصت ها گيري او ا بـه سـختي مـي؛ي حساس تـوان پـذيرفت امـ

و نيروهاي  و قرارهاي قوام دلخوش كرده باشند به قول به راحتي را خود سياستمداران شوروي

.)195-197: 1376اتابكي،(ترين امتياز از ايران خارج كنند بدون گرفتن كوچك

و مدارك منتشر ب شد شواهد كهه هاي آمريكايي، در جريان جنگتسراهبرديانگر آن است

ژ  به موقعيت ژيراهبردوئجهاني دوم نسبت درئو و وانرژي كشور ايران آگـاهي بيـشتر يافتنـد

و امنيت آنهـا در خاورميانـه راهبرد آنها ايران يكي از محوري  ترين كشورهاي براي حفظ منافع

مي  و باي محسوب مي اين كشور در اردوگادشد و(سياستمداران ايرانـي.شده غرب حفظ قـوام

و منطقـه با درك شرايط جديـد بـين) همفكرانش از اي، تـالش كردنـد بـا بهـره المللـي  گيـري

و انگليس را در امور ايران كـاهش دهنـدهافرصت ،از يـك سـو.ي بدست آمده نفوذ شوروي

ب حكومت و كردستان در حوزه سياسي ه سبب اتّكا بـيش از حـد بـه هاي خودمختار آذربايجان

و كافي از تحوالت بين و عدم شناخت الزم و تنش فزاينـده در روابـط سياسـي شوروي المللي

به لحـاظ سياسـي شكـست خـورد  از سـوي . (Lane, 1995: 245-263) خود با حكومت مركزي؛

ا،ديگر و فرهنگي نيز، با در فـراط جمهوري خودمختار آذربايجان در حوزة اجتماعي، اقتصادي

و فرهنـگ قـومي، زيـاده و تأكيد بيش از حد بر زبان روي در اصـالحات ارضـي، خودمختاري

و مبارزه با طبقات باال  تغييـر تلقّـي رهبـران. هاي سقوط خود را فراهم كرد بستركمبود سرمايه

و فاصله گرفتن از توده ونه حكومتگسياسي اين  به جدايي  هاي مردم را بايـد ها از خودمختاري

مجموعه عوامل يـاد شـده در آن شـرايط خـاص.ي دانستيهااز عوامل سقوط چنين حكومت

و نيرو ها تحت فشار بين زماني باعث شد كه شوروي  هـاي نظاميـان از ايـران المللي قرار گيرند

و تماميت ارضي كشور را حفظ كند  و دولت ايران توانست استقالل -77: 1381روسـو،(خارج كنند

68(.



و سياست خارجي دولت ايران  387)1320– 1326(راهبرد اياالت متحده آمريكا

 نتيجه
ه از درگيـرئبر اساس دكترين مونرو)م1914/ش 1293(اياالت متّحده تا اوايل قرن بيستم

ماهيـت)م1914-1918( ولي پس از جنـگ جهـاني اول؛ل جهاني خودداري كرديشدن با مسا

و در عرصه  و نفتـي سياست خارجي آن كشور تغيير كرد هاي سياسي، نظامي، تجاري، صـنعتي

يبه دليل مخالفـت كنگـره، دولـت نتوانـست حـضور اما اروپايي شد وارد رقابت با كشورهاي 

دولتمـردان آمريكـايي در جريـان جنـگ جهـاني دوم. المللي داشـته باشـدل بينيفعال در مسا

و با وارد شدن به عرصة نبرد، موازنة قدرت را بـه نفـع متّفقـين تغييـر داد)م1945-1940(  نـد

، اقتـصادي)اي هاي هسته انحصار سالح( برتري نظامي ها با آمريكايي. باعث پيروزي آنان شدند

سياسـتمداران آمريكـايي بـا.و صنعتي، رهبري جهان غرب در مقابل شوروي را بدست گرفتند

و تدوين  را سياست،هاي سد نفوذ راهبردديدگاهي تجاري و انگلـيس هاي استعماري شـوروي

 سـنّتي نيـروي راهبردالمللي، تحوالت بيندولتمردان ايراني نيز با درك دقيق.به چالش كشيدند 

ژيدر همين زمان نيز آمريكا. سوم را تداوم بخشيدند كه از موقعيت ـ يان با شناختي ويراهبردوئ

به مسا؛وانرژي ايران كسب كرده بودندئژ ازييآمريكـا.ل ايران حساس شدندي نسبت هـا دفـاع

