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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 

  یدوره  در  ایران  خارجی سیاست بر اروپا در  قوا یموازنه  تأثیر
 رضاشاه 
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 چکیده
 قدرت،   یموازنه  ایجاد  با.  شد  شروع  اروپا  در  قوا  موازنه  ۱۶۴۸  در   وستفالی  صلح  قرارداد  انعقاد  با

  عهد   از  ایران.  گرفت  شدت  جهان  مناطق  دیگر  به  نفوذ  برای  اروپایی  هایکشور  بین  رقابت
 هایجریان  تأثیر  تحت   کرد،  برقرار  دیپلماتیک  منظم  روابط  اروپایی  هایکشور  با  که  قاجار  شاهفتحعلی
  ایران   خارجی   سیاست  پس  آن   از.  گرفت  قرار  جهانی  بزرگ  هایقدرت  یمبارزه  و  المللیبین  سیاسی

 ً  یدوره   در  روند  این  یادامه  با.  داشت  قرار  انگلستان  و  روسیه  کشور  دو  رقابت  تأثیر  تحت  مخصوصا
  امور  در  کشور  دو  این  مداخالت  حجم  از  »سوم  نیروی«  پای  کردن  باز  با  کرد  سعی  رضاشاه  اول،  پهلوی
  بررسی   منظور  به.  گرفت  صورت  منظور  همین  به  آلمان  با  روابط  تعمیق   و  توسعه.  بکاهد  ایران  داخلی
  چه   رضاشاه  خارجی   سیاست  بر  اروپا  در  قدرت  یموازنه  که  شودمی  مطرح  پرسش  این  حاضر  مسأله
 ی دوره  در  ایران  خارجی  سیاست  که  شودمی  مطرح  فرضیه  این  ادامه  در.  است؟  داشته  تأثیری

ً   رضاشاه   هدف .  است  بوده  اروپایی  هایکشور  بین  قوا  یموازنه  و  قدرت  سیاست  از  تابعی  عمال
 ی موازنه  به  مربوط  توضیحات  یارائه  با  و  تحلیلی  -توصیفی  روشی  با  که   است  این  حاضر  پژوهش

 بررسی   مورد  رضاشاه  عصر  در  ایران  خارجی  سیاست  بر  را  تحوالت  این  تأثیر  اروپا،  تحوالت  و  قدرت
 . دهد قرار
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 ی رضاشاه قوا در اروپا بر سیاست خارجی ایران در دوره یتأثیر موازنه . ابوذر عمرانی

 مسأله بیان و مقدمه ١
  تسلط   تحت  المللیبین  یجامعه  وستفالیایی  نظم  در

  فرانسه،   آلمان،(  اروپایی  هایدولت   از  کمی  تعداد
  نوعی   که   گرفت   قرار )  روسیه  و   اتریش   انگلیس،
  اتحاد   عنوان   با   نخست   را  عملی   المللی بین   حکومت 
.  آوردند  وجود   به  اروپایی  کنسرت   سپس  و  مقدس
  کوچک   یهسته  این  توسط  دوره  این   مهم   مسائل

  تشکیل   کنگره   شکل  به   که   هادولت   از  متشکل
  تنها -نه  مجامع   این   در .  شدمی   حل   یافت، می

  غیر  هایسرزمین  وضعیت  بلکه  اروپا،   سرنوشت 
  اروپایی   بزرگ  هایدولت .  گردیدمی   معلوم  نیز  اروپایی

  اروپا   در   خود   بین  مشکالت  حل   به  هاکنفرانس   این  در
  دوره   این   در .  پرداختندمی   جهان   نقاط   سایر  و

  و   بود  برقرار  اروپایی  هایکشور   بین  قدرت  یموازنه
  امور   مدیریت   و   امنیت  و   نظم  ایجاد  باعث   مسأله  این 
  یقاره   از  بیرون  در  مستعمراتی  رقابت  ایجاد  و  اروپا  در

  های کشور   شد  باعث  قدرت  یموازنه .  گردید  سبز
ً   اقتصادی   منافع  جهت   در   اروپایی    آفریقا   و   آسیا   غالبا

  مناطق  این   در  طلبیتوسعه  به  و   داده   قرار   هدف  را
  در .  کنند  اجتناب  اروپا  یقاره   در  جنگ  از   و  بپردازند 

 روسیه  هند،  از  حفاظت  خاطر  به  انگلستان  میان  این
  سایر   و  فارسخلیج   گرم  هایآب   به  رسیدن  خاطر  به

  این   از  و  هند  به  رسیدن  برای  اروپایی   هایکشور 
  توجه   از  ناگزیر  انگلستان،  آوردن   در   زانو  به  طریق

  سلطنت   عهد  در   ایران.  بودند  ایران   در  نفوذ  و  ویژه
  فرانسه   انگلستان،(  اروپایی  هایکشور   با  شاهفتحعلی 

ً   و   کرد   برقرار   دیپلماتیک  منظم  روابط )  روسیه  و   عمال
  علت  به  ولی  گرفت، قرار المللبین  سیاست  مدار در 

  به  قادر  امور،  اولیای  طمع   و   اطالعیبی   و  جهل
  های قدرت   میان  موجود   شدید  هایرقابت   از   استفاده
  گرو   در   ایران   تحوالت  زمان  همین   از .  نبود  اروپایی
  های قدرت   یمبارزه  و   المللیبین   سیاسی   هایجریان 
  و   انگلستان   هایکشور .  گرفت  قرار   جهانی   بزرگ 

ً   را   ایران  امور   زمام   قاجار   یدوره   در   روسیه   در   عمال
  را   ایران  ۱۹۰۷  قرارداد  در  که  جایی  تا  داشتند،  اختیار

  ظهور   با.  کردند  تقسیم  خود  نفوذ  هایحوزه   به
  به   رضاشاه  اصلی   توجه  ایران،  در   پهلوی  سلطنت

  معطوف   ایران  امورات  در   سوم  قدرت  پای  کشاندن
  ترتیب   به  که  بودند   کشوری  دو  آلمان  و  امریکا .  گشت

  رضاشاه   یویژه   توجه .  گرفتند   عهده   به   را  نقش   این 
  این  در ولی  بود، آلمان با  روابط  تعمیق و  گسترش به

  شکل   اروپایی   هایکشور   بین   سختی  رقابت   دوره
  و   اروپا  در   قوا   توازن   رفتن  بین  از  به   منجر  که   گرفت
  های کشور   نتیجه  در .  شد  دوم  جهانی   جنگ   شروع

  خارجی   سیاست  اتخاذ  توان  ایران  همچون  کوچکی
  از   یکی  صفوف  به  بودند  ناچار  و  نداشته  مستقل

  رضاشاه   تصمیم.  شوند  وارد   جنگ  در  درگیر  های طرف
  ایران   از   او  تبعید  و   سقوط   موجب  آلمان   از   حمایت   به

  نظران صاحب   از  بسیاری  اگرچه  دوره  این  در.  شد
  ولی   کنند،می   ارزیابی  مستقالنه  را  رضاشاه  اقدامات

 ً   وجود   ملی  مستقل  سیاست  تحقق  امکان  عمال
  های کشور   رقابت   و   ایران  زیاد   اهمیت   زیرا   نداشت؛
  های سیاست   به  دادن  جهت   و  کنترل   برای  اروپایی

  مطرح   که  سؤالی   رابطه  این   در .  بود  کار  این   مانع   ایران 
  بر   اروپا  در  قدرت  یموازنه  که  است  این   شود می

  است؟   داشته  تأثیری  چه  رضاشاه   خارجی   سیاست
  خارجی   سیاست   که   فرضیه  این   با   حاضر  پژوهش 

ً   رضاشاه  عصر  در  ایران   بین   رقابت   از   تابعی  عمال
  روشی   با   کندمی   سعی  است،  بوده  اروپایی  هایکشور 

  با   تاریخی،   هایداده   مبنای  بر  و   تحلیلی   -توصیفی 
  تحوالت   و   قدرت   یموازنه  به  مربوط   توضیحات   یارائه

  ایران   خارجی  سیاست  بر   را  تحوالت  این  تأثیر  اروپا،
 .  دهد  قرار بررسی   مورد رضاشاه عصر  در

 

 عنوان به قدرت یموازنه ٢
 پژوهش تئوریک چارچوب

  المللبین   روابط  در  اینظریه   عنوان  قدرت  یموازنه
  قدرت   بین  توازنی   چنان  باید  آن  موجب   به  که  است
  گروهی   یا   یکی  چیرگی   مانع   که   باشد   برقرار   هادولت 

  اگر .  شود  حفظ   صلح  تا   شود   سایرین  بر  هاآن   از
  کشور   باشد،  نداشته  وجود  قدرت  یموازنه
  تغییر  خود  نفع  به  را  موجود  قواعد   طلب برتری

  قدرت   یموازنه ).  Kingsbury, 2002:421(  دهد می
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  موضعی   در   قدرتی  هیچ  آن   در  که   است   وضعیتی
  نهاد   این).  Weede, 2005:10(  یابد   تفوق  که  نیست 

  تفوق   از  جلوگیری  برای   ها دولت   همکاری  شکل  به   که
  امپراتور   یک  که  شودمی  آن  از  مانع  است،  دولت  یک

  ببرد؛   بین  از  را  المللی بین   یجامعه  جهان   فتح  با
  حفظ  خاص مناطق در را  هادولت   استقالل  همچنین

).  ۱۳:  ۱۳۹۲  دانشور،  و  حسینیکیوان (  کندمی
  در .  آیدمی   وجود  به  خودکار  طوربه  قدرت  یموازنه

  موازنه   به  هژمونی  که  گویدمی    والتز  کنت  مورد   این
  روابط   یعرصه   در).  Kang, 2007:1(   شودمی  منجر

  میان   در   قدرت  بلکه  نیستند،  برابر  هادولت   المللبین
  ترین مهم .  شودمی   تبمرا   سلسله  ایجاد   باعث   هاآن

  های قدرت   عنوان  به  المللبین   سیاست   در  هادولت 
  روابط   گرایانواقع   نظر  از.  شوندمی   شناخته  بزرگ

  بزرگ   های قدرت  میان  ستیز  یبرگیرنده   در   المللبین
)).  Detlev, 2004:1038  است  امنیت  و   سلطه  برای

  به   بزرگ  هایقدرت   است  ممکن   اگرچه   راستا  این   در 
  کنند   احترامیبی   مواقعی  در  چندجانبه   هایهنجار 

