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 چکیده

 بحران چون ایران، تاریخی، سیاسی و اقتصادی در رخداد و بحران دو فرآیندھای دنبال بھ پژوھش این در
سؤال اصلی این است کھ چگونھ این دو بحران حل شد، آیا . باشیممی )1973-4( انرژی بحران و )1945( آذربایجان

و یا با در ) محمدرضاشاه گریسیاستمداری قوام السلطنھ و سلطھ(سیاست داخلی و خارجی و مقابلھ دولت مرکزی 
 این دو بحران مؤثر واقع شدند؟ درنظر گرفتن وابستگی ایران، فقط عملکرد قدرتھای خارجی در حل و فصل این 

نتایج مقالھ در مورد بحران آذربایجان نشان داد کھ نباید . است شده استفاده فوران جان جھانی نظام نظریھ از پژوھش
 و ھاانگلیسی شدن داستان ھم با نیز المللیبین سطح السلطنھ غافل شد اما درقوام زیرکانھ و جانبھھمھ از اقدامات
 از جھان مطبوعات و عمومی افکار آگاھی انزواگرایانھ، سیاست از آمریکا کامل خروج عالوه بھ ھا،آمریکایی
 غیر و پرھزینھ شوروی برای را آذربایجان بحران ادامھ متحد، ملل سازمان امنیت شورای در مطروحھ مباحث
از سیاست داخلی و خارجی ایران جھانی بسیار تأثیرگذارتر  نظام زاویھ از بحران این شدن حل ساخت، پس عقالنی

در مورد بحران نفتی ھم کھ باعث تغییراتی در نظام جھانی شد آمریکا نقش مؤثری در ایجاد و حتی پایان . بوده است
 یا درستي بررسي و پژوھش ھايپرسش بھ پاسخ روپیش پژوھش از ھدف. دادن بھ این بحران ایفا کرده است

 .است اسنادی و ايكتابخانھ منابع از استفاده با و تحلیلي - توصیفي يشیوه بھ فرضیھ نادرستي

 ھای خارجیآذربایجان، بحران نفتی، وابستگی، سیاست داخلی، قدرت بحران :واژگان کلیدی
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 مقدمھ 

 خاطر بھ دوم پھلوی زمان در توسعھ، حال در کشورھای سایر مانند ایران، جامعھ
 نیروھای نامناسب عملکرد سبب بھ ھمچنین و یمعنو و مادی ساختارھای بین ناھماھنگی
 قدرت تضعیف دیگر سوی از. است بوده مداومی سیاسی بحرانھای درگیر داخلی،
 جانبھ ھمھ حضور ھایزمینھ مستمر، سیاسی ثباتیبی از ناشی مرکزی، حکومت
 تمام بیگانگان نفوذ کوتاه زمانی مدت در کھطوری بھ نمود، فراھم را برتر ھایقدرت
 در ایران اقتصاد ادغام موجب و دربرگرفت را جامعھ فرھنگی و سیاسی ھایرصھع

 عوامل 1320 شھریور وقایع از ازطرفی پس ).374: 1372 کاتوزیان،(شد  جھانی بازار

 کھ گردید کشور مختلف مناطق در ھاییبحران موجب المللیبین عوامل تاثیر تحت داخلی
 خواستار و طلبیده چالش بھ را مرکزی دولت زلمتزل حاکمیت و قدرت آنھا از تعدادی
 در کھ ھاییبحران ترینمھم از یکی میان این در. شدند خودمختار ھایحکومت ایجاد

 نقش خوردمی چشم بھ بیش و کم کھ اینکتھ. بود آذربایجان بحران پیوست وقوع بھ کشور
 بر انی دوم عالوهدوره جنگ جھ در. است مذکور این بحران پیشبرد و ایجاد در شوروی

 نیروھای حضور با نیز بود، شوروی ایران در خارجی بازیگر ترینبرجستھ بریتانیا اینکھ
 .درآید انزوا حالت از تدریج بھ کرد سعی نیز ھمچنین آمریکا .داشت را خود نفوذ اشغالگر

 جنگ از بعد آمده پیش ھایجنبش بر کھ آمد بوجود قطب سھ این بین رقابتی حال این در
 این داخل بھ را خود نیروھای دموکرات، شوروی فرقھ قضیھ در .گذاشت تاثیر دوم جھانی

 ظلم چون، المللیبین و ملی محلی، سطح در مناسب شرایط و ھازمینھ وجود .آورد منطقھ
 از بعد ھایدولت ناتوانی و دوامی کم ثباتی،بی فرھنگی، و اقتصادی سیاسی، ستم و

 بھ المللیبین موازنھ تغییر نیز و چپ نیروھای از سیاسی جامعھ بالاق و 1320 شھریور

 آذربایجان در مرکز از گریز تحرکات اوج و نضج موجبات شوروی، جماھیر اتحاد نفع
 ).94: 1386 مقصودی،( شد

 ھر اجتماعي -سیاسي  تحوالت نیز و آن در قدرت جابجایي و الملليبین نظام تحوالت
 داده قرار ھاي جھانيقدرت با ناسازگار یا سازگار تعامل در را نایرا کشور نحوي بھ یک
 تأثیرگذاري متغیر عنوان بھ نفت الملل،بین نظام با ایران تعامل در دیگر ازطرف. است

 سرد، جنگ دوران در گردید، باعث وضعیت این از ایران برخورداري. است کرده عمل
 را ایران تعامل تأثیرگذار متغیري عنوان ھب نیز نفت ایران، جغرافیایي موقعیت بر عالوه
 وظیفھ نیکسون پایھ دو یا و ستوني دو تئوري با کھ ايگونھ بھ شد، باعث المللبین نظام با

 با ھمراه کارکرد این. گردد دارعھده را جھان انرژي منبع مھمترین از حراست و حفاظت
جاد بحران انرژی در نظام و ای میالدي، ھفتاد دھھ در ایران نفتي درآمدھاي افزایش
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 افزایش ھمچنین .آورد دنبال بھ را پھلوي محمدرضا رژیم میلیتاریستي جھانی، سیاست
 تأمین تسلیحات خرید بھ عربی کشورھای و ایران ارزی نیاز از ناشی ظاھراً  نفت قیمت
 در نفتی بزرگ ھایشرکت ھایگذاریسرمایھ افزایش واقع در ولی بود صنعتی ھایطرح
 این سنگین بسیار ھایھزینھ و ایھستھ و خورشیدی انرژی جملھ از انرژی منابع رسای

 و اعراب جنگ چھارمین شروع. کرد توجیھ بیشتر را نفت قیمت افزایش ھاگذاریسرمایھ
 شرکتھای توسط ایشده تنظیم پیش از سناریوی واقع در کھ 1352 مھر 14 در اسرائیل
 گروه دو ھر برای سیاسی و اقتصادی عمیق ھاییدگرگون موجب مجموع در بود؛ نفتی

 کننده تعیین پیامدھای و شد صنعتی کننده مصرف و توسعھ حال در کننده تولید کشورھای
 نفت قیمت افزایش از را استفاده بیشترین ظاھراً . داشت بر در المللیبین جامعھ برای

  ).315: 1384 ازغندی،( بردمی ایران جملھ از نفت کننده تولید کشورھای

 در الملليبین صحنھ اصلي بازیگران و جھاني رویدادھاي با ایران تحوالت پیوستگي
 و دقیق شناخت آن، گرفتن نادیده و توجھيبي کھ است گسترده قدري بھ معاصر، تاریخ
. سازدمي غیرممکن را اجتماعي و اقتصادي و سیاسي گوناگون اتفاقات از صحیح درک

 انرژی بحران و آذربایجان بحران حل نبال این ھستیم کھ برایپس در این پژوھش بھ د
 بحران و آذربایجان بحران جملھ از رویدادھایي لذا کردند؟ چھ آن حامیان و وقت دولت
 مورد ایران خارجي سیاست ھايگرایش و الملليبین ھايسیاست از جدا تواننمي را نفتی
 ایران داخلي رویدادھاي است شده سعي مقالھ این در رو، این از. داد قرار تحلیل و تجزیھ
 الملليبین متغیرھاي با پیوند در ھستند متصل و مرتبط ھم بھ زنجیر ھايحلقھ مثابھ بھ کھ
 استفاده تحلیلی - توصیفی روش از مقالھ این در .گردد تبیین ایران وقایع بر تاثیرگذار و

 سپس و استخراج اسنادی و شتارینو منابع از الزم ھایداده ابتدا کھ صورت بدین شده،
 .است گرفتھ قرار تبیین مورد

 

  فوران جان جھانی تئوری نظام: نظری چارچوب -1

 او نظر بھ. شد ارایھ »والرشتاین امانوئل« سوي از بار اولین جھاني نظام ينظریھ

 ید،تول وجھ این در. شودمي ایجاد عمده داريسرمایھ تولید وجھ طریق از جھاني نوین نظام

 و دارياجاره محصول، تقسیم بدھي، از ناشي بندگي: قبیل از( كار كنترل گوناگون وجوه
 بخش سھ از داريسرمایھ جھاني نظام نظریھ این اساس بر. شودمي یافت) كارمزدبگیري

 بزرگترین كھ قدرتمند ھايدولت شامل: مركزي يھستھ. 1: شودمي تشكیل پیوستھ ھم بھ
 ايحاشیھ يمنطقھ -2. دھندمي اختصاص خود بھ را الملليبین ادياقتص مازاد از سھم

