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Abstract
balance of power in Europe began with coagulation of Peace of Westphalia
Contract in 1648. With the formation of the balance of power, competition
between European countries intensified to penetrate other regions of the world.
From Fath Ali Shah Qajar era, that, Iran established Regular relations diplomatic
with European countries, was impressed of International political processes and
fight of major world powers. Since then Iran's foreign policy was particularly
influenced by competition between the two countries, Russia and the England.
By following this process during the First Pahlavi period, Reza Shah tried to
reduce of volume of intervention of the two countries to internal affairs with open
the "third force" in Iran. The development and deepening of relations with
Germany was done for this purpose. In order to examine the present issue, the
question arises as to What effect has the balance of power in Europe had on Reza
Shah's foreign policy? It is further hypothesized that Iran's foreign policy during
the reign of Reza Shah was practically a function of the policy of power and
balance of power between European countries. The purpose of this study is to
investigate the impact of these developments on Iran's foreign policy in the era
of Reza Shah by descriptive-analytical method and by providing explanations
related to the balance of power and European developments.
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ﻋﻠﻤﯽ

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻮازﻧﻪی ﻗﻮا در اروﭘﺎ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان در دورهی

رﺿﺎﺷﺎه
اﺑﻮذر

ﻋﻤﺮاﻧﯽ* 1

 1دﮐﺘﺮای رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ،داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﮔﺮوه رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ .ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻮرﺧﻪ

۱۳۹۹/۱۲/۲۵

10.22080/JPIR.2022.23617.1288
ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ:

ﭼﮑﯿﺪه

 ۶ﺧﺮداد ۱۴۰۱

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش:

ﺑﺎ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺻﻠﺢ وﺳﺘﻔﺎﻟﯽ در  ۱۶۴۸ﻣﻮازﻧﻪ ﻗﻮا در اروﭘﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﻮازﻧﻪی ﻗﺪرت،

 ۴ﻣﺮداد ۱۴۰۱

رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﺮان از ﻋﻬﺪ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

ﻓﺘﺤﻌﻠﯽﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ رواﺑﻂ ﻣﻨﻈﻢ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی

 17آﺑﺎن ۱۴۰۱

ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﺒﺎرزهی ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .از آن ﭘﺲ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ً ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ رﻗﺎﺑﺖ دو ﮐﺸﻮر روﺳﯿﻪ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺑﺎ اداﻣﻪی اﯾﻦ روﻧﺪ در دورهی
ﭘﻬﻠﻮی اول ،رﺿﺎﺷﺎه ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺑﺎ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﭘﺎی »ﻧﯿﺮوی ﺳﻮم« از ﺣﺠﻢ ﻣﺪاﺧﻼت اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر در اﻣﻮر

داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﮑﺎﻫﺪ .ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻌﻤﯿﻖ رواﺑﻂ ﺑﺎ آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ

ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮازﻧﻪی ﻗﺪرت در اروﭘﺎ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ رﺿﺎﺷﺎه ﭼﻪ

ﺗﺄﺛﯿﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ .در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان در دورهی
رﺿﺎﺷﺎه ﻋﻤﻼ ً ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﺪرت و ﻣﻮازﻧﻪی ﻗﻮا ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﺪف

ﮐﻠﯿﺪواژه ﻫﺎ:

ﻣﻮازﻧﻪی ﻗﺪرت ،رﺿﺎﺷﺎه ،ﺟﻨﮓ
ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،آﻟﻤﺎن.

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ روﺷﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ -ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺑﺎ اراﺋﻪی ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮازﻧﻪی
ﻗﺪرت و ﺗﺤﻮﻻت اروﭘﺎ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت را ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان در ﻋﺼﺮ رﺿﺎﺷﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ

ﻗﺮار دﻫﺪ.

* ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل :اﺑﻮذر ﻋﻤﺮاﻧﯽ

آدرس :دﮐﺘﺮای رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ،

داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﮔﺮوه رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ .ﻓﺎرغ

اﯾﻤﯿﻞAhoora_131@yahoo.com :

اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻮرﺧﻪ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
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 ١ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ

ﮐﺸﺎﻧﺪن ﭘﺎی ﻗﺪرت ﺳﻮم در اﻣﻮرات اﯾﺮان ﻣﻌﻄﻮف

در ﻧﻈﻢ وﺳﺘﻔﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ

اﯾﻦ ﻧﻘﺶ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهی رﺿﺎﺷﺎه

ﮔﺸﺖ .اﻣﺮﯾﮑﺎ و آﻟﻤﺎن دو ﮐﺸﻮری ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ

ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از دوﻟﺖﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ )آﻟﻤﺎن ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ،

ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻌﻤﯿﻖ رواﺑﻂ ﺑﺎ آﻟﻤﺎن ﺑﻮد ،وﻟﯽ در اﯾﻦ

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻤﻠﯽ را ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺗﺤﺎد

ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﻮازن ﻗﻮا در اروﭘﺎ و

اﻧﮕﻠﯿﺲ ،اﺗﺮﯾﺶ و روﺳﯿﻪ( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ

ﻣﻘﺪس و ﺳﭙﺲ ﮐﻨﺴﺮت اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آوردﻧﺪ.

دوره رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺷﮑﻞ

ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺷﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ دوره ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻪی ﮐﻮﭼﮏ

ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﯾﺮان ﺗﻮان اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ

ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ،ﺣﻞ ﻣﯽﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻧﻪ-ﺗﻨﻬﺎ

ﻃﺮفﻫﺎی درﮔﯿﺮ در ﺟﻨﮓ وارد ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺼﻤﯿﻢ رﺿﺎﺷﺎه

اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .دوﻟﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ اروﭘﺎﯾﯽ

ﺷﺪ .در اﯾﻦ دوره اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان

ﻣﺘﺸﮑﻞ از دوﻟﺖﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﻨﮕﺮه ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اروﭘﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻏﯿﺮ

در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻦ ﺧﻮد در اروﭘﺎ

ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﻮف ﯾﮑﯽ از

ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻟﻤﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻘﻮط و ﺗﺒﻌﯿﺪ او از اﯾﺮان

و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ دوره

اﻗﺪاﻣﺎت رﺿﺎﺷﺎه را ﻣﺴﺘﻘﻼﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ
ﻋﻤﻼ ً اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻠﯽ وﺟﻮد

اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﯿﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮر

اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل و ﺟﻬﺖ دادن ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی

ﺳﺒﺰ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﻮازﻧﻪی ﻗﺪرت ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اروﭘﺎﯾﯽ در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﻏﺎﻟﺒﺎ ً آﺳﯿﺎ و آﻓﺮﯾﻘﺎ

ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮازﻧﻪی ﻗﺪرت در اروﭘﺎ ﺑﺮ

ﻣﻮازﻧﻪی ﻗﺪرت ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد و
در اروﭘﺎ و اﯾﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮاﺗﯽ در ﺑﯿﺮون از ﻗﺎرهی

را ﻫﺪف ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪﻃﻠﺒﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ

ﻧﺪاﺷﺖ؛ زﯾﺮا اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎد اﯾﺮان و رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی

اﯾﺮان ﻣﺎﻧﻊ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻮد .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ رﺿﺎﺷﺎه ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟

ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و از ﺟﻨﮓ در ﻗﺎرهی اروﭘﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .در

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
اﯾﺮان در ﻋﺼﺮ رﺿﺎﺷﺎه ﻋﻤﻼ ً ﺗﺎﺑﻌﯽ از رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آبﻫﺎی ﮔﺮم ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس و ﺳﺎﯾﺮ

ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ -ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی دادهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺑﺎ

اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻫﻨﺪ ،روﺳﯿﻪ

ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ روﺷﯽ

ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﻨﺪ و از اﯾﻦ

اراﺋﻪی ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮازﻧﻪی ﻗﺪرت و ﺗﺤﻮﻻت

وﯾﮋه و ﻧﻔﻮذ در اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﺮان در ﻋﻬﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ

در ﻋﺼﺮ رﺿﺎﺷﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ.

ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ زاﻧﻮ در آوردن اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﺗﻮﺟﻪ

ﻓﺘﺤﻌﻠﯽﺷﺎه ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ )اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ

و روﺳﯿﻪ( رواﺑﻂ ﻣﻨﻈﻢ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد و ﻋﻤﻼ ً
در ﻣﺪار ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ

ﺟﻬﻞ و ﺑﯽاﻃﻼﻋﯽ و ﻃﻤﻊ اوﻟﯿﺎی اﻣﻮر ،ﻗﺎدر ﺑﻪ

اﺳﺘﻔﺎده از رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎن ﻗﺪرتﻫﺎی

اروﭘﺎ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت را ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان

 ٢ﻣﻮازﻧﻪ ی ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ

اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﺒﻮد .از ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﺗﺤﻮﻻت اﯾﺮان در ﮔﺮو

ﻣﻮازﻧﻪی ﻗﺪرت ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺮﯾﻪای در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ

ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و
روﺳﯿﻪ در دورهی ﻗﺎﺟﺎر زﻣﺎم اﻣﻮر اﯾﺮان را ﻋﻤﻼ ً در

دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﭼﯿﺮﮔﯽ ﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ

از آنﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺻﻠﺢ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد .اﮔﺮ

ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﻇﻬﻮر

ﺑﺮﺗﺮیﻃﻠﺐ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﺒﺎرزهی ﻗﺪرتﻫﺎی

اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮارداد  ۱۹۰۷اﯾﺮان را

ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻬﻠﻮی در اﯾﺮان ،ﺗﻮﺟﻪ اﺻﻠﯽ رﺿﺎﺷﺎه ﺑﻪ
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ﻣﻮازﻧﻪی

ﻗﺪرت

وﺟﻮد

ﻧﺪاﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﺪ،

ﮐﺸﻮر

ﻣﯽدﻫﺪ ) .(Kingsbury, 2002:421ﻣﻮازﻧﻪی ﻗﺪرت

اﺑﻮذر ﻋﻤﺮاﻧﯽ .ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻮازﻧﻪی ﻗﻮا در اروﭘﺎ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان در دورهی رﺿﺎﺷﺎه

دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
Journal of Politics and International Relations

وﺿﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻫﯿﭻ ﻗﺪرﺗﯽ در ﻣﻮﺿﻌﯽ

دوره  .۵ﺷﻤﺎره  .۱۰ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  .1400ﺻﻔﺤﺎت  ۱۴۳ﺗﺎ .۱۵۹

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﻮق ﯾﺎﺑﺪ ) .(Weede, 2005:10اﯾﻦ ﻧﻬﺎد

اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺧﻮاﺳﺖ رﻫﺒﺮان آن واﺣﺪﻫﺎ .ﺑﻪ

ﯾﮏ دوﻟﺖ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ اﻣﭙﺮاﺗﻮر

اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت رﻫﺒﺮان و ،...

ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﻤﮑﺎری دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻔﻮق

ﺑﺎ ﻓﺘﺢ ﺟﻬﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد؛

ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭼﻨﯿﻦ اﻧﮕﺎرهای ،ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از

واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪهی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ در

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻘﻼل دوﻟﺖﻫﺎ را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎص ﺣﻔﻆ

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎن ،رﻓﺘﺎری ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﺧﻮد ﺑﺮوز

ﻣﻮازﻧﻪی ﻗﺪرت ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ .در

ﺳﺎﺧﺘﺎری ،ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار

ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد ) .(Kang, 2007:1در ﻋﺮﺻﻪی رواﺑﻂ

ﺟﻨﮓ ،ﻧﺎآراﻣﯽ و ﺑﺤﺮان را ﻧﺎﺷﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻮزﯾﻊ

ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﮐﯿﻮانﺣﺴﯿﻨﯽ و داﻧﺸﻮر.(۱۳ :۱۳۹۲ ،
اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻨﺖ واﻟﺘﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮازﻧﻪ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺪرت در ﻣﯿﺎن

آنﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ

دوﻟﺖﻫﺎ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺪرتﻫﺎی

ﻣﯽدﻫﻨﺪ )ﻣﯿﺮﻓﺨﺮاﯾﯽ .(۴۶۲ :۱۳۶۶ ،در ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻠﯿﻞ
اﺳﺖ .ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺗﺤﺎد ،اﺋﺘﻼف،

ﻗﺪرت ﺑﯿﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ
ﮐﻨﺸﮕﺮان اﺻﻠﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ،ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی

ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﻮع و ﺗﮑﺜﺮ ﻋﻠﺖﻫﺎی

ﺑﺰرگ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از ﻧﻈﺮ واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎن رواﺑﻂ

ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در ﻧﻈﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد

ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻪ و اﻣﻨﯿﺖ اﺳﺖ .((Detlev, 2004:1038

ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ ﻫﺮ ﮐﻨﺸﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎرج روی ﻣﯽدﻫﺪ

ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن را ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺳﺎزد.