)Kondoh, 2019:4(،   در   ایکنندهتعیین  نقش  ولی  
  جهانی   هایهنجار   نگهداری   و   ایجاد
 ). Wallensteen, 1992:88(دارند

  برقراری   عامل  ترینمهم  معتقدند  هارئالیست 
  در .  است  قوا   یموازنه  بزرگ   هایقدرت   بین  صلح

  بزرگ   های قدرت   میان  تفاهم  قدرت  ی موازنه  سیستم
  مکانیسم   استمرار  از  ناشی   مشترک  نفع   یدرباره 
  تأمین  و  ثبات  حفظ  شامل  که  است  قدرت  توزیع

  در ).  ۱۱۲:  ۱۳۸۴  قوام، (  شود می   صلح  تداوم   و   امنیت
  اهداف   اصول،  به   تعهد  هاآن   رفتار   مبنای  صورت   این 

 ,Maull(  هاست ارزش  از   ایمجموعه   و   اصلی 
2020:3-2 .( 

  ترین عمده   قوا  یموازنه  تئوریک،  اندازچشم   از 
  آنارشی   سیستم  چارچوب  در  که  است   فرآیندی

  است  این  قوا  یموازنه  تئوری  تأکید. پذیردمی  صورت
  از   المللیبین   سیستم  دینامیسم  و   تشکل  ینحوه   که

  از   حاصله  نتایج  در   کنندهتعیین  و   مؤثر  عوامل
  این   فرض   لذا .  است  کشور   یک   خارجی  سیاست

  سیاسی،   واحد   یک   مرزیبرون   تحرکات   که  است

  المللی بین   سیستم  پویایی   و   ساختار  از  متأثر  بیشتر
  به .  هاواحد   آن   رهبران   خواست   ینتیجه   تا   است
  از   نظر  صرف  ای،انگاره  چنین   مبنای  بر   دیگر،   بیانی 

  ،...  و   رهبران  خصوصیات  حکومت،  شکل  ایدئولوژی،
  در   سیاسی  سیستم  یدهندهتشکیل   هایواحد

  بروز   خود  از  مشابه  رفتاری  یکسان،  هایموقعیت
  تحلیل   سطح  در ).  ۴۶۲:  ۱۳۶۶  میرفخرایی، (  دهند می

  برخوردار   ایویژه   اهمیت  از  المللبین   نظام  ساختاری،
  ائتالف،   اتحاد،  هرگونه   ساختاری،  تحلیل   سطح .  است
  توزیع   چگونگی   از   ناشی  را  بحران   و  ناآرامی   جنگ،
  بر   باید  بنابراین .  داندمی   بازیگران  بین  قدرت

  هایپیچیدگی   الملل،بین  سیاست  در   اصلی   کنشگران 
  های علت   تکثر  و   تنوع  همچنین  و  المللبین   نظام

  کرد   تأکید  جهانی  و  ایمنطقه  نظام   در   بنیادین 
)Ozkan & Cem Cetin, 2016:90  .( محیط   درواقع  

  دهد می   روی  خارج  در  که  کنشی  هر  یا  جامعه  خارجی
  خارجی   سیاست  های گزینه   تواندمی

 .  سازد متأثر را گیرندگانتصمیم

  اتحاد   به   قوا   یموازنه  سیستم  در   دخیل  هایکشور 
  حفاظت   ضمن  تا   شوند می   متوسل  دوست   ممالک   با
  به   دیگران  با   قیاس   در  بهتری  قدرت  موقعیت   خود،  از

  از   نشان  قوا   یموازنه  از  تعریفی   چنین.  آورند  دست
  دیگر،  عبارتی   به .  دارد  آن   تاریخی   مثال   بارزترین 
ً   قوا  یموازنه  سیستم   تاریخی   یپدیده   به  مشخصا

  اطالق   ، ۱۹  قرن   در   ویژه به   مدرن،  اروپای   در   سیاست
  چندین   از   ایمجموعه   از  خود   ینوبه   به  که  شود می

  تشکیل  قاره  آن  معظم  دول   میان  اتحادی   سیستم
  موازنه،   سیستم  در).  ۴۸۱:  ۱۳۶۶میرفخرایی، (  بود  شده

  برای   تالش   از   هایی نشانه   بزرگ   قدرت   یک   که   زمانی
  های قدرت  دیگر  دهد،  بروز   را  المللبین   نظام  کنترل 
  تا   شوندمی   متحد   دولت  آن   علیه  یکدیگر  با   بزرگ 

).  ۸۵:  ۱۳۹۰  زارع،   و   احمدی(  کنند   حفظ   را  خود   امنیت
  یا   قدرت  برابر  در   هادولت   سیستم  این   در   درواقع
  خود   داخلی  هایتوانایی   ترکیب  راه  از   متمرکز،  تهدید 

  کنندمی   برقرار  موازنه  دیگران،  با  اتحاد  یا   و
 ).  ۱۱: ۱۳۹۲ دانشور، و  حسینیکیوان (
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  سیاسی   تحوالت   از  تابعی   رضاشاه  یدوره   در   ایران
  ساختار .  است  بوده   اروپایی  بزرگ  هایقدرت  بین

  و   چندقطبی   سیستم  بر  دوره   آن   در   المللبین   نظام
  برای   هاکشور  این .  است  بوده   استوار   قدرت   یموازنه
  با   دیگر   هایسرزمین   در  منابع  کنترل   و   یابیدست 

  در   ایران   چون .  اندداشته  شدیدی   رقابت  یکدیگر
  ضعیف   هایکشور   جزء  قدرت،  مراتب   سلسله

  ی سلطه  تحت  ناچار  به  شده،می   محسوب
  ها کشور   این.  است  داشته  قرار  مندقدرت  هایکشور 

  و   مصالحه  وجه  را  ضعیف  های کشور   قدرت  بازی   در
  که   هم   موردی   در .  دهندمی   قرار   قربانی  نهایت   در

  ایجاد   و  توازن  زدن   برهم  در  سعی  آلمان   مثل  کشوری
  دست  هاکشور   سایر است، داشته  جهانی امپراتوری

ً   و  زدهتوازن   ایجاد  به   صلح   ایجاد  باعث   مجددا
  یزننده   برهم  کشور  حامی  چون   نیز  ایران .  اندشده
  در .  درآمد  سلطه  و  اشغال   تحت  ناچار  به  بود  توازن
  بر   اروپا   تحوالت  از  مختصر  ایتاریخچه   ذکر  به   ادامه
 .  شودمی  پرداخته  قوا یموازنه مبنای

 اروپا در قوا یموازنه ٣
 یموازنه   سرآغاز)  ۱۶۴۸(  وستفالی  صلح   قرارداد  انعقاد

  آن   اثرات  که  قراردادی  شده؛  دانسته  اروپا   در   قوا
 یمداخلهعدم «  ،»هاکشور   تساوی  و  استقالل «  شامل

  ، »اروپایی  هایدولت   خارجی   امور   در   کلیسا   و   پاپ 
  یموازنه «  و  » آن  رعایت  و  المللبین   حقوق  تکوین «

  قدرت،  یموازنه ).  Prost, 2016:14(   است  بوده  »قوا
  تا   برتر  قدرت  یک  ظهور  و  وسیع  هایجنگ   بروز   از

  این   در  فرانسه  انقالب  پیامد.  کرد  جلوگیری  ۱۷۸۹
  موجب   که   بود   بناپارت  ناپلئون  طلبیتوسعه  سال،
  واترلو   در   ناپلئون   شکست   با .  شد  موازنه   خوردنبرهم 

  موازنه   دوباره   ،۱۸۱۵  سال   در   وین  یکنگره   تشکیل  و
  بهزادی، (  داشت  ادامه  ۱۹۱۴  سال   تا   که  گردید   برقرار
  تاریخی،   لحاظ  از   قوا،  یموازنه   مکانیسم).  ۱۵۴:  ۱۳۶۷

  حاکم   اروپا  در   ۱۸۱۵-۱۹۱۴  و ۱۶۴۸- ۱۷۸۹  هایسال   از
  اروپایی   هایقدرت   اتفاق  قوا  توازن  اصلی   حافظ .  بود

  کنسرت   مبنای  بر.  بود  اروپا  کنسرت  به  موسوم
  در   حاصله   هایتوافق   نقض   قصد  کشوری   چنانچه

  سایر  هماهنگ  واکنش  با  داشت  را  وین  یکنگره 

  اتحاد ).  ۵۹:  ۱۳۹۱  زاده،نقیب (  شدمی   مواجه   هاقدرت
  مرگ   با   بود،  شده   متوقف  ۱۸۲۲  سال   از   که   مقدس

  کامل   طوربه   ۱۸۲۵  سال   در  روسیه  امپرتور  الکساندر 
  و   هاکنفرانس   ،۱۹۱۴  سال   تا   سال   آن   از.  رفت  بین   از

  به   را  نمادی  و  گرفت  شکل  اروپا  در  چند  هایی کنگره 
  در .  است  معروف   » اروپایی  اتفاق «  به  که  آورد   وجود 

  هایی کنفرانس   برگزاری  با  بزرگ  هایدولت   دوران  این
  کردند،   رسیدگی  خود  دوران   مشکالت  و  مسائل  به

  و   دادند  نظم  قواعدی   ایجاد   با   را  خود   بین   روابط
  جهان   مناطق  سایر  به  را   خود  حکمرانی   ساختار
  دوره،  این   در ).  Fidler, 2005:22(  نمودند   تحمیل
 یتوسعه   درگیر  ایفزآینده  طور به   اروپایی   هایقدرت
  بودند   اروپا  از  خارج   در   تاب  و  تب  و  رقابت

)Bernstorff, 2018:239  .( 

 المللبین   نظام  بیستم،  قرن  به  ورود  با  زمانهم
  در   ژاپن  و   آلمان  چون   هاییدولت   نگرش   یواسطه  به

  دچار   مدرنیزاسیون  و   سیاسی   و   نظامی   توان   افزایش 
  قدرت   افزیش   با   مقطع  این   در .  شد  دگرگونی   و   تحول 

  و   تسلیحاتی  یمسابقه   نوعی   شروع  و  نظامی
  اروپایی   هایقدرت  منافع  بین  تضاد  گیریاوج 

  - اطریش(  رقبا  سایر   با)  فرانسه  و   روسیه  انگلیس،(
  اول   جهانی  جنگ  ،)ژاپن  و  ایتالیا  آلمان،  مجارستان،

