
 »1« نثر فارسی
  
 

                                                
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     

  
                                              

   ایراندیپلماسی و روابط خارجی اریخ ت                                                                                 
                  

 

  



  

  

  تاریخ دیپلماسی و روابط خارجی ایران



   اریخ دیپلماسی وروابط خارجی ایرانت   »4«
 
 
 

  

  

  

  فهرست مطالب
 .Error! Bookmark not defined.................................................. آن میمفاه و ست؟یچ استیس: اول فصل

 .Error! Bookmark not defined .......................................................................................... مقدمه -1
 .Error! Bookmark not defined ............................................................................ استیس علم فیتعر-2
 .Error! Bookmark not defined .......................................................................... استیس علم تیاهم -3
 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................ دولت-4
 .Error! Bookmark not defined ....................................................................................... يدولوژیا -5
 .Error! Bookmark not defined .............................................................................. يدئولوژیا يهایژگیو

 .Error! Bookmark not defined .......................................................................... : يدئولوژیا يها ژهیکارو
 .Error! Bookmark not defined ........................................................................................... قدرت - 6

 .Error! Bookmark not defined .......................................................................................قدرت فیتعر
 .Error! Bookmark not defined ................................................................................ :قدرت يها یژگیو

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................................... : قدرت منابع
 .Error! Bookmark not defined ........................................................ یاسیس قدرت سنجش در لیدخ عوامل
 .Error! Bookmark not defined ............................................................................... :یدولت قدرت منابع

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................... قدرت يها مترادف
 .Error! Bookmark not defined ..................................................................................... نفوذ و قدرت-
 .Error! Bookmark not defined .................................................................................... اقتدار و قدرت-
 .Error! Bookmark not defined ................................................................. اقتدار و قدرت عمده يها وتتفا

 .Error! Bookmark not defined ......................................................................................... قدرت انواع
 .Error! Bookmark not defined ....................................................................................... قدرت اعمال
 .Error! Bookmark not defined ............................................................................... قدرت سر بر منازعه

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................................... اقتدار -7
 .Error! Bookmark not defined ....................................................................................... اقتدار فیتعر

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................................ اقتدار منابع
 .Error! Bookmark not defined .............................................................................. اقتدار ياجرا ضمانت

 .Error! Bookmark not defined ......................................................................................... اقتدار انواع
 .Error! Bookmark not defined ................................................................................... اقتدار يهایژگیو
 .Error! Bookmark not defined ...................................................................................... تیمشروع -8



   اریخ دیپلماسی وروابط خارجی ایرانت «5»
 
 
 

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................................... تیمشروع انواع
 .Error! Bookmark not defined .......................................................................................... ينوساز. 9

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................... یاسیس ينوساز
 .Error! Bookmark not defined ...................................................................................... تیحاکم:  10

 .Error! Bookmark not defined ............................................................. یخارج تیحاکم و یداخل تیحاکم
 .Error! Bookmark not defined .................................................................................... تیحاکم فیتعر
 .Error! Bookmark not defined ................................................................................ تیحاکم يهایژگیو

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................................... تیحاکم خیتار
 .Error! Bookmark not defined ...................................................................................... تیحاکم انواع

 .Error! Bookmark not defined ............................................................. یواقع تیحاکم و یاسم تیحاکم -
 .Error! Bookmark not defined .......................................................... یاسیس تیحاکم و یحقوق تیحاکم -
 .Error! Bookmark not defined ................................................................................ یعموم تیحاکم -
 .Error! Bookmark not defined ....................................... )دوفاکتو( یعمل تیحاکم و) دوژوره(یحقوق تیحاکم -
 .Error! Bookmark not defined ..............................................................................گرا کثرت تیحاکم -

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................... ییگرا کثرت نقد
 .Error! Bookmark not defined ....................................................................................... حکومت -11
 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................ ملت. 12

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................... ملت شیدایپ ینیع عوامل -
 .Error! Bookmark not defined ............................................................................... یاسیس توسعه -13
 .Error! Bookmark not defined ................................................ يپا نیلوس دگاهید از یاسیس توسعه یژگیو سه
 .Error! Bookmark not defined ..................................................... ندریب لئوناردو دگاهید از یاسیس توسعه آثار

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................... )توسعه( مثبت يها شاخص
 .Error! Bookmark not defined .......................................................... )یاسیس یفروپاش( یمنف يها شاخص

 .Error! Bookmark not defined .............................................................................. یاسیس فرهنگ -14
 .Error! Bookmark not defined ...................................................................... یاسیس فرهنگ يبند طبقه
 .Error! Bookmark not defined ................................................................................. گرید يبند میتقس
 .Error! Bookmark not defined ....................................................................... یاسیس يریپذ جامعه -15
 .Error! Bookmark not defined .............................................................. یاسیس يریپذ جامعه يها ژهیکارو
 .Error! Bookmark not defined .......................................................... یاسیس يریپذ جامعه عمده يها عامل

 .Error! Bookmark not defined .............................................................................. یاجتماع تحرك - 16
 .Error! Bookmark not defined .................................................................................. یعموم افکار -17

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................... تستی سواالت نمونه
 .Error! Bookmark not defined .......................................................................... تستی سواالت پاسخنامه
 .Error! Bookmark not defined ............................................ استیس علم يها هینظر و هاروش :دوم فصل
 .Error! Bookmark not defined .............................................................................. استیس علم يروشها

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................................... یخیتار روش -
 .Error! Bookmark not defined .................................................................................... مشاهده روش -
 .Error! Bookmark not defined .....................................................................................یتجرب روش  -



   اریخ دیپلماسی وروابط خارجی ایرانت   »6«
 
 
 

 .Error! Bookmark not defined .................................................................... يا سهیمقا ای یقیتطب روش -
 .Error! Bookmark not defined .................................................................................... یفلسف روش -
 .Error! Bookmark not defined ...................................................................... استیس علم يها هینظر -2
 .Error! Bookmark not defined ............................................................................... ییرفتارگرا هینظر -

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................... ییرفتارگرا نقد
 .Error! Bookmark not defined ....................................................................... ها ستمیس لیتحل هینظر -
 .Error! Bookmark not defined ............................................................................ يریگ میتصم هینظر -
 .Error! Bookmark not defined .......................................................................... یعقالن نشیگز هینظر -
 .Error! Bookmark not defined .......................................................................... یعموم نشیگز هینظر -
 .Error! Bookmark not defined ..................................................................................... هایباز هینظر -

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................... هایباز هینظر نقد
 .Error! Bookmark not defined ................................................................................ ییفضا مدل هینظر
 .Error! Bookmark not defined .................................................................................. کیبرنتیس هینظر
 .Error! Bookmark not defined ..................................................................................... ها گروه هینظر
 .Error! Bookmark not defined ........................................................................ یاسیس يها دهیپد نییتب

 .Error! Bookmark not defined .............................................................................. تستی سواالت نمونه
 .Error! Bookmark not defined .......................................................................... تستی سواالت پاسخنامه
 .Error! Bookmark not defined.................................................................. یاسیس تحوالت: سوم فصل

 .Error! Bookmark not defined .................................................................... دهیپوش مبارزه و باز مبارزه-1
 .Error! Bookmark not defined .............................................................. میرژ با مبارزه و میرژ در مبارزه -2
 .Error! Bookmark not defined ....................................................................................... اصالحات -3
 .Error! Bookmark not defined ........................................................................................... کودتا -2
 .Error! Bookmark not defined ........................................................................................ انتخابات -3
 .Error! Bookmark not defined .......................................................................................... انقالب -4

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................................... انقالب یمعان
 .Error! Bookmark not defined ......................................................................................... انقالب علل
 .Error! Bookmark not defined ........................................................................................ انقالب انواع
 .Error! Bookmark not defined .................. انقالب يرهبر هیفرض و توطئه هیفرض ، انفجار هیفرض:  یانقالب هیفرض سه
 .Error! Bookmark not defined ...................................................................................... انقالب حلمرا

 .Error! Bookmark not defined .............................................................................. تستی سواالت نمونه
 .Error! Bookmark not defined .......................................................................... تستی سواالت پاسخنامه
 16 ............................................................................................ رانیا یخارج روابط خیتار:  ارمچه فصل
 16 ...................................................................................................................................... اول بخش
 16 .............................................................................................. هیصفو یخارج استیس ادیبن و لیاسماع شاه

 18 ......................................................................................................... ازبک نیخوان با لیاسماع شاه روابط
 18 ....................................................................................................... يصفو دولت آغاز در یعثمان با روابط
 18 ......................................................................................... کشور دو ابطرو شدن رهیت و میسل سلطان جلوس
 19 ........................................................................................................ رانیا سپاه شکست و چالدران جنگ



   اریخ دیپلماسی وروابط خارجی ایرانت «7»
 
 
 

 19 ............................................................................................. یعثمان دولت هیعل هایپرتغال به اتحاد شنهادیپ
 20 ....................................................................................... ییاروپا يها دولت و مصر سلطان به اتحاد شنهادیپ

 21 ...................................................................................................... ایاسپان و آلمان امپراطور با اتحاد طرح
 21 ......................................................................................................... یعثمان با ساله ستیب يجنگها غازآ

 22 ............................................................................................................ یعثمان و رانیا نیب هیآماس صلح
 23 ..................................................................................................... یعثمان دولت به دیزیبا شاهزاده میتسل

 23 .............................................................................................................. هند يامپراطور با روابط شروع
 23 ...................................................................................................... شانزدهم قرن انیپا تا پرتغال با روابط
 24 ...................................................................................................... رانیا به یسیانگل بازرگانان نیاول ورود
 24 ........................................................................................................ مراد سلطان از تهماسب شاه يتقاضا
 24 .................................................................................................... رزایم دریح سلطنت از تیحما بر یمبن

 24 ........................................................................... یعثمان و رانیا روابط شدن رهیت و دوم لیاسماع شاه سلطنت
 25 .......................................................................................................... رانیا خاك به یعثمان ارتش تجاوز

 25 ....................................................................................................... دیانجام شکست به که صلح مذاکرات
 25 ............................................................................. یعثمان ارتش دست به جانیآدربا و قفقاز االتیا هیبق تصرف
 26 ................................................................................................ کشور ضاعاو شدن میوخ و رزایم حمزه قتل

 26 ................................................................................... همجوار دول از کمک يتقاضا و اول عباس شاه جلوس
 27 .................................................................................................................... استانبول صلح ي معاهده
 27 ........................................................................................................................ عظمت و شکوه دوران

 27 .................................................................................................... هرات و خراسان نجات و ازبکها شکست
 28 ........................................................................................................ يکشور و يلشکر يسازمانها اصالح
 28 .................................................................................................. هیروس در گیب ینعلیحس و یشرل سفارت
 29 .................................................................................................. اروپا در گیب ینعلیحس و یشرل تیمامور
 29 .............................................................................................. رانیا و شیاتر و هیروس جانبه سه اتحاد طرح
 30 ............................................................................................ رانیا به پاپ ندگانینما و ایاسپان رانیسف ورود
 30 ........................................................................... رانیا خاك از هایعثمان راجاخ و جانیآذربا به عباس شاه حمله

 31 .................................................................................................. استانبول دوم ي عهدنامه و صلح مذاکرات
 31 ........................................................................................................ اروپا در یشرل رابرت تیمامور نیاول

 32 ........................................................................................................... ایاسپان و رانیا نیب اختالف شروع
 32 .............................................................................................. ایاسپان با روابط یرگیت و گمبرون بندر تصرف

 33 ................................................................................ رانیا به یسیانگل بازرگانان ورود و یشرل تیمامور نیومد
 33 ........................................................................................ هرمز تصرف و هایپرتغال هیعل سیانگل و رانیا اتحاد
 34 ............................................................................................. عباس شاه دربار به ستانانگل ریسف نیاول ورود
 35 ......................................................................................................... عباس شاه زمان در هیروس با روابط

 35 ...................................................................................................... قندهار فتح تا هند با دوستانه روابط از
 35 ........................................................................................................... هلند دولت با یبازرگان روابط آغاز

 35 ....................................................................................... یعثمان ارتش بزرگ شکست و بصره و بغداد تصرف
 36 ..................................................................................... هایعثمان حمالت مجدد شروع و عباس شاه شتدرگذ



   اریخ دیپلماسی وروابط خارجی ایرانت   »8«
 
 
 

 36 ......................................................................................................... )زهاب(نیریش قصر صلح ي معاهده
 37 ........................................................................................................................... آرامش دوران

 37 .......................................................................................... )1722-1639(اصفهان سقوط تا یعثمان صلح از
 37 .................................................................................................................. انگلستان با یبازرگان کاهش
 37 .............................................................................................................. نیهولشتا دولت ناموفق سفارت
 38 .............................................................................................. فارس جیخل در ادتیس يبرا هایهلند کوشش
 38 .............................................................................................. مازندران و النیگ به یروس يقزاقها ي حمله
 38 .................................................................................................... انگلستان با یبازرگان مجدد گرفتن رونق
 39 .................................................................................................................... فرانسه دولت با روابط آغاز

 39 ............................................................................................................. هلند با یبازرگان یجیتدر کاهش
 39 ................................................................................................................. دور خاور يکشورها با روابط

 40 ................................................................................................یعثمان هیعل گانه سه يسفرا اتحاد شنهادیپ
 40 ...................................................................................................... یعثمان با روابط یرگیت و بصره تصرف
 40 .................................................................................. هیروس ي طلبانه توسعه استیس آغاز و ریکب پتر جلوس
 41 ...................................................................................................... يورسا دربار به گیمحمدرضاب سفارت
 41 ............................................................................................................. هرات و قندهار يافغانها شورش
 42 ........................................................................................................................... هیصفو دولت سقوط

 43 ......................................................................................................................... پرآشوب وراند
 43 ........................................................................................ )1795-1722(هیقاجار استقرار تا هیصفو سقوط از

 43 .................................................................................................... ریپترکب و دوم تهماسب شاه نیب قرارداد
 43 .............................................................................................. رانیا میتقس درمورد یعثمان و هیروس قرارداد
 44 ........................................................................................... یعثمان دولت با آمدن کنار يبرا افغانها اقدامات
 44 ................................................................................................. رانیا از افغانها اخراج و گیب ینادرقل ظهور
 45 ......................................................................................................... یعثمان دولت با تهماسب شاه جنگ

 45 .............................................................................................. نرایا االتیا ي هیتخل و هیروس استیس رییتغ
 46 ......................................................................................................... یعثمان ترکان با نادر حساب هیتسو

 47 ..................................................................................... نادرشاه سلطنت عالم وا مغان دشت موسسان مجلس
 48 ............................................................................................. هند دولت با اختالفات شروع و قندهار ریتسخ
 48 .......................................................................................................... هند امپراتور میتسل و کرنال جنگ
 48 ................................................................................................. ترکستان خانات و افغانستان شمال ریتسخ
 49 ........................................................................................................ نادرشاه هیعل یعثمان دولت کاتیتحر

 49 ......................................................................................................... ییایدر يروین سیتاس يبرا کوشش
 50 ....................................................................................................... یعثمان دولت با نادرشاه جنگ نیآخر
 50 ............................................................................................................ او دولت ي هیتجز و نادرشاه قتل

 51 ............................................................................................................... سلطنت یمدع چهار زدوخورد
 52 ................................................................................................. ییاروپا يکشورها با یبازرگان روابط دیتجد

 53 .............................................................................................................. هایسیانگل با خان میکر اختالف
 53 .................................................................................. یعثمان هیعل اتحاد درمورد خان میکر به روسها شنهادیپ



   اریخ دیپلماسی وروابط خارجی ایرانت «9»
 
 
 

 53 .................................................................................................... بصره مساله برسر یعثمان و رانیا جنگ
 54 ........................................................................................ قاجار خان آقامحمد با خان میکر نانیجانش مبازره
 54 ................................................................................................. هجدهم قرن انیپا در رانیا یخارج روابط
 55 ....................................................................................................... هیروس و رانیا يجنگها دوران

 55 .................................................................................. )1828-1795( يترکمانچا ي معاهده تا سیتفل فنح از
 55 .................................................................................. هیقاجار آمدن کار يرو هنگام همجوار يکشورها اوضاع
 56 ....................................................................................................... افشار شاهرخ کار انیپا و سیتفل فتح

 56 .............................................................................................................. افغانستان به هودهیب یلشکرکش
 57 ......................................................................................................... فرانسه هیعل انگلستان و رانیا اتحاد
 58 ........................................................................................................... هیروس به گرجستان یقطع الحاق

 58 ........................................................................................................... فرانسه و رانیا نیب اتحاد مقدمات
 59 .............................................................................. نیاشتا نکنیف ي عهدنامه و ینیقزو حمدرضاخانم سفارت
 59 ............................................................................. )1807-1803(ستیلیت ي معاده تا هیروس و رانیا يجنگها

 60 ...................................................................................................... هیروس و رانیا نیب فرانسه يگریانجیم
 60 ............................................................................ لندن به یلچیا خان رزاابوالحسنیم اعزام و انگلستان با اتحاد
 61 ........................................................................................ هیروس هیعل مشترك جنگ و یعثمان و رانیا اتحاد

 61 ..................................................................................... گلستان صلح ي معاهده انعقاد و رانیا ارتش شکست
 62 ....................................................................................... رانیا فیتضع و استقالل درحفظ انگلستان استیس

 62 ......................................................................................... رفته ازدست التیا استرداد در شاهیفتحعل یمساع
 62 .......................................................................................... ارزروم ي معاهده و یعثمان و رانیا جنگ نیآخر

 63 ...................................................................................................... هیروس با يمرز اختالفات دمجد شروع
 63 ......................................................................................................انیرانیا يروزیپ و جنگ اول ي مرحله
 64 ..................................................................................................... انیرانیا شکست و جنگ دوم ي مرحله

 64 ..................................................................................... ونیتوالسیکاپ میرژ لیتحم و يترکمانچا ي عهدنامه
 64 ........................................................................................ رانیا دولت یعذرخواه و دوفیبایگر قتل ي واقعه
 65 .................................................................................................................... امورخارجه وزارت سیتاس

 65 .................................................................................................... سیانگل و رانیا اختالفات دوران
 65 .................................................................................................. سیپار صلح ي معاهده تا هرات شورش از

 65 ................................................................................................ رزایم عباس یناگهان مرگ و هرات محاصره
 66................................................................................... رانیا استقالل نیتضم درمورد انگلستان و هیروس توافق

 66......................................................................................... هرات به ازحمله يریجلوگ يبرا انگلستان اقدامات
 66............................................................................................ انگلستان یرسم دخالت و هرات دوم ي محاصره
 67 ................................................................................................................. ااروپ در یآجودانباش سفارت

 67 ........................................................................................ انگلستان و فرانسه نیدولت با یاسیس روابط دیتجد
 67 .......................................................................... چهارجانبه ونیسیکم لیتشک و یعثمان و رانیا درروابط بحران

 68 ................................................................................ سیانگل و روس مشابه ازاتیامت اخذ يبرا فرانسه کوشش
 68 ............................................................................................................. فارس جیخل در یفروش برده منع

 69 ...................................................................................... فرانسه دولت با رابطه قطع و شاه نیناصرالد سلطنت



   اریخ دیپلماسی وروابط خارجی ایرانت   »10«
 
 
 

 69 ........................................................................... هیروس ازطرف آشوراده و یعثمان طرف از قطور ي هیناح تصرف
 69 .................................................................................................................... ریرکبیام یالحاص اقدامات
 70 ............................................................................................ رانیا یدوست درجلب انگلستان و هیروس رقابت
 70 .................................................................................. انگلستان و رانیا مناسبات قطع و هرات ي مساله دیتجد

 71 ............................................................................................... رانیا به سیانگل جنگ اعالن و هرات تصرف
 71 .................................................................................................. سیپار صلح ي عهدنامه و خانفرخ سفارت
 72 .......................................................................................................... ياستعمار يها رقابت دوران
 72 ................................................. )1907- 1860(نفوذ مناطق به رانیا میتقس قرارداد تا بلوچستان و ترکستان ییازجدا

 72 .................................................................................... رانیا به نسبت انگلستان استیس مشنر و هند شورش
 72 .............................................................................................................. هیروس دست به ترکستان تصرف
 73 ............................................................................................................. تریرو ازیامت و سپهساالر صدارت

 74 ............................................................................................................اروپا به شاه نیناصرالد سفر نیاول
 74 ......................................................................................................... رانیا از نیبحر ریالجزا مجمع ییجدا
 75 ................................................................................................................. رانیا یشرق سرحدات نییتع
 75 ............................................................................................................. یعثمان و رانیا سرحدات نییتع

 75 .................................................................................... هیروس نفوذ شیافزا و اروپا به شاه نیناصرالد دوم سفر
 76 ............................................................................................................... آلمان يامپراتور با روابط جادیا

 76 ................................................................................... انگلستان نفوذ ادیازد و اروپا با شاه نیناصرالد سوم سفر
 76 .......................................................................................................... شاه نیناصرالد قتل و يرژ ي اقعهو

 77 .........................................................................................................یخارج يها قرضه و شاه نیمظفرالد
 78 ......................................................................................................... یدارس به جنوب نفت اریامت ياعطا
 78 ................................................................................................................ فارس جیخل در آلمانها تیفعال

 79 .................................................................................................. رانیا تیمشروط درانقالب انگلستان نقش
 79 .......................................................................... نفوذ مناطق به رانیا میتقس ي درباره انگلستان و هیروس قرارداد
 79 ..................................................................................... نوزدهم قرن دوم ي مهین در رهمجواریغ دول با روابط
 81 ............................................................................................................ رانیا ینظام اشغال دوران

 81 ......................................................................... )1921- 1908(اسفند سوم يکودتا تا شاه یمحمدعل يکودتا از
 81 ................................................................................. جانیآذربا به هیروس يقوا ورود و شاه یمحمدعل يکودتا

 81 ............................................................................................ شاه یمحمدعل خلع و خواهان مشروطه يروزیپ
 82 ............................................................................. انگلستان ینگران و آلمان و هیروس نیب پتسدام قرارداد انعقاد

 82 ............................................................................................... هیروس ماتومیاولت و شوشتر یاصالح اقدامات
 83 ................................................................................... انگلستان سکوت و هیروس زیآم خشونت استیس ي ادامه
 83 ............................................................................................... رانیا یطرف یب اعالم و اول یجهان جنگ آغاز

 83 ............................................................................................................ رانیا در نفوذ يبرا هایآلمان تالش
 84 ........................................................................................................ کرمانشاه در نیمهاجر دولت لیتشک

 85 ........................................................................................................... رانیا در آن اثرات و هیروس انقالب
 86 ................................................................................................... رانیا با يشورو دولت يتماسها نینخست

 86 ................................................................................................... يورسا صلح کنفرانس از رانیا يتقاضاها



   اریخ دیپلماسی وروابط خارجی ایرانت «11»
 
 
 

 87 ................................................................................................................... کاکس-الدوله وثوق قرارداد
 87 .................................................................................................................... اروپا به احمدشاه مسافرت
 88 ....................................................................................... النیگ به تجاوز و سرخ ارتش دست به قفقاز تصرف
 88 ..................................................................................................... رانیا درمورد يشورو و انگلستان توافق

 89 ................................................................................................................. اسفند سوم يکودتا مقدمات
 89 .......................................................................................................... يشورو و رانیا نیب مودت قرارداد

 90 ................................................................................ گانهیب يقوا از رانیا خاك ي هیتخل و 1919 قرارداد يالغا
 90 ............................................................................................................................ يپهلو دوران

 90 ....................................................................... )1945- 1921(یجهان دوم جنگ انیپا تا سردارسپه يزمامدار از
 90 ................................................................................... هاییکایآمر به شمال نفت ازیامت يدراعطا انریا یمساع

 91 ........................................................................................... سلطنت رییتغ و هیقاجار ي سلسله خلع مقدمات
 93 ............................................................................................................ گانگانیب ازاتیامت ار یبعض يالغا

 93 ............................................................................................................. يشورو و رانیا روابط در بحران
 94 .................................................................................................. انگلستان با اختالف و یدارس ازیامت يالغا

 94 ........................................................................... )سعدآباد مانیپ( انهیخاورم يهمکار و تعرض عدم ي عهدنامه
 96 ...................................................................................................... کایآمر و فرانسه با یاسیس روابط قطع

 96 ........................................................................یجهان دوم جنگ شروع تا آلمان شیرا با نهدوستا روابط جادیا از
 97 ........................................................................................................... رانیا به نیمتفق ي حمله مقدمات
 99 .................................................................................................. رانیا به سیانگل و يشورو يروهاین تجاوز

 99 ..................................................................................................... رضاشاه ياستعفا و نیمتفق با مذاکرات
 100 ..................................................................................... انگلستان و يشورو و رانیا يجانبه سه اتحاد مانیپ

 101 .................................................................... متحد ملل ي هیاعالم به رانیا الحاق و ژاپن  و آلمان به جنگ اعالن
 101 .................................................................................... رانیا ي درباره دولت سه ي هیاعالم و تهران کنفرانس

 102 ................................................................................................رانیا استیس ي صحنه به هاییکایآمر ورود
 103 .............................................................................................. بزرگ دولت سه طرف از نفت ازیامت يتقاضا

 103 .......................................................................................... جانیباآذر ي مساله شروع و یجهان جنگ انیپا
 105 ....................................................................................................... متحد ملل سازمان به رانیا تیشکا

 106 ........................................................................ جانیآذربا و نفت ي مساله ي درباره کفیسادچ-قوام ي موافقنامه
 106 .............................................................................................. جانیآذربا عیوقا به نسبت هایسیانگل واکنش
 107 ............................................................................................................ ارتش دست به جانیآذربا نجات

 108 ......................................................................... یمل يشورا مجلس طرف از کفیسادچ- قوام ي نامه موافقت رد
 110 .............................................................................................................. )یفیتال( یتست سواالت نمونه
 116 ..................................................................................................................... تستی سواالت نامه پاسخ
 122 ............................................................ )نشانده دست دولت(135 تا 1320رانیا یخارج روابط:پنجم فصل

 122 .................................................................................................................... هایریگ جهت و ساختارها
 122 ....................................................................................................... الملل نیب نظام تیماه و ساختار -1
 123 .................................................................................................. رانیا یاسیس نظام تیماه و ساختار -2
 123 ................................................................................... یخارج استیس ياجرا و برطرح رگذاریتاث عوامل -3



   اریخ دیپلماسی وروابط خارجی ایرانت   »12«
 
 
 

 124 ........................................................................................................... یخارج استیس يریگ جهت -4
 125 ........................................................................................................................ یالملل نیب روابط) 1(
 125 ....................................................................................................................... یسایس توازن) 1 -1(
 125 .................................................................................................. يمرز برون يقدرتها از استقالل) 2 -1(
 126 .................................................................................. ستمگران با رابطه قطع و رستمیز ملل از دفاع) 4 -1(
 126 .............................................................................................................................. یداخل امور) 2(
 126 ........................................................................................... آن از دفاع ضرورت و بودن یرانیا اصل) 1 -2(
 126 ......................................................................... تیمشروط يفکر و یاسیس ياارزشه به يبندیپا اصل) 2 -2(
 127 ........................................................................................ کیدموکرات - یمل دولت سیتاس ضرورت) 3 -2(

 127 .......................................................................................................................... مثبت سمیونالیناس
 128 ......................................................................................................... يشورو دیتهد دربرابر مقاومت) 1
 128 .......................................................................................................... غرب با وندیپ يگرو در تیامن) 2
 128 ................................................................................................................... یمل مستقل استیس) ج(
 129 ......................................................................................... یخیتار يها اسطوره و ییماورا يروین به اتکا) 1
 129 ................................................................................................................. يکتاتورید - یدموکراس) 2
 130 ......................................................................................................................... ینظام يتوانمند) 3
 130 ..................................................................................................................... یحام قدرت کا،یآمر) 4

 131 ....................................................................................................................... شد؟ اشغال رانیا چرا
 131 ....................................................................................... هند از دفاع ضرورت و رانیا ییایجغراف تیاهم) 1
 132 .......................................................................................... رانیا یارتباط خطوط به یابی دست ضرورت) 2
 134 ................................................................................................. ینفت يها هحوز تیامن نیتام ضرورت) 3
 134 ...................................................................................................... رانیا يبازارها به مجدد یابیدست) 4
 135 ............................................................................................................ رضاشاه ییرعقالیغ استیس) 5
 137 ............................................................................................ تلریه ینظام دربرنامه رانیا گاهیجا و نقش) 6

 139 ....................................................................................................... 1330 -1320 رانیا یخارج روابط
 139 ............................................................................................................. 1324 -1320 جنگ در رانیا

 139 ................................................................................................ رضاشاه ياستعفا و رانیا ینظام اشغال) 1
 147 ............................................................................................................. جنگ از پس يها درسال رانیا
 159 ...................................................................................................... 1332 تا1330 یمنف موازنه استیس
 169 ............................................................................ 1332 مرداد يکودتا در انگلستان و کایآمر نقش یابیارز) 5
 170 ................................................................................ یخارج استیس يریگ شکل مثبت، سمیونالیناس

 170 .............................................................................................................................. 1342 تا1332
 170 ......................................................................................................... انگلستان با رانیا روابط دیتجد) 1
 172 ............................................................................................................... نفت بحران حل یچگونگ) 2
 173 ......................................................................................دیتهد و یستیهمز ،يشورو اتحاد و رانیا روابط) 3
 175 ....................................................................................... نفوذ شیافزا -42 تا1332کایآمر با رانیا روابط) 4
 177 ................................................................................................................ یمل مستقل استیس

 177 ....................................................................................................................... رانیا یاسیس تیوضع



   اریخ دیپلماسی وروابط خارجی ایرانت «13»
 
 
 

 177 .................................................................................................................................. 1340 دهه
 177 .......................................................................................... ینشاندگ دست روابط -کایآمر با رانیا روابط) 1
 180 .................................................................................... 1350 تا 1340 يها سال در رانیا ینفت استیس) 3
 181 ................................................................................................. یوابستگ میتحک يسالها در رانیا

 181 ................................................................................................................................... 1350دهه
 181 ......................................................................................................... 50دهه در رانیا ینفت استیس) 1
 182 ............................................................................................................. یستیهمز: يشورو و رانیا) 2
 185 ................................................................................................ یوابستگ میتحک کا،یآمر با رانیا روابط) 3

 185 ............................................................................................................. کسونین نیدکتر و رانیا) الف
 186 ................................................................................................................... یتیامن - ینظام روابط) ب
 187 ......................................................................................................کایآمر و رانیا ياقتصاد مناسبات) ج
 187 ........................................................................................................... کایآمر و رانیا یاسیس روابط) د

 190 .................................................................................................... مانانیهمپ و گانیهمسا با رانیا روابط
 190 .................................................................................................... نیچ خلق يجمهور و رانیا روابط) 1
 190 ................................................................................................ یهمبستگ در دیترد -یکینزد و يدور) 2
 191 ........................................................................................................................ یستیهمز مرحله) 3
 191 ................................................................................................ سنتو عضو هیهمسا يکشورها و رانیا -3
 193 ................................................................................................................ رانیا يا منطقه استیس -3
 195 ............................................................................. یمقطع یستیهمز و یمیدا ییجو مبارزه -عراق و رانیا) 4
 196 ................................................................................................................... لییاسرا و رانیا روابط) 5
 197 ............................................................................................ اروپا مشترك بازار عضو يکشورها و رانیا) 6

 200 .............................................................................................................. )تألیفی( تستی سؤاالت نمونه
 207 ........................................................................................................... یفیتأل یتست سواالت پاسخنامه
 213............................................................................ يپهلو دوران در رانیا یخارج استیس: ششم فصل

 213 ................................................................................................................... جنگ دو فاصله در رانیا
 215 ............................................................................................................ يشورو و رانیا مودت عهدنامه
 215 ................................................................................................ شمال نفت ازیتام يواگذار در رانیا تالش

 216 ...................................................................................................................... ریوز نخست: سردارسپه
 217 ........................................................................................................................... پادشاه: سردارسپه

 218 ............................................................................................................. گانگانیب تازاتیام از يا غوپارهل
 218 .................................................................................................................... يشورو با اختالفات رفع
 219 ................................................................................................... انگلستان با اختالف و یدارس ازیامت لغو
 219 ...................................................................................... )سعدآباد( انهیخاورم يهمکار و تعرض عدم مانیپ

 220 ..................................................................................................... کایآمر و فرانسه با یاسیس رابطه قطع
 220 .................................................................................................. آلمان شیرا با دوستانه روابط يبرقراراز

 221 ....................................................................................................................یجهان دوم جنگ دوران
 222 ............................................................................................................ رانیا به نیمتفق حمله مقدمات
 223 ............................................................................................... رانیا به سیانگل و يشورو يروهاین تهاجم



   اریخ دیپلماسی وروابط خارجی ایرانت   »14«
 
 
 

 223 ..................................................................................................... رضاشاه ياستعفا و نیمتفق با مذاکره
 224 ....................................................................................................................... جانبه سه اتحاد مانیپ

 225 ............................................................................... متحد ملل هیاعالم به الحاق و آلمان به رانیا جنگ اعالن
 225 ................................................................................................ بزرگ دولت سه هیاعالم و تهران کنفرانس

 226 ................................................................................................... رانیا یاسیس صحنه به هاییکایآمر ورود
 226 ............................................................................................. بزرگ دولت سه جانب از نفت ازیامت يتقاضا

 227 ...................................................................................................... اروپا در جنگ انیپا و آلمان کستش
 227 ........................................................................................................................ سرد جنگ يها سال
 228 ...................................................................................................... گانهیب يروهاین از رانیا هیتخل مساله

 228 ...................................................................................................... جانبه سه ونیسیکم لیتشک شنهادیپ
 229 ............................................................................................ متحد ملل سازمان به يشورو از رانیا تیشکا

 229 ................................................................................................ يمرکز حکومت دست به جانیآذربا نجات
 230 ............................................................................................................. يشورو ابرقدرت با سرد جنگ
 232 ................................................................................................... نهیرید مواضع حفظ در انگلستان تالش
 235 ....................................................................................................................... کایآمر ابرقدرت رخنه
 235 ................................................................................................................. ياقتصاد و یمال يها کمک
 235 ............................................................................................................................ ینظام يها کمک

 235 ............................................................................................................................ ینظام مستشاران
 236 ................................................................................................................... انهیخاورم یدفاع سازمان

 236 ............................................................................................ لییاسرا ییشناسا برسر عرب جهان از ییجدا
 236 ........................................................................................................................ یمنف موازنه استیس
 237 ................................................................................................... کشور سراسر در نفت صنعت شدن یمل

 239 ......................................................................................................................... ،ییارویرو: انگلستان
 242 ......................................................................................................................... :کایآمر متحد االتیا

 245 ..................................................................................................................... غرب بلوك به یوابستگ
 245 .................................................................................. انگلستان با مناسبات دیتجد و کایآمر يرفو يها کمک
 246 ........................................................................................................ نفت یالملل نیب ومیکنسرس قرارداد
 247 .............................................................................................................. بغداد مانیپ در رانیا تیعضو
 248 ....................................................................................... بغداد مانیپ در رانیا تیعضو از يشورو یتینارضا
 248 ................................................................................................. رانیا با مناسبات بهبود در يشورو تالش

 249 ................................................................................................. زنهاوریآ نیدکتر و سوئز کانال شدن یمل
 249 ..................................................................................................... عراق يکودتا و اردن لبنان، در بحران
 249 ............................................................................................... عراق يجمهور با روابط در بحران نینخست
 251 .................................................................................................... کایآمر و رانیا دوجانبه روابط به ينظر

 252 ............................................................................................................. ای کایآمر با یدفاع نامه موافقت
 253 ............................................................................................ رانیا اوضاع یدگرگون  و يکند کارآمدن يرو

 255 ................................................................................................................ 30دهه در لییاسرا با روابط
 257 ........................................................................................................................ ییزدا تنش يها سال



   اریخ دیپلماسی وروابط خارجی ایرانت «15»
 
 
 

 257 ............................................................................................... یموشک گاهیپا يواگذار عدم به رانیا تعهد
 258 .............................................................................................. پاکستان و افغانستان نیب شاه يگر یانجیم

 258 ........................................................................................... و »دیسف انقالب« درباره بزرگ يها قدرت نظر
 259 ................................................................................................................. دوم ونیتوالسیکاپ يماجرا
 260 ...................................................................................... یتیترانز و یبازرگان ثمربخش يها يهمکار: يشورو
 261 ........................................................................................... یفن و ياقتصاد گسترده يها يهمکار: يشورو
 261 ................................................................................................................ مداوم یاسیس تضاد: يشورو
 263 .................................................................................... يا منطقه عمران سازمان ظهور و سنتو یجیتدر زوال
 264 ............................................................................... کایآمر با شاه روابط شدن وگرم جانسون ندونیل يزامدار

 264 ................................................................................................................... بعر جهان و فارس جیخل
 265 ................................................................................................................. ایتانیبر با دوجانبه مناسبات
 266 ...................................................................................................... اروندرود برسر عراق با مجدد اختالف

 267 ............................................................................................................................ نیبحر مساله حل
 268 .................................................................................................. فارس جیخل دهانه گانه سه ریجزا استرداد
 269 ................................................................................................................. 40دهه در لییاسرا با روابط
 271 ............................................................................................................................... منطقه ژاندارم
 273 ................................................................................................. شاه دست بازگذاشتن و کسونین نیدکتر
 274 .................................................................................................... یجهان يبازارها در نفت يبها شیافزا

 275 ........................................................................................................... ،ياقتصاد روابط شتریب گسترش
 276 ........................................................................................................... یشرق ياروپا يکشورها با روابط
 277 ............................................................................................................. ژاپن و ایتالیا و آلمان با روابط
 278 ...................................................................................................... ياقتصاد مشترك ونیسیکم لیتشک

 278 ............................................................................................................. ظفار جنگ در ارتش مشارکت
 279 ................................................................................................................ هیهمسا يکشورها با روابط
 279 ...................................................................................................... اروندرود درباره عراق با اختالف حل

 280 ................................................................................................................ 50دهه در لییاسرا با روابط
 282 ...................................................................................... کایآمر استیس رییتغ و کارتر یمیج کارآمدن يرو

 283 ............................................................................................... افغانستان و قایآفر شاخ در شاه يها یناکام
 284 ...................................................................................................... بزرگ يها قدرت یاسیس یمش خط
 288 .............................................................................................................. )تألیفی( تستی سواالت نمونه

 295 ........................................................................................................... یفیتال تستی سواالت پاسخنامه
 301 ......................................................................................................................................... منابع

  



   اریخ دیپلماسی وروابط خارجی ایرانت   »16«
 
 
 

  تاریخ روابط خارجی ایران    

  اول بخش

 انیـ پا یشـرق  روم يامپراطور ي ساله هزار عمر به هیقسطنطن فتح با یعثمان پادشاه دوم محمد سلطان م،1453 سال در

 ابتـدا  يو.شـد  آغـاز  دیـ جد عصـر  و دیرسـ  انیـ پا بـه  یوسط قرون دوران اتفاق نیا با.گرفت اریاخت در را تحفا لقب و داد

 اروپـا  در نیهمچن.درآورد خود تصرف به را همه و داشت ریصغ يایآس و یشرق یآناتول ، اژه،طرابوزان يایدر در ییجنگها

 یمـ  تیحیمسـ  بـر  اسـالم  يروزیـ پ را ها يروزیپ نیا يو.داشت را کیآتالنت سواحل و یآلبان ي منطقه تا را یفتوحات هم

 نشـان  خـود  از یمقاومت مقابل در هرکس و بود رانیا جمله از انهیخاورم یاسالم يکشورها هیکل ریتسخ درصدد و دانست

  دانست یم مجاز را خونش ختنیر و بوده نید یب داد یم

 ییایآسـ  يکاالها به که انییاروپا اما.دیگرد قطع نیزم مشرق با اروپا تجارت و ارتباط راه هیقسطنطن بر ترکان يالیاست با

 پرتغـال  و ایاسـپان  زمـان  درآن.کننـد  دایـ پ نیچـ  و ران،هنـد یا به دنیرس يبرا را يگرید راه تا بودند درصدد داشتند ازین

 يریجلـوگ  يبرا.بودند گرید يها نیسرزم کشف و تصرف یپ در وستهیپ که شدند یم محسوب ياستعمار دول نیبزرگتر

 پس.دیرس پرتغال به یشرق بخش که کرد میتقس را نیزم کره ششم، الکساندر دولت،پاپ دو نیا نیب يریدرگ از یاحتمال

 هنـد  سـواحل  بـه  واسـکودوگاما،  سـاالر  ایـ در با همراه خود متصرفات ي توسعه يبرا پرتغال ییایدر يروین فرمان، نیا از

 سـپس  و کـرده  تصـرف  را عمان یساحل يشهرها و مسقط ابتدا و شد رسفا جیخل ي روانه یناوگان استقرار، از پس.دیرس

  .گرفتند اریاخت در را گمبرون بندر و هرمز ي رهیجز

 رانیـ ا دولـت  طرف از یمقاومت چیه با که دادند یم قرار تهاجم مورد را خراسان ترکمن و ازبک فیطوا هم شمال طرف از

 هـم  امـر  نیا غلت.بود ينابود معرض در جهت سه از رانیا استقالل همشانزد قرن آغاز در بیترت نیا به.شدند ینم مواجه

  .بود داخل در نیخوان و حکام یدشمن و یداخل دیشد مرج و هرج

  هیصفو یخارج استیس ادیبن و لیاسماع شاه

 میون قرن هشت از پس را رانیا وحدت توانست متعدد يها جنگ از پس و برافراشت قد يصفو لیاسماع شاه ام،یا نیا در

 سـلطان  دسـتور  بـه  دریـ ح خیشـ  پدرش.بود ونلویقو آق حسن اوزون و یلیاردب نیالد یصف خیش نوادگان از يو.کند ایاح

  .شد دیتبع فارس به اش خانواده با همراه او و شد کشته ونلویقو آق عقوبی

 میتقسـ  مـراد  سـلطان  و گیـ ب الونـد  نیب آنها قلمرو شد، جادیا عقوبی سلطان مرگ از پس که یمرج و هرج ي جهینت در



   اریخ دیپلماسی وروابط خارجی ایرانت «17»
 
 
 

 بـه  داشـت،  شیگـرا  عیتشـ  بـه  کـه  النیگ حاکم کمک با و رفتند النیگ به انهیمخف برادرش و لیاسماع زمان نیا در.شد

 جـدش  ارتگـاه یز عـازم  خود روانیپ از يا عده با همراه ق،905  سال در.کردند جمع دورخود را انیعیش از يا عده جیتدر

 دانشیـ مر بـا  همـراه  لیاسـماع . کـرد  رونیب شهر از آنهارا بود مناكیب انیعیش شیافزا از که لیاردب حاکم.شد یصف خیش

 ي لـه یقب نـه  مسـاعدت  با بود ساله زدهیس او که زمان نیا در.کرد اقامت طالش و آستارا توابع از ارجوان شهر در را یمدت

ــرك ــار ت ــتاجلو، تب ــاملو، اس ــه ش ــو، تک ــو، ل ــاق،ذوالقدر، رومل ــار، افشــار، وارس ــره انیصــوف و قاج ــاغ ق  تابســتان در ب

 از يشتریب دانیرزا،مریم لیاسماع امیق خبر پخش با.کرد استقالل يدعو و سیتاس را قزلباش ارتش) ق906(،م1500سال

 قصـاص  به را روانیش پادشاه ساری فرخ خود ارتش کمک با کورا، رود از عبور با او.وستندیپ او به سواس و بکر ارید ه،یسور

 در تیدرنها اما کرد مقاومت جانیآذربا کمرات.رفت جانیآذربا سمت به سپس رزایم لیاسماع. درسان قتل به پدرش خون

 رزایـ م لیاسماع ،يروزیپ نیا از پس.شد پناهنده یعثمان به و خورد یسخت شکست نخجوان، یحوال در شرور نام به یمحل

  .کرد يتاجگذار 907 سال رد یالوال يالهاد لیاسماع شاه ابوالمظفر نام با و شد زیتبر وارد فاتحانه

 کیـ ،یمحل نیخـوان  و حکام يجا به و براندازد رانیا در را یفیالطوا ملوك حکومت بساط که بود نیا لیاسماع شاه هدف

 جیتـرو  و نقـاط  ریسـا  ریتسخ به شروع جانیآذربا در استقرار از پس لذا. آورد وجود به يقو مذهب عهیش يمرکز حکومت

 عجـم،  و عـرب  عـراق  در را خود متصرفات يگرید از پس یکی توانست مختلف يشهرها محکا شکست با يو. نمود عهیش

 دربـار  بـه  را ییآن،سـفرا  فتح يبرا که شد کردستان ي منطقه متوجه سپس. دهد شیافزا استرآباد و راز،کرمان،کاشانیش

 را عتبات و داد نانیاطم اهش به آنها واکنش عدم. شود یم حفظ سرحدات تیامن که داد نانیاطم فرستادو مصر و یعثمان

 ازآن پس. شد یرسم عرب عراق سراسر در عهیش مذهب و درآورد تصرف به هم را بغداد سپس. نمود رانیا ي مهیضم هم

 جسـد  آن از بعـد  و آورد در اطاعـت  تحـت  هـم  را رساند،لرسـتان  قتل به را یالله یعل انیعیش رهبر و رفت خوزستان به

  .سپرد خاك به یصف خیش آرامگاه در و ددا انتقال لیاردب به را پدرش

 آسان تصرف باعث کرد، یم حکومت خراسان از یبخش هرات بر که يموریت پادشاه نیآخر قرا،یبا حسن سلطان درگذشت

 کنند،موردشـاه  رونیـ ب عـراق  از قزلباشـهارا  که بودند توانسته یعثمان کمک با که ونلوهایقو آق آن از پس. شد منطقه نیا

  .شد منقرض آنها ي ساله چهار و چهل حکومت و گرفته قرار لیاسماع

 انیـ م و نیتـام  را رانیـ ا یارضـ  تیـ تمام و یملـ  وحـدت  توانسـت  جنـگ،  سال زدهیس از پس لیاسماع ب،شاهیترت نیبد

 ملـت  توانستند اوال استیس نیا با نانشیوجانش او.کند جادیا یمحکم سد هند و ترکستان یعثمان مدهب یسن يکشورها

 خـود  بـه  داشـتند  یدشمن ترکان با که را انییاروپا نظر یعثمان برابر در یمقاومت مرکز جادیا با ایثان و کنند تحدم را رانیا
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  .داد یم لیتشک را هیصفو یخارج استیس ادیبن اصل دو نیا. ندیبگشا را تجارت باب و کرده جلب

  ازبک نیخوان با لیاسماع شاه روابط

 را خـود  سـمرقند،  حـاکم  بـابر  نیرالـد یظه شکسـت  با بود زیچنگ نوادگان از که خان کیل،شیاسماع شاه امیق با همزمان

 یدشـمن  انیعیشـ  بـا  کـه  يو. شـد  هیهمسا يصفو دولت با داشت رانیا شرق در که یفتوحات با و دینام ترکستان پادشاه

 يبـرا  را يریسـف  لیاسـماع  شـاه . کرد حمله کرمان به میعظ یباسپاه همراه لیاسماع شاه با يتوز نهیک خاطر به داشت،

 لیاسـماع  شـاه .دارد را رانیا تصرف قصد که کرد اعالم زیآم نیتوه عبارات با درجواب ازبک خان فرستاد،اما یدشمن ترك

 سراسـر  يو مـرگ  بـا .رسـاند  قتـل  بـه  را خـان  کیشـب  مـرو  در و شـد  خراسـان  ي روانـه  یسـپاه  بـا  همراه مقابله يبرا

 نیـ ا اما. کرد یرسم اتیوال نیا در را عهیش مدهب و افتاد رانیا شاه دست به حونیج رود تا مرو و قندهار خراسان،هرات،

 از را خراسان ها، یعثمان با جنگ در حضور لیدل به ازبک رانیام مجدد ي حمله در و داشت ادامه همچنان تازها و تاخت

  .داد دست

  يصفو دولت آغاز در یعثمان با روابط

 یمـ  دیـ ترد دیـ د بـه  عیتشـ  جیترو خاطر به او به شهیهم و کرد یم حکومت لیاسماع شاه با همزمان فاتح محمد سلطان

 ارتـش  از شـدند،  یمـ  تیـ حما یعثمـان  پادشـاه  طـرف  از کـه  گیـ ب الونـد  همچون یمختلف انیسپاه باشکست. ستینگر

 يریسف يو.درآمد یدوست در از پس دهد، شکست را لیاسماع شاه تواند ینم که دیرس جهینت نیا به فاتح قزلباش،محمد

 اظهار ظاهر به لیاسماع شاه.بردارد دست مذهبان یسن به نسبت ستم و ظلم از تا خواست او از درآن و فرستاد زیتبر به را

 از داد دسـتور  یعثمـان  االتیـ ا حکمرانان به امر، نیا ي مشاهده با فاتح سلطان. داد ادامه خود استیس به اما کرد یدوست

 دستور نیا تا خواست فاتح از لیاسماع شاه. ببندند را سرحدات و آورده عمل به انعتمم رانیا به یآناتول انیعیش مسافرت

 بـه  ازبـک،  خان قتل و ذوالقدر نیرنشیام به یلشکرکش ازجمله لیاسماع شاه بعداقدامات سال اما.رفتیپذ فاتح.کند لغو را

 تـاز  و تاخت به خودرا دانیمر هم لیعاسما شاه. گرفت دل به را رانیا شاه ي نهیک هم میسل شاهزاده شدو دهیرنج شدت

  .داشت ادامه سلطنتش انیپا تا امر نیا که کرد یم قیتشو یعثمان خاك در

    کشور دو روابط شدن رهیت و میسل سلطان جلوس

 بـه  ناچـار  فـاتح  و گرفت را هیقسطنطن و کرد امیق پدرش هیعل يچر ینی سربازان کمک به ق،918سال در میسل شاهزاده

 بـه  شـاهزادگان  از یکـ ی رسـاندوتنها  قتل به را خود ي خانواده یتمام بود معروف سنگدل به اروپا در که میسل. استعفاشد

  .داد او به را فارس از یبخش لیاسماع شاه و شد پناهنده رانیا
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ـ  رانیا از یاطالعات ریسف آن. نکرد ییاعتنا لیاسماع شاه یول فرستاد شاهزاده نیا استرداد يبرا را يریسف میسل  دسـت  هب

 از نفـر  دو و کـرد  اسـتفاده  میسل فرزندان نیب اختالف از هم لیاسماع شاه.نهاد میسل سپس و جاسوسان اریاخت در و آورد

 دنـد ینام ترسو را میسل و خواندند خطبه يصفو شاه نام به ها شهر آن در دو نیا که.فرستاد یعثمان به را قزلباش سرداران

  . آمد ودوج به کشور آن در آشوب جهینت در که

 یواالشـ  و يمولـداو  زیون يجمهور ،مجارستان،يمسکو مثل هیهمسا ییاروپا يدولتها با ابتدا انتقام، قصد به میسل سلطان

ـ  عهیشـ  نفـر  کیـ  قتل که داد دستور االسالم خیش هم یداخل انیعیش مورد در و کرد منعقد صلح معاهدات موقتا  از شیب

  .شد یحتم دولت دو نیب جنگ وقوع پس.گرفت صورت یوحشتناک کشتار جهینت در که دارد ثواب کافر هفتاد

  رانیا سپاه شکست و چالدران جنگ

 شـرق  از تـا  کـرد  کیـ تحر رانیا هیعل هم را ازبک خان يو.شد رانیا با جنگ عازم میعظ یسپاه با ق،920 سال در میسل

 نسـبت  اهانت و خود اعمال از که نوشت رانیا شاه به زیدآمیتهد يا نامه يو.درآورند يازپا را لیاسماع شاه و کرده حمله

 هماننـد  اسـت  بهتـر  کـه  کـرد  مطرح زین سوم ي نامه در.خواند امبریپ نیجانش را خود و کند توبه و بردارد دست خلفا به

 رانیـ ا تصـرف  دهد نشان تا فرستاد اكیتر با همراه میمال يا نامه پاسخ در لیاسماع شاه.بپردازد يگریصوف به خود اجداد

 چهـارم  ي نامـه  کرد، صادر را رانیا ریسف قتل دستور که شد نیخشمگ يقدر به یعثمان سلطان.است هودهیب و پوچ يامر

 شـد  روبرو چالدران ي جلگه در یعثمان نیآتش يسالحها به مجهز سپاه مقابل در رانیا سپاه. کرد جنگ اعالم و نوشت را

 سپاهش،به قلب در لیاسماع شاه حضور و قزلباشها رشادت وجود با جنگ نیا در. شد معروف نام نیهم به جنگ نیا که

 اقامـت  شـهر  نیـ ا در میسل را يروز چند.شد فتح زیتبر شکست از پس.خوردند شکست انیرانیا یعثمان مجهز سپاه علت

 خـود  کشـور  بـه  روانیـ ا و نخجـوان  تصـرف  از کردنـد،پس  یم ممانعت شانیک هم قتل از يچر ینی سربازان چون و کرد

   بازگشت

 یقاضـ  يبـرا  يو جیتـزو  و لیاسماع شاه همسر درآوردن اسارت به همچون میسل ي خصمانه اقدامات و چالدران کستش

 نیب صلح به دی،امیعثمان دربار به ییسفرا مجدد فرستادن وجود با و گذاشت فراوان ریتاث يصفو شاه ي هیروح ،دریآناتول

  .رفت نیب از دولت دو

  یعثمان دولت هیعل هایپرتغال به اتحاد شنهادیپ

 تیـ مالک يادعـا  کـه  هـا یپرتغال مخالفـت  با که کرد خراج درخواست هرمز ي رهیجز ریام از ق،914 سال در لیاسماع شاه
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. داد یدوسـت  شـنهاد یپ هایپرتغال به و شد فرستاده لیاسماع شاه جانب از يریسف ،919سال در.شد روبرو داشتند را رهیجز

 بـه  خـراج  که کرد تیحما اعالم و داد یدوست شنهادیپ هرمز ریام به لیاسماع شاه.ادننه یوقع پرتغال اساالریدر آلبوکرك

 لیاسـماع  شـاه  زمان نیا در.برافراشت را خود کشور پرچم و کرد حمله بخش نیا به مجدد آلبوکرك که نپردازد هایپرتغال

 مجـدد  پـس .آورد بدست را آنها کمک بتواند دیشا تا داد تیرضا آنها يالیاست به جهینت در و بود یعثمان با جنگ مشغول

 ،) ق921(،1515اوت در يقـرارداد  دادو مسـاعد  قول آلبوکرك نباریا.کرد تکرار را خود یدوست شنهادیپ و فرستاد يریسف

 ياریـ  مکـران  و فیقط ن،یبحر بلوچستان، اغتشاشات فرونشاندن در رانیا به پرتغال ییایدر يروین که شد منعقد آنها نیب

 یبعد،کشـت  قـرن  کی تا قرارداد نیا از.کند یچشمپوش هرمز ي رهیجز از رانیا عوض بجنگند،در متفقا یانعثم هیکرده،عل

 جـه ینت تنهـا .کردند خود به منحصر را فارس جیخل تجارت و بوده گردش در نیبحر و بصره تا هرمز رهیجز از یپرتغال يها

 يجنگهـا  دوران در و آموختنـد  آنهـا  از را نیآتشـ  يحهاسـال  کاربردن به بدون انیرانیا که بود نیا قرارداد، نیا مثبت ي

 در کـه  دادنـد  انیـ رانیا بـه  دیـ جد یجنگـ  لیوسا و تفنگ يمقدار هایپرتغال ،یعثمان با تهماسب شاه زمان ي ساله ستیب

  .ستندینگر یم آنها به خصومت دید به هایعثمان جهینت

  ییاروپا يها دولت و مصر سلطان به اتحاد شنهادیپ

 معـرض  در کـه  زیـ ون يجمهور و مصر به را يریسف ،922سال بوددر شده وسیما میسل با آمدن کنار از که لیاسماع شاه

 شد کشته جنگ نیا در مصر سلطان اما.کرد قیتشو میسل با جنگ به را مصر سلطان و فرستاد داشتند قرار یعثمان دیتهد

 و شد خوانده خطبه يو نام به مساجد تمام در و شد قاهره وارد سپس. درآمد یعثمان تصزف به نیفلسط و ه،لبنانیسور و

 کـه  یعباسـ  ي فـه یخل نیآخر سوم المتوکل سپس. گفتند کیتبر و دهیرس حضور به مکه فیشر ي ندهینما و زیون ریسف

 بـا  همـراه  نیفیشر نیحرم دیکل خیتار نیا از.فرستاد استانبول به ریاس عنوان به و کرد برکنار داشت را فهیخل عنوان فقط

  .دیرس میسل به خالفت عنوان

 و يتجـار  قـدرت  لیـ دل بـه  زیـ ون دولت.کند قیتشو میسل با جنگ به را آنها تا داشت دستور رفت زیون به که هم يریسف

 قـرن  آخـر  يسالها در شود، مسلط  ترانهیمد يایدر بر بود توانسته یبیصل يجنگها زمان از خود،که میعظ ییایدر يروین

 از و بـوده  پـاپ  بـا  جنـگ  ریـ درگ چـون  اما. دید یم رانیا یعیطب متحد را خود شده،پس یمانعث تجاوزات دچار پانزدهم

  .کردند رد را رانیا شنهادیپ بودند، صلح در یعثمان با یطرف

 و کـرد  اسـتقبال  امـر  نیـ ا از مجارسـتان  پادشاه دوم ییلو. فرستاد لهستان و مجارستان نزد را ییسفرا لیاسماع شاه پس

 بـه  راجع تا شد بیترغ لیاسماع شاه و کرد صحبت آلمان خصوص به اروپا تیموقع مورد در و فرستاد نرایا به را يریسف
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  .کند برقرار یدوست رابطه بود ترکها سرسخت دشمن که قدرتمند امپراطور نیا

  ایاسپان و آلمان امپراطور با اتحاد طرح

 و دیرسـ  آلمـان  يامپراطـور  بـه  یمـدت  از پـس  کـه  بود ااروپ پادشاه نیمقتدرتر ایاسپان پادشاه اول هنگام،کارلوس نیا در

 بـا  یعثمـان .داد یعثمـان  به اتحاد دست فرانسه علت نیهم به بود، اختالف يدارا فرانسه پادشاه با يو.شد دهینام شارلکن

 به نیالت زبان به را يا نامه شد، آگاه شارلکن قدرت از لیاسماع شاه یوقت.خورد شکست شارلکن از فراوان، تصفات وجود

 نشـدند  روزیـ پ تـا  و داد مشـترك  دشـمن  هیعل جنگ شنهادیپ تینها در و گفت سخن یعثمان با يجنگها از و نوشت يو

 بازگشت،شـاه  زیـ تبر بـه  رانیا ریسف که یزمان اما. کرد موافقت يو شنهادیپ با شارلکن. نکند منعقد میسل با یصلح مانیپ

 رانیـ ا دربـار  بـه  را يا نامـه  شـارلکن  سـال  چهار از پس.  داد تهماسب شاه به را نامه پاسخ يو و بود درگذشته لیاسماع

 بفرسـتد  سرحدات به ییروین الاقل ندارد را حمله ییتوانا رانیا اگر و ببرند حمله یعثمان به همزمان که خواست و فرستاد

 بغدادحمله به تهماسب هشا که خبرداد يو به شارلکن ریسف. کند روانه شرق به را خود قشون از یبخش یعثمان سلطان تا

  .داشت شارلکن با را یمراودات ساله، ستیب يجنگها انیپا تا زمان نیا از.شود جنگ عازم زین يو که است بهتر و کرده

  یعثمان با ساله ستیب يجنگها آغاز

 ارهاد قزلبـاش  سران از ابتین يشورا کی و دیرس سلطنت به یدهسالگ سن در تهماسب شاه ل،پسرشیاسماع شاه بامرگ

 ازبـک  فیطوا ل،یاسماع شاه درگذشت خبر انتشار محض به. شد ادیز آنها نفوذ زمان نیا از که گرفتد برعهده را کشور ي

 جـا  به را یخسارات هربار و گرفت انجام بار هفت حمالت نیا اما شدند، مواجه انیرانیا مقاومت با که کردنذ حمله رانیا به

 شیپـ  از يکـار  نتوانست و بود امان در حمله از خراسان سال ازدهی مدت به زبکا خان،خان داهللایعب مرگ از پس.گذاشت

 تهماسـب  شـاه  بـا  یدوسـت  در از هـم  ازبـک  نیخوان شد، منعقد یعثمان و رانیا نیب که هیآماس صلح قرارداد زمان تا. برد

  .شد یم ردوبدل آنها نیب هم ییایهدا و.درآمدند

 بـا  يو.دهـد  ادامـه  را ییجهانگشا در پدرش استیس تا بود درصدد يو ،یونقان مانیسل پسرش ینیجانش و میسل مرگ با

 مانیسـل  اما. کرد رانیا ينابود به دیتهد را يو و نوشت تهماسب شاه به زیآم نیتوه يا نامه لیاسماع شاه مرگ از اطالع

 بـه  و کـرد  انیطغ تکلو خان ق،938سال در نکهیا تا. شد متوقف رانیا به یلشکرکش یمدت تا و شد اروپا در جنگ متوجه

 و شیاتـر  با صلح انعقاد از پس یعثمان سلطان. کرد قیتشو رانیا به یلشکرکش به را مانیسل و شد پناهنده یعثمان خاك

 یکـاف  ي آذوقه نداشتن لیدل به اما.کرد تصرف را زیتبر و شد رانیا خودش،وارد یفرمانده به میعظ یسپاه با مجارستان،
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 يامپراطور مهیضم را شهر نیا مجدد سال پنج و ستیب از بعد و کرد يتاجگذار بغداد در ازگشتب راه در و نکرد يشرویپ

  .کرد

 شده جانیآذربا وارد مجدد مانیسل که شد مطلع بود وان ي قلعه ي محاصره مشغول تهماسب شاه که یبعد،زمان سال دو

 شاه. کند يخوددار تختیپا به حمله از که دید نیا در را صالح یعثمان سلطان.رساند زیتبر به را خود سرعت به يو. است

 فراوان خسارات و راندیم عقب به را آنها همواره و کرد یم استفاده زیگر و جنگ ي وهیش از هایعثمان با جنگ در تهماسب

ـ  جنگ آتش گرید بار و شد اروپا متوجه مجدد نگرفت، يا جهینت رانیا با جنگ از که مانیسل.کرد یم وارد  و سـلطان  نیب

 یسـخت  بـه  را شارلکن يقوا و آورد بدست را یتصرفات ترانهیمد ي منطقه در توانست یعثمان سپاه و.شد ور شعله شارلکن

 برعهـده  را روانیشـ  حکومـت  کـه  تهماسـب  شـاه  برادر رزایم القاص شورش.شد رانیا متوجه گریبارد سپس.دهد شکست

 بخـش  در صـلح  قـرارداد  انعقاد از پس مانیسل.داد هایعثمان به تجاوز يبرا را بهانه شد پناهنده یعثمان به سپس و داشت،

 ي جـه ینت در مانیسل.شد بود،روبرو شده مجهز هایپرتغال کمک با که رانیا سپاه مقاومت با که.شد رانیا اروپا،عازم از ییها

  شد اروپا متوجه گریبارد و بازگشت انیرانیا مقاومت

  یعثمان و رانیا نیب هیآماس صلح

 بـه  زیـ تبر از را خـود  تختیپا تهماسب شاه که شد باعث گرفت، شکل یعثمان و رانیا نیب که يمتعدد و نیخون يجنگها

 مجـدد  سـال  دو از بعـد .خورد شکست هایپرتغال از که کرد حمله فارس جیخل به یعثمان سال همان در.کند منتقل نیقزو

 شـمس  يو. فتـد یب یعثمـان  با صلح فکر به بتهماس شاه تا شد باعث مکرر حمالت نیا.شد برپا دولت دو نیب جنگ اتش

 از يا عده هم یعثمان کشور در.فرستاد را داشت صلح به لیتما که يا نامه با را خاصه قراوالن سییر ،یلخانیا گیب نیالد

 را خـود  یآمـادگ  و رفتیپـذ  آنرا مانیسل دیرس هیآماس به رانیا ریسف یوقت طیشرا نیا در. داشتند صلح به اعتقاد بزرگان

 را عتبات ارتیز ي اجازه خواهان يا درنامه تهماسب شاه. فرستاد رانیا به را يریسف متقابل زین يو. کرد اعالم صلح يراب

. شـد  جـاد یا هیآماس نام به یشود،صلح منعقد کشور دو نیب یرسم صلح ي اجازه آنکه بدون بیترت نیبد.بدهد انیرانیا به

 به یشرق جانیآذربا و ارمنستان،اردهان مقابل در و شد داده یعثمان به تانگرجس و یغرب جانیآذربا توافق، نیا موجب به

 لیـ قا يادیـ ز تیـ اهم هیآماس صلح مفاد تیرعا به کشور دو هر تهماسب شاه سلطنت انیپا تا خیتار نیا از.شد داده رانیا

  .بودند
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  یعثمان دولت به دیزیبا شاهزاده میتسل

 خواسـت  و کـرد  ییرایپـذ  يو از تهماسـب  شـاه .شد پناهنده رانیا به مانیسل دفرزن دیزیبا هیآماس صلح از پس سال چهار

 صادر را يو يریدستگ دستور پس.دارد را يو کردن مسموم قصد دیزیبا که شد متوجه اما. کند پدرش نزد را يو شفاعت

 در يو.ببرند خود با را نشهمراها و دیزیبا قرارداد، حفظ يبرا تا آمدند تهماسب شاه نزد به یعثمان جانب از ییسفرا. کرد

 آنها نیب يا معاهده سپس مستردکند را آنها کند واگذار رانیا عهدیول دریح به بغدادرا حکومت اگر که داشت اظهار جواب

 بـه  صـلح  نیا که باشند آسوده انیلشگر و شود آسان حجاج آمد و رفت معاهده فراوان مذاکرات از پس.شد امضا یترک به

 لیتحو را فرزندانش و دیزیبا صلح، ییپابرجا يبرا خواست تهماسب شاه از مانیسل آن از پس.شد دهیامن»ریالخ الصلح« نام

  .کرد مسترد را آنها اجساد تهماسب شاه که دهد

  هند يامپراطور با روابط شروع

 يهـا  نـواده  از بابر محمد کرد،خواهر آزاد که ییاسرا جمله از داد، شکست مرو در را ازبک خان لیاسماع شاه که یهنگام

 را يو احتـرام  بـا  لیاسماع شاه.شد یگورکان امپراطور نیاول بعدها و کرد یم حکومت کابل در که بود یگورکان موریت ریام

 تصـرف  در را رانیـ ا توانـد  یمـ  کـه  کـرد  اعـالم  شـاه  بابر بعد سال.شد خاندان دو تیمیصم باعث که.فرستاد برادرش نزد

 گـرفتن  قدرت با سال دو از بعد اما. کرد تصرف را شهر نیا قزلباشها، کمک با و فتریپذ لیاسماع شاه.دهد ياری سمرقند

 انیـ بن اسـت  مشهور ریکب مغول به که را یگورکان ي سلسله هند تصرف با بابر.کرد رونیب سمرقند از را آنها ازبکها، مجدد

 رشاهیش.شد پناهنده تهماسب شاه به ها شاهزاده از یکی زمان نیا در که دیرس قدرت به شاه ونیهما يو از پس. گذاشت

 آزار بـه  رشـاه یش آن از بعد و رفتینپذ تهماسب شاه یول شد آنها استرداد خواهان بود، گرفته ونیهما از را تخت و تاج که

  .کرد را رانیا به حمله قصد ازبکها با و پرداخت هند میمق انیرانیا

 تـاج  يریگ پس باز به موفق امر نیا در که ردیبگ پس رشاهیش زا را حکومت تا داد را یقشون ونیهما به تهماسب شاه پس

 فرهنـگ  ي توسـعه  يبرا را یدانشمندان تا خواست يو از و بود لیاسماع شاه سپاسگذار شهیهم ونیهما. شد خود تخت و

 دهارقنـ  تصـرف  با اما داشت، وجود حسنه روابط هم شاه اکبر زمان در.رفتیپذ هم يصفو شاه که بفرستد هند به یفارس

  .کرد قطع رانیا دربار با را خود مناسبات بابر ل،یاسماع شاه توسط

  روابط با پرتغال تا پایان قرن شانزدهم

در دوران تسلط طوالنی شاه تهماسب به علت درگیري مداوم با عثمانیها، هیچگونه اقـدامی از جانـب دولـت ایـران بـراي      
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ر این دوران دولت پرتغال بی رقیب به شمار مـی رفـت و بـر کلیـه ي     استرداد جزایر هرمز و قشم از پرتغالیها نمی یافت.د

مراکز بازرگانی تسلط داشت. استرداد این جزایر در صورتی امکان پذیر بود که یا ایران، خود نیروي دریایی عظـیم داشـته   

از یـک قـرن    باشد و یایکی از دول معظم  یاري کند که در زمان شاه تهماسـب هیچکـدام مقـدور نبـود و پرتغـال بـیش      

فرمانرواي مطلق خلیج فارس بود. مناسبات این دو کشور در زمان شاه تهماسب، بظاهر دوستانه بود.اما چون با مسـلمانان  

  هرمز بدرفتاري می کردند،آنهارا به سردي می پذیرفت. و حتی یکی از آنها را تا زمانی که زنده بود اجازه ي بازگشت نداد.

  یسی به ایرانورود اولین بازرگانان انگل

دولت انگلستان در زمان سلطنت ملکه الیزابت تصمیم گرفت که براي خود مستعمراتی را فراهم کنـد و چـون راه دریـایی    

آفریقا و آسیا در دست پرتغالیها بود،تصمیم گرفتند که از راه روسیه وارد آسیا شوند. پس شـرکتی را در روسـیه در زمـان    

ردند.رییس شرکت براي ایجاد رابطه ي بازرگانی به دربار شاه تهماسب آمد ولی چون ایوان مخوف در این کشور تاسیس ک

نتوانست مقصود خود را به خوبی بیان دارد، و شاه تهماسب هم نمی خواست به منافع تجار ترك که از راه حلب و شام بـا  

ا اخـراج کـرد. در مرتبـه ي بعـد، بـا      ایران دادو ستد داشتند لطمه ببیند گفت ما احتاجی به دوسـتی کفـار نـداریم و او ر   

  ماموران شرکت با مالیمت برخورد کرد و آنهارا از پرداخت حقوق گمرکی و راهداري معاف کرد.

  تقاضاي شاه تهماسب از سلطان مراد

  مبنی بر حمایت از سلطنت حیدر میرزا

فوق العـاده را   ئتیبریک به وي هیبا مرگ سلیمان،سلیم دوم مشهور به دایم الخمر به سلطنت رسید.شاه تهماسب براي ت

به عثمانی فرستاد که در آنجا هم با شکوه فراوان از آنها استقبال شد.در زمان سلیم دوم، بار دیگر عثمـانی وارد جنـگ بـا    

ایران برآمدند.اما شاه تهماسب حاضر به نقض صلح آماسـیه نشـد.وي چنـد مـاه      ئتالف بااروپا شد و دول اروپایی درصدد ا

رگش، سفیري را به عثمانی فرستاد و چون ا ختالف فرزندان خود آگاه بود از مراد سوم،سلطان عثمانی خواسـت  پیش از م

  تا درصورت لزوم از حیدر ولیعهد خود حمایت کند.سلطان نیز با درخواست وي موافقت کرد.

  سلطنت شاه اسماعیل دوم و تیره شدن روابط ایران و عثمانی

طنت درگذشت و بالفاصله بین فرزندانش بر سر جانشینی اختالف افتاد و سران قزلبـاش  سال سل52شاه تهماسب پس از 

هم به چند دسته تقسیم شدند.حیدر میرزا در همان ابتدا به قتل رسـید و سـران قزلبـاش طرفـدار اسـماعیل میـرزا کـه        

کـه بیمـار بـود     باعثمانی دشمنی داشـت، شـدند و عـده اي دیگـر خواهـان محمـد میـرزا فرزنـد ارشـد شـاه تهماسـب           

شدند.طرفداران اسماعیل میرزا وي را در قزوین به سلطنت رساندند و او اکثر شاهزادگان صفوي را یا به قتل رسـاند و یـا   
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نابینا کرد.دو دستگی در میان سران قزلباش افتاد و خشونتهاي شاه، باعث ضعف دولت و سرکشی ایالت شد و زمام امـور  

و اتحادي که در زمان دو شاه اول ایجاد شد از بین رفت.اسماعیل دوم بـه مـدعب تسـنن    به دست جوانان کم تجربه افتاد

  گرایش داشت، درعین حال به عثمانی به دیده ي خصومت می نگریست.مراد سوم هم تبریکی براي وي نداد.

غیرعادي وي، باعث شد او درصددبود که با عثمانی جنگ را آغاز کند.و سپس با اکبر شاه از در دشمنی برآمد.این اقدامات 

  تا وي را سران قزلباش مسموم کردند.

  تجاوز ارتش عثمانی به خاك ایران

محمد میرزا فرزند نیمه بیناي شاه تهماسب، را قزلباشها به حکومت رساندند و زمام امور بـه دسـت قزلباشـها و مهـدعلیا     

شدن زمینه ي تجاوزات عثمانی شـد. بـا شـدت     همسر شاه افتاد. اختالف نظر بین مهد علیا و سران قزلباش باعث فراهم

گرفتن اختالفات در اروپا،سلطان مراد از این امر استفاده کرد و سرزمینهایی را به کشورخود ضمیمه کرد. سـپس متوجـه   

ایران شد و اعالم کرد که می خواهد انتقام شاه اسماعیل دوم را بگیرد. شـاه محمـد خدابنـده نامـه اي بـه سـلطان مـراد        

و در آن صلح آماسیه را یادآور شد.اما ارتش عثمانی مانع رسیدن حامل پیـک بـه دربـار شـدند و مصـطفی پاشـا        فرستاد

برخالف صلحنامه که همیشه باید قلعه ي قارص ویران بماند به تعمیر آن پرداخت.با نقض صلح، شاه محمد بـه حاکمـان   

اما آنها در برابر مصطفی پاشا شکسـت خوردنـد و او تمـام    ارمنستان، قره باغ و آذربایجان دستور جمع آوري قشون را داد.

  قفقاز را تصرف کرد.

  مذاکرات صلح که به شکست انجامید

، مهدعلیا که از اختالف بین سران قزلباش به ستوه آمده بـود،همراه بـا حمـزه میـرزا ولیعهـد و      987در ماههاي اول سال

قاز شد.وي توانست ایالت شیروان را تصرف کند.با رسیدن ایـن  جمعی از سران دولت با سپاهی عازم آذربایجان و سپس قف

خبر به عثمانی، سنان پاشا فرماندهی کل سپاه عثمانی به محمد شاه پیغام داد که حاضر است بین او و سـلطان میـانجی   

نهاي کند به شرط آنکه از متصرفات چشمپوشی کند.شاه محمد پذیرفت. اما آنها عهد خود را شکسـته و خواهـان سـرزمی   

  بیشتري بودند.سران قزلباش این مساله را رد کرده و در کرانه ي رود کورا شکست سختی به ارتش عثمانی وارد کردند.

  تصرف بقیه ایاالت قفقاز و آدربایجان به دست ارتش عثمانی

زا فرزنـد دوم  در همان حال که مذاکرات استانبول در جریان بود،سران قزلباش با ایجاد شورش در شرق ایران،عباس میـر 

شاه محمد را که اسما والی حکومت هرات و خراسان بود را به سلطنت رساندند تا به اسم او حکومت کنند.شاه محمد کـه  
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با اصرار صدراعظم خود که پدر زن حمزه میرزا بود هرات را تصرف کرد، اما با حمله ي عثمانی بازگشت.اما به دلیل چنـد  

در مقابل قشون عظیم عثمانی،سپاه مناسبی فراهم آورد و تبریز با وجـود رشـادتهاي   دستگی بین سران قزلباش نتوانست 

  علیقلی خان حاکم شهر به دست عثمانیها افتاد.

  قتل حمزه میرزا و وخیم شدن اوضاع کشور

را با سقوط تبریز، حمزه میرزا با شجاعت به سپاه عثمانی حمله کردو پس از چند بار درگیري توانست متصـرفات زیـادي   

پس بگیرد.فرهاد پاشا، فرمانده ي عثمانی از طرف سلطان اعالم صلح کرد. موارد صلح چنین بود که ایرانیان از متصـرفات  

عثمانی چشمپوشی کنند و یکی از شاهزادگان صفوي را به عنوان گروگان به باب عالی بفرسـتند.حمزه میـرزا پـذیرفت و    

سران قزلباش که با این صلح مخالف بودند، به طرز ناجوانمردانه اي حیـدر   حیدر میرزا فرزند خردسال خود را فرستاد. اما

را کشتند.با این اقدام فرهاد پاشا مجدد حمله کرد و بخش وسیعی از مناطق غربی را تصرف نمود.در این هنگام خان ازبک 

  هم مجدد حمله کرد.

  جلوس شاه عباس اول و تقاضاي کمک از دول همجوار

که استقالل ایران به خطر افتاده بود، استقالل ایران را احیا کرد، وحدت ملی را برقرار کرد، مهـاجمین   عباس میرزا زمانی 

را اخراج کرد و مناسبات سیاسی ایران با دول خارجی را منظم و با احترام برپا کرد. وي که حاکم هرات بود با مشاهده ي 

وخوردي، پایتخت را تصرف کرد. شاه محمد با شنیدن این خبر اوضاع کشور در راس سپاهی به قزوین آمد و بد.ن هیچ زد

از اصفهان بازگشت، ولی سپاهیان وي به عباس میـرزا پیوسـتند و او تسـلیم پسـرش شـد.عباس میـرزا زمـام امـور را در         

  شرایطی بد، با نام شاه عباس، پذیرفت و در چهل ستون قزوین تاجگذاري کرد.

باش را خاتمه داد و این سیاست را در تمام چهل و دو سال حکومت خود، در پـیش  وي از ابتداي حکومت نفوذ سران قزل

گرفت. و عده ي زیادي از سران قزلباش را که در مرگ مهدعلیا و حمزه میرزا دخالت داشتند به قتل رساند.وي زمانی که 

تی از عهـده ي عثمانیهـا و   خیالش از داخل آسوده گشت، متوجه سیاست خارجی گردید. وي که فهمید نمی تواند به راح

ازبکان برآید تصمیم گرفت از هندیها در مقابل ازبکان و از روسها در مقابل عثمانیها، یاري بخواهد.فکر یـاري خواسـتن از   

هندیها از زمان شاه محمد ایجاد شد. در این زمان خان ازبک بسیار قدرتمند شده و از اکبر شاه خواست چون هردو سنی 

به ایران شیعه راه زیارت به مکه و مدینه را باز کنند. اکبر شاه اعتنایی نکرد و این پیشنهاد را مودبانـه رد  هستند، با حمله 

  کرد.

با این اتفاق، وقتی شاه عباس تقاضاي خود را براي کمک در مقابل ازبکان مطرح کرد، اکبر شاه در موقعیت مشـکلی قـرار   
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ا، این شهر را تسلیم اکبر شاه کرد. اکبر شاه در پاسخ، با اشاره به جنگهاي داشت. در این زمان حاکم قندهار از ترس ازبکه

  کشمیر و کشمکشهاي داخلی هند و همچنین روابط دوستانه با هند،دخالت در جنگ و کمک به ایران را رد کرد.

د بـود، وقتـی   فکر کمک طلبیدن از روسیه هم از زمان شاه محمد مطرح شد. سفیر روسیه که حامل پاسخ براي شاه محم

متوجه تغییر در حکومت شد، اسم نامه را تغییر داد. و به قزوین رسید.ورود وي به شهر مصادف با حمله ي شاه عباس بـه  

ازبکها بود. وي منتظر ماند و نامه را تقدیم کرد. سفیر مسکو در مذاکرات قول همکاري بـه ایـران را داد.سـفراي ایرانـی و     

ول همکاري را داد، اما چون در بازگشت تاخیر داشتند، شاه عباس با عثمانی پیمان صلح را روسی به روسیه رفتند وتزار ق

  منعقد کرد.

  معاهده ي صلح استانبول

درزمانی که شاه اسماعیل سرگرم مذاکره با روسها و هندیها بود، ارتش عثمانی مناطق غربی را تصرف کرد.شاه عباس کـه  

مایوس شده بود، حاضر به شرایط صلح سنگین عثمانیها شد. هدف وي این بـود  از همکاري سران قزلباش و دول همسایه 

که براي تجدید قوا و استرداد مناطق از دست رفته مهلت بدست آورد.از طرفی چون عثمانیها در جبهه ي اروپا بـه شـدت   

ایرانی بـه طـول انجامیـد     درگیر بودند، این صلح موقعیت مناسبی را ایجاد کرد. مداکرات صلح در حدود سه ماه با سفراي

که به موجب آن تبریز، قسمتی از آذربایجان، ارمنستان،شیروان، گرجستان و قره باغ،در دست عثمانی ماند و ایرانیان مـی  

بایست از لعن خلفاي سه گانه و عایشه همسر پیامبر خودداري کرده،شاهزاده حیدر میرزا هم به عنوان گروگـان در دربـار   

  عثمانی بماند.

  ان شکوه و عظمتدور

  ) 1639-1598از استرداد سرزمینهاي از دست رفته تا عهدنامه ي صلح قصرشیرین(

  شکست ازبکها و نجات خراسان و هرات

در مدتی که دولت ایران با عثمانی درگیر بود، ازبکان بیشترین تصرفات را در شـرق ایـران داشـته و حتـی بـه مارنـدران       

ید از خود قساوت نشان داده و به غارت آن می پرداخت.شاه عباس پس از انعقـاد  رسیدند.خان ازبک به هر شهري می رس

صلح با عثمانی، آماده ي جنگ با ازبکان شد و با وجود ناخوشی، به خان ازبک اعالم کرد که قصد جنگ را دارد.وي ابتـدا  

مجدد آنجا را مورد تاخت و تاز خود بخشهایی از خراسان را پس گرفت، اما براي تهیه ي آذوقه به قزوین بازگشت و ازبکها 

قرار داده و به شاه اسماعیل در نامه اي بی ادبانه مطرح کرده بود، که از تصرفات چشم بپوشد.این درگیریها تا زمان مـرگ  
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عبیداهللا خان، خان ازبک ادامه داشت.شاه عباس به شنیدن این خبر به هرات رفت و تمام خراسان را از وجود ازبکان پاك 

و تا سالهاي متمادي مردم خراسان در آسایش بودند. شاه عباس براي محافظت از سرحدات، چنـدین هـزار از اکـراد    کرد 

غرب را به شمال خراسان کوچ داد که نادر یکصد سال بعد از همین عشایر ظهور کرد.پس از این تاریخ خوانین ترکستان و 

  ماوراالنهر، تابع ایران بودند.

  ي و کشورياصالح سازمانهاي لشکر

نتونی شرلی و رابرت شرلی با بیست و پنج نفر دیگر از راه ونیز آق،دو نجیب زاده ي انگلیسی به نامهاي سر 1007در سال

و حلب و بغدادبه قزوین آمدند. آنها که در خدمت ارل آف اسکس، از سرداران مقتدر بودند،به دستور وي، آمادگی خـود را  

دند و در ضمن، امتیازاتی را براي بازرگانان انگلیسی بگیرند.آنها از طرف شـاه عبـاس بـه    برا ي جنگ با عثمانیها اعالم کر

گرمی پذیرفته شذند و در تجدید قواي ارتش، شاه عباس از برادران شرلی بسیار استفاده نمود. شاه عباس بنا به توصیه ي 

ند، تاسیس نمود و آنها را تفنگچیان شـاهی نـام   برادران شرلی، نیرویی مرکب از افراد گرجی و ارمنی که تازه مسلمان بود

نهاد و خود فرماندهی را برعهده گرفت. این نیرو شبیه قشون ینی چري عثمانیها و طبق همان الگو بود. همچنین با ایجاد 

  صنف توپخانه، یک هنگ مستقل به سبک اروپا، تشکیل دادند.

اد کرد.وي اساس حکومت را بـر تمرکـز قـوا و اختیـارات شـاه      شاه عباس هم اقداماتی را براي تجدید سازمان کشوري ایج

گذاشت و ماموران به امر او عزل و نصب می شدند.بعد از شاه، صدراعظم مهمترین شخص کشور که اداره ي امور سیاسی 

ی و بر عهده اش بود و اعتماد الدوله لقب داشت.دیوان بیگی،وزیر دادگستري، واقعه نویس مـامور تحریـر فـرامین سـلطنت    

نگهداري سوابق مکاتبات خارجی،ایشیک آقاسی ریاسـت تشـریفات سـلطنتی دربـار بودنـد.قورچی باشـی،قوللر آقاسـی و        

  تفنگچی باشهم  امراي ارشد دربار بودند.

از این تاریخ شاه عباس تصمیم به جنگ با عثمانی گرفت و پایتخت خود را از قزوین که نزدیک خط جنگ بود به اصفهان 

سرآنتونی شرلی پیشنهاد داد تا شاه عباس با بعضـی سـالطین اروپـایی وارد مـذاکره شـود و بـا آنهـا متحـد         منتقل کرد. 

  شود.شاه عباس پذیرفت و او را با یک سردار قزلباش به اروپا فرستاد.

  سفارت شرلی و حسینعلی بیگ در روسیه

) با کشورهاي اروپایی روابط سیاسی برقـرار  1آنتونی شرلی و حسنعلی بیگ عازم اروپا شدند که دو ماموریت مهم داشتند:

این هیات روانـه ي روسـیه شـد و مـورد      ) براي ابریشم مرغوب ایران بازاریابی کنند.2و علیه دولت عثمانی پیمان ببندند.

ها استقبال گسترده قرار گرفت. به طور کلی شاه عباس از ابتداي سلطنت خود، خواهان مراوده با روسها بود و متقابال روس
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  هم داراي چنین دیدي بودند.پس از روسیه، هیات ایرانی روانه ي آلمان شدند.

  ماموریت شرلی و حسینعلی بیگ در اروپا

هیات ایرانی در آلمان هم مورد استقبال گرم مقامات واقع شدند.امپراتور اتریش پیشنهادات درباره ي عثمانی را با احتیاط 

تند که دربار ونیز آنها را به علت حضور نماینده ي عثمـانی و مـذاکرات صـلح بـین     تلقی کرد.این سفرا سپس به ایتالیا رف

آنها، را نپذیرفت. در رم نیز چون بین دو سفیر اختالفی ایجاد شد، هرکدام جداگانه به دیدن پاپ رفتنـد. شـرلی سیاسـت    

پ در این اتحادیه شرکت کنـد و سـایر   شاه عباس را درباره ي ایجاد اتحادیه اي علیه ترکان تشریح کرد و وعده داد اگر پا

دول اروپایی را تشویق به جنگ با عثمانی کند،شاه عباس به مبلغین و کشیشان کاتولیـک در ایـران آزادي عمـل خواهـد     

داد. پس از این ماجرا شرلی بنا به دالیل نامعلومی در ایتالیا ماند، اما حسینعلی خان همرا با یـک کشـیش عـازم اسـپانیا     

  م پادشاه اسپانیا، نسبت به پیشنهادات شاه عباس ابراز عالقه کرد و قول داد سفیري را به ایران بفرستد.شد.فلیپ سو

سپس حسینعلی خان تصمیم به بازگشت به ایران را گرفت.در این سفر هیچگونه سـند سیاسـی و پیمـان اتحـادي امضـا      

شد، به گونه اي که این کشـورها سـفراي خـود را بـه     نشد، ولی این اقدام مقدمه اي براي توسعه ي روابط سیاسی با آنها 

  ایران فرستادند.

  طرح اتحاد سه جانبه روسیه و اتریش و ایران

امپراتور اتریش براي آنکه به حقیقت مقصود شاه عباس پی ببرد و در صورتیکه واقعا قصد جنگ با عثمـانی را دارد بـا وي   

) با شاه عباس قراردادي علیه عثمـانی ببنـدد و   1تاد که ماموریت داشت:پیمان اتحاد ببندد، سفیري را به دربار ایران فرس

) تزار مسکو را در جریان قرار داده و 2مخصوصا از وي قول بگیرد که تا سراسر آذربایجان را پس نگرفته با آنها صلح نکند.

ان عثمـانی در تبریـز حملـه    وي را به شرکت در این اتحاد تشویق کند. در همین زمان شاه عباس بطور ناگهانی بـه پادگـ  

کرده و مقارن ورود سفیر اتریش در این شهر بود. پس از استقبال گرم و دادن هدایا و پاسخ به امپراتور، وي را روانه اروپـا  

با این پیغام سفیر روسیه بسیار خوشحال  کرد.آنها سپس به روسیه رفته و از تصرفات برق آساي شاه عباس سخن گفتند.

د تا یک سپاه مجهز به یاري شاه عباس رفته و تاکید کرد که تا کلیه ي اراضی اشغال شده را پس نگرفتـه  شد و دستور دا

از جنگ دست نکشد. سپس سفرا به آلمان رفته و در مورد فتوحات گزارش دادند و امپراتور هم با طرح اتحاد سـه جانبـه   

  س امپراتور را باالي اتاق خود نصب کرد.علیه عثمانی موافقت کرد. شاه عباس با خوشحالی از این امر،عک
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  ورود سفیران اسپانیا و نمایندگان پاپ به ایران 

پادشاه اسپانیا، نایب السلطنه خود در هند را به ایران فرستاد تا روابط سیاسی برقـرار سـازد و مبلغـین مسـیحی را اعـزام      

نیا و پرتغال را در خلیج فارس تحکیم و با دولت ایـران  ) بنیان بازرگانی اسپا1نماید.سفیر اسپانیا سه ماموریت مهم داشت:

) شاه عباس را از راه دادن انگلیسیها به ایران و انعقاد قراردادهاي بازرگانی و سیاسی با آنها بـاز  2روابط تجاري ایجاد کند.

رفت و آمد و سـاختن   ) در مورد تبلیغ مسیحیت در ایران امتیازاتی را بگیرند و براي کشیشان کاتولیک حق آزادي3دارد.

کلیسا اخذ نماید.در مقابل قول مساعد در جنگ با عثمانی را به ایران دادند.شاه عباس موافقت اصولی خود را اعـالم کـرد،   

ولی اجراي آن بخصوص در مورد آزادي کشیشان به اجراي تعهدات اسـپانیا موکـول کـرد.پس از چنـد مـاه شـاه عبـاس        

قاد قرارداد به اسپانیا فرستاد. اما چون سفر آنها طوالنی شـد و اسـپانیا دیگـر تمـایلی بـه      امامقلی خان ترکمان را براي انع

  جنگ با عثمانی نداشت، قراردادي امضا نشد.  

شاه عباس سفیري را به ونیز فرستاد و پیشنهاد اتحاد با آنها علیه عثمانی را مطـرح کرد.امـا ونیـزي هـا هـم از جنـگ بـا        

اه عباس تصمیم گرفت به تنهایی وارد جنگ با عثمانی شده و بیش از ایـن منتظـر وعـده    عثمانی وحشت داشتند، پس ش

  هاي فریبنده ي اروپاییها نشود.

  حمله شاه عباس به آذربایجان و اخراج عثمانیها از خاك ایران

بـا سـلطان    پانزده سال از جلوس سلطنت شاه عباس به تخت سلطنت گذشت تا آنکه او خود را آنقدر قوي دید که بتواند

عثمانی وارد جنگ شود. در این مدت شاه عباس پیشرفتهاي ایران در امور لشکري و کشوري را بـه اطـالع عثمانیهـا مـی     

رساند. در دوره ي سلطنت سلطان محمد سوم قدرت دولت عثمانی به واسطه ي جنگهاي پی در پی با اتـریش و آسـیاي   

جهت حراست از سرزمینهاي خود انجام نداد.شاه عباس هم کـه از  صغیر رو به ضعف گذاشت و سلطان محمد هم اقدامی 

ئن  شده بود، تصمیم به حمله گرفت. تجاوز عثمانی به شهر سلماس بهترین بهانـه  پشتیبانی معنوي اتریش و روسیه مطم

  .براي حمله به آنها بود. شاه عباس به سرعت خود را به تبریز رساند و تبریز را پس از هجده سال آزاد کرد

سپس فتوحاتی را در ایوان و شیروان انجام داد.در همین زمان سلطان محمد درگذشت و سلطان احمد اول، جانشـین وي  

با سپاهی عظیم روانه ي ایران شد. با وجود کثرت سپاه عثمانی، نظم و انظباط کامـل و دالوري سـربازان و بـه خصـوص     

شکست عثمانیها شد. در نتیجه ي پیروزیهاي شاه عباس، سراسـر  توپخانه اي که برادران شرلی تاسیس کرده بودند باعث 

آذربایجان، قفقاز، کردستان و شمال بین النهرین به دست ایرانیان افتاد.در این هنگام شاه عبـاس بـا اعـالم اینکـه قصـد      

ذیرش آن تصرف خاك عثمانی را ندارد حاضر به صلح است، اما عثمانیها که این شکست فـاحش را قبـول نداشـتند، از پـ    
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  سرباز زدند.

  مذاکرات صلح و عهدنامه ي دوم استانبول

پس از مدتی شاه عباس سفیري را به دربار عثمانی فرستاد و مجدد پیشنهاد صلح را مطرح کرد،این بـار سـلطان عثمـانی    

صـلح شـد و   مخالفتی نکرد. وقتی زمینه صلح فراهم شد، قاسم بیگ سپهساالر مازندران از طرف شاه عباس مامور انعقـاد  

ق، امضا شد که در آن عثمانیها از هرگونه ادعایی نسبت بـه آذربایجـان، کردسـتان، لرسـتان و خوزسـتان      1022درتاریخ 

صرفه نظر کرده و پذیرفتند که سرحدات دو کشور به همان زمان سلیمان قانونی برگردد.در مقابل شاه عباس تعهـد کـرد   

روار ابریشم به باب عالی دهد. به این ترتیب دوره ي اول جنگهـاي ایـران و   که بین النهرین را تخلیه و هر سال دویست خ

عثمانی در عهد شاه عباس که مجموعا ده سال شد به پایان رسید. سپس شاه عباس سفیري را با هدایا به دربـار عثمـانی   

  فرستاد.

ناهندگی اش به خاك عثمانی، صلح اما عصر عهدنامه ي صلح استانبول سه سال بیشتر نبود. با طغیان والی گرجستان و پ

دو کشور از بین رفت. سلطان عثمانی به وي سپاهی را داد تا قفقاز شمالی را تصرف کند. اما شاه عباس با حملـه بـه ایـن    

سـپاه  . نواحی آن را پس گرفت و والی یاغی را به قتل رساند. در همین زمان ارتش عثمانی به مزرهاي ایـران حمـل کـرد   

تی خورد و سردار عثمانی از شاه عباس تقاضاي صلح کرد. شاه عباس هم پذیرفت. سلطان عثمانی در عثمانی شکست سخ

همین زمان درگذشت و جانشین وي هم پس از مدتی توسط ینی چریها برکنار شـد و سـلطان عثمـان دوم بـه سـلطنت      

طرف رخ داد بازهم ایرانیان پیـروز  رسید و براي جبران شکستهاي گذشته به ایران حمله کرد. در نبرد سختی که بین دو 

شدند. پس با اکراه حاضر به صلح شدند و صلح ایروان منعقد گردید که شرایط صلح استانبول را تایید مـی کـرد، بـا ایـن     

  تفاوت که به جاي دویست خروار ابریشم، صد خروار داده شود و آنها هیچگونه ادعایی نسبت به قفقاز نداشته باشند.

اس باعث شهرت زیاد وي در اروپا شد و حتی عده اي معتقد بودند کـه اگـر شکسـتهاي متـوالی وي بـه      فتوحات شاه عب 

  عثمانیها نبود، احتمال می رفت که ترکان فتوحات خود را در اروپا افزایش داده و شمال اروپا را صرف کند.

  اولین ماموریت رابرت شرلی در اروپا 

نگ با عثمانی از خود نشان داد،به فرماندهی قسمتی از سپاه ایران منصـوب  رابرت شرلی به دلیل خدمات مهمی که در ج

شد. سپس شاه عباس تصمیم گرفت وي را به دربار دول اروپایی بفرسـتد تـا آنهـا را وادار بـه جنـگ در جبهـه ي غـرب        

تقـدیر کـرد. سـپس بـه     نماید.پادشاه اتریش به دلیل خدماتش در جنگ با عثمانی، به وي مقام شوالیه داد. پاپ نیـز از او  
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اسپانیا رفت، اما فیلیپ سوم که سیاستهایش تغییر کرده بـود، جـواب مبهمـی داد. وي پـس از اقـامتی دوسـاله روانـه ي        

انگلستان شد و نامه ي پیشنهاد شاه عباس در مورد انعقاد قرارداد بازرگانی بین دو کشـور و صـدور ابریشـم از راه خلـیج     

ي شرکت هند شرقی به علت دوري راه و منافعی که انگلیس در تجارت با عثمانی داشـت، آنـرا   ه داد. اما اعضائفارس را ارا

  رد کرد. شرلی پس از آن روانه ي هند شد و سپس به ایران بازگشت.

  شروع اختالف بین ایران و اسپانیا

دستور بازگشت سـفراي   با رسیدن خبر تصرف بحرین به وسیله ي ایرانیان به فیلیپ سوم توسط حاکم پرتغالی هرمز، وي

ایرانی، و استرداد بحرین از شاه عباس را داد. وي در این نامه فتوحات شاه عباس را در جنگ با عثمانی را تبریک گفتـه و  

یادآور شد که او هم در دریاي مدیترانه خسارات فراوانی را به عثمانی وارد کرده است. فیلیپ سوم از اعزام قشـون توسـط   

ین  شکایت کرده و خواستار رفع آن شده و همچنین خواستار توجه بیشتر به روحانیون مسیحی بـود.  حاکم فارس به بحر

شاه عباس به سفیر اعالم کرد که برگردد و پادشاه عثمانی را به جنگ علیه عثمانی برانگیـزد و گرنـه حاضـر بـه شـنیدن      

سلطان عثمانی قرارداد صلح امضا کـرده اسـت. علـت     اظهارات او نخواهد بود. علت رفتار وي این بود که امپراتور اتریش با

صلح اتریش دو دستگی مذهب پروتستانیسم بود و عثمانی از این اختالفات استفاده کرده، آشوبها را بیشتر کرد و اتـریش  

  مجبور به صلح شد.

تعهدات خود عمـل کننـد.   شاه عباس در نامه ي خود اعالم کرد که چگونه با ترکان جنگیده و اکنون اروپاییها هم باید به 

در مراجعت بعدي سفراي اسپانیا، شاه عباس یکی از آنها را کشت و با دیگري هم بسیار بد رفتاري کـرد. علـت ایـن امـر     

  نارضایتی شاه از عدم اقدام عملی اسپانیا علیه عثمانی و بدرفتاري آنها با مردم جزیره ي هرمز بود.

  انیا تصرف بندر گمبرون و تیرگی روابط با اسپ

از متصرفات پرتغالیها در خلیج فارس، بندر گمبرون بود کـه پـس از آزادي بحـرین، اهـالی ایـن شـهر هـم از بـدرفتاري         

پرتغالیها به شاه عباس شکایت کردند. شاه عباس گمبرون را از دست پرتغالیها آزاد کرد. این بندر بعدها بـه بنـدر عبـاس    

هلندي گردید. فیلیپ سوم با اطالع از این خبر، سفیري را بـه ایـران اعـزام     موسوم شد و مرکز تجارتخانه هاي انگلیسی و

کرد که هم در مورد متصرفات پرتغال تذکري دهد و هم در مورد تجارت ابریشم و انحصار آن که قبال گفته شـد صـحبت   

همیتی نداد و عازم ایروان شـد.  نماید. ورود سفیر اسپانیا همزمان با انعقاد صلح ایروان با عثمانی بود،درنتیجه شاه عباس ا

پس از بازگشت هم اعالم کرد که چون با عثمانی صلح کرده دیگر به کشتیهاي جنگی اسپانیا نیازي نداردو هر آنچه را هم 

  از پرتغالیها گرفته، پس نخواهد داد.و خود را براي اخراج کامل پرتغالیها از خلیج فارس آماده کرد.
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  بازرگانان انگلیسی به ایراندومین ماموریت شرلی و ورود 

با توجه به استقبال گرم اروپاییان از رابرت شرلی، شاه عباس تصمیم گرفت تا مجدد وي را براي ماموریت به اروپا بفرستد. 

وي در مذاکراتش با فیلیپ سوم، خودسرانه وعده داد که اگر ناوگان اسپانیا دهانه ي دریاي سرخ را برکشـتیهاي عثمـانی   

عباس را راضی به استرداد بندر گمبرون خواهد کرد.فبلیـپ سـوم بـراي اطمینـان از ایـن امـر از سـفیر خـود          ببندد، شاه

خواست که تحقیقی در این زمینه داشته باشد که با مخالفت شاه عباس روبرو شد. شرلی سپس عازم انگلستان شد و آنها 

دند. با تاسیس شرکت هند شرقی به فرمان ملکه الیزابت نسبت به قبل عالقه ي بیشتري نسبت به مذاکره با ایران نشان دا

در هند که با مخالت شدید پرتغالیها مواجه شد،آنها تصمیم به اعزام سفیر به هند نمـوده و بـا تـالش وي، توانسـتند ایـن      

بال گـرم وي  شرکت را استوار سازند. پس از مدتی بازاریابانی را براي فروش پشم به دربار شاه عباس فرستاده که با اسـتق 

روبرو شدند. آنها سپس به سواحل خلیج فارس رفته و بندر جاسک را بـراي معـامالت خـود برگزیدنـد. بـا فرمـان آزادي       

  تجارت اتباع انگلیسی،سفیر بریتانیا، در نامه اي به شاه عباس این فرمان را با آزادي تجارت پرتغالیها مغایر دانست.

ر قفقاز به حضور شاه عباس رسیدو پیشنهاد مبادلـه ي ابریشـم ایرانـی توسـط     پس از رسیدن اولین کشتی، ریاست آن د

کشتیهاي انگلیسی را داد که در اروپا به فروش رسد که شاه عباس با آن موافقت کرد. همچنـین دسـتور داد تـا مـاموران     

مشهور است، مبنـاي اتحـاد    شرکت هند شرقی در سراسر ایران آزادانه به تجارت بپردازند. این فرمان که به فرمان ابریشم

  بعدي میان دو دولت گردید.

منظور شاه عباس از این فرمان، باز شدن پاي انگلیسیها به خلیج فارس و اخراج پرتغالیها به کمک آنها از این منطقه بـود.  

ز آن قرار شـد  شاه عباس به دلیل نداشتن نیروي دریایی، خواستار دوستی با دولی دریانورد مثل انگلیس و هلند بود.پس ا

که دیگر به عمال اسپانیا و پرتغال ابریشم نفروخته، درعوض آن به صورت نقد به انگلستان بفروشند که با مخالفت ارامنـه  

ي جلفا که تهیه کننده و صادر کننده ي عمده ي ابریشم بودند روبرو شد. شاه عباس که در برخورد بـا پرتغالیهـا مصـمم    

بسیار کرد و سرانجام در نبرد سختی که بین ناوگان پرتغالی و انگلیسی به وقوع پیوست،  بود، به نماینده ي شرکت محبت

  انگلیسیها پیروز شدند وراه براي کشتیهاي انگلیسی باز شد.

  اتحاد ایران و انگلیس علیه پرتغالیها و تصرف هرمز

ه و علت آن را وضعیت خطرناك تجارت بـه  سال بعد از این ماجرا، دومین دسته از ناوگانهاي بریتانیا وارد خلیج فارس شد

علت دشمنیهاي پرتغال و نقشه هاي آنها اعالم کردند.شاه عباس به نماینده شرکت اعالم کرد کـه بـراي درهـم شکسـتن     
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قواي اسپانیا و پرتغال، دو کشور باهم متحد شوند که مورد پذیرش واقع شد. قراردادي نیز با ایـن مفـاد در مینـاب امضـا     

ان انگلیسی سربازان ایرانی را به جزیره ي هرمز حمل نموده و آنها را در فتح جزایر اشغالی یاري کنند و غنایم ) ناوگ1شد:

) اسیران مسیحی بـه انگلـیس و اسـیران مسـلمان بـه      3) قلعه ي هرمز مشترکاَ تصرف شود.2به طور مساوي تقسیم شود.

) از کاالهاي انگلیسی به جز آنهایی که بـراي  5تقسیم شود.) هزینه ي لشکرکشی به طور مساوي 4ایران تحویل داده شود.

  شاه فرستاده می شود گمرك اخذ خواهد شد.

پس از این قراداد و فرستادن سربازان ایرانی به هرمز با کمک ناو انگلیسی، پرتغالیها به قشم فرار کردند. سپس قشم نیز با 

م، که بیش از یک قرن از حضـور پرتغالیهـا مـی گذشـت ایـن      1622آوریل  23وجود مقاومت پرتغالیها فتح شد.در تاریخ 

منطقه تصرف شد. به دستور شاه عباس بیشتر شهر در اختیار سربازان ایرانـی و بخـش کمتـر در اختیـار انگلیسـیها قـرار       

. گرفت و آنها نیز به دلیل شیوع وبا جزیره ي هرمز را ترك کردند. این پیروزي مشترك به نفـع هـر دو دولـت تمـام شـد     

ایرانیان براي همیشه از شر استعمار پرتغال رهایی یافتند و انگلیسیها هم در تجارت خلیج فارس بدون رقیب شدند.ضـمنا  

در بندرعباس کنسولگري احداث کرده و انحصار خرید ابریشم را دراختیار گرفتند.از این تاریخ به بعد پرتغالیهـا مسـقط را   

م، با تصرف این شهر به دست اعراب محلی، براي همیشه پرتغالیهـا  1635در سال  مرکز تجارت خود قرار دادند. و باالخره

  از منطقه ي خلیج فارس رانده شدند.

  ورود اولین سفیر انگلستان به دربار شاه عباس

پس از ورود شرلی به دربار انگلستان و پیروزي مشترك دو دولت بـر پرتغـال، صـمیمیت و اتحـاد بـین دو دولـت ایجـاد        

بر تعهداتی که گفته شد، دولت انگلیس به تجار ایرانی اجازه داد تا کاالهاي خود را با کشتیهاي آنها حمل کرده  شد.عالوه

و در مورد حقوق گمرکی از شرایط دولت کاملۀ الوداد استفاده نمایند. در همین زمان چارلز اول درگذشت. همچنین شـاه  

ا به اروپا فرستاد که وي نیز تمام اقدامات شرلی را نقش برآب کرد عباس بنا به تحریک کمپانی هند شرقی سفیر دیگري ر

و باعث بدگمانی انگلیسیها به شرلی شد. چارلز اول که نسبت به هردو سفیر بدگمان شده بود، سفیري را براي صحت این 

کرد.سـفیر انگلسـتان    امر همراه با آن دو به ایران فرستاد، که نقدعلی بیگ از ترس مواخذه ي شاه عباس در راه خودکشی

پس از رسیدن به دربار شاه عباس پیروزیهاي ایران را تبریک گفت و پیشنهاد داد در برابر خرید کلیه ي محصول ابریشـم  

  ایران، منسوجات انگلیسی را خریده و با ترکان تجارت نکنند. همچنین از سفارت شرلی اطمینان حاصل کرد.
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  روابط با روسیه در زمان شاه عباس

زمان شویسکی پادشاه روسیه، سفیري به ایران اعزام شد که مورد احترام شاه عباس قـرار گرفـت و او نیـز از فتوحـات      در

خود در جنگهاي با عثمانی و پرتغالیها سخن گفت.پس از وي تزار جدید، میخاییل سوم، نیز به اسـتقرار روابـط بـا ایـران     

اس فرستاد که در زمان جنگ ایران و عثمانی بود. در این مـدت هـم   اهمیتی خاص قایل شد و سفیري را به دربار شاه عب

مراوداتی بین دو کشور برقرار بود و هردو خواهان آن بودند که کشور ثالثی بینشـان نبـوده، همسـایه ي دیـوار بـه دیـوار       

  باشند.

  از روابط دوستانه با هند تا فتح قندهار

میرزا شاهزاده ي صفوي، این ایالت مرزي در اختیار آنها قرار داشت، تا  پس از واگذاري قندهار به اکبر شاه در زمان رستم

اینکه شاه عباس سفیري را به دربار اکبر شاه فرستاده و دوستانه تقاضاي استرداد قندهار را کرد که با بـی اعتنـایی اکبـر    

ت بـه هنـد فرسـتاد.در زمـان     شاه مواجه شد. پس از مرگ اکبر شاه، شاه عباس سفیري را همراه با هـدایایی بـراي تسـلی   

جهانگیر، جانشین اکبرشاه، بار دیگر قضیه ي استرداد قندهار مطرح و خواهان مذاکره با هند شد. اینبار نیز با بی اعتنایی 

امپراتور هند روبرو شد و شاه عباس دریافت که نمی توان با مسالمت قندهار را پس گرفت.پس عازم آنجـا شـده وشـهر را    

اثر اختالفات داخلی در سران سپاه هند،نتوانستند به خوبی مقابله برآمده و سپاه ایران هم،شـهر را تصـرف   محاصره کرد.بر 

  کرد. پس از این واقعه شاه عباس نامه اي دوستانه به جهانگیر فرستاد و درصدد رفع کدورت برآمد.

  آغاز روابط بازرگانی با دولت هلند

ت اسپانیا بود به استقالل رسید. پس از مدتی نیز شرکتی همانند انگلستان بـا نـام   با قرارداد وستفالیا، هلندکه از مستعمرا

ق، یـک نـاو هلنـدي وارد خلـیج     1016کمپانی هند شرقی هلند در هند تاسیس کرده و به تجارت مشغول شدند.در سال 

ز بـا کمـک   ف هرمـ ز تصـر فارس شد.شاه عباس به آنها پیشنهاد اتحاد علیه پرتغال را داد کـه آنهـا مخالفـت کردنـد.پس ا    

انگلیسیها، شرکت هلندي نیز درخواست شراکت در تجارت ابریشم کرد. پس از مدتی قراردادي با هلنـدیها منعقـد شـد و    

حق تجارت در ایران به آنهاداده شد. شاه عباس هم به از فرمانرواي هلند خواسته بود که با عثمانی قظع رابطه کرده و ناو 

  و الرك که هنوز دراختیار پرتغال بود، دراختیار دولت ایران بدهد. اما هلند جوابی صریح نداد.خود را براي تصرف مسقط 

  تصرف بغداد و بصره و شکست بزرگ ارتش عثمانی

ق، ابوبکر پاشا از فرماندهان عراق علیه دولـت  1033تا پایان حیات سلطان عثمان دوم، صلح ایروان رعایت می شد.در سال
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اه عباس قول دادکه به نام وي سکه زده و خطبه بخواند.شاه عباس سپاهی را به یـاري وي فرسـتاد،   خود قیام کرد و به ش

اما سلطان عثمانی براي حفظ صلح اعتنایی نکرد که این اقدام باعث شد سران ینی چري، وي را به قتل رساندندو سلطان 

مانیهـا بـه هـیچ وجـه نپذیرفتنـد.پس از شکسـت       مراد چهارم را به قدرت نشاندند.شاه عباس خواهان مذاکره شد، امـا عث 

مذاکرات استانبول، شاه عباس خود فرماندهی قشون را برعهده گرفت و سراسر عراق جز بصره را که از زمان شـاه عبـاس   

در تصرف عثمانیها بود تسخیر کرد.تا زمانی که شاه عباس زنده بود عثمانیها جرات نکردند براي مناطق ازدسـت رفتـه ي   

  امی نمایند.خود اقد

  درگذشت شاه عباس و شروع مجدد حمالت عثمانیها

پس از درگذشت شاه عباس،طبق وصیتش، سام میرزا،پسر صفی میرزا ولیعهد مقتول به سلطنت نشست. وي با نـام شـاه    

امـا   صفی تاجگذاري کرد. وي به رسم آن زمان سفرایی را به دول همجوار فرستاد و درمورد عثمانی هم خواهان صلح بود،

سلطان مراد وقعی ننهاد. شورش در گرجستان، بهترین بهانه براي حمله به ایران براي عثمانیها بـود. بـا فرسـتادن قشـون     

براي دفع این شورش،موراوي رهبر شورشگران به خاك عثمانی پناهنده شدو سـلطان مـراد بـا ایـن بهانـه بغـداد را فـتح        

توقف شد.اما درنهایت در نبردي که بین دو سپاه روي داد، سـپاه ایـران   کرد.سپس روانه ي آذربایجان شد اما در موصل م

شکست خورد. لشکر عثمانی تا همدان پیشروي کرد و قتل وغارت فراوانی به راه انداخت و سپس به بغداد بازگشت.پس از 

دو دولت چنـدین بـار    این واقعه، شاه صفی خود عهده دار سپاه شد و مجدد بغدادرا فتح کرد.پس از آن نیز زدوخورد بین

  انجام گرفت.

  معاهده ي صلح قصر شیرین(زهاب) 

ق، به بغداد لشکر کشید و چون مصصم به فتح بغـداد بـود، اسـتقامت نشـان داد و بـا      1048سلطان مراد بار دیگر در سال

تح کنـد.با قتـل   وجود قتل صدراعظم خود پس از چهل روز توانست بغداد را پس از پانزده سال که در دست ایرانیان بود ف

عام مردم شهر، شاه صفی پیشنهاد صلح داد.مذاکرات بغداد منجر به صلح قصرشیرین شد که به موجب آن، بغدادو بصره و 

قسمتی از کردستان غربیبه عثمانی واگذار شد و در مقابل، آذربایجان شرقی،رواندوز، ارمنستان و گرجستان به ایـران داده  

ی که در روایط دو کشور ایجاد کردکه تا پایان دولت صفوي ادامه داشت به عنوان نقطه ي شد.این عهدنامه به سبب آرامش

عطفی در روابط دو کشور به حساب می آید.شاه صفی و جانشینانش همیشه درپی رعایت این عهدنامه بودند. پـس از آن  

  عثمانی سرگرم جنگ در اروپا بود که صلح با امپراتور اتریش در همین زمان است.
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  دوران آرامش

  ) 1722-1639از صلح عثمانی تا سقوط اصفهان(

  کاهش بازرگانی با انگلستان

با درگذشت شاه عباس کبیر، انحطاط صفویه آغاز شد ولی تا یک قرن به دلیل تشکیالت قوي او، مردم در رفاه زندگی می 

ارضی ایران را حفظ کرده و به تجـارت  کردند.جانشینان وي با پیروي از سیاست خارجی وي،توانستند استقالل و تمامیت 

بپردازند.شاه صفی فرمانی درباره ي تجارت ابریشم با انگلیسیها داد. همچنین عایدات بندرعباس هم به آنها داده شـد. بـا   

این وجود به تدریج هلندیها جانشین انگلیسیها در تجارت شدند.این امر باعث دلخوري انگلیسیها شد، اما در همین زمـان  

ریتانیا انقالب شد و چارلز اول توسط کرامول به قتل رسید. با این اقدام دربار ایران تجارت خود را با آنها کـاهش داد،  در ب

  درنتیجه هلندیها جایگزین شدند.

  سفارت ناموفق دولت هولشتاین

هلنـدیها کـه از   فردریش سوم فرمانرواي هولشتاین خواهان تجارت ابریشم با ایران بود.وي به حضـور شـاه صـفی رسـید.     

بازشدن پاي تجار آلمانی ناراحت شدند، دست به خرابکاري زده و مخالفت صـریح خـود را اعـالم کردنـد. درنتیجـه هـیچ       

مقصودي براي سفیر هولشتاین ایجاد نشد. اما مهمترین ارمغان این هیات، ترجمه ي گلستان سـعدي بـه زبـان آلمـانی و     

  ین هیات آلمانی نگاشته است. سفرنامه باارزشی است که یکی از اعزاي ا

 جنگ ایران و هند برسر قندهار

شاه صفی در ست سی و سه سالگی درگذشت. وي پادشاهی بی رحم بود و بسیاري از رجال عالیقدر را به قتـل رسـاند و   

وتقی روابط خارجی را روبه انحطاط برد.پس از وي محمدمیرزا در سن دهسالگی به سلطنت رسید و مادرش آناخانم و سار

اعتمادالدوله زمام امور را برعهده گرفتند. اما وي توسط سران قزلباش به قتل رسید.در زمان شـاه عبـاس، مـردم در رفـاه     

بوده و روابط خارجی ایران بخصوص با عثمانی هم دوستانه بود. اما درمورد قندهار،باردیگر روابط ایران وهند به دلیل عدم 

انجامید. شاه جهان هم سـپاهی فرسـتاد و توانسـت قنـدهار راتصـرف کنـد. در طـی        پرداخت مالیات، تیره شده به جنگ 

سالهاي متمادي تقریبا همیشه بین دو کشور زدوخورد وجود داشت.شاه جهان تقاضاي صلح کرد ولی شاه عباس که قصد 

تصرف آن دوسال طول تصرف قندهار را داشت، اعتنایی نکرد، اما با وجود محاصره ي قندهار،به دلیل استحکام قوي شهر 

  کشید. شاه جهان باردیگر شکست خورد.پس از آن تا زمان اورنگ زیب بین دو کشو روابطی وجود نداشت.
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  کوشش هلندیها براي سیادت در خلیج فارس

پس از بازگشت سفیر آلمانی، هلندیها که بهاي ابریشم را به طور مصنوعی افزایش داده بودند،آنرا کاهش دادند. شاه صفی 

عصبانیت از این اقدام، دستور دریافت گمرك از هلندیها را داد که آنها زیربار نرفتند.کـه ایـن اختالفـات تـا زمـان شـاه        با

، ناو هلند به قشم حمله کرد و شاه عباس دوم که از این اقـدام نگـران شد،تقاضـاي    1055عباس دوم ادامه یافت. در سال

که می خواهند ابریشم بخرند و کاالهاي خود را بدون گمرك وارد نماینـد   صلح کرد. و قرار براین شد که هلندیها هرچقدر

که این امر ضایعه ي بزرگی براي انگلیس بود.پس از این پیروزي، هلندیها خواهان کوتـاه شـدن دسـت بریتانیـا از خلـیج      

ان تجـارت هلنـدیها   فارس شده، به تحریک مردم منطقه پرداختند.هرچند که درنهایت به شکست هلند انجامید.اما همچن

  پررونق تر بود.

  حمله ي قزاقهاي روسی به گیالن و مازندران 

هنگام جلوس شاه عباس دوم رابطه ي ایران و روس مناسب بود، اما در زمان آلکسی تزار جدیـد روسـیه، وي قسـمتی از    

بـه غـارت اهـالی گـیالن و     داغستان را تصرف کرد.پس از مدتی نیز،قزاقهاي روسی به سواحل جنوبی بحرخزر تجاوز کرده 

مازندران پرداختند.شاه عباس سفیري را به روسیه فرستاد و تزار قول جلوگیري از این اعمال را داد.بـه محـض درگذشـت    

وم و جانشینی شاه سلیمان، تزار قزاقهاي مرزي ایران راتحریک کردتـا  نیروهـاي خـودرا در سـواحل گـیالن      دشاه عباس 

زند. سپس سفیري به دربار ایران فرستاد و آن قزاقهـا را یـاغی خوانـد!.اما دولـت ایـران منشـا       پیاده کرده و به غارت بپردا

تحریکات را می شناخت.پس از مدتی قزاقها مجدد به این ناحیه حمله کردند و اینبار شاه سلیمان جدا از تزار خواست تـا  

رابطه ي دوستی با ایران شد. واز ایران تقاضاي قشـون   آنها را مجازات کند.تزار نیز فرمانده ي قزاق را اعدام کرد و خواهان

  دربرابر عثمانی کرد که با مخالفت دولت ایران روبرو شد.

  رونق گرفتن مجدد بازرگانی با انگلستان 

با پایان رسیدن جنگهاي هلند و انگلیس، شرکت هند شرقی انگلیس درصدد احیا منافع خود در خلیج فارس برآمد. چارلز 

ه اي به شاه سلیمان، با یادآوري تسخیر جزایربا یادآوري تسخیر جزایر هرمز و قشم، خواستار پرداخت عایـدات  دوم در نام

گمرك بندرعباس به شرکت شد.صدراعظم ایران هم آنها را متهم به تحریک علیـه ایـران کـردو از قبـول خواسـته ي وي      

ن در خلیج فارس رونق گرفت. در این دوران تمام شرکتهاي امتناع ورزید. در دوره ي ویلیام سوم، باردیگر تجارت انگلستا

شرکت بازرگانان انگلیسی براي تجارت با «کشورها،که با نام هند شذقی فعالیت می کردند،باهم یکی شده و شرکتی با نام 

  را تشکیل دادند.» هند شرقی
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  آغاز روابط با دولت فرانسه

ابطه ي دوستانه باعثمانی، هیچگونه ارتباطی با ایران نداشـت. در سـال   فرانسه در قرن شانزدهم میالدي به دلیل داشتن ر

م، کشیشی به دربار ایران آمد و خواستار روابط دوستانه شـد،اما پـس از بازگشـت وي در فرانسـه در هـرج و مـرج       1610

ود،فرانسـه کـه   شدیدي بود و هیچ پاسخی مطرح نشد.پس از جنگ ایران با اسپانیا که در زمان پادشاهی لویی سـیزدهم ب 

داراي خصومت با اسپانا بوده، به فکر اتحاد با ایران افتاد. به همین دلیل کشیشی را به دربار شاه صفی فرستاد. وي که در 

این زمان به شدت درگیر جنگ با عثمانی بود، نتوانست پاسخ نامه ي پادشاه فرانسـه را بدهـد.فقط فرمـانی را دربـاره ي     

ایران صادر کرد.در زمان شاه عباس دوم، هیاتی از طرف شرکت هند شرقی فرانسه به ایـران   آزادي مسیحیان کاتولیک در

آمد و با اهداء تفنگ، وي را متوجه قدرت سیاسی جدید اروپا کرد. شاه عباس دوم هـم، آنهـا را نعمتـی بـراي مقابلـه بـا       

سوي، معافیت آنها از پرداخت مالیات و تاسـیس  انگلیسیها و هلندیها دانست، فرمانی را براي آزادي مسافرت بازرگانان فران

نمایندگی در اصفهان را صادر کرد. اما چومن فرانسویان نیروي دریایی نداشتند،عمال تا چند سال در ایـن زمینـه اقـدامی    

  صورت نگرفت.

