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ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﺪرﺗﮫﺎی ﺑﺰرگ و اﻧﻌﻘﺎد ﭘﯿﻤﺎن ﺳﻌﺪآﺑﺎد)ﺑﺨﺶ اول(
ﭘﯿﻤﺎن ﺳﻌﺪآﺑﺎد ﺳﺪﻧﻔﻮذ ﻏﺮب ﺑﺮای ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻧﻔﻮذ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ
ﺳﯿﺪ ھﺪاﯾﺖ اﷲ ﻋﻘﺪاﯾﯽ
در ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ )در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺳﺎﻟﮫﺎی  (١٩١٨-١٩٣٩ﺑﻪ ﺗﺒﻊ وﻗﺎﯾﻊ و ﺗﺤﻮﻻت ﻣﮫﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه در اواﺧﺮ ﺟﻨﮓ
ﺟﮫﺎﻧﯽ اول و ﭘﺲ از آن در ﺻﺤﻨﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﮫﺎن و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ دﺳﺖ
ﺧﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﭘﯿﻤﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﻌﺪ آﺑﺎد را ﻣﯽ ﺗﻮان در راﺳﺘﺎی ھﻤﯿﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد .وﻟﺬا در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ از ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ ،رﯾﺸﻪ ھﺎ ،اھﺪاف  ،ﭘﯿﺎﻣﺪ و ﻧﻘﺶ ﻗﺪرت ھﺎی ﺑﺮزگ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن )ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻗﺪرت ھﮋﻣﻮن در ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻗﺮن  ١٩و اواﺋﻞ ﻗﺮن  (٢٠در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی و ﺷﮑﺴﺖ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻗﺪرت ھﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ اول:
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ اول ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺟﮫﺎن ھﻤﭽﻨﺎن درﮔﯿﺮ ﺑﺤﺮان ھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از
زﻣﺎن ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ وﺟﻮد داﺷﺖ و ھﻤﭽﻨﺎن ﻻﯾﻨﺤﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﻌﺎھﺪه ﺻﻠﺢ ورﺳﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ای
را ﺑﯿﻦ ﻓﺎﺗﺤﺎن و ﻣﻐﻠﻮﺑﯿﻦ ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ اول رﻗﻢ زده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻮاﻗﺒﺶ ﺑﺎ وﻗﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ دھﻪ از
ﻧﺸﺴﺖھﺎی ورﺳﺎی ﭘﯿﺶآﻣﺪ روﺷﻨﺘﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ،زﯾﺮا ﮐﺸﻮرھﺎی ﻓﺎﺗﺢ در ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﺮز ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﮐﺸﻮرھﺎی
ﻣﻐﻠﻮب ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را درﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ در ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺻﻒآراﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ (١) .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎ آﻏﺎز ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی در
 ١٩٢٩ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻐﻠﻮب ﺑﻪ ورﻃﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﻓﺘﺎده و ﻓﺎﺻﻠﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻓﺎﺗﺢ روز ﺑﻪ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺻﻒ ﺑﻨﺪی
ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﻮاھﺎن ﺣﻔﻆ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﮐﺸﻮرھﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻃﻠﺐ واﺿﺢ ﺗﺮ از ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد .در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ در
دھﻪ  ١٩٣٠ﺳﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ وﺟﻮد داﺷﺖ و ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﮫﺖ دھﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از:
 .١دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ھﺎی ﻏﺮﺑﯽ )اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ(  .٢ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ)آﻟﻤﺎن(  .٣ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ )ﺷﻮروی(
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻮع رواﺑﻂ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﺻﻠﯽ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﺳﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ در ﻋﺮﺻﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ در دھﻪ  ١٩٣٠و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ واﮐﺎوی ﺗﺎﺛﯿﺮات اﯾﻦ رواﺑﻂ ﺑﺮ اﯾﺮان و ﺑﻪ وﯾﮋه
ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی و ﺷﮑﺴﺖ ﭘﯿﻤﺎن ﺳﻌﺪآﺑﺎد ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
ﺗﺼﺮف ﻣﺮو ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ روﺳﯿﻪ ﺗﺰاری ،ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ھﻨﺪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف ﺧﻮد داﺷﺖ ﮔﺮدﯾﺪ و
رواﺑﻂ رﻗﺎﺑﺖ آﻣﯿﺰ روﺳﯿﻪ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ .روﺳﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﺪف دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آﺑﮫﺎی آزاد ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻠﯿﺞ
ﻓﺎرس ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺗﮫﺪﯾﺪی ﺑﺮای اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و اﻣﻨﯿﺖ ھﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﻣﺪ .و از ھﻤﺎن
زﻣﺎن اﯾﺮان ﻣﺤﻞ ﻧﺰاع و زورآزﻣﺎﯾﯽ اﯾﻦ دو ﻗﺪرت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﺴﺎرات ﻓﺮاواﻧﯽ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪ .اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮار داد  ١٩٠٧ﺑﯿﻦ
روﺳﯿﻪ و اﻧﮕﺴﺘﺎن ﺑﺎ وﺳﺎﻃﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ آﻟﻤﺎن ھﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ در رواﺑﻂ دو ﮐﺸﻮر ﺑﻮد.