  جنگ   این  در).  ۳۶۰:  ۱۳۸۸  قادری،(  گرفت  شکل
.  شد  غرامت   پرداخت   به  محکوم  و  مقصر  آلمان

  به   منجر داد   روی کشور  این در   که تحوالتی  مجموعه 
  ی داعیه  او .  گردید  هیتلر  رهبری   به  نازیسم  ظهور 

  دست   از   هایسرزمین  همچنین  و   غرور  برگرداندن
  جنگ   از  بعد  دلیل  همینبه .  داشت  را  هاآلمانی  رفته

  مهار   صرف  که  بزرگ  هایقدرت   کوشش   اول   جهانی
  نهایت   در  و   ماند  نتیجه  بدون   شد،  آلمان  خواهی زیاده 
  ترین مهم  ذیل  در.  گرفت  شکل  دوم   جهانی  جنگ

 گیریشکل   به  منجر  و   شد  انجام   اروپا   در   که   تحوالتی 
  بررسی   شد،  دوم  جهانی  جنگ  از  قبل  هایبندیبلوک 

 .  شودمی
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 ی رضاشاه ی قوا در اروپا بر سیاست خارجی ایران در دورهتأثیر موازنه . عمرانی ابوذر

  تشکیل و حبشه  به  ایتالیا  یحمله ٣٫١
 فاشیست  متحد  جبهه

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

.  کرد  محکوم   را   ایتالیا  ملل  یجامعه.  شد  آغاز   رسمی
 ملل  یجامعه  طرف  از  ایتالیا  اقتصادی  تحریم  رغمعلی 

  عمل .  شد  آبابا  آدیس  وارد  ۱۹۳۶  مه  ۵  در  ایتالیا  قوای
  شناختن   رسمیت   به  از   که   فرانسه   و  انگلستان 
  به   ایتالیا  شد   باعث  رفتندمی   طفره  رم   امپراتوری

 شناخته  رسمیت   به  را  حبشه  تصرف   که  هیتلر  سمت
  دوستی   روند   پیشرفت   دنبال   به .  گردد  متمایل   بود 

  نوامبر  اول   در   برلن   -رم  محور   هیتلر،  و   موسولینی
  هایپایه .  شد  اعالم  موسولینی  یوسیلهبه   ۱۹۳۶

.  گرفت  شکل   ۱۹۳۴  سال   در   برلن   -رم   محور  نخستین 
  هیتلر  میان  ۱۹۳۴  ژوئیه  ۱۵  و   ۱۴  هایروز   مالقات  در 
  کشور   دو   اتحاد  بنای   سنگ  ونیز،  شهر   در  موسولینی   و

  اشغال   در  آلمان  هایسیاست   ایتالیا.  شد  گذاشته
  تصرف   در  را  ایتالیا  اقدام  نیز  آلمان  و  کرد  تأیید  را  رنانی

  در   نیز  ژاپن   نظامی   رژیم.  شناخت  رسمیت   به  اتیوپی 
  آلمان   و   ایتالیا  هایدولت   مواضع   به  ۱۹۳۰  یدهه 

  در   ژاپن   اقدام   آلمان  و  ایتالیا  های دولت .  شد  نزدیک 
  را   منچوکوئو  دولت   و   کردند  تأیید   را   منچوری   تسخیر

  به   ایتالیا  ۱۹۳۷  نوامبر  ۶  در .  شناختند  رسمیت   به
  مورن،(  پیوست   آلمان   و   ژاپن  کمینترن  ضد   پیمان 
  برلن   -رم   محور   ها نتن  عمل   این   با).  ۴۹۷:  ۱۳۷۹

  وجود   به   توکیو   و  برلن   رم،  از  مثلثی   بلکه  شد،  تقویت
  اتریش   الحاق   درصدد  هیتلر  شرایطی   چنین  در .  آمد
  شوشنیگ،  تصمیم  این  پی   در .  برآمد  آلمان   خاک   به

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

  به   را  اتریش  هایسوسیالیست   ناسیونال   از  یکی 
  انگلستان   موقعیت   این   در .  کند  منصوب   کشور   وزارت

  به   و  داد   منفی   پاسخ   شوشنیگ  کمک   تقاضای   به
  بود   شده  سیاسی   بحران   دچار   که   نیز  فرانسه  کمک 

  حکومت   و داد  استعفا  وی  نتیجه  در  نداشت،  امیدی
  اعالم   اینکوارت  ریاست  به  سوسیالیست  ناسیونال 

  در   زمانهم   ۱۹۳۸  مارس  ۱۳  روز  در.  کرد  موجودیت 

  تصویب   مورد   کشور   دو  اتحاد   قانون   آلمان  و  اتریش
  شد   ضمیمه  آلمان  به   اتریش  و  گرفت  قرار

 ).  ۲۲۲:  ۱۳۹۱ زاده،نقیب (

 چکسلواکی  ی تجزیه و  مونیخ  پیمان  ٣٫٢
  سودت   هایکوه   در  ساکن  آلمانی  میلیون  سه  وجود 
  خاک   از   قسمت  این  ی تجزیه  برای   هیتلر  بهانه 

  معلم  یک   ۱۹۳۸  مارس  ۱۶  در .  بود  چکسلواکی
  های آلمان   از  »هنلن  کنراد «  نام  به  ژیمناستیک

  ۲۹  در   و   بپیوندند  وی  حزب   به  که   خواست   سودت
  چکسلواکی   ملی  مجلس   در  هاآن  ینماینده   مارس

 زمان هم .  نمود  را  سودت  کامل  خودمختاری  تقاضای
  های مرز   در  خود   های نیرو   تحرک   به   دست   هیتلر

  مه  در   ترتیببدین   که  بحران   دو  طی.  زد  چکسلواکی
  عنوان   را  خود  هایادعا   هیتلر  داد،  رخ  ۱۹۳۸  سپتامبر  و

  آلمان   که   شد  موافقت   مونیخ  کنفرانس   در .  کرد
  به   بود   آلمان   خاک   با   جوار هم   که  را  » بوهم«  اراضی
).  ۱۴۶۵:  ۱۳۹۲  پالمر،  روزول (  نماید  منضم  خود  خاک

  و   بخشید   آلمان   به   را  سودت  ناحیه  مونیخ  کنفرانس
  چکسلواکی   در  بنش   ادوارد  دولت   استعفای  باعث 

  هیتلر  و   نبود  بیش  ایبهانه  سودت  الحاق  ولی.  شد
  اسلواکی .  داشت  را  چکسلواکی   کامل  تصرف  سودای 

  زیر   و  داشت  اعالم  را  خود  استقالل   ۱۹۳۹  مارس  ۴  در
  وارد   آلمان   ارتش   بعد   روز.  گرفت  قرار  آلمان  حمایت

  صورت   به  مراوی   و   بوهم  ایاالت   و   شد   چکسلواکی
  چکسلواکی   سانبدین .  درآمدند  آلمان   الحمایه تحت 

 ).  ۲۲۴: ۱۳۹۱ زاده،نقیب( شد محو  جهان ینقشه از

  شروع  و  اسپانیا داخلی  جنگ  ٣٫٣
 اروپا  در   بندیقطب 

  پیروزی   به   ۱۹۳۶-۱۹۳۹  هایسال   طی   که   جنگ  این 
  شد،   منجر  فرانکو  ژنرال   سرکردگی  به  راست  جناح
  متفق  و  محور   دول   به  اروپا   نهایی  بندیقطب   باعث 
  سوی   از  جنگ  این  در).  ۴۲۰:  ۱۳۸۵  بزرگمهری،(   گردید
  فرانکو   پیروزی  برای  پرتغال   و  ایتالیا  آلمان،  دولت 
  تدریج به   انگلستان   و   فرانسه  های دولت .  شد  تالش
  اسپانیا   داخلی  جنگ.  کردند  متوقف   را  خود  هایکمک 

  باعث   جنگ،  این  در  اروپایی  هایقدرت  یمداخله  و
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  این   از   هریک  استحکام   و   هابندیجبهه   تقویت
  روز   هر  موسولینی  و  هیتلر  میان  پیوند.  شد  هاجبهه

  ضد   یمعاهده   به  نیز  ایتالیا  و  شدمی  ترمستحکم 
  در   فرانکو   دولت .  پیوست  ژاپن   و  آلمان  میان  کمینترن

  در   و  پیوست   کمینترن  ضد  پیمان  به  ۱۹۳۹  مارس   ۲۷
  دوستی   یعهدنامه   آلمان  با   سال   همین   مارس   ۳۱

  حوادث ).  ۴۳۰-۴۳۱:  ۱۳۸۵  بزرگمهری، (  کرد   منعقد
  و  آلمان  نزدیکی عامل مؤثرترین اسپانیا  داخلی جنگ
  قرارداد   ۱۹۳۹  مه  ۲۲  در   کشور   دو  این .  بود  ایتالیا
  امضا   را   »فوالد  اتحاد «  عنوان  تحت   نظامی   اتحاد 
  از   یکی   چنانچه   شدند   متعهد  آن   موجب   به   که   کردند 

  توسط   یا   گیرد،   قرار   ثالثی  دولت  تجاوز   مورد  هاآن
  متعاهد   دولت  شود،  کشانده  جنگ  به  ثالثی  دولت
  بشتاید   وی  کمک   به  نظامی   یمداخله  با  دیگر

 ).  ۴۵۲:  ۱۳۸۵  بزرگمهری،(

 شوروی  با   تعرض عدم  پیمان  ٣٫٤
  ویژه به   هیتلر  مقابل  در   غربی   دول   جدی   نشینی عقب 

  شوروی  ینماینده  حضور ضرورت به  هاآن  توجهیبی 
ً   استالین  شد  باعث   مونیخ،  کنفرانس  در   به   شدیدا

  و   انگلستان  هایدولت   یدوگانه   هایسیاست
  که   کرد می   احساس   استالین.  شود  بدبین  فرانسه
  در   آلمان   دست   گذاشتن  باز   با   غربی   هایدولت 

  با   مذاکره   کار   لذا  دارند،  تمایل   اششرقی   های مرز
ً   که  کرد  آغاز   زمان  همین  از  را  آلمان   انعقاد   به  نهایتا
  کشور   دو   میان  ۱۹۳۹  اوت  ۲۳  در   تعرض  عدم  پیمان
 ).  ۱۹: ۱۳۷۰ میلزا، و  برشتین( شد منجر

  جنگ  آغاز و لهستان  به  حمله ٣٫٥
  دوم جهانی 

  ی تجزیه.  بود  دانزیک   داالن  سر  بر  نزاع  لهستان  در  
.  بود  کرده  باز   را  لهستان  به  حمله  راه  چکسلواکی