: ايحاشیھنیمھ يمنطقھ -3.گیرندمي قرار استثمار مورد شدتبھ كھ ضعیف ھايدولت شامل
 خود، اما شوند،مي استثمار قوي ھايدولت سوي از كھ ھادولت از ھایيالیھ شامل

 كھ كشورھایي). 129: 1377 والرشتاین،( نندكمي استثمار را ايحاشیھ مناطق كشورھاي
 وجود چیزي چنین امروزه البتھ كھ ـ باشند داشتھ قرار گانھسھ مناطق این از خارج در

 میالدي شانزدھم قرن در ایران كھ آنجا از. گیرندمي قرار خارجي يعرصھ در ـ ندارد

 عبارت بھ داشت؛ رارق خارجي يعرصھ در نبود، اروپا جھاني اقتصاد ناپذیرجدایي جزو
 قرن اواخر از ایران. شدمي محسوب خارجي يعرصھ ایران اقتصاد براي اروپا دیگر
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 و ايحاشیھ مناطق میان عمده طوربھ و رفتھ بیرون خارجي يعرصھ از ھجدھم
 ).90:1383 اشرف،( است بوده جایيجابھ حال در ايحاشیھنیمھ

 پارادایم. كرد ردیابي وابستگي تئوري در توانمي را جھاني نظام رھیافت ھايریشھ

 جھاني اقتصاد نظام منظر از اجتماعي ھايجنبش بررسي بھ نظر کھ این از جھاني نظام
 بررسي سطح این را در ھاجنبش پیامدھاي ھم و ھازمینھ ھم و پردازدمي داريسرمایھ
 ھايجنبش پیدایش ریشھ رھیافت این در. است متفاوت دیگر ھايرھیافت با ھمھ ،کندمي

 کھ است این بر فرض و شودمي وجوجست جھاني داريسرمایھ درپویایي اجتماعي
 نظام ضد اجتماعي ھايجنبش گیريشکل بھ تواندمي آن، مختلف ابعاد در ،نظام تحوالت
 کھ این رغم بھ. کنند کمک نظام کل ساختن دگرگون بھ توانندمي ھاجنبش این و شود منجر

 ارتباط نظر از ویژه بھ اجتماعي ھايجنبش مورد در را نکاتي تواندمي جھاني نظام نظریھ
 آنھا ظھور زمینھ از تبییني ارائھ در ،سازد روشن آنھا سرشت یا جھاني سطح در آنھا میان
 تواندمي جھاني نظام کھ است درست. بماند خود کالن بسیار تحلیل سطح در تواندنمي
اما  ،کند تبیین ،دارند نقش ھاجنبش تکوین در کھ ،را جوامع دروني تحوالت از برخي
 از ايکننده قانع توضیح بھ توان نمي محلي و ملي سطح متغیرھاي این بھ توجھ بدون
 دیگر سطوح بھ مکتب این پدیدآورندگان خود نیز عمالً  و یافت دست اجتماعي ھايجنبش
 ).279-280: 1382 مشیرزاده،( اندکرده توجھ تحلیل

 محصول مثابھ بھ سوم جھان اجتماعی ساختار درک براساس را خود مدل ورانجان ف
 نظریة طبق بر وی، .کندمی گذاریپایھ خارجی و داخلی ھایمکانیسم عملکرد از ایپیچیده

 و سیاسی و اقتصادی - ایخارجی فشارھای موجد جھانی نظام است معتقد والراشتاین،
 سوم جھان بر مرکز قدرتمند و داریسرمایھ کزمر کشورھای جانب از کھ است -نظامی 

 جھان جوامع موجود پیش از اجتماعی ساختارھای با فشارھا این. شودمی وارد) پیرامون(

 جدید ھایشیوه از جدیدی ترکیب پیدایش بھ زمان گذشت با و شوندمی مواجھ سومی
 مشکالت وجود رتصو در فوران، نظر بھ. انجامدمی داریسرمایھ ماقبل و داریسرمایھ

 در مخالفت سیاسی فرھنگ چند یا یک شدن پرداختھ و ساختھ و ھانابرابری و ساختاری
 انقالبی وضعیت یک پیدایش بھ است ممکن شود، حادث بحرانی چھ چنان آنھا، بھ پاسخ

 یکی: دھند روی ھمزمان طور بھ باید کھ دارد کننده تعیین بعد دو بحرانی چنین. بیانجامد

 وخامت یا و جھانی اقتصاد زوال. جھانی نظام در گشایش دیگری و داخلی، صاداقت زوال
 سطح مطلق افول صورت بھ تواندمی سوم جھان جوامع در اقتصادی شرایط ملموس
 با رابطھ در فوران. کند بروز پیشرفت از ایدوره از پس نسبی رکود یک یا و زندگی
 کشورھای در کھ دھدمی توضیح جھانی فضای شدن باز یعنی دوم بحران ماھیت و ویژگی
 و سیاسی و اقتصادی فشارھای تحت مرکز کشورھای جانب از معموالً  کھ سوم جھان
 اقتصادی ورشکستی چون دیگری فشارھای شکل بھ معموالً  پدیده این دارند، قرار نظامی

). 72: 1383 دیگران، و کتابی(شد  نخواھد ظاھر کند،می صدق جنگ در شکست یا و

 بیرونی ھایکنترل تخفیف جز چیزی گشایش این کھ است گفتھ گوندرفرانک کھ نانھمچ
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  :کندمی مطرح سناریو چندین فرانک. نیست

 زمانی -2. ھستند داخلی مشکالت یا جنگ درگیر خود عمده ھایقدرت کھ زمانی -١

 نیزما -3 یا و است شده ایجاد توازنی ھستند یکدیگر دشمن کھ ایعمده ھایقدرت بین کھ

 نویسد،می گلدستون. شوندمی مندبھره خارجی ھایاز کمک دولت از بیش شورشیان کھ
 جھان کشور یک در اصالحات دادن انجام بر متحده، ایالت مثل مرکزی، قدرت یک وقتی
 حاکم اگر: داشت خواھد پی در را متناقض الزامات از ایمجموعھ ورزدمی اصرار سومی

 و است کرده سست را خویش حکومت ھایپایھ کند، بتصوی را بخش آزادی اصالحات
 است ضروری حکومتش حفظ برای کھ را) آمریکا( بزرگ قدرت آن کمک نکند چنین اگر

	).73 ھمان،(دھد می دست از
 معتقد وی. گیردمی شکل او تحوالت تاریخ الگوی امتداد در فوران تلفیقی رھیافت

 روی دگرگونی انفجارآمیز فرایندھای بھ توسعھ شناسیجامعھ منظر از وقتی است
 دو رفت کار بھ بلندمدت فرایندھای تحلیل در کھ ھایینظریھ و مفاھیم بر عالوه آوریم،می

 یک. گیرد قرار توجھ مورد باید نیز را مخالف ھایفرھنگ و دولت یعنی، دیگر؛ مفھوم
 این از یک ھیچ کھ بود ضروری شرایط از خاصی مجموعھ یعنی مقطعی، انقالبی الگوی
 انقالب پیروزی بھ آنھا مجموعة اما شود انقالب موجب توانستنمی تنھایی بھ شرایط
 ھایکننده تعیین و بودند فرھنگی و سیاسی اقتصادی، عوامل این گردید، منجر اجتماعی
 در انقالب تحقق برای است معتقد فوران). 537: 1377 فوران،( داشتند خارجی و داخلی

 و ساختھ و ساختاری مشکالت و ھانابرابری وجود بر عالوه وم،س جھان کشورھای
 دو بحران یک وجود آنھا، بھ پاسخ در مقاومت سیاسی فرھنگ چند یا یک شدن پرداختھ
 در گشایش« وی چھ آن آمدن پدید ھمزمان و داخلی اقتصاد زوال. است ضروری جانبھ

 زمینھ ایران، با معاملھ در ھان،ج کلیدی قدرت عملی بی« واقع در. خواندمی »جھانی نظام
 بھ امر ھمین و نمود ھموار نیروھا داخلی موازنھ کمال و تمام درآمدن نمایش بھ برای را

 عمل انقالب پیروزی سود بھ مقطع آن در] جھانی نظام... [گردید منجر انقالب موفقیت
 ایران در تعرضی و آمیز تجاوز مداخلھ بھ نظام این محوری قدرت کھ معنا بدین کرد؛

 ).583ھمان، (»نشد انقالب پیروزی مانع و نورزید مبادرت

 آن از کھ کنیممی فرض ترینگسترده را جھانی پیدایش حال در نظام ایران، مورد در
 واکنش شانزدھم قرن از ایرانی جامعة و اقتصاد دولت، و اندگرفتھ نشأت خارجی نیروھای
 توسعھ فزایندھای ترسیم پژوھش، این در. اندهداد نشان نیروھا این برابر در ایفزاینده
 ایحاشیھ کشور منزلھ بھ ھمچنین جھانی، نظام در کیفی و کمی ادغام زمینھ در ایران
 و ایحاشیھ فاصل حد در اشنوسانی موقعیت بھ توجھ با سرانجام و خام مواد کننده عرضھ
 و سیاسی روابط سیبرر مستلزم ایران جھانی جایگاه درک .باشدمی ایحاشیھ نیمھ