ﺷﺘﯿﺮ )وزﯾﺮ داراﯾﯽ روﺳﯿﻪ(اھﺪاف روﺳﯿﻪ ﺗﺰاری در اﯾﺮان را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» :ھﺪف اﺻﻠﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز
در ﻗﺒﺎل اﯾﺮان اﻋﻤﺎل ﮐﺮدﯾﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ و ﺳﻌﯽ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺴﻠﻂ ﻧﯿﺮوی ﺳﻮم ﺑﺮ اﯾﺮان و
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ﺗﻼش ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ در اﯾﺮان ﺑﺪون ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺳﻤﺒﻞ ھﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳﺘﻘﻼل و رژﯾﻢ ھﺎی داﺧﻠﯽ آن ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﯾﮕﺮ وﻇﯿﻔﻪ و ھﺪف ﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻄﯿﻊ ﺧﻮدﻣﺎن ﻗﺮار دھﯿﻢ ﺗﺎ اﺑﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی در دﺳﺘﺎن ﻣﺎ
ﺑﺎﺷﺪو ﺑﺎزار ﮔﺴﺘﺮده اﯾﺮان را ﺑﺮای ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﮕﻪ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ روﺳﯽ آزاداﻧﻪ در آن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ(٢)«.
ﺑﺎ وﻗﻮع اﻧﻘﻼب ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﯽ در روﺳﯿﻪ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دو دوﻟﺖ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﺷﺪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ١٩١٧
در روﺳﯿﻪ ﺗﺰاری و ﺳﻘﻮط روﻣﺎﻧﻮف ھﺎ و اﯾﺠﺎد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺷﻮروی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده وﺣﺸﺖ زده و ﻧﮕﺮان
ﺷﺪﻧﺪ (٣) .و از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ و ﺧﻄﺮ ﻓﺮو اﻓﺘﺎدن دوﻟﺖ ھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات آﻧﮫﺎ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﮫﺎن در
ورﻃﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﻌﻀﻞ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻏﺮب و ﻣﻨﺎﻓﻌﺶ را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﺮد.
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﺪرت اروﭘﺎﯾﯽ در ﺻﻒ اول ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻼش ھﺎی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ھﺎ ﺷﻮروی را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و
ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ از راھﮫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺪرت اﺛﺮﮔﺬاری آﻧﮫﺎ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﻧﻔﻮذ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﺑﮑﺎھﻨﺪ .اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در
اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را در اﯾﻦ دوره )دوران ﺑﯿﻦ ﺟﻨﮓ ھﺎی اول و دوم ﺟﮫﺎﻧﯽ( و ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ
در ﻃﻮل ﻗﺮن  ١٩ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮد ،اﯾﺠﺎد ﻣﻮازﻧﻪ ﻗﻮا در اروﭘﺎ و ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮫﺎن و اﯾﻔﺎء ﻧﻘﺶ ﻧﯿﺮوی ﻣﻮازﻧﻪ ﮔﺮ و ﺣﻔﻆ آن ﺑﺮای
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻮد .اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﻓﺮاھﻢ آورد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد اﯾﺠﺎد اﺋﺘﻼف ھﺎی ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻗﺪرت اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻮازن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرت دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺛﺒﺎت وﺿﻊ
ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺮ ھﻢ ﻣﯽ زد در ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺑﺮﺗﺮی ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن رﻗﺒﺎ ،ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ وﺧﺼﻮﺻﺎً ﻗﺪرت درﯾﺎﯾﯽ ،ﻣﻮاﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و
ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﺗﺼﺮف ﺷﺪه و ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﻏﺎز ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت اﺳﺘﻌﻤﺎری ﻧﻮ در ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿﻪ و اﯾﺮان و ﮔﺴﺘﺮش
اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ )ﺧﺼﻮﺻﺎً ﭘﺲ از ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻧﻔﺖ در ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﺲ از
ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ اول( را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داد.
