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تاریخ دریافت92/2/18:
تاریخ پذیرش92/4/4:
چکیده
پیمان ســعد آباد ،پیمانی منطقه ای بود که در اوضاع و احوال ناآرام قبل از جنگ جهانی دوم ،میان چهار
کشور همسایه افغانستان ،ایران ،ترکیه و عراق با پیشــقدمی ایران در سال  1316هـ .ش 1937/م .در تهران
منعقد شــد .پیمان مذکور متعهدین را ملزم به رعایت اصول عدم تجاوزات مرزی ،عدم مداخله در امور داخلی،
تســویه صلح آمیز منازعات و ...می نمود .بازشناســی چگونگی شکل گیری پیمان ســعدآباد ،تبیین هدف و
عوامل مؤثر در انعقاد پیمان یاد شده ،مهمترین پرســش های این مقاله می باشند .تبیین و تحلیل زمینه ها و
عوامل موثر و نقش و یا عدم نقش انگلیس در شکل گیری این پیمان ،مهمترین تالش مقالۀ حاضر می باشد و
بر مبنای بررسی های صورت گرفته ،ارتباط دادن دسیسه چینی بریتانیا یا شوروی در پیشبرد پیمان سعدآباد،
عاری از حقیقت است.
واژگان کلیدی
پیمان سعد آباد ،روابط سیاسی ،ایران و ترکیه ،انگلیس ،شوروی.

.1نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری رشته تاریخ در دانشگاه شهید بهشتی Mehdi_faraji1361@yahoo.com
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مقدمه
پیمان ســعدآباد ،دو سال قبل از شــروع جنگ جهانی
دوم( 1316ش 1937 /م) ،میان چهار کشــور همسایه
ایران و ترکیه و عراق و افغانســتان منعقد شــد .قبل از
شروع جنگ یاد شده ،دســته بندیهای سیاسی و نظامی
در حال شــکل گیری و تکوین بود .برخی از کشورها در
پی آن بودند تا خود را از این دســته بندیها دور ســازند،
برخی دنبال آن بودند تا با انعقاد قرار دادهایی ،استقالل
خــود را تضمین نماینــد ،و برخی ديگر می خواســتند
با یک کشــور قدرتمند متحد شــده و یا با ورود به یک
پیمان صلح ،خود را از تجاوزات و خســارتهای وسیعی
که در شــرف وقوع بود ،ایمن ســازند .با توجه به چنين
فضای سیاســی و نظامی ،چهار کشــور یاد شده پیمان
سعد آباد را منعقد نمودند .در تبیین عوامل و زمینه های
مؤثر بر شــکل گیری این پیمان و اینکه هدف از انعقاد
آن چه بوده ،ديدگاه هاي مختلفــی وجود دارد .برخی از
صاحبنظران نقشــی فعال برای دولت انگلیس در انعقاد
پیمان مذکور قائل بوده و پیمان سعد آباد را پیمانی ض ّد
شوروی تلقی نموده و گروهي ديگر آن پیمان را با توجه
به سیاست خارجی ایران و ترکیه ،تبیین نموده و نقشی
برای انگلیس قائل نشده اند .مســئله مقاله حاضر این
اســت که عوامل پیدایش و زمینه هــای ظهور پیمان
سعدآباد چه بود؟ پرسشــهایی که جهت پاسخ دهی به
مســئله مزبور مطرح می گردد ،عبارت از این است که
عوامل و زمینه های دخیل در شــکل گیری این پیمان
چه بود ؟ آیا شــکل گیری پیمان ســعد آباد ،بنا به ارادۀ
دولت انگلیس بود؟ هدف از انعقاد پیمان یاد شــده چه
بود ؟

امور خارجه ایران در صدد جلب همکاری و مشــارکت
دولت افغانســتان برآمد و آن دولــت در آبان ماه 1314
ش /.نوامبــر  1935م .موافقــت خود را با پيوســتن به
پیمان مذکــور به اطالع دولــت ایران رســاند .به این
ترتیب شالوده پیمان چهارگانۀ سعد آباد ریخته شد .ولی
اختالفات مرزی ایران و عراق مانع کسب نتیجه و عقد
2
پیمان مزبور شد.
در خرداد مــاه  1314ش / .مــی  1935م .که در جامعه
ملل ،شــورایی برای حل اختالف مرزی ایران و عراق
تشکیل شده بود ،مسیو ادن نماینده انگلستان و رشدی
بیک (آراس) وزیر امور خارجــه ترکیه ،تالش كردند تا
ديدگاه هاي باقــر کاظمی ،وزیر امــور خارجه ایران ،و
3
نوری سعید پاشــا نماینده عراق را به هم نزديك كنند.
سرانجام عهدنامه مرزی ایران و عراق که در تاریخ 13
تیر 1316ش 4/ژوئیه 1937م .در تهران امضاء شد ،به
اختالفات این دو کشــور پایان داد .ماده چهار پروتکل
این عهدنامه به گونه اي تنظيم شد كه بر حقوق بريتانيا
در شــط العرب تأكيد گرديد :بدیهی است که به شرط
رعایت حقوق ایران در شــط العرب هیچ یک از مقررات
این عهدنامه بــه حقوق و وظایفی کــه دولت عراق به
موجب ماده  4عهدنامــه  30ژوئن  9 / 1930تیر ،1309
و فقره هفدهم پروتکل منضم آن ،مورخ به همان تاریخ
نســبت به شــط العرب در مقابل دولــت انگلیس دارد
خللی وارد نخواهد شــد 4 .بنابراين كمك بريتانيا در رفع
اختالفات مرزي ايران و عراق در راســتاي حفظ منافع
اين كشــور در منطقه و پیمان چهارگانه شرقی فهميده
مي شود .البته باید توجه داشــت که اختالفات ایران و
عراق با تســلیم مقداری از اراضی ایران به عراق خاتمه
یافت.
روزنامه نیمه رسمی اطالعات این کم کاری دولت ایران
را با عنوان گذشت و فداکاری ایران یاد میکند و اضافه
میکند :البته این اختالف کامــا مطابق میل و توام با
صرفه ما نبود ولی ...دولت شاهنشاهی ایران ...مایل بود
که نسبت به دولت همسایه و جوان خود ابراز حسن نیت
نموده ...ولو با یک فداکاری بزرگ هم که شده ،دوستی
5
خود را با آنها تحکیم نماید.
پس از پایان یافتن اختالفات مرزی ایران با عراق ،زمینه