 متحد ایاالت و روسیھ انگلستان، یعنی محوری قدرتھای ترینکلیدی با ویژه بھ آن اقتصادی
 و جھانی اقتصاد حاشیھ از ایران شدن دور مسئلھ ترینجالب نظری بعد از. باشدمی آمریکا
 واندتمي جھاني نظام نظریھ کھ این رغم بھ .باشدمی فوران نظر از شدن ایحاشیھ نیمھ

 سطح در آنھا میان ارتباط نظر از ویژه بحران آذربایجان و انرژی، بھ مورد در را نکاتي
 سطح در تواندنمي آنھا ظھور زمینھ از تبییني ارائھ در ،سازد روشن آنھا سرشت یا جھاني
 از تحوالت برخي تواندمي جھاني نظام کھ است درست. بماند خود کالن بسیار تحلیل
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 این بھ توجھ بدون اما ،کند تبیین ،دارند بحرانھا نقش درتکوین کھ ا،ر جوامع دروني
از بحرانھای اجتماعی،  ايکننده قانع توضیح بھ تواننمي محلي، و ملي سطح متغیرھاي

 بھ) جھاني نظام( مکتب این پدیدآورندگان خود نیز عمالً  و یافت دست سیاسی و اقتصادی
 .اندکرده توجھ تحلیل دیگر سطوح

 

 خارجیان حضور و وابستگی جدید موقعت و شروع -2

 اصطالح کشورھا، سایر با المللبین روابط عرصھ در ایران، روابط مطالعھ برای
 باشد، بیشتر متقابل وابستگی سطح ھراندازه. دارد کاربرد بیشتر متقابل کنش یا کنش

 کشورھا، قداماتا پاسخ و تقاضا تنھا نھ متقابل کنش: است بیشتر نیز متقابل کنش میزان
 مرزھای ورای روابط ھمچنین بلکھ غیردولتی، اقدامات سایر و المللیبین ھایسازمان
 نیز را فرھنگی تھاجم و گسترش و تکنولوژی انتقال گذاری، سرمایھ تجارت، مانند ملی،
 ).14: 1384 ازغندی،( گیردبرمی در

 ھایجنگ. بود جھان ایکشورھ ترینماندهعقب از یکی ایران نوزدھم، سدة آغاز در

 اتفاق تحوالت. گردید ایران با اروپایان مجدد تماس موجب زمانی مقطع این در ناپلئونی
 نیروھای از زیادی حد تا ایران مردم زندگی کھ شودمی منتھی جایی بھ دوره این در افتاده
 در ایران اقتصادی تحوالت روند. باشد "وابستگی" ھمان کھ پذیردمی تاثیر ایران از خارج
 معادالت در ایحاشیھ نقش یک ایفای و وابستگی سمت بھ را کشور نوزدھم، سده
 ھر کاالھا خرده و نشینی کوچ دھقانی، تولید وجوه قاجاریھ زمان در. داد سوق المللیبین

 و خارجی سلطھ. شد واقع توسعھ درونی منطق و غرب نفوذ و تأثیر الشعاع تحت سھ
 گیریشکل فرایند این بھ ھم جھانی نظام کھ شد باعث روسیھ در کارگر طبقة گیریشکل
 بریتانیا جھانی، قدرت دو بھ را قاجار اجتماعی صورتبندی و نھاد تأثیر وابستگی و طبقاتی

 چارچوب در و شد، مسلط ایران بر و گرفت پیشی انگلستان اما کرد، وابستھ روسیھ و
ً  خارجی عرصة ن دوره ازدر ای ایران. گرفت صورت محدودی توسعة وابستگی  عمدتا

 اقتصاد در ایحاشیھ نقش ایفای قبول بھ و رفتھ بیرون جھانی اقتصاد مدار از بیرون
 و آن مانند و خشکبار تریاک، پنبھ، ابریشم، خام مواد کننده عرضھ داری،سرمایھ جھانی
 مصرف ظورمن بھ صنعتی شدة ساختھ اقالم کننده وارد و قالی نظیر سنتی شده ساختھ اقالم
 بر متفاوتی اثرات کشور داخل در امر این. است داده در تن چای و قند شکر، پارچھ،
 آستانھ اما در .)23: 1367 حائری،(است  داشتھ اجتماعی ھایطبقھ و مختلف ھایگروه

 بریتانیا مستحکم موقعیت آن، از پس و ایران در روسیھ بالمنازعھ سلطھ اول جھانی جنگ
ً  عثمانی امپراتوری. است بوده خارجی تجارت در  این سھم ولی داشت را سوم مقام تقریبا

 بیشتری واردات آلمان. رسیدنمی ھم بریتانیا چھارم یک بھ ایران خارجی تجارت در کشور
 خرید در بخصوص آلمان. بود کمتر ھم عثمانی صادرات از ایران بھ صادراتش اما داشت

 راه احداث بھ و کرد دایر ایران در جدید ھایکارخانھ رشتھ یک و بود فعال ایران فرش
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 فرھنگی نفوذ از فرانسھ. بود بستھ امید نیز ایران تا آن ادامة و بغداد -برلین  آھن
 بود مدارسی و مذھبی مبلغ ھایھیئت نفوذ، این عامل. بود برخوردار ایران در ایگسترده

  ).178: 1377فوران، ( بود کرده دایر ایران در کھ

 و)  ارضی اصالحات(  1341 تا 1320 از قسمت دو بھ توانمی را دوم پھلوی دوران
 وضعیت شاھد کماکان اول سال بیست در. کرد تقسیم اسالمی انقالب 1357 تا 1341 از

 ترینعمده دوران در این کھ ایگونھبھ باشیممی کمتری شدت بھ البتھ رضاشاه دوران
 سرکوب، ماشین دولتی، اقتصاد و نفتی ایآمدھ در از عبارتند دیکتاتوری نھادھای
 بوجود چندانی تفاوت مردم با دولت تعامل نوع در لذا. بود حزبی نظام و ساالریدیوان

 و تغییر سالھ بیست دوران در این و صنعت نفت در زمینھ اقتصادی بعد در اما. آیدنمی
 مصدق دوران دیمیال1950 حدود از را ایران صنایع رویش سویی از داد، روی تحوالتی

 بورژوازی خارجی سرمایھ درگذشتھ کھ امری نمایندمی ارزیابی دولت دخالت نتیجھ در
 نفت بخش در نمایند صنعتی را کشور کھ بودند خواستھ نھ یا نتوانستھ ھیچکدام ایران بومی
 تشکیالت بخش بھ و گرفت را سابق نفت کمپانی جای بعد بھ 1954 از نفتی کنسرسیوم نیز
 در دست طریق از تولید در کوچکی سھم ایران نفت ملی شرکت یعنی ایران ولتد نفتی
 بود پائین 1972 سال از قبل تا نفت قیمت. شد اعطا صنعتی غیر عملیات اصطالحبھ گرفتن

 و ھاوام بھ مرداد 28 کودتای از پس ایران دولت بودجھ فراوان وابستگی بھ توجھ با و
 ایران بودجھ در ھاپرداخت تراز کسری بحران شمسی سی دھھ اواخر در نفتی درآمدھای

 سوی از آوردن وارد و فشار شدن وارد جھت مناسب فضای دادن بھ امر این و آمد پدید
 . )57: 1380طباطبایی، (شد  منجر ملی جبھھ بخصوص و شاه رژیم مخالف نیروھای

 سرمایھ گسترش و انباشت كھ است وابستھ ھنگامي نظامی اقتصادي، نظر درکل از
 این در كھ است حالي در این. بیابد نظام درون در را خود براي الزم پویایي عنصر نتواند

 كنندمي كنترل صنعتي يپیشرفتھ كشورھاي را مالي و تكنولوژي اصلي كلیدھاي كشورھا

 شكل خود نظر مورد ھايصورت بھ را ايحاشیھ مناطق شدن صنعتي امتیاز این با و
 . دھندمي

 

 آذربایجان رانبح -3

 در ١٣٢۴ شھریور ١٢ در کھ است سیاسی حزبی نام آذربایجان دموکرات فرقھ
 تبریز در شوروی اتحاد مرکزی کمیتھ سیاسی دفتر محرمانھ فرمان از پس ماه سھ تبریز،
 فارسی و ترکی زبانھای بھ ایماده ١٢ ایبیانیھ انتشار با حزب این. نمود موجودیت اعالم

. شد تشکیل دیگر آذربایجانی سیاسی فعال چندین ھمراھی و ورییشھپ جعفر رھبری بھ
 زبان کنار در مدارس در ترکی زبان تدریس اداری، لحاظ از محلی ترگسترده اختیارات
 توضیح در کھ بود ھاییخواستھ ترینمھم جملھ از اقتصادی و ارضی اصالحات و فارسی
 نابودی و تأسیس ماجرای. بود شده نعنوا سیاسی جدید تشکل این ھایخواستھ و اھداف

 جنگ سرآغازھای از یکی کھ ایران بحران بھ فرقھ توسط آذربایجان خودمختار حکومت
 کمونیست حزب سیاسی دفتر تصمیم اساس بر فرقھ این تاسیس. است معروف بود سرد
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: 1382ای، مراغھ مرادی(داشت  قرار شوروی حمایت مورد فرقھ و شد انجام شوروی

 ھاآذری. نبود شوروی فشارھای مخلوق فقط آذربایجان جنبش کھ بماند خاطر در ایدب .)54
 در شده اعمال متمرکزسازی روند بھ حدی تا شوروی، حمایت از برخورداری وجود با