  و   کرد  جزم  مقاومت  برای   را  خود  عزم  لهستان
  از   که  کردند  اعالم  انگلیس  و  فرانسه  هایکشور 

  شدند   متوجه  غربی   دول .  کنندمی   حمایت   لهستان 
  همکاری   مستلزم  شرقی  اروپای  از  جدی  حمایت  که

  در   آلمان  با  هاروس   زمان  این  در   ولی  است،  شوروی
  به   منجر   ۱۹۳۹  اوت  ۲۳  در   که  بودند  مذاکره  حال 

  یک .  شد  کشور   دو   بین  تجاوز   عدم   پیمان   امضای
  در   پیمان  این  با  زمانهم  نیز  سری  ینامهموافقت 

  بین   اسکاندیناوی  و   بالکان  های کشور   تقسیم  مورد
:  ۱۳۹۱  زاده،نقیب (  رسید  امضا  به  آلمان   و   شوروی

  اشغال   برای   هیتلر  یمحاسبه   اساس   بر ).  ۲۲۵
  کمک   روی  ایتالیا،  و   ژاپن  با   مقایسه   در   لهستان 
  منافع   شوروی  زیرا  کرد؛   تکیه  شد،می   بیشتر  شوروی

  پیمان .  داشت  لهستان  از  بخشی اشغال  در  مستقیم
  ۵  مدت  برای  و  معتبر  سال   ۱۰  مدت  برای  تعرض  عدم
  با ).  ۲۷۵:  ۱۳۷۹  مورن،(   بود  تمدید  قابل   دیگر  سال 

  اروپا   در  جنگ  آلمان،  و  شوروی  پیمان   شدن  آشکار
  آلمان   ۱۹۳۹  سپتامبر  اول   روز.  نمودمی   ناپذیراجتناب

  انگلیس   و  فرانسه  سوم  روز .  کرد  حمله  لهستان   به
  جهانی   جنگ   سانبدین .  دادند  جنگ   اعالن   آلمان   به

 .  شد شروع دوم

  جهانی  جنگ   طول در اروپا  تحوالت  ٣٫٦
 دوم

  هفته   یک   عرض   در   لهستان،  به  آلمان   یحمله  با
  نیز   شوروی.  شکست  هم  در  لهستان  مقاومت
  ضمیمه   را  آلمان  با  قرارداد  در  توافق  مورد   هایقسمت 

  فرانسه   ژوئن  ۲۲  در  و  نروژ   آوریلدر .  کرد  خود  خاک
:  ۱۳۹۲  پالمر،  روزول (  خوردند  شکست  آلمان  از  نیز

  علیه  شدیدی   جنگ   ۱۹۴۰  تابستان   از ).  ۱۴۷۵
  شروع   بود  مانده   تنها   آلمان  مقابل   در   که   انگلستان 

  آلمان   دوم  جهانی  جنگ  اوایل  در  خالصه  طوربه.  شد
  اروپا   یقاره  سراسر  بر  ایتالیا  کمک   با  سرعت   به

  سختی   بسیار  شرایط  در  انگلستان.  شد  مسلط
  آلمانی   هاینیروی   ۱۹۴۱  آوریل در .  کردمی   مقاومت

  آلمان   آفریقایی  قوای.  شدند   متصرف  را  یوگوسالوی
  شکست   لیبی  صحرای  در   را  انگلیس   قوای  توانستند

  پیشروی   سوئز  کانال   و  نیل  دلتای  سمت  به  و  داده 
  توسط   آلمان  نفع  به  کودتایی  زمان  همین  در.  کنند

  ۱۹۴۱  مه   ۱۰  در .  داد  رخ  عراق  در   گیالنی  عالی   رشید
  اختیار   در   فرانسه   دولت   طرف  از   سوریه  هایفرودگاه 

  در   عراق   و  ایران   نفت  هایچاه   و   شد  گذارده   هاآلمان
.  گرفت  قرار  هاآلمان  مستقیم  تهدید  معرض

  بسیار   وضعیت   در   خاورمیانه  در   که  هاانگلیسی 
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  دولت   ابتدا  در   بودند  گرفته  قرار  خطرناکی  و  مشکل
  نیز   را   سوریه  سپس   و   کردند  ساقط  عراق   در   را  گیالنی 

 ).  ۴۰۰:  ۱۳۸۶ مهدوی،  هوشنگ ( شدند متصرف

  به   ۱۹۴۱  ژوئن   ۲۲  در  هیتلر  حالتی   چنین   در
  پایتخت   یف،کی   سپتامبر  ۲۵  در.  کرد  حمله  شوروی
  دست   به  روسی  هزار  ۶۰۰  و  کرد  سقوط   اکراین،
  مسکو   به   حمله   اکتبر  دوم  روز .  شدند  اسیر  ها آلمان
 رسیدن  و  زمستان  فرارسیدن  ولی.  شد  شروع

  را   مسکو   به   حمله   مردمی   مقاومت  هاینیرو 
  ضد   اولین   ۱۹۴۱  دسامبر  ۵  از  و  گذاشت  سرانجام بی 

  های جنگ   پایان   خود   این  و   شد  آغاز   هاروس   حمله
  به   ژاپن  یحمله   و  جنگ  به  شوروی  ورود.  بود  آسابرق
ً   جنگ،   به   امریکا  ورود   و  هاربور  پرل   بندر   اوضاع   کال

  ۱۹۴۲  سال   از   که   طوری   به .  کرد  دگرگون   را  جنگ
  متفقین   هاینیرو   مقابل  در   قدم   به  قدم  هاآلمان
 ).  ۲۳۱:  ۱۳۹۱ زاده،نقیب ( کردند  نشینی عقب 

 هیتلری  ضد  یجبهه   تشکیل ٣٫٧
  مجبور   را  امریکا  که  بود   وحشتناک  چنان  آلمان  خطر

 یحمله   دنبال   به  همچنین.  ساخت  جنگ   به  ورود   به
  انگلستان   تا   آمد  پیش  فرصتی  شوروی   به   آلمان
  قرارداد   انعقاد   با   امر  این.  شود  متحد  شوروی  با  بتواند

  براساس .  گرفت  خود  به  رسمی  صورت  ۱۹۴۱  ژوئیه  ۱۲
  از   امریکا  و  انگلیس  هایکمک   ارسال   لزوم  قرارداد  این
  در   متفقین هاینیرو . شد مطرح شوروی به  ایران راه
  یژانویه   تا.  کردند  تجاوز  ایران  خاک  به  ۱۹۴۱  اوت  ۲۵

  انگلیس،  دولت   سه  ازجمله  جهان   ملت   ۱۹۴۲،۲۶
  ائتالفی   موجب   محور   دول   مقابل   در   شوروی   و   امریکا

.  نامید  متحد  ملل  را  آن  روزولت   که   بودند   گردیده 
  راه   در  را  خود   منابع  که  بودند   شده  متعهد  هریک

  و   متحدهایاالت .  گیرند  کار   به   محور   شکست 
  واحدی   سازمان  نظر  زیر  را  خود  منابع  انگلستان

  ساختند  مجتمع»  مشترک ستاد رؤسای « به موسوم
  جدیدی   هایبندیدسته).  ۱۴۸۸:  ۱۳۹۲  پالمر،روزول (

  داد،   تغییر  متفقین   نفع  به   را   توازن   گرفت   صورت  که
  و   نشسته  عقب  گام  به  گام  محور  دول   که  طوریبه

 .  خوردند شکست سرانجام 

 بر اروپا در قوا یموازنه تأثیر ٤
 رضاشاه خارجی سیاست

  قدرت   یموازنه   قسمت   دو  به   پژوهش   از   بخش   این 
  شده   تقسیم   دوم  جهانی   جنگ   از   بعد  و   قبل   اروپا   در 
  بررسی   رضاشاه  دولت  خارجی  سیاست  بر  آن  تأثیر  و

 .  شودمی

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

 رضاشاه  خارجی
  مربوطه   تحوالت   بحث،   فراخور   به   قسمت   این  در 

 .  شودمی  واقع بررسی  مورد

 رضاشاه  آمدن کار روی ٤٫١٫١
  قدرت   به  تا   ش  ۱۲۸۵  از   مشروطه  انقالب   دوران   از

  آشوب،   با   ایران   ش   ۱۳۰۴  سال   در   رضاشاه  رسیدن
  ایران   مدت  این   در.  بود  مواجه  ثباتیبی   و  درگیری

  ویرانی   جز  و  شد  اول   جهانی   جنگ  وارد  ناخواسته
  دارانزمام   کفایتیبی .  نشد  مردم  نصیب  چیزی

  امنیت  ایجاد  پی  در  ایران  مردم  شد  باعث  نیز  قاجاریه
  در   جدیدی   عنصر  شرایط  این  در.  برآیند  آرامش  و

  هایپله   کردن  طی  با  و  شد  ظاهر  ایران  قدرت  ساختار
  تبدیل   ایران   شاه   به   گمنام  قزاقی   از   سرعت   به   ترقی 

  ویژه به   نظران،صاحب   از  بسیاری  البته.  گردید
  المللی، بین   و  داخلی  شرایط   به  توجه  با  ایرانیان 

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

  برای  همچنین  و  ۱۹۱۹ قرارداد  شکست  از  بعد  ویژه به
  و   ایران   در   کمونیسم   نفوذ   یتوسعه   از   جلوگیری
  تحت   مندقدرت  دولت   یک  ایجاد  به  مایل  خاورمیانه

  این   دنبال   به  درواقع.  بود  ایران  در  هاآن   نفوذ
  واقع   ۱۲۹۹  اسفند   سوم  کودتای  که   است   سیاست

  کرونین   و  غنی  مانند  افرادی).  ۲۶۶:  ۱۳۸۸  امینی،(  شد
  بخش الهام   نیرویی  عنوانبه   هاانگلیسی   که  معتقدند

  و   کرده   عمل   کودتا   پشت   در  کنندهتشویق   حداکثر  و
  اعتقاد   به).  Ghani, 2001(  نداشتند  زیادی  نقش
  در   چندانی  نقش  بریتانیا  یخارجه  وزارت«  فوران  جان
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  پرسنل   و   نظامی   برجسته  مقامات   ولی  نداشته،  کودتا
  کودتا   تدارک  در   ایران  در   کشور   این   یخانهسفارت

