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جنگ جهانی دوم و حضورمتفقین در ایران
(با تاکید برنقش انگلیس)
چکیده
جنگ جهانی دوم که در پی یک سلسله مناقشات سیاسی در سال  1939م1318/ش آغاز شد،
پیامدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی متعددی در ایران داشت .حضور نظامی متفقین در ایران در
خالل سالهای  ،1320-1324همواره مورد توجه بسیاری از مورخان بوده است .دولتهای
فروغی ،قوام ،سهیلی ،بیات ،صدر اال شرف و حکیمی در این مقطع زمانی روی کار آمدند .فروغی به
عنوان نخستین نخستوزیر پس از برکناری رضاشاه ،نقش تعیین کننده ای در آرامش بخشیدن به
اوضاع ایفا کرد .دوران نخست وزیری قوام ،به بحرانهای اقتصادی ناشی از حضور متفقین در ایران و
تبعات ناشی از جنگ جهانی دوم در ایران سپری شد .دوره سهیلی با کنفرانس متفقین در ایران
همراه بود که به کنفرانس تهران مشهور گردید .به طور کلی ویژگی اصلی سال 1324-1320و
دغدغه اصلی دولتهای ایران طی آن دوران درگیری با تبعات ناشی از حضور متفقین در ایران و
مسائل مربوط به پس از جنگ در حوزه ملی و بین المللی بود .مقاله حاضر در صدد است تا با روش
تاریخی و با استفاده از کتابها ،اسناد و مدارک به بررسی وضعیت ایران در جریان اشغال متفقین
پرداخته و تأثیر حضور متفقین به خصوص انگلیس در روند سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ایران را به
بحث بگذارد .در این مقاله این پیش فرض مطرح است که رویکرد دولت نسبت به اشغال ایران در
خیلی از موارد انفعالی و ناشی از قبول خواستههای متفقین بود .بنابراین موضع انفعالی دولت در
سیاست خارجی و عدم ثبات سیاسی در مسایل داخلی باعث فشار اقتصادی بر مردم و بحرانهای
اجتماعی گردید.

2

پژوهشنامه تاریخ -سال هشتم -شماره سی و دوم

کلید واژه ها :جنگ جهانی دوم ،متفقین ،دولتهای ایران ،اشغال ،انگلیس.
مقدمه:
شروع جنگ جهانی دوم درشهریور/1318سپتامبر ،1939با حمله آلمان به لهستتان آغتاز شتد.
این اتفاق شروع فصلی بود برای ایران که درگیر مسائل مهم بینالمللی شود .در این بین با توجه بته
نزدیکی رضاشاه به آلمان نازی و همکاری های گسترده سیاسی و اقتصادی که بین دو کشتور وجتود
داشت ،این خطر را برای متفقین(انگلستان ،شوروی) به وجود آورد که نزدیکی ایتران بته آلمتان بته
منافع استراتژیک آنها در جنگ لطمه وارد میکند .با وجود اعالم بی طرفی ایران در طیجنتگ کته
رسماً از سوی مقامات دولتی اعالم شده بود اولتیماتومهای شدیدی از سوی متفقتین بته ایتران داده
میشد که روابط تهران-برلن کاهش پیدا کند .با وجود کتاهش روابتط ایتران و آلمتان ،متفقتین بته
منظور دستیابی به اهدافشان در  3شهریور 1320ایران را مورد حمله زمینی ،دریایی و هتوایی قترار
داده و کشور را تحت اشغال خود در آورند .این اتفاق باعث استعفای رضاشاه از حکومت شتد .از ایتن
پس فصل نوینی در تاریخ معاصر ایران شکل گرفت .در فاصله شهریور  1320که مقارن بتا رفتتن
رضاشاه از قدرت و به حکومت رسیدن محمدرضا شاه بود تا سال  1324که جنگ جهانی به اتمتام
میرسد ،ایران درگیر اشغال متفقین و منازعات بینالمللی میشود.
بی طرفی ایران
در اولین روزهای جنگ جهانی دوم ،دولت ایران بیطرفی خود را اعالم نمود .رضا شتاه در نطت
خود در مراسم افتتاح دوازدهمین دوره مجلس شورای ملی بر این موضوع تاکیتد و اظهتار امیتدواری
کرد که دولت ایران ،روابط دوستانه خود را با کلیه کشورها اعم از متخاصم یتا غیتر متخاصتم حفت
کند .1در  11شهریور 1318یک روز پس از آغاز جنگ جهانی دوم بیانیه رستمی از ستوی محمتود
جم نخست وزیر وقت در مورد بیطرفی ایران در جنگ صادر شد «.در این موقع که متأستفانه نتایره
جنگ در اروپا مشتعل گردیده است ،دولت شاهنشاهی ایران به موجب این بیانیه تصمیم ختود را بته
اطالع عموم میرساند که بیطرف مانده و بیطرفی خود را حف خواهد کرد »2علی اصتغر حکمتت
وزیر کشور نیز بیانیهای خطاب به اتباع بیگانه صادر کرد که در آن آمده بود« :به بیگانگان در ایتران
که تحت هر عنوان زیست مینمایند لزوماً آگاهی داده میشود از ابراز هرگونه احساساتی کته منتافی
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بیطرفی کشور ایران باشد ،جداً خودداری کرده و متوجه باشید که مبتادا بترخالف مقتررات بیطرفتی،
حرکتی از آنها ناشی شود و به وسیله وزارت امور خارجه به سفارتخانههتای ختارجی در ایتران ایتن
بیطرفی اطالع داده شد و از آنها خواسته شد که بیطرفی ایران را محترم بشتمارند ،چترا کته ایتران
مصمم به حف بیطرفی خود در تمام احوال میباشد»3.
