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  چکیده  

ش. با توجه به چیرگی سیاست خارجی بر روابط خارجی 1332- 1357در مقطع تاریخی 

کوشید تا گامی در جهت منافع ایران در روابط خود با اتحاد جماهیر شوروي می پهلوي دوم

هاي همکاري و تعامل میان دو کشور افزایش یافت. در پژوهش بردارد. به همین سبب، زمینه

گیري از روش حاضر بر مبناي چارچوب نظري الگوهاي سیاست خارجی و همچنین با بهره

شود. سؤال اصلی پژوهش بررسی می این دورهان و شوروي در تحلیل محتواي کیفی، روابط ایر

این است که هدف ایران از برقراري روابط تعاملی با اتحاد جماهیر شوروي چه بود؟ بر حاضر 

در سیاست خارجی را پیش گرفت و  متفاوتیدر این دوره مشی  پهلوي دوماساس اسناد، 

هاي للی نداشت و همواره در برابر سیاستالمبرخالف گذشته که اقتدار چندانی در صحنه بین

گرفت، اینک ابتکار عمل را در دست داشت و در بسیاري از همسایۀ شمالی موضع انفعالی می

  هاي تجاري، علمی و فنی ارتقاء بخشید.ها سطح مناسبات را در زمینهبرهه
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  مقدمه

روسیه در طول تاریخ به خاك ایران چشم طمع داشته و در هر فرصتی به سرزمین 

ایران تجاوز کرده و معاهدات ترکمنچاي و گلستان، شاهدي بر این مدعاست 

(Deutschmann, 2015: 135).  ایران به سبب مرز طوالنی با شوروي، بخشی مهم از

هاي متمادي، مصروف امنیت کشور در برابر تحوالت بالقوه سیاست خارجی را طی سال

). تا هنگام استقرار حکومت پهلوي، 164: 1374مخرب همسایۀ شمالی کرد (اتکین، 

اما سلطنت پهلوي هاي روسیه عمالً در موضع انفعال قرار داشت، ایران در مقابل سیاست

اول، روابط دو کشور را تغییر داد، زیرا رضا شاه همواره روس و انگلیس را به عنوان دو 

گرفت. با آغاز جنگ جهانی دوم، هاي ایران در نظر میانکار در سیاستقدرت غیرقابل

ایران نظر  1320تیر  1طرفی کرد، اما پس از حملۀ هیتلر به شوروي در ایران اعالم بی

هاي جهانی را جلب کرد. حملۀ سنگین آلمان به شوروي ثابت کرد که بدون یاري تقدر

 1320شهریور  3پذیر نیست. به همین سبب، در انگلیس و آمریکا، بقاي شوروي امکان

متفقین ایران را به عنوان پل پیروزي اشغال کردند. کمتر از یک ماه بعد رضا شاه از 

  (Moore, 2012: 10-12).گردیدشین او و پسرش جان گذاشته شدسلطنت کنار 

، اختیار امور ایران در دست سفراي پهلوي دومسلطنت  هاي نخستینِدر سال

وزیران وقت رسماً در امور داخلی انگلیس و روس بود و آنها در مالقات با شاه یا نخست

جی کردند. نخستین اقدام دولت فروغی تعیین سیاست خارایران مداخله و امر و نهی می

جدید ایران بود، تا با اوضاع و احوالی که در نتیجۀ اشغال کشور پدید آمده بود، تطبیق 

هاي دفاعی و کند. بدین ترتیب، دولت فروغی بنا به پیشنهاد متفقین، قراردادي در زمینه

کافتارادزه معاون  1323). در شهریور 76: 1381اقتصادي با آنان منعقد کرد (امینی، 

ه دولت شوروي، در رأس هیئتی شامل کارشناسان فنی و سیاسی وارد کمیساریاي خارج

نگاران، او مکرر بر این امر تأکید هاي متعدد کافتارادزه با روزنامهایران شد. در مصاحبه

کرد که وجود منابع نفتی در شمال شرقی ایران و همکاري این کشور با اتحاد می

ثمربخشی براي هر دو کشور به بار خواهد  جماهیر شوروي در استخراج این منابع، نتایج

کرد تر میها در ایران، اوضاع سیاسی ایران را ناامنآورد. از سوي دیگر، حضور روس
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وزیر وقت ایران، در مقابل فشار شدید ). ساعد نخست402- 403: 1382(ازغندي، 

لی در استعفاء داد. مجلس شوراي م 1323آبان  19شوروي تقاضاي نفت را رد کرد و در 

غیاب دولت، بنا به پیشنهاد دکتر مصدق، قانونی به تصویب رسانید که اعطاي هرگونه 

امتیاز نفت به دول خارجی ممنوع گردید و تا هنگام حضور قشون خارجی در ایران، هر 

شد. تصویب این کرد، مجرم شناخته میوزیر یا وزیري که برخالف آن عمل مینخست

چنانکه چند روز بعد کافتارادزه بدون خداحافظی تهران قانون موجب خشم شوروي شد، 

به دست آوردن نفت شمال طرح  نقشۀ جدیدي براي ا ترك کرد. از این زمان، شوروير

  ). 420: 1375(هوشنگ مهدوي،  کرد

 بعد از آنکه کلیۀ مخاصمات با دولت آلمان خاتمه یافت، شوروي به سبب رد

درخواست کسب امتیاز نفت از طرف ایران، نیروهاي خود را از ایران بیرون نبرد 

(Cossa, 1990: 25)هاي . حکومت مرکزي ایران نیز تنها در پی استفاده از راه

 29ن سبب، قوام همراه هیأتی در دیپلماتیک براي رفع بحران با شوروي بود. به همی

. استالین پیشنهادي مهم به قوام داد؛ از (Pye, 2015: 55)به مسکو رفت  1324بهمن 

جمله هماهنگ کردن سیاست خارجی ایران با شوروي، شناسایی رسمی حکومت 

خودمختار آذربایجان و اعطاي امتیاز نفت شمال به دولت شوروي، اما قوام زیر بار این 

تري در پیش رفت. در آخرین روز اقامت قوام در مسکو، استالین رویۀ دوستانهشرایط ن

گرفت و حاضر شد شرایط خود را تعدیل کند: او به جاي تقاضاي امتیاز نفت شمال، 

برداري از نفت شمال پیشنهاد کرد شرکت نفت مختلط ایران و شوروي براي بهره

نامه میان دو کشور با سفیري که تتأسیس شود و قرار شد مذاکره براي امضاي موافق

در پی ادامۀ مذاکرات . (Raine, 2001: 24)شوروي به ایران خواهد فرستاد، دنبال شود 

در ایران، رادیو مسکو اعالم کرد که تخلیۀ نیروهاي نظامی شوروي از مناطق شمال 

د در مجلس شوراي ملی حاضر ش 1326شرقی ایران به پایان رسیده است. قوام در مهر 

نامه با شوروي، اعالم کرد که براي بیرون و ضمن گزارش کامل علل امضاي موافقت

راندن نیروهاي روسی از ایران با قرارداد تشکیل شرکت مختلط نفتی ایران و شوروي 

نامه را مغایر منافع ملت ایران تشخیص موافقت کرده است. نمایندگان مجلس، موافقت

اي بحرانی در روابط ایران و شوروي آغاز دوره نامه،موافقت دادند و آن را رد کردند. با رد



1397پاییز، 76، ش 19فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی، س / 60

آرا ادامه یافت. وزیري حاج علی رزم). این بحران تا نخست91- 94: 1377شد (محمدي، 

آرا براي رفع اختالفات دو کشور موفق شد با شوروي بر سر مسئله مورد اختالف به رزم

  ). 407: 1382توافق برسد (ازغندي، 

مسئولیت تشکیل کابینه را برعهده گرفت، شوروي تبلیغات وقتی مصدق 

اي نسبت به حکومت مصدق در پیش ضدحکومتی خود را قطع کرد و سیاست محتاطانه

میلیون دالري را که ایران از  20). شوروي حاضر نشد 173: 1378گرفت (عطارزاده، 

ا پایان دورة جنگ جهانی دوم در آن کشور داشت، به دولت بازپس بدهد؛ ایران هم ب

). با 439: 1377حاضر به تجدید آن نشد (فوران،  1331امتیازات شیالت در زمستان 

ها براي گسترش روابط با ایران تمایل نشان دادند و آمادگی خود را سقوط مصدق، روس

). ایران در 226: 1381وفصل مشکالت در روابط دوجانبه اعالم کردند (امینی، براي حلّ

گرایی مثبت پیروي کند. به همین سبب، در این دوره کوشید از ملیي میروابط با شورو

هاي همکاري آمیز میان ایران و اتحاد جماهیر شوروي پایان یافت و زمینهروابط خصومت

  ). 74: 1393و تعامل میان دو کشور افزایش یافت (منتظري، 

-1357م (سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که هدف ایران در دورة پهلوي دو

ش.) از برقراري روابط تعاملی با اتحاد جماهیر شوروي چه بود؟ سپس چارچوب 1332

کنیم. در نهایت به واکاوي روابط ایران با اتحاد جماهیر نظري پژوهش را بررسی می

  شوروي در این دوره با استفاده از اسناد وزارت امورخارجه خواهیم پرداخت.

  

  پیشینۀ پژوهش

اي در زمینۀ روابط خارجی ایران و مناسبات بین ایران و اتحـاد  ادبیات نسبتاً گسترده

جماهیر شوروي در دوران پهلوي دوم به رشتۀ تحریر درآمده و ابعاد و وجوه مختلف این 

توان به دو دسته تقسیم کرد: دستۀ اول، موضوع تجزیه و تحلیل شده است که آنها را می

ماننـد کتـاب   ات در زمینۀ روابط خـارجی در دوران پهلـوي دوم؛   شامل تألیفات و تحقیق

رضا ازغندي. در ایـن  علی نوشتۀ )1320-1357تاریخ تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران (

کتاب فرایند تحوالت اجتماعی ایران و عدم توازن رشد و توسعۀ سیاسی با ایـن تحـوالت   

ست. به نظـر ازغنـدي، پیونـد بـا     و تحلیل شده اهاي سلطنت پهلوي دوم تجزیه در سال
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غرب در دوران پهلوي کم کم جاي خود را بـه سیاسـت یـک طرفـۀ پیـروي از سیاسـت       

زدایی که تهدیـد  هاي تنشش. سال1355تا  1346هاي جهانی آمریکا داد. حتی در سال

شوروي براي ایران از بین رفته بود، از تمایل ایـران در گسـترش پیونـدهاي اقتصـادي و     

). بـه نوشـتۀ   1382وجـه کاسـته نشـد (ازغنـدي،     تر با آمریکا بـه هـیچ  نزدیک امنیتی و

1300-1357سیاسـت خـارجی ایـران در دوران پهلـوي     عبدالرضا هوشنگ مهدوي، در

ایران یکی از کشورهایی بود که استعمار نو را تجربـه کـرد. مؤلـف در ایـن کتـاب دوران      

یکتاتوري بیست سالۀ رضـاخان کـه   پهلوي را به سه بخش تقسیم کرده است: دورة اول د

پا از دایـرة نفـوذ بریتانیـا     خواستوي میکامالً وابسته به غرب بود و به نظر مؤلف، چون 

ها وي را از صحنه خارج کردند؛ دورة دوم دوران دموکراسی است بیرون بگذارد، انگلیسی

موافقت کنند،  ها ناچار شدند با استقرار دموکراسیکه پس از استعفاي رضاخان، انگلیسی

اما دموکراسی نوپاي ایران سرانجام در برابر کودتاي نظـامی از پـاي درآمـد؛ دورة سـوم،     

هـا و پـول   مـرداد، بـا نقشـۀ انگلیسـی     28که به دنبـال کودتـاي    پهلوي دومدیکتاتوري 

بار دیگر گرفتار دیکتاتوري و وابستگی کرد (هوشـنگ مهـدوي،   ها، کشور را یکآمریکایی

گیـري در  تصـمیم  یامروري بر سیاست خارجی ایران دوران پهلوي، کتاب  مؤلف ).1373

هـا در  گیري دولتمنوچهر محمدي بر این باور است که میزان تصمیم ،نظام تحت سلطه

سیاســت خــارجی، بســتگی بــه میــزان اســتقالل سیاســی آنهــا از دول خــارجی دارد و  

هـا  شان بدون تأثیرپذیري از سایر دولـت هایی هستند که رهبرانهاي مستقل دولتدولت

سنده، حاکمان ایران بعد از قتـل  گیرند. از نظر نویو تنها بر اساس اهداف خود تصمیم می

باعث نفوذ بیش از پـیش   1332مرداد  28آقامحمدخان وابسته به غرب بودند و کودتاي 

تـاریخ  ). در کتـاب  1377انگلستان و همچنین آغاز نفوذ آمریکا در ایران شد (محمـدي،  

 رضـا امینـی، وي روابـط خـارجی ایـران در     اثر علیروابط خارجی ایران در دوران پهلوي

تا اشغال نظامی ایران توسط متفقین در جنگ جهانی دوم و پهلوي اول دوران زمامداري 

را مطـرح و همچنـین روابـط ایـران بـا       پهلـوي دوم توافق انگلیس و شوروي در سلطنت 

کشورهاي جهان را بررسی کرده و بر این نظر است که ایـران در دوران پهلـوي کشـوري    

ارزیـابی سیاسـت    "ضـا هوشـنگ مهـدوي در مقالـۀ     ). عبدالر1381وابسته بود (امینـی،  