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

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

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

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

  از   پس   رهبران   که   چهآن  یا   کودتا  طراحی   بر  انگلیسی
  نظارت   دهند  انجام   بایستمی   رسیدن  قدرت  به

  صورت   هر  در ).  ۱۳۷:  ۱۳۸۱  کدی،(   »است  نداشته
 گیریاوج   شاهد  رضاشاه،  زمامداری  یدوره   با  زمانهم

  ممالک   از   بسیاری.  هستیم  اروپا  در  هابندیدسته
  رقابت   به  دوم،  جهانی   جنگ   از  قبل   سال   چند  غربی 

  هایی کشور   دادن   قرار   سلطه  تحت   برای   شدیدی
  نظر   از  هم  و  نفتی  منابع  نظر  از  هم  که  ایران  مانند

 .  پرداختند بودند اهمیت حائز  ژئوپلیتیکی 

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

  جدید   رژیم  افتاد،  اتفاق  روسیه  در  که  انقالبی  از   پس
  رژیم   امپرئالیستی   هایسیاست   کردن   محکوم  ضمن 

  امپرئالیستی   های قرارداد   تمام   که   کرد   اعالم  سابق،
  ایران   با  رابطه  این  در.  کندمی   ملغی  را  سابق  رژیم

  رژیم  امتیازات  آن  طی  که  رسید  امضا  به  ۱۹۲۱  قرارداد
  داده   ایران  به   زیادی   امتیازات  و   شد   لغو  ایران   در  سابق

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

  تحکیم   برای   مساعدی   شرایط   و  داشت  بر   در   ایران 
  ایران   یتوسعه  و  رشد  و  اقتصادی   و   سیاسی  استقالل 

  باعث   قرارداد   این .  آورد  فراهم   خارجی   هایکمک   بدون 
:  ۱۳۷۰  الموتی،(  شود  لغو  ۱۹۱۹  ینامهموافقت   که  شد

  دیپلماسی   بر  ۱۹۲۱  قرارداد  پیامد  همچنین).  ۲۳۹
  درست   قرارداد   این .  بود  مهم  بسیار   ایران   یموازنه
  را   تعادل   حدودی   تا  و   بود  ۱۹۱۹  قرارداد   مقابل  نقطه

  انعقاد   نتیجه   در . بازگرداند ایران   خارجی  سیاست   به

  منفی   موازنه   دیپلماسی   به   گرایش   قرارداد   این 
 ).  ۳۲۵:  ۱۳۸۹ صوفی،( شد تسهیل

  جدید   سیاست   ۱۹۲۱  قرارداد  از  بعد  درواقع
  تجاری   و   اقتصادی  روابط  یتوسعه   هدف  با   شوروی

. شدمی   اعمال   ایران  اقتصادی  یبنیه  تحکیم  جهت  در
  هایپیوند   طریق،  این  از   که  بودند  آن  بر  هاروس

  به   خود   و   کنند  قطع   را   انگلیس   و  ایران   اقتصادی
  همت   ایران  با  تجاری  و  بازرگانی   روابط  یتوسعه
  اقتصادی   و  سیاسی   حاکمیت  تقویت   با   و  گمارند
  وابسته   غیر  و  مستقل  ایهمسایه   کشور  این  از  ایران،

  کشور   دو   اقتصادی   روابط  رونق.  بسازند  انگلستان  به
  ترین -بزرگ   ایران   ۱۹۲۵  سال   در  که  رسید  حدی  به

  میان   در  شوروی   به  تجاری   هایکاال   یصادرکننده 
  قرن   سوم  یدهه   سراسر  در.  شد  آسیایی   هایکشور 

  را  اول   مقام  ایران   خارجی  تجارت  در  شوروی   بیستم
  سهم   ۱۹۲۹  و  ۱۹۲۶  هایسال   بین  ولی   داشت،
  کم   آلمان  نفع  به  ایران  با  خارجی  تجارت  از  شوروی

  ۱۹۲۸  مه  ماه  در  ایران).  ۲۷۲-۲۷۵:  ۱۳۸۸  امینی،(  شد
 ً   ها دولت   یکلیه   به   نسبت  کاپیتوالسیون   رژیم   رسما

  آزادی  یدرباره   قانونی  و   کرد  لغو  را  بیگانه  اتباع  و
  نخستین   شوروی .  گذراند  گمرکی  یتعرفه  تعیین

  به   را  ایران  دولت  تصمیمات  این   که  بود  کشوری
 اینامهمقاوله   ۱۹۲۹  مارس  ۱۱  در .  شناخت  رسمیت

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

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

  درخشانی   موفقیت   شوروی  و   ایران   ۱۹۲۱  قرارداد   عقد
  بود،   بریتانیا  مقابل  در   شوروی   دیپلماسی  برای

 ً   مجوزی   هانتن   ۶  و  ۵  مفاد  گنجاندن   با   آنکه   خصوصا
  برای   ایران   در  انگلستان  با   نظامی  یمقابله  برای

  برای   نیز  محدودیتی   بلکه  گردید،  فراهم  هاروس
  این .   بود  آورده   فراهم  ایران  حاکمیت   و  استقالل 
  اعتبار   و   نفوذ   کاهش   شوروی،   دیپلماسی   پیروزی 
  داشت   همراه   به   را  منطقه  و  ایران  در   بریتانیا

  انعقاد   از  پس).  ۱۹:  ۱۳۹۵  منوری،  و  فرابراهیمی (
  شوروی   بین   رقابت  انگلیس،  و   ایران  بین   ۱۹۱۹  قرارداد 
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  این   از  هاشوروی   زیاد   نارضایتی   باعث   بریتانیا   و
  را   نامهتوافق  بالفاصله  هاآن   و   بود   شده  معاهده
:  ۱۳۹۴  آذرکمند،  و   اردکانی   عابدی (  کردند   محکوم 

  های سیاست   قالب   در  شوروی  هایحمایت ).  ۱۰۵
  با   تا  بخشید  ایران  ملت  به  تازه  نیرویی   جدید،
  این   دنبال   به.  برخیزد  مقابله  به  انگلستان  هایتوطئه

  توسط   ۱۹۱۹  قرارداد   رد  با  که  بود   پیگیر  مبارزات
  سیاست   پیکر   بر   ضربه   اولین  ملی،   شورای   مجلس 

  این   رد   در .  آمد  فرود   ایران  در   انگلستان   استعماری
  دولت   مخالفت   شک  بدون   مجلس  توسط   قرارداد 
  در   جنوب   پلیس   انحالل   همچنین.  بود  اثرگذار  شوروی
  خروج  ایران، از نیرو این افسران اخراج و ۱۹۲۱ مارس

  و   سال   همان  مه  ماه  در   بریتانیا   نظامی   هاینیرو 
ً   جهتی  از   روسی   های نیرو   خروج  با   زمانهم   با   کامال

  کندمی   پیدا   ارتباط   شوروی  و  ایران  ۱۹۲۱  قرارداد 
  لغو   بر   مبنی   رضاشاه  اقدام ).  ۲۷۰:  ۱۳۸۸  امینی،(

  نیز   ش،  ۱۹۲۸،۱۳۰۷  سال   در  کاپیتوالسیون  امتیاز
  امتیاز   این   با   شوروی   مخالفت  مستقیم  تأثیر  تحت 

  از   ترس  و  شوروی  مخالفت  دلیل  به   نیز  انگلیس.  بود
  خود   مواضع   از  ایران،  داخلی  هاینیرو   اعتراض

 ).  ۱۰۶: ۱۳۶۹ عاقلی، (  کرد نشینی عقب 

  آلمان   با   ایران   روابط  که  تأثیری  مورد   در   همچنین 
  انگلیس   به  نسبت  رضاشاه  خارجی  سیاست  در

  شرایط   تحمیل  وجود  با  انگلیس  گفت   باید   داشت
  نفت   جدید   قرارداد   انعقاد  جریان  در  خود   نظر  مورد

  دست   از  رضاشاه  به  نسبت  را  خود  اعتماد   ،۱۹۳۳  در
  آلمان   به  رضاشاه  گرایش   با  اعتمادیبی   این  و  بود  داده

  آلمان   با  ایران  اقتصادی  و  سیاسی  روابط  یتوسعه  و
  قرارداد   تمدید   از   بعد.  یافت  تریوسیع   ابعاد   هیتلری
  به   گرایش  سیاست   ۱۹۳۲  در  انگلستان   با  دارسی
  گمان   رضاشاه).  ۳۵۳:  ۱۳۸۹  صوفی،(  شد  ایجاد   آلمان

  برابر   در  تواندمی   آلمان،  دوستی  جلب  با  کردمی
  برخوردار   نیرومندتری  موقعیت   از   شوروی،  و   انگلیس 

  و   ایران  روابط   آلمان   در هیتلر  آمدن  کار   روی   با. شود
  های سال   آخرین  در  آلمان  و  نهاد   گسترش   به  رو  آلمان

  تجاری   شریک   ترینبزرگ  صورتبه   رضاشاه  سلطنت
  سهم   از  حاصله   ارز  اعظم  بخش  رضاشاه.  درآمد  ایران

  خرید   صرف   را   نفت  شرکت   در   ایران   مشارکت 
  بود  ناگوار  انگلیس  برای این  و کرد می  آلمانی هایکاال 

  اقدامات   اثر  در   ۱۹۲۸  سال   از).  ۲۶۸:  ۱۳۸۸  امینی،(
  در   انگلستان   منافع  ارتباط   هایحلقه  رضاشاه

  بانک .  رفتمی   بین  از  دیگری  از  پس   یکی  خاورمیانه
  به   ایران  شاهنشاهی   بانک   به   موسوم   انگلیسی

 گیری سوخت   هایپایگاه .  شد  واگذار  ایران   دولت
 فارسخلیج   جزایر   از  برخی  در   انگلیسی   های کشتی 

  و   هند  تلگراف  یمؤسسه  زمینی  خط .  شدند  تعطیل
  در   و  درآمد  ایرانی  یمؤسسه  یک   صورت  به  اروپایی 

  انگلستان   و   ایران   نفت   کمپانی   به  امتیازات  خصوص 
:  ۱۳۶۳  اسکرین،(  گرفت  صورت  هایی نظر   تجدید 

  ایران   در   را  خود   نفوذ  یدامنه  نیز  آلمان  دولت).  ۱۴۷
  مراکزی   در   آلمانی   مستشاران  حضور .  داد  افزایش   را

  صنایع   نقل،   و   حمل   پستی،  خدمات  آهن،  راه  مانند
:  ۱۳۶۳  اسکرین،(  بود  افزایش   به  رو  رادیو   و   جنگی

