
 

679 

 

 فقه  و  حقوق  سیاسی،  علوم  مطالعات

 1401  تابستان،  2، شماره  8دوره  

 679  -691صفحات  

Online ISSN: 2476-4469 

Print ISSN: 2538-2039 

www.irijournals.com 

 بزرگ  یقدرتها با  رابطه در خارجي قوام و مصدق بررسي تطبيقي سياست

 

   پور يزهره قلجائ

 .رانیمشهد، ا  ،یگروه علوم سیاسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسالم

 

 چکيده 

محوري سیاست از  یکی  بخشخارجی  علوم  ترین  مطالعه  بینهاي  روابط  و  از  سیاسی  درستی  تصویر  آن  بررسی  و  است  الملل 

در تاریخ ایران از حساسیت و ویژگی خاصی    1320دهه با توجه به اینکه دهد.  الملل را در یک زمان معین نشان مییاست بینس

اي منحصر به فرد بود که سیاستگذاران آن با توجه به شرایط و اوضاع خاص آن  اقعهبرخوردار بود و هر رویداد تاریخی در آن و

  در   مصدق دکتر    و  قوام  یخارج است یس  تطبیقی  مطالعه  هدف مقاله حاضرگرفتند. لذا  امی میدوره، تصمیم به اقدام یا ترک اقد

تاریخی    ياکتابخانه  روش  يمبنا  بر  عمدتاً  پژوهش  يهاداده  يگردآور  .است  بزرگ  يقدرتها  با  رابطه کتب    ل یتحلو    بودهو 

 1320-1332  يسالها  ران،یا  یخیتار  تحوالت  باب  در  که  ستیب  دههنیز    یزمان  نظر  از  .انجام شد  ياسه یمقااطالعات به صورت  

  ی خارجاستیس  در  تفاوت  موجب  متفاوت،   ي هادراهبر  و  اصول  اتخاذ این است که    بیانگر مطالعه انجام شده    .شودیم   شامل  را

 . بود  راستوا  مثبت  موازنه  پایه  بر  عملگرا  سیاستمدار  عنوان  به  السلطنهقوام   یخارجاستیس  دکترین  .است  بوده  مصدق   و  قوام

 که  بود  هم   دیگري   مهم   بسیار  بعد  واجد   منفی   موازنه  بعد   بر  عالوه بود که    مصدق  دکتر  یخارجاستیس  ، آن  مقابل   نقطه  درست

 .  شد معروف تعهد  عدم جنبش بعدها  و مثبت  طرفی  بی عنوان تحت ایام آن در

 

 نه منفیموازنه مثبت، موازقوام السلطنه، دکتر مصدق، سیاست خارجی، های كليدی:  واژه

 



فقه  و حقوق  سیاسی،   علوم لعاتمطا  

 679-691، صفحات 1401 تابستان ،2 شماره  ،8 دوره

680 

 

 مقدمه 

ها و  اجتماعی است که ده  علوم  هايترین مقوالت در میان تمامی شاخهترین و عمیقگستردهترین و  خارجی از پیچیدهسیاست

تاریخی و تکنیکی در داخل واحدهاي سیاسی و در سطوح   اقتصادي، سیاسی،  فرهنگی،  اجتماعی،  عوامل متعدد  حتی صدها 

خارجی کشورهاي جی کشورها، به ویژه سیاستخارن دخالت مجرد یا متقابل دارد. مطالعه سیاستالملل در آمختلف نظام بین

خارجی،  ضعیف که همیشه تحت تأثیر قدرتهاي بزرگ بوده اند، یکی از مهمترین مباحث در رشته علوم سیاسی است. سیاست

خوردن سرنوشت    نقش آن در رقم  با توجه به  و  ستگذاري بوده اهاي سیاستهمواره و در همه جا، از مناقشه انگیزترین حوزه

ملتک و  زمینهشورها  و  نشیبها  و  فراز  بیسازي  ارزش  نیز  و  بزرگها  از  یکی  منزله  به  چرایش  و  تأمین  چون  ابزارهاي  ترین 

اسی، اقتصادي،  هاي سیهاي ملی در زمینه المللی، پیشبرد اهداف و برنامهیکپارچگی ارضی، امنیت سرزمینی، وجهه و اعتبار بین

 است.  اي علمی وهیبه شنیازمند بررسی فرهنگی و ...  

اي منحصر به فرد بود که  در تاریخ ایران از حساسیت و ویژگی خاصی برخوردار بود و هر رویداد تاریخی در آن واقعه  1320دهه 

  واقعه گرفتند.  ام یا ترک اقدامی میسیاستگذاران و تصمیم گیران آن با توجه به شرایط و اوضاع خاص آن دوره، تصمیم به اقد

  جهان   کشورهاي  اغلب  سرنوشت  که  بود  ايتازه  تحوالت  آغاز  سر  1320  تیر  اول  سحرگاه   در  شوروي  به  نازي  آلمان  ارتش   تهاجم

 .  نماند  امان در وقایع این غیرمستقیم و مستقیم  تبعات و آثار از نیز ایران. زد رقم  طوالنی  مدتی براي را

  الفاتتاخ  و  دشمنیها   _  نازي  آلمان  _  مشترک  کننده  تهدید  خطر  دفع  براي  بریتانیا  و  شوروي  تا   گردید  عثاب   متعددي  عوامل