و آثـار آن بـر    ایـن دوره به بررسی سیاسـت خـارجی    "خارجی ایران در دورة پهلوي دوم
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تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران پرداخته است. به نظر وي، رابطۀ ایـران بـا آمریکـا بـه     

ه استالین در بـاره  علت نقش آن کشور در پایان دادن به اشغال ایران و التیماتوم ترومن ب

ایران به طور کامل به غرب  1332مرداد  28تر شد و بعد از کودتاي تخلیه ایران، نزدیک

خواسـت از تهـاجم شـوروي در امـان بمانـد (هوشـنگ       می پهلوي دومتمایل یافت، زیرا 

).1380مهدوي، 

و گیرد که به طور تخصصی به روابط بـین ایـران   هایی را در برمیدستۀ دوم، پژوهش

تاریخ روابط ایـران و  کتاب  اند؛ ماننداتحاد جماهیر شوروي در دوران پهلوي دوم پرداخته

نوشتۀ محمود طاهر احمدي. این کتاب بـه بررسـی   1325-1345اتحاد جماهیر شوروي 

شرایط، وضعیت و اقدامات ایران در جنگ جهانی دوم بـا تمرکـز بـر روابـط دوجانبـه بـا       

پردازد. بخش اول کتاب مربوط به اقدامات کلی کشور می شوروي و مسائل مربوط به این

طرفی، بخش دوم به مسـائل  ایران در زمان جنگ جهانی دوم شامل پیروي از سیاست بی

هــاي بعـدي بــه  و مشـکالت فیمــابین ایـران و شــوروي در جنـگ جهــانی دوم و بخـش    

). کتاب 1393پردازد (طاهراحمدي، فرازونشیب روابط دو کشور در دوران جنگ سرد می

دربرگیرندة مجموعه مقاالتی است که به کوشـش مهـدي سـنایی و    روابط ایران و روسیه

این کتاب به بررسی مبانی و موضوعات مختلف در . آوري شده استجهانگیر کرمی جمع

روابط بین ایران و روسیه و تحوالت آن پرداخته و مناسبات فرهنگی، اقتصادي و سیاسی 

اي و دوجانبه میان دو کشور را بررسی کرده است (سـنایی؛  منطقهالمللی، در سطوح بین

: روایتی جدید از رویـارویی  1341تا  1320روابط خارجی ایران از کتاب ).1387کرمی، 

هـا، تحـوالت و   اي در بارة ریشـه ، نوشتۀ کریستن بلیک، مطالعهآمریکا و شوروي در ایران

هـاي ناشـی از آن طـی    سـرد و تـنش  پایان رقابت شوروي و آمریکا در چـارچوب جنـگ   

هـا را بـر تحـوالت    ش. در ایران است و همچنین تأثیر این رقابت1320-1341هاي سال

اقتصادي و سیاسی کشور بررسی کرده است. تمرکز این کتاب بر روابط ایران و آمریکـا و  

ان سیاست آمریکا نسبت به ایران است که عمدتاً براي جلوگیري از نفوذ کمونیسم در ایر

نه شرقی، نه غربی: روابط خارجی ایران با آمریکـا  ). بنا بر کتاب 1394بوده است (بلیک، 

، نوشتۀ ابراهیم متقی و الهه کـوالیی، رژیـم پهلـوي از سیاسـت اتحـاد و      و اتحاد شوروي

هـاي نظـامی گسـترده و فراگیـري بـا کشـورهاي       کرد و پیمانائتالف با غرب پیروي می
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سه و آلمان به امضاء رسـاند، امـا بعـد از پیـروزي انقـالب اسـالمی       آمریکا، انگلستان، فران

گیري سیاست خارجی ایـران بـا ابعـاد جدیـدي هویـت یافـت: گـرایش جمهـوري         جهت

تصـور نخبگـان   ). کتـاب  1379اسالمی بر ایجاد شکل جدیدي از عدم تعهد بود (کـدي،  

امل دیـدگاه نخبگـان   ، نوشتۀ دمیتري شـالپنتوخ، شـ  روسیه از ایران؛ از گذشته تا اکنون

سیاسی روسیه در رابطه با ایران است. از نظر نویسنده در طول تاریخ، دو رویکـرد عمـده   

در رابطه با ایران بـر نخبگـان روسـیه غلبـه داشـته اسـت: نخسـت، تأکیـد بـر اهمیـت           

استراتژیک روابط روسیه با ایران. این گـروه روابـط ایـران و روسـیه را بـه عنـوان بـرگ        

گرفتند، اما در عین حال معتقـد بودنـد کـه ایـن     برخورد با غرب در نظر می زنی درچانه

اتحاد دائمی است. گروه دوم بر این نظر هستند که روسیه باید از ایران بـه عنـوان بـرگ    

زنی در برخورد با غرب و همچنین به عنوان شریک تجاري مناسب استفاده کند، اما چانه

بررسـی روابـط   "در مقالـۀ   .(Shlapentokh, 2009)تواند متحدي دائمی باشدایران نمی

 ") تعامـل یـا تقابـل؟   1320-1357ایران و اتحاد جماهیر شوروي در دورة پهلـوي دوم ( 

نوشتۀ حمیدرضا منتظري، به نظـر مؤلـف، در روابـط دوجانبـۀ ایـران و روسـیه همـواره        

هاي همکـاري  اعتمادي و ابهام وجود داشته؛ اما با این همه، زمینههایی از تنش، بینشانه

هـاي مختلـف   ش. در حـوزه 1320-1357روابط ایران و شـوروي در مقطـع تـاریخی    در 

روابـط میـان ایـران و اتحـاد جمـاهیر      "). در مقالـۀ  1393افزایش یافته است (منتظري، 

کنـد  ، نوشتۀ مایکل په، مؤلف اسـتدالل مـی  "شوروي در دوره سلطنت محمدرضا پهلوي

کشـور در برابـر اتحـاد جمـاهیر      که مسیر روابط خارجی پهلوي دوم بر ضرورت حفاظت

شوروي شکل گرفت و نگرانی سیاستمداران ایران نتیجۀ واقعی تاریخ دردناکی بود که بـه  

هاي عناصر کمونیست در مرزهـاي داخـل و خـارج    اي از طریق فعالیتطور قابل مالحظه

نقـش ایـران در ادراکـات و    "ریچارد هرمن در مقالـۀ  . (Pye, 2015)شد ایران تقویت می

، بـر ایـن بـاور اسـت کـه سیاسـت       "م.1964-1988هاي اتحاد جماهیر شوروي سیاست

هاي آن در برابر شاه یا نظـام  گراي مصدق و همچنین سیاستشوروي در برابر دولت ملّی

اسالمی، که از غیردوستانه تا دوستانه در تغییر بوده، با مفروضات الگـوي دوقطبـی قابـل    

تـر از آن  وي در برابر ایران بسیار متغیرتر و تجربـی درك نیست. از نظر وي، سیاست شور

جـویی، نشـانگر آن   بوده است که تصویر معمولی ارائه شده مبتنی بر اهداف صریح سلطه
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بررســی روابــط ایــران و شــوروي در دورة حاکمیــت "). در مقالــۀ 1374باشــد (هــرمن، 

روي از انقـالب  نوشتۀ مجتبی عطارزاده، نویسنده سیر مناسـبات ایـران و شـو    "کمونیسم

اکتبر تا مقطع فروپاشی را بررسی کرده و بر این نظر است که با وجـود پیـروي ایـران از    

نظامی غرب در مواجهه با شرق، جو حاکم بر مناسبات دو کشور ایـران و   -اهداف سیاسی

پیمـان  "). مقالۀ دیگر 1378شوروي، تعاملی همراه با صبر و انتظار بوده است (عطارزاده، 

نوشتۀ محمود طاهراحمدي است. وي در این  "و تأثیر آن بر روابط ایران و شوروي بغداد

مقاله ضمن تشریح پیمان بغداد و واکنش تند اتحاد جماهیر شوروي به آن، بر ایـن بـاور   

خواه دسـت  به قدرتی متمرکز و تمامیت 1332مرداد  28با کودتاي  پهلوي دوماست که 

تیرگی روابط با همسایه شمالی همۀ کوشش خود را بـه  یافته بود؛ او براي برطرف کردن 

کار برد و سیاستمداري کارکشته و آشنا به زبان و فرهنـگ روسـی را بـه سـفیر کبیـري      

ایران: منـافع شـوروي، عالیـق    "). در مقالۀ 1385ایران در مسکو گماشت (طاهراحمدي، 

ابط بـین دو کشـور از   اندازي تاریخی از رو، نوشتۀ رالف کوسا، مؤلف چشم"ایاالت متحده

ارائـه داده اسـت و    19و همچنین توسعه این کشور در قرن  1800توسعه روسیه قبل از 

و گسترش حضـور ایـن کشـور در ایـران و      20در نهایت به بررسی نفوذ شوروي در قرن 

 ". موریـل اتکـین در مقالـۀ    (Cossa, 1990)تأثیر آن بر روابط دو کشور پرداخته اسـت  

تحلیـل سیاسـت خـارجی روسـیه را بـر اسـاس        "بـط ایـران و شـوروي   هـاي روا اسطوره

هاي آبـی را  هاي نادرست تاریخی مردود دانسته و توجه سیاستمداران روسی به راهافسانه

طلبی روسیه مربوط شده، ضرورتی مربوط به دوران پـیش  که در منابع تاریخی به توسعه

هـاي موجـود در تحلیـل    انهآهن خوانده است. وي همچنـین افسـ  از گسترش خطوط راه

). 1374روابط ایران و روسیه را فاقد پایه و اساس تاریخی و علمی دانسته است (اتکـین،  

بحران همکاري: تحلیلی انتقادي از روابط ایران و روسیه در دوران پسـا اتحـاد   "در مقالۀ 

ران نوشتۀ اریک مور، نویسنده ضمن بررسی تاریخچۀ روابط دوجانبۀ ای"جماهیر شوروي

و روسیه در دوران شـوروي و پساشـوروي، رویکـرد جدیـدي را بـراي بررسـی تغییـرات        

همکاري روسیه و ایران معرفی کرده است. به نظر وي، همکاري بـین ایـن دو کشـور در    

اي ایران و سطح توافق در هاي متعارف، همکاري در توسعه هستهسه سطح تجارت سالح

,Moore).بارة مسائل دریاي خزر است  2012)  



65/ دوران پهلوي دوم جایگاه اتحاد جماهیر شوروي در الگوهاي سیاست خارجی ایران

تاکنون، با اسـتفاده از   هاي پیشین در این است که اوالًرو با پژوهشتمایز مقالۀ پیشِ

اسناد وزارت امور خارجه، روابط ایـران و اتحـاد جمـاهیر شـوروي در دوران پهلـوي دوم      

ش.) بررسی نشده است؛ ثانیاً اکثر پژوهشگران بر این باورند که ایـران در  1357-1332(

به غرب وابستگی داشته و هدفش از همکـاري بـا شـوروي، جلـوگیري از      کامالً هدوراین 

اي بوده است. نگارندگان بر این نظر هستند که ایـران عـالوه بـر    اخالل در امنیت منطقه

آمیـز و دور از  ارتباط با غرب از جمله آمریکا، با اتحاد جماهیر شوروي هم روابط مسالمت

  تنش داشته است.

  

  تحلیل محتواي کیفی شناختی:دیباچۀ روش

مند انواع متون هاي مرسوم براي مطالعۀ دقیق و نظامتحلیل محتوا از جمله روش

هاي علوم اجتماعی کاربرد دارد. اگر بیرون کشیدن محتواي است و در تمامی شاخه

تواند در زمرة ها در نظر گرفته شود، تحلیل محتوا مییک متن، نوعی گردآوري داده

اطالعات نیز به شمار رود و تنها روشی براي تحلیل متون و اسناد  هاي گردآوريروش

ها، موجود پنداشته نشود. منظور از محتوا انواع واحدهاي انتقال پیام، اعم از واژه

معانی، نمادها، تصاویر مانند اینها در یک متن است. متن نیز به معناي هرگونه نوشته، 

رود. بنابراین، اي براي ارتباط به کار میگفتار یا تصویري است که به عنوان وسیله

اي از آن باشند. با متون گوناگون ممکن است نوشتاري، دیداري، شنیداري یا آمیزه

تر تحلیل وجود آن که ممکن است تحلیل محتوا از نوع کیفی باشد، در انواع رایج

یا  ها و شمارشمند براي ثبت دادههاي عینی و نظاممحتوا، پژوهشگر از رویه

کند؛ به همین سبب، این روش اساساً روش کمی محسوب گیري آن استفاده میاندازه

برد، به جاي شود. پژوهشگري که تحلیل محتوا را به مثابه روشی کیفی به کار میمی

ها یا مضمون هاي تولید شده، بر فرآیند تولید پیامتمرکز بر محصول نهایی یا پیام

کند و مؤلف یا تولیدکنندة پیام را فاعل خودآگاهی یاجتماعی ساخت متون تأکید م

دهد. بنابراین، گیرد که در شرایط خاصی مخاطبانی را مورد توجه قرار میدر نظر می

وظیفۀ تحلیلگر خواندن متن بر اساس نمادهاي موجود در آن است (سیدامامی، 

1386 :379 -377 .(  
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هاي پردازد که پیشینۀ پیاممیدر علوم سیاسی، پژوهشگر زمانی به تحلیل محتوا 