  کاهش تدریجی بازرگانی با هلند

ت وي ازآنجا که رسم برآن بود که پس از فوت در زمان شاه عباس دوم فرمان تجارت با هلند صادر شد، اما پس از درگذش

شاه کلیه امتیازات لغو می شد، فرمان وي نیز معلق ماند تا اینکه سفیر هلند مجدد بـا شـاه سـلیمان قراردادبسـت.اما بـه      

دلیل جنگهاي هلند در اروپا،تجارت آسیایی هلند کاهش زیادي یافت. پس از کاهش گرفتاریهاي هلنـد، تصـمیم گرفتنـد    

ایران دست به اقدام نظامی علیه ایران بزنند.ناو هلندي بندرعباس را گلوله باران و قشم را تسخیر کرد و ایران مجبور علیه 

به پذیرش مذاکره شد.در پایان هلند حاضر به استرداد قشم شد.چند سال بعد هیاتی دیگر به ایران آمد و درخواست سابق 

  را بخشود. را تکرار کرد.شاه سلیمان هم بدهیهاي هلند 

در آغاز قرن هجدهم قدرت هلند روبه ضعف نهاد.در زمان شاه سلطان حسین به دلیل ندادن پیشکش، فروش ابریشـم بـه   

  هلند ممنوع شد،اما پس از مدتی مجدد از سر گرفته شد.

  روابط با کشورهاي خاور دور

هاي خاور دور رابطه ي تجاري داشـتند کـه در   در دوران زمامداري شاه سلیمان، تعدادي از تجار ایرانی بودند که با کشور

انقالب داخلی بانکوك تالشهایی داشته و حتی یک ایرانی هم به صدراعظمی آن کشور رسید. نفوذ باالي ایرانیان تاحـدي  
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بود که آنها به تقلید از صفویان لباس می پوشیدند.اما پس از مدتی این مراودات کـاهش یافـت و حریفـان قـوي دیگـري      

  لندیها و انگلیسیها جایگزین شدند.همچون ه

  پیشنهاد اتحاد سفراي سه گانه علیه عثمانی

م، سلطان محمد چهارم به لهستان حمله کرد و تا قلب اروپا پیشروي کرد و وین را مورد محاصره قرار داد. 1671در سال 

ه و تقاضاي اتحاد علیـه عثمـانی را   بحبحه ي این جنگ، سفیرانی از جانب اتریش، لهستان و روسیه به دربار ایران آمد در

دادند.اما شاه سلیمان براي عهدنامه ي قصرشیرین احترام زیادي قایل بود و پاسخ رد به آنها داد. دربار ایران اظهار داشـت  

که عالقمند به ناتوانی عثمانی است ولی خواهان انقراضش نیست.چرا که همکیش یکدیگر هستیم. همچنین در پاسخ بـه  

  واست آنها شاه سلیمان بی اعتنایی آنها را زمانی که ایران خواستار اتحاد بود یادآوري کرد. تکرار درخ

دو سال بعد لهستان و اتریش توانستند عثمانیها را شکست داده و وین را از محاصره نجات دهنـد و بوسـنی را هـم پـس     

د نتوانسـت سـهمی در ایـن پیروزیهـا داشـته      گرفتند، اما در این تصرفات دولت ایران به علت محافظه کاریهاي شدید خو

  باشد.

  تصرف بصره و تیرگی روابط با عثمانی

با فوت شاه سلیمان و جانشینی حسین میـرزا در ایـران و فـوت سـلطان احمـد دوم و جانشـینی مصـطفی خـان دوم در         

در ابتـداي حکـومتش   عثمانی، به فاصله ي نزدیک در روایط دو کشور تحول عمده اي به وجود آمد. شاه سلطان حسـین  

همانند پدرانش در رعایت عهدنامه ي قصرشیرین کوشش کرد. در سالهاي آخر قرن هفـدهم اسـاس تسـلط عثمانیهـا بـر      

) طـاعون  2) انقالبات و شورشهاي محلی در نواحی بـین النهـرین رخ داده بـود،    1بصره متزلل شد و علل آنهم چنین بود:

ربازان این منطقه از بین رفتند. از این تـاریخ بـه مـدت چهارسـال بصـره در      شدیدي در بصره شیوع یافت و بسیاري از س

اختیار ایران بود و عثمانی به دلیل درگیري در اروپا توجهی نداشت، اما پس از صلح کارلوویتس، بصره را تصرف کرد. پس 

دو با این شکستها بار دیگر عثمانی از آن باز هم عثمانی در اروپا شکست خورد و آلبانی، بلگراد و هرزه گوین را از دست دا

  متوجه ایران شدو سفیري را به اصفهان فرستاد تا از اوضاع واقعی ایران آگاه شوند. 

  جلوس پتر کبیر و آغاز سیاست توسعه طلبانه ي روسیه

طان آفتاب شکوه و عظمت ایران که با ظهور شاه اسماعیل طلوع، و درعهد شاه عبـاس بـه اوج رسـید، در زمـان شـاه سـل      

حسین ناالیق محو و نابود شد.سلطنت شاه سلطان حسین با پادشاهی پتر کبیر مصادف شد. وي با شروع سلطنتش دست 

به اقداماتی اصالحی زد، همچنین سیاست تجاوزطلبانه اي نسبت به ایران اتخاذ کرد که تا دو قرن ونـیم یعنـی تـا پایـان     
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اي گرم خلیج فارس بود.وي سفیري را که بسیاررا که بسیار شیادبود بـه  حکومت تزاري ادامه یافت. از مقاصد پترکبیر، آبه

ایران براي تجارت فرستاد .شاه سلطان حسین که فاقد شجاعت شاه عباس بـود، توانـایی اخـراج آنهـا را نداشـت.پترکبیر      

تعـدد بـه روسـیه    فتوحاتی را در اروپا داشت و شاه سلطان حسین براي جلوگیري از مقاصد وي، سفیري را بـا هـدایاي م  

فرستاد. پترکبیر که از ضعف ایران آگاه شده بود سفیري را براي اطالع بیشتر به ایران فرستاد. او توانست امتیـازاتی را در  

زمینه ي تجارت و حقوق گمرکی دریافت نماید. سـفیر روسـیه پـس از بازگشـت گزارشـی از ضـعف داخلـی ایـران داد و         

  مصممتر کرد.پترکبیر را براي تجاوز به ایران 

  سفارت محمدرضابیگ به دربار ورساي

، در زمـان شـاه سـلطان حسـین، تـاجري      1115پس از سالهاي متمادي که بین ایران و فرانسه رابطه اي نبـود، در سـال  

فرانسوي به اصفهان آمد و شاه را تشویق به ارتباط با لویی چهاردهم کرد. شاه سلطان حسـین نامـه اي فرسـتاد و در آن    

رد که اگر نیروي دریایی فرانسه، ایران را در تصرف مسقط و عمان یاري دهد،امتیازاتی بیش از سـایر اروپاییهـا بـه    اعالم ک

آنها داده خواهد شد. لویی چهاردهم هم از این پیشنهاد استقبال کرد. مذاکرات سفیر فرانسـه منجـر بـه امضـاي قـرارداد      

یاسی و کنسولهاي فرانسه، مصـونیت داده شـد.با ایـن قـرارداد شـاه      بازرگانی بین دو کشور شد. همچنین به نمایندگان س

سلطان حسین طی دو فرمان، اوال به کلیه مسیحیان کاتولیک حق ساخت کلیسا را دادو ثانیـا دسـتور اجـراي قـرارداد را     

  صادر کرد.

به خلیج فارس بود، اما آنهـا  اما طرز برداشت متفاوت دو کشور مشکالتی را ایجاد کرد، ایران خواهان باز شدن پاي فرانسه 

صرفا به دنبال تجارت بودند. ایران می خواست تجاوزات سلطان مسقط را دفع کند و نیروهاي هلندي و انگلیسی حاضر به 

کمک به ایران نبودند، درنتیجه ایران از فرانسه درخواست کمک کرد. با فرستادن سفیري از دربار ایران بـه ورسـاي، یـک    

بین دو کشور امضا شک که به موجب آن، ایرانیان اجازه ي تجارت در فرانسه و تاسـیس کنسـولگري در    قرارداد بازرگانی

مارسی، داده شد.اما فرانسه تعهدي درباره ي ارسال کمک نظامی به ایران نداد. شاه سلطان حسین،سفرایی را که از جانب 

  می دریافت دارد. اما این امید به نتیجه نرسید.ورساي می آمدند را به گرمی می پذیرفت، به این امید که کمک نظا

  شورش افغانهاي قندهار و هرات

ه علیه ایران داشتند که شاه سلطان حسین بـا فرسـتادن گـرگین    ئق، روساي قبایل قندهار تصمیم به توط1118در سال 

در اصفهان نفوذ پیدا کرد و خان گرجی، آن را دفع کرد. وي نیز حاکم قندهار،میرویس را به اصفهان تسلیم کرد. میرویس 
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سفیر روسیه به وي قول همکاري در تصرف سراسر ایران را داد. وي پس از آنکه مورد عفو شاه سلطان حسین قرار گرفت، 

براي زیارت به مکه رفت و از علماي آنجا فتواي محاربه با شیعیان را گرفته، پس از بازگشـت بـه قنـدهار علـم طغیـان را      

ن حسین سپاهی را براي مقابله فرستاد که شکست خورد. با این شکست، افغانهاي هرات هم شـورش  برافراشت. شاه سلطا

کردند. در این زمان دولت هند حکومت هند را به رسمیت شناخته و با آن روابط سیاسی برقرار کرد. شاه صفوي پیکی را 

  براي دربار هند فرستاد، اما پاسخ موافقی دریافت نکرد.

قشون دیگري را روانه ي هرات و قندهارکرد، اما این سپاه به اشتباه توپخانه ي ارتش ایران را به آتش  شاه سلطان حسین

گرفت و درنتیجه سپاه ایران ازهم پاشید شد و هرات هم ادعاي استقالل کرد. پس از آن افغانهاي قندهار چندین بـار بـه   

  کرمان را تسخیر کرده، از راه یزد روانه ي اصفهان شدند. خراسان و سپس کرمان حمله کردند که در آخرین بار توانستند

  سقوط دولت صفویه

شاه سلطان حسین که از یورش افغانها وحشت زده شد، به میرمحمود فرمانـده ي سـپاه قنـدهار پیشـنهاد داد درصـورت      

اصـفهان پـیش آمدنـد. در    بازگشت سی هزار سکه خواهد داد. این مساله ضعف ایران را آشکارتر کرده و افغانها تا نزدیکی 

سپاه بعدي که از ایران فرستاده شد، فرماندهان از تاکتیک واحدي پیروي نمی کـرده و بایکـدیگر داراي اخـتالف بودنـد.     

افغانها نیـز بـه محاصـره ي اصـفهان پرداختنـد. محاصـره ي اصـفهان شـش مـاه بـه طـول انجامیـد و قحطـی شـهر را               

ت اصفهان آمد، ولی با تطمیع افغانها بازگشت. سرانجام درحالیکه گرسـنگی  فراگرفت.حکمران خراسان براي کمک به سم

رمقی را براي مردم اصفهان باقی نگذاشته بود، شاه سلطان حسین، شهر را ترك گفت و در محمودآباد با میرمحمود، رهبر 

رض کـرد. دو روز بعـد   افغانها دیدار کرد و با دادن جبـه ي سـلطنتی، از سـلطنت اسـتعفا داده، سـلطنت صـفویه را منقـ       

میرمحمود در چهلستون تاجگذاري کرد. در ابتدا با روي خوش با اهالی برخورد کرد، اما پس از مدتی بسیاري از قزلباشها 

  و مردم شهر ر به قتل رساند.
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  دوران پرآشوب

  ) 1795-1722از سقوط صفویه تا استقرار قاجاریه(

  قرارداد بین شاه تهماسب دوم و پترکبیر

د بست، از سـمت اروپـا آسـوده شـد و     ئانی که ایران گرفتار حمله ي افغانها بود، پترکبیر با قرارداد نیشتاد که با سودر زم

براي رسیدن به شرق سپاهی را آماده کرد و به سمت خزر به راه افتاد. وي به اهالی قفقاز اعالم کرد که هدفش نه تصرف، 

اسب میرزا فرزند شاه سلطان حسین، به قزوین رفت تا سپاهی را براي دفع بلکه حفظ اتباع روسیه است. در این زمان تهم

افغانها تجهیز کند، اما سران قزلباش و شاهسونها حاضر به همراهی با او نشدند. با سقوط اصفهان و تسـلیم شـاه سـلطان    

تبریـز فـراري دادنـد.     حسین، تهماسب میرزا به نام خود سکه زد، اما افغانها بدان سمت حملـه کـرده و وي را بـه سـمت    

سپاهی نیز ازطرف محمود افغان مامور حمله به گیالن و تصرف آن ناحیه شد. درهمین زمان سپاه روس، باکو را که بخش 

مهمی از ایران بود، تصرف کرد. ترکمان عثمانی هم با فتواي شیخ االسالم براي نـابودي شـیعیان، از غـرب قصـد تصـرف      

عیت بدي قرار داشت، تصمیم گرفت که با روسها از در دوستی درآید.پس سـفیري را بـه   داشتند. شاه تهماسب که در موق

دربار روسیه فرستاد. روسها کمک خود را مشروط به الحاق ایاالت متصرفه ي ایرانی و مازندران و استرآباد کردنـد. سـفیر   

لفت شاه تهماسب روبرو شد. این امر، سیاسـت  ایران دربرابر بیرون کردن افغانها توسط روسیه این امر را پذیرفت.اما با مخا

  پترکبیر نسبت به ایران را خصمانه تر کرد.

  قرارداد روسیه و عثمانی درمورد تقسیم ایران

وقتی شاه عباس از اعالن جنگ عثمانی آگاه شد، سفیري را جهت دوستی به استانبول فرستاد، اما ترکان اعالم کردند که 

منستان به آنها داده شود، به ایران کمک خواهند کرد.که با مخالفت سفیر ایران مواجه شد.با اگر گرجستان، آذربایجان و ار

محاصره ي گنجه توسط عثمانی بین آنها و روسیه اختالف افتاد که نزدیک بود به جنگ بیانجامد، که بـا وسـاطت سـفیر    

شمالی به روسیه و ایاالت غربی به عثمانی رسـید.  فرانسه، قراردادي بین آنها در مورد تقسیم ایالت ایران امضا شد. ایاالت 

درضمن موافقت کردند که اگر شاه تهماسب با این امر موافق است به او کمک کنند تـا بقیـه ایـران را پـس گیـرد و اگـر       

ز مخالفت کند، هرکس را که ازنظر آنها شایسته تر است براي شاهی برگزینند. در این زمان پادگان تبریز شـجاعانه مـانع ا  

م، ترکات نقشه ي خـود را بـراي تصـرف منـاطق مـورد نظرشـان       1725تصرف شهر توسط عثمانی شد. در پایان تابستان 

عملی کردند. روسها نیز تا رشت پیش آمده اما به دلیل مقاوت سپاه شهر که به دستور شـاه تهماسـب گردآمـده بودنـد و     
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  مرگ پترکبیر از پیشروي بازماندند.

  کنار آمدن با دولت عثمانی اقدامات افغانها براي

افغانها براي تحکیم روابط خود با دول خارجی، سفرایی را به دربار پاپ و فرانسه فرستادند، که دولت روسیه هردو سفیر را 

زندانی کرد. با افزایش قتلهاي میرمحمود افغان، سرداران افغـانی توسـط اشـرف، پسـرعموي میرمحمـود، وي را بـه قتـل        

جاي محمود به سلطنت نشست و تصمیم گرفت روابط خود را با عثمانی بهبود بخشد. پس سـفیري را   رساندند. اشرف به

براي به رسمیت شناختن دولت وي به دربار سلطان احمد سوم فرستاد. اما به دلیـل رفتـار بـی ادبانـه ي سـفیر اشـرف،       

را داد. پس از آن مراغه و قزوین را تصـرف  سلطان احمد دستور اخراج وي را صادر کرد و فرمان ادامه ي حمالت به ایران 

کرد و راه اصفهان را درپیش گرفت. اما اشرف شکست سختی را به آنها وارد کرد. سپاه عثمانی پس از تجدید قـوا، مجـدد   

به سمت اصفهان را افتاد که بازهم شکست خورد. اما اشرف که قصد دوستی با عثمانیها را داشت، ازتعقیب فراریان صـرف  

  رد. درنتیجه ترکان حاضر به صلح با اشرف شدند.نظر ک

درنتیجه ي این قرارداد،اشرف خالفت سلطان عثمانی را پذیرفته و ایاالت ایرانی را که عثمانی تصرف کرده بود، متعلق بـه  

 آنها دانست. درعوض دولت عثمانی هم سلطنت اشرف در ایران را به رسمیت شـناخت . سـلطانیه، ابهـر و طـارم را بـه او     

مسترد کرد و قرار شد که اسم اشرف در خطبه و سکه بیاید و حجاج ایرانی با امیري که اشرف تعیین مـی کنـد بـه حـج     

  روند .در طول تاریخ، هرگز مانند این زمان، ایران تحت نفوذ و سلطه ي ترکان عثمانی نبوده است.

  ظهور نادرقلی بیگ و اخراج افغانها از ایران

کست از اشرف در تهران، وضعیت ناگواري داشت. در روزهاي تاخت و تـاز همسـایگان ایـران،    شاه تهماسب دوم پس از ش

نادرقلی بیگ، از روساي ایل قراخلوي افشار براي خدمت به شاه تهماسب پیوستند. فتحعلی خان قاجار هم سـپاه خـود را   

را وادار به حمله بـه خراسـان وهـرات     دراختیار این شاه سرگردان قرارداد و یک جنبش ملی ایجاد شد. نادر شاه تهماسب

کرد.در این زمان نادر فتحعلی خان را به قتل رساند و خود را به فرماندهی قواي شاه منصوب کرد.در این حمالت مشهد و 

هرات تصرف شد و نادر از شاه لقب تهماسب قلی خان را گرفت. اشرف تصمیم گرفت با روسها کنار آید، پس قـراردادي را  

که به موجب آن، آنچه را سفیر شاه تهماسب به روسها واگذار کرده بود، به استثناي مازندران و استرآباد، متعلق امضا کرد 

  به روسها باشد. این سازش باعث سردي روابط با باب عالی شد و ترکان از حمایت اشرف دست کشیدند. 

ا یکدیگر درگیرشـده، کـه سـپاه افغـان شکسـت      اشرف تصمیم به نبرد با نادر گرفت و در منطقه ي مهماندوست دامغان ب

خورد. دومین نبرد آنها در مورچه خورت اصفهان رخ داد که بازهم افغانها شکست خوردند.اشرف تصمیم به فـرار گرفـت و   
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قبل از فرار، شاه سلطان حسین سالخورده را به قتل رساند و به سوي شیراز رفت. سپاه نادر فاتحانه به اصفهان که پس از 

سال که دردست افغانها به ویرانه اي مبدل شده بود، وارد گشت. نادر به دنبال افغانها رفتـه، آنهـا را از پـاي درآورد.     هفت

بدین ترتیب فتنه ي افغانها پس از هفت سال خاموش شد. نادر در بازگشت به اصفهان در جشن تاجگذاري شاه تهماسب 

تان و مازندران منصوب شده و این سـمت مـوروثی در خـانواده اش    دوم شرکت کرد و به مقام سپهساالري خراسان، سیس

  بماند.

  جنگ شاه تهماسب با دولت عثمانی

در زمان شاه تهماسب دوم، نادر که معتقد به استفاده از زور دربرابر عثمانیها بود، مناطق لرستان، کردستان و کرمانشاه را 

ادر عصبانی بود بـه ایـران اعـالن جنـگ داد، امـا نـادر، سـنندج،        از وجود ترکان پاك کرد. دولت عثمانی که از فتوحات ن

مهاباد،مراغه و تبریز را تصرف کرد، با این حال، شورش مجدد در هرات، وي را از ادامه تصرف باز داشت. شاه تهماسب که 

شکستهاي عثمانی  از موفقیتهاي نادر تهییج شده بود،تصمیم گرفت در غیاب وي، خود اداره ي جنگ را برعهده بگیرد. اما

باعث شد، ینی پریها دست به شورش زده،سلطان احمد سوم را خلع و سلطان محمود اول را که مـردي جنگـی بـود، بـه     

جاي او بنشانند.عثمانیها دست به حیله زده،به طور ناگهانی کرمانشاه را درحالیکه شاه تهماسب درجنـگ بـا ایـروان بـود،     

  ازگشت و در همدان با ترکات مواجه شده، شکست سختی از آنها خورد.تصرف کردند. سپاه ایران به ناچار ب

پس از آن طبق قراردادي به نام بغداد،شهرهاي گنجه، تفلیس و ایروان بـه عثمـانی داده شـد و رود ارس مـرز دو کشـور       

شور کنسولگري ایجـاد  رین عتبات اجازه ي ورود داده و دو کئگردید.در مقابل قول دادند در اخراج روسها یاري کرده، به زا

نمایند. اقدام خودسرانه ي شاه تهماسب و بخصوص عمل وي در عقد قرارداد، بهترین بهانه براي خلع سلطنت او از جانـب  

نادر بود. لذا نادر به حکام والیات نامه داده و قرارداد را کان لم یکن تلقی کرد.سپس سـفیري را بـه اسـتانبول فرسـتاده و     

م کرده، خواهان پس گیري ایاالت متعلق به ایران شد.سپس وي از خراسـان عـازم اصـفهان شد،شـاه     قرارداد را باطل اعال

تهماسب را از سلطنت خلع و فرزند هشت ماهه ي او را به نام شاه عباس سوم پادشاه اعالم نمود و خـود بـا لقـب وکیـل     

  انیها سیاست خصمانه تري درپیش گرفتند.الدوله زمامدار ایران شد. این موضوع خبر خوبی براي روسها بود، اما عثم

  تغییر سیاست روسیه و تخلیه ي ایاالت ایران

با مرگ پترکبیر خطري که استقالل ایران را تهدید می کرد، موقتا رفع شد.وي در وصیت خود که همیشـه دسـتورالعملی   

پس هند که انبار جهان است پیوسته براي تزارهاي روس بود، دستور داده بود که با ایران براي رسیدن به خلیج فارس وس
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درجنگ باشید.زمامداران روسیه با مشاهده ي پیشرفتهاي نادر، در مقابل سیاست ترکان که درصدد تقویت اشرف بودنـد،  

درپی دوستی بیشتر با نادر و استحکام آن بودند و از این امر نادر سود بسیار برد.روسیه همواره دولـت عثمـانی را دشـمن    

می دانست. روسیه پس از مرگ پتیرکبیر کبیر، به سبب ضعفی که دچار شده بود، صـرفه را تقویـت نـادر    همیشگی خود 

دربرابر عثمانی می دانست.بخصوص که ایرانیان شیعه بوده و با ترکان عداوت داشتند. زمانی که نادر در اردبیـل و سـپس   

  نمود. گنجه تصرفاتی را به دست آورد، روسیه در فتح آنها مساعدت فراوان

اواین اقدام نادر پس از رسیدن به نیابت سلطنت، فرستادن سفیري به روسیه بـراي اعـالم سـلطنت شـاه عبـاس سـوم، و       

درخواست نادر براي تخلیه ي شهرهاي ساحلی ایران از قواي روس بود که با موافقت آنها روبرو شد. در عهدنامه اي دولت 

ه و متصرفات خود را در قفقاز نگه دارد. این عهدنامه به تحکیم موقعیت نـادر  روسیه از مازندران و استرآباد صرف نظر کرد

بسیار کمک کرد. دوسال بعد از این قررداد، روابط ترکها و روسها بسیار تیره شدو نادر با استفاده از ایـن موقعیـت، اعـالم    

وسـها بـه ناچـار طبـق معاهـده ي      کرد که اگر روسیه قفقاز را تخلیه نکنـد، بـا عثمـانی علیـه آنهـا متحـد خواهـد شد.ر       

گنجه،آخرین فتوحات در قفقاز را به ایران مسترد کردند. درمقابل ایران متعهـد شـد کـه همیشـه ایـن اتحـاد را محتـرم        

شمرده، و شهرهاي باکو و دربند را در اختیار دشمنان روسیه قرار ندهد.پس از این قرارداد روسها تا پنجاه سـال از دسـت   

  ودداري کردند.اندازي به ایران خ

  تسویه حساب نادر با ترکان عثمانی

پس از قرارداد رشت و آسودگی نادر از جانب روسها، به بغداد حمله کرد و احمدپاشا در درون شهر به مقاومت پرداخت. با 

رسیدن سپاهی نیرومند براي کمک به احمدپاشا، نادر نیمی از سپاه خود را به کرکـوك فرسـتاد.نبرد کرکـوك سـهمگین     

ترین جنگهاي بین ایران و عثمانی است که سواره نظام ایران موفق به شکست ترکان شد، امـا پیـاده نظـام عثمـانی هـم      

توانست حمله ي شدیدي انجام دهد. آنها به تصور مرگ نادر توانستند پس از هشت ساعت جنگ را بـه نفـع خود،خاتمـه    

را به عثمانی وارد کند.پس از آن، بـا امضـاي قـراردادي،    دهند. اما وي در جمع آوري مجدد سپاه توانست شکست سختی 

  عثمانی موظف به پس دادن کلیه متصرفات خود در ده سال اخیر شد.

اما سلطان محمود اول از مبادله ي اسناد عهدنامه خودداري کرد و قشونی را به قفقاز فرستاد. نادر به سفیر روسیه اظهـار  

باکو را نگهداشته، بهانـه اي بـراي عثمانیهـا شـده اسـت.وي اولتیمـاتیو داد کـه        کرد که چون هنوز دولت روسیه دربند و 

درصورت پس ندادن این منطقع با آنها وراد جنگ خواهد شد، که روسها حاضر به استرداد این مناطق شدند. پس از آن و 

شاهده کردند، حاضر به صـلح  در جنگ با عثمانی نادر مجدد پیروز شد. عثمانیها چون پیشرفت نادر و مقاومت روسها را م
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شدند. سراسر قفقاز پس از سیزده سال به تصرف ایران درآمد.نادر نیز عازم دشت مغان شد تا با تشکیل مجلس موسسـان  

  تکلیف سلطنت ایران را مشخص کند.

  مجلس موسسان دشت مغان وا عالم سلطنت نادرشاه

رداران، مستوفیان، خوانین و سفراي روس و عثمانی تشکیل این مجلس با حضور عده ي زیادي از بزرگان، اعیان،حکام، س

شد. وي اعالم کرد که حال که ایران از تسلط دشمن آزاد گردیده، وي قصد بازگشت به مشـهد را دارد، پـس بهتـر اسـت     

نمـی  آنان هرکه را مناسب می دانند براي سلطنت انتخاب کنند. آنها نیز در پاسخ اعـالم کردنـد، کسـی را الیقتـر از وي     

) هـیچکس از شـاه   1دانند. نادر ابتدا از پذیرش سلطنت سرباز زد، اما در نهایت سه شرط را بـراي قبـول آن اعـالم کـرد:    

) همگی سـوگند بخورنـد   3) از سب و لعن خلفاي سه گانه پرهیز شود، 2تهماسب مخلوع و خندان صفوي حمایت نکند، 

  از هر طغیانی بپرهیزند.که نسبت به اوالد وي و خاندان افشار وفادار بوده، 

پس از قبولی این شروط وثیقه نامه اي به امضاي سران قوم رسید و نادر در دشت مغان تاجگذاري کرد.نادرشاه کـه پیـرو   

مذهب تسنن بود،تصور می کرد که دربار عثمانی با وي کنـار خواهـد آمـد، لـذا کوششـهایی در حهـت خاتمـه دادن بـه         

  ر انجام داد و سفیري را باهدایا به باب عالی فرستاد. پیشنهادات نادر چنین بود:جنگهاي دوقرن و نیم بین دو کشو

) اهالی ایران از سب و لعن سنی مذهبان دست برداشته، دولت عثمانی هم مذهب شیعه ي جعفري را بـه عنـوان رکـن    1

) 3یین خود نمازگزارنـد.  ) در مکه معظمه پیروان دو مذهب شریک بوده به آ2پنجم مذاهب اسالمی به رسمیت بشناسد. 

) عهدنامه صلح بین دو کشور منعقـد و  4هرساله امیرالحاج ایرانی را دولت عثمانی همانند مصر و شام به رسمیت شناسد. 

  ) دو دولت در پایتخت یکدیگر سفیر مقیم داشته باشند.5اسراي طرفین آزاد شوند. 

ي سیاسی داشت نشدند. سرانجام سـفیر ایـران عهدنامـه ي    عثمانیها به هیچوجه حاضر به پذیرش پیشنهاداتی که جنبه 

صلح را با مصطفی پاشا صدراعظم عثمانی امضا کرد که به موجـب آن، عثمانیهـا از ادعـاي خـود نسـبت بـه آذربایجـان،        

ـ   ی گرجستان و همدان دست برداشتند ولی ایروان و بین النهرین در دست آنان باقی ماند. ضمنا مقرر شد که بـا زوار ایران

  خوشرفتاري شود از این تاریخ تا مدتی بین دو کشور صلح برقرار بود.
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  تسخیر قندهار و شروع اختالفات با دولت هند

نادر پس از سرکوب یاغیان بختیاري عازم افغانستان شد.حاکم قندهار که توان دفاع نداشت در شهر سنگر گرفت. محاصره 

اکم شهر تسلیم شد. عده اي از سرداران افغان هم به هند پناهنده شدند. ي قندهار یک سال به طول انجامید . سرانجام ح

نادر شاه با اعزام سفیري به پادشاه گورکانی، خواستار عدم اقامت به فراریان افغان شد.وي قول اینکار را داد،اما نتیجـه اي  

سفیري را به هند فرستاد، امـا بـازهم در    نداشت و بار دیگر افغانها به مرزهاي ایران حمله کردند نادر براي بار دوم و سوم

  عمل نتیجه نداشت. سرانجام پس از اتمام حجت او و عدم پاسخ مناسب هندیها نادر با سپاهی عظیم روانه ي هند شد.

  جنگ کرنال و تسلیم امپراتور هند

شاه گورکانی نیـز بـا سـپاه    نادر شاه پس از اطالع از قتل سفیر ایران توسط هندیها، به دولت هند اعالن جنگ داد. محمد 

خود عازم دشت کرنال شده، درانتظار جنگ با نادرشاه قرار گرفت.نـادر بـه رویـه ي جنگـی خـود کـه همیشـه حملـه ي         

غافلگیرانه بود درعرض دوساعت سپاه هند را تارومار کرد. محمدشاه که دید توان مقابله ندارد تقاضاي صـلح کـرد و خـود    

وي درکمال جوانمردي رفتار کرد. محمد شاه هم در دهلی دخترش را به عقـد میرزانصـراهللا    تسلیم نادر شد.نادرشاه هم با

  دومین فرزند نادر درآورد.

نادرشاه متوجه شد که حفظ و نگهداري هند کار دشواري است، لذا سیاستی عاقالنه درپیش گرفت. عهدنامه ي صلحی بـا  

ین و بلوچستان و کلیه سرزمیتهاي غرب رود سند به ایـران تعلـق   محمدشاه امضاکرد که به موجب آن، ایاالت کابل و غزن

می گرفت و دولت هند هم مبلغی معادل هشتاد و هفت میلیون لیره ي انگلیسی به صورت پول نقد و جواهرات به عنـوان  

  غرامت بپردازد. درمقابل کماکان محمدشاه امپراتور هند باقی بماند.

  تانتسخیر شمال افغانستان و خانات ترکس

نادرشاه نواحی شمالی افغانستان را آرام کرد و خزاین گرانبهاي ایالت سند را تصرف کرد که در آن اشیا گرانبهایی کـه در  

زمان افغانها از اصفهان غارت شده بود نیز، وجود داشت. دراین هنگام خبررسید که رضاقلی میرزاي ولیعهـد در سـرکوبی   

لشکر کشید. امیر بخارا تسلیم شد، اما امیر خیوه از خود سرسـختی نشـان داد. نـادر    ازبکان کامیاب نشده، لذا خود بدانجا 

هم آنجا را تصرف کرد. در این زمان شایعه ي قتل نادر در ایران پیچید و و رضاقلی میرزاي ظالم هـم بـراي جلـوگیري از    

  رساند. هواخواهی مردم به نفع صفویان، تهماسب دوم و فرزند خردسالش عباس سوم را به قتل

نادر نیز پس از مدتها دوري به مشهد بازگشت و آن را پایتخت قرار داد.اما با وجود رشادتهایی که داشت و تصرفاتی را که 

  براي ایران به ارمغان آورده بود، در نگهداري سرزمین پهناور خود ناتوان ماند و از پوشه و کنار طغیانهایی علیه او انجام گرفت.
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  نی علیه نادرشاهتحریکات دولت عثما

نادرشاه پس از بازگشت از هند، سفرایی را به دربار روسیه و عثمانی فرستاد. دربار روسیه از سفیر ایـران اسـتقبال گرمـی    

کرد. وي روسهارا از پیروزیهاي نادر و جوانمردي اش در جنگ مطلع کرده و اعالم کرد که نادر میـل دارد کـه بـا تـزارین     

  ه از قدرت طلبی نادر بیمناك شده بودند، پیشنهادات را نپذیرفتند.ازدواج کند. اما روسها ک

سفیر ایران در باب عالی هم پیشنهادات نادر درباره ي آشتی مذاهب شیعه و سنی را تکرار کرد.امـا بـا مخالفـت عثمـانی     

دران به وي سوءقصد روبرو شد. نادر از این امر ناراح شده، قصد واکنش داشت که متوجه شورش در داغستان شد. در مازن

شد و عامل آن، محرك خود را رضاقلی میرزاي ولیعهد معرفی کرد. نادر هـم ولیعهـد را نابینـا کرد.امـا در ادامـه ازاینکـه       

ممکن است در سرحدات با روسیه درگیر شود، قفقاز را ترك کرد. از این تاریخ به بعد، به دلیل عدم موفقیتهاي پی در پی 

نین کورکردن ولیعهد رفتارش تغییر کرده به فردي خونریز و مستبد تبدیل شد. وي بـه شـیعیان   در صلح با عثمانی، همچ

ایران بدبین شد و اغلب رجال را از سنیان انتخاب می کرد.عثمانیها بااطالع یافتن از عدم موفقیت نادر در قفقـاز، یکـی از   

ین بنامد.نادر با آگاهی از این امر قشونی را روانه شاهزادگان صفوي را تشویق کرده که در شیروان خود را شاه سلطان حس

کرده، شورشیان راشکست داد. وي وقتی ناسازگاري روسیه و عثمانی را دید به کمپانی هند شرقی اعـالم کـرد کـه قصـد     

  ت.فرستادن سفیر به انگلستان براي اتحاد علیه عثمانی را دارد.اما انگلیس که با عثمانی در صلح بسر می برد، نپذیرف

  کوشش براي تاسیس نیروي دریایی

با سقوط اصفهان در زمان شاه سلطان حسین، اعراب مسقط و عمان بحرین را تصرف کردند. اما نادر براي مقابله با آنها بـا  

فقدان نیروي دریایی مواجه بود. وي از کمپانی هند شرقی انگلستان تقاضاي کشتی جنگی کرد، اما با مخالفت آنها روبـرو  

که آنها ن از می خواستند که وي در خلیج فارس داراي قدرت شود. از آن پس نادر از دادن امتیازات جدید به آنها شد.چرا

خودداري کرد.دو سال بعد نادر کشتیهاي کوچکی از هلند و انگلیس خریداري کرد و شورش این منطقـه را خوابانـد. امـا    

ن نادر در هند شورش کردنـد. نـادر تصـمیم بـه ایجـاد نیـروي       پس از مدتی مجدد اعراب این منطقه به دلیل سرگرم بود

دریایی کرد و فردي انگلیسی به نام التون را به ریاست کشتی سازي ایران منصوب کرد. این اقدام با مخالفت روسها همراه 

اده شد، اما بود. وي از گیالن ومازندران براي ساختن کشتی چوب به بوشهر می آورد. پس از مدتی بیست فروند کشتی آم

  قتل نابهنگام نادر، مانع از تثبیت طرحهاي او براي سیادت ایران بر دریاهاي همجوار شد.
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  یعثمان دولت با نادرشاه جنگ نیآخر

 نیب یآشت بودن دشوار بر یمبن را محمود سلطان امیپ و آمد نادر دربار به یعثمان جانب از يریق،سف1156 سال لیاوا در

 البتـه  کـه  داد را نیالنهر نیب به حمله دستور و شد نیخشمگ پاسخ نیا از نادر. کرد اعالم را دبو یسن و عهیش مذهب دو

 آنهـا  از را يسـند  و کـرد  صـحبت  یسـن  و عهیشـ  يعلما با و رفت نجف به شخصا سپس.کند محاصره را موصل نتوانست

 مـردم  بوده، غمبریپ اوالد از ،) ع(قجعفرصا امام چون یول نبوده خداپسندانه لیاسماع شاه عمل که مضمون نیا با گرفت

 وجـود  بـا  .کـرد  امضـا  یعثمـان  قشـون  بـا  عـراق  در را يا متارکه مانیپ سپس.باشند عیتش قتیطر رویپ توانند یم رانیا

 یعثمـان  دولـت  بعد، سال. ماند میعق دوکشور یمذهب اختالفات بردن نیازب درجهت يو يتالشعا نیآخر نادر، يکوششها

 روبرو بود، دهیجنگ ترکان با قبل سال ده که یمکان همان در گرفت میتصم هم نادر و کرد رانیا با بردني  آماده را یسپاه

. مانـد  یباق رانیا سپاه يبرا میغنا و ریذخاي  هیکل و گرفت انیپا انیرانیا يروزیپ با گرفت نام يآرپاچا که جنگ نیا.شود

 رفت ارزروم سمت به سپس. کرد محاصره هم را بغداد و کرد فتح ار بصره و کوفه و برد حمله نیالنهر نیب به درنگیب نادر

 چیه به ترکان که بود دهیرس جهینت نیا به که نادر اما.کند یچشمپوش ارزروم و بغداد از که داد غامیپ یعثمان سلطان به و

 امضـا  به استانبول در همعاهد نیا.شد یعثمان با صلح به حاضر پس آمد، نخواهن کنار انیرانیا با مذهبي  مساله در وجه

 همـان  بـه  هم سرحدات.بود خلفا لعن از يریجلوگ و ریسف نییتع ،یرانیا زوار با يخوشرفتار آن، موارد نیمهمتر که دیرس

  .ماند یباق چهارم مراد سلطان زمان صورت

  او دولتي  هیتجز و نادرشاه قتل

 شـد  باعـث  گرفت، قرار نفرت مورد رانیا سراسر در مه و انشیاطراف نیدرب هم اش العاده فوق یرحم یب علت به که نادر

 یسـرکوب  يبرا را ستانیس يسو به یلشکرکش قصد يو. ندیبب خود هیعل رانیا کنار و گوشه در را يمتعدد يشورشها که

 تیـ حما علـت  به یرانیا سپاه سران به نسبت که بود يدیترد آن علت و شد منصرف که داشت را شیها برادرزاده از یکی

ـ یا سـرداران  قتـل ي  نقشه و گردآورد را ترکمن و یافغان مذهب یسن باافسران انهیمخف پس. داشت ذهبانم یسن  را یران

  . رساندند قتل به قوچان در را يو یرانیا يامرا جهیدرنت.شد افشا یگرج یغالم توسط اقدام نیا که کرد طرح

 هیـ تجز هـم  ارتـش .شـدند  محـروم  تیـ امن از ردممـ  و گرفت فرا را کشور مرج و هرجي  ساله دهي  دوره کی يو مرگ با

 يو.داد حکومـت  لیتشـک  و رفـت  قنـدهار  بـه  و خـورد  شکسـت  کـه  داشت را رانیا تصرف قصد هم یابدال شداحمدخان

 نام با و رفت مشهد به نادري  برادرزاده خان یقلیعل. نهاد بنا را رانیا از افغانستان ییجدا و استقالل يبنا سنگ نینخست

 خونخـوار  نادرشـاه  قتـل  تیولئمسـ  کـه  بود يا هیاعالم انتشار يو اقدام نینخست. نشست تخت به شاه دلعا یعل سلطان
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 توسـط  و دینکشـ  طول سال کی از شیوب سلطنت اما.کرد عام قتل را افشار خاندان هیکل سپس.گرفت برعهده را عهیضدش

 يو. شـد  نـا یناب و ریاس داد، رخ سپاه دو نیب که ينبرد داشت،در را جانیآذربا در سلطنت يادعا که خان میابراه برادرش

 جلـب  خـود  بـه  را یعثمان تیحما گرفت میتصم نداشت نانیاطم خود سلطنت درمورد چون یول نشست، یشاه نخت به

 قتـل  بـه  سـپاه  سران توسط برادرش با وهمراه بود ماه شش حدود هو او سلطنت.فرستاد یعال باب به را يریسف پس.کند

 از پـس .نشـاندند  تخـت  بـه  بـود  افشار خانداني  بازمانده تنها که را نادري  نواده شاهرخ یرانیا ارانسرد آن از پس.دیرس

 دیسـ  ریـ م کرده،سـپس  نـا یناب را يو دارد را عهیش يبرانداز قصد مذهب یسن شاهرخ که لیدل نیا به مشهد مردم یمدت

 سـلطنت  بـه  بـود  عهیشـ  معـروف  يلمـا ع از و نیحسـ  سـلطان  شاه شوهرخواهر که را يرضو قدس آستان یمتول محمد،

 تخـت  بـه  نـا یناب نـادر  گـر ید بـار  و کـرد  سـلطنت  روز چهـل  يو.نشسـت  سـلنت  به دوم مانیسل شاه نام به يو.رساندند

 و گذاشـت  یبـاق  شـاهرخ  دردسـت  را خراسـان  نادر احترام به کرد یم حکومت قندهار بر قبال که یدران شاه احود.نشست

 مین مدت به بود، درآمده افغانها خراجگدار و هیالحما تحت صورت به که شاهرخ بیترت نیا به.زد سکه او نام به هم شاهرخ

  .کرد حکومت خراسان بر قرن

  سلطنت یمدع چهار زدوخورد

 بـر  اشـرف  داماد آزادخان ،یدران احمدشاه و شاهرخ بر عالوه.داشت وجود حکومت چند نادر عیوس قلمرو بر هنگام نیا در

 زنـد  خان میکر اریدراخت هم فارس و اصفهان در ياریبخت خان مردانیعل مازندران، بر قاجار انخ محمدحسن جان،یآذربا

 عهیشـ  مـردم  چـون  آن، موجـب  بـه  کـه  شد امضا يقرارداد زند خان میکر و ياریبخت خان مردانیعل نیب. راندندیم حکم

 سـاله  نـه  که رزایم ابوتراب نام به را يوصف شاهزادگان از یکی دارند، قبول سلطنت به را يصفو خاندان تنها رانیا مذهب

 يبـرا  خـان  میکر آن از پس.ردیگ برعهده را يلشکر امور خان میکر و يکشور امور خان مردانیرسانده،عل سلطنت به بود

 آزادخان.وستیپ آنها اردوگاه به هم لیاسماع شاه و بودند نبرد روزیپ قاجارها ابتدا که.رفت استرآباد به قاجار خان سرکوب

 از گرید یکی و کرد تارومار را آنها و دیکش جنوب یحوال به را يو سپاه زیگر و جنگ روش با خان میکر و آمد زیتبر از مه

 اما کرد، محاصره را رازیش خان میکر با مقابله يبرا قاجار خان حسن سال همان تابستان در.برد نیب از را سلطنت انیمدع

 بـا  عمـر  آخـر  تا خان میکر دستور به و بازگشت لیاسماع شاه زمان نیا در.ردک ینینش عقب برده، شیازپ يکار نتوانست

 شد رانیا يفرمانروا خان میکر خودش،ي  لهیقب ياعضا از یکی دست به قاجار خان قتل از پس.بود یزندان اما شاه، عنوان

 لیـ دل بـه  هـم  گانیهمسا مدت، نیا در.گذارد یباق شاهرخ دردست را خراسان بود، لیقا نادر يبرا که یاحترام لیدل به و
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  .ماند محفوظ رانیا استقالل جهیدرنت نداشته، رانیا به یتوجه یداخل اشتغاالت

  ییاروپا يکشورها با یبازرگان روابط دیتجد

 لیـ وک و الدولـه  لیـ وک عنوان هم خان میکر.افتندی باز را خود آرامش مردم خان میکر حکومت سال دو و ستیب درحدود

 محـدود  ییاروپـا  دول يهـا  ینـدگ ینما و یعثمـان  بهسـرحدات  رانیا یخارج نادر،روابط از بعد.دیبرگز خود يبرا را ایالرعا

 بـاز  رانیـ ا بـه  انییاروپا يپا دوباره آرامش بازگشت با خان، میکر زمان در.شدند لیتعط هم آنها افغانها،ي  حمله با شدکه

  :است شرح نیا به ییاروپا دول و رانیا نیب روابط.شد

 را خـارك  رهیجز سپس.کرد لیتعط بوشهر در را خود یندگینما هلند نادر، جکومت از پس رانیاي  آشفته اوضاع اب:هلند

 و بـود  هلنـد  اریدراخت سال پانزدهر مدت به رهیجز نیا.نمود لیتبد بصره ياقتصاد محاصره گاهیپا به را آنجا و کرد تصرف

 خـارك  بـه  انگلسـتان  کیـ تحر بـه  فارس جیخل معروف راهزن ا،رمهنیم زمان نیا در. شد لیتبد مهم يتجار مرکز کی به

ـ  و قـرن  کیـ  از پـس  هایهلند نفوذ بیترت نیا به.کرد ریتسخ را هایهلندي  قلعه و کرد حمله  انیـ پا فـارس  جیخلـ  در مین

  .رفتیپذ

 و هیروسـ ي  متجاوزانـه  ياسـتها یس دربرابـر  ،یعثمـان  و رانیـ ا با اتحاد به میتصم پانزدهم ییم،لو1751 سال در:فرانسه

 شیازپـ  یچنـدان  کار که بود یداخل يآشوبها با مقارن آنها ورود زمان. کرد کشور دو نیا روانه را یاتیه پس.گرفت شیاتر

 جیخلـ  در یحتـ  آنهـاهم  يناوها نیب جهیدرنت و شد آغاز انگلستان و فرانسه ساله هفت يجنگها بعد سال چند. نشد برده

 خود متصرفات و کانادا فرانسه، که مفاد نیا با سیپار مانیپ و خورد شکست نسهفرا تینها در.داشت وجود يریدرگ فارس

 بصـره  در آن کنسولي  برعهده فارس جیخل در فرانسه يتجار روابط خیتار نیا از.شد امضا بدهند، انگلستان به هند در را

 منسـوجات  مبادلـه  شـنهاد یپ و دفرسـتا  رازیش در خان میکر دربار به را يریسف فرانسه کنسول بعد سل چند. گرفت قرار

 مـورد  کـه  کرد رمهنایم یسرگوب به منوط را قرارداد نیا رشیپذ خان میکر.داد را کرمان پشم و النیگ شمیابر با يفرانسو

 مقامـات  مخالفـت  بـا  کـه  بـود  رانیا با يتجار روابط خواستار فرانسه دیجد کنسول بازهم بعد سال پنج.نشد فرانسه قبول

 نیـ ا ظاهرا که.شد خارك يواگذار نیهمچن و يمرز برون تجارت يآزاد خواستار و رفت فرانسه به يو.شد روبرو يفرانسو

 بـا  يتجـار  روابـط  توسـعه  خواهان فرانسه کنسول.است بوده خان میکر نیجانش و پسر خان، ابوالفتح شنهادیپ به اقدامات

 مـرج  و هـرج  امـا .فرستاد رانیا به قیتحق يبرا را یاتیه شانزدهم ییلو فرانسه، و هیروس نیب اختالفات دیتشد با.بود رانیا

  .شد کشور دو نیب اتحاد از مانع خان میکر آخر يسالها

 آنهاست، با یبازرگان روابط دیتجد به لیما يو که شدند متوجه هایسیانگل یوقت خان، میکر يزمامدار لیاوا در:انگلستان
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 يآزاد حـق  آن موجـب  بـه  کـه  شدند خان میکر با يقرارداد يامضا به موفق و آمده یاتیه سپس. شدند قدم شیپ خود

 از اورنـد  یمـ  بدسـت  که را یپول نبودند مجاز اما.شدند معاف اتیمال پرداخت از و شد داده آنها به فارس جیخل در تجارت

 ،يادسـو یب بـاوجود  خـان  میکر شود یم معلوم.بودند یرانیا اجناس صادرکردن به مکلف آن يبجا بلکه کنند، خارج رانیا

 مرکـز  هایسـ یانگل فرمان، نیا صدور از پس.کند يریجلوگ کشور از ارز خروج از که داشته درنظر را ياقتصاد مهم اصل نیا

  .  کردند منتقل بوشهر به بندرعباس از را خود يتجار

  هایسیانگل با خان میکر اختالف

 مهـم  يشـهرها  و رازیشـ  در ینـدگ ینما جادیا هب میتصم ران،یا با خود يتجار روابط شیافزا يبرا هایسیانگل بعد سال پنج

 مظنـون  هایسیانگل ياستعمار و یاسیس مقاصد به نسبت جیتدر به يو. فرستادند خان میکر دربار به را یاتیه پس. شدند

 یکاف اندازه به و نداشته یفرنگ اقمشه و امتعه به يازین رانیا مردم که کرد اعالم يو.کرد يخوددار آنها رفتنیپذ از و شد

 کمـک  رمهنایم راندن رونیب در که دادند شنهادیپ بودند، امر نیا خواهان که هایسیانگل.دارد وجود رانیا در شمیابر و پشم

 و النیگ شمیابر درعوض فروخته، رانیا به لباس و ا،پارچهیتانیبر یجنگ يناوها قبال در و رفتیپذ خان میکر.کرد خواهند

 یسسـت  از خـان  میکر.دندیکش خاركي  محاصره از دست و نشده رمهنایم فیحر اهیسیانگل اما.دارند افتیدر کاشان پشم

 یلـ یتعط دسـتور  زیـ ن خـان  میکـر .کند تصرف ادیز یسخت بدون را خارك توانست خان یزک پسرش و شد نیخشمگ آنها

 بصـره  در خـود  يتهـا یفعال به و دندیکارنکش از دست هم آنها که هرچند.کرد صادر را آن اتباع اخراج و سیانگل یندگینما

  .دادند ادامه

  یعثمان هیعل اتحاد درمورد خان میکر به روسها شنهادیپ

ـ  باعـث  مسـاله  نیـ ا کـه .پرداخت منطقه نیا در خود توسعه به قفقاز با تجارت راه از هیروس نادر،دولت قتل از پس ی نگران

 هیـ عل اتحـاد ي بـرا  روسـها  شـنهاد یپ زا خورد، بهم بصره برسری عثمان لتدو با خان میکري  انهیمی وقت.شد فرانسه دولت

  .نداد مهلتش اجل اما کرد مواقفتی عثمان

  جنگ ایران و عثمانی برسر مساله بصره

با تحریکات انگلیسیها در بصره علیه ایران، کریم خان به بهانه ي گرفتن مالیـات توسـط عمرپاشـا والـی بغـداد از زایـران       

الـی بغـداد تنبـی نشـود،به بصـره حملـه خواهـد کرد.بـی تـوجهی سـلطان           ایرانی، به پادشاه عثمانی اعالم کرد که اگـر و 

عبدالحمید در این زمینه، باعث حمله سپاه ایران به بصره شد.ابتدا شهر محاصره شد، ولی به علت مقاومت شدید اعراب و 
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شـد. پـس از    کارشکنیهاي انگلیسیها،پس از سیزده ماه موفق به تصرف شهر شده و نمایندگی تجاري انگلیس هم تعطیـل 

مدتی و در جنگی دیگر،بازهم ایرانیان موفق شدند در لبوحالنه اعراب را شکست دهند.روساي قبایل تقاضاي صلح نمـوده،  

اما به خاطر پیشنهادات سنگین ایران،مجدد آتش جنگ شعله ور شد و سپاه ایران عقب نشینی کرد.درهمین زمان کـریم  

  خان درگذشت.

  با آقامحمد خان قاجارمبازره جانشینان کریم خان 

با مرگ کریم خان باردیگر آشوب سراسر کشور را فرا گرفت و بین خویشاوندان وي هم، تنها سه روز پس از مرگش برسـر  

جانشینی اختالف افتاد.زکی خان برادر مادري کریم خان پانزده تن از بزرگان زند را به قتل رساند و ابـوالفتح خـان پسـر    

سانده و خود به نام او زمام امور را دردست گرفت.وي جوانی الابالی بود و تـوجهی بـه حکومـت    کریم خان را به سلطنت ر

نداشت.علیمراد خان زند هم که در حکومت اصفهان را دردست داشت،مدعی حکومت بود.وي دوباربه شیراز حمله برد کـه  

بزرگترین دشمن زندیه، آقامحمد خان در باردوم موفق شد و درآن شهر تاجگذاري  کرد.در زمان سلطنت سه ساله ي وي،

قاجارقدرتی بهم رسانید.وي فرزند بزرگ محمدحسن خان قاجار بود که در دوران کریم خان به عنوان گروگـان در شـیراز   

  بود و پس از مرگ وي، به استرآباد رفت و برآن نواحی تسلط یافت، خود را شاه نامید و تهران را پایتخت قرار داد.

راد خان، آقامحمد خان حمالت خود را به نـواحی جنـوبی آغـاز کـرد.در زمـان لطفعلـی خـان، آخـرین         پس از مرگ علیم

بازمانده زند، آقامحمد خان به شیراز حمله برد، اما نتوانست کاري ازپیش برد.مجدد سپاهی را فراهم کرد. در میان افسران 

از  که مخفیانه با شاه قاجار درارتباط بود، دسـتور داد  لطفعلی خان هم اختالف افتاده بود، حاجی ابراهیم خان کالنتر شیر

دروازه هاي شهر را برروي لطفعلی خان بستند.در ابتدا وي با شجاعت بی مانندي در ابتدا در مقابل شاه قاجار دفاع کـرد،  

ـ    ی جـوابی  اما با حمله ي مجدد سپاه قاجار،تارومار شد.لطفعلی خان به طبس رفت و از دربار عثمانی کمـک خواسـت، ول

دریافت نکرد.سپس به کرمان رفت.در ابتدا مقاومت کرد ولی پس از تصرف شهر،سپاه قاجار دست به غـارت عجیبـی زد و   

  لطفعلی خان هم به طرز فجیعی به قتل رسید و دوره ي زندیه خاتمه یافت.

  روابط خارجی ایران در پایان قرن هجدهم

را اشغال کرده و آنرا پایگاه ناو خود در خلـیج فـارس قراردادنـد و بـراي     در این دوران پرآشوب، انگلیسیها جزیره ي قشم 

تجدید روابط بازرگانی با ایران مشغول شدند. براي اتباع انگلستان رفت و آمد در سراسر خاك ایـران آزاد اعـالم شـد و از    

د داخلـی در اثـر آشـوبها بود.امـا     کلیه مالیات معاف شدند و در نقل و انتقال پول اختیار کامل  دادند.علت این اقدام کسـا 

انگلیسیها از این امر سوءاستفاده کرده و تجارت در خلیج فارس را حق انحصاري خود دانستند.درضمن مستعمرات خود را 
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تا سرحدات افغانستان گسترش دادند.با توسعه ي نفوذ انگلستان در هند، رابطه ي ایـران بـا انگلـیس کـه تـا ایـن زمـان        

، تغییر شکل داد و از اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم، ایران و خلیج فـارس بـراي انگلـیس بـه     براساس تجارت بود

صورت سرحدات هند درآمد.به این جهت از این تاریخ بر حفظ استقالل و تامین وحدت ایران زیر نفوذ خود تالش کردنـد  

  تا سدي دربرابر سایر کشورهاي اروپایی مانند فرانسه و روسیه باشد.

کاترین دوم تصمیم گرفت از اوضاع آشفته ي ایران براي اجراي وصیت پترکبیـر اسـتفاده کند.روسـها شـروه بـه سـاختن       

استحکامتت نظامی در سرحدات کرده و تجارتخانه اي را در مازندران ایجادکردند.آقامحمد خان کـه در ایـن نـواحی بـود،     

کرد که درغیر اینصورت همه ي آنها را به قتل خواهد رسان.روسها متوجه مقاصد روسها شده و دستور اخراج آنها را صادر 

نیز آنجا را ترك کردند.اما متوجه گرجستان شده توسـط عهدنامـه ي گیورگیفسـک بـه صـورت تحـت الحمایـه  روسـیه         

بـین  درآمد.هرچند که ابن اقدام باعث هراس اهالی شد، اما زمامداران ایران واکنشی نشان ندادنـد.این امـر باعـث جنـگ     

عثمانی و روسیه شد که به شکست ترکان و قرارداد یاسی منجر شد که درآن شبه جزیره ي کریمـه کـه تحـت الحمایـه     

  عثمانی بود به روسیه ضمیمه شد و همچنین از گرجستان و قفقاز به نفع روسها صرفنظر کردند.

  دوران جنگهاي ایران و روسیه

 ) 1828-1795از فنح تفلیس تا معاهده ي ترکمانچاي (

  اوضاع کشورهاي همجوار هنگام روي کار آمدن قاجاریه

هنگامی که آقامحمد خان سلطنت خود را برسراسر ایـران مسـتقر کـرد، اروپاییـان سـرگرم سـتیز بـا انقالبیـون فرانسـه          

یرش بودند.نشر افکار انقالبی، باعث اتحاد بین دول اروپایی شـد.اما درنهایـت بـا عهدنامـه ي صـلح الهـه، مجبـور بـه پـذ         

موجودیت فرانسه شدند.این وقایه موجب گردید که تامدتی نسبت بـه مشـرق زمـین و ایـران تـوجهی نداشـته باشـند.در        

کشورهاي همجوار ایران هم، وضعیت کم و بیش شبیه ایران بود.به خصوص عثمانی که براثر قرارداد یاسی ضعیف شـده و  

اري کند و آقامحمد خان هم تصمیم گرفـت بـراي وحـدت ملـی بـه      قادر نبود از اوضاع آشفته ایران به نفع خود بهره برد

  حکومتهاي محلی گرجستان و خراسان خاتمه دهد.
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  فتح تفلیس و پایان کار شاهرخ افشار

آقامحمد خان نامه اي به حاکم گرجستان داد و مطرح کرد، اگر رابطه ي خود را با روسیه قطع و از ایـران اطاعـت نکتـد    

و انتقام سختی از وي خواهد گرفت، اما اراکلی خان حاکم گرجستان اعالم کرد که فقط کاترین را بدانجا لشکرکشی کرده 

سلطان متبوع خود می داند.آقامحمد خان هم سپاهی عظیم را روانه ي تفلیس کرد.تفلیس شکست خورد و تسلیم شـد.به  

ز بـه سـت ایرانیـان افتـاد، امـا اقـدامات       فرمان شاه، قتل عام فجیعی در پایتخت گرجستان انجام شد. بدین ترتیـب قفقـا  

آقامحمد خان باعث کینه ورزي اهالی منطقه شد و آنها را نسبت به روسها نزدیکتر کرد. آقامحمد خان پس از بازگشت از 

  گرجستان در تهران تاجگذاري کرد و سپس براي برچیدن سلطنت شاهرخ عازم خراسان شد.

صود وي که دستیابی به جواهرات نادر بود، دستور داد شاهرخ را آنقـدر شـکنجه   شاهرخ به استقبال شاه قاجاررفت، اما مق

کردند تا محل خزاین بروز داد و سپس دراثر شکنجه از دنیا رفت و سلطنت افشـار منقـرض گردیـد. وي سـپس از خـان      

رکشی کـرد، امـا در   افغانستان خواست تا علیه حکام ترکستان متحد شود که جوابی نداد.آقامحمد خان به آن مناطق لشک

این زمان خبر تجاوز روسها به قفقاز را شنید و کار لشکرکشی به ترکستان ناتمام ماند. دراین زمان روسها به مناطق بـاکو  

وطالش مسلط شده و قرارگاه زمستانی در دشت مغان برقرار نمودند.سپاه روسیه قصد تصـرف رشـت و آذربایجـان را هـم     

تدرترین اجراکننده ي وصیت پترکبیر بود، که برطرف شـد.آقامحمد خـان از ایـن واقعـه     داشت که با مرگ کاترین که مق

استفاده کرد و قصد تسخیر مجدد گرجستان را داشت که توسط عده اي از افسران و محافظان خود به قتل رسـید.این دو  

  اتفاق جنگ ایران و روسیه را تا مدتی به تعویق انداخت.

  نلشکرکشی بیهوده به افغانستا

پس از قتل آقامحمد خان یکبار دیگر دربین شاهزادگان قاجار برسر جواهرات نـادر اخـتالف افتـاد، امـا بـا تـدبیر حـاجی        

ابراهیم خان کالنتر که مقام صدارت داشت، خانباباخان جهانبانی برادرزاده و ولیعهد رسمی آقامحمد خان که حاکم فارس 

، تاجگذاري کرد.وي توانست درعرض چند ماه آثار شورش را برطـرف سـازد.اما   بود به تهران آمد و با نام فتحعلیشاه قاجار

در مدت سلطنت سی و هفت ساله ي خود، باعث جدایی والیات زرخیز قفقـاز و نـاتوانی ایـران شـد. مقـارن ایـن احـوال        

قـول حملـه بـه    بناپارت هم در اروپا مشغول کشورگشایی بود.همچنین بـه تیپـو سـلطان و امیـر افغانسـتان هـم       ئون ناپل

انگلستان را داد.این اقدامات باعث وحشت انگلستان شد و درصدد جلب دوسـتی فتحعلیشـاه برآمـد.همچنین بـا سـلطان      

مسقط پیمانی مبنی برعدم حضور فرانسویان بسته شد. در بندرعباس هـم کـه دراجـاره ي انگلـیس بود،حـق دایرکـردن       

ي علیخان نماینده شرکت هند شرقی در بوشهر، براي قـرارداد بـه   نمایندگی تجاري و نظامی را بدست آوردند. سپس مهد
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تهران آمد و بدون خرج کردن دیناري، به تحریک احساسات ملی شاه برآمد تا به افغانستان را تسـخیر کنـد، بـدون آنکـه     

یـن فرمـان   بگذارد دولت ایران بفهمند که  از مساعدت ایران تاچا انـدازه بـراي نجـات هندوسـتان ارزش دارد.همچنـین ا     

  رافتحعلیشاه گرفت که مامورین دولتی موظفند در هر نقطه از ایران فرانسویها بخواهند قدم بگذارند،آنها را توقیف کنند.

فتحعلیشاه هم به خیال آنکه مرزهاي خود را به زمان صفویه برساند، همراه با سپاهی عازم خراسان شد و در ایـن منطقـه   

هند با قواي انگلستان در زدوخورد بود، فتحعلیشاه توانست به آسانی هرات و قندهار را  به پیشرفتهایی رسید و چون سپاه

تصرف کند.زمان شاه فرمانده هند، مجبور شد، سپاهیانش را از سرحدات هنـد احضـار و در مقابـل قـواي ایـران مقاومـت       

  دهد. کند.که در این جنگ وي شکست خورد.سرانجان انگلستان توانست هند را از خطر نجات

  اتحاد ایران و انگلستان علیه فرانسه

ئون هـم بـراي بـه زانـو درآوردن     در این زمان اوضاع اروپا به دلیل فتوحات فرانسه براي انگلستان نامساعد شـه بـود. نـاپل   

 انگلیس،تصمیم به اتحاد با روسیه و حمله به هند را گرفت. این مذاکرات منجر به حمله ي دوجانبه به هند شد.در مقابـل 

) تعهـداتی  1فرماندار هند درصدد اتحاد با ایران برآمد و جان ملکوم از افسران انگلیس در هند را به دربار ایرات فرستاد تا:

) سیاست ضد افغان را در ایران تقویت کند و درصورت لزوم یک قرارداد تـدافعی  2را علیه فرانسویان از شاه ایران بگیرد و 

  ببندد.و یک پیمان بازرگانی با ایران 

کاپیتان ملکوم به تهران آمد و به خاطر هدایاي گرانبهایی که به شاه و اطرافیـانش داد توانسـت بـا آنهـا یـک مهاعـده ي       

سیاسی و یک پیمان بازرگانی با حاجی ابراهیم خان اعتمادالدوله ببندد که به موجب آن ایـران متحـد انگلسـتان بـوده و     

تند، ایران ممانعت کند و در مقابل اگر افغانهـا یـا فرانسـویان بخواهنـد وارد ایـران      هرگاه افغانها قصد حمله به هند را داش

شوند دولت انگلیس متععهد می شود که توپ و اسلحه دراختیار ایران قرار دهد و در مقابل قشـون فرانسـه قشـونی از دو    

دریایی انگلستان قـرار گیـرد کـه بـا     دولت اقدام کنند.وي همچنین اصرار  داشت که جزایر قشم و هنگام دراختیار نیروي 

مخالفت شدید ایرانیها روبرو شد.به موجب این پیمان اتباع هر دو کشور اجازه یافتند در خاك یکدیگر آزادنه رفـت و آمـد   

کنند و به بازرگانان انگلیسی هم معافیت از مالیات داده شد. پس از این پیروزي دیپلماتیـک بـه ملکـوم از جانـب دولـت      

داده شد.قتل ناگهانی تزار روسیه، حمله به هند را منتفی کرد و اتحاد انگلیسیها هـم اهمیـت خـود را    » سر«لقب بریتانیا 

  ازدست داد و از تصویب آن خودداري کردند.
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خاتمه ي لشکرکشی فرانسه به مصر، برهم خوردن نقشه حمله به هندوستان و مهمتر از آن معاهده ي صلح آمین بود که 

نگلستان بسته شد و این مساله بی عالقگی زیادي را نسبت به ایران در هنـد ایجـاد کرد.بـه طـوري کـه از      بین فرانسه و ا

  تصویب معاهدات با ایران خودداري کردند.

  الحاق قطعی گرجستان به روسیه

ارت ق، گرگین خان حاکم گرجستان مجبور شد تا سندي را امضا کند که به موجب آن به نفع روسیه از ام1213در سال 

گرجستان دست کشید و به این ترتیب این منطقه ضمیمه ي روسیه شد.الکساندر اول سیاست خشن تري نسبت به ایران 

اتخاذ کرد. وي دستور حمله ي عمومی به ایران را صادر کرد.سپاه روس توانست گنجه را تصرف کنـد و سـپس در داخـل    

میرزاي ولیعهد را به فرماندهی کل قوا منصوب و روانـه قفقـاز   قفقاز پیشروي کرد.فتحعلیشاه در مقابل این حمالت عباس 

نمود.درعین حال از دول فرانسه و انگلستان یاري خواست که فرانسه از آن استقبال کرد ولی نماینده ي بریتانیا بـا اعـالم   

ه که از این جواب قـانع  اینکه این موضوع را به دولت خود خواهد گفت، ایران را از اتحاد با فرانسه برحذر داشت.فتخعلیشا

نشده بود، سفیري را براي درخواست کمک به هند فرستاد. دراین زمان به علت برهم خوردن صـلح آمـین، دول اروپـایی    

تشکیل دادند که روسها هم درآن حضور داشتند. این مساله باعث شد کـه انگلـیس بـراي     ئونتالف جدیدي را علیه ناپلئا

گینی همچون واگذاري جزایر قشم و هرمز و دراختیار قراردادن بحر خـزر بـه بازرگانـان    پذیرش پیشنهاد ایران شرایط سن

  انگلیسی بود که نمی توانست مورد قبول ایران شود.

  مقدمات اتحاد بین ایران و فرانسه

ئون نـاپل اشغال قفقاز توسط روسیه و بی اعتنایی انگلیس به ایران باعث شد که توجه دولت ایران به فرانسه معطوف شود. 

هم به برقراري رابطه ي دوستانه اظهار عالقه کرده و پیشنهاد داده بود که با یکدیگر به روسیه حمله کنند.فتحعلیشـاه در  

نامه ي دوم خود مطرح کرد که عقد قرارداد با ایران راه لشکرکشی به هند را براي فرانسه باز و دست انگلیس را کوتاه می 

ایران فرستاد و تاکید کرد که این سفر که براي عقد قرارداد بود محرمانـه بمانـد، امـا کنسـول      ئون دو سفیر را بهناپل کند.

ئون در نامه ي خـود  ناپل انگلیس در بغداد از این امر اطالع یافت و تمام کوشش خود را درجهت جلوگیري از آن بکار برد.

نسه حاضر است آن را دراختیار دولت ایران قرار دهد. و گوشزد کرده بود که ایران باید به فکر توپخانه ي جدید باشد و فرا

نباید بگذارد آنچه را که آقامحمد خان بدست آورده رایگان ازدست دهند.همچنین آمادگی خـود را بـراي پـذیرش سـفیر     

  اعالم کرد.
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  سفارت محمدرضاخان قزوینی و عهدنامه ي فینکن اشتاین

ئون کـه درآن زمـان در   نـاپل خان قزوینی همراه با هدایاي بسیار به نـزد  فتحعلیشاه با عجله هیاتی را به ریاست محمدرضا

عهدنامه اي با همین نام امضا شد و به موجب آن، دولت فرانسه اسـتقالل ایـران را   فینکن اشتاین لهستان بود فرستاد که 

حرایی و سایر صـالحهایی  تضمین و گرجستان را متعلق به ایران دانسته که باید تخلیه شوند و متعهد شده بود توپهاي ص

را که پادشاه ایران نیاز دارد و تعدادي افسر توپخانه و پیاده نظام را به ایران بفرستد.درمقابل ایران متعهـد شـد رابطـه ي    

سیاسی خود را با انگلستان قطع و به آنها اعالن جنگ دهد و در هر جنگـی کـه دولتـین روس و انگلـیس متحـد شـوند،       

ضد آنها متحـد شـوند.ایران ارتـش فرانسـه را هـم در حملـه بـه هنـد یـاري داده، کمکهـاي الزم را           فرانسه و ایران هم بر

ون ئبنماید.درعین حال دولت ایران سعی کند اهالی قندهار و سایر شـهرهاي افغانسـتان را برضـد انگلیسـیها بشـوراند.ناپل     

همکـیش اختالفـات خـود را کنـار نهـاده و بـا       درصدد آشتی بین دو دولت ایران و عثمانی برآمد و اعالم کرد که ایـن دو  

دشمنام مشترکشان روسیه و انگلستان بایکدیگر متحد شوند.این توصیه مقدمه ي همکاري نظامی بین دو کشـور گردیـد.   

پس از امضاي قرارداد، ژنرال گاردان براي تعلیمات نظامی وارد ارتش ایران شد.وي تمام تالش خود را براي اجراي وظیفـه  

خویش که تهیه ي مقدمات لشکرکشی به ایران بود بکاربرد.کلیه ي جاده ها و استفاده از بنادر مورد بررسی قرار ي اصلی 

گرفت. آنها به تجدید سازمان ارتش ایران پرداختند.کارخانه ي توپریزي در اصفهان و یـک زرادخانـه هـم در تهـران دایـر      

دند. در این زمان دولـت انگلسـتان بـا تمـام قـوا بـراي شکسـت        کردند و لباسهاي متحدالشکل را هم براي ارتش تهیه کر

  ماموریت گاردان تالش می کرد.

  ) 1807-1803جنگهاي ایران و روسیه تا معاده ي تیلیست(

وقتی ارتش روسیه گنجه را تصرف کرد، سپاه ایران به فرماندهی عباس میرزا از رود ارس گذشـت و آنهـا را شکسـت داد.    

ست به محاصره ي ایروان مبادرت کردند که با مقاومت اهالی آنجا روبرو شـدند و سـرانجام عقـب    روسها درمقابل این شک

نشینی کردند.در حمله ي بعدي که در بندر انزلی رخ داد، سپاه ایران در باتالقهاي آن نواحی تلفات سنگینی را به روسـها  

در جبهه ي اروپا، باعث شد کـه   ئونفتوحات درخشان ناپل وارد آورد. اینبار روسها به باکو رفته و آنجا را تصرف کردند. اما

روسها نتوانند در منطقه ي قفقاز دست به اقدام جدي بزنند.به همین علت تصمیم بـه متارکـه جنـگ بـا ایـران گرفتـه و       

 سفیري را به تهران فرستادند. دولت ایران هم به پشتوانه ي فرانسه شروط سختی از جملـه بازگشـت تمـام نقـاط اشـغال     

  شده را مطرح کردند که مورد پذیرش روسها واقع نشد.
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اما انقالب عثمانی و خلع سلطان سلیم سوم توسط ینی چریها که بعد از عهدنامه ي فینکن اشتاین رخ داد،اساس سیاست 

وسـها  ئون را در شرق بهم ریخت و تصمیم به تضعیف عثمانی گرفت و براي مقابله با انگلستان، تصمیم بـه اتحـاد بـا ر   ناپل

گرفت و پس از متارکه ي جنگ در تیلیست بایکدیگر مالقات کردند.دو امپراتور عهدنامه ي تیلیسـت را منعقـد کردنـد و    

ئون براي دلجویی از آنها ملداوي و واالشی را به آنها واگذار کرد و اعالم کرد اگر عثمـانی مخالفـت کنـد کشورشـان را     ناپل

نامه ایران به حال خود واگذار شد و روسیه که از جانب غرب آسوده گردیـد بـا   بین خود تقسیم کنند.درنتیجه ي این عهد

  خیال راحت در قفقاز جنگ را با شدت بیشتر عیله ایران و عثمانی ادامه داد.

  میانجیگري فرانسه بین ایران و روسیه

د را از جنـوب و غـرب آغـاز    پس از اي عهدنامه دو دولت ایران و عثمانی که در حمله به روسیه تنها ماندند، حـنالت خـو  

کردند.اما سپاه عثمانی شکست سختی از روسیه دریافت ووقتی سپاه ایران به فرمانداري عباس میرزا رسید، دیگر دیرشده 

بود و مجبور به عقب نشینی شد.پس از این واقعه عثمانیها مجبور به متارکه جنگ شده، از صـحنه خـارج شـدند.در ایـن     

اردان هم تذکر داده شد علیه مصالح این کشور فعالیت نکند.وي سـعی در میـانجیگري داشـت.    زمان از طرف روسیه به گ

پس از دولت فرانسه خواست تا میانجیگري بین دو دولت را بپـذیرد.اما جـوابی از فرانسـه نرسـید. انگلسـتان کـه فهمیـد        

دید کرد اگر پاي یـک انگلیسـی بـه تهـران     ئون تغییر سیاست داده،با عجله دو هیات را به ایران فرستاد.گاردان هم تهناپل

برسد روابط سیاسی بین ایران و فرانسه را قطع خواهد کرد.روسیه نیز پیشنهاد میانجیگري فرانسه را رد کرد و بـه ایـروان   

حمله برد.اما کار چندانی ازپیش نبرد.صدراعظم ایران عهدنامه قینکن اشتاین را بـراي فرانسـویان یـادآوري کرد.امـا آنهـا      

مچنان سکوت کردند و روسیه هم حاضر به پذیرش میانجیگري نبـود. بـا ناامیـدي ایـران از فرانسـه، ایـران بـه سـمت         ه

  انگلستان متمایل شد و به این ترتیب فصل مهمی در روابط ایران و فرانسه به پایان رسید.

  اتحاد با انگلستان و اعزام میرزاابوالحسن خان ایلچی به لندن

دیگر دولت ایران را به سمت انگلستان متمایل کرد.در مدت حضور گاردان در ایران، دولـت ایـران بـه    اوضاع جنگ، یکبار 

طور محرمانه با ملکوم فرستاده ي بریتانیا درارتباط بود.پس از خروج گاردان دومیت هیات انگلیسی هم وارد تهران شد. و 

ل بسته شد که به قرارداد جـونز هـم معـروف اسـت کـه بـه       با مقامات وارد مذاکره شده، عهدنامه اي بین آنها به نام مجم

موجب آن کلیه ي قراردادهایی که ایران با دول دیگر درمورد عبور سپاه از خاك ایران براي عزیمت به هند داده بود ملغی 

ات دراختیـار  در مقابل انگلستان متعهد شد اتحاد همیشگی با ایران داشته و در برابر حمله یکی از دول اروپایی، مهم شد.

ایران قرار دهد و مادامی مه درحال جنگ با فرانسه است، ساالنه مبلغ صدوبیست هزار تومـان بـه خزانـه ي ایـران واریـز      
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نماید و حاکمیت ایران بر خلیج فارس را به رسمیت بشناسد. بااعزام سـفیر از دربـار ایـران، انگلیسـیها تعهـد کردنـد: اوال       

مستقیما از خزانه ي خود بپردازند و ثانیا سفارت جونز را مورد تایید قـرار داده و قـرار شـد    کمک ساالنه به دولت ایران را 

روابط دوکشور مستقیم بوده، هند در آن دخالتی نداشته باشد.پس از اعالم این توافقات،ملکوم که از طـرف هنـد سـفارت    

  فراد سپاه عباس میرزا پرداختند.داشت، بازگشت. باآمدن هیات نظامی انگلیسی، به آموختن فنون نظامی به ا

  اتحاد ایران و عثمانی و جنگ مشترك علیه روسیه

جدیدي علیه امپراتـور فرانسـه بـین روسـیه، پـروس،       ئتالفو الکساندراول، ا ئونبا پایان یافتن دوران دوستی و اتحاد ناپل

نگ درمنطقـه ي قفقـاز بـود تـا بـا      اتریش و انگلستان تشکیل شد.به همین جهت تزار مایل به تمام شدن هرچه زودتر ج

خیال راحت به جنگ فرانسه رود.پس نماینده اي به سپاه عباس میرزا فرستاد و تقاضاي متارکه ي جنگ کرد و مذاکرات 

ئم مقام شرط اساسی متارکـه را تخلیـه ي قفقـاز    قا ئم مقام و ترموسف در اردوگاه عسکران آغاز شد.آن بین میرزابزرگ قا

دمات اتحاد با عثمنی فراهم شده بود، حضور نماینه ي آنها را ضروري دانست.جونز وزیرمختـار انگلـیس   قرارداد و چون مق

سعی دربرهم زدن این مذاکرات بود، درنتیجه مذاکرات شکست خورد.همچنین انگلیسیها چـون مایـل بـه نزدیـک شـدن      

علیه روسیه منعقد کنند.که ایـن قـرارداد بـین     روسها به هند نبودند به ایران تلقین کردند که یک اتحاد نظامی با عثمانی

  دوکشور بسته شد.اما روسیه با عثمانی پیمان صلح برقرار کرد و با خیال آسوده عازم قفقاز براي مقابله با ایران شد.

  شکست ارتش ایران و انعقاد معاهده ي صلح گلستان

وارد کـرد. درهمـین زمـان پیمـان اتحـادي علیـه        تخلیه جناح چپ قفقاز از نیروهاي عثمانی صدمات شدیدي را به ایران

فرانسه بین روس و انگلیس بسته شد. با این قرارداد انگلیسیها ایران را درمقابل روسیه تنها گذاشتند.روسیه هم در منطقه 

ي اصالندوز شکست سنگینی به عباس میرزا وارد آورد و تمام سواحل غربی بدست روسـها افتـاد.دراین زمـان انگلسـتان     

زترس اینکه ایران به دست روسها بیفتد فتحعلیشاه را تحت فشار قرار داد تا با روسـها پیمـان صـلح ببنـدد، و شـاه هـم       ا

علیرغم مخالفت عباس میرزا موافقبت کرد که در قریه ي گلستان امضا شد و بخشهایی از شمال ایران به روسها داده شد. 

  عامل جنگ بعدي گردید. هرچند که صریحا مرض دوکشور معین نشد و این امر
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  سیاست انگلستان درحفظ استقالل و تضعیف ایران

باتالشهاي سرگوراوزلی سفیر انگلستان در عهدنامه ي گلستان، وي درصدد ایجـد قـراردادي دیگـر برآمـد. وي کـه نقـش       

ه مکمـل قبلـی   مهمی درسیاست ایران ایفا می کرد، با میرزامحمد شفیع خان صدراعظم، عهدنامه ي مفصل ایجاد کرد کـ 

بود.که درآن تعهد داشت مهمات دراختیار ایران قرار دهد. پس از تبعید نـاپلئون بـه جزیـره الـب، سـرگوراوزلی هـم کـه        

ماموریت خود را در ایران پایان یافته دید از راه روسیه به وطن خود بازگشت و در روسیه به خاطر خدماتش به این کشور 

سپس انگلستان قراردادي به نام تهران با دربارایران  امضا کرد و سرحدات قطعی ایران نشان درجه ي عالی را دریافت کرد.

و روسیه با نظر آنها صورت گیرد که منظور آنها از این ماده، تعدیل نفوذ روسها در ایران بود.به همین دلیل از این زمان به 

  بود. بعد سیاست انگلستان براساس حفظ حاکمیت ایران دربرابر تجاوزات روس

  مساعی فتحعلیشاه در استرداد ایالت ازدست رفته

فتحعلشاه دراثر بی اطالعی گمان می کرد که با نالیمت خواهد توانسـت روسـها را در اسـترداد منـاطق راضـی کنـد.پس       

اد سفرایی را باهدایا فرستاد که مورد پذیرش واقع نشد. اما با رسیدن خبر مراجعت مجدد ناپلئون به فرانسـه ازتـرس اتحـ   

نـاپلئون  مجـدد  مجدد با ایران، تاحدودي روسها مالیم شده و حتی پذیرفتند قسمتی از قفقاز را بازگردانند.ولی با شکست 

بار دیگربا خشونت رفتار کرده و حاضر به پس دادن مناطق نشدند.فتحعلیشـاه از لـویی هجـدهم پادشـاه جدیـد فرانسـه       

شد.در این زمان روسیه بـه دربـار ایـران ایـران پیشـنهاد اتحـاد علیـه        تقاضاي کمک کرد که مورد توجه فرانسویان واقع ن

عثمانی را داد تا ایران با تصرف بخشی از اراضی عثمانی، قفقاز را فراموش کند، اما شاه ایران که تجربه ي تلخ اعتمـاد بـه   

رایی را بـه کشـورهاي مختلـف    اروپاییان را داشت، آن را رد کرد و با عبور سپاه روسیه از استرآباد مخالفت کـرد. وي سـف  

اروپایی فرستاد تا سیاستهاي جابرانه ي روسیه را به اطالع آنها برساند.ولی چون اغلب آنها با روسیه متحد بودند،به سـفیر  

  ایران اهمیتی ندادند.

  آخرین جنگ ایران و عثمانی و معاهده ي ارزروم

مسلمان را به جان هم بیندازند و درصورت شکست هریـک  زمامداران روسیه این سیاست رادنبال می کردند، که دوکشور 

حمایت حـاکم ارزروم از دو ایـل کـرد    از طرفین نقشه ي خود را درمورد تصرف اراضی وایاالت ایران و عثمانی دنبال کنند.

عثمـانی   که پس از غارت نواحی مرزي به عثمانی پناه بره بودند، بهانه ي خوبی به روسها براي تشویق ایران براي جنگ با

را داد.انگلستان با این اقدام مخالف بود، اما عباس میرزا سپاهی را براي جنگ با عثمانی مهیـا کـرد و منـاطق کردنشـین     

توسط محمدعلی میرزا برادر عباس میرزا، صرف و بغداد محاصره شد.اما درنهایت عثمانی ایرانیان را بیرون راند. سال بعـد  
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ی نشین را تصرف کرد که عثمانی خواهان متارکه جنگ شد و درنهایت معاهده ي ارزروم سپاه ایران بخشی از ایاالت ارمن

اول امضا شد که طبق آن، تغییرات عمده اي در مرزهاي دوکشور رخ نداد و سرحدات زمان نادرشاه تثبیـت گردیـد ولـی    

  دولت عثمانی، موظف به خوشرفتاري با زوار ایرانی عتبات و مکه شدند.

  فات مرزي با روسیهشروع مجدد اختال

درموقع امضاي عهدنامه گلستان روسها از تعیین خط مرزي خـودداري کردنـد و انگلیسـیها هـم بـااین موضـوع موافقـت        

کردند.همین امر اختالفات مجدد دوره ي دوم جنگهاي بدفرجام ایران و روسیه را موجب شد. از این زمان به بعد مکاتبات 

جه اي نیافت. درزمان جنگ ایران و عثمانی، روسها با استفاده از موقعیت چنـد نقطـه ي   عباس میرزا براي تعیین مرز، نتی

شمالی ایران را تصرف کردند کـه اعتـراض عبـاس میـرزا را بـه دنبـال داشـت کـه خواهـان تعیـین سـرحدات دوکشـور             

آن خـودداري کـرد. درایـن    شد.مذاکرات منجر به امضاي توافقنامه اي شد که مورد قبول عباس میرزا نبود و او از تصویب 

مدت هم خبر بدرفتاري روسها با اهالی مناطق اشغال شده ي قفقاز به دربار ایران رسـید کـه باعـث هیجـان عمـومی در      

  تهران شد.انگلستان هم براي حفظ منافع خود در هند، بی میل نبود که بین دو کشور جنگ سرگرفته شود.

  مرحله ي اول جنگ و پیروزي ایرانیان

وم جنگهاي ایران و روس، بدون اعالن رسمی شروع شد.درحمله اي که عباس میرزا به نواحی شمالی ایـران انجـام   دوره د

داد توانست بخشی از مناطق اشغالی را آزاد کند و مورد استقبال اهالی قرار گرفت و درعرض سه هفته توانستند به کمـک  

ل شده بود را پس بگیرند.دراین زمان فتحعلیشاه تصـمیم گرفـت   اهالی نقاطی راکه در عهدنامه گلستان که به ایران تحمی

هرچه زودتر با روسها صلح کند.پس سفیري را براي مذاکره به سن پترزبـورگ فرستاد.سـفیر ایـران از صـدراعظم اتـریش      

خواست تا بین دودولت میانجیگري کند که جوابی دریافت نکـرد.و از طـرف روسـیه هـم اعـالم شـد کـه مـذاکرات بـین          

ماندهان نظامی آغاز شده، حضور وي ضرورتی ندارد.علت این امر،استفاده از تاخیرسپاه عباس میـرزا و حملـه ي مجـدد    فر

روسها بود.در این جنگ تعداد زیادي از سربازان ایرانی کشته شدند.فتحعلیشاه از شکستهاي پی در پی سپاه ایـران نگـران   

اکره مستقیم با روسیه شد.روسها شـرط تـرك مخاصـمه را واگـذاري     شده، به صالحدید وزیرمختار انگلیس، تصمیم به مذ

  کلیه ي زمینهاي ماوراء ارس نمودند که سفیر ایران آنرا نپذیرفت و بازگشت.
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  مرحله ي دوم جنگ و شکست ایرانیان

ت نمی شد، در این دوره ابتدا ایروان محاصره شد و عباس میرزا براي مقابله به ارس حرکت کرد.وي که از سوي شاه حمای

مایل بود هرچه زودتر این جنگها خاتمه یابد.درهمین زمان بین عباس میراز و پدرش فتحعلیشـاه اخـتالف ایجـاد شـد و     

روسها که از این مساله آگاهی یافتند دست به حمله ي متقابل زدند و به ایـن ترتیـب سراسـر سـرزمینهاي مـاوراءارس و      

استقالل ایران به خطـر افتاد.عبـاس میـرزا نماینـدگانی را بـراي پایـان جنـگ        تبریز به دست روسها افتاد.با سقوط تبریز 

فرستاد.روسها الحاق کلیه ي سرزمینهاي شمال رود ارس و پرداخت پانزده کرور غرامت را شرط اساسی شـروع مـذاکرات   

پذیرش شاه ایران فـرار   قرار داد.انگلستان هم که از پیشرفت روسها بیمناك شده بودند، پیشنهاد میانجیگري داد که مورد

  گرفت.

  عهدنامه ي ترکمانچاي و تحمیل رژیم کاپیتوالسیون

دراین زمان عهدنامه اي امضا شد که تا یک قرن، یعنی تا سقوط  روسیه تزاري سرنوشـت آن عـالوه بـر ایـاالت عهدنامـه      

گرفـت. سـرحد    سـها تعلـق  گلستان، ایاالت دیگري همچون ایروان و نخجوان و طالش و همچنین ده کرور غرامـت بـه رو  

دوکشور رود ارس تعیین شد و عبورو مرور کشتیهاي جنگی در بحرخزر منحصرا به روسـیه تعلـق گرفت.درمقابـل دولـت     

روسیه، حقوق عباس میرزا و اوالد او را نسبت به تاج و تخت ایران به رسمیت شناخت و به این ترتیـب بـراي خـود حـق     

د. دراین قرارداد تعیین شد که هرگاه اتبـاع روسـی مقـیم ایـران مرتکـب جرمـی       حمایتی نسبت به خاندان قاجار قائل ش

شدند، مطابق با قوانین خودشان برخورد می شود. این حق که به نام کاپیتوالسیون معروف است، در اواخر قـرن نـوزدهم،   

  ل ایران ازدست رفت.براساس شرط دولت کاملۀ الوداد به سایر کشورهاي اروپایی داده شد و قسمت مهمی از استقال

  واقعه ي قتل گریبایدوف و عذرخواهی دولت ایران

باوجود پایان یافتن جنگ و درپیش گرفتن سیاست دوستانه روسها با ایران، بازهم سیاسـت خصـمانه نسـبت بـه روسـها      

دولت فـاتح در   وجودداشت.دراین زمان الکساندرگریبایدوف به عنوان سفیرمختار به تهران آمد و تعمد داشت خود را سفیر

سرزمین مغلوب معرفی کند. درتهران نیز درصدد بازگرداندن زنان گرجی بود که به همسري ایرانیـان درآمـده بودنـد.این    

اقدامات باعث تحریک احساسات مذهبی مردم گردید.مردم به سفارت رفتند و گریبایدوف و سی و هفت نفر از همراهانش 

ین واقعه نگران شده بود، سفیري را براي عـذرخواهی بـه روسـیه فرستاد.روسـیه کـه      را به قتل رساندند.فتحعلیشاه که ازا

دراین زمان از عثمانی شکست خورده، و درضمن از پیشنهاد عباس میرزا به عثمانی براي اتحاد آگاهی یافته بـود، درایـن   
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سیه و عثمانی هو بـا وسـاطت   خصوص پافشاري نکرد.این واقعه منجر به درپیش گرفتن رفتار مالیمتر روسها شد.جنگ رو

  انگلستان و با صلح ادرنه پایان یافت که به موجب یونان مستقل شد و ارزوم به ترکها مسترد شد.

  تاسیس وزارت امورخارجه

ازابتداي قرن نوزدهم، انتصاب وزراي دایمی بـین ایـران و دول بیگانـه مرسـوم شد.فتحعلیشـاه میرزارضـاقلیخان منشـی        

اجعات نمایندگان خارجی کرد و به این ترتیب وزارت امورخارجه، درابتدا به صـورت دفتـري دردربـار    الممالک را مامور مر

تاسیس شد.بعداز کنگره ي وین هم فتحعلیشاه دستور تاسیس این وزارت را صادر کردو میرزا نشاط اصـفهانی بـه عنـوان    

شـدند. دردوران صـدارت امیرکبیـر وزارت     اولین وزیر تعیین شـد.اغلب اعضـاي وزارت نیـز از اهـالی تبریـز انتخـاب مـی       

امورخارجه تشکیالت منسجمی یافت و صدور تذکره(گذرنامه) ، به صورت مرتب درآمد و نخستین سفارتخانه هـاي دایـم    

  ایران در پایتختهاي بزرگ جهان تاسیس شد.اولین نظامنامه ي وزارت هم،درزمان ناصرالدین شاه توشیح شد.

  انگلیسدوران اختالفات ایران و 

  از شورش هرات تا معاهده ي صلح پاریس

  محاصره هرات و مرگ ناگهانی عباس میرزا

ون سیاست ئاما با شکست ناپل در کلیه ي پیمانهاي بین ایران و انگلیس، همواره هرات جزء الینفک ایران شناخته می شد.

امنیـت جدیـدي را بـراي هندوسـتان      خود را تغییر دادند و تصمیم گرفتنـد هـرات و بلوچسـتان را جـدا سـاخته، حـریم      

ي افغانسـتان شـد، امـا     ایجادکنند.پس شروع به تحریک افغانها کردند.گرفتاري ایران در روسیه مـانع از توجـه بـه مسـاله    

ي جدایی را هم به آنها نداد.دراین زمان دوست محمدخان علیه حاکم هرات قیام کرد و توانست سراسر افغانستان را  اجازه

د.شکست از روسیه و انعقاد پیمانهاي گلستان و ترکمانچـاي باعـث شـورش درمیـان عشـایر ش کـه دسـت        ازآن خود کن

خوبی مشهود بود.از نظر آنها به دلیل افزایش نفوذ روسیه در ایران ایجاد یک حریم براي هند  انگلیس هم در این جریان به

  توانند دربرابر ایران مقاومت کنند. الزم بود.پس دربین افغانها تبلیغ کردند که به کمک انگلیسیها می

با پایان یافتن جنگهاي ایران و روس، شاه متوجه شرق شد و عباس میرزا را مامور سرکوب شورشیان کرد.وي بلوچسـتان  

طـرف   را آرام کرد، اما درمورد هرات که مورد حمایت انگلستان بود نتوانست کاري ازپیش برد و به تهـران بازگشـت. از آن  

دیـد،ایران را   که داراي نفوذ بیشتري دردربار قاجار شده بود و فرصت را براي اجراي وصیت پترکبیر مناسب میهم روسیه 
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اي را داد. دراین زمان سپاه ایران درشرف پیـروزي بـود کـه     کرد و قول هرگونه مساعده به لشکرکشی به هرات تشویق می

  مقام براي پیمان صلح عازم هرات شد.ئم لذا قاخبرمرگ ناگهانی عباس میرزا ولیعهد، به فتحعلیشاه رسید.

  توافق روسیه و انگلستان درمورد تضمین استقالل ایران

پس از مرگ عباس میرزا، برسر انتخاب ولیعهد اختالف ایجادشد که در این زمان، سفیر روسیه به تهران آمد و اعالم کـرد  

موروثی باشد. پس از این واقعه، محمـدمیرزا بـه تهـران     درقراردادرکمتنچاي قید شده که سلطنت در خاندان عباس میرزا

آمد و به عنوان ولیعهد به تبریز رفت. پس از چندماه فتحعلیشاه درگذشت و محمدشاه درحالی به تهـران آمـد کـه نفـوذ     

   بود. روسیه دردربار ایران زیاد شده

  اقدامات انگلستان براي جلوگیري ازحمله به هرات

ستان از اقدامات روسیه، سفیري را درظاهر به جهت تبریک، به ایران فرستاد، اما هدفش این بـود  پس از اطالع یافتن انگل

ي انگلسـتان را   که ایران را از حمله به هرات و مداخله در امور آن ایالت برحذر نمود.درجواب هم محمدشاه عـدم مداخلـه  

ارد.انگلیسـیها اقـدامات متعـددي درجهـت عـدم      یادآوري کرد و اعالم کرد که آن دولت حق دخالت درایـن موضـوع را ند  

ي ایران به هرات را انجام دادند و حتـی درایـران اغتشاشـاتی را ایجـاد کردنـد، امـا محمدشـاه هـیچ وقعـی ننهـاد.            حمله

اي از اهالی سیستان را به اسارت برده، تصمیمبه تسریع حمله به هـرات   خصوص زمانی که خبر رسید کامران میرزا عده به

  ت.انگلیسیها هم درمقابل ایران به کمک هرات رفته و مقاومت کردند.را گرف

  ي دوم هرات و دخالت رسمی انگلستان محاصره

در زمان حمله به هرات، تزار روسیه به قفقاز آمد و خواستار مالقات با شاه ایران شد که چـون محمدشـاه در سـفر هـرات     

تقبال تزار واقع شد. محمدشاه به هرات رسید و آنجا را محاصره کـرد  بود،ناصرالدین میرزاي ملیعهد را فرستاد که مورد اس

که درحدود ده ماه به طول انجامید و سفراي روس و انگلیس، که اولی شاه را تشویق و دومی کوشش به انصراف از جنـگ  

مقاومـت بیشـتر   داشت، در اردوگاه هرات حضور داشتند. در این زمان سفیر انگلستان به داخل شهر رفـت و مـردم را بـه    

تشویق کرد. محمدشاه که از تحریکات او خشمگین بود، به او اعتراض کرد و درنهایت بـه قطـع روابـط سیاسـی دوکشـور      

منجر شد.سفیر انگلستان هم اعالم کرد اگر جنگ خاتمه نیابد، دولت وي با ایران وارد جنگ خواهد شد.درهمین زمان ناو 

گیـري آنهـا کـه     این زمان که محمدشاه نیاز به حمایت روسها داشت، بـا کنـاره  ي خارك را تصرف کرد.در  انگلیس جزیره

ي دو  المصـالحه  دیدند، مواجه شد.روسها به این نتیجه رسیدند که ایران وجـه  فعالیت انگلیس را براي حفظ منافع خود می

  کشور قرار گیرد.
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ي که رشادت سربازان ایرانی را تشریح کرده بود بـه  ا با این اقدامات، محمدشاه از محاصره دست کشید و با انتشار اعالمیه

  تهران بازگشت.سپس انگلیسیها با کامران میرزا قرارداد بسته و حکومتش را به رسمیت شناختند.

  سفارت آجودانباشی در اروپا

سـتان  پس از جنگ هرات،محمدشاه تصمیم به فرستادن سفیري به اروپا براي تشریح حقانیت ایران و سوءنیت سـفیر انگل 

در جنگ گرفت. وي به کشورهاي مختلف رفت و سرانجام درحالیکه انگلستان قصـد پـذیرش وي را نداشـت، وارد لنـدن     

ي انگلستان ایران را آلت دسـت روسـیه خوانـد.در ایـن زمـان       شد.هردو طرف نسبت به یکدیگر شکایت داشتند و نماینده

یم ارتش به ایران بفرسـتد.این پیشـنهاد از طـرف فرانسـویها کـه      آجودانباشی از فرانسه خواست تا مستشارانی را براي تعل

  ي خوبی با انگلیسیها نداشتند مورد استقبال قرار گرفت و هیاتی به تهران فرستاده شد. رابطه

  تجدید روابط سیاسی با دولتین فرانسه و انگلستان

باسفیر فرانسه به خوبی برخورد کـرد و دو  دولت ایران که درمقابل فشارهاي روس و انگلیس به دنبال متحد جدیدي بود، 

ي مسـیحیان کاتولیـک ایـران صـادر کـرد.از آنجـا کـه         فرمان یکی درمورد آزادي مسیحیان و دیگري درمورد آزادي کلیه

کردند.روسـها هـم خواهـان لغـو      جا به دنبال فرانسویها بوده و کارشـکنی مـی   ي ایران با انگلستان قطع بود،آنها همه رابطه

آوردند.با این جریانات محمدشاه مجبور شد فرامین را لغو،کشیشان را اخراج، و  حمدشاه بودند و به دربار فشار میفرامین م

دستور بازگشت سفیر فرانسه را صادر کند. محمدشاه که از یک طرف در مقابل تحریکات متعدد انگلیسیها قرار گرفته و از 

  سیاسی با انگلستان رضایت داد. ي طرف روسها هم رها شده بود، به برقراري رابطه

ي حقوقی که به روسـها در قـرارداد    بعد از این امر هیاتی از انگلستان به تهران آمد وقراردادي بازرگانی امضا کرد که کلیه

ئی، کنسولگري دایر کند. ترکمانچاي داده شده بود، به انگلیس هم تعلق گرفت.در مقابل، ایران اجازه یافت در لندن و بمب

همین زمام هم حاکم هرات نیروهاي انگلیسی را اخراج کرد و به نام محمدشاه سکه زد. این اقدامات تـا مـدتی خیـال    در 

  محمدشاه از جانب هرات آسوده شد.

  بحران درروابط ایران و عثمانی و تشکیل کمیسیون چهارجانبه

ط عثمانیها، محمدشاه با احضار سفیر خـود  ي والی بغدا به محمره(خرمشهر) و سپس کشتار شیعیان در کربال توس با حمله

عالی، شروع به تجعیز سپاه کرد.انگلستان هم چون نفعی در این جریان نداشت خود را عقـب کشـید.اما روسـها کـه      از باب

مایل به درگیري بین این دوکشور بود،محمدشاه را تشویق به جنگ کرد.امـا عثمـانی کـه از مصـر شکسـت خـورده بـود،        
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نداشت.به همین جهت فورا پیشنهاد میانجیگري انگلستان را پذیرفت. درنهایت قرار شد نمایندگان ایـران  تمایلی به جنگ 

خـان امیرکبیـر    و عثمانی و روسیه و انگلستان در ارزروم کمیسیونی تشکیل دهند و اختالفات مرزي را حل کنند.میرزاتقی

ي انگلیس از خواسته هاي عثمانی پشـتیبانی و   نفرانس نمایندهي ایران به ارزروم رفت. در این ک العاده به عنوان سفیر فوق

امیرنظام زیربـار توقعـات   کرد.این مـذاکرات درحـدود سـه سـال بـه طـول انجامیـد.        ي روسیه از ایران حمایت می نماینده

درآن نـواحی  رغم فشارهاي شدید آنها نرفت. سرانجام قراردادي بین دوکشور با نام ارزروم دوم امضا شد کـه   عثمانیها،علی

العرب متعلق به ایران شناخته شد و از سلیمانیه صرفنظر کرد و دودولت حق کشتیرانی  زهاب و محمره واقع در شرق شط

ادعاهاي ارضی نسبت به یکدیگر گذشتند و عثمانیهـا از آزار زوار ایرانـی    العرب به رسمیت شناختند،از کلیه آزاد را در شط

  نیز به پاس خدمات امیر،شمشیر مرصع به وي داد.درعتبات خودداري کنند.محمدشاه 

  کوشش فرانسه براي اخذ امتیازات مشابه روس و انگلیس

دولت فرانسه دراین زمان تصمیم گرفت دست از دشمنی با انگلستان بردارد و درنتیجـه درصـدد برآمـد امتیـازاتی را کـه      

دوسارتیژ را به عنوان سفیر به ایـران فرسـتاد    علت کنتدودولت روس و انگلیس از ایران داشتند را دریافت دارد.به همین 

هاي ایران وکشیشان فرانسوي بود.وي توانست فرمان آزادي تجارت براي  که از ماموریتهاي وي،رسیدگی به وضع کاتولیک

ـ      اتباع دولت خود را از محمدشاه بگیرد.اما حاضر به معامله ت فرانسـه  ي متقابل براي اتباع ایرانـی نشـد. امـا درنهایـت دول

الوداد، حـق   فرمان آزادي تجارت براي اتباع ایرانی در فرانسه را امضا کرد.با قرارداد بین دوکشور،به فرانسه حق دولت کامۀ

کاپیتوالسیون و دایر کردن کنسـولگري در تهـران، تبریـز و بوشـهر داده شـد. حـاجی میرزاآقاسـی از تـرس دول روس و         

خـاطر ایـن قـرارداد بـه ایـران خصـومت        شت و به فرانسه اعالم کرد اگر دولت ثالثی بهانگلیس این قرارداد را پنهان نگهدا

  بورزد، فرانسه درهر شرایطی از ایران حمایت کند.اما فرانسه حاضر به این امر نشد و بین دودولت کدورت ایجاد شد.

  فروشی در خلیج فارس منع برده

د و انگلستان هم از طرفداران این اقدام بود.سپس این دولت از ایـران  فروشی بوجود آم از اواخر قرن هجدهم مبارزه با برده

دانست این یک اقدام جهت  فارس و بحرعمان ممنوع سازد.اما محمدشاه که می خواست تا ورود و خروج بردگان را از خلیج

ایـت بـه صـدراعظم    فارس است،مخالفت علمـاي دینـی را بهانـه سـاخت و آنـرا را رد کرد.امـا درنه       نفوذ انگلیس در خلیج

اولتیماتوم داده شد تا هرچه زودتـر تجـارت بـرده را ممنـوع سـازد.درنتیجه وي مجبـور بـه صـدور ایـن فرمـان در دریـا            

شد.انگلستان به این امر راضی نشد و اصرار بر قراردادي دیگر داشت.در نهایت قراردادي امضـا شـد کـه اعضـاي کمپـانی      

  ایرانی را داشتند تا توسط آنها برده حمل نشود. ي بازرسی کشتیهاي اتباع هندشرقی اجازه
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  سلطنت ناصرالدین شاه و قطع رابطه با دولت فرانسه

بامرگ محمدشاه، فرزندش ناصرالدین شاه همراه با امیرنظام به تهران آمده و به تخـت نشسـت. پادشـاه جدیـد بـه پـاس       

به صدارت برگزید.در این زمان سـفیر فرانسـه بـه دلیـل     خدمات امیرنظام، به وي لقب امیرکبیر اتابک اعظم را داد و او را 

مبادله نشدن اسناد قرارداد تجاري بین دو کشور که به علت مخالفت روس و انگلیس معوق مانده بود، از ایران رفت. اصوال 

کردند.درنتیجـه   دول روس و انگلیس از اینکه فرانسه در ایران به مقام مشابه آنها برسد ناراضی بوده و اقدام به دسیسه می

  ي دو دولت براي مدتی قطع گردید. رابطه

  ي قطور از طرف عثمانی و آشوراده ازطرف روسیه تصرف ناحیه

با معلق ماندن قرارداد ارزروم، در ابتداي حکومت ناصرالدین شاه سپاه عثمانی به نواحی مرزي قطور حمله کرده و آنجـا را  

س و انگلیس، خواستار تشکیل کمیسیون چهارجانبه شـدند.اما امیـر، شـرط    تصرف کردند.با اعتراض ایران نمایندهگان رو

ي قطور اعالم کرد.روسیه پذیرفت اما انگلستان اصرار داشت تا قطـور درتصـرف عثمـانی     شرکت دراین کمیسیون را تخلیه

  بماند.درنهایت این منطقه دردست ترکان باقی ماند.

وم ترکمنها قرار گرفت. دولت ایران از روسیه تقاضی کمـک کـرد و دولـت    ي بحرخزر مورد هج ازطرف دیگر ایران از ناحیه

ي آشوراده را تصرف کرد تا به عنوان  ي مجدد ترکمنها، روسها هو جزیره مزبور هم پذیرفت و آنها را تادیب کرد.اما با حمله

ي مجـدد ترکمنهـا بـه ایـن جزیـره،       مبارزه با ترکمنها، پایگاهی درآن بسازد.این اقدام با اعتراض ایران روبرو شد.با حملـه 

ي ایران نهاد و نزدیک بود که روابـط دودولـت قطـع گردد.امـا امیرکبیـر کـه درمقابـل         روسها مسئولیت این امر را برعهده

ي این امـر، امیـر بـراي حفـظ سیاسـت موازنـه، امتیـاز         عثمانی نیاز به روسیه داشت، مطالبات روسیه را پذیرفت.درنتیجه

  فارس براي جلوگیري از تجارت برده را به انگلستان داد. خلیج بازجویی کشتیهاي

  اقدامات اصالحی امیرکبیر

رود،در مدت سه سال زمامداري، یـک سیاسـت مسـتقل و ملـی      شمار می ي ترقی درایران به گذار اندیشه امیرکبیر که پایه

کـات متعـددي علیـه او رخ داد. امـا وي     درپیش گرفت و تا حدامکان، با دخالت بیگانگان مبارزه کرد.به همین جهت تحری

امیر، بدون توجه به این مسایل به اصالحات داخلی پرداخت.وي شخصا سیات خارجی را اداره می کردو براي جلوگیري از 

دول معظم کرد.امیرکبیـر   هاي خانه هاي دایمی در پایتخت دخالت سفراي بیگانه در امور کشور، تصمیم به تاسیس سفارت
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توان این موراد را نام برد:  صورت منظم درآورد.از دیگر اقدامات صدراعظم می بار صدور گذرنامه(تذکره) را بهبراي نخستین 

  باشد. ي نظامی و تاسیس دارالفنون می تجدید سازمان ارتش، تاسیس یک مدرسه

ا امیر زیربار نرفت و دسـتور  کارشکنی کرد.ام طرف دیگر به ایران باز شود شروع به دولت بریتانیا که مایل نبود پاي دول بی

گران توسط مهـدعلیا، مادرشـاه بـه ناصـرالدین شـاه تلقـین کردنـد کـه صـدراعظم           هئاستخدام مربیان اتریشی را داد.توط

باپشتیبانب روسیه قصد به تخت نشستن را دارد.این تحریکات در شاه جوان موثر واقع شد و ابتدا امیر را عـزل و آقاخـان   

نگلیس بو را به صدارت برپزید و پس از مدتی هم دستور قتل امیر را صادر کرد. پس از این واقعـه  نوري که تحت حمایت ا

  اصالحات امیر فراموش شد.

  رقابت روسیه و انگلستان درجلب دوستی ایران

دنـدتا  ي جنگ کریمه فراهم شد.دراین موقع هردو دولت، خواستار اتحاد با ایـران بو  با نفوذ روسیه درکشور عثمانی، مقدمه

ازاولـین اقـدامات   بـرداري کنـد.    ه خـوبی بهـر   درصورت جنگ به نفع آنها باشد.اما ایران نتوانست از این موقعیت مناسب به

آقاخان نوري، جلوگیري از ورود کشتیهاي روس به مرداب انزلی بود.این واقعه موجب کدورت بین صدراعظم و وزیرمختـار  

پیشنهاد اتحاد نظامی علیه عثمانی را به ناصرالدین شاه داد چون بـه آقاخـان   روسیه شد.دزهمین زمان وزیرمختار روسیه 

اطمینان نداشت.اما زمانی که صدراعظم ازآن آگاهی یافت شاه را منصرف کرد.زیرا این اتحاد را علیه فرانسـه، انگلسـتان و   

طرفـی و عـدم    ي بی ی، یک عهدنامهجاي پیمان نظام عثمانی دانست.پس ناصرالدین شاه به وزیرمختار روسیه اعالم کرد به

شدت  مداخله درجنگ کریمه امضا کنند.روسها که درشرایط انزوا بودند قبول کردند.اما انگلستان با آگاهی ازاین قرارداد به

با آن مخالفت کرد.میرزاآقاخان هم حاضر به فسخ آن قرارداد و حتی منعقد ساختن پیمان اتحاد با انگلستان شد، مشروط 

  ه درصورت پیروزي انگلستان و متحدانش ایاالت قفقاز به ایران مسترد شود.به اینک

این  جنگ کریمه با شکست روسیه خاتمه یافت اما انگلستان اعالم کرد که حاضر به قبول شرط پیشنهادي ایران نیست. به

ی انگلسـتان هـم بـه علـت     خاطر شدند. از طرف ترتیب بااینکه ایران دراین جنگ حضور نداشت، ولی هردو همسایه رنجیده

  کشیدند. ي هرات را پیش قرارداد ابتدایی ایران با روسها ناراضی بوده و باردیگر مساله

  

  ي هرات و قطع مناسبات ایران و انگلستان تجدید مساله

براز عالقـه  کار آمدن امیرجدید در هرات، ناصرالدین شاه به وي لقب ظهیرالدوله را داد و و نیز نسبت به شاه ایران ا با روي

کرد.این مساله انگلیسیها را بیمناك کرد و به آقاخان فشارآوردند تا دولت ایران سندي را امضـا کنـد و متعهـد شـود کـه      
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نسبت به هرات نظري ندارد.آقاخان سند را امضا کرد و درمقابل خواست تا انگلستان تعهـد دهـد در امـور داخلـی هـرات      

ر، سند باطل خواهد شد.ناصرالدین شاه کـه بـه اصـرار صـدراعظم ایـن سـند را       ي این ام محض مشاهده دخالت نکند و به

ي طرفداري دوست محمدخان امیر افغانستان از انگلستان، تصمیم گرفـت دسـت بـه اقـدام      محض مشاهده بود، به پذیرفته

درصـدد برآمـد قبـل    بزند. دراین زمان انگلیسیها دوست محمدخان را تشویق به حمله به هرات کرد و ناصرالدین شاه هم 

ازآنکه شهر به دست امیر افغان درآید، آن شهر را نجات دهد پس سـپاهی را بـه هـرات اعـزام کرد.بـا ایـن امر،انگلسـتان        

  ي هرات بود. اي را همراه با هند و دوست محمدخان علیه ایران منعقد کرد و تمام اقدامات بریتانیا براي مساله معاهده

  یس به ایرانتصرف هرات و اعالن جنگ انگل

دلیل رفتار ناپسند ایرانیـان، امیـر    ارتش ایران به یاري امیر هرات درمقابل سپاه دوست محمدخان عازم این شهر شد.اما به

ي سـپاه ایـران بود.درنهایـت     ي هرات برافراشت.شهر هرات مـدتی طـوالنی در محاصـره    هرات پرچم انگلیس را برفراز قلعه

ن بـرخالف تعهـدات خـود، هـرات را تصـرف کـرده و حالـت جنـگ بـین دودولـت اعـالم            انگلیسیها اعالم کردند که ایـرا 

دنبال آن ناوگان انگلیس خارك را تصرف کرد. سپس وارد بوشهر شده و تا شیراز پیش رفتند.سپاهی محلی، بـه   نمودند.به

ـ      سـمت   د. سـپس بـه  مقاومت پرداختند اما نتوانستند دربرابر نظم انگلیس ایستادگی کننـد و بـه سـختی شکسـت خوردن

خوزستان رفته و وحوره و اهواز راهم تصرف کردند.روسیه و فرانسه هم کهمایل به نابودي ایران نبودند، به ناصرالدین شـاه  

  توصیه کردند هرچه زودتر سپاه خود را از هرات بخواند.شاه ایران نیز پذیرفت و تقاضاي صلح کرد.

  ي صلح پاریس خان و عهدنامه سفارت فرخ

خان از رجال دربار را مامور کرد تا به عثمانی رفته و شرایط صلح را از سفیر انگلیس جویـا شود.سـفیر    دین شاه فرخناصرال

ئـه  آن و تحویل بنـدرعباس بـه مسـقط ارا    ي هرات و عدم نعهد نسبت به انگلیس هم شرایط بسیار سنگینی ازجمله تخلیه

زیرمختار آمریکا در استانبول را داد تا میانجیگري کنـد.اما آمریکـا بـه    داد.ناصرالدین شاه زیربار نرفت و دستور مذاکره با و

سـوم   خان عازم فرانسـه شـد تـا از آنهـا کمـک گیرد.نـاپلئون       استناد دکترین مونرو سیاست انزواطلبی خود،نپذیرفت.فرخ

کوتـاهی ازخـاك    اي که بین دو دولت امضا شد، انگلیسیها متعهـد شـدند درمـدت    میانجیگري را قبول کرد.طبق عهدنامه

باشد. بـا سـلطان مسـقط هـم      ایران خارج شوند و ایران هم هرات را تخلیه و هیچگونه تعهدي نسبت به افغانستان نداشته

ي آنها باشد و جزایر قشـم و هرمـز هـم متعلـق بـه ایـران        سال، بندرعباس دراجاره قراردادي بسته شد که به مدت بیست
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اي اروپایی دیدار کرد و ازاین جهت او وضعیت ممتازي در تاریخ ماصر ایـران دارد و  خان هم با پادشاهان کشوره بداند.فرخ

  الدوله ملقب شد. به امین

پس ازمدتی بین افغانستان و انگلستان اختالف ایجاد شد که به جنگ انجامید و درنهایت انگلستان پیروز شد وافغانسـتان  

  ي انگلیس درآمد. الحمایه صورت تحت به

  هاي استعماري دوران رقابت

  ) 1907-1860ازجدایی ترکستان و بلوچستان تا قرارداد تقسیم ایران به مناطق نفوذ(

  شورش هند و نرمش سیاست انگلستان نسبت به ایران

وزیر انگلستان، به آقاخان نوري درمورد چارلز مري سفیر این کشور در ایـران و حمایـت از    پس از پاسخ پالمرستون،نخست

لدین شاه، آقاخان را برکنار و تبعید کردو شخص دیگري را انتخاب نکرد و کارهاي صدارت را بین شـش  سفیر خود، ناصرا

خانه تقسیم کرد.انگلستان هم سفیري جدید را به ایران فرستاد.راولینسون سفیر بریتانیا،همان کسی است که موفق  وزارت

گلستان نسبت به ایران شوذش بزرگی بود که در هنـد  ي تغییر سیاست ان هاي بیستون گردید.علت عمده به خواندن کتیبه

رخ داد و آنها را دچار مشکل کرده بود.و عامل شورش هم اصالحات فرماندار کـل هنـد بـود کـه آداب و رسـوم محلـی را       

اتـور  رعایت نکرده بود. با سرایت شورش به سراسر هند و قتل عام انگلیسیها، بهادرشاه دوم که زندانی بود آزاد کرده و امپر

آمیـز را درپـیش گرفتنـد.     هند اعالم شد.با احضار نیروهاي انگلیسی حاضر در ایران، آنها نسبت به ایران سیاست مسالمت

،کمپانی هند شرقی تمام حقوق 1858انگلیسیها پس از مدتی توانستند هند را پس گرفته  و شورش را فرونشانند.در سال 

  ي بریتانیا شد. ند مستعمرهخود را به دولت واگذار کرد و از این پس ه

  دست روسیه تصرف ترکستان به

با شکست روسیه در جنگ کریمه، توجه این دولت براي افزایش متصرفات خود بـه ترکسـتان و آسـیاي مرکـزي و شـرق      

معطوف شد. تا زمان فتحعلیشاه، ایران نسبت به این مناطق حاکمیت داشت، اما پس از صلح پاریس نفوذ ایران کـه قـبال   

ق، در مـرو بـین ایرانیـان و    1277کم شده بود، بازهم کاسته شد که روسیه از این امر نهایت استفاده را کرد. در سـال  هم

ترکمنها جنگ درگرفت و سپاه ایران شکست فاحشی خورد.جنگ مرو آخرین زورآزمـایی ارتـش ایـران در قـرن نـوزدهم      

دست روسها افتاد. دولت ایران هم هیچگونه  و خیوه هم بهرفت.پس از آن هم مناطق شرقی دیگري مثل بخارا  شمار می به

اعتراضی انجام نداد. انگلستان هم که درگیر شورش هند بود، نتوانست کاري انجام دهد و سعی کـرد کـه مـذاکراتی را بـا     
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ن شاه به اصـرار  باشد.اما روسها هم حاضر نبودند پیشنهادات انگلیسیها را بپذیرند.درنهایت زمانی که ناصرالدی روسها داشته

  صدراعظم خود سپهساالر به لندن رفت، روسها حاضر به مذاکره شدند.

دوکشور به این نتجه رسیدند که روسها از رود جیحون تجاوز ننماید و از اعمال نفوذ در افغانستان خودداري کند.هرچنـد  

سـپس نـواحی ترکسـتان و مـاوراالنهر را هـم      دنبال داشت. که چندان به آن پایبند نبوده و این امر اعتراض انگلیسیها را به

توانند از پیشروي روسها جلوگیري کنند، ابتدا صحراي بلوچستان را تصـرف   روسها تصرف کردند. انگلیسیها که دیدند نمی

ي خود اعالم نمودند، روابط خارجی افغانستان را به خـود اختصـاص دادنـد و در نهایـت نفـوذ در       کردند، هند را مستعمره

عنـوان مـرز بـین     موجـب پیمـان آخـال، رود اتـرك بـه      را افزایش دادند. ایران هم این اقدامات روسه را پذیرفت و بهایران 

ي  عهده گیرد.بعد از پیمان ترکمانچاي، این پیمـان ضـربه   شد.روسیه هم تامین امنیت مناطق شمالی را به دوکشور شناخته

حدود فعلی محدود شد.با این پیمان روسـیه توانسـت    الی تقریبا بامهلکی به تمامیت ارضی ایران وارد آورد و سرحدات شم

  و تقسیم ایران به مناطق نفود بود. 1907ي بعدي، قرارداد  بخشی از سیاست پترکبیر را اجرا کند و مرحله

  صدارت سپهساالر و امتیاز رویتر

که پس از عبور از کشورهاي مختلـف بـه    انگلستان براي آگاهی از اوضاع هند درصدد برآمد خطوط تلگرافی را برقرار کند

رسید.ناصرالدین شاه هم پذیرفت که این خطوط تحت نظر مهندسان انگلیسی دایر شده  بوشهر و جاسک و سپس هند می

پترزبورگ و تهران را از طریـق جلفـا و    و انگلیسیها حق استفاده از آن را داشته باشند.روسها هم درمقابل خط تلگراف سن

ي  خواست به عتبات برود با ارتقا سفارت ایران در استانبول به درجه ردند. درهمین ایام ناصرالدین شاه که میتبریز امضا ک

سفارت کبري موافقت کرد. سپهساالر که وزیرمختار ایران در عثمانی شـد، اقـدامات مهمـی را درجهـت حسـن روابـط را       

ل شد.وي اساس سیاست خود را همکاري با دولت انگلستان عالی را انجام داد که پس از بازگشت به صدارت عظمی نای باب

مـدت   ي منابع ثروت ملی ایـران را بـا شـرایط سـهل بـه      موجب آن کلیه قرارداد و سرانجام پیمان رویتر را امضا کرد.که به

اعتمـاد   سال به رویتر واگذار شد. روسیه با آگاهی از این اقدام شدیدا اعتراض کرد و دولت انگلیس هم کـه بـه رویتـر   70

  نداشت از او حمایت نکرد و اینبار رقابت دو دولت بزرگ به نفع ایران تمام شد.
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  اولین سفر ناصرالدین شاه به اروپا

دادن مظاهر تمدت اروپا و انگلستان ترتیب سفر را براي ناصرالدین شـاه داد و از راه قفقـاز و روسـیه     سپهساالر براي نشان

ترین نشان روسی را به وي اعطـا کـرد. روسـها از     تقبال شایانی از شاه ایران شد و تزار عالیعازم اروپا شدند.تزار روسیه اس

آهن را دادنـد.در آلمـان    قول لغو آن را داد.روسها هم قول ساخت راه  امتیاز رویتر ابراز ناراحتی کردند و ناصرالدین شاه هم

مودت امضا شد.در این زمان آلمـان رقیـب خطرنـاکی     ي تجارت و هم استقبال خوبی انجام گرفت و بین دوکشور عهدنامه

  شد. سرانجام به لندن رسید و درآنجا هم استقبال گرمی از شاه ایران به عمل آوردند. براي روس و انگلیس محسوب می

ناصرالدین شاه و سپهساالر براي جاب حمایت انگلستان در مقابل روسیه تالش کردند که به جـایی نرسـید.در ایـن سـفر     

رالدین شاه بااعمال خود نشان داد که قصد لغو امتیاز بارون را دارد. سپس به سمت ایران بازگشت و از راه قفقـاز وارد  ناص

اي از رجال و شاهزادگان به تحریک روسها خواهان برکناري سپهسـاالر و لغـو امتیـاز رویتـر      محض ورود عده انزلی شد. به

این علت که در تاریخ مقرر شروع نشـده لغـو کـرد. روسـها نیـز از       از را هم بهشدند. شاه هم صدراعظم را برکنار کرد. امتی

آهن به ایران فرستادند که این قـرارداد بـه    نام بارون را براي اخذ امتیاز راه موقعیت استفاده کرده و یک ژنرال بازنشسته به

ایران این امتیاز را هـم لغـو کـرد و ایـن     امضاي طرفین رسید.با آگاهی انگلیس از این اقدام و اعتراض نسبت به آن،دولت 

  اختالف به نفع ایران تمام شد.