  بود   چنین.  بیابند  شوروي  سقوط  از  جلوگیري  براي  مناسب  راهی   و   نهاده   کنار  موقت  طور  به  چند  هر   را  خود   مسلکی   و   سیاسی

 متفقین،  قواي  وسیله  به  ایران  اشغال  با  و  یافت  افزایش  جهانی  يقدرتها  کشمکش  در  ایران  استراتژیک  اهمیت  دیگر  بار  یک  که

  و   اوضاع  با  را  آن  کوشیدمی  ایران  جدید  خارجیسیاست.  گرفت  قرار  بیگانگان  اختیار  در  کشور  امنیتی  و   مملکتی  هايرشته 

 .  دهد  تطبیق  بود، آمده وجود به بیگانه نیروي سوي از کشور اشغال نتیجه در که احوالی

 به  طرفی،بی  حالت  از  گرفتن  فاصله  ضمن  و  شد  توجهی  قابل  دگرگونی  دستخوش  دوره  این  در   ایران  خارجیسیاست  ن،بنابرای

  و   بحرانی  اوضاع  تا   شد  باعث  ایران  در  اشغالگر  نیروهاي  حضور.  شد  نزدیکتر  متفقین  منافع  مینأ ت  راستاي  در  تعهد  و  اتحاد  افق

  این   بر.  بود  شده  مختل  گردنکشان  و  خوانین  مجدد  ظهور  و  بیگانگان  حضور  با   زین  داخلی  امنیت.  شود  کشور  دامنگیر  نابسامانی 

  در  ایران  دیپلماسی  دستگاه  هاي  اولویت  از  دوم  جهانی  جنگ  پایان  و  1324/1945سال  از  بیگانه  نیروهاي  از  ایران  تخلیه  اساس

  مرداد   28  کودتاي  تا  دموکرات  فرقه  غائله  و   آذربایجان  اشغال  از  ، دوره  این  تحوالت.  گرفت  قرار  کشور  خارجیسیاست  کار  دستور

 .داشت ارتباط نفت مسئله  با نحوي به  کدام هر

 داشته (  وزیرنخست)  مملکت  امور  اداره  اول  شخص  با  مستقیم  ارتباط  در  1320  دهه  خارجیسیاست  مهم  موضوعات  واقع  در

 قوام  و   مصدق   چون  دولتمردانی  مانور  براي  نهزمی  یافتمی  کاهش  خارجی   قدرت  و  نفوذ  میدان  که  زمان   هر  دوره،  این  در  .است

 .  د نگیر بهره خود هايبرنامه و  اهداف پیشبرد براي نفوذذي قدرتهاي  میان  تضاد از اند کرده  سعی که است شده  پیدا

  خارجی بودند. هر دو در سیاست اصولی داشتند، مصدق ایده آلیست بود و قوام و مصدق داراي دو استراتژي متفاوت در سیاست

از  السلطنه یکسال پس  طرفدار سیاستهاي خیابانی و قوام پراگماتیست و طرفدار دیپلماسی مخفی و زد وبندهاي پیچیده. قوام

رفت و  ها میالسلطنه سیاستمداري بود که به پیشواز بحران یریش را آغاز کرد، قواموزسلطنت محمدرضاشاه سومین دوره نخست

کرد از  کرد و از سوي دیگر با روسها مماشات میکایی ها نزدیک میرا با سیاست امری  گرفت از یک سو خوددر دم تصمیم می
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ایران تنها هنگامی می خارجی نادرست موازنه  حفظ کند که سیاست  تواند استقالل ملی خود راطرف دیگر مصدق معتقد بود 

 مثبت را کنار گذاشته و سیاست موازنه منفی را دنبال کند. 

  چه  از  ی ناش  مصدق  و  قوام  یخارجاستیس  تفاوت   که   است  نی ا  شود یم  مطرح   پژوهش   نیا  در  که  ی اصل  سشپر  ،با این تفاصیل

   است؟ بوده

 

 روش تحقيق 

خارجی ایران در دوران قوام و مصدق از نظر مکانی بر ایران و از نظر پژوهش حاضر از نظر موضوع به بررسی تطبیقی سیاست 

هاي  گردآوري دادهشود، تأکید دارد.  را شامل می  1320  -1332تاریخی ایران، سالهاي  زمانی بر دهه بیست که در باب تحوالت  

 پاسخ به سؤال تحقیق ها و اینترنت است. روش  اي وبا استفاده از کتب، نشریات، روزنامهپژوهش عمدتاً برمبناي روش کتابخانه

 . می باشداي مقایسه  -نیز به صورت تجزیه تحلیل تاریخی

 

 ادبيات تحقيق 

 پوشش می دهند اشاره می شود.منابعی که به نحوي موضوع پژوهش را در ایجا به تعدادي از مهمترین 

از نامه دکتر محمد مصدق به بررسی زندگی و کارنامه مصدق بر اساس پارهدر کتاب زندگی ( 1381اسالمیه )( مصطفی  1 اي 

آثار سیاسیها و دورهکتاباسناد،   اینمی  هاي مجالت و  را می  پردازد.  از دورهتواکتاب  دقیق و مستند  هاي  ن گزارشی نسبتاً 

 زندگی دکتر محمد مصدق دانست.  