مربوط به آن دسته از بازیگران سیاسی که پژوهشگر مایل به مطالعۀ آنهاست، به طور 

مادي در دسترس او باشد. منظور از این پیشینه، مطالب مندرج در بارة سیاست یا 

ارهاي هاي گرامافون، نوها، صفحهها، روزنامهها، مجلههاست و جزوهسیاستمداران در کتاب

هاي ها یا مذاکرات، اسناد دولتی، یادداشتها، صورت جلسهضبط صوت و ویدئو، عکس

ها، پوسترهاي سیاسی، تبلیغات ها، مکاتبات دیپلماتیک و دستورالعملغیررسمی، فیلم

ها بسیار این پیشینه ها و خاطرات؛ ممکن است برخی ازها و حتی نامهسیاسی، سخنرانی

ها مستقل از روند برخی دیگر کمتر. بسیاري از این پیشینه مفصل و دقیق باشند و

اند، در حالی که برخی دیگر را خود پژوهشگر باید پدید آورد، اما پژوهش به وجود آمده

وجود  محتوایی یک وجه مشترك دارند و آنهاي مناسب براي تحلیل همۀ منابع داده

اي وجود داشته باشد یا بتوانیم هاي مادي از این پیام است. هرگاه چنین پیشینپیشینه

توانیم از تحلیل محتوایی به عنوان روشی مناسب استفاده کنیم آن را به وجود آوریم، می

  ).280- 281: 1377(مانهایم؛ ریچ، 

نگارندگان پژوهش حاضر براي بررسی روابط ایران با اتحاد جماهیر شوروي در دورة 

اند. سند جایگاه بسیار واالیی در ره بردهپهلوي دوم از اسناد وزارت امور خارجه به

اي برخی از متفکران، تاریخ را آمیزهو  (Lucas, 1981: 228)هاي تاریخی دارد پژوهش

از مطالعۀ اسناد مکتوب و تفسیر مطالب آن در پرتو شواهد دیگر و تحلیل مورخ 

هایی است که مشاهدة آن به جاي اند؛ زیرا تحقیقات تاریخی، مبتنی بر دادهدانسته

هاي مطلوب شخص محقق، از سوي دیگران صورت گرفته است. بنابراین، گردآوري داده

ه مطالعه و بازرسی دقیق و موشکافانۀ منابعی منوط است که وثوق، دقت روایی و ب

هاي نامنظم، غیرقابل اعتماد یا ها را تجزیه و تحلیل کرده باشد تا از دادهاهمیت این داده

  ).54: 1374متعصبانه متمایز شود (ایزاك، 

  

  باچۀ نظري: الگوهاي سیاست خارجیدی

ت که دولت به عنوان نهادي اجتماعی در دو محیط سیاست خارجی به این معناس

د: از یک سو، محیط داخلی است، متشکل از همۀ نهادهاي دیگر واقع در قلمرو رقرار دا
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مشخص شدة دولت و تعامالت آنها با یکدیگر و از سوي دیگر، محیط خارجی، متشکل از 

الملل متعارف بط بینهاي دیگر و تعامالت آنها با محیط و یکدیگر. نظریۀ رواهمۀ دولت

کند که دولت پیوسته درگیر کوشش براي مداخله در هر دو محیط است؛ یعنی فرض می

). در تعریفی دیگر، سیاست 101: 1391در سیاست داخلی و خارجی (براون؛ آینلی، 

ها و اقدامات یک کشور در قبال سایر بازیگران و ها، کنشخارجی عبارت است از تصمیم

) که بر پایۀ طرح و برنامه و راهبردي از پیش 63: 1380لی (رینولدز، الملمحیط بین

گیرندگان براي تأمین اهداف مشخص و معین صورت تعیین شده، از طریق تصمیم

). به بیان دیگر، سیاست خارجی متشکل از 21: 1394گیرد (دهقانی فیروزآبادي، می

هاست ها و توافقهنمودها، برداشتها، دستورالعمل، رشها، تدابیر، رواهداف، استراتژي

ها به واسطۀ این حقیقت صرف که موجودیت ). همۀ دولت145: 1375(خوشوقت، 

هاي دیگر و سایر المللی دارند، به سیاست خارجی راهبردي در قبال دولتجداي بین

هاي سایر ها به دنبال تأثیرگذاري بر فعالیتالمللی متعهد هستند. دولتبازیگران بین

توانند آنها را کنترل کنند، زیرا که این بازیگران خارج از زیگرانی هستند که نمیبا

کنند. مدیریت روابط خارجی مستلزم چارچوب حاکمیتی آنان قرار دارند و فعالیت می

هاي کامالً دقیق عملی است که باید با منافع دولت منطبق باشد (جکسون و طرح

گیرنده در سیاست خارجی، فرد تصمیمسبب، )؛ به همین 392- 393: 1394سورنسون، 

ها انتخاب کند و این انتخاب باید بر مبناي الگویی باید یک گزینه را از میان سایر گزینه

مشخص صورت پذیرد. در ادامه به بررسی دو مورد از الگوهاي سیاست خارجی در دورة 

  پردازیم:پهلوي دوم می

هاي نهضت ملی کردن صنعت نفت به طرفی منفی در سالبه نظر شاه، سیاست بی

هیچ وجه براي ملک و ملت سودي نداشت؛ هم عقیم بود و هم منفی. در مقابل، 

گرایی دو نوع گرایی مثبت سیاستی خلّاقانه و با حسن سلوك است. به باور شاه، ملّیملّی

گرایی غیرحقیقی که یکی از گرایی غیرحقیقی، ملیگرایی حقیقی و ملیملی«است: 

ماندگی و بدبختی جامعۀ ایرانی و موجب داد، مایۀ عقبزاي موازنه منفی را تشکیل میاج

گرایی ثباتی سیاسی و اقتصادي است، در حالی که پیروي از ملّیایجاد تفرقه و بی

گرایی در واقع ملّینماید. هاي شگرف هدایت میحقیقی، کشور را به ترقی و پیشرفت



1397پاییز، 76، ش 19فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی، س / 68

ز بعد کارکردي، با استراتژي اتحاد و ائتالف سازگاري مثبت چه از جنبۀ نظري و چه ا

). شاه در 385-386: 1382(ازغندي، » طرفی یا عدم تعهدبیشتري دارد تا استراتژي بی

ام که سیاست من همواره صراحتاً گفته«جایی دیگر در ربط با استراتژي اتحاد گفته است: 

ی است که مصلحت ایران ایجاب خارجی ما تنها در خدمت مصالح ایران بود، اما بدیه

کند که همسایگان ما پیوسته در حالت صلح و ثبات بسر ببرند. به همین سبب پیوسته می

توانستم از یاري با آن دریغ به سیاست حسن همجواري عمل کردم و تا جایی که می

نورزیدم. باز به همین دلیل است که عقیده داشتیم که باید در سیاست خارجی خود اصل 

تعادل میان دنیاي غرب، اتحاد جماهیر شوروي، کشورهاي اروپاي شرقی و جمهوري خلق 

  ).276- 277: 1371(پهلوي، » چین را مراعات نماییم

هاي کوشد از دخالت دولتهر دولتی میبه این معناست کهسیاست مستقل ملی

نگاه دیگر در امور داخلی خود جلوگیري کند و کشورش را از تعرضات خارجی مصون 

در سیاست : «پهلوي دومبه گفتۀ ).140: 1370دارد و هویت خود را حفظ کند (قوام، 

تأکید اصلی بر لغت ملی است؛ بدین معنی که گرایی مثبت، مستقل ملی مانند ملّی

بایست در هر صورت و تحت هر شرایط جهانی، پایتخت خود ما خاستگاه تمام می

مللی و داخلی و خارجی ما باشد و سرنوشت کشور التصمیمات مربوط به امور ملی و بین

در جایی  پهلوي دومگیري خود آن تعیین شود. به طور کامل و قاطع در مراجع تصمیم

براي ما وصول به تمدن بزرگ در درجۀ اول، انتخاب «دیگر در این زمینه گفته است: 

ین کار باید هاي دیگر بود، ولی عقیده داشتیم که براي ابهترین دستاوردهاي تمدن

هویت ملی خود را حفظ کنیم. عقیده داشتیم باید ایرانی بمانیم تا بتوانیم از 

  ).256: 1371(پهلوي، » هاي دیگران بهره گیریمپیشرفت

  

  اسناد وزارت امور خارجه

ش.) شامل دو 1332-1357چنانکه گذشت، سیاست خارجی در دوران پهلوي دوم (

ملی بود. بر این اساس، در این بخش با  مستقلسیاست گرایی مثبت و الگوي ملّی

  پردازیم.استفاده از این الگوها به بررسی اسناد وزارت امور خارجه می
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هاي پس از در سال: ش.)1332- 1350گرایی مثبت (ملّیسیاست موسوم به - الف

دید که در روابط با غرب و ، ایران خود را نیازمند سیاستی می1332مرداد  28کودتاي 

تحاد شوروي، بقاي او را بدون بازگشت به دیپلماسی منفی دکتر مصدق تضمین کند. ا

در این حال، ایران به این نتیجه رسید که ضمن مهار تهدید کمونیسم، از شوروي دور 

نماند و همزمان در جهت پیشبرد منافع کشور از فناوري و سرمایۀ آن کشور استفاده 

جماهیر شوروي هم بعد از مرگ استالین و در  کند. در مقابل، نگرش رهبران اتحاد

تري به خود گرفت و حتی از حمایت حزب هاي آخر صدرات مصدق حالت دوستانهماه

 18توده نیز دست برداشتند. بنا بر اسناد موجود در وزارت امور خارجه، ایران در تاریخ 

مبنی بر  دولت اتحاد جماهیر شوروي 1334آذر  14در پاسخ به یادداشت  1334آذر 

اینکه الحاق ایران به پیمان نظامی بغداد برخالف مبانی تحکیم صلح و امنیت است و در 

کند و با روابط حسن همجواري اجراي مقاصد سیاست دول استعماري مساعدت می

  ایران و اتحاد جماهیر شوروي مغایرت دارد، اظهار داشت:

ملل متحد  سازمانبرخالف نظر دولت شوروي پیمان بغداد کامالً با مقاصد «

المللی و امنیت و توسعۀ دوستانه ملل منطبق بوده و به هیچ در حفظ صلح بین

وجه با نظریه دولت شوروي که مقصود از آن را ایجاد بلوك نظامی تعبیر 

بهترین دلیل مؤید این اند موافقت ندارد و ثبت پیمان در دبیرخانه سازمان نموده

نظر است. دولت ایران به شهادت تاریخ گذشتۀ طوالنی خود همیشه به تعهدات 

المللی خویش وفادار بوده و آنها را صمیمانه محترم شمرده است. پیمان بین

وجه بر علیه دولت شوروي نبوده و فقط به منظور دفاع و جلوگیري بغداد به هیچ 

 - طرفی ایرانعهدنامۀ تأمینیه و بی 3یرتی با فصل از تجاوز منعقد گشته و مغا

هایی است که دولت شوروي با دول هم پیمان شوروي ندارد و نظیر همان پیمان

خود بسته است. دولت ایران ائتالفی بر علیه دولت اتحاد جماهیر شوروي سراغ 

شکنی و ندارد تا الحاق به آن نقض عهد شمرده شود. دولت ایران هرگز پیمان

قض عهد ننموده و هیچ وقت در صدد تعرض و حمله به دولتی برنیامده است. ن

دولت ایران در تحکیم مبانی مودت بین دو کشور کمال عالقه را داشته و در 
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 »تشیید و تقویت آن از هیچ نوع بذل مجاهدتی فروگذار ننموده و نخواهد نمود

).SH1334-K244-P1334.11-13-14(آرشیو وزارت امور خارجه، سند شماره: 

براي رفع تیرگی روابط ایران و شوروي، مسعود انصاري  پهلوي دومبا این همه، 

سیاستمدار کارکشته و آشنا به زبان و فرهنگ روسی را به سفیرکبیري ایران در مسکو 

آذر به دیدار  29درنگ در رهسپار مسکو شد و بی 1334گماشت. انصاري در آذر 

ر امور خارجۀ شوروي شتافت. مولوتف در این دیدار، انصاري را به سردي مولوتف وزی

آمیزي، سبب ورود ایران به پیمان بغداد را جویا شد و اینکه چرا پذیرفت و با لحن گالیه

. انصاري (Pye, 2015: 92)دولت ایران به دوستی خود با اتحاد شوروي ارج ننهاده است 

تقاعد کند که پیمان بغداد فقط پیمانی دفاعی در پاسخ کوشید مقامات شوروي را م

افتد. وي پس از دیدار با است و از الحاق ایران به آن پیمان، امنیت شوروي به خطر نمی

مولوتف، براي تقدیم استوارنامۀ خود به حضور مارشال واراشیلف صدر هیأت رئیسه 

رد که تمامی شوراي عالی اتحاد جماهیر شوروي رسید و در سخنانی کوتاه تأکید ک

مساعی خود را براي توسعۀ هر چه بیشتر روابط دوستانۀ کشورش با اتحاد جماهیر 

). عالوه بر این، سفارت کبراي ایران 37: 1385شوروي به کار خواهد برد (طاهراحمدي، 

در باره نگرانی اتحاد جماهیر شوروي از بابت الحاق ایران به  1335فروردین  12در 

  وزارت امور خارجۀ شوروي نوشت: پیمان بغداد، براي 

دارد که سیاست نکوهیده و دولت ایران بار دیگر مؤکداً اعالم می«

زدوبندهاي ناپسندیده نداشته که در صدد تبرئۀ سیاست خود برآید. دولت 

داند بار دیگر یادآور شود که پیمان بغداد با اتکاء دستور شاهنشاهی الزم می

به منظور دفاع به وجود آمده و هیچ نوع  منشور ملل متحد مسلماً 51مادة 

قصد تجاوز در آن نیست و در تحکیم مبانی صلح و امنیت در خاورمیانه و مآالً 

باشد. دولت شاهنشاهی ایران هرگز به در حفظ صلح جهانی عامل مؤثري می

کند و همواره با استعمار به هر مقاصد دول استعماري مساعدت نکرده و نمی

ه درآمده و درآید مبارزه نموده و خواهد نمود و به همین صورت و شکلی ک

هاي دولت اتحاد جماهیر شوروي را لحاظ است که دولت شاهنشاهی یادداشت

در بارة مشی سیاسی که بنا بر مصالح عالیۀ کشور اتخاذ نموده نوعی از مظاهر 
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ذیرد. تواند بپداند و چون دخالت بینی در امور ایران است نمیهمان افکار می