رﻗﺒﺎی ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﺳﺎل ھﺎی ﺑﯿﻦ دو ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ،آﻟﻤﺎن ﻧﺎزی)ﭘﺲ از ﺳﺎل  (١٩٣٧و رﻗﯿﺐ
ﺑﺎﻟﻘﻮه آن ﮐﺸﻮر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﺰواﻃﻠﺒﯽ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .در اﯾﻦ دوران
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﻣﺪ و ھﻤﭽﻨﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻮازﻧﻪ ﻗﻮا را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﺮد.
اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی در ﺳﺎل ھﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﻧﻘﻼب ،درﮔﯿﺮ ﺗﻨﺸﮫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﻮد و ﻟﺰوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺟﮫﺖ اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ھﺎی
ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ
داﺧﻠﯽ ﺧﻮد از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻏﺎﻓﻞ ﺷﻮد و ﺗﺎ ﺳﺎل ھﺎ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ اول ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻗﺪرت درﺟﻪ
اول ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد.
ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درک ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺻﺪور اﻧﻘﻼب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ رھﺒﺮان ﺷﻮروی ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﻗﺒﺎل اﯾﺮان دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺪ و ﺑﺮ دو اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺘﻮار ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از .١ :ﮐﺴﺐ
وﺟﮫﻪ ﺑﺮای ﺷﻮروی در اذھﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﻮرش ھﺎ و ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی ﺿﺪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ  .٢اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ
رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﺷﻮروی .ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس آﻧﮫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ در ﻗﺮار داد
ﻣﻮدت اﯾﺮان و ﺷﻮروی در  ١٩٢١ﻋﻨﯿﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺮون ﺑﺮدن ﻗﻮای ﺧﻮد از ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ،اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ھﻤﭽﻮن ﺑﺎﻧﮏ
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اﺳﺘﻘﺮاﺿﯽ،دﺧﺎﻟﺖ در درآﻣﺪھﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ اﯾﺮان و ﺑﺪھﯽ ھﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺰاری و ...را ﻣﻨﺘﻔﯽ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ.ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺷﻮروی ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ در راﺳﺘﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدن اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺧﻮد در اﯾﺮان ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری را در دھﻪ  ١٩٣٠ﺑﻪ
ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دھﺪ و ﻓﻘﻂ آﻟﻤﺎﻧﯽ ھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ روس ھﺎ را داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﮐﻢ رﻧﮓ ﺷﺪن ﺣﻀﻮر روس ھﺎ در
اﯾﺮان در اواﺧﺮ دوران ﻗﺎﺟﺎر ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﮐﻮﺷﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻮدﺗﺎی  ١٢٩٩زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻗﻮی و واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻼء ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان را ﭘﺲ از ﺧﺮوج روس ھﺎ از اﯾﺮان ﭘﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﭼﯿﺪه
ﺷﺪن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻗﺎﺟﺎر و ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪن رﺿﺎﺧﺎن در ﺳﺎل  ١٣٠۴ﻣﯿﺴﺮ ﮔﺮدﯾﺪ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻋﻤﻼً اﯾﺮان را ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ
ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮد درآورد.