۱۵۰  .( 

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

  در   تزاری  یروسیه  و  انگلستان  استعماری  سیاست
  از   بود  عبارت  آن  و  داشتند  نیز  مشترکی  هدف  ایران،

  قبل .  ایران  در   سوم  قدرت  یک   نفوذ   ایجاد  از   ممانعت
  روسیه  دهد،  رخ   کمونیستی  انقالب   روسیه  در   آنکه   از
  ورود   از  جلوگیری  و  ایران  با  نزدیکی  سر  بر  بریتانیا  و

  یکدیگر   با  نفوذشان   یحوزه   به   سوم  قدرت  یک
  و   اکتبر  انقالب   از   پس.  داشتند  همکاری   و   رقابت
  های آرمان   و   هاایده   روسیه،  در   اوضاع   کامل  تغییر
  دچار   هم  انگلستان  و  مذکور  کشور  مرداندولت 

  دشمنی   عین   در   کشور  دو  پس   این  از .  شد  دگرگونی 
  عابدی (   شوند  نزدیک   آلمان   به   کردند   سعی  باهم،

  دولت   یک  ایجاد  با).  ۱۴۶:  ۱۳۹۰  دیگران،  و   اردکانی
  بود،   انگلیس  دشمن   که  روسیه  در   کمونیستی 

  یک   ایجاد   و  آلمان  با  سازشکاری  سیاست   انگلیس
  طول   در   » بهداشتی  کمربند«  یا   قرنطینه  یمنطقه

  از   جلوگیری  منظور  به   شوروی   روسیه  های مرز
.  گرفت  پیش   در  را  کشور  خارج  به  کمونیسم  گسترش

  ضد   رژیم   یک   آلمان  در  خواست می   که  انگلیس   تمایل
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  پیروزی   و  تقویت   باعث  بیاید   کار   روی   کمونیستی 
).  ۲۵۳:  ۱۳۸۵  زاده،ولی (   شد   آلمان  انتخابات  در   هیتلر

  قدرت   افزایش   با   که   بود  آن   انگلیس   امید  عالوه   به
  در   برلین  و  مسکو  اختالفات  آلمان،   اقتصادی   و   نظامی

  سبب   اختالفات   این   یتوسعه   و   یابد   گسترش   اروپا 
  شود   انگلیس  به  شوروی   بیشتر  نزدیکی

  مقابل   در ).  ۱۵۸:  ۱۳۹۰  دیگران،   و  اردکانی عابدی (
  تا   کردمی   حمایت  ایران در   آلمان   نفوذ  از  هم   شوروی
  بکاهد   منطقه  در  انگلستان  یسلطه   از  بتواند

  بر  استراتژی  این   آثار   از  یکی ).  ۳۵۹:  ۱۳۸۹  صوفی، (
  و   پایگاه   استحکام   و   تقویت  امکان   که  بود  آن  ایران

  بریتانیا   نظر   از .  کرد  فراهم  را   ایران   در  آلمان   جایگاه 
  نفوذ   گسترش   برای   مانع  ترینبزرگ   آلمان   حضور 
  وضعیت   این   دیگر،   سویی   از .  بود  ایران   در   ها روس
  برای   را  استفاده  حداکثر  بتواند  آلمان  که  شد  باعث 

:  ۱۳۸۵  زاده،ولی (  نماید ایران  در  خود  اهداف  پیشبرد
  آلمان   نفوذ  و  قدرت  سیاست  این   ینتیجه   در ).  ۲۵۳

  گسترش   بریتانیا  و  شوروی  دول   ضرر  به  ایران  در
 .  یافت

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

  های دخالت   و  هافشار   و  استعماری  هایسیاست
  تا   شد   باعث  ایران  در  انگلیس   و  روس  مستمر
  سوم   نیروی  یا  قدرت  یک  جایگزینی  صدد  در  رضاشاه

  در   سوم،  نیروی  سیاست  راستای  در.  برآید  ایران  در
  سیاست   در   رسید،  سلطنت  به   رضاشاه   که  ۱۳۰۴  آذر

  و   سیاسی   استقالل   استقرار  دنبال   به   خود   خارجی 
  که   بود   شده   معتقد  ایران  دولت .  بود  کشور   اقتصادی

  دیگر،   موانع   رفتن  بین   از   و   تزار   حکومت   سرنگونی   با
  از   استفاده   برای  جدیدی   مناسب  موقعیت

  بهنود،(  است  شده  فراهم   آمریکایی  مستشاران
  یالیحه   مذکور،  سیاست  اجرای  در ).  ۳۶:  ۱۳۷۷

  قوام   جانب   از  آمریکا   از  مالیه  مستشاران   استخدام
  و  رسید  تصویب  به  و   شد  تقدیم  مجلس  به

  وارد   نظامی  مستشاران  سپس   و   مالی  مستشاران
 گیریجهت   گران،پژوهش   از  برخی.  شدند  ایران

  جنگ   دوران  هایسال   در   را  ایران  خارجی  سیاست

. کنندمی   تلقی  »سوم  قدرت   خارجی  سیاست«
ً   ۱۳۲۰  شهریور  ۳  در  روزولت  به  رضاشاه  تلگراف   عمال

  اشغال   روز  در  کشور  دو  بین   سیاسی  تماس  اولین
  رئیس   از   رضاشاه   تلگراف  این   در.  است  ایران   نظامی
:  ۱۳۸۶  ازغندی،(  بود   خواسته  مساعدت   آمریکا   جمهور

  در   امریکا  اقتصادی  مستشاران  ناکامی  از   بعد).  ۱۳۲
  و   رفیع(  شدند   آلمان  متوجه  ایرانی   مرداندولت   ایران،
  به  آلمان  به  رضاشاه  نگرش).  ۱۱۸:  ۱۳۹۷  زاده،عباس 
  دو   شکستن   درهم  به   قادر   که  بود   متحدی   عنوان 

.  بود  ایران   جنوبی   و   شمالی  استعمارگر  یهمسایه 
  و   صنعتی   هایپیشرفت   و  آریایی   نژاد  همچنین

 .  بود  مؤثر رضاشاه نظر  جلب در آلمان  نظامی

  بر   رضاشاه   زمان   در  آلمان  و   ایران  یرابطه   آغاز
  در   حتی  و  بود   انگلیس  یتوصیه   و  خواست  اساس

  از   جلوگیری  برای   انگلیس  نیز دوم جهانی  جنگ  آغاز
  و   ترکیه   و  ایران   به   شوروی  و   آلمان   یحمله   خطر

  کشور   سه   هر   طرفی بی   سیاست   از  افغانستان
  ایران   به  طرفیبی   این   حفظ   برای   و   کردمی   حمایت

  توسعه   آلمان  با   را  خود  روابط  کماکان  که  داد  اجازه
  حتی   و   تجاری  محموالت   حمل   یاجازه   حتی   و   دهد 

  متصرفات   مسیر  از   را  ایران   مقصد  به  آلمان  نظامی
  ایران   دولت  بین).  ۲۷۶:  ۱۳۸۸  امینی،(  کرد  صادر  خود

  یتوسعه  قرارداد  یک   ۱۹۳۵  اکتبر  ۳۰  در   آلمان  و
  نفوذ   این   البته.  شد  منعقد  اقتصادی   و   تجاری   روابط
  در   وجه  هیچبه   ایران،  در   آلمان  اقتصادی   و  تجاری
  توسعه   ایران   در   انگلستان  منافع   با   مخالفت   جهت 

  عابدی (  شد  عوض  شرایط  کمکم   ولی  یافت،نمی 
 ). ۱۵۹: ۱۳۹۰  دیگران،  و  اردکانی

  برابر   ۵  ایران   به  آلمان  صادرات  ۱۹۴۰  تا   ۱۹۳۵  از
  خام   مواد  خریداران   ترینبزرگ   از  یکی  آلمان  و  شد

  کارشناس  و  مهندس  ها صد .  گردید  ایران   صادراتی
  ۱۹۳۸  در .  درآمدند  ایران  دولت   استخدام  به  آلمانی 

  شد   دایر  خرمشهر  -هامبورگ  مستقیم  کشتیرانی  خط
  شد   برقرار  لوفتانزا  توسط  برلن –  تهران  هوایی  خط  و
 ).  ۳۹۸: ۱۳۸۶ مهدوی،  هوشنگ(

  آهن راه  ها،فرودگاه   بنای  و  ایجاد   در  هاآلمانی 
  و   سازیاسلحه   هایکارخانه   ایران،   سراسری
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 ی رضاشاه ی قوا در اروپا بر سیاست خارجی ایران در دورهتأثیر موازنه . عمرانی ابوذر

  عهده   بر  را  اول   یدرجه  نقش  صنعتی  مؤسسات
  آخرین   در   نازی   آلمان  به   رضاشاه  تمایل.  داشتند

  ۱۳۱۶  سال   در .  یافت  افزایش   حکومتش   هایسال 
.  پیوست سعدآباد  شوروی ضد  پیمان   به  ایران  دولت 

  شوروی   با  بازرگانی   قرارداد   امضای   از   ۱۳۱۷  سال   در 
  با   هاآلمانی   سال   همین  در   کهدرحالی   ورزید،  امتناع
  ایران،   خارجی  تجارت  در  درصد  ۴۱  از  بیشتر  سهمی

  سهم   این  و  بود  کرده  کسب  را  اول   مقام  حوزه  این  در
  مرادی، (  رسید  درصد   ۴۵  از  بیش  به  ۱۳۲۰  سال   تا

۱۳۷۷ :۶۸  .( 

  در   کالنی   معامالت  رضاشاه   یدوره  در   همچنین 
  خرید .  گرفت  شکل  آلمان  و   ایران  بین  نظامی  یزمینه

  پهلوی   یدوره  در   نظامی  صنایع   ایجاد  و   تسلیحات
  با   خارجی  روابط   و   سیاسی  های جریان   از  متأثر  اول 

  یک   با  سیاسی  هایتنش   بروز  با   و  بود  هادولت   سایر
  قرار   توقف   یا   تغییر  دستخوش   روند   این   کشور،

  که   هم   ایتالیا  دولت ).  ۹۲:  ۱۳۷۸  دلفانی،(   گرفتمی
  بهایی گران   هایکمک   رفتمی   شمار   به  آلمان   متحد

  همچنین .  نمود  ایران  دریایی   نیروی   آوردن  وجود  به  در
  به   کشتی  چند   ایتالیا  دولت  ها،آلمانی   یتوصیه  به  بنا