دولت شاهنشاهی همیشه به تعهدات خود پایبند و وفادار بوده و هست و هرگز 

برخالف استقالل و حاکمیت خویش تعهدي ننموده و نخواهد نمود. بنابراین 

الحاق به پیمان دفاعی بغداد که بر علیه هیچ کشوري نیست و فقط به منظور 

ا اصول منشور دفاع از هرگونه تجاوز است حقی است طبیعی و منطبق ب

شود. به سازمان ملل متحد و برخالف هیچ قرارداد و تعهدي محسوب نمی

طوري که همواره تذکر داده شده است دولت شاهنشاهی به تحکیم و تشیید 

مبانی مودت بین دو کشور کمال عالقه را دارد. دولت شاهنشاهی ایران لزوماً 

الوجوه اد به هیچ وجه منشود که الحاق ایران به پیمان دفاعی بغدمتذکر می

خطري براي مرزهاي اتحاد جماهیر شوروي ایجاد ننموده است و اطمینان 

دهد که این الحاق امکاناتی براي استفاده از خاك ایران بر علیه خاك می

شوروي به وجود نیاورده و نخواهد آورد. دولت شاهنشاهی معتقد است که 

الوجوه در تشیید مبانی مودت و نتعهدات ناشیه از این پیمان به هیچ وجه م

توسعۀ روابط اقتصادي با دولت اتحاد جماهیر شوروي سوسیالیستی که کمال 

-SH1334همان، سند شماره: (»عالقه را به آن داریم نباید خللی وارد آورد

K244-P1334.11-3-4.(  

ها، مارشال کلمنتی واراشیلف صدر هیأت رئیسه شوراي عالی مدتی بعد از رفع کدورت

نیز که به سبب شرکت نکردن  پهلوي دومشوروي، شاه را رسماً به این کشور دعوت کرد. 

آمریکا در پیمان بغداد، از ماندن در آن پیمان خشنود نبود و آن را براي ایران بیهوده 

دانست که ایران باید آن پیمان، در پی بهانه بود و از سویی می دانست و براي خروج ازمی

ها از نزدیک با همسایۀ شمالی روابط خوب داشته باشد، به رغم خشم و ناراحتی آمریکایی

ها را پذیرفت. سفر شاه به مسکو ، تشنج سیاسی میان شدن ایران به شوروي، دعوت روس

چندان که بعد از روابط ایران و شوروي گشود. دو کشور را زدود و فصل تازه اي در تاریخ 

اي به امضاء نامههاي مرزي و تسویۀ مطالبات ایران، تفاهماین سفر، براي رفع کشمکش

کیلومتر به طور دقیق تعیین  2000نامه، حدود دو کشور در طول رسید. بر اساس این تفاهم

دامه داشت، پایان یافت شد و بدین ترتیب، منازعاتی که در بیش از یک سده همچنان ا
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 1336اردیبهشت  3). دکتر اردالن وزیر امور خارجه، در مصاحبۀ 38: 1385(طاهراحمدي، 

  در بارة توسعۀ روابط با اتحاد جماهیر شوروي گفت:

گذاري مرز گذاري و تجدید عالمتپس از آنکه کلیۀ امور مربوط به عالمت«

لومتر پایان یافت الزم بود کی 2000دولتی بین ایران وشوروي در طول قریب 

که اسناد نهایی راجع به آن به امضاء برسد. با آقاي کوزنیتسف در باب مسائل 

مختلف مربوط به روابط دو کشور مذاکراتی به عمل آمد. در این مذاکرات 

گذاري مرز و امضاي اسناد و پروتکل القول بودیم که پایان عالمتطرفین متفق

تالفات و سوءتفاهمات مرزي که متجاوز از یک قرن شود تا اخنهایی موجب می

پیش داشتیم برطرف گردد و به عالوه انجام این کار مسلماً در توسعه و تحکیم 

نامۀ ترانزیت نیز روابط حسنۀ فیمابین کمک مؤثر خواهد کرد. در باب موافقت

 1319قرارداد بازرگانی  10دانید که به موجب ماده صحبت کردیم. البته می

اند، منتهی از لحاظ سنگینی تعرفۀ فین حق ترانزیت را براي یکدیگر شناختهطر

شوروي و قیود دیگري که در مادة مذکور ذکر شده بود به کار بردن آن را 

کردند. اینک دولت شوروي این مقرون به صرفه تجار نبود و از آن استفاده نمی

آهن پیشنهاد کرده است هقیود را مرتفع و تسهیالت و تخفیفاتی نیز در تعرفۀ را

و هیأت مختلطی از طرفین در تهران مشغول مطالعه و مذاکره هستند و 

بخشی موافقت نهایی حاصل شود. بنابراین امر امیدوارم به زودي به نحو رضایت

بینی شده پیش 1319اي نیست و در قرارداد ترانزیت از راه شوروي مسألۀ تازه

شود. در آخر باید بگویم دولت آن به نفع ما میبوده منتهی اکنون اصالحاتی در 

ایران از مسافرت آقاي کوزنیتسف و هیأت نمایندگی شوروي به ایران بسیار 

وقت است و امیدوارم همکاري صمیمانه و حسن تفاهم و احترام متقابل خوش

 »موجود روز به روز توسعه یابد و روابط حسنه فیمابین تشیید و تحکیم شود

  ). SH1335-K280-P193-37-39شماره: (همان، سند 

ش. به سبب انقالب عراق و نفوذ چشمگیر شوروي در افغانستان 1337در سال 

سیاستمداران ایران دچار هراس و نگرانی شدند که مبادا در محاصره متحدان شوروي 

قرار گیرند و بهترین راه را براي تضمین امنیت، بهبود مناسبات با شوروي یافتند. در این 
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شرایط اختالفات بین دو کشور به سرعت جاي خود را به تفاهم داد، چنانکه سفیر ایران 

در شوروي در نطق ضیافت به افتخار ورود هیأت پارلمانی ایران به اتحاد جماهیر شوروي 

  گفت: 

در این مدت نسبتاً قلیلی که از آغاز این دورة نوین دوستی و یگانگی «

توان و براي نمونه می ایمبودهیادي در این راه هاي زگذرد ما شاهد موفقیتمی

هاي درخشانی وفصل قضایاي مرزي و انعقاد قرارداد ترانزیت را نام برد. قدمحل

که در روابط بین دو کشور ما برداشته شده و حسن نیتی که در تمام شئون 

شود مؤید آن است که در آینده روابط دوستی و همسایگی دو کشور دیده می

تر شده و کشور حسن همجواري و دوستی دو کشور روز به روز مستحکم روابط

هاي درخشانی که در تمام شئون نصیب کشور اتحاد تواند از موفقیتایران می

جماهیر شوروي شده و فرهنگ و علوم درخشان این همسایۀ بزرگ استفاده 

یبان صلح نماید. کشور ایران با شواهد گوناگون ثابت نموده است که همواره پشت

و صفا بوده و خواستار آن است که در سایۀ دوستی و مودت با تمام کشورها به 

خصوص همسایگان خود خاصه همسایۀ بزرگ شمالی یعنی کشور اتحاد جماهیر 

هاي عمرانی که براي بهبود و ترقی وضع زندگانی مردم تهیه شده شوروي برنامه

هاي زیادي نائل آمده و این فقیتاست اجرا نماید. ملت ایران در این راه به مو

باشیم دوستی و نزدیکی بین دو کشور که اکنون با کمال مسرت شاهد آن می

یکی از مظاهر همین سیاست مدبرانه است و ما اطمینان داریم که با پیروي از 

هاي این سیاست که به نفع هر دو کشور دوست و همسایه بوده و با مبادلۀ هیأت

تر هاي دوستانه روز به روز حسن تفاهم و دوستی ما محکممختلف و رفت و آمد

  ).SH1337-K252-P5059-14-15سند شماره: (همان،  »خواهد شد

اي به دولت شوروي اطمینان داد که هیچ در اعالمیه 1341دولت ایران در سال 

کشوري حق داشتن پایگاه موشکی در خاك ایران را نخواهد داشت و دولت اتحاد 

به نفع  1342خرداد  15ي در استقبال از این اعالمیه، در جریان قیام جماهیر شورو

شاه موضع گرفت. عالوه بر این، علل دیگر انعطاف شوروي نسبت به ایران را باید در 

نشینی اتحاد جماهیر وجو کرد. با عقبالمللی آن زمان جستمطالعه و تحوالت بین
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هاي شوروي ها و برچیده شدن پایگاهشوروي در برابر آمریکا در پی واقعۀ خلیج خوك

از کوبا، جنگ سرد آمریکا و شوروي جاي خود را به مذاکرات دوستانه و همزیستی داد 

ها بر روابط ایران و شوروي هم زدایی ابرقدرتتردید تنش). بی178: 1378(عطارزاده، 

ه ش. نه فقط روابط ایران و اتحاد شوروي رو ب1342تأثیر خاصی داشت: از سال

گسترش نهاد، بلکه به سبب حمایت شوروي از ایران، روابط از چارچوب مبادالت 

هاي اقتصادي، فنی و فرهنگی میان دو بازرگانی درآمد و مرحلۀ جدید از همکاري

نامۀ ایران و شوروي، در تهران موافقت 1342مرداد  5کشور آغاز شد. براي نمونه در 

  همکاري اقتصادي امضاء کردند:

نامه اتحاد جماهیر شوروي به ایران براي ایجاد ایستگاه ن موافقتطبق ای«

نماید. از این گذشته پانزده سیلو و هیدروالکتریک روي رودخانه ارس کمک می

کارخانۀ تکثیر ماهی و الیروبی مرداب بندر پهلوي در بحر خزر طبق این 

شود. بنابراین میگیرد. چهار ماه بعد قرارداد ترانزیت بسته نامه صورت میموافقت

آرشیو (»قرارداد امتیازاتی براي حمل کاالي ایران از قلمرو شوروي منظور گردید

  ).SH1341.45-K301-P5767-135-136وزارت امور خارجه، سند شماره: 

هاي بسیار، سرانجام به نوعی همزیستی روابط ایران و شوروي پس از فرازونشیب

کشور و به ویژه ایران، خواهان گسترش روابط در  آمیز انجامید، به طوري که دومسالمت

کبیر ایران در باب مذاکرات عالیخانی وزیر ها بودند. براي نمونه آدمیت سفیرتمام زمینه

اي محرمانه براي اقتصاد با پاتولیچف وزیر تجارت خارجی اتحاد جماهیر شوروي، در نامه

  هیراد رئیس دفتر مخصوص شاهنشاهی نوشت:

اي که در مذاکرات آقاي پاتولیچف با آقاي عالیخانی، از ترین مسألهمهم«

آورده شد و با اصرار و تأکید مورد تشریح قرار  میانطرف آقاي عالیخانی به 

ها ترانزیت خود را از راه خرمشهر شروع گرفت، این بود که چرا شوروي

کردند که شوروي دادند و تقاضا میکنند. آقاي دکتر عالیخانی توضیح مینمی

طور با هند و تجارت خود را با ژاپن از راه ایران و خرمشهر انجام دهد و همین

فرمودند که ما دستور اکید پاکستان و شرق دور. جناب آقاي دکتر اصرار می

ایم که براي حمل و انبارداري و بارگیري و باراندازي و خالصه همۀ امور داده
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»براي کاالهاي ترانزیتی شوروي قائل شوند بندري تقدم مخصوص و استثنایی

  . )SH1341.45-K297-P5704-15(همان، سند شماره: 

در سندي دیگر نیز وزارت امور خارجه ایران در زمینۀ افزایش چند راه ترانزیتی براي 

  سفارت اتحاد جماهیر شوروي نوشت:

اطالع واصل از وزارت اقتصاد در حال حاضر تراکم شدید کاال در  طبقبر «

جلفاي ایران به وجود آمده و این نقطۀ مرزي با وجود تالش زیادي که به عمل 

اتی که از طریق اتحاد شوروي به ایران درست قادر به قبول تمام کاالهاي واآمده ا

نقاط مرزي آستارا و باشد. وزارت اقتصاد امکان استفاده از شود، نمیحمل می

آباد را به منظور تقسیم کاالهاي باجیگران و همچنین ایجاد نقطۀ ثالثی در لطف

ترانزیتی وارده در چهار نقطه و کاهش تراکم در جلفا با مقامات بازرگانی و 

ونقل شوروي در تهران مورد مذاکره قرار داده است. موجب امتنان وزارت حمل

بود، چنانچه موضوع ایجاد چند راه ترانزیتی  امور خارجۀ شاهنشاهی خواهد

جدید پیشنهادي وزارت اقتصاد را به اطالع مقامات مربوطه اتحاد شوروي 

رسانیده و ترتیبی اتخاذ فرمایند تا نمایندگان رسمی ایران و شوروي در بارة 

چگونگی امر و احتمال امضاي پروتکلی در این باب هر چه زودتر وارد مذاکره 

  ).SH1341.45-K301-P5763-11ان، سند شماره: (هم »شوند

هاي ایران و اتحاد جماهیر شوروي در زمینۀ ترانزیت کاال، که عالوه بر این، دولت

اي نامهموافقت 1342آذر  6داد، در ونقل دوجانبه را به هر دو کشور میحق حمل

ولت اتحاد نامۀ دولت شاهنشاهی ایران و دموافقت 6امضاء کردند. به استناد مادة 

) بین شرکت سهامی معامالت 1336اردیبهشت  5جماهیر شوروي در بارة ترانزیت (

خارجی ایران در تهران که براي اجراي عملیات مربوط به ترانزیت کاال در قلمرو 

نامیده  "معامالت خارجی"کشور شاهنشاهی ایران اختیار داشت و در این قرارداد 

در مسکو، با اختیارات براي اجراي  "انسسایوزونش تر"شد، از یک طرف و می

 1342آذر  6عملیات مربوط به ترانزیت کاالها در قلمرو اتحاد جماهیر شوروي، در 

  توافق شد:
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ونقل و کلیۀ معامالت خارجی سفارشات مربوط به انجام عملیات حمل«

تشریفات (از قبیل گمرکی، بندري و...) ترانزیت کاالهاي صادراتی و وارداتی 

ي در قلمرو ایران که به طریق ترانزیت از ایران به کشورهاي ثالث یا از شورو

شود از کشورهاي ثالث با اتحاد جماهیر شوروي سوسیالیستی حمل می

هاي دولتی و اقتصادي شوروي قبول سایوزونش ترانس و همچنین از سازمان

ل و ونقخواهد نمود. سایوزونش ترانس سفارشات مربوط به انجام عملیات حمل

کلیۀ تشریفات (از قبیل گمرکی، بندري و...) ترانزیت کاالهاي صادراتی و وارداتی 

ایران در قلمرو اتحاد جماهیر شوروي که به طریق ترانزیت از اتحاد شوروي به 

شود از معامالت خارجی و کشورهاي ثالث یا از کشورهاي ثالث به ایران حمل می

هاي تجاري و بازرگانی قبول خواهند همچنین از مؤسسات دولتی ایران و شرکت

  ).SH1341.45-K301-P5765-71(همان، سند شماره:  »نمود

به مسکو، با مقامات شوروي در بارة مسائل مختلف  1344در سفر خرداد  پهلوي دوم

وگو پرداخت. از نتایج اقتصادي و همکاري سیاسی و صنعتی میان دو کشور به گفت

از همه  وهاي متعدد اقتصادي و بازرگانی نامهمسافرت شاه به مسکو، انعقاد موافقت

آهن اصفهان و اي احداث کارخانۀ ذوبنامۀ همکاري اقتصادي و فنی برتر، موافقتمهم

. احمد میرفندرسکی بود 1344دي  23سازي اراك در تأسیس کارخانۀ ماشین

  سفیرکبیر ایران در اتحاد جماهیر شوروي در این باره نوشته است: 

هیأتی به ریاست جناب آقاي دکتر عالیخانی وزیر اقتصاد و عضویت جناب «

ن برنامه و سیزده نفر کارشناسان وزارت آقاي مهندس اصفیا مدیرعامل سازما

به مسکو  1344دي  7آهن و شرکت ملی نفت ایران سه شنبه اقتصاد و ذوب

وارد گردیدند. مذاکرات هیأت اقتصادي ایران با هیأت نمایندگی شوروي به 

ریاست آقاي اسکاچکف رئیس کمیتۀ دولتی روابط اقتصادي خارجی شوروي، 

هاي اصولی که در بارة تشریک مساعی اساس موافقتبراي حصول توافق نهایی بر 

آهن و واحدهاي صنعتی دیگر در اقتصادي و فنی و ساختمان کارخانه ذوب

فرمایی شاهنشاه به شوروي در تیرماه گذشته انجام گرفته بود، جریان تشریف

مذاکرات دیگري با هیأت نمایندگی شوروي به  ،شروع گردید. به موازات این امر
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قاي باتولیچف وزیر بازرگانی خارجی شوروي، براي مبادلۀ گاز ایران در ریاست آ

برابر ماشین آالت و تأسیسات و سایر کاالها به عمل آمد. اعضاي هیأت اقتصادي 

هاي ایران به چند گروه تقسیم [شدند] و با کارشناسان و نمایندگان سازمان

بودند مرتباً جلسه سازي مسئول آهن و ماشینشوروي که در مسائل گاز، ذوب

نمودند. مذاکرات هیأت بیش از دو هفته به داشته و جزئیات امور را بررسی می

و نیم صبح در  11ساعت  1344دي  23طول انجامید و باالخره روز پنج شنبه 

هاي ذیل به امضاء رسید: الف) نامهکاخ باشگاه وزارت خارجه شوروي موافقت

ماهیر شوروي در بارة همکاري به منظور ایجاد نامه بین ایران و اتحاد جموافقت

تأسیسات صنعتی و تأسیسات دیگر در ایران و واگذاري اعتبار براي این مقاصد؛ 

نامه در بارة تحویل گاز طبیعی از ایران به شوروي و ماشین آالت از ب) موافقت

 آهن؛ ت)هاي ذوب؛ پ) قرارداد کارخانه1363تا  1348شوروي به ایران از سال 

لوله گاز. پس از نامۀ احداث شاهسازي؛ ث) مقاولههاي ماشینقرارداد کارخانه

امضا قراردادها آقاي اسکاچکوف و جناب آقاي دکتر عالیخانی بیاناتی مبنی بر 

ها، اظهار اطمینان کردند که نامهوقتی و مسرت از انعقاد موافقتابراز خوش

ر راه حسن تفاهم و توسعۀ روابط قراردادهایی که به امضا رسیده گام بزرگی د

(همان، سند شماره:  »اقتصادي ایران و اتحاد جماهیر شوروي خواهد بود

SH1341.45-K301-P5767-119-121 .(»هاي مربوط به تصویب یادداشت

نامه در بارة تحویل گاز طبیعی از ایران به اتحاد جماهیر شوروي و موافقت

تا  1344دي  23یر شوروي به ایران از ماشین آالت و تجهیزات از اتحاد جماه

تیر  8نامه مذکور از تاریخ در تهران مبادله گردید. بنابراین موافقت 1345تیر  8

-SH1341.45-K301همان، سند شماره: (»شودداراي اعتبار قطعی می 1345

P5767-83.(  

 23نامۀ مورخ آهن کشور بر اساس موافقتدر سندي دیگر، در بارة اجراي طرح ذوب

میان دولت ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروي آمده است که مذاکرات با  1344دي 

سازمان صادرات صنایع سنگین اتحاد جماهیر شوروي به عقد قرارداد ساختمان کارخانۀ 

  آهن منجر شد: ذوب
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الذکر ترتیب تهیۀ طرح نهایی کارخانه و طبق قرارداد مذکور، سازمان فوق«

الذکر در احداث نگ آهن آن را به عهده گرفته است. سازمان فوقپایگاه س

هاي کامل هاي آهن و زغال آن کمک فنی خواهد نمود. دستگاهکارخانه و پایگاه

تجهیزات، ماشین آالت و وسایل و همچنین مواد اصلی و محصوالت نیمه 

مود. در اي را که در ایران یافت و یا ساخته نشود تهیه و تحویل خواهد نساخته

اجراي صحیح طرح تنظیم شده از طریق راهنمایی در جریان کارهاي مهندسی، 

شناسی آب و دیگر کارهاي اکتشافی مورد لزوم شناسی، توپوگرافی، زمینزمین

در جریان ساختمان واحدهاي کارخانه و معادن در مرحلۀ نصب و تنظیم و به کار 

نه در سال اول، در دورة تعلیم برداري کارخاانداختن تجهیزات در جریان بهره

کارکنان اجرائی محلی، مراقبت الزم به عمل خواهد آورد. متخصصین و 

کارآموزان ایرانی را براي کسب تعلیمات خاص صنعتی و فنی در مؤسسات 

هایی دارد که به متالورژیک و زغال شوروي خواهد پذیرفت. این قرارداد متمم

گشت از آن جمله متمم مربوط به اعزام  موقع با موافقت طرفین تنظیم خواهد

کارشناسان به ایران و تعلیم کارآموز در ایران یا اتحاد جماهیر شوروي یا... . طبق 

آوري اطالعات اولیه متمم مزبور به منظور همکاري در تحقیقات مهندسی، جمع

ریزي کارخانۀ فوالدسازي، ساختمان، نصب و آزمایش تجهیزات، به کار براي طرح

برداري کارخانه، گروهی کارشناس به ایران اعزام خواهدشد. اولین داختن و بهرهان

 »به ایران خواهند آمد 1345گروه کارشناس طبق این متمم قرارداد اوایل سال 

).SH1341.45-K301-P5767-98-99(همان، سند شماره: 

ایران و  هاي اقتصادي بینهاي بعد نیز چندین قرارداد دیگر در زمینهدر طول سال

س. شوروي به امضاء رسید. براي نمونه، هوشنگ انصاري وزیر اقتصاد ایران و نیکالي

با نظر به  1349مرداد  8پاتولیچف وزیر بازرگانی خارجی اتحاد جماهیر شوروي، در 

مایلند به وسایل ممکنه براي توسعۀ مناسبات بازرگانی دو کشور بر اساس تساوي "اینکه 

بل همکاري نمایند و با توجه به تمایلی که به تحکیم بیش از پیش حقوق و منافع متقا

مناسبات دوستانۀ حسن همجواري بین ایران و اتحاد جماهیر شوروي دارند و با در نظر 

 5گرفتن مقررات قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی منعقده بین ایران و شوروي مورخ 
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المدت نامۀ طویلن دو کشور موافقتتصمیم گرفتند براي مبادلۀ کاال بی 1319فروردین 

  :"منعقد و نسبت به مواردي توافق حاصل نمودند

 12) مبادلۀ کاال بین ایران و اتحاد جماهیر شوروي در مدتی که از 1ماده «

یابد بر اساس فهرست خاتمه می 1355فروردین  11شروع و در  1350فروردین 

نامه صورت این موافقت شماره یک و تبصره آن و فهرست شماره دو منضم با

) مفاد ماده یک حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و 2گرفت؛ ماده خواهد

مؤسسات بازرگانی خارجی شوروي را نسبت به انعقاد قرارداد براي خرید و فروش 

هاي شماره یک و دو ذکر نشده و کاالهایی که در کاالهایی که در فهرست

یۀ آن کالً مورد استفاده قرار گرفته هاي مذکور ذکر شده ولی سهمفهرست

دار طرفین موافقت نمایند؛ سازد مشروط بر این که مقامات صالحیتمحدود نمی

نامه انجام هاي مربوط به مبادالتی که بر طبق این موافقت) پرداخت3ماده 

نامۀ پرداخت بین ایران و اتحاد شوروي مورخ گیرد بر اساس مقررات موافقتمی

) به منظور تسهیل اجراي این 4صورت خواهد گرفت؛ ماده  1343خرداد  30

نامه دو دولت در مواردي که ایجاب نماید نسبت به مسائل مربوط به موافقت

اجراي آن با یکدیگر مشاوره خواهند نمود و بدین منظور نمایندگان دو دولت به 

القات پیشنهاد یکی از طرفین در مکان و زمانی که مورد توافق طرفین باشد م

  ).SH1346.50-K329-P6050-41-42همان، سند شماره: (»خواهند کرد

 15تا  4در سومین اجالسیۀ کمیسیون دائمی همکاري اقتصادي ایران و شوروي (

هاي اقتصادي بین دو در تهران)، طرفین از پیشرفت برنامۀ همکاري 1349مهر 

تصمیماتی اتخاذ  کشور در یک سال گذشته ابراز رضایت و بر اساس دستور جلسه

  کردند:

، این قرارداد به عامل 1344دي  23سال از قرارداد مورخ  5بعد از گذشت «

مهمی در امر گسترش همکاري بازرگانی و اقتصادي ایران و شوروي مبدل گشته 

است. میزان دادوستد و گردش کاال بین دو کشور طی پنج سال اخیر شش برابر 

ؤسسه مهم در م 60پذیرد. ساختمان و نیم شده و با سرعت زیاد توسعه می

اند مانند مقیاس وسیع در ایران ادامه دارد. برخی از این واحدها به کار افتاده



1397پاییز، 76، ش 19فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی، س / 80