خارجی و تحوالت اجتماعی  ( به بررسی سیاست1382ندي در کتاب تاریخ تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران )(  علیرضا ازغ 2

پهلوي می نویسنده سعی داشته است که تحوالت و تحرکایران عصر  از سویی  پردازد.  غالب و دیدي کلی و  را در  ات سیاسی 

 روابط ایران باالخص با کشور آمریکا مورد بررسی قرار بدهد. 

ملی    فعالیت جبهه  ، در بحبوحه 1328خلیل ملکی در سال    مقاالتی است که  (، مجموعه1374کتاب برخورد عقاید و آرا )  (3

نقد و    نوشت و در آن گذشته و حال حزب توده را به ر روزنامه »شاهد« مینفت در سراسر کشور، د  اوّل و مبارزه براي ملی شدن

 شرح داده است.  شمسی انجام گرفت 1326حزب را که در دي ماه  از اینبررسی گذارد و دالیل اصلی انشعاب 

کسانی که  به این دو  ( به بررسی ارتباط اولیه ایرانیان با امریکا و اولین  1384( محمود طلوعی در کتاب حدیث نیک و بد )4

پرداخته است. این کتاب ورود امریکا    داند یاند  و شروع روابط سیاسی دو کشور که مؤلف از زمان امیر کبیر م کشور سفر کرده

 دهد. به عرصة سیاسی ایران را مورد بررسی قرار می

در ساختار سیاسی ایران و طرح این  ( به بررسی نقش امریکا  1383سال عملیات براندازي )  25( کامران غضنفري در کتاب  5

طقه خلیج فارس و اقدامات روساي جمهور آمریکا در مچنین منافع امریکا در منمسئله که امریکا در ایران چه منابعی دارد و ه

 پردازد. قبال ایران می

6( السلطنه  قوام  نقش  و  نفت  جدال  ایران،  کتاب  در  منوچهري  اهلل  فضل  برهه1382(  بررسی  به  ایران ا  اي(  معاصر  تاریخ  ز 

اینمی و  تصویر کشیده شده  پردازد  به  را  ا  موضوعات  ایران پس  اوضاع  توافقات دولتهايجها  ز جنگاست:  و    نی دوم،  امریکا 

ایران،    متفقین، خودداري شوروي از تخلیه   انگلیس برسر منافع و عواید ناشی از نفت ایران پس ازجنگ، تخلیه ایران از نیروهاي

و تکاپوهايغائله   آذربایجان، نقش شوروي  آذربایجان  این  حزب دموکرات  و درخواستهاي  این رویدادها  براي  در  کسب    کشور 
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کشور، مسافرت قوام به مسکو،    هاي او براي حل اوضاع بحرانیوزیري، تالشالسلطنه به نخست منافع از نفت ایران، انتخاب قوام

 دوران. بزرگ اینآذربایجان و حوادث کوچک و  رفع غائله

درباره نهضت ملی شدن نفت  (  1377مهدوي و اصغر اندرودي در کتاب اسناد و روابط خارجی امریکا )  ( عبدالرضا هوشنگ7

پردازند. این کتاب یکی از مهمترین و جنجالی ترین و نهضت ملی شدن نفت ایران می  1331تا    1329ایران، به بررسی سالهاي  

ترین قضایاي آن به تصویر کشیده و به خواننده  ست که تحوالت ایران در این دوره را با اتکا به جزئیکتابهاي تاریخی ایران ا

 نماید. چه بیشتر تحوالت تاریخی یاري می درک هر

از   یک  هر  در  شود،  اشاره  است  پایان الزم  اشاره  در  مورد  مقایسه منابع  و  پژوهش  اصلی  پرسش  درباره  بحث مشخصی  هیچ 

را مورد  ام  قو  خارجیسیاست تاریخی  منابع جنبه هاي مختلف  این  است.  نگرفته  نظر صورت  زمانی مورد  و مصدق در مقطع 

   اند. اند، ولی عمالً پاسخی به پرسش اصلی پژوهش ما ندادهر دادهبررسی قرا

 

 سياست موازنه

  موازنه   باشد. در سیاستمنفی مینه  مواز  مثبت و سیاست  موازنه   موازنه کاربرد و انواع مختلفی دارد و شامل سیاست  سیاست

ی از بازیگران مثل انگلیس داد، به صورت توازن باید  مثبت  اگر کشوري در امضاي قراردادي احساس منفعت کرد و آن را به یک

اس منفی، اگر کشوري در امضاي قراردادي احس  موازنه   امتیاز مشابهی را هم به کشور رقیب مثل شوروي بدهد. اما در سیاست

ه رقیب مثل شوروي  ضرر کرد و آن را با یکی از بازیگران مثل انگلیس فسخ نمود، براي توازن باید امتیاز مشابهی را هم که ب

 داده است فسخ نماید.  