 .1تحوالت روابط شاهنشــاهی ایران با کشورهای افغانســتان – بنگالدش –
پاکستان – ترکیه – سری النکا – نپال و هند در پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی،
بی جا :اداره پنجم سیاسی،اداره انتشــارات و مدارک،آذر ماه  2535شاهنشاهی،
ص.111

 .2ایران ،س ،21ش 11 ،،5317 ،تیر ،1316ص.2
 .3اطالعات ،س  ،9ش 14 ،2501 ،خرداد  ،1314ص .1
 .4ستاره ،س اول ،ش 28 ،3 ،تیر  ،1316ص .1
 .5اطالعات ،س  ،12ش ،3426 ،نوبت صبح  26اسفند  ،1316ص .1

روند تصویب پیمان
در جریان سفر رضا شــاه به ترکیه در سال  1313ش/.
 1934م .گفتگو و مقدمات اولیه پیمان ســعد آبادپيش
بيني شــده بود 1.وزیر امور خارجه ایران ،اين موضوع را
با وزرای امــور خارجه ترکیه و عراق در میان گذاشــت
و در شهریور ســال  1314ش /.ســپتامبر  1935م .به
هنگام اجالس مجمــع عمومی جامعه ملــل در ژنو به
تصویب نمایندگان هر سه کشور رسید .پس از آن ،وزیر
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براي امضای عهدنامه ســعد آباد ،فراهــم آمد .با توجه مشابه این قرارداد را بیان کرده بود.
به اینکه ایران پیشــنهاد دهنده انعقاد ایــن پیمان بود،
بنابراين عهدنامه ســعد آباد در تیرماه 1316ش /ژوئیه هدف از انعقاد پیمان
1937م در تهران به امضــای وزرای امور خارجه چهار رضا شــاه پهلوی در مراسم گشــایش یازدهمین دوره
کشور ایران ،ترکیه ،افغانســتان و عراق رسید 1.روز  17قانون گذاری در مورد پیمان سعدآباد گفته بود :
تیرماه 1316ش 8/ژوئیه 1937م وزی ران امور خارجه چون اوضاع عمومی جهان ایجــاب میکرد که ما نیز
چهار کشور ایران ،افغانســتان ،ترکیه و عراق شورای بیش از پیش در تحکیم بنیان صلح بکوشــیم و بوسایل
ائتالف شرقی را تشــکیل دادند و تصمیم گرفتند این حل مسالمت آمیز اختالفات توسعه دهیم ،بنابراین پس
شــورا که اعضای آن ،متشــکل از وزیران امور خارجه از رفع اختالفات ســرحدی با عراق ،دولت ما قراردادی
چهار کشور امضا کنندۀ پیمان ســعد آباد باشد ،حداقل را که در طرح آن قبال توافق حاصل شــده بود ،با دولت
یکمرتبه در سال ،در ژنو یا در هر نقطهای که خود شورا دوست و همسایه خود افغانستان و ترکیه و عراق به نام
اعالم نماید ،تشکیل شود؛ و نیز رهبری شورا به صورت پیمان س عد آباد منعقد نمود .مانند این پیمان در شرق
دورهای از یک کشور به کشــور دیگر واگذار گردد .ولی بی سابقه بود .یگانگی ما و دول مزبور را که از چند سال
چون مبتکر این پیمان ،ایران بــود ،رهبری اولین دوره پیش رو به استحکام داشت ،کامال استوار و پایدار کرد و
سالیانه شــورای مذکور به وزیر خارجه ایران واگذار شد .در این هنگام که امور عالم دچار آشــفتگی است ،مدد
5
همان روز تدابیری نیز جهت تقويــت ارتباطات خود با بزرگی به بقای صلح خواهند نمود.
2
توفیق رشــدی بیک ،وزیر امور خارجــه ترکیه ،بعد از
جامعه ملل اتخاذ گردید.
امضاء معاهدۀ سعد آباد در تهران ،در ارتباط با کشورهای
امضا کننده این پیمان و سیاست آنها و نیز در مورد پیمان
محتوای پیمان
پیمان مزبــور ،دولتهای امضا کننــده را متعهد میکرد یاد شده گفت:
که از مداخله در امور داخلــی یکدیگر خودداری نموده ،ما اعضاء این پیمان ،یک دســته بیطرف و بدون هیچ
مرزهای مشــترک را محتــرم بشــمارند و هیچگونه جبههای تشــکیل میدهیم ولی از آن بــی طرفهائی
تجاوزی علیه هــم ننمایند و از تشــکیل جمعیت ها و هستیم که در عین حال چسبیده و مربوط به جامعه ملل
گروههایی که هدفشــان برآشــفتن صلــح در یکی از هستیم ،ما از آن بی طرفهائی هستیم که هیچ مهاجمهی
3
نباید کمترین انتظار کمک و مساعدتی از طرف ما داشته
کشورهای هم پیمان باشد ،جلوگیری کنند.
پیمان چهارگانه ســعد آباد ،اصول بیان شــده قبلی در باشد .ما از زمره بی طرفهائی هستیم که لطف و شفقت
بیش از ده قرارداد و پروتکل دو جانبه ،منعقده بین ایران ما فقط ممکن است شامل حال ســتم دیدگان گردد .ما
و هر سه كشــور همسایه را در طول ســالهای  -1300دسته مللی هســتیم که دارای سیاســت مثبت و صلح
 1316ش 1937- 1921 /.م .در بــر مي گرفت .اصول جویانه میباشیم ...آرزوی ما آن است که بتوانیم اطفال
مربوط به عــدم تجاوزات مرزی ،عــدم مداخله در امور خود را در آرامش و سکونت پرورش داده ،مزارع خویش
داخلی ،تســویه صلح آمیز منازعات و عدم تجاوز در این را در پنــاه امنیت زراعت کنیم ...اگــر میخواهیم قوی
قرارداد ،همگــی قبال پذیرفته شــده بودند .حتی پیش باشیم برای آن اســت که از ضعیف چه برای خودمان و
بینی ماده  7در مورد اقدامات علیه گروههای شورشی ،چه برای سایر ملل دنیا متنفریم .اگر ما از جنگ بیزاریم،
طرح کام ً
ال جدیدی نبود .ماده  5در مورد پیمان سعدآباد برای آن نیست که از جنگ وحشت داریم ،بلکه معتقدیم
گفته بود :چون اوضاع عمومــی قرارداد مودت و امنیت که این چاره تا کنــون هیــچ دردی را دوا نکرده و هیچ
6
بین ایران و ترکیه ،حدود سیزده سال قبل در تاریخ اول مشکلی را حل ننموده است...
اردیبهشــت  1305ش 22 /.آوریــل  1926م .اصول از بیانات رضا شــاه آنچه فهمیده میشــود ،تاثیر دسته
4