برداري از لولۀ گاز سرتاسري ایران. چند سیلو و نیروگاه برق هم ساخته شده بهره

و به کار افتاده است. کارهاي ساختمانی تأسیسات هیدروتکنیکی در ساحل رود 

برداري از این تأسیسات به زودي آغاز و بهره مرزي ارس در شرف پایان است

آهن اصفهان به زودي پایان خواهد یافت و خواهد شد. ساختمان کارخانه ذوب

سازي ایران در اراك ادامه دارد. به این ترین کارخانۀ ماشینساختمان بزرگ

گردد که هاي صنایع ملی در ایران ایجاد میترتیب با شرکت اتحاد شوروي بنگاه

دهند. این نکته بیش از پیش س و پایۀ صنعتی شدن ایران را تشکیل میاسا

شود که توسعه و تکامل روابط بازرگانی و اقتصادي بین ایران و اتحاد روشن می

-SH1346.50سند شماره: (همان،  »جماهیر شوروي به نفع هر دو کشور است

K328-P6038-147-148.(  

  ز: تصمیماتی که اتخاذ کردند عبارت بود ا

الف) توسعۀ همکاري اقتصادي و فنی بین دو کشور در دوازده تا پانزده سال «

آینده. در این اجالسیه طرفین آمادگی خود را براي توسعۀ همکاري اقتصادي و 

فنی بین دو کشور در دوازده تا پانزده سال آینده با رعایت موازنه و منافع طرفین 

هر دو کشور مخصوصاً در زمینۀ ازدیاد به منظور حد اعالي استفاده از امکانات 

خرید اتحاد شوروي از گاز و کاالهاي صنعتی، توسعۀ متالوژي سیاه و رنگی، 

شناسی در مورد نفت و سایر موارد معدنی، ساختمان اجراي تحقیقات زمین

ها و خطوط انتقال نیروي برق و تأسیسات مربوطه، مبادلۀ نیرو، آبیاري، نیروگاه

کشاورزي و پتروشیمی براي تأمین احتیاجات دو کشور، توسعۀ  همکاري در امور

اي اعالم نمودند. طی این مدت تحویل گاز ونقل و تعلیمات حرفهارتباطات حمل

و سایر کاالهاي ایران از جمله کاالهاي صنعتی به شوروي باید با تحویل کاالهاي 

ص و خدمات شوروي به ایران از جمله ماشین آالت و مصالح و کاالهاي مخصو

نویس موازنه داشته باشد. بدین منظور طرفین توافق نمودند که پیش

هاي اقتصادي و فنی بین دو کشور براي دوازده تا اي براي همکاريموافقتنامه

پانزده سال آینده تهیه گردد و توصیه نمودند که سازمان برنامۀ ایران و 

عی در مورد دورنماي صالحیت مربوطه شوروي پیشنهادات جامهاي ذيسازمان
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هاي مزبور تهیه و براي اتخاذ تصمیم و تصویب به کمیسیون دائمی همکاري

هاي نامههمکاري اقتصادي دو کشور تسلیم نمایند؛ ب) بررسی اجراي موافقت

همکاري اقتصادي و فنی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروي. کمیسیون اجراي 

ور را مورد بررسی قرار داد و با ابراز هاي موجود بین دو کشنامهکلیۀ موافقت

آمیز آنها را تأیید کرد؛ پ) مبادالت بازرگانی. کمیسیون از رضایت اجراي موفقیت

نامۀ درازمدت بازرگانی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروي و پروتکل انعقاد موافقت

8ونقل ایران و شوروي که در تاریخ مربوط به تشکیل شرکت مختلط امور حمل

در مسکو به امضا رسیده و همچنین از توسعۀ مبادالت بازرگانی  1349مرداد 

وقتی نمود. طرفین معتقدند که براي توسعۀ بین دو کشور اظهار رضایت و خوش

بیشتر دادوستد بین دو کشور از کلیۀ امکانات استفاده به عمل آید و به همین 

وضع بازرگانی بین دو  جهت کمیسیون توصیه نمود که هر ساله به منظور بررسی

هایی بین مقامات کشور و تبادل نظر در مورد افزایش حجم مبادالت مالقات

دار وزارت اقتصاد و وزارت بازرگانی خارجی اتحاد جماهیر شوروي به صالحیت

عمل آید. با توجه به ابراز تمایل طرفین به توسعۀ روابط متوازن بازرگانی بر

هاي هاي الزم را به سازماندید که طرفین توصیهاساس منافع متقابل موافقت گر

بازرگانی خارجی اتحاد جماهیر شوروي و بازرگانان و مؤسسات بازرگانی ایرانی 

المدت براي خرید و فروش کاالهاي االمکان قراردادهاي طویلبنمایند تا حتی

نامۀ درازمدت بازرگانی بین دو کشور هاي ضمیمۀ موافقتمندرج در فهرست

د سازند. همچنین به منظور توسعۀ روابط بازرگانی بین ایران و شوروي منعق

بینی شده در هاي پیشموافقت به عمل آمد که طرفین عالوه بر سهمیه

نسبت به خرید و فروش  1349مرداد ماه  8نامۀ درازمدت بازرگانی مورخ موافقت

ت الزم را کاالهایی نیز با شرایط اقساطی تا میزانی که مقدور باشد تسهیال

هاي دومین و سومین ونقل. کمیسیون گزارشمعمول دارند؛ ت) امور حمل

ونقل را که به ترتیب در تهران و مسکو تشکیل کمیسیون فرعی دائمی حمل

یافته بود بررسی نمود و اصول مورد موافقت کمیسیون فرعی را مورد تأیید قرار 

  ).SH1346.50-K328-P6038-128-140همان، سند شماره:(»داد
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به مناسبت سالگرد امضاي عهدنامۀ مودت بین  1349اسفند سال  7در  پهلوي دوم

پیامی مبنی بر رضایت از  1299اسفند  7دولت ایران و اتحاد جماهیر شوروي در 

  همکاري با اتحاد جماهیر شوروي، براي دولت و ملت شوروي فرستاد:

که روابط بین دو کشور را بر اساس احترام به این عهدنامه و ضمائم آن «

حق حاکمیت تام و مساوات کامل و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر استوار 

هایی بود که کرده است به دولت ایران که به نوبۀ خود در زمرة اولین دولت

دولت نوبنیاد اتحاد جماهیر شوروي را به رسمیت شناخت در مبارزه به خاطر 

حقوق حقۀ خود و رهایی از قید نفوذ خارجی کمک و مساعدت رسیدن به 

نمود و همچنین تحقق اصول جدیدي را که والدیمیر ایلچ لنین در روابط 

بار میسر ساخت. اصول جدیدي که بر  المللی ارائه نموده بود براي اولینبین

مبناي تساوي حقوق و احترام به استقالل و حاکمیت بالشرط ملی به این 

هاي اصلی منشور بر روابط دو کشور حاکم گردید بعدها به صورت پایه ترتیب

ملل متحد که در حال حاضر روابط کشورهاي جهان منحصراً متکی بر اصول 

گذرد و روابط دو آن است در آمد. از زمان امضاي این عهدنامه نیم قرن می

و  هاي بسیار همچنان دوستانهکشور با وجود پشت سر گذاشتن فرازونشیب

تر شده و برپایۀ حسن همجواري ادامه دارد. اصول مندرج در این دوستانه

تواند باشد و نمیعهدنامه و ضمائم آن که منطبق با مفاد منشور ملل متحد می

هاي مهم را که نامهمسلماً با آن مغایرت داشته باشد انعقاد یک سلسله موافقت

وقتی ود و مایۀ کمال خوشپذیر نممنطبق با منافع هر دو کشور است امکان

است که مناسبات دو کشور در تمام جهات توسعه یافته و اکنون بر اساس 

هاي مختلف همان اصول به صورت نمونۀ بارزي از همکاري ثمربخش در زمینه

اقتصادي و بازرگانی و فرهنگی در آمده است. اطمینان دارم که روابط دوستانه 

ینده نیز به نفع هر دو ملت و به سود حفظ و ایران و اتحاد جماهیر شوروي در آ

-SH1346.50همان، سند شماره: (»تقویت صلح جهانی توسعه خواهد یافت

K329-P6050-10-11.(  
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شمسی، با پذیرش  50در دهۀ ش.):1350- 1357ملی ( سیاست موسوم به مستقل- ب

گستردة بازرگانی، رفت که روابط نقش ژاندارمی منطقه از سوي شاه، چنین انتظار می

اقتصادي، صنعتی و فنی ایران و شوروي دچار رکود شود، اما تأمین منافع و رضایت دو 

هاي اقتصادي، هاي پیشین، حتی موجب گسترش بیشتر همکارينامهطرف از موافقت

فنی و فرهنگی شد. پس از آنکه دولت بریتانیا تصمیم گرفت نیروهاي خود را از خلیج 

ایران و شوروي پیشنهاد کردند که منطقۀ خلیج فارس از مناقشات فارس خارج کند، 

نیروها و کشورهاي قدرتمند دور بماند و حفظ امنیت آن به کشورهاي ساحلی واگذار 

  ).196: 1393شود (منتظري، 

هاي فنی و اقتصادي و توسعۀ مناسبات تجاري ایران و در این دوره، در پی همکاري

علمی و فرهنگی دو کشور نیز افزایش یافت. دولت ایران و  اتحاد جماهیر شوروي، روابط

- 1355هاي اتحاد جماهیر شوروي در زمینۀ برنامۀ روابط فرهنگی مشروحۀ زیر در سال

هاي ش. توافق کردند. مقصود از این برنامه، توسعۀ همکاري بیشتر در رشته1350

یت، رادیو، تلویزیون، فرهنگی، هنر، علوم آموزش عالی، آموزش و پرورش، تعلیم و ترب

هاي ادبی هنري و ها بین سازمانمطبوعات و ورزش بود، تا بدین ترتیب به توسعۀ تماس

هاي روابط فرهنگی بر اساس اصول احترام متقابل، حاکمیت، عدم مداخله در جمعیت

امور داخلی، تساوي حقوق و بهرة متقابل در جهت تحکیم عالیق دوستی و حسن 

هاي شوراي هماهنگی برنامهبدین منظور،  کمک و مساعدت شود.همجواري دو کشور 

علمی و فنی ایران و شوروي بر اساس طرح برنامۀ پنج سالۀ مبادالت فرهنگی بین ایران 

هاي کار، مذاکرات را در بارة ش.) و پس از کسب نظر کمیته1350- 1355و شوروي (

ادامه داد و با در نظر  1350هاي همکاري علمی و فنی دو کشور، در آذر و دي زمینه

اي که از جانب مقامات ها و تمایالت اصلی طرح، برنامهها، نیازمنديگرفتن اولویت

  شوروي اظهار شده بود، پیشنهادهاي خود را در قالب موارد زیر تنظیم کرد:

هاي شور و قلیائی. منظور از الف) مطالعه در بارة زهکشی و اصالح زمین«

ه از اراضی خشک و شور باتالقی است و چون در بعضی از این مطالعه استفاد

داري در این مورد به عمل آمده هاي شوروي مطالعات منظم و دامنهجمهوري

تواند نتایج است، ایجاد ارتباط با مؤسسات تحقیقاتی و علمی شوروي می
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توان مؤسسات مخصوص به مطلوب به بار آورد. براي اجراي این منظور می

یا مؤسسات موجود را در وزارت کشاورزي و منابع طبیعی، وزارت وجود آورد 

هاي کشور توسعه داد و شناسی کشور و دانشگاهآب و برق، مؤسسه خاك

کارشناسان و اطالعات الزم را مبادله نمود؛ ب) انجام تحقیقات مربوط به 

کاري و حفظ یا احیاء جنگل به طرق زیر: تحقیقات مربوط به سازگاري درخت

هاي تولید در خزانه؛ مکانیزه کردن کشت اي؛ روشهاي درختی یا درختچههگون

داري کویر؛ پ) طرح هاي روان و مرتعکاري؛ تثبیت ریگدرختان و جنگل

هاي مقاوم در برابر زلزله در شهرها و به ویژه روستاها. همکاري در ساختمان

از نظر بندي کشور این زمینه شامل: مطالعات مشترك در بارة منطقه

هایی که در نواحی سرحدي دو کشور خیزي؛ تبادل اطالعات در بارة زلزلهزلزله

هاي معماري روستایی به تاکنون روي داده است؛ مطالعۀ مشترك در بارة سبک

هاي ارزان قیمت مقاوم در برابر زلزله و مطالعه در منظور تنظیم نقشه ساختمان

هاي ساختمانی؛ ت) انجام تحقیقات رمهاي محلی و فبارة انواع مصالح ساختمان

مشترك به منظور کاربرد تکنولوژي در صنایع نفت، مانند: به دست آوردن 

پروتئین از مواد نفتی؛ تطبیق استانداردهاي متداول در دو کشور؛ تبادل 

شناسی در زمین و دریا؛ انجام اطالعات در زمینۀ ژئوفیزیک و مطالعه لرزه

اکولوژي بحر خزر و منابع طبیعی آن و شیمی مطالعات مشترك در زمینۀ 

اي. تبادل اطالعات و دانشمندان در زمینۀ نفت؛ ث) تحقیقات فیزیک هسته

اي و فراهم آوردن تسهیالت به منظور ایجاد رآکتورهاي تحقیقات فیزیک هسته

ریزي هاي کشور؛ ج) برنامههاي مورد نیاز بعضی از دانشگاهاتمی و آزمایشگاه

ریزي آموزشی و هاي نظام آموزشی، برنامهمل مطالعه در زمینهآموزشی شا

اي و فنی در سطوح تحقیقات تربیتی و مطالعۀ خاص در زمینۀ آموزش حرفه

متوسطه و عالی؛ چ) سیاست علمی که شامل بررسی ارتباط تحقیقات با 

شود؛ ها و مطالعه در مورد سازمان ملی تحقیقات علمی میآموزش در دانشگاه

بادل اطالعات علمی از طریق توسعۀ روابط بین مراکز اسناد علمی دو ح) ت

هاي تنظیم اسناد کشور، تبادل اطالعات و کارشناسان و استفاده از سیستم
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همکاري به عمل خواهد آمد؛ خ) تبادل کارشناسان و اطالعات در امور پزشکی 