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهی ﺳﺘﯿﺰ ﻣﯿﺎن ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪ

) ،(Kondoh, 2019:4وﻟﯽ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهای در
اﯾﺠﺎد

و

ﻧﮕﻬﺪاری

ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی

دارﻧﺪ).(Wallensteen, 1992:88

ﺟﻬﺎﻧﯽ

رﺋﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮﻗﺮاری

ﺻﻠﺢ ﺑﯿﻦ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻮازﻧﻪی ﻗﻮا اﺳﺖ .در

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮازﻧﻪی ﻗﺪرت ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﯿﺎن ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ
درﺑﺎرهی ﻧﻔﻊ ﻣﺸﺘﺮک ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﻤﺮار ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ

ﺗﻮزﯾﻊ ﻗﺪرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻔﻆ ﺛﺒﺎت و ﺗﺄﻣﯿﻦ

) .(Ozkan & Cem Cetin, 2016:90درواﻗﻊ ﻣﺤﯿﻂ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ

ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی

ﺳﯿﺎﺳﺖ

ﺧﺎرﺟﯽ

ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﺧﯿﻞ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮازﻧﻪی ﻗﻮا ﺑﻪ اﺗﺤﺎد

ﺑﺎ ﻣﻤﺎﻟﮏ دوﺳﺖ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ

از ﺧﻮد ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺪرت ﺑﻬﺘﺮی در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ
دﺳﺖ آورﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از ﻣﻮازﻧﻪی ﻗﻮا ﻧﺸﺎن از

ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن دارد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ،
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮازﻧﻪی ﻗﻮا ﻣﺸﺨﺼﺎ ً ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪهی ﺗﺎرﯾﺨﯽ

ﺳﯿﺎﺳﺖ در اروﭘﺎی ﻣﺪرن ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﻗﺮن  ،۱۹اﻃﻼق

ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪی ﺧﻮد از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﭼﻨﺪﯾﻦ

اﻣﻨﯿﺖ و ﺗﺪاوم ﺻﻠﺢ ﻣﯽﺷﻮد )ﻗﻮام .(۱۱۲ :۱۳۸۴ ،در

ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﺤﺎدی ﻣﯿﺎن دول ﻣﻌﻈﻢ آن ﻗﺎره ﺗﺸﮑﯿﻞ

اﺻﻠﯽ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ارزشﻫﺎﺳﺖ ) Maull,

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﺪرت ﺑﺰرگ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺗﻼش ﺑﺮای

اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺒﻨﺎی رﻓﺘﺎر آنﻫﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﺻﻮل ،اﻫﺪاف

.(2020:3-2

از ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺗﺌﻮرﯾﮏ ،ﻣﻮازﻧﻪی ﻗﻮا ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ

ﻓﺮآﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻧﺎرﺷﯽ

ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺗﺌﻮری ﻣﻮازﻧﻪی ﻗﻮا اﯾﻦ اﺳﺖ

ﮐﻪ ﻧﺤﻮهی ﺗﺸﮑﻞ و دﯾﻨﺎﻣﯿﺴﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ و ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﻟﺬا ﻓﺮض اﯾﻦ

ﺷﺪه ﺑﻮد )ﻣﯿﺮﻓﺨﺮاﯾﯽ .(۴۸۱ :۱۳۶۶،در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮازﻧﻪ،
ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ را ﺑﺮوز دﻫﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻗﺪرتﻫﺎی

ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻋﻠﯿﻪ آن دوﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ

اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ )اﺣﻤﺪی و زارع.(۸۵ :۱۳۹۰ ،

درواﻗﻊ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ دوﻟﺖﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرت ﯾﺎ

ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ،از راه ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺧﻮد

و ﯾﺎ اﺗﺤﺎد ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ،ﻣﻮازﻧﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

)ﮐﯿﻮانﺣﺴﯿﻨﯽ و داﻧﺸﻮر.(۱۱ :۱۳۹۲ ،

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺑﺮونﻣﺮزی ﯾﮏ واﺣﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ،
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اﯾﺮان در دورهی رﺿﺎﺷﺎه ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﻗﺪرتﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪ )ﻧﻘﯿﺐزاده .(۵۹ :۱۳۹۱ ،اﺗﺤﺎد

ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ در آن دوره ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪﻗﻄﺒﯽ و

اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر اﻣﭙﺮﺗﻮر روﺳﯿﻪ در ﺳﺎل  ۱۸۲۵ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ

دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ

ﮐﻨﮕﺮهﻫﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪ در اروﭘﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻤﺎدی را ﺑﻪ

ﺑﯿﻦ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺳﺎﺧﺘﺎر

ﻣﻮازﻧﻪی ﻗﺪرت اﺳﺘﻮار ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای

ﻣﻘﺪس ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۱۸۲۲ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻣﺮگ
از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ .از آن ﺳﺎل ﺗﺎ ﺳﺎل  ،۱۹۱۴ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ و

ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﯾﺪی داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﭼﻮن اﯾﺮان در

وﺟﻮد آورد ﮐﻪ ﺑﻪ »اﺗﻔﺎق اروﭘﺎﯾﯽ« ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .در

ﻧﺎﭼﺎر ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪی

ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت دوران ﺧﻮد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ،

در ﺑﺎزی ﻗﺪرت ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ را وﺟﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ و

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن

ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﺪرت ،ﺟﺰء ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ

ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪه،

ﺑﻪ

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻗﺪرتﻣﻨﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در ﻣﻮردی ﻫﻢ ﮐﻪ

ﮐﺸﻮری ﻣﺜﻞ آﻟﻤﺎن ﺳﻌﯽ در ﺑﺮﻫﻢ زدن ﺗﻮازن و اﯾﺠﺎد

اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺟﻬﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ دﺳﺖ
ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﻮازنزده و ﻣﺠﺪدا ً ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺻﻠﺢ
ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﭼﻮن ﺣﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻫﻢ زﻧﻨﺪهی

ﺗﻮازن ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺗﺤﺖ اﺷﻐﺎل و ﺳﻠﻄﻪ درآﻣﺪ .در
اداﻣﻪ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪای ﻣﺨﺘﺼﺮ از ﺗﺤﻮﻻت اروﭘﺎ ﺑﺮ

ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻮازﻧﻪی ﻗﻮا ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

اﯾﻦ دوران دوﻟﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎﯾﯽ

رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻗﻮاﻋﺪی ﻧﻈﻢ دادﻧﺪ و

ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ) .(Fidler, 2005:22در اﯾﻦ دوره،

ﻗﺪرتﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻓﺰآﯾﻨﺪهای درﮔﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪی

رﻗﺎﺑﺖ و ﺗﺐ و ﺗﺎب در ﺧﺎرج از اروﭘﺎ ﺑﻮدﻧﺪ

).(Bernstorff, 2018:239

ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ

ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﻧﮕﺮش دوﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن آﻟﻤﺎن و ژاﭘﻦ در

اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن دﭼﺎر

ﺗﺤﻮل و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎ اﻓﺰﯾﺶ ﻗﺪرت

 ٣ﻣﻮازﻧﻪ ی ﻗﻮا در اروﭘﺎ

ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺷﺮوع ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ و

اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺻﻠﺢ وﺳﺘﻔﺎﻟﯽ ) (۱۶۴۸ﺳﺮآﻏﺎز ﻣﻮازﻧﻪی

)اﻧﮕﻠﯿﺲ ،روﺳﯿﻪ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ رﻗﺒﺎ )اﻃﺮﯾﺶ-

اوجﮔﯿﺮی ﺗﻀﺎد ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻗﺪرتﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ

ﻗﻮا در اروﭘﺎ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه؛ ﻗﺮاردادی ﮐﻪ اﺛﺮات آن

ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ،آﻟﻤﺎن ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ژاﭘﻦ( ،ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول

ﭘﺎپ و ﮐﻠﯿﺴﺎ در اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﯽ دوﻟﺖﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ«،

آﻟﻤﺎن ﻣﻘﺼﺮ و ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﺷﺪ.

ﻗﻮا« ﺑﻮده اﺳﺖ ) .(Prost, 2016:14ﻣﻮازﻧﻪی ﻗﺪرت،

ﻇﻬﻮر ﻧﺎزﯾﺴﻢ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻫﯿﺘﻠﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .او داﻋﯿﻪی

ﺷﺎﻣﻞ »اﺳﺘﻘﻼل و ﺗﺴﺎوی ﮐﺸﻮرﻫﺎ«» ،ﻋﺪمﻣﺪاﺧﻠﻪی
»ﺗﮑﻮﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و رﻋﺎﯾﺖ آن« و »ﻣﻮازﻧﻪی

ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ )ﻗﺎدری .(۳۶۰ :۱۳۸۸ ،در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر روی داد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ

از ﺑﺮوز ﺟﻨﮓﻫﺎی وﺳﯿﻊ و ﻇﻬﻮر ﯾﮏ ﻗﺪرت ﺑﺮﺗﺮ ﺗﺎ

ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﻏﺮور و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی از دﺳﺖ

ﺳﺎل ،ﺗﻮﺳﻌﻪﻃﻠﺒﯽ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺑﻨﺎﭘﺎرت ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ

ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ﮐﻮﺷﺶ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺻﺮف ﻣﻬﺎر

و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻨﮕﺮهی وﯾﻦ در ﺳﺎل  ،۱۸۱۵دوﺑﺎره ﻣﻮازﻧﻪ

ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .در ذﯾﻞ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ

 .(۱۵۴ :۱۳۶۷ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻣﻮازﻧﻪی ﻗﻮا ،از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ،

ﺑﻠﻮکﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺷﺪ ،ﺑﺮرﺳﯽ

 ۱۷۸۹ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد .ﭘﯿﺎﻣﺪ اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ در اﯾﻦ

رﻓﺘﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ را داﺷﺖ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ

ﺑﺮﻫﻢﺧﻮردن ﻣﻮازﻧﻪ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن در واﺗﺮﻟﻮ

زﯾﺎدهﺧﻮاﻫﯽ آﻟﻤﺎن ﺷﺪ ،ﺑﺪون ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ

ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۱۴اداﻣﻪ داﺷﺖ )ﺑﻬﺰادی،

ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ در اروﭘﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی

از ﺳﺎلﻫﺎی ۱۶۴۸-۱۷۸۹و  ۱۸۱۵-۱۹۱۴در اروﭘﺎ ﺣﺎﮐﻢ

ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﻮد .ﺣﺎﻓﻆ اﺻﻠﯽ ﺗﻮازن ﻗﻮا اﺗﻔﺎق ﻗﺪرتﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ

ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﮐﻨﺴﺮت اروﭘﺎ ﺑﻮد .ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﮐﻨﺴﺮت

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺸﻮری ﻗﺼﺪ ﻧﻘﺾ ﺗﻮاﻓﻖﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ در
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 ٣٫١ﺣﻤﻠﻪی اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﻪ ﺣﺒﺸﻪ و ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ

ﻣﻮﺳﻮﻟﯿﻨﯽ در ﺳﺎل  ۱۹۳۴ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺣﺒﺸﻪ را
ﻓﺘﺢ ﮐﻨﺪ .ﺟﻨﮓ در  ۵دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۱۹۳۴ﺑﺪون اﻋﻼن

دوره  .۵ﺷﻤﺎره  .۱۰ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  .1400ﺻﻔﺤﺎت  ۱۴۳ﺗﺎ .۱۵۹

اﺗﺮﯾﺶ و آﻟﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎد دو ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﺗﺮﯾﺶ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﺪ
)ﻧﻘﯿﺐزاده.(۲۲۲ :۱۳۹۱ ،

 ٣٫٢ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻮﻧﯿﺦ و ﺗﺠﺰﯾﻪی ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ

رﺳﻤﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﻠﻞ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد.

