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 ) بخش اول(سیاست قدرتھای بزرگ و انعقاد پیمان سعدآباد

  پیمان سعدآباد سدنفوذ غرب برای ممانعت از نفوذ کمونیسم 

  سید ھدایت اهللا عقدایی 

به تبع وقایع و تحوالت مھمی که به ویژه در اواخر جنگ ) ١٩١٨-١٩٣٩در حد فاصل سالھای (جنگ جھانی   در فاصله دو

جھانی اول و پس از آن در صحنه نظام بین الملل به وقوع پیوست، مناطق مختلف جھان و به ویژه خاورمیانه دست 

ن گردید که شکل گیری پیمان نظامی سعد آباد را می توان در راستای ھمین تحوالت مورد خوش تغییر و تحوالت بنیادی

ولذا در این مقاله تالش می کنیم تا ضمن تبیین جریان سیاست بین الملل حاکم بر روابط بین الملل . بررسی قرار داد

به (ای برزگ و به خصوص انگلستان در این مقطع از تاریخ، به بررسی علل، ریشه ھا، اھداف ، پیامد و نقش قدرت ھ

 .در شکل گیری و شکست این پیمان بپردازیم) ٢٠و اوائل قرن  ١٩عنوان قدرت ھژمون در نظام بین الملل قرن 

   :وضعیت حاکم بر نظام و مناسبات قدرت ھای بزرگ بعد از جنگ جھانی اول

و جھان ھمچنان درگیر بحران ھایی بود که از بسیاری از کشورھای اروپایی از نتایج جنگ جھانی اول ناراضی بودند 

به عالوه معاھده صلح ورسای مناسبات ناعادالنه ای . قبل از جنگ وجود داشت و ھمچنان الینحل باقی مانده بود  زمان

را بین فاتحان و مغلوبین جنگ جھانی اول رقم زده بود که عواقبش با وقایعی که پس از گذشت یک دھه از 

گیرند و کشورھای  گردد، زیرا کشورھای فاتح در یک طرف مرز قرار می آمد روشنتر می  پیشھای ورسای  نشست

عالوه بر این با آغاز بحران اقتصادی در ) ١(. کنند آرایی می یابند در طرف دیگر صف مغلوب که به تدریج یکدیگر را درمی

ای فاتح روز به روز بیشتر و صف بندی کشورھای مغلوب به ورطه ورشکستگی افتاده و فاصله آنھا با کشورھ ١٩٢٩

در چنین فضایی در . کشورھای خواھان حفظ وضع موجود و کشورھای تجدید نظر طلب واضح تر از ھمیشه می گردد

جھت دھی می کرد   سه جریان اصلی سیاسی در نظام بین الملل وجود داشت و به سیاست بین المللی ١٩٣٠دھه 

  :که عبارت بودند از

   )شوروی(کمونیسم استالینی . ٣  )آلمان(فاشیسم. ٢) انگلستان، فرانسه، آمریکا(ھای غربی  دموکراسی. ١

در این بخش سعی می کنیم ضمن بررسی نوع روابط و سیاست ھای اتخاذ شده از سوی بازیگران اصلی و نمایندگان 

ی تاثیرات این روابط بر ایران و به ویژه و پس از آن به واکاو ١٩٣٠سه جریان فوق الذکر در عرصه روابط بین الملل در دھه 

  .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 

اد می خواست به سمت خلیج روسیه که با ھدف دستیابی به آبھای آز. روابط رقابت آمیز روسیه و انگلستان آغاز شد

و از ھمان . فارس حرکت کند، تھدیدی برای انگلستان و امنیت ھند که قلب مستعمرات بریتانیا بود به حساب می آمد

بین  ١٩٠٧انعقاد قرار داد   .زمان ایران محل نزاع و زورآزمایی این دو قدرت قرار گرفت و خسارات فراوانی را متحمل شد

   .وساطت فرانسه در برابر نفوذ آلمان ھا در خاورمیانه نقطه عطفی در روابط دو کشور بودروسیه و انگستان با 

ھدف اصلی که در طول سالیان دراز «: اھداف روسیه تزاری در ایران را اینگونه بیان می کند)وزیر دارایی روسیه(شتیر 