درباره نقض بیطرفی ایران و حمله متفقین در نخستین ساعات سوم شهریور  1320بته ایتران،
تاکنون خاطرات ،اسناد ،رسالهها و مقاالت متعددی به زبانهای مختلف در داختل و ختار از کشتور
انتشار یافته است .در برخی از نوشتهها دلیل اصلی حمله متفقین به ایران «راه ایران» بترای ارستال
کمکهای متفقین به خاک شوروی و حفاظت هرچه بیشتر و بهتر از مناط نفتخیز منطقته عنتوان
گردیده است؛ سر کالرمونت اسکراین 4در خاطراتش به این مسئله اشاره نموده است.
با وجودی این که دولت جم بالفاصله پس از شروع جنگ اعالم بی طرفی نمتوده ،و وزیتر امتور
خارجه نیز این اطمینان را به دول خارجی داده بود .انتخاب دکتر متین دفتتری 5بته ریاستت دولتت،
دلیل مهم و قاطعی برای کشورهای خارجی بود که حکومت ایران یکی از رجال طرفدار آلمتان ختود
را در رأس دولت قرار داده است و بدین ترتیب دولت ایران در این جنگ خود را طرفدار آلمان معرفی
نمود .6با حمله آلمان به شوروی ،ایران عمال درگیر جنگ بین متحدین و متفقین قرار گرفت.
رضا شاه پس از فشار متفقین دکتر متین دفتری را برکنار و علی منصور را به جتای او منصتوب
کرد و ضمناً ورود نشریات تبلیغاتی آلمان را به ایران ممنوع ساخته و فعالیت آلمانیهای مقتیم ایتران
را تحت نظارت دقی قرار داد و با این اقدامات خود گمان میکرد دیگتر دو دولتت بتزرم همستایه
کاری به کار دولت ایران نخواهد داشت .7اما اوضاع بر طب خواسته رضاشاه پیش نرفت .از این زمان
به بعد کم کم فشار نیروهای متفقین بر ایران زیاد میشد .در این زمان گزارشهایی از حتدود عتراق
می رسید مبنی بر این که قوای انگلیس به بعضی از نواحی سرحدی اعزام شدهاند .وقتی این مسئله با
سفارت انگلیس در میان نهاده میشد ،آنها جواب می دادند که قوا مشغول تمرین هستند کته بترای
جبهههای جنگی مهیا می شوند 8بر طبت استناد از طبقته بنتدی ختار شتده وزارت امتور خارجته
انگلستان ،به این نتیجه رسیده بودند که باید ایران را اشغال کنند.
1320/4/1941-19/7/10
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وخا-27230-371ای3707
«ما باید بدانیم که پاک کردن ایران از حضور آلمانیها برای دفاع از هند ضرورت فوری دارد .اگر
این کار انجام نشود امکان دارد حوادثی نظیر آنچه در عراق روی داد ،تکرار شود .الزم است با
روسها برای اقدام در ایران همدست شویم در صورتی که دولت کنونی ایران آماده برای انجام
کمکهای الزم جهت تأمین این کار نباشد ،باید حکومت دیگری جایگزین آن شود که حاضر برای
انجام آن شود ».در سند دیگر وزارت امور خارجه انگلستان در همین مورد آمده است:
)20/4/18(41/7/9
وخا -27230-371ای27151
گزارش بوالرد به وزارت خارجه انگلیس
شاه احتماالً از دست زدن به اقدام شدیدی علیه آلمانیها به علت آن بیمناک است که در اثر آن
ممکن است حکومت آلمان آشکارا وی را مورد حمله قرار دهد و مردم ایران را علیه وی تحریک
کند.این امر نشانه آن است که او میداند تا چه اندازه فاقد محبوبیت در میان مردم ایران است .با
وجود این ،غرور وی و ترس و هراسی که وزیرانش از دیدن او احساس میکنند روی هم مانع
میگردد که وی کامالً این مطلب را درک کند.9
در  28تیرماه  1320سر ریدر بوالرد 10و اسمیرنف 11سفرای انگلیس و شوروی در تهران ،اولین
یادداشت مشترک دو کشور را تسلیم دولت ایران کردند .در این یادداشت از فعالیت آلمانیهای مقیم
ایران ابراز نگرانی شده و دو سفیر خواهان اخرا آنها شده بودند.انگلیسیها حضور آلمانها را بهانه
تهاجم خود قرار داده بودند چرا که کابینه جنگ انگلیسیها در جلسه محرمانهای که در  4اوت
 13 /1941مرداد  1320یعنی حدود سه هفته قبل از اشغال ایران داشتند در مورد خطر وقوع
کودتای اتباع آلمانی در ایران ،به این نتیجه رسیدند که اتباع آلمانی بدون دخالت مستقیم نظامی و
اشغال ایران در موقعیتی نیستند که کودتا کنند .در این گزارش بر این نکته تاکید شده بود که دخالت
نظامی آلمان در موقعیتی کنونی ناممکن است ،زیرا ترکیه اجازه نخواهد داد سربازان ارتش آلمان
برای حمله با ایران از خاک ترکیه عبور کنند .12اما با این وجود ،متفقین فشار بر ایران به بهانهی
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حضور آلمانیها را تشدید کردند .آنها چند هفته قبل از اشغال رسمی ایران ،تهاجماتی به
قسمتهای مرزی ایران داشتند .13از روز  25مرداد دولتهای شوروی و انگلیس از دولت ایران
خواستند که اتباع آلمانی را از خاک خود اخرا نمایند .سفارت انگلیس در یادداشتی که تسلیم دولت
ایران کرد ده مورد را به ایران گوشزد کرد از جمله اینکه ایران اقداماتی به عمل آورد تا آلمانیهایی
که پروانه اقامتشان منقضی و رفتارشان مورد سوءظن واقع شده ،در اسرع وقت از مملکت خار
شوند همچنین مستخدمین فنی آلمانی باید تحت سرکشی و مراقبت کامل قرار بگیرند و محدود
شوند14.همان روز رادیو لندن در گفتاری اعالم کرد که در ایران  2500تا  2700آلمانی امنیت
همسایگان را بهم میزنند و در اوضاع فعلی ،ایران مرکز عمده جنگ در آسیا محسوب میشود.