 واکنش استان این حق در مرکزی دولت تبعیض و فساد کفایتی،بی بھ و رضاشاه دوره
 مخالفت عشایرزدایی برای دولت تالشھای با یزھا،چ دیگر بین در کردھا، دادند؛می نشان
ً . کردندمی  ھایگروه درون ھویت برای ایدغدغھ کردھا ھم و ھاآذری برای ھم نتیجتا

 لو، شاه جھان(داشت  وجود ١٩۴١ در شوروی اشغالگری نتیجھ در خودشان عمومی
1385 :198.( 

 نماینده عنوان بھ انتخاب از پس كھ ایران قدیمي ھايكمونیست از وريپیشھ سیدجعفر
 توده حزب ھايشعبھ بود نرسیده تصویب بھ ملي شوراي مجلس در اشاعتبارنامھ تبریز،
 بحراني آغازگر كرده، ملحق فرقھ بھ روس اشغالگر نیروھاي حمایت با را آذربایجان در
 براي ویژه بھ و ایران براي را فراواني مصائب و كشیده طول سال یك از بیش كھ شد
 شوروي مستقیم حمایت با كھ بحران این). 286: 1383 حسنلی،(زد  رقم آذربایجان ردمم

 شمال نفت امتیاز واگذاري براي گروكشي نوعي تصور، حداقل در الواقعفي بود شده ایجاد
 صدماتي انگلیس استعماري سیاست براي امر این تحقق عدم یا و تحقق صورت در كھ بود
  ).245: 1386 احمدی،( داشت دنبال بھ را

 نیروھاي از دادند تشكیل را آذربایجان دموكرات فرقھ كھ اياولیھ ھايھستھ ھرچند
 دموكرات اما فرقھ. بودند ایران توده حزب بھ وابستگان و شوروي جماھیر اتحاد طرفدار

ً  كنندمي فكر ھابعضي كھ آنگونھ آذربایجان  و ایران توده حزب ایالتي شاخھ صرفا
ً  بلكھ. ودنب آذربایجان  قرار فرقھ این تشكیل جریان در قبالً  توده حزب مركزي كمیتھ اساسا

 تشكیل و آذربایجان در توده حزب ایالتي كمیتھ انحالل با وقتي زیاد احتمال بھ و نگرفتھ
ً  و متعجب. شد مواجھ دموكرات فرقھ  سایھ در اما و نمود مخالفت جریان این با بعضا
 تشكیل از ضمني طور بھ و شده قضیھ این با ھمراھي ھب مجبور شوروي فشار و حمایت
 ). 171: 1372اسکندری، (كرد  حمایت آن

 

 سیاست داخلی و خارجی قوام -3-1

 نیروھای اشغال بھ مجدداً  و شد ایتازه بحران گرفتار ایران دوم، جھانی جنگ بروز با
 و ایدئولوژیك و قادیاعت مبانی در شدید اختالف علیرغم انگلستان و روسیھ. درآمد بیگانھ
. شدند متحد ھم با نازی، آلمان نام بھ مشتركی و جدید دشمن حضور با مادی منافع ھمچنین

 با و شدند ایران وارد آمریكا و انگلستان روسیھ، كشورھای دوم جھانی جنگ خالل در
 فاصلۀ در آنچھ اما. گردید مستولی ایران بر مرج و ھرج دھھ یك رضاخان دولت سقوط
 در مسکو کلی سیاست یک از بود بخشی افتاد، اتفاق ایران در 1325 پاییز تا 1324 زپایی

 تامین چارچوب در جھانی، دوم جنگ ھایسال نظامی انفعاالت و فعل از برداریبھره
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 .خود بود متصرفات ترگسترده چھ ھر توسعۀ برای روسیھ امپراتوری درازمدت اھداف
 بنا بر زیرا نداشت، عھده بھ خارجي سیاست ھدایت رد را چنداني نقش برھھ این در شاه

ً  سیاسي فضاي در دالیلي  سیاست پیشبرد در كافي اقتدار از روز، آن دمكراتیك تقریبا
 و داشت نظر زیر بھ خوبي را ایران دیپلماسي تحوالت اما نبود، برخوردار خارجي
 در كھ داشت آن بر ار وي داخل، سیاسي نیروھاي با تقابل و آذربایجان بحران سرانجام
 نماید جستجو خارج در را قدرتمندي گاهتكیھ داخلي ھايمخالفت و شوروي تھدیدات مقابل
 بھ را دولتمردان و شاه. بكاھد حكومتش بر داخلي مشروعیت بحران لطمات و آثار از و
 یداتتھد با مقابلھ براي برتر قدرت بھ عنوان را آمریكا متحدة ایاالت كھ رسانید نتیجھ این

 ).62: 1387 صوفي، علي(كنند  ایران سیاسي معادالت وارد خارجي و داخلي

 کردستان و آذربایجان خودمختار ھایحکومت تشکیل بحران طی با این تفاسیر ایران
 اتحاد. ھا بپرھیزدحکومت این حمایت از خواست شوروی اتحاد از رسمی ھاییاداشت در

 ھایدولت تأسیس در را خود دخالت بارھر ایران ھاییادداشت پاسخ در شوروی
 ارزیابی مستقل و خودجوش ھایجنبش عنوان بھ را آنھا و کردمی انکار خودمختار

در  را خود دیپلماتیک فعالیت شد، ناامید شوروی اتحاد جانب از کھ ایران دولت. نمودمی
 بحران حل برای آمریکا و انگلستان حمایت خواستار جملھ از کرد؛ دنبال دیگری جھات
 تعقیب با انگلستان دولت کھ حالی در شد؛ آذربایجان مسألھ و و شوروی ایران روابط
 شخص و آمریکا دولت آورد،نمی عمل بھ ایران از چندانی پشتیبانی الوقت،دفع سیاست
. داشتند ابراز ایران دولت بھ کمک ھرگونھ برای را خود آمادگی کشور این جمھور رئیس

 و حل را ایران تخلیھ مسألھ مسکو در ھاشوروی با مستقیم مذاکرات با ودب امیدوار آمریکا
 و برنس جیمز بوین، ارنست شرکت با 1324 آذر 25 در کھ مسکو کنفرانس. نماید فصل

 سال ھمان ماه دی پنجم در و تشکیل شوروی و آمریکا انگلستان، خارجھ وزرای مولوتف
 طور بھ کھ باشد امریکا و ایران برای اسبیمن فرصت توانستمی داد، پایان خود کار بھ

 ).145: 1384 ازغندی،( بنشینند بحث بھ روسھا با مستقیم

 مشکل سراغ بھ نخست امتیازھا، برخی داشتن با در این برھھ بود کھ احمد قوام
 بھمن 29 در قوام. کرد واگذار دیگری فرصت بھ را اساسی قانون مشکل و رفت خارجی

 تشکیل ایرانی نگارانروزنامھ ترینسرشناس را آنھا بیشتر کھ ھیأتی ھمراه بھ 1324

 مسألھ -1: داشت قرار محور سھ حول مسکو در مذاکرات. کرد عزیمت مسکو بھ دادند،می
 نیروھای خروج مسألھ -3 کردستان و آذربایجان خودمختار ھایحکومت مسألھ -2 نفت

 حمایت بدون خودمختارھا این بقای ھک بود معتقد ایران نمایندگی ھیأت. ایران از شوروی
 حکومت شود، قطع آن از شوروی حمایت کھ صورتی در و نیست پذیر امکان شوروی
 مخالف کھ افکاری گسترش از و دھد ھا خاتمھحکومت این حمایت بھ است قادر ایران

 را آذربایجان در شوروی دخالت مولوتف و استالین. نماید جلوگیری است مرکزی حکومت
 ندارد شوروی بھ ارتباطی و است داخلی کامالً  امری این کھ داشتندمی اظھار و ردندک رد

 رھبران كھ ايوعده تنھا و بود كننده مأیوس بسیار قوام براي سفر این ).150 ھمان،(
 و بازگشت مسكو از قوام اسفند 20. بود “تھران بھ جدید سفیر اعزام” دادند وي بھ شوروي
 با باقراوف اسفند 23. داد انجام مسكو خوشایند براي را ضیا سید يدستگیر نظیر اقداماتي
 آنان با الملليبین شرایط دربارة و داشت دیداري جلفا مرز در جاوید و شبستري وري،پیشھ
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 سخن فرقھ ملي قشون آمادگي لزوم و ارتش خروج احتمال از بار اولین براي و كرد گفتگو
 سفیر سادچیكف توسط بعد روز چھار كھ پیشنھاداتي محتواي از باقراوف. آورد میان بھ

 با رویارویي براي را فرقھ رھبران و بود مطلع شد ایران دولت تسلیم شوروي جدید
 .)92: 1384ناصحی، (كرد مي آماده بود رو پیش كھ مھمي اتفاقات

 را قوام نظر مورد مطلوب نتیجھ ھاشوروی با مستقیم مذاکره روش اینکھ بھ توجھ با
 شوروی، و ایران روابط بحران کردن المللیبین طریق از کوشید وی نکرد، مینتأ

 و انگلستان امنیت، شورای بھ ایران مراجعھ از بعد. وادارد ایران تخلیھ بھ را ھاشوروی
 ظاھراً . کنند بازی شوروی و ایران بین بحران در را مھمتری نقش کردند تالش آمریکا

 شده تبدیل شوروی با امریکا و انگلستان بین اختالف بھ شوروی با ایران روابط بحران
 خواھدمی شوروی از تھدیدآمیزی سخنان در انگلستان خارجھ امور وزیر ایدن. بود