 

  موازنه مثبت

ن طباطبایی  الدیهاي مختلف، از جمله پس از برکناري سیدضیاءالسلطنه که از دولتمردان دوره قاجار و نخست وزیر در دوره قوام

وزیري رسید  چند بار نخستمجدداً وارد سیاست شد و    1320بود و در دوره رضاشاه مدتی ایران را ترک کرد و پس از شهریور  

فارغ114:  1380)آذرنگ، عنوان  به  سیاست(؛  سنتی  مکتب  آموزه  التحصیل  بر  مثبت"خارجی  او    "موازنه  داشت.  تاکید 

انگلستامی برابر  در  را  روسیه  ایاالتخواست  از  امکان  صورت  در  و  دهد  قرار  کند  ن  استمداد  موازنه  این  حفظ  براي  متحده 

 (. 205: 1377)آبراهامیان، 

مثبت بر این اساس استوار بود که چون ایران قادر به مقاومت در برابر فشارهاي دو دولت بزرگ همسایه نیست،  موازنه    سیاست

شود، متقابالً امتیازي به قدرت مقابل و رقیب او نیز داده شود تا  ا به زور گرفته میشود ی هر امتیازي که به یکی از آنها داده می

د و رقیب هم دست از سر ما بردارد. در اثر رقابت میان قدرتهاي همسایه، هر امتیازي که یکی از آنها به دست موازنه برقرار گرد

 (. 250: 1381گردید )بسته نگار، آورد، موجب ایجاد فشار از جانب رقیب براي امتیاز مشابهی میمی

فعالیت سیاسی تماس  به هنگام تجدید  بهبنابراین قوام  را تشویق کرد که  آنان  برقرار ساخته  نو  از  امریکا  با  را  طور هاي خود 

  مندي نشان دهند؛ حرکتی که مورد استقبال و خوشامد امریکاییان قرار گرفت. قوام در جلب جدي نسبت به امور ایران عالقه

دیپلمات بریتاحمایت  و همراهی  هاي شوروي،  بدون مطابعت  بود، چون  داده  نشان  از خود  توجهی  مهارت درخور  امریکا  و  نیا 

حد توانسته بود همه را راضی نگه داشته و هیچیک را از خود نرنجاند. او عقیده داشت که چنین دشمنی و مخالفتی  جا و بیبی

براین اساس تدابیر مقتضی را به منظور پیشگیري اتخاذ تواند موثر واقع گردد و  ها میهتنها در صورت حمایت یکی از سفارتخان
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نظر می به  اول  وهله  در  آنچه  از  بیش  قوام  تدابیر  حقیقت  در  وي  نمود.  داشت.  نخبگان هماهنگی  برداشت  و  درک  با  رسید، 

بتواند بر همه ها و دشمنی قدرتهاي خارجی،  وطئه مین حمایت خارجی، یا دست کم حصول ایمنی در برابر تأامیدوار بود که با ت

رقبا و دشمنان خود در داخل پیروز شود. او بعدها به این نتیجه رسید که نفوذ خارجی هنگامی کارسازتر است که به صورت 

به   رو  داخل کشور  در  که  حمایتی  پایگاه  کردن  جایگزین  براي  بیگانگان  پشتیبانی  دیگر سخن،  به  رود،  کار  به  تحلیل منفی 

 (.  88-89: 1372)عظیمی، رود، بسنده نخواهد بود می

 

 موازنه منفي

منفی، یعنی مستقل موازنه    دکتر مصدق اندیشه خودرا در زمینه حق حاکمیت ملی کشورهایی مثل ایران در عبارت سیاست

دا نکردن منافع ملی به سود  ماندن کشور کوچک در میان نیروهاي بزرگ جهانی، خنثی کردن فشار آنها به وسیله یکدیگر و ف

انگیزه  یکهیچ از واژه منفی، نفی نیروها و  ایرانی را در اداره خانه خودش نفی از آنها خالصه کرد. منظور  هایی بود که آزادي 

  جهانی و بابینانه بر مناسبات سیاست  (. دکتر مصدق با ژرف نگري و اشراف واقع447:  1383کردند )آقابخشی، افشاري راد،  می

ها  ها گردد. در مجلس پانزدهم انگلیسیها و امریکاییتوانست مانع واگذاري امتیاز نفت به روسمنفی،    موازنه   استناد به سیاست

انگلیس، که در سال  می ایران و  در مجلس شوراي ملی زمان رضاشاه در    1933خواستند به بهانه تجدیدنظر در قرارداد نفت 

هاي جبهه ملی آن هوشیاري دکتر مصدق و سایر شخصیت   اي به آن بدهند. امامشروعیت تازهشرایط اختناق تجدید شده بود،  

زمان، موجب حرکتی شد که در نهایت به ملی شدن صنایع نفت و خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس گردید. به این ترتیب  

 (. 257: 1381نگار، گام بسیار بلند و مؤثري در تحقق اندیشه موازنه منفی برداشته شد )بسته 

 

 خارجي قوام و مصدق در رابطه با شوروی مقايسه سياست

ها و عملکرد مسکو در رابطه با سیاسی، در درک و فهم انگیزه  -بررسی سیاست شوروي در قبال ایران، بر اساس منافع اقتصادي

ن بالفاصله کید شده بود که قواي متفقیأ سدام تاینکه در اعالمیه پایانی کنفراس پترغم  ایران از اهمیت خاصی برخوردار است. به

 هاي گوناگون از تخلیه کامل ایران خودداري کردند.  پس از جنگ شهر تهران را تخلیه کنند اما روسها به بهانه

شد، اعتراض کرد و  به شوروي که حاضر به خارج ساختن نیروهایش از ایران نمی  1324دکتر مصدق در جلسه دوازدهم اسفند  

به تعهد  سران   افرادي خواند که  را  المللی که ضامن رعایت حقوق ملت هاست  هاي جهانی و موازین بینخود و میثاق مسکو 