  الجزایر بحرین از ایران جدایی مجمع

ي سلطان مسـقط درآمـد کـه بابـت آن اجـاره پرداخـت        در زمان آقامحمدخان، بندرعباس و جزایر هرمز و قشم به اجاره

ان مسقط بسته شد.بین شیوخ منطقه هم درگیري وجود شد.دراین زمان یک قرارداد دوستی هم بین انگلیسیها و سلط می

ق، هـم قـراردادي   1234توانست اقدامی انجام دهد.در سـال  داشت، اما دولت ایران هم که گرفتار جنگ با روسیه بود نمی

فارس توسط انگلیسیها امضا شد. این فرمانـده توانسـت    ي انگلیسی و والی فارس براي حفظ امنیت خلیج بین یک فرمانده

یخ نشینان را تصرف کند و در عمان جایی که به ساحل صلح مشهور است قرارداد صلح بین تمام شیوخ امضا کـرد کـه   ش

الحمایگی انگلسـتان بـراین منطقـه بود.دولـت ایـران بـه ایـن         ي تحت آنها دست از ستیز با یکدیگر بردارند.این امر مقدمه

  هانه قرارداد.اقدامات اعتراض کرد که انگلیس هم دزدان دریایی را ب
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  تعیین سرحدات شرقی ایران

مرج وجود داشت.تا اینکه در زمـان محمدشـاه وي توانسـت ایـاالت شـرقی را       و از زمان نادرشاه در بخش شرقی ایران هرج

اما با تصرف صحرایی که به بلوچستان انگلیسیها مشهور است توسط آنهـا، انگلیسـیها بـا ایـران     ي خاك خود کند. ضمیمه

ند و به فکر تعیین خط مرزي افتادند.مذاکرات انجام شد که قسمتی از مرزهاي کنـونی ایـران بـا پاکسـتان را     همسایه شد

اکنون هم به همان شکل اسـت.دراین   این ترتیب تکلیف سرحدات شرقی ایران و هند تعیین شد که هم دهد.به تشکیل می

ا به طرف افغانستان تغییر دادند که به این ترتیـب آب  ي هیرمند هم مطرح شد چرا که انگلیسیها مسیر رود ر زمان مساله

  ي مهم مطرح شد. هیرمند که حیاتی بود به عنوان یک مساله

  تعیین سرحدات ایران و عثمانی

انگلستان پیشنهاد داد که در استانبول با شرکت نمایندگان خود، روسیه و ایران و عثمانی براي تعیین سـرحدات تشـکیل   

اي از کوه آرارات تا خلیج فارس کشیده شود.سپس هردو دولت حفظ وضع موجود را در ایـن   د نقشهشود. درنتیجه قرار ش

ایـن امـر نارضـایتی انگلـیس و اتـریش را      شد.  می سالها روسیه و عثمانی بایکدیگر درگیر بودند به متصرفات روسیه افزوده

تعیین کنند.این کنفرانس که بـرلین نـام گرفـت     فراهم کرد و آنها تصمیم گرفتند درکنفرانسی تکلیف متصرفات روسها را

ي  بخش مهمی از متصرفات روسها را گرفت و قرارشد عثمانی هم زیرنظر کشورهاي بزرگ اروپـایی باشـد.همچنین ناحیـه   

مانـد. سـرانجام بـا اصـرار دولـت       ي تعیین سرحدات ایران و عثمانی همچنان بـاقی  قطور را به ایران مسترد کند.اما مساله

گذاري در این مناطق شد که کار خود را چند روز قبـل از جنـگ جهـانی     ان یک کمیسیون دیگر موظف به عالمتانگلست

  شد. شد کا شامل چاههاي نفت هم می ي آن حدود هزارکیلومتر از اراضی ایران به عثمانی داده اول آغاز کرد.که در نتیجه

  سفر دوم ناصرالدین شاه به اروپا و افزایش نفوذ روسیه

دلیل اختالفاتی کـه بـین دول اروپـایی     اروپا رفت. اما به ق، به پیشنهاد سپهساالر به1295صرالدین شاه باردیگر در سال نا

ایجادشده بود، از وي مانند بار قبل استقبال نشد. به خصوص انگلیسیها که تمایلی نشان ندادنـد. روسـها از ایـن وضـعیت     

نظام ایران  دادند که این امر باعث شد شاه ایران دستوردهد بخشی از سواره استفاده کرده و وضع قزاقهاي روسی را نمایش

خان توسط تزار بـه ایـران فرسـتاده     را به سبک قزاقهاي روس،تربیت کنند.درنتیجه یک عده افسر قزاق براي تاسیس قزاق

مل نفوذ دولـت روسـیه درایـران    شد، قزاقخانه یکی از مهمترین عوا شد.از این تاریخ تا زمانی که ارتش جدید ایران ساخته
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رفت.از این زمان نفوذ روسیه افزایش یافته و از رقیب خود پیش افتـاد و امتیـازات متعـددي ازجملـه شـیالت       شمار می به

  بحرخزر به روسیه واگذارشد.

  ایجاد روابط با امپراتوري آلمان

نفع کند. وي در سفر به اروپـا بـا    ر ایران ذيناصرالدین شاه براي کاهش نفوذ دو ابرقدرت تصمیم گرفت دولت دیگري را د

قیصر ویلهلم اول و پرنس فن بیسمارك مذاکراتی را داشت.بیسمارك هم از این امر استقبال کرد.درنتیجه دوکشور تصمیم 

ي آلمانی هم  هاي یکدیگر گرفتند.درهمان سال از آلمان کشتی خریداري شد و مدرسه خانه در پایتخت به تاسیس سفارت

هران تاسیس شد.انگلستان و روسیه هم به این اقدامات معترض شدند. ناصرالدین شاه هم متعهد شد که تا پنج سـال  در ت

آهن را بدون رضایت روسیه به کشور دیگري ندهد. اما دوکشور خواهان امتیازات بیشتر بودند.درنهایت  ي تاسیس راه اجازه

نفع انگلیسـیها بـود. سـپس بـه رویتـر       رون آزاد اعالم کرد که فقط بهناصرالدین شاه عبور عموم کشتیهاي تجاري را در کا

  شد. ي معادن به مدت شصت سال داده امتیاز تاسیس بانک شاهنشاهی و استخراج از کلیه

آهن از جلفا به  از آن طرف هم درپی اعتراض روسیه به این امتیازات،دولت ایران امتیاز ساخت جاده از انزلی به تهران و راه

ي کشتیرانی در مرداب انزلی به روسها داده شد. سپس امتیاز تاسـیس بانـک استقراضـی را بـه دو      ز و همچنین اجازهتبری

  سال به هیچ کشوري داده نشود. آهن در ایران تا ده ي روس دادند.درنهایت هم ایران تعهد کرد که ساخت راه تبعه

  سفر سوم ناصرالدین شاه با اروپا و ازدیاد نفوذ انگلستان

انگلستان که به دلیل مشکالت داخلی مدتی از ایران غافل شـده بـود، پـس حـل آنهـا، سـفیري را بـه ایـران فرسـتاد تـا           

ناصرالدین شاه را رسما به انگلستان دعوت کرد. وي براي این سفر مبلغی را قرض و یکسره به لندن رفت و مورد استقبال 

مترجم حضور داشت. پس از بازگشت هـم ملکـم خـان را از سـفارت      عنوان گرم مقامات قرارگرفت.میرزا ملکم خان هم به

خواهـان و مخـالفین    معزول کرد و علت آن را مخالفت علما اعالم نمود. وي نیز از مراجهت به ایران سـرباز زد و بـا آزادي  

بود و آنرا به طرق  دادهي قانون را در لندن منتشر کرد که اوضاع استبدادي ایران را در آن شرح  صدا شده، روزنامه ژیم هم ر

  فرستاد. مختلف به ایران می

  ي رژي و قتل ناصرالدین شاه واقعه

هاي ناصرالدین شاه وي مجبور شد امتیازي را به انگلیسیها بدهد که به قیمت جـانش تمـام شـد.این     ي ولخرجی درنتیجه

به مدت پنجاه سال است که به امتیاز رژي هم  برداري از توتون و تنباکوي ایران امتیاز که به تالبوت داده شد درمورد بهره

ي مخالفـت برخاسـت و    معروف است.ایرانیان که حاضر نبودند زحمات خود را به بیگانه واگذار کنند، لذا از هرسـو زمزمـه  
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پرستان با همکاري تعدادي از علما، یک نهضت مقاومت ملی علیه امتیازات خـارجی تشـکیل دادند.روسـها     اي از میهن عده

ق، تهدادي از علما اسـتعمال توتـون و تنبـاکو را حـرام نمـوده و مـردم هـم        1309شروه به تحرکاتی کردند. در سال هم 

سمت مردم  هاي سلطنتی یورش برده و ناصرالدین شاه دستور شلیک به پذیرفتند.مدتی بعد هم مردم در تظاهراتی به کاخ

کند. درابتدا انگلیسیها نپذیرفتند، اما  خود امتیاز را ملغی می را داد.سپس به سفارت انگلیس پیغام داد که براي حفظ جان

سرانجام با گرفتن غرامت با این اقدام موافقت کردند. شـاه هـم بـا قـرض از بانـک شاهنشـاهی بخشـی ازایـن غرامـت را          

ـ       این  پرداخت.به ر پادشـاه  ترتیب پیروزي بزرگی نصیب مردم ایران شد و براي نخسـتین بـار از اهمیـت نقـش خـود دربراب

  ي اصلی مشروطه را بنیان نهاد. مستبد مطلع شده و همین امر هسته

عنوان یک شکست سیاسی بزرگ براي انگلستان و درنتیجه تحکیم نفوذ روسیه در دربار شـد. انگلیسـیها    لغو این امتیاز به

المتـین بـه ایـران     بـل هـاي قـانون و ح   که ازاین امـر ناراحـت بودنـد دسـت بـه تحریکـاتی ازجملـه وارد کـردن روزنامـه         

ي نشریات راممنوع کرد و از مسافرات اتباع خود جلـوگیري نمـود. فشـار رژیـم      نمودند.درمقابل ناصرالدین شاه ورود کلیه

  استبدادي درنهایت باعث قتل شاه ایران در حرم حضرت عبدالعظیم شد.

  هاي خارجی مظفرالدین شاه و قرضه

برعهده داشت عـازم تخـران شـد و دول روس و انگلـیس میـز از وي حمایـت        مظفرالدین میرزا که حکومت آذربایجان را

شکل قابل توجهی افزایش یافت. پادشاه جدید و اطرافیان دریافتند که اوضـاع   کردند.با مرگ ناصرالدین شاه نفوذ روسها به

. نخسـتین اقـدام او   برانگیز است. وي سیاست باري به هرجهت را درپیش گرفت و اوضـاع را بـدتر کـرد    مالی کشور تاسف

سـمت ریـیس کـل     الدوله بود.وي نیز براي بهبود وضعیت گمرك نور بلژیکی را به السلطان و جایگزینی امین برکناري امین

  گمرکات کرد ولی پس از مدتی معلوم شد که عامل روسها بوده است.

السلطان متوسل شد و او را  اردیگر به امیني پول ب مظفرالدین شاه همانند پدرش مایل بود به اروپا سفرکند. لذا براي تهیه

به صدارت برگزید و به وي لقب اتابک اعظم را داد.او نیز از بانک استقراضی مبلغی را براي شاه فراهم کـرد. درمقابـل هـم    

ـ  گرو گرفتند. روسها عایدات گمرکات ایران را به استثناي بنادر خلیج فارس به جـز   هشاه ایران به تمام کشورهاي اروپایی ب

انگلستان به دلیل بیماري ملکه، سفرکرد. سال بعد هم مجدد بیماري شاه شدت یافت و بازهم نیـاز بـه معالجـه در اروپـا     

دراین زمان هم به علت فوت ملکه، انگلستان درکمال شد.  عنوان وثیقه داده هاي شمال کشور به بار عواید جاده پیداکرد. این

  حالت قهر انگلستان را ترك کرد. رد و شاه هم بهسادگی از مظفرالدین شاه پذیرایی ک
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بود. دراین زمان هم بـین دو دولـت    دراین زمان نفوذ روسها بازهم بیشتر شده و نوز بلژیکی نیز درکارهایش استقالل یافته

پرداخت  ، امضا شد که بعد از ترکمانچاي شدیدترین ضربه را به استقالل ایران وارد کرد. روسها از1901قراردادي در سال

علـت   کردند معاف شدند و ایران بیش از پیش بـه روسـها وابسـته شـد. بـه      اي که به ایران صادرمی عوارض کاالهاي عمده

خواهـان در نقـاط مختلـف     بدرفتاري مستشاران بلژیکی با بازرگانان ایرانی نارضایتی شدیدي دربین مردو ایجادشـد.آزادي 

  یم استبدادي نضج گرفت.انجمنهاي سري تشکیل دادند و مخالفت با رژ

  اعطاي امتیار نفت جنوب به دارسی

فکر افتادند با گرفتن امتیار نفت جنوب دست به اقدام متقابل بزننـد.   انگلیسیها با پیش افتادن روسها در سیاست ایران، به

راردادي منعقد شـد کـه   السلطان وارد مذاکره شد.درنتیجه ق دار انگلیسی بود به تهران آمد و با امین دارسی که یک سرمایه

سال امتیاز استخراج نفت به وي داده شد.. که اولین شرکت در قصرشیرین شروع به حفاري کرد که به نتیجه 60به مدت 

نرسید. سپس در مسجدسلیمان به نفت برخوردکردند و پس از آن شرکت نفت ایران و انگلیس در لندن به ثبت رسید که 

ماندگی خود را درسیاست ایران جبـران   با این جریانات بریتانیا توانست تاحدي عقبود. ي آن ازآن انگلستان ب سهام عمده

  الدوله به صدارت منصوب شد. السلطان استعفا کرد و عین کند. مردم نیز اعتراض کرده و ناآرامی ایران را فراگرفت. امین

  فارس فعالیت آلمانها در خلیج

م، متوجه اهمیت خاورمیانه شده و درصدد یافتن پایگاه در این منطقه شـدند.  زمامداران آلمام در سالهاي آخر قرن نوزده

هاي آلمانی توانستند در این کشورها به فعالیت تجاري بپردازند.سرانجام ویلهلـم دوم کـه خـود را حـامی      درنتیجه شرکت

  بغـداد را بگیـرد.  -اسـتانبول -ن بـرلن آه مسلمانان اعالم کرد و توانست عالوه بر اتحاد نظامی با عثمانی، امتیاز قرارداد راه

را بعهـده داشـت.اما بـا    » مرد بیمار اروپـا «سیاست انگلستان که در قرن نوزدهم حمایت از عثمانی بود، تامدتی حمایت از 

تغییراتی که درسیاست برتانیا بوجودآمد، به فکر تقسیم عثمانی و ایران به مناطق نفوذ افتاد. آلمانها هـم از ایـن موقعیـت    

فاده کرده و به عثمانی نزدیک شدند. آنها توانستند در ایران هم که نسبت به دو ابرقدرت نارضایتی وجودداشت، نفـوذ  است

  معنوي پیداکنند.

این اقدامات زمانی ایجادشد که انگلیسیها درگیر جنگ در آفرقا بودند اما با خالصی از آن،توانست از نفـوذ بیشـتر آلمانهـا    

  نمایی کردند. ترس از آلمان بین دوابرقدرت اتحاد ایجاد کرد.  با تشکیل گارد مسلح قدرت پیشگیري کنند. روسها هم



   اریخ دیپلماسی وروابط خارجی ایرانت «79»
 
 
 

  نقش انگلستان درانقالب مشروطیت ایران

مظفرالدین شاه براي معالجه بارسوم به اروپا رفت، اما چون دول اروپایی منـافع اقتصـادي و سیاسـی در ایـران نداشـتند،      

ي وي، نارضایتی شـدید مـردم    آورد. سفرهاي بیهوده عمل روسیه استقبال گرمی از شاه بهتوجهی به شاه نکردند. فقط تزار 

هاي سفرشاه، مالیات را بیشـتر کـرد و ایـن امـر باعـث اغتشاشـات در        الدوله براي جبران هزینه را فراهم کرد. چراکه عین

بودند، به  ه شرکت کرده و شکست خوردهروسی 1905خواهان قفقاز که درانقالب  شهرها شد.دراین هنگام تعدادي از آزادي

آورده و افکار انقالبی را منتشرکردند.انگلیسیها هم که خواهان کاهش نفوذ روسـیه بودنـد از ایـن امـر اسـتقبال       ایران پناه

شد.مردم نیز در حرم حضرت عبدالعظیم متحصن شده و  کردند. در تهران نیز تظاعراتی رخ داد که یک نفر از ملیون کشته

قول خود عمل نکـرد و   ان عزل نوز و تاسیس عدالتخانه شدند. مظفرالدین شاه قوا آنها را داد ولی باگذشت چندماه بهخواه

ي زیادي  راه افتاد که قواي دولتی عده الدوله هم سیاست اختناق را بیشتر کرد. پس از آن تظاهراتی علیه صدراعظم به عین

تان کمک خواسته و بـراي اولـین بـار تقاضـاي تشـکیل مجلـس شـوراي ملـی         را قتل عام کردند.آنها نیز از سفارت انگلس

، فرمـان مشـروطه   1906اوت 5کردنـد. سـرانجام در    شدت از دادن امتیاز به ملیون مخالفت مـی  کردند.در مقابل روسها به

ین شاه یک هفته ي مجلس افتتاح شد.مظفرالد صادرشد و مشیرالدوله به صدارت رسید.پساز برگزاري انتخابات، اولین دوره

  پس از امضاي قانون اساسی درگذشت.

  ي تقسیم ایران به مناطق نفوذ قرارداد روسیه و انگلستان درباره

ي خـود را کنارنهـاده و اتفـاق مثلـث را      ترس از نفوذ آلمان باعث شد تا دول روس،انگلـیس و فرانسـه اختالفـات دیرینـه    

کـردن دول روس و   ه تفاهم دوستانه مشـهور اسـت. فرانسـه در نزدیـک    ایجادکنند. که قرارداد دوستی فرانسه و انگلیس ب

انگلیس تالش زیادي کرد و سرانجام هم موفق شد. دو ابرقدرت ایران را به سه منطقهـزي نفـوذ تقسـیم کردنـد: قسـمت      

نگلسـتان و  شمالی که از مرز قصرشیریت تا افغانستان براي روسیه بود، قسمت جنوبی از بندرعباس تـا افغانسـتان از آن ا  

طرف و از آن دولت ایران بود که دراصل براي این منظور بود که دودولت ازهم فاصله بگیرند.  عنوان بی قسمت میانی هم به

اعتبـار دانسـت و ایـران را داراي اسـتقالل تامـه       این مساله باعث ناراحتی شدید دربین مردم شد و مجلـس نیـز آنـرا بـی    

  آن بود که مانع اجراي این قرارداد شود.تر از  دانست.اما دولت ایران ضعیف

  ي دوم قرن نوزدهم روابط با دول غیرهمجوار در نیمه

  روابط ایران با دول غیرهمجوار به این شرح بود:
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ي خود سفیري را به ایران فرستاد تا هم تکلیف قرارداد بازرگانی دوکشـور   طلبانه هاي جاه ون سوم براي نقشهئناپلفرانسه: 

آورد.وي موفق شد تا با آقاخان نوري قـرارداد امضـا کنـد کـه البتـه بـا        فارس پایگاهی بدست و هم در خلیجرا تعیین کند 

مخالفت انگلیسیها روبروشد. روابط دوکشور دوستانه بود و در پایتخت دوکشور نمایندگی ایجادشد.اما آنچه روابط دوکشور 

ه قدرت نظامی نداشت و به همین جهت نتوانسـت در سیاسـت   کرد، روابط فرهنگی و معنوي بود، زیرا فرانس را نزدیک می

  ایران نقش ایفاکند.

عنـوان   درزمان امیرکبیر اولین بار بایکدیگر وارد مذاکره شد. منظور امیر این بود که آمریکا را بهي آمریکا:  ایاالت متحده

ي  کراتی ایجـاد شـد و عهدنامـه   نیروي سوم وارد سیاست ایران کنـد.دولت آمریکـا هـم اسـتقبال کـرد.بین دودولـت مـذا       

ي انگلسـتان   منظـور کـاهش سـلطه    فارس بـه  کشتیرانی و مودت امضاشد.اما از پذیرفتن تحت حمایت گرفتن جزایر خلیج

  هم آمریکا اقدام به تاسیس سفارتزخانه در تهران کرد. 1300اجتناب ورزید.درسال

ي مودت بـا آنهـا در    ان اتریشی براي دارالفنون، عهدنامهدرزمان امیرکبیر با آوردن مربیامپراتوري اتریش و مجارستان:

شـد. امـا پـس از عـزل امیرکبیـر بـه دلیـل         الوداد به ایـران داده  نفع ایران بود، چراکه حق دولت کامۀ وین امضا کرد که به

ت ایران هم سـال  خانه در تهران کرد. دول ق، اتریش اقدام به تاسیس سفارت1290بدرفتاري با آنها از ایران رفتند.در سال 

  خانه تاسیس کرد. بعد در وین سفارت

ق، سفیري براي عقد قرارداد مودت به تهـران آمـد. در   1279پس از آنکه وحدت این کشور تامین گردید، در سال ایتالیا:

  خانه ایجاد شد. ق، هم در دوکشور سفارت1293سال 

شد. بـا سـفر ناصـرالدین     و بلژیک در استانبول بسته ي مودت و تجارت بین ایران ق، اولین عهدنامه1257در سال بلژیک:

  خانه در این کشور صادر شد و متقابال آنها هم در تهران اقدام بع تاسیس سفارت کرد. شاه به اروپا، فرمان تاسیس سفارت

ي مودت بین دوکشور بسته شد ولی تاسیس سـفارت پـس از جنـگ جهـانی اول      عهدنامه 1290باآنکه در سال  سویس:

  گردید. عملی

، سـفارت ایـران در بوخارسـت    1319محض استقالل رومانی، ایران اقدام به شناسایی این دولت کـرد ودرسـال    بهرومانی:

  تاسیس شد.

امضا شد، ولی تاسیس سفارت، نیم قـرن بعـد شـکل     1858ي مودت و تجارت بین دودولت در سال  اولین عهدنامههلند:

  گرفت.
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توانست با دول  ي دوابرقدرت نمی ران از لحاظ سیاسی آنقدر ضعیف بود که بدون اجازهطور کلی در عصرناصري، دولت ای به

  دیگر رابطه برقرارکند.

  دوران اشغال نظامی ایران

  ) 1921-1908از کودتاي محمدعلی شاه تا کودتاي سوم اسفند(

  کودتاي محمدعلی شاه و ورود قواي روسیه به آذربایجان

ي خـوبی بـا مشـروطیت نداشـت و      درش به تهـران آمـد و تاجگـذاري کـرد، میانـه     محمدعلی شاه که پس از درگذشت پ

اي براي قرضه کرد. مجلـس بـا    هاي روس و انگلیس مذاکره خانه مجلسیان را در جشن تاجگذاري دعوت نکرد و از سفارت

را معرفی نکرد و نخستین وزیري  ي شاه مخالفت کرد و او را وادار به معرفی وزیران کرد.اما وي نخست این اقدام خودسرانه

وزیر مشروطه شکل گرفت.وي تصمیم داشت اتابک را انتخاب کند که توسط یک مجاهد تبریزي به  ي بدون نخست کابینه

  قتل رسید. مجلس هم ناصرالملک را برگزید.

و را داد. و ي دربار بود که خشم شاه را باعـث شـد و دسـتور بازداشـت ا     نخستین اقدام ناصرالملک، حذف بخشی از بودجه

رو بود. وي سـعی در آشـتی دادن مجلـس و     السلطنه مافی بود که شخصی میانه سپس به اروپا تبعید شد. جانشین او،نظام

نتیجه ماند. روسها نیز که حاضر به پـذیرش   وزیر بی شاه داشت، اما در سوءقصدي که به محمدعلی شاه شد، تالش نخست

تصمیم گرفتند با شاه و هارتویک و کلنل لیـاخوف، بـه عمـر مشـروطه، پایـان      حکومت قانونی در همسایگی خود نبودند، 

خواهـان را بـه قتـل     ي زیـادي از آزادي  ، لیاخوف به دستور شاه مجلس را به توپ بسـت و عـده  1908 ئنژو 23دهند.در 

بریز قیـام کردنـد و   خواهان ت ي مستبد را به دارت برگزید. در این هنگام مشروطه رسانید.محمدعلی شاه هم مشیرالسلطنه

ي شهر مقاومت نمودند و شهر به رهبري ستارخان و باقرخان از سقوط درامان ماند. روسـیه وارد عمـل    در مقابل محاصره

  شد و تبریز به دست روسها افتاد.

  خواهان و خلع محمدعلی شاه پیروزي مشروطه

السـلطنه اصـفهان را تصـرف و عـازم تهـران       ورود روسها به آذربایجان لندن را متوجه خطـر کرد.درهمـان سـال صمصـام    

ي تهران شد.این اقدامات نگرانی روس و انگلـیس را بـه همـراه     دست محمدولی خان سپهدار افتاد و روانه شد.رشت نیز به

خواهان دهد که با مخالفـت شـدید آنهـا روبـرو      داشت. در این زمام محمدعلی شاه تصمیم گرفت امتیازاتی را به مشروطه

ي کمی از یکدیگر وارد تهران شدند.نبرد بین آنها و گـارد قـزاق ادامـه داشـت تـا       رشت و اصفهان به فاصله شد.مجاهدین
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ي روسیه قرارگرفت. شوراي سـران مشـروطه وي را از سـلطنت     الحمایه اینکه لیاخوف تسلیم شد. محمدعلی شاه هم تحت

السطنه شد. دولت ایران هم  لملک رییس ایل قاجار نایباش احمدمیرزا را به شاهی نشاند و عضدا خلع و فرزند دوازده ساله

کم تهـران را تـرك کـرد و     هزار لیره به شاه مخلوع شد. پس از این توافق، قواي روسی کم متعهد به پرداخت سالی شانزده

  محمدعلی شاه هم به روسیه رفت.

  انعقاد قرارداد پتسدام بین روسیه و آلمان و نگرانی انگلستان

ي مجلس را برگـزار کردنـد.مهمترین مسـاله در     ه پس از مجازات دشمنان مشروطه، انتخابات دومین دورهرهبران مشروط

این زمان، حضور نیروهاي روسی در برخی شهرهاي شمالی بود که حاضر به ترك ایران نبودنـد. بااینکـه روسـیه دراتفـاق     

آهـن   ت منجر به قرارداد پتسدام شـد و امتیـاز راه  کرد که درنهای نظر آلمان هم کوتاهی نمی مثلث حضورداشت اما از جلب

خانقین تا خرمشهر ازآن آلمانها گردید.این خبر باعث وحشت بریتانیا شد و به ارکان اتفاق مثلث خلـل وارد کـرد. درایـن    

سمت تهران آمد ولی از قـواي مجاهـدین شکسـت خـورد. درتمـام ایـن        ه داشت و با نیرویی بهئزمان شاه سابق قصد توط

مسلح مشهور است سیاست انگلستان عبارت بـود   عمل نیاورد.این دوره که به صلح انات دولت انگلستان هیچ اقدامی بهجری

کـرد، تعیـین حکـام دسـت      هایی که از آنها حمایـت مـی   از:حمایت از رجال ایرانی طرفدار خود، به روي کار آوردن کابینه

  وب.نشانده براي ایاالت جنوبی و حمایت از صنایع نفت جن

  اقدامات اصالحی شوشتر و اولتیماتوم روسیه 

حکومت مشروطه براي سامان دادن به امور تصمیم به استخدام مستشاران خارجی گرفت.که مورگان شوستر آمریکـایی و  

همکارانش به ایران آمدند. وي نقش مهمی در سیاست ایران ایفاکرد.نخستین اقدامش، ایجاد قانونی بـراي تمرکـز درآمـد    

ت بود که درآمد ابتدا به دولت ایران و سپس به دول خارجی داده شود.روسیه نسبت به این اقدام، تهدید به تصرف گمرکا

ساعته براي خروج شوستر دادند که درغیرآنصورت، 48بخشهاي شمالی کرد. اما شوستر اهمیتی نداد.روسها هم اولتیماتوم 

شدند.دولت ایران از انگلستان کمک خواست، ولی به دلیل اتحـاد   روابط سیاسی قطع شده و سربازان روسی هم وارد ایران

ي آنها اسـتخدام   آنها، کاري ازپیش نبردند.روسها عالوه برخروج شوستر،اعالم کردند که ازاین پس مستشاران باید با اجازه

  شوند.

السلطنه وارد مذاکره  مصامنظیري آن را رد کرد. اما ص این فرمان باعث طغیان احساسات ملی شد. مجلس هم باشهامت بی

شد و قرار براین شد که شوستر از ایران خارج شود ولی سایر شروط روسها حذف شود.سپس مجلس منحـل و شوسـتر از   

  ایران خارج شد.
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  کوت انگلستانآمیز روسیه و س ي سیاست خشونت ادامه

ها وجودداشـت و کانونهـاي مقاومـت    باوجود اخراج شوستر و روي کارآمدن عامالن روسی، بازهم خشونت در سیاست روس

در شهرهاي مختلف مثل تبریز و مشهد را با اعمال وحشیانه ازبین بردند.انگلستان هم ایاالت جنوبی را اشغال کرد که این 

کردند تا به هرقیمتی که شده اتفاق  اقدامات تا شروع جنگ جهانی اول ادامه داشت. آنها دربرابر اقدامات روسها سکوت می

  ا دربرابر اتحاد مثلث آلمان و اترش و ایتالیا حفظ نماید.مثلث ر

  طرفی ایران آغاز جنگ جهانی اول و اعالم بی

پرست صرب، جنگ جهانی اول بین اتحادمثلث و اتفاق مثلث آغـاز شـد. هرچنـد     دست یک میهن با قتل ولیعهد اتریش به

هـاي آلمـان و اتـریش     ول اروپایی بود کـه از پیشـرفت  که این امر یک بهانه بود و علت اصلی آن تضاد منافع استعماري د

طرفـی   سالگی تاجگذاري کرد و دولت ایران هم بی احساس خطر کردند. سه هفته قبل از شروع جنگ، احمدشاه در هجده

وزیر شـد. در مجلـس جدیـد     طرفی بود، نخست الممالک هم که مشهور به پیروي ازسیاست بی خود را اعالم کرد. مستوفی

طرفی را  زب دموکرات و اعتدالیون حضور داشتند.دموکراتها خواهان دفاع از آلمان بودند اما اعتدالیون سیاست بیهم دو ح

ي نیروهاي متخاصم روسیه، عثمـانی و انگلـیس شـد.در شـروع      ي منازعه دانستند. هرچند که ایران صحنه به مصلحت می

اد که مورد موافقت علماي نجف گردید، اما دولت ایـران بـه آن   االسالم عثمانی فتواي جهاد علیه انگلستان را د جنگ،شیخ

اهمیتی نداد.عثمانی بخشی از غرب ایران را تصرف کرد. روسها نیز وارد ایران شـدند. عثمـانی تبریـز را هـم گرفتنـد، امـا       

تصـرف ترکـان   گرفتند. و پـس از آن دیگـر نـواحی را هـم از      روسها درشکست سختی که به آنها وارد آوردند تبریز را پس

  درآوردند.

ي محافظـت از تاسیسـات نـف جنـوب نیـرو بـه خوزسـتان واردکردنـد. انگلیسـیها           بهانـه  ازطرف جنوب هم انگلیسیها بـه 

خواستند به هرشکل ممکن از ورود قواي عثماتی به ایران و رفتن آنها به مرز افغانستان جلوگیري کنند، چراکه ممکن  می

  ا باالخره توانستند عثمانیها را عقب برانند.دست آنها بیفتد.آنه بود هند به

  تالش آلمانیها براي نفوذ در ایران

در آغاز جنگ مردم ایران تمایل به آلمان داشتند تا بتوانند شر دودولت زورگو را از ایران کم کنند. اما دولت ایران خواهان 

و ارتـش ایـران زیرنظـر قزاقهـا اداره      بـود، داشـت  طرفی بود، هرچند که این امر نیاز به ارتش منظم که ایران فاقـد آن   بی

شد.آلمانها هم با هدف اینکه ایران را همانند عثمانی که یک کشور مسلمان بود وارد جنگ کنند بـه تبلیـغ در داخـل     می
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ابتـدا  ي آنها این بـود کـه    ایران پرداختند تا بتوانند با آشوب درهند شریان حیاتی امپراتوري انگلستان را قظع کنند. نقشه

عشایر را مسلح کرده و در سراسر ایران علیه انگلیسیها و روسها آشوب ایجادکنند و پس از اخراج آنها از ایران جنگ را بـه  

  نفع خود بنمایند. 

آلمانها با پول توانستند عشایر را با خود همراه سازند و با کمک ژانـدارمري فـارس ضـربات شـدیدي بـه قـواي انگلیسـی        

دادن به فعالیت آنهـا وارد   نظر خود درآوردند. روسها هم براي خاتمه تصرف کردند و ایالت فارس را تحت زدند.شیراز را هم

اتـر و   ي اطرافیان عازم اصفهان بود تا آنجـا را پایتخـت اعـالم کنـد. امـا از طـرف فـن        ایران شدند. احمدشاه هم به توصیه

ازدست خواهد داد. درنتیجه شاه در تهران ماند و براثر فشـار   مارلینگ تهدید شد که اگر تهران را ترك کند تاج و تخت را

الممالک را برکنار و شاهزاده فرمانفرما را که مورد قبول متفقـین بـود، انتخـاب کـرد. وي وارد      دو دولت همسایه، مستوفی

جاي ژاندارمري  فزایش یابد، بهاتر و مارلینگ شد و قراردادي را امضا کرد که دارایاین موارد بود: تعداد قزاقها ا مذاکره با فن

که طرفدار آلمان بود انگلستان نیرویی به نام تفنگداران جنوب ایران (پلیس جنوب) تاسیس کنـد. متعاقـب ایـن قـرارداد     

ژاندارمري منحل و براي حفاظت از راهها نیرویی به نام امنیه تشکیل شد.از این زمان اوضاع سیاسی ایران به نفع متفقین 

  تغییر کرد.

  تشکیل دولت مهاجرین در کرمانشاه

دراین هنگام جمعی از رجال طرفدار آلمان و عثمانی از تهران مهاجرت کرده،قم را مرکز ستاد خـود قـرارداده و اقـدام بـه     

ي  ي قم و ساوه آنها را شکست دادند. و قرار براین شد تا منطقـه  ي دفاع ملی نمودند. قواي روس هم در جاده ایجاد کمیته

ایران تحت نفود انگلستان باشد و قواي روسی هم به عثمانی حمله کند. مهاجرین پـس ازشکسـت بـه کرمانشـاه     طرف  بی

السـلطنه مـافی بـود.در ایـن زمـان       ي نظـام  ت تشکیل دادند که ریاست آن برعهده نشینی کردند و یک حکومت موق عقب

  آلمانها هم به تربیت سربازان پرداختند.

عالیت به نفع انگلیسیها مورد مخالفت روسها قرارگرفترجاي خود را به محمدولی خـان سـپهدار   فرمانفرما هم که به علت ف

الدوله را که مورد حمایتشان بـود   اعظم داد.وي با آنکه مطیع متفقین بود، اما با پیشروي عثمانی تا قزوین، انگلیسیها وثوق

  وزیري رساندند. به نخست

ا از طرفداران آلمان پاك کند.ژنرال سایکس هم با حمله به تنگستان و شکستن قواي پلیس جنوبنیز توانست این مناطق ر

الدوله پلـیس جنـوب را بـه     مقاومت عشایر وارد شیراز شد و آخرین کانون مقاومت را هم خلع سالح کرد.پس از این، وثوق

فشار بـود تـا تهـران را تـرك      رسمیت شناخت. عثمانیها هم تا قزوین آمدند اما احمدشا با وجود آنکه از طرف متفقین در
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کند نپذیرفت و ترکان نیز جلوتر نیامدند.اما از سال بعد اوضاع به نفع متفقین تغییرکرد. بغدا بـه دسـت انگلـیس افتـاد و     

حکومت مهاجرین هم ازبین رفت.اما زمانی که نیروهاي روس و انگلیس در کرمانشاه بهـم پیوسـتند خبـر اسـتعفاي تـزار      

  محالل روسیه بود.قشون روس عقب نشینی کرد و این منطقه مجدد به دست عثمانی افتاد.ي اض رسید که مقدمه

  انقالب روسیه و اثرات آن در ایران

پنداشتند و رهایی  با انتشار خبر استعفاي تزار مردم ایران شادمان شده و سقوط امیراتوري روسیه را اغاز عصر جدیدي می

دچار بودند.نمایندگان مجلس هم به دوماي روسیه تبریـک گفتنـد. امـا وقتـی      دانستند که یک قرت بدانن از کابوسی می

ي جنگ با آلمان و همکاري با انگلـیس قـرارداد، ایرانیـان     پرنس لووف حکومت موقت تشکیل داد و سیاست خود را ادامه

  دچار یاس شدند.

الدولـه   اران انگلستان کشته شـدند وثـوق  ي مجازات به عمل آمد و تعدادي از طرفد با ترورهار متعددي که از طرف کمیته

ي وحدت ملـی تشـکیل داد و    استعفا داد و عالءالسلطنه که فردي معتدل طرفدار غرب بود، نخست وزیر شد.او یک کابینه

در نخستین اقدام شناسایی پلیس جنوب را پس گرفت. مقارن این احوال انقالب اکتبر روسیه به وقوع پیوست و بلشویکها 

دست گرفتند. با این خبر سپاه روس متالشی و فرمان بازگشت آنها صادر شد.انگلیسیها که از خأل نظامی شمال زمام را در

زده شدند، تصمیم گرفتند که هم کمک به بودجه قزاقها را خود پرداخت کرده و هم ستاد خود را بـه قـزوین    ایران وحشت

  منتقل کنند تا درصورت لزوم دست به اقدام بزنند.

لیتوفسک امضا شد و روسها هم با صرفنظر از  ید روس هم تصمیم به صلح با آلمان گرفت که قراردادي در برستدولت جد

زمینهاي خود و پرداخت غرامت از جنگ خارج شدند.این پیمان همچنـین ملـزم کـرد کـه خـاك ایـران از قـواي روس و        

وم درتلگراف تبریکی انعقاد این پیمان را به احمدشاه عثمانی تخلیه شود و استقالل ایران را محترم شمارند. قیصرویلهلم د

  اطالع داد و پس از آن سربازان روسی ایران را ترك کردند.

انگلیسیها در مقابل فروپاشی خطوط دفاعی روسها تصمیم به تقویت اهالی قفقاز گرفتـه و همچنینـی نیرویـی بـه سـمت      

طـور خالصـه    بـه  نشـینی کنـد.   ان مجبور شد به تهـران عقـب  خ شمال ایران فرستاد که دربرابر مقاومت قوي میرزاکوچک

توان گفت که انگلیسیه به دنبال میراث تزاري بوده تا آنچه را که تزارها طی قرون متمادي با ظلم و ستم بدست آورده  می

ن هـم  دراطراف اتحـاد شـوروي ایجادنماینـد. پـس از آ    » کمربند بهداشتی«یکباره مالک شوند در عین حال یک  بودند به
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ویلهلم دوم به دلیل اغتشاشات داخلی استعفا داد و حکومت جدید هم تقاضاي ترك مخاصمه کرد و جنگ جهانی اول بـه  

  پایان رسید، اما درایران در این تاریخ جنگ تمام نشد.

  نخستین تماسهاي دولت شوروي با ایران

یران را لغو کرد و دستور خروج نیروهاي ارتشی را ي امتیازات روسیه تزاري در مورد ا لنین رهبر دولت جدید شوروي کلیه

قفقاز از این امر سرباززد و همکاري خود را با حکومـت   ي جبهه داد، اما درعمل خروج آنها با مشکل روبرو شد، زیرا فرمانده

طی نبود که ضدانقالبی ماوراي قفقاز اعالم کرد. از طرف شوروي هم سفیرمختار به تهران فرستاده شد ولی تهران در شرای

  ي بلشویکها مذاکره کند. بتواند با نماینده

السلطنه بود کاپیتوالسیون را لغو کرد. ایـن تصـویبنامه کـه بـه بـرج اسـد        دراین زمان که حکومت ایران در دست صمصام

مشهور است جنجال بزرگی ایجاد کرد.سفارت انگلیس از قبول آن خودداري کرد و پیشـنهاد داد تـا پایـان جنـگ پلـیس      

جنوب را به رسمیت بشناسد. اما دولت ایران پلیس جنوب را یک نیروي خارجی و تهدید علیـه اسـتقالل کشـور دانسـت.     

هاي  الدوله شد تا بتواند نقشه گیري وي و به قدرت رسیدن مجدد وثوق السلطنه باعث کناره ي صمصمام این پاسخ شجاعانه

  جدید انگلستان را اجرا کند.

ي امتیـازات   فکر تجدید روابط با ایران افتاد و سفیري را به ایران فرستاد که درآن الغـاي کلیـه   شوروي به 1919در سال 

الدوله نه تنها او را نپذیرفت بلکه با موافقت ضمنی او، قزاقهـا کولومیتسـف سـفیر شـوروي را      اما وثوق تزاري ذکرشده بود.

  بط دوکشور قطع شد.تیرباران کردند که خشم زمامداران بلشویک را برانگیخت و روا

  تقاضاهاي ایران از کنفرانس صلح ورساي 

محض اینکه کنفرانس صلح در ورسـاي تشـکیل شـد تصـمیم      دولت ایران که در جنگ دچار خسارات فراوانی شده بود، به

ه شـدند.  هاي خود را اعالم نماید.مشاورالممالک انصاري همراه با فروغی عـازم فرانسـ   گرفت نمایندگانی را اعزام و خواسته

طرف بوده و در جنگ شرکت عملی نداشته تا بتواند در کنفرانس شرکت کنـد بـا    دولت انگلستان هم چون ایران رسما بی

پذیرفتن هیات ایرانی مخالفت کرد. هیات نمایندگی آمریکا که متوجه حقانیت ایران شده بود تالش زیادي کرد تـا ایـران   

اي بـراي اطـالع    عقیـده نشـدند.هیات ایرانـی هـم تقاضـاهاي خـود را درجـزوه        پذیرفته شود ولیانگلیسیها حاضر به تغییر

نمایندگان در کنفرانی منتشرکرد که شامل سه بخش سیاسی اقتصادي و قضایی بود. مهمترین بخش سیاسی لغو قرارداد 

الغـاي  و استرداد مناطق اشغال شده بـود. در بخـش اقتصـادي ایـران تقاضـاي غرامـت کـرد و در بخـش قضـایی           1907
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کاپیتوالسیون را مطرح نمود. در ثر مخالف انگلستان به تقاضاهاي دولت ایران ترتیب اثر داده نشـد و علـت ایـن مخالفـت     

  رفت. ي استقالل ایران به شمار می ي خاتمه الدوله بسته شده بود و به منزله قرارداد صلحی بود که با وثوق

  کاکس-الدوله قرارداد وثوق

ن فاتح اصلی جنگ جهانی بود، با سقوط دولت تزاري دیگر رقیبی نداشت. به همین جهت لردکـرزن  دراین هنگام انگلستا

هاي وسیعی براي تسلط بر آسـیا داشـت. ایـن     ي انگلیس که مظهر سیاست استعماري آن دولت بود نقشه وزیرامورخارجه

ربایجـان پرداخت.سـپس بـا    دولت ابتدا به تقویت دوتهاي ضدکمونیسـتی منطقـه همچـون دولـت جمهـوري مسـاوات آذ      

الحمایگی داشت که به موجب آن  اردادي شده که شباهت بسیاري به تحتطور محرمانه وارد مذاکره براي قر الدوله به وثوق

گرفـت و انگلسـتان متعهـد بـه      نظارت بر تشکیالت مالی و نظامی ایران منحصرا در دسـت مستشـاران انگلیسـی قرارمـی    

  شد. مان جنگ میپرداخت قرضه و جبران خسارت ز

انگلیسیها بالفاصله پس از امضاي قرارداد و قبل از تصویب مجلس اجراي آن را شروع کردند خبر این قـرارداد طوفـانی از   

پرستان ایجادکرد.دول فرانسه و آمریکا هم از ایـران حمایـت کردنـد دولـت آمریکـا بـراي        خشم را درمیان ملیون و میهن

اش در خاورمیانه دست کشید. اقدامات این دودولت باعث شد دربین ایرانیان محبوبیت  نهنخستین بار از سیاست انزواطلبا

  زیادي پیداکنند.

  مسافرت احمدشاه به اروپا

) ، احمدشاه عازم اروپا شد.ابتدا به استانبوا رفـت و مـورد اسـتقبال    1919کاکس(-الدوله دوروز بعد از امضاي قرارداد وثوق

سلطان عثمانی قرارگرفت و مدتی براي دیدار پدرش دراین شهر ماند. سـپس بـه پـاریس    الدین، آخرین  محمدششم وحید

اي را  رفت و رییس جمهور فرانسه مخالفت خود را از آن قرارداد اعالم کرد.به دنبال ایـن مالقـات سـفارت ایـران اعالمیـه     

متذکرشد. پس از این ماجرا شاه ایران به و مخالفت مردم ایران را  1919منتشر و مظلومیت دولت ایران را در برابر قراداد 

انگلستان رفت و جورج پنجم شخصاّ از او استقبال کـرد. امـا احمدشـاه حاضـر نشـد سـخنی در مـورد قـرارداد بگویـد و          

ي انقراض قاجاریـه فـراهم خواهدشـد. ولـی      انگلیسیها حتی پیغام دادند که درصورت عدم اظهار موافقت با قرارداد، زمینه

الدوله براي اجراي قرارداد سعی کرد کـه شـاه را بیشـتر در اروپـا      اه اعتنایی نکرد و به پاریس بازگشت. وثوقبازهم احمدش

  نگهدارد، اما سرانجام احمدشاه درمیان استقبال فراوان مردم که از مقاومت او آگاه شده بودند به تهران بازگشت.
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  تصرف قفقاز به دست ارتش سرخ و تجاوز به گیالن

ي باکو به انزلی فرارکردند و چاههاي نفت که براي انگلیسیها ارزش  کمونیستهاي قفقاز قواي انگلیسی از منطقه با پیروزي

فراوان داشت به دست شورویها افتاد. سپس نیروي شوروي وارد انزلی شد و پس از آن رشت را هـم تصـرف کـرد و مـورد     

محض قلع و قمع عناصر ضدانقالبی ایـران   م اعالم کرد بهاستقبال طرفداران میرزاکوچک خان قرارگرفت. دولت شوروي ه

ي ملل شکایت کرد.دولت ایران که چهارماه قبل به عضویت  را ترك خواهدکرد. اما دولت ایران که قانه نشده بود به جامعه

ي  ي در جامعـه این جامعه درآمده بود، با تشویق انگلستان که از بنیانگزاران بود علیه شوروي شکایت کرد. با آنکـه شـورو  

ملل عضویت نداشت ولی به لندن اطالع داد که اگر ایران شکایت خود را پس گیـرد ارتـش خـود را از گـیالن فراخواهـد      

عمـل   ي ایران و خودداري از تقویت شورشـیان بـه   ي ایران هم اظهار داشت تا شوروي اقدام جدي در تخلیه خواند.نماینده

دبود. در این زمـان هـم خبـر رسـید کـه قـراردادي بـین ارتـش سـرخ در گـیالن و           نیاورد مواقفت با آنها غیرمقدور خواه

میرزاکوچک خان امضاشده و درمورد تاسیس جمهوري شوروي گیالن توافق کردند کـه ایـن خبـر باعـث نگرانـی شـدید       

  زمامداران ایران شد.

  توافق انگلستان و شوروي درمورد ایران

ي انگلسـتان را بـرهم زد و    طلبانـه  هـاي جـاه   هایی که بدست آوردند، نقشه قیتهاي شورویها در شمال ایران و موف فعالیت

سیاستمداران انگلیسی هم شروع به مخالفت با سیاستهاي امپریالیستی دولت کردند. دربرابر این موج مخالفت و همچنین 

بـور بـه تعـدیل سیاسـتهاي     شد، انگلستان مج تهدیدي که از طرف ارتش سرخ ایران، افغانستان و درنتیجه هند تهدید می

ي امیـد   الدولـه پیرنیـا کـه مایـه     الدوله بود و به جاي او، مشیر ي وثوق ي این تعدیل، سقوط کابینه خود شد.نخستین نشانه

میهن پرستان بود انتخاب شد.در این زمان اوضاع ایران اسفناك بود، گیالن در دست طرفداران میرزاکوچک خان بـود، در  

ي کشـور هـم دردسـت قـواي انگلیسـی       ه نام قیام تشکیل و نام ایالت را آزادیسـتان نهادنـد و بقیـه   آذربایجان جمعیتی ب

الدوله تصمیم به مذاکره با شوروي گرفت که از طرف انگلستان مخالفتی با آن نشـد. طبـق ایـن     بود.درهمین هنگام مشیر

ه و تمامیت ارضی ایران را محترم شمارد و مذاکرات قرارشد که شوروي از تبلیغات کمونیستی و ضدانگلیسی دست برداشت

انگلستان هم از تقویت عناصر ضدانقالب در قفقاز و ترکستان خودداري کند و هردوکشور در کوتاهترین زمان خاك ایـران  

  را تخلیه کنند.
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  مقدمات کودتاي سوم اسفند

شـد   قزاق را که توسط افسران روس اداره مـی  الدوله اعالم کردند که دیویزیون ژنرال آیرونساید و نورمان انگلیسی به مشیر 

مشیرالدوله مخالفت کرد و آنها هم کمک خود به قزاقها را قطع کردند و درنتیجه قواي قـزاق از  به انگلیسیها تحویل دهد. 

ا ي گیالن عقب نشینی کرد.این امر باعث استعفاي مشیرالدوله شد.لردکرزن هم سیاسـت او را ابلهانـه خوانـده و او ر    جبهه

تحقیرکرد.دولت جدید را سردار منصور مشهور به سپهدار رشتی تشکیل داد و فرماندهی دیویزیون قزاق را به یـک ایرانـی   

الدوله منترل  واگذار کرد.این اقدام باعث شد تا انگلیسیها تصمیم به یک اقدام جدي گرفتند. درواقع پس از استعفاي وثوق

را بـا شـرکت مسـلمانان    » ي شـرق  ي ملل سـتمدیده  کنگره«بود.وقتی شورویها اوضاع ایران ازدست انگلیسیها خارج شده 

شـد،   روسیه، ترکیه، ایران، افغانستان، هند و چین برگزار کرده و درآن علیه امپریالیسم انگلیس اعالن جهـاد عمـومی داده  

  زمامداران لندن احساس خطر کردند.

بـه   1921از ایران دارد.بخشی از نیروهاي قـزاق هـم در ژانویـه    دولت انگلیس هم اعالم کرد که قصد خروج نیروهایش را 

ي قزاقها و سیدضیاالدین طباطبایی وارد مذاکره شد و قرار براین شد  قزوین رسیدند. آیرونساید با رضاخان میرپنج فرمانده

ورد حملـه قرارنـداده و   تا قواي قزاق به تهران حمله کرده و کودتا نمایند مشروط براینکه قزاقهـا سـربازان انگلیسـی را مـ    

شـود، خـودداري کنند.انتشـار     مرج و رشد عقاید کمونیستی می و همچنین کودتاچیان ازبرانداختن احمدشاه که باعث هرج

ي سردار همایون با رضـاخان شـدند کـه رضـاخان زیربـار       این خبر باعث هراس احمدشاه و وزیران شد و خواستار مذاکره

ي سـپهدار سـاقط شـد.     تهران شد. قواي تهران هم مقاومـت چنـدانی نکـرده و کابینـه    وارد  1299نرفت و در سوم اسفند

وزیري سیدضیا را امضاکرد و رضاخان هم بـا لقـب    احمدشاه که درمقابل عمل انجام گرفته قرارگرفت، ناچار فرمان نخست

اي مشـروطه زمـام امـور را    سردارسپه به ریاست دیویزیون قزاق رسید. سیدضیا اقدامات شدیدي علیه کسامی که از ابتـد 

  نشان داد. 1919دردست داشتند زد و تمایل خود را به الغاي قرارداد 

  قرارداد مودت بین ایران و شوروي

آوري  ورزیدند. از شروط ایرانیان جمع هاي انگلستان درمورد ایران تعلل می شورویها در امضاي قرارداد مودت به علت نقشه

نها مبادرت به این عمل کردند ولی بعد از گذشت مدتی مشاهده کردند که قواي انگلسـتان  سالح از اهالی گیالن بود که آ

ي قواي خود را مشروط به خـروج نگلیسـیها کردنـد.     ایران را ترك نکرده، مجدد قواي خود را درانزلی پیاده کرده و تخلیه

ي امتیازهاي دوران تزاري و قروض  ن کلیهاسفند قرارداد مودت بین ایران و شوروي امضاشد. که به موجب آ7سرانجام در 
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شد، جزایر آشوراده مسترد و ایران حق بحرپیمایی آزاد در دریاي خزر را پیداکرد. درمقابل ایران متعهد شـد   ایران بخشیده

هـد  امتیازاتی را که شوروي به ایران واگذارکرده به دولت ثالثی ندهد و خاك خود را پایگاهی براي حمله به شوروي قرارند

باشد راساّ قشون وارد ایران کرده نیروهاي مزبور را ازبین برد. پـس از ایـن قـرارداد سـفارت      و اال دولت شوروي حق داشته

  روسیه دراختیار دولت شوروي قرارگرفت و آنها هم نخستین وزیرمختار خود را به ایران فرستادند.

  

  ي خاك ایران از قواي بیگانه و تخلیه 1919الغاي قرارداد 

اثر وجودي خـود را از دسـت داد و زمانیکـه دولـت جدیـد خواهـان الغـاي آن شـد،          1919ي کودتا قرارداد پس از حادثه

آوریل هـم   16انگلستان آنرا با حسن قبول پذیرفت. سیدضیا این خبر را با تبلیغات فراوان به گوش ملت رساند. در تاریخ 

پس از آنهم پلیس جنوب منحل شد. اما شورویها نه تنهـا ایـران   ي قشون انگلستان درسراسر کشور پخش شد.  خبر تخلیه

هـم   1300مهـر 23را ترك نکردند بلکه به تعداد قشون خود افزودند. اما پس از مذاکرات آنها هم انزلی را ترك کردند. در 

  سردارسپه با ورود به رشت و انزلی به عمر جمهوري شوروي گیالن پایان داد.

امـور داخلـی ایـران     1917الطوایفی برپا بود. تـا سـال    صورت موهوم درآمده و بساط ملوك ان بهدراین دوران استقالل ایر

برقرار بود. پـس از انقـالب اکتبـر روسـیه و     » ي مشترك اداره«شد و یک نوع رژیم  هاي بیگانه اداره می خانه بدست سفارت

طوریکه  شدند به در کشورهاي بیگانه تعطیل می پایان جنگ، به دلیل وضع نابسامان مالی کشور، نمایندگان سیاسی ایران

فقط در استانبول سفارت کبري وجودداشت و نه سفارت هم در دیگر شهرها فعالیت داشتند. درحالیکـه روس و انگلـیس   

نامـه درمـورد    موافقت 32هاي متعددي داشتند. مهمتر آنکه دولت ایران تا قبل از انقالب اکتبر،مجموعاّ  در ایران نمایندگی

امتیـاز سـهم آلمـان    6امتیاز سهم انگلستان و  14امتیاز سهم روسیه، 12واگذاري امتیاز به دول بیگانه امضا کرده بود که 

  بود.

  دوران پهلوي

  ) 1945-1921از زمامداري سردارسپه تا پایان جنگ دوم جهانی(

  مساعی ایران دراعطاي امتیاز نفت شمال به آمریکاییها

سـقوط کـرد و    1300خـرداد  3ي سیاه مشهور است در اثر تندرویهایی کـه کـرده بـود در     هحکومت سیدضیا که به کابین

السلطنه داد. از این تاریخ رضاخان مردقوي ایـران شـد و درمـدت دوسـال      مجبور به ترك ایران شد و جاي خود را به قوام



   اریخ دیپلماسی وروابط خارجی ایرانت «91»
 
 
 

نیروهـاي قـزاق، ژانـدارمري و بریگـارد     رفت. سردار سپه بـا ادغـام    شمار می ونیم که وزیرجنگ بود زمامدار واقعی ایران به

مرکزي، ارتش جدید را تشکیل داد که به کمک آن توانست امنیت داخلی را فراهم کند و قدرت مرکزي را تحکیم نمایـد.  

السلطنه بـراي ایجـاد منبـع درآمـد بـراي       افتتاح شد، قوام 1300وقتی مجلس چهارم پس از شش سال فترت در اول تیر 

طـرف افتـاد. چـون درآن موقـع آمریکاییهـا درایـران        نفت شمال و اعطاي امتیاز آن به یک دولت بـی  فکر ذخایر دولت به

مدت پنجاه  محبوب بودند قوام مذاکراتی را باشرکت استاندارداویل آمریکا آغاز کرد و به نتیجه رسید و قرارشد امتیاز آن به

د. اما با انتشار این خبر دوهمسایه اعتـراض شـدیدي   سرعت آن را تصویب کر سال به این شرکت داده شود. مجلس هم به

کردند. روسها به این دالیل که اعطاي امتیاز درجوار سرحدات آنها بدون موافقت آنها ممکن نیست و همچنین این امتیـاز  

خوشـتاریا   تواند آنرا واگذار نماید. انگلستان هم مدعی شـدند  ي روس داده شده و ایران نمی الدوله به یک تبعه توسط وثوق

ي روس امتیاز خود را به آنها واگذار کرده و ایران حق واگذاري ندارد. دولت ایران هم اعالم کرد که مجلس آن زمـان   تبعه

  باشد. آن را تصویب نکرده که شوروي بخواهد آن را ملغی کند و اعطاي آن از حقوق مسلم حاکمیت ایران می

شد، شروع به فعالیت کرد و رسـماّ   اش می که باعث پایان دادن به انحصار نفتیاز طرف دیگر انگلستان هم علیه این امتیاز 

السلطنه خواهان اسـتفاده از   حال قوام اعتراض خود را به آمریکا اعالم کرد. شرکت استاندارد هم خود را کنار کشید. درعین

از شوستر داشـتند خواسـتار اسـتخدام     ي خوبی مستشاران آمریکایی براي اصالح اوضاع مالی بود و ایرانیان هم که خاطره

مجدد او شدند که دولت آمریکا نپذیرفت و به جاي آن دکتر میلسپو و همراهانش را به ایران فرستاد. این اقدام با مخالفت 

اي نداشت و همین مسـاله   ي ایران را نمود. درحالیکه ایران بودجه هاي معوقه انگلستان روبرو شد و تقاضاي پرداخت بدهی

هاي آمریکایی را ترغیـب بـه    وي براي آنکه شرکت الممالک به جاي او انتخاب شد. السلطنه و مستوفی ث استعفاي قوامباع

» قانون امتیاز نفت شمال به یک شرکت معتبـر مسـتق آمریکـایی   «صورت  واگذاري امتیاز نفت شمال کند آنرا اصالح و به

قرارداد بست. اما کنسولیار سـفارت آمریکـا کـه بـراي دیـدن       درآورد و به تصویب مجلس رساند. سپس با شرکت سینکلر

شد و شرکت سینکلر هـم بـا اعـالم اینکـه      بود، به تحریک عمال انگلیسی کشته اي در یک سقاخانه بدان محل رفته معجزه

  کرد. تامین جانی ندارند ایران را ترك

  ي قاجاریه و تغییر سلطنت مقدمات خلع سلسله

کـرد فرانسـه    دنبال پشـتیبان جدیـدي بـود و تصـور مـی      براي باردوم به اروپا سفرکرد. وي بهاحمدشاه  1300بهمن 4در 

تخت یاري کند. بدین سبب با میلران رییس جمهمـر فرانسـه وارد مـذاکره شـد ولـی فرانسـه        و تواند او را در حفظ تاج می
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الممالک بود. وي درصدد برآمد تـا   وفیدرموقعیتی نبود تا در ایران نفوذ کند. بازگشت وي مصادف با تشکیل حکومت مست

گیري دولت شوروري ایـن اقـدام تـوفیقی     دلیل سخت زاده را به مسکو بفرستد، ولی به براي بهبود مناسبات با شوروي تقی

نیافت. درعین حال شورویها عالوه بر تبلیغ علیه انکلستان از حزب کمونیست ایران که فعالیت زیرزمینی داشـت حمایـت   

وزیـر   پیرنیـا نخسـت   الممالک شد و در مدت کوتاهی که مشیرالدوله این جریانات باعث سقوط حکومت مستوفیکردند.  می

  شود قدرت سردارسپه افزایش یافت و گروهی از نمایندگان هم از حامیام وي شدند. این امر استعفاي پیرنیا را باعث شد.

هـاي متعـددي را بـه اشـغالگران وارد      یـام کـرد و شکسـت   پاشـا در آنـاتولی ق   کمـال  در این زمان در ترکیه ژنرال مصطفی

ي مردم از او شد. مجلس کبیر ترکیه که در آنکارا پایتخت جدیـد آن کشـور تشـکیل     آورد.درنتیجه باعث طرفداري قاطبه

شد، وحیدالدین را از سلطنت خلع کرد و دولت ترکیه بساط خالفت را برچید و تاسیس جمهوري ترکیـه را اعـالم نمـود.    

وزیـر کـرد و خـود راهـی اروپـا شـد و امـور         ن حوادث واکنش مستقیمی در ایران داشت. احمدشاه سردارسپه را نخستای

سلطنت را به برادرش محمدحسن میرزا واگذار کرد. سردارسپه هم به پیروي از ترکها تصمیم به الغاي سلطنت و تاسـیس  

  جال روبرو شدو انصراف خود را از تغییر رژیم اعالم کرد.اي از روحانیون و ر رژیم جمهوري افتاد، ولی با مالفت عده

ئودالیسـم بـه   ي ایـران را از ف  از این زمان دولت شوروي از در دوستی با سردارسپه درآمد. آنها معتقد بودند که وي جامعه

شـد و بـین    تـه دهد. درنتیجه قرارداهاي بازرگانی ازسر گرف بورژوازي که یک مرحله به سوسیالیسم نزدیکتر است سوق می

الوداد برقرارگردید. سپس سردارسپه تصمیم گرفت شیخ خزعـل را کـه حکومـت خوزسـتان را      دودولت حقوق دولت کاملۀ

نام قیـام سـعادت بـه طرفـداري از      اي به ي انگلستان بود ازمیان بردارد. شیخ درابتدا کمیته الحمایه دراختیار داشت و تحت

انگلیسیها حمایت خـود را از او برداشـتند رضـاخان توانسـت سراسـر خوزسـتان را       احمدشاه تاسیس کرد. اما پس از آنکه 

مجلس شوراي ملی، مقام فرماندهی کل قوا را از احمدشاه سلب و به سردارسپه تفـویض   1925فوریه  14تصرف کند. در 

تان اولین دولنی بـود  شد. انگلس ي قاجار تصویب و حکومت موفقت به سردارسپه داده هم خلع سلسله 1304آبان 9کرد. در

  رسمیت شناخت. که رژیم جدید را مشروط به حفظ تعهدات موجود به

بود، ضمن تغییر چند اصل از قانون اساسی پادشـاهی را بـه    مجلس موسسان که براي تعییت تکلیف سلطنت تشکیل شده

سـال از   سـان هنـوز بیسـت    پهلوي تاجگذاري کـرد. بئـین   به نام رضاشاه1305اردیبهشت 4رضاخان تفویض نمود و او در 

  بود که باردیگر حکومت مطلقه در ایران برپا گردید. استقرار مشروطه نگذشته
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  الغاي بعضی ار امتیازات بیگانگان 

بود مانعی براي لغو برخـی امتیـازات    دراین هنگام انگلسیها که خیالشان بابت یک حکومت قوي ضدکمونیست راحت شده

کـار   ) بـه 3) شرایط الغاي کاپیتوالسیون را فراهم کرد،2) پلیس جنوب را منحل کرد، 1:همین جهت رژیم جدید ندیدند. به

هـاي گمرکـی کـه     ي عهدنامـه  ) کلیـه 4کردند، ازجمله میلسپو پایـان داد،   هاي دولتی فعالیت می بیگانگانی که در دستگاه

شاهی سلب شد و بانک ملی اقدام بـه  ) حق انحصاري نشر اسکناس از بانک 5کرد ملغی شد،  استقالل ایران را محدود می

  هاي جدید کرد. نشر اسکناس

  خود گیرد. ي ناسیونالیستی به ظاهر جنبه این اقدامات موجب شد رژیم دیکتاتوري به

  بحران در روابط ایران و شوروي

وجـود   اي ي شـیالت اخـتالف عمـده    درابتداي سلطنت رضاشاه روابط ایران با شوروي بسیارحسنه بـود و بـه جـز مسـاله     

ي روس داده شد و دولت شوروي هم پس از انقالب اکتبر اقدام  نداشت.در زمان ناصرالدین شام امتیاز شیالت به یک تبعه

ي آن، دولت ایران رسماّ الغی آنرا اعالم نمود که دولت شوروي نپذیرفت. موضـوع   محض خاتمه ي آن کرد. اما به به مصادره

نفـع صـاحبان امتیـاز     وزیر وقت گذاشته شد و او هم راي به ي فروغی نخست عهده به حکمیت ارجاع شد که ریاست آن به

داد. اما مجلس آنرا تصویب نکرد و درنتیجه روابط دوکشور تیره شد. شوروي از ورود کاال به ایران جلـوگیري کـرد و ضـرر    

ي جاسوسـی در   شـف یـک شـبکه   علـت ک  زیادي را به مردم شمال واردآورد. دراین زمان روابط بین شوروي و انگلستان به

لندن قطع گردید. روسها همینکه دیدند دستشان از اعتبارات انگلیسی کوتاه شده، به ایران روي خوش نشان دادند و یـک  

  ي مسکو شد. هیات ایرانی روانه

ایرانـی  ) درمورد شیالت یک شرکت مختلط ایران و شوروي به ریاست یک 1مذاکرات منجر به انعقاد چند قرارداد گردید: 

کرد از عملیـات تجاوزکارانـه    طرفی بین دودولت امضا شد که طرفین ملزم به می ) یک قرارداد امنیت و بی2تشکیل شود. 

) یک قرارداد بازرگانی بـراي ورود کاالهـاي ایرانـی بـه شـوروي امضـا شـد. پـس از آن بنـدرانزلی بـه           3خودداري کنند. 

  بندرپهلوي تغییر نام داد. 

داکرات شورویها بازهم دست از تقویت عناصر کمونیست ایرانی برنداشتند. دولت ایران هم طبق قانونی که اما پس از این م

هاي سنگین محکوم کـرد. پـس از    مجلس تصویب کرد فعالیت طرفداران مرام اشتراکی را ممنوع و متخلفین را به مجازات
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و دولت انحصار تجارت خارجی را خود دردست گرفـت. امـا   این واقعه، اتاق بازرگانی ایران تجارت با شوروي را تحریم کرد 

  پس از مدتی لغو شده و روابط دوکشور ازسر گزفته شد.

  الغاي امتیاز دارسی و اختالف با انگلستان  

اعالم کرد که سهم ایران به یک چهارم تقلیـل یافتـه اسـت.این امـر اعتـراض       1932شرکت نفت ایران و انگلیس در سال 

ه داشت، ولی شرکت نفت زیربار نرفت و رضاشاه هم در حضـور هیـات وزیـران امتیـاز نفـت را دربخـاري       دولت را به همرا

سـازي در پرداخـت    انداخت و به مزیرانش دستورداد امتیاز را ملغی کنند. توضیح آنکه دراین مدت هم شرکت بـا حسـاب  

بودند. اقدام دولـت   ا خواستار تجدید امتیاز شدهکرد. از ابتداي سلطنت رضاشاه هم انگلیسیه سهم ایران اشکاالتی ایجاد می

ي  ایران در لغو قرارداد دارسی بحران بزرگی را در روابط با انگلستان به وجودآورد. آنها ایران را تهدیـد کـرده و در جامعـه   

اکبر داور را  ي ملل هم از دوطرف خواست نمایندگان خود را بفرستند.ایران نیز علی ملل هم از ایران شکایت کردند. جامعه

به نمایندگی خود برگزید و انگلستان هم سرجان سـایمون را فرسـتاد. پـس از بررسـی نظـرات طـرفین قرارشـد تـا آنهـا          

  حلی بیابند. ي بعدي راه طور مستقیم مذاکره کنند و تا جلسه بایکدیگر به

ستخراج یاري دهند. ولی درآخرین لحظـات  طرفین بایکدیگر وارد مذاکره شده و درابتدا قرارشد که ایرانیان را هم در امر ا

ي  ي تمدید را مطرح کردند که رضاشاه هم پذیرفت و براي شصت سال دیگر آن را تمدیدکرد.به این ترتیـب مسـاله   مساله

  نفت تا مدتی خاتمه یافت ولی روابط دوکشور روبه سردي رفت که تا پایان حکومت رضاشاه ادامه داشت.

  ري خاورمیانه (پیمان سعدآباد) ي عدم تعرض و همکا عهدنامه

هاي عداز جنگ جهانی انگاستان درسراسر خاورمیانه نفـوذ داشـت و عـراق و فلسـطین را تحـت قیمومیـت خـود         درسال 

همـین جهـت    گرفت. بنابراین درصدد بود بین کشورهاي منطقه یک پیمان دفاعی منعقد کند تا از نفوذ روسیه بکاهد. بـه 

  فراهم کرد. جریاناتی که منجربه انعقاد پیمان شد بدین شرح بود:مقدمات پیمان سعداباد را 

ي صـلح بـین دوکشـور     دنبال چهارمین جنگ افغان و انگلیس، و پایداري افغانهـا بـراي اسـتقالل معاهـده     بهافغانستان: 

دتی بـازهم  رسـمیت یافـت. امـا پـس از مـ      الحمایگی انگلستان خارج شد. ایران هم آن را بـه  امضاشد و این کشور از تحت

کـرد بـازهم    دلیل اصالحات غربی در افغانستان روي داد. دولت ایران که تحوالت این کشور را دنبال می درگیري داخلی به

ي  ي سـفارت کبـري ارتقـا داد. اختالفـات مـرزي در ناحیـه       رسمیت شناخت و سفارت خود را به درجـه  دولت بعدي را به

  .فصل شد و بلوچستان هم با حکمیت ترکیه حل
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محض اینکه جنـگ جهـانی پایـان یافـت، فرانسـه و       هاي انگلستان براي اعطاي استقالل به اعراب، به : علیرغم وعدهعراق

انگلستان متصرفات عثمانی در خاورمیانه را بین خود تقسیم کردند. سوریه و لبنان بـه فرانسـه و عـراق و مـاوراءاردن بـه      

دنبال داشت. اغتشاشاتی در عراق به رهبري روحـانیون شـکل گرفـت.     ا بهانگلیس رسید. این امر نارضایتی شدید اعراب ر

پس از مدتی توسط انگلستان ملک فیصل به سلطنت عراق رسید. پادشاه عراق به ایران هیات حسن نیت فرستاد و ایـران  

اسـتقالل عـراق    دولت انگلستان به قیمومیت خود پایـان داد و بـا   1932هم اقدام به تاسیس سفارت کرد. درابتداي سال 

العرب بود که هردودولت خواهان حاکمیت بـر   ي مهم در روابط ایران و عراق موضوع کشتیرانی در شط موافقت کرد. مساله

ي ملـل شـکایت کـرد.     آن بودند. دولت عراق براي جلوگیري از اعمال حاکمیت ایران بـا پشـتیبانی انگلسـتان بـه جامعـه     

العرب به استثناي آبهاي  ن ایران و عراق به امضا رسید و حق کشتیرانی در سراسر شطسرانجام با اصرار انگلستان پیمان بی

  مقابل خرمشهر و آبادان به دولت عراق واگذارشد.

هاي داخلی در این کشور، سرانجام عبدالعزیز ابن سعود توانسـت سـایر رقبـا را     پس از یکسري جنگعربستان سعودي: 

آنکه سلطنت فیصل را بر عراق بشناسـد، وي   کشور اعالم نماید.انگلستان هم مشروط به در و خود را پادشاه این ازمیدان به

  ي مودت بین دوکشور منعقد شد. را پذیرفت. پادشاه جدید سفیري به ایران فرستاد و عهدنامه

ود ي خـ  الحمایـه  پس از اعالم جنگ عثمانی علیه انگلستان در جنگ جهـانی اول، دولـت انگلسـتان مصـر را تحـت     مصر: 

انگلستان مصـر  1922ي خود را براي استقالل شروع کردند.در سال  پیستان مصري مبارزه قرارداد. اما با پایان جنگ میهن

ز، حفـظ منـافع خارجیـان و دفـاع از مصـر را بـراي خـود محفـوظ         ئرسمیت شناخت ولی حق نگهـداري کانـال سـو    را به

  ي مودت بین دوکشور منعقد شد. شناخته و عهدنامه داشت.دولت ایران هم این کشور بزرگ اسالمی را به رسمیت

اهللا مجید و یک شمشیر مرصع براي مصطفی کمال فرسـتاد و   محض اعالم جمهوریت ترکیه، سدارسپه یک کالم بهترکیه: 

ي دوستی دوکشور بود. سپس بین آنها نیز قرارداد مودت منعقد شد.اما حوادث مریـز و سـرکوبی کردهـاي     این امر مقدمه

تصور اینکه یک ستون از ارتش آنها دست کردها وقامات ایرانی است، سفیر  شین باعث وقفه در مذاکرات شد. ترکها بهمرزن

شد. مسافرت رسمی رضاشـاه   خود را احضار کردند ولی بعد از توضیحات دولت ایران بحران برطرف و مذاکرات ازسر گرفته

 1937ئـن  د و توافق کامل در سیاست خارجی بدست آوردنـد. در ژو به ترکیه دوران جدیدي را در روابط دوکشور آغاز کر

عمـل آمـد پیمـام عـدم      نمایندگان ترکیه، عراق و افغانستان در ایران حضوریافته و پس از مذاکراتی که با مقامات ایران به

نظر چهارکشور  تعرض و دوستی بین چهارکشور را که به سعدآباد مشهور است امضاکردند. مفاد این پیمان درمورد وحدت
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در سیاست عمومی و حمایت متقابل درصورت بروز خطر نسبت به یکی از کشورهاي عضو بود. آنها متعهد به عدم دخالت 

هایی که اخالل در صلح بوجود میآورند جلـوگیري نماینـد. هرچنـد کـه پـس از       درامورد یگدیگر شده و از تشکیل انجمن

بیهـودگی آن را ثابـت    1320سابقه دانسته ولی حوادث شهریور  رق زمین بیامضاي پیمان رضاشاه در نطقی آن را در مش

  کرد.

  قطع روابط سیاسی با فرانسه و آمریکا

در دوران رضاشاه دو حادثه منجر به قطع روابط سیاسی ایران بـا دول فرانسـه و آمریکـا شـد. علـت اصـلی ایـن حـوادث         

اي  آمد. با انشار خبري در روزنامـه  حساب می مجري انگلستان به مخالفت باطنی این دودولت با دیکتاتوري رضاشاه بود که

فرانسوي که از رژیم ایران انتقاد کرده بود، روابط ایران به مدت دوسال ونیم قطع شد. پس از آن با آمدن هیاتی فرانسوي 

  در مراسم ازدواج ولیعهد از ایران عذرخواهی شد.

د، از این قرار بود که وزیرمختار ایران به دلیل تخلف رانندگی بازداشت شد و اي که منجر به قطع رابطه با آمریکا ش حادثه

در پاسگاه پلیس آن شهر پس از اطالع از هویت وي، او را آزاد کردند. دولت ایران خواست تا آمریکا به این قضیه رسیدگی 

د موجب تخلف از قوانین باشـد. ایـن   اي اعالم کرد که مصونیت سیاسی نبای ي آمریکا هم در مصاحبه کند. وزیرامورخارجه

ي وزارت امورخارجه به  اظهارات و خودداري آمریکا از عذرخواهی منجر به قطع روابط دوکشور شد. پس از دوسال نماینده

العمل شدید رضاشاع دربرابر آمریکا باعث شد زمـانی   ایران آمد و عذرخواهی کرد و روابط دوکشور مجدد برقرار شد. عکس

ورد تجاوز متفقین قرارگرفت، روزولت نه تنها به تقاضاي میانجیگري پاسخ مثبت نداد، بلکـه طـرف متفقـین را    که ایران م

  گرفت.

  از ایجاد روابط دوستانه با رایش آلمان تا شروع جنگ دوم جهانی

ی کردن ایـران  در سالهاي بین دو جنگ جهانی، روابط ایران و آلمان بار دیگر دوستانه شد و آلمانها نقش مهمی در صنعت

ي امور بانک ملی به آلمانها واگذار شد. بـا روي کـار آمـدن     آهن شمال و اداره ایفاکردند. امتیاز پست هوایی، ساختمان راه

ي جدیدي شد. آلمانهـا تبلیغـات وسـیعی درمـورد مشـترك       هیتلر که رایش سوم را ایجادکرد، روابط دوکشور وارد مرحله

راه انداختند. در این زمان مبـادالت تجـاري    رمبارزه با کمونیسم و امپریالیسم در ایران بهبودن نژاد آریایی و هدف مشتر د

سرعت توسعه یافت و آلمان بزرگترین خریدار موادخام ایران گردید. دولت ایتالیا هم که متحـد آلمـان    هم بین دوکشور به

ن نمود و باعث شد که دولت ایران پس از قرنها وجود آوردن نیروي دریایی ایرا هاي گرانبهایی در به شد کمک محسوب می

  فارس را برعهده بگیرد. این اقدامات نارضایتی شوروي و انگلستان را بوجود آورد.  خود دفاع از خلیج
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هـاي   هیتلر از زمانی که به قدرت رسید هدف رهایی از صلح ورساي را درپـیش گرفـت. وي توانسـت بخشـی از سـرزمین     

خواست بخشی از لهستان را پس گیرد با مقاومت آنها و همچنین انگلستان و فرانسه روبروشـد و   آلمانی را پس گیرد، ولی

  دیدند آلمان توازن قوا را برهم زده، به آلمان اعالن جنگ دادند و بدین ترتیب جنگ جهانی دوم آغاز گردید. آنها که می

بنی بر قرارداد عدم تجاوز بین دو کشـور را پـذیرفت.   گیري از ماجرا بود پیشنهاد آلمان م دولت شوروي که خواستار کناره

اما شروع جنگ باعـث شـد تـا انگلیسـیها از ورود کاالهـاي آلمـانی و وسـایل         طرفی خود را اعالم کرد. دولت ایران هم بی

آنها هـم   آهن به ایران جلوگیري کند. آلمان از شوروي خواست تا ازاین کشور کاالها را به ایران برساند که ي ذوب کارخانه

کردند.در ایـن دوران آلمـان    پذیرفتند. پس از آن تا دوسال این عهد برقرار بود و کارشناسان آلمانی براي ایران خدمت می

توانست تقریباّ  بر سراسر اروپا مسلط شود. انگلستان در شرایط سختی توانست دربرابر حمالت آلمان مقاومت کند. آلمانها 

شروي بودند که کودتایی در عراق رخ داد که بـه نفـع آلمانهـا بـود. رشـید عـالی گیالنـی        ز درحال پیبه سمت کانال سوئ

ي آن کشور را اخراج و یک حکومت طرفدار آلمان در بغداد روي کار آورد و چاههـاي نفـت ایـران و     السلطنه توانست نایب

کار شـدند و   شکل شده بودند، دست بهعراق درمعرض تهدید مستقیم آلمان قرارگرفت. انگلیسیها که در خاورمیانه دچار م

  ي انظار متوجه ایران گردید. رشیدعالی را ساقط نمودند. سپس سواحل شرقی مدیترانه را تصرف نمودند و آنگاه همه

  ي متفقین به ایران مقدمات حمله

کرد. ارتـش آلمـان بـه    ي دنیا را متوجه موقعیت استراتژیک ایران  انگیز رخ داد که همه اي شگفت ، واقعه1320در اول تیر 

بـار هـدف آلمـان شکسـتن خطـوط       هاي فاحشی را به شوروي وارد آورد. این شوروي حمله کرد و ظرف چند روز شکست

دفاعی شوروري و رسیدن به چاههاي نفت قفقاز بود و پس از شکست انگلیسیها در مصر توسـط سـتون آفریقـایی ارتـش     

اّ به هند حمله کنند و با تصرف زخایر نفت، امپراتوري انگلستان را بـه زانـو   خود در ایران با یکدیگر تالقی نموده و مشترک

سوي شوروي دراز کرد و دریـک صـف قرارگرفتنـد. در ایـن هنگـام       وزیر انگلستان دست اتحاد به درآورند. چرچیل نخست

خـط.ط ارتبـاطی بـین     خواستند به هرقیمتی کـه شـده   روسها احتیاج مبرمی به دارو و مهمات داشتند. انگلیسیها هم می

فارس و سرحد شوروي را حفظ کنند تا هم مهمات مورد نیاز شوروي را به آنهـا برسـانند و هـم درصـورت شکسـت       خلیج

شوروري خود راساّ به دفاع از چاههاي نفت و هند بپردازنـد. پـس از اتحـاد دودولـت آنهـا متعهـد شـدند اوالّ هیچگ.نـه         

باشند و ثانیاّ هرگونـه کمـک نظلنـی     گ با آلمان بدون جلب رضایت دیگري نداشتهي جن اي براي متارکه مذاکرات جداگانه

  در جنگ با دشمن مشترك را به یکدیگر برسانند.
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آهن سراسري آن از  ي رساندن مهمات به روسیه مطرح شد. انگلیسها راه ایران را که بهترین راه بود و راه پس از آن مساله

رفت را پیشتهاد دادند. در ابتدا روسها درمورد حمله به ایران کـه   شمار می ي نفلیه به هفارس به بحرخزر بهترین وسیل خلیج

توان مقاومت آنها را از بین بـرد   داراي ارتشی مدرن بود تردید داشتند، ولی انگلیسها اطمینان دادند که ظرف چند روز می

طرفـی   کا به ارتش خود و براي حفظ سیاسـت بـی  و درنتیجه بین آن دودولت توافق حاصل شد. در این زمان رضاشاه با ات

جـاي او منصـوب کـرد. وي     کار بود به ي آلمان بود برکنار و علی منصور را که محافظه دفتري را که تحصیلکرده دکتر متیم

تیـر   27گمان اینکه دودولت همسایه دیگر کاري به ایران ندارند. اما در  نیز ورود نشریات آلمانی به ایران را ممنوع کرد، به

هـاي کارشناسـان آلمـانی در ایـران اظهـار       ، دول روس و انگلیس یادداشتهاي مشابهی با ایران تسلیم و از فعالیـت 1320

انـد. دولـت ایـران     نگرانی کرده و خواستار اخراج آنها شدند که معتقد بودند ستون پنجم آلمـان در ایـران را تشـکیل داده   

کننـد و فعـالّ جـایگزینی بـراي آنهـا مقـدور نیسـت و         صنایع ایران خدمت مـی درجواب اعالم کرد که این کارشناسان در 

ي نظـامی بـه ایـران شـدند.      تعدادشان هم زیاد نیست که جاي نگرانی باشد. متقفین هم مشـغول تـدارکات بـراي حملـه    

به دولت ایران اعـالم   ، طور سربسته توسط ایدن وزیرخارجه انگلیسیها که قلباّ موافق ورود ارتش شوروي به ایران نبودند به

نحوي حل شود، از اقدامی که ممکن است براي ایران عواقـب وخیمـی    ي واگذاري راه براي مهمات به کردند که اگر مساله

  ي جنگ آلمان و شوروي ماند. داشته باشد جلوگیري خواهد کرد. رضاشاه به این امر توجهی نکرد و منتظر نتیجه

ایران رسید. دو یادداشت از طرف انگلستان و شـوروي بـود کـه پاسـخ ایـران را قـانع       مرداد سه یادداشت به دولت  25در 

کننده ندانسته و به ایران اولتیماتوم دادند. یاداشت سوم از طرف آلمان و حاوي پیام هیتلر به رضاشاه بود. پیشواي آلمـان  

خواهدبود و آلمان آخـرین مقاومـت روسـها را     در پیام خود از مقاومت ایران تشکر کرده و اعالم کرد که این فشار تا پاییز

درهم خواهد شکست. ضمناّ هرگونه کوشش انگلیسیها براي ایجاد خط دفاعی در قفقاز به لحـاظ تفـوق نیروهـاي آلمـان     

کـرد و   باشد. رضاشاه در وضعیت مشکلی قرارداشت. از یک طرف اگر با تقاضاي متفقین موافقت می محکوم به شکست می

داد، درصورت پیروزي آلمان، انتقامجویی آنها حتی بود، ازطرف دیگـر انگلیسـیها    ها عمل خصمانه انجام مینسبت به آلمان

  با تمرکز نیرویی که درسرحدات ایران داشت به هرشکل ممکن از تاسیسات نفت دفاع خواهد کرد. 

ي جنـگ   ه مرور زمان نتیجـه الوقت و حفظ وضع موجود را پیش گرفت تا ب دراین موقعیت خطرناك، رضاشاه سیاست دفع

همین جهت در پاسخ دومین یاداشت متفقین بار دیگر اعالم کرد که تعداد آلمانها ششصدونود نفر اسـت   مشخص شود. به

باشند و درصورت اخراج آنها ممکن  هایشان در ایران هستند و همگی تحت مراقبت ایران مشغول فعالیت می که با خانواده

  طرفی بداند و لذا از قبول این تقاضا معذور است.  را تخلف از بی است دولت آلمان این عمل
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  تجاوز نیروهاي شوروي و انگلیس به ایران

، درست یازده روز پس از انتشار منشور آتالنتیک که طی آن چرچیل و روزولت اسـتقالل و حـق   1320شهریور3سحرگاه 

ال و جنوب مورد تجاوز قرارگرفت و نیروهاي شـوروي و  ي جهان شناخته بودند، از طرف شم تعیین سرنوشت را براي کلیه

دادند، به ایـران حملـه کردنـد. نیروهـاي شـوروي از       هایی که به دشمنان خود نسبت می همان شیوه انگلستان با توسل به

رفتنـد سـپس    شمال وارد ایران شده و پس از تصرف چند شهر مهم گیالن و مازندران و آذربایجان تا حدود قـزوین پـیش  

هران را مورد حمله قرارداده و اوراقی را علیه رضاشاه و آلمان فروریختند. از سمت غرب و جنوب غربی نیروهاي انگلیسی ت

آهن جنـوب ایـران را تصـرف     حمالت خود را آغاز نمودند و تاسیسات نفت خوزستان و کرمانشاه و بنادر و ایستگاههاي راه

رداد. نیروي دریایی ایران مقاومت سختی نشان داد ولی درنهایت پاالیشگاه کرد. سپس خرمشهر و آبادان را مورد حمله قرا

شهریور  6نفت آبادان به دست انگلیسیها افتاد. در کرمانشاه و اسالم آباد غرب هم تصرفاتی داشتند. نیروهاي ایرانی تا روز 

ـ   د. پـس از ایـن دسـتور نیروهـاي     که رضاشاه دستور ترك مقاومت را داد تاحدودي از پیشروي انگلیسیها جلـوگیري کردن

شهریور به نیروهاي ارتش سرخ در قزوین رسیدند. دربرابر هجـوم  9انگلیسی تاسیسات نفت کرمانشاه را اشغال کرده و در 

تر آن است که بتوان در مقابل آن به مقاومت پرداخت و به همـین جهـت دسـتور     متفقین رضاشاه دریافت که حریف قوي

  بود. ه روز داد، اما  مقاومت زودتر از اینها پایان یافتهترك مقاومت را بعد از س

  مذاکرات با متفقین و استعفاي رضاشاه

وزیـر را   در همان ساعتی که ایران مورد حمله قرارگرفت، اسمیرنف سفیر شوروي و بوالرد سفیر انگلـیس منصـور نخسـت   

ایران در مسـکو، لنـدن و واشـنگتن خواسـت تـا       ي سفراي مطلع نمودند. رضاشاه که از این حمله غافلگیرشده بود بوسیله

اسـت. وي منصـور را برکنـار و     عملیات جنگ را متوقف و وارد مذاکره شوند. اما متفقین اعالم کردند که دیگـر دیـر شـده   

وزیري برگزید و به دستور او فرمان ترك مقاومت را صادر کـرد. او   فروغی را که بیشتر مورد قبول انگلیسیها بود به نخست

ي اتباع آلمان بـه   یز با نمایندگان شوروي و انگلیس وارد مذاکره شد. آنها نیز تقاضاهاي خود را مطرح کردند: اخراج کلیهن

استثناي اعضاي سفارت و چند کارشناس، تعهد در تسهیل مهمات ازطریق ایران به روسیه. در مقابـل انگلسـتان کماکـان    

. شورویها هم متعهد به پرداخت عایدات از شیالت و خروج نیروهاي خـود  متعهد به پرداخت سهم ایران از نفت جنوب بود

درصورتیکه وضعیت نظامی اجازه دهد بودند. هنوز دولت ایران جوابی نداده بود که سفراي دوکشور خواستار تحویل اتبـاع  
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ران تقاضا داشت کـه بـا ایـن    آلمانی به قواي متفقین شدند. رضاشاه این تصمیم را نپذیرفت و وزیرمختار آلمان مصراّ از ای

  تقاضا مخالت کند. 

ساعت اتباع آلمانی را 48درهمین زمان ژنرال ویول به تهران آمد و به دولت ایران اولتیماتوم داد که اگر دولت ایران ظرف 

رد. چـون  هاي آلمان، ایتالیا، رومانی و مجارستان را تعطیل نکند، پایتخت را اشـغال خواهـدک   خانه تسلیم ننموده و سفارت

شهریور، قواي شوروي و انگلسـتان بـه سـمت تهـران حرکـت کردنـد. رضاشـاه        25رضاشاه بازهم جواب صریحی نداد، در 

شـهریور قـواي   26درهمان روز به نفع ولیعهدش محمدرضا شاه استعفا کرد و انگلیسیها او را بـه ژوهانسـبورگ بردنـد. در    

فارس به بحرخزر را فـراهم کردنـد. درجریـان ایـن حملـه       ت از خلیجي حمل مهما دودولت تهران را اشغال نموده و زمینه

  فایده بودن آن به اثبات رسید. پیمانان ایران در پیمان سعدآباد کوچکترین اقدامی نکردند و بی هم

  ي ایران و شوروي و انگلستان جانبه پیمان اتحاد سه

مشروطه را داشت، تعیین سیاست خـارجی بـود    نخستین اقدام دولت جدید که ادعاي رعایت دموکراسی و اصول حکومت

طرفی رضاشاه با شکست مواجه شد و درآن موقع همکاري با متفقین  که با اوضاع، هماهنگی داشته باشد. زیرا سیاست بی

هاي شوروري در خاورمیانه تردید داشتند بري دورنگهداشتن  رسید. انگلیسیهاکه نسبت به نقشه نظر می غیرقابل اجتناب به

صـورت   فارس، پسشنهاد کردند تا ایران یک پیمات اتحاد با این دودولت بسته، تا اشغال خاك ایران بـه  ا از نفت و خلیجآنه

اقامت دوستانه قواي متفقین در دوران جنگ درآید و دو دولت متعهد شوند پس از پایان جنگ خاك ایران را ترك کننـد  

آورند. مـذاکرات در شـرایط متشـنجی برگـزار شـد و تعـدادي از         را فراهمي ایران از قواي روس  الزام تخلیهوسیله  تابدین

هاي مجلس با آن مخالف بوده و اظهار داشتند اگر آلمان پیروز جنگ شوند، ایران از هردو طرف رانده خواهد  ناسیونالیست

ي شدیدي را علیـه   مبارزه هاي مسکو رسیده بود و دستگاههاي تبلیغاتی آن کشور شد. در این زمان ارتش آلمان به دروازه

  راه انداختند. در این زمان فروغی مورد سوءقصد قرارگرفت که آسیبی ندید.  متفقین و فروغی به

هاربر آمریکا رسماّ علیه دول محور وارد  ي ژاپن به پرل نشینی ارتش آلمان از مسکو، پایتخت نجات یافت و با حمله با عقب

عمل آمد. کـه بـه موجـب آن     گانه تسریع به این جهت در امضاي پیمان سه د. بهجنگ شد و موقعیت متفقین تقویت گردی

شده و دربرابر تجاوز آلمان حمایت شود و درنهایت شش ماه پـس از پایـان    استقالل و تمامیت ارضی ایران محترم شمرده

هـاي خـود را دراختیـار     مام راهجنگ از قواي دودولت تخلیه گردد. درمقابل ایران تعهد داد تا با نتفقین همکاري کرده و ت

 ي تهران را تخلیه کرده و پیامهاي تبریک ردوبدل شد. آنها قرار دهد. پس از امضاي این قرارداد قواي دودولت حومه
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  ي ملل متحد ژاپن و الحاق ایران به اعالمیه اعالن جنگ به آلمان و 

ساند اسـتعفا داد و علـی سـهیلی کـه یـک دیپلمـات       جانبه را به تصویب مجلس بر فروغی پس از انکه توانست قرارداد سه

نفع متفقین انجام داد. وي در ابتداي زمامداري خود ابتـدا   بود مامور تشکیل کابینه گردید. وي اقدامات مهمی را به ورزیده

نمود. در ماه  با فرانسه و سپس با ژاپن قطع رابطه کرد و راه را براي الحاق به متفقین و اعالن جنگ با آلمان و ژاپن هموار

خـود   هاي قفقاز رسیده و موضوع حمله به چاههاي نفت باکو و سپس ایـران صـورت جـدي بـه     نوامبر ارتش آلمان به کوه

ي گازانبري ارتش آلمـان را   گرفت. اما شورویها در استالینگراد مقاومت عجیبی از خود نشان دادند و توانستند با یک حمله

ي عطفـی در تـاریخ    ، در العلمین و سپس استالینگراد نقطه1942ی آلمان در نوامبر محاصره کنند. شکست ارتش آفریقای

رود و از آن پس آلمانها هرگز نتوانستند فتوحات خود را دنبال کنند و خیال متفقین از بابت  شمار می جنگ دوم جهانی به

دراختیار متفقین گذاشته شد و گـزاف   هاي ارتباطی ایران ي وسایل و راه چاههاي نفت آسوده شد. درخالل این مدت کلیه

هاي ارتباطی ایران بوده و به ایـن جهـت بـه     نیست اگر گفته شود که شکست آلمانها در استالینگراد تاحدودي مرهون راه

  دادند.» پل پیروزي«ایران لقب

جنـگ دهـد. کـه درغیـر      ، که خطر آلمانها رفع شد، متفقین به ایران فشار آوردند تا به آلمان اعالن1943از ابتداي سال 

هـاي   ي فعالیـت  توانست در کنفرانس صلح آینده شرکت کند. به همین جهت ایران ناچار شد به بهانـه  اینصورت ایران نمی

ي ملل متحد ملحق شده و  ي ماموران آلمانی، اعالن جنگ دهد. متفقین هم موافقت کردند که ایران به اعالمیه خرابکارانه

ي حقوق مساوي با سایر دول باشد. آخرین اقدام ایران به نفع متفقـین در زمـان جنـگ اعـالن     هاي صلح دارا در کنفرانس

  اسفند صورت گرفت.9جنگ به ژاپن بود که در 

  ي ایران دولت درباره ي سه کنفرانس تهران و اعالمیه

لیـه آلمـان در جنـگ    ، درحال عقب نشینی بود، اما هماهنگی میان دولی کـه ع 1943با آنکه دولت آلمان از ابتداي سال 

بودند ضروري بود و استالین، تهران را براي اجتماع سران کشورهاي شوروي، انگلستان و آمریکا پیشـنهاد داد کـه دولـت    

، کنفرانس تاریخی تهـران برگـزار گردیـد. ئـر ایـن کنفـرانس اقـداماتی        1322آذر  6اطالع بود. در  ایران از این موضوع بی

اي هـم   عمل آمد. اعالمیـه  روشن نمودن وضع کشور پس از جنگ از طرف زمامداران ایران به منظور حفظ منافع ایران و به

ي تهران معـروف اسـت. در ایـن اعالمیـه سـران سـه        آذر به امضاي روزولت، چرچیل و استالین رسید که به اعالمیه 9در 

خود به ایران را توسعه داده و پـس از  هاي اقتصادي  هاي ایران را مورد تصدق قرار  داده و متعهد شدند کمک دولت، کمک
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المللی مورد توجه قـرار دهنـد. آنهـا تعهـد کردنـد اسـتقالل و        هاي بین  پایان جنگ مسایل اقتصادي ایران را در کنفرانس

هاي خود را بـه   خانه تمامیت ارضی ایران را محترم بشمارند. همچنین آمریکا و انگلیس براي ابراز حسن نیت خود، سفارت

  کبري ارتقا دادند.  ي درجه

ي بزرگ ارتش سرخ وبیرون راندن قطعی آلمانها از شوروي و اروپاي شـرقی   نتایج کنفرانس تهران عبارت بود از: ضدحمله

ي دوم و پیاده شدن نیروهاي مشترك آمریکایی و انگلیسی و کانادایی در نرماندي. آلمان هـم کـم کـم بـه      و ایجاد جبهه

  .نشینی نمود سرحدات خود عقب

  ي سیاست ایران  ورود آمریکاییها به صحنه

هاي جنگ، نارضایتی شدید مردم را فراهم ساخته بود. سهیلی و فروغی هم نتوانستند کاري انجام  مشکالت اقتصادي سال

وزیري رسید. در روزهاي نخستین حکومت وي، روزولت اعـالم کـرد    السلطنه به نخست ، قوام1321مرداد  18دهند و در  

رود و آن دولت آماده است به ایرانیـان کمـک کنـد. سـپس      سمار می ي حیاتی براي آمریکا به از ایران یک مساله که دفاع

ي آرتـور   عمل آمد. هیاتی به ایـران وارد شـد کـه سرپرسـتی آن برعهـده      ي استخدام مستشاران نظامی به مذاکراتی درباره

ي اصـلی وي تـامین    عتماد ایرانیان را جلـب کنـد چراکـه وظیفـه    میلسپو واگذارشده بود. اما وي نتوانست آنطور که باید ا

خواروبار متفقین بود. دو دولت دیگر هم تمایل چندانی به حضور مستشارانی از دولتهاي دیگر نداشتند. بـه همـین دلیـل    

ت و به همراه ها قرار گرفت و زمانی که مجاس اختیارات میلسپو را محدود کرد، وي نپذیرف ي احزاب و روزنامه مورد حمله

ي اصالح ارتش و ژاندارمري  کردند، در زمینه همکارانش ایران را ترك نمود. عالوه بر این گروه که در امور مالی فعالیت می

مستشارانی استخدام شدند. بطور کلی آمریکا در سالهاي جنگ درحدود چهل میلیون دالر تحـت عنـوان وام و اجـاره بـه     

  ت خواروبار و مهمات بود.صور ایران کمک کرد و آن هم به

، متفقین براي تامین نیازهاي خود به دولت ایران براي انتشـار اسـکناس اضـافی فشـار آوردنـد. درمقابـل       1942در پاییز 

مخالف مجلس، بوالرد وزیرمختار انگلستان تقاضاي انحالل مجلس را نمود. قوام هم این پشنهاد را دخالت علنـی در امـور   

، در مقابل مجلس آشوبی برپاشد و مردم گرسـنه  1321آدر 17مخالفت کرد. درنتیجه در تهران در  داخلی دانشته و با آن

بودنـد، مجـدد وارد    به مجلس حمله کردند. انگلیسیها هم که نیروهاي خود را پس از ورود به ایران از تهـران خـارج کـرده   

  د سهیلی نمودند.تهران کرده و به این طریق مجلس را وادار به موافقت براي انتخاب مجد
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  دولت بزرگ تقاضاي امتیاز نفت از طرف سه

ها برداشته  بالفاصله پس از اشغال ایران و تغییر سلطنت، فرمان عفو عمومی صادر و هرگونه محدودیت از احزاب و روزنامه

ي  مبـارزه  ، بـه پایـان رسـید،   1322ومرج ایجاد کرد. وقتی مجلس سیزدهم در آبـان  شد. این اقدامات در زمان جنگ هرج

شدیدي براي احراز کرسیهاي مجلس چهاردهم بین گروههاي مختلف بوجود آمد. حزب توده تنها هشت نماینده داشت و 

وري  ي سـیدجعفر پیشـه   کار طرفدار انگلستان بودند. در روزهاي نخست اعتبارنامه بقیه از مالکان و سیاستمداران محافظه

الن بـود رد شـد. نماینـدگان اکثریـت مجلـس بـه رهبـري سیدضـیاالدین         ي تبریز که از موسسان جمهـوري گـی   نماینده

ي ملی را تاسیس کرده بـود،  در مقابـل حـزب تـوده و      طباطبایی که پس از سالها تبعید بازگشته و حزب راستگراي اراده

و نظـر مسـاعد   ملیون قرار گرفت.  درچنین شرایطی سهیلی استعفا داد و مجلس ساعد را برگزید. شوروریها هم نسبت به ا

  داشتند تازمانیکه ماجراي امتیاز نفت شمال بوجود آمد. 

هاي خود وارد تهران شده و نقاضاي امتیاز نفت بلوچستان را نمودند.  دو هیات انگلیسی و آمریکایی به نمایندگی از شرکت

نفت مناطق جنوبی ایـران بـه    این مداکرات کامالّ محرمانه برگزار شد. علت درخواست انگلستان جلوگیري از اعطاي امتیاز

دیگر کشورها بود. همینکه دولت شوروي از این مذاکرات آگاه شد، هیاتی را بـه سرپرسـتی کافتـارادزه بـراي درخواسـت      

امتیاز نفت شمال به ایران فرستاد. ساعد درمقابل فشار شدید شـورویها تقاضـاي هرسـه دولـت را رد کـرد و چـون مـوج        

استعفا داد. مجلس شوراي ملی هم در برابر فشار سـه دولـت، شـهامت     1323آبان  19ود، در تظاهرات علیه او زیاد شده ب

عجیبی از خود نشان داد و بنا به پیشنهاد دکترمصدق قانونی گذرانید که اعطـاي هرگونـه امتیـاز نفـت بـه دول خـارجی       

ف آن عمـل کنـد مجـرم    وزیـري بـرخال   ممنوع شده و تا زمانی که قشون خـارجی در ایـران اقامـت داشـت، هـر نخسـت      

شد، موج خشم روسها را به همـراه داشـت و    شود. تصویب این قانون که شاهکار مجلس چهاردهم محسوب می می شناخته

  ي آذربایجان را بوجود آوردند. آنها براي بدست آوردن این امتیاز مساله

  ي آذربایجان پایان جنگ جهانی و شروع مساله

آلمان جنـگ جهـانی دوم بـه پایـان رسـید. دولـت ایـران هـم دعـوت بـه کنفـرانس             ، با تسلیم1324اردیبهشت  18در 

ي منشور ملل متحد پذیرفت. عالوه بر آن دولت ایران پیـروزي متفقـین در جنـگ را بـه سـه       سانفرانسیسکو را براي تهیه

اما این یادداشت از طرف دولت بزرگ تبریک گفت و خواستار خروج نیروها از ایران شد تا اوضاع به شرایط عادي بازگردد. 

، دولت آمریکا اعالم کرد که نیروهاي خود را براي جنگ بـا ژاپـن از ایـران    1324خرداد 20متفقین بدون جواب ماند. در 
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ي ایران بین فاتحین جنگ در کنفـرانس   ي تخلیه قدم شد. مساله کند. بدین ترتیب آمریکا در خروج نیروها پیش خارج می

ي منـاطق ایـران، در    ي بقیـه  که قواي متفقین بالفاصله تهران را ترك نمایند ولی درمورد تخلیه پتسدام مطرح و قرار شد

  شود تصمیم خواهند گرفت. شورایی که در لندن برگزار می

در سپتامبر همان سال ژاپن به دنبال بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی تسلیم شد و آتـش جنـگ خـاموش گردیـد. در     

، یعنی شش ماه پس از پایان جنگ با ژاپن، قشون متفقین ایران را تخلیـه  1324اسفند 12قرار شد تا کنفرانس لندن هم 

جات مسلحی در آذربایجـان بـا پشـتیبانی ارتـش سـرخ       ساعت از صدور این اعالمیه نگذشته بود که دسته24کنند. هنوز 

ت را اعـالم کردنـد کـه رهبـر آن سـیدجعفر      ي دمـوکرا  هاي ژاندارمري را اشغال نمـوده و تاسـیس فرقـه    ادارات و پاسگاه

رسـمیت شـناختن زبـان تـري و      وري بود و خواستار تغییر رژیم بود. هدف و مرام آنها به خودمختاري آذربایجان، به پیشه

داد. حـزب تـوده هـم     طلبـی مـی   نپرداختن مالیات به دولت مرکزي، تشکیل ارتش و دارایی مستقل که همگی بوي تجزیه

  ي دموکرات پیوست.  ي آن حزب در آذربایجان منحل و به فرقه انی خود را از آنها اعالم کرد و شعبهبالفاصله پشتیب

ي صدر که با پشتیبانی اکثریت مجلس تشکیل شـده بـود، بـه     دراین زمان دولت مرکزي در وضعیت نامناسبی بود. کابینه

جلوگیري از معرفی کابینه به مجلـس و اخـذ راي    علت شرکت عناصر ارتجاعی در آن، مورد قبول اقلیت نبوده و به منظور

شد. در نتیجـه منجـر بـه اسـتعفاي دولـت       اعتماد، اقلیت دست به ابستروکسیون زده و عمالّ جلسات مجلس تشکیل نمی

جدید را حکیمی تشکیل داد که مورد قبول مجلس بود. اولین اقدام او تسلیم یادداشتی به سفارت شـوروي    گردید. کابینه

ي دموکرات معترض شده بود. ضمناّ از دول  ي ماموران آن کشور و حمایت از فرقه مضمون بود که نسبت به مداخله با این

ي دموکراتها قرار داشـت.   انگلیس و آمریکا تقاضاي حمایت کرد. دومین اقدام وي تقویت پادگان تبریز بود که در محاصره

دولت آمریکا به منظور پشتیبانی از ایران یادداشتی را به دولت شـوروي  اما ارتش سرخ در قزوین مانع از عبور آنها گردید. 

ي ایران خوانـد. بـا    خواهانه در مقابل هیات حاکمه ي دموکرات را یک نهضت آزادي تسلیم کرد. شورویها هم درجواب فرقه

کـه در مسـکو تشـکیل    این جواب دودولت انگلیس و آمریکا نیروهاي خود را تقویت کردند. در کنفرانس بعدي سه دولت 

ي ایران از قواي شوروي را حل کنند ولی در عمـل انجـام شـده قـرار      ي تخلیه شد، آمریکاییها امیدوار بودند بتوانند مساله

، تاسیس حکومت خودمختار آذربایجان را اعالم و پادگان تبریز تسلیم دموکراتهـا  1324آذر 23وري در  گرفتند، زیرا پیشه

  گردید.

کنفرانس، سفراي انگلستان و آمریکا، طرحی را ارایه کردنـد کـه بـه موجـب آن یـک کمیسـیون نظـارت        ي  پس از خاتمه

روسی، انگلیسی و آمریکایی در ایران منعقد گردیده تا بر مفاد اعالمیه و خروج نیروها نظارت نمایند. این طرح با مخالفـت  
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دانستند. حکیمی مجبور به رد آن شـد و اسـتعفا    یکی 1919و  1907شدید اقلیت مجلس روبرو شد و آن را قراردادهاي 

ي کردستان هم به رهبري قاضی محمد تاسیس جمهـوري کردسـتان را اعـالم نمـود.       داد. مقارن این شرایط حزب کومله

  سه ماه بعد این دو حکومت قرارداد مودت با یکدیگر امضا کردند.

  شکایت ایران به سازمان ملل متحد

زاده، سفیر ایران در لندن دستور شـکایت رسـمی ایـران از شـوروي را      عفا، به سید حسن تقیحکیمی یک روز قبل از است

هاي ایران را یادآوري کرد و خواستار عمل به تعهدات شـد و بـه    زاده در مجمع عمومی ملل متحد فداکاري صادر کرد. تقی

ي اتهامات را رد و درخواسـت   ي شوروي کلیه منشور شکایت ایران را به شوراي امنیت تسلیم کرد. نماینده 35استناد ماده

ي آذربایجـان اولـین    کرد تا سازمان ملل مانع از ارسال نیروي ولت مرکزي ایران به آذربایجان شـد. نظربـه اینکـه مسـاله    

  ي دول و افکار عمومی جهان را به خود جلب نمود.  موضوع کاري سازمان ملل بود توجه کلیه

طرفدار غرب، که از چندي قبل روابط دوستانه با احزاب چپ و مقامات شوروي برقرار کرده در این زمان قوام، سیاستمدار 

دانستند به این مقام رسـید.   وزیري شد و به کمک اقلیت مجلس که تنها او را قادر به حل مسایل می بود، داوطلب نخست

ي دمـوکرات را   علت حمایـت آنهـا از فرقـه   قوام هم با سفراي ایران در لندن تماس گرفت و دستور داد تا از سفیر شوروي 

استسفار نمایند. با عدم جواب صریح مقامات شوروي، وي اظهار تمایل کرد که شخصاّ به مسکو رود که با موافقت مقامات 

شوروي روبرو شد. استالین پیشنهاد سنگینی ارایه داد: هماهنگ ساختن سیاسـت خـارجی ایـران بـا شـوروي، شناسـایی       

مختار آذربایجان و اعطاي امتیاز نفت شمال به دولت شوروي. قوام این موارد را نپذیرفت و تصمیم به رسمی حکومت خود

تري درپیش گرفت و به جاي امتیاز نفت شـمال، پیشـنهاد تاسـیس یـک شـرکت       ي معتدل بازگشت گرفت. استالین رویه

آمیز درپیش گرفتـه و شـکایت    ي مسالمت رویه مختلط را داد. به خواهش استالین قوام هم قول داد تا نسبت به دموکراتها

اي تصـویب کـرد کـه     ) شوراي امنیت قطعنامه1گیرد. درمدت اقامت قوام دو اتفاق روي داد: ایران را از شوراي امنیت پس

بینـی شـده بـود،     ي ایران پـیش  اسفند که براي تخلیه12) تاریخ 2ي مستقیم دعوت کرده بود،  درآن دودولت را به مذاکره

ي مشـهد و شـاهرود و سـمنان     سید. نیروهاي انگلیسی و آمریکایی خاك ایران را تخلیه کردند ولی شوروي به تخلیـه فرار

  سمت سرحدات ترکیه و عراق فرستاد و موجب وحشت ایرانیها و ترکها شد.  اکتفاکرد و نیروهاي خود را به

یه به یک اولتیماتوم بود، خواست تا همانند دوعضو در این زمان ترومن، رییس جمهور آمریکا در پیامی به استالین که شب

دیگر متفقین خاك ایران را ترك نماید، درغیر اینصورت به نیروهاي آمریکایی دسـتور مراجعـت بـه ایـران را خواهـد داد.      
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ینی نشـ  محض اینکه قوام درمورد امتیاز نفت شمال قول مساعد داد، نیروهاي شوروي غقب تهدید آمریا عملی نشد، زیرا به

ي آنها فراهم شد و دیگر نیازي به جضور نیروها و احتمال درگیري بـا قـواي آمریکـایی نبـود. ایـن       کردند. چراکه خواسته

پرستان براي حفظ استقالل ایران افزایش یافـت. در   مساله باعث شد تا وضعیت بحرانی ایران روبه بهبود رود و امید میهن

  اي بین دودولت دردست امضا است. ي شوروي اعالم کرد که موافقتنامه ي شوراي امنیت هم نماینده دومین جلسه

  ي نفت و آذربایجان ي مساله سادچیکف درباره-ي قوام موافقنامه

را امضا کرد. کـه   1325فروردین  15ي   در این هنگام سادچیکف سفیر جدید شوروي وارد تهران شد و با قوام موافقتنامه

) قـرارداد ایجـاد شـرکت    2ماه ونیم خاك ایران را به کلـی تـرك کننـد،     ري در ظرف یک) نیروهاي شورو1قرار براین شد:

ي  ) مسـاله 3مختلط نفت ایران و شوروي و شرایط آن ظرف هفت ماه براي تصویب به مجلـس پـانزدهم پیشـنهاد گـردد،     

  آذربایجان چون یک امر داخلی است بین دولت مرکزي و اهالی آذربایجان حل شود.

ي ایـران خواسـت تـا     رارداد نیروهاي شوروي بتدریج شروع به ترك ایران نمودند. درمقابل قوام از عال نمایندهپس از این ق

شکایت خود را از شوراي امنیت پس بگیرد. با مخالفت انگلیستان و آمریکا عال از این اقدام خودداري نمود و قوام هـم وي  

ي دموکرات همچنان حکومت آذربایجان را دردست  ترك کردند، ولی فرقهرا برکنار کرد. با اینکه نیروهاي شوروي ایران را 

ي خود با شوروي سیاست مالیمی را دربرخورد با دموکراتها درپیش گرفت. دراین زمـان   داشت. قوام در اجراي موافقتنامه

تاندار و فرمانـدهان ارتـش   وري به تهران آمد و با قوام وارد مذاکره شده و خواستار امتیازاتی از جمله حق تعیین اسـ  پیشه

آذربایجان، تقسیم اراضی خالصه بین دهقانان و به رسمیت شناختن زبان ترکی بود که مورد موافقت قوام واقع نشد. قـوام  

هـاي   ي خـود در تبریـز اعـالم کـرد کـه بـا درخواسـت        که مایل نبود باب مذاکره با دموکراتها بسته شود به فیروز نماینده

د. سپس دموکراتها خواستار به رسمیت شناختن درجات نظامی افسران خود و ادغام نیروهایشان در وري موافقت کن پیشه

  ارتش ایران را داشتند که با مخالفت شدید دولت مرکزي مواجه شد.

ي شدیدي را درپیش گرفـت و سـه نفـر از حـزب تـوده را وارد       قوام به منظور جلب نظر مساعد شورویها سیاست چپگرانه

اي براي استقرار رژیم کمونیستی در ایـران بداننـد.    د. این اقدام قوام باعث شد تا ناظران سیاسی دنیا آنرا مقدمهکابینه کر

  همچنین این سیاست قوام باعث شد که شورویها نظر مساعدي نسبت به ایران پیدا کنند.  

  واکنش انگلیسیها نسبت به وقایع آذربایجان  

آساي ژاپن در آسیا، شورش بزرگی در هند رخ داد و اهالی آن کشور فرصت را  ت برق، همزمان با حمال1942در تابستانن 

براي رهایی از استعمار مناسب دیدند. درمقابل انگلستان سیاس خشنی را در هند، درپیش گرفت. همچنـین بـراي حفـظ    
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شان باشد کـه درصـئرت   خیز جنوب، مانند همیشه حفظ تمامیت ارضی ایران بود درصورتیکه تحت نفوذ خود مناطق نفت

اي وارد نشـود. در   عدم آن حاضر بودند شمال ایران را به روسها واگذار نموده، به شرطی که به نفوذ آنها در جنـوب لطمـه  

ي ایـران از وي، پاسـخ داد    ي انگلیس در جواب تقاضاي پشتیبانی سپهبدي نماینـده  کنفرانس صلح پاریس نیز وزیرخارجه

  ما اهمیت دارد. که تنها جنوب ایران براي 

اي که خود را انجمن ایالتی خوزستان نامیدند به قـوام   دنبال توافق بین دولت مرکزي و دموکراتها، تلگرافی از طرف عده به

مخابره و خواستار امتیازات برابر با دموکراتها بودند. حزب توده که درمیان کارگران نفت جنوب نفوذ زیادي داشت، دسـت  

در زدوخوردهاي رخ داده، تعداد زیادي کشته و درحدود سیصـدهزار تـن نفـت نـابود شـد. انگلسـتان       به تریک آنها زده و 

پادگان خو در بصره را تقویت کرد و وقتی با اعتراض ایران روبرو شد اعالم کـرد کـه اعـزام ایـن قـوا بـراي حفـظ منـافع         

  است. امپراتوري و مراقبت در جریان نفت صورت گرفته

عیتی در فارس تشکیل شد که خود را جمعیت مبارزه با حـزب تـوده نامیـد و ناصـرخان قشـقایی      ، جم1325در تابستان 

تقاضاي برکناري سه وزیر حزب توده و دریافت امتیازات دموکراتهـا شـد. بـدین ترتیـب پـس از آذربایجـان، کردسـتان و        

اقدامات آنها نتوانست کاري ازپیش خوزستان، اینک فارس هم خواستار آزادي از قید حکومت مرکزي بود. دولت در مقابل 

خواست از آن براي فشار به حزب تـوده و دموکراتهـاي آذربایجـان اسـتفاده      برد. قوام که از شورش جنوب ناراضی بود، می

اي خبري نبود. با این اقدام هـدف نهضـت فـارس     ي جدیدش از سه وزیر توده اکتبر استعفا داد و در کابینه17کند. لذا در 

عمل آمد. از این تارخ اوضـاع فـارس روبـه آرامـش رفـت. مانورهـاي        ها در جنوب جلوگیري به اي ي توده توسعه فراهم و از

زده بودند با قلع و قمع دموکراتهاي آذربایجـان   ي کشور وحشت ي قوام باعث شد تا افکار عمومی که از خطر تجزیه ماهرانه

  توسط ارتش موافقت کردند.