نگرانی دیگر انگلستان تأسیسات و منابع نفتی ایران در جنوب بود .خرابکاری در صنایع و تأسیسات
نفت از اهداف مهم آلمان در ایران به شمار میرفت .به عالوه پیشروی ارتش آلمان در جبهه
شرق(شوروی) و نزدیکی آنان به قفقاز تهدید دیگری برای متفقین بود.
رضا شاه در جشن فارغالتحصیلی دانشجویان دانشکده افسری اقدسیه در مرداد  1320پس از
اعالم تبریک به دانشجویان فارغالتحصیل ،اعالم کرد که امسال از اعطای یک ماه مرخصی
دانشجویان خبری نیست و این نخستین اظهار نظر آشکار دولت ایران در مورد بحران به وجود آمده
پیش از اشغال ایران بود .15سفارت انگلیس اندکی بعد یادداشت شدید الحن را خطاب به دولت صادر
کرد که در آن آمده بود« :باعث تأسف است که دولت ایران هنوز مقتضی ندانسته است جواب
رضایت بخش به یادداشت مورخه  16اوت ( 25مرداد) بدهد .از قرار معلوم دولت ایران با ابقای
اتباع آلمان در ایران بالنسبه به انجام تمایالت دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان در مسئلهای که در
اثر اوضاع و حوادث جنگ کسب فوریت نموده و مینماید بیشتر اهمیت میدهد.دولت ایران باید
مسئولیتی را که در اثر این تصمیم میگیرد عهده دار گردد .در این صورت دولت اعلیحضرت پادشاه
انگلستان خود را مجبور می داند که اقدامات الزمه را برای حف منافع حیاتی خود به عمل آورده و
خطری را که از عملیات محتمله آلمانیها در ایران ناشی میشود برطرف سازد ».16پس از این ،دو
کشور مصمم به حمله شدند .نمایندگان سیاسی دو کشور انگلیس و شوروی در یادداشتی به علی
منصور نیت خود را به اطالع دولت ایران رساندند .آنها در یادداشت خود عنوان کردند که« :چون
دولت ایران در پاسخ به درخواستهای  21تیرماه و  25مرداد ماه  13320دولتهای انگلیس و
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شوروی ،در این موقع تاریک و خطرناک ،سیاست مبهم در پیش گرفته و اظهارات و تذکرات دوستانه
ما را با حسن نیت تلقی نکرد و در بیرون کردن عمال آلمانی هیچ گونه اقدامی ننمود ،بدین جهت
دولتهای شوروی و انگلیس ناگزیر دیدند ،به نیروهای مسلح خود دستور دهند از مرزهای ایران
عبور نمایند و اینک با کمال تأسف به آقای نخست وزیر اطالع میدهیم که واحدهای شوروی و
انگلیس طب دستور ستادهای مربوطه خود وارد خاک ایران شدند و مشغول پیشروی هستند .بدیهی
است که این اقدام علیه استقالل ایران صورت نگرفته .بلکه منظور از آن جلوگیری از عمال آلمانی
است که امنیت شوروی را به مخاطره انداخته و پس از رفع خطر از کشور شوروی ،نیروهای انگلیس
و شوروی از خاک ایران خار میشوند و تمامیت ایران را به رسمیت میشناسند .17پس از این
موضع گیری نیروهای متفقین در آگوست /1941شهریور  1320وارد خاک ایران شدند .نیروی
انگلیس در جنوب و مغرب خطی که از نقاط خانقین ،کرمانشاهان ،خرم آباد ،مسجد سلیمان ،هفتگل،
گچساران ،رامهرمز و بندر دیلم و نیروی شوروی در شمال خطی که از قصبه اشنو ،حیدر آباد،
میاندوآب ،زنجان ،قزوین ،خرم آباد ،مازندران ،بابل ،زیرآب ،سمنان ،دامغان ،شاهرود ،علی آباد تا رود
اترک میگذشت مستقر شدند .18سربازان لشکر دهم هندی که از چند ماه پیش در خانقین مستقر
شده بودند ،به فرماندهی «ژنرال اسلیم» در منطقه قصر شیرین از مرز ایران گذشتند و در همان آغاز
حمله ،قصر شیرین را در اختیار گرفتند و روز بعد نیروهای ایران متمرکز بین قصر شیرین و کرمانشاه
را ناچار به تسلیم نمودند و چند روز بعد که به ارتش ایران در تمام جبههها دستور ترک مقاومت داده
شد ،شهر کرمانشاه را نیز اشغال کردند و مراکز نظامی را در اختیار گرفتند.همزمان با این عملیات،
لشکر هشتم پیاده نظام هندی که در بصره مستقر بود ،در همان ساعات پیش از بامداد سوم شهریور
به فرماندهی«ژنرال هاروی» بندر خرمشهر ،تأسیسات نفتی آبادان ،تأسیسات نظامی و بندری
خرمشهر ،بندر شاهپور و راه آهن بندر شاهپور به اندیمشک را در اختیار گرفت و تلفاتی هم متحمل
شد .پیش از هجوم لشکر هشتم پیاده نظام هندی ،در نیمه شب سوم شهریور ،تأسیسات دریایی و
ناوها و هواپیماهای نیروهای دریایی ایران بر اثر حمله جنگدههای انگلیس از هم پاشیده شد و
خرمشهر و اهواز نیز بمباران گردید.و پاالیشگاه نفتی آبادان و گچساران و مسجد سلیمان نیز در
اختیار ارتش انگلیس درآمد .19در چهارشنبه  5شهریور نخست وزیر و هیئت دولت استعفای خود را
تقدیم رضا شاه کردند که مورد قبول واقع شد و تا تشکیل دولت جدید ،کفیلها و معاونین وزارت
خانهها مراقب جریان امور شدند.20
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سفیر انگلیس با اشاره به این حوادث مینویسد« :موقعی که خبر عزیمت قوای شوروی از قزوین
به سوی تهران با تلفن به رضاشاه اطالع داده شد ،او یقین کرد که روسها برای سرنگونیاش از
سلطنت عازم تهران هستند و همچنین به خوبی میدانست که در این فاصله هیچ نیرویی انگلیسی
برای حمایت از او وجود ندارد»21او چون وضعیت را بحرانی دید فروغی را مأمور انجام مذاکره با
متفقین ساخت .و او با سفرای روس و انگلیس به مذاکره نشست که نتیجهای در بر نداشت .مجلس
شورای ملی نیز در  18شهریور  1320خود به موضوع اولتیماتوم متفقین به ایران

پرداختند22.