 اعتنا هستند. در چنین شرایطی نیاز به شخصی مقتدر و توانا بود تا بتواند بر مشکالت فائق آید و ثبات را به جامعه برگرداند.  بی

سال   در  ت  1324مصدق  بعنوان  قوام  به  به  مذاکره  به  قادر  سیاستمدار  نخستنها  با  داد.  رأي  قوامروسها  وي وزیري  السلطنه، 

اساس سیاست خود را نسبت به دول متفق مودت قرار داد. احمد قوام اعتقادي به طرح شکایت از شوروي در شوراي امنیت 

شوراي   سرانجام  بود.  دولت شوروي  با  مستقیم  مذاکرات  به  معتقد  و  بنداشت  جریاامنیت  از چگونگی  شورا  که  این شرط  ن ا 

مذاکرات مستقیم و درجه پیشرفت آن اطالع داشته باشد و در صورت لزوم بتواند در آن مذاکرات مداخله کند، تصمیم گرفت  

بین   مستقیم  مذاکرات  موضوع  مقامات  که  با  مذاکره  براي  قوام  ترتیب  بدین  شود.  احاله  به خودشان  و شوروي  ایران  دولتین 

انست که اگر دولت شوروي این بازي شطرنج سیاسی را آغاز کند، بازي به خالی شدن  دالسلطنه میعازم مسکو شد. قوام شوروي

 دست شوروي خواهد انجامید.  
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گشت تا شوروي را قانع سازد، لذا مجلس با تأیید  حلی میقوام بعد از اینکه به طور کامل بر آذربایجان مسلط شد به دنبال راه

باشد.  داشت با در نظر گرفتن اوضاع و شرایط داخلی، قرارداد نفتی با روسها ملغی میبه قرارداد قوام با روسها، اعالم  نیت  حسن 

وارد می به مجلس  مردم  واقعی  نمایندگان  اگر  به طور قطع  پانزدهم  بلکه  در مجلس  نبود  نفت  بابت  از  تنها خطري  نه  شدند 

اقدامات شاه را مهمان با تقلبات گسترده دها قادر بودند تا  اما  ولت قوام نمایندگان به صورت نامناسب وارد مجلس  هار کنند؛ 

از جبهه ملی مثل حسین  پانزدهم مجلس حضور نداشت ولی به کمک نمایندگانی  شده بودند. دکتر مصدق اگر چه در دوره 

قوام قرارداد  تصویب  از  توانست  زاده  حائري  ابوالحسن  و  بقایی  جلوگی  -مکی،  عمده  سادچیکف  علت  گفت  توان  می  کند.  ري 

روابط  وزي سیاستپیر قرارداد،  از رد  بود. پس  ابرقدرت  و تضاد موجود بین دو  رویارویی  برابر شوروي شدت  ایران در  خارجی 

ایران و شوروي بحرانی شد. سفارت شوروي ضمن تسلیم یادداشتی به قوام دولت ایران را به اقدامات خصمانه نسبت به شوروي  

ترتیب روابط دو کشور تیره شد و شوروي بازرگانی خود  لماتیک تهدید کرد. بدینخت و در عین حال به قطع روابط دیپمتهم سا

بندرانزلی را تعطیل کرد و قسمتی از تأسیسات شیالت شمال را برچید و    -را با ایران، به حداقل رساند و خط کشتیرانی باکو

آذر    18ترین آن بود، در  که در ضمن طوالنی  کرد. چهارمین دوره زمامداري قوام  مبارزه تبلیغاتی شدیدي را علیه ایران شروع

ترین اقدام دکتر مصدق  ها به مجلس شانزدهم دوخته شده بود. اصلیبه پایان رسید. با پایان مجلس پانزدهم همه چشم  1326

انجام  حله مخالفت با الیحه گس گلشائیان  در مجلس شانزدهم به تأیید رساندن ملی شدن نفت بود که این اقدام پس از چند مر

 وزیري رسید. شد وپس از آن هم دکتر مصدق به نخست

شیالت دریاي خزر را که همچنان در دست شوروي بود ملی کرد و اعالم کرد به هیچ وجه   1331بهمن    29دکتر مصدق در   

از طریق ایران  نفوذ در  افزایش  براي  به تمدید آن نیست. تالش شوروي  ر  حاضر  باعث شد  امتیازهاي مختلف  وابط دو  گرفتن 

توانست با توجه به شرایط و اوضاع با طرفداري از جنبش ظن همراه باشد. دولت شوروي با وجود اینکه می  کشور همواره با سوء 

ا به  هاي سیاسی و اقتصادي خود نیروهاي ضد امریکایی را کمک کند، امو حکومت ملی نقش فعالتري بازي کند و با حمایت

حکومت دکتر مصدق که به میزان  زیادي از ارزیابی غلط حزب توده    المللی و نیز ارزیابی نادرست از ماهیتدلیل مالحظات بین

 شد تا زمان مرگ استالین سیاست صبر و انتظار را دنبال کرد.  ناشی می

ت نمایندگی ایران که أ نامه بازرگانی با هیروي قبل از عزیمت از ایران مذاکراتی را درباره عقد یک موافقتسادچیکف سفیر شو

اي این مذاکرات به نتیجه مثبتی  خرداد با عقد موافقتنامه  21ریاست آن را وزیر اقتصاد ایران به عهده داشت، آغاز کرد و در  