 .1تحوالت روابط شاهنشــاهی ،...ص112-111و هوشنگ مهدوی ،عبدالرضا
( ،)1349تاریخ روابط خارجی ایران ،تهران  :امیرکبیر ،ص .219
 .2اطالعات ،ش ،3187 ،نوبت عصر  19تیر  ،1316ص .1
 .3تحوالت روابط شاهنشاهی ایران ،...همان و هوشنگ مهدوی ،همان؟؟ ص
چند؟؟؟؟.

4. Ramezani, Ruhillah (1966), The foreign policy
of Iran 1500-1941,The university of Virginia, p27.
 .5اطالعات ،ش 21 ،3251 ،شهریور  ،1316ص .1
 .6همان ،ش3188،20 ،مهر ،1316ص .3
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های وسیعی که برای تعقیب اصالحات داخلی و ترقی
و آبادی میهن عزیز خویش طرح نمودهاند بعد از امنیت
داخلی که بحمداهلل در تمام کشورهای آنها برقرار است،
امنیت خارجی ،یعنی برقراری صلح و ســلم را در حدود
کشورهای خود الزم میشمرند ...در آینده فرض هر نوع
پیش آمد سوء و حدوث هر گونه اختالف و محاصرهای
در جهان ،این منطقه بیطرفی خــود را حفظ خواهد کرد
و از آتش خانمانسور کشمکشــهای بین المللی برکنار
خواهد ماند 2 ...با توجه به مطلب نقل شده فوق ،ایران و
دیگر کشورهای عضو در آن پیمان احتمال بروز جنگ
جهانی دوم را پیش بینی مینموده و در پی مطمئن شدن
از عدم تجاوز از جانب همسایگان خود بودند که در نقاط
اســتراتژیکی از جهان قرار گرفته بودند تا از این طریق
قدم در انجام اصالحــات داخلی بگذارنــد .اتخاذ این
سیاستها برای ایران و ترکیه اهمیت بسیاری داشت.
بزرگترين و مهمتريــن كارائي پيمان ســعد آباد ،جمع
نمودن چهار كشــور ايران ،تركيه ،افغانســتان و عراق
به دور هم،پس از حــل و فصل اختالفات مرزيشــان
و كسب شــهرت قابل توجه وجهاني براي آنها بود .در
متن عهد نامــه و در عمل هيچگونه طــرح اقتصادي،
دفاعي و تهاجمي نداشــتند .اين پيمان در دنياي آن روز
براي چهار كشور ياد شده ،بويژه ايران و تركيه به خاطر
اتخاذ سياست بي طرفانه و صلح آميزشان ،شهرت قابل
توجهي فراهم آورد .پيمان ســعد آباد بــه تركيه كمك
نمود تا پيمان بالكانش را در غــرب تركيه،متعادل كند.
به قدرت رســيدن موســوليني و هيتلر،تركيه را نه تنها
به يونان بلكه به ديگر كشــور هاي بالكان نزديك كرد.
تركيه مشغول انجام امور مربوط به انعقاد پيمان بالكان
بود تا وزنه تعادلــي مقابل ايتاليا و آلمان امپرياليســت
باشد .تا اينكه ســرانجام آن پيمان در اوائل سال 1313
ش1934/.م .امضاء شد 3.پيمان سعد آباد تغيير سياست
تركيه از تجاوز طلبي به صلح طلبــي را پس از نابودي
امپراتوري عثماني به كشور هاي جهان اعالم نمود4.
جان فوران نیز معتقد اســت که پیمان سعدآباد ،پیمانی
امنیتی در عرصه بیــن المللی نبود و ...تنها ،تالشــی
در مســیر پیشــبرد دیپلماســی منطقه ای گروهی از
کشورهای غیر غربی بود که نمی خواستند در برقراری