روزنامه اطالعات در  19شهریور مطالبی را منتشر ساخت که از اقدامات دولت مبنی بر حل
مشکالت مردم انتقاد کرده بود .همچنین چون در تهران به دروغ منتشر شده بود که عده از
آلمانیهای مقیم ایران فرار کردهاند یا مخفی شدهاند .دولتهای روس و انگلیس همین فرار اتباع
آلمانی را بهانه کردند و گفتند چون دولت ایران قادر به انجام تعهدات خود مبنی بر اخرا آلمانیها از
ایران نیست لذا چارهای نیست جز قوای روس و انگلیس تهران را اشغال کنند .همچنین روسها و
انگلیسها که سخت از انتشار روزنامه اطالعات متوحش شده بودند روزنامه را برای چند روز توقیف
کردند 23متفقین خواستههای دیگری هم از دولت داشتند از جمله اینکه ارتش از کلیه نقاطی که از
طرف متفقین اشغال شده ترک مقاومت و تخلیه کند ،کلیه اتباع آلمان به استثنای اعضای سفارت و
چند کارشناس اخرا شوند ،ایران متعهد به حمل و نقل اسلحه و مهمات و ادوات جنگی به روسیه
شود ،انگلیسیها ح ایران از نفت جنوب را تأمین و پرداخت کنند و در نهایت خرو نیروهای
انگلیسی و روسی از ایران ،پس از عادی شدن وضعیت جنگ.24
عالوه بر مسئله آلمانها ،موقعیت مهم ایران به لحاظ سوق الجیشی نیز باعث توجه متفقین به
ایران شد .عواملی مثل حمل و نقل ،نفت ،استفاده از مؤسسات مختلفه ،خواربار و پول در این تصمیم
متفقین نقش داشتند.25
چند عامل سیاسی و استراتژیک در نحوه شکل گیری سیاست بریتانیا در قبال ایران در طول
جنگ جهانی دوم موثر بودهاند:
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الف) ایجاد و نگهداری از یک منطقه حائل برای دفاع از هندوستان در برابر هرگونه رخنه یا
تجاوز نظامی اتحاد شوروی ،حف و حراست ایران به مثابه یک دولت مقتدر و مستقل و دوست بر
تقسیم کشور به دو حوزه نفوذ شوروی و بریتانیا ارجحیت داشت
ب) حفاظت از حوزههای نفتی برای شرکت نفت انگلیس و ایران
) تسلط بر خلیج فارس ،دروازه هندوستان و شرق ،که برای جلوگیری از تالشهای هر قدرت
خارجی مبنی بر کسب یک پایگاه دریایی یا استحکامات بندری در آن سامان ضرورت داشت.26
چرچیل نخست وزیر زمان جنگ میگوید« :لزوم ارسال انواع و اقسام ساز و برم و مهمات برای
شوروی از یک طرف و اشکاالت روزافزون راه اقیانوس منجمد شمالی و نقشههای استراتژیکی
متفقین در آینده از طرف دیگر ،بیش از پیش ما را بر آن داشت که برای استفاده کامل از ایران به
منظور ارتباط با شوروی ،اقدام فوری معمول داریم چاههای نفت ایران به منزله عامل مهمی در
جنگ به شمار میرفت.27
در همین زمان پایتخت در تب شدید بحران سیاسی میسوخت .مغازههای بزرم تعطیل شده
بود و شایعه انتقال پایتخت از تهران به اصفهان زبان به زبان میگشت .28در چنین شرایطی بود که
فروغی استعفا نامه رضا شاه را تنظیم کرد و در آن از قدرت کناره گرفت.29
دوران آخر حکومت رضاشاه و ورود متفقین به کشور ،فصل نوینی در تاریخ ایران به وجود آورد.
متفقین با فشاری که بر روی ایران آوردند توانستند به خواستههای خود جامعه عمل بپوشانند.ورود
متفقین به خاک کشورمان از طرفی ایران را از وجود رضاشاه پاک کرد اما از طرفی دخالتهای
متفقین در امور جاری مملکت ،استقالل سیاسی کشور را در معرض خطر قرار داد .در حوزه سیاست
خارجی فقدان اتحاد ملی مانع بسیاری از تصمیمات رضاشاه بود .کناره گیری او از حکومت جامعه را
در یک هر و مر و آشوب فرو برد اما حضور نیروهای خارجی کمک کرد به جلوگیری از فروپاشی
سیستم سیاسی.از طرفی دیگر سیاست رضاشاه نسبت به روسیه و بریتانیا و تصمیم برای تجهیز
کردن ارتش اش در برابر آنها نومیدکننده بود .همه ی اینها به همراه اطمینان بیش از حد رضایت
به خود به بحران ایران در  1320/1941انجامید.30
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نخست وزیران
پس از استعفای رضاشاه ،محمد علی فروغی به عنوان نخست وزیر انتخاب شد.از مهمترین
مواردی که در این برهه تاریخی به وقوع پیوست ،موضوع اعالمیه ملل متحد بود 31.پس از آنکه
دولت ایران به اعالمیه ملل متحد پیوست .امریکا و انگلیس و شوروی نکات ذیل را به دولت ایران
اطالع دادند:
الف) هرگاه ایران با یک یا بیشتر از ملل محور وارد جنگ گردد با این اقدام میتواند به اعالمیه
ملل متحد ملح شود.