  دست ارتش نجات آذربایجان به

هـایی درحقانیـت دولـت ایـران      ، آمریکا سفیر جدیدي به نام آلن به ایران فرستاد کـه مصـاحبه  1325در اواسط فروردین 

دربرابر دول بزرگ انجام داد و مستشاران نظامی آمریکا را تشویق به تقویت بیشتر ارتش ایران نمـود. در مـدتی کـه قـوام     

کایی توانستند ارتش را دربرابر دموکراتها تقویـت کننـد. قـوام بـراي     سیاست چپگرایی درپیش گرفته بود، مستشاران آمری

ي انتخابات را مطرح کـرد و فرمـان انتخابـات را در پـاییز      ي پانزدهمین دوره موجه جلوه دادن حمله به آذربایجان، مساله

بـا اعتـراض شـدید    ، صادر نمود. وي اعالم کرد براي حفظ نظم نیروهاي ارتش در سراسر کشور مسلط باشتند کـه  1325
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حزب توده همراه بود. قوام هم براي استراحت به امالك خود در الهیجان رفت، درعین حـال دبیرکـل سـازمان ملـل را از     

  ي آزادسازي آذربایجان آگاه ساخت.  نقشه

ود، این آذر، نیروهاي ارتش در سه ستون به سوي آذربایجان رفتند و چون قبالّ زنجان به دولت مرکزي تسلیم شده ب3در 

شهر به صورت پادگان براي حمله به آذربایجان درآمد. سه ستون اعزامی به سرعت راه تبریز را درپـیش گرفـت. درهمـان    

ي آمریکا اعالم کرد که اعزام نیرو درحدود صالحیت دولت بوده وهیچ کشوري حق دخالت نـدارد. سـادچیکف    روز نماینده

شد جلوگیري نماید، اما وصول تلگراف دکتر  ي او باعث برادرکشی می عقیده رسما از دولت خواست تا از ورود ارتش که به

جاوید مبنی بر تسلیم دموکراتها نشان داد که کار از کار گذشته است. قیام مردم تبریز علیه دموکراتها کار ارتش را آسـان  

کردستان پایان داده شد و قدرت کرد. با آزادي تبریز رژیم دموکرات سقوط کرد. دربهمن همان سال هم به عمر جمهوري 

  اي افزایش یافت. دولت مرکزي به شکل قابل مالحظه

طلبان کردستان و آذربایجان از بسیاري جهات با شکست جمهوري گیالن شباهت داشـت. در هـردو مـورد     شکست تجزیه

زیـه نشـان داده بودنـد. و    طلبان را حمایت نموده و مردم ایاالت شمالی هم عدم تمایل خـود را از تج  دولت شوروي تجزیه

اي  ي نجات آذربایجان از لحاظ کیفیت تفاوت عمده سرانجام هم شوروي یاران خود را فداي منافعش کرد. با اینهمه مساله

داشت، زیرا مساعی دولت ایران براي حفط تمامیت ارضی خود مقارن بود با جنبشهاي بعد از جنـگ جهـانی کـه آسـیا را     

رها ازجمله هند، پاکستان و برمه به استقالل رسیدند. مستعمرات فرانسه هم آزاد شدند. بـدین  فراگرفت و تعدادي از کشو

  ي قدیمی دانست. ي عمر استعمار به شیوه توان پایان جنگ جهانی دوم را مصادف با خاتمه ترتیب می

  سادچیکف از طرف مجلس شوراي ملی-ي قوام نامه رد موافقت

ي مجلس  دي و خروج نیروهاي بیگانه، دولت مرکزي توانست انتخابات پانزدهمین دورهپس از بازگشت ایران به شرایط عا

را انجام دهد. در این انتخابات که با نفوذ دولت و ارتش انجام شد، دکترمصدق، ناسیونالیستها و حزب توده نتوانسـتند بـه   

ي ایـن مجلـس    دادند. مهمترین وظیفه مجلس راه پیداکنند. اکثریت مجلس را حزب دموکرات ایران طرفدار قوام  تشکیل

سادچیکف بود. دولت شوروي با یادآوري خروج ارتش سرخ از ایران خواستار تعهد دولـت  -ي قوام تعیین تکلیف موافقتنامه

ي دولت دانسـت. بـا    نامه را وظیفه درمورد شرکت مختلط نفت ایران و شوروي بود. دولت هم درجواب، تصویب آن موافقت

نامه را رد کند. رییس جمهور آمریکـا هـم    دید که موافقت محیط سیاسی دولت ایران آنقدر خود را قوي می توجه به تغییر

طلبی کمونیسم تشریح کرد و نقش کشورهاي کوچکی همچون ترکیـه را اعـالم کـرد. ایـن      سیاست خود را دربرابر توسعه

  طلبی کمونیستها ایفا کرد. وسعهسیاست که به دکترین ترومن مشهور شد نقش محکمی در سد کردن امواج ت
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سپس ایران براي اجراي اي سیاست قراردادهاي خرید نظامی با آمریکا امضاکرد. این تغییر اوضاع عدم موافقت انگلسـتان  

-نامه قـوام  موافقت1326مهر 29را با سیاست سد کردن هر نوع مذاکره با شوروي را همراه داشت. مجلس شوراي ملی در 

ده، دولت را از اعطاي هرگونه امتیاز نفت به دول خارجی ممنوع و خـود درمـورد نفـت شـمال اقـدام      سادچیکف را رد کر

خواهد کرد. همچنین درمورد استیفاي حقوق ایران از نفت جنوب هم اقدام خواهـد شـد. ایـن تصـمیم باعـث عصـبانیت       

هاي تهدیدآمیز بـه ایـران    یادداشتشوروي، مسرت آمریکا و نارضایتی انگلستان شد. پس از آن دولت شوروي یک سلسله 

نوشت، بازگانی را به حداقل رساند، خط کشتیرانی بین باکو و انزلی را تعطیل، قسمتی از تاسیات شیالت را جمـع آوري و  

  ي مطبوعاتی و رادیویی شدیدي علیه ایران اتخاذ نمود. درنهایت مبارزه

المللی  ي بین بود،زیرا براي یک کشوري که تازه قدم درعرصهدولت آمریکا هم از اجراي سیاست ترومن در ایران خوشحال 

شد. دولت انگلستان هم براي دورنگهداشتن شوروي از مناطق نفتی جنـوبی، حرفـی    گذاشته، پیروزي بزرگی محسوب می

رایـران  ور شـدن آتـش ناسیونالیسـت د    براي واگذاري امتیاز به آنها نداشت. دولت انگلستان بیم آنرا هم داشت که با شعله

  بینی سه سال بعد اتفاق افتاد.  مسالهی نفت هم مطرح شده ومنافع آن به خطر افتد. این پیش
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 نمونه سواالت تستی (تالیفی) 
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  ) اتحاد علیه عثمانی1
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  از زمان کدام شاه صفوي ، قزلباشها قدرت زیادي پیدا کردند ؟ -  5
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  علت انتقال پایتخت صفویان از قزوین به اصفهان در زمان شاه تهماسب چه بود ؟ -  7
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  لقب که بود ؟» آخرین جهانگشاي شرق« -  17

  ) آقا محمدخان قاجار 4  ) محمود افغان3   ) نادرشاه افشار2  ) شاه عباس1

  نیروي دریایی ایران توسط چه کسی تاسیس شد ؟ -  18

  ) آقا محمد خان 4   ) کریم خان زند3   ) نادرشاه2  ) شاه عباس1

  ل افغانستان و جدایی آن از ایران توسط چه کسی گذاشته شد ؟نخستین سنگ استقال -  19

  ) جان ملکوم 4  ) احمد شاه درانی3  ) دوست محمد خان2  ) مارکی ولتزلی1

  علت اجراي سیاست حفظ استقالل و تامین وحدت ایران توسط انگلستان از ابتداي قرن نوزدهم چه بود ؟ -  20

  بر کشورهاي اروپایی ) حصار و حفاظ سر حدات هند و سدي در برا1

  ) در اختیار داشتن حق انحصاري تجارت در خلیج فارس2

  ) جلوگیري از رسیدن روسیه به آبهاي گرم خلیج فارس 3

  ) حضور انگلستانی در اتفاق مثلث عدم برخورد با عثمانی به دلیل حضور در اتحاد مثلث 4
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  مفاد اولین ماموریت جان ملکوم در ایران چه بود ؟ -  21

  حفظ سرحدات ایران با هند  –تقویت سیاست ضد افغان  –گرفتن تعهداتی علیه فرانسه از شاه ایران ) 1

  حفظ سرحدات ایران با هند  –تقویت سیاست ضد عثمانی  –) گرفتن تعهداتی علیه روسیه از شاه ایران 2

  ارداد بازرگانی امضاي قر –تقویت سیاست ضد عثمانی  –) گرفتن تعهداتی علیه روسیه از شاه ایران 3

  امضاي قرارداد بازرگانی  –تقویت سیاست ضد افغان  –) گرفتن تعهداتی علیه فرانسه از شاه ایران 4

  مهمترین عهدنامه بین ایران و فرانسه در زمان فتحعلی شاه قاجار چه بود ؟ -  22

  ) تیلیست 4  ) پاریس3  ) فینکن اشتاین2  ) آماسیه1

ولت روسیه حقوق عباس میرزا و فرزندان او را نسبت به تاج و تخت ایران به به موجب کدام قرارداد ، د -  23

  رسمیت شناخت ؟

  ) تیلیست 4   ) ترکمانچاي3  ) مفصل2  ) گلستان1

  نماینده مختار ایران در کنفرانس از روم که بود ؟ -  24

  ) میرزا تقی خان فراهانی2    ) میرزا حسین خان سپهساالر1

  ) حاجی میرزا آقاسی 4    حسن خان ایلچی) میرزا ابوال3

  صدور تذکره براي نخستین بار از برنامه هاي کدام صدر اعظم قاجار بود ؟ -  25

  ) آقاخان نوري 4  ) سپهساالر3  ) حاج میرزا آقاسی2  ) امیرکبیر1

  طبق کدام عهدنامه ، ایران متعهد گردید از حاکمیت افغانستان صرفنظر کند ؟ -  26

  ) فینکن اشتاین 4  ) پاریس3   مجمل) 2   ) تیلیست1

  سرحدات شرقی ایران در زمان چه کسی تعیین گردید ؟ -  27

  ) مظفرالدین شاه 4  ) ناصرالدین شاه3  ) محمد شاه2  ) فتحعلیشاه1

  از زمان کدام شاه قاجار ، نفوذ روسیه در ایران شروع به افزایش یافت ؟ -  28

  ) محمدعلی شاه 4  ن شاه) مظفرالدی3  ) ناصرالدین شاه2  ) محمد شاه1
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رهبران مشروطه خواهی که نسبت به استبداد محمدعلی شاه ایستادگی کرده و به تهران آمدند چه کسانی  -  29

  بودند ؟

  ) سردار اسعد بختیاري ، صمصام السلطنه ، ستارخان و باقرخان 1

  ) عضدالملک قاجار ، محمد ولی خان تنکابنی ، صمصام السلطنه 2

  و باقرخان ، محمد ولی خان تنکابنی ، سردار اسعد بختیاري  –) ستارخان 3

  ) سردار اسعد بختیاري ، محمد ولی خان تنکابنی ، ستارخان و باقرخان 4

  علت شروع جنگ جهانی اول چه بود ؟ -  30

  ) حمله آلمان به لهستان 2    ) قتل ولیعهد اتریش1

  رت عثمانی ) افزایش شدید قد4   ) حضور آلمان در منطقه خاورمیانه3

  ریاست کمیته دفاع ملی را چه کسی بر عهده داشت ؟ -  31

  ) صمصام السلطنه 4  ) سپهساالر اعظم3  ) مدرس2   ) نظام السلطنه مافی1

  علت اصلی مخالفت دولت انگلستان با حضور نمایندگان ایران در کنفرانس صلح ورساي چه بود ؟ -  32

  ضور عملی در آن ) بی طرفی ایران در دوران جنگ و نداشتن ح1

  ) عدم حمایت از انگلستان 2

  کاکس  –) قرارداد محرمانه وثوق الدوله 3

  ) فروپاشی روسیه تزاري و یافتن موقعیت بالمنازع انگلستان در این منطقه 4

  کودتاي سوم اسفند در زمان کدام نخست وزیر شکل گرفت ؟ -  33

  ) صمصام السلطنه 4   ) وثوق الدوله3  ) سپهدار رشتی 2   ) مشیرالسلطنه1

  مربوط به چه دورانی از تاریخ معاصر است ؟» اداره مشترك « رژیم  -  34

  ) سالهاي جنگ جهانی اول 2  ) سالهاي شروع مشروطه و مجلس اول1

  ) به سلطنت رسیدن محمدرضا شاه 4     ) به سلطنت رسیدن رضا شاه3
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طنه در زمان رضاشاه به عنوان مدیر کل مالیه کدام مستتار امریکایی در دوران نخست وزیري قوام السل -  35

  ایران شروع به فعالیت کرد ؟

  ) آرتور میلسپو 4  ) بوالرد3  ) آرمیتاژ اسمیت2  ) مورگان شوستر1

  کدامیک از موارد زیر از اقدامات رضاشاه است ؟ -  36

  الغاي کاپیتوالسیون           - ) انحالل پلیس جنوب1

  الغاي کاپیتوالسیون  –) امضاي قرارداد نفت دادرسی 2

  کاکس  –امضاي قرارداد وثوق الدوله  –) انحالل پلیس جنوب 3

  کاکس  –امضاي قرارداد وثوق الدوله  –) امضاي قرارداد نفت دادرسی 4

  پیمان سعدآباد بین کدام دولتها منعقد شد ؟ -  37

  عراق  –افغانستان  –ترکیه  –) ایران 2  پاکستان –افغانستان  –ترکیه  –) ایران 1

  پاکستان  –افغانستان  –عراق  –) ایران 4  پاکستان –ترکیه  –عراق  –) ایران 3

  علت اصلی قطع روابط سیاسی ایران با آمریکا و فرانسه چه بود ؟ -  38

  ) مخالفت با امضاي قرارداد سعدآباد      1

  ) برقراري رابطه با رایش آلمان2

  ان ) واگذاري مجدد امتیاز دادرسی به انگلست3

  ) مخالفت باطنی دولتهاي فرانسه و آمریکا با رژیم دیکتاتوري رضاشاه 4

  مامور مذاکره با متضمین در زمان حمله آنها به ایران که بود ؟ -  39

  ) جم 4  ) فروغی3  ) داور2  ) منصور1

  نخستین اقدام رژیم جدید محمدرضا شاه چه بود ؟ -  40

  به متفقین ) تعیین سیاست خارجی جدید ایران و تمایل 1

  ) برکناري محمدعلی فروغی و رسیدن علی سهیلی به نخست وزیري 2

    ) اعالن جنگ به رایش آلمان 3

 ) اعالن جنگ به ژاپن 4
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  نامه سواالت تستی پاسخ

  ) صحیح است.  1گزینه (-1

محلـی یـک حکومـت    الطوایفی را از ایران براندازد و به جاي حکام و خـوانین   هدف شاه اسماعیل این بود که بساط ملوك

مرکزي شیعه مذهب قوي به وجود آورد. لذا پس از استقرار در آذربایجان شروع بـه تسـخیر سـایر نقـاط ایـران و تـرویج       

  مدهب شیعه نمود.

  ) صحیح است.  1گزینه(-2

شاه اسماعیل پس از سیزده سال توانست تمامیت ارضی ایران را حفـظ و سـدمحکمی دربرابـر کشـورهاي سـنی مـذهب       

ایجادکند. شاه اسماعیل و جانشینانش با اجراي این سیاست توانستند اوالّ ملـت ایـران را بـه وحـدت و یگـانگی       همسایه

رهبري کنند، ثانیاّ با ایجاد مرکز مقاومتی دربرابر ترکان عثمانی نظر مهر و محبت اروپاییان را که دشمن ترکها بودنـد بـه   

بازرگانی را با آنها مفتوح سازند. ایـن مـوارد اصـول بنیـاد سیاسـت       سوي خود جلب نموده و بتدریج باب روابط سیاسی و

  خارجی صفویه را طی دوقرن تشکیل میداد.

  ) صحیح است.  3گزینه (-3

  شود. جنگ چالدران مهمترین جنگ ایران و عثمانی در این دوره محسوب می

  ) صحیح است.  4گزینه (-4

هـا آموختنـد و در    هاي آتشین را از پرتغـالی  که ایرانیها به کاربردن سالحتنها نتیجه مثبت قرارداد ایران و پرتغال این بود 

ساله زمان شاه تهماسب با عثمانی، پرتغالیها مقداري تفنگ و وسـایل جنگـی جدیـد بـه ایرانیـان       بیست هاي  دوران جنگ

 دادند به اینجهت اولیاي دولت عثمانی به دولت پرتغال به نظر خصومت نگریستند.

  .صحیح است )2گزینه (-5

از زمانی که شاه تهماسب ده ساله پسر شاه اسماعیل به تخت نشست و اداره امور کشور به دست سران قزلباش افتاد، آنها 

  قدرت زیادي پیداکردند.

  ) صحیح است.  1گزینه(-6

  در زمان شاه تهماسب قرارداد صلح آماسیه بین دوکشور امضا شد.
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  ) صحیح است.2گزینه(-7

ق، پایتخـت خـود   960ساله عهد شاه تهماسب بوجود آورد، وي را مجبور کرد که در سال  ه جنگهاي بیستخرابیهایی را ک

  ها بود از تبریز به قزین منتقل کند. را که همیشه درمعرض خطر حمله و اشغال عثمانی

  ) صحیح است.  3گزینه (-8

  زلباش پایان دهد.شاه عباس از ابتداي سلطنت خود تصمیم گرفت به نفوذ زیاده از حد سران ق

  ) صحیح است.  3گزینه (-9

، دوتن از نجباي انگلیسی به نامهاي انتونی شرلی و رابرت در زمان شرلی سـلطنت شـاه عبـاس بـه ایـران      1007در سال 

  آمدند. 

  ) صحیح است.  1گزینه (-10

تاسـیس شـد کـه تفنگچیـان      نظام از افراد گرجـی و ارمنـی   نظام و پیاده با مشورت برادران شرلی نیرویی مرکب از سوارن

  شاهی نام داشت.

  ) صحیح است.  2گزینه (-11

م، بین شاه عباس و انگلستان پیمانی تجاري منعقد شد و به موجب فرمان شـاه عبـاس، انگلیسـیها اجـازه     1617در سال 

اي اتحـاد بعـدي   یافتند در سراسر ایران آزادانه به تجارت مشغول شوند. این فرمان، به فرمان ابریشم مشهور اسـت و مبنـ  

  دوکشور قرار گرفت.

  ) صحیح است.  4گرینه(-12

پیروزي مشترك ایران و انگلسالت بر پرتغال به نفع هردو تمام شد. ایرانیان توانستند براي همیشه از شر استعمار پرتغـال  

و بـه حیثیـت و    رها شوند و انگلیسیها هم قدرت بالمنازع و بدون رقیب منطقه شدند کـه از ایـن امـر بهـره بسـیار بـرده      

  نفوذشان در هندوستان افزوده شد.

  ) صحیح است.  3گزینه(-13

فارس بود که از ابتداي سلطنت خود در ایرن راه کوشید و توسـط   یکی از مقاصد پترکبیر دست یافتن به آبهاي گرم خلیج

  جانشینانش هم پیگیري شد.
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  ) صحیح است.  2گزینه (-14

  دازه زمان زمامداري اشرف فغان ایران تحت نفوذ و سلطه ترکان عثمانی نبوده است. در طول تاریخ ایران هیچ زمانی به ان

  ) صحیح است.  1گزینه (-15

اي که از عثمانیهـا خـورده بـود، بخصـوص امضـاي       اقدام خودسرانه شاه تهماسب در جنگ با عثمانی و شکست مفتضحانه

  اسب را از کار برکنار سازد. قرارداد بغداد بهترین بهانه را به دست نادر داد که شاه تهم

  ) صحیح است.  4گزینه (-16

  جنگ کرنال مهمترین جنگ دوران نادر بود که توانست هند را فتح کند و غنایم فراوانی بدست آورد.

  ) صحیح است.  2گزینه (-17

  ند.سال مرزهاي ایران را فراتر از زمان صفویه برسا این لقب به نادر داده شد. زیرا توانست در عرض ده

  ) صحیح است.  2گزینه(-18

ها و انگلیسیها خریداري شد و بدین ترتیب ناوگان دریـایی ایـران تاسـیس     در زمان نادر تعدادي کشتی کوچک از هلندي

  شد. 

  ) صحیح است.  3گزینه (-19

انـی  احمدخان ابدالی توانست به کمک جواهرات موجود در قندهار بساط سلطنت را تشکیل دهـد و خـود را احمدشـاه در   

  بنامد. این سردار افغانی نخستین سنگ افغانی نخستین سنگ استقالل افغانستان و جدایی آنرا از ایران بنا نهاد. 

  ) صحیح است.  1گزینه (-20

با توسعه نفوذ انگلستان در هند، روابط ایران و انگلستان که تا آن زمان براساس تجارت بین دوکشور بود تغییر شـکل داد  

فارس به صورت حصار و حفاظ سـرحدات هنـد درآمـد. بـه ایـن       هجدهم و اوایل قرن نوزده، ایران و خلیج و از اواخر قرن

جهت از این تاریخ سیاست خود را بر حفظ استقالل و تامین امنیت ایران قرار داده تا سدي در برابر نفوذ روسیه و فرانسه 

  باشد. 

  ) صحیح است.  4گزینه (-21

از اینکه اوالّ تعهداتی علیه فرانسویان از پادشاه ایران بگیرد و درثانی سیاست ضد افغـان را در  ماموریت مالکوم عبارت بود 

  ایران تقویت کند و درصورت لزوم یک قرارداد تدافعی و یک پیمان بازرگانی با ایران ببندد.
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  ) صحیح است.  2گزینه (-22

  بسته شد.  ئونپلاشتاین بود که در زمان نا مهمترین عهدنامه بین دو کشور فینکن

  ) صحیح است.  3گزینه (-23

  وتحت به رسمیت شناخت. به موجب عهدنامه ترکمانچاي، روسیه حقوق عباس میرزا و اوالد او را نسبت به تاج

  ) صحیح است.  2گزینه (-24

تعیـین مـرز بـین     العاده و نماینده مختار دولت ایران ماموریت داده شد تا براي میرزاتقی خان فراهانی به عنوان سفیر فوق

  ایران و عثمانی به ارزروم رود.

  ) صحیح است.  1گزینه(-25

  بار صدوره تذکره(گذرنامه) را براي ایرانیانی که عازم خارجه بودند ایجاد کرد. امیرکبیر براي نخستین

  ) صحیح است.  3گزینه (-26

ان خارج ساخته، درمقابل ایران نیز تعهد طبق صلح پاریس انگلیسیها متعهد شدند که قوایشان راظرف مدت کوتاهی از ایر

  نظر کند.  داد که هرات را تخلیه و از هرگونه ادعایی نسبت به هرات و افغانستان صرف

  ) صحیح است.  3گزینه (-27

  باشد. سرحدات شرقی ایران در زمان ناصرالدین شاه توسط یک افسر انگلیسی تعیین شد که تاکنون به همان صورت می

  حیح است.  ) ص2گزینه(-28

  از زمان ناصرالدین شاه نفوذ روسیه در ایران افزایش یافت و از رقیب دیرینه خود انگلستان پیش افتاد.

  ) صحیح است.  4گزینه (-29

رهبران مشروطه که به تهران آمدند سه نفر بودند. سردار اسعد بختیاري رییس ایل بختیاري، محمدولی خان سپهدار کـه  

  بود و ستارخان و باقرخان که از مبارزین تبریز بودند.  با مجاهدین گیالن همراه

  ) صحیح است.  1گزینه (-30

پرست صرب بهانه شروع جنگ بود، ولی علت اصلی آن تضاد منـافع اسـتعماري دول    قتل ولیعهد اتریش بدست یک میهن

  هاي سیاسی و نظامی آلمان و اتریش احساس خطر کردند. اروپایی بود که از پیشرفت
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  ) صحیح است.  1نه (گزی-31

در زمان جنگ جهانی اول تعدادي از رجال طرفدار آلمان و عثمانی از تهران مهاجرت کرد و قم را مرکز سـتاد خـود قـرار    

السلطنه مـافی تشـکیل    داده و کمیته دفاع ملی را ایجاد نمودند. سپس به کرمانشاه رفته و حکومت موقت به ریاست نظام

  دادند.

  ست.  ) صحیح ا3گزینه (-32

الدوله مشغول مـذاکره و تهییـه آن    علت اصلی این مخالفت قراردادي بود که به طور محرمانه نمایندگان انگلستان با وثوق

  رفت. بودند که به منزله خاتمه استقالل ایران بشمار می

  ) صحیح است.2گزینه (-33

زمـان حکومـت سپهداررشـتی بـود کـه       کودتاي سوم اسفند که توسط رضاشاه و سید ضیاالدین طباطبایی انجام شـد در 

  رضاخان کابینه وي را ساقط کرد. 

  ) صحیح است.  2گزینه (-34

الطوایفی برپا بود.  در دوران جنگ جهانی اول استقالل ایران به صورت موهوم درآمده و در هر گوشه بساط حکومت ملوك

برقـرار  » اداره مشترك«شد و یک نوع رژیم  ه میهاي روس و انگلیس ادار خانه ایران بوسیله سفارت 1917در واقع تا سال 

  بود.

  ) صحیح است.  4گزینه(-35

دکتر آرتور میلسپو براي اصالح امور اقتصادي و مالی به ایران آمد و به عنوان مدیرکل مالیه و با اختیـارات وسـیع شـروع    

  بکار کرد.

  ) صحیح است.  1گزینه (-36

هاي خارجی را منحـل کـرد. ثانیـاّ     ها و کنسولگري خانه ي مخصوص سفارترژیم جدید رضاشاه اوالّ پلیس جنوب و گاردها

  مقدمات الغاي کاپیتوالسیون را فراهم ساخت و درست یک قرت پس از عهدنامه ترکمانچاي این قرارداد ملغی شد.

  ) صحیح است.2گزینه (-37

  عدآباد مشهوراست امضا شد.پیمان عدم تعرض و دوستی بین ایران، ترکیه، افغانستان و عراق که به پیمان س
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  ) صحیح است.  4گزینه (-38

در دوران رضاشاه رابطه ایران با آمریکا و فرانسه به دلیل دوجریان جزیی بسیار محدود شد کـه علـت اصـلی آن حـوادث     

  رفت. مخالفت باطنی این دوکشور با رژیم دیکتاتوري رضاشاه بود که مجري سیاست انگلستان بشمارمی

  حیح است.) ص3گزینه (-39

وزیر بود که توسط رضاشاه برکنار شد و محمدعلی فروغی مامور تشـکیل کابینـه    در حمله متفقین به ایران منصور نخست

گردید. وي مورد قبول انگلیسیها بودو رضاشاه بدین جهت وي را برگزید. فروغی به کلیه نیروها دستور ترك مقاومـت داد  

  مذاکره شد. و با نمایندگان شوروي و انگلستان وارد

  ) صحیح است.  1گزینه (-40

کرد دموکراسی و اصول حکومت مشـروطه را مراعـات خواهـدکرد تعیـین سیاسـت       نخستین اقدام رژیم جدید که ادعا می

طرفـی   خارجی جدید ایران بود که با اوضاعی که درنتیجه اشغال کشور بوجود آمده بود تطبیـق کنـد. زیـرا سیاسـت بـی     

  رسید. موقع همکاري با متفقین غیرقابل اجتناب به نظر می شده و در آنرضاشاه با شکست مواجه 
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  نشانده)  (دولت دست  135تا  1320روابط خارجی ایران

  گیریها ساختارها و جهت

  الملل ساختار و ماهیت نظام بین -1

اري از مطالعات را دربـر گرفتـه   الملل را مطرح کرد، تاکنون مبحث بسی که مورتون کاپالن مفهوم نظام بین 1957از سال 

اي  المللـی و منطقـه   ها و سـازمانهاي بـین   ها، دولت الملل متشکل از واحدها یا بازیگران سیاسی، یعنی ملت است. نظام بین

ي داخلی و خارجی  المللی داراي دو محیط بهم پیوسته گیرد. هر نظام بین باشد و رفتار متقابل بازیگران را هم دربر می می

المللـی،   نظـام بـین  « تـرن معنـی،   ه بقا و اضمحالل نظام، به میزان همگـونی دومحـیط بسـتگی دارد. در گسـترده    است ک

». اي از واحدهاي سیاسی مستقل است که با تکرار قابل توجه و طبق رونـدهاي مـنظم، کـنش و واکـنش دارنـد      مجموعه

اند و ممکن اسـت باثبـات و یـا     یافته تصلب سازمانالملل نطام منعطف و یا م هاي بین آمیز نظام خاطر خص.صیت تعارض به

  ثبات باشند. بی

ي روابط ایران در روابط با سایر کشورها، اصطالح کنش و یا وابستگی متقابل کاربرد بیشـتري دارد. هرانـدازه    براي مطالعه

چنـین اسـت کـه اگـر     ي وابستگی متقابل  سطح وابستگی متقابل بیشتر باشد میزان کنش متقابل نیز بیشتر است. نتیجه

اش به کشور قویتر بیشتر و هرچه داراي توانمنـدي برابـر باشـند درجـه وابسـتگی       ي وابستگی کشوري ضعیف باشد درجه

تـوان بررسـی کـرد.در دیـد واقعگرایانـه       الملل را از دو دید آرمانگرایانه و واقعگرایانه می متقابل آنها متوازن است. نظام بین

الملل و تنظیم روابط اعضا در قبال یکدیگر است. اما آرمانگرایان معتقدند  قدرت در نظام بین هدف، بررسی ساختار تمرکز

  تواند با معیارهاي اخالقی مطابقت داشته باشد. که سیاست می

طـور کامـل برمبنـاي     ي آرمانگرایی نبود، اما به درمورد سیاست خارجی ایران دردوران محمدرضاشاه، سیاست ایران برپایه

ایی هم نبود. درواقع روابط خارجی ایران به یکی از این مکاتب تکیه نداشت. چراکه ساختار نظام سیاسی ایران،توان واقعگر

هـاي کـاربردي بـراي ایـران،      دهد. تنها نظریه توصیف و تبیین این مکاتب را در شناخت سیاست خارجی ایران کاهش می

قـدرت بـین دو اردوگـاه متخاصـم      1357تـا  1320درهـاي   نی سالهاي میان برد است. ایران در این بعد زمانی یع نظریه

شد. نظام دوقطبی مربوط به این دوره است که تعارض بـین   تقسیم شده بود و ایران هم ناچار باید با شرایط هماهنگ می

  باشد.  هاي پس از جنگ دوم جهانی می شرق و غرب بارزترین خصوصیت آن است و مربوط به سال
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هـاي پـس از جنـگ انجـام      الملل سال ی ایران هم با توجه به ماهیت تکاثرطلبانه و نفوذي نظام بینبررسی سیاست خارج

اي که ایران درمناسبات استراتژیک غرب در مقابله با کمونیسـم بدسـت آورده بـود، بـا دیـدگاه       شود. بدلیل توجه ویژه می

  سـال   15ل عمده در سیاست خارجی وي در محمدرضاشاه همسویی داشت و همراهی وي با سیاستهاي آمریکا تنها عام

  آخر حکومت شاه بود. 

  ساختار و ماهیت نظام سیاسی ایران -2

المللی چنین است: جوامع بشري داراي ساختارها و تشـکیالتی هسـتند کـه موظـف بـه ارایـه        ترین تعریف نظام بین دقیق

باشد. این سـاختارها کـه    یشرفت آن جوامع میخدمات و حفظ نظم و امنیت و فراهم نمودن زمینه مساعد جعت ترقی و پ

  شود.  هاي اختصاصی یک جامعه مشخص می گویند که آنرا از طریق تعامل ارزش در یک قالب است را محیط نظام می

هرنوع نظام سیاسی براي حفظ و استمرار حاکمیت خود نیازمند پشتوانه مردم است کـه حکومـت پهلـوي فاقـد آن بـود.      

زنـدگی سـیطره دارد. در چنـین نظـامی بـا اسـتفاده از دو        ئوني ش زا بود که بر کلیه اي نهاد اشتغالحکومت تنها به معن

شـود و در مقابـل ملـت هـیچ      هاي فردي و اجتمـاعی تجهیـز مـی    ولوژي براي از بین بردن تمام آزاديئي قهر و اید وسیله

ص، زیرا شاه مافوق قانون و طبقه است. علت اصلی ي خا تعهدي ندارد. یعنی نه محدود به قانون است و نه وابسته به طبقه

گرا وي هیات حاکمه  ناتوانی نظام سیاسی ایران در جذب مشارکت سیاسی مردم در این سالها، ساخت غیرمنعطف و نخبه

صورت یـک   الملل براي بقاي خود یاري جسته و به و فقدان نهادهاي مشارکت قانونی بوده است. که در نهایت از نظام بین

  آید. نشانده درمی ولت دستد

پذیري الزم بود. کادر هیات حاکمه براساس  نظام سیاسی ایران همانند هر نظام سنتی و سرکوبگر دیگر فاقد قدرت انعطاف

شدند. بنـابراین نظـام    کار گرفته می هاي خاص به براساس پیوندهاي وابستگی به خانواده ئولینگرایی شدید بود و مس نخبه

کـرد.   د نیروهاي متخصص و مستقل دچار بود. نظام از تاسیس و فعالیت احزاب و سندیکاها جلوگیري مـی همواره با کمبو

هاي مختلف با واکـنش منفـی مـردم     خالصه آنکه نظام محمدرضاشاه با بحران مشروعیت دایمی روبرو بود. یعنی در حوزه

  کرد.  روبرو شد و حکومت براي رهایی از این وضعیت خود را به آمریکا نزدیک

  عوامل تاثیرگذار برطرح و اجراي سیاست خارجی -3

طورمداوم درگیـر   خاطر ناهماهنگی بین ساختارهاي مادي ومعنوي به اي به ي ایران همانند سایر دول درحال توسعه جامعه

تهاي ثباتی سیاسی زمینه حضور قـدر  دلیل تضعیف حکومت مرکزي ناشی از بی بحران سیاسی بوده است. از سوي دیگر به
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اي سنتی  گونه برتر را فراهم نمود. ایران عصر محمدرضاشاه باوجود توان مالی بهتر نسبت به سایر کشورهاي جهان سوم، به

گیري ایران بـا توجـه    در طی قرون متمادي حاکمیت شاه را بر جامعه تحمیل نموده بود. به عبارت دیگر در پویش تصمیم

المللی از جمله متغیرهاي تعیین کننده بودند. با وجود دان حـق حاکمیـت    بین به دیدگاه روزنا، دوعامل شخصیت و نظام

بین مردم و حکومت تقسیم شـدو در دوران ملـی شـدن    30تا  1320هاي  به مردم در قانون اساسی مشروطه تنها در سال

رفته قدرت شاه  ، رفته1322مرداد 28صنعت نفت هم قدرت به نحوي دراختیار نمایندگان مردم قرار داشت. اما با کودتاي 

، اختیارات شـاه افـزایش و موقعیـت    1346و  1336، 1328هاي  افزایش یافت. همچنین توسط مجالس موسسان در سال

  نهاد سلطنت قوت یافت. 

کننـده سیاسـت    گیرنـده و تـدوین   محمدرضاشاه در ده سال اخر سلطنت خود به نحوي حضور داشت که او را تنها تصمیم

، 1332تـا  1320هـاي   ي مقننه تدوین کننده سیاست خارجی بود. ایـن قـوه در سـال    . در حالیکه قوهدانستند خارجی می

مرداد  تاحد یک نهاد تشریفاتی پـایین آمـد. در قـانون مشـروطه، ریـیس قـوه        28نقش فعالی داشت که پس از کودتاي 

طبق قانون اساسی بـا راي نماینـدگان   محریه نخست وزیر است. اما درعمل دکتر مصدق به عنوان اولین و آخرین فرد که 

مجلس شانزدهم و با برخورداري از حمایت مردمی به قدرت رسید. محمدرضاشاه خواستار نخست وزیري بـود کـه مطیـع    

  باش د و این تفکر در هویدا تجلی پیدا کرد.

مشارکت قـانونی   درسالهاي منتهی به ملی شدن صنعت نفت و حکومت مصدق عواملی همچون نقش انگلستان، نهادهاي 

بین روحانیت و بورژوازي همگی سعی در محدود کردن قدرت شاه داشتند کـه بـا روي    ئتالفو افکار عمومی و همچنین ا

کار آمدن زاهدي این جریانات کمرنگ شدند. خالصه آنکه اراده شاه نسبت به سایر عوامل و حتی قانون اساسی در پویش 

الملـل برپـویش سیاسـتکذاري و     عین قانون بود. در این راستا نقش نظام بین سیاستگذاري خارجی ارجحیت داشت و شاه

  اجرایی سیاست خارجی محمدرضاشاه کامالّ قابل فهم است. 

  گیري سیاست خارجی جهت -4

  ي حکومت شاه دو استراتژي همیشه متعارض، یعنی موازنه منفی و ناسیونالیسم مثبت مطرح بودند: ساله 37در تاریخ 

ي عطف در سیاست و رابط خارجی ایران عصـر پهلـوي اسـت، چـه در      بررسی موازنه منفی که نقطه نه منفی:الف) مواز

) واگرایی تا فروپاشی انجام 3) اتسجام تا واگرایی و 2) همراهی تا انسجام، 1ي مستمر؛  ري و چه درعمل در سه مرحلهئوت

هـایی اسـت کـه بـدون      است. ایـن سیاسـت درمـین حکومـت    گیرد. این استراتژي با استراتژي عدم تعهد قابل ارزیابی  می

ي موازنـه منفـی در تحلیـل     ورزند. نمونـه  هاي دیگر امتناع می هاي قدرت برخورداري از حمایت دیگران، از تامین خواسته
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باشد که به عنوان پیشگام این سیاست در جهان سوم  می 1332تا  1330خرد سیاست عدم تعهد دکترمصدق در سالهاي 

کنیم،  گوید که هم در شرایط صلح و هم در شرایط جنگ آنرا اجرا می ه شد. وي در رابطه با سیاست عدم تعهد میشناخت

چراکه بلوك شرق و غرب به منافع ملل کوچک توجهی ندارند. مصـدق داراي نظریـاتی دربـاره عناصـر بنیـادي سیاسـت       

  باشد: اند می دیگر وابستهموازنه منفی در دوزمینه روابط خارجی و امورات داخلی که به یک

  المللی ) روابط بین1(

  ) توازن سیاسی1 -1(

وي معتقد بود تنها سیاستی که به نفه این مملکت است موازنه منفی است و مقصود از آن اینست که حساب دیرینه خود 

. اساس این سیاسـت درجهـت   اند را با دول محاور تصفیه نماییم. قدرتها دربرابر یکدیگر نیستند بلکه درکنارهم قرار گرفته

  تامین حداکثر منافع ایران بود. 

  ) استقالل از قدرتهاي برون مرزي2 -1(

تواند بدون برخورداري از حمایت بیگانه،به نفع مصالح کشور عمل کنـد.   موازنه منفی سیاستی فعال و تاثیرگذار است و می

معتقد بود که خارجی لفظاّ و معناّ استقالل ایران را  این سیاست به معناي استقالل از هرگونه قدرت خارجی است. مصدق

دانست، خواهان  ماندگی ایران می محترم شمارد. وي عالوه بر رهایی ایران از قید سلطه انگلستان که آنرا عامل اصلی عقب

ي تمـام   اسـته جلوگیري از نفوذ شوروي و آمریکا بود. چراکه معتقد بود سیاستی باید در ایران ایجاد شـود کـه نفـوذ ناخو   

  هاي خارجی را پایان دهد.  قدرت

  

  هاي خارجی ) ممنوعیت واگذاري امتیاز به قدرت3 -1(

ها و اعطاي امتیازات به ایرانیان و خارجیان بدون تصویب مجلس ممنوع است.  طبق قانون اساسی مشروطه بستن عهدنامه

، استخدام مستشاران خارجی و عقد قـرارداد نـابرابر   به تبع آن، موازنه منفی مخالف سرسخت واگذاري امتیاز به خارجیان

است. مخالفت دکترمصدق با اعطاي هرگونه امتیازي تاکید دیگري بود بر پافشاري وي بر حاکمیت ملی و سیاست موازنـه  

  منفی.
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  ) دفاع از ملل زیرستم و قطع رابطه با ستمگران4 -1(   

، ازهمان ابتدا دوسویه بود. از یـک سـو بـا قـدرت     1332تا  1328اي خواهانه مردم در ساله جنبش ضدانگلیسی و آزادي 

گرفـت. پایبنـدي موازنـه منفـی بـه اصـول منشـور         استعماري درستیز بود و از سوي دیگر از منافع مردم محروم الهام می

ه و بـا مـردم   هاي استعماري دوري جست کرد که به صورت فعال و با تکیه به نیروي مردم، از قدرت سازمان ملل ایجاب می

محروم کشورهاي جهان سوم همکاري نماید. دکترمصدق نیز در جریان نهضت نفت به این نتیجه رسیده بود کـه از نفـوذ   

  سیاسی قدرت استعماري انگلیس جلوگیري کند.

  ) امور داخلی2(

خلـی هـم   براساس این اصل که سیاست خارجی هرکشور تابعی از سیاست داخلی آن کشور است و به عکـس سیاسـت دا  

توان در سیاست خارجی اساس بر موازنه منفی باشـد بـدون اینکـه     تابع و اتعکاسی از سیاست خارجی است، بنابراین نمی

  درداخل این سیاست اعمال شود. 

  ) اصل ایرانی بودن و ضرورت دفاع از آن1 -2(

ر دوران نهضت نفت، بـاردیگر بازیـابی   یکی از اصول سیاست موازنه منفی برپایه اصل خود را یافتن و ایرانی بودن است. د

ي مصـدق   هاي برون مرزي و عوامـل آنهاسـت. بـه گفتـه     شود که نخستین شرط آن رهایی از قدرت هویت ملی مطرح می

اي از استقالل واقعی برسد که هیچ چیز جز مصلحت ایران و حفظ قومیـت دیـن و تمـدن، محـرکش      ایرانی باید به درجه

  نباشد. 

  دي به ارزشهاي سیاسی و فکري مشروطیت) اصل پایبن2 -2(

آوردهاي انقالب مشروطیت است. چراکـه بـه اعتقـاد مصـدق      از دیگر اصول این سیاست، وراثت از سنتهاي فکري و دست

جویانـه بـا فرهنـگ و سـلطه سیاسـی       آوردهاي مشروطیت بدون تردید در تقویت و تشویق ارزشهاي ستیزه سنتها و دست

ي جدیـدي   . به عبارتی اندیشه ملی ریشه در انقالب مشروطه دارد که در دوران نهضت نفت جلوهبیگانگان موثر بوده است

هاي مدنی است و با دولتی که بخواهـد آن را   یافت. وي طرفدار مشروطه و اساس آن یعنی آزادي انتخابات و تامین آزادي

هاي بـرون مـرزي    صدد تامین استقالل از قدرتکند. وي همانند امیرکبیر در مورد سوال قرار دهد، سرسختانه مخالفت می

داشت تنها براي یک مبارزه مقدس پا به مجلس گذاشـتم، برقـراري اصـول مشـروطیت و آزادي در      بود. مصدق اظهار می

  سیاست داخلی و تعقیب سیاست موازنه منفی در سیاست خارجی.
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  دموکراتیک -) ضرورت تاسیس دولت ملی3 -2(

باشـد. یعنـی    نفی از نظر فلسفه سیاسی براساس ضرورات تاسیس و وجود یک دولت ملی میاصل بعدي سیاست موازنه م

ي نهادهاي قانونی است و درنهایت براساسی عقالنـی   ساز فعالیت آزادمنشانه سازمان سیاسی که اساس قانونی دارد و سبب

قاد جدي به اسـتقالل و دموکراسـی   دنبال تحقق حکومتی دموکراتیک است. دکترمصدق هم اعت و قانونی استوار است و به

  در کانون سیاست موازنه منفی داشت.

  ناسیونالیسم مثبت

توان بـا اسـتفاده از سـخرانیها،     گیري خارجی منابع مدونی دراختیار نیست و تنها می ي دیدگاه شاه نسبت به جهت درباره

سوي تمدن بزرگ و پاسـخ بـه تـاریخ     فید، بهها و بهویژه چهار کتاب وي به نامهاي ماموري براي وطنم، انقالب س مصاحبه

تـوان از آن   مـی  هـاي شـاه را    ي اندیشه اي است که چکیده استفاده کرد. بدون تردید کتاب پاسخ به تاریخ مهمترین نوشته

  بدست آورد. برداشت او از سیاست خارجی چنین است:

گیـري آن مـوثر بودنـد، از     چند عامل در شکلمرداد سیاست موازنه مثبت جایگزین موازنه منفی شد.  28پس از کودتاي 

گیـري جنـگ سـرد و     ناپـذیر، اوج  الملل و استقرار نظام دوقطبی آشتی ثباتی در نطام بین ي بی جنبه خارجی، پایان مرحله

ي داخلی، مخافت بـا دکترمصـدق و حـذف سیاسـت موازنـه منفـی او و        توان نام برد. از جنبه بازدارندگی یک جانبه را می

  توان  از عوامل اصلی اتخاذ این سیاست دانست.  شدن نفت تضعیف شده بود را می سلطنت که درجریان نهضت ملیتقویت 

ئـتالف  و ائتالف سازگاري بیشتري دارد تا بـا موازنـه منفـی. درعمـل اسـتراتژي اتحـاد       این سیاست با استراتژي اتحاد و ا

طرفـی در دوجنـگ    نتیجه بودن سیاسـت بـی   با توجه به بی باشد. محمدرضاشاه کننده اصلی کشورهاي قدرتمند می تامین

کنـد. از نظـر او سیاسـت خـارجی      گیري سیاست خارجی ایران تلقی مـی  جهانی، ناسیونالیسم مثبت را همسازترین جهت

متحـد،   المللی با پیوستن به سـازمان ملـل   ) تامین صلح و ثبات بین1برمبناي ناسیونالیسم مثبت برسه اصل اساسی است: 

) استحکام 3هاي کشور،  ها براي افزایش توانمندي هاي تامین امنیت جمعی درتمام زمینه جانبه در برنامه مشارکت همه )2

هاي امنیت جمعی، حفظ حق حاکمیت و تمامیت   بخشیدن به سازمان دفاعی با هدف کک به دوستان در احترام به پیمان

کنـد کـه موازنـه منفـی را      یسم را به حقیقی و غیرحقیقی تقسیم مـی ارضی ایران و تامین امنیت داخلی آن. شاه ناسیونال

  داند. غیرحقیقی می

  اجرا شد عبارتند از: 42تا  1332هاي  دو عنصر اساسی سیاست ناسیونالیسم مثبت که در سال
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  ) مقاومت دربرابر تهدید شوروي1

محمدرضاشـاه، مهمتـرین اصـل در     اصطالحات طرح شده در سه اصل اساسی ناسیونالیسم مثبـت نشـان از آن دارد کـه   

داند و معتقد است مهمترین نیاز انسان که از احتیاج وي به غذا و مسـکن هـم    سیاست داخلی و خارجی خودرا امنیت می

هاي امپریالیسی دانسته و کـاهش یـا    باشد. وي بزرگترین خطر براي امنیت ایران را از جانب قدرت بیشتر است امنیت می

هـاي امپریالیسـتی فقـط     داند. اما باید توجـه داشـت منظـور شـاه از قـدرت      را از اصول این سیاست میقطع رابطه با آنها 

هم روسها ترکیبی از سیاسـت همزیسـتی، جنـگ تبلیغـاتی و پرهیـز از       42تا 32هاي  اتحادجماهیرشوروي است. در سال

  تنش را در برابر ایران درپیش گرفتند. 

  ) امنیت در گروي پیوند با غرب2

همان اندازه که شاه با شوروي و کمونیسم برخورد خصمانه داشت، نسبت به ایـاالت متحـد آمریکـا خواهـان برقـراري      به 

مرداد بود. شـاه در سـخنان   28تخت پس از کودتاي  و ي نزدیک بود. که علت آن کمک آمریکا در بازگشت وي به تاج ابطه

و خلـع   1320مریکا بود تا انگلستان. چراکه اشغال ایران در سالکرد و منظور او بیشتر آ طور مرتب از غرب یاد می خود به

میرزاي قاجار را جایگزین کنند. عالوه برآن  پدرش را از اقدامات انگلیسیها دانسته که درصدد بودند به حاي رضاشاه، حسن

العـاده از تمـام    فـوق  عدم تمایل شاه به گسترش روابط با انگلستان داراي علل دیگري بود، انگلستان نفوذ قوي و شـناخت 

کرد. همچنین انگلستان به خاطر مسایل نفت داراري  اوضاع ایران داشتند که این امر قدرت مانور شاه را شدیداّ محدود می

  داد. پرستیژ پایینی درمیان مردم بود و گسترش رابطه با این کشور اعتبار شاه را کاهش می

 (ج) سیاست مستقل ملی

جاي ناسیونالیسم مثبت استفاده شد. نیازمندي نظامی و اقتصادي ایـران   سیاست مستقل ملی به ، از1340ي  از اوایل دهه

المللی تغییراتی رایجاد شـد   ، در شرایط بین40ي  گیري ناسیونالیسم مثبت بود. از ابتداي دهه به ایاالت متحد، باعث شکل

شد. بنـابراین   الیسم مثبت هم تغییرات چندانی ایجاد میکه ایران هم خواستار هماهنگی با آن بود و البته نباید در ناسیون

یابی به استقالل ایران از لحاظ سیاستکذاري باشـد و هـم بتوانـد     ي دست دهنده بایست هم نشان سیاست مستقل ملی می

  سیاست ناسیونالیسم مثبت را تداعی کند.

  بل بررسی است:اي قا المللی و منطقه عوامل تغییر سیاست خارجی ایران در دو سطح بین 

المللی ایجاد شد عبارت بود از :تنش زدایی بین شرق و غرب پس از بحران موشکی کوبا کـه شـاه    مواردي که درسطح بین

از این مساله ناراضی بود چراکه ممکن بود این جریان به ضررش تمام شده و شرق و غرب برسـر حاکمیـت ایـران تبـانی     
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ي شمالی نزدیک شد. مورد بعدي جنگ ویتنام بود  تاحدودي به سمت همسایه به بعد1344کنند. به همین دلیل از سال 

که با شکست آمریکا روبرو شد و عواقب آن در مسایلی همچون نفت باعث شد تا شـاه بـراي رسـیدن بـه یـک تـوازن بـا        

  کشورهاي صنعتی با دیگر کشورها همچون کوبا و جمهوري خلق چین رابطه برقرارکند. 

  ي شـوروي در کشـورهاي جهـان سـوم،     توان چنین برشمرد: نفوذ گسـترده  اي را هم می سطح منطقهموارد مطروحه در 

هاي رادیکالیسـتی اعـراب بـاالخص در مصـر، عـراق و الجزایـر، خـروج بریتانیـا از حـوزه اقیـانوس هنـد و             تشدید گرایش

آن با واگذاري نقش ژاندارمی منطقه فارس و درنهایت طرح و اجراي دکترین نیکسون و استراتژي کسینجر و ارتباط  خلیج

اي ضرورت تغییر اصول سیاست خارجی ایران بود. باخروج انگلستان از منطقـه الزم بـود تـا     به ایران. اینها از موارد منطقه

عنوان کشوري که بیشـترین سـواحا را داشـت بـراي      فارس محافظت کند و ایران به ي خلیج اي از ناحیه یک قدرت منطقه

  می مناسب بود. نقش ژاندار

  هاي سیاست مستقل ملی بدین شرح است: ترین عناصر و ویژگی عمده

  هاي تاریخی ) اتکا به نیروي ماورایی و اسطوره1

با توجه به خصایص جامعه ایران و نفوذ مذهب، براي شاه بسیار مهم بود که خود را مورد تایید خداوند ببینـد. وي اعتقـاد   

هـا و   دنیا فرستاده تا شاهنشاهی ازدست رفته کوروش را زنده کند. تمسک وي بـه اسـطوره  داشت که خداوند او را به این 

ژي شاهنشاهی به مثابه نوعی ناسیونالیسم افراطی بود که در جشنهایی مثل دوهزارو پانصدمین سالگرد شاهنشاهی ئولواید

بـوده و هـیچ مخـالفتی بـا مـذهب       گوید که عمیقاّ مذهبی و تاجگذاري شاهد آن هستیم. وي همچنین در بعد مذهب می

  ندارد. 

  دیکتاتوري -) دموکراسی2

ي توسعه یافته سیاسی، حاکمیت قانون و مشارکت مردم در نظـام سیاسـی از طریـق نهادهـاي      از اصول اساسی هرجامعه

بیشـتري  مشارکت قانونی است. هر اندازه رابطه مردم با حکومت مبناي قانونی داشـته باشـد آن نظـام از ثبـات و امنیـت      

نویسد که بر ضرورت سه نوع دموکراسی سیاسی، اقتصادي و اجتماعی تاکیـد   برخوردار است. شاه در اولین کتاب خود می

داند. که قانون اساسی ایران با تشکیل مجلـس شـوراي ملـی و سـنا آن را      دارد و دموکراسی سیاسی را مهمترین  نوع می

 40داند. اما درعمل چنین نبود. شاه از دهه دم تمرکز را از اصول آن میبینی کرده است. همچنین مشارکت مردم و ع پبش

شخصاّ نوعی سیاست خرجی تدوین کرد که بیش از هرچیز با سیاست وابستگی به آمریکا انطبـاق داشـته باشـد. و وزارت    
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ش داشـت تـا   هاي شاه تبدیل شـد. روش او در حکومـت بـه تمرکزگرایـی گـرای      خارجه به تشکیالتی براي اجراي خواسته

هاي شخصی در امور دولتی منجر به دستورات ضدونقیض و نهیتـاّ   رفته دستورات او در حکومت و دخالت تکثرگرایی. رفته

  شکست انجامید. 

  ) توانمندي نظامی3

هـاي صـنعتی کشـور و افـزایش درآمـد حکومـت،        به بعد، با استقرار ثبات سیاسی ظاهري، پیشرفت 1340از اواسط دهه 

د دیگري عالوه بر اسطوره سازي و دیکتاتوري فردي، یعنی نیروي نظامی و نفـت در سیاسـت خـارجی ایـران     عناصر جدی

وارد شده و درکنار تشدید وابستگی به آمریکا مهمترین روش را به نحو تعیین کننده تشکیل دادند. به عهده گرفتن نقش 

فـارس کـرد.    اه را وادار به افزایش قدرت نظامی در خلیجژاندارمی منطقه با تحمیل آمریکا از جمله عوامل مهمی بود که ش

شـد و تحصـیل آن از طریـق تحقـق      تامین امنیت از دید او در اولویت قایل شدن براي تامین امنیت نظامی خالصـه مـی  

ي منـافع ایـران را تـا آنسـوتر از مرزهـاي       سیاست مستقل ملی تنها در گرو مسلح شدن و تقویت ارتش بـود. شـاه حـوزه   

  داد و براي تامین صلح منطقه درتالش بود.  فارس گسترش می فیایی آسیاي غربی و مرکزي و خلیججغرا

هاي اجراي سیاست مستقل ملی با نیرومندتر شدن نیروهـاي مسـلح بـه دخالـت در امـور       همچنین حکومت ایران درسال

و پنهانی همچون اعزام نیرو به عمان، داد و به اقدامات علنی  کشورهاي خارجی و مناطق درگیري عالقه بیشتري نشان می

زد. از نظر شاه کسب پیـروزي عملیـات    فارس، و ایفاي نقش اساسی در قیام مردم ظفار دست هاي خلیج عراق و امیرنشین

  کرد.  نظامی در خارج از مرزها عالوه بر ایجاد شکوه و جالل، موقعیت ارتش را درجامعه ایران تقویت می

  ) آمریکا، قدرت حامی4

المللی شد که این موارد را مدیون داشتن  هاي داخلی و هم پرستیژ بین هم داراي پیشرفت1350و 1340یران در دو دهه ا

هاي شاه نظر سیاستمداران آمریکا را بـه خـود    دانست. ازطرفی بلندپروازي  متحد قدرتمندي چون ایاالت متحد آمریکا می

فع خود را دراین منطقه بدست آورند، بدون آنکه با حضور نظامیان بخواهند توانند با اتکا به شاه منا جلب کرده بود که می

مرداد آمریکا نقـش  28گیري سیاست ناسیونالیسم مثبت با کودتاي  حساسیت مردم را برانگیزند. نهایتاّ اگر درمرحله شکل

ده شـد، امـا درسیاسـت    هاي بغداد و سنتو بتدریج به سـوي ایـران کشـی    بارزي داشت و سپس با عضویت ایران در پیمان

اش نسـبت بـه گذشـته     مستقل ملی چه دربعد عملی و چه نظري ایران به عنوان متحد آمریکا تلقـی شـده و تاثیرپـذیري   

طرفه پیروي از سیاست جهانی آمریکا داد.  افزایش یافت. به این ترتیب سیاست پیوند با غرب جاي خود را به سیاست یک
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هـاي   و محتـواي سیاسـت    گیري کرد و ضمن حفظ رژیم بر سمت ک حامی را ایفا میواشینگتن هم نسبت به ایران نقش ی

  گذاشت.  المللی غرب تاثیر می اي و بین آن در جهت تامین منافع منطقه

  چرا ایران اشغال شد؟

ند. با هاي خود شدت بخشید ، آلمانهاي مقیم ایران به فعالیت1320پس از حمله غیرمترقبه آلمانها به شوروي در اول تیر 

گسترش فعالیت جاسوسان آلمانی در ایران، از یک طرف انگلستان که خواستار امنیت درمرزهـاي ایـران و هنـد و تـامین     

امنیت منافع نفتی خود در جنوب بود، و از طرف دیگر براي روسها که خواستار آرامـش در مرزهـاي جنـوبی خـود بودنـد      

در یادداشتی به دولت ایران خواهـان اخـراج مـامورین جاسوسـی     شد. بنابراین سفراي دوکشور  خطري جدي محسوب می

الملل آگاهی کافی نداشت، به هدر دادن فرصـت متوسـل شـد و نیروهـاي ایـن       آلمان شدند. رضاشاه که از مناسبات بین

، با پیام کتبی به دولت ایـران درپـیش گـرفتن سیاسـت مـبهم ایـن دولـت را نـوعی         1320شهریور 3دوکشور هم در روز 

انگاري دانسته و در بیرون کردن آلمانها هیچ اقدامی ننموده، ناگزیر دودولت نیروهاي مسلح خود را وارد خاك ایـران   سهل

دار تشکیل کابینـه شـد. وي در زمـان معرفـی کابینـه       وزیر استعفا داد و فروغی عهده نمودند. با هجوم آنها منصور، نخست

  ي نظامی داده است که این امر بیشتر جنبه سیاسی داشت. اعالم کرد که دستور عدم مقاومت را به نیروها

الجیشی ایران را بهترین  ) گروهی اشغال ایران را با توجه به موقعیت سوق1سه نظر عمده درمورد اشغال ایران وجود دارد: 

که این مساله به ضرر دانند  ) برخی با فعالیت گشتاپو در ایران برابر می2دانند،  راه براي کمک رسانی به اتحاد شوروي می

  هاي نفتی است. ) مورد بعدي دستیابی به بازار ایران و تامین امنیت حوزه3روس و انگلیس بود، 

  ) اهمیت جغرافیایی ایران و ضرورت دفاع از هند1

مـورد   اي است که دردوقـرن اخیـر بارهـا    نماید داراي موقعیت ویژه ایران به عنوان پلی که خاورمیانه را به اروپا متصل می

هجوم قرار گرفته است و مخصوصاّ انگلستان از ایران براي دفاع از سلطه خود در هند و مصر استفاده کـرده اسـت. تـامین    

شد و ایران کمربنـد دفـاعی مهمـی را از شـمال آفریقـا تـا        امنیت مرزهاي هند براي انگلیسیها امري حیاتی محسوب می

به این دالیل، مساله تهدید سلطه انگلستان در هند از طـرف آلمانهـا باعـث     داد. بنا فارس را تشکیل می بلوچستان و خلیج

ي جنـگ   فارس را اشغال نماید. دولت آلمان در بحبوحه شد تا این دولت منطقه وسیعی از خاورمیانه، جنوب ایران و خلیج

ه جنـگ بـا انگلسـتان نمـوده و در     جهانی اول هیاتی را تحت فرماندهی نیدرمایر به افغانستان فرستاد تا افغانها را راضی ب

اطراف مرزها اغتشاش ایجاد کرده، مردم را به قیام علیه انگلستان تشویق نمایـد. امـا ارزیـابی آنهـا نادرسـت بـود چراکـه        
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انگلستان سیاست امنیتی خود در این منطقه را تغییر نداد اما توجـه سیاسـتمداران ایـن کشـور بـه هنـد بـیش از پـیش         

نگلستان از این بود که مبادا دولت انگلستان همانند جنگ جهانی اول از خاك ایران وافغانستان براي معطوف شد. نگرانی ا

ي آنهـا از دیـد انگلیسـیها دور     رسیدن به هند استفاده نماید. حدس آنها درست بود و آلمانها این قصد را داشـتندو نقشـه  

  نماند و به دنبال راهی براي جلوگیري از آن برآمدند.

الجیشی ایران اهمیت بسزایی یافـت. مهـم بـودن خطـوط ارتبـاطی ایـران در        حمله آلمان به شوروي اهمیت سوقپس از 

رسانی به شوروي و همچنین پل ارتباطی انگلستان به هند بیش از پیش نمایان گردید. انگلیسیها اخراج جاسوسـان   کمک

  م ایران حاضر به همکاري نشد به زور به این کار وادار شد. آلمانی از ایران را اولین عمل پیشگیرانه دانستند. اما چون رژی

موقعیت ایران براي شوروي هم همانند انگلستان داراي اهمیت بود. روابط بسیار حسنه تجاري دوکشور در دوران قاجـار و  

هـانی دوم  پهلوي اول باعث گردید برخی از محققین از وابستگی اقتصادي متقابل سخن بگویند. بـویژه آنکـه تـا جنـگ ج    

شد. درنتیجه فرمانـدهان نظـامی شـوروي     صادرات و واردات ایران از اروپا از طریق راههاي اتحاد جماهیر شوروي انجا می

براین عقیده بودند که باید از استانهاي شمالی ایران همانند منطقه نفتی قفقاز حمایت کرد و درصورت لزوم اشـغال کـرد.   

  کرد.  فارس و اقیانوس هند متصل می کوتاهترین راهی بود که شوروي را به خلیجعالوه براین خطوط ارتباطی ایران 

  یابی به خطوط ارتباطی ایران ) ضرورت دست2

باوجود سالها آمادگی تسلیحاتی دولت شوروي، با حمله آلمانها در همان ماههاي ابتدایی جنگ بخش وسیعی ازکشور را از 

دست آلمانها افتاد و شکست سختی بـه قـواي شـوروي وارد شـد.      فوالد نیز بهسازي و  دست داد و کارخانجات مهم اسلحه

کند ادامـه ایـن وضـع     وزیر انگلستان خطر حمالت مرگبار آلمان را مطرح و اعالم می اي به چرچیل نخست استالین درنامه

مک نمایـد. وي دو  باعث ضعیف شدن شوروي شده و این کشور قادر نخواهد بود به متحدین خود در سرنگونی فاشیسم ک

) کمکهـاي  2) ایجاد جبهه دوم در فرانسه و یا بالکـان بـراي کشـاندن قـواي آلمـانی بـدان منـاطق،        1راه را پیشنهاد داد:

  تسلیحاتی و نظامی به شوروي در کوتاهترین مدت. 

هم در اروپـا و   برده بود که شکست شوروي شکست انگلستان المللی کامالّ پی چرچیل با توجه به جدي بودن موقعیت بین

هم در مستعمراتش خواهد بود. بنابراین با رد پیشنهاد اول استالین با پیشنهاد دوم او بدون هـیچ شـرطی موافقـت کـرد.     

انگلستان که دیگر توانی در زیر حمالت خردکننده آلمان نداشت، از روزولت رییس جمهور آمریکا تقاضاي کمـک کـرد. او   

  م کرد. نیز موافقت دولت متبوعش را اعال
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براي اتخاذ تصمیم درمورد چگ.نگی ارسال کمک به شوروي بین دوکشور پیمان اتحاد برقرار شـد. پـنج راه محـور اصـلی     

  هاي کنفرانس مسکو را تشکیل داد:  بحث

: این راه که از اولین امکاناتی بود که درباره آن صحبت شـد، ولـی بـدلیل    الف) خطوط ارتباطی دریاي سیاه به مسکو

  به جبهه جنگ و ترکیه و مشرف بودن نیروهاي آلمان به این منطقه امکان داشت مورد حمله هوایی قرارگیرد. نزدیکی 

الیه شمال غربی شوروري و نزدیکترین نقطـه بـه انگلسـتان     : مورمانسگ بندري در منتهیب) راه مورمانسگ به مسکو

  تفاده از آن مقدور نبود. آهن مورمانسک به لنینگراد و مسکو اس است. اما به دلیل قطع راه

: ارخانگاسک بندري در شمال شوروي و متصـل بـه دریـاي سـفید اسـت.این راه تقریبـا       ج) راه آرخانگلسک به مسکو

خطر بود ولی بدلیل یخبندان این منطقه و همچنین حضـور نیـروي دریـایی آلمـان در دریـاي شـمال اسـتفاده از آن         بی

   ناممکن بود.

: والدي وستک نیز بندري درشرق شوروي است که مشرف به اقیـانوس آرام قـرار دارد و   سکود) راه والدي وستک به م

کرد، بـا   ونقل ایجاد می باشد. بعد مسافت و مجاورت با خاك ژاپن مشکالتی را در حمل نزدیکترین راه دریایی به آمریکا می

  این وجود بیشترین تجهیزات از این راه دراختیار روسها قرار گرفت. 

شـد   اي که مانع از انتقال تجهیزات نظامی به شوروي مـی  خطرات و مشکالت عدیدهمسکو:  -جلفا -فارس خلیج  اهه) ر

اي بود که سایر راهها فاقـد آن بودنـد.    باعث گردید تا متفقین به فکر یافتن راه جدید باشند. راه ایران داراي امتیازات ویژه

پـذیر   تر بود و استفاده از آن در هرچهارفصل سال امکـان  تر و امن یت نزدیکراه ایران چه از لحاظ مسافت و چه از نظر امن

توانستند با خیال آسوده تجهیزات  هاي پرواز نیروي هوایی آلمان، متفقین می خاطر دور بودن از فرودگاه بود. ضمن آنکه به

  را به روسها برسانند. 

از خطوط ارتباطی ایران بیشترین اسـتفاده را بردنـد، ولـی ایـن      البته باید توجه داشت، هرچند که آمریکاییها و انگلیسیها

براساس استراتژي جنگ » بارباروزا«ادعا که ایران تنها عامل پیروزي متفقین علیه فاشیسم بوده دوراز واقعیت است. طرح 

آلمـان تلقـی    ریزي شده بود و سوق دادن این استراتژي به یک جنگ فرسایشی، عمالّ بـه معنـاي شکسـت    آسا برنامه برق

یافـت، کـه ایـن     بایست در مدت سه الی چهار هفته پایـان مـی   تر، جنگ آلماتها علیه روسها می گردید. به سخن دقیق می

  بینانه فرماندهان روسی ناکام ماند. سیاست با واکنش واقع
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  هاي نفتی ) ضرورت تامین امنیت حوزه3

آیـد. همچنـین    جنگی انگلستان در دو جنگ جهانی به شمار مـی نفت ایران عامل بسیار مهمی در به راه انداختن ماشین 

درگیر شدن دولت انگلستان در جنگ با آلمان بر اهمیت چاههاي نفت افزود. اهمیت صنایع نفتی ایران و ضرورت دفاع از 

نفت ایران ) نیروهاي نظامی متفقین مستقر در خاورمیانه فقط به 1آنها براي متفقین باالخص انگلستان بدین شرح است: 

متکی بودند و درصورت چاههاي نفت توسط دول محور، ضمن تامین نیازهاي نفتی خود، متفقین را نیـز از از ایـن منبـع    

) ارسال تجهیزات به شوروي بـدون نفـت ایـران    2گردید.  شان قطع می اصلی در خاورمیانه محروم ساخته، شاهرگ حیاتی

) انگلستان براي منابع نفتـی ایـران کـه در    3ز به کار زیاد قابل استخراج بود. غیرممکن بود بویژه آنکه نفت ایران بدون نیا

  انحصار داشت مخارج مالی زیادي را متحمل شده بود. 

اندازي به منابع نفت ایران و عراق داشت. ایـن عالقمنـدي بـه     ي فراوانی براي دست دولت آلمان هم مانند انگلستان عالقه

نظامی، رشد سریع صنایع تسلیحاتی و نوسازي دو نیروي زمینی و دریایی هـیچ دلیـل    جز گسترش روزافزون بوروکراسی

با مسدود شدن راه دونا و عـدم دسترسـی آلمانهـا بـه نفـت       1321دیگري نداشت. نیازمندي این کشور بخصوص از بهار 

  بلغارستان اضافه گردید. 

هاي نفتـی شـرکت ایـران و انگلـیس و یـا       ظور اشغال حوزه، آلمانها گروهی را براي یافتن راهی به من1318از اوایل آبان 

اي مدون شد  قرار بر اجراي آن گذاشـته شـد.    خرابکاري در تاسیسات نفتی به ایران اعزام داشتند. که پس از مدتی برنامه

ابع نفتـی  نظر شد. از نظر دولت انگلستان براي جلوگیري از تصـرف منـ   ولی بدلیل توقف آلمان در قفقاز از این نقشه صرف

) به مناطق نفتی بـاکو  2) روسها را با بمباران خطوط ارتباطی آلمانیها در دفاع از قفقاز یاري دهیم، 1دو راه وجود داشت: 

  چنانچه امکان تصرف این مناطق بدست آلمانها پیش آید بیشترین خسارت ممکنه را وارد کنیم.

 ) دستیابی مجدد به بازارهاي ایران4

ه بعد به موازات گسترش روابط تجاري و مالی ایران با آلمان، شوروي و انگلسـتان بتـدریج بازارهـاي    ب1930از اواسط دهه

خود در ایران را از دست دادند. اما پس از اشغال نظامی ایران، انگلستان توانست صادرات خـود را افـزایش داده و بـازار را    

، این بود که آلمانیها اکثر 1320تا  1314ستان در سالهاي مجدد بدست آورد. یکی از دالیل عمده کاهش مبادالت با انگل

  داد. تر در اختیار ایران قرار می ت و ازران شد با شرایز سهل کاالهایی را که از انگلستان وارد می

درمورد شوروي نیز شرایط خاصی برقراربود. با وجود اینکه صادرات عمده ایران محصوالت نفتی بـود، ولـی بـدلیل هزینـه     

کرد. شوروي نیز تنها خریـدار باصـرفه محصـوالت     ونقل، دولت ایران نیازهاي نفتی خود را از شوروي تهیه می ر حملبسیا
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کشاورزي شمال ایران بود. اقتصاد ایران دراین سالها به شوروي وابسته بود و این کشـور مقـام اول را در تجـارت خـارجی     

  ایران داشت. 

ور، درمقابل شاهد افزایش تجـارت بـا آلمـان بخصـوص در زمینـه صـنایع دارویـی،        با کاهش روابط بازرگانی با این دوکش

الکترونیک و تجهیزات نظامی هستیم. ایران نیز محصوالتی همچون پنبه، پشم، خشکبار، برنج و پشم را بـه آلمـان صـادر    

هـاي   فراوانـی در زمینـه  در ایران کارخانجات متعددي ایجـاد کـرد و امتیـازات     1318تا 1312کرد. آلمان در سالهاي  می

مختلف بدست آورد. البته باید توجه داشت نفوذ تجاري آلمان نازي در این سالها با حمایت انگلستان و ناشـی از سیاسـت   

دلجویی از این کشور بود. و این سیاست تاحدي بود که حتی انگلستان حاضر بـود آلمـان در کشـورهایی همچـون ایـران      

توانسـت مـواد    وزیر انگلستان آلمان می یش نفوذ اقتصادي داشته باشد. به نظر چمبرلن نخستداراي منافع حیاتی بود، افزا

خام را از ایران تهیه کند تا چشم از مستعمرات انگلستان بردارد و درعین حال، نفوذ اقتصادي آلمـان بـه عنـوام جانشـین     

ت به ایران توسط آلمان، باتوجه به احتیـاج  توانست سد محکمی دربرابر کمونیسم باشد. فروش فزاینده تسلیحا شوروي می

دهنده اهمیت خاورمیانه براي آلمان بود. بـه هرحـال علیـرغم تالشـهاي انگلسـتان و شـوروي، سیاسـت         این دولت، نشان

آمیز بود که کوششهاي این دو دولت با شکست روبروشد و ضـررهاي زیـادي در    بازرگانی آلمان در ایران به حدي موفقیت

  متحمل شدند.  بازار ایران

  ) سیاست غیرعقالیی رضاشاه5

طرفی کـرد. همچنـین بـه اتبـاع      وزیر اعالم بی ، دولت ایران توسط محمودجم، نخست1318با شروع جنگ جهانی از سال

طرفـی همچـون    طرفی اعالم شد. برطبق قرارداد الهه کشـورهاي بـی   کردند هم هشدار بی خارجی که در ایران زندگی می

طرفی  د در کشور خود مهمات انبار کنند و به تقویت نیروهاي نظامی خود بپردازند. بنابراین صرف اعالن بیتوانن ایران نمی

دهنده این امر باشد. اما رضاشاه به این مساله چندان توجه نداشـت و   کافی نیست و اقدامات و تصمیمات دولت باید نشان

م ارتـش را تقویـت کـرد. ایـن سـخنان آنهـم درشـرایطی کـه از         در موارد مختلف مطرح کرده بود که باید براي مواقع الز

شد. سفیر آلمان هم بـه دولـت خـود ایـن نکتـه را       طرفی محسوب می هاي رایش سوم برخوردار بود عمالّ نقض بی حمایت

دارد که رضاشاه درصدد تقویت ارتش خود است. و از آن به عنوان تضمینی براي جلوگیري از توسـعه جنـگ بـه     اعالم می

آورد. رضاشاه براي این مساله اهمیت زیادي قایل بود که حتمـاّ هواپیمـا و تسـلیحات سـنگین از      اورمیانه به حساب میخ

  آلمان خریداري شود. چون انگلستان حاضر به همکاري نظامی با ایران نبود و از فروش تسلیحات به ایران خودداري کرد. 
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کـرد و شـرایط مناسـبی را     درزمینه اطالعاتی هم با این کشور همکاري میعالوه بر همکاري نظامی با آلمان، دولت ایران 

جامعـه   ئونبراي نیروهاي گشتاپو و جاسوسان آلمانی فراهم کرد. به هرحال این سطح روابط، به میایتاریزه شدن تمام شـ 

  ایران انجامید. 

افع این کشور حـداقل تـا زمـان داشـتن     طرفی ایران را به مثابه یک موقعیت حقوقی که تامین کننده من دولت شوروي بی

رابطه حسنه با آلمان تحمل کرد، اما پس از حمله به این کشور ایران را متهم به همکاري با آلمـان کـرد و اصـرار برقطـع     

طرفی ایران درعمل به نفع رایش سوم بود، براي انگلستان به معنی قطع رابطـه تجـاري    رابطه با آنها را داشت. هراندازه بی

شرقی آسیا از یک طرف و مناطق نفوذ این کشور در عـراق، سـوریه و مصـر از     ول خاورمیانه و هند و کشورهاي جنوببا د

طرفی ایران را پـذیرفت. بـه هرحـال     طرف دیگر بود. با این وجود انگلستان هم مانند شوروي در دوسال ابتدایی جنگ بی

الوقتی و بـه نعـل و مـیخ     ك صحیح از شرایط و اتخاذ سیاست ابنرفتار سیاستمداران ایرانی در این زمان نشان از عدم در

  زدن بود.

توانسـتند اجـازه دهنـد کـه ایـران کـانون        انگلستان و شوروي که با حضور نیروهاي آلمانی در ایران مخالف بـوده و نمـی  

د. ولـی بـدلیل نویـد    خطرناك جاسوسان آلمانی باقی بماند، در یادداشتهایی از رضاشاه خواستار اخراج ایـن نیروهـا شـدن   

الوقوع آلمانها در نبرد با شوروي توسط مقامات آنهـا، رضاشـاه هـم بـه دولتـین شـوروي و انگاسـتان اعـالم          پیروزي قریب

اي با دولت ایران بـراي اسـتفاده از خطـوط     طرفی خود را مجدد تکرار کرد. دو دولت در حدود دو ماه مذاکرات دوستانه بی

و حتی حاضر شدند درمقابل حمل تسلیحات کلیه خسارات وارده به راههـاي ارتبـاطی ایـران را    ارتباطی ایران انجام داده 

  ها این درخواست را نپذیرفت و به تلف کردن وقت متوسل شد. بپردازند. ولی رضاشاه تحت تاثیر نازي

نکـه بـه خـاطر فقـدان     طرفی جـدا از ای  رضاشاه تحت عنوان بی» الوقتی ابن«و » به نعل و به میخ زدن«سیاست خارجی   

عقالنیت محکوم به شکست بود، عدم موفیت چنین سیاستی ناشی از شرایط حقوقی و سیاسی حاکم بـر شـرایط جامعـه    

ئون اقدام ورزید و بدین ترتیـب  از یک سو به اصالحات اساسی در تمام ش» دیکتاتور توسعه»«ایران بود. رضاشاه به عنوان 

سوق داد، ولی از سوي دیگر با نادیده گرفتن قانون و جلوگیري از فعالیت آزادمنشـانه   به جامعه مدرن ي فئودالی را جامعه

  نهادهاي مشارکت قانونی، مانع توسعه سیاسی بود.
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  ) نقش و جایگاه ایران دربرنامه نظامی هیتلر6

ایست تا پیروزي کامل به ب هیتلر به خاطر عدم موفقیت درحمالت هوایی علیه انگلستان بر سر دوراهی قرارگرفته بود،یا می

کرد باید از پیروزي مطمـئن   حمالت خود ادامه داده و یا طرح حمله به شوروري را به اجراگذارد. اگر برنامه اول را اجرا می

شد و عالوه بـر آن تـوان نیروهـاي دریـایی و هـوایی       شد، زیرا شکست از انگلستان باعث ازبین رفتن پرستیژ هیتلر می می

انگیز بود. این کشور که مرزهاي غربی خود را  داد. از طرف دیگر اقدامات شوروي براز هیتلر وسوسه زایش میانگلستان را اف

داد موفق به تصرف مناطق وسیعی از کشورهاي بالکان شد و با حمله به فنالند، لیتوانی و استونی را هم تصرف  افزایش می

  ا را صادر کرد. کرد. به همین دلیل ستاد فرماندهی ارتش طرح بارباروز

انـدازي بـه منـاطق غنـی      هاي اصـلی وي دسـت   براي هیتلر یک اروپاي جدید و نژاد جدید مطرح بود. بنابراین از سیاست

اقتصادي و مالی بود. از نظر یک نویسنده آلمانی فضاي حیاتی مدنظر آلمانها خاورمیانه و خاوردور نبـوده، بلکـه اقـدامات    

علیه حاکمیت انحصاري انگلستان بوده است. اما باید درنظر داشـت کـه درسـت اسـت کـه      سیاسی و نظامی آلمانها صرفاّ 

دهد، ولی به معناي عدم توجه هیتلر بـه اهمیـت    اندازي به این کشورها تمایلی نشان نمی ها در شروع جنگ به دست نازي

کند کـه در شـرایط    نکته اشاره مینظامی این منطقه بخصوص ایران و ترکیه نیست. رلیزن نظامی آلمان در ترکیه به این 

توانند با قطع صـادرات تجـاري و نفتـی خـود موقعیـت نظـامی و        بحرانی جنگ، این دوکشور تنها مناطقی هستند که می

طرفـی توسـط ایـن دو کشـور متحـد       خطر اندازند. همچنین درصورت اتخاذ سیاست بی اقتصادي انگلستان و فرانسه را به

  شود. رانسه محسوب میباارزشی براي انگلستان و ف

آگاهی رهبران آلمان از موقعیت استثنایی ایران باعث برخورد محتاطانه آنها با ایران در دوسال اول جنگ شـد کـه داراي   

) خیالش از بابت ایران و اتخاذ سیاست 2اندیشید،  ) در این سالها هیتلر فقط به حمله به اروپا و فتح آنها می1دالیلی بود: 

) هژمـونی  3کرد و شرایط نفوذ آلمانها را فراهم آورده بـود،   آسوده بود که درعمل از آلمانها طرفداري می طرفی ظاهري بی

) تمایالت ارضی موسولینی بـه کشـورهاي آن منطقـه مـانع از توجـه هیتلـر بـه        4دریایی انگلستان در منطقه مدیترانه و 

مدام به تشویق شوروي براي حمله به ایـران و رسـیدن بـه    کشورهاي خاوردور و نزدیک بود. همچنین تا این زمان آلمانها 

  پرداختند تا انگلستان را در مستعمراتش دچار مشکل سازند.  آبهاي جنوب می

شود. ازایـن تـاریخ آلمـان هـیچ      ، تغییر محسوسی در سیاست خارجی آلمان نسبت به ایران مشاهده می1319اما از پاییز 

اي را براي حمله به شوروي دردست داشتند و  دهد و برنامه ایران وشوروي نشان نمیاي به داشتن روابط حسنه بین  عالقه
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فارس و مدیترانه بودند. در واقع آلمان قصد داشت  پس از پیروزي برشوروي درصدد حمله به تاسیسات انگلستان در خلیج

رده و درنهایت به هندوستان قلب فارس  تاسیسات انگلستان را تصرف ک با  اشغال مناطق غربی ایران، سپس سواحل خلیج

جانبه ایـران و ترکیـه بـود. بـه همـین دلیـل        آمیز این طرح در گرو همکاري همه انگلستان دست بیاندازد. اجراي موفقیت

آوري اطالعات مناسب براي حملـه احتمـالی بـه شـوروي از      جاسوسان آلمانی در مناطق مرزي جنوبی شوروي براي جمع

 اري نظامی ایتالیا هم مراکز نظامی براي مبارزین ضدانگلیسی عرب ایجاد نمایند. طریق ایران بود. با همک

گستردگی فعالیت جاسوسان آلمانی به ظاهر از دالیل اشغال نظامی ایران از سوي انگلستان بود. با هجوم نیروي رایش به 

ایـران شـد. گزارشـات وزارت     شوروي توجه کشورهاي قدرتمند درگیر جنگ بیش ازپیش متوجه اتباع آلمـانی حاضـر در  

تواند ایران را به همکاري علیـه انگلیسـیها وادار    داد که درصورت پیروزي آلمان بر شوروي می خارجه انگلستان توضیح می

فارس و هنـد   نماید. از سوي دیگر اقدامات رضاشاه بدگمانی انگلیسیها را علیه وي برانگیخته بود. هیتلر که چشم به خلیج

هاي اقتصادي، ماموران جاسوسی زیادي زا بـه   رقیب خود در ایران استفاده کرد و عالوه بر گسترش زمینهداشت از ضعف 

شدند. افزایش تعداد ماموران که گاه درقالـب جهـانگرد    ایران فرستاد. که از نظر انگلیسیها ستون پنجم آلمان محسوب می

ا در تدارك ستون پنجم هسـتند کـه مـانع برقـراي ارتبـاط بـا       شدند براي انگلیسیها آشکار کرده بود که انه وارد ایران می

شد.  شوروي است. به نظر انگلیسیها این شرایط شبیه کودتاي رشیدعالی گیالنی در عراق بود که توسط آلمانها حمایت می

انگلستان  هاي نفتی سو و در حوزه فعالیت ماموران مخفی آلمان در حوزه نفوذ روسها بخصوص رشت، تبریز و قزوین از یک

ایست که از دید فرانسویها، روسها و آمریکاییها مخفی نماند. در این زمان اخبار متفاوتی توسـط دول   از سوي دیگر، مساله

اسـت کـه    1320شهریور 8شد که ازجمله آنها ادعاي شوروي براي کودتا در ایران در تاریخ  شوروي و انگلستان مطرح می

گـرا را   حمایت فرماندهان ارتش قصد انجام آنرا داشتند تا یک حکومت صددرصـد المـانی  ماموران آلمانی با برخورداري از 

روي کار آوردند. به هرحال با توجه به اسناد و مدارك موجود حضور نیروهاي نازي در ایران براي انگلیسیها و روسـها کـه   

ي از پیشروي نیروهاي آلمانی از طریق ایران زیر ضربات خوردکننده آلمانها قرار داشتند قابل تحمل نبود. بنابراین جلوگیر

کردند براي انگلستان بسیار اهمیت داشـت. اخـراج آلمانهـا از     و ضرورت نابودي تشکیالت آلمانی که با ایرانیان فعالیت می

لسـتان  هاي آلمان براي ادامه جنگ در خاورمیانه برعلیه انگ شد بلکه لطمه شدیدي به برنامه ایران نه تنها باعث امنیت می

  کرد.   وارد می
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  1330 -1320روابط خارجی ایران 

  1324 -1320ایران در جنگ 

  ) اشغال نظامی ایران و استعفاي رضاشاه 1

وزیر،  ، سفراي شوروي و انگلستان با تسلیم یادداشت دولت متبوع خود به علی منصور نخست1320سحرگاه سوم شهریور 

ان در بررسی یادداشتهاي قبلی آنها در بیرون راندن نیروهاي آلمانی و درپـیش  انگاري ایر اعالم کردند که با توجه به سهل

هاي کرمانشاهان و خوزستان  گرفتن سیاست مبهم، نیروهاي آنها وارد خاك ایران شدند. انگلستان از جنوب و غرب استان

رده و در قـزوین بـه نیروهـاي    هاي شمالی را تصرف ک آمدند. قواي شوروي هم تمام استان را تصرف کرده و تا قزوین پیش

ترین و مجهزترین ارتش منطقه تبدیل شـده   انگلیسی ملحق شدند. ارتش ایران هم به رغم اینکه به کمک آلمانها به مسلح

لیاقتی فرماندهان نظامی، فقدان مشروعیت قانونی رضاشاه و نداشتن آذوقه کافی، نـاگزیر شکسـت را    بود، ولی به دلیل بی

شود، زیرا اندکی بعد حکومت اقتدارگراي رضاشاه سقوط کـرد،   ل ایران نقطه عطفی درتاریخ محسوب میپذیرا شدند. اشغا

هرچند که طی یکی دو روز اول تالش کرد تا با تشکیل ستاد جنگی بـزرگ ارتشـتاران، نیروهـاي نظـامی را بـه مقاومـت       

ساطت نمود، همچنین اعالم داشت که عالوه بر شهریور از روزولت، رییس جمهور آمریکا هم تقاضاي و3برانگیزد و درنامه 

  اخراج آلمانها، با هرنوع تقاضاي معقول انگلیسیها مثل تغییر کابینه موافقت خواهد کرد، ولی هیچکدام ثمري نداشت.

 روز پنجم شهریور علی منصور براثر فشار انگلیسیها استعفا داد و فروغی مامور تشکیل کابینه شد. وي نیز در مجلس اعالم

ي قـواي کشـور    خواهی اعلیحضرت همـایونی بـه کلیـه    کرد که ملت ایران همیشه خواهان صلح بوده و به دلیل نیات صلح

بس بود. هرچند که پیش ازاین هم قواي ایران  دهد که از مقاومت جلوگیري به عمل آید. که درواقع همان اتش دستور می

ي دولتین شوروي و انگلیس را از این اقدام آگاه کـرد و درخواسـت   ازهم پاشیده بود. دراین زمان سهیلی وزیرخارجه سفرا

  توقف بمباران شهرها را کرد.  

  نیروهاي متفقین هم این شرایط را اعالم نمودند: 

  کند: دولت ایران تعهد می

زم بـراي  ) تسهیالت ال2) هیچ اقدامی برخالف منافع شوروي و انگلستان که مورد هجوم آلمان واقع شدند، انجام ندهد، 1

) درمدت یک هفته تمام اتباع آلمـان بـه اسـتثناي    3ونقل نظامی فراهم کند،  استفاده از راههاي ارتباطی ایران براي حمل

  ) دراسرع وقت نواحی غرب، جنوب و شمال ایران از نیروهاي خود خالی نماید.4اعضاي سفارت را از ایران اخراج کند، 
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امور اقتصادي با دولت ایران همکاري کنند، حق امتیاز شیالت شمال را طبق قراداد درمقابل شورویها تعهد کردند درانجام 

صورتی که تا آن زمان معمـول بـوده ادامـه     خیز و غیره را به بهاي نقاط نفت محفوظ دارند، پرداخت حقوق مربوط به اجاره

وهاي خود را از ایران بیـرون برنـد. در   دهند و سرانجام روسها و انگلیسها تعهد کردند هرگاه وضعیت جنگی اجازه دهد نیر

  خواهد به جاي اخراج آلمانها، آنها را دراختیار این دو دولت قرار دهد.  یادداشت بعدي سفیر انگلستان می

به رغم پذیرش همه پیشنهادات از سوي دولت ایران، متفقین بویژه انگلیسیها اصرار به تحویل دادن فوري آلمانها داشتند. 

شرفت نیروهاي متفقین برخالف تعهدي که داده بودند ادامه داشت. به هرصورت این درخواست مورد موافقت عالوه برآن پ

دولت ایران واقع نشد. با این تعلل نیروهاي متفقین تصمیم به اشغال تهران گرفتند. درواقع اشتباه رضاشـاه ایـن بـود کـه     

وروي ادامه داد. شوروي و انگلستان در نامه بعدي خـود بـه   سیاست طرفداري ازآلمانها را ، حتی پس از حمله آلمان به ش

هاي قبلی اخراج اتباع تمام کشـورهاي محـور را امـري اجبـاري دانسـت. همچنـین        عالوه بر خواسته» تغییر اوضاع«دلیل

  هاي دول محور شدند که در غیرآینصورت تهران توسط روسها اشغال خواهد شد.  خانه دولتین خواستار تعطیلی سفار

العجـل و ایجـاد عملیـات روانـی علیـه رضاشـاه در مطبوعـات دول متفـق، دولـت ایـران خواسـتار تعطیلـی              با این ضرب

شهریور اتباع آلمانی  به متفقین تحویل داده شد و زنـان و کودکـان آنهـا بـا مشـایعت      24ها شد. سرانجام در  خانه سفارت

ن را تـرك کردنـد. پـس از ایـن امـر و بـاوجود پـذیرش تمـامی         نظامی اتحاد شوروي و انگلستان از راه مرز بازرگـان ایـرا  

درخواستهاي متفقین، آنها برخالف تعهدات خود تهران را اشغال نمودند که اعتراض شدید مردم به دولت را درپی داشـت.  

عـدم   اي به بوالرد خواهان خروج نیروها شد، اما ترتیب اثري داده نشـد و نیروهـا بـیش ازپـیش موجبـات      سهیلی در نامه

  امنیت را بوجود آوردند. 

گیـري گرد.اشـغال پایتخـت توسـط      ، رضاشاه قبل از ورود نیروهاي متفق به تهران از سلطنت کنـاره 1320شهریور 25در 

نیروهاي روس و انگلیس،ازهم گسیختگی شیرازه امور، ناتوانی نیروهاي مسلح در مقابله با قواي اشغالگر و مخصوصاّ تـرس  

خاطر سیاسـتهاي نادرسـتی کـه     گیري وي از سلطنت بود. هنگامی که وي به سها از عوامل مهم کنارهرضاشاه از اشغال رو

درچندسال حکومت خود اختیار گرفته بود مجبور به استعفا شد و هنگامی که انگلیسیها او را به جزیره مـوریس و سـپس   

انی نکرد، نه یک قدرت خارجی و نه یک حـزب  به ژوهانسبورگ در آفریقاي جنوبی بردند، هیچ گروه و قدرتی از او پشتیب

  و گروه سیاسی در داخل کشور.
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 جانبه جانبه تا اعالمیه سه ) از پیمان سه2

گیري رضاشاه ظاهراّ به تنهـایی تغییـر رسـمی سیاسـت      طرفی، اشغال نظامی ایران و در نهایت کناره شکست سیاست بی 

دهد ولی بتدریج با تحـول در ایـران    فعی در سیاست خارجی نشان نمیطرفی به یک اتحاد تدا خارجی ایران را از حالت بی

دهد. تالش مصرانه ایران براي مداخله آمریکا ابتدا علیه فشارهاي شـوروي و انگلسـتان و    به اتحاد عیلیه متفقین سوق می

حمایت کامل آمریکا  ثمر بود اما درخواست ایران براي تضمین استقالل م تنامیت ارضی مورد سپس تهاجم آنها هرچند بی

کند که آنها  قرار گرفت. این مساله در مذاکرات وزیرخارجه آمریکا با سفراي شوروي و انگلستان مشهود است که اعالم می

دوسـت   با حمله آلمان وارد ایران شده و قصد سواستفاده ندارند و باید این دودولت تعهدات خود را درمورد تمام ملل صلح

نهادات هم به دولت ایران ابالغ شد و هم با آن دودولت مطرح شد، اتحاد شوروي علناّ پاسـخ منفـی   اعمال کنند. این پیش

  کند. جانبه را مطرح می دهد ولی انگلستان از آن استقبال کرده، پیشنهاد پیمانی سه می

اشـغال عـالوه بـر     شد، ولی تحـوالت پـس از   هرچند تعهدات مربوط به استقالل ایران از سوي انگلستان و شوروي پذیرفته

هاي تشدید همکاري آمریکا و انگلیس با ایران را تقویت نمود. دو تحـول اساسـی    افزایش همکاري متفقین با ایران، زمینه

شهریور شد و با توجه بـه شکسـت   25) محمدرضاشاه جانشین پدرش در 1ها نقش داشت:  دربوجود آمدن این همبستگی

) عملکـرد  2سیاست خارجی جدیدي را درجهت همکاریبا متفقـین اجـرا کنـد،    طرفی رضاشاه، وي مجبور بود  سیاست بی

کرد. بمباران تهران و مشهد، حضور ارتـش سـرخ    افزود و آنها را وادار به واکنش می شوروي بر نگرانی ایران و انگلستان می

خطر را زود درك کرد و شروع داد. به هرحال چرچیل این  در قزوین و مسایلی ازین دست، نگرانی انگلیسیها را افزایش می

به اقداماتی نمود که اوالّ با عقد پیمانی روسها را متعهد به خروج از ایران سازدو ثانیاّ با عقد پیمانی به اشغال نظامی ایران 

شکل قانونی داده و اعتبار ازدست داده جانی خود را مجدد بدست آورد. چرچیل لزوم این قرارداد را براي استالین چنـین  

  کند که براي جلوگیري از اغتشاشات داخلی ایران و براي تامین احتیاجات شوروي چنین قراردادي الزم است.  جیه میتو

دي ماه به مجلس تقـدیم شـد.   2نویس این قرارداد توسط ایران، انگلستان و شوروي تهیه شد،و درنهایت در  سرانجام پیش

دهـد کـه    انگلیسیها روبروشد. فروغی براي نمایندگان توضیح مـی  مجلس اصالحاتی در آن ایجاد کرد که با مخالفت شدید

داند وبه آنها اشـتباهات دولـت گذشـته را یـادآور      این طرح حدود سه ماه مورد بررسی قرارگرفته و آن را به نفع ایران می

، پیمـان  1320بهمـن  8بـرد. سـرانجام در    دهد که این پیمان حق حاکمیـت ایـران را ازبـین نمـی     شود و اطمینان می می

  جانبه به تصویب رسید که داراي تعهداتی است: سه
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کننـد،   شمارند، از ایران در مقابل حمله آلمان یا هردولت دیگر دفاع می استقالل ایران را محترم می ) تعهدات متفقین:1

ین قـرارداد منافـات   شناسند، پیمانی امضا نکنند که با ا در روابط با کشورهاي دیگر تمامیت ارضی ایران را به رسمیت می

داشته باشد، پس از جنگ حداکثر تا شش ماه نیروهاي خود را خارج نمایند، تمام تالش خود را بـراي ازبـین بـردن فقـر     

  ناشی از اشغال نظامی را برطرف کنند. 

بـه   با کلیه وسایل خود با متفقین درجهت دفاع از قلمرو خود همکاري کند و ایـن همکـاري مربـوط    ) تعهدات ایران:2

امنیت داخلی است، حق استفاده نامحدود متفقین را درحاظت خطـوط و وسـایل ارتبـاطی بـراي عبـور نیـرو را بپـذیرد،        

هرگونه مساعدت و تسهیالت مورد نیاز را که مورد نیاز متفقین است دراختیار آنها قرار دهد، در روابط با کشورهاي دیگـر  

داشته باشد و حق انعقاد پیمانی را که با مقررات این پیمان منافات داشـته   روشی را اتخاذ نکند که با مفاد پیمان منافات

  باشد را ندارد.

پس از امضاي این قرارداد نیروهاي اشغالگر تهران را تخلیه کردند. از نظر فروغی این قرارداد دوقسم داشت: یک قسم کـه  

دند و قسم دوم که همگی به نفع ایران بود و مربوط کرد که از قبل بدست آورده بو منافع شوروي و انگلستان را تامین می

شد. فروغی این قرارداد را به تصویب مجلس رساند و سپس استعفا داد و شاه هم درقبال این خدمت  به حاکمیت ایران می

ات او، وزارت دربار را به او واگذار کرد. سپس سهیلی که از سیاستمداران غرب بود مامور تشـکیل کابینـه شـد کـه اقـدام     

  مهمی را به نفع نیروهاي اشغالگر انجام داد، ازجمله قطع رابطه با دولت ویش فرانسه و ژاپن بود.

کشور رسید که همه امکانـات   26در کاخ سفید به امضاي » ملل متحد«اي معروف به  ، اعالمیه1942در تاریخ اول ژانویه 

ایل خود را براي پیوستن به اعالمیه نشـان داد. متفقـین نیـز    وزیر ایران نیز تم کار گیرند. نخست خود را علیه دول محور به

براي اینکه ایران بعدها بتواند از مزایاي کنفرانسهاي صلح برخوردار شود، برضرورت رسمی پیوسـتن ایـران بـه متفقـین و     

پس گرفت  طرفی را وزیر سیاست بی عالم جنگ به کشورهاي محور تاکید داشتند. دولت ایران هم بناچار پذیرفت، نخست

جانبه موضع ایران را مشخص ساخته است. اعالن جنگ به آلمان هدف ایران بـراي شـرکت در    و اعالم کرد که قرارداد سه

  ساخت. کنفرانسهاي صلح را که بسیار مهم بود فراهم می

ن زمـان بـراي   با آشکار شدن آثار شکست دربین نیروهاي محور، بین افکار و منافع متفقین هم تعارض بوجود آمـد. از ایـ  

شود که یکی از آنها به پیشنهاد اسـتالین   مذاکرات علیه فاشیسم و چگونگی تقسیم جهان کنفرانسهاي نتعددي برگزار می

در تهران  و با حضور استالین، چرچیل و روزولت برگزارشد. در خال برگزاري این گنفرانس هم مقامات متفقین با مقامـات  

شور در زمان ترك تهران دو اعالمیه، یکی درمورد شرایط جهان و دیگري راجع به ایـران  ایرانی دیدار داشتند. سران سه ک
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مندي به رابطـه بـا ایـران     منتشر کردند. که در اعالمیه اصلی کار آلمان را تمام شده دانستند. درمورد ایران هم ابراز عالقه

کنند با توجه به خساراتی که  حترم شمرده و تعهد مینموده و کمکهاي ایران را مورد تصدیق قراردادند. استقالل ایران را م

به ایران وارد آمده کمکهاي اقتصادي به ایران را ادامه دهند. منشا این قرارداد از کنفرالنس مسکو آغاز شـد کـه تمامیـت    

س ارضی ایران به رسمیت شناخته شود و مردم ایران را درقبال مشکالت پیش آمـده مـورد حمایـت قـرار دهنـد. کنفـران      

اي را فراهم نمـود کـه از طریـق آن     تهران که با حضور چرچیل، روزولت و استالین بود براي دولت ایران فرصت غیرمترقبه

  بتوانند اهداف اصلی خود در زمانن جنگ را پیگیري کنند. ایران به دنبال این هداف بود: 

جانبه تعیین شـده   میت ارضی در قرارداد سههاي انگلستان و شوروي در خصوص استقالل و تما ) تاکید و تثبیت ضمانت1

  ) قول مساعد براي کمک اقتصادي آمریکا به ایران.3) حمایت علنی ایاالت متحده از این ضمانتها، 2بود، 

  ) ایران و امریکا، نخستین تماسها3

لت آمریکـا هـم از ایـن    هابور یورش برد و صدمات زیادي به ناوگان آمریکا وارد کرد. دو ، ژاپن به بندرپرل1320آذر 16در 

اقدام نهایت استفده را برد و علیه دول محور وارد جنگ شد. آمریکاییها براي همکاري با انگلستان و شوروي دو بهانه دیگر 

هم داشتند: یکی اینکه پس از گسترش عملیات جنگی کشورهاي محـور، آمریکـا از طریـق قـانون وام و اجـاره بـه یـاري        

تواند منابع جنگی شوروي را تهیه  شتافته بود، و دیگرآنکه هنگامی که مشخص شد انگلیس نمیانگلستان، شوروي و ایران 

حمل مهمات چه ازطریق ایران و چه راههاي دیگـر بـه آمریکـا واگذارشـود تـا امکـان       کند به پیشنهاد روزولت مسئولیت 

ت امریکایی تحت سیاست مونروئه تمایلی ، مقاما1320حضور در منطقه خاورمیانه و اقیانوس هند را داشته باشد. تا سال 

به حضور در ایران نداشتند. ولی از اواسط این سال به دلیل ارزیابی جدید از وضعیت مالی و موقعیـت اسـتراتژیک ایـران،    

دولت آمریکا نسبت به ایران حساسیت بیشتري نشان داد. امریکاییها به این نکته پی بردند که اگر ایران به عنوان یکـی از  

شورهاي خط مقدم به دست کمونیستها بیفتد، تمامی منافع غرب به خطر خواهـد افتـاد. در ایـن زمـان ایـران هـم بـه        ک

گیري سیاسی ایران در این سالها را سیاست خارجی قدرت سوم تلقی  اي جهت برقراري ارتباط با آمریکا متمایل بود و عده

اي حیـاتی بـراي آمریکاسـت و از     دارد که دفاع از ایران مساله می کنند.روزولت رییس جمهور امریکا هم درپیامی اعالم می

اي را به ایران فرسـتاد.   رو حاضر است به ایران کمک کند. وي براي چگونگی پرداخت وام و کمکهاي اقتصادي نماینده این

  کننده انگلستان و شوروي باشد. ترین نیروي تعدیل توانست مناسب از نظر ایران آمریکا می
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فـارس را   فارس کرد و عنوان س فرماندهی خلیج در سال بعد اقدام به تاسیس میسیون نظامی به نام خدمات خلیج آمریکا

یافت. مهمترین وظایف آنها حمل مهمات و تعمیر راههاي ارتباطی بود. توجه به این نکتـه ضـروري اسـت کـه در زمینـه      

اي انجام نگرفته بود و مجلس اصرار داشت هرچه زودتر  ذاکرهحضور سربازان آمریکایی در ایران هیچ نوع قرارداد یا حتی م

کـرد و حتـی از شـرکت در     قراردادي برقرار شود. امریکا از امضایی قراردادي که نحوه فعالیت آنها را تعیین کند پرهیز می

وي بود ولی تـرس از  گانه اجتناب ورزید. درتالش ایران براي عقد قرارداد دوجانبه اگر چه هدف اصلی شور پیمان اتحاد سه

  طلبی انگلستان هم تاحدي دخیل بود.  جاه

نویس قراردادي تهیه شد که به موجب آن آمریکا متعهد شد: تمامیت ارضـی ایـران محتـرم     سرانجام پس از چهارماه پیش

جانبـه   هشمرده شود، حضور آمریکا در ایران جنبه نظامی نداشته باشد، درخصوص هر اقدامی که بر امتیـازات قـرارداد سـ   

تاثیر بگذارد باید با مقامات بریتانیا و شوروي مشورت شود. ایران هم متعهد شد: عبورومرور نیروهاي ایاالت متحـد الزم و  

ضروري تشخیص داده شود، معافیت از تمام مالیاتها، اعطاي حق استفاده، کنترل و نگهداري از وسایل ارتباطی ایـران بـه   

  یکا درمورد تاسیسات امریکایی که قصد تغییر محل و انتقال آنها را نداشته باشد.آمریکا، انعقاد قرردادي با امر

قرارداد مزبور تا شش ماه پس از جنگ به قوت خود باقی است، مگر آنکه هرکام از دوطرف قـرارداد را فسـخ کنـد. ایـران     

ت کند. همـه ایـن جریانـات تـا قبـل از      درپی این بود که که امریکا عالوه بر آلمان دربرابر هر دولت دیگري از ایران حمای

اعالمیه تهران بود. اعالمیه تهران نمونه برجسته حمایت وسیع آمریکا از استقالل و تمامیت ارضی ایران بـود. در زمسـتان   

، هم ایران از دولت آمریکا درخواست مستشار نظامی کرد که آنها هم پذیرفتند و بـراي سـاماندهی ژانـدارمري بـه     1321

، هم قراردادي بـراي  1943ند. این هیات تابع ژاندارمري بود. و این موافقتنامه به کنمیش معروف شد. در نوامبر ایران آمد

استخدام نظامیان آمریکا در ارتش ایران به نام آرمیش امضا شدکه به منظور اصالح امور اداري ارتش شاهنشاهی به ایران 

  آمدند. 

انه، بر اوضاع مالی و اقتصـادي هـم آثـار منفـی بجـاي گذاشـت و کمبـود ارزاق و        اشغال ایران عالوه بر ورود نیروهاي بیگ

آمدو کشورهاي اشـغالگر هـم آمـادگی     افزایش قیمت و رواج بیکاري به حدي بود که دولت ازعهده اقدامات مناسب برنمی

کرد و دکتـر میلسـپو کـه     کامل تامین نیازهاي نیروهاي خود را نداشتند. در نتیجه دولت ایران از آمریکا درخواست کمک

وزیري رضاشاه رییس مالیه ایران بود به ایران آمد. سیاست اسـتخدام مستشـار مـالی آمریکـا مهمتـرین       در دوران نخست

دهد. تالش دولت ایران براي سازماندهی اقتصادي کشور و تامین  عنصر سیاسی خارجی ایران را درطول جنگ تشکیل می

براي ورود هرچه بیشتر آمریکا در ایران بود. میلسپو در این موارد مجاز به اتخاذ تصمیم مالی توسط آمریکا وسیله دیگري 
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) تنظـیم  5ونقل،  ) حل مساله حمل4) تثبیت قیمتها، 3) تامین خواروبار عمومی، 2) تهیه و تنظیم مقررات مالیاتی، 1بود: 

خانه با مشورت وزیر دارایـی. میلسـپو در مـدت     وزارت) استخدام، ترفیع و تنزل رتبه و انتقال یا اخراج کارمندان 6بودجه، 

کوتاهی توانست مشکالت اقتصادي را برطرف سازد ولی بدلیل دخالت در اموري که بـه او مربـوط نبـود، بـه ماموریـت او      

  خاتمه داده شد. درعین حال نباید فراموش کرد که مجلس چهاردهم صحنه اصلی مقابله و مخالفت با میلسپو بود.

ران درکنار قرارداد نظامی قرارداد تجاري هم با آمریکا بست. در این زمان به دلیل بدبینی مردم نسبت به شوروي دولت ای

شکل منسجمی بخـود گرفـت شـامل     1322و انگلستان مردم به امریکا اعتماد کردند. استراتژي آمریکا که در اواخر سال 

) تقویت سیاسی و نظامی ایران درجهـت جلـوگیري از   2جنگ،  ) تثبیت موقعیت ایران در جهان پس از1این اهداف بود: 

) حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران به دوسبب، یکی به دلیـل ضـرورت اسـتفاده از    3نفوذ شوروي در خاورمیانه، 

  منابع زیرزمینی ایران و دیگري به علت نشان دادن ایران به جهانیان به عنوان یک الگوي موفق در جنگ.

  نفت و رقابت قدرتها ) مساله4

کـرد   جنگ جهانی دوم شرایط مناسبی را براي شرکتهاي نفتی فراهم کرد تا درکنار شرکت انگلیسی که ایران فعالیت مـی 

نتیجـه مانـده بـود.     به منابع ایران دست پیدا کنند. بخصوص شوروي و آمریکا که تالش آنها در سالهاي بین دوجنگ، بـی 

رقیب پس از جنگ تبدیل شده و توازن قوا به سود آنها و به زیان انگلسـتان ایجـاد شـده     آمریکا که خود به یک قدرت بی

بود،بیش از گذشته به منابع نفتی نیاز داشت. در هرحال نیازمندي مالی انگلسـتان بـه کمکهـاي امریکـا واعـالم آمـادگی       

نـه آمریکـا بـراي نفـوذ بـه منـابع نفتـی        وزیر براي اعطاي امتیاز نفت، زمینه حضور آنها را فراهم کـرد. بها  سهیلی نخست

انگلستان در خاورمیانه، پایان یافتن منابع نفتی آمریکا بود. آمریکاییها درابتدا پیشنهاد کسب امتیـاز از منـاطق جنـوب و    

جنوب غربی ایران را دادند. دولت ایران هم خواستار واگذاري امتیاز به شرکت آمریکایی بود تا انگلیسـی. درهمـین زمـان    

کت شل انگلستان هم درباره امتیاز استانهاي جنوب شرقی وارد مذاکره شد. دراین زمان رقابت شدیدي بین دو شرکت شر

ایجاد شد و با افزایش اعتراضات دولت امریکا نسبت به سیاست نفتی انگلیس در خاورمیانـه اختالفـات دوکشـور افـزایش     

رغم مخفی نگهداشتن دولت، این مسـاله منتشـر    ام شدند که بهیافت. دراین زمان تعدادي مستشار نفتی امریکایی استخد

  آمیزي از سوي نمایندگان مجلس چهاردهم بوجود آمد.   هاي اعتراض شد و واکنش

دراین زمان روسیه نیز خواهان امتیاز نفت شمال شد و کافتارادزه براي بدست آوردن امتیاز به ایران آمد. جریانـات نفتـی   

یجاد شده بود، دولت ساعد را با مشـکالتی روبـرو کـرد و او درنهایـت زیرفشـار افکـارعمومی در       که توسط این سه کشور ا
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مجلس حضور یافت و اعالم کرد که تا پایان جنگ با هیچ شرکی وارد مذاکره نخواهد شد. سـاعد ایـن دالیـل را بـراي رد     

ثباتی کشور ناشی از اشغال نظـامی   ) بی2ن، ) حضورنیروهاي خارجی در ایرا1هاي روسها و آمریکاییها اعالم کرد:  خواسته

) الینحـل مانـدن   4) توصیع نمایندگان سیاسی ایران در کشورهاي خارجی مبنی بر امتناع از اعطاي امتیاز نفت، 3کشور، 

مذاکرات بین آمریکا و انگلیس راجع به نفت خاورمیانه در واشنگتن. برخورد دوگانه ساعد بـا کافتـارادزه، واکـنش شـدید     

) دولـت  1ها انجام داد و این پیشنهادات را مطـرح کـرد:   هاي متعددي با رسانه وي را درپی داشت. کافتارادزه مصاحبهشور

) دولت شوروي آماده است پرداختهاي حداقل امتیاز 2شوروي درنظر دارد امتیاز نفت چند استان شمالی را تحصیل کند، 

ان اختیار داردکه کنترل فنی بر عملیات شـورویهاو صـحت منـافع و    ) دولت ایر3را که تعیین خواهدگردید تضمین نماید، 

کند پس از انقضاي مدت امتیاز کلیـه تاسیسـات    هایی را به نفع ایران را با شرایط مناسب تامین نماید و تعهد می پرداخت

  ایجاد شده توسط شوروي بالعوض دراختیار دولت ایران قراردهد. 

ایران و شوروي را دنبال کرده و سیاست خصمانه شورویها نسـب بـه ایـران را محکـوم      امریکاییها بحرانی شدن روابط بین

کردند. بدین ترتیب اختالف بین ایران و شوروي به اختالف بین امریکـا و شـوروي تبـدیل شـده بـود. فشـار سیاسـی         می

چهاردهم و تـالش بـراي   اي مجلس  شوروي ازطریق سازمانهاي وایسته به این کشور همچون حزب توده و فراکسیون توده

تـر   طلبانه احزاب سیاسی و ملی و فراکسیون ملیون باعـث بحرانـی   گیریهاي استقالل پیمایی و اعتصاب از یکسو و موضع راه

بیات به جاي وي انتخاب شد. سیاست حزب تـوده   قلی شدن کشور شده، درنهایت منجربه استعفاي ساعد گردید و مرتضی

نظریه موازنه دوجانبه استوار بود تا اعطاي امتیازات مشابه انگلستان به شوروي را توجیـه  در طرفداري از شوروي براساس 

  کنند.  

کردند.مصـدق   گیري حزب توده، ملیون مجلس به رهبري دکترمصدق از سیاست موازنه منفی اسـتفاده مـی   برعکس جهت

کنـد کـه    الوداد چنین اقتضـا مـی   ت کاملۀدو پیشنهاد براي حل بحران نفتی ایران وشوروي مطرح کرد: یا اینکه شرط دول

امتیاز معادن نفت شمال را هم دولت ایران به شوروي بدهد و یا اینکه دولت شوروي به نفت احتیاج دارد و ایـران هـم در   

المللی به دولت شوروي بفروشد. مصدق ضمن مخالفت یا واگـذاري   عالم همسایگی مازاد نفت ماطق شمالی را به نرخ بین

اي تاسیس شـود تـا اسـتخراج نفـت بدسـت خودمـان انجـام گیـرد.          ه خارجیان، به بیات پیشنهاد داد تا وزارتخانهامتیاز ب

  سرانجام طرحی را بدین مضمون به مجلس پیشنهاد کرد:

ل توانند راجع به نفت با هیچ نماینده دو وزیر و  وزیر و اشخاصی که کفالت از مقام آنها را دارند نمی ماده اول: هیچ نخست

  دیگر وارد مذاکره شده و یا قراردادي امضاکنند. 
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  توانند براي فروش نفت و استخراج آن مذاکره کنند و مجلس را هم مطلع سازند. وزیران و وزیران می ماده دوم: نخست

  ماده سوم: متخلفین به حبس و انفصال دایمی از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

  دادستان کشور است و نیازي به مجلس نیست. ماده چهارم: تعقیب متخلفین ازطرف

این طرح باعث شد که انگلستان تنها کشور دارنده امتیاز نفت در ایران باشد. امریکا آن را پذیرفت و به عنوان یک تصمیم 

منطقی از آن یاد کرد، ولی درمقابل شوروي واکنش شدیدي نشان داد. آمریکا به روش غیردوستانه شوروي اعتراض کرد و 

به گفته آبراهامیان مخالفت آمریکاییها به دادن امتیاز به روسها موجب شروع جنگ سرد بین آنها شد. انگلستان هم بـراي  

  حفظ توازن با دادن امتیاز به روسها مخالف نبود و اعالم کرد که قطد ممانعت از براي دولت شوروي ندارد.

شـوراي ملـی مطـرح شـد. مطبوعـات شـوروي مجلـس و         شدیدترین واکنشها از جانب شوروي نسبت به دولت و مجلس

دکترمصدق را متهم کردند که برخالف قانون اساسی و دراثر فشار انگلستان این قـانون راتصـویب کـرده و شـوروي آن را     

کرد و خواهان تجدیدنظر شد. این امـر   نوعی تبعیض که مغایر با اصل همزیستی و همبستگی دوجانبه ملتهاست، تلقی می

توان انتظار تفاهم ملموس اقتصادي بین دوکشور را داشت. از مهمتـرین   د که کابینه بیات هوادار غرب بوده و نمینشان دا

آمردن امتیاز نفت، فعال کردن نیروهاي نظامی خـود   هاي سیاست جدید و خصمانه شوروي پس از ناکامی در بدست نشانه

، بـا تاسـیس حـزب    1324بردند. اتحـاد شـوروي در تابسـتان     می ا در تهران بود. آنها از حزب توده هم بیشترین استفاده ر

  دموکرات آذربایجان و کومله در کردستان اهرم فشار دیگري براي تامین منافع درایران ایجادکرد.

  هاي پس از جنگ ایران درسال

  1330تا 1324

  ) روابط ایران و شوروي:ادامه بحران1

، بـه دلیـل خـودداري    25و  1324گـی گراییـده بـود، در سـالهاي      بـه تیـره  روابط ایران و شوروي که براثـر امتیـاز نفـت    

اتحادشوروي از خروج نیروهاي خود از ایران بشدت بحرانی شد.طبق قرارداد، نیروهاي متفقین ملزم به ترك ایران تا شش 

اي بـه   جه هـم نامـه  ، با تسلیم آلمان جنگ پایان یافت. وزارت خار1324اردیبهشت 18ماه پس از جنگ بودند و در تاریخ 

سفراي انگلستان،شوروي و امریکا ارسال و این مساله را گوشزد کرد. وزراي امورخارجه دول متفقین بایکدیگر وارد مذاکره 

دستی کرده و مستقالّ نیروهاي خود را  گیرند پیش کند و دولتین آمریکا و انگلستان تصمیم می شدند. شوروي مقاومت می

اي مبنی بر خروج نیروهاي خود را به صادر کرده و بخشی از قئاي  دست روسها ندهند. آنها اعالمیهخارج کرده تا بهانه به 
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خواست تـا   کنند. اما انگلستان بخشی دیگر از قواي خود را براي حفظ منابع نفتی نگهداشت. درواقع نمی خود را خارج می

کنـد. درنهایـت آخـرین سـربازان انگلیسـی در       تخلیه کامل مناطق شمالی از قواي روس تمـام نیروهـاي خـود را خـارج    

  تهران را تخلیه نمودند.  1324مهر

  شورویها درخصوص عدم تخلیه ایران این توجیهات را ارایه کردند:

) خواسـتار تصـفیه دسـتگاه    2) جنگ هنوز خاتنه نیافته و علت آن حضور نظامیان آمریکایی و انگلیسی در ایران اسـت.  1

) احزاب طرفدار شوروي 3نگلستان بودند زیرا معتقد بودند حکومت ایران زیرنفود انگلیسیهاست. حکومتی از عوامل دولت ا

از امکاناتی که طرفداران انگلیس دراختیار دارند برخوردار نیستند و براي فعالیت احزاب طرفدار کمویسم نباید محدودیتی 

  توازنی با انگلستان بدست آورد. ) شوروي در معامله با ایران خواستار امتیازاتی بود تا 4باشد. 

گیري شوروي نسبت به ایـران تـاثیر گذاشـتند: نفـت، آینـده ایـران و نقـش آمریکـا در مسـایل           درواقع سه عامل برجهت

هاي آینده شوروي درمورد ایران  خاورمیانه. براثر فشار شوروي براي گرفتن امتیاز از ایران از یکسو و نگرانی آمریکا از نقشه

یه ایران در کنفرانسهاي یالتا، پوتسدام و مسکو مطرح شد. اما با این حال درکنفرانس بعدي که درلنـدن انجـام   مساله تخل

شد و پس از شکست ژاپن بود این واقعیت مطرح شد که شوروي بدون کسب امتیاز حاضر بـه تـرك ایـران نیسـت. ایـن      

ضاع، وقایع سیاسـی مهمـی در آذربایجـان و کردسـتان     ها موجب نگرانی دولتمردان ایران شد. مقارن با این او موضعگیري

وري رهبر فرقه دموکرات آذربایجان موجودیت خود را اعالم داشت و پـس از   ، جعفرپیشه1324شهریور12گرفت. در  شکل

تاسیس مجلس، دولت تشکیل داد. این دولت با حمایت شوروي برخوردار بود. همه منابع فارسی و غیرفارسی در یک نکته 

دارند که تشکیل دولت آذربایجان با مساله رد تقاضاي امتیاز نفت شـمال و بدسـت اوردن مزایـایی کـه انگلیسـیها       تاکید

  داشتند پیوند داشته است.

محمد، رهبر کردها هم تشکیل حکومت خودمختـار کردسـتان را اعـالم نمـود. و او بـه سـمت        چند روز پس از آن، قاضی

مایت شوروي تشکیل حکومت دادنـد. ایـن اقـدامات اهـرم فشـاري بـراي پـذیرش        صدرحکومت انتخاب شد. آنها نیز با ح

هاي شوروي بود. از نظر پروفسورسپهر علل حمایت روسها از آنها سـه عامـل  بـود: اول) ایـن دو اسـنان داراي       درخواست

ـ       ا آذربایجـان  اقلیتهایی بودند که به صراحت لهجه مشهور بوده و همچنـین کمتـرین سـهم را درمجلـس داشـتند، دوم) ب

شـد، سـوم) زمینـه     شوروي مرز مشترك داشته و زبان مشترك آذري هم باعث نفوذ آسان روسها در ایـن دو اسـتان مـی   

  مناسبی براي شروع یک حرکت انقالبی در این دو استان فراهم بود. 



   اریخ دیپلماسی وروابط خارجی ایرانت «149»
 
 
 

بـود.   آنها سلب کـرده  گیري را از سردرگمی مقامات ایرانی نسبت به اهداف واقعی این دوحکومت خودمختار، قدرت تصمیم

وزیر هم در اعزام ارتش با شکست روبرو شد. وي درزمینه سیاسـی بـه دواقـدام داخلـی متوسـل شـد.وي        حکیمی نخست

توانست امتیازاتی  هاي ایالتی و والیتی را در سراسر کشور صادر کرد که می دستور برگزاري هرچه سریعتر انتخابات انجمن

هـاي   داشته باشد. مورد بعدي تالش در سهیم سـاختن نماینـدگان مجلـس در مسـئولیت    را درمقابل دموکرات آذربایجان 

کدام از این موارد تاثیري بر  تر آنها در سیاست دولت نسبت به بحران آذربایجان بود. اما هیچ حکومت و شرکت دادن جدي

الوقـت پشـتیبانی    عقیب سیاسـت دفـع  روسها نداشت. دولت ایران از انگلستان و آمریکا تقاضاي حمایت کرد، انگلستان با ت

چندانی نکرد ولی آمریکا آمادگی خود را براي هرگونه کمک اعالم داشت. این امـر باعـث شـد ایـران سیاسـت قـاطعی را       

درقبال شوروي درپیش گیرد. و این مساله در کنفرانس مسکو مطرح شد. اما شوروي اعالم کرد که تخلیـه ایـران بسـتگی    

ارد. و معادن نفتی باکو باید دربرابر اقدامات احتمالی ایران و یا یک کشور ثالث محافظ شـود. بـوین   به رفتار دولت ایران د

اي سه نفره از نمیندگان سه کشور تشکیل شده تا به دولت ایران در حـل ایـن    وزیرخارجه انگلستان پیشنهاد داد تاکمیته

خاطر ایران با شوروي وارد جنگ شوند. اما درنهایت هـم  خواستند به  بحران یاري شود. درعین حال امریکا و انگلیس نمی

  توافقی حاصل نشد و دولت ایران هم این پیشنهاد را رد کرد. 

اي را بـا توصـیه آمریکـا و     زاده نماینـده ایـران در سـازمان ملـل نامـه      حل براي این مساله باعث شد تا تقی عدم یافتن راه

تاّ از مداخله شوروي درامور ایران سخن گوید. ویشنیسکی نماینده شوروي انگلستان به شوراي امنیت تسلیم کرده و صراح

در پاسخ ادعاي ایران اعالم کرد: اوالّ مساله آذربایجان و کردستان هیچ ارتباطی با حضـور نیروهـاي شـوروي نـدارد، ثانیـاّ      

اي  نامـه  شـوراي امنیـت قطـع   چون دودولت مذاکرات خود را آغاز کردند ضرورتی براي طرح شکایت وجود ندارد. سرانجام 

  تصویب کرد و از دو دولت خواست تا مذاکرات خود را براي حل اختالفات آغاز کنند. 

روز قبل از صدور فرمان شوراي امنیت استعفا دهد. و 10درپی حکیمی ناشی از این مشکالت باعث شد تا  هاي پی شکست

دوره  دانسـتند. همچنـین سـابقه سـه     نیـت مـی   ین و با حسـن ب وزیري رسید. روسها وي را فردي واقع احمد قوام به نخست

وزیري او که بر مبناي قدرت سوم بودمنافع آمریکاییها را تامین کرده بود. به همین دلیل انگلیسیها چندان رضایتی  نخست

کره شـدکه  رود. وي  در آنجا با مقمات شـوروي وارد مـذا   از او نداشتند. وي اعالم کرد که براي حل مشکالت به مسکو می

) مساله نفت: شورویها خواستار واگذاري امتیاز نفت به آنها بوده تا توازن با انگلستان رعایت شود، قوام 1سه محور داشت: 

هاي خودمختار آذربایجان و کردستان: هیات نمایندگی  ) مساله حکومت2هم با تاسیس یک شرکت مختلط موافقت کرد. 

ت خود را از آنها قطع کند، حکومت ایران قادر خواهد بود به حیات انها خاتمه دهـد،  ایران اعالم کرد که اگر شوروي حمای
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) مساله خـروج نیروهـاي شـوروي از    3مقامات شوروي هم دخالت در آذربایجان را ردکرده و آنرا یک امر داخلی دانستند. 

د تا درصورت اعطاي امتیـاز شـمال، ارتـش    جانبه داشت و استالین قول دا ایران: قوام اصرار برترك ایران همانند قراردادسه

  سرخ ایران را ترك کنند.

اي دربر نداشت و عدم تخلیه ایران توسط قواي شوروي نگرانی غربیها را بیشتر و تعارضات آنها با  این مالقات درابتدا نتیجه

ه وي کوشـید از طریـق   شوروي را افزایش داد. روش مذاکره مستقیم نتیجه موردنظر قوام را بـه همـراه نداشـت، درنتیجـ    

المللی کردن بحران روابط دوکشور، شورویها را وادار به تخلیه ایران کند.شورویها براي اینکه مانع اقدام مجدد ایران در  بین

اي منتشر کرده و اعالم کردند که مذاکرات همچنان ادامه داردو درصـورت اقـدام ایـران     رجوع به سازمان ملل شوند بیانیه

اري براي ایران به بار خواهدآمد. از این تاریخ انگلستان و آمریکا سـعی کردنـد نقـش بیشـتري ایفاکننـد و      ب نتایج مصیبت

  تالش دارند تا هرچه سریعتر شوروي خاك ایران را تخلیه کند.

سـکو  یک ماه بعد سادچیکف سفیر جدید ایران به تهران آمد و مذاکرات خود را با قوام آغاز کرد. پنج روز بعد هم رادیـو م 

شود. در این  بطور ناگهانی اعالم کرد که تخلیه ایران اغاز شده و با توافق ایران تخلیه بقیه قوا هم از سوم فروردین آغاز می

فروردین ظرف یک ماه ونـیم ایـران را تـرك    4هایی از ارتش سرخ از  ) قسمت1مذاکره این مسایل مورد توافق قرارگرفت: 

) راجـع  3فت با انقضاي هفت ماه براي تصویب به مجلس پانزدهم پیشنهاد خواهدشد، ) قرارداد شرکت مختلط ن2نمایند، 

به آدربایجان چون یک امر داخلی است برطبق قوانین اقدام خواهدشد. مطالعه دقیق این توافقات درمقایسـه بـا مـذاکرات    

ویت قرار داشت به موضوع سوم مسکو از یک جابجایی موضوعی به نفع ایران حکایت دارد. موضوع نفت که درمسکو در اول

  تبدیل و تخلیه ایران از قواي روس به موضوع اول تبدیل شد. 