بندیها و رقابتهای سیاسی و نظامی کشورهای جهان آن
دوره بر عزم ایران جهت رفع اختالفات با همسایگان و
عقد پیمان تضمین کننده صلح ،مانند پیمان ســعد آباد
است .از فحوای ســخنان وزیر خارجه ترکیه نیز چنین
استنباط میشود که شکل گیری پیمان سعد آباد جهت
حمایت از جبهه خاصی نظیر انگلیس نبــوده و تنها به
فکر تامین صلح و انجام اصالحــات داخلی برای امضا
کنندگان پیمان مذکور بوده است.
تحلیل رمضانی از علت انعقاد پیمان یاد شــده و هدف
ایران از انعقاد آن ،این است که بررسی پیمان سعد آباد،
باید با توجه به جایگاه آن در سیاســت خارجی ایران نو
انجام گیرد .به اعتقاد او دســتیابی رضا شــاه به اهداف
اساسی اســتقالل سیاســی و اقتصادی ایران ،نیازمند
اتخاذ سیاســتها و اقدامات ویژه در برابر قدرتهای رقیب
قدیمی (روســیه و بریتانیا) بود .اگر ایــران توانش را در
مشــاجرات قبیلهای و مرزی با کشــورهای همسایه
هدر میداد ،آن سیاستها و اقدامات ویژه به اندازه کمی
موفقیت آمیز میشــدند .برای نمونه جهت آزاد نمودن
اقتصاد شمال ایران از وابســتگی قدیماش به بازارهای
روسیه ،نیاز بیشــتری به صنعتی سازی و مدرنیزاسیون
و گسترش راههای ارتباطی داشــت .همچنین جهت
رهایی از بند همسایه شمالی غول پیکر ،نیاز به دسترسی
به بازارهای جهانی از طریق جادههای تبریز – رواندوز
و تبریــز – ارزروم کــه در خاک عــراق و ترکیه بودند،
داشت .سیاست مبتنی بر حســن همجواری رضا شاه
در تسویه مشــاجرات مرزی و قبیلهای و اظهار اصول
جدید برای اداره کردن روابط ایران نو با همســایگان
شــکل گرفت .بنابراین توضیحات ،شکل گیری پیمان
سعدآباد ،چشم اندازی از سیاســت خارجی ایران بود1.
تحلیل رمضانی عاری از نقش انگلســتان و وحشت آن،
از تبلیغات کمونیستی شــوروی بود .نظر او در برقراری
روابط حسن همجواری برای ایران از طریق این پیمان
قابل قبول است.
روزنامه نیمه رســمی اطالعات در باب اهمیت و هدف
پیمان سعد آباد مینویسد ... :پیمان سعد آباد ...ناشی از
یک حساســیت عالیتر و ایمان و اعتقاد شــدید و حسن
تفاهم کاملی اســت که بین چهار کشــور عضو ائتالف
شــرقی موجود میباشــد .زیرا زعماء ...بزرگی که این
چهار کشــور را اداره میکنند ،از لحاظ پیشرفت ،نقشه  .2اطالعات ،ش ،3189 ،نوبت عصر 20تیر  ،1316ص .1

3. Kinross, Lord. Atatark , New york, 1965,p.523.

1. Ramezani, ibid, p. 274.

4. Ibid, p. 526.
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روابط بــا یکدیگر،قدرتهای محــوری جهان را دخالت
1
بدهند.

خود از این پیمان میگوید :متاسفانه در جریان حوادث
 1941پیمان ســعد آباد عدم کفایت خــود را به ثبوت
5
رسانید.
این عبارت هوشــنگ مهدوی در بر گیرنــده این نکته
است که در اشغال ایران در سوم شهریور  1320ش21 /.
سپتامبر  1941م .توســط متفقین ،دیگر اعضای پیمان
مذکور ،میبایستی در کنار ایران با متفقین میجنگیدند
و یا مانع از اشغال ایران میشدند.
در این مورد که مکی معتقد اســت انگلســتان در ایجاد
پیمان سعد آباد نقش داشــته و آن را جهت جلوگیری از
نفوذ شوروی در منطقه و هندوســتان پایه ریزی کرد و
انگلستان بود که جهت ایجاد روابط دوستانه بین ایران
و ترکیه اقداماتی نمود و منجر به سفر رضا شاه به ترکیه
و در نهایت باعث انعقاد پیمان سعد آباد شد و به صراحت
میگوید :پیمان ســعد آباد بنا به اراده آنها ] انگلستان[
بوده اســت  ،نظر نگارنده با عقیده مکــی مغایرت دارد.
چرا که نخســت؛ پیمان مذکور ،هیچــگاه در متن عهد
نامه و در عمل ،پیمانی ضد کمونیســتی و ضد شوروی
نبود ،هر چند دولت شــوروی این پیمــان را کم و بیش
خصمانه دانســت و آن را حصــار امنیتــی بیگانه که
منظورش انگلستان بود ،تلقی نمود 6اما هیچیک از مفاد
پیمان حاوی اقدامی یا حتی عبارتی ضد کمونیســتی و
ضد شوروی نبود .دوم؛ رضا شاه مطیع محض انگلستان
نبود تا مجری اوامر او باشــد ،ولی برخــی از اتفاقات و
اقدامات رضا شاه و یا دیگر کشــورهای منطقه از جمله
ترکیه با اهداف انگلســتان مــوازی در میآمد .در مورد
پیمان ســعد آباد نیز همین مورد صدق میکند .صالح
رضا شاه و سیاستگذاران خارجی او در این بود که ایران
در محاصره سه کشــور ترکیه و افغانستان و عراق قرار
نگیرد و همزمان با هر ســه آنها ،اختالف مرزی نداشته
باشد .بلکه به هر نحوی شــده با آنها کنار بیاید و نیرو و
توان خود را صرف مشــاجرات بیهوده و مضر با آن سه
کشــور نکند و به انجام اصالحات داخلی همت گمارد.
سوم؛ درست است که انگلســتان در منطقه خاورمیانه
منافع حیاتی داشــت و پس از آنکه موفــق به تصویب
قرارداد  1298ش1919 /.م 7در ایران نشــد ،به دنبال