و منافع ملي خود مرتبط دانستند  و–چرچيل(و در كنفرانس تهران ايران را با امنيت  روزولـت

و) استالين و تماميت ارضي كشور را تضمين كردنـد با حمايت از مواضع دولت ايران، استقالل

و انگليس را متعهد كنند كه پس از جنگ نيروهاي نظامي خود را از ايـران  موفق شدند شوروي

از شوروي. خارج كنند  و انتخابـات مجلـس كسب امت(ي ديپلماتيك راه ها ها كه ياز نفت شمال

به اهداف خود برسند با ادامة حضور غيرقانوني نيروهاي نظامي براي) چهاردهم نتوانسته بودند

و تـشكيل حكومـت(رسيدن به اهدافشان در ايران، بحران سازي  هـاي خودمختـار آذربايجـان

و انگليسي) كردستان هـاين در جريان كنفـرانسيايولي آمريكا.ندداشتها با آنها همراهي كردند

و امنيت جهاني بـه تعهـدات بـين پس از جنگ از شوروي  المللـي ها خواستند براي حفظ صلح

و نيروهاي نظامي خود را در موعد مقرر از ايران خارج كنـد كـه) كنفرانس تهران( وفادار باشد

 ايـران بـر ايـن سياسـتمداران.يان نشان ندادنديها تمايل عملي به رعايت نظرات امريكا شوروي

م؛باور بودند ،در چنـين شـرايطي. ور ممكن است بـه تجزيـه كـشور منجـر شـودزب ادامه روند

به نخست ) مبتكر نيروي سـوم آمريكـا(السلطنه وزيري قوام مجلس شوراي ملّي دوره چهاردهم

ا كه اين امر نشان دهنده افزايش نفوذ آمريكا در ايران از قوام با بهره.ستتمايل نشان داد مندي

و ديپلماتيك آمريكا، راهبردش را بر اساس موازنة دوستي با كـشورهاي هاي بين حمايت المللي

و آمريكا تـدوين كـرد  و او در همـين راسـتا نفـوذ انگليـسي. شوروي، انگليس هـا را محـدود

در) قوام(وزير نخست. طرفداران شوروي را وارد كابينه كرد  و مولوتـف در ديـدار بـا اسـتالين

و توافـق بـا سـادچيكف در تهـران، اعتمـاد رهبـران مس و وعدة واگذاري امتياز نفت شمال كو
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از توافـق قـوام بـا شـوروي. از ايـران جلـب كـرد شووري را براي خروج نيروهاي نظـامي هـا

و تماميت موفقيت كه استقالل و پس از آن توافق بود هاي بزرگ ديپلماسي كشور محسوب شد

رايآمريكا.شدارضي كشور عمالً حفظ  يان با اجرايي كردن راهبرد جديد توانستند نفـوذ خـود

و با بهره  و منطقة خاورميانه گسترش دهند ژ در ايران ژئمندي از موقعيت و ـ وانرژي يراهبردوئ

و امنيت ملي، از موقعيت بايخاورميانه در تأمين منافع و  برتر نسبت به شوروي برخوردار شدند

و آسيا، از گـسترشو سياست) سازمان ملل(ي الملل تقويت نهادهاي بين هاي اقتصادي در اروپا

.نفوذ شوروي جلوگيري كردند

و ماخذ :منابع
:فارسي. الف

.انتشارات توس:چاپ اول، تهران، ترجمه محمد كريم اشراق،آذربايجان در ايران معاصر،)1376( اتابكي، تورج.1

و دوم- سياستمدار برتر، اطالعات سياسي، احمد قوام1381امين پورفسور سيدحسن،.2 اقتصادي، سـال هفـدهم، شـماره اول

و آبان( ).مهر

ها،)1366( بهنود مسعود.3 چـاپ اول،،1357 بيـست دو بهمـن 1229، سوم اسـفندي ايران از سيد ضياء تا بختيار دولت

.انتشارات جاويدان:تهران

ميغا،)1371(بياتي دكتر خانبابا.4 و آرشيويله آذربايجان و سياسي . انتشارات زرياب:تهران،ستند به اسناد تاريخي

و عقاب،)1371(بيل، جيمزآ.5 .انتشارات فاخته:تهران،)جهانشاهي(، ترجمه دكتر فروزنده برليان شير

ن.6 (جامي، .انتشارات ققنوس:تهران،گذشته چراغ راه آينده،)1361.