 دلیلی ھیچ انگلستان برای کھ چرا ببرد، بیرون ایران از زودتر چھ ھر را خود نیروھای
 ایران دولت بھ نیز تھران رد آمریکا سفیر. ندارد وجود ایران در نیروھای ماندن برای
 دریافت انتظار نکند، شکایت شوروی علیھ امنیت شورای بھ ایران چنانچھ«داد  اطالع

کند می پشتیبانی ایران استقالل از موقع این در آمریکا. »سپارد فراموشی بھ باید را کمک
  ).151: 1384 ازغندی،(

 در و داد ادامھ ھاویشور با گفتگو بھ مسکو از بازگشت از پس از طرفی قوام
 ھاشوروی: بود بخش چھار توافق این. رسید نھایی توافق بھ آنھا با ،1325 فروردین

 خود شکایتھای ایران برند؛می بیرون را خود نیروھای ھمة اردیبھشت اواخر تا بایستمی
 مرکزی دولت گرفت؛می پس بود، کرده تسلیم ملل سازمان بھ پیشین وزیر نخست کھ را
 بھ توجھ با و آمیزمسالمت آذربایجان محلی دولت با را خود اختالفات بایستمی نیز نایرا

 یک تشکیل موضوع بایستمی قوام و کرد؛می حل اساسی قانون و نیاز مورد اصالحات
 این فعالیت مدت کند؛ مطرح پانزدھم مجلس در را شوروی و ایران بھ متعلق نفتی شرکت
 صورت بھ آن سود و کند فعالیت شمالی ھایاستان در شد،با سال پنجاه بایستمی شرکت
 آن میان شوروی، بھ نفتی امتیاز یک دادن با نامبرده قرارداد. شود تقسیم شرکائ بین برابر

 آبراھامیان،( کردمی برقرار ایموازنھ جنوب، در انگلیس و ایران نفت شرکت و کشور
 بود، داده ھاشوروی بھ شمال در نفتی امتیاز یک قوام کھ شرایطی در). 281: 1380

 تجدید و آمریکا بھ شرقی جنوب مناطق در متقابل امتیازی پیشنھاد با تا کوشیدمی
 .سازد مطمئن نیز را ھاآمریکایی کشور، این نظامی ھیئت مأموریت

 تا داشتند تمایل و شود گرفتھ پس شکایت نبودند مایل انگلستان و آمریکا اینکھ رغم بھ
 برای قوام احمد ولی بماند، باقی امنیت شورای کار دستور در شکایت ایران، کامل تخلیھ
. گرفت پس امنیت شورای از را خود شکایت در ھاروس بھ خود نیت حسن دادن نشان

 اعتبار کسب و داخل در ثبات تأمین بھ منجر کھ سازیسرنوشت و تاریخی ھایموفقیت
ً عم شد، 1325 و 1324 سالھای در المللیبین  و قوام سیاسی تجارب از ناشی دتا
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 افكار ھمراھي سایھ در قوام دولت سیاست. بود متحده ایاالت حمایت از برخورداری
 بھ تظاھر و گذرانيوقت و شوروي جماھیر اتحاد با ظاھري توافق المللي،بین عمومي
. بود آذربایجان مشكل حل براي غافلگیري اصل از استفاده و نیت حسن و دوستي

 جلب در وريپیشھ. رفتند و كرده رھا خود حال بھ را او حزب و وريپیشھ ھاويشور
 این در. بود كرده خیانت او بھ ھم خارجي حامي و بود مانده ناكام مردم عمومي حمایت

 سرخ ارتش چون بزرگي مانع دیگر و باز آذربایجان بھ ایران ارتش حركت راه صورت
 .نداشت قرار آن مقابل در

 

 ھای خارجیعملکرد قدرت -3-2

ً  ایران، آذربایجان در 1325 - 1324 سال رویدادھاى  كھ داشت اھمیت اندازه آن قطعا
 شوروى جماھیر اتحاد و آمریكا يمتحده ایاالت یعنى روزگار آن بزرگ قدرت دو

 رودرروى فاشیسم، نام بھ مشتركى دشمن با ویرانگر نبرد یك پایان از پس را سوسیالیستى
 رویدادھاى از یكى ساززمینھ آذربایجان در شوروى نیروھاى حضور. بدھد قرار یكدیگر
 براى اىالعادهقفو اھمیت المللىبین و داخلى منظر دو از كھ شد ایران معاصر تاریخ مھم

 شوروى و انگلیس كشور دو از كدام ھر. داشت ماجرا این در نفعذي و درگیر كشورھاى
 گام دموكراسى يتجربھ سوى و سمت بھ و یافتھ رھایى ستبدادا قید از تازه كھ ایرانى در

 اشخاص یا و سیاسى ھاىجریان بر خود نفوذ از تا داشتند این بر سعى داشت،برمی
 مورد ھاىسیاست اجراى و ایران در خود مواضع تحكیم در و كرده استفاده خود ھوادار
 در و افتاد راه بھ ایران در قدرتى جنگ ترتیب این بھ. آورند دست بھ موفقیت نظرشان

 سھ ھر بود، جریان در شوروى و انگلستان و آمریكا میان ایران سر بر كھ ھم ھاىمبارزه
 طبیعى ھاىثروت از بردارىبھره و بودند ایران در خود پاى جاى تحكیم دنبال بھ كشور
 آنان اصلى اھداف از یكى ایران نفت انرژى منابع كنترل گرفتن دردست ویژهبھ و ایران
 گذشت و. بودند خواھى سھم دنبالبھ كشور سھ ھر دیگر عبارت بھ. بود ماجرا این در

 ).35: 1388 عرفانیان،( كرد روشن را موضوع این خوبى بھ نیز حوادث روند و زمان

 از برداريبھره براي خود توان تمام از ایران اشغال زمان در شوروي جماھیر اتحاد
 كمال بود، آذربایجان ویژه بھ ایران شمال آن عمده كھ اشغالش تحت مناطق در كھ موقعیتي
 در بود؟ چھ آذربایجان بحران در شوروي اھداف کھ دانست باید اینجا در. كرد را استفاده

 جھت در شوروي كھ بود این منكر تواننمي آذربایجان بحران بھ ابتدایي و كلي نگاه یك
 باید .پرداخت آذربایجان دموكرات فرقھ قدرت امنھد توسعھ و تقویت بھ خویش منافع تأمین

 ھدف و دانست شوروي اتحاد جماھیر بازیچة را آن رھبران و آذربایجان دموكرات فرقھ
 دولت ھدف تواندر واقع مي. کرد قلمداد ایران از آذربایجان ایالت جدایي نیز را شوروي
 در. دانست شده تعریف حداقل و حداكثر یك را آذربایجان بحران انداختن راه بھ از شوروي

 و آذربایجان توانستمي شوروي دولت: آید دست بھ بود ممكن موقعیت دو حداكثر حالت
 چنان را مركزي حكومت قدرت اینكھ یا و كرده شوروي خاك ضمیمھ را كردستان شاید

 گروكشي با حداقل حالت در و. گیرد قرار توده حزب سلطھ تحت سرانجام كھ كند ضعیف
 در جنوب، در انگلستان با ھمسنگ پایي جاي ایران از شمال نفت امتیاز گرفتن با ندبتوا
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 فرقة تشكیل با آذربایجان بحران صورت ھر بھ. كنند پا و دست خود براي ایران شمال

 . آمد وجود بھ شوروي حمایت و دموكرات

 امكانات از ھاشوروي خواھيزیاده و آذربایجان بحران با مقابلھ براي اما انگلیس
 را شوروي با رودررو مقابلھ شرایط امكانات این گرچھ. بود برخوردار بسیاري بالقوه
 را ايمقابلھ چنین ارزش ایران در دولت آن منافع شاید و ساختنمي فراھم انگلیس براي
 مادام بود مایل و نبود شوروي بھ نسبت سختگیري خواھان عنوان ھیچ بھ انگلستان .نداشت

 این از. كند پیروي آن از نیندازد خطر بھ را جنوب در كشور آن منافع ستيسیا چنین كھ
) نفت امتیاز مورد در( روسھا تقاضاي بھ كھ كردمي اصرار ایران دولت بھ بریتانیا رو

 كھ را جانبھ سھ كمیسیون طرح وزیرينخست بھ قوام انتخاب با انگلیس. بدھد مثبت پاسخ
 بھ  نپذیرفت را آن استالین ھم و بود شده مواجھ هگسترد ھايمخالفت با داخل در ھم

 بود، پابرجا ھمچنان ملل سازمان در ایران شكایت طرح با مخالفت اما. سپرد فراموشي

سود  قبیل از خود منافع حفظ براي دسایس از ايمجموعھ بھ توانا را خود انگلستان زیرا
 نظیر متفق دول با سیاسي ھايزدوبند ایران، داخل در خود طرفدار سیاستمداران از جستن
 ناوھاي اعزام كشور، جنوب ھايشورش و بلوا ایجاد بوین، طرح ھمانند آمریكا و شوروي
 نظرصرف براي ایران بھ توصیھ بصره، بھ انگلیسي سربازان و فارس خلیج بھ جنگي
 در كھ بود جنوب نفت ویژه بھ انگلستان منافع حفظ راستاي در ھمھ آذربایجان، از كردن
 ھم جنوب ھاياستان بقیھ كھ استان، آن تنھا نھ آذربایجان، در شوروي موفقیت صورت
 چیزي آن انگلیس استعماري ھايسیاست در. شدمي جدا ایران از و تجزیھ انگلستان توسط