  آموزش  ایتالیا  در  ایرانی  ملوانان  و  فروخت  ایران
  محدود   نیروی  یک  دارای  ایران  باراولین   برای .  دیدند

  روابط   این   است   بدیهی .  شد  مستقل  دریایی 
  به   را  رم   - برلن  محور   که  هایی دولت   با   ایران   صمیمانه 

  و   شوروی  طرف   از   خوشی   نظر   با   بودند   آورده   وجود 
:  ۱۳۸۶  مهدوی،  هوشنگ(  شدنمی   تلقی   انگلستان

۳۹۸  .( 

  آن  تأثیر و دوم جهانی  جنگ  شروع ٤٫٢
 رضاشاه  خارجی  سیاست بر

  اعالم   طرفبی   را   خود   ایران   دوم   جهانی   جنگ   در 
  آلمان   با   تجاوز  عدم   پیمان  ابتدا  هم   شوروی.  نمود
  یحمله   با   ولی  بود،  دور  جنگ   از  مدتی  و  کرد   امضا
 .  کرد تغییر  هاسیاست  شوروی  به آلمان

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

  انگلیس،  جانب  از  ویژهبه   شوروی  بر  غرب  هایفشار 
  سال   در  هیتلر  ظهور  از   پس   که  شد  آن   به  منجر
  درگیری   از   ماندن   کنار   بر  کشور،  آن   مقامات  ،۱۹۳۳

  خطر   برابر   در   که   نمایند  تالش   حتی   و  تأکید   نظامی
.  ببندند  مؤدت   پیمان   فرانسه  و   انگلیس   با   فاشیسم،

  استالین  ها،تالش   این  نشدن   واقع   مؤثر   دلیل  به  اما
  با   شوروی  دوستی   پیمان.  آورد  روی   آلمان   جانب   به

  محرمانه   پروتکل  یک  با   ۱۹۳۹  اوت  در   نازی   آلمان
  کشور   دو   نفوذ  منافع  آن   اساس  بر  که   بود   همراه 

  را   شوروی  مذکور،  قرارداد  ترتیببدین .  شد  مشخص
 ً   جدید   وضعیت  این.  داد  سوق  آلمان  جانب   به  رسما
  همکاری .  داشت  ایران   مورد   در  آثاری  کشور،  دو  میان

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

.  است  قطعی  ایران  به  آلمان   حتی  و  شوروی   یحمله
  شوروی   الوقوعقریب   حمله  یدرباره   انگلیس  تبلیغات

  برای   هاروس   تالش   و  ایران  شمالی   هایاستان   به
  مقامات   نگرانی  بر  ایران،  در  هوایی  هایپایگاه   کسب
  قرارداد  این امضای  دیگر  سویی  از . زدمی  دامن   ایرانی
  هماهنگی   آلمان  قبال   در  شوروی  رفتار  به  تجاوز،  عدم

  با   شوروی   همراهی   و  موافقت.  بخشید  را   الزم   ثبات   و
  پایگاه   و   جایگاه   کشور   این   که  شد   باعث  آلمان

  ی عرصه   در  ویژهبه   ایران  مختلف  شئون  در  را  مناسبی
  را  بریتانیا  که شوروی  همچنین.  کند کسب اقتصادی

  تسهیل   با  داشت  سعی  دانستمی   خود  دشمن 
  ایران،   به  خود  قلمرو   طریق  از   آلمانی  هایکاال   جریان

  شروع   با ).  ۳۶۲:  ۱۳۷۲  زرگر،(  کند  مقابله  انگلیس  با
  به   دریا   راه   از   آلمانی   هایکاال   حمل   از   انگلیس   جنگ
  وسایل   از  قسمتی  حامل  کشتی  و  کرد  جلوگیری  ایران

  حمل   هامبورگ  از  که  را   ایران  آهنذوب   یکارخانه 
  این   دنبال   به.  نمود  مصادره  و  متوقف  بود،  شده

  که  کرد   پیشنهاد   شوروی   به   آلمان   دولت   اقدامات،
  ایران   به   کشور   آن   راه  از   آلمانی   های کاال   دهد  اجازه
  در   و  کردند   موافقت  تقاضا  این   با   هاروس .  گردد  حمل

  این   در   کشور   دو  این   بین   اینامهموافقت   و  آن   پی 
  سال   دو  مدت  به  ترتیباین به  شد،  منعقد  خصوص
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  ایران   به  شوروی  ترانزیتی  راه  از  آلمان   صادرات
  ابتدا   توانست  هیتلر  مدت   این  طی  در.  رسیدمی

  هلند،   نروژ،  دانمارک،  ترتیببه   سپس  و  لهستان
  با   و   درآورد  پای  از  را  فرانسه  و  لوکزامبورگ  بلژیک،

  مسلط   اروپا   خاک   تمامی   بر  موسولینی   ایتالیای   کمک 
 ).  ۷: ۱۳۶۸  مدنی،( شود

  مالقات   در  که  داشت  وجود  نگرانی   این  ایران  در
  دو   آیا  است؟  گذشته  چه  برلین  در  مولوتوف  و  هیتلر
  و   رسیده  سازش  و   مصالحه  به  ایران   یدرباره  دولت 

  که   بود  آن  ایرانیان  تصور  اند؟کرده   اتخاذ  تصمیمی  یا
  ی منطقه عنوان به  ایران مالقات  این در   است  ممکن
  شده   شناخته  رسمیت  به   آلمان   سوی  از   شوروی  نفوذ
  و   دشمنی  که  شد  باعث  هازنی گمانه  این.  باشد

  انگلستان   با  مقایسه  در   شوروی  با  ایران  مخالفت
  به   ایران   جنگ   وزیر  حتی  ۱۹۴۰  اوایل  در.  باشد  بیشتر

  اقدام   یک   شوروی   ضد   بر   که  داد   پیشنهاد   انگلستان 
  بررسی   و  بحث   از  پس.  گیرد  صورت  نظامی  مشترک

  وزیر  سرانجام   انگلیس،  دولت   توسط  پیشنهاد  این
  حاضر   حال   در  که  نمود  اعالم   تهران  در  انگلیس   مختار
  به   که   نیست   هم   مناسب  و  مطلوب   و   ندارد   لزومی 

 ).  ۲۳: ۱۳۶۷ ذوقی،(  دهیم  جواب  پیشنهاد  این

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

  میان   ۱۳۱۸  مرداد   ،۱۹۳۹  اوت   قرارداد   از   بعد   چندی
  بر   مبنی   آلمان  تصمیم  از   هاایرانی   شوروی،   و   آلمان

  به   سراسیمه  و   شدند  مطلع  استالین  به   ایران  تقدیم
  موقت   وضعیت   این   اما  کردند،  میل  انگلستان   طرف
  و   داشت   ادامه  همچنان  بازرگانی   معامالت  زیرا   بود،
  در   اشتیاق  و   شوق   شوروی  به   هیتلر  یحمله   از   بعد

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

  جریان   به   نو   از   کشور   دو   میان   حسنه  روابط   صورت 
  به   آلمان  یحمله ).  ۱۸۴:  ۱۳۸۴  یارشاطر،(  افتاد

  یعنی   پیشین  دشمن  دو   که  شد  باعث  شوروی
  از   و  گردند  مبدل   دوست  دو  به  انگلستان،  و  شوروی
  جنگ   وارد  متفقین  نفع  به  نیز  امریکا  دیگر  سویی
  در   شوروی  و  انگلیس  همکاری  ترتیببدین .  گردد

  به   منجر   ایران   قبال   در  ویژه به  دوم   جهانی  جنگ
  ترتیب بدین .  شد  ایران  خارجی  سیاست  و  رفتار  تغییر
  در   و  بود  شده  مطرح سوم نیروی   عنوان به  که  آلمان
  مشغول   اقتصادی   ویژه-به  مختلف   هایعرصه 

  اجازه   متفقین  به   و   شدند  زده   کنار   بودند،   فعالیت
  آن   امکانات  تمام   و  ایران  ارتباطی  هایراه   از  شد  داده
  توجه   با  البته.  شود  استفاده  شوروی  به  کمک  برای

  به   گرایش  دلیل   به   متفقین  با   رضاشاه   مخالت  به
  دشمنانش،   بر  هیتلر  غلبه  بر  مبنی  تصورش   و   آلمان
:  ۱۳۹۰  دیگران،   و   اردکانی عابدی (  شد   اشغال   ایران 

۱۴۷-۱۴۶  .( 

  و  اسلحه  به  مبرمی  احتیاج  ها روس  هنگام  این  در 
 خواستندمی   نیز  هاانگلیسی .  داشتند  دارو  و  مهمات

  خلیج   بین   ارتباطی   خطوط   شده   که  قیمتی  هر   به
  وسیله   این  به  تا  کنند  حفظ  را  شوروی  سرحد  و  فارس

  جبهه   به   را   شوروی  نیاز  مورد   جنگی   وسایل  و   مهمات
  ۱۲  در   اینامهموافقت   مبنا  این   بر.  برسانند  روسیه
  دولتین   که  رسید  امضا  به  کشور  دو  بین  ۱۹۴۱  ژوئیه

ً   که  شدند  متعهد  ایجداگانه   مذاکرات  گونههیچ   اوال
  جلب   بدون  آلمان   دولت   با   جنگ   ی متارکه  برای

ً .  ننمایند  دیگر  طرف   رضایت    کمک   هرگونه   ثانیا
  یکدیگر   به   مشترک   دشمن  با   جنگ   در  را  الزم   نظامی

  به   مهمات  و  اسلحه   رساندن  مسأله   آنگاه.  برسانند
  را   ایران  راه  انگلیس .  شد  مطرح  روسیه  یجبهه

  ایران   به   حمله   مورد   در   ژوئیه  ۱۷  در   و  کرد   پیشنهاد
.  آمد عمل  به  توافق روسیه و  انگلیس نمایندگان  بین
  هاآن   دست   به  بهانه   اینکه  برای  رضاشاه  زمان   این  در

  آلمان   یکرده تحصیل   که  را   دفتریمتین  دکتر   ندهد،
  به   که  را  منصور  علی   و  برکنار  وزیرینخست   از   بود 

ً .  کرد وزیرنخست   داشت  شهرت کاریمحافظه   ضمنا
  کرده   ممنوع  ایران   به  را  آلمان   تبلیغاتی   نشریات  ورود