وﺟﻮد ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎﮐﻦ در ﮐﻮهﻫﺎی ﺳﻮدت

ﻗﻮای اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ در  ۵ﻣﻪ  ۱۹۳۶وارد آدﯾﺲ آﺑﺎﺑﺎ ﺷﺪ .ﻋﻤﻞ

ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ ﺑﻮد .در  ۱۶ﻣﺎرس  ۱۹۳۸ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ

ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ از ﻃﺮف ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﻠﻞ

اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ از ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ

ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﯿﺘﻠﺮ ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪی اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺧﺎک

ژﯾﻤﻨﺎﺳﺘﯿﮏ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﮐﻨﺮاد ﻫﻨﻠﻦ« از آﻟﻤﺎنﻫﺎی

اﻣﭙﺮاﺗﻮری رم ﻃﻔﺮه ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﻪ

ﺳﻮدت ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺰب وی ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ و در ۲۹

ﺑﻮد ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﮔﺮدد .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ روﻧﺪ دوﺳﺘﯽ

ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻮدت را ﻧﻤﻮد .ﻫﻢزﻣﺎن

 ۱۹۳۶ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪی ﻣﻮﺳﻮﻟﯿﻨﯽ اﻋﻼم ﺷﺪ .ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی

ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ زد .ﻃﯽ دو ﺑﺤﺮان ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻣﻪ

ﺳﻤﺖ ﻫﯿﺘﻠﺮ ﮐﻪ ﺗﺼﺮف ﺣﺒﺸﻪ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ

ﻣﻮﺳﻮﻟﯿﻨﯽ و ﻫﯿﺘﻠﺮ ،ﻣﺤﻮر رم -ﺑﺮﻟﻦ در اول ﻧﻮاﻣﺒﺮ

ﻣﺎرس ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی آنﻫﺎ در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ
ﻫﯿﺘﻠﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﺮک ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻮد در ﻣﺮزﻫﺎی

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺤﻮر رم -ﺑﺮﻟﻦ در ﺳﺎل  ۱۹۳۴ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ.

و ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ۱۹۳۸رخ داد ،ﻫﯿﺘﻠﺮ ادﻋﺎﻫﺎی ﺧﻮد را ﻋﻨﻮان

و ﻣﻮﺳﻮﻟﯿﻨﯽ در ﺷﻬﺮ وﻧﯿﺰ ،ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی اﺗﺤﺎد دو ﮐﺸﻮر

اراﺿﯽ »ﺑﻮﻫﻢ« را ﮐﻪ ﻫﻢﺟﻮار ﺑﺎ ﺧﺎک آﻟﻤﺎن ﺑﻮد ﺑﻪ

در ﻣﻼﻗﺎت روزﻫﺎی  ۱۴و  ۱۵ژوﺋﯿﻪ  ۱۹۳۴ﻣﯿﺎن ﻫﯿﺘﻠﺮ

ﮐﺮد .در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻮﻧﯿﺦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ آﻟﻤﺎن

ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ .اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی آﻟﻤﺎن در اﺷﻐﺎل

ﺧﺎک ﺧﻮد ﻣﻨﻀﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ )روزول ﭘﺎﻟﻤﺮ.(۱۴۶۵ :۱۳۹۲ ،

اﺗﯿﻮﭘﯽ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ .رژﯾﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ژاﭘﻦ ﻧﯿﺰ در

ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﻌﻔﺎی دوﻟﺖ ادوارد ﺑﻨﺶ در ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ

رﻧﺎﻧﯽ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد و آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ اﻗﺪام اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ را در ﺗﺼﺮف

دﻫﻪی  ۱۹۳۰ﺑﻪ ﻣﻮاﺿﻊ دوﻟﺖﻫﺎی اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و آﻟﻤﺎن

ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻮﻧﯿﺦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﻮدت را ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪ و

ﺷﺪ .وﻟﯽ اﻟﺤﺎق ﺳﻮدت ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮد و ﻫﯿﺘﻠﺮ

ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ .دوﻟﺖﻫﺎی اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و آﻟﻤﺎن اﻗﺪام ژاﭘﻦ در

ﺳﻮدای ﺗﺼﺮف ﮐﺎﻣﻞ ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ را داﺷﺖ .اﺳﻠﻮاﮐﯽ

ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .در  ۶ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۱۹۳۷اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﻪ

ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻟﻤﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .روز ﺑﻌﺪ ارﺗﺶ آﻟﻤﺎن وارد

 .(۴۹۷ :۱۳۷۹ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﺘﻦﻫﺎ ﻣﺤﻮر رم -ﺑﺮﻟﻦ

ﺗﺤﺖاﻟﺤﻤﺎﯾﻪ آﻟﻤﺎن درآﻣﺪﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ

ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻣﻨﭽﻮری را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و دوﻟﺖ ﻣﻨﭽﻮﮐﻮﺋﻮ را
ﭘﯿﻤﺎن ﺿﺪ ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن ژاﭘﻦ و آﻟﻤﺎن ﭘﯿﻮﺳﺖ )ﻣﻮرن،

ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺜﻠﺜﯽ از رم ،ﺑﺮﻟﻦ و ﺗﻮﮐﯿﻮ ﺑﻪ وﺟﻮد

آﻣﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻫﯿﺘﻠﺮ درﺻﺪد اﻟﺤﺎق اﺗﺮﯾﺶ
ﺑﻪ ﺧﺎک آﻟﻤﺎن ﺑﺮآﻣﺪ .در ﭘﯽ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﻮﺷﻨﯿﮓ،

ﺻﺪر اﻋﻈﻢ اﺗﺮﯾﺶ را اﺣﻀﺎر و ﺑﻪ وی اﺧﻄﺎر ﮐﺮد ﺑﺎﯾﺪ
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻧﺎزی اﺗﺮﯾﺶ را آزاد ﮐﻨﺪ و ﺳﺎﯾﮑﺲ اﯾﻨﮑﻮارت،

در  ۴ﻣﺎرس  ۱۹۳۹اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد را اﻋﻼم داﺷﺖ و زﯾﺮ

ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ ﺷﺪ و اﯾﺎﻻت ﺑﻮﻫﻢ و ﻣﺮاوی ﺑﻪ ﺻﻮرت
از ﻧﻘﺸﻪی ﺟﻬﺎن ﻣﺤﻮ ﺷﺪ )ﻧﻘﯿﺐزاده.(۲۲۴ :۱۳۹۱ ،

 ٣٫٣ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﺷﺮوع
ﻗﻄﺐﺑﻨﺪی در اروﭘﺎ

اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۳۶-۱۹۳۹ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی

ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی اﺗﺮﯾﺶ را ﺑﻪ

ﺟﻨﺎح راﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ ژﻧﺮال ﻓﺮاﻧﮑﻮ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ،

ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﮏ ﺷﻮﺷﻨﯿﮓ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ داد و ﺑﻪ

ﮔﺮدﯾﺪ )ﺑﺰرﮔﻤﻬﺮی .(۴۲۰ :۱۳۸۵ ،در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ از ﺳﻮی

اﻣﯿﺪی ﻧﺪاﺷﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ وی اﺳﺘﻌﻔﺎ داد و ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﺗﻼش ﺷﺪ .دوﻟﺖﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ

وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺼﻮب ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن

ﮐﻤﮏ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺑﺤﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد

ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ اﯾﻨﮑﻮارت اﻋﻼم

ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﮐﺮد .در روز  ۱۳ﻣﺎرس  ۱۹۳۸ﻫﻢزﻣﺎن در

ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻄﺐﺑﻨﺪی ﻧﻬﺎﯾﯽ اروﭘﺎ ﺑﻪ دول ﻣﺤﻮر و ﻣﺘﻔﻖ

دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ﭘﺮﺗﻐﺎل ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی ﻓﺮاﻧﮑﻮ

ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ

و ﻣﺪاﺧﻠﻪی ﻗﺪرتﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ،ﺑﺎﻋﺚ

اﺑﻮذر ﻋﻤﺮاﻧﯽ .ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻮازﻧﻪی ﻗﻮا در اروﭘﺎ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان در دورهی رﺿﺎﺷﺎه
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دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
دوره  .۵ﺷﻤﺎره  .۱۰ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  .1400ﺻﻔﺤﺎت  ۱۴۳ﺗﺎ .۱۵۹

ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺒﻬﻪﺑﻨﺪیﻫﺎ و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ

اﻣﻀﺎی ﭘﯿﻤﺎن ﻋﺪم ﺗﺠﺎوز ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺷﺪ .ﯾﮏ

ﻣﺴﺘﺤﮑﻢﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪهی ﺿﺪ

ﻣﻮرد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺎﻟﮑﺎن و اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی ﺑﯿﻦ

ﺟﺒﻬﻪﻫﺎ ﺷﺪ .ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن ﻫﯿﺘﻠﺮ و ﻣﻮﺳﻮﻟﯿﻨﯽ ﻫﺮ روز

ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪی ﺳﺮی ﻧﯿﺰ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن در

ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن ﻣﯿﺎن آﻟﻤﺎن و ژاﭘﻦ ﭘﯿﻮﺳﺖ .دوﻟﺖ ﻓﺮاﻧﮑﻮ در

ﺷﻮروی و آﻟﻤﺎن ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪ )ﻧﻘﯿﺐزاده:۱۳۹۱ ،

 ۳۱ﻣﺎرس ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺑﺎ آﻟﻤﺎن ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪی دوﺳﺘﯽ

ﻟﻬﺴﺘﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ژاﭘﻦ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،روی ﮐﻤﮏ

 ۲۷ﻣﺎرس  ۱۹۳۹ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﺿﺪ ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن ﭘﯿﻮﺳﺖ و در

ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﺮد )ﺑﺰرﮔﻤﻬﺮی .(۴۳۰-۴۳۱ :۱۳۸۵ ،ﺣﻮادث

ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺰدﯾﮑﯽ آﻟﻤﺎن و

اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﻮد .اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر در  ۲۲ﻣﻪ  ۱۹۳۹ﻗﺮارداد

اﺗﺤﺎد ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﺗﺤﺎد ﻓﻮﻻد« را اﻣﻀﺎ

ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮑﯽ از

آنﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز دوﻟﺖ ﺛﺎﻟﺜﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ

 .(۲۲۵ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﻫﯿﺘﻠﺮ ﺑﺮای اﺷﻐﺎل

ﺷﻮروی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮد؛ زﯾﺮا ﺷﻮروی ﻣﻨﺎﻓﻊ

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در اﺷﻐﺎل ﺑﺨﺸﯽ از ﻟﻬﺴﺘﺎن داﺷﺖ .ﭘﯿﻤﺎن
ﻋﺪم ﺗﻌﺮض ﺑﺮای ﻣﺪت  ۱۰ﺳﺎل ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺑﺮای ﻣﺪت ۵

ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺑﻮد )ﻣﻮرن .(۲۷۵ :۱۳۷۹ ،ﺑﺎ

آﺷﮑﺎر ﺷﺪن ﭘﯿﻤﺎن ﺷﻮروی و آﻟﻤﺎن ،ﺟﻨﮓ در اروﭘﺎ

اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد .روز اول ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ۱۹۳۹آﻟﻤﺎن

دوﻟﺖ ﺛﺎﻟﺜﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺷﻮد ،دوﻟﺖ ﻣﺘﻌﺎﻫﺪ

ﺑﻪ ﻟﻬﺴﺘﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد .روز ﺳﻮم ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻧﮕﻠﯿﺲ

)ﺑﺰرﮔﻤﻬﺮی.(۴۵۲ :۱۳۸۵ ،

دوم ﺷﺮوع ﺷﺪ.

دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ وی ﺑﺸﺘﺎﯾﺪ

 ٣٫٤ﭘﯿﻤﺎن ﻋﺪم ﺗﻌﺮض ﺑﺎ ﺷﻮروی

ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﺟﺪی دول ﻏﺮﺑﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﯿﺘﻠﺮ ﺑﻪوﯾﮋه

ﺑﻪ آﻟﻤﺎن اﻋﻼن ﺟﻨﮓ دادﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ

 ٣٫٦ﺗﺤﻮﻻت اروﭘﺎ در ﻃﻮل ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ
دوم

ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﺷﻮروی
در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻮﻧﯿﺦ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺷﺪﯾﺪا ً ﺑﻪ

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻟﻬﺴﺘﺎن در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ .ﺷﻮروی ﻧﯿﺰ

ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺪﺑﯿﻦ ﺷﻮد .اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ

ﺧﺎک ﺧﻮد ﮐﺮد .درآورﯾﻞ ﻧﺮوژ و در  ۲۲ژوﺋﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ

ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪی آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻟﻬﺴﺘﺎن ،در ﻋﺮض ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ

ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪی دوﻟﺖﻫﺎی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و

ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ در ﻗﺮارداد ﺑﺎ آﻟﻤﺎن را ﺿﻤﯿﻤﻪ

دوﻟﺖﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻦ دﺳﺖ آﻟﻤﺎن در

ﻧﯿﺰ از آﻟﻤﺎن ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ )روزول ﭘﺎﻟﻤﺮ:۱۳۹۲ ،

ﻣﺮزﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽاش ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ،ﻟﺬا ﮐﺎر ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ
آﻟﻤﺎن را از ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن آﻏﺎز ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ً ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد

 .(۱۴۷۵از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۱۹۴۰ﺟﻨﮓ ﺷﺪﯾﺪی ﻋﻠﯿﻪ

اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻟﻤﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﺷﺮوع

ﭘﯿﻤﺎن ﻋﺪم ﺗﻌﺮض در  ۲۳اوت  ۱۹۳۹ﻣﯿﺎن دو ﮐﺸﻮر

ﺷﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ در اواﯾﻞ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم آﻟﻤﺎن

 ٣٫٥ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻟﻬﺴﺘﺎن و آﻏﺎز ﺟﻨﮓ

ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪ .اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﯽ

ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ )ﺑﺮﺷﺘﯿﻦ و ﻣﯿﻠﺰا.(۱۹ :۱۳۷۰ ،

ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم

در ﻟﻬﺴﺘﺎن ﻧﺰاع ﺑﺮ ﺳﺮ داﻻن داﻧﺰﯾﮏ ﺑﻮد .ﺗﺠﺰﯾﻪی

ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ راه ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻟﻬﺴﺘﺎن را ﺑﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد.