 .1جان فــوران ،)1380( ،مقاومت شــکننده (تاریخ تحــوالت اجتماعی ایران
)،ترجمه احمد تدین ،چاپ سوم ،تهران  :رسا ،ص.371
 .2حسین مكي ( ،)1362تاریخ بیست ساله ایران ،جلد ششم ،تهران :نشر ناشر،،
ص.340
 .3همان ،ص.145-144
 .4هوشنگ مهدوی ،سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی ،ص.38-37

 .5همان،تاریخ روابط خارجی ایران ،ص.219
 .6ژرژ لنچافســکی ،)1377(،تاریخ خاورمیانه ،ترجمه هــادی جزایری ،بی جا:
اقبال ،ص .177
 .7برای اطالع از محتوای این قرارداد و اهداف انگلستان از تصویب آن در ایران
← ســیروس غنی )1385( ،ایران برآمدن رضا خان برافتــادن قاجار و نقش
انگلیسیها ،چاپ چهارم ،ترجمه حسن کامشاد،تهران :نیلوفر ،ص .54-39

انگلیس و پیمان سعد آباد
در مورد اینکه انگلیس در انعقاد پیمان ســعد آباد نقش
داشــته ،نظراتی وجود دارد .حســین ّ
مکی درباره نقش
انگلیس در انعقــاد پیمان مزبور به انقالب بلشــویکی
 1296ش 1917 /.م .در روســیه و وحشت انگلیس از
وقوع این انقالب اشــاره کرده و میگوید :انگلســتان
پس از انقالب  1296ش 1917 /.م .روســیه ،سعی کرد
تا با ایجاد حکومتهای دست نشــانده و قوی در جنوب
روسیه یعنی ایران ،افغانســتان ،ترکیه و عراق و اتحاد
این حکومتها ،نیروئی بوجود آورد که ســپر و بالگردان
هندوستان شــده و این حکومتها در حکم مالیم کننده
ضربه بــکار آیند 2.به عقیده او ،انگلیســی هــا در نظر
داشتند ،برای آنکه حلقهای پوالدین در اطراف شوروی
کشــیده باشــند ،پیمانی چهارگانه میان ایران ،ترکیه،
افغانستان و عراق بوجود آورند .در این زمینه ابتدا جهت
ایجاد روابط دوســتانه بین ایران و ترکیــه اقدام کردند
که به دعوت رضا شــاه به ترکیه منجر شــد .چون باید
مقدمات پیمان سعد آباد بین چهار کشور یاد شده منعقد
گردد ،کوشــش به عمل آمد تا هرچه بیشــتر در تشدید
روابط دوستانه بین این کشورها اقدام نمایند .ظن قوی
این است که واسط این زد و بندهای سیاسی ،انگلیسیها
بودند ،چون پیمان سعد آباد بنابر اراده آنها بوده است3 .
هوشنگ مهدوی نیز با نقش انگلستان در انعقاد پیمان
ســعد آباد موافق بوده و میگوید :زمامداران انگلستان
فکر انعقاد یک پیمان دفاعی بین کشورهای خاورمیانه
در فاصله بین دو جنگ را مطرح و آن را به عنوان سدی
در جلوگیری از توســعه و نفوذ شــوروی به سوی خلیج
فارس و چاههای نفت خاورمیانه الزم میشــمردند .به
این جهت در عرض چند سال کوشیدند ،اختالف میان
دولتهای این منطقه را به تدریج مرتفــع و زمینه انعقاد
پیمان همکاری و عدم تعرض ناحیهای که به نام پیمان
سعد آباد مشهور است را فراهم سازند 4 .وی در ادامه ،با
توجه به محتوا و مفاد پیمان سعد آباد در تفسیر و تحلیل
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آن از کودتای رضا خان حمایت کــرد .لرد کرزن در ایام
کودتای رضا خان گفتــه بود :اکنون کــه قصد داریم
تحت الحمایگی بین النهرین را عهده درا شــویم که ما
را با مرزهای غربی ایران همجوار میسازد ،نمیتوانیم
اجازه دهیم که بین مرزهای امپراطوری هندوستان در
بلوچستان و مرزهای تحت الحمایه ما ،زمینهای مساعد
برای ســوء حکومت ،دسایس دشــمنان ،هرج و مرج
مالی و اغتشاش سیاسی وجود داشــته باشد .به عالوه
اگر ایران تنها گذارده شود ،بنابر شــواهد بسیار ،بیم آن
میرود که از ســمت شــمال تحت نفوذ بلشویکی قرار
گیرد 1 .ولی رضا شــاه مدتی از حکومتش نگذشته بود
که حق کاپیتوالســیون را از انگلســتان گرفت و بر سر
جزایر ایران در خلیج فارس به ویژه بحرین مشــاجراتی
با آن کشــور نمود و بر ســر قرارداد نفتی دارسی نیز در
ســال 1312ش 1933 /ش،با انگلســتان درگیر شد.
همچنین در ارتباط با شــورش کردهای ترکیه ،مقامات
ایرانی از فعالیتهای انگلیســیها در بین کردهای ایران و
2
در مرزهای ایران و عراق احساس نگرانی کرده بودند
هرچند که تحریکات انگلیســیها به اثبات نرسیده بود.
این فقره نیز شــاهد دیگری اســت بر عدم هماهنگی
سیاستهای ایران و انگلســتان و ترس مقامات ایرانی از
اقدامات آن کشور در منطقه .وقتی مدارک ،ناهماهنگی
سیاستهای ایران و انگلســتان را نشان میدهد،چگونه
میتوان اســتدالل کرد که ایران در انعقاد پیمان سعد
آباد ،مجری سیاســت انگلســتان بود؟ در بخش اول
تحلیل خود گفتیم که پیمان مذکور ،پیمان ضد شوروی
و ضد کمونیستی نبود .گواه دیگر ما این است که ترکیه
در سال انعقاد پیمان سعد آباد ،با شوروی روابط دوستی
و اقتصادی داشــت و در تاریخ  22تیــر  1316ش13 /.
ژوئیه  1937م .رشدی آراس وزیر امور خارجه و شکری
3
کایا ،وزیر امور داخلی ترکیه به مسکو سفر کرده بودند.
همچنیــن در تاریــخ  15مهــر  1316ش 18 / .اکتبر
 1937م .در آنــکارا عهدنامه تجارت و کشــتیرانی بین
ترکیه و شوروی امضا شــد 4.حتی ترکیه وقتی پيماني
دفاعي ،در 9مــاده و  2پروتكل منضم به آن با فرانســه
و انگليــس در ســال  1318ش 1939/.م .منعقد نمود،
 .1محمد رسول آهنگران ،)1380(،اصالحات اقتصادی رضاخان و تاثیر عوامل
خارجی ،تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی ،ص.38-37
.2اسناد قدیمه وزارت امور خارجه،سند شماره  -88پرونده  -16کارتن  -11سال
 1309ش.
 .3اطالعات ،ش ،3192 ،نوبت عصر  23تیر  ،1316ص .5
 .4همان ،ش 20 ،3281 ،مهر  ،1316ص.3