د شد و حجم  یافت و کاالهاي جدیدي به این فهرست  واردالت کاال افزایش میرسید. بر طبق این موافقتنامه فهرست اقالم مبا 

اقتصادي، سهم    رسید. با اینمبادالت بین دو کشور به دو برابر می ابراز عالقه طرفین به توسعه روابط تجاري و  به رغم  حال، 

 (.    27: 1384درصد بود )ازغندي،  2/5اتحاد شوروي در کل مبادالت بازرگانی ایران کمتر از 

رسمی پایان  به  در  بزرگ  قدرتهاي  چند  هر  گفت  بهتوان  این  ولی  داشتند  مهمی  نقش  آذربایجان  بحران  نادیده    یدن  معناي 

شمردن نقش مهم و حساس قوام نیست . او توانست با در دست گرفتن نبض سیاسی کشور و مدیریت یک بازي سیاسی حساب  

ت رسیدن مصدق، وي  یاسی مخالف، ماجرا را به نفع خود و کشور تمام کند. با به قدرشده در برابر نیروهاي خارجی و احزاب س

موازنه منفی پرداخت و حرکتی مهم در جهت استقالل به اجراي سیاست    1331بهمن    9با ملی کردن شیالت دریاي خزر در  

 ایران نمود. 
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 خارجي قوام و مصدق در رابطه با انگليس مقايسه سياست

ژئوپلیت با تهدید و تطمیع  اهمیت  بود که قدرتهاي جهانی  ایران موجب شده  اهداف و منافع  سیاستیکی  را در جهت  خارجی 

کرد از یک سو از  هاي نفت ایران کوشش مینیا به دلیل اهمیت خاورمیانه از نظر ذخائر نفتی به ویژه چاهخود هدایت کنند. بریتا

ایران در دامان شوروي یا آمریکا در دوران پس اسیطره آلمان بر خاورمیانه جلوگیري کند و از سوي   ز جنگ  دیگر از سقوط 

 فارس دور نگه دارد.  ج ممانعت به عمل آورده و دست شوروي را از آبهاي گرم خلی

از آن در امور مختلف کشور ما به طور علنی و مستقیم دخالت و اعمال نظر   انگلستان در این برهه سبب شد تا پس  دخالت 

انداخته و در آن به تصویب    نماید و مجلس طرحهاي مورد نظر خود بپردازد. قوام در آذر  سیزدهم را مطابق میل خود به راه 

ولی  1326 و    ناگهان،  کینه  باعث  و  گرفت  پیش  در  انگلیسی  ضد  موضع  بود،  مربوط  ایران  روز  آن  سیاست  با  که  دالیلی  به 

اقت  توان سیاستمداري ضد انگلیس بدانیم زیرا قوام کفایت و لینمیبدگمانی مقامات انگلیسی نسبت به خود شد. البته قوام را  

را می انگلستان  علناً میرهبران  باستود و  آنها  بار  گفت روش  زیر  اگر رجال وطن  بود  و معتقد  اداره مملکت باشد  ید سرمشق 

کرد. در سالهاي جنگ، وضع    تحمیالت انگلیس و روس نروند کم کم روش سیاستمداران انگلیس هم نسبت به آنها تغییر خواهد

اري بر علیه دولت قوام  خواست از موضوع کمبودها، به عنوان اهرم فشآمد. انگلستان میاقتصادي ایران به صورت اسفناکی در

  1321سیس کرد و همچنین درآبان  أ استفاده کند. قوام براي حل مشکل کمبود نان وزارتخانه جدیدي به نام وزارت خواروبار ت

میلسپ و دکتر  سیستان  نفت  امتیاز  داشت  سعی  میلسپو  دکتر  دهد.  سامان  و  سر  را  ایران  مالیه  وضع  تا  کرد  استخدام  را  و 

ولت امریکا بگیرد و این کار او موجبات نارضایتی انگلیسی ها را فراهم کرده بود. در چنین شرایطی دکتر  بلوچستان را براي د

با    1323مصدق طی نطقی در فروردین   را  بهترین کسی مبارزه خود  ایران خود  اعالم داشت  تهران  اول  نماینده  آغاز کرد.  او 

شد. در نهایت  است که می تواند خانه خود را اداره کند و طرحی به مجلس ارائه داد که در آن اختیارات میلسپو ملغی اعالم می

انبداري کرد و همین امر باعث استعفاي با اختالفی که میان میلسپو و ابتهاج رئیس بانک ملی ایران رخ داد دولت از ابتهاج ج

 موضوع به دست افراد نا آزموده رسید.  1326میلسپو شد. با سقوط قوام در سال 

کوشید  با اوج گرفتن مخالفت مردم با تدوام سلطه بیگانگان بر سیاست، اقتصاد و منابع طبیعی کشور، نظیر نفت و...بریتانیا می 

ایران و امان نگه دارد و    به هر طریق ممکن شرکت نفت  ایران در  استعماري ملت  امواج سهمگین ضد  از خطرات  را  انگلیس 

 موقعیت متزلزل آن را تثبیت کند. 