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد را در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﮐﻨﺎر ﻣﺮزھﺎی ﺷﻮروی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ داد ﮐﻪ رﻗﺒﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺣﺘﯽ آﻧﮫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در ﺻﻒ ﻓﺎﺗﺤﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ اول ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
در آﻟﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻏﺮاﻣﺖ ھﺎی ﻣﻌﺎھﺪه ورﺳﺎی را ﺑﺮ دوش ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ ﺷﻤﺎر ﺑﯿﮑﺎران ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺤﺮانھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﻌﺪ از آﻣﺮﯾﮑﺎ از ھﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺣﺲ ﻣﻠﯽ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺟﺮﯾﺤﻪدار ﺑﻮد و ﺟﻤﮫﻮری واﯾﻤﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯽﮐﻔﺎﯾﺘﯽ و دﺳﺖ
ﻧﺸﺎﻧﺪﮔﯽ و ﺧﯿﺎﻧﺖ)اﻣﻀﺎی ﻗﺮارداد ﺻﻠﺢ ورﺳﺎی( ﻣﺘﮫﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻢﮐﻢ از ﺣﺮﮐﺖ اﯾﺴﺘﺎد(۴) .اﻧﮕﻠﯿﺲ ھﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﺿﻌﻒ ﺟﻤﮫﻮری واﯾﻤﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺎ در آﻟﻤﺎن داﺷﺖ  ،ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ اﻗﺸﺎر ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﻧﮫﺎﯾﺘﺎً از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ آﻟﻤﺎن ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﻘﻮﯾﺖ و روی ﮐﺎر آﻣﺪن ھﯿﺘﻠﺮ را در ﺳﺎل  ١٩٣٣در آن ﮐﺸﻮر
ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻗﻮی و ﺿﺪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در آن ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﺑﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ روﺳﯿﻪ ﺷﻮروی و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻮازﻧﻪ ﻗﻮا
را در اروﭘﺎ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ  (۵).دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ھﻤﭽﻨﯿﻦ در راﺳﺘﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺘﺨﺬه ﺧﻮد دراروﭘﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ھﯿﺘﻠﺮی ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ و روﺳﯿﻪ ﺷﻮروی ،در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺗﻘﻮﯾﺖ رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری و ﺻﻨﻌﺘﯽ)ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی
ﻧﻔﺖ( ﺑﺎ دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﺮد و اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﻮازﻧﻪ ﻗﻮا ﻣﯿﺎن
دو ﻗﺪرت روﺳﯿﻪ و آﻟﻤﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ داد(۶).
ﻟﻨﺪن اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺗﺎ ﭼﮫﺎر ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از روی ﮐﺎر آﻣﺪن ھﯿﺘﻠﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ وی ﻧﻈﻢ و ﺗﻌﺎدل را در اروﭘﺎ در ھﻢ زد و
از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ و ﭘﯿﻤﺎن ﻟﻮﮐﺎﻧﻮ ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺪازی ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی اﻃﺮاف ﮐﺮد  ،اداﻣﻪ داد .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻮﺿﻊ
ﮔﯿﺮی ھﺎی ﻓﻮق ﺗﻮﺳﻂ آﻟﻤﺎن  ،اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺴﮑﯿﻦ و ﻣﻤﺎﺷﺎت ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪ و ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادن در ﺑﺮاﺑﺮ
اﺷﻐﺎل ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﺎﺣﻞ ﭼﭗ رود راﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﺶ آﻟﻤﺎن و اﺷﻐﺎل اﺗﺮﯾﺶ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﻤﺎن
ﻣﻮﻧﯿﺦ  ١٩٣٨ﮐﻮﺷﯿﺪ ھﯿﺘﻠﺮ را آرام ﺳﺎزد و ﻧﯿﺮوی او را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺮق ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ھﻢ ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﺶ در ﻣﺠﺎورت آﻟﻤﺎن و ﺻﺤﻨﻪ اﺻﻠﯽ ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ اول ﺑﻮد و ﺻﺪﻣﺎت زﯾﺎدی را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺪرت درﺟﻪ دو در ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺗﻨﺰل ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻗﺎدر ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﺒﻮد.
در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﻢ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ وﯾﻠﺴﻮن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺸﯽ در ﺧﻮر ﯾﮏ ﻗﺪرت ﺑﺰرگ اﯾﻔﺎء ﮐﻨﺪ و
در ﭼﺎرﭼﻮب اﻋﻼﻣﯿﻪ  ١۴ﻣﺎده ای ﺑﺎﯾﺪ ﺿﺎﻣﻦ ﺻﻠﺢ در ﺟﮫﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺘﻀﻤﻦ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ را درﮔﯿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪﯾﺪی ﺳﺎزد) (٧و ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس در ﺳﺎل  ١٩١٨ﮐﻨﮕﺮه از
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻌﺎھﺪه ورﺳﺎی ﺳﺮ ﺑﺎز زد و ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی ﺟﻤﮫﻮری ﺧﻮاھﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﺰواﮔﺮاﯾﯽ رﺳﻤﺎً از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در
اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻨﺎره ﮔﺮﻓﺖ و از ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪ) (٨در ﺑﮫﺎر  ١٩٢٠ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺪﯾﺪی در
