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چکیده

برخالف دوران پیش از رضا شاه که دو قدرت روس و انگلیس نقش تعیین کنندده در شدل
گیری و جهت دهی به سیاست خارجی ایران را داشتند ،سیاست خارجی ایران در عصر رضا شداه
در تمامی ابعاد تالش برای کسب استقالل از قدرتهای بزرگ به ویژه انگلسدتان بدودد در بدا
چرایی این مساله فرضیه این مقاله آن است که افزایش سطح قدرت ملی ایران در مجموع در آن
مقطع ،الجرم نقش موثرتر و فعالتر و مستق تری در سیاست خارجی را نیز طلب مدیکدرد ،کده
نهایتاً تالش بازیگر نوظهور یعنی ایران عصر رضا شاه برای ایفای نقش جدید ،منجر به تنش در
روابط ایران با کشور هژمون (انگلستان) گردیدد به زعم نگارنده با بهرهگیری از نظریده چدرخش
قدرت ،نقش "چارلز دوران" 1بهتر میتوان این سوال مهم تاریخ دیپلماسی ایران را پاسخ گفدتد
همچنین روش تحقیق در این مقاله روش توصیفی – تحلیلی بدا اسدتناد بده دادههدای تداری ی
استد
کلید واژه :قدرت ملی ،نقش ،سیاست خارجی ،استقالل طلبید



نویسنده مسئول ،ایمی saeedinezhad@iauksh.ac.ir :
1. Charles Doran

◊ فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ،سال چهاردهم ،شماره چهل و دوم ،بهار1397

مقدمه

برخالف تصور عامه مردم مبنی بر توهم توطئه که آن هم عمدتاً محصول فرهنگ سیاسی
عصر قاجار و تاثیر اندیشههای چپ در ایران بوده است اسناد و مدارک تاری ی گویای آن است
که رضاشاه نه تنها مهره دست نشانده انگلستان نبوده بلله برعلس ،سیاست خارجی رضا شاه در
طول  16سال پادشاهی و چهار سال پیش از آن ،نشان دهنده تالش بی وقفه دیپلماتیک از
سوی ایران برای قطع دست دراز انگلستان در سیاستهای ایران استد در خصوص پیشینه این
تحقیق نیز الزم به ذکر است که عمده منابع موجود در این خصوص بر خالف مقاله حاضر،
سیاست خارجی دوران رضا شاه را در امتداد دوران پیش از آن نگاه میکنند و دولت انگلستان را
همچنان عام اصلی تعیین جهتگیری سیاست خارجی ایران عصر رضا شاه میدانندد از معدود
آثاری که نوشته حاضر همسو با آن است میتوان به کتا ارزنده روابط ایران و انگلیس در دوره
رضا شاه از علی اصغر زرگر اشاره نمود که آن هم برخالف مقاله حاضر صرفاً توصیفی است و نه
تحلیلید در واقع این مقاله مدعی است که تنها اثری است که اوالً به دنبال ریشهیابی دالی
تغییر جهتگیری سیاست خارجی ایران از وابستگی به سوی استقالل در عصر رضا شاه است و
دوماً اولین نوشتهای در این خصوص است که تالش نموده این مساله را بر اساس الگوی نظری
چارلز دوران یعنی تئوری قدرت نقش بررسی نماییدد
1

 .1نظریه چرخش قدرت ،نقش

"چالز دوران" معتقد است که رشد یا زوال قدرت ملی کشورها کلیدی برای فهم وقوع جنگ
های بینالمللی است او میگوید هنگامی که دولتها با چرخش غیر منتظرهای در تغییر مسیر و
میزان قدرتشان مواجه میشوند در معرض شوکهای روانی گوناگون قرار میگیرند که این
مساله وقوع جنگهای عمده را افزایش میدهدد کانون اصلی و ثق توجه به این نظریه از لحاظ
محتوایی تعادل میان دو عنصر مهم یعنی قدرت ملی از یک سو و نقش و جایگاه یک کشور در
عرصه سیاست خارج از سوی دیگر استد ()7، 2009 : and ather2Doran

1. Power Cycle theory
2. Charles Doran
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به عبارتی به زعم چارلز دوران ،نقش هر بازیگر در سیاست خارجی تابعی از توان و قدرت
ملی اوست ،از این منظر افزایش قدرت ملی از یک طرف و محدودیتهای موجود از سوی
سیستم بینالمللی برای پذیرش نقش جدید توسط آن بازیگر و تالش بازیگر برای پر کردن این
فاصله و به دست آوردن نقش جدید از سوی دیگر از عوام تنشهای بینالمللی در طول تاریخ
بوده استد ()28 ، ibidد
این نظریه تالش دارد مبنای تحلیلی برای رفتار دولتها در طول دورههای مش ص تاری ی
را پیدا نمایدد هر دولت در زمان دستیابی به بزرگترین موفقیتهایش بر جایگاههای جدید فراتر از
سیستم رانده میشودد فراز و نشیبهای تاری ی به طور ناگهانی در شل غیر منتظره بر خالف
این روند تغییر یافته و جابجا میشودد تجزیه و تحلی چرخه قدرت هم یک درک روشن از چنین
جابجاییهای ساختاری و هم ادراک خاصی در خصوص طرز فلر دولتمردان را بررسی مینمایدد
از منظر این تئوری پیشبینیهای سیاست خارجی یک دولت با تغییر چرخه قدرت آن دولت
مرتبط استد در باالترین قسمت از منحنی قدرت ،افزایش قدرت به ماللیت بیشتر نقش منجر
میشود گرچه سیستم و هژمون تمایلی برای واگذاری نقش جدید به بازیگر نوظهور و مدعی
جدید ندارد و برعلس در پایینترین قسمت منحنی نیز وضعیتی قاب مشاهده است که براساس
آن نقش بر قدرت پیشی میگیردد ( )2002،Doranبرای دولتهای وابسته دشوار است که از
نقش پیشین جدا شده و از وابستگی به هژمون منفک شود و عهدهدار نقشهای جدید گردند که
البته هزینهبردار و بعضاً تنشزا استد
از منظر این تئوری تالش دولتها برای ایفای نقشهای موثرتر و جدید در عرصه سیاست
خارجی نتیجه رشد قدرت ملی بازیگران در ابعاد م تلف داخلی نظیر توسعه اقتصادی ،توسعه
اراضی ،افزایش جمعیت و ددد میباشدد ( )5، 2008: Laiشاخصهایی همچون قابلیت اقتصادی
مصرف انرژی ،تولید آهن و فوالد ،میزان جمعیت شهری ،قابلیت نظامی و امنیتید م ارج
نظامی ،پرسن نظامی سرانه م ارج نظامی را میتوان به عنوان شاخصهای ارزیابی قدرت ملی
یک کشور بررسی نمود (فنی زاده ،شفیعی)143:1391 ،د از آنجا که برداشت از قدرت از منظر
این نظریه عموما مادی است لذا تا حد زیادی قابلیت اندازهگیری ،مقایسه و کمی سازی را داردد
قدرت ملی هر کشور تابع مجموعهای از توانمندیهای داخلی آن کشور است و افزایش
قدرت ملی هر بازیگر ضرورتاً به افزایش نقش آن بازیگر در سیاست خارجی و تالش برای کسب
جایگاه بهتر سیستم منظقهای یا بینالمللی منجر خواهد شدد از سویی دیگر مطالبات و تالش
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های بازیگر نوظهور برای کسب جایگاهی باالتر در سیستم منطقهای یا بینالمللی در برخورد با
جایگاه سایر قدرتها و بویژه کشور هژمون میتواند به سه شل زیر منجر شودد
 )1توس به قوه قهریه و اقدام نظامی از سوی کشور یا کشورهای هژمونی عنوان یک اقدام
پیشگیرانه در مقاب کشور نوظهورد
 )2ایجاد ائتالف گسترده به منظور تعدی قدرت بازیگر جدید
 )3پذیرش جایگاه نقش بازیگر نوظهور (مظاهری)81 :1388 ،د
گرچه چالز دوران این نظریه را برای تعیین تغییرات در سیاست خارجی قدرتهای بزرگ
و تحلی ریشههای تنش در روابط بینالمل به کار برده است اما به نظر میرسد این تئوری
قابلیت تبیین تغییر جهتگیری سیاست خارجی کشورهای کوچلتر و قدرتهای منطقهای و نه
لزوماً جهانی را نیز دارا میباشدد از این منظر بهتر میتوان درک نمود که چگونه در دوران رضا
شاه افزایش سطح قدرت ملی ایران در مجموع به تبع نوسازی داخلی موجب تالش ایران برای
تغییر نقش و جایگاه سیاست خارجی از یک کشور وابسته و ضعیف به سمت کسب نقشی
مستق و مقتدرتر در سیستم منطقهای شد که نهایتا این تالش ایران موجب تنش در روابط با
کشور هژمون یعنی انگلستان را به دنبال داشتد
 .2افزایش قدرت ملی ایران در دوران رضا شاه