 ).174-175: 1384ناصحی، (است  بوده ایران ارضي تمامیت و استقالل نبود مدنظر كھ

 آذربایجان احتمالي جدایي قبال در سیاسي نیروھاي دراین شرایط بود کھ تمامي
 امتیاز كسب از حمایت نظیر موضوعي در كھ توده حزب حتي كردند اتخاذ شدید موضعي
 بھ آذربایجان موضوع قبال در پرداختمي حمایت بھ قد تمام شوروي توسط شمال نفت

 تأمین عدم. بود مخفي و فیمابین روابط چارچوب در مخالفت این ھرچند برخاست مخالفت

 نشیني عقب اصلي دلیل آذربایجان بحران در مطالبات قبوالندن براي مساعد زمینھ
 براي مطالبات این چون واقع در بود، برانگیز چالش و اختالفي موضعي از شوروي
 ضعف باعث بحران این سر بر لجبازي و پافشاري و نبودند الوصول سھل شوروي
 خارج ایران از شوروی نظامی نیروھای ١٣٢۵ آذر در دلیل ھمین بھ. شدمي شوروي
 نیروھای خروج از پس. گردید فرقھ تضعیف عوامل ترینبزرگ از یکی امر این کھ شدند

 مردم شورش و ایران ارتش غربی، ھایدولت فشارھای ھمچنین و ایران از شوروی
 بر. ریختندگ شوروی بھ فرقھ فعاالن و رھبران از بسیاری و برانداخت را فرقھ حکومت
 .بود ایران ارتش نیروھای با درگیری خواستار کھ وریپیشھ نظر خالف

 

 نفتی بحران -4
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 اقتصادی حیات کیفیت و کمیت بر موثر عامل مھمتربن نفت اخیر، سال یکصد در
 اھمیت از درجھ آن بھ نفت فروش از دولت درآمدھای و نفت صنایع. است بوده ایران
 متغیر نفت واقع در. نبود پذیر امکان عامل این بھ توجھ دونب صنعتی تحول ھیچ کھ رسید

 و پھلوی عصر ایران سیاسی و اجتماعی اقتصادی، بافت کل اصلی و مستقل
 در کشور، عمرانی ریزیبرنامھ در نفت سھم. بود خارجی روابط در عامل تأثیرگذارترین

 عوامل با وجھ ھیچ بھ وابستگی تحکیم در و سیاسی نظام بقای در سیاسی، ثبات تأمین
 اصلی کنندگان دریافت حمایت از برخورداری و نفتی درآمدھای. نیست مقایسھ قابل دیگر

 تحکیم بھ نتیجھ در و حکومتی دستگاه شدن وراقانونی و وراطبقاتی بھ دولت از نفت
 ملی با ).345: 1372 ازغندی،( افزود برتر مالی و اقتصادی قدرت مراکز بھ وابستگی
. خورد رقم بزرگ ھایقدرت با ایران خارجی روابط از جدیدی فصل نفت صنعت شدن

 این کھ بود ایران نفت بر ھاانگلیسی انحصار شدن شکستھ ملی، حرکت این نتیجھ اولین
 مرداد 28 کودتای ھرچند. داد سوق کودتا برپایی و نظامی اقدام سوی بھ را آنھا عامل

 رقم را جدیدی وضعیت اما بازگرداند را ایران نفت بر ھاانگلیسی گذشتھ انحصار نتوانست
 در نفت با کشف .بود ایران نفتی برنامھ در آمریکا رسمی و علنی حضور آن و زد

 کشورھایی. کرد پیدا افزایش چشمگیری بطور آنھا اقتصادی رشد خاورمیانھ، کشورھای

 بر حال بودند متکی دامداری و کشاورزی بر مبتنی اقتصادی بھ دوره، این از قبل تا کھ
 این حاکمان ذھن بھ کھ ایمسئلھ اولین بنابراین .بودند نشستھ نفت از عظیمی منابع سر

 روند ایران در. بود اقتصادی توسعھ برای نفتی درآمدھای بکارگیری رسید،می کشورھا
ً  سرعت با 1350 دھھ قبل تا اقتصادی توسعھ و شدن صنعتی  حال در متوسطی نسبتا

 این شتاب ،1350 دھھ آغازین ھایسال در نفت قیمت ناگھانی افزایش با اما بود حرکت

 اصلی عامل مرداد 28 کودتای از قبل ھایدھھ و ھمچنین نفت ھمانند. شد برابر چند رشد
 در نقش این نفت قیمت افزایش بھ توجھ با حتی و کندمی بازی ایران خارجی روابط در

 .است شده ترجدی و تررنگ رپ اقتصادی و نظامی مانند دیگر ھایزمینھ

 بر افزون كھ نفت كنندهصادر عرب ھايكشور سازمان اعضاي ،1973 اكتبر در

 در« كھ كرد اعالم داشت، خود در ھم را سوریھ و مصر اوپك، عضو عرب ھايكشور
 نفتي تحریمي ،»كیپوریوم جنگ در اسرائیل ارتش از حمایت براي آمریكا تصمیم بھ پاسخ

 در خود توان از كھ كردند توافق نیز اوپك اعضاي. كندمي اعمال شورك این بر را

 بردن باال راه از شانواقعي ھايآمددر تثبیت براي دنیا نفت قیمت تعیین كاروساز
 شدید كاھش سال چندین پي در ھاآن اقدام این. كنند استفاده محصول این جھاني ھايقیمت

 »خواھر ھفت« با مذاكرات شكست نیز و وودزونبرت نظام شدن چیدهبر از پس آمددر
 شوك« این. شد عملي 1973 اكتبر آغازین ھايروز در) دنیا نفتي بزرگ شركت ھفت(

 با برخورد در را انرژي كنندهعرضھ سومي جھان ھايكشور بالقوه توان تردیدبي »نفتي
 ھنوز كھ ھایيچشم خت؛دو میانھخاور بھ را دنیا ھايچشم و داد نشان »یافتھتوسعھ جھان«

 کشورھای کھ نمود اعالم اوپک ).92: 1386 امیني،(اند نگرفتھ منطقھ این از را شاننگاه

 کامل تخلیھ تا و دھندمی کاھش درصد 5 ماه ھر را خود نفت تولید فوراً  سازمان آن عضو
 ماھھ ھر را اقدام این اسرائیل توسط المقدسبیت و اردن رود غربی ساحل در غزه نوار
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 خود تولید بیشتر کاھش از خبر بعد، روز چند کویت و سعودی عربستان. داد خواھند ادامھ

 امریکا بھ خود نفت فروش کھ نمودند اعالم اوپک عضو کشورھای اغلب آن بدنبال. دادند
 .کرد خواھند متوقف اسرائیل از کشور آن حمایت قطع تا را

 کویت، پیشنھاد بھ اسرائیل، و اعراب 1973 اکتبر جنگ شدن ورشعلھ بھ این ترتیب با

 چند و امریکا بھ را خود فروش صادرکننده، عربی کشورھای ،1973 اکتبر نوزدھم از
 بھ را نفت قیمت صعودی سیر واقعھ این. کردند قطع غربی اروپای صنعتی کشور

 ،1974 تا 1973 ژانویھ میانھ در. بود نظیربی روزگار آن تا کھ رساند خود حد باالترین
 نتیجھ در کھ رسید دالر 65/11 بھ دالر 59/2 ایبشکھ از و یافت افزایش %35 نفت بھای

 كشورھاي اوپك ).24: 1369 دیگران، و آصفی( یافت فزونی %45 بھ نزدیک اوپک درآمد
 كردندمي حمایت رژیم آن از و داشتند اسرائیل با نزدیكي روابط كھ نفت یكنندهمصرف

 يجامعھ عضو كشورھاي و ژاپن جنوبي، آفریقاي ھلند، رتغال،پ امریكا، شامل كھ
  ).241: 1379 موسوي،( گرفتندمي قرار تحریم مورد كشورھا این. شدندمي اروپا اقتصادي

 

 سیاست خارجی محمد رضاشاه -4-1

 چھارمین در كھ بود مدیترانھ و فارس خلیج یمنطقھ نفت یتولیدكننده كشور تنھا ایران
 شركت اروپایي كشورھاي و امریكا علیھ اعراب نفتي تحریم در اسرائیل و اعراب جنگ
 دسامبر اواخر در شاه). 183: 1385 امینی،( داد ادامھ اسرائیل با را روابطش و نكرد

 با وجھ ھیچ بھ ما: «گفت تلویزیون و رادیو یمصاحبھ در كارش این توضیح در م1973
 براي را سختي اشكاالت است ممكن اقدام این بھ توسل زیرا نیستیم، موافق تحریم

. سازد مختل را مزبور كشورھاي با دوستانھ روابط و كند فراھم نفت از محروم كشورھاي

 در صنعتي كاالھاي صدور یدرباره را سیاست ھمان نیز تحریم شامل كشورھاي متقابالً 
 اوپك ضوع كشورھاي علیھ خصمانھ اقدامات بھ دست لزوم صورت در حتي و گیرند پیش
 امینی،.» (نیست ايعاقالنھ كار اصالً  سیاسي، سالح یك عنوان بھ نفت یاستفاده بزنند،
 امر در تحول یك موجب خام، نفت یشدهاعالن ھايقیمت افزایش با اوپك ).188: 1381