علیرغم آنکه در پيمان نامه آمــده بود كه هر گاه جنگي
در درياي مديترانه رخ دهد كه منجر به باز شــدن پاي
يكي از متعهديــن پيمان به جنگ در آن منطقه شــود،
بقيه كشور هاي متعهد به آن كشور كمك خواهند نمود
ولي در پروتكل شماره  2گنجانده شده بود كه انگليس
و فرانســه نمي توانند تركيه را وادار به جنگ با شوروي
كنند 5.عصمت اينونو رئيس جمهــور وقت تركيه نيز
هنگام گشايش دور تازه مجلس ملّي آن كشور درمورد
پيمان تركيه با فرانسه و انگليس بر ادامه روابط دوستانه
با شــوروي تأكيد كرد و گفت :امضاء ايــن پيمان نبايد
بر دوســتي ما با شــوروي لطمه وارد كند و ما دوستي
خود را با شــوروي ادامه خواهيم داد 6 .مطلب ديگر در
رد ضد شوروي بودن پيمان ســعد آباد ،اينكه وزير امور
خارجه ايران در نامه اي كه به محمد ساعد،سفير ايران
در مسكو به تاريخ  1319/4/14ش 5/.ژوئيه  1940م.
نوشت ،ابراز نمود :شنبه شب راديو مسكو به زبان فارسي
در برنامه خوداعالم نموده كه اســنادي كشف شده كه
فرانسه و انگليس به همكاري تركيه و ايران قصد حمله
به چاه هاي نفت قفقاز دارند .روزنامه هاي ايزوســتيا و
پراودا در شــوروي ،ايران و تركيه را تهديد كرده اند .به
طوري كه مطلعيد سياســت ايران حفظ بي طرفي است
و به هيچ كشــوري اجازه نخواهــد داد از خاك و يا نيرو
هاي ايران بر عليه كشــور ديگر استفاده نمايد .سياست
شــوروي هم تا به حال طبق اظهارات رهبران سياسي
آن كشــور نســبت به ايران صميمانه بوده است .الزم
است فورا ً با مقامات شوروي مذاكره نمائيد و تذكر دهيد
كه سياست ايران همان اســت كه بوده ،يعني حفظ بي
طرفي و اجازه ندادن به هيچ كس كه خاك يا قواي ايران
را بر عليه ديگري مورد استفاده قرار بدهد و مايلم دولت
شوروي هم نسبت به ما سياســت روشن داشته باشد نه
7
بوسيله راديو تهديد نمايد.
در ســال  1317ش 1938 /.م .رضا شــاه از انعقاد قرار
داد بازرگاني با اتحاد شوروي كه تا آن سال 38درصد
مبادله بازرگاني خارجي ايران را تشكيل مي داد ،سرباز
زد .آلمان در ســال هــاي  1317-1316ش-1937/.
 1938م .در مبادالت تجارت خارجي ايران پس از اتحاد
شوروي قرار گرفت و مقام دوم را احراز نمود .يعني جاي
 .5همان ،ش 28 ،3992 ،مهر  ،1318ص .1
 .6همان ،ش 11 ،4005 ،آبان  ،1318ص .4
 .7محمد ترکمان ،)1370( ،اســناد نقض بی طرفی ایران در شــهریور : 1320
سیاست خارجی درآستانۀ اشغال ،تهران :کویر ،1370 ،ص.40
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انگليسي ها را گرفت .در اين زمان ســهم آلماني ها در
تجارت خارجي ايران 27درصد و سهم انگليسيها فقط
7درصد بــود .در ســال  1317ش 1938/.م .وقتي كه
رضا شــاه از تمديد قرار داد بازرگاني با اتحاد شــوروي
ســرباز زد ،آلمان در تجارت خارجي ايران ،مقام اول را
بدست آورد و سهم آن به 41/5درصد و در سال -1319
1
 1320ش 1941-1940/.م .به 45/5درصد رســيد.
همه اين آمار و ارقام عليه منافع انگلســتان و نشــان از
عدم پيروزي رضا شاه از سياســت هاي آن كشور دارد.
همچنين در ســال 1320ش1941/.م .ايران مهمات
و ســاح هاي خريداري شــدۀ خود از آلمان را از مسير
تركيه وارد كشور مي كرد 2.خريد سالح از آلمان نشاني
بر روابط اقتصادي و نظامي ايران و آلمان اســت كه بر
ضد منافع انگليــس در منطقه و ايران بــود .با توجه به
مدارك موجود ،دال بر روابط رضا شــاه و انگليس قبل
و بعــد از انعقاد پيمان ســعد آباد كه تأییــد كننده عدم
هماهنگي سياست هاي رضا شاه و انگليس است،گفتن
اين مطلب كــه انگليس،پايه گذار و سياســت گردان
پيمان ســعد آباد بود،قابل قبول و منطقي نمي باشــد.
نظر هوشــنگ مهدوي در ارتباط با پيمان ســعد آباد را
نيز نپذيرفتــه ،به داليل مزبور كنار مــي نهيم .اما گفته
پاياني هوشــنگ مهدوي كه پيمان ســعد ابــاد را در
حوادث  1320ش1941/.م( .حادثه اشغال ايران توسط
متفقين) ناكارآمد و بي كفايت دانســته ،بايد گفت كه در
هيچ جاي پیمان ســعد آباد ،مطلبي،دال بر اينكه وقتي
يكي از كشور هاي متعهد مورد تجاوز كشور بيگانه قرار
گرفت ،ديگر كشــور هاي متعهد ،بايد به كشــود مورد
تجاوز قرار گرفتــۀ عضو پيمان،كمــك نظامي كنند،
نيامده است .سؤاالتي كه نقش انگلستان و تأمين منافع
آن كشور را در انعقاد پيمان سعد آباد مورد تأمل و ترديد،
قرار مي دهد ،اينســت كه اگر انگلستان در انعقاد پيمان
سعد آباد نقش داشت چه لزومي داشت كه از پشت پرده،
كارگردان اين پيمان باشــد و خود يكــي از اعضاء اين
پيمان نباشد؟ آيا عضويت خود انگليس در پيمان مزبور
و علني شدن نقش آن كشــور در انعقاد پيمان سعد آباد