ب) ایران صرفاً با الحاق به اعالمیه تعهدات نظامی یا اقتصادی اضافی به عهده نخواهد گرفت
لیکن امید میرود که از آن پس جدیترین اقدامات ممکنه را در داخل حدود ایران برای همکاری
مادی به عمل آورد و در مبارزه و تالش که برای پیروزی بر هیتلریسم میشود کمک نماید.
) مزایائی که در الحاق نصیب ایران میگردد واضح است که همان مزایایی خواهد بود که از
شرکت رسمی و کامل دو دولت متحد در این جنگ ناشی خواهد گردید.
د) همینکه ایران به اعالمیه ملح گردد ،در شرکت کنفرانسهای مناسب مربوطه صلح همان
حقوقی را خواهد داشت که سایر ملل متحد دارا میباشند.32
در دوره کوتاه  6ماهه دولت فروغی اتفاقات مهمی در کشور رخ داد .یکی از مهمترین این متوارد
پیمان اتحاد سهگانه با متفقین بود .موضوع انعقاد این پیمان که پتیش نتویس اش در جلستهای 13
سپتامبر  23 (1941شهریور  )1320در کمیتهی روسای ستاد نیروهای مستلح انگلتیس تصتویب
شده بود ،پس از استعفا و خرو رضاشاه از ایران ،مقارن با اواخر شهریور  1320مطرح گردیتد و در
 23سپتامبر  1941به بوالرد دستور داده شد که به اطالع نخست وزیر و وزیر امتور خارجته ایتران
برساند که انگلیس و شوروی آمادهی مذاکره دربارهی پیمان اتحاد با ایران هستند ،مشروط بر اینکته
مسئلهی سفارتخانه های دول محور و اعضای آن به نحو رضایت بخشی حل شتود .فروغتی نیتز بته
وزیر مختار انگلیس قول مساعد داد تا پس از رفع بحران سلطنت کشتور کته بتر اثتر کنتاره گیتری
رضاشاه به وجود آمده بود اقدامات الزم را برای عقد پیمان اتحتاد بتین سته کشتور بته عمتل آورد.
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انگلیسها در این قسمت کوشش داشتند که به دنیا وانمود کنند که اگر ما به کشوری قدم میگذاریم
برای دوستی و اتحاد متساوی الطرفین است نه برای از بین بردن آن و سعی این را داشتند که یتک
اتحاد و پیمانی بین طرفین بسته شده و انعقاد آنرا به دنیا اعالم دارند .دولت فروغی هم مایتل بتود
هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ اقتصادی سعی نماید خسارات وارده به مردم و دولت جبران گردد.
او میگوید« :باید صریحاً بگویم که اوالً از طرف دولتین نشده است که ح مداخله در امور کشوری
و لشکری ما را برای خود قائل شوند و اگر هم بشود دولت حاضر نیست آنرا بشنود ،دولت تکیه گاه
قانون اساسی و افکار عمومی ملت میباشد و به هیچ وجته حاضتر نخواهتد بتود کته ستر متویی از
استقالل کشور کاسته شود» فروغی برای تصویب پیمان از طرف مجلس شتورای ملتی نیتز تتالش
میکرد ،زیرا دو سه نفر از وکال چون به عقیده خود تصویب آنرا به ضرر ایران میدانستند به سختی
مقاومت میکردند .فروغی با منط و استدالل ذهن نمایندگان مجلس را روشن مینمود.33
دولت همچنین تمایل داشت که مسئلهاش با متفقین روشن شود ،پتس فروغتی نخستت وزیتر و
علی سهیلی وزیر امور خارجه وارد مذاکره با شوروی و انگلستان شدند تا اشغال ایران را بته صتورت
اتحاد با متفقین در آورند .مذاکرات در محیطی بحرانی آغاز شد زیرا افکار عمومی ایران نسبت بته دو
دولت اشغالگر نظر نامساعد داشتند .34اما این پیمان در عصر روز پنج شنبه نهتم بهمتن متاه 1320
شمسی(  29ژانویه  1942میالدی) در کاخ وزارت امور خارجه امضا شد 35پیمان در  9فصل تنظیم
شد که در فصل سوم آن متفقین متعهد شدند که ایران را در مقابل هر تجاوزی از طرف آلمان یا هر
دولت دیگر دفاع نمایند و ایران نیز متعهد میشود کته بتا دول متحتده همکتاری نمایتد .36مجلتس
شورای ملی نیز این پیمان را تصویب کرد.