وگیری از تسلط نیروی سوم بر ایران و حفظ تمامیت ارضی و سعی در جل: در قبال ایران اعمال کردیم عبارت است از
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تالش برای نفوذ سلطه گرایانه در ایران بدون تجاوز به سمبل ھای بیرونی استقالل 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 

  )٢(».ار گسترده ایران را برای خودمان نگه داریم به طوری که کار و سرمایه روسی آزادانه در آن عمل نمایدباشدو باز

 ١٩١٧ھا پس از انقالب اکتبر  با وقوع انقالب بلشویکی در روسیه،مناسبات دو دولت وارد مرحله جدیدی شد انگلیسی

سیالیستی شوروی فوق العاده وحشت زده و نگران در روسیه تزاری و سقوط رومانوف ھا و ایجاد حکومت جدید سو

و از این به بعد کمونیسم و خطر فرو افتادن دولت ھای اروپایی و مستعمرات آنھا در نقاط مختلف جھان در  )٣(. شدند

   .و منافعش را تھدید می کرد  ورطه حکومت ھای سوسیالیستی معضل جدیدی بود که غرب

بعد از اینکه تالش ھای انگلستان . اروپایی در صف اول مبارزه با کمونیسم قرار گرفت انگلستان به عنوان بزرگترین قدرت

برای جلوگیری از شکل گیری اتحاد جماھیر شوروی به جایی نرسید، انگلیسی ھا شوروی را به رسمیت شناختند و 

اصلی ترین استراتژی انگلستان در . کوشیدند از راھھای مختلف از قدرت اثرگذاری آنھا بر حوزه نفوذ و منافع خود بکاھند

و حتی پیش از این ) دوران بین جنگ ھای اول و دوم جھانی(این راستا که سیاست جھانی این کشور را در این دوره 

به پیش می برد، ایجاد موازنه قوا در اروپا و سراسر جھان و ایفاء نقش نیروی موازنه گر و حفظ آن برای  ١٩در طول قرن 

لستان از این طریق می کوشید تا شرایطی را فراھم آورد که به حفظ وضع موجود در نظام بین الملل انگ. خویش بود

منجر شود ایجاد ائتالف 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

این بریتانیا برای حفظ برتری خود در میان رقبا، حفظ قدرت نظامی وخصوصًا قدرت دریایی، مواضع استراتژیک و  عالوه بر 

کلیه مستعمرات تصرف شده و ھمچنین آغاز تجربیات استعماری نو در کشورھایی نظیر ترکیه و ایران و گسترش 

به کارگیری نفت در نیروی دریایی این کشور پس از  خصوصًا پس از(استخراج و بھره برداری از منابع نفتی خاورمیانه 

  .را در دستور کار خود قرار داد) جنگ جھانی اول

و رقیب ) ١٩٣٧پس از سال (رقبای بالفعل انگلیس در سال ھای بین دو جنگ جھانی اتحاد جماھیر شوروی، آلمان نازی

دوران   در این. است انزواطلبی را در پیش گرفته بودبالقوه آن کشور ایاالت متحده آمریکا بود که در این مقطع زمانی سی

  .بریتانیا کماکان بزرگترین امپراطوری امپریالیستی به حساب می آمد و ھمچنان سیاست موازنه قوا را دنبال می کرد

اتحاد شوروی در سال ھای ابتدایی انقالب، درگیر تنشھای داخلی بود و لزوم فعالیت در جھت ایجاد زیرساخت ھای 

زم برای تشکیل حکومت کمونیستی بر مبنای مالکیت اشتراکی باعث شد تا این کشور در تالش برای حل مسائل ال

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 عالوه با توجه به درک عدم امکان صدور انقالب کمونیستی به ایران توسط رھبران شوروی، استراتژی سیاست 

کسب . ١: خارجی این کشور در قبال ایران دستخوش تغییر شد و بر دو اصل اساسی استوار گردید که عبارت بود از

افزایش سطح . ٢ھا و حرکت ھای ضد انگلیسی وجھه برای شوروی در اذھان عمومی مردم ایران و حمایت از شورش 