قدرت ملی ایران در دوران رضاشاه نسبت به دوران قاجار درمجموع افزایش قاب توجهی
داشتد شاخصهای قدرت ملی یک کشور عموماً شام عناصری همچون  -1رهبری-2 ،
وضعیت نظامی و ارتش ملی -3ثبات سیاسی و پلیس داخلی  -4اقتصاد  -5نظام منسجم اداری
و قضایی  -6آموزش  -7سیستم حم و نق و  -8توسعه صنعتی میشود ( .(plano :1998در
ادامه هر کدام از شاخصهای باال را در مقطع ایران عصر رضا شاه مورد بررسی قرار میدهیمد
مهمترین خدمات سردار سپه ایجاد وحدت ملی ایران بود ،ایرانی که تا پیش از ظهور او در
عرصه سیاست تقریبا از هم پاشیده و تجزیه شده بودد حاکمیت دولت مرکزی احمد شاه فراتر از
تهران نبود و در تمام ایاالت ایران حلومتهای خود م تار عشایر م تلف سر از اطاعت دولت
مرکزی برتافته بودندد پروژه خلع سالح و سرکو خانهای ای های بزرگ ایران کاری بس
دشوار بود که طی چند سال اول رضا خان با اقتدار موفق به انجام آن گردیدد سرکو میرزا
کوچک خان در گیالن و مازندران ،محمد تقی خان پسیان در مشهد ،اسماعی آقا سمیتقو در
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آذربایجان ،والی پشتلو در لرستان ،خانهای ب تیاری در مرکز ،قشقاییها در جنو  ،کلهر و
سنجابی در کرمانشاه و از همه مهمتر شیخ خزئ در خوزستان از جمله اقدامات مهم سردار سپه
در راستای اتحاد و وحدت ملی ایران بود که تمامی رجال سیاسی ایران ،را وادار نمود در مقاب
سردار سپه سر تعظیم فرو آورندد و قلم به دستان و روشنفلران را به تجلی و ستایش او ترغیب
نمودد (ندک دآبراهامیان )1379:1240 ،استفانی کرونین میگوید« :تا سال  1301رضا خان به
عنوان یگانه ش صیت قدرتمند دوران ارتش ایران سر برآورد و قادر بود قیافه منجی ملت را به
خود بگیرد (اتابلی )142 :1385 ،واقعیت آن است که منبع قدرت رضاخان تنها ارتش نبود و در
کنار آن پایگاه مردمی رضاخان نیز عام مهمی بودد آبراهامیان میگوید« :هر چند رضاخان
قدرت خود را در اص به ارتش استوار ساخت ،جلوسش به ت ت سلطنت بدون پشتیبانی
چشمگیر مردم کشور چندان صلح آمیز نبوده (آبراهامیان ،پیشین )109-108
سردار سپه از طریق جذ بودجه و اعتبارات بیشتر در طی سالهای 1300تا  1320عالوه
بر افزایش تسهیالت و املانات نظامی ارتش بر تعداد نفرات آن نیز بسیار افزود بطوری که تعداد
کادر ثابت ارتش در ابتدای سلطنت رضا شاه از پنج لشلر و 40هزار نفر در 1320به  18لشلر و
150هزار نفر بالغ گردید (ایوانف)68 :1356 ،
رضا شاه هم زمان برای توسعه نیروی هوایی نیز تالش نمودد او با خرید  100فروند
هواپیمای جنگی و تاسیس مدرسه هواپیمایی به تدریج نیروی هوایی را سامان دادد (همان) و
همزمان یک ستاد هنگ مستق به مدیریت یک سرگرد سوئدی ایجاد نمودد همچنین نیروی
هوایی از سال  1314با ایجاد هنگ هوایی مشهد -اهواز -تبریز و دوشان تپه گسترش بیشتری
یافتد همچنین در کنار آن اقدام به تاسیس کارخانه هواپیمایی شهباز نمود به طوریله در سال
1320نیروی هوایی دارای  283هواپیما بود (عاقلی)202،206:د در کنار آن البته به نیروی دریایی
هم توجه شد ،در سال  1311با خرید دو ناوشلن و چهار کشتی توپدار از ایتالیا و افزون بر آن
یک هنگ ملانیزه با صد تانک و چند ناوچه (آبراهامیان :پیشین )124 ،نیروی دریایی جدید
ایران در خلیج فارس پایهگذاری شدد (خلیلی خو)137:1373 ،
یلی دیگر از ستونهای قدرت رضا شاه در کنار تاسیس ارتش ملی مدرن تاسیس
سازمان های اطالعاتی و امنیتی جدید بود که با اتلا به آنها توانست نظم و امنیت را در داخ
کشور برقرار نماید و پروژه وحدت ملی ایران را تلمی نمایدد نظام اطالعاتی امنیتی که پیش از
این فقط ب ش کم اهمیتتری از تشلیالت حیطه فعالیت نظمیه و شهربانی بود در دوره
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رضاشاه گسترش چشمگیری یافت و حیطه عم آن فعالیت شهربانی را تحت شعاع قرار داد و
آن را تابعی از سیاستهای کلی عملیاتی و اجرایی خود ساختد (حلیمیون )77:1386 ،به فاصله
کمی بعد از کودتا فرماندهان سوئدی نظمیه کنار گذاشته شدند و افسران وطنی مورد اعتماد رضا
خان جایگزین آنان گردیدندد مجموعا  6نفر پس از عزل سوئدیها تا پایان حلومت رضا شاه به
ریاست شهربانی رسیدندد در نتیجه این تحوالت شهربانی کشور به مثابه یک بازوی اجرایی
نیرومند دولت رضا شاه را در قامت لویتان هابز به نمایش گذاشتد دولتی که با اعمال حاکمیت
مشروع ،توانایی برقراری نظم و امنیت ملی را داردد
از نظر اقتصادی درآمد ملی ایران نیز البته ،به تبع افزایش هزینهها ،افزایش یافتد بودجه
دولت از  245میلیون ریال در سال  1304به  4/3میلیارد ریال در سال 1320یعنی  18برابر
افزایش یافتد هزینه (آبراهامیان ،پیشین)135 ،د بین سالهای  1298تا  1305ارزش درآمدهای
نفتی به دو برابر رسید ( )93،1981:katovzianو البته این سیر صعودی در سالهای بعد هم ادامه
یافتد از طرفی تعرفههای باال و بهبود تجارت پس از نابسامانیهای جنگ جهانی اول ،درآمد
گمرکات را از  91میلیون ریال به  421میلیون ریال افزایش دادد مالیات بر درآمد با دسترسی
حلومت مرکزی به شهرستانها افزایش یافتد در سال  1320به مبلغ  280میلیون ریال رسیدد
درآمد دیگر دولت انحصار بر برخی کاالهای خاص بود که برای اولین بار درآمد سالیانه بالغ بر
 1/2میلیارد ریال را برای دولت به همراه داشت ( آبراهامیان ،پیشین)136 ،د
حلومت رضا شاه همچنین در راستای نوسازی سیستم کهنه اداری ایران ،اقدامات مهمی
انجام داد و با بوروکراسی مدرن دولتی مصدر نظم نوینی در ایران گردید و بتدریج مجموعه غیر
رسمی مستوفیان قدیم ،میرزاهای موروثی و وزیران مرکز نشین فاقد اداره در استانها را به
صورت 90هزار کارمند تمام وقت دولتی در  10وزارت انه کشور امورخارجه ،دادگستری ،فرهنگ،
بازرگانی ،پست و تلگراف ،کشاورزی ،راه و صنایع درآورد (همان)125 ،د تقسیمات ایاالت و
والیات از بین رفت و به جای آن کشور به  11استان 49 ،شهرستان و ب شها و دهستانهای
متعدد تقسیم شدد اداره استان به استاندار ،شهرستان به فرماندار و ب ش به ب شدار واگذار شدد
در ادامه در ب ش سیستم قضایی کشور هم تحوالت عمیق و مهمی اتفاق افتادد علی اکبر
داور وزیر دادگستری وقت الیحه قانون مدنی جدید ایران را در  955ماده که برگرفته از سیستم
حقوقی فرانسه و همچنین شریعت اسالم بود به مجلس ارائه داد و به تصویب رسانید (پیتر آوری:
جلد  ،2بی تا)69 ،د طبق سیستم جدید قضایی ایران قضاوت از انحصار روحانیون درآمدد
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همچنین قضات و کارمندان اداره دارایی لباس متحدالشل شدندد در ادامه تا  1320بالغ بر 120
الیحه قانونی دیگر توسط دولت رضا شاه و به مجلس برای تصویب ارائه گردیدد از جمله
مهمترین آنها که تحول مهمی در کشور بود ثبت نهایی امالک مزروعی و مستغالت در دفاتر
دولتی به موجب قانون ثبت عمومی امالک مصو  1306بودد
در حوزه آموزش نیز رضا شاه مصدر تحوالت عمیقی شد و یک نظام نوین تعلیم و تربیت را
در سالهای  1304تا  1309پایهگذاری نمود (کدی)152 :1369 ،د از  1304ملتب خانههای
قدیمی با توسعه مدارس جدید تعطی و روحانیون از آموزش رسمی حذف گردیدند در 1312
قانون تاسیس دانشگاه به تصویب رسید و طی آن دانشگاه تهران با  886دانشجو شروع به کار
نمودد در سال 1320این تعداد دانشجو به  3500نفر رسیدد در دوران رضا شاه تعداد دانش آموزان
مدارس ایران به حدود  6برابر ( 56هزار نفر به  287هزار نفر) افزایش یافتد تعداد دانشجویان
نیز افزایش حدود  6برابری را در طی  16سال نشان میدهدد همچنین سالیانه به یلصد نفر
دانشجو نیز بورس تحصیلی در اروپا اعطا میشد (آبراهامیان ،پیشین)132-3 ،
در ب ش توسعه حم و نق و ارتباطات نیز تحوالت مهمی رخ دادد تا اوای قرن بیستم
فقط  1300کیلومتر جاده موجود بود (خلیلی خو ،پیشین)174:د در دوران رضا شاه این مقدار به
 24000کیلومتر رسیدد مجموعه وسای نقلیه از  1200دستگاه در سال  1300به  31هزار دستگاه
در سال  1320رسیدد زمان حم کاال از بوشهر تا تهران از  30روز به  3روز تقلی یافتد ارسال
محموالت پستی با اتومبی سه بار سریعتر از دلیجانهای قدیمی صورت گرفتد کرایه حم بار
از سال  1303تا  ،1305از  30تا  40درصد و بین سالهای  1306و  75 ،1316درصد تنزل یافت
(همان)175،د در  1305دک  120متری بی سیم پهلوی و در  1319رادیو تهران فرستنده
رادیویی برای عموم تاسیس گردیدد راه آهن سراسری به طول  1400کیلومتر با ایجاد 127تون
در مسیر جنو و  85تون و  106پ در شمال بعد از 11سال در خرداد  1316به بهره برداری
رسید (همان)178 ،د
در حوزه توسعه صنعتی و تجاری نیز اتفاقات مهمی صورت گرفت تا پیش از رضا شاه ایران
فقط دو کارخانه نخ ریسی داشت (همان)179 ،د ن ستین کارخانه بافندگی در  1304احداث شد و
در ادامه  8کارخانه چرمسازی دیگر و نیز تعداد کارخانه جورا بافی،کبریتسازی و ری تهگری
احداث شدد به طوری که تعداد واحدهای جدید صنعتی بدون محاسبه تاسیسات نفتی در دوره
سلطنت رضا شاه تا  17برابر افزایش یافتد تعداد کارخانههای صنعتی از عدد  20در سال 1304
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به عدد  346در سال  1320رسیدد در نتیجه طبقه کارگر صنعتی جدید از هزار نفر در سال 1304
به  50هزار نفر در سال 1320رسیدد (آبراهامیان ،پیشین)134 :د برآیند تمامی این تحوالت عمیق
در طول دو دهه ،تاریخ ایران  1300الی  1320افزایش قدرت ملی ایران در مجموع بودد طبیعتاً
این افزایش قدرت ملی ایران در همه ابعاد یک برونداد مهم داشت و آن ثبات و نظم و امنیت و
اعتماد به نفس و احساس قدرتمندی بیشتر نسبت به اوضاع آشفته ایران در پیش از این تاریخ
بودد طبیعتا این ثبات و نظم و امنیت داخلی هر چند با اعمال خشونت پیش نیاز آن قدرت ملی
بود که بتواند کنش جهتگیری سیاست خارجی کشور را از وابستگی و انفعال در مقاب قدرت-
های بزرگ بویژه انگلستان به سمت یک سیاست خارجی فعال و مستق و معطوف به تامین
حداکثری منافع ملی متحول سازدد تحول مهمی که در سیاست خارجی حلومت رضا شاه به تبع
ا ین تحوالت داخلی اتفاق افتاد و موجب بروز تنش در روابط با کشور هژمون (انگلستان) گردیدد
 .3تالش برای ایفای نقش جدید در سیاست خارجی :استقالل ،اقتدار