نخست اول  دوره  چانهدر  و  مذاکرات  را صرف  خود  وقت  بیشتر  وي  نمود.  وزیري مصدق،  انگلیس  و  امریکا  دولت  دو  با  زدنیها 

انگلستامصدق می از جنگ جهانی دوم  بعد  اصل  دانست  این  پذیرش  و  نهضت  این  و  نیست  از جنگ  پیش  انگلستان  ن دیگر 

ها دنبال  برخوردار از استحکام حقوقی هم با چارچوب روابط و مقررات رسمی تطبیق داشت و هم با آنچه در عمل خود غربی

به دنبال یک امتیازنامه  ها  کرده بودند. در اختالفی که بین شرکت نفت ایران و انگلیس و دولت مصدق به وجود آمد انگلیسی

نفتی جدید بودند و یا پرداخت غرامت که تمام سودهاي آینده شرکت نفت ایران و انگلیس را نیز شامل شود. ملی کردن نفت و  

المللی به رسمیت شناخته شده بود ولی عملکرد انگلیسیها با این قوانین تفاوت داشت. همین پرداخت غرامت از نظر قوانین بین 

ي به نفع  أالمللی دادگستري کشاند به جایی نرسید. تنها دادگاهی که رشد که وقتی انگلیس ماجرا را به دیوان بینامر سبب  

 انگلیس داد، دادگاه عدن بود که آن هم تحت الحمایه انگلیس بود. 

دیدي علیه صلح و امنیت شدن و خلع ید تهپس از این اقدامات انگلیس مسئله را به شوراي امنیت برد؛ با این استدالل که ملی 

هاي دولت انگلیس و عدم ایفاي تعهداتش را بیان کرد و در آخر شورا نظر خود را مبنی  المللی است. دکتر مصدق نیز ستمبین
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باشد اعالم کرد. مصدق انتظار داشت هم شرکت نفت ایران و انگلیس و  الملل نمیبر اینکه ایران تهدیدي براي صلح و امنیت بین

تعیین می  هم دولت اساس شرایطی که وي  بر  با حل و فصل مسئله  اما  بریتانیا به سرعت تسلیم شده و  کند، موافقت کنند؛ 

 بر اقتصاد کشور آشکار ساخت.   1331هاي اقتصادي علیه ایران آثار مخرب خود را از اواخر سال اینگونه نشد و تحریم

هده وي بگذارد. در آن زمان سرلشکر زاهدي وزیر جنگ بود. از طرف  مصدق از دربار تقاضا کرد که انتخاب وزیر جنگ را به ع 

دیگر قوام از زمان انتصاب مصدق بارها با انگلیسی ها تماس گرفته بود و خواهان پشتیبانی بریتانیا براي رسیدن به مقام نخست  

ملی مصدق  اندازه  به  نیز  قوام  ها،  انگلیسی  نظر  به  بود.  بیشتر  وزیري  او  اما  بود،  بود.  گرا  انگلستان  طرفدار  و  روسیه  مخالف 

اقتصادي   انگلستانبه  –وابستگی  انگلستان امیدوار بود قوام   –خصوص به  دقیقا چیزي بود که مصدق حاضر به پذیرفتن نبود. 

 (.17: 1379در قالب سنتی باشد )لوئیس،   –هرچند فریبکار  –براي آنها همکاري 

وزیري انتخاب کرد. اما طرفداران مصدق به همراه اعضاي حزب توده را، به نخست  السلطنهبه دنبال استعفاي مصدق، شاه قوام 

وزیري انتخاب کند. او مصمم  ژوئیه بار دیگر مصدق را به نخست 22چند شهر را به آشوب کشیدند و بنابراین شاه مجبور شد در 

تیر، بحران اقتصادي و سیاسی در    30قیام  (. به دنبال پیروزي  25:  1379بود موضع ضد انگلیسی خود را حفظ کند )لوئیس،  

 تر شد. کشور عمیق

دولت دکتر مصدق سعی کرد بحران اقتصادي را با انتشار اوراق قرضه، پشتیبانی از صادرات نفتی، تقاضاي کمک مالی از دولت  

اقدامات کنترل شود. این  بود که توسط  از آن  بیشتر   اما شدت بحران  این    امریکا و چاپ پول کنترل کند.  به  انگلیس  دولت 

نتیجه رسید که چنانچه دولت مصدق طرف مذاکره باشد به اعطاي امتیازهاي زیادي خواهد انجامید. بنابراین درصدد بر کناري  

بحرانی مصدق،  دکتر  حکومت  آخر  ماه  شش  برآمد.  مصدق  مقام  دولت  به  چرچیل  بازگشت  اوست.  حکومت  دوران  ترین 

انگلستان جو سیاست  نخست  انگلستان و امریکا با عنایت به بیبینوزیري  ایران تغییر داد. به طوریکه  نتیجه  المللی را به زیان 

دهند   پایان  به حکومت مصدق  نظامی  نیروي  و  قهر  از  استفاده  با  گرفتند  تصمیم  با مصدق،  مصالحه  و  مذاکره  راههاي  بودن 

نبود و235:   1384)ازغندي،   انگلیس  با طرح قرارداد قوام  (. قوام هر چند سیاستمداري ضد  افکار    –لی  سادچیکف و رد آن 

گونه عمومی بر ضد امتیاز انگلستان در نفت جنوب شکل گرفت و زمینه براي ملی شدن نفت فراهم شد. ولی دکتر مصدق هیچ

ابطه با  دانست. مصدق در رها نداشت و به نوعی انگلستان را مسئول فقر و رکود عمومی کشور میاعتمادي نسبت به انگلیسی