بر ھمین اساس آنھا تصمیم گرفتند تا با صدور بیانیه ای که بعدھا در قرار داد . روابط اقتصادی فی مابین ایران و شوروی

عنیت یافت ضمن بیرون بردن قوای خود از شمال ایران، امتیازاتی ھمچون بانک  ١٩٢١مودت ایران و شوروی در 
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ھمچنین .را منتفی اعالم کنند... دخالت در درآمدھای گمرکی ایران و بدھی ھای ایران به حکومت تزاری واستقراضی،

به  ١٩٣٠شوروی موفق شد در راستای عملی کردن استراتژی خود در ایران، بیشترین حجم مبادالت تجاری را در دھه 

با کم رنگ شدن حضور روس ھا در . را داشتندخود اختصاص دھد و فقط آلمانی ھا بودند که توان رقابت با روس ھا 

زمینه را برای استقرار دولت مرکزی قوی و وابسته  ١٢٩٩ایران در اواخر دوران قاجار، انگلستان کوشید از طریق کودتای 

چیده به خود فراھم نماید تا از این طریق خالء موجود در ایران را پس از خروج روس ھا از ایران پر کند که این امر با بر

میسر گردید و انگلستان عمًال ایران را تحت سلطه  ١٣٠۴شدن سلسله قاجار و به سلطنت رسیدن رضاخان در سال 

  .غیر مستقیم خود درآورد

حتی آنھایی   انگلستان در حالی نفوذ خود را در خاورمیانه و کنار مرزھای شوروی افزایش می داد که رقبای این کشور

   .ی اول قرار داشتند، شرایط نا به سامانی را پشت سر می گذاشتندکه در صف فاتحان جنگ جھان

ھای اقتصادی  در آلمان که بار سنگین غرامت ھای معاھده ورسای را بر دوش می کشید شمار بیکاران ناشی از بحران

و دست  کفایتی دار بود و جمھوری وایمار که به بی بعد از آمریکا از ھمه جا بیشتر و حس ملی مردم نیز جریحه

انگلیس ھم به خاطر )۴(. کم از حرکت ایستاد متھم شده بود کم) امضای قرارداد صلح ورسای(نشاندگی و خیانت

نارضایتی و نگرانی که از ضعف جمھوری وایمار و فعالیت کمونیست ھا در آلمان داشت ، با تایید اقشار حاشیه تولید و 

در آن کشور  ١٩٣٣مان موجبات تقویت و روی کار آمدن ھیتلر را در سال نھایتًا از طریق سرمایه داری و صاحبان صنایع آل

فراھم ساخت تا یک رژیم قوی و ضد کمونیست در آن کشور استقرار یابد و در برابر روسیه شوروی و فرانسه موازنه قوا 

ر تقویت و توسعه دولت انگلیس ھمچنین در راستای سیاست متخذه خود دراروپا مبنی ب )۵(.را در اروپا حفظ نماید 

به استثنای (فاشیسم ھیتلری برای مقابله با کمونیسم و روسیه شوروی، در ایران نیز تقویت روابط تجاری و صنعتی

با دولت آلمان را مناسب تشخیص داده و تقویت و تشویق می کرد و این امر را صرفًا برای برقراری موازنه قوا میان ) نفت

  )۶(.تشخیص می داد دو قدرت روسیه و آلمان متناسب

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  

به دنبال موضع . کشورھای اطراف کرد ، ادامه داداز جامعه ملل و پیمان لوکانو خارج شد و شروع به دست اندازی به 

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 

  .ید ھیتلر را آرام سازد و نیروی او را متوجه شرق نماید کوش ١٩٣٨مونیخ 

فرانسه ھم که سرزمینش در مجاورت آلمان و صحنه اصلی جنگ جھانی اول بود و صدمات زیادی را متحمل شده بود 

  .قدرت درجه دو در نظام بین الملل تنزل یافته بود قادر به رقابت با انگلستان نبود  به یک

یکا ھم علی رغم اینکه ویلسون معتقد بود که آمریکا باید نقشی در خور یک قدرت بزرگ ایفاء کند و در ایاالت متحده آمر