ﻟﻬﺴﺘﺎن ﻋﺰم ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺟﺰم ﮐﺮد و
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻧﮕﻠﯿﺲ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از

ﻟﻬﺴﺘﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دول ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ

ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﺪی از اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻫﻤﮑﺎری

ﺷﻮروی اﺳﺖ ،وﻟﯽ در اﯾﻦ زﻣﺎن روسﻫﺎ ﺑﺎ آﻟﻤﺎن در
ﺣﺎل ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در  ۲۳اوت  ۱۹۳۹ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
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ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﺮ ﺳﺮاﺳﺮ ﻗﺎرهی اروﭘﺎ

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد .درآورﯾﻞ  ۱۹۴۱ﻧﯿﺮویﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﯾﻮﮔﻮﺳﻼوی را ﻣﺘﺼﺮف ﺷﺪﻧﺪ .ﻗﻮای آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ آﻟﻤﺎن

ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻗﻮای اﻧﮕﻠﯿﺲ را در ﺻﺤﺮای ﻟﯿﺒﯽ ﺷﮑﺴﺖ
داده و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﻟﺘﺎی ﻧﯿﻞ و ﮐﺎﻧﻼ ﺳﻮﺋﺰ ﭘﯿﺸﺮوی

ﮐﻨﻨﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آﻟﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ

رﺷﯿﺪ ﻋﺎﻟﯽ ﮔﯿﻼﻧﯽ در ﻋﺮاق رخ داد .در  ۱۰ﻣﻪ ۱۹۴۱

ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در اﺧﺘﯿﺎر

آﻟﻤﺎنﻫﺎ ﮔﺬارده ﺷﺪ و ﭼﺎهﻫﺎی ﻧﻔﺖ اﯾﺮان و ﻋﺮاق در

ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻟﻤﺎنﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﮐﻪ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر

اﺑﻮذر ﻋﻤﺮاﻧﯽ .ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻮازﻧﻪی ﻗﻮا در اروﭘﺎ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان در دورهی رﺿﺎﺷﺎه

دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
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ﻣﺸﮑﻞ و ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ در اﺑﺘﺪا دوﻟﺖ

ﮔﯿﻼﻧﯽ را در ﻋﺮاق ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺳﻮرﯾﻪ را ﻧﯿﺰ

ﻣﺘﺼﺮف ﺷﺪﻧﺪ )ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻣﻬﺪوی.(۴۰۰ :۱۳۸۶ ،

در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻫﯿﺘﻠﺮ در  ۲۲ژوﺋﻦ  ۱۹۴۱ﺑﻪ

ﺷﻮروی ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد .در  ۲۵ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﮐﯽﯾﻒ ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ
اﮐﺮاﯾﻦ ،ﺳﻘﻮط ﮐﺮد و  ۶۰۰ﻫﺰار روﺳﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ

آﻟﻤﺎنﻫﺎ اﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .روز دوم اﮐﺘﺒﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻮ

ﺷﺮوع ﺷﺪ .وﻟﯽ ﻓﺮارﺳﯿﺪن زﻣﺴﺘﺎن و رﺳﯿﺪن

ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻮ را
ﺑﯽﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮔﺬاﺷﺖ و از  ۵دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۱۹۴۱اوﻟﯿﻦ ﺿﺪ

ﺣﻤﻠﻪ روسﻫﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓﻫﺎی
ﺑﺮقآﺳﺎ ﺑﻮد .ورود ﺷﻮروی ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﺣﻤﻠﻪی ژاﭘﻦ ﺑﻪ
ﺑﻨﺪر ﭘﺮل ﻫﺎرﺑﻮر و ورود اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ،ﮐﻼ ً اوﺿﺎع

ﺟﻨﮓ را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ از ﺳﺎل ۱۹۴۲

آﻟﻤﺎنﻫﺎ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ
ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ )ﻧﻘﯿﺐزاده.(۲۳۱ :۱۳۹۱ ،

 ٣٫٧ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺒﻬﻪی ﺿﺪ ﻫﯿﺘﻠﺮی

ﺧﻄﺮ آﻟﻤﺎن ﭼﻨﺎن وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻣﺠﺒﻮر
ﺑﻪ ورود ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺳﺎﺧﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻤﻠﻪی

آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﻮروی ﻓﺮﺻﺘﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﺗﺎ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻮروی ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد
 ۱۲ژوﺋﯿﻪ  ۱۹۴۱ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس

اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻟﺰوم ارﺳﺎل ﮐﻤﮏﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺲ و اﻣﺮﯾﮑﺎ از

راه اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻮروی ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ در
 ۲۵اوت  ۱۹۴۱ﺑﻪ ﺧﺎک اﯾﺮان ﺗﺠﺎوز ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺎ ژاﻧﻮﯾﻪی
 ۱۹۴۲،۲۶ﻣﻠﺖ ﺟﻬﺎن ازﺟﻤﻠﻪ ﺳﻪ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ،

اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺷﻮروی در ﻣﻘﺎﺑﻞ دول ﻣﺤﻮر ﻣﻮﺟﺐ اﺋﺘﻼﻓﯽ

ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ روزوﻟﺖ آن را ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﺎﻣﯿﺪ.

ﻫﺮﯾﮏ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد را در راه

ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه و

اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن واﺣﺪی

ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »رؤﺳﺎی ﺳﺘﺎد ﻣﺸﺘﺮک « ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ
)روزولﭘﺎﻟﻤﺮ .(۱۴۸۸ :۱۳۹۲ ،دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی
ﮐﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻮازن را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ داد،

ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ دول ﻣﺤﻮر ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺘﻪ و

ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ.

دوره  .۵ﺷﻤﺎره  .۱۰ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  .1400ﺻﻔﺤﺎت  ۱۴۳ﺗﺎ .۱۵۹

 ٤ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻮازﻧﻪ ی ﻗﻮا در اروﭘﺎ ﺑﺮ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ رﺿﺎﺷﺎه

اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮازﻧﻪی ﻗﺪرت

در اروﭘﺎ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه

و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ دوﻟﺖ رﺿﺎﺷﺎه ﺑﺮرﺳﯽ

ﻣﯽﺷﻮد.

 ٤٫١ﻣﻮازﻧﻪی ﻗﺪرت در اروﭘﺎ ﻗﺒﻞ از
ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم و ﺳﯿﺎﺳﺖ

ﺧﺎرﺟﯽ رﺿﺎﺷﺎه

در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﺑﺤﺚ ،ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد.

 ٤٫١٫١روی ﮐﺎر آﻣﺪن رﺿﺎﺷﺎه

از دوران اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ از  ۱۲۸۵ش ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﺪرت
رﺳﯿﺪن رﺿﺎﺷﺎه در ﺳﺎل  ۱۳۰۴ش اﯾﺮان ﺑﺎ آﺷﻮب،

درﮔﯿﺮی و ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻣﺪت اﯾﺮان

ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ وارد ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ﺷﺪ و ﺟﺰ وﯾﺮاﻧﯽ

ﭼﯿﺰی ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺮدم ﻧﺸﺪ .ﺑﯽﮐﻔﺎﯾﺘﯽ زﻣﺎمداران

ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻣﺮدم اﯾﺮان در ﭘﯽ اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ

و آراﻣﺶ ﺑﺮآﯾﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻨﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪی در

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت اﯾﺮان ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻃﯽ ﮐﺮدن ﭘﻠﻪﻫﺎی

ﺗﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از ﻗﺰاﻗﯽ ﮔﻤﻨﺎم ﺑﻪ ﺷﺎه اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ

ﮔﺮدﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ،ﺑﻪوﯾﮋه
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ،

ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺎرزی در روی ﮐﺎر آﻣﺪن
رﺿﺎﺷﺎه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ،

ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﺴﺖ ﻗﺮارداد  ۱۹۱۹و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﻔﻮذ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ در اﯾﺮان و

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻗﺪرتﻣﻨﺪ ﺗﺤﺖ
ﻧﻔﻮذ آنﻫﺎ در اﯾﺮان ﺑﻮد .درواﻗﻊ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ

ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﺗﺎی ﺳﻮم اﺳﻔﻨﺪ  ۱۲۹۹واﻗﻊ

ﺷﺪ )اﻣﯿﻨﯽ .(۲۶۶ :۱۳۸۸ ،اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﻨﯽ و ﮐﺮوﻧﯿﻦ

ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوﯾﯽ اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ
و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺸﻮﯾﻖﮐﻨﻨﺪه در ﭘﺸﺖ ﮐﻮدﺗﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و

ﻧﻘﺶ زﯾﺎدی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ) .(Ghani, 2001ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد
ﺟﺎن ﻓﻮران »وزارت ﺧﺎرﺟﻪی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻧﻘﺶ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در

اﺑﻮذر ﻋﻤﺮاﻧﯽ .ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻮازﻧﻪی ﻗﻮا در اروﭘﺎ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان در دورهی رﺿﺎﺷﺎه
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ﮐﻮدﺗﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،وﻟﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﭘﺮﺳﻨﻞ

ﺳﻔﺎرتﺧﺎﻧﻪی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در اﯾﺮان در ﺗﺪارک ﮐﻮدﺗﺎ

ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهای داﺷﺘﻪاﻧﺪ« )ﻓﻮران:۱۳۸۳ ،
 .(۳۰۲ﻧﯿﮑﯽ ﮐﺪی ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ »ﻣﺪارک ﮐﺘﺒﯽ ﮐﻪ

ﺑﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ در اﯾﻦ ﮐﻮدﺗﺎ دﻻﻟﺖ
ﮐﻨﺪ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ روﺷﻦ

ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در اﯾﺮان ،ژﻧﺮال
آﯾﺮوﻧﺴﺎﯾﺪ ،اﺑﺘﺪا ﺑﻪ رﺿﺎﺧﺎن ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ

ﻗﺪرت در ﺗﯿﭗ ﻗﺰاق ﮐﻤﮏ و ﺳﭙﺲ او را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
ﮐﻮدﺗﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد« )ﮐﺪی» .(۱۳۸ :۱۳۷۷ ،وﻟﯽ

اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻮدﺗﺎ ﯾﺎ آنﭼﻪ ﮐﻪ رﻫﺒﺮان ﭘﺲ از

ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﻧﻈﺎرت

ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ« )ﮐﺪی .(۱۳۷ :۱۳۸۱ ،در ﻫﺮ ﺻﻮرت
ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ دورهی زﻣﺎﻣﺪاری رﺿﺎﺷﺎه ،ﺷﺎﻫﺪ اوجﮔﯿﺮی

دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎ در اروﭘﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻤﺎﻟﮏ

ﻏﺮﺑﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ،ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ

ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﻗﺮار دادن ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ﮐﻪ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﯽ و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ
ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮑﯽ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

 ٤٫١٫٢رواﺑﻂ رﺿﺎﺷﺎه ﺑﺎ ﺷﻮروی ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻣﻮازﻧﻪ
در اروﭘﺎ

ﭘﺲ از اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ در روﺳﯿﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،رژﯾﻢ ﺟﺪﯾﺪ

ﺿﻤﻦ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻣﭙﺮﺋﺎﻟﯿﺴﺘﯽ رژﯾﻢ

ﺳﺎﺑﻖ ،اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﺮاردادﻫﺎی اﻣﭙﺮﺋﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
رژﯾﻢ ﺳﺎﺑﻖ را ﻣﻠﻐﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان

ﻗﺮارداد  ۱۹۲۱ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ آن اﻣﺘﯿﺎزات رژﯾﻢ

ﺳﺎﺑﻖ در اﯾﺮان ﻟﻐﻮ ﺷﺪ و اﻣﺘﯿﺎزات زﯾﺎدی ﺑﻪ اﯾﺮان داده

ﺷﺪ .ﻗﺮارداد  ۱۹۲۱ﺑﺮای اﯾﺮان اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی داﺷﺖ.
اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای

اﯾﺮان در ﺑﺮ داﺷﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪی ﺑﺮای ﺗﺤﮑﯿﻢ

اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪی اﯾﺮان
ﺑﺪون ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آورد .اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺎﻋﺚ

ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪی  ۱۹۱۹ﻟﻐﻮ ﺷﻮد )اﻟﻤﻮﺗﯽ:۱۳۷۰ ،

 .(۲۳۹ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻗﺮارداد  ۱۹۲۱ﺑﺮ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ

ﻣﻮازﻧﻪی اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻗﺮارداد درﺳﺖ
ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮارداد  ۱۹۱۹ﺑﻮد و ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺗﻌﺎدل را

ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﻌﻘﺎد
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اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻣﻮازﻧﻪ ﻣﻨﻔﯽ
ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺷﺪ )ﺻﻮﻓﯽ.(۳۲۵ :۱۳۸۹ ،

درواﻗﻊ ﺑﻌﺪ از ﻗﺮارداد  ۱۹۲۱ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ

ﺷﻮروی ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪی رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎری
در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺑﻨﯿﻪی اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﺪ.