] شیر و خورشید[
مجلس شورای ملی ،دوره سیزدهم قانونگذاری
مورخه 6 :بهمن ماه  ،1320شماره 2008
قانون اجازه مبادله پیمان اتحاد منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دول اتحاد جماهیر شتوروی
و انگلستان
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ماده واحده -مجلس شورای ملی پیمان اتحاد بین دولت شاهنشاهی ایران و دول اتحتاد جمتاهیر
شوروی سوسیالیستی و انگلستان را که مشتمل بر  9فصل و شش نامه میباشد و در تتاریخ  24آذر
ماه  1320از طرف نمایندگان سه دولت پاراف شده ،تصویب و به دولت اجازه میدهد امضا و مبادله
شود .این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن پیمان اتحاد پیوستت آن متیباشتد در جلسته ششتم
بهمن ماه  1320به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی] امضا :حسن

اسفندیاری[37

در دوره سهیلی سیاست خارجی به سمتی پیش رفت که دولت بر اثر فشار انگلستان نتاگزیر شتد
قراردادی مالی بین ایران و انگلستان منعقد سازد .به موجب این قرارداد نرخ تسعیر ریتال بته لیتره از
قرار 128تا 130ریال تعیین گردید .در این قرارداد دولت ایران موظف شد احتیاجات ریالی متفقتین
را تأمین کند.38
در دوره قوام السلطنه ،قوای متفقین پس از پایان فصل برداشت غله ایران را اشغال کرده بودنتد.
متفقین فاقد مواد غذایی کافی برای صدور به ایران بودند .به همین علت مقامات ارتشهای اشغالگر
در ایران کلیه غالت را به سرعت و با زور سرنیزه و یا پرداخت حتداقل بهتای ممکتن تصتاحب متی
کردند .در این میان انگلستان روشی را پیش گرفت که محصول سیاستهای استتعماریش در ایتران
بود .یک کمپانی انگلیسی ،غالت موجود در ایران را با نازلترین قیمت میخریتد و در اهتواز (مرکتز
قوای انگلیسی) انبار میکرد .بر اثر کمبود مواد غذائی و اتخاذ سیاست پولی قوای اشغالگر تتورمی در
حدود  %1000ایجاد شد که قدرت خرید مردم را به حداقل رساند .حال آنکه بر طب ماده  7پیمان
سهگانه ،متفقین میبایست مواد غذای مورد نیاز خود را از خار وارد کنند.اما عمالً از این کتار شتانه
خالی میکردند و بهانهشان کمبود کشتیهای باری بود از این رو بیشتر احتیاجات خود را بتا حتداقل
قیمت در داخل خاک ایران تأمین میکردند .39انگلیسیها با بهانههای چون شترایط ویتژه جنگتی و
خطرات احتمالی و یا اینکه در صورت خرید گندم ممکن است در اختیار محتکران قرار گیترد از حتل
کمبود گندم و آرد در ایران شانه خالی میکردند .زیرا از این طری میتوانستند با گران فروشی گندم
ریال بیشتری برای پرداخت حقوق کارگران و خرید مایحتا خودشان به دست آورند .انگلتیسهتا بتا
استخدام  75هزار کارگر ایرانی ،نیروی کار در بخش تولید به ویژه کشاورزی را کتاهش داده بودنتد.
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همچنین نزدیک به  75درصد شبکه توزیع و حمل و نقل و نیمی از کامیونهای دولتی را در اختیتار
داشتند.40
با آمدن دوباره سهیلی به عرصه قدرت ،در حوزه سیاست خارجی و داخلی دولتت بتا چتالشهتای
متعددی مواجه شد .در روز  8شهریور متاه  ،1322از طترف نیتروی نظتامی دو دولتت شتوروی و
انگلستان ،عدهای بیشماری از رجال سیاسی ،افسران ارتش و کارمندان دولت و روزنامه نگاران را بته
اتهام همکاری با آلمان و تشکیل ستون پنجم توقیف و در اراک زندانی کردند .41ستید محمتد تتدین
وزیر کشور وقت نیز طی اعالمیهای در تایید ادعای آنها ،اتهام بازداشت شدگان ایرانی را همکتاری
با نیروی فاشیست اعالم کرد .42مجلس شورای ملی در همین زمان با اکثریت  80رای موافت و 8
رای مخالف پیمان اتحاد بین ایران و انگلستان و اتحاد جمتاهیر شتوروی را کته بتر استاس منشتور
آتالنتیک می بود تصویب کرد و در نتیجه آن ایران که از زمان وقوع جنگ اصول بیطرفتی کامتل را
رعایت کرده بود در سال سوم جنگ در ردیف متفقین یعنی ملل دموکراسی قرار

گرفت43

کنفرانس تهران
مهم ترین اتفاق در دولت سهیلی حضور سران کشورهای متفقین در ایران و انعقاد پیمان سعد آباد
در تهران بود .در روز  ۶آذر  ۱۳۲۲هجری شمسی و در میانۀ جنگ دوم جهانی ،کنفرانس چهتار روزۀ
رهبران سه کشور عضو متفقین ،فرانکلین روزولت رییسجمهور امریکا ،وینستون چرچیل نخستوزیر
انگلیس و ژوزف استالین رهبر اتحاد جماهیر شوروی ،در تهران آغاز به کار کرد .کنفرانس تهران که
در فاصله روزهای ششم تا نهم آذر  ۱۳۲۲و همزمان با چهارمین سال جنگ دوم جهانی تشکیل شد،
تمام وقت خود را صرف طرح نقشههای جنگی و مراحل بعدی نبرد تا شکست کامتل آلمتان و حتل
مسائل مربوط به بعد از پیروزی را به کنفرانس دیگری موکول کردند .انتخاب تهران بترای تشتکیل
اجالس رهبران متفقین ،از مصوبات وزیران خارجه آمریکا ،انگلیس و شوروی در مسکو بود .نشستت
مشترک آنتونی ایدن 44وزیر خارجه انگلستان ،کوردلهال 45وزیر خارجته آمریکتا و مولوتتف 46وزیتر
خارجه شوروی در مسکو در اولین روزهای آبان  ،۱۳۲۲مقدمۀ اجالس رهبران سه کشتور در تهتران
بود و انتخاب تهران برای برگزاری چنین نشستی ،پیشنهاد استالین بتود کته بتا موافقتت روزولتت و
چرچیل مواجه شد .در جریان این مسئله ،آقای سهیلی نخست وزیر و آقای ساعد وزیر امور خارجه با
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کمیسر ملی امور خارجه اتحاد جماهیر شوروی و وزیر امور خارجه انگلستان و با ژنرال هولی نماینتده
مخصوص رئیس جمهوری کشورهای متحده امریکا دید و بازدید نمودند .در تمام این جلسات حستن
تفاهم کامل بین ایران و متفقین به عمل آمد .47سران کشتورهای آمریکتا ،شتوروی و انگلتیس ،بته
منظور تبادل نظر و برای طرح و اجرای نقشه ای که موجب شکست قطعتی محتور و فتتح متفقتین
گردد ،مصمم شدند در تهران حضور بهتم رستانند و در  7آذرمتاه (1322نتوامبر )1942فترانکلین
روزولت رئیس جمهوری آمریکا ،مارشال استتالین رئتیس دولتت شتوروی و چرچیتل نخستت وزیتر
انگلیس ،به تهران آمدند و مذاکرات خود را پیرامون مسائل جهانی و چگونگی شکست قتوای محتور
شروع کردند .کنفرانس سران سه کشور بزرم در تهران در اعالمیته پایتانی ختود کته شتامل یتک
مقدمه ۹ ،فصل و  ۶ضمیمه بود ،استقالل و تمامیت ارضی ایران را نیز تضتمین کترد و تعهتد قبلتی
انگلستان و شوروی را دربارۀ تخلیه ایران به فاصله شش ماه بعد از پایان جنگ مورد تأییتد قترار داد.