 ترینمھم. شد معروف نفتي اول شوك نام بھ كھ گردید انرژي قیمت و الملليبین تجارت
 عملکرد مالی ھنگفت ھایھزینھ تامین ایران، خارجی سیاست بر نفت قیمت افزایش تاثیر

 از کھ ایران،. بود تسلیحاتی خریدھای بر تاکید با جویانھمداخلھ ھایبرنامھ و گونھژاندارم

 ویتنام جنگ در درگیری از کھ امریکا، مالی ھایبحران با ھمگام ،1960 دھھ اواخر
 ھایکمک بھ اتکا بدون اکنون بود، نپذیرفتھ را کشور ینا مالی ھایکمک گرفت،می نشأت
 .کردمی اجرا منطقھ در را نیکسون دکترین ھایبرنامھ خارج،

اسرائیل،  با روابط یادامھ(اقداماتی چون  بھ نفت تحریم از خودداري بر عالوه شاه
 پیمايھوا بھ جنگ طول كرد، در تأمین را مدیترانھ در امریكا ناوگان نیاز مورد نفت



 23/  ...... آذربایجان بحران حل دو بررسی                  

 مورد برساند، نفت نظامي كمك اعراب بھ ایران فراز از عبور با كھ نداد اجازه شوروي
: 1379 موسوی،( دست زد) كرد تأمین فورا را ھند اقیانوس در امریكا بر نیرو ناو نیاز
 و ایران برای را سود بیشترین نفت، جھانی بازار در تحوالت مجموع ھرترتیب، بھ). 243

 شرکت غرب علیھ اعراب نفتی تحریم در ایران. آورد پدید آن طلبانھعھتوس ھایسیاست
 در) 1973 دسامبر و نوامبر( 1352 آذرماه در آلمان تلویزیون با مصاحبھ در شاه. نکرد

 زود کھ است سالحی تحریم کنیم،نمی و نکردیم شرکت نفتی تحریم در ما: «گفت باره این
: 1371 کرباسچی،» (کنند مصرف کمتری نفت کھ دکر خواھند سعی جھانیان و شودمی کند

 رسمی قیمت تا آمدند گرد تھران در اوپک اعضای ،1974 ژانویھ اول درھمچنین  ).575
 ھایبرنامھ و نیکسون دکترین اجرای سنگین تعھدات کھ شاه. کنند تعیین را نفت بشکھ ھر

 بھای کرد پیشنھاد ت،نف از بیشتری پول دریافت ھدف با داشت، دوش بر را داخلی توسعھ
 این کھ بماند ثابت است، داشتھ 1973 دسامبر نیمھ در کھ قیمتی حداکثر در نفت بشکھ ھر

 .گشت تصویب پیشنھاد

 نفت تن میلیون دوازده ایران نفتی، اول شوک اوج در و 1973 دسامبر آغاز در
 فروخت، ردال ھفده ایبشکھ بھای بھ را نفت این و نھاد مزایده بھ را خود موجود
 از پیش تا و. بود قیمت این سومیک از کمتر بشکھ ھر برای شدهاعالم بھای کھدرحالی
 بشکھ ھر برای دالر 25/1 از گاهھیچ ،1350 دھھ اوایل در بازار اوضاع اساسی تغییرات

 بحران از قبل كھ نفت فروش از ایران درآمد ).20: 1366 رزاقی،( کردنمی تجاوز نفت

 نفت و یافت افزایش دالر میلیارد بیست حدود بھ 1353 سال در بود دالر اردمیلی دو نفتي
 ولی ).876: 1374 پرگین،( رساندمي فروش بھ بشكھ ھر در دالر 40/17 بھاي بھ را

 فشار با و غربی کشورھای بھ نفتی دالرھای بازگشت با بود دیگری چیز امر واقعیت
 مصرفی، کاالی و تسلیحات خرید ایبر ایران و عربی کشورھای بھ متحده ایاالت

 در توانست آمریکا متحده ایاالت ویژه بھ و بخشیدند رونق خود صنایع بخش بھ اروپاییان
 نفت بھ دسترسی حال ھر بھ سازد، متوازن را خود خارجی تجارت از توجھی قابل حد

 صنعتی اقتصاد آن قطع با و بود مھم و حیاتی بسیار صنعتی کشورھای اقتصاد برای ایران
 ).315: 1384 ازغندی،(افتاد می خطر بھ اسرائیل و ژاپن آمریکا، اروپا،

 

 ھای خارجیعملکرد قدرت -4-2

 در المللیبین سیاست و اقتصاد بر تاثیرگذار و استراژیک کاالی یک عنوان بھ نفت
 ویژه جایگاھی انرژی منبع این کننده مصرف بزرگترین عنوان بھ آمریکا خارجی سیاست
 آن از استفاده برای نفت جدید منابع بھ دستیابی بدنبال آمریکا دولت ھمیشھ و است تھداش
 در را فعالي سیاست كھ ھنگامي آمریكا. است بوده خود اقتصادی و نظامی صنایع در

 ویژه لحاظ خود، خارجي سیاست در را فارس خلیج منطقھ كرد آغاز الملليبین عرصھ
 و نماید حفظ آمریكا ھژموني براي خود، نفع بھ را ھخاورمیان ثبات كرد سعي و بخشید
 .بردارد میان از را گردد ثبات این اختالل موجب كھ را مزاحم عوامل ھرگونھ

. کردند حمایت اسرائیل از دیگر غربی کشورھاي خیلی و آمریکا 1973 اکتبر 15 در
 ایتحم کشورھاي بھ نفت عرضھ عربی کشور چندین حمایت این بھ العملیعکس طی
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 و شد حذف روز ھر در کشورھا این بشکھ میلیون پنج تولید. کردند تحریم را اسرائیل کننده
 خالص طور بھ و دھند افزایش بشکھ میلیون یک را تولیدشان کھ بودند قادر کشورھا دیگر
 برابر 4 نفت اسمی قیمت 1974 اواخر در. آمد وجود بھ روز ھر در بشکھ میلیون 4 کمبود

 سال در نفت قیمت سریع افزایش دنبال بھ). 97: 1392 فام، پاشائی( رسید الرد 12 بھ و شد

 كھ گردیدند انرژی الملليبین آژانس تأسیس بھ موفق صنعتي كشورھاي م،1974 و 1973
: 1386 میرترابی،( كرد كار بھ شروع م1974 نوامبر 18 در و مطرح امریكا یوسیلھ بھ

 و تورمي شرایط در متحده ایاالت اقتصاد نفت، یمتق ناگھاني افزایش از اما پیش ).218
 نفت طالئي قیمت مورد دو ھر در واقع در. است بوده افزایش حال در طال ھايقیمت

 بھ دوباره ماه چند عرض در اما و رودمي باالتر نیز خود تورم از پیش مقدار از ناگھان
 تا نیز گذشتھ سالھاي در یدتول افزایش براي اوپك تمایل عدم. گرددبرمي خود نرمال سطح
 سیاستھاي از ناشي بیشتر ھاقیمت افزایش داشت اعتقاد اوپك كھ بود دلیل این بھ حدودي
  ).45: 1388 نادریان،( عرضھ كمبود تا است بوده متحده ایاالت ضعیف پولي

 روابط اعراب با 1967 جنگ در اسرائیل از آمریکا حمایت دلیل بھ نیز خاورمیانھ در

 بویژه نھاد، ضعف بھ رو سعودي عربستان ھمانند عرب نفت تولیدکنندگان با ورکش این
 رو وابستگي. داشتند شوروي سوي بھ تمایلي عربي ناسیونالیست رھبران از بخشي آنکھ

 منطقھ در شوروي بیشتر حضور احتمال و خاورمیانھ نفت بھ آمریکا متحده ایاالت تزاید بھ
 خلیج امنیت آن اساس بر کھ گردید کسینجر -نیکسون  ونيست دو یا دوپایھ تئوري بھ منجر
 جنگ کتاب در نیکسون ریچارد. گرفت قرار سعودي عربستان و ایران عھده بر فارس

 فارس خلیج منطقھ و است مدرن صنعت خون نفت: “است نوشتھ نیز واقعي صلح و واقعي
 خلیج پیرامون دریایي ھايراھ و اندازدمي جریان بھ تلمبھ مانند را خون این کھ است قلبي
). 182: 1373امیری، ( "گذردمي آنھا از حیاتي خون این کھ ھستند ھایيشریان فارس
 درآمدھاي افزایش. ساخت درگیر قدرت جھاني معادالت در را ایران نیکسون، دکترین

 ھايسیاست فارس خلیج امنیت تأمین وظیفھ و 1977 تا 1972 سالھاي بین ایران نفتي

 درصد 680 را ایران دفاعي بودجھ کھ ايگونھ بھ داشت دنبال بھ را شاه رژیم ستيمیلتاری
 1977 سال در دالر میلیارد 4/9 بھ 1972 سال در دالر میلیارد 4/1 مقدار از و داد افزایش

 دھھ خالل در.  (Bill, 1998: 201-202)رسید ایران بودجھ کل درصد 40 معادل یعني
 تثبیت فارس خلیج در آمریکا کلیدي متحد یک عنوان بھ را خود موقعیت ایران 1970

ً  شد، اشاره کھ گونھھمان نموده  متحده ایاالت خارجي سیاست ھايدکترین تمامي تقریبا
. شدمي مربوط نفتي ذخائر و منابع خاورمیانھ بھ غیرمستقیم یا و مستقیم صورت بھ آمریکا