روسﻫﺎ ﺑﺮ آن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی

اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﯿﺲ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮد ﺑﻪ

ﺗﻮﺳﻌﻪی رواﺑﻂ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺗﺠﺎری ﺑﺎ اﯾﺮان ﻫﻤﺖ

ﮔﻤﺎرﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی
اﯾﺮان ،از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪای ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻏﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ

ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺴﺎزﻧﺪ .روﻧﻖ رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی دو ﮐﺸﻮر

ﺑﻪ ﺣﺪی رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۲۵اﯾﺮان ﺑﺰرگ-ﺗﺮﯾﻦ

ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪهی ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﺷﻮروی در ﻣﯿﺎن
ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺷﺪ .در ﺳﺮاﺳﺮ دﻫﻪی ﺳﻮم ﻗﺮن

ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺷﻮروی در ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان ﻣﻘﺎم اول را

داﺷﺖ ،وﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۲۶و  ۱۹۲۹ﺳﻬﻢ

ﺷﻮروی از ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آﻟﻤﺎن ﮐﻢ
ﺷﺪ )اﻣﯿﻨﯽ .(۲۷۲-۲۷۵ :۱۳۸۸ ،اﯾﺮان در ﻣﺎه ﻣﻪ ۱۹۲۸
رﺳﻤﺎ ً رژﯾﻢ ﮐﺎﭘﯿﺘﻮﻻﺳﯿﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪی دوﻟﺖﻫﺎ
و اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ را ﻟﻐﻮ ﮐﺮد و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ درﺑﺎرهی آزادی

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪی ﮔﻤﺮﮐﯽ ﮔﺬراﻧﺪ .ﺷﻮروی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ

ﮐﺸﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت دوﻟﺖ اﯾﺮان را ﺑﻪ

رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ .در  ۱۱ﻣﺎرس  ۱۹۲۹ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪای

ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و ﺷﻮروی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آزادی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪی
ﮔﻤﺮﮐﯽ اﯾﺮان اﻣﻀﺎ ﺷﺪ )اﻣﯿﻨﯽ.(۲۷۱ :۱۳۸۸ ،

 ٤٫١٫٣ﻣﻮازﻧﻪی ﻗﻮا در اروﭘﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺧﺎرﺟﯽ رﺿﺎﺷﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن

ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد  ۱۹۲۱اﯾﺮان و ﺷﻮروی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ درﺧﺸﺎﻧﯽ

ﺑﺮای دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺷﻮروی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻮد،
ﺧﺼﻮﺻﺎ ً آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﻣﻔﺎد  ۵و  ۶ﻧﺘﻦﻫﺎ ﻣﺠﻮزی

ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در اﯾﺮان ﺑﺮای

روسﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای

اﺳﺘﻘﻼل و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان ﻓﺮاﻫﻢ آورده ﺑﻮد .اﯾﻦ
ﭘﯿﺮوزی دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺷﻮروی ،ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻔﻮذ و اﻋﺘﺒﺎر

ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در اﯾﺮان و ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ

)اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽﻓﺮ و ﻣﻨﻮری .(۱۹ :۱۳۹۵ ،ﭘﺲ از اﻧﻌﻘﺎد

ﻗﺮارداد  ۱۹۱۹ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﯿﺲ ،رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ ﺷﻮروی

اﺑﻮذر ﻋﻤﺮاﻧﯽ .ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻮازﻧﻪی ﻗﻮا در اروﭘﺎ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان در دورهی رﺿﺎﺷﺎه
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و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ زﯾﺎد ﺷﻮرویﻫﺎ از اﯾﻦ

ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﯾﺮان در ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ را ﺻﺮف ﺧﺮﯾﺪ

ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدﻧﺪ )ﻋﺎﺑﺪی اردﮐﺎﻧﯽ و آذرﮐﻤﻨﺪ:۱۳۹۴ ،

)اﻣﯿﻨﯽ .(۲۶۸ :۱۳۸۸ ،از ﺳﺎل  ۱۹۲۸در اﺛﺮ اﻗﺪاﻣﺎت

ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد و آنﻫﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ را
 .(۱۰۵ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺷﻮروی در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی

ﮐﺎﻻﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد و اﯾﻦ ﺑﺮای اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻧﺎﮔﻮار ﺑﻮد

رﺿﺎﺷﺎه ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در

ﺟﺪﯾﺪ ،ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﺨﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرﻓﺖ .ﺑﺎﻧﮏ

ﻣﺒﺎرزات ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ رد ﻗﺮارداد  ۱۹۱۹ﺗﻮﺳﻂ

دوﻟﺖ اﯾﺮان واﮔﺬار ﺷﺪ .ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖﮔﯿﺮی

اﺳﺘﻌﻤﺎری اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در اﯾﺮان ﻓﺮود آﻣﺪ .در رد اﯾﻦ

ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ .ﺧﻂ زﻣﯿﻨﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪی ﺗﻠﮕﺮاف ﻫﻨﺪ و

ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰد .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ

ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ،اوﻟﯿﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ

اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ
ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺰاﯾﺮ ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس

ﻗﺮارداد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ دوﻟﺖ

اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﻪی اﯾﺮاﻧﯽ درآﻣﺪ و در

ﻣﺎرس  ۱۹۲۱و اﺧﺮاج اﻓﺴﺮان اﯾﻦ ﻧﯿﺮو از اﯾﺮان ،ﺧﺮوج

ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮﻫﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ )اﺳﮑﺮﯾﻦ:۱۳۶۳ ،

ﺷﻮروی اﺛﺮﮔﺬار ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺤﻼل ﭘﻠﯿﺲ ﺟﻨﻮب در

ﺧﺼﻮص اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
 .(۱۴۷دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ داﻣﻨﻪی ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد را در اﯾﺮان

ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﻣﺎه ﻣﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل و
ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوﻫﺎی روﺳﯽ از ﺟﻬﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﺎ

را اﻓﺰاﯾﺶ داد .ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﺸﺎران آﻟﻤﺎﻧﯽ در ﻣﺮاﮐﺰی

)اﻣﯿﻨﯽ .(۲۷۰ :۱۳۸۸ ،اﻗﺪام رﺿﺎﺷﺎه ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻟﻐﻮ

ﺟﻨﮕﯽ و رادﯾﻮ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮد )اﺳﮑﺮﯾﻦ:۱۳۶۳ ،

ﻗﺮارداد  ۱۹۲۱اﯾﺮان و ﺷﻮروی ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ

اﻣﺘﯿﺎز ﮐﺎﭘﯿﺘﻮﻻﺳﯿﻮن در ﺳﺎل  ۱۹۲۸،۱۳۰۷ش ،ﻧﯿﺰ

ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﻮروی ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز

ﺑﻮد .اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﻮروی و ﺗﺮس از

اﻋﺘﺮاض ﻧﯿﺮوﻫﺎی داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ،از ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد
ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮد )ﻋﺎﻗﻠﯽ.(۱۰۶ :۱۳۶۹ ،

ﻣﺎﻧﻨﺪ راه آﻫﻦ ،ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺴﺘﯽ ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ
.(۱۵۰

 ٤٫١٫٤ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ و روﺳﯿﻪ از آﻟﻤﺎن و
ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ رواﺑﻂ اﯾﺮان و آﻟﻤﺎن

ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎری اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و روﺳﯿﻪی ﺗﺰاری در

اﯾﺮان ،ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻨﺪ و آن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد ﺗﺄﺛﯿﺮی ﮐﻪ رواﺑﻂ اﯾﺮان ﺑﺎ آﻟﻤﺎن

ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﯾﺠﺎد ﻧﻔﻮذ ﯾﮏ ﻗﺪرت ﺳﻮم در اﯾﺮان .ﻗﺒﻞ

داﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ

و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ اﯾﺮان و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود

در  ،۱۹۳۳اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺿﺎﺷﺎه از دﺳﺖ

رﻗﺎﺑﺖ و ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ و

و ﺗﻮﺳﻌﻪی رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﺑﺎ آﻟﻤﺎن

دوﻟﺖﻣﺮدان ﮐﺸﻮر ﻣﺬﮐﻮر و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻫﻢ دﭼﺎر

در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ رﺿﺎﺷﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ

از آﻧﮑﻪ در روﺳﯿﻪ اﻧﻘﻼب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ رخ دﻫﺪ ،روﺳﯿﻪ

ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻔﺖ

ﯾﮏ ﻗﺪرت ﺳﻮم ﺑﻪ ﺣﻮزهی ﻧﻔﻮذﺷﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ

داده ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدی ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ رﺿﺎﺷﺎه ﺑﻪ آﻟﻤﺎن

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎﻣﻞ اوﺿﺎع در روﺳﯿﻪ ،اﯾﺪهﻫﺎ و آرﻣﺎنﻫﺎی

ﻫﯿﺘﻠﺮی اﺑﻌﺎد وﺳﯿﻊﺗﺮی ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻗﺮارداد

دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺷﺪ .از اﯾﻦ ﭘﺲ دو ﮐﺸﻮر در ﻋﯿﻦ دﺷﻤﻨﯽ

آﻟﻤﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﺪ )ﺻﻮﻓﯽ .(۳۵۳ :۱۳۸۹ ،رﺿﺎﺷﺎه ﮔﻤﺎن

اردﮐﺎﻧﯽ و دﯾﮕﺮان .(۱۴۶ :۱۳۹۰ ،ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ دوﻟﺖ

اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﺷﻮروی ،از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار

اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺎزﺷﮑﺎری ﺑﺎ آﻟﻤﺎن و اﯾﺠﺎد ﯾﮏ

آﻟﻤﺎن رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻬﺎد و آﻟﻤﺎن در آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎی

ﻣﺮزﻫﺎی روﺳﯿﻪ ﺷﻮروی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از

دارﺳﯽ ﺑﺎ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در  ۱۹۳۲ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ

ﺑﺎﻫﻢ ،ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ )ﻋﺎﺑﺪی

ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎ ﺟﻠﺐ دوﺳﺘﯽ آﻟﻤﺎن ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ

ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در روﺳﯿﻪ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻮد،

ﺷﻮد .ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﻫﯿﺘﻠﺮ در آﻟﻤﺎن رواﺑﻂ اﯾﺮان و

ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﯾﺎ »ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ« در ﻃﻮل

ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺿﺎﺷﺎه ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﯾﮏ ﺗﺠﺎری

ﮔﺴﺘﺮش ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ.