  نظارت   تحت  را  ایران  مقیم  هایآلمانی   فعالیت  و
  های دولت  ۱۹۴۱ ژوئیه ۱۸  در  اما بود، داده  قرار دقیق

  ایران   به  مشابهی  هاییادداشت   انگلستان  و  شوروی
  آلمانی   کارشناسان هایفعالیت   از   آن   ضمن   و   تسلیم

  درخواست   را  آنان   اخراج   و   کرده   نگرانی   اظهار  ایران   در
  شد   همراه  رضاشاه  تفاوتیبی   با  که  بودند  کرده
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  ۱۹۴۱،۲۵  اوت   ۱۶  در).  ۴۰۳:  ۱۳۸۶  مهدوی،هوشنگ (
  دو . رسید ایران دولت به  یادداشت سه ،۱۳۲۰  مرداد

  حالت   که  انگلیس   و  شوروی   طرف   از   یادداشت 
  دولت   طرف  از  سوم  یادداشت   داشت،  التیماتوم

  را   وی  که  بود  رضاشاه  به  هیتلر  پیغام  حاوی  و  آلمان
).  ۱۸۴:  ۱۳۸۴  یارشاطر،(  نمود   مقاومت   به   تشویق 
  قرار   مشکلی   وضعیت   در   مقطع   این   در   که   رضاشاه

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

  متفقین   به  دوم   پاسخ   در  دلیل  همین  به.  شود  روشن
  به  ایران   صنایع  وابستگی   بر  مبنی  قبلی   جوابیه  همان 

  توان نمی   زودی   به  اینکه  و  انگلیسی  هایتکنسین
  اندک   تعدادشان  اینکه  و   نمود  پیدا  جایگزین  برایشان

  ۲۵  روز  در  ایران  سرانجام .  کرد  تکرار  را  نظرند  تحت  و
  شوروی   هاینیرو   تجاوز  مورد   جنوب   و  شمال   از  اوت

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

.  شد  صادر   روز  سه  از  بعد   مقاومت   ترک  دستور
 رضاشاه   نیرومند،  متفق  دو  ناگهانی  یحمله   مقابل  در

  لندن  و مسکو در  ایران  سفرای یوسیله  به بالفاصله
  را   نظامی  عملیات  کرد   تقاضا  مزبور  هایدولت   از

.  شوند  مذاکره  وارد  او  با   و   نموده   متوقف  درنگ بی 
  رضاشاه، .  نداند  تقاضا  این  به   جوابی   متفقین

  بود،   انگلیس   تأیید  مورد  که   را   فروغی   محمدعلی 
  به   و   گماشت   وزیری نخست   به   منصور   جایبه

  ترک  دستور   نظامی  های واحد  یکلیه  به  وی  پیشنهاد 
  خود   های تقاضا   دولتین   وی   با   مذاکره  در.  داد  مقاومت

  و   مقاومت  ترک :  رساندند  اطالع   به  شرح   بدین   را
  از   که   نقاطی   یکلیه  از   ایران   ارتش   های واحد   یتخلیه
  آلمانی   اتباع  یکلیه   اخراج   شده،  اشغال   متفقین  طرف

  کارشناس  نفر  چند  و  سفارت  اعضای  استثنای  به
  و   اسلحه   نقل  و  حمل  تسهیل  در  تعهد   آلمانی،
.  روسیه  به  ایران  طریق  از  جنگی  ادوات  و  مهمات

  که  بود   نداده   تقاضا   این   به   جوابی   ایران   دولت   هنوز 
  تحویل   آلمانی   اتباع  اخراج  جای  به  دولت  دو  سفرای

  رضاشاه .  شدند  خواستار  را  متفقین  قوای  به  هاآن
  خصمانه   عملی   که  خواسته  این   قبول   به   حاضر

. انجامید  طول   به  مذاکره   و  نشد   بود،  آلمان   به   نسبت 

  اتباع   اگر  ساعت  ۴۸  تا  که  دادند  التیماتوم  متفقین
  را   پایتخت   نکنند  تسلیم  هاآن   هاینیرو   به   را  آلمانی 
  به   صریحی  جواب   باز   رضاشاه  چون .  کنندمی  اشغال 

  شهریور،   ۲۵  سپتامبر،  ۱۶  در   نداد   متفقین  التیماتوم
  سوی  به جنوب و شمال   از انگلستان و شوروی قوای
  به   روز  همان  در   ناچار   رضاشاه .  کردند  حرکت  تهران

  داد   استعفا  سلطنت  از   محمدرضا  ولیعهدش   نفع
  مقطع   آن   در ).  ۴۰۶-۴۰۹:  ۱۳۸۶  مهدوی،هوشنگ (

ً   محمدرضاشاه  دولت   برای   اختیاری  و  قدرت  عمال
  که   طورهمان   نداشت،  ایران  خارجی   سیاست   تأیین

  رأی   مخالف   هایی سیاست  به  نتوانست  نیز   رضاشاه
 .  کند عمل روسیه و انگلستان  نظر و

 گیرینتیجه ٥
  که   کشوری  قدرت،  یموازنه  ینظریه   اساس  بر

  زدن   برهم  و   موجود   وضع  در   تجدیدنظر  خواهان 
  سایر   خودکار  و   هماهنگ  واکنش   با  باشد،  موازنه
  خواهد   برقرار  موازنه  سرانجام  و   شده  روروبه  هادولت 

  ۱۶۴۸  در  موازنه  تشکیل  ابتدای  از  سیستم  این.  شد
.  است  داشته  ادامه  دوم   جهانی   جنگ  پایان   تا

  در   قدرت  توازن  گیریشکل  بدو  از   اروپایی  هایکشور 
  انتقال   و   اروپا   در   صلح   حفظ   در   سعی   قاره  این 

  به   گونهبدین .  اندداشته  را  قاره  از   خارج   به   مخاصمات 
  به  بیشتر  قدرت   و  اقتصادی  منابع  کسب   منظور

  این   در.  پرداختند  جهان  هایدولت   سایر  استعمار
  تحوالت   دستخوش  بعد  به  قاجار  یدوره   از  ایران  میان

  یموازنه   از  متأثر  اروپایی  هایکشور   هایرقابت   و
  را  نقش   بیشترین  رابطه  این   در.  است  بوده   قدرت

  به   انگلستان.  اندداشته  روسیه  و   انگلستان 
  برای   و  یافت   دست  هندوستان  ارزش  با   یمستعمره

  به  مستقل  هایکشور   از   حائلی  کرد  سعی  آن  حفظ
  های آب   به  رسیدن  برای  روسیه  کند،  ایجاد   هند  دور 
  داشت   را   ایران  به   یابی دست   سودای   فارس  خلیج   گرم

  کردن   دور   برای  انگلستان  سیاست  با   امر  این   و
 منافات  هندوستان  هایمرز   از  بزرگ  هایقدرت

  اساس   رقابت  این  قاجار  یدوره   طول   در .  داشت
  سلطنت   شروع  با.  داشت  پی  در  را  ایران  تحوالت
  خارجی   مداخالت   بار  از  کرد  سعی   رضاشاه   پهلوی،
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  حفظ  را خارجی و داخلی استقالل  حدودی تا کاسته،
  پای   کردن  باز  برای  زیادی  هایتالش   رو   این  از.  کند

  دلیل  به  امر این  ولی. داد انجام  ایران  به سوم  نیروی 
ً   داشت  وجود  اروپا  در  که  شدیدی  هایرقابت    عمال
  سپس   و   امریکا   به   ابتدا  در   رضاشاه .  نبود  پذیر امکان

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

  مسأله   این   کنند،  حمایت   ایران   در  آلمان  حضور   از
  به   آلمان  با  ایران   یرابطه  گسترش  و   تعمیق  باعث 
  با   و  زمان  گذشت  با  ولی  شد،  شوروی  و  انگلیس  ضرر

  جنگ   از   بعد   و   قبل   که   جدیدی   هایبندیدسته
  یکدیگر   با  کشور  دو  این  گرفت،  شکل  دوم   جهانی

  که   رضاشاه  میان  این  در .  شدند  متحد  آلمان  علیه
  در   داشت  آلمان  با  روابط  حفظ  به  شدیدی  یعالقه

  انگلیس   و   روس   کشور   دو   زیرا   گرفت،   قرار   محضور 
  حضور   صورت   در   کشور   اشغال   به   تهدید   را  ایران 

  به   امید  دیگر   سویی   از  و   کردند،   ایران   در   ها آلمانی 
  با   سرانجام .  بود  زیاد  بسیار   جنگ  در  آلمان  برتری
  به   رضاشاه   روسیه،  و   انگلیس  سوی   از  ایران   اشغال 

  و   کرد  گیریکناره   سلطنت  از  محمدرضاشاه  نفع

  های سیاست   جدید  دولت  و   جوان  شاه.  شد  تبعید
  صف   به  و  گرفته  پیش  در  جنگ  قبال   در  متفاوتی
 هیتلری  آلمان  به  که  جایی   تا  شدند  وارد  متفقین

  در   شود می  مالحظه  گونهبدین .  نمودند  جنگ  اعالن
 یدوره   پایان  تا  قاجار  دوره   از  طوالنی،  زمان  مدت

ً   ایران  رضاشاه،   مداخالت   نفوذ  و  تأثیر  تحت  مستقیما
  قوا   یموازنه  دلیل  به  مدت  این  در .  است  بوده   خارجی

  های دولت   است،  داشته  ایران  که  اهمیتی  و   اروپا  در
ً   وقت   مستقل  خارجی  سیاست  اتخاذ  به  قادر   عمال
  که  تالشی  و  داعیه  رغم  به  نیز  رضاشاه.  اندنبوده 

  از   عبرت   ولی .  شد  دچار  سرنوشت  همین  به  داشت 
  نتایج   توانست می   بیشتر  خردمندی  و   تاریخ 

  بار   به رضاشاه  نادرست  تصمیمات  که را  باریفالکت 
 مدارانسیاست   که  است  امید.  دهد  کاهش  آورد

  تاریخ   به   بیشتر  توجه  و   درایت  با  اسالمی  جمهوری
  و   گرفته  درس  گذشته  از  است،   آینده   راه   چراغ   که

  داشته   بزرگ   هایقدرت  بازی  به  بیشتری  توجه
  های قدرت   بین  روابط  و   بازی  منطق  کشف .  باشند
  مناسب   هایسیاست   اتخاذ   ضامن   تواندمی   بزرگ 

 .  شود ملی  منافع حفظ  و  خارجی، و  داخلی 
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