 رھبري بھ غرب ھايسیاست از وابستھ متغیر یک عنوان بھ نیز ایران خارجي سیاست
 ژئوپولوتیک، در تاثیرگذار عنصر یک عنوان بھ نفت ترتیب بدین. نمودمي پیروي آمریکا
 بھ ایران براي را تسلیم و سازش طوالني، مبارزات رغمعلي و کرد ایفا را خود منفي نقش

 . آورد ارمغان
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 دیگران، تصمیم بھ توجھ بدون 1971 اوت پانزدھم در امریکا جمھور رئیس نیکسون
 تراز آن متعاقب. درآورد شنا حالت بھ را دالر و اعالم ملغی را طال بھ دالر تبدیل قابلیت

 صدور و گردیده جھانی نقدینگی نارسایی باعث و کسری دچار امریکا ھایپرداخت
 کننده تولید کشورھای نفتی دالرھای یا و دالر صورت بھ اروپا بھ امریکا سوی از سرمایھ
 چارچوب در کھ است المللیبین تبادالت جدید معیار مخصوص برداشت حق. بود نفت

 حسب بر مخصوص برداشت حق واقعی ارزش. کردمی عمل »پول المللیبین صندوق«
 سیستمی چنین موازنھ. شدمی محاسبھ متنوع ھایمقیاس با صنعتی کشورھای پول مجموع

 نھایی فرایند بھ موضوع این. است مریکاا مالی برتری حافظ کھ بود دالر درصد سی شامل

 در نفتی ھایشوک توسط کھ جھانی تجارت ثبات و مبادالت نرخ پایداری طرف بھ
 ارزش تثبیت لغو ).78: 1383 عباسی،( رفتمی پیش بود، آمده وجود بھ 1973-4 ھایسال

 ھک بود مھمی عامل امریکا جمھوروقت رئیس نیکسون ریچارد توسط 1971 سال در طال
 ارزش کاھش شد،می پرداخت دالر با نفت قیمت چون .کرد نفتی کمک بحران این بروز بھ

 دالر ارزش کاھش منفی آثار. بود وودز برتون پولی نظام عمر پایان معنای بھ دالر
 مانند جبرانی اقدامات بفکر تا واداشت را اوپک مقامات نفت صادرکننده برکشورھای

 و محمدرضاشاه ادعاھای خالف برھمچنین  .بیفتند دالر بجای طال بھ نفت گذاریقیمت
 تمھیدات با است، بوده آنھا فکر مخلوق نفت قیمت افزایش اینکھ بر مبنی یمانی، زکی

 افزایش از جلوگیری حاصل و آمد فراھم آمریکایی نفتی شرکتھای و آمریکا سیاستمداران
 ھایسال در را کشور این ژیانر امنیت توانستمی کھ بود امریکا در مصر نفت رویھبی
 و ژاپن اقتصادی قدرت بر ضربھ آوردن وارد منظور بھ نیز و افکند مخاطره بھ آینده

 ).315-314: 1384 ازغندی،( گرفت صورت اروپایی کشورھای

 كھ شد منجر نھایت اسرائیل، در و سوریھ و مصر توافقات كھ بود بحبوحھ ھمین در
 انجام توافقات و ماجرا این از بعد كردمی فكر شاه .سدبر پایان بھ 1974 در نفتی تحریم

 و اعتبار دوباره ایتازه دیپلماسی با كرد سعی ھمین برای اندشده دشمن او با ھاغربی شده
 بھ آمریكا از نظامی تسلیحات خرید دوران ھمین در .آورد دست بھ را خود احترام

 در كارتر و شودمی نامیده منطقھ ارمژاند ایران .رسدمی خود موجود وضع ترینسابقھبی

 كوتاه سخنرانی در وی .خواندمی ثبات یجزیره را ایران 1356 سال در تھران بھ سفرش
 جھان نقاط ترینزدهآشوب از یكی در ثبات جزیره ایران: گفت ایران شاه بھ خطاب

 مریكاآ بھ ایران از مشترك ریزیبرنامھ برای جھان در دیگری كشور ھیچ. استشده 
 ریاست بھ کارتر جیمی انتخاب بااز طرفی  ).225: 1371طلوعی، (نیست  ترنزدیك

 با ایران روابط در جدیدی دور 1355 دی 30 در امریکا متحده ایاالت جمھوری
 را نفت بھای تثبیت کارتر حکومت. شد آغاز آمریکا صنعتی کشورھای و نفتی ھایشرکت
 طرح با شاه محمدرضا دلیل ھمین بھ بود، داده رقرا خود اقتصادی ھایبرنامھ رأس در

: 1384 ازغندی،( انداخت حیرت بھ را اوپک عضو کشورھای سایر نفت، قیمت تعدیل
316( 
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 گیرینتیجھ

ھای بزرگ در نظام جھانی ایفا کرده و وابستگی کھ کشورھای جھان نقشی کھ قدرت
در مسائل داخلی برخی کشورھا  ھاھایی کھ این قدرتسوم بھ آنھا داشتھ و ھمچنین دخالت

طور کھ ھمان. اند بسیار حائز اھمیت استداشتھ 1357تا  1320مثل ایران در سالھای 
 و شد ایتازه بحران گرفتار ایران دوم، جھانی جنگ بروز تاریخ ورق خورد دیدیم کھ با

 و لستانانگ روسیھ، كشورھای این جنگ خالل در. درآمد بیگانھ نیروھای اشغال بھ مجدداً 
 مستولی ایران بر مرج و ھرج دھھ یك رضاخان دولت سقوط با و شدند ایران وارد آمریكا
 شوروی، اتحاد یعنی خارجی قدرت یک بھ اتکا با آذربایجان بحران شد باعث و. گردید
 حضور اما بود مھم خود جای بھ قومی مسایل و ایمنطقھ ھاینارضایتی البتھ. آید پدید

 خاتمھ از طرفی در. داشت کنندهتعیین حالت ھاجنبش برپایی و گیریوجا در شوروی قوای
 عامل مھمترین كھ داشت نقش خارجي و داخلي عوامل از ايمجموعھ بحران این یافتن
 نیز خارجي عامل تریناساسي و بود وي دیپلماتي اقدامات و السلطنھقوام شگردھاي داخلي
 آمریكا تھدید نبود مھیا داخلي شرایط اگر يول. بود شوروي بھ نسبت آمریكا تھدیدات

 از حوادثي جھان نقاط دیگر و كره شمالي و شرقي اروپاي در كمااینكھ شد،نمي كارساز
 در داخلي عوامل سھم گرفتن نادیده لذا. نبخشید نتیجھ و شد تمام آمریكا زیان بھ قبیل این

 طور کلی درو بھ .رودمي شمار بھ بزرگ خطاھاي از یكي معاصر خارجي ایران سیاست

 و 1324 اسفند در کار کھنھ و قدیمی سیاستمدار السلطنھ قوام آمدن کار روی ملی؛ سطح
 را ایران اجتماعی - سیاسی صحنھ در موجود معادالت وی، زیرکانھ و جانبھ ھمھ اقدامات

 ً  ستاندا ھم با نیز المللی؛بین سطح در. زد رقم آذربایجان دموکرات فرقھ ضرر بھ نھایتا
 انزواگرایانھ، سیاست از آمریکا کامل خروج عالوه بھ ھا،آمریکایی و ھاانگلیسی شدن
 سازمان امنیت شورای در مطروحھ مباحث از جھان مطبوعات و عمومی افکار آگاھی
 این .ساخت عقالنی غیر و پرھزینھ شوروی برای را آذربایجان بحران ادامھ متحد، ملل
 با مرکزی دولت و بدھد دست از را قدرت آذربایجان اتدموکر فرقھ شد موجب امور
 .بشکند ھم در را کردستان ھمینطور و آذربایجان غائلھ توانست آمریکا حمایت

 اصلی عامل نفت صادرکننده عربی ھمچنین در مورد حل بحران انرژی کھ کشورھای
ر پی این بحران د. و باعث شوک اول نفتی شدند بودند آن تولید تقلیل و نفت قیمت افزایش

 بر 1973-74 سالھای در ایران. کھ باعث افزایش قیمت و فروش نفت برای ایران شد
 بھ خود نفت صدور و نکرد شرکت اسرائیل بھ نفت نقل و حمل تحریم در اعراب، خالف
 برآن را پھلوي رژیم نفتی، عواید انفجار و نفت قیمت افزایش. داد ادامھ را کشور این

پس برای حل این بحران و . آورد بوجود عمرانی پنجم برنامھ در یتغییرات کھ داشت
دھد و از این بحران بھ عنوان ھا بھ دلیل سود فراوان، ایران راھبردی را نشان نمیتحریم

 نفت قیمت افزایش شک بدون کھ گفت بایداز طرفی ھم  .کندیک سالح سیاسی استفاده می
 عمده تسلیحات خرید چون ایمسئلھ. كردمي نزدیك اھدافش بھ را آمریكا بحران این در خام
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 كنندگان تولید نصیب را سرشاري سود كھ بود، عربستان و ایران مانند كشورھایي توسط
ھای آمریکا بھ نوعی پس با این تفاسیر، از طرفی سیاست. نمودمي آمریكا نظامي تسلیحات

ھای خود در حل و استگیری بحران انرژی شد، اما ھمین کشور بنا بھ سیباعث شکل
 .کندپایان بخشیدن بھ آن نقش مھمی را ایفا می
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