سران کشورهای سه گانه پس از چند روز توقف در تهران روز دهم آذرمتاه  1322ایتن شتهر را بته
مقصد کشورهای خود ترک کردند و مقارن همان روز اعالمیه کنفترانس تهتران از طریت فرانسته،
انگلستان و آمریکا انتشار یافت 48این حادثه یکی از بزرم ترین حوادث تاریخ سیاسی ایران بتود کته
تأثیر شگرفی بر نسل های آینده ایران بر جای گذاشت .و نه تنها برای مردم بسیار مهم بود بلکه مبدأ
منحصر به فرد برای سیاست دنیا

شد49

محمدرضا پهلوی در تحلیل کنفرانس تهتران اعتقتاد داشتت کته آمریکتا و شتوروی و انگلتیس
کمکهای ایران به متفقین را تصدی کردهاند و همچنین آنها بر لزوم کمتک اقتصتادی بتر ایتران
تاکید داشتند و مهم تر از همه اینکه با دولت ایران در حف استتقالل و حاکمیتت و تمامیتت ارضتی
ایران وحدت نظر دارند 50از آنجایی که یکی از اهداف متفقین در ایران دستیابی به منابع نفتی ایران
بود تحلیل شاه ایران کامالً غلط از آب در آمد و دولت ایران برای بیرون راندن متفقین بعد از جنتگ
جهانی حتی مجبور شد که به سازمان ملل شکایت کند.
مسائل پولی و ارزی
از جمله مسائل مهمی که در این دوره در روابط ایران با متفقین به چشم خورد .بحث بر سر پتول
و ارز بود .طب قرار داد مالی ایران و انگلیس ،دولت ایران موظف بتود احتیاجتات ریتالی متفقتین را
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تأم ین کند و در پایان هر شش ماه معادل صدی چهل از ریالی را که به متفقین پرداخت کرده به نرخ
رسمی طال دریافت دارد و آن را پشتوانه اسکناس قرار دهد .معادل صدی شصت ریال پرداختی را نیز
به صورت اجناس و کاالهای مورد نیاز کشور از قبیل قند و شکر و پارچه و الستیک و غیره دریافتت
نماید و تردیدی نبود که انگلستان نیز چون دولت و مجلس ایران بر پیامدهای انتشار اسکناس متورد
نیاز ،که در نوروز  1321به دو میلیارد ریال رسید بود ،آگاهی داشت و میدانستت ایتن اقتدام تتورم
قیمت کاال و کمبود مایحتا عمومی را در پی خواهد داشت و با رشد نارضایتی مردم موقعیت دولتت
را بیش از پیش دشوار خواهد ساخت .51طب قرار داد مذکور متفقین در قبال دریافت ریال ،بته طتور
مستقیم هیچ ارزی به ایران پرداخت نمیکردند ،بلکه طلب ایران به حسابی در بانکهای انگلستان و
آمریکا ریخته میشد و دولت ایران فقط ح داشت از این حساب برای خریتد کاالهتای انگلیستی و
آمریکایی در صورت موجود بودن استفاده کند .البته ایران میتوانست تا چهل درصتد از ذخیتره ارزی
خود را در انگلستان به طال تبدیل نماید .پیامد این سیاست ،افزایش فزاینده پول در گردش بتود .بته
طوری که از مرداد  ۱۳۲۰تا فروردین  ۱۳۲۴پول در گردش از  ۱۴۵۰میلیون ریال به  ۷۶۶۲میلیتون
ریال افزایش یافت و پشتوانه آن از  ۲۸درصد طال و  ۳۳درصد نقره به  ۳یتا  ۴درصتد طتال و نقتره
تنزل یافت .رشد حجم نقدینگی تورم شدید و باال رفتن سرسامآور قیمتهتا را بته دنبتال آورد .ایتن
تحوالت اقتصادی تأثیر مخربی بر جمعیت ،خاصه در شهرهای بزرم بر جای نهاد .عمدهتترین ایتن
تأثیرها تورم بیش از اندازه در نخستین سالهای جنگ به خاطر مصرف زیاده حد نیروهتای ختارجی
اشغالگر و کمبود کاالهای اساسی و پایین آوردن اجباری ارزش پول ایران بتود .آمتار و ارقتام نشتان
میدهد ،قیمتها در فاصله سالهای  1319 -1323هفت برابتر شتد .از پیامتدهای تتورم کمبتود
اقالم اساسی در بازار رسمی تنظیم شده به وسیله دولت و پیدایش بازار سیاه بود و جدیترین کمبتود
در زمان جنگ در ایران ،کمبود نان بود .در تهران قیمت نان در بازار آزاد در نیمته اول ستال 1321
از شش سنت به یک دالر رسید .وضعیت نان در تهران فوقالعاده خراب شده بتود .دستتگاه نتانوایی
سیلو به کار افتاده بود ولی نانی که به زحمت به مردم داده میشد به اندازهای خراب بود که موجتب
تلف شدن چند نفر و شیوع بیماری در میان مردم گردید .ناامنی ،غتارتگری و مصترف زیتاد نیتروی
اشغالگر موجب شد این بحران تا چند مدت ادامه داشته باشد.52
