
 
  سعدآباد پیمان
تھران بھ امضاء رسید وبھ پیمان  ، تركیھ وایران دركاخ سعدآباد ، افغانستان كشور عراق 4پیمان مھمي بین  1316تیر  17 روز

،  ، محمد ظاھرشاه وزیران امور خارجھ این كشورھا امضاء شد كھ در افغانستان این پیمان در شرایطي میان. مشھور شد» سعدآباد«
 . كردند و در ایران رضاخان حكومت مي) آتاتورك(، در تركیھ مصطفي كمال  ملك غازي اول در عراق

خطر نسبت بھ یكي از اعضاء را دنبال   و حمایت متقابل در صورت بروز پیمان سعدآباد وحدت این چھار كشور را در منطقھ
، مرزھاي مشترك را محترم بشمارند،  مداخلھ در امور داخلي یكدیگر خودداري كنند دولتھاي امضاء كننده، متعھد شدند از. كرد مي
كھ ھدف از آن اخالل در صلح میان  ھا و دستھ بندي ھایي ھرگونھ تجاوز نسبت بھ یكدیگر خودداري ورزند و از تشكیل جمعیت از

 . كشورھاي ھمجوار و ھم پیمان باشد، جلوگیري كنند

بھ . ش 1310انگلستان و امریكا، از سالھاي دھھ . پیمان سعدآباد از جملھ قراردادھایي است كھ انعقاد آن بھ درخواست انگلستان بود
جبھھ  ھاي آسیایي خط مقدم كمونیسم، ھمواره در تالش بودند تا براي حفظ مستعمرات خود، دولت بعد، با ادعاي اوجگیري خطر نفوذ

، آنان را  آوردن قدرتھاي متمركز در منطقھ ھدف این بود كھ عالوه بر بھ وجود. شوروي را در یك خط كمربندي دفاعي قرار دھند
این روش، ھم نیرومندي این قدرتھا را در پي داشت و ھم دیوار دفاعي محكمي . دھند از طریق پیمانھاي سیاسي نظامي بھ ھم پیوند

منعقده (و پیمان سنتو ) 1955فوریھ / 1333 منعقده در پنجم اسفند(پیمان بغداد . آورد ھا بھ وجود مي مقابل پیشروي احتمالي روس در
 اي در برابر نفوذ كمونیسم منعقد گیري پیمانھاي منطقھ القائات بود و با ھدف شكل نتیجھ ھمین) 1559فوریھ / 1337اسفند  30در 
  .انگلستان در آسیا بود گفتني است، پیمان سعدآباد تا ظھور ھیتلر در اروپا، تأمین كننده اھداف. شد مي
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