اطالعات و  و بهداشتی و به ویژه در زمینۀ تهیۀ واکسن فلج اطفال؛ د) تبادل

هاي دامی که هاي دامی و گیاهی مانند: بیماريکارشناسان در زمینۀ بیماري

هاي خونی هاي ویروس، انگلهاي ویروسی، مبادلۀ سوژهشامل بیماري

شود و هاي تب برفکی میها و مطالعۀ ویروسسمینشخوارکنندگان و تک

هاي جدید روش هاي مطالعاتی در بارةهاي گیاهی شامل انجام طرحبیماري

آور منجمله مبارزة تلفیقی، مبارزه به وسیلۀ پرتوهاي مبارزه با حشرات زیان

هاي مبارزة هوایی؛ ذ) کشت پنبه، مکانیزه کردن و ایجاد ارقام ساز و روشیون

هاي زراعتی پنبه از راه مبادلۀ اطالعات و جدید و مناسب مطالعۀ روش

  ).SH1346.50-K327-P6036-30-33(همان، سند شماره:  »کارشناسان

به رغم روابط دوستانۀ دو کشور، همواره دو موضوع موجب نگرانی حکومت ایران 

جانبۀ ناوگان شوروي در خلیج فارس و اقیانوس هند و دیگري شد: یکی حضور همهمی

نامۀ گسترش روزافزاون روابط شوروي با عراق که روابط خصمانه با ایران داشت؛ موافقت

کمک بزرگی به عراق و  1351فروردین  20یتی عراق و شوروي در همکاري امن

براي روشن شدن هر چه  پهلوي دومشد. هاي ضد ایرانی آن کشور محسوب میسیاست

نامۀ هاي حاصل از امضاي موافقتبیشتر مسائل میان دو کشور و به منظور رفع کدورت

وگوهاي به مسکو و گفت به مسکو سفر کرد. مسافرت شاه 1351عراق و شوروي، در مهر 

هاي دو کشور را برطرف کرد و هم وي با مقامات اتحاد جماهیر شوروي، هم کدورت

: 1382هاي اقتصادي، فنی و فرهنگی داشت (ازغندي، دستاورد بسیار مهم در زمینه

ها در ضیافت شامِ کاخ کرملین در ). در این مسافرت، شاه بعد از رفع کدورت413- 414

  دو کشور اظهار داشت: زمینۀ روابط 

اکنون بیش از هر وقت دیگر در تاریخ دو کشور روابط ما بر پایۀ دوستی و «

توان این رابطه را حسن تفاهم و همکاري نزدیک استوار است. به طوري که می

سرمشقی از حسن همجواري دو کشور و دو ملت در دنیاي امروز دانست. بر اثر 

ور ما به صورت مرزهاي بینی متقابل اکنون مرزهاي دو کشاین روح تفاهم و واقع
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-SH1351.55-K347(همان، سند شماره: »صلح و دوستی در آمده است

P4.18-16-17.(  

توسعۀ همکاري اقتصادي و فنی براي  به منظوراي نامهنیز موافقت 1351مهر  20در 

میان شوروي و ایران در  1350- 1355هاي پانزده سال و برنامۀ مبادالت فرهنگی سال

  رسید: مسکو به امضاء

ا. ا. گرومیکو وزیر امور خارجۀ اتحاد جماهیر شوروي و عباسعلی خلعتبري «

وزیر امور خارجۀ ایران، این اسناد را امضا کردند. دولت ایران و اتحاد جماهیر 

شوروي به پیروي از تمایالت متقابل براي تشدید و توسعۀ روابط دوستانه و 

هاي موجود بین دو نامهو موافقتحسن همجواري و با توجه به روح قراردادها 

نامه بسط و توسعۀ بیشتر همکاري نامه را منعقد نمودند. موافقتکشور موافقت

ثمربخش و همه جانبۀ اقتصادي و فنی متقابل و بازرگانی بین ایران و اتحاد 

نماید. برنامۀ بینی میجماهیر شوروي را بر اساس طول مدت و تثبیت پیش

ر اساس تعهدات فرهنگی بین اتحاد جماهیر شوروي و مبادالت فرهنگی که ب

ایران تهیه گردیده تمایالت مهم همکاري بین دو کشور را در زمینۀ فرهنگ و 

(همان، سند  »نمایدهنر و علوم رادیو و تلویزیون مطبوعات و ورزشی تعیین می

  ).SH1351.55-K333-P60.74.-1-92شماره: 

و شوروي پس از عهدنامۀ پانزده ساله پدید آمد، توازنی که در روابط دوجانبۀ ایران 

به  1353جانبه ادامه یافت. برژنف دومین رهبر شوروي بود که در مهر در روندي همه

تهران آمد و در مذاکرات با مقامات ایرانی از آنها خواست تا در خرید اسلحه میان آمریکا 

تر روي براي ایران ارزانهاي ساخت شوو شوروي تبعیض قائل نشوند، به ویژه که سالح

هم  پهلوي دومشود و سپردن شرط هم الزم نیست. تر هم تحویل داده میاست و سریع

رتبۀ وگوهاي بسیار با مقامات عالیدر گفت 1353در آخرین دیدار از مسکو در آبان 

هاي اقتصادي و صنعتی هاي همکاري بیشتر ایران و شوروي را در بخششوروي، زمینه

اي بر کنندهد. عالوه بر این، نقش ژاندارمی ایران در منطقه نیز تأثیر تعیینفراهم کر

در پی نداشت. اتحاد شوروي همانند گذشته از سیاست عدم را روابط شوروي با ایران 
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کرد و با تسلیح ایران هم دخالت نیروهاي خارجی در حوزة خلیج فارس حمایت می

  ).198: 1393مخالف نبود (منتظري، 

ح نیتی که در روابط دو جانبۀ ایران و اتحاد جماهیر شوروي پدید آمده بود تا سنجو

هایی بین دو کشور مبادله گردید و ها پروتکلش. ادامه یافت. در این سال1355سال 

ها از لحاظ مالی براي ایران سودآور این قبیل همکاريقراردادهایی مهم به امضاء رسید.

اي ها امید داشت که شوروي از سیاست منطقهاین همکاريبا  پهلوي دومبود؛ وانگهی 

ایران پشتیبانی کند و از حمایت عراق بکاهد. پنجمین اجالسیۀ کمیسیون دائمی 

در تهران تشکیل  1352آبان  2مهر الی  28همکاري اقتصادي ایران و شوروي از تاریخ 

فنی و بازرگانی بر  هاي اقتصادي وگردید. طرفین آمادگی خود را براي توسعۀ همکاري

مهر  20نامۀ توسعۀ همکاري اقتصادي و فنی بین اتحاد شوروي و ایران (اساس موافقت

) با رعایت اصل توازن در مبادالت و در جهت منافع مشترك تأیید کردند و اینکه 1351

هاي جدید طی دورة هاي خود مبنی بر همکاري در اجراي طرحبه این منظور، به فعالیت

هاي پس از آن در چارچوب کمیسیون دائمی عمرانی پنجم ایران و نیز طی سالبرنامۀ 

هایی از برنامۀ عمرانی هاي در دست اجراء، طرحادامه خواهند داد. طرفین در بارة طرح

پنجم ایران که براي همکاري در اجراي آنها توافق شده بود و همچنین در بارة دورنماي 

  موافقت کردند: هاي دو کشور به شرح زیرهمکاري

مهر  18الف) گاز: طرفین یادداشت کارشناسان شوروي و ایران مورخ «

مربوط به ترانزیت گاز ایران از خاك اتحاد جماهیر شوروي تا مرز آلمان  1352

هاي برق و خطوط انتقال فدرال را مورد توجه قرار دادند. ب) احداث نیروگاه

مرحلۀ اول نیروگاه حرارتی شهر نیرو: طرفین نسبت به همکاري در احداث 

هزار کیلو وات با نصب دو دستگاه هر یک به  700تا  600اهواز به ظرفیت 

هزار کیلو وات طی برنامه عمرانی پنجم ایران با توجه به  350تا  300ظرفیت 

هزار  1400تا  1200هاي مزبور در مرحلۀ نهایی به ظرفیت اینکه نیروگاه

سازي اراك: بر اساس فق رسیدند. پ) ماشینکیلووات خواهد رسید به توا

جلسه چهارمین اجالسیه کمیسیون دائمی مذاکراتی بین مؤسسات صورت

آهن ایرانی و شوروي در مورد ساختن تجهیزات الزم جهت توسعۀ کارخانۀ ذوب
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ساخته جات ساخت قطعات پیشآریامهر و معادن زغال و تجهیزات و کارخانه

شود، در سازي که با همکاري فنی شوروي در ایران اجرا میبراي طرح کارخانه

سازي اراك به عمل آمده و در این زمینه پروتکلی توسط طرفین به امضا ماشین

همکاري در شناسی: طرفین عالقۀ خود را براي رسیده است. ت) زمین

شناسی و اکتشافات مواد معدنی جامد در ناحیۀ انارك واقع در هاي زمینبررسی

اي: طرفین آمادگی منطقۀ مرکزي ایران تأیید نمودند. ث) تعلیمات فنی و حرفه

اي خود را نسبت به توسعۀ همکاري بین دو کشور در تعلیمات فنی و حرفه

تروشیمی: طرفین از امضا قرارداد مخصوصاً در موارد زیر اعالم داشتند. ج) پ

هزار تن در  60انجام مطالعه فنی و اقتصادي طرح پلی آیزوپرین به ظرفیت 

سال اظهار رضایت نمودند. طرف شوروي موافقت نمود که مطالعات الزم را به 

به شرکت ملی صنایع  1352پایان رسانیده و گزارش مربوط را در دي 

هاي مرزي: ده مشترك از آب رودخانهپتروشیمی تسلیم نماید. چ) استفا

هاي اکتشافی به منظور تهیۀ گزارش ریزي و انجام بررسیتحقیقات و طرح

توجیهی فنی و اقتصادي طرح احداث تأسیسات آبی خداآفرین که قرارداد آن 

اخیراً بین طرفین به امضاء رسید. قرارداد مربوطه به انجام مطالعات مشترك در 

جات سیمان: سسات طرفین امضا شده است. ح) کارخانهرودخانه اترك بین مؤ

طرف شوروي آمادگی خود را براي همکاري با طرف ایرانی در احداث دو 

سازي: کارخانۀ سیمان به طریق خشک یا تر اعالم داشت. خ) کارخانۀ خانه

سازي و همچنین طرفین قراردادهاي مربوط به خرید یازده کارخانۀ خانه

بین  1352و مرداد  1351هاي مهر نها را که بین ماهقراردادهاي متمم آ

هاي مربوط دو کشور به امضا رسیده است مورد توجه قرار داده و تأکید سازمان

کردند که تحویل ماشین آالت و تجهیزت و مواد و مصالح مورد لزوم طبق 

بینی شده به موقع انجام پذیرد. د) کشاورزي: طرفین اظهار رضایت برنامه پیش

دو قرارداد براي اعزام کارشناسان شوروي به  1352ودند که در ماه خرداد نم

هاي الزم در دو مورد بررسی امکان تبدیل اراضی جنگلی منظور انجام بررسی

هاي مربوط دو کشور به امضا رسیده اي شمال ایران به مراتع، بین سازمانجلگه
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هاي شوروي را است. ذ) سیلو و صنعت چاي: طرف شوروي آمادگی سازمان

جات سیلو در ایران اعالم داشت. ر) شیالت: براي همکاري در احداث کارخانه

کارگاه تکثیر ماهی در ایران همکاري  6طرفین موافقت نمودند در احداث 

نمایند. ز) بازرگانی: طرفین توافق نمودند که امکانات خود را نسبت به خرید و 

نامه درازمدت بینی شده در موافقتهاي پیشفروش کاالهایی عالوه بر سهمیه

و خرید و فروش کاال با شرایط اقساطی تا  1349مرداد  8بازرگانی مورخ 

المدت براي خرید میزانی که مقدور باشد و نیز موضوع انعقاد قراردادهاي طویل

هاي طرفین را به طور مثبت تحت بررسی و فروش کاال بین مؤسسات و شرکت

 1352ونقل: طرفین موافقت نمودند که تا اواخر پاییز لمجدد قرار دهند. ژ) حم

واگن و از دي  300تحویل واگن از جلفاي شوروي به جلفاي ایران روزانه تا 

نامه حمل کاال واگن در شبانه روز تأمین شود. موافقت 400تحویل تا  1352

به مرحلۀ اجرا در خواهد آمد و همچنین حمل  1352روي پالت از زمستان 

 20در کنتینرهاي  1352اي بازرگانی شوروي و کاالهاي ترانزیتی از دي کااله

تنی در بنادر شمالی ایران تحویل گرفته خواهد شد. طرفین توصیه نمودند که 

نمایندگان شرکت سهامی معامالت خارجی و اتحادیه کل سایوزونش ترانس تا 

روي با حداقل مالقات و نسبت به تجدید قرارداد ترانزیت ایران و شو 1352دي 

(آرشیو وزارت امور خارجه، سند شماره:  »نرخ کرایه ممکن اقدام نمایند

SH1351.55-K349-P6.2-2-9.(  

هاي فنی و صنعتی و مبادلۀ کاالهاي پررونق بین دو کشور بعد از سال همکاري

هاي انقالبی و ثباتی سیاسی جامعۀ ایران که ناشی از حرکتش. به سبب بی1355

ش. 1357و  1356دم بود، به تدریج کاهش یافت. در واقع در دو سال ضدحکومتی مر

خطّ مشی سیاست رسمی شوروي نسبت به ایران بر اساس اصل صبر و انتظار بود. به 

رفت رغم اینکه ماهیت ضدامپریالیستی اعتراضات مردم کامالً روشن بود و احتمال می

. که دامنۀ تحوالت بسیار ش1357ها از آن حمایت کنند، حتی در تابستان که روس

). 414: 1382کرد (ازغندي، گسترده شد، اتحاد شوروي بسیار محتاطانه برخورد می

تحلیلگران روسی مخالفت مردمی علیه رژیم شاهنشاهی را امري گذرا و موقتی 
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دیدند و از این رو، بهبود مناسبات دانستند و دولت را کامالً مسلط بر اوضاع میمی

کردند. با این نگرش، طبیعی بود که با و کشور را توصیه و تجویز میاقتصادي بین د

وجود اظهارات ضدکمونیستی برخی از سیاستمداران عالیرتبۀ ایرانی به دنبال وقوع 

کودتاي کمونیستی در افغانستان، مقامات شوروي بکوشند دست کم تا زمانی که رفتن 

با رژیم پهلوي حفظ کنند. رادیو شاه کامالً قطعی نشده است، روابط نزدیک خود را 

به نقل از وزیر امور خارجۀ وقت شوروي گفت که حسن  1357خرداد  7مسکو در 

همجواري و همکاري بین ایران و شوروي امري قدیمی است و به زودي قابل گسستن 

ها تا پیش از اطمینان از توان گفت که روس). به طور کلی می39: 1374نیست (هرمن، 

ۀ بختیار و تعیین دولت موقت از سوي امام خمینی، دست از حمایت از شاه سقوط کابین

  برنداشتند. 