رضاخان همواره مواضعی ات اذ مینمود که نه تنها هیچ قرابتی به خواستهها و منافع
انگلستان نداشت بلله بیشتر در جهت علس خواستههای انگلستان بود به نحوی که این مواضع
و اقدامات ،اکنون از یک منظر دور و کالن ،بیشتر از آن که نظریه انگلیسی بودن رضاخان را به
ذهن متبادر نماید ضد انگلیسی بودن او را تایید میکندد دستگاه دیپلماسی ایران در دوران رضا
شاه این رویه را تا 1320در مقاب انگلستان ادامه داد و در برخی موضوعات و چالشهای حساس
بمانند موضوع نفت حتی تا آستانه خطر حمله نظامی انگلیس به ایران نیز پیش رفتد حتی
گرایش رضا شاه به آلمان نیز به عنوان نیروی سومی که میتواند به استقالل ایران در مقاب
انگلستان یاری نماید نیز همانگونه که گفته خواهد شد در آن مقطع نماد تالش هر چند ناموفق
ایران برای رسیدن به استقالل و ایستادگی در مقاب زیاده خواهیهای انگلستان بودد اهم
مصادیق این سیاست استقالل طلبی ایران عصر رضا شاه به قرار زیر است:
 -مطالبات انگلستان:

از جمله مسائ و تنشهای عمده دیگر میان دولت رضاخان و انگلستان موضوع ادعای
انگلستان مبنی بر مطالبات مالی از ایران بود (بایگانی اسناد وزارت امور خارجه س 1306ش،ک
 3پ  ،)5دولت انگلستان زمانی که مشاهده کرد دولتهای بعد از کودتا تا حدود زیادی برخالف
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دولتهای قبلی در جهت منافع ملی انگلستان حرکت نمیکنند روز به روز بر فشار خود بر آنها
به انحاء م تلف افزودد در قضیه مطالبات نیز انگلستان مدعی شد که دولت ایران مبلغ گزاف
 4/549/200لیره به انگلستان بدهلار استد (بایگانی اسناد وزارت امور خارجه ،س-1306ک،3
پ 5ص )6در این صورت حسا کالن تهدیداتی که متوجه منافع انگلستان در ایران بود
مساعدتهایی که در خالل جنگ به دولت ایران شده بود رشوههایی که انگلیسیها به تعدادی
از والیان برخی ایاالت (نظیر فرمانفرما در فارس) اختصاص داده بودند و همچنین مبالغی که
انگلستان به آن دسته از اتباع انگلیسی که در ایران احیاناً به تش یص انگلستان متحم
خساراتی شده بودند را شام میشدد
پس از فشارهای دولت انگلستان و اعتراض مصدق (ملی )152 :1358 ،و اعمال محدودیت
های دولت انگلستان بر ایران (بایگانی اسناد وزارت امور خارجه ،س 1301ش،ک ،51پ)3د
نهایتاً این مسأله در  1933به این صورت ح شد که دولت ایران پذیرفت تنها همان مبلغ
 490/000لیره که ایران به عنوان وام گرفته بود را به دولت بریتانیا پرداخت نمایدد (زرگر:1372 ،
)174
 -انحالل پلیس جنوب:

این نیروها در مارس 1295( 1916ش) در میانه جنگ جهانی اول بوسیله انگلستان در جنو
ایران تشلی شد ،و رسالت آن در اص حفظ و حراست از منافع انگلستان در وضعیت ضعف
حلومت احمد شاه بودد شرح مظالم و ستمگریهای پلیس جنو در شهرهای جنو ایران،
بسیار طوالنی استد (جعفری )157 :1383 ،این نیروها از آنجا که تحت فرماندهی افسران و
سربازان انگلیسی و هندی اداره میشد از دولت انگلستان فرمان میگرفتد لذا از منظر افلار
عمومی ایرانیان یک نیروی اشغاالگر محسو میشد که هیچ قرابتی با آرمانهای ملی گرایانه
آنها در چارچو گفتمان استقالل طلبی نداشتد اما تا قب از ظهور رضاخان دولت مرکزی
توانایی انحالل این نیروهای شبه اجنبی در خاک ایران را نداشت در این راستا رضاخان پلیس
جنو و گاردهای م صوص سفارت انهها وکنسولگریهای خارجی را رسما منح کردد
(مهدوی ،پیشین)24 ،

◊ 65

◊ فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ،سال چهاردهم ،شماره چهل و دوم ،بهار1397

 -سرکوب شیخ خزعل:

شیخ با حمایت انگلستان حلومت خودم تاری تشلی داده بود و قراردادهای خودسرانه با
کنسولهای بریتانیا یا عمال شرکت نفت ایران انگلیس میبست وکوچلترین بهایی برای احمد
شاه و حلومت تهران قائ نبودد (شیخ االسالمی )36 :1369 ،در  1917در مراسمی علنی به
خزع مدال همایونی بریتانیا اهدا شد و از آن پس او را سرشیخ خزع نامیدندد در همین زمان
کاکس حتی پیشنهاد داد که بریتانیا رسماً عربستان [خوزستان] را بگیرد و آنرا جزو خاک عراق
نمایدد (همان356 ،د بایگانی اسناد وزارت امور خارجه س1301ش،ک 52پ )3در 1919
انگلستان مقدار زیادی تسلیحات نظامی از جمله  3000قبضه تفنگ نو ،مهمات ،چهار توپ
صحرایی ،یک کشتی ب ار ،و توپهایی برای مراسم سالم نظامی طی مراسمی به خزع هدیه
داد (بایگانی اسناد وزارت امور خارجه،1301،ک ،3پ .)29از این زمان خوزستان بدون هیچ
مذاکره و توافقنامهای از سوی تهران ،علناً از ایران جدا شد و تحت الحمایه انگلستان گردیده بود
خزع با وجود ثروت بیلران که از راه سهام نفتی ،و حتی اجاره بهای زمینهایی که در اختیار
شرکت نفت ایران -انگلیس بود و هچنین تعرفههای گمرگی و تجارت وددد اندوخته بود اما علناً
به پشتوانه انگلستان علم طغیان در برابر تهران برافراشته بود و از  1292هیچگونه مالیاتی به
تهران نمیدادد وضعیت بگونهای بود که نمایندگان ایران در آن ایالت بارها به دولت تهران
گزارش داده بودند که اگر قدرت خزع سرکو نشود «عربستان در ظرف چند سال بدست
انگلیسیها میافتدد ( همان)355 ،
رضاخان با همه خطراتی که در پیش بود آماده سرکوبی خزع گردید و لذا این تصمیم او
سریعاً موج اعتراضات انگلستان علیه تهران را برانگی ت در  20اردیبهشت  1923کرزن به
لورین پیام تهدید علیه رضاخان فرستادد ( همان)111 ،
رئیس پاالیشگاه آبادان آرنولد ویلسن 1نیز گزارش داد که« :سردار سپه س ت م الف
هرخانی است که دوست دولت بریتانیاست»د و کرزن چند ماه بعد به لورین هشدار داد که
«ارتش ملی [رضاخان] برای از میان بردن دوستان ما درست شده است» (غنی :پیشین)288 ،
هنگامی که رضاخان بسمت خوزستان براه افتاد اعتراض بریتانیا به کرات توسط کنسولهای
انگلیس در اصفهان و شیراز به اطالع رضاخان رسیدد چمبرلین2وزیر خارجه جدید انگلیس دستور
1. Arnold Wilson
2. A.Chamberlain
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داد طی دو یادداشت شدیداللحن بصورت یک اولتیماتوم به دولت ایران هشدار داده شودد از جمله
در این یادداشت ها تهدید شده بود خزع تحت الحمایه بریتانیاست و تهران نباید به حوزه
حلمرانی او تجاوز کند (شیخ االسالمی )37 :1369 ،و همچنین اگر دولت ایران به شیخ اصرار
ورزد دولت اعلیحضرت پادشاه بریتانیا این حق را برای خویش محفوظ میدارد که در پیروی از
ضمانتهایی که به شیخ داده شده هر اقدامی که مقتضی بداند ات اذ نماید (زرگر :پیشین)118 ،
لورین رضا خان را متهم کرد که:
از شلیبایی ما سو استفاده میکند هر چه به او میدان دهی بیشتر پیش میرود باید به او
گفت که نمیتواند همه چیز داشته باشدد رضاخان از سلوت و خویشیتنداری بریتانیا بهرهجویی
میکند ،حال که بر مسند کار سوار است ددد منافع انگلیس را نادیده میگیرد ( غنی)322 :1377 ،
ای جی پی  3،کنسول اهواز حامی جدی خزع تبلیغات و فعالیتهای زیادی برای برکناری
«رضاخان ضد انگلیسی از کار» انجام دادد پریدو4کنسول انگلیس در بوشهر و کاکس5کمیساریای
عالی بریتانیا در عراق از حامیان جدی خزع بودندد برای دفاع احتمالی از خزع  ،لورین
درخواست ارسال یک گردان سپاه و سه ناوچه توپ دار از هندوستان به منطقه کرد ،که پیرو این
درخواست سه ناوچه توپ دار به بصره آمدند و یلی از آنها در آبادان موضع گرفتد
رضاخان در جوا قاطعانه س نانی بر زبان راند که یک قرن بود جامعه ایران تشنه شنیدن
آن بود :رضاخان (در پاسخ به لحن تهدید آمیز س نان جسورانه کنسول انگلیس در شیراز که با
تهدید و ارعا رضاخان قصد جلوگیری از ادامه راه او به سمت اهواز داشت) اظهار نمود:
من هرگز زیر بار دخالت کشورهای خارجی نمیروم در غیر این صورت قادر نیستم استقالل
کشورم را حفظ کنم ،شیخ خزع یک نفر رعیت ایران است و فقط زمامداران ایران میتوانند او
را تنبیه کنند یا بب شندد (رضاشاه)47-53 :1303،
این س نان رضاخان «مبنی بر اینله حلومت ایران قصد دارد راه خود را برود و انگلستان و
سایر کشورها باید خود را با واقعیات جدید وفق دهند» به تعبیر دکتر غنی «در حلم نوعی اعالم
استقالل بود که چندین ده سال بود بر لب هیچ مقام باالی ایرانی نیامده بود»د (غنی :پیشین،

3. E.G.Peel
4. Prideaux
5. Sir Percy Cox
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 )292دکتر غنی میگوید« :از لحظهای که رضاخان وزیر جنگ شد پیوسته یک حرف زده بود:
ایران باید کشوری مستق شود و اتباعش متلی به کشور دیگری نباشدد» (همان)305 ،
سپس بطور حتمی به لورین فهماند که ایران [از این به بعد] بریتانیا را کشوری دوست به
شمار میآورد ،ولی رفتاری که با آن میکنند همانند دیگر کشورهای دوست خواهد بود نه بهتر
نه بدترد (همان)324 -325 ،
نهایتاً بعد از سرکو شیخ خزع رضاخان برای این استان زر خیز ایران یک استاندار سرتیپ
زاهدی مش ص نمود و خزع هم مدتی بعد به تهران منتق شد و تا زمان مرگ  1315تحت
نظر بودد (لورین1363 :و سترانک 1897 -1925 -1276 -1304:و تبرائیان)1385 :
 -لغو کاپیتوالسیون و قراردادهای گمرکی:

ریشه امتیازها کاپیتوالسیون در ایران از معاهده ترکمانچای1207ش ( )1828با روسیه
شروع شد و بعد از آن بنابر اص قراردادهای کامله الوداد به کشورهای اروپایی دیگر (فرانسه
اسپانیا) و بویژه انگلستان (در عهدنامه صلح  1236ش ( )1857و قرارداد تجاری1282ش
( )1903این امتیاز اعطا شد (بیگدلی)42-25 :1383 ،د با لغو امتیاز کاپیتوالسیون در ایران از
روسیه در عهدنامهی مودت  1921زمینهای فراهم شد تا ایران از موقعیت استفاده کرده و بقیه
امتیاز کنسولی را ملغی نماید (بایگانی اسناد وزارت امور خارجه س1306ش ،ک21پ )19د در 6
اردیبهشت 1306رضا شاه فرمان لغو امتیاز کاپیتو السیون را صادر کردد (بایگانی اسناد وزارت
امور خارجه س1306ش ،ک31پ -19ص )12ولی دولت بریتانیا حاضر نبود بپذیرد که با لغو
امتیاز کنسولی شوروی مبنای حقوقی امتیاز انگلستان نیز در این مورد در ایران زیر سوال میرودد
بنابراین انگلستان با بی توجهی به لغو معاهده ترکمانچای خواستار تداوم وضعیت موجود بود
مگر آن که نظام مذهبی سنتی قضایی ایران متحول شده و مطابق با نظام حقوقی اروپا گرددد اما
این مشل نیز به زودی ح شد و در  /5اردیبهشت  1306رضاشاه در مراسم افتتاح محاکم
جدید هدف قطعی خود را الغاء کاپیتوالسیون اعالم داشتد (بایگانی اسناد وزارت امور خارجه
س1306ش ،ک31پ -19ص )17جدا از آنله انگلستان در آن موقع مهمترین قدرت حاضر در
منطقه خلیج فارس و ایران بود ،بیشتر از هر کشور دیگری در ایران تبعه نظامی و غیر نظامی
داشتد به همین دلی همانگونه که پیشبینی میشد آن کشور به راحتی زیر بار نرفت و (بایگانی
اسناد وزارت امور خارجه س1306ش ،ک13پ 19ص )20-19د
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مساله استقالل گمرکی نیز از جمله مواردی بود که همانند حق حاکمیت حقوقی ایران بر
وضعیت اتباع خارجی مقیم کشور سالها بود که از دست رفته بود و اکنون در همان اولین سال
های سلطنت رضا شاه و همزمان با بحث کاپیتوالسیون توسط دولت در حال پیگیری بودد سالها
بود که روسیه در شمال و انگلستان در جنو وضعیت گمرکات ایران را در انحصار خود گرفته
بودندد ولی اکنون زمان آن فرارسیده بود که ایران میبایست بر نظام گمرکی خویش کنترل پیدا
میکرد و وضعیت گمرکی خود را متناسب با نیازهای اقتصادی خودش بنا میکردد به همین
خاطر در  1306دولت ایران مقررات گمرکی جدیدی برای خود در ارتباط با کشورهای دیگر
وضع نمودد (زرگر :پیشین)191 ،
1
در پاسخ به درخواست ایران کالیو (وزیر م تار انگلستان در ایران) اظهار داشت:
اگر دولت بریتانیا با تعرفههای جدید موافقت نماید این امر به مثابه امتیازی از سوی آنان
تلقی خواهد شدد آن هم در زمانی که دولت ایران خود برای ح و تسویه هیچ یک از مشلالت
موجود فی ما بین تمای نشان نداده استد دولت ایران نباید انتظار داشته باشد که ما در حالی که
چیزی در عوض دریافت نمیداریم با امری موافقت کنیم و این برای ایران هم سنگ استقالل
گمرکی خواهد بودد (همان)192 -193،
نهایتا بعد از تهدیدات زیاد از سوی انگلستان در طی مذاکرات طوالنی و مفص کالیو با
تیمورتاش در تاریخ  /20اردیبهشت  1307انگلستان هم لغو امتیاز کاپیتوالسیون و هم استقالل
گمرکی ایران را پذیرفت متقابال ایران با پرواز خطوط هوایی لندن – هندوستان بر فراز سواح
جنوبی ایران موافقت نمودد (بایگانی اسناد وزارت امور خارجه س1307ش ،ک 46پ71ت )22
(بایگانی اسناد وزارت امور خارجه س1308ش ،ک 12پ 15/19ص :)74
به این ترتیب با تالش و سماجت باالخره ایران موفق شد از راههای نفوذ استعمار انگلستان
بر ایران دو راه مهم را سد نماید و دولت انگلستان را مجبور نمود که از حقوق متعارف خود در
با کاپیتوالسیون و تعرفههای گمرکی دست بلشد و این نیز بعد از قدمهای قبلی دو گام مهم
دیگر به سمت استقالل ایران بود