اﯾﺮان درآﻣﺪ .رﺿﺎﺷﺎه ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ارز ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺳﻬﻢ

ﺗﻤﺎﯾﻞ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ در آﻟﻤﺎن ﯾﮏ رژﯾﻢ ﺿﺪ

اﺑﻮذر ﻋﻤﺮاﻧﯽ .ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻮازﻧﻪی ﻗﻮا در اروﭘﺎ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان در دورهی رﺿﺎﺷﺎه
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ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ روی ﮐﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﭘﯿﺮوزی

»ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺪرت ﺳﻮم« ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻼوه اﻣﯿﺪ اﻧﮕﻠﯿﺲ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت

اوﻟﯿﻦ ﺗﻤﺎس ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر در روز اﺷﻐﺎل

اروﭘﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪی اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺳﺒﺐ

ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد )ازﻏﻨﺪی:۱۳۸۶ ،

ﻫﯿﺘﻠﺮ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﻟﻤﺎن ﺷﺪ )وﻟﯽزاده.(۲۵۳ :۱۳۸۵ ،

ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی آﻟﻤﺎن ،اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺴﮑﻮ و ﺑﺮﻟﯿﻦ در

ﻧﺰدﯾﮑﯽ

ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﺷﻮروی

ﺑﻪ

اﻧﮕﻠﯿﺲ

ﺷﻮد

)ﻋﺎﺑﺪیاردﮐﺎﻧﯽ و دﯾﮕﺮان .(۱۵۸ :۱۳۹۰ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ

ﺷﻮروی ﻫﻢ از ﻧﻔﻮذ آﻟﻤﺎن در اﯾﺮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ

ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺗﻠﮕﺮاف رﺿﺎﺷﺎه از رﺋﯿﺲ

 .(۱۳۲ﺑﻌﺪ از ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻣﺴﺘﺸﺎران اﻗﺘﺼﺎدی اﻣﺮﯾﮑﺎ در

اﯾﺮان ،دوﻟﺖﻣﺮدان اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ آﻟﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ )رﻓﯿﻊ و
ﻋﺒﺎسزاده .(۱۱۸ :۱۳۹۷ ،ﻧﮕﺮش رﺿﺎﺷﺎه ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﺑﻪ

ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺳﻠﻄﻪی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﮑﺎﻫﺪ

ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺤﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ دو

اﯾﺮان آن ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻘﻮﯾﺖ و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﭘﺎﯾﮕﺎه و

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﮋاد آرﯾﺎﯾﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و

)ﺻﻮﻓﯽ .(۳۵۹ :۱۳۸۹ ،ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺮ

ﺟﺎﯾﮕﺎه آﻟﻤﺎن در اﯾﺮان را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد .از ﻧﻈﺮ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ

ﺣﻀﻮر آﻟﻤﺎن ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻔﻮذ
روسﻫﺎ در اﯾﺮان ﺑﻮد .از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ

ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ آﻟﻤﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺮای
ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﺧﻮد در اﯾﺮان ﻧﻤﺎﯾﺪ )وﻟﯽزاده:۱۳۸۵ ،

 .(۲۵۳در ﻧﺘﯿﺠﻪی اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ آﻟﻤﺎن

در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺿﺮر دول ﺷﻮروی و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﮔﺴﺘﺮش
ﯾﺎﻓﺖ.

 ٤٫١٫٥ﺗﻼش رﺿﺎﺷﺎه ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن ﭘﺎی ﻧﯿﺮوی
ﺳﻮم ﺑﻪ اﯾﺮان

ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری و ﻓﺸﺎرﻫﺎ و دﺧﺎﻟﺖﻫﺎی

ﻣﺴﺘﻤﺮ روس و اﻧﮕﻠﯿﺲ در اﯾﺮان ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ

رﺿﺎﺷﺎه در ﺻﺪد ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﯾﮏ ﻗﺪرت ﯾﺎ ﻧﯿﺮوی ﺳﻮم
در اﯾﺮان ﺑﺮآﯾﺪ .در راﺳﺘﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﯿﺮوی ﺳﻮم ،در

آذر  ۱۳۰۴ﮐﻪ رﺿﺎﺷﺎه ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ ،در ﺳﯿﺎﺳﺖ

ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﻘﺮار اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ و

اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﻮد .دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ

ﻫﻤﺴﺎﯾﻪی اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد.
ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻟﻤﺎن در ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ رﺿﺎﺷﺎه ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد.

آﻏﺎز راﺑﻄﻪی اﯾﺮان و آﻟﻤﺎن در زﻣﺎن رﺿﺎﺷﺎه ﺑﺮ

اﺳﺎس ﺧﻮاﺳﺖ و ﺗﻮﺻﯿﻪی اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ در

آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﻧﯿﺰ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از

ﺧﻄﺮ ﺣﻤﻠﻪی آﻟﻤﺎن و ﺷﻮروی ﺑﻪ اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ و

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ﻫﺮ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر

ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان

اﺟﺎزه داد ﮐﻪ ﮐﻤﺎﮐﺎن رواﺑﻂ ﺧﻮد را ﺑﺎ آﻟﻤﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ
دﻫﺪ و ﺣﺘﯽ اﺟﺎزهی ﺣﻤﻞ ﻣﺤﻤﻮﻻت ﺗﺠﺎری و ﺣﺘﯽ

ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ اﯾﺮان را از ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺘﺼﺮﻓﺎت

ﺧﻮد ﺻﺎدر ﮐﺮد )اﻣﯿﻨﯽ .(۲۷۶ :۱۳۸۸ ،ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ اﯾﺮان

و آﻟﻤﺎن در  ۳۰اﮐﺘﺒﺮ  ۱۹۳۵ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﺗﻮﺳﻌﻪی

رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﻔﻮذ

ﺗﺠﺎری و اﻗﺘﺼﺎدی آﻟﻤﺎن در اﯾﺮان ،ﺑﻪﻫﯿﭻ وﺟﻪ در

ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺖ ،وﻟﯽ ﮐﻢﮐﻢ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻮض ﺷﺪ )ﻋﺎﺑﺪی

اردﮐﺎﻧﯽ و دﯾﮕﺮان.(۱۵۹ :۱۳۹۰ ،

ﺑﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺰار و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﻮاﻧﻊ دﯾﮕﺮ،

از  ۱۹۳۵ﺗﺎ  ۱۹۴۰ﺻﺎدرات آﻟﻤﺎن ﺑﻪ اﯾﺮان  ۵ﺑﺮاﺑﺮ

ﻣﺴﺘﺸﺎران آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺑﻬﻨﻮد،

ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان ﮔﺮدﯾﺪ .ﺻﺪﻫﺎ ﻣﻬﻨﺪس و ﮐﺎرﺷﻨﺎس

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ

از

ﺷﺪ و آﻟﻤﺎن ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﻮاد ﺧﺎم

ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﺟﺪﯾﺪی

ﺑﺮای

اﺳﺘﻔﺎده

 .(۳۶ :۱۳۷۷در اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺬﮐﻮر ،ﻻﯾﺤﻪی

آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام دوﻟﺖ اﯾﺮان درآﻣﺪﻧﺪ .در ۱۹۳۸

اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺴﺘﺸﺎران ﻣﺎﻟﯿﻪ از آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﻗﻮام

ﺧﻂ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻫﺎﻣﺒﻮرگ -ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ داﯾﺮ ﺷﺪ

ﻣﺴﺘﺸﺎران ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﭙﺲ ﻣﺴﺘﺸﺎران ﻧﻈﺎﻣﯽ وارد

)ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻣﻬﺪوی.(۳۹۸ :۱۳۸۶ ،

ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ و

اﯾﺮان ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان ،ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان را در ﺳﺎلﻫﺎی دوران ﺟﻨﮓ
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ﺗﻠﮕﺮاف رﺿﺎﺷﺎه ﺑﻪ روزوﻟﺖ در  ۳ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۳۲۰ﻋﻤﻼ ً

و ﺧﻂ ﻫﻮاﯾﯽ ﺗﻬﺮان – ﺑﺮﻟﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﻓﺘﺎﻧﺰا ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ

آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ در اﯾﺠﺎد و ﺑﻨﺎی ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎ ،راهآﻫﻦ

ﺳﺮاﺳﺮی

اﯾﺮان،

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی

اﺑﻮذر ﻋﻤﺮاﻧﯽ .ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻮازﻧﻪی ﻗﻮا در اروﭘﺎ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان در دورهی رﺿﺎﺷﺎه

اﺳﻠﺤﻪﺳﺎزی

و

دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
Journal of Politics and International Relations

ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﻘﺶ درﺟﻪی اول را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه

داﺷﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎﯾﻞ رﺿﺎﺷﺎه ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﻧﺎزی در آﺧﺮﯾﻦ

ﺳﺎلﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .در ﺳﺎل ۱۳۱۶

دوره  .۵ﺷﻤﺎره  .۱۰ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  .1400ﺻﻔﺤﺎت  ۱۴۳ﺗﺎ .۱۵۹

 ٤٫٢٫١ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﯿﻤﺎن ﻋﺪم ﺗﺠﺎوز ﺷﻮروی و آﻟﻤﺎن
ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان

ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻏﺮب ﺑﺮ ﺷﻮروی ﺑﻪوﯾﮋه از ﺟﺎﻧﺐ اﻧﮕﻠﯿﺲ،

دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﺿﺪ ﺷﻮروی ﺳﻌﺪآﺑﺎد ﭘﯿﻮﺳﺖ.

ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آن ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻇﻬﻮر ﻫﯿﺘﻠﺮ در ﺳﺎل

اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﺎ

ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ و ﺣﺘﯽ ﺗﻼش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮ

در ﺳﺎل  ۱۳۱۷از اﻣﻀﺎی ﻗﺮارداد ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﻮروی

ﺳﻬﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۴۱درﺻﺪ در ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان،

 ،۱۹۳۳ﻣﻘﺎﻣﺎت آن ﮐﺸﻮر ،ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﻣﺎﻧﺪن از درﮔﯿﺮی

ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ،ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺆدت ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ.

در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﻘﺎم اول را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺳﻬﻢ

اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﻧﺸﺪن اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ ،اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ

.(۶۸ :۱۳۷۷

آﻟﻤﺎن ﻧﺎزی در اوت  ۱۹۳۹ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ

ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۲۰ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۴۵درﺻﺪ رﺳﯿﺪ )ﻣﺮادی،

ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ آﻟﻤﺎن روی آورد .ﭘﯿﻤﺎن دوﺳﺘﯽ ﺷﻮروی ﺑﺎ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دورهی رﺿﺎﺷﺎه ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﻼﻧﯽ در

ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﻔﻮذ دو ﮐﺸﻮر

زﻣﯿﻨﻪی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و آﻟﻤﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﺧﺮﯾﺪ

ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت و اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ در دورهی ﭘﻬﻠﻮی
اول ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ

ﺳﺎﯾﺮ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺑﺮوز ﺗﻨﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ

ﮐﺸﻮر ،اﯾﻦ روﻧﺪ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻗﺮار

ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ )دﻟﻔﺎﻧﯽ .(۹۲ :۱۳۷۸ ،دوﻟﺖ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ

ﻣﺘﺤﺪ آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﮔﺮانﺑﻬﺎﯾﯽ
در ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﻧﻤﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪی آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ،دوﻟﺖ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ

اﯾﺮان ﻓﺮوﺧﺖ و ﻣﻠﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ آﻣﻮزش

دﯾﺪﻧﺪ .ﺑﺮای اوﻟﯿﻦﺑﺎر اﯾﺮان دارای ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺪود
درﯾﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ رواﺑﻂ

ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ دوﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻮر ﺑﺮﻟﻦ -رم را ﺑﻪ

وﺟﻮد آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺷﯽ از ﻃﺮف ﺷﻮروی و

اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽﺷﺪ )ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻣﻬﺪوی:۱۳۸۶ ،
.(۳۹۸

ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺮارداد ﻣﺬﮐﻮر ،ﺷﻮروی را
رﺳﻤﺎ ً ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ آﻟﻤﺎن ﺳﻮق داد .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ

ﻣﯿﺎن دو ﮐﺸﻮر ،آﺛﺎری در ﻣﻮرد اﯾﺮان داﺷﺖ .ﻫﻤﮑﺎری

وﺳﯿﻊ آﻟﻤﺎن و ﺷﻮروی ،ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی زﯾﺎدی را در
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ

ﺣﻤﻠﻪی ﺷﻮروی و ﺣﺘﯽ آﻟﻤﺎن ﺑﻪ اﯾﺮان ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ.

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻧﮕﻠﯿﺲ درﺑﺎرهی ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮﯾﺐاﻟﻮﻗﻮع ﺷﻮروی

ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ اﯾﺮان و ﺗﻼش روسﻫﺎ ﺑﺮای
ﮐﺴﺐ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ در اﯾﺮان ،ﺑﺮ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت

اﯾﺮاﻧﯽ داﻣﻦ ﻣﯽزد .از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ اﻣﻀﺎی اﯾﻦ ﻗﺮارداد
ﻋﺪم ﺗﺠﺎوز ،ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﺷﻮروی در ﻗﺒﺎل آﻟﻤﺎن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ

و ﺛﺒﺎت ﻻزم را ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺷﻮروی ﺑﺎ

آﻟﻤﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﭘﺎﯾﮕﺎه

ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را در ﺷﺌﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان ﺑﻪوﯾﮋه در ﻋﺮﺻﻪی

اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻮروی ﮐﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ را

دﺷﻤﻦ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﺳﻌﯽ داﺷﺖ ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ

ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎﻻﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﺮان،

 ٤٫٢ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن

ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﺪ )زرﮔﺮ .(۳۶۲ :۱۳۷۲ ،ﺑﺎ ﺷﺮوع

در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم اﯾﺮان ﺧﻮد را ﺑﯽﻃﺮف اﻋﻼم

اﯾﺮان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد و ﮐﺸﺘﯽ ﺣﺎﻣﻞ ﻗﺴﻤﺘﯽ از وﺳﺎﯾﻞ

ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ رﺿﺎﺷﺎه

ﻧﻤﻮد .ﺷﻮروی ﻫﻢ اﺑﺘﺪا ﭘﯿﻤﺎن ﻋﺪم ﺗﺠﺎوز ﺑﺎ آﻟﻤﺎن

اﻣﻀﺎ ﮐﺮد و ﻣﺪﺗﯽ از ﺟﻨﮓ دور ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪی
آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﻮروی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد.