نیت خـود حـزب تـوده را     پس از آن طرح قراداد نفت بین قوام وسادچیکف تنظیم شد. سپس قوام براي نشان دادن حسن

، همچنـین کابینـه ائتالفـی از حـزب     نگاران مخالف شوروي را از صحنه خارج کـرد  آزاد گذاشت و سیاستمداران و روزنامه

دموکراتی که خود تاسیس کرده بود و حزب توده تشکیل داد.دراین کابینـه ایـرج اسـکندري، مرتضـی یـزدي و فریـدون       

کشاورز که از اعضاي برجسته حزب بودند حضور داشتند. سپس قوام شکایت دولت ایران را ازسـازمان ملـل پـس گرفـت.     

وري را به مذاکره دعـوت کـرد کـه     م که سادچیکف آنرا یک مساله داخلی خواند، قوام پیشهدرنهایت درمورد آذربایجان ه

دو به نتیجه نرسید. اما در مذاکراتی که درتبریز انجام گرفت قـراردادي امضـا شـد کـه مهمتـرین مسـاله آن        مذاکرات آن

ا همگی ناشی از تجارب قوام بـود  ه ازدست دادن ارتش آذربایجان بود که ضمیمه ارتش حکومت مرکزي شد. این موفقیت
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که مهمترین امتیاز آن را دربیرون راندن ارتش شوروي و برقراري رابطه دوستانه با آن کشور بود. شـورویها هـم نـه تنهـا     

  المللی براي ثبات حکومت مرکزي ایرن تالش کنند، بلکه فرقه دموکرات را هم قربانی کردند.   حاضر شدند درصحنه بین

دید و منتظـر   خواهی نمی همبستگی چندان دوام نیاورد. چراکه قوام پس از خروج ارتش سرخ دلیلی بر باج به هرحال این

فرصتی براي رهایی از این شرایط بود که شورش عشایر درجنوب این امکان را براي او فراهم ساخت. ایالت بـزرگ فـارس   

نه اخراج کند. قوام هم بـا زیرکـی بـراي رهـایی از فشـار آنهـا       ایها را از کابی بایکدیگر محد شده و از قوام خواستند تا توده

اي از کابینه شد. چرا  که درکابینه جدید قوان آنهـا حضـور نداشـتند و     استعفا داد که این اقدام موجب اخراج وزراي توده

ت به تصویب مجلس این اقدام ضربه سختی بر پیکر حزب توده بود. وي همزمان قانونی را با عنوان نظارت ارتش بر نتخابا

ئن بود که شوروي به دلیل تصویب قرارداد نفت به این موضوع اعتراض نخواهد کرد. پس از اعـالم انجـام   رساند. وي مطم

انتخابات نیروهاي نظامی به تبریز رفته و به عمر حزب دموکرات خاتمـه داده شـد. پـس از آن جمهـوري کردسـتان هـم       

  توان نام برد.  بر مهارت سیاسی وي، حمایت آمریکا و سکوت روسها را هم میسقوط کرد. از علل موفقیت قوام عالوه 

پس از خاتمه غائله آذربایجان و کردستان اوضاع به حالت عادي بازگشت و انتخابات هم برگزار شـد. اکثریـت نماینـدگان    

 -یـف قـرارداد قـوام   مجلس پانزدهم از حزب دموکرات قوام بودنـد. اولـین و مهمتـرین اقـدام مجلـس جدیـد تعیـین تکل       

سادچیکف بود. سادچیکف از قوام خواست دا هرچه زودتر طرح را براي تصویب به مجلس ارایه کند که قـوام اعـالم کـرد    

این طرح نیاز به بحث بیشتري دارد. شوروي این اقدام را بازگشت به سیاست خصمانه اعالم کرد. آمریکا از ایران حمایـت  

نامه را رد کردند. قوام هم در مجلس اعالم کرد که براي بیرون  ده حمایت آمریکا موافقتکرد و نمایندگان مجلس با مشاه

راندن ارتش سرخ و حل مساله آذربایجان با این طرح موافقت کرده است. مجلس همچنـین قـانونی را تصـویب کـرد کـه      

  هرگونه واگذاري امتیاز استخراج نفت براي خارجیان ممنوع است.

آرا ادامه داشت. پس از قوام حکیمی به  امه یک دوره بحرانی در روابط دوکشور ایجاد شد که تا زمان رزمن با رد این موافقت

قدرت رسید. سادچیکف هم ایران را تهدید به وارد کردن نیرو و قطع روابط سیاسی نمود. دولت ایران هـم بـا شـدیدترین    

  داد.  هاي پراکنده در مرز دو کشور رخ می درگیريلحن دولت شوروي را متهم به دخالت در ایران کرد و از آن پس 

این اقدام دانسـت و آن را  ، سوءقصد ناموفقی به جان شاه انجام گرفت.دولت فوراّ حزب توده را مسئول 1327بهمن 15در 

و تـا   تر کـرد  هاي حزب در سراسر کشور تعطیل شد. این امر روابط با شوروي را بحرانی غیرقانونی اعالم کرد. تمام سازمان

آرا ادامه داشت. وي با سیاست خود درپی حل بحران دوکشور بود و توانست با سادچیکف وارد مذاکره شـد کـه    دولت رزم

  اي و عقد قرارداد بازرگانی با شوروي موافقت کرد. منجر به آزادي اسراي مرزي شد. همچنین با فرار زندانیان توده
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  ) نفت و بحران روابط ایران و انگلستان2

اي بـراي تثبیـت قـدرت     وقفـه  اي که از زمان قوام تا به قدرت رسیدن دکترمصـدق تشـکیل شـد، تـالش بـی      کابینهشش 

، مـوج اعتصـابات   1327انگلستان انجام داد و انگلستان توانست قدرت انحصاري خود را موقتاّ حفظ کند.تا اینکه در سـال  

ی حمالت شدیدي را علیه شـرکت نفـت انگلـیس و ایـران     هاي داخل مناطق نفتی جنوب سراسر ایران را فراگرفت و رسانه

اي را به ایران بفرستد. گس هم به نمایندگی از طرف  ، هژیر از شرکت خواست تا نماینده1327آغاز کردند. در ابتداي تیر 

ه بایـد  شرکت به تهران آمد و یادداشت دولت ایران که حاوي نارضایتی ایرانیان بود به وي ارایه شد. و درآن ذکـر شـد کـ   

کنـد. دولـت ایـران خواسـتار تنظـیم قـرارداد        نامه جدیدي امضا شود چراکه مورد قبلی منافع ایران را تامین نمـی  موافقت

  جدیدي شد که منافع مالی ایران تامین شود.

بخش موضـوع نفـت جنـوب بـود.      وفصل رضایت وزیري رسید و از وظایف اصلی او حل پس از هژیر، ساعد مجدد به نخست

االختیار ایران در شرکت نفت شد که بـا گـس نماینـده انگلسـتان قـراردادي       ام گلشاییان وزیر دارایی و نماینده تامسرانج

جدیدي بست. پس از سقوط قوام، شاه تمام تالش خود را بکار گرفت تا با کمکهاي آمریکا موقعیت خود را محکـم سـازد   

تا از نزدیکی هرچه بیشتر ایـران بـه آمریکـا جلـوگیري کنـد. بـه        که با نارضایتی انگلستان روبرو شد. بطوریکه تالش کرد

همین دلیل دولت انگلستان شاه را به لندن دعوت کرد. شاه در این مالقات توانست حمایت مقامـات انگلـیس را در چنـد    

سـاله نفـت   کننده اقتدار او بودند، حل م مورد بدست آورد ازجمله: ضرورت افتتاح مجلس سنا و موسسان که هردو تحکیم

  بنحوي که منافع انگلستان تهدید نشود و جلوگیري از نفوذ شوروي. 

، لزوم تجدیدنظر در قانون اساسی را مطرح و اضافه کرد باید تحولی از باال انجام شود. در این زمینـه  1327شاه در اسفند 

هـاي   اسـت. بـاوجود مخالفـت   پـذیر   هاي شاه است کـه ازطریـق انتخابـات امکـان     مهمترین اقدام گسترده شدن مسئولیت

تشکیل و به نفع شاه تغییر داد. ترور ناموفق شاه هم فرصـت   1328اردیبهشت 18نمایندگان مجلس، مجلس موسسان در 

هاي  مناسبی را براي خاتمه دادن به فعالیت حزب توده ایجادکرد. پس از این اقدام فعالیت تمام سازمانها لغو وهمه جریان

  شی شد.مرتبط با حزب توده متال

المللی بود که سـاعد   ثباتی داخلی و رقابت آمریکا و انگلستان براي رسیدن به صنایع نفت در حصنه بین دراین شرایط بی 

گلشاییان را براي تصویب به مجلس ارایه داد. وي به این دلیل که اکثر نمایندگان طرفدار انگلیس بودنـد بـه    -الیحه پس

زاده و معظمـی    ، مکـی، بقـایی، آزاد، حـائري    ر مخالفت پنج نفر اقلیـت درون مجلـس  تصویب آن ایمان داشت. اما به خاط

مجلس پانزدهم موفق به تصویب قرارداد الحاقی نشد و به مجلس شانزدهم محول گردید. مهمترین دالیل انها این بود که 
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اعتبـاري امتیـاز محـروم سـاخته و      اعتبار است و پدیرفتن قرارداد جدید ایران را از حق مبـارزه علیـه بـی    بی1933امتیاز 

هاي پیشنهادي پایین است.در انتخابات شانزدهم هم دولت کوشید تا نمایندگان مخصوص خود را بفرستد کـه بـا    پرداخت

نگاران و سیاستمداران و روحانیون به آگاهی مردم پرداختند اما چـون راه بـه    اعتراض مردم روبروشد و بسیاري از روزنامه

،نوزده نفر در منزل دکترمصدق اجتماع کرده و ایجاد سـازمان سیاسـی جدیـدي بـه نـام      1328اول آبان  جایی نرسید در

جبهه ملی ایران به رهبري مصدق را اعالم نمودند. چندروزبعد هم هژیر توسط حسین امامی از اعضاي فداییان اسالم ترور 

  ود. گیري نهضت ضدانگلیسی ب شد. ترور وي یک هشدار جدي به دولت و شکل

وزیري انتخاب شد. وي حاضر به درپی گرفتن سیاستی جـدي درمـورد مسـاله     درشروع این مجلس علی منصور به نخست

نفت نبود و درمجلس هم دراین مورد اظهـارنظري نکـرد و آن را تکلیـف مجلـس  دانسـت نـه دولـت. مجلـس هـم یـک           

کمیسـیون منصـور کـه قـادر بـه جلـوگیري از       کمیسیونی تشکیل داد تاقرارداد بررسـی شـود. پـنج روز بعـد از تشـکیل      

آرا مامور تشکیل کابینه شد. جبهـه ملـی    گیري کرد و حاجعلی رزم گیري نهضت ضدانگلیسی نبود، غیرمنتظره کناره شکل

آرا هم که جبهه ملی را مخـال   کودتا نامید و خطر استقرار دیکتاتوري نظامی را به مردم هشدارداد. رزم دولت جدید را شبه

هاي متعددي انجام داد. درهمین زمان مجلس هم به این نتیجـه رسـید    دید، براي خنثی کردن آنها فعالیت خود میاصلی 

ساعد براي استیفاي حقوق ایران کافی نیست. لذا مخالفت خود را با آن اعالم کـرد. علـت آنهـم     -که قرارداد الحاقی گس

  شد. ایتاّ  درزمینه نفت هم به ضرر ایران تمام میرفت و نه این بود که حق ایران در سایر ذخایر ازبین می

شـد.   آرا بود و پیـروزي بزرگـی بـراي مـردم محسـوب مـی       رد قرارداد الحاقی شکست بزرگی براي شرکت نفت، شاه و رزم

درهمین زمان تظاهرات وسیعی هم علیه آنها انجام شد. در این زمان مطبوعات روحانیون و مردم از اقـدامات جبهـه ملـی    

م دانست و از آنها شدن صنعت نفت  را وظیفه همه مرد هاي متعدد دفاع از ملی اهللا کاشانی در پیام کردند. آیت ت میحمای

خواست تمام توان خود را براي این هدف مقدس بکارگیرند. سرانجام باگسترش نهضت ضدانگلیسـی کمیسـیون نفـت رد    

را کامالّ غافلگیر کرد.آنها که خود را در دوصحنه رقابت میان  گلشاییان را تصویب کرد. این اقدام شرکت نفت -الیحه گس

هاي متعددي را انجام دادند. آنها که متوجه شـدند ادامـه ایـن نهضـت      دیدند، تالش مردم ایران و شرکتهاي آمریکایی می

جـاد کـرده و   سلطه پنجاه ساله آنها را خاتمه داده و بخصوص امریکاییها هـم کـه شـرکت نفـت آرامکـو را درعربسـتان ای      

آرا نمـود. وي کـه از    سوددهی بسیار بهتري نسبت به انگلیسیها داشت، لذا شرکت نفت تصمیم به ایجاد باب مذاکره با رزم

کرد براي جلوگیري از تصویب طرح ملی شدن صنعت نفت به دو اقدام متوسل شد: الیحه را مسترد  انگلیسیها حمایت می

ر حقوق ملت اقدام نماید و دیگري انحالل احتمالی مجلس بـود کـه کـانون اصـلی     کرد تا طبق قانون براي استیفاي بیشت
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رو از شاه خواست تا فرمان انحالل مجلس را صادر کنـد کـه بامخالفـت     داد. از این آرا را تشکیل می مخالفت با سیاست رزم

  وي روبرو شد. 

سبت به مساله نفـت مطـرح کننـد و درنهایـت     در این زمان در مجلس طرحی امضا شد تا نمایندگان پیشنهادات خود را ن

مشخص شد که ملی شدن صنعت نفت، تنها پشنهادي است که از مقبولیت بسیاري برخـوردار  اسـت. ایـن امـر واکـنش      

آرا را بهمراه داشت و انگلستان اعالم کرد که هیچ طرحی را درایـن زمینـه نخواهـد پـذیرفت. ایـن مسـاله        انگلستان و رزم

آرا براي شرکت در مراسم ختمی به مسجدشاه رفته بـود کـه بـه ضـرب      ، که رزم1329اسفند 16ت تا همچنان ادامه داش

گلوله ازپاي درآمد. پس از آن مجلس هم اعالم کرد که تا دوماه آینده به بررسی ملی کردن صنعت نفت که مورد پذیرش 

وزیر تسلیم کرده و از ملی کردن احتمالی  خستاسفند، سفیر انگلستان یادداشتی را به عال ن23پردازد. در اکثریت است می

تفـاوت نیسـت وحتـی بـا      دارد که دولت انگلستان نسبت به منافع خـود بـی   صنعت نفت ابراز نارضایتی نموده و اعالم می

دهنـد.   المللی ارجـاع مـی   تصویب این طرح مالکیت از شرکت نفت سلب نخواهد شد و آنها اختالف را به دیوان داوري بین

اسفند مجلس سنا براین قـانون صـحه    29اسفند طرح را تصویب و در 24تفاوت نسبت به اعتراض انگلستان در  یمجلس ب

  تر کرد. اي خصمانه گذاشت. به این ترتیب نفت پس از پنجاه سال ملی شد و روابط دوکشور را وارد مرحله

هـاي   هایی که سـفارت  سی. درواقع محدودیتوزیري رسید بیشتر ضدروسی بود تا ضدانگلی آرا به نخست عال که پس از رزم

وزیر ایجاد کرده بودند، تشکیل یک کابینه محلل که باعث تحریـک عمـومی    آمریکا و انگلیس براي شاه در انتخاب نخست

توانستند از زمامداران ایران انتطار مخالفت با ملی شدن  شد تنها امکان عملی بود. انگلیسیها هم که دراین شرایط نمی نمی

ت داشته باشند به سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن متوسل شده با اقدامات خود اعتصـاباتی را ابتـدا بـین کـارگران     نف

سازي اوضاع کشور بود در تهـران   وسپس کارمندان شرکت نفت و درنهایت مردم خوزستان ایجاد کردند. هدف عال که ارام

ان هم یادداشتی با مضمون دوستی ایران بـا ایـن کشـور را ارایـه     و خوزستان حکومت نظامی اعالم کرد و به سفیر انگلست

  کرد. همچنین اعالم کرد که اعتصابات به هیچ کس حق مداخله درامور داخلی و یا تجاوز به استقالل ایران را نخواهد داد.

د. اما پس از مدتی بـا  در این زمان انگلیسیها خواستند موافقت آمریکا را هم در اقدام نظامی بدست آوردند که موفق نشدن

طرفی که بین آمریکا و انگلیس امضا شد دولت آمریکا اقدامات ایران را نامناسب خواند و مطرح کرد کـه   وجود تذکاریه بی

بهتر است ایرانیان اجازه حضور انگلیسیها را داده و آنها درایران باقی بماندد. پس از این اتفاقات و عـدم نتیجـه از مـذاکره    

وزیـري دکترمصـدق اظهـار     یون نفت براي جلوگیري از اجراي این قانون، وي استعفا داد و مجلس به نخسـت عال با کمیس
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تمایل کرد. مصدق هم پذیرش این امر را مشروط به تویب الیحه کمیسیون نفت کرد و به این ترتیـب مجلـس شـورا روز    

  اردیبهشت و سنا دوروز بعد آنرا به تصویب رساندند.7

  گري کا، ازحمایت تا میانجی) ایران و آمری3

وفصل مشکالت با شوروي فقط درزمینه دیپلماتیک نبـود، بلکـه ایـران درپـی کسـب       کمک گرفتن ایران از آمریکا در حل

المللـی و در ایـران، هـم افکـارعمومی      هاي شوروي در صحنه بین هاي اقتصادي و نظامی هم بود. درمقابل فعالیت حمایت

هاي  کردند به کمک نمایندگان مجلس که بین دوقدرت انگلستان و شوروي احساس خطر میروشنفکران و هم تعدادي از 

کـه بحـران شـدیدي بـین ایـران و شـوروي بوجـود آمـد          1325معنوي آمریکا چشم دوخته بودند. از سوي دیگر درسال 

ر به ایران توسط شوروي ایجـاد  آمریکاییها تمایل بیشتر براي همکاري با ایران نشان دادند. به نظر آنها علت واردکردن فشا

فارس و اقیانوس هند بود. که این امر تهدید مسـتقیم   یک منطقه حایل درشمال ایران و درنهایت دستیابی به آبهاي خلیج

  علیه منافع ایاالت متحد بود. 

و قدرتمنـد   هسته اصلی سیاست خارجی امریکا در قبال ایران درسالهاي پس از جنگ بود تا از ایران بـک کشـور باثبـات   

درخاورمیانه ایجاد کند. چراکه ضعف ایران راه را براي مداخله روسها و انگلیسیها و احتماال سازش برسر تقسم ایران فراهم 

خواهد کرد که به ضرر آمریکا خواهدبود. همچنین استراتژي آمریکا ایجاد ایرانی نیرومند بود تا بتوانـد جلـو کمونیسـم را    

  مریکا درایران گسترش یافت. آمریکا سه روش براي نفوذ در ایران داشت:بگیرد. بنابراین نفوذ آ

) بعد از جنگ ایران تمایل زیاد خود را براي تسـلیحات امریکـا نشـان داد و بـین دوکشـور قـرارداد مهمـی امضاشـد و         1 

ي بـین دوکشـور   ، قراردادهـاي نظـامی متعـدد   1350نیروهاي نظامی آمریکا در ایران مستقرشدند. پس از آن هم تا سال 

شد. درنتیجه شاه ارتش بزرگی را فراهم کرد کـه علـت    برقرار شد و تمایل به همکاري نظامی ازسوي هردو کشور ابراز می

بود. وجود نیروهاي نظامی آمریکا دریاران به دنبال اهداف دیگري هم بودند. آنها بـا حضـور    1320ان تجارب تلخ شهریور

رانیـان ارمنـی و آذري عملیـات خراکـاري و  جاسوسـی را در شـوروي سـازماندهی        درمناطق مرزي و کمک گـرفتن از ای 

گرایـی و طـرح موضـوعاتی ماننـد پیوسـتن       ایرانیسـم و قـوم   هاي پـان  کردند. همچنین وظیفه داشتند با تبلیغ اندیشه می

  شوروي را دامن زنند. هاي آسیاي میانه شوروي،قفقاز و افغانستان به ایران تیرگی هرچه بیشتر روابط ایران و جمهوري

، دریافت کمکهاي مالی و اقتصـادي بـود.   50تا  1324) از اجزاي اصلی سیاست خارجی ایران درقبال آمریکا درسالهاي 2

سـاله  7باتصویب مجلس، اجراي برنامه عمرانی  1325ایران درهمه این سالها درتقاضاي کمک و وام پیشگام بود. در سال 
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محول شد. مشکل اساسی ایران در روابط با آمریکا بخصـوص درکمکهـاي مـالی از اخـتالف     به شرکت مشاورتی ماورابحار 

گرفت. تالش ایران دربهره گرفتن از کمکهـاي مـالی آمریکـا بـراي بهبـود       هاي خارجی معارض دوکشور نشات می سیاست

رحـال دولـت امریکـا اهمیـت     اوضاع بحرانی کشور بود، درحالیکه سیاست آمریکا براي جلوگیري از نفوذ شوروي بود. به ه

، ترومن رییس جمهور آمریکـا دکتـرین خـود را    1325خاصی را براي ایران به دلیل فشارهاي شوروي قایل بود. در اسفند

ارایه داد و برجایگاه مهم ایران در خاورمیانه تاکید کرد. براساس این دکترین، دولت آمریکا موظـف شـده بـود تـا ازهمـه      

میانه که مورد تهدید کمونیسم هستند تا حدممکن دفـاع کنـد. بنـابراین دولـت آمریکـا برنامـه       کشورهاي اروپایی و خاور

  مارشال را براي اروپا و برنامه اصل چهار را براي کمک به کشورهاي جهان سوم اختصاص داد. 

کـرد کـه درصـورتی    ایران جز اولین کشورهایی بود که برنامه اصل چهار درآن آزمایش شد. ایاالت متحد به ایـران اعـالم   

درنگ به تغییـر و   آماده همکاري مالی با ایران است که اوالّ حکومتی قدرتمند برسر کار باشد و ثانیاّ این حکومت بتواند بی

آرا به امضا رسید. درواقـع   تحول اداري و سیاسی ضروري در دستگاه حکومتی اقدام ورزد. اصل چهار در زمان حکومت رزم

، در اتخـاذ تصـمیمی قـاطع درمـورد ایـران وضـعیتی       30و اوایل دهه 20ترین سالهاي اواخر دهه  تثبا دولت امریکا در بی

کرد ایران را با کمکهاي مالی در توسعه یاري دهد و ازسوي دیگر همزمان تمایل داشت  سو تالش می دوگانه داشت. از یک

  ز بلعیدن کامل درآمدهاي نفتی نداشت. اي تبدیل کند که این امر حاصلی ج این کشور را به یک قدرت نظامی منطقه

) با پایان یافتن جنگ جهانی دوم ایران با مشکالت متعددي روبرو بود. از حکومتهاي خودمختار آذربایجان و کردسـتان  3

گرفته تا شوروش عشایر و همچنین بحرانی بودن روابط شاه و قوام. شاه تالش بسیار براي تسلط براوضاع مغشوش کشـور  

آلـن   ت سیاسی مطلقه داشت و در این راستا روابط خود را بـا آمریکـا بخصـوص سـفیرکبیر آن کشـور جـرج      و کسب قدر

گسترش داد. وي تالش بسیاري کرد تا به بهترین وجه به شاه درحل مشکالت داخلی مطابق با منافع آمریکا یـاري دهـد.   

  و قوام نخستین قربانی این مشی مهم شد. سیاست آمریکا که بتدریج به حمایت از یک دولت مطلقه گرایش پیدا کرد 

، شاه به لندن رفت و مسافرت خود را خصوصـی و غیررسـمی خوانـد. درحالیکـه درایـن مـدت راجـع بـه         1327تیر27در

مناسبات با انگلستان و آمریکا مذاکرات متعددي داشت. دولت آمریکا پس از این مسـافرات موقعیـت سیاسـی خـود را در     

رو کوشید تا از نزدیکتر شدن ایران به انگلستان جلوگیري کند. آمریکا که دربین طبقه متوسـط   ز اینایران متزلزل یافت. ا

و بخصوص تحصیلکردگان طرفدارانی یافته بود حاضر نبود به سادگی از امتیازات خود دست بردارد. شاه که درصـدد بـود   

می بـراي تـرومن بـه آمریکـا فرسـتاد تـا هـم زمینـه         رضایت هردو کشور را بدست آورد برادر خود شاهپورعلیرضا را با پیا

ساله عمرانی بـه  7مستشار مالی براي برنامه 56مسافرت شاه به آنجا را بدست آورد و هم رضایت آمریکا را براي فرستادن 
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، دواقدام فرهنگی و سیاسی به زمینه سازي این سفر کمک کرد.اولی 1328کشور جلب کند. قبل از مسافرت شاه در آبان 

یدار اشرف از آمریکا بود و دومی عقد قرارداد فرهنگی بین دوکشور. دراین سفر هم اقدامات متعدد اقتصـادي سیاسـی و   د

فرهنگی انجام گرفت. پس از بازگشت شاه، دولت آمریک در اجراي سیاست خارجی خود گریدي را بـه عنـوان سـفیرکبیر    

عهده داشت: یکی راهنمایی هیات حاکمه براي جلوگیري از نفوذ  جدید به تهران فرستاد. وي دووظیفه اصلی درایران را به

کوشید با گسترش ماموران اطالعاتی سفارت مراقب اوضاع باشد و دیگري تالش بـراي سروسـامان دادن    کمونیسم که می

  سید. نامه تاسیس سازمان اصل چهار در ایران به امضا ر به اوضاع اقتصادي ایران بود. در دوران سفارت او موافقت

  ) رقابت آمریکا و انگلستان در ایران 4

اي پنهانی بین آمریکا و انگلستان برسر ایران و چگونگی تقسیم قدرت در  از تاریخ اشغال ایران توسط قواي متفقین، مبارزه

وحساب آمریکا حد بردند تا از نفوذ بی ونیم نفوذ تمام توان خود را بکارمی این کشور اغاز گردید. انگلیسیها بواسطه یک قرن

جلوگیري کند. درمقابل آمریکا نیز بااستفاده از ضعف انگلستان تالش داشت تا درایران رخنه کرده و درنهایـت سـهمی از   

نفت داشته باشد. رقابت بین آنها در دوزمینه تشدید شد: یکی درسیاست و بویژه رقابت برسـر نفـوذ درالیگارشـی سـنتی     

ت ایران. درهمین حال دوکشور سیاست مشترکی را هم درمورد جلـوگیري از نفـوذ   سیاسی و دیگري درمنابع و صنایع نف

، قوام به 1324وزیران پس ازجنگ طرفدار انگلستان بودند تا اینکه در بهمن کردند. تقریباّ اکثر نخست شورویها را دنبال می

انـد. تـالش آمریکـا .و گرایشـات     کم انگلیسـیها را از موضـع خـود عقـب ر     وزیري رسید. که با کمک آمریکاییها کم نخست

ضدروسی و ضدانگلیسی در ایران موجب شد تا انگلستان ازطریق طرفداران خود تبلیغات شدیدي را علیه قوام آغـاز کنـد.   

ترتیـب قـوام دردوجبهـه     وزیري مستقل درهراس بودنـد. بـدین   عالوه برآن برخی سیاستمداران داخلی هم ازحضور نخست

  و هم دربارپهلوي.  مخالف داشت، هم انگلستان

رفت تا جاي امپراتوري انگلسـتان در   دراین زمان آمریکا که باکمترین تلفات بیشترین بهره را از جنگ جهانی برده بود،می

اندازي آمریکا قرارگرفت. این خطر برزگ که منافع انگلسـتان را   خاورمیانه را اشغال کند و صنایع نفت بریتانیا مورد دست

رسید  ث شد تا آنها پیشنهاد روشی مشترك درمقابل دولت ایران را به آمریکا بدهند.  ازطرفی به نظر میکرد باع تهدید می

ایران آمادگی ارجاع موضوع نیروهاي شوروي را با حمایت امریکا به سازمان ملل ارجاع دهد. وزارت خارجه آمریکـا اعـالم   

باشد ولی سفیر ایران به قوام مخالفت خود را اعـالم داشـت.    تواند اظهارنظري داشته کرد که درمورد امتیازنفت شمال نمی

انگلستان هم که موافق واگذاري امتیاز به شورویها بود و این امر اختاف آنها با آمریکاییهـا را بیشـتر کـرد. آمریکـا اساسـاّ      
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سـیت شـوروي را   ورزیـد و حاضـر نبـود حسا    مخالف واگذاري امتیاز به شوروي بود ولی از بروز بحران هم خـودداري مـی  

  برانگیزد. درمقابل انگلستان نشان دادند که طرفدار جدي واگذاري امتیاز به شوروي هستند. 

رقابت آمریکا و انگلستان درداخل به شکل اختالف قوام و دربار بروز نمود. درمجلس هم اختالف ایجاد شد و درنهایت قوام 

آرا سقوط همه آنها بخاطر اختالف انگلیس و آمریکا  و و تا زمان رزمنتوانست از مجلس پانزدهم راي اعتماد بگیرد. پس از ا

آرا ژانـدارمري را منحـل کـرد رنجـش شـدید       بود. رقابت بین دوکشور به نیروهاي نظامی هم کشیده شد و زمانی که رزم

ملـی شـدن    آمریکاییها را موجب شد. این رقابت و همچنین وضعیت نابسامان اقتصادي منجر به مبـازرات مردمـی بـراي   

کـردن صـنعت نفـت دربـین ایرانیـان بـه        صنعت نفت انجامید. آمریکاییها که به این نتیجه رسیده بودند که با شعار ملـی 

توانند منابع نفت را از انحصار انگلیسیها درآورند. البته آنها دراین فکر بودند که انگلیسـیها   محبوبیت برسند و درنهایت می

 -ساله نفت ایران نشان دهند. مالحظات سیاسی و خطرهایی که درصورت ادامه نهضت ملیانعطاف بیشتري دربرخورد با م

، بـه اتخـاذ   1320کرد، این کشـور را دراواخـر سـالهاي دهـه      ضدانگلیسی، منافع ایاالت متحده را در خاورمیانه تهدید می

داد به جـاي رویـارویی    م ترجیح میتر درقبال ایران و بحران نفت واداشت. دولت آمریکا دراین هنگا سیاست خارجی جدي

کردن نفت تشویق کند. به عبارتی سیاست آنها حمایت  مستقیم با انگلستان این کشور را به مصالحه با رهبران نهضت ملی

  از نیروهاي طرفدار ملی کردن صنعت نفت بود. 

هور بود. این طرح پس از ارایـه  بین شرکت و دولت ایران پیشنهاد داد که به تصنیف مش50 -50آمریکا طرحی را براساس 

به مجلس با مخالفت مصدق روبروشد،زیرا تقریباّ هیچ یک از اصول ملی شدن نفت را دربر نداشت و مهمتر آنکه اسـتقالل  

تـوان   هاي مشترکی را براي براندازي مصدق درپیش گرفتند. درپایان می کرد. درنهایت دوکشور سیاست کشور را تهدید می

گري امریکا بین ایران وانگلیس، درجهت حل نساله نفت و طرفداري از مبارزه مـردم ایـران    دف میانجینتیجه گرفت مه ه

علیه شرکت نفت نبوده است، بلکه صرفاّ جنبه تاکتیکی داشته است. بطورکلی سیاست آمریکا نسبت به بحران نفت از راه 

بود. آمریکا قصد نداشت بـدون توجـه بـه منـافع     مذاکره و براساس سیاست مشترك شرکتهاي نفتی آمریکایی و انگلیسی 

گیري نهضت و جـدي شـدن    مشترك سیاسی خود فقط و بطور یکجانبه از ایران حمایت کند. به همین دلیل در زمان اوج

  مبارزه سیاست خود را درقبال ایران تغییر داد و به اتخاذ سیاست مشترك با انگلستان مبادرت ورزید. 

سیاست مشترکی راجع به بحران نفت درکنفرانسی در واشینگتن گرفتند. اهداف هیات انگلیسی دودولت تصمیم به اتخاذ 

) جلـوگیري از وارد آمـدن   3) جلـوگیري از کـاهش نفـوذ غـرب،     2) تامین ثبات سیاسی مجدد در ایران، 1عبارت بود از: 

  هاي ناشی از ملی شدن صنعت نفت به انگلستان.  ضربه
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  1332تا 1330سیاست موازنه منفی 

  هاي جایگزینی ) ملی شدن صنعت نفت و طرح1

با به قدرت رسیدن دکترمصدق و تصمیم قاطع او در اجراي قانون ملی کردن صنعت نفت، بحران روابط ایـران و انگلـیس   

اي درسراسـر   وارد مرحله جدیدي شد. ملی شدن صنعت نفت در ایران به عنوان یک رویداد بزرگ سیاسی بازتاب گسترده

اي بر پویش استعمارزدایی درکشـورهاي مسـتعمره و نیمـه مسـتعمره برجـاي گذاشـت.        شت و آثار تعیین کنندهجهان دا

دراین دوران پنج پیشنهاد مطرح شد، جکسون، استوکس، بانـک جهـانی، اولـین پیشـنهاد مشـترك انگلسـتان و آمریکـا،        

  دومین پیشنهاد مشترك انگلستان و آمریکا.

عرضه شد. درابتدا باید مفاد این پیشـنهادات بـا    1331و آخرین آن در اول اسفند  1330خرداد 20نخستین پیشنهاد در 

) حـاکم  1کرد این مـوارد بـود:    مقررات قانون ملی شدن نفت مقایسه شود. آنچه قانون ملی کردن صنعت نفت تعقیب می

ن و دراختیـار گـرفتن کامـل    ) خلع ید از شرکت نفت انگلـیس و ایـرا  2بودن اصل ملی شدن برکلیه امورات صنعت نفت، 

) مجـاز بـودن   4) تعلق یافتن کلیه درآمد فروش نفت به دولت ایـران،  3عملیات نفتی توسط شرکت جدیدالتاسیس نفت، 

ایران به استخدام کارشناس خارجی در صنعت نفت به شرط اجراي سیاستی براي به خدمت گرفتن تدریجی ایرانیـان بـه   

و دعاوي به حق شرکت سابق و مطالبات متقابل دولت ایران به منظور پرداخت غرامت  ) رسیدگی به مطالبات5جاي آنها، 

  شرکت سابق.

بازیل جکسون معاون شرکت نفت به تهران آمد و با مقامات وارد مذاکره شد و اعالم کـرد کـه   الف) پیشنهاد جکسون: 

مطالبـات ایـران را بـه صـورت مسـاعده      پذیرد. شرکت پیشنهاد داد که  انگلستان ملی شدن را فقط به صورت مشروط می

پرداخت خواهدکرد. پیشنهادات جکسون در هیچ موردي با شرایط قانون ملی کردن صـنعت نفـت منطبـق نبـود و بـراي      

پـذیرفت.   پنجـاه مـی   -ایران استقالل در اداره صنعت نفت خود و معامالت که از اختیارات ایران است تنها براساس پنجـاه 

کـرد بلکـه هماننـد گذشـته انحصـار       رکت نفت نه تنها کنترل عملی تولید را در ایران حفـظ مـی  براساس این پیشنهاد ش

داشت. تنها مطلب به ظاهر مفید پرداخت مطالبات ایران آنهم به شـرط عـدم    پاالیش و بازار نفت را دراحتیار خود نگه می

دانسـت و از مجلـس همزمـان بـا      نفـت مـی   مداخله ایران بود. دکترمصدق پیشنهاد جکسون را مغایر با قانون ملی کـردن 

تقاضاي راي اعتماد خواست تا این پیشنهاد رد شود و مجلس هم گزارش وي را تایید و آنرا ردکرد. جکسون هم در لنـدن  

  اعالم کرد تا زمانی که مصدق برسر کار است کوچکترین امیدي به تجدید مذاکرات نباید داشت.
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ه داشت ازطرف آمریکا هریمن به انگلستان رفت تـا سـرانجام توانسـت آنهـا را     چون بحران ادامب) پیشنهاد استوکس: 

راضی به پذیرش اصل ملی شدن صنعت نفت متقاعد سازد و به ایـن ترتیـب مجلـس انگلسـتان هیـاتی را بـه سرپرسـتی        

احتیاجـات   ) موضوع خریـد نفـت بـراي   1استوکس به تهران فرستاد. این مذاکرات برسه اصل پیشنهادي ایران متکی بود: 

) موضوع ادامه خـدمت متخصصـان فنـی    3) موضوع رسیدگی به دعاوي حقه دولت ایران و شرکت سابق نفت، 2انگلیس، 

انگلیس. با این حال استوکس همان پیشنهادات جکسون را با شکلی نوتر مطرح کرد. درهمین زمان کاردار انگلستان هـم  

خود و هم از طرف شرکت نفت اصل ملی شدن صنعت نفـت را قبـول   اعالم کرد که دولت پادشاهی انگلستان هم از طرف 

نماید. دولت ایران هم که با هیچ یک از پیشنهادات استوکس که مخالف با موضوعات مطروحه بود موافقت نکـرد. ایـن    می

درنتیجـه  کرد. کرد اما تعلق کلیه درآمـدها بـه ایـران را تـامین نمـی      پیشنهاد اگرچه اصل ملی شدن را درظاهر تصدیق می

  استوکس هم بدون نتیجه ایران را ترك کرد. 

درزمان حضور دکترمصدق در آمریکا بـراي شـرکت درجلسـات شـوراي امنیـت پیشـنهادات       ج) پیشنهاد بانک جهانی: 

مختلفی به وي ارایه شد که مهمترین آن طرح بانک جهانی است. پیشنهاد مطروحه بیشتر براین اساس بود که به عنـوان  

د عمل شود و از تکنسینهاي غیرایرانی استفاده شود. اما زمانی که این پیشنهادات براي مصدق فرسـتاده شـد   طرف وار بی

وي آنرا با مذاکرات در آمریکا مغایر دانست و آنرا رد کرد، چراکه حول دومحور بود: قیمت فروش نفت تولیدشده و اشتغال 

طرفی بود و نه ترتیباتی که اجراي قانون ملی کـردن صـنعت    بی مجدد تکنسینهاي انگلیسی. پیشنهاد بانک بیشتر ناظر بر

نفت را تامین کند. بانک اسماّ ناظر به حقوق ایران بود و رسماّ مدافع منـافع شـرکت سـابق نفـت. درواقـع دالیـل واقعـی        

  گرفت. هایی را که در وراي قانون ملی شدن قرارداشت نادیده می شکست مذاکرات این بود که بانک جهانی انگیزه

شـود:   استراتژي آمریکا دردوران ملی شدن صنعت نفت در سه دوره خالصه مـی چرچیل:  -د) پیشنهاد مشترك رومن

گري دوسـتانه درحـل اخـتالف ایـران و انگلسـتان، دوره سـوم مخالفـت         دوره اول پشتیبانی از جنبش، دوره دوم میانجی

هایی را بـراي   ره دوم آمریکا به تنهایی یا به صورت مشترك طرحآمریکاییها با دکترمصدق و تالش براي براندازي او. در دو

، توسـط هندرسـن سـفیر آمریکـا بـه دولـت دکترمصـدق        1330گري مطرح کرد. اولین طرح مشترك در شهریور  میانجی

تسلیم شد. این طرح داراي مورادي همچون پذیرش ملی شدن نفت، پرداخـت عادالنـه غرامـت بـه شـرکت نفـت سـابق،        

گلستان با واگذاري تاسیسات به متخصصین خارجی و درنهایت اینکه تازمانی که موضوع غرامت به قضاوت مورد موافقت ان

موافقت نشده انگلستان حقوق قانونی خود و شرکت را محفوظ بدارد. چرچیل و ترومن هم براي مهم جلـوه دادن آن،ایـن   
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گی طرح را نشان دهد کافی نبود، زیراهیچ پیشرفتی نسـبت  پیشنهاد را امضاکردند. اما حتی این کار هم براي اینکه بیهمد

  به موارد قبلی نداشت. 

) پرداخـت غرامـت نبایـد    1دکترمصدق هم پیشنهادادت مطروحه در ایران را رسماّ تسلیم دودولت کرد که این موارد بود: 

) زیانهاي وارد به ایـران ناشـی از   3) ادعاي هردو طرف باید تسلیم دادگاه الهه شود، 2برقانون ملی کردن تاثیري بگذارد، 

میلیون پونـد  49) شرکت نفت انگلیس و ایران قبل از هرچیز باید مبلغ 4فعالیت شرکت نفت باید مورد بررسی قرارگیرد، 

بپردازد. با رد ایـن مـوارد توسـط انگلسـتان دولـت ایـران تنهـا راه عـالج را قطـع روابـط سیاسـی دوکشـور خوانـد و در              

  امورخارجه قطع روابط را رسماّ اعالم کرد.، وزیر 1331مهر30

، خبري مبنی بر سفر دالـس وزیرامورخارجـه   1331در اواسط بهمن  ه) دومین پیشنهاد مشترك انگلستان و آمریکا:

آمریکا به لند و مالقات با مقامات این کشور منتشر شد و آنها طرح پیشنهادي جدیدي را مطرح کردند که تفاوتی با موراد 

شت و براساس حفظ منافع شرکتهاي نفتی آمریکا و همکاري با دولت انگلستان تنظـیم شـده و مفـاد آن چنـین     قبلی ندا

) به 2) موضوع به دیوان الهه ارجاع و براساس یکی از صنایعی که درانگلستان ملی شده بود میزان آن تعیین شود، 1بود: 

ک به ایران پرداخت کند و درآینده معـادل آن از فـروش   مجرد پذیرش تحصیل غرامات، دولت آمریکا مبلغی به عنوان کم

) دولت ایران با یک سازمان که مورد قبول شرکت سابق باشد وارد مذاکره شده و آن مقـادي زیـادي   3نفت مسترد شود، 

) دولت ایران به شرط پرداخت غرامت حق  کامل بـراي اداره صـنعت نفـت    4نفت براي مدت طوالنی نفت خریداري کند، 

) عالوه بر مـوارد  6) پرداخت غرامت یا به صورت نفت خام و یا از عایدات ناخالص فروش نفت باشد و 5داشته باشد، خود 

  تحویلی به شرکت سابق ایران درفروش نفت دربازارهاي جهان آزاد است.

گلستان هم اصـرار بـر   وزراي امورخارجه دوکشور این طرح را بهترین ذکر کرده و پایبندي خود را به آن اعالم داشتند و ان

پذیرش آن توسط دولت ایران داشت. ایـن پیشـنهاد کـه اصـل ملـی شـدن نفـت و انحصـار ایـران در زمینـه اسـتفاده از            

دانست، اما درزمینه فروش، غرامت و نحوه پرداخـت آن بـا قـانون ملـی شـدن تطبیـق        متخصصان را حق دولت ایران می

تار تغییراتی درآن شد. ولی این مساله در دوکشور قوت گرفت کـه حـل   کرد. دکترمصدق ضمن رد این پیشنهاد خواس نمی

  بحران نفت با مذاکره ممکن نیست و باید در براندازي مصدق تالش کنند. 

پذیرفت این مساله بود که تازمانیکه شرکت نفت انگلیس و ایران و قـدرت   یکی از عللی که دکترمصدق پیشنهادات را نمی

توان از استقالل سخنی رانـد. بنـابراین اگـر وي پـس از سـالها مبـارزه بـا انگلیسـیها          هستند نمیانگلستان در ایران فعال 
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کرد چه ضرورتی به نهضت بود؟ به تعبیر مصـدق و پیـروان نظریـه موازنـه منفـی هـدف دسـتیابی بـه پـول           مصالحه می

را تحصیل کند.وي علـل رد پیشـنهاد    توانست همه چیز نبوده،آزادي و استقالل بوده که بدست آورده بود و درسایه آن می

گوید: چون شرط اصلی بـراي حـل مسـاله ازطـرف بانـک       دانستند چنین می اي آنرا بهترین مورد می بانک جهانی که عده

جهانی اداره نمودن مشترك بین ایران و شرکت نفت بود و همچنین بازگشت کارشناسان انگلیسی که به خلع ید از ایـران  

پیشنهاد مورد تاییدنبود. درواقع پیشنهاد بانک جهانی به معناي لغو قانون ملی کردن صنعت نفـت و   رفته بودند، پس این

  برداري شرکت نفت بود.  تداوم بهره

درنهایت آنکه دکترمصدق درمذاکرات نفت بـیش از هرچیـز بـه اسـتقالل سیاسـی ایـران توجـه داشـته اسـت، بنـابراین           

گـرفتن قـانون ملـی کـرن صـنعت نفـت،        الح مردم ایـران بـود و درجهـت نادیـده    هرپیشنهادي را که مغایر با منافع و مص

  کرد. ردمی

  ) روابط ایران و انگلستان، سیاست رویارویی2

، شاه تحت تاثیر افکارعمومی و نیروهاي آگاه جامعه برخالف میل باطنی خـود، دکترمصـدق را   1330اردیبهشت 8در روز 

وزیري مصدق دومـین شکسـت فـاحش     قانون لی کردن صنعت نفت، نخست وزیري انتخاب کرد. پس از تصویب به نخست

شد و ایـن درحـالی بـود کـه ایـن کشـور تمـام تـالش خـود را درجهـت            سیاست خارجی انگلستان در ایران محسوب می

جلوگیري از به قدرت رسیدن مصدق انجام داد. درمجموع از تصویب قانون ملی کردن صنعت نفت تا سقوط مصدق روابط 

) خلع یـد از  2) مرحله ملی کردن صنعت نفت در سراسر ایران، 1ن با انگلستان چهار مرحله را پشت سر گذارده است: ایرا

المللی علیـه   ) پیروزي در دادگاههاي بین3شرکت نفت انگلیس و ایران و به عهده گرفتن اداره دستگاه عظیم نفت جنوب، 

المللـی   ور نفت به خارج و شکستن حلقه محاصـره اقتصـادي بـین   ) تالش براي صد4دعاوي شرکت نفت ایران و انگلیس، 

  علیه ایران.

آمیز بود و انگلستان بـه رغـم تـدابیر مختلـف ناکـام مانـد، اسـتقالل ایـران و          موفقیت 3تا1سیاست دولت ایران درمراحل 

و خـارجی مصـدق   حاکمیت مردم هم نسبت به قبل امري آشکار بود. اما درمرحله چهارم به دلیل شرایط خـاص داخلـی   

) تـالش بـراي برکنـاري مصـدق و جـایگزینی آن      1مجبور به شکست شد. انگلستان چهرا استراتژي را درایران اجرا کرد: 

) طرح و اجراي گسترده تحریم و محاصـره اقتصـادي   3المللی،  ) رجوع به محاکم بین2توسط سیاستمداران طرفدار خود، 

  براندازي دولت ملی.) کوشش درجهت 4ایران و مانورهاي سیاسی، 
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درسه مورد انگلستان شکست خورد و فقط مورد نظامی بود که توانست نیات ایـن کشـور را تـامین کنـد. درواقـع دولـت       

اي براي سفارت انگلستان، شاه و  آرا شرایط غیرمترقبه انلستان به هیچ وجه حاضر نبود با مصدق کناربیاید.پس از ترور رزم

ل مطرح ش که چه کسی برسر کابینه آید؟ علم در مالقات با سفیر انگلیس سه نفر را پیشنهاد دربار بوجود آمد و این سوا

داد: قوام، سهیلی و سیدضیاالدین طباطبایی. درمورد قوام سفارت نطرچندان مساعدي نداشت اما شـاه بـه شـدت بـا وي     

شد. بویژه آنکـه شـاه هرچنـد     محسوب می پذیر بود. بنابراین بهترین گزینه سیدضیا مخالف بود. سهیلی نیز فردي انعطاف

آزار همچـون عـال و حکیمـی تمایـل      هاي بی داد. درواقع محمدرضاشاه بیشتر به شحصیت بااکراه ولی درنهایت رضایت می

آمـده تـوان مقابلـه بـا مصـدق را       وزیر شد. بااین حال عال بامشکالت پیش داشت. ازاین رو با نپذیرفن سیدضیا، عال نخست

اي را کـه همـان خلـع یـد      وزیـر شـدن مصـدق هـم شـرایط تـازه       نظر کرد. نخسـت  وزیري صرف از نخست نداشت و خود

  آمیز انگلستان از نفت ایران بود ایجاد کرد.  موفقیت

به هرحال انگلستان تمام تالش خود را براي متزلزل کردن حکومت مصدق بکاربرد و همچنان به سیدضـیا متمایـل بـود.    

نتیجه بـود.   حمایت برخی از نمایندگان مجلس انگلستان قرارگرفت. با این حال تمام تالشها بی ضمن اینکه قوام هم مورد

دراین زمان بانک انگلستان ذخایر ارزي ایران را توقیف کرد. به این ترتیب خصمانه شدن روابط دوکشور، انگلستان را برآن 

پـذیرفت  » اقدامات موقتی حمایت«ان را تحت عنوان داشت تا از دیوان الهه کمک گیرد. دیوان هم تقاضاي دولت انگلست

) بـه  3) منازعـات را تشـدید نکننـد،    2) از هر اقدام غیردوستانه علیه یکـدیگر خـودداري کننـد،    1و از دوطرف خواست: 

  تصمیمات دیوان و تعهد به اجراي آن وفادار بمانند. 

ایران آغاز کرده بود، صادر کرد. اما قضات دیـوان بـدان    دیوان الهه قراردادي را براي جلوگیري از اجراي خلع ید که دولت

تواند تصمیمی اتخـاذ کنـد.    اعتراض کردند، استداللشان هم این بود که دیوان درموردي که حق قضاوت نداشته یاشد نمی

ـ      این امر هم جز استثنائات است و نوعی دخالت در حق حاکمیت و امور داخلی کشورها مـی  را باشـد. دولـت ایـران هـم ان

نپذیرفت و درجلسات شرکت نکرد. هیات وزیران هم جواز اقامت گارشناسان انگلیسی را لغو و بـه هیـات مـدیره شـرکت     

دستور داد تا کلیه کارشناسان ایران را ترك کنند. انگلستان هم دراقدامی لجوجانه به شوراي امنیت شکایت کرد. مصـدق  

خگویی عازم آمریکا شد. وي از این فرصت استفاده کرد و از اقـدامات  هم از با حمایت مردم و راي موافق مجلس براي پاس

ظالنانه شرکت و محروم نگهداشتن مردم ایران سخن گفت و مداخله انگلسنتان درامور داخلی ایران را به اطـالع جهانیـان   

را بـراي رسـیدن بـه     رساند. مصدق گفت که سازمان ملل پناهگاه ملل ستمدیده است و انتظار دارد که این سازمان ایران

  استقالل اقتصادي و نیکبختی اجتماعی یاري رساند. 
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تاثیر قـرارداد. بـه نحـوي کـه      دفاع تاریخی مصدق و پیشنهاداتی را که براي حل مشکالت ارایه کرد، اعضاي شورا را تحت

ده، مسکوت بگذارد که شورا تصمیم گرفت این موضوع را تا زمانی که دیوان الهه درمورد صالحیت خود اظهار نظري ننمو

به گفته دکترمصدق، انگلستان از شکایت به شوراي امنیت هم نتوانست نتیجه مـوردنظر خـود را بگیـرد. سـپس مصـدق      

اي براي شرکت درجلسات الهه نداشت، اما با توصیه دوستان با مدارك الزم مبنی برعـدم صـالحیت دیـوان     بااینکه عالقه

سه افتتاحیه با نطقی که بیشتر جنبه حقوقی و سیاسی و تبلیغاتی داشت، به تشریح خرداد در جل19عازم شد. وي در روز 

سیاست استعماري انگلستان پرداخت و اینکه شرکت سابق نفت، عامل اجراي مقاصد امپریالیسـتی انگلسـتان بـوده، و در    

به پذیرش بررسی موضوع نفـت  آخر اشاره کرد که گذشته از ایرادات حقوقی، به علت مالحظات اخالقی، ملت ایران حاضر 

توسط دیوان نیست. سرانجام دیوان به این نتیجه رسید که صالحیت بررسی نسبت بـه ایـن موضـوع را نـدارد و ورود بـه      

المللـی، باعـث شـد در داخـل کشـور       داند. ناکامی دولت انگلستان از مراجعه به مراجع بین مسایل دیگر راهم ضروري نمی

  ق بزند. دست به تحریکاتی علیه مصد

هنگامی که مصدق از الهه بازگشت، کشور با تحریکات انگلستان درگیـر جنـگ داخلـی بـود. وي بـراي تـامین امنیـت و        

جلوگیري از دخالت درباریان، خواستار دراختیار گرفتن پست وزارت جنگ شد. باخودداري شاه از این امر، اسـتعفا داد. بـا   

وزي و شاه  تیر گردید و شاه مجبور شد حکم نخست30داد که منجر به قیام  این اقدام مردم چنان احساساتی ازخود نشان

  وزیري مجدد وي را امضا کند و روز بعد نیز دیوان الهه حکم حقانیت ایران را صادرکرد.  مجبور شد حکم نخست

اهـداف خـود    دولت انگلستان باشکست در اقدامات حقوقی، سعی کرد با محاصره اقتصادي و انجام مانورهـاي نظـامی بـه   

دست یابد. از مهمترین اقدامات آنها جلوگیري از حضور کارشناسان نفتی اروپایی بود و از متحدان خود خواست از فعالیت 

اتباع خود در ایران جلوگیري کند. همچنین کشورها را تهدید کرد که درصورت خرید نفت از ایران، آنها را مـورد تعقیـب   

فارس پیاده کرد که نوعی تهدید اشـغال نظـامی منـاطق جنـوبی      نیروي نظامی در خلیجقضایی قرار خواهد داد. همچنین 

هایی را به انگلستان مبنی بر پرداخت بدهی تسلیم کرد که مسکوت ماند. درنتیجه  ایران بود. دراین مدت مصدق یادداشت

ین اقدام بایـد فعالیـت کلیـه مراکـز     ، قطع کند. با ا1331مهر 30دولت ایران مجبور شد که روابط خود را با انگلستان در 

وابسته به انگلیس هم قطع شود. درنتیجه مجلس شوراي ملی، مجلس سنا را که به توصیه انگلیسیها تاسـیس شـده بـود،    

  منحل کرد. پس از آن بانک شاهنشاهی منحل شد. 

را کـه تمسـک بـه اقـدامات     هاي مختلف دولت انگلستان درایران، این دولت چهارمین و آخرین استراتژي خود  با شکست

محرمانه و طرح براندازي بـود را بـه اجراگذاشـت و بـا اسـتفاده از سیاسـتمداران و نظامیـان، باعـث اعتصـابات متعـدد و           
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تیر و تحت تاثیر وحدت ملی بـه حکومـت   30افکنی بین سران جبهه ملی شد. واقعیت امر اینست که پس از قیام  اختالف

دق به صدارت بازگشتو شـدیدترین ضـربه بـر پیکـر اسـتعمار انگلسـتان وارد شـد، نفـاق و         پنج روزه قوام پایان داد و مص

طلبانـه مـا ایرانیـان اسـت، زمینـه       چنددستگی که بیانگر حاکم بودن فرهنگ ناسالم سیاسی درجامعه و خلقیـات فرصـت  

فـدار انگلسـتان، مخصوصـاّ    سیاسی و اجتماعی سقوط مصدق را فراهم آورد. اتحاد نظامیان بازنشسته با سیاسـتمداران طر 

انـدازي، درتضـعیف    برادران رشیدیان و روي گرداندن تعدادي از اعضاي جبهه ملی از مصدق و اجراي سیاست ینتی تفرقه

کار چرچیل با کمک ژنرال آیزنهاور که زمام امور واشینگتن را دردسـت   حکومت ملی نقش اساسی داشتند. دولت محافظه

، که نزدیک بود بـه بهـاي جـان    1331اسفند9ي مصدق فراهم آورد و با آزمون شبه کودتاي داشت، طرحی را براي برانداز

مصدق تمام شود، طرح عملیات چمکه را تهیه و تقدیم آمریکاییها کرد. دولت آمریکا با پذیرش و تغییر نام آن به آژاکـس،  

  ، به اجرا گذاشته شد.1332مرداد 25به صورت کودتایی در 

کنـد: علـت    کند دوموضوع اشـاره مـی   ، ادامه پیدا می1332مرداد 28امه بحران نفتی که تا کودتاي دکترمصدق درمورد اد

اصلی عدم رفع اختالف این بود که دولت انگلستان انتظار داشت تا تعدادي از خیانتکاران به وطن بـراي حفـظ خودشـان    

ه نفت را به دلخواه حل کند. علت بعـدي منـافعی   هم که شده، اوضاع سابق را مجدد برقرار و آن دولت بتواند با آنها مسال

ترسـیدند کـه درصـورت حـل مشـکل نفـت        کردند و  مـی  بود که بعضی از شرکتهاي عظیم نفتی در خاورمیانه دنبال می

  براساس پیشنهاد ایران، منافع آنها به مخاطره بیفتد.

  ) ایران و شوروي، سیاست صبر و انتظار3

ي  اي را علیه حکومت ایران آغازکرد کـه لبـه   سادچیکف، این کشور تبلیغات گسترده -قوامبا شکست شورویها از رد قراداد 

تیز آن متوجه انگلیسیها و عوامل آنها و در اوج نهضت متوجه آمریکاییها شد. ولـی از زمـان صـدارت دکترمصـدق کـه بـا       

وي تبلیغـات ضـدحکومتی را   حمایت مردم و مجلس به حکومت رسید و اصول سیاست خارجی تغییر اساسی یافت، شـور 

قطع و سیاست صبر و انتظار را درپیش گرفت. هرچند که با مشی ضدمصدقی حزب توده ناهماهنگ بود.شورویها در دوره 

تر شدن درصنعت نفت ایران را یافتند، اما هم شوروي و هم حزب توده هـم بـه دالیـل داخلـی و هـم       مصدق امکان فعال

الوقتی را درپیش گرفتند. کمیته مرکـزي حـزب، مصـدق را نـوکر      اعتنایی و ابن است بیهاي متعارض از دولت، سی ارزیابی

کرد و حتی رد زمان اجراي خلع ید و تهدید و تحـریم ایـران توسـط انگلسـتان، وي را      آمریکا و عامل استعمار معرفی می
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وري کـه موضـع موافـق مصـدق     کنند. گروه اقلیت حزب بـه رهبـري کیـان    خیانتکاري که با آنها سازش میکند قلمداد می

  داشت،تحت تاثیر اکثریت نتوانست از وي پشتیبانی کند.

گیریهـاي چندگانـه حـزب تـوده      سـوي دیگـر متـاثر از موضـع     المللـی و از  سو به خاطر مالحضـات بـین   شوروي هم از یک

داشته باشد. نکته قابل  خواست دربرابر نهضت ضداستعماري مردم ایران آشکارا موضعی موافق یا مخال توانست یا نمی نمی

توجه، حمایت مطبوعات اتحادشوروي از آغاز مبارزه مردم ایران بود. سیاست صبروانتظار تـا زمـان مـرگ اسـتالین ادامـه      

تـر شـد. درمجمـوع چهـار      ، رهبران شوروي و به تبع آن سیاست  حـزب تـوده دوسـتانه   1331اسفند15داشت و از تاریخ 

وروي درسالهاي صدارت دکترمصدق،باالخص پس از مرگ استالین مطرح بـوده اسـت،   موضوع اساسی در روابط ایران و ش

  هاي شوروي به ایران، تعیین حدود مرزي و ادامه تجارت بین دوکشور.  مساله شیالت، موضوع استرداد بدهی

سفارت شـوروي  شد. دراین سال  ، دراختیار شوروي بود و از این سال منقضی می1331درمورد شیالت این امتیاز تا سال 

کند تا هم امتیاز تمدید شده و هم از امتیازات ماهیگیري و کشتیرانی استفاده کند. امـا دکترمصـدق حاضـر بـه      تالش می

شـود کـه از یکـی از دالیـل عـدم تحویـل طـالي ایـران، همـین مسـاله بـود. دولـت ایـران در               تمدید امتیاز شیالت نمی

هاي شوروي شد. مطالبات ایران مریوط به قراداد سـال   ي موجود در بانک، خواستار استرداد یازده تن طال1332خرداد12

هاي ریالی متفقـین ارز دراختیـار آنهـا داده و شـوروي هـم       بین ایران وشوروي بود که ایران تعهد کرد براي هزینه 1320

خـت بـدهی اعـالم    درصد شمش تحویل دهد. هرچند آنها آمادگی خـود را بـراي پردا  60درصد دالر آمریکا و 40درمقابل 

توانست مشکالت مصدق را تاحدي حل کند، اما پس از کودتا به طور کامل رداختیار کابینه زاهـدي   کردند که این امر می

  قرارگرفت.

درمورد فروش نفت هم مصدق تصمیم گرفت تا با فروش نفت به کشورهاي سوسیالیستی کشـور را از بحـران برهانـد. در    

بنـدد. امـا آنهـا بـا      اعالم کرد که با هرکشوري و ازجمله شوروي قرارداد فروش نفت مـی ، شرکت ملی نفت 1331شهریور 

  تاکید براینکه اتحاد شوروي به اندازه کافی نفت دارد ازخرید آن امتناع کردند.

. مرداد ناتمام مانـد 28پس از مرگ استالین وآمدن سفیر جدید شوروي به ایران، مذاکرات مرزي آغاز شد ولی با کودتاي  

هاي حکومت دکترمصدق نقش تجـارت   توان مشاهده کرد. درسال درحالیکه تنها در روند تجاري روند نسبتاّ مناسبی را می

ها با موازمه مثبت و به سود ایران آنهم در شرایطی  یابد. مبادله کاال دراین سال اي می خارجی ایران با شوروي اهمیت ویژه

بودند، کمک قابل توجهی بـه سیاسـت بـدون نفـت بـود. مصـدق بـراي بهبـود          ردهکه کشورهاي اروپایی ایران را تحریم ک

  ها، مبادالت پایاپاي با کشورهاي مختلف را در سیاست خود اعمال کرد. ترازپرداخت
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  گري تا براندازي ) ایران و آمریکا، از میانجی4

هـا،   د اقتصادي و بـروز درگیـري  باشروع جنبش ملی کردن نفت، فعال شدن مجدد حزب توده، بحران شدی 1328از سال 

داشت که علت آن نه به خاطر منافع اقتصادي، بلکه بیشتر به علت اهمیت استراتژیک ایـران   نگرانی سیاستمداران را درپی

در جلوگیري از نفوذ احتمالی شوروي بود. دکترین ترومن برهمین مبنا بود. به طور مشـخص تـرومن دوهـدف اساسـی را     

بایست به هرقیمتی از نفوذ کمونیسم و افکار آن درامان مانده و کماکان  بود: اول آنکه ایران می گرفتهدرقبال ایران درپیش 

یافـت و ثبـات بـازار نفـت جهـان حفـظ        جانبه خود را به غرب حفظ کند و دوم، بحران نفت باید پایان مـی  وابستگی همه

ضت ملی موضع خصمانه بگیـرد. سیاسـت آمریکـا تـا     توانست درمقابل نه شد. براي رسیدن به این دوهدف آمریکا نمی می

هـاي   پرداخـت. رشـد نهضـت    اجراي خلع ید مبتنی بر حنایت از دکترمصـدق بـود و مـدام بـه تشـویق دولـت ایـران مـی        

بخش درکشورهاي جهان سوم، باعث شد تا ایاالت متحد، تدابیري براي تحکیم مواضع سیاسی خود در این کشورها  رهایی

هاي فنـی آمریکـا بـه     ن درمورد اصل چهار این دکترین به اعالم نظرات خود پراخت. و علت آن را کمکداشته باشد. تروم

رشد دانست. ایران هم نخستین کشوري بود که اصل چهار درآن به اجرا گذاشته شـد. دولـت ایـران متعهـد      کشورهاي کم

هزاردالر وسـایل  50چهار قرارداده و آمریکا هم  شد زمینهاي زراعی، ساختمانهاي مورد نیاز و امکانات مالی دراختیار اصل

  دراختیار ایران بگذارد.

آمریکا پس از ملی شدن صنعت نفت تغییر رویه داد و سعی کرد نقش میانجی را ایفاکند تـا نفـوذ خـود را در خاورمیانـه     

رج کنـد.دراین زمـان   وزیر انگلستان در تالش بود تا آمریکا را از حالت حمایت خا گسترش دهد. همچنین چرچیل نخست

اي داد که درآن اعالم کرده بود که دوکشور ایران و انگلسـتان کـه داراي مشـترکات هسـتند بهتـر اسـت بـا         آمریکا بیانیه

رو ایـران   حل برسند. این مساله درمحافل سیاسی ایران آثـار نـامطلوبی بـه جـاي گذاشـت. ازایـن       مذاکرات دوستانه به راه

فرستاد و نسبت به این موضع اعتراض کـرد و آنـرا یـک دخالـت درامـور داخلـی تلقـی کـرد.         اي به دولت آمریکا  تذکاریه

ورزد که ایران همچنان عالقمند به روابط دوستانه با انگلستان اسـت مشـروط برآنکـه     دکترمصدق درنامه بعدي تاکید می

  حاکمیت ایران بر صنایع نفت را به رسمیت بشناسد. 

هاي گسترده،  کشور دچار مشکالت اقتصادي شد و دراین زمان آمریکا از طریق اعطاي وام دراین زمان براثر محاصره نفتی

خواست نقش ممیانجی را ایفا کند، چراکه ملـی شـدن    زمینه را براي مداخله در امور ایران را فراهم ساخت. آمریکا که می

کـرد. از   الملل تلقی مـی  ازیگران اصلی نطام بینالملل و درنهایت روابط ایران با ب صنعت نفت، را نوعی اصالح در روابط بین
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هـاي شـوروي    کرد و ازطرف دیگر امکان داشت فعالیت طرفی میارزه مردم با استعمار انگلستان حضور آمریکا را بیشتر می

یکـا  الملل آمریکا را به اتخاذ سیاست دوگانه سـوق داد، و بـه نوشـته جیمزبیـل آمر     درایران افزایش یابد. واقعیت نظام بین

همزمان با آرام کردن و آشتی دادن انگلیسیها، مصدق را هم به نوعی سازش راضـی کنـد. سیاسـت مصـدق هـم دربرابـر       

هاي اقتصادي آمریکا در شرایط تحـریم اسـتفاده کنـد.     آمریکا، حفظ روابط دوستانه و مدارا و تساهل بود. تا بنواند ازکمک

خواهان برسر کار آمـده و انگلیسـیها توانسـتند بـا      که دراین زمان جمهورياین وضع تا زمان انتخابات آمریکا ادامه داشت 

اي براي سقوط مصـدق ترتیـب دهنـد.      نفوذ برادران دالس که وزارت خارجه را دراختیار داشتند به آنها بقبوالنند تا توطئه

ساخت. با روي کارآمدن ژنـرال  گري آمریکا را ناکام  ناپذیري مردم ایران درنهضت نفت، سیاست میانجی دراین زمان آشتی

) اشتغال فکر دولت آمریکا به مبارزات کمونیسـتی  1آیزنهاور تفکر سقوط مصدق از نظر جیمز بیل به دودلیل قوت یافت: 

  ) نگرانی آمریکا از کوتاه ماندن دست غرب از ذخایر هنگفت نفت ایران.2در ایران، 

) جنبش ملی مردم ایران در مبارزه علیه سلطه سیاسـی و  1لیل داشت: ثباتی ایران سه د نگرانی سیاستمداران آمریکااز بی

توانسـت بـه سـایر     اي ضدامپریالیستی، ضدآمریکایی تبـدیل شـود کـه مـی     ي توده قرنی انگلستان، به یک مبارزه مالی نیم

هـاي   رت) دربعد خارجی، روند مستمر جنبش ملی که در راستاي تضـعیف نفـوذ قـد   2کشورهاي خاورمیانه سرایت شود. 

ساز نفوذ بیشتر روسها درایران شـود   توانست ازنظر آمریکاییها زمینه شد و می غربی درایران بود، به نفع شوروي ارزیابی می

هـا را   بویژه آنکه سیاست قانونی و ملی دکترمصدق که امکان فعالیت حزب توده را فراهم کرده بود، احتمال نفوذ شـوروي 

  ت مصدق، آمریکا نگرانی خود از توسعه نفوذ کمونیسم را به اطالع مقامات ایراي رساند. کرد. در دور دوم صدار تشدید می

خواهد. این نامه، آیزنهاور را درهمکاري با انگلستان براي  اي به دولت آمریکا، کمک اقتصادي می دراین زمان مصدق درنامه

تازمانیکه ایران نتواند بـا فـروش محصـوالت نفتـی     ) 1تر کرد. آیزنهاور به دوعلت جواب منفی داد:  براندازي مصدق مصمم

) هرگـاه آمریکـا بخواهـد بـه     2تواند  داشته باشد،  آورد تا به طرز عادالنه غرامت بپردازد، انتطار کمک نمی وجوهی بدست

  انصافی کرده و مردم آمریکا با این امر عمیقاّ مخالفت خواهد کرد.  ایران کمک کند درحق مودیان مالیاتی بی

هایتاّ مورد سوم نگرانی آمریکاییها را باید در قاطعیت دکترمصدق درملی کردن صنعت نفت و عدم عدول از قانون خلـع  و ن

ید جستجو کرد. مصدق به هیج وجه حاضر به پذیرش پیشنهادهاي مطرح شده نبود. و پس از پیشنهاد ایجاد کنسرسـیوم  

تواند ثبات ایران را تامین کنـد و اي نبـه زیـان     که مصدق نمی که توسط مصدق رد شد، آمریکاییها به این نتیجه رسیدند

  غرب است پس تصمیم به براندازي گرفتند.
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   1332) ارزیابی نقش آمریکا و انگلستان در کودتاي مرداد 5

رغم کوتاه بودن مدت آن، به لحاظ مبانی نظري و کارکردي نقطه عطفی در تاریخ ایران محسـوب   سیاست دکترمصدق به 

است.براي ارزیابی هرجریا فکري و یا شخصـیتی بایـد   » جغرافیاي زمان«ود. مساله مهمی که باید به آن توجه شود، ش می

ابتدا به شرایط زمانی و مکانی آن توجه کرد، چراکه هر تفکري محصول زمان خـویش است.مصـدق هـم بـه عنـوان یـک       

فرزند زمان خویش است. تصمیم بـه ملـی کـردن    1330 هاي دهه گیرنده اصلی، با توجه به ویژگی بازیگر سیاسی و تصمیم

اي عقالیی بود که عقالیی رفتارکردن مصدق نه تنها در زمینه صنعت نفت، بلکه در اصرار وي بـر حاکمیـت    صنعت مساله

تردیـد   شود. بـی  گیري مشاهده می نهادهاي مشارکت قانونی و مشارکت دادن مردم درپویش تصمیم  قانون و آزادي فعالیت

آمیز سیاست داخلـی   قیت سیاست خارجی در گرو برخورد عقالیی با مسایل اقتصادي و اجتماعی یعنی اجراي موفقیتموف

است. دراین زمینه مجریان سیاست موازنه منفی اقدامات متعـددي انجـام دادنـد کـه در بعـد داخلـی ثمـربخش و بـراي         

  نتیجه بود.  هاي برتر بیرونی بی قدرت

براي بیگانگان را ناشی از این مساله بود که ایران نخستین کشوري بـود کـه خـود را از سـیطره     ثمر بودن این سیاست  بی

الملـل خواسـتار برانـدازي     داد و این امر الگویی براي سایر ملل بوده و درنتیجه بازیگران اصـلی نظـام بـین    غرب نجات می

دولت انگلستان مطرح ولی اجـراي آن بـه علـل    حکومت ایران بودند. طرح حل بحران نفت از طریق نظامی ابتدا از طرف  

، بطور جدي مطرح شد و از بهمن ماه، پـس از  1331مختلف از طرف آمریکا متوقف شد. اقدام به براندازي مصدق از آبان 

ریزي کردند که رهبري آن به عهده روزولت بود. براي  انتخابات آمریکا، مقامات دوکشور عملیاتی تحت عنوان آژاکس را پی

آمیز این طرح، اینتلیجنس سرویس، ماموران خود و عناصر ایرانی انگلسـتان از جملـه بـرادران رشـیدیان را      ام موفقیتانج

اسفند بود 9کودتا در  دراختیار سیا قرارداد. اولین ثمره اتحاد آمریکییها و انگلیسیها علیه حکومت مصدق، اجراي طرح شبه

همچنین تشدید فعالیت ضدحکومتی سرلشـکر زاهـدي، برشـایعات کودتـا     که نزدیک بود به بهاي جان مصدق تمام شود. 

دامن زد. در این مدت روزولت چند نوبت به ایران آمد و با شاه و نظامیان مخالف دولـت اجـراي کودتـا را مـورد مطالعـه      

هـاي   زمینـه هاي ضدحکومتی موقعیت دکترمصدق متزلزل شد و تفرقه، اعتصـاب و درگیریهـاي متعـدد،     قرارداد. بافعالیت

  کودتا را فراهم نمود. 

بایست مراحل مختلفـی را تـا    ، مشخص شد که تصمیم آمریکا براي کودتا جدي است. طرح کودتا می1332از اردیبهشت 

بایست توان و امکانات تبلیغـاتی سـازمان بـدامن     کرد. قبل از هرعملیات می سازماندهی نظامی و سرنگونی مصدق طی می
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ار گرفته شود. بدامن یک برنامه تبلیغاتی ضدروسی بود که درایران فعال شده بـود. کـه درکنـار    علیه حکومت مصدق به ک

زند. دراین زمان انگلیسیها هم نقش  تشویق فعالیت سازمانهاي ضدکمونیسم، به تنش سیاسی و آشفتگی سیاسی دامن می

ـ    وي هندرسـن سـفیر آمریکـا در ایـران،     فعالی داشتند. اشخاصی که در عملیات نقش محوري داشتند عبـارت بودنـد از :ل

  تر بود.  شوارتسکف که قبال در ژاندارمري نقش اساسی داشت و روزولت که دراین براندازي ازهمه برجسته

مرداد که امید پیروزي آن زیاد بـود، بـا ناکـامی مواجـه شـد، چراکـه هـم        25اما با وجود همه اقدامات طرح اول کودتا در

ع یافته بودند. اگاهی از طرح باعث شد تا سرهنگ نصیري، مامور ابالغ برکنـاري مصـدق از   حکومت و هم مردم از آن اطال

خـورده را پیـروز کـرد و     مرداد کودتاي شکسـت  28کشور بگریزد. با این حال روزولت ایران را ترك نکرد و سه روزبعد در 

روابط ایران و آمریکا وارد مرحله جدیـدي   حکومت مصدق را برانداخت. شاه به ایران بازگشت و  با تشکیل کابینه زاهدي،

  شد. 

  توان رسید: درمجموع از عملیات آژاکس به این نتایج می

) هرچند که فکر دخالت نظامی از اینتلیجنس سرویس انگلستان نشات گرفت ولی با تغییر حکومت در آمریکـا اخـتالف   1

الملـل و وحـدت داخـل     در گرو تعارض در روابـط بـین   ) موفقیت موازنه منفی2نظر با آمریکاییها به همکاري تبدیل شد. 

ثبـاتی داخلـی و    اعتنایی شوروي تنها عوامل این عملیات نبود، بلکـه بـی   است. به عبارتی همکاري آمریکا و انگلستان و بی

مـرداد   28) کودتـاي  3ازهم گسیختگی سیاسی و اجتماعی و مخافان مصدق هم در موفقیت کودتا نقش مهمـی داشـت.   

هاي آمریکا در ایران فراهم نمود. طـرح و اجـراي عملیـات برانـدازي و همچنـین       ناسبی را براي گسترش فعالیتفرصت م

هاي بزرگ نفتی فراهم آورد که به رابطه ناعادالنه خود با ایران ادامه  وتخت شاه به او، شرایطی را براي شرکت بازگشت تاج

  دهند.

  گیري سیاست خارجی ناسیونالیسم مثبت، شکل

  1342تا 1332

  ) تجدید روابط ایران با انگلستان1

اي را درسیاست خارجی ایجاد کرد. عنصر اساسی سیاست جدید  قبضه کردن حکومت پس از بازگشت شاه، تغییرات عمده

همسویی و همبستگی بیشتر با کشورهاي غربی و در راس آنها آمریکا و انگلستان بود. دولت ایـران بـه مـوازات گسـترش     

مریکا رابطه خود را با انگلستان بهبود بخشید و دومشکل موجود از زمان مصدق، یعنی تامین ثبات داخلی و حل رابطه با آ
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نساله نفت را پایان داد. انگلستان هم حاضر به تجدید روابط بود، به عبارتی دولت انگلستان تجدید روابط را مقدم بر حـل  

هاي الزم با شاه انجام شد  پرایس، سفیر جدید انگلستان به ایران، مشورتمساله نفت قرارداده بود. پس از کودتا و با آمدن 

و شاه به زاهدي دستور تجدید روابط سیاسی با انگلستان را مطرح کرد و چند روز بهد از آن وزارت خارجه اعالم آمـادگی  

ران تجدید روابـط دوکشـور   ، پس از چهارده ماه سخنگوي حکومت ای1332آذر 14خود را رسماّ اعالم کرد. و سرانجان در 

را اعالم کرد. از آن پس مذاکراتی نیز انجام شد که درآن بده و بستانهاي متقابلی انجام پذیرفته بود و بـه ویـژه انگلسـتان    

  تعهدات زیادي را پذیرفت. 

ران متحمـل  تر آمریکابه صحنه سیاسی و اقتصادي ای مرداد و ورود جدي28نخبگان سنتی طرفدار انگلستان که با کودتاي 

وزیري زاهدي براي اعاده حیثیت تالش فراوان کردند. آنها امید زیادي بـه   هاي زیادي شده بودند، در دوران نخست ناکامی

واردان سیاسی هم شرروع به فعالیت کردندکه همگی طرفدار آمریکا بوده  حمایت انگلستان بسته بودند. در این دوران تازه

  شدند.  و رقیب نخبگان سنتی محسوب می

سه روز پس از تشکیل حکومت زاهدي کمیسیونی چهارنفري براي حل مشکل نفت تشکیل شد. در اسفند ماه هم زاهدي 

هاي بزرگ نفتی را گردآورد تا جهت تشکیل یک کنسرسیوم با مقامات ایرانی وارد گفتگو شوند. مجلس  نمایندگان شرکت

سابق نفت به شرکت بریتیش پترولیوم تغییر نام داد. این امر نشـان  پیچ راي داد و طبق آن شرکت  -هم به قرارداد امینی

هاي آمریکایی مجبور شدند امتیازاتی را به آنها واگذار کنند. درمقابل آمریکاییها هـم   داد که انگلیسیها در رقابت با شرکت

نظور مجبـور بودنـد تـا اصـالحات     هنوز در شرایطی نبودند که بتوانند حضور تاریخی انگلستان را از بین ببرند. براي این م

ارضی صبر کنند. درمقابل ابراز رضایت درباریان و محتفل انگلیسی و آمریکایی حامی آنها از به اصطالح حل مساله نفـت،  

اهللا کاشانی و دکترمصدق امضـاي قـرارداد کنسرسـیوم را محکـوم      هاي مذهبی و ملی ایران ازجمله آیت رجال و شخصیت

  کردند.  

قرارداد، انگلستان تالش کرد تا از نفوذ بیشترآمریکا بکاهد. به همین دلیل خواستار استعفاي زاهدي شـدند.   پس از اجراي

هاي طرفدار انگلستان بـود بجـاي    شاه هم با واگذاري نمایندگی ایران در سازمان ملل، او را برکنار و عال را که از شخصیت

بغداد درآمـد. مهمتـر از هرچیـز در نفـوذ گسـترده انگلسـتان در        وي منصوب کرد. درهمین زمان ایران به عضویت پیمان

شـد   هاي نظامی و امنیتی دوکشور درچهارچوب پیمان، که بعد از خروج بغداد سنتو یا مرکزي نامیـده مـی   ایران، همکاري

بغـداد کـه    شد و حضور ایران در پیمان نقش داشت. سیاست ایران در این زمان تحت عنوان ناسیونالیسم مثبت نامیده می

ایده آن از طرف انگلستان بود، ایران را به سمت این سیاست سوق داد. منظور اصلی این پیمان ضرئرت در برابر شوروي و 
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حراست کشورهاي طرفدار انگلیس از خطرات احتمالی بود. بنابراین این دو کشور با هدف سروسامان دادن به بازار داخلی 

  دادند.  صادرات در بازار ایران، کمکهاي مالی دراختیار دولت ایران قرار میایران و ایجاد شرایط مناسب براي 

تـا   1338رفت جامعه ایران بعد از بحران سیاسی سـالهاي   وزیري امینی، انتظار می ،و در دوران نخست40در ابتداي دهه  

و درباریـان، دکترامینـی و   هاي سیاسی بین سـه جنـاح قـدرت، دربـار      ، از ثبات برخوردار گردد، ولی برعکس درگیري40

طرفدارانش و مخالفین حکومت استبدادي افزایش یافت. بطوریکه شاه با خلع امینی و هجوم به تمام نهادهـاي مشـارکت   

هاي روحانی بر تمام امور مسلط شد. در این سـالخا رابطـه بـا شـوروي هماننـد گذشـته بحرانـی بـود،          قانونی و شخصیت

و انگلیسیها از روند نوسازي ناراضی. پس از آن با به قدرت رسیدت منصـور و هویـدا، جنـگ     آمریکاییها داراي ابهام بودند

  قدرت بین نخبگان سیاسی سنتی طرفدار انگلستان به نفع نخبگان سیاسی نوپاي طرفدار آمریکا خاتمه یافت. 

  ) چگونگی حل بحران نفت  2

حل براي  توفق برسر نفت هموار شد. حکومت زاهدي تنها راهبا سقوط مصدق و برقراري مجدد رابطه با انگلستان راه براي 

کرد. وي به همبستگی با غرب بخصوص دربرابر تهدیدات شـوروي   رهایی از بحران مالی را در درآمدهاي نفتی جستجو می

تالش براي صـدور  رو در  ثباتی در ایران نگران بودند. از این اعتقاد داشت. از طرف دیگر دول آمریکا و انگلستان از ادامه بی

، پـس از ماههـا بررسـی بـین آمریکاییهـا و      1332نفت و جلوگیري از سقوط ایران در دام شوروي بودند. سرانجام در آذر 

پیچ یـا   -انگلیسیها برسر ایجاد یک کنسرسیوم مشترك نفتی به توافق رسیدند. پس از مدتی هم قرارداد معروف به امینی

از بود، امضا شد. در این قرارداد طرف اول دولت و شرکت ملی نفت ایـران و طـرف   کنسرسیوم که درمورد فروش نفت و گ

سال و نیم پس از مبارزات مردم براي ملی کردن نفـت بـود،    دوم چند شرکت آمریکایی و انگلیسی بود. این قرارداد که سه

  تر رفت. مصدق هم عقبدر اجراي آن کشور صاحب نفت هیچ اختیاري نداشت و حتی از آخرین شرایط پیشنهادي به 

هـاي زیـادي را درکشـور     درمقابل خرسندي فراوان کشورهاي آمریکا و انگلستان و دولتمردان ایرانی، این قرارداد مخالفت

  اهللا کاشانی، تعدادي از نمایندگان مجلس شوراي ملی و نهضت مقاومت علیه آن اعتراض کردند.   برانگیخت. آیت

ا قانون ملی کردن صنعت نفت مغایرت داشت: مدت زمان قرارداد، تقسیم سود و اعمـال  قرارداد کنسرسیوم در سه مساله ب

حاکمیت بر منابع مالی. این قرارداد نمونه عینی سیاست خارجی ایران تحت عنوان موازنه مثبت بود که در راسـتاي یکـی   

از عقد قرارداد، دولـت ایـران توانسـت بـا     المللی، یعنی آمریکا منعقد شد. کمتر از سه سال بعد  از بازیگران اصلی نظام بین

هاي نفتی را بردارد. هدف اصلی قانون جدید اعمال حاکمیت ایـران   المللی، انحصار پنجا ساله شرکت توجه به تحوالت بین

توان از اعمال حاکمیت کامـل دولـت    شد نمی برمنافع کشور بود، ولی چون حوزه عملیاتی قراداد کنسرسیوم را شامل نمی
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هاي  ع سخن راند. اولین اقدام دولت جهت اجراي این قانون، آزاد اعالم کردن منطقه قشم براي عقد قراداد با شرکتبرمناب

  خارجی بود. 

هاي پیدایش اوپک بود، تقلیل قیمـت   داد و به نحوي یکی از زمینه ، مهمترین رویدادي که درزمینه نفت رخ1330در دهه 

المللی از دیگر موارد مهم ایـن دهـه بـود. جنـگ      عیت عرضه نفت در بازارهاي بیناعالم شده نفت بود. همچنین تغییر وض

  اعراب و اسراییل هم از موارد مهم این دهه است.

  ) روابط ایران و اتحاد شوروي، همزیستی و تهدید3

سیاسـت   مرداد روابط ایران و شوروي وارد مرحله جدیدي شد. کادر حزبی جدید در شـوروي، ز ادامـه  28پس از کودتاي 

حسن همجواري با ایران استقبال کرد. سپس شوروي سفیر جدیدي را به جاي سادچیکف به ایران فرستاد. از بخورد آنهـا  

توان نتیجه گرفت که از سیاست صبروانتظار خود در دوره مصدق سودي نبرده خواهـان همکـاري بـا حکومـت ایـران       می

جاري بین دوکشور منعقد و امور مرزي و شیالت حل گردیـد، ولـی   هستند. هرچند با استقرار حکومت زاهدي قراردادي ت

گرفته بـود، بـا عضـویت     به بحرانهاي موردي و روابط دوکشور پایان نداد. شوروي که سیاست همزیستی با ایرن را درپیش

اعـالم کـرد کـه    آمیزي به ایران فرستاد. ایران هم درجواب  هاي اعتراض ایران در پیمان بغداد بشدت نگران شد و یادداشت

المللـی اسـت هـدف     پیوستن به این پیمان جز تحکیم مبانی صلح و امنیت رد خاورمیانه که متضمن اسـتقرار صـلح بـین   

  دانست و آنرا مورد نکوهش قرار داد.  امپریالیستی میاي  ئهدیگري ندارد. اما دولت شوروي این پیمان را توط

ابت دو قدرت جهانی شوروي و آمریکا و نقش ایران بـه عنـوان یـک دولـت     فراز و نشیب روابط دوکشور را باید به دلیل رق

داد. بـه نوشـته    نشانده آمریکا ارزیابی کرد. هرچند که شوروي به تالش خود براي بهبود مناسبات با ایران ادامه مـی  دست

ارجی شـوروي را  ) سیاست خ1فرد هالیدي در تعیین سیاست خارجی شوروي نسبت به ایران چند عامل دخالت داشتند: 

مرز بودن با شوروي باعث  ) هم2کرده است.  عمدتاّ مالحضات جهانی و سنخ و ویژگی روابط این کشور با آمریکا دیکته می

هاي سیاسی داخلی را به حساب تحریکات شوروي بگـذارد و آنهـا را    شه بود که دولت ایران هر اقدامی حتی کوچک گروه

کرد کـه باعـث بـرانگیختن     مهمتر از همه آنکه شوروي به نحوي با مردم برخورد می) 3به عنوان کمونیست سرکوب کند. 

گیرد که سیاست شوروي نسبت به ایران نه تنهـا   احساسات ملی و مذهبی مردم نشود. هالیدي از این سه مورد نتیجه می

آن کشـور درمنـاطق مشـابه،     تجاوزکارانه نبوده، بلکه برعکس از زاویه سوسیالیستی بزرگترین انتقاد از سیاسـت خـارجی  

  یعنی ترس افراطی و مجبور ساختن احزاب کمونیست محلی(حزب توده) به تبعیت از این سیاست جبونانه بوده است.
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، اتحاد شوري از شاه براي یدار از این کشور دعوت به عمل آورد و مقامات با یکدیگر مذاکراتی داشتند کـه  1335در سال 

روابط دیري نپاییـد. درپـی سـقوط     آهن دوکشور بود. اما این حسن د حجم تجارت و اتصال راهمهمترین آن مربوط به ازدیا

و تیره شدن روابط ایران و عراق، دولت ایـران مصـمم شـد     1337الکریم قاسم در خرداد  دولت عراق و روي کارآمدن عبد

کا پیمان نظامی جدیدي منعقد کرد. با ایـن  وزیر وقت هم با آمری روابط نظامی خود را با آمریکا افزایش دهد. اقبال نخست

قرارداد روابط ایران و شوروي به تیرگی گرایید و شوروي نسبت به دولت ایران واکنش شدیدي نشان داد و دعوت ایران از 

رییس جمهور این کشور رد شد. درزمان مذاکره ایران و آمریکا براي قـرارداد نظـامی، شـوروي هـم هیـاتی را بـراي عقـد        

د عدم تجاوز و مودت بین دوکشور براي پنجاه سال روانه تهران کرد. اما براثر تهدید مقامات آمریکایی این مـذاکرات  قراردا

  توسط اقبال برهم زده شد و تا سه سال بعد همچنان تیره ماند.

دام اعتراضـات  ، بدلیل تقلبهاي زیادي که در انتخابات مجلی بیسـتم انجـام داد و ایـن اقـ    1339منوچهر اقبال در شهریور 

هـاي   امامی جایگزین وي شد. با روي کار آمردن شـریف زمزمـه   همراه داشت استعفا داد و جعفر شریف گسترده مردم را به

بهبود روابط دوکشور آغاز شد، چراکه سفیر شوروي پس از مدتها به تهرا بازگشت و دولـت ایـران هـم بـراي نشـان دادن      

بینـی چنـدان دوام نیـاورد، زیـرا      قصد مسافرت به مسکو را دارد. اما این خـوش  امامی نیت خود اعالم کرد که شریف حسن

نشریات شوروي به شیوه انتخایات حمله کرده و اخبار تظاهرات دانشجویان را اعالم کردنـد. ایـن تیرگـی رابطـه در دوران     

تـوان ایـن مـوارد را     ران مـی امینی عاقد قرارداد کنسرسیوم همچنان ادامه داشت.  در طول این سـه سـال از اقـدامات ایـ    

ذکرکرد، یکی اینکه درمقابل اعتراض شوروي به قراداد نظامی با آمریکا، شاه اعالم کـرد کـه کشـور خـود را پایگـاه هـیچ       

کشوري قرار نداده و این قرارداد تنها جنبه دفاعی دارد. همچنین ایران دربرابر جنگ تبلیغاتی شوروي، سیاست خود را بـا  

کند دیپلماسی آنها باعث ایـن قضـیه    کرد. چنانکه خروشچف رییس جمهور شوروي اعتراف می اهنگ میآمریکا بیشتر هم

  شده است.

پس از امینی، علم هم اعالم کرد که براي عادي سـازي روابـط تـالش خواهـد کـرد. بهبـود روابـط از یکسـو مربـوط بـه           

دولت ایران درمورد پیمان نظامی دوجانبه بـا آمریکـا   ي  شدن دو ابرقدرت به یکدیگر و از سوي دیگر انتشار اعالمیه نزدیک

زدایی در عادي شدن روابط ایران و شوروي  کوبا رابطه شوروي و آمریکا روبه بهبود رفت و این تنش بود. پس از واقعه خلیج

رین نقش مهمی داشت. در این شرایط اختالف دو کشور با سرعت جاي خود را به تفاهم داد. این تحـوالت بـدون کـوچکت   

ارتباط با منافع مردم انجام گرفت، یعنی درست در زمانیکه رژیم ایران با سرکوبی شدید مردم به تحکیم دیکتاتوري خـود  

  پرداخته بود، ماه عسل روابط ایران و شوروي آغازشد. 
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ه بـا  پرسـی گذاشـت. ایـن امـر کـ      حکومت علم به دستور شاه، شش الیحه را که مهمترین آن اصالحات ارض بود به همه

،درنقـی  1341اسـفند  8حمایت دول بیگانه همراه بود، اعتراضات فراوانی را در داخل به همراه داشت. امام خمینی(ره) در 

هاي ایالتی و والیتی را محکوم کـرد. ایـن اقـدام منجـر بـه حملـه نیروهـاي نظـامی بـه           بسیار شدیداللحن، الیحه انجمن

مجروح شدن مردم شد.در واکنش به این اقدامات امام، در بیانـاتی مـردم را   هاي علمیه قم، تبریز و مشهد و کشته و  حوزه

، بزرگترین بحرانی بود که شـاه و رژیـم او را   1331تیر 30، پس از قیام 42خرداد15به قیام علیه رژیم دعوت کردند. قیام 

  کرد.   تهدید می

ا از اقدامات دولت ایران حمایت نمـود. نظـرات   ، دولت شوروي یا سکوت اختیار کرد و ی43تا  1340ثباتی  هاي بی در سال

خرداد را اقدامی مرتجعانه خواند. این اقدامات شوروي 15سرایی هم گذشت و قیام  آنها درمورد انقالب سفید از حد مدیحه

باعث شد تا شاه هم داوري جدیدي نسبت به سیاست شوروي نشان داده و حتی اعالم کرد که دوستی دوکشـور بـه نفـع    

  هم هست. آمریکا

  افزایش نفوذ -42تا 1332) روابط ایران با آمریکا4

ازموارد تعیین روابط خارجی ایران با آمریکا پس از کودتا، بررسی سیاستهاي جهانی آمریکـا بـر سیاسـت خـارجی ایـران      

در ایـن  نشانده درحوزه نفوذ غرب مطرح است. سیاست آمریکا  است. سیاست ایران در این زمان به عنوان یک کشور دست

شـد. ایـن سیاسـت کـه همتـرین زمینـه ایجـاد         تـرومن محسـوب مـی   » سد نفـوذ «بود که ادامه » انتقام گسترده«سالها 

نشاندگی بین ایران و آمریکا بود، تالشی نیز در بازیابی ابتکارعمل در رویارویی جهـانی بـا اتحـاد شـوروي محسـوب       دست

  ه کشورهایی همچون پاکستان، کره جنوبی و تایلند بازي کند.شد. دراین سیاست ایران باید نقش مهمتري نسبت ب می

سیاستمداران آمریکایی براي تامین ثبات در ایران پس از کودتا، با استفاده از سه روش مالی، نظـامی و سیاسـی فعالیـت    

در اختیـار  هاي مهمی را درزمینه اصل چهـار   اي را براي تقویت حکومت نظامی زاهدي آغاز کردند. چنانکه کمک گسترده

ایران قرار دادند. از بعد از کودتا آمریکاییها نقشی محوري در شکل دادن به تشکیالت نظامی و تربیت نظامیان ایران بازي 

ها سازمان اطالعات و امنیت کشور(ساواك) با کمک سیا و سازمان اطالعات اسـراییل تشـکیل شـد.     کردند. درهمین سال

نظامی بین ایران و آمریکا و ایران، پیمان بغداد بود. هدف ایـن پیمـان، کـه پـس از     درواقع اولین نشانه جدید همبستگی 

فروپاشی نظام سلطنتی عراق سنتو نام گرفت، ایجاد کمربند دفاعی درمقابل نفوذ عقیدتی، سیاسـی و نظـامی شـوروي در    
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عضـویت آن درآیـد، ولـی نظـارت      ایران، پاکستان و ترکیه بود. اگرچه آمریکا که پیشگام در تشکیل آن بود حاضر نشد به

  کامل برآن داشت.

الحاق ایران به این پیمان، به این معناست که ایران آشکارا سیاست سنتی خود که استراتژي قدرت  سوم بود رهاکرد و از 

گیـري بـارزترین    پیمانی با غرب را برگزید. ایـن موضـع   اعمال سیاست عدم تعهد مصدق هم دست برداشت و درعوض هم

سیاست ناسیونالیسم مثبت شاه بود. درواقع پس از سقوط مصدق سیاست خارجی ایران بـه سیاسـت شخصـی شـاه     نمود 

ناپذیر و امنیت داخلی با امنیت نظام پادشاهی و دودمان پهلوي  تبدیل شد. از نظر وي امنیت ملی از امنیت داخلی تفکیک

گرهـاي کمونیسـم بـود. از نظـر شـاه       ی خطـر اخـالل  درآمیخته بود.تنها تهدید خارجی شوروي و مهمترین تهدیـد داخلـ  

ترین وسیله مقابله با این تهدیدات، داشتن نیروي مسلح قوي و برخورداري از یک قدرت برتر خارجی بود. که ایـن   اساسی

مرداد، عقد قرارداد کنسرسیوم و عضویت در پیمان بغداد، نمـودار گسـتردگی روابـط بـا     28قدرت هم آمریکا بود. کودتاي 

هـاي مـالی    ریکاست.  این روند بتدریج از حالت عدمی به وضعیت یک رابطه وجودي با ایاالت متحد تغییر یافت. کمکآم

جانبه آمریکا در ایران را فراهم کـرد. البتـه نقـش اصـل      آمریکا و تصویب قانون جلب حمایت سرمایه خارجی، حضور همه

بـه عنـوان بزرگتـرین تشـکیالت دولتـی آمریکـا در بخشـهاي         چهار هم در گسترش روابط مالی بسیار موثر بود.این اصل

  مختلفی در روستاهاي ایران فعالیت داشت. 

ثباتی داخلی هم مزید برعلت بود و  ، محمدرضاشاه را به شدت نگران کرد. بی1337قیام عبدالکریم قاسم درعراق درسال  

هیچ رویدادي به اندازه انقالب عراق برسیاسـت خـارجی    ها، این مسایل نزدیکی ایران به آمریکا را تشدید کرد. دراین سال

اي بین ایران و آمریما منعقد شد که ایران را عمـالّ بـه حـوزه سیاسـت      نامه ، موافقت1337ایران تاثیر نگذاشت. در اسفند 

گی تغییـر  نشـاند  خارجی و استراتژي امنیتی آمریکا وارد ساخت و در زمینه نظامی ایران را از حالت عادي به حالت دسـت 

  داد. 

که از آن آلمان غربی بود ، باالترین رقم واردات از آمریکـا بـود. در ایـن دهـه     1336درزمینه تجارت هم به استثناي سال 

وآمدهاي سیاسی هم بسیار افزایش یافت. در یکی از سفرهاي آیزنهاور بـه تهـران کـه تنهـا شـش سـاعت بـه طـول          رفت

حفظ ثبات منطقه و ضرورت همکاري و همزیستس دوکشور تاکید کرد و به مقامات انجامید، بر نقش استراتژیک ایران در 

  ایرانی هم هشدار داد که قدرت نظایم به تنهایی صلح و عدالت را به دنبال نخواهد داشت.
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تاکید داشت. وي تالش کرد تا از کمکهاي » پذیر پاسخ انعطاف«پس از وي کندي رییس جمهور آمریکا شد که بر سیاست

ی به کشورهاي جهان سوم کاسته و بر ضرورت اصالحات اقتصادي و اجتماعی تاکید ورزد. این مسـاله مورداسـتقبال   نظام

  مقامات ایرانی قرار گرفت. و آمریکا هم تمام تالش خود را براي اجراي طرح اصالحات ارضی بکار بست.

لستان باعث شد تا شاه به آمریکا مسافرت کند. هاي سیاسی در دوران امینی و تضعیف نخبگان طرفدار انگ افزایش ناآرامی

) وي همانند پیشینیان خـود نتوانسـت   1که اولین ثمره آن برکناري امینی بود. آمریکا به دو دلیل از امینی حمایت نکرد: 

نتیجـه  بینی بود. عالوه برآن آمریکاییها بـه ایـن    هاي اصالحی او غیرقابل پیش ) برنامه2پایگاه مردمی مهمی بدست آورد، 

  تواند آنرا اجرا کند. ها نیاز به سرکوب داشته باشد که علم بهتر از امینی می رسیدند که ناآرامی

  سیاست مستقل ملی

  وضعیت سیاسی ایران 

  1340دهه 

  نشاندگی روابط دست -) روابط ایران با آمریکا1

ه تـا پایـان حکومـت شـاه ادامـه      مطرح شد کـ » سیاست مستقل ملی«، سیاست خارجی ایران با عنوان1340از اوایل دهه

اي کـه سـرآغاز    ، و عقـد قـرارداد منـع آزمایشـهاي هسـته     40داشت. پس از مالقات سران ایران و آمریکا در ابتداي دهـه 

زدایی بین شرق و غرب بود، بر روابط خارجی ایران هم تاثیر گذاشت. همچنین تشکیل جنبش عدم تعهد و تاسـیس   تنش

هاي برتر ایجاد شد، شرایطی را براي تحرکات بیشـتر در زمینـه سیاسـت خـارجی      فوذ قدرتاوپک، که درجهت مقابله با ن

هاي متوسط تولیدکننده و صادرکننده موادخام توانستند روابط  براي مللی مانند ایران فراهم کرد. درچنین وضعیتی قدرت

  خارجی خودرا براساس هویت مستقل ملی شکل دهند. 

، ایران درصحنه داخلـی بـه   42خرداد15و قیام  30هاي اواخر دهه پشت سر گذاشتن بحران درایران هم چنین بود، پس از

ثبات سیاسی رسید.مطرح شدن نظریه نوسازي از سوي کندي، باعث شد تا شاه سیاسـت مسـتقل ملـی را ضـمن حفـظ      

این تاریخ به بعد هـم در  رابطه وابستگی به غرب، با کشورهاي جهان سوم و اردوگاه شرق رابطه خود را توسعه دهد. شاه از

هـم   1343صحنه داخلی با کمک آمریکا و به کارگیري زور، سیطره سیاسی کامل بر کشور را در دسـت گرفـت. در مهـر    

قانون اعطاي کاپیتوالسیون به نطامیان و ماموران نظامی آمریکا واگار شد. ین موضوع از صدارت علـم آغـاز و درحکومـت    

وین به آنها مصونیت قضایی داده شد. کاپیتوالسیون امتیازي بود که اولـین بـار پـس از     منصور تکمیل و ماده کنوانسیون
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به روسیه واگذار شد. این امر تبعید امام خمینی(ره) به ترکیه و اعتراضات شـدید   28تا  1826هاي  شکست ایران در سال

ف ایران نقش مهمـی در اسـتواري روابـط    ها اردشیر زاهدي و هوشنگ انصاري از طر مردم را به دنبال داشت. در این سال

  دوکشور ایفا کردند.

هاي اقتصادي و نظامی آمریکا رسماّ قطع شد و دولت آمریکا اعـالم داشـت کـه ایـران را از فهرسـت       کمک 1346از آبان 

هاي اقتصادي آمریکا معروف به اصل چهـار پایـان یافـت و     گیرنده حذف کرده است. در آذرماه هم کمک کشورهاي کمک

نیاز شد. دردوران صدارت هویدا قراردادهاي دفاعی بین دوکشور  ها بی ایران دومین کشور غیر اروپایی بود که از این کمک

، درسفر وي به آمریکا برضرورت تقویت نیروي دفاعی ایـران تاکیـد ورزیـد و از ریـیس جمهـور      1347بسته شد و درسال 

این سخنان نشان داد که نیاز ایران به کمک آمریکا ازحد ضرورت دفاعی آمریکا خواست که از این راه به ایران کمک کند. 

هاي جدیدتر و بزرگتر  ایران در منطقه سخن گفت. پس از آن تجهیزات  فراتر رفته است. هویرا با جدیت تمام از مسئولیت

کشـور برقـرار بـود و    ها روابـط تجـاري وسـیعی هـم بـین دو      نظامی وسیعی به ایران فروخته شد. عالوه بر آن دراین سال

  گذاري کردند. هاي مهم آمریکایی در ایران سرمایه شرکت

  همکاري و تفاهم -) روابط ایران و شوروي2

که سیاست مستقل ملی به جاي ناسیونالیسم مثبت توسط شاه ارایه شد، تنها یک تغییر نام نبود، بلکـه   1340اوایل دهه 

پک کـه ایـران هـم در آن نقـش مهمـی داشـت، اقـدامی بـراي کـاهش          هاي قابل توجهی بوجود آمد. تاسیس او دگرگونی

وابستگی ایران به غرب از دید شورویها بود. همچنین تصمیم به اجراي اصالحات اجتماعی همگی بر قـدرت شـاه افـزود و    

ار بـود.   هاي مختلف آشـک  اعتماد به نفس او را بیشتر کرد. تاثیر افزایش قدرت شاه بر روابط و محاسبات شوروي در عرصه

سازي روابط خود با شوروي نیز بسـیار کوشـا بـود و ایـن      دراین دوران ایران همزمان با ادامه وابستگی به آمریکا، در عادي

  مهمترین عنصر سیاست مستقل ملی است. 

هاي تجاري، فنی و فرهنگی توسعه یافـت و مرزهـاي دوکشـور از سـوي طـرفین       ، روابط دوکشور در زمینه1341از سال 

کردنـد.   هاي صلح و تفاهم شناخته شد. محافل سیاسی شوروي عادي شدن روابط دوکشور را با خشنودي استقبال میمرز

اي راجع به همکاري اقتصادي و فنی بین دوکشور منعقد شد. در آذر همـین   نامه هم بین دوکشرو موافقت 1342در سال 

نامـه هزینـه صـادرات کاالهـاي      ر و همچنـین موافقـت  سال هم قراردادي به منظور عملیات اکتشافی مشترك بین دوکشو

واردات کسري  -ایرانی به اروپا از خاك ترکیه به امضا رسید. ایران در زمینه تجارت با شوروي همه ساله درموازنه صادرات

  داشته است. 
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د. درایـن سـال   ، قرارداد جدید سه ساله تجاري بین طرفین امضاشد و ارتباط هوایی دوکشـور برقـرار گردیـ   1343درسال 

فارس نشان ندادند. درسال بعد  مطبوعات شوروي واکنش چندانی نسبت به مانورهاي نظامی پیمان سنتو در ایران و خلیج

اي که تحـولی تـاریخی و تعیـین کننـده در روابـط دوکشـور        نامه شاه براي باردوم به مسکو سفرکرد که مهمترین موافقت

آهن اصفهان و تاسیس کارخانه ماشین سازي اراك بود. ضرورت توسعه  کارخانه ذوبنامه براي احداث  بوجود آورد، موافقت

اقتصـادي و امتنــاع کشـورهاي صــنعتی غــرب در ایجـاد صــنایع اساسـی و بــه مــوازات آن فشـار افکــارعمومی و تــالش      

بـود. ضـرورت   نامـه   محمدرضاشاه براي نشان دادن استقالل درسیاست خارجی خود ازجمله عوامل اصلی عقد این موافقت

هاي فنی و صنعتی و برخورد سـخاوتمندانه بـا شـاه آن بـود کـه : اوالّ از       اصلی براي حکومت شوروي درگسترش همکاري

وابستگی بیشتر به جهان غرب بخصوص آمریکا جلوگیري کند و ثانیاّ مانع شود که ایـران بـراي شـوروي بـه یـک تهدیـد       

جـویی سـاالنه    آهن به سه دلیل کمک به استقالل صنعتی ایران، صـرفه  وبامنیتی تبدیل شود. دراین زمان عقد قرارداد ذ

، دولت ایران با خرید 50تا  1345بینانه بوده است. در فاصله سالهاي  زایی بسیار واقع اي ارز و اشتغال مقادیر قابل مالحظه

فارس بدون نگرانی و تهدید  طلبانه خود را در منطقه خلیج حجم قابل توجهی تسلیحات از شوروي توانست سیاست توسعه

هاي مشارکت، اتحـاد شـوروي را از ایفـاي     تر ایران درنظر داشت با ارایه و اجراي طرح شوروي دنبال کند. به عبارت دقیق

هاي مشترك با ایـران وادارد و   فارس و اقیانوس هند بازدارد و این کشور را به اتخاذ سیاست اي خود در خلیج نقش منطقه

فـارس   نیز دراین زمینه موفق شد؛ چراکه پس از اعالم تصمیم انگلستان به بیرون بردن نیروهاي خود از خلـیج اي  تا اندازه

فـارس سیاسـت واحـدي اتخـاذ و مشـترکاّ پیشـنهاد کردنـد در منطقـه          دوکشور ایران و شوروي درمـورد مسـایل خلـیج   

حفظ امنیت آن برعهده کشورهاي سـاحلی واگـذار   فارس باید از مناقشات نیروها و کشورهاي قدرتمند به دورماند و  خلیج

  شود.

، شوروي با توجه به تجربه موفق تجاري با ایران پیشنهاد یک کمیسیون اقتصادي در منطقه را داد. هرچنـد  1348درسال 

ایسـت.   کشورهاي منطقه ار آن استقبال نکردند ولی معلوم شد که شوروي در تالش براي تاسیس یک نظام امنیت منطقه

استراتژیک با آمریکا دست یافته بود این توازن باعث شد تا شوروي به عنوان  -، به توازنی سیاسی40وي در اواخر دههشور

ابرقدرتی که در آسیا و خاورمیانه داراي منافع گسترده است مطرح شود. شوروي درپی این بـود کـه بـا دیگـر کشـورهاي      

هاي خود تقویت کند و گسـترش روابـط اقتصـادي و تجـاري از      تمنطقه همچون ایران و افغانستان را درچهارچوب سیاس

از مرزهاي دوکشور به نـام مرزهـاي    1349دید آنها بهترین راه بود. گسترش روبط دوکشور باعث شد تا سرانجام در سال 

یل بود کـه  روابط به این دل هاي ایرانی طرفدار شوروي این حسن صلح و دوستی نام برده شود. از نظر تعدادي از کمونیست
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اعتنا باشد.اما واقعیت امـر اینسـت    تواند نسبت به افکارعمومی بی ترین آنها به مدت طوالنی نمی هیچ دولتی حتی ارتجاعی

فارس  هاي ایران در خلیج طلبی کرد و نه با جاه که اتحادشوروي در این دهه نه از عضویت ایران در سنتو ابراز نارضایتی می

ژاندارمی منطقه و تاثیرپذیري  گرفتن نقش  ورزید. شوروي، دشمنی ایران با کمونیسم، به عهده و اقیانوس هند مخالفت می

) حکومت ایران را به اتخاذ 1یابد:  شدید ایران از آمریکا را نادیده گرفت تا به دو هدف مهم در سیاست خارجی خود دست

اي بـین   ) بـدین طریـق موازنـه   2ق تشویق کند، سیاست تحکیم بیشتر روابط اقتصادي و صنعتی با کشورهاي اردوگاه شر

  روابط ایران با جهان غرب بوجود آورد. 

  1350تا  1340هاي  ) سیاست نفتی ایران در سال3

شک ناسیس اوپک است. تا قبل از آن کشورهاي توکیدکننـده هرچنـد کـه ظـاهراّ      مهمترین روداد ملی در این سالهال بی

هاي نفتی بودند که قیمت را مشخص کـرده و بـا بهـاي بسـیار      در واقع این شرکتکردند، ولی  سیاست خود را تعیین می

توانست توقف یا کاهش نوسـازي را   محصولی، کاهش قیمت نفت می کردند. درنتیجه در کشورهاي تک پایین خریداري می

ایجـاد تشـکلی    داشته باشد. درعین حال کشورهاي تولیدکننده با توجه به تجربه ایران و سـپس جنـبش عـدم تعهـد بـه     

هاي نفتی ابراز عالقه نشان دادند. سرانجام اوپک با شرکت پنج عضـو موسـس یعنـی ونـزوئال، عربسـتان،       درمقابل شرکت

هـاي   ایران، عراق و کویت شروع فعالیت خود را در بغداد اعالم کرد و پانزده رز بعد رسماّ قرارداد تاسـیس آن در پایتخـت  

هاي نفتی کشـورهاي عضـو و تعیـین بهتـرین      ک ایجاد هماهنگی و وحدت رد خط مشیآنها انتشار یافت. هدف اصلی اوپ

ها براي تامین منافع فردي و جمعی آنان است. پس از تاسیس اوپک ایران هماهنگ با جریان افـزایش قیمـت قـرار     شیوه

شـد تـا ایـران بـر      ، باعث میگرفت. افزایش نیاز کشورهاي اروپایی به نفت و نیاز ایران به منابع ارزي ناشی از فروش نفت

، 1349نامه جدیـدي بـین ایـران و کنسرسـیوم در سـال      تولید خود بیافزاید. پس از آن و با سرسختی دولت ایران موافقت

ایجاد شد که تغییراتی را در میزان مالیات به دنبال داشت و این امر عالقمندي دولتهاي توبید کننـده نفـت را بـه همـراه     

  فارس را موجب شد. ش سریع قیمت نفت خلیجداشت. این امر افزای

توان به این نتیجه  یابی به منابع ارزي بیشتر از طریق عقد قراردادهاي جدید نفتی می هاي ایران در راستاي دست از تالش

ا نشاندگی دست یافته بود و به تدریج ایجاد دولتی خودمختار ر ، به باالترین مرحله دست40رسید که دولت ایران در دهه 

توان از روند نوسازي اقتصادي و صنعتی کشور مشاهده کـرد، بلکـه در تغییـر     کرد. این مطلب را نه تنها می گذاري می پایه

  یابد. نام استراتژي سیاست خارجی از ناسیونالیسم مثبت به سیاست مستقل ملی نمود می
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  ایران در سالهاي تحکیم وابستگی

  1350دهه

  50) سیاست نفتی ایران در دهه1

،موجب شد تا نفت به عنوان مهمتـرین  40تعقیب سیاست تولید هرچه بیشتر نفت و افزایش بهاي آن توسط دولت در دهه

سازي در امور داخلی و روابط خارجی ایران کسب کنـد.   کننده و سرنوشت محصولی ایران جایگاه تعیین شاخص اقتصاد تک

، طـی  1351شد. شـاه در بهمـن   ایص آن بیشتر مشخص میگذشت نق سالی که از قرارداد کنسرسیوم می طی مدت بیست

، امضا شد، بهترین عمل ممکن در آن زمان بود، ولـی  1333سخنرانی به این مساله اشاره کرد که این قرارداد که در سال 

ل نکـرده  المللی حاال، این قرارداد اعتبار خود را از دست داده و به ویژه آنکه کنسرسیوم به تعهدات خود عم در شرایط بین

است و باید در آن تجدیدنظر شود. وي مهمتـرین علـت ضـرورت تجدیـدنظر قـرارداد را ایـن مسـاله دانسـت کـه ایـران           

) کنسرسـیوم تـا پایـان قراردادکـه     1ترین و نیرومندترین کشور خاورمیانه است. وي دو پیشنهاد به کنسرسیوم داد:  بزرگ

) 2فـارس نباشـد.    که درآمد ایران کمتر از کشورهاي حوزه خلـیج  است به فعالیت بپردازد و سپس تعهد کند 1358سال 

  چنانچه کنسرسیوم نپذیرفت قرارداد جدیدي منعقد شود که درآن صورت ایران مالک واقعی صنایع نفت خواهد بود.

اي فتـی  ه این مساله خشم آمریکا و انگلستان را بوجود آورد و با توجه به شرایط مساعد براي دولتهاي عضو اوپک، شرکت

رو پیشنهاد دوم شاه را قبول کرده و براي عقد قرارداد جدید اعـالم آمـادگی کردنـد. ایـن      مجبور به مصالحه شدند. از این

موریس سویس به همین نام منعقد شد، با تصـویب مجلـس شـکل قـانونی بـه خـود        قراداد که به علت حضور شاه در سن

شرکت ملی نفت مدیریت و کنترل کامل عملیات نفت را دردست گیـرد.   وزیر ایران هم اعالم کرد که گرفت. هویدا نخست

  آید.  سال به اجرا درمی33به گفته او ملی شدن نفت پس از 

کرد؛ یکی قانون تاسـیس کنسرسـیوم    ، دوقانون صنایع نفت ایران را تعیین می1353تا 1333درمدت بیست سال از سال 

یکدیگر بود. بین دو قانون تفاوتهایی وجـود داشـت. در قـانون قبلـی      که مکمل 1336و دیگري قانون نفت  1333در سال

هاي عضو کنسرسیوم  این حقوق از شرکت 1336هاي خارجی بود درحالیکه درقانون  مسئولیت اداره امور در اختیار شرکت

  سلب و تمام قدرت دراختیار شرکت ملی نفت قرار داشت. 

اعراب و  1973ی ایران براي عقد قرارداد با پیمانکاران مقارن با جنگ اکتبر باید یادآور شد که تصویب قانون نفت و آمادگ

ساله نفت انجامید. این شـوك کـه بـا تمهیـدات سیاسـتمداران آمریکـا و شـرکتهاي نفتـی          اسراییل بود که به تحریم یک
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ر این افـزایش قیمـت درآمـد    آمریکایی فراهم آمد، ظرف مدت کوتاهی بهاي نفت را به بیش از چهار برابر افزایش داد. براث

  ایران هم از دومیلیارد به بیست میلیارد افزایش یافت. 

با انتخاب کارتر به ریاست جمهوري آمریکا، دورجدیدي در روابط ایران با آمریکا و شرکتهاي نفتی آغـاز شـد. کـارتر کـه     

فتی ایران هماهنگی نداشت. هرچند کـه  هاي اقتصادي خود قرار داده بود، با سیاست ن تثبیت بهاي تفت را در راس برنامه

پس از رسیدن به قدرت سیاستهاي قبلی را درپیش گرفت. شاه نیز تصمیم به تعدیل قیمت نفت گرفت که حیـرت سـایر   

  اعضاي اوپک را به دنبال داشت. 

بـه تمـامی   توان چنین نتیجه گرفت که سیاست نفتی حکومت ایران در این دوره مبتنی برادامه صـدور نفـت    درپایان می

هـاي   آمدهاي بیشـتر بـراي هزینـه    کشورهاي جهان بویژه غرب از یکسو و سعی در افزایش قیمت نفت به منظور کسب در

هاي اجتماعی و اقتصادي بلندپروازانه شاه از سوي دیگربوده است. سیاست نفتـی   العاده زیاد تسلیحاتی و مخارج طرح فوق

ش توان نظامی ایران در منطقه دانست که از هر فرصتی براي افزایش قیمت توان حول نظرات وي درجهت افزای شاه را می

کرد، اما با روي کار آمدن کارتر شرایط تغییر کرد و شاه مجبور شد تا خود را با سیاست آمریکا هماهنگ  نفت استفاده می

د و بـه نـوعی در سـقوط    سازد. تثبیت و کاهش قیمت نفت سبب کاهش درآمد دولت شد که نارضایتی مردم را فراهم آور

  رژیم موثر افتاد. 

  ) ایران و شوروي: همزیستی2

، آغاز شد تا انقالب اسالمی ادامه داشت. سیاستمداران شـوروي نیـز خشـنود از    40بسط روابط ایران و شوروي که از دهه

ت نوسـازي  در جهـ » سیاسـت مترقـی  «هاي اجتماعی و صنعتی را  این گسترش روابط و همچنین تالش شاه در دگرگونی

رغم اینکه ایران بیش از پیش زیرنفوذ آمریکا بود، ولی این عامل نتوانست سیاست شوروي در توسـعه بـا    کشور نامیدند. به

توجه به ماهیت رژیم به دنبال منافع اقتصادي خود در روابط با ایران بـود. آرامـش و    رژیم شاه را متوقف سازد. شوروي بی

لوژیک را مالك قرار نداد . منافع ملـی  ئوگاه در روابط با ایران باورهاي اید اشت. شوروي هیچثبات ایران براي آنها اهمیت د

  مقدم دانست. کننده در سیاست خارجی و امنیتی خود را بر هر عامل تعیین

) رابطـه شـوروي بـا ایـران برپایـه اصـول سیاسـی و        1دولت شوروي به دودلیل طرفداري از حزب توده را نادیده گرفـت:  

) براي شاه احزاب دیگر مانند حزب توده قابل تحمل نیست بنابراین ضرورتی بـه  2لوژیک، ئوصادي است نه باورهاي ایداقت

  حمایت نیست. 
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شـد: یکـی حضـور     ، دوموضوع همواره مورد نگرانـی ایـران در روابطـش همسـایه شـمالی مـی      1350با این وصف در دهه

س هند، و دیگري گسترش روزافزون روابط شوروي با عراق که بـا ایـران   فارس و اقیانو جانبه ناوگان شوروي در خلیج همه

روابط خصمانه داشت. ضمن اینکه این هردو در تعارض با منافع و سیاست ایالت متحد آمریکا در منطقه نیز قرار داشـت.  

ایـن عهدنامـه بـه مثابـه      ، به نگرانی ایران افزود، زیرا51عهدنامه همکاري امنیتی و اقتصادي ایران و شوروي در فروردین 

شد. در اعالمیه مشـترك شـوروي و عـراق محکـوم      هاي ضدایرانی آن کشور محسوب می کمک بزرگی به عراق و سیاست

تردیـد   فـارس مطـرح شـد. بـی     کردن حضور سیاسی ونظامی آمریکا و نقش ایران به عنوان مجري ژاندارمی منطقه خلـیج 

هـاي ضدروسـی بـازدارد. بعـد از ایـن       ان در منطقه بود تا ایران را از حرکـت شوروي درپی یافتن رقیبی قدرتمند براي ایر

کـردن   مـئن رغـم اینکـه دیپلماتهـاي سـعی در مط     عهدنامه روابط ایران با شوروي بـراي مـدت کوتـاهی تیـره شـد و بـه      

  ا کاهش دهد. سیاستمداران ایرانی داشته که این عهدنامه ضدیتی با ایران ندارد، ب این حال نتوانست نگرانی شاه ر

شاه براي روشن شدن این مساله براي بار سوم به مسکو سفر کرد. پیامدهاي این سفر عالوه بر رفع کـدورتها، دودسـتاورد   

آهن  ) افتتاح مجتمع ذوب2) عقد قرارداد پانزده ساله بازرگانی و اقتصادي، 1شد، اقتصادي و صنعتی دیگر را هم شامل می

ها براي ایران سودآور بود. همچنین شاه امیدوار بود کـه شـوروي از همکـاري     یل همکارياصفهان. بدیهی است که این قب

اي ایران حمایت کند. درمقابل شوري هم در تالش بود تا از اختالفات ایران وعراق  خود با عراق کاسته و از سیاست منطقه

هم تجارت سودآوري بود که شـوروي بـا ایـران    آمیزي را بین آنها بوجود آورد. مهمترین علت این امر  کاسته و روابط صلح

داشت. توازنی که در روابط دوجانبه ایران و شوروي پس از عهدنامه پانزده ساله بوجود آمده بود، در رونـدي همـه جانبـه    

، که دولت از آن به عنوان ملـی کـردن   1325تیر 30ادامه یافت. مخصوصاّ عقد قرارداد جدید نفتی ایران با کنسرسیوم در 

  برد، مشارکت بیشتر شوروي را در امر همکاري صنعتی با ایران به همراه داشت.  ایع نفت نام میصن

، تعداد زیادي از اتباع شوروي در ایران مشغول به کار بودند. مهمترین مراکز حضـور و فعالیـت روسـها    50در ابتداي دهه 

صفهان و در مرحاه بعد در رشت، تبریز، جلفا و انزلـی  هاي سیاسی و تجاري بود. اکثر اتباع شوروي در تهران و ا نمایندگی

  مشغول به کار بودند. 