1. Robert Clive
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 -منازعات دیپلماتیك در خلیج فارس:

ایران همزمان با کنار رفتن قاجار و آغاز دوران پهلوی بطور اگاهانه سیاستهایی در جهت
زیر سوال بردن برتری بریتانیا در خلیج فارس ات اذ کردد از جمله این موارد طرح مجدد و مصمم
ادعای دیرینه بر بحرین ،ابوموسی ،تنب کوچک و بزرگ ،جزبره با سعیدو و ددد از سوی ایران بود
که باعث بروز چالشها و مذاکرات دیپلماتیک طوالنی مدتی ( 1307تا  )1313میان تیمورتاش از
طرف ایران و سفیر انگلستان گردید و روابط ایران و انگلستان را در مقاطعی با تیرگی شدید
روبرو ساختد در طول سلطنت رضا شاه برخورد منافع ایران و انگلستان در منطقه خلیج فارس
روابط متقاب آنها را به شدت تحت الشعاع خود قرار داده بود بویژه که دولت رضاشاه مصمم
بود که به هر شل مملن سیاست فعاالنهتری در خلیج فارس در پیش گیردد (فرهمند:1384 ،
 )232و این مساله خواه ناخواه با سیطره انحصاری انگلستان بر خلیج فارس که بیش از یک قرن
از آن میگذشت برخورد پیدا مینمودد ()1972،2227:Ramazani
تا این تاریخ (سلطنت رضا شاه) دولت ایران قادر به کنترل و اعمال حاکمیت بر آ های
ساحلی ،دریای سرزمینی ،جزایر و بنادر خود در خلیج فارس نبود و تنها دولت بریتانیا بود که به
دور از چشم دولت مرکزی تهران از این مناطق به سود خود استفاده مینمودد به عنوان کشتی
های جنگی آن دولت ملررا برای سوختگیری به جزیره آبادان آمده و از بندر بوشهر بازدید
کردندد حال دولت ایران مصمم شده بود که به این وضع ناگوار پایان دهدد حاکمیت خود را بر
ک کشور و آ های ساحلی خلیج فارس نیز گسترش دهد و در این زمینه حقوقی مشابه دیگر
کشورها بدست آوردد
از جمله مسائ مهم دیگری که در همین ایام به اختالفات میان انگلستان و ایران در جنو
دامن زدد تحریک مردم جنو (قشقاییها و ب تیاریها) توسط انگلیسیها برای شورش علیه
تهران بودد (بایگانی اسناد وزارت امور خارجه س 1308ش ،ک  19پ )101
در  18خرداد  1308تیمورتاش با ارسال نامه شدیداً انگلستان را ب اطر قاچاق اسلحه به
جنو ایران محلوم نمود ولی در نهایت مش ص شد که این دو موضوع فشار ایران برای اعمال
حاکمیت خود بر آ های ساحلی جنو و قضیه شورش عشایر جنو بهم مرتبطاند به عباراتی
انگلستان از شورش عشایر جنو به عنوان اهرم فشاری علیه تهران در مقاب فشار تهران بر
انگلستان در قضیه ضرورت کسب مجوز کشتیهای جنگی انگلیسی برای ورود به آ های
ایران استفاه میکند (بایگانی اسناد وزارت امور خارجه س1307ش ،ک 53پ)6د
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مساله مورد اختالف بعدی میان ایران و انگلستان در حوزه خلیج فارس در این زمان
اختالف نظر درباره جزایر با سعیدو و هنگام بودد (گنج ب ش زمانی )232 :1384 ،اما انگلستان
بعداً با کمی عقب نشینی حاضر شد در قبال حق استفاده از پایگاه دریایی هنگام به مدت پنجاه
سال از حقوق خود در با سعیدو صرفنظر کندد نهایتا تیمورتاش که تالش میکرد همه چیز را
ق انونی و شفاف نماید با استفاده انگلستان از هنگام به مدت بیست سال در قبال اجاره مش ص
موافقت نمود و از سوی دیگر با وجود برخوردار شدن ایران از یک نیروی دریایی کوچک در این
زمان (چند ناو چه توپدار) انگلستان احساس خطر بیشتری کرده نهایتا ترجیح داد پایگاه خود را
در سال  1314به بحرین منتق نمایدد این عقبنشینی تا حدودی بیانگر کاهش قدرت انگلیس
در سواح ایران و برعلس افزایش اقتدار ایران در این حوزه بودد (بایگانی اسناد وزارت امور
خارجه س 1303ک 51پ)17د (بایگانی اسناد وزارت امور خارجه س 1301ک 51پ 4پ)17د
کرزن به لورین گفت:
صرفا آنله اجازه داده شود قدرت درجه سومی چون ایران موقعیت مسلط دولت بریتانیا را در
خلیج فارس زیر سوال برد میتوانست اعتبار وجهه بریتانیا را خدشه دار سازدد (همان)248 ،
در 30اردیبهشت  1306انگلستان طی معاهده تجدید دوستی با عربستان از بحرین به
عنوان جزیی ازسرزمینهای تحت الحمایه خود نام برد و متعاقباً ایران در اول آذرماه طی نامه
مفصلی به بریتانیا و جامعه مل اعتراض نمودد (بایگانی اسناد وزارت امور خارجه س 1307ک53
پ 17و همچنین س 1308ک 13پ  16/39صص  300و  )301و چمبرلین وزیر امور خارجه در
پاسخ مفص خود (7صفحه) اعالم نمود دلی موجهی مبنی بر تایید ادعای ماللیت ایران بر
بحرین وجود ندارد (بایگانی اسناد وزارت امور خارجه س  1308ک 13پ  16/39صص  289الی
 295و همچنین س 1306ک 53پ)1د در حالی که عمده استدالالت ایران در این خصوص بر
محور پیوندهای تاری ی ایران و بحرین و همچنین اذعان انگلیسیها در گذشته به این مساله
بوده استد و در نهایت با قطع مذاکرات ( )1930( 1309بایگانی اسناد وزارت امور خارجه س
1308ک 13پ 16/13ص )302مساله بحرین نیز چون مسائ بسیار دیگری تا )1971( 1350
الینح باقی ماندد
از جمله دیگر اختالفات ایران و انگلستان در حوزه خلیج فارس در مورد وضعیت حقوقی
جزایر تنب و ابوموسی بودد این جزایر نیز از جمله موضوعات قدیمی مح اختالف طرفین بودد
(اقتداری101 -113 ،1384:و بایگانی اسناد وزارت امور خارجه س  1305ک  53پ )23در -3
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 1912با نصب فانوس دریایی توسط انگلستان در تنب مجددا ادعاهای ایران مطرح شدد در دوره
رضاشاه در مرداد  1304و همچنین  1307مجددا این مساله مطرح شد (دیهیم )88 :1368 ،و
کلیه اتباع قطر و امارات باید تبعه ایران تلقی شده و از گذرنامه ایرانی برخوردار گردندد و در پاسخ
انگلستان نیز ادعا کرد در صورت ضرورت به زور مانع از تصرف جزایر سه گانه توسط ایران
خواهد شدد از  1315تا پایان سلطنت رضاشاه این نیز همچون مساله بحرین الینح باقی ماندد
و مذاکرات طوالنی و چند ساله تیمورتاش با انگلستان از  1304تا  1309بدون نتیجه به پایان
رسید (مهدی قلی خان)395 :1329 ،
 -مساله عراق:

بدنبال فروپاشی امپراتوری عثمانی پس از جنگ جهانی اول ،کشور عراق ،با مجوز جامعه
مل در  27اوری  1920تحت تیمومیت انگلستان درآمد (احمدی )174 :1369 ،و جانشین دولت
عثمانی در ادامه اختالفات مرزی با ایران گردیدد از ژانویه  1921سلطه انگلستان بر عراق با
شورشها و اعتراضات مردم عراق بویژه ب شهای کردنشین و شیعه نشین جنو عراق تحت
رهبری روحانیون شیعی ،به چالش کشیده شد ،داستان اخراج رهبران شیعی عراق (فرهمند،
 )189 :1383و پذیرش آنها توسط رضاخان در ایران که خود موجبات نارضایتی و ناخشنودی
دولت انگلستان را فراهم آوردد
بر اساس معاهده عراق و انگلیس در مهر  )1922( 1301وضعیت روابط انگلستان با عراق
در چارچو سیستم قیمومیت جامعه مل معین شدد (احمدی )173 :1369 ،در این موقعیت
شناسایی عراق توسط ایران به عنوان همسایه مهم عراق میتوانست کمک بزرگی به موفق
نشان دادن انگلیسی در آن کشور از منظر جامعه مل باشد در حالی که ایران شناسایی عراق را
منوط به برآورده شدن خواستهها و مطالبات دولت ایران میدانست اهم این خواستهها عبارت
بودند از:
 برابری حقوق قضایی اتباع ایرانی با دیگر اتباع خارجی در عراق (کوهستانی نژاد:1383 ،)35
 به رسمیت شناختن حق ماللیت ایران بر نیمی از اروند رود (هاتف)93: 1371 ،در سالهای  1302تا  1307مذاکرات متعددی در تهران بغداد و لندن با مقامهای
بریتانیایی در این خصوص انجام گرفت اما انگلیسیها به بهانه ممنوعیت هرگونه تغییر در
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مرزهای عراق مندرج در قانون اساسی آن کشور و نیز در منظر شورای جامعه مل – با مداخالت
در واقع غیرقانونی و زور مدارانه خود در جریان مذاکرات مانع از رسیدن دو کشور ایران و عراق
به توافقی در این خصوص شدندد انگلستان تالش میکرد همواره به عنوان یک عضو همیشگی
و ناظر در مذاکرات عراق و ایران حضور داشته باشدد و وزارت خارجه عراق نیز از این مساله
حمایت میکردد (گنج ب ش زمانی )233-273 :1383 ،وزیر خارجه ایران در همین زمان در
پاسخ به توقع انگلستان برای حضور نامشروع در تمامی مذاکرات ایران و عراق میگوید:
نمیدانم به چه حق و با کدام دلی دولت انگلستان توقع میکند در کاری که منحصراً
مربوط به ایران و عراق است مداخله نموده و در عقد قرارداد فی مابین یا اداره شط العر  ،مث
صاحب حقی ،شرکت نمایدد (جعفری والدانی)179 :1367 ،
نهایتاً تالش چند ساله ایران برای احقاق حقوق ملی خود در اروند رود با مانع انگلستان
نتوانست به نتایج قطعی و مفیدی دست یابدد هر چند نهایتاً در اردیبهشت 1308مهدی قلی
هدایت ن ست وزیر وقت با ارسال نامهای ،حلومت عراق را مورد شناسایی قرار دادد (کوهستانی
نژاد)227-213 :1383،د
 -دعوای نفت:

کنترل انگلستان بر نفت ایران به عنوان مهمترین منبع ثروت ملی بر منبای «یک بهای
اعالم نشده و حجم مش ص نشدهای از نفت» بتدریج در زمان رضاشاه ،تبدی به نقطه اوج
سلطه و مداخله اجنبی در ایران گردیده بویژه اکنون با شروع دوران سلطنت رضاشاه و در متن
گفتمان استقاللطلبی و ظهور ملیگرایی ایران پذیرش چنین مسالهای بسیار دشوار مینمودد
ایرانیان اکنون در اداره شرکتی که رکن اصلی در آمد ملی آنها را تامین مینمود سهم بیشتر و
سود باالتری طلب میکردندد
با آغاز دوران سلطنت پهلوی مجدداً بحث ادعاهای ایران این بار با جدیت بیشتری پیگیری
شد و در آذرماه  1305پس از چند سال آرامش ،سلوت و آتشبس چند ساله میان ایران و
شرکت نفت ایران انگلستان ،با ارسال نامه اعتراض کمیسر دولت ایران در شرکت نفت (میرزا
عیسی خان فیض) به سرجان کدمن 1شلست و و منازعه دیپلماتیک بر سرنفت میان ایران و
1. Cadman
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شرکت [ب وانید انگلستان] دوباره آغاز گردیدد ضمن اینله در چارچو گفتمان استقالل طلبی،
مطبوعات نیز هرچند گاهی موضوع نفت را دوباره زنده کرده و به اجحاف شرکت در حق ایران
اعتراض میکردندد
در آبان  1307رضاشاه طی س نان شدید اللحنی خطا به شرکت نفت اعالم نمود:
اولیای شرکت نفت باید بدانند که دولت و ملت ایران از امتیاز نامه دارسی راضی نیست و
باید هر چه زودتر امتیاز جدیدی که منافع ایران را به نحور کام تامین نماید تنظیم گرددددد
ایران نمی تواند بیش از این تحم کند که عواید سرشار نفت آن به جیب بیگانگان برود و خود از
آن محروم باشدد (فاتح :پیشین)286 ،
نهایتاً در جو ضد انگلیسی که در مجلس و مطبوعات ایران پیش آمده بود (روزنامه شفق
سرخ ادریبهشت ماه1310و روزنامه اطالعات  28تیر  )1311در جلسه هیات دولت مورخ  5آذر
 1311رضاشاه با پاره کردن قرارداد دارسی موج جدید از ت اصم و منازعه ایران انگلستان را
بوجود آوردد  2روز بعد در  7آذر  1311شرکت نفت طی یادداشتی با اعتراض شدید و خشونت
آمیز ،الغای امتیاز دارسی را از توسط کمیته فرعی ستاد فرماندهی ارتش بریتانیا در خلیج فارس را
مورد بررسی قرار داد و از طریق سفیر خود در تهران پیام اعتراضی شدید دولت انگلستان را به
ایران اعالم نمودد (زرگر :پیشین)301 ،
بریتانیا برای توجیح اقدامات آتی احتمالی خود (و همچنین نگرانی از واکنش شوروی) زودتر
از ایران به جامعه مل شلایت برد ،و متعاقبا ایران برای اقدامات خود استدالالتی ارایه نمود
(بایگانی اسناد وزارت امور خارجه س  1308ک  13پ  16/39ص  281الی  )288نهایتاً بنا به
تصمیم شورای جامعه مل طرفین پذیرفتند که مجدداً مذاکرات را از سر گیرندد (بایگانی اسناد
وزارت امور خارجه ،س  1308ک  13پ  16/39ص  253الی  )260فشار انگلستان بر ایران از
راههای م تلف از جمله با ایجاد بلوا و شورش در مناطق م تلف ایران از جمله بلوچستاند
(بایگانی اسناد وزارت امور خارجه س  1307ک  52پ  ،)3کردستان (بایگانی اسناد وزارت امور
خارجه س  1309ک  21پ  )88و همچنین تهدید به توس به زور و خطر اشغال خوزستان
ایران همچنین موضع محلمتر و نفوذ بیشتر انگلستان در جامعه مل (بایگانی اسناد وزارت امور
خارجه س  1308ک  13پ  16/39تا  /18ژانویه  1932صص  236الی  )246مجموعاً باعث
شد که رضاشاه در مذاکرات خود با کدمن تا حد زیادی بویژه در خصوص تمدید اعتبار قرارداد ،به
یلباره نرمش و انعطاف بیشتری نشان دهدد (شیخ االسالمی :پیشین )238-242 ،و نهایتاً باعث
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شد که قرارداد نفتی جدید در  1933شل بگیردد با شروع جنگ دوم جهانی دوم ( 6سال بعد) و
درگیر بودن انگلستان در جنگ ،رضاشاه موقعیت را مغتنم شمرد و طلب حداق سالیانه  4میلیون
لیره را از شرکت نمود و شرکت را مجبور به پرداخت نمودد وزیر م تار انگلستان پس از آن که
مبلغ مورد نظر را به وزارت خارجه ایران پرداخت نمود ابراز داشت« :خو این پول را به همان
نحوی که خواستید از ما گرفتید اما یادتان باشد که ما عم شاه را هرگز فراموش نمیکنیم و
روزی تالفی خواهیم کردد (زرگر :پیشین)236 ،
به همین ترتیب از  1939تا 1941رضاشاه با اعمال فشار بر شرکت سالیانه  3تا  4میلیون
لیره مرتب از شرکت میگرفتد تقی زاده در خاطراتش از مذاکرات نفتی درباره کینه انگلیسیها
از رضاشاه بعد از کنار رفتن او از پادشاهی میگوید:
فریزر [مقام وزارت خارجه انگلستان] گفت :نمیدانید از دست این مرد [رضاشاه] چه کشیده
ایم ،هنوز از دلم خون میرود ،ما را کشت و خفه کرد ،تا روزی که قدرت داشت تمام شرایطش
را به ما تحمی کردددد رضاشاه آنقدر پول اضافی به زور از ما گرفته که اگر تا چند سال دیگر حق
السهمی هم به شما ندهیم باز طلبلاریمد (همان)
مبارزه ایران در دعوی نفت با انگلستان ،قدم مهم دیگری در راستای احقاق حقوق تضیع
شده و ملی برای تأمین حداکثر منافع ملی و استقالل کشور و تالش برای ایفای نقش جدید از
سوی ایران به عنوان کشوری مستق و مقتدر بودد
 -چالشهای دیگر:

در سالهای میانی سلطنت رضاشاه ( )1309 -1312وضعیت روابط خصومت بار و منازعه
آمیز میان ایران و انگلستان تا آستانه قطع روابط دیپلماتیک پیش رفته بودد حلومت رضا شاه
اکنون وارث حقوق ملی تضیع شدهای از ایران بود که در طول بیش از یک قرن پادشاهی سلسله
قاجار ،توسط انگلستان به تاراج رفته بود و اکنون کارگزاران حلومت رضاشاه در تالش برای
عودت و اکتسا مجدد آنها بودند و صحنه دیپلماسی ایران و انگلستان را به یک جنگ سرد
واقعی تبدی نموده بودد پرفسور روح اله رمضانی میگوید:
هدف اصلی سیاست خارجی شاه آن بود که ممللت را از لحاظ سیاسی و اقتصادی از تسلط
خارجی برهاندد وی اعالم داشت که هر گونه وابستگی وتبعیت از مقامات خارجی باید فورا و
برای همیشه خاتمه یابدد در واقع این بیان دقیقی از ناسیونالیسم او بودد
◊ 75

◊ فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ،سال چهاردهم ،شماره چهل و دوم ،بهار1397

()1966،171:Ramazani
ایران اکنون تعریف جدیدی از خود داشت ،هویت جدید ایران بعنوان کشوری باستانی،
مستق و مقتدر که همپای دیگر کشورهای دنیاست ،باوری بود که در اذهان عمومی و ن بگان
سیاسی کشور نهادینه شده بودد دکتر نقیب زاده میگوید:
کسانی که میپندارند رضا خان سر سپرده انگلیسیها بود با منطق قدرت و سیاست بیگانه
اند اگر چنین وابستگی وجود میداشت دلیلی بر آن همه تعارض وتشنج در روابط ایران و
انگلستان وجود نداشت (نقیب زاده)138 :1383 ،د
حتی سیاستهای داخ لی رضاشاه از جمله اسلان و خلع سالح عشایر نیز بر خالف
خواسته و منافع انگلستان بودد از فردای پس از کودتای  ،1299مهمترین هدف رضاخان – آن
چیزی که در عم ثابت شد ایده «وحدت ملی ایران» بود ،که به عنوان یک آرمان بلند همه
میهن دوستان ایران تلقی میشدد (سعیدی نژاد )135 -159 :1388 ،در راستای این هدف مهم
رضاشاه با حلومتهای محلی در افتاد و تالش بی وقفهای را برای سرکو عشایر و ایالت
متمرد و خلع سالح آنها آغاز نمودد ارتباط این مساله با انگستان ،آنجا بود که ،دولت انگلیس از
قدیماالیام در ایران پایگاههای سنتی نفوذ خود را ،بر ارتباط نزدیک با قبای و روسای عشایر
مهم ایرانی بنا کرده بود ،اکنون در اواسط سلطنت رضاشاه ،کشور یلپارچه شده و وحدت ملی
حاص گردیده استد اکثر سران ایالت متمرد ایران یا در زندانند ،یا فرارکردهاند و یا تسلیم شده
اندد اکنون انگلستان در ایران برخالف یک قرن گذشته بال و پر شلسته است و بسیاری از زمینه
های سنتی نفوذ خود را در ساختارهای سیاسی ایران از دست داده استد
از طرف دیگر در نیمه دوم دهه 1310گرایش ایران به آلمان به عنوان نیروی سوم روز به
روز باعث تنزل جایگاه سنتی انگلستان (در چهارچو سیاست دلجویی سیاست انگلستان از
آلمان ( )Plano:1988،250در تجارت خارجی ایران شده بودد ایران در این دوران ،ب ش اعظم
درآمد نفتی خود را به خرید کاال از آلمان اختصاصی میداد و این اصالً برای انگلیس خوشایند
نبودد طبق آمار سهم بریتانیا در بازرگانی ایران در فاصله سالهای  1931-2تا  1939-40به نحو
روز افزونی در حال کاهش بودد بطوری که سهم بریتانیا در ک واردات ایران در سال -29
 1928که  38/4درصدد بود ،تنها در طول  4سال بعد ( )1932-33به رقم  28/4و  7سال بعد
( )1939-40به رقم قاب تأم  7/7درصد تنزل یافت (زرگر :پیشین  )333تنها در کمتر از دو
دهه دولت انگلستان شاهد از دست دادن جایگاه سنتی خود در تجارت خارجی بود و بجای
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انگلستان آلمان بازار ایران را تصاحب کرده بود ،از جمله به عنوان مثال آلمان در بین سالهای
 )1938( 1317تا  )1941( 1320حدود  90درصد از احتیاجات تسلیحاتی و قریب  %80درصد از
نیازهای صنعتی ایران را تامین مینمود ،به عبارتی آلمان در بین سالهای  1317-20انحصار
فروش محصوالت صنعتی نظامی دارویی و اللترونیلی را در ایران در اختیار داشتد از طرفی
آلمان و ژاپن وارد کننده تقریباً  90درصد از محصوالت پنبه ایران بودندد به تدریج این وضعیت
نیز به ناخشنودی انگلستان از سیاستهای ایران افزود و موجبات عصبانیت بیشتر انگلستان از
رضاشاه را فراهم آوردد (ازغندی)76-80 :1379 ،
از جمله اقدامات دیگر ایران در همین راستا ،لغو امتیاز انحصاری چاپ و انتشار اسلناس و
اوراق بهادار و سایر امتیازات از بانک سلطنتی انگلیسی [بانک شاهی] در سال )1309( 1930
بودد از مدتها قب بانک شاهنشاهی با وجودی که یک بانک انگلیسی بود ولی عمالً از موقعیت
و اختیارات یک بانک دولتی برخوردار بود ،بانک شاهنشاهی نه تنها اسلناس انتشار میداد بلله
حسا های بانلی دوایر دولتی را نیز در دست داشتد در حالی که این بانک ،موسسهای تجاری
بود و منافع زمامداران آن و دولت بریتانیا را بر منافع محلی ایران ترجیح میدادد بنابراین از
دیدگاه ایرانیان – در چارچو گفتمان استقالل طلبی – تأسیس یک بانک ملی جهت رهایی
ایران از تسلط بانک انگلیس کامالً ضرورت داشت لذا دولت نهایتاً بر پرداخت غرامت سنگینی
 200/000لیره و به انگلستان ،دست انگلیسیها را از نظام بانلی ایران کوتاه کردد (زرگر :پیشین،
239د)
بنابراین مجموعه شرایط و مشلالت متعددی که در طول نزدیک به دو دهه از سوی
دولت رضاشاه و برای انگلستان ایجاد شده و مجموعاً موجب کاهش نفوذ سنتی انگلیسیها در
ایران شد آن چنان موجبات خشم و کینه انگلیسیها از رضاشاه را برانگی ته بود که به بهانه
جنگ و حمایت رضاشاه از آلمان نهایتاً آنها ،رو در بایستی را کنار گذاشته و با اقدام به قوه
قهریه و مداخله نظامی آشلار در ایران ،موجبات برکناری رضاشاه را فراهم آوردندد به نحوی که
حتی قب از اولین اخطار انگلیس و شوروی به دولت ایران بنابر اعتراف چرچی (در تیر )1320
نقشه حمله به ایران طراحی شده بودد (چرچی )233-239 :1361 ،د
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 -نتیجه گیری:

همانگونه که مشاهده شد از فردای کودتای 1299و با قدرت گرفتن رضاخان اقداماتی که او
انجام میداد به دالی م تلف بر خالف منافع و مصالح انگلستان بود ،رضاشاه به عنوان وارث
حقوق ملی از دست رفته ایرانیان در طول چند دهه گذشته مصمم بود به انحاء م تلف قصور
پادشاهان گذشته ایران را جبران نموده و این حقوق را دوباره باز پس گیردد این اهداف بلند
رضاشاه بیشترین تداخ و چالشها را طبیعتاً با انگلستان داشت چرا که انگلستان در آن مقطع به
عنوان کشور هژمون بیشتر از هر کشور دیگری در ایران نفوذ و سلطه و منافع و امتیازات داشتد
به جرات میتوان ادعا نمود که بیشر انرژی دیپلماتیک ایران در دوران رضاشاه صرف چالش با
انگلستان بر سر باز پسگیری حقوق تضییع شده ایران گردیدد برخالف دوران قاجار  -که
انگلستان در ایران فعال مایشاء بود و کمتر در مورد صحت این وضعیت تردیدی میام دولتمردان
ایرانی وجود داشت  -اکنون الگوی کنش سیاست خارجی ایران بللی عوض شده ،به نحوی که
اکنون سیاست خارجی معطوف به منافع ملی ،کسب استقالل ،حفاظت از تمامیت ارضی کشور و
حفظ پرستیز و اقتدار ملی در مقاب قدرتهای بزرگ استد و البته این راه میسر نبود مگر به
پشتوانه افزایش قدرت ملی ایران که در طول دو دهه گامهای بلندی در این عرصه برداشته شده
بودد چرخش ایران برای ایفای نقشی جدید در عرصه سیاست خارجی یعنی استقالل واقتدار
بجای وابستگی و انحطاط در سیستم منطقهای و جهانی ،محصول و برونداد افزایش قدرت ملی
در داخ بود که نهایتا واکنش منفی کشور هژمون یعنی انگلستان را در پی داشتد این واکنش
در پایان به تنش و حمله نظامی هژمون به ایران در شهریور  1320برای حفظ وضع موجود و
استمرار سیستم پیشین منجر گردیدد
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منابع:

 اتابلی ،تورج ( ،)1385تجدد آمرانه جامعه و دولت در عصر رضاشاه ،ترجمهمهدی حقیقت خواه؛ ققنوسد
 احمدی ،حمید ( ،)1369ریشههای بحران در خاورمیانه ،تهران ،کیهاند ازغندی ،علیرضا ( ،)1387روابط خارجی ایران  ،1320-57قومس ،چاپ هشتمد اقتداری ،احمد ( ،)1384نگاهی بر اسناد حاکمیت ایران بر جزایر تنب بزرگ،تنب کوچك و ابوموسی ،تاریخ روابط خارجی ،شماره 22د
 ایوانف می ایی  ،سرگویچ ( ،)1356تاریخ نوین ایران ،ترجمه هوشنگ تیزابی و حسنقائم پناه ،بی جا ،حز تودهد
 آبراهامیان ،یرواند ( ،)1379ایران بین دو انقالب ،از مشروطه تا انقالب اسالمی،ترجمه کاظم فیروزمند و دیگران ،نشر مرکز ،چاپ سومد
 آوری ،پیتر (بی تا) ،تاریخ معاصر ایران جلد دوم از تاسیس تا انقراضقاجاریه ،ترجمه محمد رحیمی مهدی آبادی ،تهران عطایید
 بیگدلی ،علی ( ،)1383فرایند شکل گیری کاپیتو السیون و لغو آن در ایران،تاریخ روابط خارجی ،شماره 18د
 جعفری والدانی ،اصغر ( ،)1367بررسی تاریخی اختالفات مرزی ایران و عراق،تهران ،دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللید
 جعفری ،فریبا ( ،)1383پلیس جنوب ،پیگیری اهداف انگلستان ،مشکالت مادیو معنوی ملت ایران ،تاریخ روابط خارجی( ،شماره 18د
 چرچی  ،ونیستون ( ،)1361خاطرات جنگ جهانی دوم ،ترجمه تورج فرازمند ،تهران،انتشارات نی  ،جلد سومد
 حلمیون ،اقبال ( ،)1386سازمانهای اطالعاتی و امنیتی ایران تا پایان دورهرضاشاه ،موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایراند
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 خلیلی خو ،محمدرضا ( ،)1373توسعه و نوسازی ایران در دوران رضاشاه،تهران ،جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتید
 دیهیم ،علیرضا ( ،)1368تاریخ روابط خارجی ایران در عصر رضاشاه (پهلویاول) ،رساله ارتقاء مقام ،تهران کتاب انه ت صصی وزارت امور خارجهد
 زرگر ،علی اصغر ( ،)1372تاریخ ایران و انگلیس در دوره رضاشاه ،ترجمه کاوهبیات ،تهران ،انتشارات پروین – انتشارات معیند
 سترانک ،ویلیام تئودور ( ،)1385حکومت شیخ جابر و سرکوب شیخ نشینخوزستان ،بررسی عملکرد امپریالیسم بریتانیا در جنوب غربی ایران (-1304
 ،)1897-1925-1276ترجمه صفاء الدین تبرائیان ،تهران ،موسسه مطالبات تاریخ معاصر
ایراند
 سعیدی نژاد ،حمیدرضا ( ،)1390گفتمان مشروطیت و تاثیر آن بر روابط خارجیایران دانشنامه حقوق و سیاست ،شماره  15بهار و تابستاند
 سعیدی نژاد ،حمیدرضا ( ،)1388بازنگری کودتای  :1299آیا کودتا توطئهانگلیس بود؟ ،دانشنامه حقوق و سیاست ،شماره  11بهار و تابستاند
 سیروس ،غنی ،)1377( ،ایران برآمدن رضا شاه بر افتادن قاجار نقشانگلیسیها ،ترجمه حسن کامشاد ،تهران ،نیلوفرد
 شفیعی ،نوذر ،عبدالمحمد قلی زاده ()1391د تئوری سیکل قدرت و نقش رهیافتینوین در تحلیل پویش قدرت در نظام بینالملل ،فصلنامه رهیافتهای سیاسی و بین-
المللی ش 32د
 شیخ االسالمی ،جواد ( ،)1369افزایش نفوذ روس و انگلیس در ایران عصرقاجار ،تهران انتشارات کیهاند
 عاقلی ،باقر ( ،)1377رضا شاه و قشون متحد الشکل  ،1330-1320تهارن نشرنارمکد
 -فاتح ،مصطفی ( ،)1385پنجاه سال نفت ایران ،تهران ،انتشارات پیام ،چاپ دومد
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 فرهمند ،علی ( ،)1383تبعید علمای ایرانی از عراق و پیامدهای آن (دهه ،)1920تاریخ روابط خارجی ،شماره  19تابستاند
 فرهمند ،علی ( ،)1383انگلیس و پروژه ایرانزدایی از خلیج فارس ،تاریخ روابطخارجی ،شماره22د
 کدی ،نیلی آر ( ،)1369ریشههای انقالب ایران ترجمه عبدالرحیم گواهی،تهران ،انتشارات قلمد
 کوهستانی نژاد ،مسعود ( ،)1383روابط ایران و عراق در نیمه نخست سدهبیستم (از ابتدا تا شناسایی عراق توسط ایران ،)1929/1308 ،تاریخ روابط
خارجی ،شماره  ،19تابستاند
 کوهستانی نژاد ،مسعود ( ،)1383مکاتبات عبدالحسین تیمورتاش و رابرتکدریو وزیر مختار بریتانیا در تهران در شناسایی نهایی عراق و -8( ...
 ،)1928-9/1307روابط خارجی ایران (شماره  ،21زمستاند
 گنج ب ش زمانی ،محسن ( ،)1383نقش انگلیس در انعقاد معاهده سرحدی( 1937ایران و عراق) ،تاریخ روابط خارجی ،شماره  19تابستاند
 گنج ب ش زمانی ،محسن ( ،)1384پیروزی ایران برانگلیس در نبرد باسعیدو،تاریخ روابط خارجی ،شماره 22بهارد
 لسانی ،ابوالفض ( ،)1357طالی سیاه یا بالی ایران ،تهران ،امیرکبیر ،چاپ دومد ملی ،حسین ( ،)1358زندگانی سیاسی سلطان احمد شاه قاجار ،تهران امیرکبیرد نجاری راد ،تقی ( ،)1387ساواک و نقشی آن در تحوالت داخلی رژیم پهلوی،تهران ،مرکز اسناد انقال اسالمید
 نقیب زاده ،احمد ( ،)1383جامعه شناسی بی طرفی و روانشناسی انزواگرایی در تاریخدیپلماسی ایران ،تهران ،مرکز خدمات و اسناد پژوهشید
 هاتف ،محمود ( ،)1371روابط ایران و عراق و مساله اروند رود ،تهران ،پاژنگد- Doran Charles and athers (2009) power cycles or power shift
publisher: washington DC.
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