ماده ای باید ضامن صلح در جھان باشد، بسیاری از آمریکایی ھا معتقد بودند این سیاست بین  ١۴در چارچوب اعالمیه 

کنگره از  ١٩١٨و بر ھمین اساس در سال  )٧(المللی متضمن این خطر است که آمریکا را درگیر مسائل جدیدی سازد

تصویب معاھده ورسای سر باز زد و با پیروزی جمھوری خواھان آمریکا با اتخاذ سیاست انزواگرایی رسمًا از مداخله در 

بحران اقتصادی شدیدی در   ١٩٢٠در بھار  )٨(امور بین المللی کناره گرفت و از عضویت در جامعه ملل امتناع ورزید

میلیون نفر انجامید و دولتمردان آمریکایی را سرگرم سروسامان دادن به اوضاع  ٢شروع شد که به بیکاری  آمریکا
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ھر چند آمریکا در تحوالتی که با منافع . اقتصادی این کشور نمود و بیش از پیش از تحوالت بین المللی دور نگه داشت

اخالت موردی ھم نمی توانست خللی در برتری بریتانیا در ملی این کشور در ارتباط بود مداخله می کردند ولی این مد

     .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 

برای پیش برد سیاست ھای جھانی و  ابزار جدیدی را ١٩٢٠بود، ھموارتر کرد و با تشکیل جامعه ملل در سال 

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 نھایتٌا در سالھای بین دو جنگ جھانی، انگلستان سراسر خاورمیانه را تحت نفوذ 

تعدادی از کشورھای این منطقه مانند عراق و فلسطین و ماوراء اردن از طرف جامعه ملل تحت . ود داشتو سلطه خ

قیومیت انگلستان قرار گرفته بودند و تعدادی دیگر؛ مانند مصر و عربستان سعودی در نتیجه قراردادھایی، حقوق و 

رھای خاورمیانه نیز به طور غیر مستقیم زیر گروه سوم از کشو. امتیازات خاصی برای انگلیسی ھا قائل شده بودند

  )٩(.نفوذ انگلیسی ھا قرار داشتند؛ مانند ایران،ترکیه و افغانستان

و روی کار آمدن بلشویک ھا در روسیه در صف اول مبارزه با کمونیسم  ١٩١٧گفتیم که انگلستان بعد از انقالب اکتبر 

  :در دستور کار خود قرار دادند  دو شیوه را به شکل ھمزمان آنھا برای مقابله با این تھدید نوظھور. قرار گرفت

   .ایجاد موازنه قوا در اروپا و سراسر جھان در مقابل قدرت ھای بزرگ و به ویژه شوروی که شرح داده شد. ١

  یاجرای سیاست سد نفوذ در برابر شورو. ٢

  .ر برابر شوروی استمحور دوم سیاست ھای انگلستان در مواجھه با کمونیسم سیاست سد نفوذ د

کمربند « در طول این سال ھا، انگلستان به منظور جلوگیری از نفوذ و رخنه کمونیسم به سایر کشور ھا یک 

پیرامون شوروی به وجود آورد که از فنالند شروع می شد و تا افغانستان و مرز ھندوستان ادامه می » بھداشتی

ست مارشال مانرھایم در فنالند، مارشال پیلودسکی در لھستان ، استقرار رژیم ھای دیکتاتوری و ضد کمونی.یافت

در ترکیه ، رضا شاه در ایران و امان اهللا خان ) معروف به آتاتورک(مارشال آنتونسکی در رومانی ، مصطفی کمال پاشا 

پیمان . فتدر افغانستان به ھمین منظور بود سپس لندن سیاست ایجاد اتحادیه ھای دفاعی منطقه ای را در پیش گر

باشرکت ( ، پیمان اتحاد صغیر ) باشرکت آلمان ،انگلستان،بلژیک،فرانسه،ایتالیا،لھستان و چکسلواکی ( لوکارنو

از مظاھر این ) باشرکت ایران ،عراق،ترکیه و افغانستان ( و پیمان سعدآباد ) چکوسلواکی،یوگسالوی و رومانی 

  )١٠( .سیاست بشمار می رفت 

   

   . . .ادامه دارد  
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