در بهترین سالهاي همکاري ایران و شوروي دولت ایران با توجه به افـزایش قیمـت نفـت هزینـه زیـادي را بـراي تقویـت        

ژاندارمی منطقه به نیروهاي مسلح اختصاص داد. در عمل افزایش درآمد دولت، همچنین دکترین نیکسون و تحمیل نقش 

فارس بدون بررسی نقش سیاسی و نظامی ایران در ایجـاد تـوازن    گیري تحوالت در منطقه خلیج ایران موجب شد تا شکل

اي ممکن نباشد. به عهـده گـرفتن نقـش ژانـدارمی منطقـه همـرام بـا سیاسـت مسـتقل ملـی شـرایط             در مسایل منطقه
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اي در روابط با ایران نداشت. اتحاد شوروي همانند گذشـته   ما تاثیر تعیین کنندهاي را براي ایران فراهم آورد. ا ناامیدکننده

گونه مخالف اصولی با مسـلح شـدن ایـران     کرد و هیچ فارس حمایت می از سیاست عدم دخالت نیروهاي خارجی در خلیج

ایران به صورت غیرمستقیم از ابراز نداشت، بلکه برعکس در تقویت توان نظامی ارتش ایران کوشا بود. از سوي دیگر دولت 

هاي جنگی و نظامی کشـورهاي   برژنف حمایت کرد و خواستار خروج کشتی» فارس به عنوان منطقه صلح خلیج«سیاست 

هاي به اصطالح چـپ منطقـه    خارجی بود. تنها موضوع مورد اختلف آنها در منطقه نگرش متعارض این دو کشور به دولت

کرد، دولـن ایـران خواهـان حفـظ وضـع موجـود و        بخش حمایت می هاي آزادي و جنبش بود. درحالیکه شوروي از دولتها

کار بود که البته بروز یکسري از بحرانها در منطقه به دلیل ماهی سیاسی و موقت بودن آنهـا   حمایت از دول عربی محافظه

  نتوانست خللی در روابط دوکشور ایجا کند.

هاي داخلی ناشی از انقالب مردم، روابط اقتصادي و صنعتی ایران با  ثباتی دلیل بی، به 57، تا پاییز 1356از نیمه دوم سال 

شوروي کاهش یافت، اما به لحاظ سیاسی و دیپلماتیک، مشی رسمی دولت شوروي همان سیاست صبر و انتظـار بـود. در   

ما بزودي مشخص شد که دولـت  کردند که حرکات انقالبی ایران با استقبال شوروي روبرو خواهدشد، ا آغاز مردم تصور می

جانبـه بـه آمریکـا از گسـترش      ثباتی در ایران نگران است. دولت ایران باوجود وابستگی همـه  شوروي نسبت به هرگونه بی

کوشید از این روابط براي گمراه کردن نیروهـاي   ) دولت ایران می1کرد:  روابط خود با آمریکا اهداف متعددي را دنبال می

) ایـران تـالش   2اخل ایران استفاده کند و بدین طریق از توسعه تبلیغـات ایـن رژیـم آسـوده گـردد،      طرفدار کمونیست د

) گسـترش  3کرد از تضاد چین و شوروي به نفع خود استفاده کرده و درمیان نیروهاي مخاف خـود تفرقـه ایجادکنـد،     می

  رکمتري را تحمل کند. شد تا دولت ایران در افکارعمومی فشا پیوندهاي اقتصادي با شوروي باعث می

، کودتایی کمونیستی در افغانستان روي داد که دولـت ایـران آن را بـه شـوروي نسـبت داد و سـعی       1357در اردیبهشت 

کرد توجه مقامات غربی را به مسایل ایران و خطر تهدید کمونیستها جلب کند. اما بـا وجـود اظهـارات ضدکمونیسـتی      می

شید دست کم، تازمانیکه رفتن شاه کامالّ مشخص نشده روابـط دوسـتانه و صـمیمانه    کو مقامات ایرانی، دولت شوروي می

هاي موجود در ایران بازهم همانند گذشته درصـدد جلـب اطمینـان     خود را با شاه حفظ نماید. درواقع آنها باوجود واقعیت

ها نسـبت   یفی در اتخاذ سیاست شورويدولت ایران بودند. واکنش آنها در ابتداي تابستان هم بسیار محتاطانه بود و بالتکل

شود. باتوجه به اینکه تضاهرات مردم جنبه مذهبی داشت، مقامـات شـوروي را نگـران     به نهضت مردمی کامالّ مشاهده می

کرد. شوروي از این وحشت داشت که نهضت انقالبی ایران زمینه کودتاي نظامیـان راسـتگرا را فـراهم آورد. دالیـل عـدم      

  توان چنین برشمرد: به اعالم موضع را میآمادگی شورویها 
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) شـورویها  2) دولت شوروي از رنگ مذهبی نهضت انقالبی ایران و پیامدهاي آن بـر محـیط داخلـی خـود نگـران بـود،       1

) 3کامل نیروهاي انقالبی علیه شاه، مقعیـت آنهـا را درایـران بـه خطـر انـدازد،         ترسیدند تغییر موضع، قبل از موفقیت می

) شوروي از این هراس داشت که مخالفـت بـا شـاه بـاب     4کردند آمریکا بسادگی دست از ایران بردارند،  کر نمیشورویها ف

  دوستی با چین را بگشاید.

عوامل فوق باعث شد مسکو تا زمانیکه حکومت ایران سقوط نکرده، با آن به مخالفت جدي نپردازد. این روند تا آبان ادامه 

برژنف، رییس جمهور شوروي که در مورد حوادث ایران اظهارنظر کرده و مداخالت آمریکـا  داشت. در این هنگام مصاحبه 

را غیرقابل تحمل دانست را اولین حرکت درجهت تایید انقالب ایران بود و نطقـه عطفـی در سیاسـت شـوروي محسـوب      

یـان داد و شـاه را بـه    شد. با سقوط کابینه بختیار و تعیین دولـت موقـت، شـوروي بـه سیاسـت صـبروانتظار خـود پا        می

گیري  خودکامگی متهم کرد. اتحاد شوروي دومین کشور پس از پاکستان بود که دولت ایران را به رسمیت شناخت. موضع

اولیه محافل شوروي از زمان خروج شاه براین امر استوار بود که مردم در این انقالب نقش اساسی داشته و این انقـالب را  

  موکراتیک است. تحولی ضدامپریالیستی و د

  ) روابط ایران با آمریکا، تحکیم وابستگی3

  الف) ایران و دکترین نیکسون

زدایـی روابـط شـوروي و آمریکـا و خـروج       ، استمرار سیاست مستقل ملی بود. آغاز تنش50سیاست خارجی ایران در دهه

ود که این موقعیت باعـث شـد تـا شـاه     اي تبدیل کرد. طبیعی ب نیروهاي انگلستان از منطقه، ایران را به یک قدرت منطقه

روابط خود را با متحدان اروپایی و آمریکا افزایش دهد. بدین خاطر روابط ایـران بـا آمریکـا در  ایـن دهـه، سـتون اصـلی        

سیاست خارجی ایران را تشکیل داد. از آغاز زمامداري نیکسون که نقش کسینجر به عنوان مشاور امنیت ملـی، ایـران بـه    

فـارس، منجـر بـه     قه تبدیل شد. اهمیت استراتژیک ایران در منطقه و خروج نیروهـاي انگلسـتان از خلـیج   قدرت اول منط

اي کسینجر و دکترین نیکسون کامالّ مطابقت داشـت.   پذیرش نقش حافظ امنیت منطقه شد و این امر با استراتژي منطقه

هـاي نظـامی و    آن، تاکیـد بیشـتر بـر هزینـه     این دکترین که به کسینجر معروف شد پدیده جدیدي نبود و تنهـا تـازگی  

اي، دفاعی بود. بطورکلی سیاسـت خـارجی و اسـتراتژي دفـاعی جدیـد آمریکـا شـامل ایجـاد و تقویـت           مسئولیت منطقه

هایی در مناطقی کـه منـابع سرشـار زیرزمینـی داشـت،       هاي وابسته پرتحرك و قوي بود. برپا کردن چنین حکومت قدرت

  حد صادرات قرار گیرد.  آور تسلیحات و افزایش بی مت فروش سرسامتوانست در خد بخوبی می
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فارس و جلوگیري از خطرهاي احتمالی مایل بود تا مسـئولیت دفـاع    آمریکا براي حراست از منافع اقتصادي خود در خلیج

که ایـن امـر بـه    طلبانه خود در اقیانوس هند به عهده کشوري مطمئن در منطقه بگذارد  هاي توسعه منطقه و اجراي نقشه

ترین جز متشکله شـبکه قـدرت و    عهده ایران گذاشته شد. بنابراین طبیعی بود که دولت آمریکا براي ایران به منزله اصلی

اي در چهارچوب ریاست خارجی و استراتژي دفاعی جدید خود قایل شود. نیکسون به شـاه   کننده نظام جهانی نقش تعیین

شـود و جنبـه مرکـزي دارد و     اي واقع شده که صلح در آن تهدید می ه ایران در منطقهدرباره اهمیت ایران اظهار داشت ک

آمریکا به ایرانی دوست و مستقل احتیاج دارد. از طرف دیگر ایران هم بسیار عالقمند بود تا این نقش را به عهـده بگیـرد،   

ود را درمقابـل مخـاطرات احتمـالی    دانست و سعی داشت خ چراکه همواره شوروي و عراق را تهدیدي جدي علیه خود می

بیمه کند. ضرورت تامین امنیت داخلی از طریق سرکوب مخالفان و شور اقتدارطلبانه نظامی شاه، به پذیرش نقشی فعـال  

فـارس را تحـت    شد که ایران منطقه خلـیج  کرد. از سوي دیگر حسن ژاندارم بودن در منطقه باعث می در منطقه کمک می

  کرد که در درجه نخست ایران میلیتاریزه شود. طبیعتاّ چنین نقشی ایجاب می سیطره خود قرار دهد.

  امنیتی -ب) روابط نظامی

رقیب واولویت قایل شدن بـه تـامین امنیـت نظـامی، پیامـدها و آثـار        هاي شاه در دستیابی به قدرت نظامی بی طلبی جاه

ئولیت دفاع از منافع آمریکا توسـط رژیـم   پذیرش مسسازي بر امور داخلی و روابط خارجی ایران برجاي گذاشت.  سرنوشت

ایران، به قدرتمند شدن نخبگان سیاسی و نظامی و تمرکزگرایی رژیم بسیار کمک کرد. سیاسـت امنیتـی شـاه تـا زمـان      

سقوط رژیم ایران را به یک زرادخانه تبدیل کرد. خریدهاي تسلیحاتی ایـران از آمریکـا همـواره در حجـم وسـیعی انجـام       

  ، صورت گرفت. 1350ت که بزرگترین آن در سال گرف می

اعالم شدکارتر بـرخالف   56، سرآغاز مرحله جدید همکاري نظامی دوکشور بود. در فروردین 1355انتخاب کارتر در سال 

اصول انتخاباتی خود درمورد حقوق بشر اعالم کرده بود، تمایل خود را به فروش هواپیماهاي آواکس اعالم داشته است. در 

، پس از تاکید ممحمدرضاشاه دربـاره نفـوذ کمونیسـم در خاورمیانـه و ضـرورت      1356خرین دیدار شاه با کارتر در آبان آ

تقویت ارتش ایران براي جلوگیري از حمله احتمالی کمونیستها قانع کرد، مشروط برآنکه شاه تـالش خـود را بـراي ثابـت     

  نگهداشتن بهاي نفت در اجالس اوپک بکارگیرد. 

در حدود چهل هزار مستشار آمریکایی در ایـران حضـور داشـتند و دخالـت آنهـا در تمـامی امـور ارتـش،          1356ال در س

ژاندارمی، شهربانی و ساواك بیانگر این واقعیت است که آنها دونوع عملکرد و وظیفه اصلی داشتند: یکی حفظ و حراسـت  
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هاي خارجی در ایران و دیگري شـرکت مسـتقیم در    سرمایههاي کافی براي گسترش  از منافع دولت آمریکا و ایجاد زمینه

  سلطه سیاسی بر مردم و اجراي نظم.

  ج) مناسبات اقتصادي ایران و آمریکا

جهـش  » تمدن بزرگ«یابی به  ، با طرح و اجراي اصالحات ارضی و تالش براي دست1342رژیم شاهنشاهی ایران از سال 

یـافتگی جامعـه بـه     اجتماعی آغاز و بر عناصر و عوامل مادي روند توسـعه  نوینی را در راستاي دگرگونی سرشت و ساختار

، با افزایش قیمت نفت و رشد درآمد ایران، وضعیتی بوجود آمد که آمریکـا بـه طـور    50طور ملموس افزود. از ابتداي دهه

ها قراردادهاي  ر این سالروزافزون در مسایل ایران درگیر شد و نقش مهمی را در سیاست و اقتصاد ایران بر عهده گرفت.د

متعدد اقتصادي و صنعتی بین دوکشور امضا شد. حتی پس از رسوایی واترگیت و استعفاي نیکسون و به قـدرت رسـیدن   

هاي کسینجر به ایران که نقش  درتداوم مسافرت فورد، تغییر چندانی در سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران روي نداد.

، بـه  1355اقتصادي دوکشور و سهم بسزایی در نفوذ آمریکا در ایران داشت، در اواسط مـرداد  اصلی را در روابط نظامی و 

ایران سفر کرد که بزرگترین قرارداد منعقده در تاریخ روابط دوکشور امضا شد و ایران به صـورت یکـی از شـرکاي بـزرگ     

یش از پش تحکیم ببخشد و در کنـار تبـدیل   آمریکا درآمد. بدین ترتیب آمریکا توانست سلطه اقتصادي خود را در ایران ب

ترین بازار صادرات براي کاالهاي ساخت آمریکا، توانست دالرهاي حاصل از فـروش نفـت را جـذب اقتصـاد      ایران به بزرگ

  خود کند.

  د) روابط سیاسی ایران و آمریکا

ی و اقتصادي بین دوکشور براسـاس  هاي نظام ، به موازات توسعه همکاري50مناسبات سیاسی ایران و آمریکا از اوایل دهه

هـاي زنجیـره دفـاعی     ، صرفاّ یکی از حلقـه 40، گسترش بیشتري نسبت به قبل داشت. ایران در دهه»حسن تفاهم کامل«

نمایی شاه، بـه صـورت متحـد ممتـاز      ، به دلیل قدرت50رفت، در کالیکه در دهه آمریکا در برابر اردوگاه شرق به شمار می

تیر به عنـوان  3اعالم روز  هاي ابتدایی دهه پنجاه، با عضویت در کمیته کوروش کبیر و  آمریکا در سالایاالت متحد درآمد. 

، کنفرانسی با حضور سـفراي آمریکـا در   49روز ایران، نشان داد که سطح روابط دوکشور تاچه حد پیشرفته است. در سال

نفت منطقه و نقش حساس و تعیین کننـده شـاه و    منطقه خاورمیانه تشکیل شد که در آن از تالش شاه براي حل مساله

  فارس تجلیل و تمجید شد.  ایران در منطقه استرتژیک خلیج
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پس از استعفاي نیکسون به دنبال رسوایی واترگیت، شاه تاحدي از این واقعه نگران بود، درعین حال با توجـه بـه روابـط    

هـاي سیاسـی و    خواهان و قدرتمنـدترین کـانون   وريرسمس و غیررسمی خاندان پهلوي و شخص شاه در راس آن با جمه

رفت تحولی عمیق در روابط دوکشور شکل گیـرد. جرالـد فـورد کـه جانشـین نیکسـون شـد         اقتصادي آمریکا، انتطار نمی

تغییري اساسی در سیاست خارجی امریکا بوجود نیاورد، بخصوص که کسینجر همچنان وزارت خارجه را برعهـده داشـت.   

هاي پیشـرفته و مـدرن در اسـرع     رد هم وارد معامالت تسلیحاتی شد و او هم به شاه اطمینان داد تا سالحشاه با دولت فو

خواهـان، دوره حاکمیـت عمیـق و گسـترده سیاسـی و       وقت دراختیار ایران قرارگیرد. به طورکلی دوره حکومت جمهـوري 

  سینجر در این منطقه استراتژیک بوده است. ک -کردن دکترین نیکسون اقتصادي و نظامی آمریکا در ایران درجهت عملی

آمـده از   در بررسی روابط دوکشور ضروري است که به مهمترین مراکز دیپلماتیک اشاره شود. با مطالعه در اسـناد بدسـت  

هـاي مختلـف بـوده اسـت.      کار مشغول و مرکز مهم فعالیـت  روابط دوکشور، سفارت آمریکا در تهران در مقیاسی وسیع به

  گري بوده است. ماسی آمریکا در اصفهان، تبریز و شیراز هم داراي کنسولشبکه دیپل

جمهوري آمریکا رسـید کـه یـک دوران بالتکلیفـی موقـت در دروابـط        ، کارتر از حزب دموکرات به ریاست1355در سال 

حه بـه کشـورهاي   رویه اسل دوکشور را به دنبال داشت. روي کار آمدن وي با شعارهاي حقوق بشر و مبارزه علیه فروش بی

رو به اردشیر زاهدي سفیر ایـران دسـتور حمایـت از     دیکتاتوري، تغییراتی را در برخورد شاه و سیاست او ایجاد کرد. ازاین

هـا و خـالی    نامیدند. به هرحال رفتار دمـوکرات » مایه ننگ«ها دور نماند و آن را  فورد را داد که این امر از چشم دموکرات

و با آمدن ویلیام سولیوان خالی مانده بود، شاه را بسـیار نگـران کـرد. بنـابراین شـاه       56ا خردادماندن پست سفارت که ت

ها اجازه  ) به دستور شاه رسانه1توان خالصه کرد:  نسبت به این جریان واکنش نشان داد. واکنش ایران را در سه محور می

) در زمانیکه شاه زیر فشـار شـدید   2شدت انتقاد کنند. یافتند که با رعایت اصول دیپلماسی از سیاست خارجی آمریکا به 

هاي دموکراتیـک   مآبانه کرده و خود را با ارزش سیاست حقوق بشر کارتر بود، سعی کرد روشهاي خود را به اصطالح لیبرال

اسـتفاده  ) مهمترین و موثرترین اقدام شاه که به بحـران موقـت روابـط دوکشـورپایان داد،     3خواهانه تطبیق دهد.  و آزادي

حکومت ایران از دوستان زیاد خود در کنگره آمریکا بود که توانست حکومت جدید آمریکا را به موضعی دفاعی سوق دهد. 

دوساله وي تا پیروزي انقالب اسالمی به خـوبی مشـهود بـود.      جمهوري بنابراین برخوردهاي دوگانه کارتر در مدت ریاست

  شاه را دعوت به اصالح حکومت دیکتاتوري خود کرد.  دراین زمان ونس، وزیر خارجه آمریکا هم

پس از این جریان هویدا پس از حدود دوازده سال برکنار و آموزگار که جز نخبگان طرفدار آمریکا بـود، جانشـین او شـد.    

کند. داشت را براي اجراي فضاي باز سیاسی ایفا 40کرد وي بتواندنقش را که دکتر امینی در سال  محمدرضاشاه گمان می
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اي بودن نهضت و قاطعیت رهبـري کـامالّ متفـاوت     اما اوضاع انقالبی این دودوره به لحاظ شرایط سیاسی، اقتصادي، توده

شد. درایـن سـفر در    ، شاه باردیگر به آمریکا سفر کرد که دوازدهمین و آخرین سفر رسمی او محسوب می56بود. در آبان 

شد. در این زمان شاه ازاینکه توانسته بود با کارتر رابطـه   م پهلوي شنیده میکاخ سفید فریاد هزاران دانشجوي مخالف رژی

آور این بود کـه در   دوستانه برقرار کرده و او را به ادامه ارسال تسلیحات به ایران راضی کند، خوشحال بود. واقعیت شگفت

بـه طـور جـدي از شـاه دربرابـر مـوج       هاي تخت طاووس به لرزه افتاده بود، واشینگتن بـه جـاي اینکـه     روزهایی که پایه

اي بیاندیشد، بیشتر در این فکر بود که چگونه با شاهی که بتدریج قـدرت خـود    ها و جلوگیري از سقوط وي چاره مخالفت

دهد معامله کند. اما درنهایت کارتر مجبور شد با وجود همه شعارهاي انتخاباتی حقوق بشـر خـود، از شـاه     را از دست می

شـهریور  17عام مردم در  داد. کارتر پس از قتل حتی در اوج نهضت انقالبی هم شاه را مورد تایید قرار می حمایت کند. وي

هاي رسمی حکومت اروپـایی   گیري و آشکارشدن ناتوانی حکومت نظامی ازهاري در مهار نهضت انقالبی و همچنین موضع

گیـري   صوصـاّ بـروز اختالفـات در محافـل تصـمیم     قید و شرط شاه دست کشید. مخ در حمایت از نهضت، از پشتیبانی بی

آمریکا هم بسیار موثر بود. انتشار پیام رسمی مبنی بر عدم حمایت آمریکا از شاه پیامهاي نامطلوبی برجاي گذاشت و شاه 

گیري مقامات آمریکایی هم ضدونقیض بـود. ونـس    به این نتیجه رسید که دیگر مورد حمایت آنها نیست. همچنین موضع

اد ترك ایران توسط شاه را داد تا با ایجاد حکومتی جدید به برقراري نظم در ایران کمک کند ولـی برژینسـکی بـر    پیشنه

بینی درست توسـط مقامـات آمریکـایی امکـان      گفت. درواقع عدم پیش ضرورت کودتاي نظامی و قتل عام مردم سخن می

  گیري را از آنها سلب کرده بود.  تصمیم

توانست به راحتی و درستی درمـورد چگـونگی برخـورد بـا نهضـت انقالبـی        هم سردرگم کرده و نمیاین اختالفات شاه را 

گیري شـخص   کردن پویش تصمیم ناپذیري امام خمینی(ره) در بحرانی تردید سیاست کاریزمایی و آشتی تصمیم بگیرد. بی

مـردم، حضـور رهبـر اقـالب در      اي داشت. همچنین حرکـت تـوده   شاه و نخبگان سیاسی رسمی ایران نقش تعیین کننده

هم رفته از عوامل  مرداد و درنهایت رکود اقتصادي، روي28صحنه و نقش آمریکا در تشدید وابستگی ایران پس از کودتاي 

  شد. تشدیدکننده سردرگمی شاه محسوب می

فاّ اقتصـادي، توجـه   هاي صر خالصه آنکه تاکید بر منافع شخصی، ناآگاهی از حقایق جامعه، دنبال کردن اهداف و سیاست

ناپذیر مانع درك درست شاه و سیاستگذاران  زیاد به تامین نیازهاي اسراییل و تصور موهوم تجاوز روسها به صورت اجتناب

بینانه نسبت به آمریکا شد. از سوي دیگر بروز تعارض بین منـافع ملـی و    ها و اتخاذ سیاست واقع حکومتی ایران از واقعیت

بایسـت   ها عوامل اصلی و مهمی را که در روابط با ایران مـی  ی شرایطی را بوجود آورد که آمریکاییایدئولوژي ضدکمونیست
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چون و  دادند، نادیده گرفتند و نابخردانه منافع خود را در گرو حفظ روابط صمیمانه با شاه و حمایت بی مورد توجه قرارمی

خود را به جاي جامعه و مردم ایران با شخص شاه ومنـافع  ناپذیري پهلوي سرنوشت  دیدیند و با طرح شکست چرا از او می

  او پیوند دادند. 

  روابط ایران با همسایگان و همپیمانان

  ) روابط ایران و جمهوري خلق چین1

المللـی و بـازیگران اصـلی آن قـرار داشـته اسـت.        سیاست ایران در قبال چین همانند شوروي متاثر از ماهیت نظـام بـین  

سیاست ایران از آمریکا را با جمهوري خلق چین چه قبل از شناسایی و چه بعـد آن مشـاهده کـرد.    بخصوص تاثیرپذیري 

بـا عقـد قـرارداد مـودت آغـاز شـد و پـس از آن بـا ایجـاد           1299اولین گام درجهت برقراري روابط دیپلماتیک در سـال  

بط دوکشور بسیار محدود شـد و از سـال   کنسولگري در شانگهاي ادامه یافت. اما پس از آن تا پایان جنگ جهانی دوم روا

، ایران وظیفه حفظ منافع اتباع خود را به سفارت هلند واگذار کرد. به دنبال پیروزي حزب کمونیست چین، ایـران  1320

تفـاوت نبـود. روابـط     هم مانند بسیاري از کشورهاي غربی حاضر به شناسایی دولت جدیـد نشـد. امـا نسـیت بـه آن بـی      

  توان در سه مرحله بررسی کرد. هاي را می دوکشوردر این سال

ناپذیر و جنگ سرد، نگـاه   ، یعنی دوران حاکمیت نظام دوقطبی آشتی40تا  1330هاي  در دوران سال) دوران بدبینی: 1 

نشانده شوروي بود و از شناسایی آن سرباز زد. و پس از درگیـري بـا کـره موضـع      ایران به چین به عنوان یک دولت دست

مـرداد را محکـوم    28کـرد و کودتـاي    از نهضت نفت ایران دفاع می 32تا  1328هاي  تر شد. دولت در سال انهایران خصم

نمود. که پس از کودتا شکاف دو کشور بیشتر شد. چین پیوستن ایران به پیمان بغداد را محکوم کـرد. چـین از سیاسـت    

  موضع مالیمتري داشت.  کرد، ولی نسبت به سیاست داخلی خارجی ایران به شدت انتقاد  می

  تردید در همبستگی -) دوري و نزدیکی2

و در حدود ده سال ادامه داشت گذار از مرحله ناسزا به حالت تمجید بـود. ازعوامـل مـوثر     40این مرحله که از اوایل دهه

هـان بـود.   اي و شناسایی آن توسط کشورهاي مختلف ج یابی چین به سالحهاي هسته این مساله پایان جنگ سرد و دست

زنـی بیشـتري بدسـت آورد. ایـن      حکومت ایران امیدوار بود با نزدیکی به چین در روابطش با آمریکا و شوروي قدرت چانه

زدایی در روابط آمریکا و شوروي قدرت مانور ایران را محدود سازد. تغییر رویه ایـران در دادن   ترس وجود داشت که تشنج

توان مشاهده کرد. اما سیاسـت   لل و تصویب قرارداد خرید کاال را در این زمان میراي متنع به عضویت چین در سازمان م

طـرف ایـران    ، ادامه یافت. تعقیب این سیاست دو علت داشت. از یـک 40تردید و دودلی ایران نسبت یه چین تا پایان دهه
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بـا تـایوان را بـه خـاطر آمریکـا       توانست روابط خود توانست کشور پرجمعیت چین را نادیده بگیرد و ازسوي دیگر نمی نمی

  قربانی روابط خود با چین کمونیسم نماید. 

  ) مرحله همزیستی3

اي را در سیاسـت خـارجی    ، جمهوري خلق چین تغییـرات گسـترده  48تا  1345هاي  پس از گذشت انقالب فرهنگی سال

یل هردو کشور براي کاهش نفوذ اتحـاد  توان نزدیکی این کشور به آمریکا و تما خود اعمال نمود. تحرك اصلی تغییر را می

هـاي دوکشـور تجدیـد مـذاکرات را      شوروي در جهان بود. با روي کار آمدن نیکسون روابط دوکشور بیشتر شد و پایتخـت 

اعالم داشتند. ایران نیز به پیروي از سیاست آمریکا از نزدیکی چین به آمریکا در ایجاد روابط با چین بهتـرین اسـتفاده را   

این زمان اشرف پهلوي به چین سفر کرد و استقرار تدریجی روابط دیپلماتیک بین دوکشور را فراهم نمـود. پـس    نمود. در

ایران، این کشور را به رسمیت شناخت. پس از این روابط دوکشور افزایش یافت و  ئواز اعالن آمادگی مالقات نیکسون با ما

فارس حمایـت کـرد و    ساندند. چین از سیاست ایران در منطقه خلیجدو دولت قراردادهاي متعددي را با یکدیگر به امضا ر

  تقویت نیروهاي نطامی ایران را با توجه به موقعیت منطقه ستود. 

، یعنی در مقطع بسیار مهم و حساس تاریخ سیاسی ایران در دوران مبارزه علیه حکومت پهلوي، 57و  1356هاي  در سال

طح از پکن و تهران دیدار کردند. جالب است که هرچه بـه سـقوط محمدرضاشـاه    هیاتهاي سیاسی دوکشور در باالترین س

تـوان   یابـد. درپایـان مـی    وتخت شاه و گسترش رابطه با ایران افزایش مـی  شویم عالقمندي چینیها به حفظ تاج نزدیک می

ـ 50نتیجه گرفت که انگیزه اصلی حکومت چین براي گسترش روابط خود با ایران دردهه ه منظـور تشـویق و   ، درحقیقت ب

ترغیب ایران به ادمه مبارزه و ضدیت با شوروي در منطقه بوده است. حکومت شاه نیز درصدد بـود تـا از جمهـوري خلـق     

کرد و این حمایت بدون قیـد و   چین به عنوان عاملی درمقابل شوروي استفاده نماید. حک.مت چین نیز ایران حمایت می

  انقالبی مردم ایران همچنان ادامه داشت. شرط از شاه حتی در بحبوحه مبارزات 

  ایران و کشورهاي همسایه عضو سنتو -3

اي به خود گرفت. احساس خطر آمریکـا از   هاي سیاسی و نظامی شکل تازه با پایان یافتن جنگ جهانی دوم ایجاد اتحادیه

فوذ و سیاست مهار شوروي را در اینکه کشورهاي منطقه در دام کمونیسم بیفتند، آن دولت را برآن داشت تا سیاست سدن

منطقه ایجاد کند و زمینه اتحاد کشورهاي منطقه را فراهم کند. پیمان بغداد(سنتو) با مرکزیت ایران، ترکیه و پاکستان بر 

بینانه علل ضرورت این پیمان، عالوه بر تاکید بر منافع آمریکا در خاورمیانه، بایـد نقـش    همین اساس بود. در ارزیابی واقع
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ارب تاریخی و فرهنگ ضدکمونیستی این کشورها را در ایجاد این پیمان ضدروسی درنظر داشت. به عبارتی چون ایـن  تج

  سه کشور داراي فرهنگ مشترك بودند از این پیمام استقبال کرده و سرآغاز جدیدي در تحکیم روابط این سه کشور بود. 

یه ارتباط داشت و البته همیشه بر سر خطـوط مـرزي داراي اخـتالف    االیام با امپراتوري عثمانی و سپس ترک ایران از قدیم

هاي پـس   بودند. در زمان رضاشاه قراردادهاي متعددي براي بهبود بخشیدن با آنها و بخصوص آتاتورك امضا شد. در سال

ترکیـه  هـاي سـلطنت شـاه     هاي دوکشور افزایش یافت. در سال از جنگ جهانی دوم و در چهارچوب پیمان سنتو همکاري

شد. همچنین مساله کردها و تالش  ونقل از اروپا به ایران از راه ترکیه انجام می براي ایران داراي اهمیت بسیاري بود. حمل

کرد که در این مساله با یکدیگر  براي خودمختاري از عوامل مشترك دوکشور بود. به همین دلیل منافع دوکشور اقتضا می

  همکاري کنند. 

هاي دو کشور را تحکیم بخشید. وظیفه کمیتـه نظـامی سـنتو تـامین و      وکشور عضویت در سنتو همکاريدر کنار روابط د

  شد. تحکیم امنیت نظامی کشورهاي منطقه و همکاري در مسایل دفاعی بود که از نمایندگان پنج کشور تشکیل می

هند، روابط ایران با این کشور براسـاس  روابط ایران و پاکستان هم داراي جهات مختلف است. از زمان جدایی پاکستان از 

خانه تاسـیس   حسن همجواري بسیار دوستانه بوده است.حکومت ایران بالفاصله این کشور را به رسمیت شناخت و سفارت

کرد. شاه براي پاکستان چه از لحاظ فرهنگی و چه بابت سیاسی اهمیت خاصی قایل بود. دوکشور داراي روابط فرهنگی و 

عدد در این زمینه بودند. از لحاط سیاسی هم دو کشور روابط مستحکمی داشتند. حکومت ایران همیشـه و  قراردادهاي مت

ها و مشکالت این کشور دریغ نورزیده است. در جنگـی کـه بـین هنـد و      درهر شرایطی از حمایت پاکستان در رفع بحران

گونه کمک ممکن را دراختیار آنها قرارداد. از این  پاکستان بر سر کشمیر بوجود آمد، ایران از پاکستان حمایت کرد و همه

ها این دو کشور در زمینـه روابـط خـارجی کـه در      به بعد با پیوستن ایران و پاکستان به سنتو، همسویی سیاسی حکومت

داد. همگرایـی سیاسـی و    یافت، محور اساسی روابط دوکشور را تشـکیل مـی   پیمانی دوکشور در پیمان سنتو تجلی می هم

  یتی دو کشور در تالش آنها براي تامین امنیت مرزها هم آشکار بود. امن

آمد. پیمان سـنتو کـه در راسـتاي     اي به عمل می روابط بازرگانی دوکشور هم بیشتر در چهارچوب همکاري عمران منطقه

دلیل کشورهاي  زدایی بین آمریکا و شوروي اهمیت خود را از دست داد. به همین هدف ضدروسی بوجود آمده بود با تنش

اي  منطقه خارج از چهارچوب سنتو، با توجه پیوندهاي تاریخی و جغرافیایی به گسترش روابط بازرگانی و تاسیس اتحادیـه 

اقتصادي به همکاري بایکدیگر پرداختنـد. و سـرانجام سـه کشـور ایـران، ترکیـه و پاکسـتان سـازمان همکـاري عمـران           

  شد.  هر شش ماه یکبار جلسات آنها بین سه کشور برگزار میاي(آر.سی.دي) را تاسیس نمودند و  منطقه
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  اي ایران سیاست منطقه -3

در دو دهه اول سلطنت محمدرضاشاه رابطه ایران با جهان عرب مطلوب نبود. در این زمان مهمترین بحران جهـان عـرب   

اي به نفع نهضت ملـی   ازتاب گستردهمربوط به مساله فلسطین بود و ایران در زمان دکترمصدق با قطع رابطه با اسراییل ب

تفـاوتی آنهـا نداشـت و     در جهان عرب داشت و از وي تمجید شد. در عین حال طرفداري از اعراب تغییري در سیاست بی

هـاي   نشـین  حتی برخی به موضع خصمانه خود ادامه دادند. مصر هم به دنبال آرمانهاي مشـترك بـا اعـراب بـود و شـیخ     

فارس، به دنبال خروج نیروهاي انگلیسی، به عهده گرفتن  منطقه خلیج1340کرد. از اواسط دهه  فارس را تشویق می خلیج

هاي اصلی سیاست مستقل ملـی تبـدیل شـده     نقش ژاندارمی منطقه توسط ایران، و افزایش درآمد نفت، به یکی از کانون

ادشاهی سیاست خارجی ایران نسـبت بـه   بود. این سیاست هراسی را در حکومتهاي منطقه ایجاد کرد. تا فروپاشی نظام پ

کشورهاي عربی منطقه عناصري از مصالح امنیتی داخلی و تمـایالت تجاوزکارانـه خـارجی را دارا بـود. تعقیـب همزمـان       

فارس از سوي ایران متاثر از یک سري عوامل ثابت و متغیر تـاریخی و   طلبی و همزیستی نسبت به کشورهاي خلیج توسعه

  وده است. سیاسی و اقتصادي ب

اینکه ایران و کشورهاي عربی منطقه تحت سلطه انگلستان بوده و پس از خروج نیروهـاي انگلیسـی، آمریکـا جـاي آن را     

کـرد.در کنـار عوامـل همبسـتگی، عناصـر       گرفت و از آن متاثر بودند، پیـرو سیاسـت همگرایـی را بـه آنهـا تحمیـل مـی       

الفات تاریخی و مذهبی شیعی و سـنی بـود. عـالوه بـر آن اختالفـات      برانگیز نیز وجود داشت که مهمترین آن اخت تعارض

  مرزي هم بسیار شدت دارد.

هـاي دوکشـور    رابطه ایران و عربستان در ابتداي سلطنت شاه چندان مطلوب نبود و رابطه بین دوکشور تیره بود. کـدورت 

هـا بـا    ) برخـورد غیردوسـتانه سـعودي   2 اي بین دوکشـور،  ) چگونگی تعیین خط فاصل فالت قاره1ناشی از دومساله بود: 

حجاج ایرانی که موقتاّ برطرف شد. اتحادي که بین مصر، سوریه و عراق پس از انقالب در مبارزه با حکومت ایـران بوجـود   

هایی را بـراي   آمده بود و تشدید درگیري بین ناسیونالیسم مثبت شاه و ناسیونالیسم عربی مصر باعث شدند که شاه تالش

فارس به عمل آورد. بدین منظور از پادشاه عربستان براي دیدار از تهران دعوت  هاي خلیج نشین با عربستان و شیخنزدیکی 

  شد. 

اي بین ایران و عربستان، تاسیس اوپک و متاثر بودن شـدید دوکشـور از سیاسـت     از دیگر عوامل همکاري مشترك منطقه

کرد از  الت متحد با واگذاري این سیاست به ایران و عربستان سعی میجهانی آمریکا و پیروي از سیاست دوستونی بود. ایا
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تـوان از عـدم همـاهنگی در مسـاله      بروز هرگونه اختالف بین آنها جلوگیري کند. از موارد اختالف بین دوکشـور هـم مـی   

  فلسطین و کنفرانس اسالمی بود. 

کشور عمدتاّ بخاطر نزدیک شدن تـاریخ خـروج   هاي دو حل سریع اختالف بین ایران و عربستان و هماهنگ شدن سیاست

، 1340نیروهاي انگلیسی از منطقه و فشارهاي آمریکا به ایران و کشورهاي منطقه بود. کسب استقالل کویـت در تیرمـاه   

و وباالخره  1350، تاسیس اتحادیه امارات درسال 1346، اعالم استقالل یمن جنوبی در سال 1350استقالل قطر در سال

، داللت بر اسـتقرار شـرایط جدیـدي در منطقـه داشـت کـه حکومـت ایـران         1349رین از ایران در اردیبهشت جدایی بح

  کرد.   بایست خود را این تحوالت هماهنگ می می

خانـه کـرد. در مـورد     ایران از اولین کشورهایی بود که حکومت کویت را به رسمیت شناخت و اقدام بـه تاسـیس سـفارت   

کـرد و تجهیـزات فراوانـی را دراختیـار آنهـا قـرار        طلبان یمن حمایت مـی  ن همواره از سلطنتهاي داخلی یمن، ایرا جنگ

همچنین ایران براي ثبات سیاسی خود و منطقه دست به سرکوب شورشـیان منطقـه زد. دیـدار شـاه بـا سـلطان        داد. می

ـ  قابوس شاه عمان هم نشان از عالقمندي دوکشور به ایجاد ثبات در منطقه خلیج ود. در زمـان شـورش ظفـار هـم     فارس ب

به نظر فردهالیدي شاه از ارسال نیروي نظـامی بـه عمـان بـراي      ایران کمک بسیاري به عمان در ارسال تجهیزات داشت.

) شاه بارها اعالم کرده بود که تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهـد داد  1کرد:  سرکوب شورشیان ظفار سه هدف را دنبال می

) لزوم تعلیم و تربیت و کسب تجربـه بـراي نیروهـاي نظـامی     2نیت و ثبات منطقه را برهم زند. هاي انقالبی ام که جنبش

تـرین رژیـم منطقـه یعنـی      ) ضربه زدن به رادیکـال 3ایران تا شرایط واقعی جنگ را درك کنند و تعلبمات نظامی ببینند. 

ابل سلطان قابوس هم براي جبران کمکهاي کرد. در مق هاي ظفار حمایت می اي یمن جنوبی که از پارتیزان جمهوري توده

ایران دو اقدام انجام داد: یکی تالش در جهت رفع اختالفات ایران با کشورهاي عربی منطقه برسر جزایـر ابوموسـی، تنـب    

  بزرگ، تنب کوچک و دیگري تفکر در جهت تحقق ایجاد شورایی با حضور تمامی کشورهاي منطقه.   

رمورد اعاده حاکمیت ایران درمورد بحرین روي نداده بود و تنهـا مطبوعـات کشـور هـراز     ، هیچ اقدامی د1320از شهریور 

، اتفاقاتب رخ داد که منجر به دسـتگیري تعـدادي اتبـاع    1335کردند. تا آنکه در سال  چندگاهی را جع به آن صحبت می

اکمیت حقوقی ایران بر این منطقـه  ایرانی مقیم این کشور شد. مقامات ایران نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و ح

را مورد تاییدقرار دادند. سپس هیات دولت طی تقسیمات جدید کشور بحرین را استان چهاردهم ایران اعالم کرد. شاه بـا  

خواست که سوار موج ناسیونالیسم شده و خود را به عنـوان رهبـر جنـبش ملـی ایـران تثبیـت کنـد. امـا          این موضوع می

که بحرین تحت حمایت آنهاست و بر تعهدات خود نسبت به استقالل این منطقـه ادامـه خواهـد داد.     انگلستان اعالم کرد
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این اقدام موجب شد تا کشورهاي عربی هم برضد ایران موضع گرفته و ایران بیش از گذشته درمیـان دول عربـی منـزوي    

  شود. 

، انگلستان اعالم کرد نیروهاي خود را از 1350سال وتاب بحرین فروکش کرده بود. تااینکه در در حدود ده سال بود که تب

فارس خارج خواهد کرد. در این زمام صحبت بحرین و تشکیل فدراسیون امارات همراه با بحرین بود کـه بـا ادعـاي     خلیج

منظور زنی با انگلستان را به  ایران ممکن نبود.طرح مجدد مساله بحرین فرصت مناسبی براي ایران فراهم آورد تا باب چانه

استقرار نیروهاي خود در سه جزیره را باز نماید. با توجه بـه اقـدامات شـاه مشـخص بـود کـه ایـران نسـبت بـه تشـکیل           

فـارس شناسـایی    فدراسیون نظر مثبت خواهد داد به شرط آنکه منافع ایران در بحرین و همچنین در سایر جزایـر خلـیج  

گانه موکول  وفصل ادعاي ایران نسبت به جزایر سه را به چگونگی حلشود. به عبارت دیگر ایران شناسایی فدراسیون عربی 

  کرد.  

پذیرد که سازمان ملل در مورد مردم این منطقه این سازمان تصمیم بگیردو درایـن منطقـه راي گیـري     سرانجام ایران می

بود، با ابتکارات شاه از  شود.درنهایت مجلس شوراي ملی هم به این مساله راي داد و بحرین که همواره جز سرزمین ایران

، استقالل بحرین رسماّ اعالم گردید. درمقابل سه جزیره هم هرچند با اکراه انگلستان، 1350مرداد 24ایران جدا شد و در 

گیري ایـن سـه    هاي مداوم ایران و فشار زیاد به انگلستان، به ایران داده شد. درنتیجه علت بازپس ولی درنهایت با پیگیري

  اعتباري ایران در تسلیم بحرین را جبران نماید.  جنبه سیاسی داشته تا بی جزیره تنها

  جویی دایمی و همزیستی مقطعی مبارزه -) ایران و عراق4

پلتیکی، مسـاله نفـت،   ئـو هاي سلطنت محمدرضاشاه، درمورد مسایل نفـت، مالحظـات ژ   سنخ ماهیت روابط ایران در سال

ه است. با ایجاد نظام دوقطبی، ایران و عراق روابط خود را گسترش دادند، امـا در  مسایل کردها و مواردي از این قبیل بود

  عین حال عراق حاضر به پذیرش تعهدات خود نسبت به اروندرود نبود. 

با پیمان بغداد که با عضویت ایران، عراق، ترکیه و پاکستان تشکیل شد، جنگ سرد به خاورمیانـه کشـیده شـد. در سـال     

و عراق توافقاتی در مورد عالیم مرزي به امضا رسید. هرچند که نتایج چندانی به بار نیـاورد. پـس از آن    ، بین ایران1336

انقالب عراق که منجر به قدرت رسیدن عبدالکریم قاسم شد، تعادل دو کشور را برهم زد و تضادهاي پنهانی آنها را آشکار 

یاست خارجی ایران بسیار موثر بود. این انقالب باعث شد تا و موجب برخوردهاي مرزي بین دوکشور شد که این امر بر س
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ایران در برخورد با برخی کشورها از جمله عراق تجدیدنظر کند. عالوه بر آن، این انقالب باعث گرایش ایران بـه اسـراییل   

  شد. البته مهمترین اثر انقالب عراق را باید نزدیکی هرچه بیشتر ایران به ایاالت متحده دانست. 

رکنار اختالفات مرزي دوکشور، پس از انقالب عراق مسایلی همچون ایجاد پایگاه در بغداد توسط حـزب تـوده و حضـور    د

 1341کرد، بحران دوکشور تشدید شد. اما با کودتا در عراق در سال  بختیار اولین رییس ساواك که علیه ایران فعالیت می

هاي  ج ساله در روابط دوکشور بوجود آمد. در دوران وي و در مالقاتو روي کارآمدن عبدالسالم عارف یک دوره آرامش پن

العرب را به عنوام مهمترین مساله باید دانسـت. ایـن تماسـها هرچنـد کـه       گرفته بین مقامات دو کشور، مساله شط صورت

تعـدد و حضـور   با وجـود مـذاکرات م   1347اعتمادي دو کشور ا تاحدي کم کرد. اما در سال  نتیجه خاصی نداشت، اما بی

هـاي ایـران خواسـت تـا      نمایندگان ایران در عراق، این دولت ادعا کرد که اروندرود جزیی از قلمرو عراق است و از کشـتی 

پرچم خود را پایین آورده که در غیر اینصورت با زور از حضور آنها ممانعت بعمل خواهد آمد. واکنش ایـران قـاطع بـود و    

گیري  قاطع بیانگر آن بود که دولت ایران به اتکا توان  ن مساله را قبول ندارد. این موضعاعالم کرد که طبق اصل تالوگ ای

نظامی خود که مورد حمایت امریکا بود، حاضر به هرگونه رویارویی با عراق بـود. در حالیکـه عـراق تمـایلی بـه درگیـري       

  نداشت. 

گانـه توسـط ایـران،     ید و به دنبال تصرف جزایر سه، تیرگی روابطه دوکشور به منتهی درجه رس52تا  1350هاي  در سال

عراق روابط خود را با ایران قطع کرد. عراق از ایرا به شوراي امنیت شکایت کرد و برخوردهـاي مـرزي افـزایش یافـت. بـا      

رد روسـاي  الملل یکی از مهمترین عوامل موثر بر روابط ایران و عراق بود، دیدار برژنف و جرالد فـو  توجه به اینکه نظام بین

جمهور شوروي وآمریکا در پایان دادن به مسایل ایران و عراق بسیار با اهمیت بود. سـرانجام در کنفـرانس اوپـک کـه در     

انتشار یافت. که » اعالمیه الجزایر«شد مذاکراتی بین شاه و صدام انجام گرفت و اعالمیه مشترکی به نام  الجزیره برگزار می

) طرفین متعهد شـوند  2) دوطرف مرزهاي خود را براساس خط تالوگ تعیین کنند. 1سیدند: درمورد این موارد به توافق ر

گـذاري   ) عالمـت 3در مرزهاي خود کنترل موثري بر قطع هرگونه درخت که جنبه خرابکارانه داشته باشد اعمـال کننـد.   

  انجام شود.  1913نهایی براي مرزها براساس پروتکل 

  ) روابط ایران و اسراییل 5

، زمانیکه اسراییل عضو سازمان ملل شده و پنجاه کشور آن را به رسمیت شناخته بـود، توسـط   1328لت ایران در سال دو

کابینه ساعد تصمیم به شناسایی گرفه شد و این کشور را به صورت دوفاکتو مورد شناسایی قرار داد. این اقدام با واکـنش  

ن دکترمصدق در جریان نهضت ملی نفت، با توجه بـه سیاسـت موازنـه    شدید مردم و روحانیون روبرو شد. با روي کار آمد
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منفی و اعتراضات مردم و مجلس، شناسایی ایران را پس گرفت و قطع این رابطه را به اطـالع مـردم رسـاند. ایـن مسـاله      

داد آغاز شـد و در ابعـاد   مر 28اسراییلیها و انگلیسیها را دربرابر مصدق قرار داد. اما روابط ایران با اسراییل پس از کودتاي 

، ایـران و اسـراییل شـرکتی نفتـی     1344مختلف گسترش یافت. روابط بازرگانی هم بین دودوکشور برقرار بـود. در سـال   

تاسیس کرده و آن را در کانادا به ثبت رسانند. که البته شاه هنیشه منکر فروش نفت به اسـراییل بـوده و مـدعی فـروش     

  ید گفت که ایران بزرگترین فروشنده نفت به اسراییل بود. نفت به کنسرسیوم بود. اما با

ترین شبکه اطالعاتی ایـران بـود و    هاي آمریکا، شوروي و انگلستان فعال سازمان اطالعاتی اسراییل(موساد) پس از سازمان

، ایـالم و  پایگـاه بـرون مـرزي در خوزسـتان     اي داشت. اسراییل در ایران داراي سـه  در تاسیس ساواك نقش تعیین کننده

پرداختنـد. ایـران داراي    هاي جاسوسی در ایران می کردستان بود و با روساي ساواك روابط صمیمانه داشت. که به فعالیت

روابط نظامی با اسراییل بود که در این روابط، ایران به عنوان دالل اسلحه نقـش داشـت و بـه کردهـا و پاکسـتان اسـلحه       

  داد.    تحویل می

وارد مرحله جدیـدي شـده و درنهایـت بـه قطـع کامـل        1356بب شد تا روابط دوکشور از اواخر سال دو واقعه تاریخی س

دیوید و صلح اعراب و اسراییل کـه هرچنـد از نظـر شـاه مثبـت بـود ولـی بـا مخـالف           بیانجامد: یکی داخلی، مساله کمپ

قرار گرفت تـا در روابـط خـود بـا      هاي مذهبی و در راس آن امام خمینی(ره) روبرو شدو د.لت ایران تحت فشار شخصیت

ثباتی کشور  اي بود که در اوج نهضت ضد پادشاهی، ضد آمریکایی مردم، به بی اسراییل تجدیدنظر کند. دیگري بعد منطقه

کمک کرد و ناکارآمدي شاه را به نمایش گذاشت. اسراییلیها با ارزیابی ایران کار شاه را تمام شـده دانسـته و از نظـر آنهـا     

  وکشور تمام شده تلقی شد.رابطه د

  ) ایران و کشورهاي عضو بازار مشترك اروپا6

پس از پایان جنگ جهانی دوم روابط ایران و آلمان با افتتاح نمایندگی نزد شوراي عالی متفقین برقـرار  آلمان فدرال:  -1

گردیـد. ایـران بـه دلیـل     سفارت ایران هم در این کشـور افتتـاح    1328شد. پس از ایجاد جمهوري فدرال آلمان در سال 

نامـه   هاي تجاري ایران درآیـد. پـس از موافقـت    داشتن منابع غنی مورد توجه آلمان بود و به سرعت توانست یکی از طرف

، روابط سیاسی و بازرگانی ایران و آلمان به صورت قابل توجهی  1334هاي اقتصادي و فنی بین دوکشور درسال  همکاري

اي از بحران و سردي شد و مناسبات تجاري بین آنهـا   ، روابط دوکشور وارد مرحله50تا  1346هاي  افزایش یافت. در سال

موقتاّ کاهش چشمگیري یافت. علت آن تظاهرات وسیعی بود که دانشجویان ایرانی بـا حمایـت مـردم آلمـان علیـه شـاه،       
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کشته شد. این اقدامات شاه را دچـار ایـن   برگزار شد، به نحویکه در زمان  دیدار شاه از اپراي برلین یک دانشجوي آلمانی 

تصور کرد که دولت آلمان در این مساله نقش دارد. بدین خاطر سفر خود را نیمه کاره گذاشـت و بـه ایـران بازگشـت. در     

با بازدید صدراعظم آلمان از ایران بحران دو کشور فیصله یافت و مجدد قراردادهاي تجاري و بازرگانی بین دو  1351سال 

منعقد گردید. حالصه آنکه آلمان در بین کشورهاي عضو بازار مشترك داراي مقام خاصـی در مبـادالت بازرگـانی و    کشور 

  تجاري خارجی ایران بوده است. 

هاي آمریکا بـا   جنگ قدرت بین نخبگان سنتی طرفدار انگلستان با نخبگان سیاسی نوپاي طرفدار سیاست ) انگلستان:2

هویدا پایان یافت. پایان یافتن ظاهري این امر ناشی از  توافق کلی بود که بین انگلستان  به قدرت رسیدت منصور و سپس

هایی بروز کـرد،   ، بین ایران و انگلستان تنش40خرداد ایجاد شد. در دهه15و آمریکا برسر تقسیم منافع ایران بعد از قیام 

هـاي بازرگـانی    نحوي که به تدریج بـر میـزان همکـاري   اما هر دودولت تمام توان خود را براي کاهش آن بکار گرفتند، به 

فارس، این کشور با بیشتر شدن مسئولیت ایران  وفنی دوکشور افزوده شد. در این دهه با خروج نیروهاي انگلستان از خلیج

  در منطقه ابراز تمایل کرد.  

انگلسـتان بـراي واگـذاري     ، موضوعات گوناگونی موجب کدورت موقت دو کشور شـد. عـدم آمـادگی   1340در اواخر دهه 

ها دریافـت شـو و انتشـار آن     تسلیحات مورد نیاز در برابر مبادالت نفتی، معامله شکر که در آن رشوه زیادي توسط واسطه

اعتباري مقامات ایرانی شد و در نهایت عدم حضور ملکه انگلستان در جشن تاسیس شاهنشـاهی ایـران از مـوارد     باعث بی

ابط ایران و انگلستان بود. پس از آن از زمان حضور پارسونز به عنـوان سـفیر انگلسـتان در ایـران     بروز موقت بحران در رو

کند که ار اهـداف   روابط دوکشور وارد مرحله تفاهم و همزیستی مجدد گردید. وي در خاطرات خود به این نکته اشاره می

ریت او روابط سیاسی، نظامی و تجاري خـوبی بـین   اصلی وي عادي سازي روابط شاه با دولت او بوده است. در دوران مامو

در تمـام سـطوح در موقعیـت     1356توان نتیجه گرفت ك روابط دوکشور تـا سـال    دودولت برقرار شد. روي هم رفته می

ها اوج نهضت انقالبی مردم ایران روابط دوکشور در زمینه سیاسی روبه سردي گرایید و  خوبی قرار داشته است. اما در سال

  هاي این کشور از مبارزات مردمی ایران بود.  آن بدبینی وزیر خارجه انگلستان و حمایت رسانهعلت 

بسیار خوب بود و پس از دوران کوتاهی سردي در روابط دوکشور، مجدد  1315روابط ایران و فرانسه تا سال ) فرانسه: 3

وقت در الجزیره آن را به رسـمیت شـناخت و   با عذرخواهی فرانسه ازسر گرفته شد. دولت ایران پس از تشکیل حکومت م

پس از انتقال این حکومت به فرانسه در پاریس به تاسیس سفارت اقـدام کـرد. پـس از آن دوکشـور بـه گسـترش روابـط        

هاي پس از کودتا رابطه ایران با فرانسه در مقایسه بـا سـایر کشـورهاي صـنعتی اروپـا در       سیاسی خود پرداختند. در سال
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، فرانسه سعی وافري درجهـت تحکـیم مواضـع    1340قرار داشت. پس از دیدار شاه از فرانسه در شهریور  تري سطح پایین

، عـالوه بـر   40خود در ایران نمود. در این مدت دیدارهاي مقامات دو کشور هم افزایش یافت. فرانسویان تـا اواسـط دهـه   

هـا مهمتـرین    کردنـد. در تمـا ایـن سـال     یت میگذاري ایران هم فعال هاي سرمایه مشارکت نفتی در کنسرسیوم در شرکت

  شد.  ها منعقد می هاي صنعتی بودو اکثر قراردادها در این زمینه ارتباط دوکشور در زمینه تجارت و فعالیت

کـرد سیاسـت    ، حکومت فرانسه ابتدا سیاست دوپهلو اتخاذ کـرد و سـعی مـی   57و  56هاي  در جریان نهضت انقالبی سال

که امام خمینی(ره) از عراق بـه پـاریس رفتنـد     1357ه ایران با شرایط روز هماهنگ کند. از مهر خارجی خود را نسبت ب

ودر نوفل لوشاتو اقامت نمودند ت فرانسه در سیاست خارجی خود تجدیدنظر کرد. حضور رهبـر انقـالب و هجـوم صـدها     

و خبري درآورد. قاطعیـت رهبـر انقـالب و     خبرنگار و مشتاقان مالقات با ایشان، نوفل لوشاتو را به یک مرکز مهم سیاسی

گیري شاه در حل بحران سیاسی، باعـث شـد تـا حکومـت      روز محبوبیت ایشان و آشکار شدن ضعف تصمیم افزایش روزبه

فرانسه از رژیم ایران بتدریج فاصله بگیرد و با ایجاد امکانات بیشتر فعالیت مخالفین شاه بـه حمایـت از آنهـا بپـردازد. در     

لیاقتی شـاه در حـل بحـران سیاسـی تاکیـد       کنندگان بر بی گوادلوپ، رییس جمهور فرانسه بیش از همه شرکتکنفرانس 

  داشت. 

قطـع   1320روابط سیاسی ایران و ایتالیا، همانند سایر کشورهاي اروپایی، به ویژه کشورهاي محور درشـهریور  ) ایتالیا: 4

ن و ایتالیا اعالم جنگ داد. پس از پایان جنگ روابط ایران بـا ایتالیـا   شد. ایران طبق قرادادي که با متفقین داشت، به آلما

مجدد برقرار شد. اولین و مهمترین عهدنامه بین دوکشور پس از جنگ عهدنامه مودت است کـه در سـال    1325در سال 

هـاي بعـد    ردند. در سـال داران ایتالیا در ایران نفوذ ک کم سرمایه به بعد کم 1330، در تهران به امضا رسید. از سال 1329

  هاي فرهنگی بیشتري بین دوکشور منعقد شد.  نامه هاي تجاري و موافقت عهدنامه

، مجـدد  1324روابط سیاسی ایران و بلژیک که به خاطر جنگ جهانی تعطیل شده بود، پس از جنگ از مهـر   ) بلژیک:5

ور برقرار شد. با توجه به اینکه هردو کشور داراي نظام برقرار شد. از آن زمان به بعد قراردادهاي متعدد بازرگانی بین دوکش

هـاي متعـدد    گذاري ها سرمایه پادشاهی بودند عالیق و مشترکات مختلفی بین دربار ایران و بلژیک نمود کرد. در این سال

  هاي مشترکی هم شکل گرفت.  اقتصادي و فنی توسط بلژیک در ایران انجام شد و فعالیت

خارجی ایران با کشورهاي عضو بازار مشترك عمـدتاّ ناشـی از ایـن امـر بـود کـه پـس از کودتـاي          نامتوازن بودن تجارت

مرداد و اعالم سیاست خارجی درهاي باز از طرف حکومت ایران، دیگر کشورها حاضر به تجدید قراردادهـاي بازرگـانی   28

ردات کاالهـاي بازرگـانی بـین ایـران و ایـن      صـادرات و وا  پایاپاي تجارت خارجی داراي توازن بود، از کودتا به بعد نسـبت 

   کشورها به نحو شدیدي به ضرر ایران تعادل خود را از دست داد.



   اریخ دیپلماسی وروابط خارجی ایرانت   »200«
 
 
 

  ی (تألیفی) تستنمونه سؤاالت 

  چه بود؟ 1357تا  1332علی اصلی ناتوانی نظام سیاسی ایران در جذب مشارکت مردم بین سالیهاي  - 1

  فقدان نهادهاي مشارکت قانونی  ) ساخت غیر منعطف و نخبه گراي هیات حاکمه و1

  ) نظام متصلب بین الملل و وجود شرایط قهر و ایدئولوژي شاهنشاهی2

  ) عدم پشتوانه مردمی و فقدان پایگاه توده اي3

  ) وجود سلسله مراتب زنجیره اي دراز قدرت و وجود شاه به عنوان سرحلقه اصلی4

  است خارجی کشور کدام نهاد بود؟طبق قانون اساسی دوران مشروطه ، تدوین کننده سی - 2

  ) نخست وزیر4 ) دربار3 ) قوه مقننه2 ) قوه مجریه1

  مرداد بر چه اساسی استوار بود؟ 28نقش ارتش در سالهاي پس از کودتاي  - 3

     دخالتهاي برون فردي ارتش همچون جنگ ویتنام و ظفار –) نقش ایران به عنوان ژاندارم منطقه 1

  رسیدن به اهداف شاه و بلندپروازي هاي او –ژاندارم منطقه  ) نقش ایران به عنوان2

  رسیدن به اهداف شاه و بلندپروازي هاي او - ) تأثیر ارتش بر قراردادهاي نظامی 3

  دخالتهاي برون فردي ارتش همچون جنگ ویتنام و ظفار - ) تأثیر ارتش بر قراردادهاي نظامی 4

  ن کدام مورد است ؟نقطه عطف و سرنوشت ساز سیاست خارجی ایرا - 4

  ) مستقل ملی4 ) موازنه منفی3 ) ناسیونالیسم مثبت2 ) ائتالف و اتحاد1

  اساس سیاست موازنه منفی دکتر مصدق چه بود؟ - 5

    ) تالش براي بهره گیري از رقابت شوروي و اتفاقشان در جهت تأمین حداکثر منافع1

  د با شرکت نفت) رسیدن به استقالل ایران در زمینه نفت و لغو قرار دا2

  ) بیرون آمدن ایران از شرایط کشور مستعمره و تحت الحمایه3

  ) رهایی ایران از اعمال تمام امور نهاد و مؤسسات برون مرزي در داخل ایران 4

  کدامیک از این موارد مربوط به زمینه خارجی سیاست موازنه منفی است ؟  - 6

  فاع از آن ) اصل ایرانی بودن و ضرورت د2    ) توازن سیاسی1

  دموکراتیک –) ضرورت تأسیس دولت ملی 4  ) اصل پایبندي به ارزشهاي مشروطیت3



   اریخ دیپلماسی وروابط خارجی ایرانت «201»
 
 
 

  کدامیک از این موارد مربوط به زمینه داخلی سیاست موازنه منفی است ؟ - 7

  ) توازن سیاسی2  ) استقالل از قدرت هاي برون مرزي1

  دموکراتیک –ولت ملی ) ضرورت تأسیس د4  ) ممنوعیت واگذاري امتیاز به قدرتهاي خارجی3

  عناصر اساسی سیاست ناسیونالیسم مثبت شاه چه بود؟ - 8

  حفظ منافع ملی  –) مقاومت در برابر تهدید شوروي 1

  امنیت در گرو پیوند با غرب –) مقاومت در برابر تهدید شوروي 2

  ضرورت قراردادهاي جدید با غرب –) تقویت قراردادهاي بازرگانی با شوروي 3

  حفظ منافع ملی  –راردادهاي بازرگانی با شوروي ) تقویت ق4

  رژیم ایران براي اجراي انقالب شاه و مردم کدام سیاست خارجی را الگوي خود قرار داد؟ - 9

  ) سیاست ائتالف و اتحاد 2     ) سیاست ناسیونالیسم مثبت1

  ) سیاست موازنه منفی 4     ) سیاست مستقل ملی3

  سیاست مستقل ملی است ؟ کدامیک از این موارد از عناصر - 10

  ) امنیت در گرو پیوند با غرب 2   ) اتکا به نیروي ماورایی و اسطوره اي داخلی1

  دموکراتیک –) ضرورت تأسیس دولت ملی 4  ) مقاومت در برابر تهدید شوروي2

  علت اصلی در پیش گرفتن سیاست بی طرفی رضاشاه در جنگ و حفظ آن چه بود؟ - 11

  ی در ایران) حضور نیروهاي آلمان1

  ) اتکا به ارتش به ظاهر قوي خود2

  ) ضدیت با شوروي و کمونیسم2

  ) حمایت از آلمان براي بهره برداري به موقع از آن4

  چرا اشتغال نظامی ایران توسط متفقین ، نقطه عطفی در تاریخ ایران محسوب می شود؟ - 12

  ) حضور آمریکا در صحنه سیاسی ایران از این زمان 1

  رآیی ارتش بزرگ و مجهز ایران ) عدم کا2

  ) سقوط حکومت اقتدار گراي رضاشاه 3

  ) تقسیم ایران به مناطق نفوذ شوروي و انگلستان4



   اریخ دیپلماسی وروابط خارجی ایرانت   »202«
 
 
 

  ، ایران و انگلستان و آمریکا را افزود چه بود؟ 1320تحوالتی که زمینه همکاري پس از شهریور بین  - 13
  حضور نیروي آلمانی در ایران به عنوان ستون پنجم –د ) همکاري محمدرضا شاه با متفقین با توجه به اوضاع جدی1

  حضور نیروي آلمانی در ایران به عنوان ستون پنجم - ) ایجاد یک فضاي سیاسی باز و نیمه دموکراتیک 2

  عملکرد اتحاد و شوروي و ایجاد نگرانی ایرانیها و انگلیسی ها  –) ایجاد یک فضاي سیاسی باز و نیمه دموکراتیک3

  عملکرد اتحاد و شوروي و ایجاد نگرانی ایرانیها و انگلیسی ها  - محمدرضاشاه با متفقین با توجه به اوضاع جدید ) همکاري 4

  ، چه هدفی را دنبال می کرد؟1320اعالن جنگ به آلمان توسط ایران پس از اشتغال کشور در شهریور - 14
  خت و تخلیه آن) پایان اشتغال پایت2  ) تصمیم به خروج نیروهاي متفقین از کشور1

  ) شرکت در کنفرانس هاي صلح4    ) حفظ حکومت پهلوي3

  جهت گیري سیاست خارجی ایران در سالهاي جنگ جهانی دوم چه بود؟ - 15
  ) سیاست خارجی موازنه مثبت 2    ) سیاست خارجی قدرت سوم1

  ) سیاست خارجی بی طرفی 4  ) سیاست خارجی اتحاد و ائتالف3

  ش در دوران سلطنت محمدرضا شاه با کدام کشور امضاء شد؟موافقتنامه معروف کنمی - 16
  ) شوروي4  ) انگلستان  3) آمریکا2   ) آلمان1

  کدام مجلس شوراي ملی صحنه اصلی مقابله و برخورد با آرتور میلسپو بود؟ - 17
       ) شانزدهم4  ) پانزدهم3  ) چهاردهم2  ) سیزدهم 1

  شروع جنگ سرد بین آمریکا و شوروي شد؟از نظر یرواندآبراهامیان، کدام جریان موجب  - 18
    ) مسأله آذربایجان1

  ) شکایت ایران از شوروي به سازمان ملل در مورد خروج نیروهاي ارتش سرخ2

  ) مخالفت آمریکائیها با دادن امتیاز به روسها توسط ایران 3

  ) انحالل حزب توده و دستگیري سران آن 4

  به ایران وعدم تخلیه ایران از نیروهاي ارتش سرخ چه بود؟ عوامل مؤثر بر جهت گیري شوروي نسبت - 19
  ) نفت ، آینده ایران به نقش آمریکا در مسائل خاورمیانه1

  ) نفت احزاب هوادار شوروي در ایران ، نقش آمریکا در مسائل خاورمیانه 2

  ) نفت ، آینده ایران ، حکومت هوادار غرب در ایران 3

  ر ایران ، حکومت هوادار غرب در ایران ) نفت ، احزاب هوادار شوروي د4



   اریخ دیپلماسی وروابط خارجی ایرانت «203»
 
 
 

  تأسیس کرد ، از کدام احزاب تشکیل شد؟ 1324کابینه ائتالفی قوام که در خرداد  - 20
  ) حزب توده و حزب اراده ملی 2  ) حزب توده و حزب دموکرات ایران1

  ) حزب توده و حزب ملیون4    ) حزب توده و حزب نیروي سوم3

  ست داخلی کشور پس از رزم آرا به نخست وزیري رسید؟عال با چه هدفی در سیا - 21
  ) عدم اجراي قانون ملی کردن صنعت نفت 2  ) تأمین منافع آمریکا در داخل ایران1

  ) آرام سازي اوضاع کشور با توجه به جو آن دوره4 ) سرکوبی تمام نهادهاي قانونی همچون احزاب3

یاست خارجی آمریکا در قبال ایران پس از جنگ جهانی دوم چه از نظر دکتر ازغندي،  هسته اصلی استراتژي س - 22

  بود؟
  ) تبدیل ایران به یک کشور با ثبات در خاورمیانه2 ) استقالل ایران در برابر نفوذ شوروي1

  ) بازار مطمئن براي فروش تبلیغات و خرید نفت 4   ) ایران به عنوان ژاندارم منطقه3

  ان تشکیل می دادند؟مخالفان حکومت قوام را کدام جری - 23
  مجلس شوراي ملی  –) طرفداران انگلستان 2  دربار –) طرفداران انگلستان 1

  ارتش و دربار –) طرفداران آمریکا 4  ارتش –) طرفداران آمریکا 3

  محسوب می شد؟ 1320کدام یک از موارد زیر شکست هاي فاحش انگلستان در سیاست ایران در دهه - 24
  نخست وزیري مصدق –ران ) حضور آمریکا در ای1

  خروج اجباري نیروهاي انگلستان از خلیج فارس –) حضور آمریکا در ایران 2

  خروج اجباري نیروهاي انگلستان از خلیج فارس –) تصویب قانون ملی کردن صنعت نفت 3

  نخست وزیري مصدق –) تصویب قانونی ملی کردن صنعت نفت 4

  ن و انگلستان تا زمان کودتا از نظر دکتر مصدق چه بود؟علت ادامه بحران نفت در روابط ایرا - 25
  عدم حمایت رژیم ایران از مصدق –) پیروزي ایران در جامع بین المللی و خشم انگلستان از ایران 1

  منافع شرکتهاي نفتی خاورمیانه و ترس از دست دادن آنها  –) پیروزي ایران در جامع بین المللی و خشم انگلستان از ایران 2

منافع شرکتهاي نفتی خاورمیانه و ترس از  - ) انتظار انگلستان بر برقرار شدن اوضاع سابق توسط هواداران این کشور در ایران 3

  دست دادن آنها 

  عدم حمایت رژیم ایران از مصدق –) انتظار انگلستان بر برقرار شدن اوضاع سابق توسط هواداران این کشور در ایران 4



   اریخ دیپلماسی وروابط خارجی ایرانت   »204«
 
 
 

  در روابط ایران و شوروي در سالهاي صدارت دکتر مصدق چه بود؟ موضوعات اساسی - 26

  ادامه تجارت دو کشور  –عدم حمایت حزب توده از مصدق  –موضوع کشتیرانی در دریاي خزر  –) مسأله شیالت 1

  ادامه تجارت بین دو کشور –تعیین حدود مرزي  –موضوع استرداد بدهی هاي شوروي به ایران  –) مسأله شیالت 2

نارضایتی از ملی شدن  –عدم حمایت حزب توده از مصدق  –موضوع استرداد بدهی هاي شوروي به ایران  –مسأله شیالت  )3

  نفت 

  نارضایتی از ملی شدن نفت –تعیین حدود مرزي  –موضوع کشتیرانی در دریاي خزر  –) مسأله شیالت 4

  چه بود؟اولین ثمره اتحاد آمریکا و انگلیس علیه حکومت دکتر مصدق  - 27

  1331اسفند 9) اجراي طرح شبه کودتا در 1

  1332مرداد 25) اجراي کودتا در 2 

  ) حضور ماموران اطالعاتی دوکشور براي ایجاد اغتشاش در ایران3

  1332) ربودن سرتیپ افشارطوس در اردیبهشت 4

  بود؟هدف اصلی آمریکا و انگلستان از اعطاي اعتبارات به دولت ایران پس از کودتا چه  - 28

  ) ایجاد شرایط مناسب براي صادرات خود در بازار رو به توسعه ایران 1

  ) حمایت از دولت کودتا در سرکوبی نیروهاي مخالف و استقرار ثبات2

  ) حل مسأله نفت و از سرگیري فعالیت شرکت نفت3

  ) اعطاي قدرت بیشتر به شاه در جهت افزایش موقعیت در منطقه4

  یان در منطقه ، پیمان عدم تجاوز بین دو دولت ایران و شوروي بسته شد؟با روي دادن کدام جر - 29

  ) کودتاي سوریه4 ) کودتاي عراق3  ) کودتاي مصر2 ) کودتاي افغانستان1

  به نظر دکتر ازغندي آغاز ماه عسل روابط ایران و شوروي همزمان با کدام مسأله داخلی بود؟ - 30

  ) انقالب شاه و ملت 4 1332مرداد  20) کودتاي 3  دق) حکومت دکتر مص2  ) ملی شدن صنعت نفت1

  کندي بود؟ کدامیک از موارد زیر ، از اجزاي سیاست خارجی جان اف - 31

  ) استراتژي انتقام گسترده 2  ) پاسخ انعطاف پذیر1

  ) سیاست حقوق بشر4   ) طرح اتحاد براي پیشرفت3



   اریخ دیپلماسی وروابط خارجی ایرانت «205»
 
 
 

  ور اعمال شد؟اولین بار کاپیتوالسیون در ایران در مورد کدام کش - 32

  ) پرتغال4   ) روسیه3 ) انگستان2 ) هلند1

  باالترین مرحله دست نشاندگی دولت ایران به آمریکا مربوط به کدام مقطع زمانی است ؟ - 33

  1340) سالهاي دهه 2 مرداد 28) پس از کودتاي 1

  1350) سالهاي دهه 4 ) دوران صدارت دکتر امینی3

  خارجی کدام رئیس جمهور آمریکا بود؟ثبیت  بهاي نفت از سیاستهاي  - 34

  ) کارتر4  ) کندي3 ) جانسون2 ) نیکسون1

  همواره موجب نگرانی ایران در مورد روابطش با شوروي چه بود؟ 1350دو موضوعاتی که در دهه  - 35

  گسترش روز افزون روابط شوروي با عراق –) حضور سه جانبه ناوهاي اتحاد شوروي در خلیج فارس 1

  گسترش روز افزون نفوذ شوروي در افغانستان –ه جانبه ناوهاي اتحاد شوروي در خلیج فارس ) حضور س2

  گسترش روز افزون نفوذ شوروي در افغانستان - ) تنش زدایی روابط    شرق و غرب و ترس از فدا شدن ایران3

  وروي با عراقگسترش روز افزون نفوذ ش - ) تنش زدایی روابط    شرق و غرب و ترس از فدا شدن ایران4

  تفکر شوروي در جریان انقالب اسالمی چه بود ؟  - 36

  ) توطئه جدید امپریالیسم2   ) میانجی گري1

  ) فرار شاه 4 ) در پیش گرفتن سیاست صبر و انتظار3

  کارتر از چه زمانی از پشتیبانی بی قید و شرط شاه دست کشید؟ - 37

  1357شهریور  17عه ) پس از واق2  ) پس از واقعه سینما رکس آبادان1

  ) فرار شاه 4  ) عزیمت امام خمینی به فرانسه2

  علل تأسیس پیمان سنتو چه بود؟ - 38

  ضرورت تقویت منطقه پس از خروج نیروهاي انگلستان  –) تأکید بر منافع آمریکا در خاورمیانه 1

  سد نفوذ در برابر شوروي –) تأکید بر منافع آمریکا در خاورمیانه 2

  سد نفوذ در برابر شوروي –مانی براي حفظ ارزشهاي مشترك ) ایجاد پی3

  تقویت منطقه پس از خروج نیروهاي انگلستان  –) ایجاد پیمانی براي حفظ ارزشهاي مشترك 4
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علل تالشهاي شاه براي نزدیکی باعربستان و شیخ نشین هاي خلیج فارس در ده سال پایانی حکومتش چه  - 39

  بود؟

  تشدید درگیري بین ناسیونالیسم مثبت شاه و ناسیونالیسم غربی  –یه و عراق در مبارزیه با ایران ) اتحاد بین مصر ، سور1

  تالش براي افزایش قیمت نفت اوپک –) اتحاد بین مصر ، سوریه و عراق در مبارزیه با ایران 2

  تالش براي افزایش قیمت نفت اوپک –) رخ دادن کودتاهاي متعدد در منطقه 3

  تشدید درگیري بین ناسیونالیسم مثبت شاه و ناسیونالیسم غربی –دتاهاي متعدد در منطقه ) رخ دادن کو4

  منجر شد که روابط ایران و اسرائیل قطع شود؟ 1357و سال  1356کدام وقایع در اواخر سال  - 40

  فت اوپک تالش ایران در افزایش قیمت ن –) مسافرت انور سادات به بیت المقدس  و سپس مذاکرات کمپ دیوید 1

  تالش ایران در افزایش قیمت نفت اوپک  - ) جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل 2

  اوج گیري نهضت انقالبی ایران  –) جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل 3

 اوج گیري نهضت انقالبی ایران  - ) مسافرت انور سادات به بیت المقدس  و سپس مذاکرات کمپ دیوید4
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  لیفیأتستی تسواالت پاسخنامه 

  20) صحیح است.ص1گزینه( -1

گـراي   علت اصلی ناتوانی نظام سیاسی ایران در جذب مشلرکت سیاسی مردم در این سالها، سـاخت غیرمنعطـف و نخبـه   

هیات حاکمه و فقدان نهادهاي مشـارکت قـانونی بـویژه فقـدان احزلـب ناکارآمـد، سـندیکاها و مطبوعـات بـراي انجـام           

  ها بوده است. خواسته کارکردهاي الزم بخصوص بیان و

  25) صحیح است.ص2گزینه( -2

  طبق قانون اساسی مشروطه، قوه مقننه تدوین کننده سیاست خارجی کشور بود.

  26) صحیح است.ص4گزینه( -3

) 2هاي استراتژیک و پیمانها و قراردادهاي نظامی و  ) تاثیر آن بر اتحادیه1نقش ارتش در این سالها بر دومحور استوار بود: 

هاي برون مرزي ارتش در جنگ ویتنام و ظفار در حکم ابزاري درجهت مساعدت و کمک یـا تطمیـع یـا اقنـاع یـا       التدخ

  اي.                                                      سرکوب حرکتهاي سیاسی در دوسطح ملی و منطقه

  29) صحیح است.ص3گزینه( -4

  شود. سازي در سیاست خارجی عصر پهلویها محسوب می وشتموازنه منفی به عنوان نقطه عطف و سرن

  

  32) صحیح است.ص1گزینه( -5

نظر از خـودداري از اتحـاد سیاسـی و نظـامی بـا انگلسـتان و شـوروي، درتـالش بـراي           اساس سیاست موازنه منفی صرف

  گیري از رقابت آن دو درجهت تامین حداکثر منافع ایران بود. بهره

  31ص) صحیح است.1گزینه( -6

  الملل و سیاست خارجی موازنه منفی است. توازن سیاسی از اصول بین

  40) صحیح است.ص4گزینه( -7

  دموکراتیک از اصول مربوط به زمینه داخلی سیاست موازنه منفی است. -ضرورت تاسیس دولت ملی
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  44) صحیح است.ص2گزینه( -8

اجرا شد عبارت بود از مقاومت دربرابر تهدیـد   42تا1332هاي دوعنصر اساسی سیاست ناسیونالیسم مثبت شاه که در سال

  شوروي و امنیت در گرو پیوند با غرب.

  50) صحیح است.ص3گزینه( -9

کرد که هم با کشورهاي قدرتمند وارد همزیستی شده و هم  شاه براي اجراي انقالب شاه و مردم باید سیاستی را اتخاذ می

  تقل ملی را مطرح کرد.توان دفاعی خود را باال ببرد. اذا سیاست مس

  51) صحیح است.ص1گزینه( -10

  هاي سیاست مستقل ملی بود. اي از ویژگی اتکا به نیروي ماورایی و اسطوره

    82) صحیح است.ص2گزینه( -11

زرفی در گرو داشتن ارتشـی قـوي اسـت، خطـاب بـه دانشـجویان و        شاه به توصیه سفیر آلمان که معتقد بود سیاست بی

  در دانشگاه افسري و همچنین خطاب به نمایندگان این مساله را گوشزد کرد. فرماندهان نظامی

  98) صحیح است.ص3گزینه( -12

  شود، زیرا اندکی بعد حکومت رضاشاه سقوط کرد. اشغال نظامی ایران نقطه عطفی در تاریخ ایران محسوب می

  104) صحیح است.ص4گزینه( -13

با این دوکشور نقش تعیین کننده داشـت: محمـد رضاشـاه کـه بـه جـاي       ها  دو تحول اساسی در بوجود آمدن همبستگی

پدرش نشست، مجبور بود در سیاست خارجی با متفقین همکاري کند و دیگر آنکه رفتار شـوروي بـر نگرانـی انگلـیس و     

  داشت. افزود و آنها را به واکنش وامی ایران می

  109) صحیح است.ص4گزینه( -14

ان یعنی شرکت در کنفرانسهاي مربوط به صلح را کـه بـراي ایـران بسـیار اهمیـت داشـت       اعالن جنگ به آلمان هدف ایر

  ساخت. برآورده می

  116) صحیح است.ص1گزینه( -15

  هاي جنگ جهانی دوم سیاسخ خارجی قدرت سوم بود. گیري سیاست خارجی ایران در سال جهت
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  121) صحیح است.ص2گزینه( -16

  زمینه نظامی بود با امریکا بود.نامه معروف به کنمیش که در  موافقت

  125) صحیح است.ص2گزینه( -17

  مجلس چهاردهم شوراي ملی صحنه اصلی مقابله و مخالفت با میلسپو بود.

  135) صحیح است.ص3گزینه( -18

  از نظر آبراهیامیان مخالفت آمریکاییها با دادن امتیاز به روسها موجب شروع جنگ سرد بین امریکا و شوروي شد.

  140) صحیح است.ص1زینه(گ -19

گیري شـوروي نسـبت بـه ایـران تـاثیر تعیـین کننـده         سه عامل نفت، آینده و نقش آمریکا در مسایل خاورمیانه بر جهت

  داشتند.

  153) صحیح است.1گزینه( -20

  ایران بود.تالفی قوام عبارت بود از حزب دموکرات ایران که خود تاسیس کرده بود و همراه با حزب توده و حزب ئکابینه ا

  173) صحیح است.ص4گزینه( -21

وزیري رسـید و در تهـران و    آرا به نخست سازي اوضاع کشور بود، پس از رزم حسین عال که هدفش در سیاست داخلی آرام

  خوزستان حکومت نظامی اعالم کرد.

  176) صحیح است.ص2گزینه( -22

لهاي پس از جنگ این بوده است که از ایران یک کشور هسته اصلی استراتژي سیاست خارجی آمریکا درقبال ایران در سا

ثباتی حکومت ایـران راه را بـراي مداخلـه بیشـتر روسـها و       باثبات و نیرومند در خاورمیانه بوجود آورد، چراکه ضعف و بی

  کرد. انگلیسیها و احتماال سازش آنها برسر تقسیم مجدد ایران به زیان آمریکا باز می

  191.ص) صحیح است1گزینه( -23

  دادند. مخالفان وي را طرفداران انگلستان و دربار پهلوي تشکیل می
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  211) صحیح است.ص4گزینه( -24

وزیري مصـدق دومـین شکسـت فـاحش و تعیـین کننـده سیاسـت         پس از تصویب قانون ملی کردن صنعت نفت، نخست

ش خود را درجهـت جلـوگیري از بـه    شد و این درحالی بود که این کشور تمام تال خارجی انگلستان در ایران محسوب می

  قدرت رسیدن مصدق انجام داده بود.

  221) صحیح است.ص3گزینه( -25

هایی که به وطن خود خیانت  علت اصلی رفع نشدن اختالف این بود که دولت انگلستان انتظار داشت تعدادي از شخصیت

را به دلخـواه خـود حـل نمایـد. علـت دیگـر آنکـه        کردند اوضاع سابق را مجدد برقرار کرده و آن دولت بتواند مساله نفت 

  ترسیدند درصورت حل مشکل نفت ایران از دست دهند. منافعی بود که شرکتهاي عظیم نفتی در خاورمیانه می

  224) صحیح است.ص2گزینه( -26

مطـرح  هاي صدارت دکترمصدق و پس از مرگ اسـتالین   درمجموع چهار موضوع اساسی در روابط ایران و شوروي در سال

  هاي شوروي به ایران، تعیین حدود مرزي و ادامه تجارت بین دوکشور. بود، مساله شیالت، موضوع استرداد بدهی

  237) صحیح است.ص1گزینه( -27

بـود کـه    1331اولین ثمره اتحاد انگلیسیها و آمریکاییها علیه حکومت دکترمصدق، اجراي طرح شبه کودتاي نهم اسـفند  

  مصدق تمام شود.  نزدیک بود به قیمت جان

  246) صحیح است.ص1گزینه( -28

هاي آمریکا و انگلیس با دوهدف اعتباراتی را به عنوان کمک مالی دراختیار ایران قرار دادنـد، هـدف اول کمـک بـه      دولت

 سروسامان دادن اوضاع اقتصادي و احتماالّ افزایش قدرت خرید مردم بود و هدف دوم که باید به عنوان هدف اصلی تلقـی 

  شود، ایجاد شرایط و امکانات مناسب براي صادرات خود در بازار روبه توسعه ایران بود.

  262) صحیح است.ص3گزینه( -29

درپی کودتاي عراق، ایران تصمیم گرفت روابط نظامی خود را با آمریکا توسعه دهد که این امر واکنش شدید شوروي را به 

ه هیاتی را براي امضاي قرارداد عدم تجاوز و مدت را بـه تهـران فرسـتادکه    همراه داشت. این دولت سرانجام پس از چندما

  مورد موافقت ایران قرار گرفت.
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  266) صحیح است.ص4گزینه( -30

و جریان انقالب شاه و ملت، روابط ایران و شوروي جاي خود را به تفاهم داد. یعنی درست در زمـانی  40هاي دهه  در سال

  ید مردم به تحکیم دیکتاتوري خود پرداخته بود، ماه عسل روابط ایران و شوروي آغاز شد.که رژیم ایران با سرکوبی شد

  279) صحیح است.ص1گزینه( -31

درپی بحرانهـاي سیاسـی و    جمهور حزب دموکرات زمانی که وارد کاخ سفید شد، با عنایت به بروز پی کندي، رییس اف جان

  پذیر مطرح کرد. با عنوان پاسخ انعطاف اجتماعی کشورهاي جهان سوم، استراتژي جدیدي را

  285) صحیح است.ص3گزینه( -32

  به روسیه واگذار شد. 28تا 1826کاپیتوالسیون امتیازي بود که اولین بار پس از شکست ایران در سالهاي 

  310) صحیح است.ص2گزینه( -33

توان بـه ایـن نتیجـه     ردادهاي جدید نفتی میاز تالشهاي ایران در راستاي دستیابی به منابع ارزي بیشتر از طریق عقد قرا

  نشاندگی دست یافته بود.  به باالترین مرحله دست 40رسید که دولت ایران در دهه

  316) صحیح است.ص4گزینه( -34

  هاي اقتصادي خود قرار داد. حکومت کارتر تثبیت بهاي نفت را در راس برنامه

  319) صحیح است.ص1گزینه( -35

فارس و اقیانوس هند بود و دیگري گسـترش روزافـزون روابـط شـوروي و      ناوگان شوروي در خلیجکی حضور همه جانبه ی

  اي با ایران داشت. عراق که روابط خصمانه

  327) صحیح است.ص3گزینه( -36

ثباتی سیاسی ناشی از حرکتهاي انقالبی مردم، روابط اقتصادي و صـنعتی   به دلیل بی1357تا پاییز 1356از نیمه دوم سال

ثباتی موجـود بـود ادامـه یافـت ولـی بـه لحـاظ         ران با همسایه شمالی با فراز و نشیب و کاهش تدریجی که متاثر از بیای

  سیاسی و دیپلماتیک، مشی رسمی دولت شوروي پیروي از سیاست صبر و انتظار بود.
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  362) صحیح است.ص2گزینه( -37

و آشکارشدن ناتوانی حکومت نظـامی ازهـاري    1357یور شهر17کارتر پس از قتل عام مردم به دست نیروهاي نظامی در 

هـاي رسـمی حکومتهـاي اروپـایی در حمایـت از نهضـت، از پشـتیبانی         گیـري  در مهار نهضت انقالبی و همچنین موضـع 

  قیدوشرط شاه دست کشید. بی

  375) صحیح است.ص2گزینه( -38

ید تنها بر منافع و سیاست آمریکا درخاورمیانه کـافی  بینانه علل ضرورت تاسیس پیمان همکاري سنتو، تاک در ارزیابی واقع

  باشد، بلکه باید نقش تجارب این کشورها درایجاد پیمان ضدروسی را نیز باید درنظر داشت.  نمی

  386) صحیح است.ص1گزینه( -39

درگیـري بـین    اتحادي که بین مصر، سوریه و عراق پس از انقالب در مبارزه با حکومت ایران به وجودآمده بـود و تشـدید  

فارس به عمـل   هاي خلیج نشین هایی را براي نزدیکی با عربستان و شیخ ناسیونالیسم عربی مصر باعث شدند که شاه تالش

  آورد.

    418) صحیح است.ص4گزینه( -40

روابط ایران و اسـراییل وارد مرحلـه جدیـدي     1356اي سبب شد که از اواخر سال  دو واقعه، یکی داخلی و دیگري منطقه

گیري نهضـت   دیوید و اوج شود و درنهایت به قطع کامل روابط بینجامد. مسافرت انورسادات به مصر و آغاز مذاکرات کمپ

  انقالبی مردم ایران باعث قطع روابط دو کشور شد.
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  در دوران پهلوي سیاست خارجی ایران

  ایران در فاصله دو جنگ  

دو رویداد بسیار مهم بود که در اوایل قرن  1918شکست آلمان در نوامبر و  1917انقالب بلشویکی روسیه در اکتبر 

بیستم چهره جهان را دگرگون کرد. در این جنگ عالوه بر انگلستان و فرانسه، دولت تازه نفس آمریکا هم به آنها افزوده 

کشورهاي آسیا و خاورمیانه  اش به اوج قدرت رسید. درمیان شد. در این میان انگلستان برنده واقعی بود که امپراتوري

تحت سلطه و نفوذ انحصاري بریتانیا، ایران هم قرار داشت که در آن دوران تحت اشغال قواي روسیه و عثمانی و انگلستان 

  قرار گرفت و صدمات زیادي هم به آن وارد شد. 

ه فرانسه کرد که با مخالفت ، به امید جبران خسارت هیاتی را روان1919هنگام برگزاري کنفرانس صلح ورساي در سال 

طرف بوده و در جنگ شرکت نداشته است. اما علت  انگلستان روبرو شد و علت آن این بود که ایران به طور رسمی بی

الحمایه انگلستان درآود و تا قبل از تصویب  الدوله با کاکس بود که ایران را به صورت تحت اصلی آن، قرارداد محرمانه وثوق

پرستان ایرانی را برانگیخت. در  نگلستان شروع به اجراي آن کرد. خبر انتشار آن خشم ملیون و میهنآن توسط مجلس ا

الدوله. دول فرانسه و آمریکا که  اهللا فیروز و شاهزاده صارم الدوله، نصرت این مذاکرات سه وزیر ایرانی شرکت داشتند، وثوق

بداري از ایران پرداختند. این امر همراه با اعتراضات ملیون، بنیان طلبانه انگلستان ناراضی بودند به جان از اقدامات جاه

قراداد را سست کرد. مهمتر از همه پیاده شدن واحدهاي دریایی ارتش سرخ در بندر انزلی بود که تیر خالص را به 

  الم کردند. با میرزاکوچک خان، تاسیس جمهوري شوروي سوسیالیستی گیالن را اعئتالف قرارداد زد. ارتش سرخ با ا

طرفی مشهور بود و یک  الدوله استعفا داد و مشیرالدوله پیرنیا به جاي وي منصوب شد. وي به بی در چنین شرایطی وثوق

دولت وحدت ملی را تاسیس کرد. پیرنیا با شوروي وارد مذاکره  شد و قرار براین شد که دولت شوروي متعهد شود که از 

فغانستان دست بردارد و تمامیت ارضی ایران را به رسمیت شناسد، انگلیسیها از تقویت تبلیغات ضدکمونیستی در ایران و ا

  عناصر ضدانقالب در قفقاز خودداري کند، نیروهاي دوکشور خاك ایران را ترك نمایند.

ي را انگلیسیها که مشاهده کردند فرصت زیادي درپیش ندارند ابتدا کوشیدند تا با وارد ساختن فشار به مشیرالدوله و

هاي خود را قطع کردند.  وادارسازند تا لشکر قزاق را به آنها تحویل دهد که وي زیربار نرفت و انگلیسیها هم کمک

درنتیجه مشیرالدوله مجبور به استعفا شد و سردار منصور معروف به سردار رشتی به جاي او منصوب شد. وي نیز یک 

  سردار همایون منصوب کرد.  افسر ایرانی را براي فرماندهی لشکر قزاق به نام
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  1299مقدمات کودتاي سوم اسفند 

خواستار جلوگیري از نفوذ کمونیسم به مناطق تحت نفوذ خود » کمربند بهداشتی«انگلستان با ایجاد سد نفوذي به نام 

شد. درواقع با الدوله هم در همین راستا بود که با مخالفت شدید داخلی روبرو و اجراي آن غیرممکن  بود. قرارداد وثوق

استعفاي وثوق، کنترل اوضاع ایران ازدست انگلیسیها خارج شده و از تحوالت اوضاع کشور ناراضی بودند و بابت اوضاع 

منطقه به خصوص اعالن جنگ کنگره ملل شرق احساس خطر کردند. دراین زمان دولت انگلستان اعالم کرد که چون 

  پرداخت مساعده معذور است و قصد خروج نیروهاي خود را دارد. لشکر قزاق به انگلیس تحویل داده نشده از 

نشینی کردند به حومه  در اواخر دي ماه بخشی از نیروهاي قزاق که به علت نرسیدن اسلحه و مهمات از جبهه گیالن عقب

لدین طباطبایی به قزوین رسیدند. در آنجا مذاکراتی بین ژنرال آیرونساید فرمانده انگلیسی با رضاخان میرپنج و سیدضیاا

عمل آمد که اثرت مهمی در ایران به جاي گذاشت. قرار شد که انگلیسیها قواي قزاق را مسلح و براي کئدتا به تهران 

فرستاده، درمقابل هنگام عبور نیروهاي انگلیسی را مورد حمله قرار نداده و همچنین پس از کودتا از برانداختن سلطنت 

  خودداري کند.

ر باعث هراس احمدشاه شد و سردار همایون را مامور مذاکره با قزاقها کرد. اما رضاخان نپذیرفت و در شب انتشار این خب

وارد تهران شده و با تصرف اماکن دولتی کایبنه سپهدار را ساقط کرد. احد شاه که دربرابر عمل انجام  1299سوم اسفند 

ضا کند و سردار سپه هم به ریاست لشکر قزاق منصوب شد. وزیري سیدضیا را ام شده قرارگرفت، ناچار شد فرمان نخست

با این اقدام انگلیسیها توانستند از طریق کودتا منظور خود را که حفظ ایران تحت سلطه و نفوذشان بود عملی سازند. 

دردست سیدضیا هم دست به اقدامات شدیدي زد و بیشتر رجال و سیاستمدارانی را که از ابتداي مشروطه زمام امور را 

هم آخرین سربازان انگلیسی ایران را ترك کردند و به دنبال آن 1300اردیبهشت  25داشتند را به زندان افکند. در 

اما شورویها نه تنها اقدامی در تخلیه  مستشاران نظامی و مالی انگلستان نیز از ایران رفتند و پلیس جنوب منحل گردید.

بندرانزلی پیاده کردند. این اقدام منجر به اعتراض شدید ایران شد و سرانجام در  بلکه مجدد نیرو در گیالن انجام ندادند،

مهر هم با ورود پیروزمندانه سردارسپه به رشت به عمر جمهوري 23خاك ایران را ترك کردند. در  1300شهریور17تاریخ 

  سوسیالیستی گیالن خاتمه داده شد. 
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  عهدنامه مودت ایران و شوروي

هاي  رفت و علت آن شکی بود که آنها به نقشه لممالک نماینده ایران و مقامات شوروي به کندي پیش میمذاکرات مشاورا

به توافق رسیده و عهئنامه مودت بین 1299اسفند 7انگلستان درمورد ایران داشتند. سرانجام پس از پنج ماه مذاکره در 

نظر کرد. درمقابل  ره تزارها از ایران گرفته بود صرفدوطرف منعقد شد که به موجب آن شوروي از کلیه حقوقی که در دو

پایگاه «ایران متعهد شد که امتیازاتی را که شورویها به ایران واگذار کردند به دولت ثالثی ندهد. بنابراین قضاوت درباره 

رداده است با یا اینکه واقعاّ دولت ثالثی سرحدات شوروي را درموقع معینی مورد تهدید قرا» عملیات نظامی ضدروسیه

خود شورویها بود و حق داشتند هروقت اراده کنند به هربهانه جزیی به خاك ایران وارد شوند. این قرارداد منحصر به فرد 

  سپرد مدت هم نداشت. که کلید خانه ایران را به دست بیگانگان می

  تالش ایران در واگذاري امتیاز نفت شمال

  به آمریکاییها

سقوط کرد و جاي خود را به  1300خرداد 3مشهور است در اثر تندرویهایخود در » ابینه سیاهک«حکومت سیدضیا که به 

با ادغام دیویزیون 1300آبان 26السلطنه داد. از این تاریخ رضاخان به فردي قوي در سیاست ایران تبدیل شد. وي در  قوام

تش را به وجود آورد. ارتش مزبور هم فقط خود را قزاق، ژاندارمري دولتی، برگارد مرکزي و سایر قواي پراکنده نظامی ار

  دانستند.  دربرابر رضاخان مسئول می

السلطنه به منظور بهبود  تشکیل شد، قوام 1300وقتی در دوره مجلس چهارم که پس از یک فترت شش ساله در اول تیر 

اي را با شرکتی  ت محرمانهوضع خراب کشور تصمیم به اعطاي امتیاز شمال به یک کشور خارجی افتاد. وي مذاکرا

آمریکایی انجام داد و با قراردادي امتیاز آن را به مدت پنجاه سال واگذار کرد و به سرعت توسط مجلس تصویب شد. با 

انتشار خبر تصویب قرارداد دو دولت همسایه به شدت اعتراض کردند. شورویها معترض بودند که این امتیاز اوالّ 

به نظر آنها ممکن نیست و ثانیاّ امتیاز مزبور را وثوق به یک تبعه روس واگذار کرده بود.  درسرحدات آنان بدون توجه

انداخت، اعالم کرد که اجازه عبور براي حمل را به  ازسوي دیگر این امتیاز که انحصار نفت را براي انگلستان به خطر می

هیچ نوع وامی به ایران داده نشود. پس از آن  نفت شمال نخواهد داد. همچنین به بانک شاهنشاهی دستور داده شد تا

  شرکت اویل آمریکایی هم خود را کنار کشید. 
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درهمین حال قوام با توجه به خاطره خوش ار حضور شوستر، تصمیم گرفت از مستشاران آمریکایی براي بهبود اوضاع 

دیگر به نام دکترمیلسپو به ایران آمد و  مالی استفاده نماید. وي مجدد از شوستر دعوت کرد، اما وي نپذیرفت و کارشناس

با اختیارات وسیع و به عنوان رییس کل مالیه شروع بکار کرد. پس از آن به توصیه وي تعدادي از مهندسین آمریکایی 

تري با آمریکا به عنوان نیروي  کوشید مناسبات نزدیک آهن به ایران آمدند. این اقدامات که ایران می هم براي احداث راه

اي به  وم در برابر روس و انگلیس داشته باشد، باعث نارضایتی لردکرزن شد. به همین جهت وزیرمختار انگلیس در نامهس

دانستند که ایران  هاي وعوقه دولت ایران به دولت انگلستان شد، حال آنکه می ي بدهی دولت ایران خواستار پرداخت کلیه

الممالک مامور تشکیل کابینه  بر قوام باعث شد تا وي استعفا داده و مستوفیاي را در خزانه ندارد. فشارهاي وارد  بودجه

  گردد. 

  وزیر سردارسپه: نخست

، احمدشاه که از تحریکات رضاخان خسته شده بود به اروپا سفر کرد تا شاید در غیاب او مجلس 1300بهمن 4در 

وتختش یاري بخواهد. اما فرانسویان در موقعیت  تاجسردارسپه را برکنار سازد. وي تصمیم گرفت تا از فرانسه براي حفظ 

مناسبی نبودند و شاه ایران مایوسانه بازگشت. سفر دوم احمدشاه مصادف با  سومین کابینه مشیرالدوله پیرنیا بود. وي 

و نیز در زاده را به مسکو براي عقد قرارداد بازرگانی فرستاد که ا درصدد بهبود روابط با شوروي بود و بدین منظور تقی

خواست در امور تجاري خود آزاد باشد درعین  ماموریت خود ناموفق بود. علت این شکست ابن بود که دولت شوروي می

وزیر شد، قدرت رضاخان  خواست امتیاز مشابهی را به ایران بدهد. در مدت کوتاهی که مشیرالدوله مجدد نخست حال نمی

ت او افتاد و گروهی از نمایندگان مجلس هم طرفدار او شدند. این امر افزون گردید و کلیه مراکز حساس کشور به دس

  استعفاي مشیرالدوله و آماده شدن زمینه زمامداري سردارسپه را فراهم کرد. 

در این زمان در ترکیه هم انقالبی رخ داد و کمال آتاتورك توانست نیروهاي بیگانه را اخراج کرده و مجلس کبیر ترکیه را 

سپس وحیدالدي نآخرین شاه عثمانی را خلع و تاسیس جمهوري ترکیه را اعالم نمود. این حوادث تاثیر تشکیل دهد. 

وزیري سردارسپه را صادر و خود به اروپا رفت و امور سلطنت را به  مستقیمی در ایران داشت. احمدشاه فرمان نخست

  برادرش محمدحسن میرزا واگذار نمود. 

کلیه امور لشکري و کشوري را قبضه کرده بود به پیروي از ترکها به فکر الغاي سلطنت  اش که وزیري وي در دوران نخست

اي از  تظاهرات وسیعی به نفع استقرار جمهوري برپا شد. ولی چون عده1302و تاسیس جمهوري افتاد. در زمستان 
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به این فکر افتاد که قاجاریه را روحانیون و رجال با آن مخالفت کردند، سردارسپه از فکر آن منصرف شد. از همان زمان 

 خلع و مقام سلطنت موروثی را براي خود احراز نماید. 

  سردارسپه: پادشاه

نگریست، به محض تشکیل دولت سردارسپه  دولت شوروي که تا این زمان نسبت به هیات حاکمه ایران با بدگمانی می

ایست که از میان وده مردم  د که سردارسپه مرد خودساختهرویه خود را تغییر داد و از در دوستی درآمد. آنها معتقد بودن

الوداد بسته شد و شوروي متعهد شد که محدودیت  برخواسته است.  پس از آن هم بین دو دولت قرارداد دولت کاملۀ

هم داده  صورت همان امتیازاتی که به انگلیسیها داده شده بود به روسها ترانزیتی براي کاالهاي ایرانی ایجاد نکند. بدین

  شد. 

پس از این قرارداد و با توجه به تحکیم موقعیت سردارسپه، وي تصمیم به سرکوب شیخ خزعل گرفت. وزیرمختار 

انگلستان مدتی به عنوان میانجی مانع این اقدام شد، اما با مشاهده تغییرناپذیري تصمیم رضاخان، اعالم کرد که شیخ 

ند که سیاست انگلیسیها وجود یک دولت مقتدر درایران بود از حمایت خزعل مورد حمایت دولت انگلستان است. هرچ

  ظاهري شیخ خزعل دست برداشته و سردار سپه هم خوزستان را تصرف کرد. 

با  1304، مجلس شوراي ملی مقام کل قوا را از احمدشاه سلب و به سردارسپه تفویض کرد و در آبان 1303بهمن25در 

قبل به عمل آمده بود، خلع سلسله قاجاریه را تصویب و حکومت موقتی را به رضاخان  هایی که از چند ماه سازي صحنه

سپرد. انگلستان اولین دولتی بود که حکومت موقت ایران را به رسمیت شناخت مشروط برآنکه کلیه تعهدات موجود را 

یزه نظامیان و در محیط ترس محترم شمرده و در حفظ و تثبت اوضاع ایران تالش نماید. مجلس موسسان که به زور سرن

ضمن تغییر چنداصل از متمم قانون اساسی پادشاهی را به رضاخان تفویض 1303آذر 21و ارعاب تشکیل شده بود، در

  به نام رضاشاه پهلوي تاجگذاري کرد.  1305اردیبهشت 4کرد و وي در 

گیرنده شخص  ترین مقام تصمیم الیسلطنت رضاشاه موجب گردید تا نقش دولت و مجلس به حداقل کاهش یابد، زیرا ع

اي مامور تشکیل کابینه نشد و این مقام به مدت شش سال به  وزیر برجسته شاه بود. دراین مدت هیچ نخست

 -داور - مخبرالسلطنه هدایت تفویض شد. دراین دوره سیاست داخلی و خارجی کشور را عمالّ گروه ثالثه تیمورتاش

کردند. پس از فروپاشی این گروه افراد ضعیفی مانند جم، متین دفتري، منصور به  می الدوله به نام رضاشاه اداره نصرت

 1304وزیري گماشته شدند. دراین میان فروغی موقعیت خاصی داشت، او سه بار انتخاب شد. بار اول در سال نخست
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و تغییر سلطنت را عملی  ترتیب تشکیل موسسان فرمایشی و سپس تاجگذاري رضاشاه را داد و بار سوم استعفاي رضاشاه

  ساخت. مجلس شوراي ملی هم از دوره هفتم به بعد بکلی دراختیار برگزیدگان شاه قرار گرفت. 

  

  اي از امیتازات بیگانگان لغوپاره

انگلیسیها که خیالشان بابت ایجاد یک حکومت قوي ضدکمونیست راحت شده بود با لغو بعضی امتیازات موافقت کرده تا 

) خاتمه دادن به کار بیگانگان حاضر در 3) الغاي کاپیتوالسیون، 2) پلیس جنوب، 1افزوده شود:  بر وجهه آنها

هاي منعقده در قرن نوزدهم که استقالل ایران را  ) لغو کلیه عهدنامه4دستگاههاي دولتی ازجمله مستشاران بلژیکی، 

  ) سلب حق انحصاري اسکناس از بانک شاهنشاهی.5کرد،  محدود می

  تالفات با شورويرفع اخ

در آغاز سلطنت رضاشاه هرچند که روابط ایران وشوروي به ظاهر دوستانه بود، ولی هنوز مساله بازرگانی و ترانزیت 

و نیز مساله شیالت بحرخزر حل نشده بود و بندر انزلی هم دراختیار روسها قرار داشت. یکی از  کاالهاي ایرانی

رضاشاه روابط با روسیه بود. روابط رضاشاه با روسیه داراي دوجنبه بود: فراهم ترین مسایل سیاست خارجی دوره  پیچیده

هاي روسیه براي ورود مجدد به صحنه سیاسی ایران با  کردن زمینه رهایی اقتصادي و سیاسی، و مقاموت دربرابر تالش

  لباس مبدل کمونیستی. 

اسفند وابستگی سنتی شمال ایران به بازارهاي شوروي مهمترین مساله روابط بازرگانی دوکشور بود. پس از کودتاي سوم 

هاي کوتاه مدت نظم و ترتیبی  نامه کوشید با انعقاد موافقت افزیش یافت. رضاشاه براي ایجاد استقالل اقتصادي از یکسو می

این مدت در امور بازرگانی دو کشور بدهد، و از سوي دیگر شرایط داخلی را براي استقالل اقتصادي فراهم سازد. در 

السابق دردست روسها قرارداشت. به  نامه بازرگانی مختلفی بین دوکشور امضا شد. با این حال هنوز شیالت کمافی موافقت

محض خاتمه امتیاز، دولت ایران رسماّ الغاي آن را اعالم نمود که دولت شوروي نپذیرفت. موضوع به حکمیت ارجاع داده 

ال دیگر آن را تمدید کرد که مجلس آن را تصویب نکرد و درنتیجه روابط دوکشور وزیر وقت پانزده س شد و فروغی نخست

تیره شد. دراین زمان روابط شوروي و انگلستان هم قطه گردید و شورویها زمانی که دیدند دستشان از اعتبارات انگلیسی 

ن وشوروي و به ریاست یک کوتاه شده، به ایران روي خوش نشان داده و قرار شد یک شرکت مختلط شیالت بین ایرا

و زمان دکترمصدق بود که وي نیز آن را  1331سال ادامه داشته باشد. پایان این قرارداد سال 25ایرانی تشکیل شده و تا 

  تمدید نکرد و شیالت ملی شد. 
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ده و با این دراین زمان شوروي قرارداد عدم تجاوز با ترکیه م افغانستان منعقد کرد و رضاشاه هم از فرصت استفاده کر

طرفی، عدم  خواست اصل عدم مداخله را مستحکم کند. مهمترین مفاد این قرارداد چنین بود: عدم تجاوز و بی قرارداد می

 1310کردند. از سال  هاي هود در ایران استفاده می مداخله در امور یکدیگر. هرچند که روسها از هر فرصتی براي فعالیت

هم  1314ت رفتار رضاشاه با کمونیستها و سرکوب آنها روبه سردي گذاشت.  در سال به بعد هم روابط دوکشور به عل

هم پنجاه و سه نفر از اعضاي یک شبکه کمونیستی  1316مجله دنیا که تنها نشریه کمونیستها بود توقیف شد. در سل 

  را تشکیل دادند. بازداشت شدند که رهب آنها تقی آرانی بود که در زندان درگذشت و بقیه اعضا حزب توده 

  لغو امتیاز دارسی و اختالف با انگلستان

با اعالم کاهش سهم سود ایران توسط شرکت نفت ایران و انگلیس رضاشاه با عصبانیت امتیازنامه دارسی  1311در سال 

و انگلستان تهدید  را به بخاري انداخت و امتیاز را ملغی کرد. این اقدام بحران بزرگی را در روابط با انگلستان بوجود آورد

فرستاد و همچنین از ایران به جامعه ملل شکایت کرد. شوراي جامعه ملل هم به هردو  فارس  کرد و ناو خود را به خلیج

حلی پیدا شود. مذاکرات مستقیم دوطرف آغاز شد و انگلیسیها هم تاحدودي  طرف پیشنهاد مذاکره مستقیم را داد تا راه

بردنسهم ایران پذیرفتند، ولی در آخرین لحظه موضوع تمدید را پیش کشیدند و درنتیجه نظرات ایران را درموردباال

اي بود که دولت انگلستان از استقرار حکومت  قرارداد به مدت شصت سال دیگر تمدید شد. این بزرگترین استفاده

ولی نوعی سردي در روابط دوکشور دیکتاتوري و جو اختناق در ایران کرد. به این ترتیب مساله نفت تا مدتی خاتمه یافت 

  ایجاد شد که تا پایان سلطنت رضاشاه ادامه داشت. 

  پیمان عدم تعرض و همکاري خاورمیانه (سعدآباد) 

هاي بین دوجنگ جهانی انگلستان سراسر خاورمیانه را تحت نفوذ خود داشت. زمامداران انگلیسی براي جلوگیري  در سال

کر انعقاد یک پیمان دفاعی بین کشورهاي منطقه افتادند. به همین جهت درصدد رفع از نفوذ کمونیسم به منطقه به ف

اختالف بین افغانستان، عراق، عربستان سعودي و ترکیه برآمده و زمینه انعقاد پیمان را فراهم نمودند. سرانجام پیمان در 

هاي پشت پرده  با فعالیت1316تیر 4و در نمایندگان ترکیه، عراق و افغانستان در تهران حضور یافته 1316اواخر خرداد 

بریتانیا، پیمانی را امضا کردند که به پیمان سعدآباد مشهور است. دراین عهدنامه ذکر شد که اگر توسط دولتی فسخ شود 

بین دیگر دولتهاي متعاهد معتبر خواهد بود. رضاشاه هم درمورد آن اظهار کرد که در شرایط فعلی این پیمان مدد بزرگی 
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پیمانان ایران به یاري کشور ما نشتافتند و  ، هیچ یک از هم1320اي بقاي صلح جهان خواهد بود. اما باحوادث شهریور بر

  پیمان سعدآباد بیهودگی خود را اثبات کرد. حتی دولت عراق خاك خود را پایگاه انگلستان قرار داد.

  قطع رابطه سیاسی با فرانسه و آمریکا

شاه دو واقعه جزیی منجر به قطع روابط ایران با آمریکا و فرانسه شد که علت اصلی آن مخالف در دهه دوم زمامداري رضا

افکارعمومی فرانسه با رژیم دیکتاتوري رضاشاه بود که درنظر آنها مجري سیاست بریتانیا در خاورمیانه بود. پس از دوسال 

ا براي عذرخواهی به ایران فرستاد و مجدد روابط جمهور فرانسه هیاتی ر گذشت، رییس که از قطع رابطه با فرانسه می

دوکشور عادي شد. اما قطع رابطه با آمریکا بطور کامل نبود و باوجود احضار وزیرمختار ایران آمریکا یک کاردار در تهران 

گذاشت و همچنین مذاکرات نفتی دوکشور درمورد نفت شرق هم ادامه داشت و منجر به تصویب قرارداد بین دوکشور 

شد. این قرارداد نگرانی انگلیسیها و نارضایتی شورویها را به همراه داشت و تمام مسایل بر سر داور ریخته شد و رضاشه 

اي از جانب روزولت آمد عذرخواهی کرده، روابط دوکشور  خود را از این قرارداد مبرا نشان داد. پس از این قرارداد نماینده

  مجدد عادي شد.

  تانه با رایش آلمانازبرقراري روابط دوس

  تا آغاز جنگ جهانی

نامید و تاسیس رایش سوم را اعالم کرد. درین » رایش سوم«جمهوري آلمان خود را  با رسیدن هیتلر به مقام ریاست

به این  ها به خاطر اقدامات آلمان در به رسمیت شناختن استقالل ایران توسط آلمان در جنگ جهانی اول، ایرانیان سال

نگریستند، و دوره زمامداري رضاشاه قراردادهاي بازرگانی متعددي با این کشور بسته شد.  وان نیروي سوم میکشور به عن

آلمانها هم تبلیغات وسیعی را درمورد مشترك بودن نژاد دوکشور و آریایی بودن خود و هدفهاي مشترك در مبارزه با 

رگانی بین دوکشور به شدت رشد داشت و آلمان بزرگترن مبادالت باز1319کمونیسم و امپریالیسم آغز کردند. تا سال 

هی گرانبهایی را در بوجود آوردن نیروي دریایی  خریدار مواد خام ایران گردید. دولت ایتالیا هم که منحد آلمان بود کمک

  ایران نمود. 

ر ایران دانسته لذا مخالفتی دراوایل زمامداري هیتلر دولت انگلستان حضور آلمانها را مانع مناسبی براي توسعه شوروي د

نداشتند. حتی زمانیکه هیتلر موازنه اروپا را برهم زد، بازهم واکنشی نشان نداد. و در ابتداي جنگ جهانی دوم هم توجهی 

اندازي به اروپا، فرانسه .و بریتانیا به آلمان اعالم جنگ داده و جنگ جهانی  به این امر نداشت. با اقدامات هیتلر در دست

  رسماّ آغاز گردید. دوم 
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  دوران جنگ دوم جهانی

طرفی خود  اي رسمی منتشر ساخت و بی ، فرداي روزي که جنگ در اروپا آغاز شد دولت ایران بیانیه1318شهریور11در 

طرفی را به هرنحو ممکن حفظ  بی کوشید این  دولت ایران می 1320تا شهربو  1318را اعالم نمود. در فاصله شهریور 

  چون طی این دوسال جنگ تنها در قاره اروپا جریان داشت خطر زیادي متوجه ایران نبود.نماید و 

درابتداي جنگ موضع آلمان در قبال ایران، بواسطه قرارداد بین شوروي و آلمان که اروپاي شرقی را بین خود تقسیم 

اساس قرارگرفت: (الف) نفوذ انگلیس را گرفت. از این تاریخ خط مشی آلمان هیتلري درقبال ایران براین  کردند، نشات می

در ایران ازمیان ببرد یا کاهش دهد. (ب) نفوذ آلمان را افزایش دهد و جانشین آن سازد. (ج) توجه استالین را از بالکان 

  منحرف و متوجه خاورمیانه کند. 

تر  رت آلمان با ایران سهلآلمان دراین زمان اعتقاد داشت که هرچقدر تنش در روابط ایران و شوروي کمتر باشد تجا

خواهد شد. رضاشاه با اطالع از این نظر آلمانها پیشنهاد کرد که دولتهاي ایران و آلمان به شوروي فشار وارد آورده تا 

ترین قرارداد بازرگانی برگزار شد که  مساله ترانزیت کاال از خاك شوروي حل شود. سرانجام بین ایران و شوروي جامع

شود که او معتقد  ساخت. در خالل کشمکش رضاشاه با شورویها آشکار می تجاري دوکشور را منظم می تاچند سال روابط

هاي ارتباطی داخل کشور به ثمر نرسد، استقالل اقتصادي  هاي او در بازسازي اقتصادي و احداث راه بود تا زمانی که تالش

به بعد چندین کارخانه نساجی در حوالی  1310ال و قطع وابستگی تجاري ایران به شوروي عملی نخواهد شد. وي از س

تهران احداث کرد و درنتیجه واردات منسوجات نخی از روسیه یکباره به یک سوم تنزل کرد، دومین اقدام وي در زمینه 

فارس  آهن سراسري بود که خلیج هاي شوسه و احداث راه انحصار تجارت خارجی بود و سومین اقدام رضاشاه تکمیل جاده

  کرد.  به دریاي خزر وصل میرا 

با حمله شوروي به فنالند با توجه به قراردادي که با آلمان بسته بود، نگرانی رضاشاه افزوده شد. وي تصمیم گرفت تا از 

کشورهاي متفقین کمک بخواهد. لذا پیشنهاد انعقاد یک پیمان دفاعی محرمانه بین دوکشور شد. وي خواهان محرمانه 

توانند به ایران  زیرا از واکنش شوروي هراس داشت. اما روساي ستاد انگلستان اعالم کردند که نمیبودن این امر بود 

هواپیما تحویل دهند حتی اگر شوروي ایران را مورد تجاوز قرار دهد. درنتیجه کابینه انگلستان هم به پیشنهاد ایران پاسخ 
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دفاع از آبادان گرفته و آن را تصویب کرد. درهمین زمان  رد داد. اما انگلستان پس از مدتی تصمیم به یک طرح عمیاتی

  هایی دیگر از اروپاي شرقی را به خاك خود ضمیمه کرد.  شوروي بخش

دراین میان بر فشار شورویها بر ایرن و ترکیه افزوده شد. برلین هم از این حرکات پشتیبانی کرد. آلمانها هم بر بحران بین 

وزارت خارجه بریتانیا به این نتیجه رسید  1319تیر 26لیس دامن زدند. درهمین هنگام در شوروي با ترکیه و ایران و انگ

که هیتلر و استالین بر ضد انگلیس متحد شدند و هیتلر امیدوار است با تشویق شوروي به حرکت در جهت جنوب و 

رسید.  اوقوع بنظر می برسر ایران قریب هاي او در اروپا گردد. برخورد نظامی انگلیس و شوروي طلبی فارس مانع از جاه خلیج

هاي قفقاز توسط انگلستان، فروکش کرد. استالین  اما این مساله پس از مدتی به خاطر ترس استالین از بمباران چاه

تصمیم گرفت که با توجه به اینکه ایران و ترکیه حمایت انگلستان را پشت سر داشتند، موقتاّ و تا زمان روشن شدن 

تان که زیر بمباران شدید آلمان بود از فشار خود بکاهد. درهمین زمان هیتلر دستور توقف حمله به تکلیف انگلس

هاي نفت رومانی توسط شوروي را صادر کرد. هیتلر خواهان  انگلستان و توجه به شرق را به دلیل به مخاطره افتادن جاه

شده و اعالم کردند که شوروي از بالکان و اروپاي شرقی  توجه شوروي به ایران و هند بود. آلمانها با شوروي وارد مذاکره

هاي جنوب دریاي خزر معطوف دارد که توسط روسها رد شد و در  چشمپوشی کرده و توجه خود را معطوف به سرزمین

سرفرماندهی ارتش آلمان دستور تدارك عملیات بارباروسا (حمله به شوروي) را صادر کرد. درچنین شرایطی  1319آذر 3

  فارس بیشتر شد. یابی آلمان به خلیج اصر طرفدار آلمان در عراق هم دست به کودتا زده و امکان دستعن

  مقدمات حمله متفقین به ایران

کودتایی درعراق بدست رشیدعالی گیالنی صورت گرفت و طرفداران آلمان حکومت را دردست  1320فروردین 13در 

د دستور داد تا فوراّ یک لشکر را به بصره بفرستد. آلمان هم اعالم کرد که وزیر بریتانیا هم به حکومت هن گرفتند. نخست

به عراق در برابر انگلستان کمک خواهد کرد. آلمان و عراق از ایران خواستند تا براي پیشگیري از حمله انگلستان به 

خورد و انگلیسیها بغداد را  العرب را ببندد که رضاشاه آن را نپذیرفت. پس از مدتی این شورش شکست بصره، آبراه شط

  تصرف کردند. 