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نتیجه گیری
تبعات ناشی از حضور متفقین در ایران عالوه بر مسائل سیاسی ،در سطح اجتماع و زندگی عادی
مردم نمود پیدا کرد با توجه به مطالب عنوان شده میتوان به این نتیجه رسید که نتاتوانی دولتت در
حل مشکالت اقتصادی به دلیل ضعف مدیریت و حضور نیروهای بیگانه در کشور بود .که خستارات
جبران ناپذیری بر پیکره کشور تحمیل نمود .پی در پی عوض شدن کابینهها مجال تمرکز بر مسائل
اقتصادی و اجتماعی را از آنان گرفته بود .این امر سبب شده بود که آنها درگیر بازیهتای سیاستی
بین گروههای مختلف شوند .و از اداره کشور غافل بمانند .همهی اینهتا در کنتار حضتور متفقتین در
ایران نتیجهای جز خسارتهای اجتماعی و اقتصادی برای کشور در پی نداشتت .دولتهتای ایتران در
این دوره به گونه ای بودند که عوض شدن پی در پی کابینههای دولت ،عدم ثبات سیاسی در کشور
را به وجود آورده بود .کابینههای با عمر سه ،چهار و شش ماه عمالً توان اداره صحیح کشور از آنتان
سلب شده بود که در نتیجه مشکالت عمده چه در سطح بین الملل و چه در سطح داخلی بته وجتود
آمده بود .رویکرد دولت در برخورد با متفقین غالبتاً رویکتردی انفعتالی و ناشتی از تستلیم در مقابتل
خواست متفقین بود .که در موضوعاتی مثل بحران نان و کمبود مواد غذایی ،مستائل پتولی و ارزی،
خود را آشکار می کرد .این موضع انفعالی دولت در مقابل متفقین باعتث شتده بتود کته بحتران بته
سرعت در سطح کشور گسترش پیدا کند و باعث فشار اقتصادی بر مردم و بحرانهای اجتماعی شود.
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 -35شمیم ،همان ،ص 9؛ اقای ملک یزدی در کتاب «ارزش مساعی ایران در جنگ» تاریخ انعقاد پیمان سه
جانبه را  6بهمن  1320ذکر کرده است.
 -36حکیم الهی ،عصر پهلوی و تحوالت ایران ،تهران :شرکت سهامی و چاپ انتشارات کتب ایران،1346 ،
ص 96-97؛ اسنادی از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم ،به کوشش مرکز پژوهش و اسناد ریاست
جمهوری ،تهران ،خانه کتاب ،آبان ماه  ،1389ص .7-11
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 -37همان.
 -38عاقلی ،نخست وزیران ایران ،چاپ دوم ،سازمان انتشارات جاویدان ،1374 ،ص .502
 -39آذری ،شهال« ،قحطی و گرانی نان ( 1320 - 24شمسی)» ،مجله گنجینه اسناد ،شماره  ،5بهار
 ،1371ص .5
 -40فوران ،مقاومت شکننده تاریخ تحوالت اجتماعی ایران ،ترجمه احمد تدین ،تهران :انتشارات رسا،
 ،1383ص .185-194
 -41از جمله بازداشت شدگان آیت اهلل سید ابوالقاسم کاشانی ،سرلشکر فضل اهلل زاهدی ،سرلشکر فر اهلل
آق اولی ،سرلشکر ابوالحسن پورزند ،سرتیپ کوپال ،دکتر متین دفتری نخست وزیر ساب  ،دکتر محمد
سجادی وزیر ساب راه ،موسوی زاده رئیس کل دیوان کیفر و عدهای از مقامات راه آهن از جمله مهندس
جعفر شریف امامی معاون وقت بنگاه راه آهن بودند .چند تن از بازداشت شدگان از جمله آیت اهلل کاشانی و
سرلشکر زاهدی به فلسطین تبعید شدند.
 -42شجیعی ،زهرا ،نخبگان سیاسی ایران (از انقالب مشروطیت تا انقالب اسالمی) ،چاپ دوم ،انتشارات
سخن ،1383 ،ص .198
 -43ایران و متفقین ،همان ،ص .36
44
- Anthony Eden
45
- Cordell hull
46
- Molotov
 -47کنفرانس تهران :اعالمیه سه دولت راجع به ایران ،وزارت امورخارجه ،بی جا ،1322 ،ص .141
 -48حکیم الهی ،همان ،ص .110
49
- Hamzavi. A,H, Iran and The Tehran conference, International affairs
Royal Institute of International affairs 1944), vol 20, No2, Apr1944, p
193.
 -50حکیم الهی ،همان ،ص .114
 -51کاوشی ،حسین« ،مجلس سیزدهم و بحران اقتصادی پس از شهریور  ،»1320فصلنانه پیام بهارستان،
شماره  ،12تابستان  ،1390ص .611
 -52فوران ،همان ،ص 398؛ مکی ،تاریخ بیست ساله ،چاپ ششم ،انتشارات علمی ،1380 ،ص .323
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