هراس و خطري براي آن كشور داشت؟ اينها سؤاالتي
 .1م .س .ایوانف ،)1356( ،تاریخ نوین ایران ،ترجمه هوشــنگ تیزابی و حسین
قائم پناه ،بی جا :بی نا ،1356 ،ص91-90
 .2خديجه صلح میرزایی ،)1382( ،اســنادی از روابط ایــران و ترکیه (-1320
 ،)1304تهران :سازمان اســناد وکتابخانه ملی جمهوری اســامی ایران ،سند
شماره  ،229ص .218 – 217
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هســتند كه از جانب معتقدان به نقــش و دخالت فعال
انگليس در پيمان مذكور بي پاسخ مانده اند.
در پاسخ به اظهار تأســف و گاليه هر محقق و خواننده
تاريخ كه هم پيمانــان ايران در پيمان ســعد آباد را بي
كفايت و بي تعهد مي دانند،بايــد گفت كه هيچ تعهدي
بر دوش ســاير متعهديــن از نظر مســاعدت مالي يا
نظامي و ...در عهد نامه گنجانده نشــده بــود تا هنگام
اشغال ايران توســط متفقين در شــهريور 1320ش/.
ســپتامبر1941م .آنهــا را ملزم به انجــام آن تعهدات
نمايد .حتي اگر چنين بود ،كشــور تركيه كه با فرانســه
در  13تير ماه  1317ش 4/.ژوئيــه  1938م عهد نامه
مودتــي در هفت مــاده 3و پيمان تعاون مشــترك در
تاريخ  2تيــر  1318ش 23/.ژوئن 1939م .جهت ياري
يكديگر هنگام بروز جنگ در مديترانه ،منعقد كرده بود
و با انگلستان نيز قرار داد بســته بود كه درصورت بروز
يك اقدام تهاجــم آميز كه به وقوع جنــگ در مديترانه
منتهي گردد ،با يكديگر همــكاري[ كنند] 4 .در بخش
ديگر قرار داد تركيه و انگلســتان آمده بــود  :اين قرار
داد ...از يك طرف شامل مســاعدت تركيه به انگليس
در حفظ فلسطين است و از طرف ديگر متضمن تضمين
اســتقالل تركيه از طرف انگليس است .بدين معني كه
هر گاه تركيه مــورد حمله بيگانگان قــرار گيرد ،دولت
انگليس فــورا ً به كمك خواهد شــتافت و در عوض هر
گاه مصر و فلســطين مورد تجاوز واقع شوند ،تركيه به
آنها كمك خواهد نمود 5 .تســلط تركيــه بر تنگه هاي
داردانل و بســفر و درياي ســياه حائز اهميت بود .زيرا
وقتي درياي بالتيك به يك درياچــه آلماني تبديل مي
شد ،دولت انگليس و فرانسه براي كمك به لهستان در
جريان جنگ جهاني دوم،ناچار بودند از درياي سياه عبور
كنند .اگر چه تركيه به خاور نزديك اهميت مي داد و در
پي روابط صلح آميز با كشــور هاي شرقي خود بود ،ولي
ســمت غرب تركيه كه تحوالت و مناقشات شديد و پر
دامنه و جهاني به خود مي ديد و از آنسو بيشتر در معرض
تهديد قدرت هاي بزرگ جهان آن روز بود ،بيشتر مورد
توجه و اهميت مقامات سياسي تركيه بود .منافع تركيه
به صراحت در قرار داد با انگليس از جمله حفظ استقالل
تركيه با ياري آن كشور ،زماني كه مورد تهاجم بيگانه در
درياي مديترانه قرار گيرد ،ذكر و تضمين شده بود .حال
 .3اطالعات ،س  ،13ش 4 ،3551 ،مرداد  ،1317ص .3
 .4همان ،ش 24 ،3895 ،تیر  ،1318ص .1
.5همان،ش  23 ،3832:اردیبهشت  ،1318ص .3
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حتي اگر تركيه تعهدي نسبت به ايران داشت ،ايراني كه
در آن زمان خطر و منفعت كمتري براي تركيه داشــت،
چگونه مي شــد صالح و منافع ملي خــود را در آن بيند
كه در واقعه شــهريور  1320ش/.سپتامبر  1941م .كه
ايران مورد اشغال متفقين قرار گرفته بود ،رو در روي هم
پيمان استراتژيك خود (انگلستان) قرار گرفته و تضمين
استقالل خود را در سمت مديترانه تهديد كند؟
نتیجه گیری
آنچه در مجموع می توان گفت ؛ این اســت که ایران،
پیشنهاد دهندۀ تشــکیل پیمان چهارگانۀ شرقی ،در پی
حل مسالمت آمیز اختالفات خود،با سه کشور همسایۀ
افغانســتان ،ترکیه و عراق بود .شــکل گیــری پیمان
سعد آباد چشم اندازی از سیاســت خارجی ایران برای
دستیابی به اســتقالل اقتصادی و سیاســی بود .هدف
سیاست خارجی ایران ،تأمین صلح در عرصۀ منطقه ای
و جهانی بود که پیمان یاد شــده ،یکی از مهمترین ابزار
دستیابی به چنین هدفی بود .ایران به دنبال تامین صلح
در داخل و خــارج ،جهت انجام اصالحــات داخلی بود.
موفقیت در انجام چنین اصالحاتی برای دیگر اعضای
پیمان مزبور نیز اهمیت فراوانی داشت.
انعقاد پیمان سعدآباد ،ابزاری جهت گردهم آوردن چهار
کشور همســایۀ یادشــده و حل اختالف مسالمت آمیز
ایران با همســایگان بود .عالوه بر آن جبهه گیریهای
سیاسی و نظامی درحال شــکل گیری و جنگ جهانی
دوم در شــرف وقوع بود .هدف سیاســت خارجی چهار
کشــور عضو در پیمان مزبور ،حفظ بیطرفی و صلح در
مرزهای خود و در عرصۀ بین المللی بود .پیمان یادشده
گذشــته از اینکه اعضای خود را از عــدم تجاوز دیگر
اعضا ،مطمئن می ساخت ،حرکتی نمایشی برای اعالم
اتخاذ سیاست بیطرفی و عدم شرکت در جبهه گیریهای