زده کرد و اهمیت استراتژیکی ایران را افزایش داد. سحرگاه آن روز  اي رخ داد که جهان را شگفت واقعه 1320در اول تیر 

هاي فاحشی را به ارتش سرخ وارد کرد. دولت  ارتش نیرومند آلمان به شوروي حمله کرد و در ظرف چند روز شکست

طرفی خود را اعالم داشت. درچنین زمانی چرچیل مجبور شد براي مقابله با خطر مشترك در یک  تیر بی5یز در ایران ن

آساي ارتش آلمان نیاز مبرم به مهمات و دارو  صف واحد با شوروي دربرابر آلمان قرار گیرد. روسها دربرابر حمالت برق
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ترین  له به جبهه روسیه بود. انگلیسیها راه ایران را که مطمئنداشت. درنتیجه مساله رساندن دارو و مهمات مهمترین مسا

  فارس به بحرخزر بهترین وسیله بود را پیشنهاد دادند.  آهن سراسري آن از خلیج ترین راه بود و راه و کوتاه

راز نگرانی هایی را تسلیم دولت ایران کرده و از فعالیت کارشناسان آلمانی اب تیر دول انگلیس و شوروي یادداشت27در 

نموده و آنها را ستون پنجم آلمان در ایران خواندند که منافع آنها را تهدید نموده است. دولت ایران هم اعالم کرد که 

تیر یادداشت دوم به دولت 25تواند جانشینی براي آنها برگزیند. متفقین هم مشغول تدارك حمله به ایران شدند. در  نمی

مه دادن به فعالیت اتباع آلمان در ایران شد که به نظر آنها، آلمانیها ایران را مرکز عملیات ایران داده شد و خواستار خات

الوقت را درپیش گرفت با بلکه با مرور زمان  خود در خاورمیانه قراردادند. دراین موقعیت خطرناك رضاشاه سیاست دفع

هاي متفقین شروع  کند. دراین زمان رسانه نتیجه جنگ مشخص شده و اوبتواند تکلیف خودش را با دول متخاصم روشن

به تبلیغات شدیدي علیه ایران کردند و از اتحاد محرمانه رضاشاه و هیتلرسخن گفتند درحالیکه هیچ اتحادي وجود 

  اي بود براي ضرورت استراتژي اشغال ایران. نداشت و همه بهانه

  تهاجم نیروهاي شوروي و انگلیس به ایران

، نیروهاي شوروي و انگلستان از شمال و جنوب و غرب، ایران را مورد حمله قراردادند. 1320سحرگاه سوم شهریور 

نیروهاي دوکشور در قزوین به یکدیگر رسیدند و در همان روز هواپیماهاي شوروي تبریز، رشت، ارومیه و قزوین را 

ق تبلیغاتی علیه آلمانیها و رضاشاه بمباران کرده و حوالی تهران را هم مورد حمله قرارداده و بر روي پایتخت اورا

فروریختند. انگلستان هم از جنوب حمالت خود را آغاز کرد، ناوهاي ایرانی را غرق و شهر اهواز را بمباران کرد. دربرابر 

آمیز بود. بسیاري از فرماندهان فرار کرده و کوچکترین  تهاجم متفقین، مقاومت ارتش ایران بخصوص درشمال فاجعه

شان ندادند. فقط در جنوب و غرب لشکرهاي خوزستان و کرمانشاه تاحدودي مقاومت کردند. دراین میان مقاومتی ن

کرد. اما رضاشاه که دریافته بود از پس حریف برنخواهد آمد، سه  وزیرمختار آلمان دولت ایران را به مقاومت تشویق می

  روز پس از جنگ دستور ترك مقاومت را صادر کرد. 

  قین و استعفاي رضاشاهمذاکره با متف

وزیر ایران را مطلع  همان ساعتی که ایران مورد تهاجم قرارگرفت، سفیر شوروي و وزیرمختار انگلستان، منصور نخست

جمهور آمریکا طلب یاري کرد. روزولت نیز  ساختند. رضاشاه نیز علت این اقدام را جویا شد و همچنین از روزولت رییس

هاي انگلستان درباره ایران آگاه  اشت و ضمن کنفرانس آتالنتیک از طریق چرچیل از نقشهکه روابط سردي با رضاشاه د
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شده بود، پاسخی فرستاد که اخالقی بودن این عملیات را نه رد کرد و نه تایید، بلکه سعی کرد لزوم این عملیات را اثبات 

را برعهده گرفت. روزولت به شاه ایران اطمینان  هاي انگلیس و شوروي نماید. وي تلویحاّ مسئولیت مراقبت در اجراي وعده

هاي انگلستان و شوروي به دولت ایران را مبنی براینکه هیچ نظري علیه استقالل  هاي دولت داد که دولت آمریکا یادداشت

وبه دید اوضاع ایران ر و تمامیت ارضی ایران ندارد مالحظه کرده است. اما این پاسخها براي شاه تندخو که اکنون می

رود هیچ آرامشی دربر نداشت. وي در دومین روز حمله متفقین منصور را به گمان آنکه آنها حاضر به مذاکره با  خرابی می

زحمات 1305و  1304هاي  وي نیستند برکنار کرد و فروغی را به جاي وي منصوب نمود. وي همان کسی بود که درسال

فروغی دستور ترك مقاومت را داد و خودش نیز آماده خروج از تهران  زیادي براي رضاشاه کشیده بود. سپس به پیشنهاد

درنگ وارد مذاکره با سفراي شوروي و انگلیس شد که خواسته اصلی آنها اخراج اتباع آلمانی بود. هنوز  شد. فروغی بی

راج اتباع آلمانی، هاي جدیدي به جاي اخ دولت ایران به این درخواست پاسخی نداده بود که سفراي دودولت در یادداشت

  تحویل آنها به متفقین را خواستار شدند. 

شهریور اولتیماتومی از سفراي مذکور به دولت ایران داده شد که 19دولت ایران بازهم جواب قاطعی نداد و درنتیجه در 

حرکت نمودند.  شهریور از قم به سمت تهران25ساعت آلمانها تحویل داده شوند. با تعلل مجدد رضاشاه متفقین در 48تا 

رضاشاه در همان روز به نفع ولیعهد استعفا داد و ابتدا توسط انگلیسیها به موریس و سپس ژوهانسبورگ فرستاده شد. در 

شهریور درحالیکه محمدرضاشاه درحال سوگند وفاداري به اصول مشروطه در مجلس بود نیروهاي شوروي و انگلیس 26

فارس به بحرخزر را فراهم  آهن را اشغال و مقدمات حمل تسلیحات از خلیج و راه وارد تهران شده . کلیه تاسیسات نظامی

پیمانان ایران در پیمان سعدآباد هیچ اقدامی به  نمودند. اتباع آلمانی هم به دست آنها افتادند. درجریان حمله متفقین هم

  نفع ایران ننموده و این امر بیهوده بودن این پیمان را ثابت کرد. 

  جانبه تحاد سهپیمان ا

دولت فروغی اعالم کرد که دولت جدید اصول دموکراسی و مشروطه را رعایت خواهد کرد. درحالیکه وي مجلس سیزدهم 

چین رژیم دیکتاتوري بودند ابقا کرد و با این کار خود از ابتدا  را که در دوره رضاشاه انجام گرفته بود و نمایندگانش دست

ان را سست کرد. نخستین اقدام فروغی تعیین سیاست خارجی جدیدي که با شرایط هاي دموکراسی نوپاي ایر پایه

نتیجه بود و در آن شرایط همکاري با متفقین الزم بود. انگلیسیها  طرفی رضاشاه بی هماعنگ با شد بود، زیرا سیاست بی

شغال خاك ایران به صورت اقامت جانبه داد تا ا فارس پیشنهاد پیمان سه براي دور نگهداشتن شوروي از آبهاي گرم خلیج
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دوستانه قواي متفقین در دوران جنگ درآید. اما در مجلس چند نماینده به علت نامشخص بودن نتیجه جنگ با آن 

  مخالفت کردند. 

هاربور آمریکا حمله کرد و امریکا هم  آذر ژاپن به بندر پرل 16نشینی کرد و در  آذر نیروهاي آلمانی از مسکو عقب14در 

جانبه شد. یکی از مواد مهم این پیمان که بعدها به نفع  اّ وارد جنگ شد. این اقدامات باعث تسریع امضاي پیمان سهرسم

ایران تمام شد فصل پنجم آن بود که در آن ذکرشده بود پس از پایان جنگ تا شش ماه متفقین نیروهاي خود را باید از 

  گذاشت.  شده متفقین صحه می دي نداشت و فقط بر عمل انجامایران خارج نمایند. این پیمان درواقع مطلب جدی

  اعالن جنگ ایران به آلمان و الحاق به اعالمیه ملل متحد

السلطنه سیاستمدار قدیمی مورد توجه نمایندگان بود،  جانبه استعفا داد. دراین هنگام قوام فروغی پس از امضاي پیمان سه

وزیر شد. وي در روزهاي نخستین زمامداري خود روابط سیاسی ایران  لی نخستولی به توصیه انگلیسیها و فشار شاه، سهی

هاي فرانسه (ویشی) و ژاپن را قطع و راه اعالن جنگ به دول محور را هموار نمود. در این زمان هیتلر دستور  با دولت

هاي آمریکا هم  این منطقه کمک العاده آلمان در خیز این بخش را صادر نمود. با پیشروي فوق حمله به قفقاز و مناطق نفت

هاي آمریکا تقویت شده و به  آهن ایران را دردست گرفتند. نیروهاز شوروي هم با ارسال کمک رسید و آمریکاییها اداره راه

  هاي مهمی در برابر آلمان نایل شدند. از این به بعد سیر نزولی رایش سوم آغاز گردید.  پیروزي

قفقاز و ایران برطرف شد متفقین به دولت ایران فشار آوردند تا به المان رسماّ اعالن همین که خطر حمله آلمانها به 

تواند شرکت کند. به همین جهت ایران فعالیت  جنگ دهد و اخطار دادند که درغیر اینصورت در کنفرانس صلح آینده نمی

ین اقدام ایران به نفع متفقین هم اعالن جنگ خرابکارانه ماموران آلمانی را بهانه قرار داده و رسماّ اعالن جنگ کرد. آخر

  به ژاپن بود. 

  کنفرانس تهران و اعالمیه سه دولت بزرگ

، متفقین براي هماهنگ ساختن مساعی خود مالقاتی را درنظر 1943هاي آلمان از ابتداي سال  باوجود شروع شکست

ت شوروي، انگلستان و آمریکا بود. اما آنها به گرفتند که به پیشنهاد استالین، تهران بهترین مکان براي اجماع مقاما

وجه دولت ایران را درجریان کنفرانس قرار نداده و از مذاکرات آن نیز اطالعی به دولت میزبان ندادند. این کنفرانس  هیچ

ها اي از طرف سهیلی درمورد اقدامات ایران به نفع مفقین تسلیم آن اثرات تاریخی مهمی به جا گذاشت. سپس تذکاریه

  اي به امضاي روزولت، چرچیل و استالین رسید که به اعالمیه تهران معروف است.  شد. براساس این تذکاریه، اعالمیه
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  ورود آمریکاییها به صحنه سیاسی ایران

با حمله متفقین وضع اقتصادي ایران به صورت اسفناکی درآمده بود. تورم، افزایش قیمت، تشکیل بازار سیاه، کمبود 

هاي بیگانه بود، موجبات نارضایتی مردم را فراهم نمود و ضروري به نظر  و قحطی که نتیجه مستقیم حضور ارتش خاروربار

رسید که متفقین اقدامی براي بهبود وضع اقتصادي ایران به عمل آورند. دراین زمان روزولت اعالم کرد که دفاع از  می

رود و آن دولت آماده است تا به ایران کمک کند. دراین زمان  ایران یک مساله حیاتی براي ایاالت متحد به شمار می

انزواطلبی خود را کنار گذاشته بود، با پیشنهاد استخدام مستشاران امریکایی در این موافقت کرد و   آمریکا که سیاست

برعهده گرفت.  میلسپو که سابقه حضور درایران را داشت به ایران آمد وبه عنوان رییس امور مالی اختیارات وسیعی را

  همزمان مستشارانی هم براي اصالح امور ارتش و ژاندارمري استخدام شدند. 

درهمین زمان روزولت سران دوکشور دیگر را متقاعد کرد که اعالمیه تهران را منتشر کنند. اما شورویها همچنان به 

اقداماتی در مخالفت با اعالمیه انجام دادند. و درمناطق شمالی که تحت نفوذ آنها بود  هاي خود ادامه می خرابکاري

  دادند.  می

میلسپو هم دراین دوره نتوانست اعتماد ایرانیان را جلب کندو مضافاّ آنکه وظیقه او در درجه نخست، تامین خواروربار 

رفت پرداخت. به همین علت مورد انتقاد نمایندگان ناسیونالیست مجلس قرار گ متفقین بود و بعد به مشکالت ایران می

که خواهان لغو اختیارات گسترده او بودند. زمانیکه مجلس اختیارات وي را لغو کرد، میلسپو زیربار نرفت و استعفا داد. 

  سایر مستشاران مالی هم بتدریج ایران را ترك کردند. 

  تقاضاي امتیاز نفت از جانب سه دولت بزرگ

هاي مجلس چهاردهم آغاز شد و  زه براي احراز کرسیمجلس سیزدهم به پایان رسید، مبار1322هنگامی که در آبان 

احزاب مختلف براي نخستین بار فرصت فعالیت انتخاباتی پیدا کردند. حزب توده توانست هشت نماینده به مجلس 

شدند.  کار طرفدار سیاست انگلستان تشکیل می بفرستد و بقیه نمایندگان از مالکان بزرگ و سیاستمداران محافظه

د معدودي عناصر روشنفکر و ناسیونالیست هم به مجلس راه یافتند. سپس نمایندگان اکثریت مجلس به همچنین تعدا

آرایی  رهبري سیدضیا که حزب راستگراي اراده ملی را تاسیس نموده بود، درمقابل نمایندگان حزب توده و ملیون صف

  کردند. 

. شورویها هم ابتدا با وي موافق بودند تا اینکه ماجراي سهیلی در روزهاي نخستین مجلس استعفا داد و ساعد برگزیده شد

امتیاز نفت شمال بوجود آمد. ماجرا ازاین قرار بود که دوشرکت انگلیسی و امریکایی به تهران آمده و تقاضاي امتیاز نفت 



   اریخ دیپلماسی وروابط خارجی ایرانت «227»
 
 
 

ن نماینده براي جنوب شرقی را نمودند. باوجود محرمانه بودن مذاکرات شوروي از آن آگاه شد و کافتارادزه را به عنوا

تحصیل امتیاز نفت شمال روانه تهران نمود. ساعد این پیشنهاد را رد کرد. سپس اعالم کرد تا مشخص شدن اوضاع 

کند. به دنبال آن هوادارن شوروي و بخصوص حزب توده  اقتصادي دنیا از واگذاري هر امتیازي به خارجیان خودداري می

  که این امر باعث شد تا ساعد استعفا دهد.  اقدام به اعتراضات شدید به دولت نموده

درچنین اوضاعی بود که دکترمصدق نماینده تهران شرایط را براي اجراي برنامه بزرگ ضداستعماري خود مناسب دانست. 

وي طرح منع واگذاري امتیاز نفت را به مجلس تسلیم کرد. این طرح باوجود مخالفت نمایندگان فراکسیون حزب توده، به 

در مجلس به تصویب رسید. کافتارادزه این اقدام را به ضرر ایران دانست و تهران را ترك کرد. از این هنگام سرعت 

  آوردن نفت شمال ایران طرح کردند و آن بوجود آوردن مساله آذربایجان بود.  شورویها نقشه جدیدي براي بدست

  شکست آلمان و پایان جنگ در اروپا

فرانسه، آلمان زیر حمالت کوبنده متفقین قرار گرفت. متفقین هم توانستند نیروهاي خود  به دنبال گشایش جبهه دوم در

اوت پاریس آزاد شد و ژنرال دوگل دولت موقت فرانسه را در پایتخت آن کشور مستقر 3را وارد خاك فرانسه نمایند. در 

د و وارد رومانی شد. دراین هنگام ساخت. از سوي دیگر شوروي هم تمام خاك روسیه را از ارتش آلمان پاکسازي کر

چرچیل با مشاهده تصرف اروپاي شرقی توسط روسها نگران شده، درصدد برآمد تا توافقاتی را با استالین درمورد مناطق 

نفوذ دوکشور در اروپاي شرقی به عمل آورد. اما با تصرف لهستان توسط شوروي دیگر درنگ جایز نبود و قرار شد تا 

انند تهران و اینبار در یالتا برگزار شود. مهمترین موارد مطروحه عبارت بود از: تاسیس سازمان ملل کنفرنسی دیگر هم

، 1324فروردین 3متحد، تعیین سرنوشت لهستان، تکلیف آلمان بعد از جنگ، اعالن جنگ شوروي به ژاپن. دوماه بعد در 

ب به ارتش سرخ رسیدند و بدین سان آلمان به هاي متفقین غربی از رود راین عبور کرده و در ساحل رود ال ارتش

  دوبخش شمالی و جنوبی تقسیم شد. 

  هاي جنگ سرد سال

، با تسلیم قواي آلمان جنگ جهانی دوم پایان یافت. دراین هنگام کشور ما در اشغال سه دولت 1324اردیبهشت 18در 

ونقل اسلحه و  هیچ قراردادي با ایران امور حملمتفق بود.(نیروهاي آمریکایی به دعوت انگلستان به ایران آمده و بدون 

دار شدند) و مردم در این چهارسال متحمل سختی زیادي شدند. دولت ایران  فارس تا مرز شوروي را عهده مهمات از خلیج

اد. جانبه از این وضعیت خارج شده، به آلمان اعالن جنگ د طرفی خود را اعالم نموده بود به موجب پیمان سه که ابتدا بی
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جانبه و سپس در اعالمیه تهران استقالل ایران و تمامیت ارضی را تضمین کردند و به  هاي متفق هم در پیمان سه دولت

  را دادند.» پل پیروزي«ایران لقب 

  مساله تخلیه ایران از نیروهاي بیگانه

رسیده، طبق قول متفقین  اردیبهشت با تبریک پیروزي متفقین، اعالم کرد حال که جنگ به پایان29دولت ایران در 

دیگر لزومی به ماندن نیروهاي متفق در ایران نیست و بهتر است هرچه زودتر خاك ایران را ترك نمایند. پس از مدتی در 

کنفرانس پتسدام که با حضور سران دول متفق برگزار شد، مساله تخلیه ایران هم مطرح گردید که شورویها به بهانه اینکه 

شهریور همان سال، دولت ایران در یادداشتی 11خاتمه نیافته با ان مخالفت کردند. با شکست ژاپن در  هنوز جنگ با ژاپن

اسفند خاك ایران 12درخواست خود را مجدد مطرح کرد و انگلستان اعالم کرد که شش مه پس از پایان جنگ یهنی در 

  تخلیه خواهد شد. 

زب توده هم به حمایت از آن پرداخت. این دولت پس از مدتی درهمین زمان فرقه دموکرات آذربایجان تاسیس شد وح

حکومت ترور و وحشت را برقرار ساخت. دولت ایران هم به مداخله ماموران شوروي در ایران اعتراض کرد. علت اصلی این 

آذر 21ود. در هاي شوروي مساله نفت آذربایجان بود که با دریافت امتیاز آن توسط دولت ایران مخالفت شده ب جویی بهانه

وري تاسیس حکومت خودمختار آذربایجان را اعالم نمود. درهمین زمان در کردستان هم به  ، سیدجعفرپیشه1324

سان تجزیه ایران درحال تحقق بود و دولت مرکزي  رهبري قاضی محمد حکومت دموکراتیک کردستان تاسیس شد. بدین

  از جلوگیري آن ناتوان بود.

  جانبه سه پیشنهاد تشکیل کمیسیون

اي به کنفرانس مسکو ارایه  هاي انگلیس و آمریکا یک طرح یازده ماده جانبه از این قرار بود که دولت ماجراي کمیسون سه

توانست در یکایک کارهاي ایران و مسایل آن روز  داد. کمیسیون می دادند که ایران را تاحد یک مستعمره کاهش می

این پیشنهاد به صورت محرمانه به دولت ایران داده شد و حکیمی هم پنهان از مردم جامعه ما به دولت ایران دستور دهد. 

براي به کاربستن آن گردن نهاد و فقط پیشنهاد کرد که دونماینده هم از ایران به این کمیسیون افزوده شود. ولی با 

ق اتخاذ هیچ تصمیمی که دخالت انتشار آن دکترمصدق به نمایندگی از مردم برضد آن برخاست و اعالم کرد که دولت ح

وزیر  باره انجام داد که حتی نخست دولت خارجی درامور داخلی باشد را ندارد. سپس سخنرانی رسواکننده و مفصلی دراین

نتوانست از آن دفاع کند. مصدق که تا این زمان خواستار حل مساله آذربایجان از راه گفتگو بود، لیکن پس از این ماجرا 
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دي ماه به 30ه نوشت تا موضوع ایران را در دستور کار سازمان ملل قرار دهد. سرانجام دولت حکیمی دربه دولت نام

  زاده در لندن دستور داد شکایت ایران از شوروي را تسلیم دبیرکل موقت سازمان ملل نموده و روز بعد استعفا داد. تقی

  شکایت ایران از شوروي به سازمان ملل متحد

کرد که نظر  السلطنه که سیاستمداري سالخورده بود تشکیل داد. وي چنین وانمود می حکیمی را قوامدولت جدید پس از 

زمان هم شکایت ایران تسلیم سازمان ملل شد که نظر به اینکه اولین موضوعی  مساعدي نسبت به مسکو دارد. درهمین

توجه خاصی به آن داشتند و همه منتظر گردید، محافل سیاسی و مطبوعاتی جهان  بود که در شوراي امنیت مطرح می

  نتیجه آن بودند. 

مجمع عمومی مساله ایران را به شوراي امنیت احاله کرد. شوراي امنیت قطعنامه پیشنهادي وزیر خارجه انگلیس ارنست 

ف نکرد و بوین را که توصیه به مذاکره مستقیم بود پیشنهاد داد. قوام هم که منتظر نتیجه شوراي امنیت بود وقت را تل

اي نداشت. و فرداي عزیمت قوام به تهران واحدهاي شوروي به سوي تهران حرکت  عازم مسکو شد. اما این سفر نتیجه

اسفند بار دیگر دولت ایران به شوراي امنیت شکایت کرد و باقی ماندن ارتش سرخ در ایران را 29کردند. درنتیجه در 

ران فشار آورد که شکایت خود را پس گیرد، اما دولت آمریکا اعالم کرد در تهدیدي براي صلح جهان نامید. کرملین به ای

  گیري شکایت، آن دولت راساّ آن را مطرح خواهد ساخت.  صورت پس

آمیز با رهبران حکومت  زمان شوروي اعالم کرد که درصورت تشکیل یک شرکت مختلط نفتی و رفتار مسالمت در این

یه خاك ایران را تخلیه خواهد کرد. قوام هم موافقت خود را مشروط براین کرد که خودمختار آذربایجان، ارتش سرخ کل

ماه پس از تخلیه کامل خاك  تشکیل شرکت مختلط نفت ایران و شوروي به تصویب مجلس پانزدهم برسد که ظرف هفت

) 1ف منعقد شد: اي بدین شرح بین قوام و سادچیک نامه هم موافقت 1325فروردین 15ایران تشکیل خواهد شد. در 

) قرارداد شرکت مختلط تا 2ونیم ایران را ترك خواهند کرد،  ماه فروردین به مدت یک4هایی از ارتش سرخ از  قسمت

) راجع به آذربایجان چون یک امر داخلی است به 3انتقضا هفت ماه براي تصویب به مجلس پانزدهم ارجاع خواهد شد، 

  ذربایجان حل خواهد شد. آمیز بین دولت و اهالی آ صورت مسالمت

  نجات آذربایجان به دست حکومت مرکزي

اش، سه نفر وزیر را از اعضاي حزب توده برگزید، در تهران اعالم حکومت نظامی  گرایانه قوام در پی اجراي سیاست چپ

عشایر  هاي هوادار انگلیس ازجمله سیدضیا را صادر نمود. درهمین زمان کرد و دستور بازداشت تعدادي از شخصیت
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جنوب هم شورش کرده و خواستار امتیازاتی همانند دموکراتهاي آذربایجان شدند. این امر هراس مسکو را دربرداشت و 

خواهان تسریع در تصویب قانون نفت شدند. قوام هم اعالم کرد که تا زمانیکه مقامات محلی آذربایجان مانع فعالیت 

هاي انگلیس و آمریکا هم به ظاهر  ابات مقدور نیست. در این زمان دولتشوند انتخ احزاب سیاسی موافق دولت مرکزي می

هاي  اش را درپیش گرفته بود و دموکرات گرایانه کردند. درخالل ایامی که قوام سیاست به ظاهر چپ از ایران حمایت می

ت نموده، قادر به حمله به داد، مستشاران آمریکایی توانستند ارتش را تجهیز و تقوی آذربایجان و جزب توده را بازي می

گرفتن آذربایجان  تصمیم گرفت واحدهاي ارتش را براي پس 1325دموکراتها و نجات آذربایجان بنماید. قوام در آذر 

از خود براي استراحت به امالك خود در ئولیت بفرستد. وي دبیرکل سازمان ملل را هم مطلع کرد و براي رفع مس

  رین اقدامی درمورد دموکراتها نکردند و آنها هم در عرض چند روز نابود شدند.  الهیجان رفت. شورویها هم کوچکت

باید تصدیق کرد که نقش قوام در حل مساله آذربایجان قابل انکار نیست. تردستی او به حدي بود که با وجود قانون 

ري امتیاز نفت منع کرده بود، وزیران و وزیران را از هرگونه مذاکره با دول خارجی براي واگذا که نخست 1323آذر 11

نامه را  نشانده او به اشاره خودش آن موافقت را با شوروي امضا کرد. سپس مجلس دست 1325فروردین  15نامه  موافقت

یکن تلقی کرد. شکی نیست که فشار آمریکاییها و سازمان ملل و اولتیماتوم ترومن به استالین نقش اساسی در این  لم کان

توان سهم قوام را نادیده گرفت. خالصه آنکه طرح مساله آذربایجان در شوراي امنیت که نخستین  ا نمیجریان داشت، ام

اي که قوام با پشتیبانی سازمان ملل متحد و دولت  برخورد بلوك شرق و غرب پس از جنگ جهانی دوم است، نقش عمده

مامیت ارضی ایران حفظ و نیروهاي شوروي از ایران آمریکا در حفظ حقوق ایران ایفا کرد، قابل انکار نیست. بدین سان ت

  خارج شدند، ولی یک مبارزه پنهان بین انگلستان و آمریکا برسر ایران بوجود آمد.

  جنگ سرد با ابرقدرت شوروي

پس از ختم جریان آذربایجان انتخابات مجلس پانزدهم برگزار و اکثریت نمایندگان از حزب دموکرات قوام به مجلس راه 

نامه قوام با  ند. دراین انتخابات حزب توده نتوانست به مجلس راه یابد. دراین شرایط مشخص بود که موافقتیافت

سادچیکف تصویب نخواهد شد. با این حال به محض تشکیل مجلس سفارت شوروي طرح شرکت مختلط را تسلیم قوام 

یران هرچه زودتر الیحه نفت شمال را به مجلس کرد و یادآوري کرد که همه تعهدات خود را انجام داده و اینک دولت ا

تسلیم کند. شش روز بعد هم قوام اعالم کرد که طرح پیشنهادي را نپسندیده و در شرایطی هم نیست که مجلس را وادار 

متهم » آمیز و تبعیض علیه اتحاد شوروي بازگشت به سیاست خصومت«به پذیرش آن کند. سفارت شوروي هم قوام را به 

کرد تشدید کرد. قوام  نامه تشوي می هاي جرج آلن سفیر آمریکا که ایران را به رد این موافقت رضایتی آنها را نطقکرد. نا
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وزیر استنباط درستی  هم راي نهایی را به عهده مجلس گذاشت که مجلس هم با تصویب این ماده واحده که آقاي نخست

شود. این تصمیم مجلس خشم شورویها، خشنودي  تلقی می یکن لم نامه کان آذر نداشتند این موافقت11از قانئن 

  آمریکاییها ونارضایتی انگلیسیها را به دنبال داشت. 

خواست  نارضایتی انگلستان به این دلیل بود که از ابتدا با امتیاز نفت شمال و اعطاي آن به شوروي مخالفت نکرده و می

  ور شود. که مبادا آتش ناسیونالیسم ایرانیان شعله منافع خود در جنوب را تضمین کند و اکنون نگران بود

هاي بعد به منتها درجه رسید. دولت شوروي تهدید کرد که طبق عهدنامه دوستی  تیرگی روابط ایران و شوروي در ماه

، قواي خود را وارد خاك ایران خواهد کرد و مناسبات سیاسی را قطع خواهد نمود. بازرگانی خود را به حداقل 1921

انزلی را تعطیل کرد، قسمتی از تاسیسات شیالت را برچید و مبارزه تبلیغاتی شدیدي  -هش داد و خط کشتیرانی باکوکا

را علیه رژیم ایران آغاز نمود. تبلیغات شوروي بر دوپایه بود: میلیتاریسم و مستشاران آمریکایی. وقتی قرارداد استخدام 

به امضا رسید، شورویها نسبت به آن واکنش شدیدي نشان داده و اعتراض آلن  -  مستشاران نظامی آمریکا مشهور به جم

کردند که همه آموزش ارتش ایران در دست آمریکاییهاست پس ارتش ایران مستقل نیست .و درنتیجه آمریکا موقعیت 

این اتهامات را  ممتازي بدست آورده و دولت شوروي نگران تاسیسات نظامی خود در ایران است. دولت ایران هم با رد آن،

  اساس خواند. پس از آم بازهم تبلیغات شدیدي علیه ایران وجود داشت و روابط همچنان تیره بود.  بی

سوءقصد نافرجمی به محمدرضاشاه در محوطه دانشگاه تهران انجام شد و دکتراقبال با خواندن بخشی  1327بهمن 15در

اعالم کرده بود که از طرف شوروي به حزب توده معرفی شده  هاي شخصی ناصرمیرفخرایی ضارب در مجلس، از یادداشت

بود. درنتیجه حزب توده از طرف دولت غیرقانونی اعالم شد و سران آن بازداشت شدند. دراین هنگام حمالت شوروي به 

ی بین ایران از مرحله مبادله یادداشت گذشت و به حوادث مرزي مکرر، مخصوصاّ در گرگان انجامید و برخوردهاي نظام

  دوکشور شدت گرفت که اعتراضات شدید ایران را دربرداشت. 

دولت شوروي که فعالیت امریکاییها را در ایران زیرنظر داشت، مدعی بود که فعالیت نمایندگی نظامی و غیرنظامی آمریکا 

ها  اد که اینگونه فعالیتبار دیگر هشدار د در ایران خاك این کشور را به پایگاه استراتژیک آمریکا تبدیل کرده است و یک

در مرز شوروي ممکن است امنیت شوروي را به خطر اندازد. حوادث مرزي و مبادله یادداشت بین دوکشور تا رسیدن 

آرا  اش را بهبود مناسبات با شوروي اعالم کرد. رزم وزیري ادامه داشت. وي یکی از مبانی سیاست خارجی آرا به نخست رزم

آغاز کرد که به آزادکردن سربازان اسیر ایرانی از جانب شوروي منجر شد. همچنین امضاي  مذاکراتی را با شورویها

، به این مرحله بسیار خطرناك و بحرانی در روابط ایران و شوروي خاتمه 1329نامه بازرگانی بین دوکشور در آبان موافقت
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هاي  سپرده در بانک دولتی شوروي بابت هزینهتن طالي 11نامه شورویها ادعاي ایران را نسبت به  داد. طبق این موافقت

ارتش سرخ در زمان جنگ در ایران را به رسمیت شناختند و حاضر به استرداد سربازان اسیرا ایرانی شدند و درمقابل 

  گذاري سرحدات تعیین و اعزام کند.  دولت ایران تعهد کرد هیاتی را براي تعیین مرزهاي دوکشور و عالمت

  حفظ مواضع دیرینه تالش انگلستان در

هاي  شد، اما درباطن بسیار ضعیف شده و جنبش باوجود آنکه دولت انگلستان از فاتحان جنگ جهانی دوم محسوب می

کشید. جنبش استقالل هند اوج گرفته بود و ملل خاورمیانه به  ضداستعماري در گوشه و کنار این امپراتوري زبانه می

کومت انگلستان با استقالل هند موافقت کرد و این کشور به دو قسمت هند و وجوش افتاده بودند. بنابراین ح جنب

پاکستان تقسیم شد. ایران نیز از این موج ناسیونالیستی برکنار نمانده بود. مظهر سیاست استعماري انگلیس در ایران 

کرد و ثروت  یران دخالت میرفت که در امور داخلی ا شمار می شرکت نفت در ایران و انگلیس بود که دولتی در دولت به

استعماري قرار داشت، یعنی تحت لواي یک کشور  برد. ایران از یک قرن قبل در شرایط نیمه ایرانیان را به تاراج می

استعماري مضاعف بود. یعنی  نبود،بلکه میان دوکشور بزرگ استعماري بود. درواقع ایران طی این مدت دچار شرایط نیمه

  بایست به عنوان حایل بین دوکشور قرار گیرد. به قول معروف ایران محکوم به استقالل بود.  ، میعالوه بر لزوم بازدهی

دراین زمان انگلیس از زیربار گردوغبار جنگ جهانی دوم خسته و ضعیف بیرون آمد و آمریکا نیرومند و بستانکار. مرکز 

ن زمان انگلستان و آمریکا درپی یک سیاست مشترك ثقل رهبري جهان از انگلیس به آمریکا درحال نقل مکان بود. در ای

دربرابر شوروي بودند. گرچه انگلیسها درمورد سیاست جلوگیري از گسترش کمونیسم با آمریکاییها توافق داشتند و عمالّ 

 هاي خواستند پاي آمریکاییان به مناطق نفوذ و شکارگاه رهبري جهان غرب را به آنان واگذار کرده بودند، اما نمی

  هاي آمریکایی درصدد تصرف آن بودند.  اختصاصی آنان باز شود. یکی از این بخشها، مناطق نفتی ایران بود که شرکت

دراین زمان که مسایل امتیاز نفت شمال درجریان بود، سیاست انگلستان، مخالفت با واگذاري امتیاز به شوروي نبود و 

تصویب شد، قوام طی  1326مهر 30ف مخالف است. اما همین که قانون نامه قوام با سادچیک اعالم کرد که با رد موافقت

نطقی اعالم داشت که ایران به علت موقعیت استراتژیک خود باید موازنه را برقرار کند و مساله نفت جنوب را دنبال 

گرانی انگلستان خواهد کرد تا رضایت ملت را جلب نماید. این اظهارات بیشتر براي تشویق سفیر آمریکا بود که باعث ن

در منطقه بود اکنون با یک دولت تازه نفس روبرو شد. بنابراین به تبلیغات  ئقهشد. انگلستان که از یک قرن قبل قدرت فا

وزیر ضعیف روي کار آمدند،  شدیدي عیله قوام روآورد که سرانجام منجر به استعفاي قوام شد. پس از وي چهار نخست
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آرا رییس ستاد ارتش در دست داشت و مملکت را  ا درواقع سررشته امور را سپهبد رزمحکیمی، هژیر، ساعد، منصور. ام

  کرد. اداره می

وزیري حکیمی با سفر ایدن وزیرخارجه بریتانیا به تهران همراه شد. وي در این سفر اي دوستی  سومین دوره نخست  

ظر در قانون اساسی و افزایش اختیارات شاه در دوکشور و پشتیبانی از شاه سخن گفت. ازهمین زمان بود که فکر تجدیدن

انحالل مجلسین و تشکیل مجلس سنا مطرح گردید. وي در این سفر از شاه براي دیدار از لند دعوت نمود. اگرچه که 

سفر شاه غیررسمی و براي شرکت در مسابقات المپیک بود، ولی درواقه در لندن مذاکراتی بین مقامات لندن و شرکت 

س و ایران با شاه به عمل آمد که هدف آن عبارت بود از جلب موافقت شاه به تثبیت موقعیت شرکت نفت با نفت انگلی

تغییرات جزیی در شرایط امتیاز و ادامه کار بانک شاهنشاهی تحت نام دیگري پس از انقضاي مدت امتیاز آن که دربهمن 

و افزایش اختیارات شاه موافقت کردند. در زمستان  رسید. انگلیسیها هم با تاسیس مجلس موسسان به پایان می 1327

  اي را به تهران بفرستد و شرکت هم گس را به تهران فرستاد.  هم جکیمی از شرکت نفت خواست تا نماینده 1326

باسقوط حکیمی، هژیر جایگزین وي شد. وي نیز از شرکت خواست تا نماینده خود را مجدد به تهران بفرستد و از مجلس 

گس مجدد 1327طرف خارجی براي مشاوره امور مالی و فنی استخدام کند. در اوایل مهر ست تا یک کارشناس بیهم خوا

به تهران آمد و پس از آن هم هژیر یادداشتی را به شرکت تسلیم کرد که در آن یکسري اعتراضات را مطرح کرده بود. اما 

نصوب شد. درهمین زمان تعدادي از نمایندگان مجلس در همین زمان هژیر استعفا داد و ساعد به ریاست کابینه م

زاده، عاقد قرارداد هم در دفاع از خود اعالم کرد که درآن قرارداد  را به شدت مورد حمله قرا داده و تقی 1933قرارداد 

  تقصیر بوده و رضاشاه را مسوول دانست و با این کار اعتبار قرارداد را به شدت کاهش داد.  بی

انداختند. اما فرداي آن روز که سوقصدي به  نشجویان دانشگاه تهران دربرابر مجلس تظاهرات عظیمی به راهبهمن دا14در 

شاه شد، دولت حزب توده را مسوول دانست و دست به تبعید مخالفان زد. در فضاي ترور و وحشتی که ایجاد شده بود 

افتتاح گردید وبه سرعت وظیفه خود را در 1328انتخابات مجلس موسسان انجام شد و این مجلس در اول اردیبهشت 

اي شاه را از انجام  تغییر قانون اساسی و تفویض اختیار انحالل مجلسین را به شاه انجام داد. قوام که در لندن بود طی نامه

  دیکتاتوري برحذر داشت. 

اي را  و مذاکرات محرمانه درهمین حال گس براي بار سوم به تهران آمد و سپس رییس کل شرکت نفت هم به او پیوست

گلشاییان انجامید.  - به امضاي قرارداد الحاقی مشهور به گس1328تیر 26با گلشاییان وزیر دارایی آغاز کردند که در 

نرفت و تنها  1933دراین مذاکره که در استتار کامل صورت گرفت، شرکت نفت به هیچ وجه زیربار تجدید در امتیازنامه 
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داد، اما بسیار دور از  درصد افزایش می ز شد. گرچه قرارداد الحاقی سهم ایران را درمجموع به سیحاضر به تعدیل امتیا

درنگ این الیحه را با قید دوفوریت به مجلس که فقط چند روز از عمر آن  انتظار ایرانیان بود. دولت ساعد هم بی

پایان دوره پانزدهم از تصویب آن جلوگیري کردند. مانده بود تسلیم کرد که با مخالفت شدید اقلیت روبرو شد و تا  باقی

پشتیبانی افکار عمومی از اقلیت، پیامهاي دکترمصدق و شور و هیجانی که در مردم ایجاد شده بود موجب شگفتی محافل 

آرا رییس ستاد ارتش و تشکیل  لندن گردید. انگلیسیها تصمیم گرفتند که با برگزاري انتحابات شانزدهم بدست رزم

در دربار   1328مهر22سی مطیع، قرارداد الحاقی را به تصویب برسانند. اما تحصن مصدق و جمعی از رجال دربار در مجل

گرفته در انتخابات و قتل هژیر، باعث ابطال انتخابات شد. گسترش  که منتهی به تشکیل جبهه ملی شد و تقلبات صورت

ا ساعد انتخابات تهران را تجدید کند که این بار هشت تن از موج نفرت از ترفندهاي انگلیس درمیان مردم موجب شد ت

نمایندگان جبهه ملی از جمله دکترمصدق به مجلس راه یافته و هسته اصلی جنبش مقاومت ملی دربرابر سیاست 

  انگلستان را تشکیل دادند. 

خالی بازگشت. این  وفق نشد و دستدراین زمان شاه به آمریکا سفر کرد تا شاید بتواند از آن دولت وام دریافت کند که م

کردند اگر آمریکا کمک هنگفتی به ایران کند، ایرانیان دیگر  مساله دوعلت داشت: یکی مخالفت انگلیسیها که گمان می

نیازي به قرارداد الحاقی نخواهند داشت. و دیگري نظر نامساعد آمریکاییان نسبت به هیات حاکمه ایران بود که آنان را 

کفایت که قادر به اقداماتی به سود اقتصاد کشورشان نیستند. و این درحالی  کار و فاسد و بی دانستند محافظه عناصري می

بود که حوادث مهمی همچون استقالل اندونزي و تاسیس جمهوري خلق چین آسیا را تکان داد. این اوضاع باعث شد تا 

آرا پایان دهد. وي  ه به فساد هیات حاکمه همچون رزموزیري فردي قوي ک آمریکاییها هم همچون انگلیسیها با نخست

رفت. برنامه سیاست خارجی وي که در راستاي سیاست انگلستان بود  هاي اصلی سیاست بریتانیا به شمار می یکی از مهره

د الحاقی شد: رفع بحران و بهبود مناسبات با شوروي، بریدن پاي آمریکا از ایران و تصویب قراردا در سه موضوع خالصه می

و اجراي آن. دراین زمان کمیسیون نفت به ریاست دکترمصدق قرارداد الحاقی را براي حفظ منافع ایران کافی تشخیص 

شدن صنعت نفت گردید. این اقدام مورد توجه همه احزاب و افکارعمومی به  نداد و درنطق مهمی در مجلس خواستار ملی

چند روز یک شرکت آمریکایی هم اقدام به تصویب قرارداد آرامکو با جز حزب توده و هواداران انگلیس شد. پس از 

عربستان کرد که این قرارداد تشویق دیگري براي ایرانیان درجهت خروج از سلطه انگلستان بود. پس از مدتی در 

. در آرا در مسجد شاه به قتل رسید و مجالی براي پیاده کردن سیاستهاي نفتی خود نیافت هم رزم 1329اسفند 16
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اسفند مجلس سنا با مضمون سعادذت ایران و کمک به تامین صلح جهانی صنعت 29اسفند مجلس شوراي ملی و در24

  نفت را در ایران ملی اعالم نمود. 

  رخنه ابرقدرت آمریکا

هاي پس از جنگ جهانی ایرانیان نظر مساعدي نسبت به آمریکاییها داشته و به چشم نیروي سوم به آنها  در سال

نگریستند. ولی سیر حوادث این اشتباه بزرگ را نشان داد. دراین زمان کمونیسم درحال گسترش بود. آغاز سیاست  می

توان ایستادگی آن دولت دربرابر شوروي درمورد تخلیه ایران دانست.  آمریکا در جلوگیري از گسترش کمونیسم را می

 4ال براي کمک اقتصادي به کشورهاي اروپایی و برنامه اصلدراین زمان دکترین ترومن آمریکا مطرح شد که برنامه مارش

  هاي مالی و نظامی بود.  مانده جهان سوم اختصاص داد که به صورت یکسري کمک براي کشورهاي عقب

  هاي مالی و اقتصادي کمک

یادداشتی را به  وزیر یعنی در بحبوحه بحران آذربایجان، عال سفیر ایران در آمریکا از طرق قوام نخست 1325در شهریور 

میلیون دالري نمود. اما دولت آمریکا اعالم کرد که حداکثر وام پرداختی  50تا  45دولت آمریکا داد و تقاضی وام مالی 

به منظور مطالعه درباره امکانات و وسایل مربوط به عمران و  1325میلیون دالر است. پس از آن دولت قوام در آذر 10

ادي را با شرکت آمریکایی موریسون بست. سپس قرارداد دیگري با شرکت ماورابحار بسته پیشرفت اقتصادي کشور قرارد

ساله عمرانی کشور را تاسیس کرد. دراین زمان  تصویب قانئن برنامه هفت 1327شد و بعد از آن بود که مجلس در بهمن 

آرا هم این مساله به طول  حتی تا زمان رزم دولت ایران خواهان دریافت وام از آمریکا بود که آنها دراین مورد تعلل کرده و

توانند درجهت اجراي اصل چهار مبلغی را به ایران  انجامید و درنهایت اعالم کردند که قادر به پرداخت وام نیستند اما می

  هاي آموزش کشاورزي و بهداشتی به آنان بود.  بپردازند. هدف این برنامه بهبود وضع روستاییان و اعطاي کمک

  هاي نظامی کمک

میلیون دالر تسلیحات بین ایران و آمریکا بسته شد. اما دولت آمریکا 10اي درمورد خرید  نامه موافقت 1326خرداد 30در 

  دانست و قراردادهاي متعدد دیگري بین دوکشور امضاشد.  هنوز این مقدار را براي تقویت ارتش ایران کافی نمی

  مستشاران نظامی

کرد تا مستشاران بیشتري در بخش نظامی ایران به فعالیت مشغول باشند.  ایط ایجاب میپس از جنگ جهانی دمو شر

  اي بین جم وزیرجنگ و جرج آلن دراین مورد امضا شد.  نامه بنابراین موافقت
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  سازمان دفاعی خاورمیانه

خارجه ترکیه مطرح الدین صادق وزیر از طرف نجم 1327جمعی خاورمیانه براي نخستین بار در بهمن  طرح دفاع دسته

اي انتشار یافت و  در پایان کنفرانس آنکارا اعالمیه 1330شد. اما درمجموع استقبال چندانی از آن به عمل نیامد. در مهر

کشورهاي عضو ناتو تاسیس فرماندهی نظامی خاورمیانه را مفید و الزم دانستند. اما قتل ملک عبداهللا پادشاه ماورا اردن، 

کومت مصدق و کودتاي افسران آزاد در مصر طرح متفقین را با شکست روبرو ساخت و تا چند سیاست ضدانگلیسی ح

  سال بعد و تا زمان تاسیس پیمان بغداد صحبتی از آن نشد. 

  جدایی از جهان عرب برسر شناسایی اسراییل

یا بر مصر و عراق و سو سلطه مستقیم بریتان پس از جنگ جهانی دوم موقعیت انگلستان از دوجهت تحول یافت: از یک

ّ سوریه و لبنان گسترش داد و از سوي دیگر منابعی که سیاست انگلیس بر آن تکیه داشت به شکل چشمگیري  موقتا

اي که مجمع عمومی سازمان ملل برگزار کرد گزارشی  کاهش یافت. در همین زمان مساله فلسطین مطرح شد. در جلسه

اردیبهشت 24ور عرب و یهود. که در نهایت این مساله تصویب شد و در تهیه شد مبنی بر تقسیم فلسطین به دو کش

دولت اسراییل تاسیس شد. دول عرب که تحمل این مساله را نداشتند به سرزمین اسراییل حمله کردند ولی دراثر  1327

د آورد. رژیم دگرگونیهایی در خاورمیانه بوجو 1948هاي انگلستان شکست خوردند. شکست اعراب در تابستان  کارشکنی

سوریه ساقط شد و کمیته افسران آزاد در مصر تشکیل گردید. در چنین زمانی نمایندگانی از اردن و عراق به ایران آمدند 

و مقامات ایرانی را تشویق به لزوم همکاري و الحاق به سازمان دفاعی خاورمیانه نمودند. اما به محض شناسایی دوفاکتو 

وزري  ابط کشورهاي عرب با ایران روبه خصومت گذاشت. اما پانزده ماه بعد در دوران نخستاسراییل توسط دولت ساعد رو

اي  دکترمصدق کنسولگري ایران در اسراییل را تعطیل نمود و روابط با اسراییل را قطع کرد. این اقدام بازتاب گسترده

زعیم «هاي عربی مصدق را  خت. روزنامهداشت و یکباره افکارعمومی جهان عرب را به نفع نهضت ملی ایران دگرگون سا

تفاوت و  نامیدند. اما مثل همیشه این اقدام ایران یک جانبه بود و دول عربی به استثناي مصر تغییري در موضع بی» شرق

  حتی خصمانه خود نسبت به ایران و نهضت ملی ندادند و برخی مانند عراق با دشمنان نهضت به همکاري پرداختند. 

  ه منفیسیاست موازن

تقاضاي امتیاز نفت شمال را 1323بنیانگذار سیاست موازنه منفی در ایران دکترمصدق است. زمانیکه شورویها در سال 

ها تظاهرات برپاداشتند، مصدق در نطق مفصلی اعالم کرد که  کردند و حزب توده با پشتیبانی نیروهاي شوروي در خیابان

که به نفع مملک باشد که آن توازنی منفی است و نه مثبت. سپس طرح تحریم ملت ایران آرزومند توازنی در ایران است 
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مذاکرات با نمایندگان خارجی درمورد نفت را مطرح کرد که در همان جلسه به تصویب رسید. ازاین تاریخ فکر سیاست 

یت مصدق درآن موازنه منفی در ایران شکل گرفت. در اجراي همین سیاست بود که مجلس پانزدهم با وجود عدم عضو

سادچیکف را رد کرد. همچنین قراردادي که به امضاي گس و گلشاییان رسید هم توسط اقلیت مجلس  - نامه قوام مقاوله

خرداد 29العین قرارداد: اوالّ در  وزیري، وي اجراي دقیق سیاست موازنه منفی را نصب رد شد. با انتخاب مصدق به نخست

 1331بهمن 9خلع ید کرد و اداره آن را به شرکت ملی نفت ایران سپرد. درثانی: در از شرکت نفت ایران و انگلیس 1330

  شیالت دریاي خزر را که در دست شورویها بود ملی کرد. 

کنفرانسی  1334توان پیشگام سیاست عدم تعهد در جهان سوم دانست. در فروردین  درعین حال مصدق را می

مرداد و سقوط مصدق، نمایندگان کشورهاي 28ماه از کودتاي 18گذشت درباندونگ اندونزي تشکیل شد که با وجود 

  هاي او در راه ملی کردن صنعت نفت ایران تجلیل کردند.  مختلف از مبارزات وي با استعمار وتالش

  ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور

یو اعالم کرد و درمورد این  دکترمصدق در دومین سالروز ملی شدن صنعت نفت پزارشی را خطاب به ملت ایران از راد

ها صحبت کرد. مصدق در  مسایل گزارش داد. وي از مساله صنعت نفت و چگونگی تصویب قانون آن با وجود کارشکنی

دوست و مانع مفاسد بیگانگان  این نطق گفت: اعالم شد که قانون ملی شدن صنعت نفت جامع مقاصد عالیه ایرانیان وطن

یکن تلقی شد. با انتخابات مجلس پانزدهم و تقلبات  لم کان 1933آور  قرارداد شرم سودپرست بود. با این قانون

ببرند و پس از آن توانستند چند تن از نمایندگان  گرفته در آن باعث شد تا مردم بیدار شده و به حقوق خود پی  صورت

این مجلس قانون ملی شدن صنعت حقیقی خود را از بین جبهه ملی برگزینند و روانه مجلس شانزدهم نمایند. که در 

وزیري را پذیرفتم.  نفت اعالم شد. من نیز از این بایت که شاید این قانون در مرحله اجرا به مشکل برخورد، نخست

نخستین مرحله دشوار اجراي قانون ماده دوم آن درباره خلع ید بود زیرا شرکت سابق کلیه وسایل فنی را ازکار انداخته 

داشت. با قبول اصل ملی شدن صنعت  نیز از سوي نمایندگان انگلیس ارایه همگی نوعی دخالت را درپیبود. پیشنهاداتی 

از بین رفت که این امر ناراحتی انگلیس را به همراه داشت و این کشور مانع از فروش نفت به دیگر  1933نفت قرارداد 

فعالیت مشغول بودند باطل شد و با استمداد از کشورها شد. پس از آن جواز تمام انگلیسیهایی که در شرکت نفت به 

  بخش ملی، کلیه کارشناسان انگلیسی از خاك وطن اخراج شدند.  نیروي مقاومت
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اما حریف هم از پاي ننشست و پس از این اقدام به شوراي امنیت سازمان ملل شکایت برد. که خود عدم صالحیت شورا 

المللی توسعه پیشنهاداتی را ارایه دادند که همگی  م آمریکاییها و هم بانک بیندر این مساله را بیان نمودم. در این زمان ه

داراي نکات مبهمی بود و در به خدمت گرفتن کارکنان انگلیسی اصرار داشت، لذا این مذاکرات هم که در آن 

کند.  طرف عمل نمی یالمللی هم ب هاي انگلستان آشکار بود به جایی نرسید. این امر نشان داد که بانک بین کارشکنی

شکایت از ایران در الهه هم به جایی نرسید و با مدافعاتی که از حقوق ایران به عمل آوردم مشخص شد که انگلستان از 

تیر استعفا داده، ولی  25تواند به جایی برسد، پس در داخل دست به تحریکاتی زد که در  المللی نمی طریق مراجع بین

ئولیت امور تیر شد و دوباره مس30نان احساساتی از خود نشان دادند که منجر به قیام ملیمردم تهران و شهرستانها چ

مملکتی را برعهده گرفتم. در این زمان هم دیوان الهه مساعی انگلستان در شکست ایران را نقش برآب ساخت و راي به 

انگلیس مشاهده نشد و با وجود نیت دولت  حقانیت ملت ایران داد. اما با وجود این راي بازهم نشانی از حسن

الوقت در پرداخت دیون آن شرکت متوسل شدند. در این  هاي مکرر به آن دولت، آنها همچنان به سیاست دفع یادداشت

داد انگلستان همچنان خواهان حل اختالف نیست و قصد هدر  زمام پیشنهاداتی هم ازطرف آمریکا ارایه شد که نشان می

دولت ایران در یادداشتی که توسط وزارت خارجه به سفارت کبري 1331مهر 30این اعمال در دادن زمان را دارد. با 

  انگلیس ارایه شد، قطع رابطه سیاسی را به آنها ابالغ کردند. 

پس از آن سفیرکبیر آمریکا عالقه خود را به حل اختالفات نشان داد که مذاکرات با ایشان حول دومحور بود: اول قطع و 

دولت ایران و شرکت سابق نفت، دوم فروش نفت به خارج به مقداري که دستگاه نفت آبادان را کامالّ به کار فصل دعاوي 

اندازد. اما چون دولت انگلستان همچنان اصرار بر دریافت غرامت داشت، پس این مذاکرات به جایی نرسید. علت اساسی 

معدودي از هموطنانمان که مورد حایت آن دولت بوده  ) دولت انگلستان از1رفع نشدن اختالف نفت هم دو چیز است: 

) 2میهنان خود را غصب کرده و دراختیار آنها قرارداده و اوضاع را به شکل سابق درآورند.  انتظار دارد که حقوق هم

هاي نفتی عظیمی که در خاورمیانه حضور دارند دراثر تبلیغات شرکت سابق، احساس کردند که ممکن است  شرکت

شدن صنعت نفت در اثر اتحادي است که  حل مشکل نفت، منافعشان به مخاطره بیفتد. درپایان باید گفت ملی درصورت

  کند که این اتحاد کلمه را همچنان محفوظ بداریم.  بین ملت وجود داشته و به ما حکم می
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  انگلستان: رویارویی،

  چینی محاصره اقتصادي و توطئه

ریتانیا نبوده است. اما در نیمه اول قرب بیستم تصمیم اینکه چه کسی بر ایران حکومت ایران هرگز رسماّ جز امپراتوري ب

الدوله کوشیدند این وضع  انگلیسیها با تحمیل قرارداد وثوق 1919هاي انگلیسی بود. در سال  کند با افسران و دیپلمات

ریکاییها، فرانسویها و ملیون ایرانی مانع این استعمار غیرمستقیم را به استعمار مستقیم تبدیل کنند. اما مخالفت شدید آم

امر شد که پس از آن کودتاي سوم اسفند رخ داد. در جنگ جهانی دوم با نبردهایی که در آسیا رخ داد اثراتی را بر بقاي 

ن انگلستان داشت که با وجود سیطره این کشور تا پایان جنگ در این منطقه، با پایان یافتن جنگ و به استقالل رسید

هند و پاکستان، انگلیسیها به فکر ایجاد یک امپراتوري جدید افتادند. انگلستان با پشتیبانی از اتخاد عرب در مصر و ایران 

نیز با حمایت ازحکومت کسانی که  طرفدار آنها بودند، اداره امور را در دست داشتند. این امر تا زمان ملی شدن صنعت 

کم تاسیس فرماندهی  نقشه انگلیس براي تاسیس امپراتوري خاورمیانه یا دستنفت ادامه داشت ولی با این اتفاق 

اي را  بردار نبوده و براي مبارزه با حکومت مصدق برنانه خاورمیانه را نقش برآب کرد. اما انگلیسیهاي سرسخت دست

الف با قانون ملی شدن به جانبه با ملی شدن نفت ایران و ارایه پیشنهادهاي مشابه و مخ ) مخالفت همه1ترتیب دادند: 

) محاصره 3المللی به منظور غیرقانونی شناختن ملی شدن نفت،  ) توسل به مجامع بین2هاي مختلف،  ایران در قالب

طرفی منفی و  طرفی مثبت به بی ) کشاندن آمریکا از حالت بی4اقتصادي و جلوگیري از صدور نفت ایران به خارج، 

  ) اقدامات پنهانی براي براندازي حکومت ملی ایران.5دق، سرانجام به مخالفت با حکومت مص

المللی  هاي انگلیس براي غیرقانونی ساختن قانون ملی شدن صنعت نفت درمجامع بین در این زمان دکترمصدق، با تالش 

ها را  رشکنیکوشیدند تا به کمک عوامل ایرانی خود انواع کا همچون شوراي امنیت، مبارزه کرد. در این مدت انگلیسیها می

که شاه از واگذاري کنترل ارتش به مصدق خودداري کرد و مصدق  1331برضد حکومت ملی نمایند تا جایی که در تیر

السلطنه را فراهم کردند که در اثر قیام  استعفا داد، با موافقت آمریکاییها موجبات روي کار آمدن حکومت چهار روزه قوام

مصدق یکبار دیگر با اختیارات تام و در دست داشتن وزارت دفاع، زمام امور را در تیر به سرعت سقوط کرد و 30مردم در

دست گرفت. پیروزي قیام تیر بازتاب وسیعی در خاورمیانه داشت، اگرچه در داخل از آن بهره برداري نشد ولی در خارج 

  واکنش فوري آن کودتاي افسران آزاد در مصر بود. 
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هاي پنهان انگلیس زد که تا آن زمان در  ، ضربه دیگري به نقشه1331گلیس در مهر قطع مناسبات سیاسی ایران با ان

تهران بدانها مشغول بودند. ولی پس از آن ناچار شدند مرکز عملیات جاسوسی خود را از تهران به بیروت منتقل سازند. 

ارد بود. تا زمانیکه دموکراتها در اسفند که نزدیک بود به بهاي جان رهبر ملی ایران تمام شود یکی از این مو9حادثه 

گیري ژنرال  نتیجه بود، ولی با قدرت آمریکا بر سر کار بودند تالش انگلیسیها براي کشاندن آنها به اردوي مخالف ایران بی

خواه، زمینه براي براندازي حکومت مصدق فراهم شد و چرچیل طرحی را که تحت عنوان  آیزنهاور از حزب جمهوري

طراحی کرده بود، در اختیار آمریکاییها گذاشت و آنها هم آن را به علیات آزاکس تغییر داده و به صورت » عملیات چکمه«

مرداد اجرا کردند. درعوض انگلیسیها پذیرفتند که از سلطه انحصاري خود برنفت ایران چشم بپوشند و 28کودتاي 

  هاي آمریکایی واگذار نمایند. درصدي را به شرکت

  اعتنایی و بی شوروي: بدگمانی

، روابط ایران و شوروي وارد یک مرحله بحرانی شدید شد و 1326سادچیکف در مهر  - نامه قوام به دنبال رد موافقت

آرا به قدرت رسید ادامه  که رزم 1329تهدیدات متعددي از این کشورصورت گرفت. بحران دوکشور تا اوایل تابستان 

یها به نفع انگلیس بود، در اجراي سیاست دیرینه لندن مبنی بر سازش با داشت. اما چون هدف وي بریدن پاي آمریکای

 13298نامه بازرگانی جدیدي در آبان  روسها باب مذاکره با مسکو را آغاز کرد. این مذاکرات منجر به امضاي موافقت

، حزب توده با وبهبود نسبی مناسبات دوکشور گردید. با روي کارآمدن مصدق و درپیش گرفتن سیاست ملی شدن نفت

  آن به مخالفت پرداخت، اما نظر دولت شوروي به اندازه حزب توده نسبت به حکومت مصدق خصمانه نبود. 

در واقع حزب توده از اینکه رهبري جنبش ملی را دکترمصدق برعهده داشت بشدت عصبانی بود و آن را یک جریان 

اي  ن نفت، ناسزاهاي خود را علنی کرده و با انتشار جزوهنامید. با اوج گرفتن جنبش ملی شد طلبی می دروغین اصالح

تحت عنوان ماهیت جبهه ملی آن را جبهه امپریالیستی و ضدملی و عامل استعمار نامید. پس از آنکه مجلس گزارش 

نامه الحاقی تصویب کرد، حزب توده جمعیت دیگري به نام جمعیت مبارزه با  کمیسیون نفت را مبنی بر رد موافقت

عمار را تشکیل داد و به مبارزه خود با جبهه ملی و شعار ملی شدن نفت در سراسر کشور شدت بخشید. اما درهمان است

کردند. با این همه پشتیبانی شورویها از جنبش ملی ایران از  حال مطبوعات و رادیوهاي شوروي از این نهضت دفاع می

کردند. دراین موقع نوعی همدستی بین  رزه ملت ایران نمیشد و عمالّ اقدامی به کمک به مبا مدوده حرف خارج نمی

شد و این امر تا بدانجا بود که زمانی که دکترمصدق دست به انتشار  حزب توده و مقامات شرت نفت انگلیس دیده می

  اوراق قرضه ملی زد، حزب توده خرید آن را تحریم کرد.
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شک  ان نفت جنوب باعث اعتصاب بزرگی شد که بیشرکت نفت با حذف کمک هزینه مسکن کارگر 1330درفروردین 

کردند. دراین زمان وزیردفاهع  هدف آن خفه کردن جنبش ملی در نطفه بود. عمال حزب توده هم آنها را رهبري می

بریتانیا طرح عملیات دزد دریایی را براي اشغال آبادان تهیه و کابینه انگلیس را قانع کردند تا پشتیبانی ایاالت متحد را 

هاي جنگی به اروندرود فرستاند و به شرکت نفت دستور داده شد تا مقامات  براي این اقدام کسب کند. سپس کشتی

ایرانی را با مذاکره سرگرم کرده تا فرصت کافی براي عملیات بدست آورند. اما آمریکاییها آن را نپذیرفته و هریمن را به 

  عنوان میانجی به ایران فرستاد. 

ها را منوط به استخدام  دولت آمریکا از ارسال کمک نظامی به ایران خودداري کرد و ادامه کمک 1330در زمستان 

مستشاران نظامی نمود. زیرا آمریکا از عدم پیوستن ایران به سازمان دفاعی خاورمیانه ناراضی بود و بدین وسیله 

آمریکایی را پذیرفت که این امر حمله  خواست دکترمصدق را درفشار بگذارد. مصدق نیز مساله پذیرش مستشاران می

شدید حزب توده و دولت شوروي را درپی داشت. دولت شوروي ایران را متهم کرد که ارتش خود را دراختیار آمریکاییها 

قرار داده است. با استعفاي مصدق به دلیل عدم واگذاري وزارت جنگ توسط شاه به وي، حزب توده وي را به باد انتقاد 

اي از  تیر این حزب دچار سردرگمی شد و عده30را یک درگیري بین هیات حاکه نامید. ولی با قیام ملی  گرفت و آن

  جوانان حزب به ابتکار خود به پشتیبانی ازمصدق برخاستند. 

دکترمصدق به سادچیکف اعالم کرد که مدت قرارداد شیالت به پایان رسیده و دولت ایران حاضر به  1331بهمن 9در 

اعتنایی و انتظار را نسبت به جنبش ملی درپیش  ین قرارداد نیست. تا وقتی که استالین زنده بود، سیاست بیتمدید ا

به بعد  شوروي  1326) از سال 1گرفته بود. این سیاست ناشی از یسلسله مالحظات سیاسی و اقتصادي به این شرح بود: 

دارد که این تصور تا روي کارآمدن مصدق تاحدودي  یاین تصور را داشت که ایران درجهت نزدیکی با غرب گام برم

درست بود. اما با زمامداري که اساس حکومتش موازنه منفی بود، دیگر این تصور درست نبود. هرچند که آنها از سیاست 

) دولت شوروي نسبت به دکترمصدق نظر خوشی نداشت زیرا همین رهبر ملی بود 2طرفی هم چندان خشنود نبودند.  بی

قانون منع اعطاي امتیاز به بیگانیگان را پیشنهاد کرده و مانع از دادن امتیاز نفت شمال ایران به  1323در سال که 

) شکست شوروي در ماجراي آذربایجان اثر عمیقی بر این کشور نهاد و مخالف مردم با افکار 3شوروي گردیده بود. 

) در سطح 4عالقگی این کشور به حکومت مصدق بود.  دالیل بیپرستانه مجلس دربرابر شوروي از  کمونیستی و رویه میهن

جهانی شوروي قادر به انجام مانورهاي وسیع سیاسی دربرابر انگلستان و آمریکا نبود و حاضر نبود درگیري جدیدي در 

ران ) شاید رهب5طرفی مطلق ایران در جنگ سرد بود.  خاورمیانه ایجاد کند. به خصوص که حکومت مصدق خواستار بی
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) دولت شوروي اصوالّ 6بماند اما پاي آمریکا به ایران باز نشود.  دادند منافع نفتی انگلیس در ایران باقی شوروي ترجیح می

هاي ملی مخالف بود. کلیه این عوامل باعث شد تازمانیکه استالین زنده بود دولت شوروي هیچ اقدام موثري در  با حکومت

مل نیاورد. اما پس از وي آثار تغییر در سیاست خارجی شوروي پدیدار شد و شعار کمک به جنبش ملی ملت ایران به ع

  آمیز و بهبود مناسبالت با کشورهاي همجوار مطرح گردید.  همزیستی مسالمت

بشدت از مصدق دفاع کرد و به  1331ئه نهم اسفند  داد، درجریان توط حزب توده با وجود شعارهایی که علیه مصدق می

 اع بود که اجازه برگزاري میتینگ به این حزب به مناسبت مرگ استالین داده شد. از ابتداي سال پاس همین دف

نامه بازرگانی جدید با ایران آغاز کرد و حجم مبادالت را به دو  هم سادچیکف مذاکراتی را درباره انعقاد یک موافقت1332

تن طالي متعلق به ایران انجام گرفت. که البته این مبادله  برابر افزایش داد. همچنین مذاکراتی هم درباره استرداد یازده

اعالم کرد که  1332به دولت ایران تحویل داده شد. مالنکوف هم در سال  1334صورت نگرفت و در زمان عال در سال 

 مساله ایران هم در راس مسایل سیاست خارجی ذکر کرد. اما پس ازچند روز کودتا صورت گرفت و دولت مصدق ساقط

  شد. 

  ایاالت متحد آمریکا:

  گري دوستانه تا براندازي از میانجی

هاي انگلستان روبرو شدند. در سال  عالقه آمریکاییها به نفت ایران پس از جنگ جهانی اول آغاز شد که هربار با کارشکنی

ه بیگانگان توسط مصدق دو شرکت آمریکایی خواستار امتیاز بلوپستان را نمودند که پس از آن قانون منع امتیاز ب 1322

مطرح و سپس در مجلس تصویب شد. در دوران جنگ جهانی دوم مواضع آمریکا در خاورمیانه چندان مستحکم نبود، اما 

برداري پرداخته و به ایران هم چشم دوختند.  پس از پایان جنگ با اخذ امتیازات نفت از عربستان، کویت و بحرین به بهره

ت و جایگزینی شرکتی همچون آرامکو به سود آمریکاییها بود. این اقدامات اگرچه در ظاهر بنابراین اضمحالل شرکت نف

  هاي اقتصادي در آن نهفته بود.  گیري از گسترش کمونیسم بود، اما در حقیقت فعالیت به خاطر پیش

درت سوم فعال واکنش آمریکا نسبت به مسایلی همچون بحران آذربایجان، بیش از پیش نقش آمریکا را به عنوان ق

گیري آمریکا در مساله آذربایجان نقطه مثبتی در کارنامه سیاسی آن کشور در ایران افزود. با توجه  مسجل ساخت و موضع

به رویدادهاي این سالها ملیون برآن شدند تا از رقابت شرق و غرب و آمریکا و انگلیس جهت تحقق اهداف ملی  حداکثر 

آمریکا، عمالّ به نحو موثري در » سدبندي در برابر کمونیسم«ه با طرح استراتژي استفاده را بنمایند، به خصوص ک

  نفع شده بود.  سرنوشت سیاسی کشورهاي واقع در کمربند شمالی خاورمیانه ذي
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رییس شرکت ماورابحار  1329بود. در دي ماه  1329آغاز ماجراي مداخله آمریکاییان در قضیه ملی شدن نفت از پاییز 

آرا به فعالیت وي خاتمه داده بود، هنگام ترك ایران اعالم کرد که شرکت نفت ایران و  کرد و رزم ن خدمت میکه درایرا

پردازد و مسوول عمده نارضایتی حال حاضر در ایران است. این سخنان اعتراض رسمی  انگلیس حقوق قانونی ایران را نمی

آرا که با پشتیبانی آمریکاییها روي کار آمده بود،  نهضت ملی، رزم گیري انگلستان به واشینگتن را درپی داشت. از زمان اوج

به اشاره انگلیسیها ضربات محکمی به سیاست نوپاي آمریکا وارد ساخت، آمریکاییها هم نظرشان را تغییر دادند. درواقع 

ه ایران به منظور ) پشتیبانی از حقوق حق1اوان به سه دوره تقسیم کرد:  سیاست آمریکا نسبت به نهضت ملی را می

) همسویی با انگلیس و شرکت در 3گري دوستانه در حل اختالف ایران و انگلیس،  ) میانجی2شکستن انحصار نفتی، 

  براندازي حکومت ملی. 

به طول انجامید، ماموران سیاسی و اقتصادي آمریکا مرتباّ  1330تا فروردین  1329در مرحله نخست که از اواسط سال 

کردند و انعقاد قرارداد آرامکو با عربستان ضربه دیگري به شرکت  ه ایستادگی دربرابر شرکت نفت تشویق میایرانیان را ب

نفت ایران و انگلیس بود. بدین جهت جبهه ملی سیاست خود را بیش از حد لزوم براساس رقابت میان آمریکا و انگلیس و 

نفت مطرح و مورد قبول عامه قرارگرفت و قانون آن  جلب نظر واشینگتن نهاده بود. اما همین که مساله ملی شدن

تصویب شد، آمریکاییها کوشیدند نهضت ملی را متوقف سازند، زیرا ملی شدن نفت در ایران احتمال داشت منافع آنها را 

رانس رو تقریباّ بالفاصله پس از تصویب و توشیح قانون ملی شدن نفت، کنف در سراسر خاورمیانه به خطر اندازد. از این

هاي نفتی تشکیل شد و مقامات رسمی دولت  واشینگتن با شرکت نمایندگان دول آنگلیس و آمریکا و نمایندگان کمپانی

آمریکا صریحاّ اعالم کردند که با ملی شدن نفت ایران و مخالف و با طرح جانشینی سایر منابع بویژه نفت کویت به جاي 

  نفت ایران موافقند. 

گري  پشتیبانی آمریکاییان از نهضت ملی ایران پایان یافت و مرحله دوم به صورت میانجیبدین سان مرحله نخست 

هاي نفتی خاورمیانه  دوستانه آغاز گردید که هم تاحدودي منافع ایران تامین شود و هم لطمه شدیدي به منافع کارتل

هاي او براثر سرسختی انگلیسیها و  شوارد نگردد. درهمین راستا هریمن فرستاده مخصوص آمریکا به ایران آمد ولی تال

  شدند، عقیم ماند.  تشویق می» هاي استوکس جوجه«شان مشهور به  عوامل ایرانی

نیرو بود. آمریکاییها  درهمین زمان که مصدق سفري به آمریکا داشت انگلستان در اطراف مرز ایران درحال آماده سازي

را پیش کشیده و این امر موجب 1921پیاده کند، شورویها عهدنامه  بیم آن را داشتند که اگر انگلیس در ایران نیرو

کاران در انگلستان،  اي شود. به محض پیروزي محافظه رو و روي کار آمدن کمونیستهاي توده گرایان میانه شکست ملی
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وي مخالفان طرفی دوستانه در مساله نفت ایران و کشور به ارد مبناي سیاست خود را خارج کردن آمریکا از حالت بی

ها در  داد. اما این کمک هاي مالی خود را دراختیار دولت مصدق قرارمی مصدق قراردادند. تا قبل از این آمریکا کمک

جا متوقف شد و ترومن با موافقت به تقاضاي چرچیل، پیشنهاد مشترکی را به ایران داد که دیوان دادگستري  همین

هاي مالی خود را آغاز کند. مصدق این پیشنهاد را  را تعیین کند تا آمریکا کمکالمللی مبلغ غرامت ایران به انگلیس  بین

  نپذیرفت و مناسبات سیاسی با انگلستان را قطع کرد. 

اهللا کاشانی رییس مجلس شوراي ملی بود. وي که از ابتدا طرفدار  یکی از دالیل مهم رد این پیشنهاد سخنرانی آیت

معنی  تیر، وي را مظهر مبازره ایران با استعمار نامید، اعالم کرد که بی30داي قیام قیدوشرط مصدق بود و حتی در فر بی

آرا دچار خواهد  است که دولت انگلستان ادعاي خسارت نموده و اگر مصدق بخواهد این امر را بپذیرد به سرنوشت رزم

روز اختالف بین رییس دولت و  روزبهزاده باعث شد تا  هاي منافقین جبهه ملی به خصوص دکتر بقایی و جایري شد. تالش

  وزیر در برابر بیگانگان تضعیف گردد.  رییس مجلس بیشتر شده و موضع نخست

سیاست آمریکا که تا آن روز سدبندي در برابر گسترش کمونیسم بود، راستگرایان آن را کافی ندانسته و 1331در پاییز 

استار سیاستی تهاجمی بودند. درنظر آنها هرگونه حرکات خواهان سیاست رهایی از شر کمونیسم بودند. درواقع خو

طلبی کمونیستها پنهان شده بودند. مظهر این  ضدامپریالیستی کار کمونیستها بود و در پس هر نهضت ملی و استقالل

است خواهان در انتخابات ری کارتیسم شهرت یافت. با پیروزي جمهوري ي او به مک کارتی بود و نظریه سیاست سناتور مک

جمهوري آمریکا، سومین مرحله درگیري آمریکا در قضیه نفت ایران و مشارکت در براندازي دولت ملی بود. بنابراین 

توافق کامل بین لندن و واشینگتن درباره براندازي مصدق و یافتن جانشینی براي وي بوجود آمد. اکنون نظر آمریکاییها 

نه به همسویی با دولت انگلستان سوق داده شد. مقدمات این چرخش از گري دوستا بکلی تغییر کرد و از موضع میانجی

آغاز شد و کنفرانسی با شرکت وزراي خارجه انگلیس و آمریکا در واشینگتن برگزار گردید و تصمیم گرفتند  1331اسفند 

ا قبل از قطع روابط اي را که سفارت انگلیس ت از راه زور حکومت مصدق را ساقط کنند و سفارت آمریکا در تهران وظیفه

هاي کودتا را پرداخت و با همکاري انگلیسیها  برعهده داشت، به طورکامل برعهده گیرد. سازمان سیا بخش عمده هزینه

  کودتایی آمریکایی را انجام داد. 

ق را از در اجراي کودتاي آژاکس ابتدا عوامل مزدور بیگانه، سرتیپ افشار طوس رییس شهربانی را به قتل رسانده تا مصد

یک نظامی طرفدار محروم نمایند. سپس انگلیسیها و آمریکاییها مبارزه تبلیغاتی علیه مصدق به عمل آورده و مدعی 

شود. سپس آیزنهاور پس از اعالم نتیجه رفراندوم درباره انحالل مجلس هفدهم،  شدند که ایران دارد کمونیست می
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با پخش چندصد هزار دالر در بین ارازل و اوباش تهران ترتیب کودتاي سخنرانی در ضدیت با مصدق انجام داد و درنهایت 

گناهی سیاسی آمریکا در ایران  وخون کشیدند. این عملیات براي همیشه به بی مرداد را دادند و نهضت ملی را به خاك28

  پایان داد.

  وابستگی به بلوك غرب

  ) 1342تا 1332(

جی ایران را دردست گرفت و دیپلماسی ایران تحت نظارت مشترك به دنبال کودتا شاه شخصاّ کنترل سیاست خار

که به فشار جناح طرفدار انگلیس صورت گرفت،  1334آمریکا و انگلیس قرارداشت. پس از برکناري زاهدي در فروردین 

ژهاي امامی استاد ل امامی. که اقبال و شریف وزیر سرسپرده روي کار آمدند، عال، اقبال، شریف درپی سه نخست پی

شاه نامید. دراین سالها » زاد غالم خانه«فراماسونري بوده و کابینه اقبال به کابینه فراماسونرها مشهور شد و او خودش را 

  شدند.  سرکوب و اختناق حکمفرما بود و دستاوردهاي نهضت مقدس مصدق لگدکوب شد مبارزان مجازات می

  هاي فوري آمریکا و تجدید مناسبات با انگلستان کمک

هاي یک  مردادبه بغداد و رم گریخته بود، نخسنین نشانه25چهار روز پس از بازگشت شاه که به دنبال کودتاي نافرجام 

اي به آیزنهاور اعالم کرد  شهریور در نامه4وزي کودتا در  چرخش بزرگ در سیاست خارجی ایران بروز کرد. زاهدي نخست

است. وي همچنین اعالم کرد که نیاز به کمک فوري آمریکا داشته و المللی ایران  که قصد حکومت او بهبود وضع بین

خزانه کشور خالی است. در زمان مصدق وي نیز چنین درخواستی داشت که با واکنش تند آیزنهاور روبرو شد، اما 

یانش توسط درنگ با تقاضاي زاهدي موافقت گردید. بعدها معلوم شد که پنج میلیون دالر بابت دستمزد زاهدي و اطراف بی

هاي بیشتري از آمریکا بود، اما مقامات رسمی آمریکا آشکارا اعالم  آمریکا پرداخته شد. اما دولت زاهدي خواهان کمک

المللی امضا و مجلسین آن را تصویب نکنند دیگر  کردند که تا زمانیکه دولت ایران قرارداد نفت را با کنسرسیوم بین

د. درنتیجه بالفاصله پس از امضاي کنسرسیوم وام جدیدي دراختیار ایران قرار دیناري به ایران پرداخت نخواهند کر

ها بود که توانست مخالفان خود را سرکوب کند. وي با دو مساله مهم دیگر هم روبرو بود: حل  گرفت. زاهدي با این کمک

دانست از  شد، اما زاهدي نمی یمساله نفت و تجدید مناسبات با انگلستان. این دو مساله از نزدیک به بکدیگر مربوط م

هاي خود به ایران را  کدام شروه کند. اطمینانی که درتجدید روابط با انگلستان داده شده بود باعث شد تا آمریکا کمک
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سرریز کند. اما وي مجبور بود به دلیل احساسات شدید ضدانگلیسی در ایران این مساله را تاحدي عقب اندازد. اما 

  کرد و درنهایت تهران تسلیم نظر لندن شد و تجدید روابط قبل از مساله نفت برقرار شد.  ن فکر میانگلستان خالف ای

جویانه انجام دادند: اوالّ شکایت خود را از شرکت ژاپنی که نفت ایران را خریده بود پس  انگلیسیها هم دو اقدام آشتی

ان که به علت محاصره ایران از تحویل آن خودداري شده گرفتند و درثانی، باصدور لوکوموتیوهاي ساخت انگلستان به ایر

آذر تصمیم دو دولت مبنی بر مبادله بدون تاخیر 14بود، موافقت کردند. سرانجام هم در اعالمیه مشترك دو کشور در 

سفیر اعالم شد که ورود سفیر انگلیس به تهران مصادف با محکومیت دکترمصدق در دادگاه نظامی بود که این تقارن 

  خشم به خشم ایرانیان دامن زد. از این نیز سهیلی به عنوان سفیر انتخاب شد. 

  المللی نفت قرارداد کنسرسیوم بین

با این شرایط راه براي حل مساله نفت مطابق نظر انگلیس و آمریکا هموار شده بود. حکمومت زاهدي هم که معتقد بود 

بود. اما مهمترین مساله دراین زمان جذب نفت ایران در  سرنوشتش بع غرب وابسته است و درصدد رفع مساله نفت

هاي خاورمیانه تولید خود را افزایش داده و  المللی بود که در زمان تعطیلی نفت ایران سایر شرکت بازارهاي بین

هاي جدید تاسیس احداث شده بود. پس براي حذب ایران به بازار نفت باید همکاري هفت کمپانی بزرگ  پاالیشگاه

نفع عالوه بر مذاکرات با ایران باید بین خود نیز به توافق  هاي ذي شد. بنابراین شرکت هور به هفت خواهر جلب میمش

به این توافق رسیدند که نفت ایران را به طور آزمایشی به بازارهاي جهان جاري  1332آذر 28رسیدند. سرانجام در  می

بیشتري بود مانع از این اقدام شد. سرانجام قرارداد بین دولت ایران و  نمایند. اما مساله سهم انگلستان، که خواهان سهم

هاي  ، از طرف دکترامینی، و پیچ رییس گروهی که نمایندگی کمپانی1333شهریور28المللی نفت در  کنسرسیوم بین

مدیره را به ایرانیان نفتی را برعهده داشتند در تهران امضا شد. و این قرارداد تنها دو کرسی از هفت کرسی اعضاي هیات 

اختصاص داد. از همین رو بود که مخالفان قرارداد کنسرسیوم امضاي آن را اقدامی مغایر با قانون ملی شدن نفت 

دانستند. مساله مهم بعدي درآمد ایران از صنایع نفت بود که موافقان قرارداد خواهان تنها پنجاه درصد درآمد بودند و  می

شد. که سرانجام ایران مجبور شد  مت بود که اغلب با ادعاهاي متقابل طرفین مربوط میسومین مساله، جریان غرا

میلیون لیره به شرکت نفت بریتانیا بپردازد. پس از تسلیم این قرارداد براي تصویب به مجلس، شاه از قوه مقننه 25

  خواست تابدون اتالف یک دقیقه وقت آن را تصویب کند.
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دار منتسب به  افسر و درجه6000صادف با کشف شبکه نظامی حزب توده و بازداشت بیش از امضاي قرارداد کنسرسیوم م

افسر و یک غیرنظامی در ماههاي بعد گردید. این وقایع محیط ارعاب و وحشت را 26حزب توده شد که منجر به اعدام 

  ایجاد کرد. 

آوردند ولی درنهایت آن را تصویب  درنمیبا وجود آنکه نمایندگان مجلس هفدهم از متن انگلیسی قرارداد چیزي سر

المللی خاتمه یافتن سلطه انحصاري شرکت نفت بریتانیا بر صنایع نفت  نمودند. مهمترین نتیجه قرارداد با کنسرسیوم بین

 ایران بود. پس از این بود که آمریکا هم در سیاست ایران صاحب نظر شدند. اما هنوز قدرت و نفوذ آمریکاییان آنقدر زیاد

الشعاع قرار دهد. به همین جهت پس از امضاي کنسرسیوم نگلیسیها  دار و دیرینه بریتانیا را تحت نبود که بتواند نفوذ ریشه

اش را انجام داده و ضمناّ دربین افکارعمومی بسیار منفور است، باید برکنار شود و بقیه  فشار آوردند که زاهدي که وظیفه

اي بغداد بود که  انگلیس دردست گیرند که مهمترین آن عضویت ایران در پیمان منطقهکارها را هواداران قدیمی سیاست 

رفت. پس از آن شاه به  به شمار می 1950سالهاي بعد از جنگ و فرماندهی خاورمیانه سالهاي » بوینستان«جانشین 

کرد با یک شغل پردرآمد و زاهدي اعالم کرد که استعفا دهد. وي ابتدا مقاومت کرد، ولی زمانیکه فشار را مشاهده 

  مسئولیت نمایندگی ایران در دفتر سازمان ملل استعفا داد.  کم

دوحزب ملیون و مردم را تاسیس کرد تا مانند الگوي پارلمان  1336در این زمان شاه به توصیه انگلیسیها در سال 

  بال و علم بود. بریتانیا، ایران هم داراي اقلیت و اکثریت باشد که رهبري آنها هم به عهده اق

  عضویت ایران در پیمان بغداد

به محض سقوط حکومت دکتر مصدق، نمایندگان بریتانیا و آمریکا تالش خود را براي انعقاد پیمان دفاعی بغداد که 

مکمل پیمان آتالنتیک شمالی بود از سر گرفتند. ابتدا قرار بود این پیمان مصر نامیده شود چراکه بنابود فرماندهی آن 

اختیار مصر باشد. ولی با رد آن توسط دولت مصر به دلیل حضور نیروهاي نظامی انگلیس در این کشور، این پیمان در

) در آنکارا تاسیس شد. اما پس از مدتی مشخص 1330بدون حضورمصر و ایران که در زمان حکومت مصدق بود(سال 

عبارتی نوعی تمایل مبهم نسبت به آن وجود دارد که  شد که دول خاورمیانه چندان تمایلی به عضویت درآن ندارند و به

  علت اصلی آن هم اختالف بین اعراب و اسراییل است. 

درخالل همین مدت حوادث مهمی در خاورمیانه روي داد. رژیم هوادار فرانسه در سوریه ساقط شد و جاي خود را به 

را دردست گرفت. درهمین زمان ترکیه و عراق پیمانی  گروهی که هوادار بغداد بودند، داد. در مصر نیز سرهنگ نصر امور
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با یکدیگر امضا کردند ودولت انگلیس، سپس پاکستان و درنهایت دولت ایران در فاصله کمی به  1333مشترك در اسفند 

ریکا به پیمان بغداد پیوستند. سرپرستی این پیمان به انگلستان واگذار شد و آمریکا هم تا آخر نقش ناظر را داشت. اگر آم

این پیمان(سنتوي بعدي) اعتقاد داشت، دلیلی نداشت به عقد پیمانهاي دوجانبه نظامی بدون حضور انگلیس با کشورهاي 

عضو پیمان دست بزند. اما درنهایت باید گفت پیمان بغداد جنگ سرد را به خاورمیانه آورد. درهمین زمان بود که 

  ر شد و مصر نقش مهمی در آن داشت. کنفرانس عدم تعهد در باندونگ اندونزي برگزا

  نارضایتی شوروي از عضویت ایران در پیمان بغداد

جویانه از خود نشان داد، به مجرد الحاق ایران به پیمان بغداد سه  اي صلح دولت شوروي که پس از مرگ استالین چهره

انی ایران که به شوروي دعوت شده بود، ، هیات پارلم1334آمیز به ایران فرستاد. پس از آن در دي ماه  یادداشت اعتراض

درنتیجه مکالمات تندي که بین نمایندگان شوروي و ایران درباره پیمان بغداد ردوبدل شد، سفرش را ناتمام گذاشت و به 

ایران بازگشت. در اسفند ماه نیز دولت ایران، وابسته نظامی شوروي را به اتهام ارتکاب عملیاتی برخالف مقررات 

  ی را احضار کرد. این مسایل به تیرگی روابط دوکشور افزود. الملل بین

  تالش شوروي در بهبود مناسبات با ایران

ي چندانی از پیمان بغداد نداشت، زیرا اوالّ آمریکا در آن شرکت نکرده بود و درثانی، پس از  دولت شوروي درواقع واهمه

دیگر محیط سیاسی جهان اجازه ماجراجویی نظامی  1955برگزاري کنفرانس سران چهارکشور بزرگ در ژنو در تابستان 

داد. به همین دلیل شوروي تالش خود را براي بهبود مناسبات خود با ایران بکار برد. مذاکرات مالی و  را به کسی نمی

ي نامه حل مسایل مالی و مرز به امضاي مواففقت1333آذر 11مرزي که از زمان دکترمصدق شروع شده بود، سرانجام در 

تن طالي ایران هم مسترد شد. درواقع دولت شوروي پولی را که 11نامه  ایران و شوروي منجر شد. به استناد این موافقت

  بشدت مورد نیاز مصدق بود به دولت کودتا تحویل داد. 

ي شاه به دعوت شوروي به آن کشور سفر کرد و مذاکراتی در مسکو به عمل آمد که تاحدود1335تیر 4پس از آن در 

تجدید نشده بود، به 1329نامه بازرگانی ایران و شوروي که از سال  روابط فیمابین را بهبود بخشید. و به دنبال آن موافقت

  امضا رسید و حجم مبادالت دو کشور را افزایش داد.
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  ملی شدن کانال سوئز و دکترین آیزنهاور

را ملی اعالم  سوئز عالی آسوان، جمال عبدالناصر کانال به دنبال خودداري آمریکا از اعطاي وام به مصر براي ساخت سد

کرد که متعاقب آن بحران بزرگی در خاورمیانه ظهور کرد. عبدالناصر پس از آن در سخنرانی خود را پیرو مکتب مصدق 

ن امر تشدید زعیم شرق و ادامه دهنده راه او نامید. این اختالف که از عضویت ایران در پیمان بغداد شروع شده بود، با ای

شد و منجر به قطع مناسبات سیاسی دوکشور شد. انگلستان در کنفرانسی که مقامات ایرانی هم حضور داشتند اعالم کرد 

المللی دردست گیرد. ناصر با تعجب محض از این مساله آن را استعمار جمعی  که کانال را یک سازمان غیر سیاسی بین

و اسراییل شکل گرفت که منجر به شکست مصر شد. درجریان اختالفات  سرپوشیده نامید. در این زمان جنگ مصر

کشورهاي عرب و همچنین ایران، آیزنهاور دکترین مشهور به آیزنهاور را تسلیم کنگره کرد. وي اعالم کرد که این دکترین 

ور حفظ استقالل ملی دهد که با هریک از کشورهاي خاورمیانه به منظ ) به آمریکا اختیار می1داراي این موارد است: 

دهد که در این منطقه برنامه همکاري نظامی را هریک از کشورها  ) به رییس جمهور این اختیار را می2مساعدت نماید. 

دهد که این کمک شامل استفاده از نیروي نظامی آمریکا براي تامین و حفظ  ) این برنامه اجازه می3خواستند اجرا نماید.

سیاسی کشورهایی باشد که براي مقابله با کمونیسم کمک بخواهد. این دکترین گام مهم تمامیت ارضی و استقالل 

جدیدي در رخنه و نفوذ ابرقدرت آمریکا درخاورمیانه بود. هرچند که اعضاي آسیایی پیمان بغداد این دکترین را مطلوب 

  ر نهایت آن را پذیرفتند. دانستند و بیشتر مایل به عضویت کامل آمریکا در پیمان بغداد بودند د خود نمی

  بحران در لبنان، اردن و کودتاي عراق

بندي بین موافقان و مخالفان دکترین آیزنهاور در سالهاي بعد به اوج رسید و لبنان، اردن و عراق قربانی شدند.  صف

شاه چندین روز در  مهمترین مورد از نظر ایران رویدادهاي عراق بود که هراس را در دولت ایران ایجاد کرد به طوري که

ترین  استانبول ماند تا اطمینان یابد حوادث عراق واکنشی در ایران ایجاد نکرده است. انقالب عراق نشان داد که حتی قوي

  شوند.  هاي مورد حمایت آمریکا و انگلیس وقتی از حمایت مردمی محروم باشند به آسانی ساقط می رژیم

  قنخستین بحران در روابط با جمهوري عرا

گاه به  افکند و تاثیر منفی داشت، اما هیچ اختالف دیرینه برسر مساله اروندرود همیشه بر مناسبات ایران و عراق سایه می

مقرر داشت که ظرف یک سال کمیسیون مشترکی تشکیل و اداره امور روند را  1316مرحله بحرانی نرسیده بود. قرارداد 

 1327پرداخت. در سال  تشکیل نشد و دولت عراق یکجانبه به اداره اروند میبر عهده گیرد. اما هیج وقت این کمیسیون 
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 1330اي نرسید. عراق در سال  دولت ایران طی یاداشتی تقاضاي تشکیل کمیسیون را نمودند، اما این امر هم به نتیجه

ن اقدام دولت عراق که به منزله یکبار دیگر این قرارداد را نقض کرد و اجازه داد ناوهاي انگلیس در بصره پهلو بگیرند. ای

مرداد به این مسایل 28تهدید جدي مرزهاي غربی ایران بود با اعتراض شدید دولت دکترمصدق روبرو شد. اما کودتاي 

آمد زمینه مساعدي براي حل  که هر دو کشور به عضویت پیمان بغداد درآمدند، به نظر می 1334پایان داد. در سال 

مذاکراتی بین مقامات دوکشور انجام شد و 1336روندرود بوجود آمده است. پس از آن هم در سال اختالفات برسر مساله ا

عراق و سرنگونی رژیم سلطنتی این  1337وفصل اختالفات دوکشور هموار شده، اما با کودتاي تیر به نظر راه براي حل

  چیز فروپاشید.  کشور همه

رفت و رژیم شاه پس از  شد. وي مظهر ناسیونالیسم عرب بشمار می سقوط دکترمصدق با ظهور عبدالناصر درمصر مصادف

کرد. تصمیم شاه درمورد پیمان بغداد درست درمقابل سیاست  هاي وي را دنبال می مرداد با نگرانی فعالیت28مودتاي 

بل سیاست نامید. همچنین سیاست عدم تعهد ناصر درست درمقا ئه صهیونیستی میناصر بود که پیمان بغداد را یک توط

کرد، بلکه دشمنی  هاي پس از کودتا فقط مصر را ناراحت نمی وابستگی شاه به غرب بود. سیاست خارجی ایران در سال

اي را براي تصویب تقدیم مجلس کرد تا بحرین به عنوان استان   سوریه را هم برانگیخت. وقتی هیات وزیران الیحه

نگیختن خشم انگلستان، توجه کشورهاي عرب را هم جلب کرد. بالفاصله چهاردهم شناخته شود، این اقدام عالوه بر برا

هاي متعلق به ملت عرب شناخت. ایران هم درپاسخ اظهار  دولت سوریه این اقدام را محکوم و بحرین را بخشی از سرزمین

  داشت هراقدامی را براي تثبیت حاکمیت خود بر بحرین انجام خواهد داد. 

بطور کلی مهمترین رویدادي بود که مفروضات خاورمیانه را بهم ریخت و شاه در پی  1337یر انقالب خونین عراق در ت

نامه دفاعی دوجانبه را با آمریکا امضا کرد.  آن مصمم شد که حمایت نظامی آمریکا را جلب نموده، پس از آن موافقت

دم تجاوز انجام داده تا خودش را از فشار همچنین ایران به فکر افتاد که مذاکراتی را هم با شوروي درمورد عهدمامه ع

گازانبري شوروي در شمال و عراق در غرب نجات دهد که به علت مخالفت آمریکاییها شکست خورد. رژیم جدید عراق 

پس ازمدت کوتاهی از پیمان بغداد خارج شد و دست حزب کمونیست را در داخل عراق بازگذاشت. به دنبال شکست 

ي درمورد عدم تجاوز، عراق به مسکو متمایل شد. حضور نیروهاي شوروي در اروند که براي عراق مذاکرات ایران و شورو

ر دیگر بحران با آوردند بیش از پیش بر نگرانی شاه افزود. کلیه این عوامل دست به دست هم داد تا یک تسلیحات می

پس از کودتا به رسمیت شناخت، اما تحریک  شکل گیرد. اگرچه دولت ایران رژیم عراق را دوهفته1338اروندرود در سال

کردها توسط ایران به تیرگی روابط دوکشور دامن زد. عبدالکریم قاسم در کنفرانسی اعالم کرد که عراق درسال 
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اي به عرض پنج کیلومتر را در اروندرود به ایران واگذار کند و این  تحت فشار جدي قرارداشته و ناچار شده حاشیه1316

هاي شدیدالحن  ک نوع بخشش بوده و نه استرداد یک حق مکتسبه. با وجود این شرایط و فرستادن یادداشتعمل عراق ی

داري دعوت  هاي انگلیس و آمریکا طرفین را به خویشتن دوکشور به یکدیگر و شکایت ایران از عراق در سازمان ملل، دولت

بحران فروکش کرد و بین دو پایتخت سفیر مبادله 1339ر تیر نموده و ایران نیز آمادگی خود را براي مذاکره اعالم کرد. د

شد. با این وصف تا زمانیکه رژیم چپگراي قاسم برسر کار بود، هیچ تحولی در روابط بین دوکشور صورت نگرفت. فقط 

  رهبران حزب توده از مسکو و برلین شرقی به بغداد رفتند. 

  نظري به روابط دوجانبه ایران و آمریکا

ینکه دولت جمهوري عراق چندروز پس از کودتا، اسناد سري بغداد را با یک هواپیما به قاهره فرستاده تا مورد نظر به ا

هاي عضو به ناچار تصمیم گرفتند مقر پیمان را  برداري ان دولت قرار گیرد و نیز از این پیمان خارج شده بود، دولت بهره

هاي منطقه از شرایط،  تبدیل کنند. با توجه به ترس دولت» یمان مرکزيسازمان پ«به آنکارا منتق ساخته و نام آن را به 

  ایران و پاکستان از آمریکا خواستند تا در این پیمان شرکت نماید که با مخالفت آمریکا روبرو شد. 

شد.  روابط ایران و آمریکا پس از کودتا مستحکمتر شد. درابتدا کمک فوري و بالعوض براي تحکیم دولت کودتا پرداخت

منجر به کشته شدن سه دانشحوي ایرانی در دانشگاه تهران 1332آذر 16جمهور امریکا در  سفر نیکسون معاون رییس

گردید. و همچنین سفر شاه به آمریکا در سال بعد از جمله اقداماتی بود که براي وابستگی هرچه بیشتر رژیم آمریکا و 

آمد. عالوه بر آن ترتیب کلی روابط دوکشور تغییر کرد. آمریکاییها  میهاي اقتصادي و نظامی بیشتر به عمل  دریافت کمک

بار از طریق کنسرسیوم در نفت ایران شریک شدند و نیز با امضاي قراردادهاي مشارکت با شرکت ملی نفت  براي نخستین

وري باشد که پس از ایران منافعشان را در صنایع نفت ایران گسترش دادند. این تحوالت موجب شد ایران سیزدهمین کش

جنگ جهانی دوم عهدنامه مودت و روابط اقتصادي و کنسولی با آمریکا امضا کند. دومین قرارداي که بین دوکشور امضا 

هزار دالر به مبادله استاد و دانشجو و 25شد مربوط به فعال ساختن برنامه فولبرایت بود. که در سال معادل مبلغ 

  آمیز از انرژي اتمی بود.  نامه همکاري در استفاده صلح ت. سومین قرارداد موافقتپژوهشگر بین دوکشور اختصاص یاف

اما درنهایت باید گفت آنچه براي شاه به صورت وحشت دایمی درآمده بود، صیانت موجودیتش بود. همین امر وابستگی 

گرفتند شاه احساس راحتی  ت میخواهان زمام امور را دردس شدیدي را به آمریکا درپی داشت. هروقت در آمریکا جمهوري
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افزود. اما با روي کارآمدن دموکراتها احساس خطر کرده و سیاست داخلی را با آنها  کرد و بر خشونت داخلی خود می می

  آورد. الته تنها جانسون از دموکراتها بود که استثنا بود.  داد و فضاي باز سیاسی بوجود می تطبیق می

  

  کا یانامه دفاعی با آمری موافقت

  عهدنامه عدم تجاوز با شوروي؟

نشینی انگلستان از خاورمیانه گردید، آمریکا به وسوسه  ز که منجر به عقبئبه دنبال بحران ناشی از ملی شدن کانال سو

هاي منطقه خاورمیانه را زیرسلطه خود درآورد. انگلیس هم که درصدد تغییر  افتاد با استفاده از انزواي شوروي سراسر چاه

کرد. لذا واشینگتن ابتدا دکترین آیزنهاور را مطرح کرد و سپس امضاي  ست سنتی خود بود آمریکا را تشویق میسیا

نامه مزبور چند ماه  هاي دفاعی دوجانبه را به ایران و پاکستان و ترکیه پیشنهاد نمود. مذاکره درمورد موافقت نامه موافقت

آمیزي را به دولت ایران تسلیم نمود. ایران نیز پاسخ  یادداشت اعتراضبه طول انجامید. در خالل این مدت دولت شوروي 

حال که خاك خود را مبدا حمله به شوروي قرار نخواهد داد، ایران کشوري آزاد است که با هردولتی که  داد که درعین

یران براي اینکه به بخواهد هرگونه قراردادي که مباین با منشور سازمان ملل نباشد منعقد کند. با این حال دولت ا

آمریکاییها تکانی داده باشد، از شوروي خواست تا هیاتی را براي مذاکره درمورد قرارداد عدم تجاوز بین دوکشور به ایران 

بفرستد. دولت شوروي هم بدون تلف کردن ووقت هیاتی را روانه ایران کرد. هیات شوروي پیشنهادي درباره انعقاد 

کردند به  ز بین دوکشور به مدت پنجاه سال تسلیم ایران کرد. دراین طرح طرفین تعهد میعهدنامه دوستی و عدم تجاو

هاي  هیچ دولت ثالثی اجازه تاسیس پایگاه نظامی ندهند. درمقابل شوروي آمادگی خود را براي کمک به ایران در زمینه

  مختلف اعالم داشت. 

درنگ به ایران هشدار داد درصورت پذیرفتن  ها رسید بیهمین که خبر مذاکرات ایران و شوروي به اطالع آمریکایی

نامه دفاعی با آمریکا محروم خواهند شد. دولت ایران هم با شتاب فراوان پیشنهاد شوروي را  پیشنهادات شوروي از موافقت

ه ترکیه و نامه را امضا کرد. هرچند ک رد کرد و هیات روسی هم ایران را ترك کرد. درعوض آمریکا هم با سرعت موافقت

پاکستان هم این قرارداد را امضا کردند، اما فقط ایران مورد حمالت تبلیغی شدید شوروي قرار گرفت. و خروشچف شاه را 

عروسک آمریکاییها نامید. درمقابل حمالت کوبنده شوروي دولت ایران خود ر درپناه حمایت آمریکا و سنتو قرار داده بود. 

اهی به ایران داشت و استقبال بسیار باشکوه ایران از وي بدین علت بود که مذاکراتی بر در این زمان آیزنهاور سفر کوت

  علیه ایران بین دوابر قدرت انجام نگیرد. آیزنهاور هم در مجلس سخنرانی کرد و اقدامات ایران را ستود. 
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با اطمینان از اینکه نظام  آغاز شد و شاه 1338پس از آن تدارك انتخابات بیستمین دوره مجلس شوراي ملی از بهمن 

دانست،  ها را مرتبط با انتخابات ترکیه و کره می هاي مردمی را فرونشاند و این ناآرامی آرامی دوحزبی خواهد توانست نا

اعالم کرد که انتخابات آزاد خواهد بود. اما به سفیر آمریکا اعالم کرد که در انتخابات نفوذ خواهد کرد. با فاش شدن این 

وزیري  باطل شد و دکتر اقبال از نخست1339شهریور 5فریادهاي اعتراض از هرسو بلند شد و سرانجام انتخابات در مساله 

رفت از شدت بحران روابط ایران و شوروي کاسته شود. شورویها  امامی، انتظار می استعفا داد. با روي کارآمدن شریف

ماه غیبت سفیر شوروي به ایران بازگشت و مذاکراتی 23جام پس از دانستند. سران اي به رژیم شاه می سقوط اقبال را ضربه

نیت به مسکو سفر  هم قرارشد که هیاتی به عنوان حسن 1339را در زمینه بهبود مناسبات دوکشور آغاز کرد. در بهمن 

  امامی این سفر هرگز انجام نشد. کند که با سقوط کابینه شریف

داد.  وزیري رسید و این امر هیچ نشانی از بهبود مناسبات ایرانی و شوروي نمی امامی، دکتر امینی به نخست پس از شریف

شد که به عقیده شوریها پوششی بود براي  المللی به عنوان عاقد قرارداد کنسرسیوم شناخته می وي در محافل بین

شکیل جبهه ملی دوم را امپریالیسم آمریکا در ایران. دراین زمان مطبوعات و دولت شوروي تحوالت داخلی ایران و ت

کردند، گو اینکه هرگز از مصدق حمایت نکردند. گرایش شدید حکومت امینی به آمریکا و درج اخبار مربوط  پیگیري می

به فعالیت جبهه ملی در مطبوعات شوروي یک موج جدید اختالف را بین دولتین بوجود آورد. پیروزي جبهه ملی در 

هاي داخلی طرفدار رژیم، دولت شوروي را متهم به  یدان جاللیه باعث شد تا روزنامهبرگزاري اجتماع صدهزار نفري در م

زدایی بین شرق و غرب  که مصادف با آغاز تنش 1341تحریک و اغتشاش کنند و روابط به شدت تیره شد که تا تابستان 

  بود ادامه داشت. 

  روي کارآمدن کندي و  دگرگونی اوضاع ایران

خواهان روي  جمهوري آمریکا تکان شدیدي به رژیم ایران داد. رژیم کودتا که با کمک جمهوري انتخاب کندي به ریاست

ریخت. به خصوص  کار آمده بود تا زمان آیزنهاور آسوده بود. اما با روي کار آمدن کندي لیبرال مفروضات ایران به هم می

را عنوان کرده بود و از ملت آمریکا خواسته  »مرزهاي نو«و سیاست » اتحاد براي پیشرفت«جمهور جدید طرح  که رییس

» آزداي«بود همچون ادوار گذشته مرزهاي آسودگی وجدان و آزادي و فراخی نعمت را به نقاط دوردست گسترش بدهد. 

انداخت و به همین جهت در دوران مبارزات انتخاباتی آمریکا شاه از  اي بود که پشت زمامداران ایران را به لرزه می واژه
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هاي انتخاباتی نیکسون رقیب کندي پرداخته بود و کندي وقتی پیروز شد  یق اردشیر زاهدي مبالغی را براي هزینهطر

  اولین کاري که کرد عذر زاهدي را خواست. 

دراین زمان رهبران جبهه ملی که بیشترشان از حبس آزاد شده یا از تبعید بازگشته بودند اجتماعاتی را تشکیل دادند که 

به تاسیس جبهه ملی دوم انجامید. علی امینی هم گروه مخالفی براي نظارت بر آزادي انتخابات تشکیل داد 1339در تیر

که مورد غضب شاه قرار گرفت. جریانات سیاسی ایران با توجه به نقش امینی در این دوره و ارتباط وي با شخص کندي و 

 1339زیان شاه و به سود علی امینی شد. در اواخر اسفند پیروزي دموکراتها و شکست نیکسون منجر به ایجاد جوي به 

بود که کندي تماینده مخصوص خود را به ایران فرستاد تا اعالم کند که در ایران انجام اصالحات ضروري است. درواقع 

ایران  هاي مردمی در جهان سوم برضد آمریکا بود که در کندي براي جلوگیري از قیام» اتحاد براي پیشرفت«همان طرح 

به صورت اصالحات ارضی و انقالب سفید و سپس در شیلی براي جلوگیري از پیروزي آلنده در انتخابات عمومی اجرا شد. 

اردیبهشت معلمین در اعتراض به شرایط 12تظاهرات و ناآرامی در تهران روي داد و در  1340از نخستین روزهاي سال 

امامی استعفا داد و علی امینی  نفر کشته شد. شریف ندازي کرده و یککار تظاهرات کردند و ماموران نظامی هم تیرا

وزیر شد. وي بالفاصله از شاه خواست مجلس بیستم را منحل کند. سپس تعدادي از سران فاسد ارتش را ازجمله  نخست

از هوادارن انگلستان سپهبد آزموده معروف به آبشمن ایران را به زندان افکند و سپهبد بختیار را تبعید کرد. سپس تعداي 

  را هم برکنار کرد. 

اش، و باالخره جبهه  دراین هنگام سه جناح سیاسی در ایران وجود داشت: شاه و زعماي رژیم، دکتر امینی و دارودسته

تالفی آغاز کرد. پس از آن تظاهرات جاللیه ئملی. دکترامینی مذاکراتی را با سران جبهه ملی براي تشکیل یک حکومت ا

چتربازان شاه به دانشگاه تهران هجوم برده و با سرنیزه به دانشجویان طرفدار جبهه  1340. درنتیجه در اول بهمن رخ داد

ور شده که منجر به مجروح شدن پانصدتن و نقص عضو عده زیادي شد. پس  ملی که خواستار آزادي انتخابات بودند حمله

خورد و بکلی قطع گردید. شاه و جناح انگلیسی حاکمه که بطور از این حادثه مذاکرات دکترامینی با جبهه ملی شکست 

گردان بودند، این مانور را که درواقع بدست شاه و ارتش صورت گرفته بود به نام  کلی از هرگونه سازش با جبهه ملی روي

گردد. شاه به  اش فراهم وزیر تضعیف شده و زمینه برکناري امینی تمام کردند و درنتیجه باعث شدند که موقعیت نخست

شنوي نداشت و یک برنامه اصالحات  منظور یکسره کردن اوضاع و تعیین تکلیف خود با امینی که چندان از وي حرف

خواست به موقع اجرا بگذارد که ممکن بود شامل امالك سلطنتی هم بشود، در فروردین  ارضی نسبتاّ تند و جامع را می

  عازم لندن و واشینگتن شد. 1341
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ها که از این همه دخالت آمریکا در ایران ناخشنود بودند، به شاه توصیه کردند سیاست نزدیکی با شوروي را انگلیسی

درپیش گیرد. پس از آن هم چهارمین سفر شاه به آمریکا بود که در رویدادهاي بعدي ایران تاثیر بسیار داشت. کندي از 

وضع اقتصادي کشور کند و تعداد ارتش خود را کاهش دهد. هاي نظامی خود را صرف بهبود  شاه خواست بخشی از هزینه

پذیرد به شرط آنکه از  ها را می پذیرفتن این مساله براي شاه خیلی دشوار بود، اما او به کندي قول داد کلیه خواسته

و جهان  حمایت امینی دست بردارد. کندي نیز این شرط را پذیرفت و نسخه اصالحاتی را که به کشورهاي آمریکاي التین

پرسی گذارد. درنتیجه سفر شاه به واشینگتن  سوم تهیه کرده بود به شاه داد تا انقالب سفید را با تبلیغات فراوان به همه

خواهان بود. پس از امینی هم علم که از هواداران  برکناري دکترامینی، انقالب سفید و اصالحات ارضی و سرکوب آزادي

   وزیري رسید. انگلیس بود به نخست

کرسی مجلس را دراختیار 25علم در آغاز زمامداري خود با سران جبهه ملی مذاکره کرد و از طرف شاه اعالم نمود که 

توانست مورد موافقت شاه  آنها قرار خواهد داد. اما آنها هم اعالم کردند که خواهان برگزاري انتخابات آزاد هستند که نمی

پرسی انقالب سفید یکبار دیگر سران جبهه ملی به زندان بیفتند و به  با همهقرار گیرد. این امر موجب شد تا همزمان 

وزیرانی بر سر کار آمدند که کمترین نفوذ و دخالتی در تعیین  فضاي باز سیاسی پایان داده شود. از این پس هم نخست

اه را دیکتاتور مصلح نامید. سیاست خارجی و حتی امور داخلی کشور نداشتند. دولت آمریکا نیز با رضایت از این امر ش

ازاین پس محبوبیت آمریکا در ایران به سرعت سیر نزولی پیمود و آمریکا درنظر مردم درنقش جانشین امپریالیسم 

  خوار استعمار ظاهر شد.  کار انگلیس و میراث کهنه

  30روابط با اسراییل در دهه

که این ارتباط با فروش نفت شروع شد. بسته شدن موقتی سال پس از کودتا آغاز شد.  همکاري رژیم شاه با اسراییل یک

اي بین دوکشور بوجود آورد. نظر به اینکه دولت شوروي به محض  همکاري نفتی گسترده 1956ئز در سال کانال سو

 حمله اسراییل به مصر مناسبات سیاسی خود را با آن دولت قطع و جلو ارسال نفت به کشور یهود را گرفته بود، ایران را

سال بعد به  قرارداد فروش نفت بین دوکشور امضا شد. یک 1957رفت. در تابستان  تنها جایگزین نفت شوروي بشمار می

جمعی نیازهاي نفتی اسراییل افزایش یافت. لذا یک وزیر یهودي به تهران آمد تا با شاه مذاکره  هاي دسته دلیل مهاجرت

  شاه بود و قرار شد که صادرات به اسراییل به دوبرابر افزایش یابد.  کند و این نخستین مالقات یک وزیر اسراییلی با
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جمهور آمریکا خواستار فعال  روابط استراتژیکی ایران و اسراییل به دنبال اعالم دکترین آیزنهاور آغاز شد که در آن رییس

هنگام کارشناسان  شدن سیاست این کشور در خاورمیانه به منظور جلوگیري از گسترش کمونیسم گردید. در این

آمریکایی و انگلیسی مشغول کمک به تاسیس سازمان اطالعات و امنیت کشور در ایران بودند. اسراییل نیز با توصیه 

آمریکا از این امر آگاه شد و به این کشور از طرف ایران پیشنهاد همکاري و مبادله اطالعات داده شد. سال بعد کشورهاي 

هایی به شاه ایران و امپراتوري اتیوپی  ل دادند که این مساله نگرانی اسراییل را طی نامهعربی تشکیل یک اتحادیه فدرا

اظهار داشت. محمدرضا شاه هم تصمیم گرفت که با این دولت به مبادله اطالعات و تجارت بپردازد. لذا مایر عزري که یک 

شد. یکی از کسانی که عزري با وي رابطه برقرار کرد یهودي ایرانی بود به عنوان نخستین نماینده اسراییل به تهران اعزام 

با مقامات اسراییل 1958سپهبد کیا رییس اداره اطالعات ارتش بود که روابط خوبی با جامعه یهودیان داشت. وي در سال 

  دیدار کرد. 

راییل خواست تا در این گیرند و از اس افزار دست کم می دراین زمان شاه اعالم کرد که آمریکاییها نیاز ایران را به جنگ

آویو موافقت کرد،  مورد به آیزنهاور فشار آورد. سپس در دسامبر همین سال شاه با تاسیس نمایندگی ساسی ایران در تل

اما به منظور پنهان نگهداشتن آن قرار شد تا به صورت دفتر نمایندگی در سفارت سویس باشد. پس از مدتی نماینده 

این کشور را به طور رسمی مورد شناسایی قرار دهد و شاه برخالف توصیه دکتر اقبال تصمیم اسراییل از شاه خواست تا 

خواست ابتدا واکنش دول عربی را بداند، لذا اظهار داشت این شناسایی قبالّ  به شناسایی کامل اسراییل گرفت. اما شاه می

  صورت گرفته است. ناصر هم روابط سیاسی خود را با ایران قطع کرد. 

راین هنگام اوضاع ایران به دلیل تقلباتی که در انتخابات مجلس بیستم شده بود دچار آشفتگی بود  و اتهاماتی به د

مقامات دولتی ایران وارد شد. لذا شاه سپهبد علوي مقدم  رییس شهربانی و سپهبد کیا رییس اطالعات ارتش را عزل 

ساواك را هم معزول کند. گزارش سیا فاش ساخت که  کرد. همچنین پس از مدتی مجبور شد سپهبد بختیار رییس

بختیار ضمن دیداري از سفارت آمریکا اعالم کرده که شاه کنترل اوضاع را دردست ندارد و کمک آمریکا را براي ساقط 

به  اسفند به کاخ سلطنتی احظار شد. شاه هم24جمهوري ایران خواستار شده بود. بختیار در  کردن او و احراز مقام ریاست

وي اعالم کردکه به دلیل دزدي و فساد از کار برکنار شده است. سرانجام وي تبعید شد و به تحریکات علیه شاه 

پرداخت. از این هنگام به به بعد بود که به دستور شاه به منظور تحریک نکردن روحانیون و مردم علیه دولت، روابط با  می

. با این حال شاه دراین شرایط حساس هم حاضر نشد روابط خود را با االمکان محرمانه نگاه داشته شد اسراییل حتی

  اسراییل قطع کند. 
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  زدایی هاي تنش سال

  ) 1351تا 1342(

داوري  اش از پیش زمینه پاین جنگ بین آمریکا و شوروي فراهم شد. کندي در آغاز زمامداري1960هاي دهه در اوایل سال

ه پیروزي رسید خروشچف در تبریک به وي شتاب ورزید و اظهار امیدواري کرد مسکو برخوردار بود. بنابراین همین که ب

وزیر شوروي تمایل خود را براي دیدار با کندي  که مناسبات دو کشور همانند زمان روزولت شود. یک ماه بعد نخست

د. دراین مالقات مذاکرات اعالم کرد که مورد قبول آمریکاییها شد و قرار شد سران دوکشور در وین با یکدیگر مالقات کنن

اي به عمل آمد و قرارداد آن در مسکو به امضا رسید. ایران هم ازجمله نخستین  هاي هسته مهمی درمورد منع آزمایش

زدایی مشهور  المللی آغاز شد که به تنش سان دورانی در مناسبات بین کشورهایی بود که به این قرارداد پیوست. بدین

زدایی بهبود مناسبات ایران و شوروي درعین تقویت  سرد گردید. یکی از نخستین آثار تنش است و جانشین دوران جنگ

  روابط ایران با جهان غرب بود.

  تعهد ایران به عدم واگذاري پایگاه موشکی

  به کشورهاي بیگانه

دو کشور به شدت ، مناسبات 1337به دنبال شکست مذاکرات ایران و شوروي درباره انعقاد عهدنامه عدم تعرض در بهمن 

تیره شد. این تیرگی روابط تا زمان دکترامینی ادامه داشت. ولی با سقوط دولت وي و به موازات بهبود مناسبات 

المللی این بحران هم فروکش کرد و مذاکرات بین دودولت هم آغاز گردید. نگرانی اصلی شورویها احتمال واگذاري  بین

باره قول شفاهی به شورویها داده بودند، ولی  بود. اگرچه مقامات ایرانی در اینهاي پرتاب موشک در خاك ایران  پایگاه

شد تااینکه از ایران خواست تا بوسیله یادداشتی این اطمینان را به شوروي بدهد. ایران نیز این یادداشت  مسکو راضی نمی

ت دوکشور تلقی کرد و پایان بحران در ها را یک عامل مهم در پیشرفت مناسبا را فرستاد و لذا باید مبادالت یادداشت

المللی بود و راه را براي  روابط ایران و شوروي اعالم داشت. این تغییر عقیده ایران ناشی از تغییرات کلی در سیستم بین

هاي قبل از بحران موشکی کوبا،  جویانه شوروي نسبت به غرب در ماه تفاهم ایران و شوروي فراهم کرده بود. رویه آشتی

اي و جلوگیري از هر اقدامی در خالل مذاکرات خلع سالح زمینه را  هاي هسته ادگی براي امضاي قرارداد منع آزمایشآم

مساعد ساخته بود. به دنبال این چرخش در استراتژي شوروي دو موضوع براي امنیت آن کشور اهمیت یافت: یکی اینکه 

ها پیرامون ایاالت متحد ایجاد  ود و دیگر اینکه نظیر این پایگاههاي پرتاب موشک پیرامون شوروي برچیده ش کلیه پایگاه
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هاي ژوپیتر را از ترکیه  شود. به همین دلیل از ایران تعهد عدم واگذاري پایگاه را گرفت و از آمریکا هم خواست موشک

آمریکا از هنگام  خارج کند و درهمان حال هم به ارسال موشک به کوبا پرداخت. از سوي دیگر با افزایش قدرت نظامی

هاي  روي کارآمدن کندي، آمریکا نیاز چندانی به پایگاه پیرامون شوروي نداشت. با این حال آمریکا به برچیدن موشک

هاي داراي کالهک اتمی در زیردریا پرداخت. ایران هم در این زمان  ژوپیتر پرداخت، اما به جاي آن به گسترش موشک

  ملی نام نهاد. سیاست خارجی خود را سیاست مستقل

  

  گري شاه بین افغانستان و پاکستان میانجی

از بدو تاسیس دولت پاکستان، روابط ایران با این کشور اسالمی و همسایه بر مبناي دوستی بود. و شاه نشان داد که براي 

قه خود را براي این کشور که داراي اشتراکات فرهنگی است، احترام قایل است. در دومین سفر شاه به این کشور، وي عال

رفع اختالفات پاکستان و افغانستان بر سر مساله پشتونستان اعالم داشت که منجر به قطع روابط دیپلماتیک دوکشور 

ها پس از یک سال نیتجه داشت و بوتو، وزیر خارجه پاکستان و رشتیا وزیر اطالعات افغانستان به  شده بود. این تالش

انجامید. و دوکشور مجدد به برقراري رابطه 1342خرداد 7دادند که منجر به اعالمیه  ایران آمده و مذاکراتی را انجام

  دیپلماتیک مبادرت ورزیدند. 

  و» انقالب سفید«هاي بزرگ درباره  نظر قدرت

  1342وقایع خرداد 

ا به رفراندوم و پس از سفر جانسون معاون رییس جمهور آمریکا، شاه با تبلیغات فراوان لوایح ششگانه ر 1341در مرداد 

گذاشت و تصویب آن را با شش میلیون راي موافق اعالم کرد. کندي که درواقع طراح اصلی این لوایح بود نخستین کسی 

هاي  بود که براي شاه پیام تبریک فرستاد. عالوه بر انگلستان شوروي نیز این اقدام را ستود و به شاه تبریک گفت. در ماه

خواهان و رهبران جبهه ملی در زندان بودند و محیط پر از اختناق برقرار شده بود، امام  آزاديکه  بعد از رفراندوم درحالی

اسفند در نطق کوتاه ولی بسیار شدیداللحن رژیم شاه را به مبارزه طلبید و مردم را دعوت به ایستادگی 8خمینی(ره) در 

و ماموران انتظامی با لباس غیرنظامی به مدرسه فیضیه دربرابر آن کرد. ایراد این سخنرانی منجر به حمله افراد گاردشاه 

و کشته شدن چند تن از طالب گردید. درهمان حال مدرسه طالبیه تبریز هم مورد هجوم قرار  1342فروردین 2قم در 

گرفت. در تهران بازارها تعطیل شد و در مشهد مردم پس از دست زدن به اعتصاب به تظاهرات پرداختند و 

ها حکایت از آن داشت  ی را که استاندار براي استقبال از شاه تهیه کرده بود به آتش کشیدند. این ناآرامیهای نصرت طاق
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هاي خود  گیري که جامعه ایران برخالف تبلیغات رژیم انقالب سفید را نپذیرفته است. از جانب دیگر رژیم هم بر سخت

هاي قم به  ها و خیابان بازي را اعالم کرد و ماموران در کوچههاي قم به سر افزود و در اول اردیبهشت دستور اعزام طلبه

خرداد منجر شد تا مردم به خشم و هیجان آمده 14هاي جوان پرداختند. بیانات تند امام خمینی(ره) در  دستگیري طلبه

  خرداد را در تهران، مشهد، تبریز و شیراز را بوجود آورد.15و حوادث 

رگترین بحران پس از دوران مصدق روبرو شده بود، بازهم متزلزل نشان داد. علم نیز که خرداد که شاه با بز15در واقعه 

موافق مقاوت سرسختانه بود، عقیده داشت که دولت باید با قاطعیت به مخالفان ضربه زند. و اعالم کرد که مسئولیت آن 

اي وقت را تلف نکرد و  داد، لحظه پذیرد. شاه نیز مثل همیشه که در لحظات حساس از خود ضعف نشان می را هم می

وخون کشیده  خرداد درعرض چندساعت به خاك15نیروهاي نظامی و انتظامی را تحت فرمان علم قرارداد. درنتیجه قیام 

شد. درسراسر این جریانات شورویها هم مانند آمریکاییها چشم بر روي حوادث بستند و علت آن تعهد ایران درمورد عدم 

وشکی بود. درمقابل شورویها مخالفان حکومت را به باد انتقاد گرفتند و قیام را به شدت محکوم ساخته، واگذاري پایگاه م

ها دانستند. براي نخستین بار در تاریخ معاصر ایران دولت  دالئوآن را با هماهنگی نزدیک با کلیه عناصر ارتجاعی به ویژه ف

  بود. شوروي نقش عوض کرده و تبدیل به حامی رژیم شاه شده 

  ماجراي کاپیتوالسیون دوم

قانونی در 1964نویسد، در سوم اکتبر  جیمزبیل در کتاب معروف خود شیر و عقاب: روابط بدفرجام ایران و آمریکا می

مجلس ایران تصویب شد که به موجب آن کلیه افراد ارتش آمریکا و وابستگان آنها که در ایران اقامت داشتند، دربرابر 

مصونیت کامل دیپلماتیک برخوردار شدند و کارمندان نظامی آمریکایی درصورتی که در ایران مرتکب  قوانین ایران از

را به این  1343هاي ایران حق بازخواست از آنها را نداشتند. وي تمام مرحل کاپیتوالسیون سال  شدند، دادگاه جرمی می

  شرح ارایه کرده است:

خرداد و انجام 15دولت علم پس از پشت سرگذاشتن واقعه ذشت: قانونی از مجلس ایران گ1946) در اکتبر 1 

هاي مستشاري آمریکایی  اي را صادر کرد که در آن طبق قرارداد وین به اعضاي هیات نامه ویکم، تصویب انتخابات بیست

. این قرارداد مصونیت داده شد و قرار شد تا شرح الزم در این زمینه در هنگام تقدیم قرارداد به مجلس به آن منضم شود

به مجلس سنا تسلیم شد. درحدود شش هفته بعد که منصور جانشین علم شده بود، سرانجام این قانون و  42در بهمن

) از مصونیت کامل دیپلماتیک 2ماده واحده آن تصویب شد و براي تصویب، به مجلس شوراي ملی ارسال گردید. 
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معی از بیگانگان را از حیطه اقتدار محاکم ایران خارج کردن، ج) ناقض حاکمیت ملی ایران بود: 3برخوردار شدند. 