و فرود فرق،)1348(حسنلي جميل.7 ه دموكرات آذربايجان، به روايت اسناد محرمانـه آرشـيوهاي اتحـاد جمـاهير فراز

ني:تهران ترجمه منصور همامي،شوروي، .انتشارات نشر

. انتشارات سلسه:تهران،غوغاي تخليه ايران،)1362(خان ملك يزدي محمد.8

در تشكيل فرقه دموكرات آذرب1324 آذر21خاطرات،)1385(رخشاني علي اكبـرد.9 و نقش سيد جعفر پيـشه ور ايجان

. انتشارات شيرين:تهران،آن

و قدرت هاي بزرگ در جنگ جهاني دوم،)1368(ذوقي، ايرج. 10 .انتشارات پاژنگ:تهران،ايران

و دوم–، فصلنامه، سياسي 1324بحران آذربايجان در سال،)1381(روسو، روبرت. 11 . اقتصادي، سال هفدهم، شماره اول

هاجنگ،)1363(روبين باري. 12 . انتشارات آشياني:تهران، ترجمه محمود مشرفي، در ايرانقدرت

و،)1371(سفري محمد علي. 13 . انتشارات نامك:تهران،سياست از استعفاي رضا شاه تا سقوط مصدق قلم

و امريكا از جنگ جهاني دوم،)1354(علم عبداالمير. 14 .انتشارات اميركبير:تهران،روابط سياسي ايران

لو. 15 و جنگ سرد،)1373(يسيفاوست و بـين المللـي:تهران، ترجمه كاوه بيات، ايران  انتشارات دفتـر مطالعـات سياسـي

.وزارت خارجه

انتـشارات:تهـران،پيشه وري كيست؟ نتيجه واقعه آذربايجان چيست؟ شكست احـزاب سياسـي،)1325(ي علوييفدا. 16

ا و چاپخانه .قبالكتابخانه

و ديويد رابرت سون. 17 و بحـران آذربايجـان،)1379(كاتم، ريچارد، ناتاليا يگوروا ، ترجمـه كـاوه بيـات، نفت، جنگ سرد

ني:تهران .انتشارات نشر

. انتشارات روزنه:تهران، 1320-57تحوالت سياسي اجتماعي ايران،)1380(مقصودي مجتبي. 18



و سياست خارجي دولت ايران  389)1320– 1326(راهبرد اياالت متحده آمريكا

و كودتـاي،)1368(نجاتي، سرهنگ غالمرضا. 19 انتـشارات:تهـران،1332 مـرداد28جنبش ملي شدن صنعت نفت ايران

.شركت سهامي انتشار

 156اقتـصادي، شـماره- اطالعـات سياسـي له آذربايجان چگونه حل شد؟يمس،)1386(هوشنگ مهدوي، دكتر عبدالرضا. 20

و ارديبشهت( ).فروردين

.اميركبير:، تهرانجي ايرانتاريخ روابط خار،)1375(هوشنگ مهدوي، عبدالرضا. 21

و اياالت متحده امريكا،)1387(يونا الكساندرو آلن نانز. 22 ، ترجمه دكتر سعيده لطفيان تاريخ مستند روابط دو جانبه ايران

.انتشارات قومس:تهران صادقي،و احمد

:خارجي.ب
1. Arcilesi Salvatore Alfred, (1965). Development of United States foreign policy in Iran, 

1949, 1960, Published, University of Virginia. 
2. Boyle peter E, (1993). American- Soviet relation, from the Russian revolution to fall of 

communism, British library cataloging in publication Data. 
3. Burrell, DVR. M and Robert L. Jar man, (1997). Iran political Diaries, volume 13: 1946-

1951, British Library Cataloguing in publication Data.
4. Fatemi, faramarz, S. (1980). The U.S.S.R Iran, Library of congress Cataloginy in 

publication Data. 
5. Hamilton Lytle mark, (1987). The origins of the Iranian Publishers.
6. Lane Ann, (1995).The rise and fallow of the Alliance, 1941-5, Macmillan presses LTD.  
7. Meyers David, (1988). George Kenan and the Dilemmas of us foreign policy, Oxford 

University press. 
8. Spanier John, (1997). American foreign policy since World War II, published in the 

United States of America. 
9. Sokolovsky, V.D. (1975). Solivet military strategy. Edited by H, F, Scott tirved. New 

York, N.Y: GraneRussak and company, inc. 
10. Times news paper, (1945-1946). 

 