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﮑﺎری  ٢ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و دوﻟﺘﻤﺮدان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﺳﺮﮔﺮم ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﻪ اوﺿﺎع
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اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﻮد و ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ از ﺗﺤﻮﻻت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دور ﻧﮕﻪ داﺷﺖ .ھﺮ ﭼﻨﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻣﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮد ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﻮردی ھﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻠﻠﯽ در ﺑﺮﺗﺮی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در
ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻣﺘﻨﺎع آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ ،راه را ﺑﺮای اﻧﮕﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ اول در ﺻﻒ ﻓﺎﺗﺤﺎن ﺟﻨﮓ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ،ھﻤﻮارﺗﺮ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ در ﺳﺎل  ١٩٢٠اﺑﺰار ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺑﺮد ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ و
اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺧﻮد در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻟﻮای اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﯿﻤﻮﻣﯿﺖ ﻧﻘﺎط اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
ﺟﮫﺎن در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﮕﯿﺮد و ﻧﮫﺎﯾﺘﺎٌ در ﺳﺎﻟﮫﺎی ﺑﯿﻦ دو ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ
و ﺳﻠﻄﻪ ﺧﻮد داﺷﺖ .ﺗﻌﺪادی از ﮐﺸﻮرھﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮاق و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻣﺎوراء اردن از ﻃﺮف ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ ﺗﺤﺖ
ﻗﯿﻮﻣﯿﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻌﺪادی دﯾﮕﺮ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺮاردادھﺎﯾﯽ ،ﺣﻘﻮق و
اﻣﺘﯿﺎزات ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ھﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﺮوه ﺳﻮم از ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ زﯾﺮ
ﻧﻔﻮذ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ھﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان،ﺗﺮﮐﯿﻪ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن(٩).
ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ  ١٩١٧و روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ھﺎ در روﺳﯿﻪ در ﺻﻒ اول ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .آﻧﮫﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻧﻮﻇﮫﻮر دو ﺷﯿﻮه را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ھﻤﺰﻣﺎن در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻧﺪ:
 .١اﯾﺠﺎد ﻣﻮازﻧﻪ ﻗﻮا در اروﭘﺎ و ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮫﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺪرت ھﺎی ﺑﺰرگ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷﻮروی ﮐﻪ ﺷﺮح داده ﺷﺪ.
 .٢اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺪ ﻧﻔﻮذ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮروی
ﻣﺤﻮر دوم ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﻣﻮاﺟﮫﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺪ ﻧﻔﻮذ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮروی اﺳﺖ.
در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﺎل ھﺎ ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﻔﻮذ و رﺧﻨﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮر ھﺎ ﯾﮏ » ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ
ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ« ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﻮروی ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﮐﻪ از ﻓﻨﻼﻧﺪ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺗﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻣﺮز ھﻨﺪوﺳﺘﺎن اداﻣﻪ ﻣﯽ
ﯾﺎﻓﺖ.اﺳﺘﻘﺮار رژﯾﻢ ھﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﺿﺪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎرﺷﺎل ﻣﺎﻧﺮھﺎﯾﻢ در ﻓﻨﻼﻧﺪ ،ﻣﺎرﺷﺎل ﭘﯿﻠﻮدﺳﮑﯽ در ﻟﮫﺴﺘﺎن ،
ﻣﺎرﺷﺎل آﻧﺘﻮﻧﺴﮑﯽ در روﻣﺎﻧﯽ  ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﮐﻤﺎل ﭘﺎﺷﺎ )ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ آﺗﺎﺗﻮرک( در ﺗﺮﮐﯿﻪ  ،رﺿﺎ ﺷﺎه در اﯾﺮان و اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻮد ﺳﭙﺲ ﻟﻨﺪن ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺠﺎد اﺗﺤﺎدﯾﻪ ھﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﯿﻤﺎن
ﻟﻮﮐﺎرﻧﻮ) ﺑﺎﺷﺮﮐﺖ آﻟﻤﺎن ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن،ﺑﻠﮋﯾﮏ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ،ﻟﮫﺴﺘﺎن و ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ (  ،ﭘﯿﻤﺎن اﺗﺤﺎد ﺻﻐﯿﺮ ) ﺑﺎﺷﺮﮐﺖ
ﭼﮑﻮﺳﻠﻮاﮐﯽ،ﯾﻮﮔﺴﻼوی و روﻣﺎﻧﯽ ( و ﭘﯿﻤﺎن ﺳﻌﺪآﺑﺎد ) ﺑﺎﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ،ﻋﺮاق،ﺗﺮﮐﯿﻪ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ( از ﻣﻈﺎھﺮ اﯾﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ (١٠) .

اداﻣﻪ دارد . . .
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