داشت: دیوان عدالت  ناقض حاکمیت ملی و حذف سریح اصل هفتادویکم متمم قانون اساسی سابق بود که مقرر می

) شاه و مشاورانش درصدد نرم کردن آمریکا برآمدند: 4عظمی و محاکم عدلیه مرجع تظلمات عمومی هستند. 

کردن دولت آمریکا توسط ایران دردست نیست، اما مسایلی همچون تاخیر در تصویب این قانون و همچنین  درمورد برم

ونیمه مجلس نشان از آن دارد که رژیم شاه از ترس افکارعمومی تردید در قبول این خواست آمریکا داشت.  فترت دوساله

چین پهلوي...:  دگان سر به راه مجلس دست) حتی نماین6) سرانجام مقامات ایرانی با اکراه تن دردادند. 5

ونیم فترت به دنبال کنگره آزاد زنان و آزاد مردان انجام شد.  ویکم مجلس شوراي ملی پس از دوسال انتخابات دوره بیست

هاي مجلس به نحوي تقسیم شده بود که  کرد. کرسی بایستی اصول انقالب سفید را تصویب می  این مجلسی بود که می

توانست بگوید دیگر مالکین بزرگ نیستند که بخواهند مجلس را اداره کنند. به هرحال ترتیبی داده شد که  دولت می

) به دشواري به این الیحه 7کانون مترقی منصور(حزب ایران نوین آینده) در اکثریت و حزب مردم در اقلیت باشد. 

ب مردم با آن مخالفت کردند و دشواري در تصویب آن چون الیحه از طرف دولت ایران نوین بود تعداي از حزراي دادند: 

) واکنش مردم در سراسر ایران فوري بود: 8نماینده به علل مختلف غایب بودند. 30مشهود بود. بخصوص که حدود 

از زمان تصویب تا آگاهی مردم مدتی فاصله افتاد. دکتر بقایی که صورت مذاکره مجلس را از اداره تندنویسی بدست آورده 

اي از احیاي کاپیتوالسیون سخن گفت و اظهار داشته بود که این مساله از  هایی از آن در رساله ود با درج قسمتب

آورتر است. این کاپیتوالسیون در زمان صلح و از طرف یک کشور به ظاهر دوست به ایران  کاپیتوالسیون ترکمانچاي خفت

اعالم کرد که : عظمت ایران ازبین رفت،  1343آبان 4ق تحمیل شد. به همین علت بود که امام خمینی(ره) درنط

استقالل از دست رفت، عزت ما پایکوب شد، مگر ما مستعمره هستیم، مگر ایران در اشغال آمریکا است؟. هنوز چند روزي 

فوري این  از ایراد این سخنرانی و انتشار اعالمیه آن نگذشته بود که رژیم شاه دست به تبعید امام به ترکیه زد. پیامد

اي  بود و پیامد درازمدت آن انقالب توفنده 1344فروردین 21بهمن و سوقصد نافرجام به شاه در 6رویداد قتل منصور در 

  بود که رژیم پهلوي را درهم کوبید. 

  هاي ثمربخش بازرگانی و ترانزیتی شوروي: همکاري

وجود آمد که بیش از پانزده سال به طول انجامید و آمیز بین ایران و شوروي ب نوعی همزیستی مسالمت 40از ابتداي دهه

زدایی پس از جنگ سرد بود.  مورد رضایت طرفین بود. علت این تغییر اساسی روابط دوکشور بیشتر مدیون دوران تنش
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 ازا تعهد ایران درمورد عدم واگذاري پایگاه موشکی به دولتی ثالث، حمایتی بود که مسکو از انقالب سفید به عمل مابه

آورد. حزب توده هم به علت حمایت شوروي از شاه، هر گونه اعتبار خود را درمیان روشنفکران از دست داد. و این کشور 

مرداد 5توانست درمقابل سدهایی که شاه براي جلوگیري از انتشار افکارکمونیستی ایجاد کرده بود، چشم فروبندد. در 

ساخت اجراي چند طرح را به عهده  نعقد شد که شوروي را متعهد مینامه اقتصادي بین دوکشور م نخستین موافقت1342

نامه بازرگانی و ترانزیتی بین دوکشور امضا شد که تجارت بین دوکشور را براي سه  سال بعد نخستین موافقت بگیرد. یک

ن دوکشور نامه نوع خود براي مدت پنج سال بی بزرگترین موافقت 1349مرداد 8ساخت. پس از آن در  سال منظم می

ونقل  منعقد شد. به طور سنتی مهمترین جاذبه بازرگانی با ایران براي شورویها نزدیکی بازارهاي ایران و بهاي ارزان حمل

  دریایی بود. 

  هاي گسترده اقتصادي و فنی شوروي: همکاري

دي و فنی بود. از هاي اقتصا گسترش همکاري1351تا 1341هاي  هاي سیاست ایران و شوروي درسال یکی دیگر از جنبه

زمان تاسیس دولت شوروي تنها زمینه همکاري فنی بین دوکشور، شیالت شمال بود که آنهم چون در حکومت مصدق 

اندازه  هاي اقتصادي و فنی بین دوکشور متعدد و پیچیده و بی ملی شده بود، تعطیل گردید. در دوره موردنظر، همکاري

شد. درواقع این شورویها  سازي اراك را شامل می آهن اصفهان و ماشین ذوب هایی همچون تخصصی بود و احداث کارخانه

نامه همکاري اقتصادي و فنی براي احداث  گذاري کردند. مهمترین موافقت بودند که صنایع سنگین را در ایران پایه

دولت شوروي  امضا شد. سپس 1344دي 23سازي در  آهن و احداث لوله گاز و تاسیس کارخانه ماشین کارخانه ذوب

  هاي فنی دراختیار دولت ایران قرار دهد.  هاي کمک پذیرفت وامی را براي پرداخت هزینه

  شوروي: تضاد سیاسی مداوم

توان در برابر اتحاد شوروي بدین سان خالصه کرد: همکاري بازرگانی و فنی و  ها را می سال سیاست کلی ایران دراین 

هاي فنی و اقتصادي بین دوکشور روابط حسنه برقرار  هاي بازرگانی و همکاري همقاومت سیاسی. درحالیکه درکلیه زمین

بود، اما در مسایل سیاسی تضاد بین دوکشور همچنان ادامه داشت و ایران در سه مورد به مقاومت در برابر اقدامات 

  : پرداخت شوروي می

، شوروي درصدد بود 40از ابتداي دهه) مقاومت دربرابر فشار شوروي به قطع وابستگی ایران به جهان غرب: 1

بداند رابطه ایران با آمریکا تا چه حد است و آیا تعهد با شوروي باعث سست شدن رابطه با آمریکا شده است؟ که شواهد 
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ه ماندن در اتحاد و ادام داد این تعهد منافاتی با اتحاد ایران با آمریکا نداشت. نخستین نشانه تصمیم ایران به باقی نشان می

رغم تعهدي که با شوروي داشت، مشارکت در مانور نظامی مشترك با آمریکا به نام دالور بود که  وابستگی به آمریکا به

دي) بین ایران و ترکیه و پاکستان در تیر  اي(آرسی نارضایتی شورویها را دربر داشت. تاسیس سازمان عمران منطقه

الوقوع  انحالل قریب  بینی باعث حمله آنها به سازمان سنتو و پیش باردیگر موجب نارضایتی شوروي شد و این امر1343

این سازمان شد. آنها عضویت ایران در سنتو را خطري براي درگیري ایران در جنگ امپریالیستی شوروي و آمریکا 

مریکا با وارد آوردن دانستند و این امر درحالی بود که کانادا از عضویت در هیات نظارت بر جنگ ویتنام استعفا داده و آ می

فشار به ایران، خواهان پذیرفتن این مسئولیت توسط ایران بودکه سرانجام دولت ایران هم قبول کرد. بزرگترین تالش 

آمریکا تنها  1328شوروي براي جداسازي ایران از غرب زمانی بود که اقدام به فروش اسلحه به ایران کرد. از سال 

زد. اما پس از مدتی معلوم شد که خرید از شوروي  بود و این مساله این ترتیب را برهم می کننده تسلیحات به ایران تامین

  سازد. وجه خللی در وابستگی ایران به آمریکا وارد نمی بسیار اندك بوده است و به هیچ

غرب به فشارهاي شوروي براي قطع وابستگی ایران با  هاي نفتی غرب: ) مقاومت دربرابر فشار به قطع با شرکت2 

هاي  هاي نفتی و لغو قرارداد کنسرسیوم بود. در سال طورکلی و با آمریکا باالخص، توام با تشویق دایمی به اخراج شرکت

داران  هاي نفتی در ایران را اسارت ایران به دست سرمایه ، مسکو همچنان قرارداد کنسرسیوم و عملیات شرکت1960دهه

هاي نفتی بود،  جانبه شرکت ه براي جلوگیري ار تصمیمات خودسرانه و یکدانست. تاسیس اوپک اگرچ انحصارطلب می

به رهبري توانست یک پیروزي چشمگیر در 1349ولی تا ده سال عمالّ هیچ اقدام موثري انجام نشد. تااینکه در سال 

د آمد و از نظر هاي نفتی غرب بوجو نامه جدید بدست آورد. مذاکراتی که در تهران بین اوپک و شرکت انعقاد موافقت

فارس  مسکو، به عنوان برخورد قاطعانه بین منافع بزرگترین انحصارات نفتی غرب و شش کشور عضو اوپک درمنطقه خلیج

هاي شوروي به قطع رابطه کامل ایران با منافع غرب افزایش  هم که نفت عراق ملی شد، تشویق51تلقی شد. در سال 

هم عامل  1358دم تمدید قرارداد کنسرسیوم پس از انقضاي آن در سال یافت. پس از آن تصمیم ایران دایر بر ع

  خوشحالی شوروي گردید. 

مهمترین گرفتاري ایران در مناسبات با  فارس: ) مقاومت دربرابر گسترش نفوذ و قدرت شوروي در خلیج3 

و هردو کشور به ظن خود  فارس بود. ، مقاومت دربرابر رخنه روزافزون شوروي در خلیج51تا1341هاي  شوروي در سال

، ایران را وادار 1346فارس در در  درپی تامین امنیت این منطقه بودند. اعالم تصمیم خروج نیروهاي انگلیسی از خلیج

کرد که این منطقه را منطقه حیاتی خود بنامد و اعالم کرد که نباید به وسیله هیچ کشور دیگري این خالء پر شود. اتحاد 
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فارس دور بمانند و امنیت آن باید  هاي خارجی باید از خلیج گفت همه قدرت داد و می ارها را میشوروي هم همین شع

هاي جدي اختالف بین نظریات ایران و شوروي درمورد  بوسیله کشورهاي ساحلی آن حاصل شود. با این وصف نشانه

فارس و  ي و حضور ناوگان شوروي در خلیجفارس وجود داشت. ایران با نگرانی زیاد شاهد توسعه روابط عراق و شورو خلیج

هاي انقالبی در این ناحیه بود. عهدنامه شوروي و عراق اوج وابستگی سیاسی و اقتصادي و  پشتیبانی شوروي از فعالیت

هاي ضدامپریالیستی خود را در کفه ترازوي عراق  سان شورویها کلیه وزنه رفت. بدین فنی عراق به شوروي به شمار می

شد و هیچ کوششی براي پنهان داشتن تشویش خود از  این حرکت شوروي با نگرانی فراوان در تهران دیده مینهادند. 

داد. چون شوروي با  نمودند. و این امور نگرانی شاه را افزایش می همکاري سیاسی و نظامی شوروي با رژیم بعث عراق نمی

  فارس متحد شده بود.  عراق دشمن شماره یک او در خلیج

  اي ل تدریجی سنتو و ظهور سازمان عمران منطقهزوا

ستون فقرات سیاست خارجی شاه را در این دهه که نام سیاست مستقل ملی بر آن نهاده بود، روابط با آمریکا چه 

داد. از وقتی ایران وارد پیمان بغداد سابق و سنتوي بعدي  مستقیم و چه غیرمستقیم و از طریق پیمان سنتو تشکیل می

ترسد بدون حضور آمریکا سنتو نتواند کارایی  ، از عدم عضویت کامل آمریکا در سازمان مزبور ناراضی بود، زیرا میشده بود

نامه دفاعی دوجانبه با آمریکا شتاب و اصرار  الزم را داشته باشد. در نتیجه باعث شد ایران را وادارد که در امضاي موافقت

خواستند این سازمان را به عنوان مترسک دربرابر  ط ناراضی بودند و تنها میبورزد. دیگر اعضاي سنتو نیز از این شرای

هاي اقتصادي  زدایی و فروکش کردن نگرانی ناشی از خطر کمونیسم، تشکیل اتحادیه دارند. با آغاز دوره تنش شوروي نگه

دانست.  اي منطقه الزم میاي را بر دربین جوامع ضرورت خود را آشکار ساخت. دولت آمریکا هم ضرورت چنین اتحادیه

کیه و پاکستان پرداخت تا موجب پیشرفت رفاه اقتصادي و ارتقا سطح کارایی نظامی  پس به تشویق سه دولت ایران، تر

جمهور پاکستان و ژنرال گورسل  آنان را فراهم سازد. کنفرانس عالی سران سه کشور با شرکت شاه ایران، ایوب خان رییس

اي قدم به عرصه وجود گذاشت که  سان سازمان همکاري عمران منطقه ستانبول تشکیل شد. بدینجمهور ترکیه در ا رییس

اي به تدریج جاي سنتو را گرفت و طبعاّ از  سان سازمان عمران منطقه مقر آن در تهران و دبیرکل آن ایرانی بود. بدین

  اهمیت سنتو کاسته شد. 
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  آمریکازامداري لیندون جانسون وگرم شدن روابط شاه با 

تر از آمریکا  افزارهاي هرچه بیشتر و پیشرفته جانبه ایران در بدست آوردن جنگ هاي همه هاي دهه پنجاه شاهد تالش سال

افزارها بسیار زیاد بود که با روي کار آمدن کندي دولت امریکا رغبت  ، میزان جنگ40تا  1332هاي  ي سال بود. در فاصله

ی به ایران داشت. زیرا دستگاه حاکمه جدید آمریکا عقیده داشت کشورهایی نظیر هاي مالی و نظام کمتري براي کمک

ایران به اصالحات اجتماعی بیشتر نیاز دارند تا تجهیزات نظامی. اما همین که کندي به قتل رسید و جانسون معائنش 

ذاشته شد. وي در سفري که زمام امور را دردست گرفت، یکباره سیاست آمریکا تغییر کرد و همه این مالحظات کنار گ

گر نامید. شاه نیز درمقابل از سیاست آمریکا در ادامه جنگ ویتنام که منفور همه  شاه به آمریکا داشت او را یک اصالح

هاي زمامداري  کرد تا نظر مساعد جانسون را به خود جلب نماید. در سال جهانیان حتی قاطبه ملت ایران بود حمایت می

نوبت قراردادهاي متعددي در زمینه خرید تسلیحات با دولت آمریکا منعقد کرد و علت آن را توجیه  جانسون شاه در چند

هاي تندرویی همچون  فارس پس از خروج نیروهاي انگلیس، و خطر بالقوه شوروي و دولت خالء قدرت درمنطقه خلیج

وشحالی مقامات ایرانی را دربر داشت. جمهوري آمریکا رسید که خ عراق اعالم کرد. پس از جانسون نیکسون به ریاست

دوستی شاه با وي از زمان آیزنهاور آغاز شده بود که وي را دربازگرداندن به سلطنت یاري داده بود. نیکسون هم درمورد 

  فروش تسلیحات به ایران در مقداري حجیم موافقت کرد. 

  فارس و جهان عرب خلیج

ل کودتا در عراق، امیدهایی در دولت ایران ایجاد شد که دوکشور به پس از روي کار آمدن عبدالسالم عارف به دنبا

یکدیگر نزدیک شوند. سال بعد هم هیاتی از عراق به ایران آمد اما هیچ تغییري ایجاد نشد. زمانی هم که عبدالرحمن 

اسفند 23وي در  عارف به دنبال مرگ برادرش دراثر سقوط هواپیما انتخاب شد، امیدهایی در دولت ایران بوجود آورد.

آمیز اعالم کردند. قبل از  سفري به تهران داشت و با مقامات ایرانی وارد مذاکره شد که این مذاکرات را موفقیت 1345

برداري  ) اکتشاف و بهره2) برخوردهاي مرزي، 1مسافرت عارف به تهران شش موضوع اساسی را مورد بررسی قراردادند: 

) تعیین حدود فالت 4) وضع اتباع ایران در عراق و آینده مدارس ایرانی در آن کشور، 3از معادن نفت در مناطق مرزي، 

) رفتار با اتباع ایران در 6) ایجاد تسهیالت در زیارت ایرانیان از اماکن متبرکه عراق، 5فارس،  قاره ایران و عراق در خلیج

مذاکرات چشمگیر بود اما شاید این کار را به این  عراق و اتباع عراق در ایران. مسکوت گذاردن مساله اروندرود در این

  هایی از تفاهم بوجود آمد.  علت کرده بودند که از برانگیختن احساسات پرهیز کرده باشند. بین دوکشور نشانه
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هاي آن قطع ناگهانی مناسبات سیاسی  مبارزه مصر و سوریه با رژیم شاه به دنبال انقالب عراق شدت یافت. نخستین نشانه

بود که ناصر سپس دستور اخراج جمشید قریب سفیر ایران را از قاهره صادر کرد. پس از  1339یران و مصر در شهریور ا

کمیسیون اتحادیه  1342مرداد 23آویز سیاستش قرارداد. در  فارس، آنها را دست نشینان خلیج آن ناصر با تحریک شیخ

اش را براي فعالیت در منطقه به موقع اجرا بگذارد. این  مهعربی تصمیم گرفت که برنا هاي خلیج نشین عرب در شیخ

عربی در یک سند رسمی ذکر شد و به دنبال آن اتجادیه عرب تصمیم گرفت این نام  نخستین باري بود که نام خلیج

س از فار هاي درسی کلیه کشورهاي عضو اتحادیه و مکاتبات رسمی بکار برد. مقاصد اعراب در خلیج مجعول را در برنامه

نامیدند. دولت ایران به منظور مقابله با  تغییر نام خلیج فراتر رفت و شامل استان خوزستان هم شد که آن را عربستان می

هایی که براي نزدیکی با عربستان به عمل آورده بود، به بهبود مناسبات  اقدامات کشورهاي تندرو عرب، به دنبال تالش

  گماشت.  فارس همت هاي خلیج نشین خود با شیخ

  مناسبات دوجانبه با بریتانیا

  فارس تاخروج نیروهاي انگلیسی از خلیج

طور که در  گاه نتوانسند موقعیت سابق خود را بدست آورند. انگلیسیها همان مرداد انگلیسیها هیچ28پس از کودتاي 

نفس به همین  ه این نیروي تازهدرصد سهام را به آمریکاییها دادند، در مسایل سیاسی هم ب40المللی نفت  کنسرسیوم بین

نسبت میدان دادند. ایت ترتیب ادمه داشت تا زمانی که شاه با فشار آمریکاییها مجبور بود دست به انقالب سفید بزند این 

به بعد آمریکاییها مقام برتر را بدست آوردند. هرچند که انگلیسیها از این امر  1342تناسب بهم خورد و سرانجام از سال 

یک توافق کلی بین آمریکاییها و انگلیسیها برسر تقسیم منافع و 1342خرداد 15نبودند، اما سرانجام پس از واقعه  خشنود

نفوذ در ایران به عمل آمد. این توافق به شکل انحالل حزب اکثریت(ملیون) و جانشین شدن حزب ایران نوین(کانون 

زمان دکترامینی این حزب را با پشتیبانی وزیرمختار انگلیس  مترقی سابق) به رهبري منصور به جاي آن بود. منصور در

هاي هوادار آمریکا درآورد. اکنون آمریکا به اندازه کافی مهره داشت تا بتواند زمام  تاسیس کرد و آن را به صورت تکنوکرات

کار آمد و سرنوشت کشور را به  سان هویدا با پشتیبانی آمریکاییها و توافق انگلیسیها برسر امور را بدست آنها بسپارد. بدین

  سال بدست گرفت.   مدت چهارده

بینی خروج نیروهاي انگلیسی از منطقه، تحوالت جدیدي در روابط ایران و انگلیس بوجود آورد. نخستین واکنش  پیش

و انگلیس  فارس بود. اما در پس پرده، تصمیم قطعی بین وزیران خارجه آمریکا ایران مخالف با خروج انگلیسها از خلیج
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گرفته شده و قرار بود وطیفه پرکردن این خالء را ابتدا ایران و سپس به عربستان واگذار کنند. لذا دولت ایران هم به 

تقویت ارتش خود پرداخت. افزایش فروش نفت هم عامل دیگري جهت افزایش قدرت شاه بود. در جریان جنگ شش 

داختند که ایران از شرکت در این امر خودداري ورزید و تنها منبع قابل روزه اعراب و اسراییل، اعراب به تحریم نفت پر

  اعتماد غرب نفت ایران بود. 

دولت ایران ضمن اظهار آمادگی براي پرکردن خالء قدرت در منطقه اعالم کرد که اجازه نخواهد داد هیچ کشوري در امور 

سیاست ایران این بود که مادام که مساله بحرین حل این منطقه دخالت کند که منظورش حاکمیت ایران بربحرین بود. 

فارس مخالفت کند. در همین حال درصد برقراري رابطه نزدیک با  هاي خلیج نشین نشده با تشکیل فدراسیون شیخ

عربستان و کویت برآمد. اما پادشاه عربستان رسماّ حمایت خود را از شیخ بحرین اعالم داشت. درمورد عراق نیز قرار بود 

این نحوه برخورد دوستانه را  1347تیر 26ه مذاکراتی انجام گیرد که کودتاي حزب بعث و سقوط رژیم عارف در ک

  زیرسوال برد. 

  اختالف مجدد با عراق برسر اروندرود

که به مرحله اجرا  1350فارس اعالم شد تا آذر  که تصمیم انگلستان به خروج از منطقه خلیج 1346در فاصله دي ماه 

رد، روابط ایران  رفت می آرام پیش فارس آرام به همان اندازه که دیپلماسی ایران در جانشین شدن انگلیس در خلیج درآمد،

ایران را با رژیم جدیدي روبرو ساخت که نظرب خصمانه  1347تیر 26گرایید. کودتاي حزب بعث در  و عراق به تیرگی می

هاي قبلی با  منی با ایران پرداخت. دولت ایران به امید اینکه توافقنسبت به آن داشت و از همان ابتدا به مخالفت و دش

وآمدهایی نیز برقرار شد که آرامش قبل از  عراق حفظ کند، بالفاصله رژیم بعث را به رسمیت شناخت. بین دو کشور رفت

شدند  اروندرود میهایی را که وارد  طوفان بود. طوفان زمانی آغاز شد که مقامات بعثی تصمیم گرفتند مدارك کشتی

اي آتش بین دوکشور را  ها هرگز در گذشته انجام نداده بودند. این ماجرا مانند جرقه بازرسی کنند و این کار را عراقی

دانند. ایران نیز درمقابل  العرب را جز الینفک خاك خود می برافروخت و مقامات وزارت خارجه عراق اعالم کردند که شط

ا حفاظت واحدهاي نیروي دریایی وارد اروندرود کرد و سپس درخرمشهر پهلو گرفت. عراق نیز هاي باري خود را ب کشتی

از مساله اروندرود  1348ور شدن آتش اختالفات بین ایران و عراق در سال  از ایران به شوراي امنیت شکایت کرد. شعله

نیا مطرح شده بود و اکنون نظرات متناض دو فراتر رفت. زمینه این اختالف یک سال قبل مقارن اعالم تصمیم خروج بریتا

جمهور عراق این اقدام ایران را با مبارزه اعراب و اسراییل و مبارزه  فارس ظاهر کرده بود. رییس همسایه را درمورد خلیج
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این  رژیم عراق با کردهاي بارزانی ارتباط داد و اهالی خوزستان را به شورش دعوت کرد. ایران نیز اعتقاد داشت پشت سر

  اقدامات شوروي قرار دارد.

  حل مساله بحرین

فارس به عمل آورد، چشمپوشی از ادعاي  ترین اقدامی که دولت ایران قبل از خروج نیروهاي انگلیسی از خلیج مهم

فارس بود. اما به جاي این  اش بر بحرین به امید بازپس گرفتن سه جزیره کوچک استراتژیک واقع در دهانه خلیج دیرینه

این معامله را یکجا با انگلیسیها تمام کند، ابتدا با استقالل بحرین موافقت کرد و یک سال بعد ادعاي خود را که 

برخصوص مالیت بر جزایر مطرح ساخت و همین سیاسیت غلطی بود که موجب شد درمورد جزایر با دشواري روبرو شود، 

  ك بر جزیره ابوموسی تن دردهد. مبلغی را به شیخ شارجه بپردازد و سرانجام به حاکمیت مشتر

گاه بحرین را مستقل نشناخته و همواره حقوق خود را نسبت به جزایر مربوطه  درابتدا دولت ایران اعالم کرد که هیچ

شود  فارس که شامل بحرین نیز می هاي خلیج نشین لحاظ داشته و دارد. لذا با تاسیس به اصطالح کنفدراسیون شیخ

نشین و بدون بحرین و قطر به فعالیت خواهد پرداخت. در  عالم شد که کنفدراسیون با هفت شیخمخالف است. سرانجام ا

اي اعالم کرد که این مخالف فقط مربوط به بحرین نیست و چند جزیره را هم  این هنگام اردشیر زاهدي در مصاحبه

  ابوموسی بود. کوچک، تب بزرگ و  شود که اگر چه نام نبرد، اما منظور او جزایر تنب شامل می

سپس شاه براي اینکه دوستی دول عربی را جلب نماید و ضمناّ بتواند در مورد جزایر با انگلستان چانه زند، یکباره و به 

طور ناگهانی تصمیم خود را مبنی بر چشمپوشی از ادعاهاي دیرینه ایران بر بحرین اعالم نمود. پس از جنگ جهانی دوم 

ساله بحرین مطرح شده بود، ولی از آن به بعد دولت ایران دست به مقاومت منفی زد و به و تاسیس سازمان ملل متحد، م

یافت،  اي از بحرین حضور می المللی که نماینده اي و بین جاي تسلیم شکایت به سازمان ملل، در هر کنفرانس منطقه

از دبیرکل  1348اسفند 18لت ایران در آورد. سرانجام دو نمود و به حضور نماینده بحرین اغراض به عمل می خودداري می

سازمان ملل تقاضاي دخالت کرد و تصریح نمود هر نظري را که دبیرکل ابراز کند، خواهد پذیرفت مشروط برآنکه به 

  تصویب شوراي امنیت برسد. 

د که با مخالفت پرسی بو در ابتدا نظر دولت ایران و اوتانت دبیرکل سازمان ملل، مراجعه به آراي عمومی و برگزاري همه

شدید شیخ بحرین روبرو شد و موجب گردید به جاي آن به مشورت با طبقات مختلف و اناف بحرین اکتفا شود. لذا از 

هیاتی به ریاست گیچاردي نماینده دبیرکل به بحرین سفر کرد و پس از بازگشت گزارش  1349فروردین 19فروردین تا 9
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ار شناسایی هویت خود به عنوان یک کشور مستقل و داراي حق حاکمیت داد که اکثریت قاطع اهالی بحرین خواست

نامه شوراي امنیت  باشند که در ایجاد روابط با سایر کشورها آزادي عمل داشته باشند. مجلس ایران نیز بالفاصله قطع می

تراض بسیاري از را تصویب و به صورت قانون درآورد. هرچند که عدم مراجعه به آرا عمومب نقص برزگی بود که اع

  نظران را به دنبال داشت.  صاحب

  فارس گانه دهانه خلیج استرداد جزایر سه

اما بازپس گرفتن جزایر به آسانی صورت نگرفت. دولت ایران دربرابر تبلیغات گسترده عراق ایستادگی کرد و اعالم کرد که 

استقالل بحرین اعالم شد، ایران نخستین  1350مرداد 23فارس ندارد. سپس وقتی در  هیچ نقشه امپریالیستی در خلیج

کشوري بود که یک ساعت بعد از اعالم استقالل، آن کشور را به رسمیت شناخت. کشور دیگري هم که استقالل خود را 

خارج از چهارچوب کنفدراسیون بدست آورد قطر بود که ایران نیز همانند بحرین یک ساعت پس از اعالم استقالل، این 

فارس و  رسمیت شناخت. درضمن دولت ایران براي جلب حمایت کشورهاي منطقه، سیاستش در خلیج کشور را به

ترین اقدام ایران در جلب دوستی کشورهاي عرب منطقه  خاورمیانه، به تحکیم مناسباتش با کویت همت گذاشت. مهم

سالی که از قطع رابطه دوکشور  هفارس، تجدید مناسبات سیاسی با مصر بود. در د قبل از عزیمت انگلیسیها از خلیج

فارس در دو نقطه مقابل قرار داشت. اما وقتی حزب بعث در عراق  گذشت، سیاست ایران و مصر در خاورمیانه و خلیج می

برسر کار آمد، روابط مصر و بغداد روبه تیرگی رفت. عامل دیگري که زمینه تجدید مناسبات بین تهران و قاهره را فراهم 

و اعالماین نظر بود که اسراییل باید  1967ي ایران به نفع اعراب پس از جنگ شش روزه ژوئنگیر کرد موضع

توانست  هایی را که اشغال کرده، باز پس دهد. دراین هنگام که سیاست ایران برجلب دوستی دول عربی بود نمی سرزمین

ران این بود که اگر مذاکرات با انگلیس مصر را که بزرگترین کشور عرب است نادیده گیرد. بزرگترین اشتغال فکري ای

درباره استرداد جزایر شکست بخورد، طرح اشغال نظامی جزایر موردنظر مورد مخالفت دولتهاي عربی قرار نگیرد و از 

گانه بسیار خوب تالفی شد، زیرا واکنش مصر در مقایسه  جانب آنان محکوم نشود. درنتیجه پیاده کردن نیرو در جزایر سه

اندازه معتدل بود. و پس از آن دو کشور اعالمیه رسمی مربوط به تجدید مناسبات را در قاهره و  دولتهاي عربی بی با دیگر

  تهران منتشر کردند. به محض انتشار این خبر رادیو بغداد ناصر را متهم کرد که از پشت به عراق خنجر زده است. 

هاي بسیار بین ایران و انگلیس، نماینده انگلیس  زن از چانه پس از آن هم مساله حاکمیت ایران بر جزایر مطرح و پس

شد. یک  دار می تفاهم بین ایران و شارجه امضا شود که دولت بریتانیا ضمانت اجراي آن را عهده  حاضر شد تذکاریه

وره نه ساله به داشت که ایران براي یک د نامه مقرر می نامه مالی هم بین ایران و شارجه منعقد شد. این موافقت موافقت
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دانست الزم ندید  شارجه پرداخت خواهد کرد. درمورد جزایر تنب بزرگ و کوچک هم که ایران آنها را ملک مطلق خود می

جزیره  واحدهاي نیروي دریایی ایران با موافقت لندن در سه 1350آذر 9پیمان مشابهی را با دولت انگلیس امضا کند. در 

الخیمه در جزیره تنب بزرگ به مقاومت پرداختند که این امر به کشته شدن چند نظامی و  پیاده شدند. اما نیروهاي راس

غیرنظامی انجامید. دولت ایران براي اینکه حساسیت کشورهاي عربی را برنینگیزد، بالفاصله دولت نوبنیاد امارات متحد 

  فت با تشکیل فدراسیون مزبور نداشت. عربی را به رسمیت شناخت و چون به مقصودش رسیده بود دیگر دلیلی براي مخال

اي  ها را نشان داد و شکواییه هاي عربی نسبت به این اقدام ایران اعتراض داشتند. عراق شدیدترین واکنش بعضی از دولت

به امضاي کشورهاي عربی علیه ایران در شوراي امنیت مطرح کرد. دو طرف به دفاع از نظرات خود پرداختند و سرانجام 

موریتانی از اعضاي اتحادیه عرب پیشنهاد کرد که موضوع همانجا خاتمه یابد. پیشنهاد وي به تصویب شوراي  نماینده

  امنیت رسید و پرونده این شکایت بسته شد. 

  40روابط با اسراییل در دهه

شد و پس از آنکه خرداد مدتی روابط ایران و اسراییل دچار وقفه 15هاي مذهبی و قیام  بواسطه ناآرامی 40در ابتداي دهه

دولت ایران توانست مخالفین را سرکوب کند، مجدد روابط دوکشور گسترش یافت. با اینهمه رابطه اقتصادي و نظامی 

ادامه داشت. روابط دوستی دو کشور ادامه یافت و مقامات ایرانی روشن ساختند که تنها  42و  41هاي  دوکشور در سال

و مایلند با کمک اسراییلیها صنایع نظامی خود را گسترش دهند. در این هنگام  به خرید تجهیزات نظامی راضی نیستند

زهرا رخ داد و اسراییلیها هم  ، زلزله مهیبی در بوئین41امینی استعفا داده و علم جانشین وي شده بود. در شهریور 

ان آمد و اندکی پس از آن هم هاي خود را عرضه داشتند. درهمین زمان موشه دایان وزیر کشاورزي اسراییل به ایر کمک

فارس تلقی کرد و  هاي خلیج نشین در یمن کودتایی رخ داد که شاه این کودتا را تهدیدي نسبت به عربستان و شیخ

  بنابراین براي امام مخلوع یمن کمک نظامی فرستاد. 

در سوریه توسط  ، یک سري رویدادها همچون کودتاي حزب بعث عراق، به دست گرفتن حکومت1341در اواخر سال 

حزب بعث این کشور و مذاکره درباره ایجاد یک اتحادیه فدرال بین عراق و سوریه توجه ایران و اسراییل را به خود جلب 

کرد و موجب نگرانی شدید این دوکشور شد و قرار شد که دوکشور درمورد مناسبات نظامی با یکدیگر به مذاکره بپردازند 

ا به رغم سرکوبی شدید مخالفان رژیم، اسراییل به مناسبات سیاسی دو کشور اصرار داشت. خرداد رخ داد. ام15که قیام 

هاي همکاري ایران و اسراییل افزوده شد. درنخستین اجالس سران عرب در  یک عامل جدید به نگرانی 43در اواخر سال 
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المقدس تاسیس شود. با تاسیس  بخش فلسطین تحت رهبري احمدشقیري در بیت قاهره تصمیم گرفته شد سازمان آزادي

این سازمان دیري نگذشت که سازمان مذکور مخالفن رژیم شاه را در اردوگاه خود پذیرفت و به آنها تعلیمات نظامی و 

  چریکی آموزش داد. 

وزیر ایران به دست فداییان اسالم به قتل رسید و شاه ساواك را متهم به قصور در  منصور نخست 1343در اول بهمن 

ام وظیفه کرد. شاه به توصیه آمریکاییها پاکروان را از ریاست سازمان برکنار و نصیري را که در ده سال گذشته رییس انج

وزیري برگزید. سپس شاه به منظور کسب پشتیبانی  شهربانی بود در راس ساواك قرار داد. همچنین هویدا را به نخست

اي براي خرید تسلیحات براي شهربانی  با اسراییل برآمد. لذا نمایندهافزارهاي بیشتر، درصدد همکاري  آمریکا و اخذ جنگ

و گاردشاهنشاهی به اسراییل فرستاده شد. عالقه شاه به گسترش همکاري با اسراییل در نتیجه رویدادهاي سوریه و عراق 

جدید عراق هم جمهور  کرد. رییس هاي چریکی فلسطین پشتیبانی می بیشتر شد. رژیم جدید دمشق به شدت از گروه

  بسیار ضعیف نشان داد و در ایران احترام زیادي بوجود نیاورد. 

اسراییل به سوریه و مصر حمله کرد و در عرض شش روز اعراب را شکست داد. پیروزي نظامی  1346خرداد 15در 

ل بودند و اعضاي دولت هاي تهران به شدت مخالف اسرایی اسراییل بر اعراب، شاه را در وضعیت دشواري قرار داد. روزنامه

کردند. اما ارتش این پیروزي را به اسراییل تبریک گفت. شاه قلباّ از شکست اعراب بسیار  از اظهارنظر علنی خودداري می

خوشحال شد. وي که در این زمان در پاریس بود در راه بازگشت، در استانبول توقف کرد و درباره پیروزي اسراییل با 

هایی را که  درنگ باید کلیه سرزمین ره پرداخت و در مصاحبه با خبرنگاران اعالم کرد که اسراییل بیرهبران ترکیه به مذاک

هاي  گیري شاه، اسراییل را به شگفتی واداشت. شاه موقتاّ طرح المقدس را تخلیه کند. این موضع تصرف کرده ازجمله بیت

نچه شاه را ناراحت ساخته بود شکست ملک حسین و تر شد. آ مشترك را به حالت تعلیق درآورد و اظهاراتش خصمانه

  المقدس بوسیله یهودیان بود.  اشغال بیت

ئز موجب شد تا اسراییلیها به فکر احداث یک لوله نفت جدید بیفتند که نفت را از بندر ایالت به بسته شدن کانال سو

ند و درصدد بودند تا نظر ایران را نسبت به این بندر اشکلون(عسقالن) در ساحل مدیترانه و از آنجا با کشتی به اروپا برسا

مساله جلب نمایند. شاه نیز موافقت اصولی خود را با این طرح اعالم نمود، اما براي اظهارنظر قطعی مهلت خواست، چون 

م هاي نفتی را درنظر بگیرد. سرانجام دولت ایران موافقت خود را اعال معتقد بود باید واکنش کشورهاي غرب و کمپانی

داشت و دوکشور، شرکتی به نام شرکت نفت ماوراآسیا تاسیس کردند و آن را در کانادا به ثبت رساندند که شعباتی در 

  آویو داشت.  تهران و تل
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یافت و شعارها علیه اسراییل  روز افزایش می به رغم فشارهاي رژیم خودکامه شاه، در ایران مخالفت با اسراییل روزبه

ترین تظاهرات ضداسراییلی به هنگام مسابقات فوتبال آسیایی در تهران روي داد. شاه از احساسات  شد. جدي سرداده می

اختالف ایران و  1348ضداسراییلی مبهوت شد و درصدد برآمد تدابیري براي برقراري نظم و آرامش بیابد. وقتی در بهار 

کشور به مرز جنگ با یکدیگر رسیدند، نزدیکی ایران و عراق درمورد کشتیرانی در اروندرود ابعادي تازه به خود گرفت و دو

شاه ارتشبد جم را به ریاست ستاد ارتش منصوب کرد که وي شدیداّ ضداسالم و ضدعرب بود. اسراییل مجدد مطرح شد. 

  رادیو بغداد هم وي را یک صهیونیست نامید. 

انجامید برخالف زمینه همکاري  1349هریور اما آشتی میان ایران و مصر و برقراري مجدد مناسبات بین دوکشور در ش

جمهوري انورسادات به بهبود روابط ایران و قاهره کمک کرد. اسراییلیها  ایران و اسراییل بود. درگذشت ناصر و ریاست

نگران شدند که مبادا دوستی جدید ایران و مصر روابط شاه را با آنها سست کند. پس از آن انورسادات به ایران آمد و با 

شاه به مذاکره پرداخت. این نخستین سنگ بناي محور جدیدي در خاورمیانه بود که شامل ایران و مصر و عربستان 

اخت که نگران نزدیکی ایران با مصر ئن سشد و جایگزین اتحاد شاه با اسراییل بود. شاه، اسراییلیها را مطم سعودي می

  به آنها نخواهد داد.  گونه تغییري در سیاست او نسبت نباشند و این امر هیچ

  ژاندارم منطقه

  ) 1357تا 1351(

رفت، اما در  فقط یک حلقه دفاعی در زنجیر دفاعی آمریکا دربرابر بلوك کمونیست به شمار می 1960ایران در دهه 

کرد،  نمایی شاه کمک زیادي به اجراي دکترین نیکسون می به صورت متحد ممتاز آمریکا درآمد. قدرت 70هاي دهه سال

فارس را  جمهوري آمریکا مطابقت داشت. بنابراین ایاالت متحد امنیت خلیج هاي وي کامالّ با نظرات رییس زیرا بلندپروازي

اي را که مایل باشد  درابتدا به ایران و سپس عربستان واگذار کرد و به ایران اجازه داد هرگونه و هر مقدار سالح غیرهسته

زدایی بین دو ابرقدرت  و  اتی را باعث شد عبارت بود از: دکترین نیکسون، تنشبدست آورد. تحوالتی که چنین تغییر

باالخره افزایش بهاي نفت. پس از خروج انگلیس از منطقه، براي آمریکاییها دشوار بود که جاي آنها را پر کنند. بنابراین 

قدرت ایران و عربستان را مامور  هاي نظامی فراوان دو نیکسون سیاست دوپایه را درپیش گرفت، یعنی با ارسال کمک

فارس نمودند. براساس همین سیاست بود که نیروهاي شاه جزایر تنب و ابوموسی را تصرف کردند و به  حفظ امنیت خلیج

قابوس سلطان جدید عمان در سرکوبی شورشیان ظفار یاري رساندند. خدمات شاه به آمریکا فقط این موارد نبود. ایران 
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کرد و با این اقدامات مانع شد تا عراق در جنگ  راب شرکت نکرد و نفت مورد نیاز آنها را تامین میدر تحریم نفتی اع

  اکتبر نقش مهمی ایفا کند. درعین حال ایران بهترین مشتري صنایع جنگی آمریکا درآمده بود. 

مبرم به گاز طبیعی ایران و اش را با شوروي نیز حفظ کرد و شورویها به خاطر نیاز  درهمین زمان شاه رابطه دوستانه

کردند. پس از این بود که چهاربرابر  هاي سیاسی شاه نمی گیري بردند، اعتنایی به جهت سودي که از معامالت با ایران می

) ، کنفرانس سران کشورهاي عضو 1353(اسفند 1975شدن بهاي نفت، شاه را به اوج قدرت رساند. سال بعد، یعنی سال 

فارس آشتی کرد و قرارداد سودمندي درمورد  اش در خلیج تشکیل شد با صدام حسین رقیب طبیعی اوپک که در الجزایر

  اروندرود به نفع ایران با او امضا کرد. 
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  دکترین نیکسون و بازگذاشتن دست شاه

  افزارهاي گوناگون در خرید جنگ

و خاوردور زمینه را براي تغییرات کلی در جمهوري آمریکا توسط نیکسون، تحوالت خاورمیانه  با دراختیار گرفتن ریاست

سیاست خارجی آمریکا فراهم ساخته بود. خروج نیروهاي انگلستان از منطقه باعث شده بود تا آمریکاییها به این موضوع 

کند که باید به وسیله متحدان آمریکا پر شود. بنابراین نیکسون سیاست  بیاندیشند که خالء خطرناکی منطقه را تهدید می

کند که مسایل امنیت  ود را تشریح کرد که به دکترین نیکسون مشهور شد. وي اعالم کرد که ملل آسیا را تشویق میخ

وفصل کنند و انتظار دارد خودشان مسئولیت را برعهده بگیرند. این دکترین نوعی  داخلی و دفاعی را بین خودشان حل

  رفت.  جنوبی براي مسلح شدن بیشتر بشمار می هاي وابسته به آمریکا ازقبیل ایران و کره تشویق رژیم

یافت. انعقاد عهدنامه دوستی بین  هاي شاه افزایش می شد، فعالیت تر می هرچه تاریخ خروج انگلیسیها از منطقه نزدیک

شدند علیه سلطان عمان دالیل دیگري براي  شوروي و عراق و جنگ شورشیان ظفار که از جانب شوروي حمایت می

تر شدن شاه بود. سفر نیکسون به تهران پس از مالقات با سران شوروي نقطه عطفی در برنامه  ه مسلحشتاب در هرچ

رفت. چراکه پس از آن بزرگترین خریدهاي تسلیحاتی ایران انجام شد. سفر نیکسون به چین و  تسلیحاتی ایران بشمار می

توانست براي  سابقه مسکو و واشینگتن می دیکی بیشد. نز سپس شوروي با عالقه زیاد در محافل دولتی ایران دنبال می

جمهور آمریکا بالفاصله پس از  ایران درمورد بسیاري از مسایل حیاتی حایز اهمیت باشد. این سواالت باعث شد که رییس

که  دیدار با سران شوروي به تهران آمد و به همه سواالت مربوط به ایران پاسخ داد. او ضمن اینکه شاه را مطمئن ساخت

هیچ توافقی به ضرر ایران بین دو ابرقدرت به عمل نیامده است و ایاالت متحد همانند سابق به همکاري با ایران در تقویت 

زدایی منجر به رها کردن ایران در برابر اتحاد شوروي  اش ادامه خواهد داد و به ایران اطمینان داد که تنش بنیه دفاعی

اي بود. هنوز دوماه  افزار غیرهسته ایران بازگذاشتن دست شاه در خرید هرگونه جنگنخواهد شد. نتیجه سفر نیکسون به 

از این سفر نگدشته بود که بزرگترین معامله نظامی بین دوکشور انجام گرفت. البته همه خریدها یکجا تحویل ایران داده 

افزارهاي  همزمان با سرازیر شدن جنگ نشد و با پیروزي انقالب اسالمی هم دولت آمریکا از تحویل آنها خودداري کرد.

  آمریکایی، تعئا پرسنل نظامی و فنی آمریکا در ایران هم افزایش یافت.

پیامد تقویت بنیه نظامی ایران از نظر سیاست خارجی چند اقدام آشکار یا پنهانی در کشورهاي دیگر بود: کمک به  

ب شورشیان ظفار، ارسال اسلحه به سومالی و اردن و کردهاي عراقی علیه رژیم بعث، لشکرکشی به عمان براي سرکو
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شد وسوسه شاه در دخالت در امور دیگران   مغرب و یمن شمالی به توصیه آمریکا. به همان نسبت که ارتش نیرومندتر می

  یافت. و ایفاي نقش ژاندارم منطقه افزایش می

  افزایش بهاي نفت در بازارهاي جهانی

خود نتوانست اقدام موثري انجام دهد و علت آن، بیشتر رقابت ایران و عربستان سعودي اوپک تا ده سال پس از تاسیس 

خواستند به هر قیمتی که شده میزان تولید خود را افزایش داده و مقام اول تولید را در خاورمیانه داشته  بود که هردو می

دالر بود. تا اینکه 2درحدود  1349نفت تا سال  سان بهاي هر بشکه بندي مخالف بودند. بدین باشند. لذا با هرگونه سهمیه

پنجاه ر  - کودتاي سرهنگ قزافی در لیبی تاحدودي به این وضع پایان داد، چون او نخستین کسی بود که اصل پنجاه

دالر افزایش داد. این اقدام سایر اعضاي اوپک را تشویق کرد. در کنفرانس وزراي 44/3زیرپا گذاشت و هر بشکه نفت را به 

  سنت بهاي نفت افزایش یافت.33درتهران برگزار شد به اصرار شاه مبلغ 1349وپک که دربهمن ا

هاي غربی را  شاه اعالم کرد که قصد دارد قرارداد کنسرسیوم را پایان بخشد که نارضایتی دولت 1351پس از آن در سال 

هاي  در جهت ملی کردن سهام شرکت 1960درپی داشت. باید توضیح داد که اقدامات برخی از دول عربی در اواخر دهه

هاي غربی را با تهدید روبرو ساخته بود. از  نفتی، اعمال کنترل برمیزان تولید و صدور افزایش بهاي نفت، منافع کمپانی

این رو جهت مقابله با تاثیرات احتمالی این اقدامات در کشورهاي منطقه، انعقاد قراردادهاي مشارکت در دستور کار قرار 

یمانی به نمایندگی از کشورهاي  سو و زکی هاي نفتی به نمایندگی آرامکو از یک فت. درنتیجه مذاکراتی بین کمپانیگر

اي امضا شد که براساس آن این کشورها  نامه عربستان سعودي، کویت، امارات و قطر از سوي دیگر صورت گرفت و موافقت

نامه  پرداختند. شاه هم از حامیان قرارداد مشارکت بود و از موافقت هاي نفتی به مشارکت با آنها می با خرید سهام شرکت

حمایت کرده بود و با توجه به اینکه نفت ایران قبالّ ملی شده و چیز دیگري وجود ندارد، وي با انتقاد از عملکرد 

هاي  یس بین او و کپانیموریس سو کنسرسیوم، اعالم کرد که این قرارداد را تمدید نخواهد کرد. سرانجام مذاکراتی در سن

آمدو به رغم تمام شعارهاي ایران، کنسرسیوم  می به امضا در 1352نفتی انجام شد، قراردادي تنظیم شد که از فروردین 

تنها نام خود را به شرکت خدمات نفتی تغییر داد و همچنان کنترل عملیات استخراج نفت را براي خود حفظ کرد.به 

سال خریدار  ها به شرکت ملی نفت ایران واگذار شد و کنسرسیوم به مدت بیست مور پاالیشگاهدنبال این قرارداد اداره ا

  کرد.  نفت ایران شد که بهاي آن را اوپک تعیین می

) چهارمین جنگ اعراب و اسراییل که سناریوي آن از پیش تعیین شده بود آغاز 1352مهر14(1973سرانجام در اکتبر 

ل سوئزعبور کردند و سادات به شاه اطالع داد که بیشتر از بیست کیلومتر در صحراي سینا شد و نیروهاي مصري از کانا
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هاي پیشین اعراب طراحی کرد تا اعراب و اسراییل با  پیش نخواهد رفت. این سناریو را کسینجر براي برطرف نمودن خفت

یعنی چهاربرابر قبل اعالم  40/17را  شرایط مساوي پشت میز مذاکره بنشینند. شاه هم پس از جنگ بهاي هر بشکه نفت

کرد. هر چند که بعدها معلوم شد که این مساله کار انگلیس و آمریکا به منظور بازگرداندن دالرهاي نفتی به غرب 

) منابع مالی الزم جهت خرید تسلیحات هنگفت دراختیار 1اندیشیده شده بود و منظور اصلی آن چنین بوده است: 

) براي عملیات اکتشاف و استخراج نفت در داخل آمریکا جاذبه 2و عربستان سعودي قرار گیرد، کشورهایی چون ایران 

زده  هاي بزرگ نفتی به آمریکا سرازیر شود تا از این رهگذر اقتصاد بحران ) سود فراوانی از ناجیه شرکت3کافی بوجود آید، 

شاه که دچار سرگیجه قدرت شده بود بدون توجه به آمریکا تاحدودي بهبود یابد. بالفاصله پس از افزایش بهاي نفت، 

میلیارد 59/69میلیلرد دالر به 84/36) را از مبلغ 1357تا1352ساله عمرانی پنجم ( هاي ایران، حجم برنامه پنج توانایی

  شد. افزار می دالر افزایش داد که حدود چهل درصد آن نصیب لرتش و خرید جنگ

  گسترش بیشتر روابط اقتصادي،

  بازرگانی با شوروي فنی و

به محض شروع همکاري شوروي با ایران در زمینه احداث صنایع سنگین، همکاري اقتصادي و فنی بین دوکشور هم 

دوکشور یک قرارداد بازرگانی و همکاري فنی جدید امضا کردند، اما به رغم عهدنامه دوستی 1351افزایش یافت. در مهر

خواهد دوستی با ایران را فداي اتحاد با عراق کند. هرچند که نشریات  نمی بین دوکشور کامالّ مشخص بود که شوروي

دانستند، اما تمام این مالحضات مانع نگردید که مسکو و تهران در آذر  غربی این قرارداد را زنگ خطري براي ایران می

هایی که با همکاري  روي و لولهساله درباره ارسال گاز طبیعی به آلمان و فرانسه از راه شو نامه بیست یک موافقت1355

آالت و تجهیزات  شد امضا کنند. درجهان سوم ایران نخستین مشتري کاالهاي شوروي بخصوص ماشین دوکشور تولید می

  هاي اقتصادي و نظامی، در زمینه سیاسی روبه مخالفت و تضاد بود.   شده بود. اما با وجود گسترش همکاري

ساخت: اوالّ پشتیبانی شوروي از  نترل و مراقبت قرار داشت دو بحران مشخص میاین مناسبات را که به شدت تحت ک

آن را مبدل به اتحاد بین دوکشور کرده بود، ایران و عراق که همیشه برسر سیادت  1351عراق که عهدنامه دوستی 

یرباز مشتري روسها فارس رقابت داشتند و اکنون شوروي بین دوکشور مردد مانده بود بخصوص که کردها از د برخلیج

هاي ساخت شوروي کردها را سرکوب نمایند و  بایست بگذارد عراقیها با سالح شدند. بنابراین یا مسکو می محسوب می

سان خودش را در وضع  درنتیجه رژیم ایران را دچار خشم سازد یا جلو احساسات ضدکردي عراقیها را بگیرد و بدین
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مریکاییها قرار دهد. دوراهی دشواري بود که شوروي کوشید با آرام ساختن طرفین از ئن در کنار ایرانیها و آمتحدي نامطم

آورد که شوروي رقیب  خواست این تضمین را بدست آن نجات یابد. اما این سیاست موجب نگرانی ایران گردید و می

ضامن پشتیبانی از سیاست خواست همکاري اقتصادي با شوروي  اش را بیش از اندازه مسلح نخواهد کرد. شاه می عراقی

 1975اعمال نفوذش در منطقه باشد و درنتیجه شوروي روابطش را با بغداد تعدیل کند. آشتی شاه و صدام در مارس 

شورویها را از این وضع دشوار نجات داد. دروافع تنها بحران حاد بین تهران و مسکو درمورد بهاي گاز طبیعی صادراتی 

دهد بسیار ارزنتر از قیمتی است که شوروي  ایران متوجه شد که بهاي گازي که به شوروي میایران به شوروي بود. دولت 

درصد افزایش 35رساند و اختالف به حدي شد که شوروي تصمیم گرفت بهاي آن را تا  در بازارهاي جهانی به فروش می

  دهد. 

ه همکاري دوکشور در راستاي پیشرفت مقامات شوروي نسبت به انقالب سفید شاه خوشبین بودند و عقیده داشتند ک

انگیزتر آنکه سکوتی بود که شورویها درباره نظام  اقتصاد ایران بهترین تضمین براي پیروزي انقالب سفید است. شگفت

کردند. درهمان زمان که شوروي به طور فعال به همکاري با رژیم ایران  هایش رعایت می سیاسی ایران و دشواري

یافت. مخافت رهبران مذهبی که مدتی دراثر  با رژیم چه در داخل و چه در خارج افزایش میپرداخت، مخالفت  می

بیدار شد، یعنی از وقتی که صلح بین ایران و عراق به زایران 1354گرانه شاه ساکت شده بودند، از سال  سیاست سرکوب

هاي امام خمینی(ره) را با خود به همراه آوردند. ایرانی اجازه داد که به اماکن مقدس عراق روند و در بازگشت پیامها و نوار

همچنان سکوت  1357ها را در تجزیه و تحلیلشان منظور کنند، تا تابستان  دولت شوروي نیز به جاي آنکه این نارضایتی

را حفظ کردند و تفسیرهاي مطبوعات این کشور هم موافق شاه بود. شورویها نسبت به سرنوشت کمونیستهاي ایران 

  که دیگر شورویها از حزب توده حمایت نکردند، آغاز شده بود. 1332مرداد 28قه بودند واین  مساله پس از کودتاي عال بی

  روابط با کشورهاي اروپاي شرقی

ها چند بار رسماّ از این  ترین روابط را با رومانی داشت و شاه در این سال از میان کشورهاي اروپاي شرقی، ایران گسترده

رد. و یک رشته قرارداد درمورد همکاري اقتصادي و فنی بین دوکشور منعقد شد. چکسلواکی نیز در سال کشور دیدن ک

چند قرارداد اقتصادي با ایران امضا کرد. بلغارستان، لهستان و یوگوساوي هم هرکدام قراردادهایی را با رژیم شاه  1966

هاي  رقی تابع مناسبات ایران و شوروي بود که در سالمنعقد کردند. به طور کلی روابط ایران با کشورهاي اروپاي ش

در زمینه همکاري اقتصادي و فنی و بازرگانیدر اوج بود. اما در زمینه امور سیاسی و عقیدتی کوچکترین تفاهم  1970دهه
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 و همفکري بین ایران و کشورهاي مزبور وجود نداشت و رهبران حزب توده در برلین شرقی و پراگ و صوفیه فعالیت

  داد.  هاي ضدرژیم ادامه می داشتند و رادیو پیک ایران از اروپاي شرقی به پخش برنامه

  روابط با آلمان و ایتالیا و ژاپن

بار دیگر به سوي بازارهاي  ، کاالهاي آلمان غربی یک1949پس از تشکیل جمهوري فدرال آلمان در سال الف) آلمان: 

مقام اول 1957گران تراز اول با ایران درآید و در سال  در زمره معامله 1954ایران سرازیرشد. این کشور توانست در سال 

شاه به دعوت  1346هم قراردادهاي همکاري و فنی بین دو کشور امضا شد. در خرداد  1955را احراز کند. در سال 

مان روبرو شد که به جمهور آلمان فدرال به این کشور سفر کرد که با تظاهرات شدید دانشجویان ایرانی مقیم آل رییس

دستور شاه، ساواك یک هواپیما از چماقداران خود را به آلمان فرستاد تا با آنها مقابله کند. این مساله افکارعمومی را 

چنان برانگیخت که موجب شد دانشجویان آلمانی هم در این تظاهراتها شرکت کنند که منجر به کشته شدن یک 

ه مجبور شد سفرش را ناتمام گذاشته، به ایران برگردد و این جریان موجب سردي دانشجوي آلمانی بدست پلیس شد. شا

ساله این سردي را افزایش داد. با این اوصاف آلمان 2500جمهور آلمان در جشنهاي  روابط دوکشور شد.عدم حضور رییس

د که ایاالت متحد جاي این کشور بو 1975مقام اول را در زمینه واردات کاال به ایران داشت و تنها از سال  1974تا سال 

  را گرفت. 

که دکترمصدق نیاز شدید به فروش نفت داشت، شرکت نفت ایتالیایی اپیم حاضر شد از  1330در زمستان  ب) ایتالیا:

امضا شد و 1332ایران نفت و به صورت معامله پایاپاي، با قند و شکر و تراورس خریداري کند. قرارداد مزبور در خرداد 

محموله با کشتی رزماري روانه ایتالیا شد، اما پس از سه هفته در دریاي عمان، هواپیماهاي جنگنده انگلیسی  نخستین

آن را مجبور به تغییر مسیر و رفتن به عدن مسنعمره انگلیس کرد. به دنبال کودتا و امضاي قرارداد کنسرسیوم، رییس 

که خارج از محدوده کنسرسیوم به فعالیت بپردازد و سود آن را به یک شرکت نفتی ایتالیایی قراردادي با ایران امضا کرد 

ها عملی نشد. از آن  با دولت ایران تقسیم کند. این قرارداد جنجال بزرگی را برانگیخت و در اثر کارشکنی75 -25صورت 

  ها دیگر در امور نفتی ایران دخالت نکردند. پس ایتالیاي

، یک شرکت ژاپنی نخستین نفتکش 32ایران نظر مساعد داشتند ودر فروردینها نسبت به نهضت ملی  ژاپنیج) ژاپن: 

هزار تن نفت را به مقصد ژاپن بار کرد. دراین مورد هم شرکت سابق نفت خواستار  خود را به آبادان فرستاد که بیست

اجازه نیافتند به حمل نفت حال را رد کرد، ولی در اثر فشار انگلیسیها دیگر  توقف این محموله شد. دادگاه ژاپن این عرض
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از ایران و شاه در اردیبهشت  1333مبادرت ورزدند. به دنبال گشایش مجدد سفارت در دو کشور، ولیعهد ژاپن در اسفند 

ها ژاپن پس از آلمان غربی و  از ژاپن دیدن کردند. از این تاریج ژاپن از خریداران عمده نفت ایران شد. در این سال 1337

  وم را در واردات ایران دراختیار داشت. آمریکا مقام س

  تشکیل کمیسیون مشترك اقتصادي

  هاي منعقده ایران و آمریکا و پروتکل

داري آمریکا تشکیل  کسینجر پیشنهاد کرد یک کمیسیون مشترك در سطح وزیران به ریاست وزیر خزانه 1974در بهار 

اي ایران باشد. شاه پا  انرژي هسته  ري در توسعه برنامهتوانست همکا گردد. یکی از نخستین وظایف کمیسیون مزبور می

کسینجر به تهران  1974استقبال از این پیشنهاد تقریباّ تمامی آن را پذیرفت. پس از به قدرت رسیدن نیکسون، درسال 

هم دومین کمیسیون در  1975سفر کرد و نخستین کمیسیون مشترك همکاري ایران و آمریکا تشکیل گردد. در سال 

اي درباره  نامه واشینگتن تشکیل شد که با احداث هشت نیروگاه اتمی در ایران موافقت شد. در همین سال نیز موافقت

هاي الزم را به  دفاع غیرنظامی فوري بین ایران و آمریکا امضا شد و مقرر گردید موسسه دفاع غیرنظامی آمریکا کمک

  ي دگرگون شد.ایران بدهد. اما این اوضاع با شروع زمامداري کند

  مشارکت ارتش در جنگ ظفار

فارس، شورشیان ظفار که ابتدا از چین و بمن جنوبی و سپس شوروي حمایت  به محض خروج نیروهاي انگلیس از خلیج

شدند، دست به حمالت پاتیزانی علیه عمان زدند. استقالل جمهوري دموکراتیک یمن، باعث تقویت آنها شد. این  می

خیز شبه جزیره  هاي مهمی نایل شد و توانست قلمرو خود را تا نزدیکی مناطق نفت ، به پیروزي72 تا1968جبهه از سال 

گسترش دهد. خطر به قدري بود که انگلیس از سلطان عمان خواستند تا آنها را سرکوب کند و چون او قادر نبود، از 

س، نیروهاي ایرانی در صالله پیاده شدند و به به تقاضاي سلطان قابو 1352ایران کمک خواستند. سرانجام ایران در سال 

  جنگ شوروشیان پرداختند. 

اي در جهان عرب نداشت و تنها سرهنگ قذافی نارضایتی خود را  دخالت نظامی ایران در جنگ ظفار بازتاب گسترده

الل عمان اعالم کرد بخش تغییر داد، هدفش را استق بخش که نام خود را به جبهه آزادي نشان داد. پس از آن جبهه آزادي

و تلفات زیادي را به واحدهاي ایرانی وارد ساخت. اما سرانجام نیروهاي ایران توانستند آنها را تارومار کرده و کانونهاي 

مقاومت را نابود سازند. لشکرکشی به ظفار میدانی بود براي آزمایش تجهیزاتی که دراختیار ارتش قرار گرفته بود و به 

پرداخت. واحدهاي ایرانی تا بعد از انقالب درآن کشور  موزش سربازان ارتش، مدام به تعویض آنها میهمین دلیل براي آ
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وانتقاالت نظامی را دریمن جنوبی تحت  ماندند و به ساختن سکوهاي رادار در پایگاه در شمال غرب عمان پرداختند و نقل

  مراقبت داشتند. 

  روابط با کشورهاي همسایه

حدهاي ارتش ایران در ظفار به جنگ مشغول بودند، شاه به توسعه حریم امنیت دریایی افتاد و اعالم در همان حال که وا

فارس و بحر عمان، یعنی در اقیانوس هند قرار داردکه حفظ  کرد که از این پس مرزهاي دریایی ایران در آن سوي خلیج

فارس به علت افزایش ناوگان  ذ شوروي در خلیجحریم امنیت آن به عهده ایران است. نگرانی عمده شاه از توسعه نفو

بار در طول تاریخ ایران مجبور شود حضور  ترسید براي نخستین شوروي در اقیانوس هند و بحر عمان بود و شاه می

شورویها را عالوه بر شمال، در جنوب نیز مشاهده کند. همچنین شاه به تقویت مناسباتش با چین کمونیست پرداخت تا 

نخستین قرارداد بازرگانی بین ایران و چین  1352فروردین 19دلی درمناسباتش با شوروي به دست آورد. در وزنه متعا

امضا شد که به صورت تهاتري بود. یکی دیگر از علل تالش ایران، مقاومت دربرابر رخنه و نفوذ شوروي در افغانستان بود. 

اش توجه بیشتري نشان دهد. به دنبال خروج انگلیسیها از  شرقی  درواقع انقالب عراق باعث شد که ایران به همسایه

اي افزایش یافت.  فارس و جنگ بین هند و پاکستان، اهمیت سیاسی و استراتژیکی افغانستان به میزان قابل مالحظه خلیج

عراق باعث  گري کند و انعقاد عهدنامه دوستی بین شوروي و خوست یکبار دیگر بین افغانستان و پاکستان میانجی شاه می

هاي شرقی شتاب ورزد. اما درهمین زمان یک کودتا در پاکستان رخ داد و رژیم  شد تا شاه در حل اختالفات همسایه

جمهوري جایگزین رژیم پادشاهی شد. دولت ایران هم این حکومت را به رسمیت شناخت و شاه آمادگی خود را براي 

  کمک نظامی به این کشور اعالم کرد. 

، روابط خود را با ایران قطع کرد و در اتحادیه عرب و 50ایران با عراق از همه همسایگان بدتر بود. بغداد در آذراما روابط 

سازمان ملل دست به مبارزه شدید علیه ایران زد. به دنبال قطع مناسبات سیاسی، دولت عراق دست به اخراج دست 

کامالّ روشن شده بود که رقابت  1352مرز روي داد. درتابستان  جمعی ایرانیان مقیم آن کشور نمود. زدوخوردهایی نیز در

  فارس بازتابی از رویارویی آمریکا و شوروي است.  دوکشور در خلیج

  حل اختالف با عراق درباره اروندرود

 درحالیکه تیرگی روابط ایران و عراق به منتها درجه خود رسیده بود، عراق پیشدستی کرد و ابتکار شکایت در شوراي

از شوراي امنیت تقاضاي تشکیل جلسه فوري نمود  وادعا نمود ایران 1352بهمن23امنیت را در دست گرفت و در 
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شدپنج کیلومتر از خاك این کشور را تصرف کرده است. شوراي امنیت از طرفین خواست تا از هر اقدامی که باعث شدید 

بس موافقت کردند و  با آتش1352اسفند 16راي امنیت در امر شود جلوگیري کنند. سرانجام ایران و عراق با وساطت شو

اي دربر نداشت. در آذر  مالقاتی بین نمایندگان دودولت انجام شد که نتیجه53نیروهاي خود را از مرز فراخوانند. درمرداد 

ه پس از آن، جمهور شوروي و آمریکا مالقاتی برگزار شد و توافقاتی بین آنها صورت گرفت که چهار ما همان سال روساي

ساله ویتنام پایان یافت و هم بح ان ایران و عراق به آشتی انجامید. درجلسه سران اوپک که در اسفند  هم جنگ سی

درالجزایر برگزار شد که شاه براي نخستین بار در ان شرکت کرد و با صدام حسین مالقات داشت که در آن زمان  1353

افقاتی حاصل گردید. قرار شد که مقداري از اراضی را که درتصرف ایران بود به جمهور بود که بین این دو تو معاون رییس

  عراق پس داده شود و خط تالوگ به عنوان خط مرزي اروندرود تعیین شد. 

  50روابط با اسراییل در دهه

در ابتدا با تاسیس محور جدیدي در خاورمیانه میان ایران و عربستان سعودي و مصر آغاز شد و این امر  1350دهه 

مورد بوده و مثلث مزبور جنبه  تاحدودي اسراییلیها را اندیشناك کرد، اما سیر رویدادها نشان داد که نگرانی آنها بی

باشد. دراي نزمان شوروي سوریه را مورد محبت خود قرار  ضداسراییلی نداشته، بلکه علیه کشورهاي تندرو منطقه می

فارس و  ي و عراق امضا شد که روشن بود هدف آن رخنه شوروي به خلیجدادند و قرارداد دوستی هم بین شورو می

اقیانوس هند بود. آمریکا، ایران و عربستان سعودي این قرارداد را تهدیدي به منافع نفتی و خطوط کشتیرانی خود دانسته 

ردند. این مساله موضع فارس گردد دوبرابر ک و تالشهاي خود را براي اینکه مصر مانع از گسترش نفوذ شوروي به خلیج

جمهور مصر  تري را نسبت به سادات رییس مذاکرات شاه با رژیم اسراییل شد که شاه از آنها خواست سیاست معتدل

درپیش گیرد. درنتیجه دو ماه بعد سادات کلیه مستشاران روسی را از کشورش اخراج کرد. تغییر جهت سیاست مصر، شاه 

کرد. اما  ، عربستان و مصر که مورد پشتیبانی اردن و مغرب و سودان باشد تشویق میرا در تشکیل مثلث جدید بین ایران

آوردند که از فروش نفت به اسراییل خودداري کند و از نفوذش در واشینگتن براي  کشورهاي عرب مدام به شاه فشار می

استفاده از نفت به عنوان وسیله  وادار کردن اسراییل براي تعدیل مواضعش نسبت به اعراب استفاده کند. شاه مایل به

فشار نبود، اما از آنجایی که موفقیت مثلث جدید بستگی به حل اختالفات اعراب و اسراییل بود، سعی کرد که این اقدام 

تري نسبت  را انجام دهد. این موضوع در سفر شاه به آمریکا و زمانی که از نیکسون و کسینجر خواست تا سیاست متوازن

اي با سوریه براي جنگ اکتبر  اسراییل درپیش گیرند، مشخص شد. درین هنگام سادات مشغول تدارك اتحادیهبه اعراب و 

  بود.
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زده کرد و موج احساسات طرفدار مصر درمیان مردم  ، تهران را شگفت1973هاي اولیه اعراب در جنگ اکتبر  پیروزي

طمه بزرگی به آنها زد. واکنش مردم شاه را در محظور بوجود آمد. عدم موفقیت اسراییلیها در عقب راندن ارتش مصر ل

دانستند، فاصله گیرد. در خالل  قرار داد و ناچار شد از کشوري که مورد نفرت ایرانیان بود و آشکارا آن را دشمن خود می

این جنک شاه کوشید بین دول متخاصم نوعی سیاست موازنه در پیش گیرد. او از تحریم صدور نفت به اسراییل 

خودداري کرد و از سوي دیگر با تقاضاي آمریکا مبنی بر واگذاري هواپیماي فانتوم به اسراییل مخالفت کرد. اما پس از 

طوالتی شن جنگ تعدادي تجهیزات به اسراییل فروخت و همچنین درمقابل به مصر نیز نفت تحویل داد، امري که لیبی 

جازه داد از فراز خاك ایران به سوریه و عراق پرواز کنند، اما از دادن از آن سرباز زده بود. شاه به هواپیماهاي شوروي ا

اجازه به داوطلبان یهود که از استرالیا عازم بودند، خودداري ورزید. نتیجه این سیاست نزدیکی بیشتر به مصر بود. 

ایند. تغییر مواضع استراتژیکی اسراییلیها که شاهد این تغییر سیاست بودند، ضروري دانستند که به فشار خود به شاه بیافز

مصر و اسراییل که حتی قبل از جنگ اکتبر اغاز شده بود، دولت اسراییل را واداشت تا به ارزیابی مجدد برداشتها و 

مناسباتش با ایران در پرتو اوضاع جدید بپردازد. که یکی از این موارد تغییر سفیر این کشور در ایران بود. هرچند که شاه 

  دریافت استوارنامه او نداشت و این امر پیچیدگی روابط دوکشور را بیشتر کرد.  تمایلی به

وزیر اسراییل سفري محرمانه به ایران داشت و درمورد تحوالت خاورمیانه با شاه به مذاکره  دراین زمان رابین نخست

ي و ملک حسین پادشاه اردن پرداخت. شاه از وي خواست درمقابل سادات انعطاف بیشتري نشان دهد و اعالم کرد که و

خواستار صلح با این کشور هستند. این سفر مانع نزدیکی ایران و مصر نگردید و یک ماه بعد شاه به مصر سفر کرد و 

استقبال باشکوهی از وي به عمل آمد که این تغییرات عمده در سیاست ایران، اسراییل را متوحش ساخت. از اوایل سال 

اعالم کرد که خط لوله گاز را متوقف خواهد ساخت. نماینده اسراییل براي مذاکره به ایران آمد  هم شاه به اسراییل 1975

   و قرار شد بهاي نفت فروخته شده به این کشور افزایش یابد.

بست خورد و  روابط ایران و اسراییل دچار مشکالتی گردید. مذاکرات مصر و اسراییل به بن 1354با این همه دربهار سال 

هاي اشغالی در جنگ شش روزه امتناع  قاضاي سادات شاه به اسراییل فشارآورد. اسراییل نیز از تخلیه سرزمینبه ت

کند، چراکه موضع مصر براساس عدالت است،  کرد. شاه نیز اظهار داشت که کامالّ ازسیادت سادات پشتیبانی می می

اییل نگران بود که مبادا ایران در کلیه موارد رابطه درحالیکه سیاست اسراییل سخت و غیرمعقول است. دراین زمان اسر

خود را با این کشور قطع کند. مقاماتی ایرانی هم اعالم کردند تا زمانیکه مذاکرات با مصر به نتیجه نرسد، روابط با 

س از این هاي نفت موافقت کرد. پ اسراییل در حل تعلیق خواهد بود. فشارهاي به اسراییل نتیجه داد و با استرداد چاه
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بالفاصله روابط اسراییل با ایران گرم  شد. هرچند که موقعیت دولت ایران درمیان کشورهاي عرب بهبود یافته بود، اما شاه 

ترسید، بلکه از  رو عرب می از پیامدهاي سیاسی همکاري با اسراییل نگران بود. او نه تنها از واکنش کشورهاي میانه

  اشت. واکنش داخلی ایران نیز واهمه د

وزیر جدید از حزب افراطی  انتخابات اسراییل برگزار شد و نتیجه آن، شاه را نگران کرد چراکه نخست 1356در سال 

لیکود بود و ایران را درباره آینده صلح در خاورمیانه دچار وحشت ساخت. اما سفیر این کشور در تهران اعالم کرد که 

وزیر جدید یک تروریست متعصب نیست و یقین دارد که وي، ایران را کلید  ستکنند، بگین نخ ها ادعا می آنگونه که رسانه

المقدس سفر کرد و به رغم تالش فراوان شاه که ابتکار سادات  ثبات منطقه خواهد دانست. در همین سال سادات به بیت

اهرات علیه سادات انجام هاي مذهبی افزایش یافت و درچند ناحیه تهران تظ را مثبت نشان دهد، ناآرامی در میان گروه

بست  گرفت. درهمین زمان مقامات اسراییل به تهران سفر کردند که شاه پشتیبانی خود را از سادات اعالم کرد. بن

هاي ایران ابعادي تازه یافته بود  مذاکرات اسراییل و مصر، فشارهاي جدیدي بر روابط ایران و اسراییل وارد ساخت. ناآرامی

ژیم ایران مایل به همکاري با اسراییل نبود و روابط با اسراییل به صورت بار سنگینی براي رژیم شاه که هیچ مقام رسمی ر

آوردند هر سه کشور را در انظار مردم  درآمده بود. از سوي دیگر حمایتی که آمریکا و اسراییل و مصر از شاه به عمل می

همچنان به روابط خود با اسراییل ادامه دهد یا روابط خود را ایران منفور ساخت. دراي نهنگام شاه بر سر دوراهی بود که 

هاي ابتدایی آن کشور  دیوید انجام شد و موافقت قطع کند. شاه راه اول را برگزید. اما درست زمانی که مذاکرات کمپ

  رفته سر رشته کار از دست شاه خارج شد.  شکل گرفت، تهران دستخوش آشوب ود و رفته

  کارتر و تغییر سیاست آمریکاروي کارآمدن جیمی 

خواه  کننده بود، اما با روي کارآمدن فورد که او هم جمهوري استعفاي نیکسون به دنبال رسوایی واترگیت براي شاه نگران

بود، اطمینان یافت که تغییري در سیاست این کشور ایجاد نخواهد شد. اما در دوره بعد شاه نگرانی خود را پیروزي 

کرد و پیروزي کارتر عدم اطمینان و بالتکلیفی را در روابط ایران و آمریکا به دنبال داشت. درواقع  نمیدموکراتها مخفی 

شد، بلکه او با شدت هرچه  مبارزه انتخاباتی کارتر تنها به مساله حقوق بشر که موضوع مبهم و کشداري است محدود نمی

توانست مورد  کرد. به همین جهت این امر نمی مخالفت میرویه اسلحه به کشورهاي دیکتاتوري  تر علیه فروش بی تمام

پسند شاه باشد. به همین جهت یکبار دیگر به اردشیر زاهدي دستور داد تا از فورد حمایت مالی کند. دموکراتها از این 

د شد، بار دیگر مساله آگاه شده، و رفتار زاهدي را ماییه ننگ نامیدند. با انتخاب کارتر که تکان شدیدي به رژیم شاه وار
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صحبت از فضاي باز سیاسی پیش آمد و شاه وعده انتخابات آزاد را داد. اما این اقدام زمانی صورت گرفت که اوضاع 

  رفت.  اقتصادي ایران در اثر کاهش بهاي نفت روبه بحران می

ستقر کرده بودند، بود. اي که اسالفش در کره جنوبی م هاي هسته نخستین اقدام کارتر صادر کردن دستور برچیدن سالح

هاي کارتر در زمینه حقوق بشر در  هاي دیکتاتوري بود. بتدریج فعالیت دومین اقدامش، قطع صدور اسلحه به دولت

پذیر نبودند.  کدام به اندازه ایران آسیب هاي ارتجاعی که به نوعی به آمریکا وابسته بودند تاثیر گذاشت، اما هیچ حکومت

یادي بین مقامات آمریکایی داشت که عقیدا داشتند نباید به ایران فشار آورد. این تعارض عقاید هرچند که شاه دوستان ز

سال  هاي به خرج دهند. درهمین دوران بود که هویدا پس از سیزده باعث شد که آمریکاییها براي اصالحات در ایران تالش

تواند  کرد که وي می وزیري رسید. شاه گمان می نخستوزیري، برکنار شد و آموزگار مهره قدیمی طرفدار آمریکا به  نخست

با کارتر مالقات کرد  1356ایفا کرد، براي ایجاد فضاي باز سیاسی ایفا کند. در آبان 1340نقشی را که دکترامینی در سال 

ر شاخ فازاید و همچنین هشدار داد که شوروي د طلبی شوروي می و به وي هشدار داد که انزواطلبی آمریکا، برتوسعه

آفریقا و افغانستان که چهار ماه بعد در آن به کودتاي کمونیستی انجامید، افزایش یافته است و اعالم کرد که خواهان 

تحرك بیشتر سیاست آمریکا براي مقابله با این خطرات است. پس از آن بود که کارتر براي جلب رضایت کنگره، اعالم 

هاي خود از شاه تمجید کرد از اینکه  خواهد یافت. سپس در یکی از سخنرانی اي کرد که فروش اسلحه به ایران نظم تازه

ترین نقاط دنیا درآورد. این سخنان شاه را تشویق کرد آشکارا  او توانسته ایران را به صورت جزیره ثبات در یکی از پرآشوب

  با مخالفان مذهبی و سیاسی وارد مبارزه مرگ و زندگی شود. 

  اخ آفریقا و افغانستانهاي شاه در ش ناکامی

ي که موجب نگرانی ایران و عربستان بود، رویدادهاي یمن جنوبی و شاخ  هنگام روي کارآمدن کارتر، مهمترین مساله

اتیوپی به عمر سلطنت پنجاه ساله امپراتور آن کشور پایان دهد. دراین زمان آمریکا وظیفه  1353آفریقا بود. کودتاي 

هاي فراوانی به اتیوپی کرد.  اگذار کرد. مسکو هم نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و کمکتحویل سالح را به ایران و

  توجهی ایران را دید، از آن چشمپوشی کرد.  ایران هم زمانی که بی

ام درمورد افغانستان هم آمریکا همین تردید را نشان داد. روابط ایران با افغانستان به دلیل تمایل این کشور به شوروي تو

نامه همکاري اقتصادي بین دوکشور  اي به ایران فرستاد تا موافقت افغانستان نماینده 1356با سردي بود. اما در اردیبهشت 

امضا شود که با موافقت ایران، این توافق منعقد شد. بوجود آمدن فضاي مساعد در روابط دوکشور زمینه بسیار خوبی را 
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همین زمان بود که کارتر نسبت به هشدارهاي ایران درمورد افغانستان تردید نشان براي اقتصاد آن کشور بوجود آورد. در

روي داد و کمونیستها با یک کودتاي 1357کرد که درنهایت در اردیبهشت  بینی می داد و ایران حوادثی را پیش می

هاي شاه  بشناسد، بدگمانی نظامی، کابل را در دست گرفتند. زمانی که کارتر از شاه خواست تا این دولت را به رسمیت

  بیشتر شد. 

  هاي بزرگ خط مشی سیاسی قدرت

  انقالبی مردم ایران  دربرابر جنبش

  الف) ایالت متحده آمریکا

ماهه اول حکومت کارتر شد 18عواملی را که باعث ثبات نسبی حکومت دموکراتهاي آمریکایی نسبت به رژیم ایران در 

توانستند  ها قبل تعهدات سنگینی نسبت به ایران داشتند که یکباره نمی یها از سال) آمریکای1توان چنین خالصه کرد:  می

بود. 57) دومین عامل عدم درك حکومت کارتر در ایتداي کار خود از عمق بحران ایران تا پاییز 2آن را کنار بگذارند. 

) سومین عامل کندي 3ا جدي گرفت. آن ر 57سال قبل آغاز شده بود، ولی حکومت کارتر از پاییز  حمله به رژیم از یک

هایی بود که  حکومت کارتر، اکراه شخص کارتر و مقامات مسئول سیاست خارجی آمریکا در مشارکت در سرکوبی حرکت

شد براي مخالفان  شد، به همان اندازه که نگرانی وي را سبب می ریشه مردمی داشت. انتقاداتی که در آمریکا از شاه می

  بود.  رژیم امیدوارکننده

در آن زمان دو کشور بایکدیگر وارد مذاکره شدند. نتیجه مثبتی که سران دوکشور از مذاکراتشان گرفتند این بود که شاه 

با تثبیت بهاي نفت موافقت کرد و قول داد تالشی در افزایش قیمت ننماید و درعوض کارتر هم وعده داد که در صدور 

دیوید  گرفت، کارتر درفکر تشکیل کنفرانس کمپ روزهایی که انقالب ایران شکل میاسلحه به ایران مانعی ایجاد نکند. در 

شهریور، کارتر که مشغول مذاکره با سادات 17بود و درواقع به مسایل ایران توجه چندانی نداشت. درجریان واقعه خونین 

داري و  وي را به ادامه خویشتن دیوید بود به توصیه سادات با شاه تماس گرفت و وزیر اسراییل در کمپ و بگین نخست

  کرد. اما لحن وي مورد انتظار شاه نبود.  سیاست فضاي باز سیاسی تشویق می

نگرانی واشینگتن از اوضاع ایران از آبان ماه و زمانی که برژینسکی براي نخستین بار از خطر سرنگونی شاه سخن در 

یامی هرگونه عمل نظامی شاه را مورد تایید قرارداد. پس صورت مهارنشدن بحران سخن گفت ایجاد شد که کارتر هم درپ

از آنکه ناتوانی ازهاري در کنترل اوضاع آشکار شد، نگرانی کاخ سفید هم افزایش یافت و گزارشاتی نیز از تهران دریلفت 

ن شاخت. اي بود که قبالّ فرستاده شده بود و این امر کارتر را خشمگی کردند که درست برخالف نظریات خوشبینانه
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دعیم که شاه همچنان بر اریکه  ما ترجیح می«قیدوشرط شاه دست کشید و گفت:  آذر از پشتیبانی بی16درنتیجه وي در 

اش هنوز معتقد به پشتیبانی از شاه بوده و  اما برژینسکی و دارودسته» قدرت بماند ولی تصمیم نهایی با مردم ایران است.

ملزم به  56نقش سولیوان را نباید نادیده گرفت. وي که از آغاز ماموریتش در خرداد کوشیدند. دراین میان در این راه می

گیري انقالب با سیاست مردد کارتر به مخالفت یرخاست. او معتقد بود که جبهه ملی با  ایجاد تغییراتی بود، در هنگام اوج

د نقشی در صحنه سیاست ایران داشته باشد. توان آبان تیر خالص را به مغز خود شلیک کرده و دیگر نمی13صدور اعالمیه 

بنابراین اکنون تها نیروي منسجم و مقتدر، طرفداران امام خمینی(ره) هستند که باید با آنها کنار آمد و ترتیب همبستگی 

  ارتش را با آنان داد. 

ایزر که با فرماندهان ایرانی دیوید اتخاذ و قرار شد ژنرال ه تصمیم نهایی درباره اوضاع ایران در ایام عید مسیح در کمپ

هاي پراکنده نظامیان درجریان انتقال قدرت جلوگیري کند و این کار بدون  آشنا بود به تهران فرستاده شده تا از حرکت

  خونریزي و با حفظ انسجام ارتش صورت گیرد. 

  ب) اتحاد جماهیر شوروي

نه بود و جز در مسایل سیاسی در بقیه موارد همکاري در پانزده سال آخر حکومت شاه روابط ایران با شوروي بسیار حس

وجود داشت. دراین زمان بخش عمده وسایل نقلیه ارتش ساخت شوروي بود که به صورت پایاپاي با گاز خریداري شده 

شاه گرفت موافق با  صورت می 57بود. بنابراین شورویها نفعی در تغییر اوضاع ایران نداشتند و تفسیرهایی که تا تابستان 

هاي گسترده در اغلب شهرهاي بزرگ ایران منجر به استقرار حکومت مظامی گردید، نظر  که قیام 1357بود. تنها در پاییز 

را یافته است و به حزب توده » بحران رژیم«شورویها تغییر کرد کارشناسان شوروي از بحران ایران سخن گفتند که ابعاد 

قرار کنند. نخستین واکنش شوروي سخنرانی برژنف بود که در واکنش به فشار آوردند که با روحانیون ارتباط بر

کند. سرانجام هشت روز بعد از فرار شاه، روزنامه  هاي آمریکا، اعالم کرد که هیچ دخالتی را درایران تحمل نمی دخالت

دهد یک انقالب  وي میداده نجات یافته و آنچه در تهران ر پراودا کشف کرد که ایران از رژیم استبدادي که زجرش می

اش را استبدادي دانستند نه  رهایی بخش ملی است. دراین هنگام شورویها شاه را به خودکامگی متخم کرده و انگیزه

اصالحات اجتماعی. درضمن حزب توده را وادار کردند کمیته مرکزي تشکیل داده و کیانوري که سابقه ارتباط با خانواده 

  رکلی حزب برگزینند. روحانیون را داشت را به دبی
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بر و  علت اینکه شورویها دیر متوجه واقعیت انقالب ایران شدند چه بود؟ این دولت از روابط بازرگانی سود سرشار می

حاضر نبود درآن خللی وارد شود. وانگهی نسبت به عقاید مذهبی و روحانیت نظر خوشی نداشت. اما درجریان انقالب 

  بینی کرده بود.  ضعفین همان انقالب پرولتاریاست که مارکس پیشکرد انقالب مست مرتب اعالم می

  ج) جمهوري خلق چین

فارس و  که ضمن آن دوکشور وحدت نظرات خود را درباره مسایل خلیج 1352به دنبال سفر وزیرخارجه چین در خرداد  

ر سیاست خارجی در صف وبیش از نظ جویی شوروي بیان داشتند، هردو کشور کم اقیانوس هند و جلوگیري از سلطه

، شوروي که نسبت به آنها سوظن داشت وقت را 1356واحدي قرار گرفته بودند. با حضور یافتن چینیها در منطقه از سال 

وزیر  نخست 1357تلف نکرد و کودتاي کمونیستی کابل را ترتیب داد. این کودتا نگرانی چینیها را دربرداشت و در شهریور 

ا مقامات ایرانی درمورد همکاري دوکشور علیه نفوذ شوروي مذاکره داشته باشد. پکن به طرفداري چین به ایران آمد تا ب

  از شاه ادامه داد و تا پیروزي انقالب سخنی از جنبش عظیم مردمی از طرف مقامات چین اعالم نشد. 

  د) انگلستان

 57تا  53هاي  ا از آن ببند. در فاصله سالکوشیدند حداکثر استفاده ر انگلیسیها به طور کلی طرفدار شاه بودند و می

رفت. وي در یکی از  آنتونی پارسونز سفیر انگلستان در ایران بود که از مقامات بلندپایه اینتلیجنس سرویس به شمار می

رسد رژیم دیگري همچون رژیم شاه بتواند منافع این کشور را  به نظر نمی«گوید که: هاي خود در مورد ایران می نوشته

واقعیت این است که ایران دوران پهلوي براي انگلستان هم یک منبع نفت ارزان قیمت، هم یک متحد با » امین کند.ت

ترین بازار صارات کاالهاي  ایران وسیع 78تا  1974هاي  ارزش و هم یک بازار وسیع و پرمنفعت بود. در فاصله سال

یران، انگلستان حجم وسیعی از کاالهاي مختلف را عالوه بر رفت. در مقابل نفت ا انگلیسی در خاورمیانه به شمار می

کرد. درگذشت اقبال و علم در سال آخر حکومت شاه انگلستان را از دوتن از  فروش وسیع تسلیحات را به ایران ارایه می

راي وزیر جدیدي به وزارت خارجه انگلستان منصوب شد که دا 1976هاي بسیار مهم خود محروم کرد. در سال  مهره

توانست نظر خوشی نسبت به حکومت خودکامه شاه داشته باشد. مالقات او و  عقاید سوسیالیستی بود و طبیعتاّ نمی

سایروس ونس با شاه و تذکراتی که به وي دادند، به خوبی طرز فکر زمامداران لندن را درمورد ضرورت تغییراتی در 

هاي فارسی  بعدي خود مدعی شد که انگلیسیها با پخش برنامه هاي داد. شاه در مصاحبه سیستم حکومت ایران نشان می

این رادیو به طرفداري از فضاي باز سیاسی و استقرار  57سی به کمک سقوطش کمک کردند. تا اواسط سال  بی رادیو بی

وزیر  امامی را به عنوان نخست پرداخت، اما پس از فاجعه سینما رکس آبادان که شاه شریف یک حکومت دموکراتیک می
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سی تندتر شد و علناّ رژیم شاه را مورد انتقاد شدید قرار داد.  بی آشتی ملی به جاي آموزگار منصوب کرد، لحن رادیو بی

رسید که  داشتند. درواقع چنین به نظر می ولی درعین حال مقامات رسمی بریتانیا مرتباّ پشتیبانی خود را از شاه اعالم می

کوشیدند از طریق تفسیرها و  کردند و ضمن پشتیبانی رسمی از شاه، می ازي میانگلیسیها مثل همیشه دودوزه ب

شهریور، سفراي انگلیس و آمریکا متفقاّ به 17سی با رژیم آینده حساب باز کنند. بعد از واقعه جمعه سیاه  بی گفتارهاي بی

بار کشورهایشان  ت نفت گذشت، ایندر زمان ملی شد صنع 1951دیدار شاه رفته و اعالم کردند که برخالف آنچه در سال 

  کنند.  درکنار شاه قرار داشته و از وي حمایت می

درواقع از این زمان دیگر صحبتی از فضاي باز سیاسی و استقرار حکومت دموکراتیک نبود و حفظ منافع انگلستان ایجاب 

امامی نتوانست دربرابر امواج انقالب  فکرد که به صورت ظاهر به رژیم شاه بچسبند. اما دیگر دیر شده بود. دولت شری می

آبان جاي خود را به دولت ارتشبد ازهاري دهد. درهمین زمام وزیرخارجه انگلیس به شاه گفت که 14مقاومت ورزد و در 

حلی هم داشته باشیم، ارایه کنیم. این پاسخ آخرین  دانیم اگر راه کنیم، اما صالح نمی اگر بتوانیم به دولت ایران کمک می

  میدهاي شاه را به یاس تبدیل کرد. ا

  ه) فرانسه

روابط دوکشور بسیار دوستانه بود. اما در دوران پمپیدو به علت  69تا 1958در دوران زمامداري ژنرال دوگل در سالهاي 

ساله روابط دوکشور به سردي گرایید. با کارآمدن ژیسکاردستن روابط ایران  2500هاي  خودداري وي از شرکت در جشن

وزیر فرانسه، قراردادهاي متعدد بازرگانی و تجاري بین دو کشور بسته  شیراك نخست 53فرانسه ترمیم شد. در سال و 

  شد. 

هاي  نگاران و نمایندگان رسانه زمانی که امام خمینی(ره) تصمیم گرفتند تا از بغدا به پاریس روند. روزنامه 1357در مهر 

و این اقامتگاه براي چهار ماه به یکی از مهمترین مراکز خبري دنیا و به قولی  لوشاتو آمدند گروهی سراسر جهان به نوفل

برداري سیاسی کند. پس از آن هم  مرکز ثقل سیاست ایران گردید. فرانسه هم ممانعتی به عمل نیاورد تا بعدها از آن بهره

جمهور آمریکا هم  سیدگی شد. رییسدر کنفرانس گوآدلوپ که با رهبران چهار کشور صنعتی جهان به اوضاع ایران هم ر

با نظر سران کشورهاي اروپایی مبنی بر اینکه شاه باید جاي خود را به یک دولت غیرنظامی بدهد و ایران را ترك کند 

  دي و بعد از اینکه بختیار از مجلس راي اعتماد گرفت، ایران را ترك کرد. 26موافقت کردند. پس از آن هم شاه در 
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  االت تستی (تألیفی)نمونه سو

 چه کسی ریاست کابینه را بر عهده داشت؟ 1299در زمان کودتاي سوم اسفند  - 1

  ) سردار همایون4  ) وثوق الدوله3 ) سپهدار رشتی2 ) شیرالسلطنه1

    به کدام حکومت اطالق شد؟» کابینه سیاه «  - 2

  مشیر السلطنه )4   ) وثوق الدوله3  ) رضاخان سردار سپه2  ) سیدضیاءالدین طباطبایی1

  اولین بار چه کسی قراردادي محرمانه درباره امتیاز نفت شمال را با آمریکاییهاست ؟ - 3

  ) قوام السلطنه4  ) سیدضیا3  ) رضاخان2   ) وثوق الدوله1

  علت اعتراض دولت بریتانیا نسبت به قرارداد نفتی ایران با آمریکا چه بود؟ - 4

  ه می شد.) پاي آمریکاییها به خاورمیانه گشود1 

  ) شوروي نیز تقاضاي امتیاز می کرد و امور داخلی ایران متشنج می شد.2

  ) انحصار نفتی آنها از بین می رفت.3

  ) ایرانیان که خاطره خوبی از آمریکاییها داشتند خواهان واگذاري تمام امور به آنها می شدند.4

  ز احمدشاه به سردار سپه داشت؟کدام رویداد تأثیر مستقیمی در واگذاري مقام نخست وزیري ا - 5

  روسیه  1917) انقالب اکتبر 2    ) تأسیس جمهوري ترکیه1

  ) مسأله امتیاز نفت شمال4    ) پایان جنگ جهانی اول3

  توسط چه کسی و به چه منظور تأسیس شد؟» قیام سعادت « کمتیه  - 6

       محافظت از تأسیسات نفت جنوب  –) شیخ خزعل 1

  احمدشاه  حمایت از –) شیخ خزعل 2

    تأسیس جمهوري سوسیالیستی گیالن –) میرزا کوچک خان 3

    حمایت از ارتش سرخ - ) میرزا کوچک خان4

  اولین نخست وزیر رضاشاه چه کسی بود؟  - 7

  ) تیمورتاش4 ) مخبرالسلطنه هدایت3 ) قوام السلطنه2 ) مشیرالسلطنه1
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  نی اداره می کرد؟درابتداي حکومت رضاشاه سیاست خارجی ایران را چه جریا - 8

  ) شخص رضاشاه و دربار2 ) نمایندگان حزب تجدد در مجلس1

  ) گروه ثالثه تیمورتاش ، داور و نصرت الدوله4 ) سفارت انگلستان و نمایندگان آنها در ایران2

  کدامیک از این امتیازات در زمان رضاشاه لغو شد؟ - 9

  ریاي خزرشیالت د –) پلیس جنوب 2 کاپیتوالسیون –) پلیس جنوب 1

  شیالت دریاي خزر –) حق چاپ اسکناس 4 امتیاز دارایی –) حق انحصاري چاپ اسکناس 2

  روابط خارجی رضاشاه در ابتداي سلطنتش با شوري چگونه بود؟ - 10

  امتناع از واگذاري مجدد امتیاز در شمال ایران  –) فراهم کردن زمینه  رهایی اتقصادي و سیاسی 1

  امتناع از واگذاري مجدد امتیاز در شمال ایران  –هاي نظامی  ) برقراري موافقت نامه2

  مقاومت در برابر حضور مجدد نیروهاي روسی با لباس کمونیستی –) فراهم کردن زمینه رهایی اقتصاد و سیاسی 3

  مقاومت در برابر حضور مجدد نیروهاي روسی با لباس کمونیستی –) برقراري موافقت نامه هاي نظامی 4

  ن سعدآباد را کدام کشورها تشکیل دادند؟پیما - 11

  ترکیه  –عراق  –افغانستان  –) ایران 2 پاکستان –ترکیه  –افغانستان  –) ایران 1

  پاکستان –عربستان  –افغانستان  –) ایران 4 عراق –عربستان  –ترکیه  –) ایران 2

  ؟کدام کشور بود 1310بزرگترین خریدار مواد خام ایران در سالهاي دهه  - 12

  ) انگلستان4  ) آمریکا3 ) ژاپن2   ) آلمان1

  کدامیک از اقدامات رضاشاه در جهت استقالل اقتصادي و قطع وابستگی از شوري بود؟ - 13

  ) احداث کارخانجات نساجی ، انحصار تجارت خارجی ، حل مسأله ترانزیت1

رار داد خرید هاي نظامی از شوروي ، تکمیل ) در اختیار داشتن حق کشتیرانی به طور مساوي براي هر دو کشور ، انعقاد ق2

  جاده ي شوسه و احداث راه آهن 

) در اختیار داشتن حق کشتیرانی به طور مساوي براي هر دو کشور ، انعقاد قرار داد خرید هاي نظامی از شوروي ، حل مسأله 3

  ترانزیت

  ه و احداث راه آهن ) احداث کارخانجات نساجی ، انحصار تجارت خارجی ، تکمیل جاده هاي شوس4
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  در زمان حمله متفقین و همچنین مأمور مذاکره با آنها چه کسانی بر مصدر نخست وزیري بودند؟ - 14

  منصور –) جم 4   فروغی –) جم 3 فروغی –) منصور 2   جم –) منصور 1

  چه بود؟ 1320نخستین اقدام دولت فروغی در شهریور  - 15

  زمان رضاشاه برگزار شده بود.) ابقاي انتخابات مجلس سیزدهم که در 1

  ) تعیین سیاست خارجی جدید ایران که با اوضاع جدید تطبیق یابد.2

  ) رعایت سیاست خارجی طبق اصول مشروطه که مد نظر انگلیسی ها بود.3

  ) اعالم جنگ به آلمانی که متفقین خواهان آن بودند.4

  دند؟اکثریت نمایندگان مجلس چهاردهم را چه کسانی تشکیل دا - 16

  ) نمایندگان حزب دموکرات قوام 2 ) نمایندگان حزب توده و ملیون1

  ) مالکان بزرگ طرفدار انگلستان 4 ) نمایندگان حزب راستگراي اراده ملی سیدضیا3

  طرح منع واگذاري امتیاز نفت دکتر مصدق، به کدام مجلس شوراي ملی ، ارائه و تصویب شد؟ - 17

  ) مجلس شانزدهم 4   ) مجلس پانزدهم3 ) مجلس چهاردهم2 ) مجلس سیزدهم1

اولین کنفرانسی که پس از جنگ جهانی دوم برگزار و در مورد خروج نیروهاي متفقین درآن صحبت شد، چه  - 18

  بود؟

  ) پتسدام 4  ) سعدآباد3 ) تهران2   ) لندن1

  نخستین برخورد بلوك شرق و غرب پس از جنگ جهانی دوم چه مسأله اي است ؟ - 19

  أله آذربایجان در شوراي امنیت توسط ایران) طرح مس1

  ) طرح واگذاري امتیاز نفت شمال توسط شوروي2

  ) طرح واگذاري امتیاز نفت شمال توسط آمریکا3

  ) عدم خروج نیروهاي ارتش سرخ از ایران و تذکرات آمریکا شوروي4

  تبلیغات شوروي علیه ایران پس از جنگ جهانی دوم بر چه اساسی بود؟ - 20

  ) حزب توده و مستشاران آمریکایی2   لتاریسم و امتیازات نفت) می1

  ) حزب توده و امتیازات نفت 4 ) میلتاریسم و مستشاران آمریکایی2
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  مکشارمیان در زمان کدام حکومت تصویب شد؟ –قرارداد نفتی گس  - 21

  ) حکیمی4  ) ساعد مراغه اي3 ) رزم آرا2   ) قوام السلطنه1

و در زمان ریاست جمهوري ترومن چه  1328راي دریافت وام و تسلیحات در سال علل عدم موفقیت شاه ب - 22

  بود؟

  آغاز نهضت ملی شدن صنعت نفت  –) مخالفت انگلیسی ها 1

  نظر نامساعد آمریکاییان نسبت به هیات حاکمه ایران  –) مخالفت انگلیسی ها 2

  نسبت به هیات حاکمه ایران  نظر نامساعد آمریکاییان –) حوادث اتفاق افتاده در خاورمیانه 3

  آغاز نهضت ملی شدن صنعت نفت  - ) حوادث اتفاق افتاده در خاورمیانه4

  برنامه سیاست خارجی رزم آرا چه بود؟ - 23

  ) رفع بحران وبهبود مناسبات با شوروي ، بریدن پاي آمریکایی ها از ایران ، عدم تصویب الیحه ملی شدن صنعت نفت 1

  مناسبات با شوروي ، بریدن پاي آمریکایی ها از ایران ، به تصویب رساندن قرارداد الحاقی نفت ) رفع بحران وبهبود 2

  ) قطع مناسبات با شوروي ، بهبود رابطه با انگلستان ، تصویب الیحه ملی شدن صنعت نفت3

  ) قطع مناسبات با شوروي ، بهبود رابطه با انگلستان ، به تصویب رساندن قرارداد الحاقی نفت4

  آغاز سیاست آمریکا در جلوگیري از گسترش کمونیسم را کدام جریان می توان دانست؟ - 24

  ) مسأله آذربایجان و شکایت اران به شوراي امنیت 1

  ) تشویق ایران به عدم واگذاري امتیاز نفت شمال به شوروي2

  ) منع ایران از انعقاد قرارداد نظامی با این کشور3

  بر شوروي در مورد تخلیه ایران ) ایستادن آن دولت در برا4

  کدام دولت ایران شناسایی اسرائیل را به رسمیت شناخت؟ - 25

  ) زاهدي4  ) رزم آرا3 ) حکیمی2  ) مساعد مراغه اي1

  مرداد توسط کدام شخصیت آمریکایی طراحی شد؟ 28عملیات آژانس براي اجراي کودتاي  - 26

  ) ترومن4  ) آیزنهاور3 ) کسینجر2   ) نیکسون1
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  آمریکا چه کسی بود؟» رهایی از شرکمونیسم « مظهر سیاست  - 27

  ) نیکسون4  ) آیزنهاور3 کارتی ) مک2  ) کسینجر1

  به کدام حکومت اطالق شد؟» کابینه فراماسونها «  - 28

  ) اقبال 4  ) عال3 ) زاهدي2  ) شریف امامی1

  ؟کدام احزاب را تأسیس کرد 1336مرداد ، در سال  28شاه پس از کودتاي  - 29

  ) ایران نوین و ملیون4   ) ایران نوین و مردم3  ) ملیون و رستاخیز2   ) ملیون و مردم1

  علت عدم هراس شوروي از پیمان بغداد چه بود؟  - 30

  1955عدم اجازه ماجراجویی به کشورهاي بزرگ جهان پس از کنفرانس  –) عدم حضورآمریکا در این پیمان 1

  نداشتن قدرت کافی دولتهاي عضو این پیمان  –) عدم حضور آمریکا در این پیمان 2

  نداشتن قدرت کافی دولتهاي عضو این پیمان  –) عدم حضور انگلستان در این پیمان 3

  1955اجازه ماجراجویی به کشورهاي بزرگ جهان پس از کنفرانس  –) عدم حضور انگلستان در این پیمان 4

  فکر امضاي قرارداد عدم تجاوز با شوروي بیفتد؟کدام اتفاق در خاورمیانه ، باعث شد تا شاه به  - 31

  ) انقالب خونین عراق2    ) روي کار آمدن ناصر در مصر1

  ) طرح مسأله استقالل بحرین4    ) تشکیل کنفدراسیون عرب3

به دنبال بحران ناشی از ملی شدن کانال سوئز که منجر به عقب نشینی انگلستان از خاورمیانه شد ، آمریکا  - 32

  تی را انجام داد؟چه اقداما

  پیشنهاد امضاي موافقت نامه دو جانبه بین ایران و پاکستان –) طرح دکتر آیزنهاور 1

  امضاي عهدنامه مورت و کنسولی بین ایران و آمریکا –) طرح دکتر ین آیزنهاور 2

  امضاي عهدنامه مورت و کنسولی بین ایران و آمریکا–) طرح دکترین کینجر 3

  پیشنهاد امضاي موافقت نامه دو جانبه بین ایران و پاکستان - ر) طرح  دکتر ین کنیج4

  کندي ، به چه صورت در ایران نمود کرد؟» طرح اتحاد براي پیشرفت «  - 33

  )  ایجاد فضاي باز سیاسی2  ) تأسیس سازمان اطالعات و امنیت کشور1

  ) آزادي سران جبهه ملی4    ) اصالحات ارضی و انقالب سفید3
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  خش استراتژي شوروي در سال هاي تنش زدایی ، چه موضوعاتی براي این کشور اهمیت یافت؟به دنبال چر - 34

  ناوهاي این کشور در خلیج فارس حضور پیدا کنند. –) کلیه پایگاههاي پرتاب موشک اطراف شوروي بر چیده شود 1

  یج فارس حضور پیدا کنند.ناوهاي این کشور در خل - ) قرارداد  منع آزمایش هسته اي در اطراف شوروي امضا شود2

  پایگاه هاي موشکی در اطراف آمریکا تأسیس شود.  - ) قرارداد  منع آزمایش هسته اي در اطراف شوروي امضا شود3

  پایگاه هاي موشکی در اطراف آمریکا تأسیس شود. - ) کلیه پایگاههاي پرتاب موشک اطراف شوروي بر چیده شود 4

  چه بود؟ 1351تا  1341اد شوروي در سالهاي سیاست کلی ایران در برابر اتح - 35

  ) همکاري بازرگانی و فنی و مقاومت سیاسی 2   ) همکاري بازرگانی و فنی و اتحاد نظامی1

  ) مقابله با نفوذ کمونیسم و مقاومت سیاسی 4   ) مقابله با نفوذ کمونیسم و اتحاد نظامی3

  مهور آمریکا داده شد؟به شاه توسط کدام رئیس ج» اصالح گر « اطالق عنوان  - 36

  ) کارتر4  ) نیکسون3 ) جانسون2  ) کندي1

، توافق کلی بین آمریکا و انگلیس بر سر تقسیم منافع و نفوذ در ایران به چه  1342خرداد  15پس از واقعه  - 37

  شکل انجام شد؟

  ) انحالل حزب اکثریت (میلیون ) و جانشین شدن حزب ایران نوین ( کانون مترقی سابق) 1

  برکناري دکتر اقبال و روي کارآمدن دکتر امینی )2

  ) خروج نیروهاي انگلستان از خلیج فارس و اطالقعنوان ژاندارم منطقه به شاه 3

  ) تأسیس سازمان عمران منطقه اي4

  مهمترین اقدام دولت ایران تا قبل از خروج نیروهاي انگلیسی از خلیج فارس چه بود؟ - 38

  نطقه اي ) عضویت در سازمان عمران م1

  ) چشم پوشی از ادعاي دیرینه اش بر مجمع الجزایر بحرین2

  ) به رسمیت شناختن رژیم بعثی عراق3

  ) پذیرفتن سیاست دو ستون همراه با عربستان 4
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  مفهوم دکترین نیکسون در واقع ... - 39

  فت.) نوعی تشویق رژیم هاي وابسته به آمریکا براي هرچه مسلح تر شدن بیشتر به شمار می ر1

  ) نوعی همکاري بین اعضاي سازمان عمران منطقه اي براي جلوگیري از نفوذ شوروي بود.2

  ) نوعی اتحاد دو جانبه با ایران بود.3

  ) نوعی تالش براي کاهش اختناق و استبداد در کشورهاي متحد آمریکا بود.4

  کرد ، که بود؟اولین کسی که از مقامات بلند پایه آمریکا ، خطر سقوط شاه را اعالم  - 40

  ) برژینسکی4 ) سولیوان3 ) کسینجر2 ) کارتر1
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 پاسخنامه سواالت تستی تالیفی 

 9) صحیح است. ص2گزینه( - 1

 وزیر بود و ریاست کابینه را برعهده داشت. ، سپهدار رشتی نخست1299در زمان کودتاي سوم اسفند 

  12) صحیح است.ص1گزینه( -2

  به کابینه سیاه مشهور است. 1299پس از کودتاي سوم اسفند حکومت سیدضیاالدین طباطبایی 

  13) صحیح است.ص4گزینه( - 3

  السلطنه اولین کسی بود که قراردادي محرمانه را با شرکتی آمریکایی امضا کرد. قوام

  13) صحیح است.ص3گزینه( -4

  انداخته بود، اعتراض کرد.  دولت بریتانیا همانند شوروي به این امتیاز که انحصار نفتی این کشور را به خطر

  19) صحیح است.ص1گزینه( - 5

برندازي امپراتوري عثمانی و خلع وحیدالدین آخرین سلطان عثمانی از سلطنت و تشکیل مجلس کبیر ترکیه توسط 

  آتاتورك تاثیر مستقیمی در ایران و واگذاري مقام صدارت به رضاخان توط احمدشاه داشت.

 22) صحیح است.ص2گزینه( - 6

یخ خزعل در جنوب ایران و منطقه خوزستان دست به فعالیت زد و در مقابل دولت مرکزي سر به شورش گذاشت. ش

اي به نام قیام سعادت  سردارسپه وي را به اطاعت فراخواند، ولی او درجواب وي را غاصب نامید و اقدام به تاسیس کمیته

 به طرفداري از احمدشاه کرد.

  23) صحیح است.ص3گزینه( -7

  وزیر رضاشاه مخبرالسلطنه هدایت بود که به مدت شش سال ریاست کابینه را برعهده داشت. اولین نخست

  23) صحیح است.ص4گزینه( -8

الدوله به نام  در ابتداي حکومت رضاشاه سیاست داخلی و خارجی کشور را عمالّ گروه ثالثه تیمورتاش، داور و نصرت

  کردند.  رضاشاه اداره می

  25صحیح است.ص) 1گزینه( -9

  پلیس جنوب و امتیاز کاپیتوالسیون از مواردي بود که در دوران رضاشاه الغا شد.
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  27) صحیح است.ص3گزینه( - 10

هاي  ) مقاومت دربرابر تالش2هاي اقتصادي و سیاسی،  ) فراهم کردن زمینه1روابط رضاشاه با شوروي دوجنبه داشت: 

  با لباس مبدل کمونیستی. روسیه براي وجود مجدد به صحنه سیاسی ایران

  43) صحیح است.ص1گزینه( -11

  ایران، افغانستان، ترکیه و پاکستان اعضاي متشکله پیمان سعدآباد بودند.

  

  50) صحیح است.ص1گزینه( - 12

  ها آلمان بزرگترین خریدار مواد خام صادراتی ایران بود. در این سال

  59) صحیح است.ص4گزینه( - 13

هاي او در بازسازي اقتصادي و قطع وابستگی تجاري ایران به شوروي عملی نخواهد  مانیکه تالشرضاشاه معتقد بود تا ز

آهن سراسري از جمله این  هاي شوسه و احداث راه شد. احداث کارخانجات نساجی، انحصار تجارت خارجی و تکمیل جاده

  موارد بود.

  75) صحیح است.ص2گزینه( - 14

  د و در زمان مذاکره، فروغی این ماموریت را برعهده داشت.وزیر بو در زمان حمله منصور نخست

  78) صحیح است.ص2گزینه( -15

نخستین اقدام دولت فروغی تعیین سیاست خارجی جدید ایران بود که با اوضاع و احوالی که درنتیجه اشغال کشور از 

ا شکست روبرو شده و در شرایط آن طرفی رضاشاه ب جانب نیروهاي بیگانه بوجود آمده بود تطبیق کند، زیرا سیاست بی

  رسید. ناپذیر به نظر می روز همکاري با متفقین اجتناب

  91) صحیح است.ص3گزینه( -16

ها تبعید  وزیر زمان کودتا که پس از سال نمایندگان اکثریت مجلس چهاردهم به رهبري سیدضیاالدین طباطبایی نخست

  دادند. اسیس کرده بود را تشکیل میبه ایران مراجعت و حزب راستگراي اراده ملی را ت

  93) صحیح است.ص2گزینه( - 17

  این طرح توسط دکترمصدق به مجلس چهاردهم ارایه کرد.
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  105) صحیح است.ص4گزینه( -18

  در کنفرانس پتسدام درمورد خروج نیروهاي متفقین از ایران بحث و گفتگو شد.

  118) صحیح است.ص1گزینه( - 19

انب ایران در شوراي امنیت سازمان ملل متحد که نخستین برخورد بلوك شرق و غرب پس از طرح مساله آذربایجان از ج

  جنگ جهانی دوم بود.

  122) صحیح است.ص3گزینه( - 20

  تبلیغات شوروي علیه ایران بر دوپایه بود: میلیتاریسم و مستشاران آمریکایی.

  135) صحیح است.ص3گزینه( - 21

  اي امضا شد. اعدمراغهوزیري س این قرارداد در زمان نخست

  137) صحیح است.ص2گزینه( - 22

داد: یکی مخالفت انگلیسیها که گمان  علل عدم موفقیت شاه براي دریافت وام در این سال را دو مورد تشکیل می

نامه الحاقی و درآمدهاي آن نخواهد داشت و  ها، دولت ایران دیگر نیازي به موافقت کردند درصورت کمک آمریکایی می

کار و  دانستند محافظه د بعد آنکه نظر نامساعد آمریکاییان نسبت به هیات حاکمه ایران بود که آنها را عناصري میمور

  کفایت که قادر به اقداماتی به سود اقتصاد کشورشان نیستند. فاسد و بی

  139) صحیح است.ص139گزینه( -23

شد: رفع بحران و بهبود  ود در سه موضوع خالصه میآرا که در راستاي سیاست بریتانیا ب برنامه سیاست خارجی رزم

  مناسبات با شوروي، بریدن پاي آمریکاییها از ایران و باالخره به تصویب رساندن قرارداد الحاقی نفت و اجراي آن.

  141) صحیح است.ص4گزینه( - 24

ابر شوروي درمورد تخلیه ایران توان ایستادگی آن دولت دربر آغاز سیاست آمریکا در جلوگیري از گسترش کمونیسم را می

  دانست.

  155) صحیح است.ص1گزینه( -25

  اي شناسایی اسراییل را به رسمیت شناخت. ساعد مراغه

  193) صحیح است.ص3گزینه( - 26
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چرچیل براي براندازي مصدق عملیات چکمه را طراحی کرده و به آمریکا ارایه داد و آنها آن را پذیرفتند و با تغییراتی در 

  مرداد به مرحله اجرا درآوردند.28عملیات آژاکس تغییر نام دادند و به صورت کودتاي  آن به

  212) صحیح است.ص2گزینه( - 27

کارتیسم شهرت یافته است. هواداران این سیاست  او به مکئوري کارتی است که ت مظهر این سیاست سناتور جرج مک

سرعتی ادامه دهد که برتري مطلق بر اردوگاه کمونیسم بدست خواستاربودند که آمریکا مسابقه تسلیحاتی را با چنان 

  آورد.

  219) صحیح است.ص4گزینه( - 28

امامی بر سر کار آمدند که اقبال و  وزیر یعنی عال، اقبال و شریف درپی سه نخست پس از برکناري سرلشکر زاهدي پی

راماسونرها مشهور شد، زیرا بیش از ده تن از آنها امامی استاد لژ فراماسونري بوده و حکومت دکتراقبال به کابینه ف شریف

  عضو فرقه مزبور بودند.

  232) صحیح است.ص1گزینه( - 29

شاه به توصیه انگلیسیها در این سال دوحزب ملیون و مردم را تاسیس کرد تا همانند پارلمان آن کشور داراي حزب 

  اکثریت و اقلیت باشد.

  242) صحیح است.ص1گزینه( -30

از این پیمان هراسی را نداشت، زیرا اوالّ آمریکا رسماّ در آن شرکت نکرده بود و در ثاتی پس از برگزاري  دولت شوروي

دیگر محیط سیاسی جهان اجازه ماجراجویی نظامی را به کسی  1955کنفرانس چهار کشور بزرگ در ژنو در تابستان 

  داد. نمی

  258) صحیح است.ص2گزینه( - 31

ترین رویدادي بود که شاه را مصمم ساخت که درصدد جلب حمایت آمریکا برآید  مهم 1337یر انقالب خونین عراق در ت

نامه دفاعی دوجانبه بین دوکشور امضا شد. همچینن این انقالب باعث شد تا ایران درصدد مذاکره با شوروي  و موافقت

  ال و دشمنی عراق در غرب نجات دهد.درباره عهدنامه عدم تجاوز بیفتد تا خودش را از فشار گازانبري شوروي در شم

  265) صحیح است.ص1گزینه( -32
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هاي دفاعی دوجانبه را به ایران و پاکستان و ترکیه  نامه آمریکا ابتدا دکترین آیزنهاور را مطرح کرد و سپس امضاي موافقت

  پیشنهاد نمود.

  276) صحیح است.ص3گزینه( -33

ایران فرستاد تا به شاه بگوید اصالحات اجتماعی در ایران ضروري است و  کندي نماینده خود را به 1339در اواخر اسفند 

در جهان هاي مردمی  در انجام آن نباید تاخیر شود. این همان طرح اتحاد براي پیشرفت کندي براي جلوگیري از قیام

  سوم بود که درایران به صورت اصالحات ارضی و انقالب سفید اجرا شد.

  301ص) صحیح است.4گزینه( -34

به دنبال چرخش در استرتژي شوروي دوموضوع براي این کشور اهمیت یافت: یکی اینکه کلیه پایگاههاي پرتاب موشک 

  پیرامون شوروي برچیده شود، و دیگر اینکه نظیر این پایگاهها پیرامون ایاالت متحد ایجاد شود. 

  326) صحیح است.ص2گزینه( - 35

توان خالصه کرد: همکاري بازرگانی  سان می بدین 1351تا 1341هاي  وي را در سالسیاست کلی ایران در برابر اتحاد شور

  و فنی و مقاومت سیاسی.

  343) صحیح است.ص2گزینه( - 36

  گر نامید. که شاه براي پنجمین بار به واشینگتن سفر کرد، پرزیدنت جانسون وي را یک اصالح 1964 ئنژو5در 

  350) صحیح است.ص1گزینه( -37

یک توافق کلی بین آمریکاییها و انگلیسیها برسر ایران و تقسیم منافع و نفوذ در ایران بوجود آمد.  42رداد خ15پس از 

این توافق به شکل انحالل حزب اکثریت(ملیون) و جانشین شدن حزب ایران نوین(کانون مترقی سابق) به رهبري 

  حسنعلی منصور به جاي آن بود.

  361) صحیح است.ص2گزینه( - 38

فارس یه عمل آورد، چشمپوشی از ادعاي  ترین اقدامی که دولت ایران قبل از خروج نیروهاي انگلیسی از خلیج مهم

  فارس بود. الجزایر بحرین به امید بازپس گرفتن سه جزیره کوچک و استراتژیک واقع در دهانه خلیج اش بر مجمع دیرینه

  401) صحیح است.ص1گزینه( -39
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هاي وابسته به آمریکا از قبیل کره جنوبی و ویتنام جنوبی و فیلیپین و ایران براي  رژیمدکترین نیکسون نوعی تشویق 

  رفت. مسلح شدن بیشتر به شمار می

  480) صحیح است.ص4گزینه( - 40

هاي نگرانی از اوضاع ایران از نوامبر در واشینگتن ظاهر شد و برژینسکی براي نخستین بار از خطر سرنگونی شاه  نشانه

  هار نشدن بحران سخن گفت.درصورت م
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