  

  نتیجه

هاي بسیار بوده است. روابط ایران و شوروي همواره در طول تاریخ دچار فراز و نشیب

طلبانۀ آن هاي توسعهدر طول این مدت، ایران همواره از بابت این امپراتوري و خواسته

جویانه را نیز دنبال هایی همکاريبه ناچار سیاستا به سبب همسایگی بیمناك بود، ام

در این پژوهش با استفاده از اسناد وزارت امور خارجه که معتبرترین  کرده است.می

ترین منبع براي پژوهش در بارة منبع براي گردآوري اطالعات مهم تاریخی و نیز مطمئن

با اتحاد جماهیر شوروي در دورة پهلوي دوم  نقاط مبهم و مهم تاریخ است، روابط ایران

دهد که ایران در این ش.) بررسی شد. دستاورد نهایی مقاله نشان می1357-1332(

هاي پایانی دوره پهلوي، دستیابی به نوعی اعتماد به نفس کاذب در سالدوره به سبب 

جماهیر شوروي را  الملل، گسترش روابط با اتحادتر به مناسبات نظام بیننگاه عملگرایانه

اي که برخالف مواضع انفعالی ناشی از اتخاذ دید. به گونهدر جهت منافع کشور می

ها در مدار سیاست خارجی آمریکا تالش نمود تا حدي ابتکار عمل را در روابط با سیاست

هاي همسایه شمالی در دست گیرد و در مواردي سطح مناسبات دوستانه در زمینه

  نی با این کشور را ارتقاء بخشد. تجاري، علمی و ف
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  :منابع و مآخذ

  اسناد

  آرشیو اسناد وزارت امور خارجه 

اتحاد جماهیر  پاسخ سفارت کبراي شاهنشاهی ایران به یادداشت وزارت امورخارجه

  شوروي در رابطه با الحاق ایران به پیمان بغداد:

SH1334-K244-P1334.11-13-14
  

  ایران به یادداشت سفارت کبراي اتحاد جماهیر شوروي: پاسخ سفارت کبراي شاهنشاهی

SH1334-K244-P1334.11-3-4

متن مصاحبۀ دکتر اردالن وزیر امور خارجه در رابطه با توسعۀ روابط اقتصادي با اتحاد 

  جماهیر شوروي:

SH1335-K280-P193-37-39
  

  اظهارات سفیر ایران در شوروي راجع به روابط دو کشور: 

SH1337-K252-P5059-14-15
  

در رابطه با همکاري اقتصادي، فنی و فرهنگی بین ایران  "سوتسکایا راسیا"متن روزنامه 

  و اتحاد جماهیر شوروي:

SH1341.45-K297-P5704-15
  

نامۀ محرمانۀ سفیرکبیر آدمیت در رابطه با مذاکرات عالیخانی وزیر اقتصاد با پاتولیچف 

جماهیر شوروي براي هیراد رئیس دفتر مخصوص وزیر تجارت خارجی اتحاد 

  شاهنشاهی:

SH1341.45-K297-P5704-15
نامۀ وزارت امور خارجه ایران به سفارت اتحاد جماهیر شوروي در رابطه با افزایش چند 

  راه ترانزیتی:

SH1341.45-K301-P5763-11
جماهیر شوروي قرارداد بین شرکت سهامی معامالت خارجی ایران و اتحادیه کل اتحاد 

  :"سایوزونش ترانس"

SH1341.45-K301-P5765-71
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نامۀ احمد میرفندرسکی سفیرکبیر ایران در اتحاد جماهیر شوروي به وزارت امور 

خارجه ایران در رابطه با مذاکرات و توافقات هیأت ایرانی در اتحاد جماهیر 

  شوروي: 

SH1341.45-K301-P5767-119-121
نامه در بارة تحویل گاز طبیعی از ایران به اتحاد تصویب موافقتهاي مربوط به یادداشت

  جماهیر شوروي و ماشین آالت و تجهیزات از اتحاد جماهیر شوروي به ایران:

SH1341.45-K301-P5767-83
  آهن بین ایران و اتحاد جماهیر شوروي:قرارداد ساختمان کارخانۀ ذوب

SH1341.45-K301-P5767-98-99
  المدت مبادلۀ کاال بین ایران و اتحاد جماهیر شوروي:ویلنامۀ طموافقت

SH1346.50-K329-P6050-41-42
هاي فنی ایران و کپی بخش فارسی رادیو مسکو در رابطه با روابط اقتصادي و همکاري

  اتحاد جماهیر شوروي:

SH1346.50-K328-P6038-147-148
دي ایران و اتحاد جماهیر دستورجلسۀ سومین اجالسیۀ کمیسیون دائمی همکاري اقتصا

  شوروي:

SH1346.50-K328-P6038-128-140
تلگراف محمدرضا پهلوي به دولت و ملت شوروي به مناسبت امضاي عهدنامۀ مودت بین 

  دولت ایران و اتحاد جماهیر شوروي:

SH1346.50-K329-P6050-10-11
  ش.:1350- 1355برنامۀ روابط فرهنگی بین دولت ایران و اتحاد جماهیر شوروي 

SH1346.50-K327-P6036-115
  هاي علمی و فنی ایران و اتحاد جماهیر شوروي:همکاري

SH1346.50-K327-P6036-30-33
  روابط ایران با اتحاد جماهیر شوروي:

SH1351.55-K347-P4.18-16-17
  نامۀ توسعۀ اقتصادي و همکاري فنی ایران و اتحاد جماهیر شوروي:موافقت

SH1351.55-K333-P60.74.-1-92
  جلسۀ پنجمین اجالسیۀ کمیسیون دائمی همکاري اقتصادي شوروي و ایران:صورت

SH1351.55-K349-P6.2-2-9
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  هاکتاب

  فارسی:

مجموعه مقاالت همایش ، در کتاب: "سند و تحلیل"، 1381زاده، حسن، ابراهیم

تاریخی وزارت ، تهران: مرکز بررسی اسناد 3، جلد نگاري معاصراسناد و تاریخ

  اطالعات.

، ترجمه: الهه کوالیی، "هاي روابط ایران و شوروياسطوره"، 1374اتکین، موریل، 

  .159-182، تابستان، صص 7فصلنامه راهبرد، شماره 

، )1320-1357تاریخ تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران (، 1382رضا، ازغندي، علی

  تهران: سمت.

، تهران: صداي ابط خارجی ایران در دوران پهلويتاریخ رو، 1381رضا، امینی، علی

  معاصر.

، تهران: تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران در دوران پهلوي، 1381، _________

  صداي معاصر.

بنا، مشهد: ، ترجمه: مریم کریمراهنماي جامع تحقیق و ارزیابی، 1374ایزاك، استفان، 

  آستان قدس.

، ترجمه: محمدجواد رنجکش المللم روابط بینفه، 1391براون، کریس و کرستن اینلی 

  و فاطمه صلواتی طرقی، مشهد: مرندیز.

: روایتی جدید از 1341تا  1320روابط خارجی ایران از ، 1394بلیک، کریستین، 

آبادي و حوریه دهقان، ، ترجمه: علی باقري دولترویارویی آمریکا و شوروي در ایران

  تهران: مخاطب.

، ناشر: مرکز پژوهش و نشر فرهنگ به سوي تمدن بزرگ، 1355پهلوي، محمدرضا، 

  سیاسی دوران پهلوي.

  ، ترجمه: حسین ابوترابیان، ناشر: مترجم.پاسخ به تاریخ، 1371، __________

ها و الملل (نظریهدرآمدي بر روابط بین، 1394جکسون، رابرت و گئورگ سورنسون، 

زاده و حسن سعیدکالهی، تهران: تقی، ترجمه: مهدي ذاکریان، احمد ها)رهیافت

  میزان.
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هاي میرزا حسین خان سپهساالر در پرتو بازخوانی نامه"، 1392خلیلی، محسن، 

، 1، فصلنامه سندپژوهی بهارستان، شماره "گانه از سیاست خارجیهاي هفتچشمداشت

  .49- 75بهار، صص 

خارجی یا سیاست مناسبات فرامرزي روزگار قاجاریه؛ روابط "، 1390، _________

  .79-101، پاییز، صص 48، تاریخ روابط خارجی، شماره "خارجی؟

، گیري در سیاست خارجیتجزیه و تحلیل تصمیم، 1375خوشوقت، محمدحسین، 

  تهران: وزارت امور خارجه.

تهران:  )1الملل (اصول و مبانی روابط بین، 1394د جالل، دهقانی فیروزآبادي، سی ،

  سمت.

الملل، ترجمه: جمشید زنگنه، ، شناخت اصول روابط بین1380فیلیپ آلن، رینولدز، 

  تهران: وزارت امور خارجه.

  ، تهران: ایراس.روابط ایران و روسیه، 1387سنایی، مهدي و جهانگیر کرمی، 

گرا، تفسیري و ، پژوهش در علوم سیاسی (رویکردهاي اثبات1386سید امامی، کاووس، 

  گاه امام صادق (ع).انتقادي)، تهران: دانش

، مجله "پیمان بغداد و تأثیر آن بر روابط ایران و شوروي"، 1385طاهراحمدي، محمود، 

  .36-47، بهار، صص 61گنجینه اسناد، شماره 

-1345تاریخ روابط ایران و اتحاد جماهیر شوروي ، 1393، _____________

  .مور خارجهوزارت ا المللیهاي بین، تهران: مرکز آموزش و پژوهش1325

، "بررسی روابط ایران و شوروي در دورة حاکمیت کمونیسم"، 1378عطارزاده، مجتبی، 

  .155-195، پاییز، صص 27فصلنامه مطالعات آسیاي مرکزي و قفقاز، شماره 

 1500، مقاومت شکننده: تاریخ تحوالت اجتماعی ایران از سال 1377فوران، جان، 

انقالب، ترجمه: احمد تدین، تهران: خدمات فرهنگی شمسی تا  879میالدي مطابق با 

  رسا.

، تهران: انجمن آثار اي بر شناخت اسناد تاریخیمقدمه، 1350مقامی، جهانگیر، قائم

  ملی.

  ، تهران: سمت.المللاصول سیاست خارجی و سیاست بین، 1370قوام، عبدالعلی، 
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اکبر مهدیان، تهران: علی ، ترجمه:مفهوم کلی تاریخ)، 1385کالینگوود، رابین جورج، 

  اختران.

، نه شرقی نه غربی: روابط خارجی ایران با آمریکا و اتحاد شوروي، 1379کدي، نیکی، 

  ترجمه: ابراهیم متقی و الهه کوالیی، تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی.

، هاي تحقیق در علوم سیاسی: تحلیل تجربیروش، 1377مانهایم، یارول و ریچارد ریچ، 

  رجمه: لیال سازگار، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.ت

گیري مروري بر سیاست خارجی ایران دوران پهلوي یا تصمیم، 1377محمدي، منوچهر، 

  میزان. و ، تهران: دادگستردر نظام تحت سلطه

بررسی روابط ایران و اتحاد جماهیر شوروي در دورة "، 1393منتظري، حمیدرضا، 

، فصلنامه تاریخ روابط خارجی، شماره "تعامل یا تقابل ش.)،1320-1357پهلوي دوم (

  .171- 205، بهار و تابستان، صص 59-58

هاي اتحاد جماهیر شوروي نقش ایران در ادراکات و سیاست"، 1374هرمن، ریچارد، 

-100اقتصادي، شماره -، ترجمه: الهه کوالیی، فصلنامه اطالعات سیاسی"1946- 1988

  .39-47، آذر و دي، صص 99

، "ارزیابی سیاست خارجی ایران در دوره پهلوي دوم"، 1380مهدوي، عبدالرضا، هوشنگ

  .323- 330، زمستان، صص 16دانشگاه باقرالعلوم(ع)، شماره مجله علوم سیاسی

تاریخ روابط خارجی ایران: از ابتداي دوران صفویه تا ، 1375، _______________

  تهران: امیرکبیر.، )1945- 1500پایان جنگ جهانی دوم (

-1357سیاست خارجی ایران در دوران پهلوي ، 1373، _______________

    ، تهران: البرز.1300
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