ﺟﻨﮓ اﻧﮕﻠﯿﺲ از ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ از راه درﯾﺎ ﺑﻪ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪی ذوبآﻫﻦ اﯾﺮان را ﮐﻪ از ﻫﺎﻣﺒﻮرگ ﺣﻤﻞ

ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﻣﺼﺎدره ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ
اﻗﺪاﻣﺎت ،دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﻮروی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ

اﺟﺎزه دﻫﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ از راه آن ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﯾﺮان

ﺣﻤﻞ ﮔﺮدد .روسﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و در
ﭘﯽ آن و ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪای ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ

ﺧﺼﻮص ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎل
اﺑﻮذر ﻋﻤﺮاﻧﯽ .ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻮازﻧﻪی ﻗﻮا در اروﭘﺎ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان در دورهی رﺿﺎﺷﺎه
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دوره  .۵ﺷﻤﺎره  .۱۰ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  .1400ﺻﻔﺤﺎت  ۱۴۳ﺗﺎ .۱۵۹

ﺻﺎدرات آﻟﻤﺎن از راه ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘﯽ ﺷﻮروی ﺑﻪ اﯾﺮان

ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺑﻪوﯾﮋه در ﻗﺒﺎل اﯾﺮان ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ

ﻣﯽرﺳﯿﺪ .در ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ﻫﯿﺘﻠﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﺑﺘﺪا

ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ

ﺑﻠﮋﯾﮏ ،ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ را از ﭘﺎی درآورد و ﺑﺎ

ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ-وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺸﻐﻮل

ﻟﻬﺴﺘﺎن و ﺳﭙﺲ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ داﻧﻤﺎرک ،ﻧﺮوژ ،ﻫﻠﻨﺪ،
ﮐﻤﮏ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎی ﻣﻮﺳﻮﻟﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎک اروﭘﺎ ﻣﺴﻠﻂ

ﺷﻮد )ﻣﺪﻧﯽ.(۷ :۱۳۶۸ ،

در اﯾﺮان اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ در ﻣﻼﻗﺎت

ﻫﯿﺘﻠﺮ و ﻣﻮﻟﻮﺗﻮف در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ دو

دوﻟﺖ درﺑﺎرهی اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ و ﺳﺎزش رﺳﯿﺪه و
ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ اﺗﺨﺎذ ﮐﺮدهاﻧﺪ؟ ﺗﺼﻮر اﯾﺮاﻧﯿﺎن آن ﺑﻮد ﮐﻪ

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪی
ﻧﻔﻮذ ﺷﻮروی از ﺳﻮی آﻟﻤﺎن ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه

آﻟﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوی ﺳﻮم ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد و در
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻨﺎر زده ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ اﺟﺎزه
داده ﺷﺪ از راهﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﯾﺮان و ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت آن

ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻮروی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ

ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﺖ رﺿﺎﺷﺎه ﺑﺎ ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ

آﻟﻤﺎن و ﺗﺼﻮرش ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻏﻠﺒﻪ ﻫﯿﺘﻠﺮ ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ،

اﯾﺮان اﺷﻐﺎل ﺷﺪ )ﻋﺎﺑﺪیاردﮐﺎﻧﯽ و دﯾﮕﺮان:۱۳۹۰ ،

.(۱۴۷-۱۴۶

در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم روسﻫﺎ اﺣﺘﯿﺎج ﻣﺒﺮﻣﯽ ﺑﻪ اﺳﻠﺤﻪ و

ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﯽ و

ﻣﻬﻤﺎت و دارو داﺷﺘﻨﺪ .اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .در اواﯾﻞ  ۱۹۴۰ﺣﺘﯽ وزﯾﺮ ﺟﻨﮓ اﯾﺮان ﺑﻪ

ﻓﺎرس و ﺳﺮﺣﺪ ﺷﻮروی را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ

ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺷﻮروی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺷﻮروی ﯾﮏ اﻗﺪام

ﻣﺸﺘﺮک ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ
اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم وزﯾﺮ

ﻣﺨﺘﺎر اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﺗﻬﺮان اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ

ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد و ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺟﻮاب دﻫﯿﻢ )ذوﻗﯽ.(۲۳ :۱۳۶۷ ،

 ٤٫٢٫٢ﺣﻤﻠﻪی آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﻮروی و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان

ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ از ﻗﺮارداد اوت  ،۱۹۳۹ﻣﺮداد  ۱۳۱۸ﻣﯿﺎن

آﻟﻤﺎن و ﺷﻮروی ،اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ از ﺗﺼﻤﯿﻢ آﻟﻤﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ

ﺗﻘﺪﯾﻢ اﯾﺮان ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﺮاﺳﯿﻤﻪ ﺑﻪ

ﻃﺮف اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﻗﺖ
ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ داﺷﺖ و

ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﻠﻪی ﻫﯿﺘﻠﺮ ﺑﻪ ﺷﻮروی ﺷﻮق و اﺷﺘﯿﺎق در

ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺮوز ﮐﺮد ،از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﮐﻪ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﺎر
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﻤﺎم اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻦ

ﺻﻮرت رواﺑﻂ ﺣﺴﻨﻪ ﻣﯿﺎن دو ﮐﺸﻮر از ﻧﻮ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن

اﻓﺘﺎد )ﯾﺎرﺷﺎﻃﺮ .(۱۸۴ :۱۳۸۴ ،ﺣﻤﻠﻪی آﻟﻤﺎن ﺑﻪ

ﺷﻮروی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ دو دﺷﻤﻦ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ
ﺷﻮروی و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﺑﻪ دو دوﺳﺖ ﻣﺒﺪل ﮔﺮدﻧﺪ و از

ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ وارد ﺟﻨﮓ

ﮔﺮدد .ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻤﮑﺎری اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﺷﻮروی در
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ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺪه ﺧﻄﻮط ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﻠﯿﺞ

ﻣﻬﻤﺎت و وﺳﺎﯾﻞ ﺟﻨﮕﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﻮروی را ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ
روﺳﯿﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪای در ۱۲

ژوﺋﯿﻪ  ۱۹۴۱ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ دوﻟﺘﯿﻦ
ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اوﻻ ً ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺬاﮐﺮات ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای

ﺑﺮای ﻣﺘﺎرﮐﻪی ﺟﻨﮓ ﺑﺎ دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ﺑﺪون ﺟﻠﺐ
رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺛﺎﻧﯿﺎ ً ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﻤﮏ

ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻻزم را در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .آﻧﮕﺎه ﻣﺴﺄﻟﻪ رﺳﺎﻧﺪن اﺳﻠﺤﻪ و ﻣﻬﻤﺎت ﺑﻪ

ﺟﺒﻬﻪی روﺳﯿﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .اﻧﮕﻠﯿﺲ راه اﯾﺮان را

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد و در  ۱۷ژوﺋﯿﻪ در ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان

ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻧﮕﻠﯿﺲ و روﺳﯿﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ.
در اﯾﻦ زﻣﺎن رﺿﺎﺷﺎه ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آنﻫﺎ

ﻧﺪﻫﺪ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺘﯿﻦدﻓﺘﺮی را ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮدهی آﻟﻤﺎن
ﺑﻮد از ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی ﺑﺮﮐﻨﺎر و ﻋﻠﯽ ﻣﻨﺼﻮر را ﮐﻪ ﺑﻪ

ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری ﺷﻬﺮت داﺷﺖ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﮐﺮد .ﺿﻤﻨﺎ ً
ورود ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ آﻟﻤﺎن را ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده

و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎی ﻣﻘﯿﻢ اﯾﺮان را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت
دﻗﯿﻖ ﻗﺮار داده ﺑﻮد ،اﻣﺎ در  ۱۸ژوﺋﯿﻪ  ۱۹۴۱دوﻟﺖﻫﺎی

ﺷﻮروی و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان
ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﺿﻤﻦ آن از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ
در اﯾﺮان اﻇﻬﺎر ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮده و اﺧﺮاج آﻧﺎن را درﺧﻮاﺳﺖ

ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ رﺿﺎﺷﺎه ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ

اﺑﻮذر ﻋﻤﺮاﻧﯽ .ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻮازﻧﻪی ﻗﻮا در اروﭘﺎ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان در دورهی رﺿﺎﺷﺎه

دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
Journal of Politics and International Relations

)ﻫﻮﺷﻨﮓﻣﻬﺪوی .(۴۰۳ :۱۳۸۶ ،در  ۱۶اوت ۱۹۴۱،۲۵

دوره  .۵ﺷﻤﺎره  .۱۰ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  .1400ﺻﻔﺤﺎت  ۱۴۳ﺗﺎ .۱۵۹

ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ اﻟﺘﯿﻤﺎﺗﻮم دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ  ۴۸ﺳﺎﻋﺖ اﮔﺮ اﺗﺒﺎع

ﻣﺮداد  ،۱۳۲۰ﺳﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان رﺳﯿﺪ .دو

آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی آنﻫﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ را

اﻟﺘﯿﻤﺎﺗﻮم داﺷﺖ ،ﯾﺎدداﺷﺖ ﺳﻮم از ﻃﺮف دوﻟﺖ

اﻟﺘﯿﻤﺎﺗﻮم ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ ﻧﺪاد در  ۱۶ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ۲۵ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر،

ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﻮد )ﯾﺎرﺷﺎﻃﺮ.(۱۸۴ :۱۳۸۴ ،

ﺗﻬﺮان ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .رﺿﺎﺷﺎه ﻧﺎﭼﺎر در ﻫﻤﺎن روز ﺑﻪ

ﯾﺎدداﺷﺖ از ﻃﺮف ﺷﻮروی و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ

آﻟﻤﺎن و ﺣﺎوی ﭘﯿﻐﺎم ﻫﯿﺘﻠﺮ ﺑﻪ رﺿﺎﺷﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ وی را

رﺿﺎﺷﺎه ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻗﺮار

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺳﯿﺎﺳﺖ دﻓﻊاﻟﻮﻗﺖ و ﺣﻔﻆ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد
را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺮوز زﻣﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﻨﮓ

اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻮن رﺿﺎﺷﺎه ﺑﺎز ﺟﻮاب ﺻﺮﯾﺤﯽ ﺑﻪ

ﻗﻮای ﺷﻮروی و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن از ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺳﻮی
ﻧﻔﻊ وﻟﯿﻌﻬﺪش ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ از ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺘﻌﻔﺎ داد

)ﻫﻮﺷﻨﮓﻣﻬﺪوی .(۴۰۶-۴۰۹ :۱۳۸۶ ،در آن ﻣﻘﻄﻊ
دوﻟﺖ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﺎه ﻋﻤﻼ ً ﻗﺪرت و اﺧﺘﯿﺎری ﺑﺮای

روﺷﻦ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﭘﺎﺳﺦ دوم ﺑﻪ ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ

ﺗﺄﯾﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ

ﺗﮑﻨﺴﯿﻦﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ زودی ﻧﻤﯽﺗﻮان

و ﻧﻈﺮ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و روﺳﯿﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.

ﻫﻤﺎن ﺟﻮاﺑﯿﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان ﺑﻪ

ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮد و اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن اﻧﺪک

و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮﻧﺪ را ﺗﮑﺮار ﮐﺮد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﺮان در روز ۲۵

رﺿﺎﺷﺎه ﻧﯿﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ رأی

 ٥ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی

اوت از ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﻮروی

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻣﻮازﻧﻪی ﻗﺪرت ،ﮐﺸﻮری ﮐﻪ

دﺳﺘﻮر ﺗﺮک ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ روز ﺻﺎدر ﺷﺪ.

ﻣﻮازﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﺧﻮدﮐﺎر ﺳﺎﯾﺮ

و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )ﺑﺰرﮔﻤﻬﺮی.(۵۲۵ :۱۳۸۵ ،

در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﻠﻪی ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ دو ﻣﺘﻔﻖ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ،رﺿﺎﺷﺎه

ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺳﻔﺮای اﯾﺮان در ﻣﺴﮑﻮ و ﻟﻨﺪن

از دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮد ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ را

ﺑﯽدرﻧﮓ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ او وارد ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺪاﻧﺪ .رﺿﺎﺷﺎه،
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻓﺮوﻏﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻮد،

ﺑﻪﺟﺎی ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی ﮔﻤﺎﺷﺖ و ﺑﻪ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وی ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪی واﺣﺪﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ دﺳﺘﻮر ﺗﺮک

ﻣﻘﺎوﻣﺖ داد .در ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ وی دوﻟﺘﯿﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی ﺧﻮد

را ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﺑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ :ﺗﺮک ﻣﻘﺎوﻣﺖ و
ﺗﺨﻠﯿﻪی واﺣﺪﻫﺎی ارﺗﺶ اﯾﺮان از ﮐﻠﯿﻪی ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ از

ﻃﺮف ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ اﺷﻐﺎل ﺷﺪه ،اﺧﺮاج ﮐﻠﯿﻪی اﺗﺒﺎع آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی اﻋﻀﺎی ﺳﻔﺎرت و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس

آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﺗﻌﻬﺪ در ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﺳﻠﺤﻪ و

ﻣﻬﻤﺎت و ادوات ﺟﻨﮕﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺮان ﺑﻪ روﺳﯿﻪ.
ﻫﻨﻮز دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺪاده ﺑﻮد ﮐﻪ

ﺳﻔﺮای دو دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺧﺮاج اﺗﺒﺎع آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ

آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﻮای ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ را ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪﻧﺪ .رﺿﺎﺷﺎه

ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﺑﻮد ،ﻧﺸﺪ و ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.

ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ در وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺮﻫﻢ زدن
دوﻟﺖﻫﺎ روﺑﻪرو ﺷﺪه و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻮازﻧﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ

ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ از اﺑﺘﺪای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻮازﻧﻪ در ۱۶۴۸

ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ از ﺑﺪو ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺗﻮازن ﻗﺪرت در

اﯾﻦ ﻗﺎره ﺳﻌﯽ در ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ در اروﭘﺎ و اﻧﺘﻘﺎل

ﻣﺨﺎﺻﻤﺎت ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻗﺎره را داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ

اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺳﺎﯾﺮ دوﻟﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ

ﻣﯿﺎن اﯾﺮان از دورهی ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻪ ﺑﻌﺪ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﺤﻮﻻت
و رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻣﻮازﻧﻪی

ﻗﺪرت ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را

اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و روﺳﯿﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ

ﻣﺴﺘﻌﻤﺮهی ﺑﺎ ارزش ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺮای
ﺣﻔﻆ آن ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺣﺎﺋﻠﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ

دور ﻫﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،روﺳﯿﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آبﻫﺎی

ﮔﺮم ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺳﻮدای دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان را داﺷﺖ
و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮای دور ﮐﺮدن

ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ از ﻣﺮزﻫﺎی ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﻨﺎﻓﺎت

داﺷﺖ .در ﻃﻮل دورهی ﻗﺎﺟﺎر اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺎس

ﺗﺤﻮﻻت اﯾﺮان را در ﭘﯽ داﺷﺖ .ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺳﻠﻄﻨﺖ

ﭘﻬﻠﻮی ،رﺿﺎﺷﺎه ﺳﻌﯽ ﮐﺮد از ﺑﺎر ﻣﺪاﺧﻼت ﺧﺎرﺟﯽ
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ﮐﺎﺳﺘﻪ ،ﺗﺎ ﺣﺪودی اﺳﺘﻘﻼل داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ را ﺣﻔﻆ

ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪ .ﺷﺎه ﺟﻮان و دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی

ﻧﯿﺮوی ﺳﻮم ﺑﻪ اﯾﺮان اﻧﺠﺎم داد .وﻟﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ

ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ وارد ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﻫﯿﺘﻠﺮی

ﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﺗﻼشﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن ﭘﺎی

رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪی ﮐﻪ در اروﭘﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻋﻤﻼ ً

اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮد .رﺿﺎﺷﺎه در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺳﭙﺲ

ﺑﻪ آﻟﻤﺎن روی آورد .ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول رﻗﺎﺑﺖ
روس و اﻧﮕﻠﯿﺲ در اﯾﺮان ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﮐﺸﻮر

از ﺣﻀﻮر آﻟﻤﺎن در اﯾﺮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﻤﯿﻖ و ﮔﺴﺘﺮش راﺑﻄﻪی اﯾﺮان ﺑﺎ آﻟﻤﺎن ﺑﻪ

ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ﻗﺒﺎل ﺟﻨﮓ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﻒ

اﻋﻼن ﺟﻨﮓ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد در

ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ،از دوره ﻗﺎﺟﺎر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دورهی
رﺿﺎﺷﺎه ،اﯾﺮان ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﻧﻔﻮذ ﻣﺪاﺧﻼت
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮازﻧﻪی ﻗﻮا

در اروﭘﺎ و اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﺮان داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،دوﻟﺖﻫﺎی
وﻗﺖ ﻋﻤﻼ ً ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ

ﺿﺮر اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﺷﻮروی ﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﺑﺎ

ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ .رﺿﺎﺷﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ رﻏﻢ داﻋﯿﻪ و ﺗﻼﺷﯽ ﮐﻪ

ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ

ﺗﺎرﯾﺦ و ﺧﺮدﻣﻨﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ

دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ

ﻋﻠﯿﻪ آﻟﻤﺎن ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن رﺿﺎﺷﺎه ﮐﻪ

ﻋﻼﻗﻪی ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺣﻔﻆ رواﺑﻂ ﺑﺎ آﻟﻤﺎن داﺷﺖ در

داﺷﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دﭼﺎر ﺷﺪ .وﻟﯽ ﻋﺒﺮت از

ﻓﻼﮐﺖﺑﺎری را ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ رﺿﺎﺷﺎه ﺑﻪ ﺑﺎر
آورد ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران

ﻣﺤﻀﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،زﯾﺮا دو ﮐﺸﻮر روس و اﻧﮕﻠﯿﺲ

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ دراﯾﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ

آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ در اﯾﺮان ﮐﺮدﻧﺪ ،و از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ داﺷﺘﻪ

اﯾﺮان را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ﮐﺸﻮر در ﺻﻮرت ﺣﻀﻮر
ﺑﺮﺗﺮی آﻟﻤﺎن در ﺟﻨﮓ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﻮد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ

اﺷﻐﺎل اﯾﺮان از ﺳﻮی اﻧﮕﻠﯿﺲ و روﺳﯿﻪ ،رﺿﺎﺷﺎه ﺑﻪ
ﻧﻔﻊ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﺎه از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﮐﺮد و

ﮐﻪ ﭼﺮاغ راه آﯾﻨﺪه اﺳﺖ ،از ﮔﺬﺷﺘﻪ درس ﮔﺮﻓﺘﻪ و

ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﺸﻒ ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺎزی و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻗﺪرتﻫﺎی

ﺑﺰرگ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺿﺎﻣﻦ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ
داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ،و ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺷﻮد.

ﻣﻨﺎﺑﻊ
 ٥٫١ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ

اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽﻓﺮ ،ﻃﺎﻫﺮه و ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﻣﻨﻮری )» (۱۳۹۵ﻋﺼﺮ

رﺿﺎﺷﺎه ﭘﻬﻠﻮی و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﻌﺎدﻻت ﭘﯿﺸﯿﻦ در

ﺗﺎرﯾﺦ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان« ،ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪی

ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺳﺎل ﯾﺎزدﻫﻢ ،ﺷﻤﺎرهی :۳۳
.۳۲-۷

اﺣﻤﺪی ،ﻋﻠﯽ و ﻣﺤﻤﺪ زارع )» (۱۳۹۰ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ رواﺑﻂ
اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭼﯿﻦ در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﺌﻮری ﺗﻮازن ﻗﻮا«،

رهﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ،ﺳﺎل دوم ،ﺷﻤﺎرهی
.۱۰۴-۸۳ :۴

ازﻏﻨﺪی ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ) (۱۳۸۶رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان دوﻟﺖ
دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه ،ﺗﻬﺮان :ﻗﻮﻣﺲ.

اﺳﮑﺮﯾﻦ ،ﮐﻼرن ﻣﻮر ) (۱۳۶۳ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ در اﯾﺮان،
ﺗﺮﺟﻤﻪی

ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ

ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت.

اﻟﻤﻮﺗﯽ ،ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ) (۱۳۷۰ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان ،ﺗﻬﺮان :ﭼﺎﭘﺨﺶ.

اﻣﯿﻨﯽ ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ) (۱۳۸۸ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﻻت و رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ
اﯾﺮان از ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ ﺗﺎ ﺳﻘﻮط رﺿﺎﺷﺎه ،ﺗﻬﺮان:

ﭼﺎپ آﯾﻨﺪه.

ﺑﺮﺷﺘﯿﻦ ،ﺳﺮژ ،ﻣﯿﻠﺰا ،ﭘﯽﯾﺮ ) (۱۳۷۰ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ،

ﺟﻨﮓ و ﺑﺎزﺳﺎزی  ،۱۹۳۹-۱۹۵۳ﺗﺮﺟﻤﻪی

اﻣﺎنﷲ ﺗﺮﺟﻤﺎن ،ﻣﺸﻬﺪ :آﺳﺘﺎن ﻗﺪس
رﺿﻮی.
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ﺑﺰرﮔﻤﻬﺮی ،ﻣﺠﯿﺪ ) (۱۳۸۵ﺗﺎرﯾﺦ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ

اﯾﺮان در دورهی رﺿﺎﺷﺎه« ،داﻧﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ،

ﺑﻬﺰادی ،ﺣﻤﯿﺪ ) (۱۳۶۷اﺻﻮل رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و

ﻋﺎﻗﻠﯽ ،ﺑﺎﻗﺮ ) (۱۳۶۹داور و ﻋﺪﻟﯿﻪ ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات

ﺑﻬﻨﻮد ،ﻣﺴﻌﻮد ) (۱۳۷۷از ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎء ﺗﺎ ﺑﺨﺘﯿﺎر،

ﻓﻮران ،ﺟﺎن ) (۱۳۸۳ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﮑﻨﻨﺪه ،ﺗﺮﺟﻤﻪی

ﻣﺮادی ،ﻓﺮﯾﺪ ) (۱۳۷۷ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﺮاغ راه آﯾﻨﺪه اﺳﺖ،

ﻗﺎدری ،ﻣﻨﯿﺮ ) (۱۳۸۸اﯾﺮان و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ در آﻏﺎز

دﻟﻔﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد )» (۱۳۷۸ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن در اﯾﺠﺎد

ﻗﻮام ،ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ) (۱۳۸۴رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ :ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ و

 ،۱۹۴۵-۱۸۷۰ﺗﻬﺮان :ﺳﻤﺖ.

ﺳﯿﺎﺳﺖﺧﺎرﺟﯽ ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ دﻫﺨﺪا.

ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ آرام ،ﺗﻬﺮان :ﺟﺎوﯾﺪان.

ﺗﻬﺮان :ﻗﻘﻨﻮس.

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ارﺗﺶ در دورهی

رﺿﺎﺷﺎه« ،ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺎرﯾﺦ

ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﮔﻨﺠﯿﻨﻪی اﺳﻨﺎد.۸۱-۹۳ :

ذوﻗﯽ ،اﯾﺮج ) (۱۳۶۷اﯾﺮان و ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ در ﺟﻨﮓ
ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ،ﺗﻬﺮان :ﭘﺎژﻧﮓ.

رﻓﯿﻊ ،ﺣﺴﯿﻦ و ﻣﺠﯿﺪ ﻋﺒﺎسزاده )» (۱۳۹۷ﺑﺮرﺳﯽ
رواﺑﻂ اﯾﺮان و آﻟﻤﺎن در ﻋﺼﺮ ﭘﻬﻠﻮی«،

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺳﺎل ﯾﺎزدﻫﻢ ،ﺷﻤﺎرهی
.۱۴۸-۱۱۳ :۴۲

روزول ﭘﺎﻟﻤﺮ ،راﺑﺮت ) (۱۳۹۲ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن ﻧﻮ ،ﺗﺮﺟﻤﻪی
اﺑﻮﻟﻘﺎﺳﻢ ﻃﺎﻫﺮی ،ﺗﻬﺮان :اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ.

زرﮔﺮ ،ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ) (۱۳۷۲ﺗﺎرﯾﺦ رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان و
اﻧﮕﻠﯿﺲ در دورهی رﺿﺎﺷﺎه ،ﺗﺮﺟﻤﻪی ﭘﺮوﯾﻦ
ﮐﺎوه ،ﺗﻬﺮان :ﺑﯽﻧﺎ.

ﺻﻮﻓﯽ ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ) (۱۳۸۹ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻮازﻧﻪ و
ﻧﯿﺮوی ﺳﻮم در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان )ﻋﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ و

رﺿﺎﺷﺎه( ،ﺗﻬﺮان :داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر.

ﻋﺎﺑﺪی اردﮐﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ و ﻓﺮزاد آذرﮐﻤﻨﺪ )(۱۳۹۴
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