موجود در اوضاع آشــفتۀ قبل از جنگ جهانی دوم بود
تا از این طریق از تجاوز جبهه هــای متخاصم ،در امان
باشــند .علیرقم ا ّدعای برخی صاحب نظــران مبنی بر
بی کفایتی پیمان مزبور ،هیچیــک از مفاد این پیمان،
کشورهای عضو دیگر را هنگام تجاوز کشوری به یکی
از کشورهای عضو در پیمان ملزم به دفع تجاوز و کمک
نظامی به کشور تجاوز شده نمی کرد.
پیمان ســعد آباد ،بنا به ارادۀ انگلیس و ضد شــوروی
نبود .چرا که مفاد پیمان و آنچه پــس از امضای پیمان
در عمل مشــخص شــد ،پیمانی ضد شــوروی و ض ّد
کمونیستی نیود .هیچیک از مفاد پیمان حاوی اقدامی یا
حتی عبارتی ضد کمونیستی و ضد شوروی نبود .عالوه
بر این رضاشاه از سالهای نخست تا پایان حکومت خود
در مواردی از جمله کاپیتوالسیون ،جزایر خلیج فارس از
جمله بحرین ،قرارداد دارسی و در نهایت روابط با آلمان،
با دولت انگلیس اختالف داشــت .دلیــل دیگر بر ضد
شوروی نبودن پیمان یاد شده اینکه در سال انعقاد پیمان
ســعد آباد ( 1316هـ.ش  1937 /م) ترکیه با شــوروی
روابط دوستی و اقتصادی داشت و در همان سال وزرای
داخله و خارجه ترکیه به شــوروی مسافرت کرده بودند.
در ســال  1316هـ.ش  1937 /م .میان دو کشــور یاد
شــده عهدنامه تجارت و کشــتیرانی امضا شــده بود.
دلیل مهمتر اینکه در پروتکل شــمارۀ  2پیمان دفاعی
که میان ترکیه با فرانســه و انگلیس که در سال 1318
هـ.ش1939/م .منعقد شــده بود ،گنجانده شده بود که
فرانســه و انگلیس نمی توانند ترکیــه را وادار به جنگ
با شــوروی نمایند .نامۀ وزیرخارجۀ ایران در تاریخ 14
خرداد  1319هـ.ش  5 /ژوئیه  1940م .به محمد ساعد
سفیر ایران در مسکو که در آن بر بیطرفی ایران در دسته
بندیهای سیاسی و نظامی تأکید شده بود ،دلیل دیگری
بر عدم ض ّدیت پیمان سعد آباد با شوروی می باشد
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