مخالف بود و آن را کامالً    1933تر یعنی قرارداد  اختالف  نفتی ایران و انگلیس با پرداخت غرامت موافق بود ولی با اصل اساسی

 دانست.غیراخالقی و غیرقانونی می

 

 خارجي قوام ومصدق در رابطه با امريکا مقايسه سياست

رقابت دولت هاي   نیمه دوم قرن نوزدهم که دامنه  تاز  قداز  ناخواسته عرصه تاخت و  نیز  ایران  یافت،  اروپایی گسترش  رتمند 

هاي  کار را در ایجاد اتحاد و دوستی با دیگر قدرتمیان روس و انگلیس گردید. به همین دلیل برخی از دولتمردان قاجار چاره  

 ه البته این تالش ناکام ماند. ک طلب بکاهند، اروپایی دانستند تا به این طریق از نفوذ رو به افزایش دو همسایه سلطه 

متحده امریکا بسیاري از سیاستمداران ایرانی را به در راستاي تحقق بخشیدن به این سیاست بود که از اوایل قرن بیستم، ایاالت

  .دبوتوان نام برد که از خاندان اشرافی کهن ایرانی  السلطنه را میها احمد قوامسوي خود مجذوب کرد. از جمله این شخصیت 

هاي استعماري قرار داشت، در موقعیت حساسی قرار گرفت.  ، با توجه به اینکه کشور ایران در چهار راه رقابت20پس از شهریور

السلطنه  تحلیلش از اوضاع آن روز جهان به  اعتنا عبور کنند. قوام بنابراین ایران کشوري نبود که قدرتهاي بزرگ از کنار آن بی
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امری که  بود  صورت  به   کااین  توجه  با  و  ندارد  استعماري  حضور  براي  دلیلی  خاورمیانه،  کشورهاي  با  مسافت  دوري  دلیل  به 

به حفظ حقوق کشورهاي عضو می موظف  ملل  و تعهدش در سازمان  ایران  از  نیروهاي خارجی  به عدم خروج  توجه  با  باشد. 

می موج  فضا  در  کشور  تجزیه  دلهره  و  نگرانی  آذربایجان  طبحران  از  و  خطرفزد  مصالحهی  مقابل  مشی  در  بریتانیا  جویانه 

سیاستزیاده ها،  روس  در   خواهی  مداخله  براي  امریکا  از  ایران  دعوت  بود.  کرده  روبرو  جدي  مخاطرات  با  را  ایران  موازنه 

 داشت.  اهکید مکرر امریکا مبنی بر حمایت از تمامیت ارضی ایران و موقتی بودن اشغال ایران را به همرأاش، تخارجی سیاست

دولتمردان امریکا معتقد بودند اگر قوام حمایت نشود، در مقابل روسها ممکن است به دام کمونیستها افتد. به هرحال با تالش  

تعیین حداکثر مهلت قوام بر  رهبر شوروي مبنی  استالین  به  امریکا  رئیس جمهور  ترومن  اولتیماتوم هري  و  از داخل  السلطنه 

ایران و مقابله مستقیم ارتش امریکا با شوروي در صورت عدم تخلیه، ایران از قواي شوروي تخلیه ز  ممکن براي خروج شوروي ا

 (. 135: 1372المللی براي ایران و شخص قوام بود )تفرشی، شد و این امر موفقیت جدي و بین

د از قوام السلطنه ادامه نداد.  حمایت خوسادچیکف، امریکا دیگر به  -پس از خاتمه غائله آذربایجان و عدم تصویب قرارداد قوام

تغییر اساسی و مهمی که در آشوب بر آمده از بحران آذربایجان چندان به چشم نیامد و اهمیتش درک نشد؛ ایاالت متحده در  

  رو گرفته بود دیگر آن قدرت سوم قبلی نبود. اینک وي به یکی از ارکان تقابل دو قدرت و یا به وضعیت جدیدي که در پیش

ثیر أوزیري مصدق به شدت تحت تدید، دو بلوک غرب و شرق تبدیل شده بود. روابط ایران و امریکا در دوران نخستتعبیر ج

 (.  16: 1385مناقشه نفتی ایران و انگلیس بود )همراز، 

دوران   بود. در  خواهان )آیزنهاور( متفاوتسیاست مصدق نیز نسبت به امریکا در دوران حکومت دموکراتها )ترومن( و جمهوري

مک مانند  دولت  سیاسی  مقامات  از  برخی  به  نسبت  ترومن، مصدق  که  حکومت  حالی  در  داشت  مساعدي  نظر  گریدي  و  گی 

ها در  دید و خصوصا در مورد هندرسون سفیر امریکا بدبین بود. امریکاییمقامات سیاسی دولت آیزنهاور را با شک و تردید می

شدن نفت ایران حمایت کردند. امریکا عمالً خارج شدن  حصار نفتی انگلیس از ملی  شکستن انجریان ملی شدن نفت ابتدا براي  

کرد. در زمان ریاست جمهوري ترومن، در سیاست غیر مشارکتی امریکا گاهی نزدیکی  از اردوگاه غرب را نوعی دشمنی تلقی می

 گرفت.به دولت دکتر مصدق مورد توجه قرار می

حده براي حفظ نظم در ایران با اعزام سرباز مداخله کند، همانطور که براي نجات کره این  یاالت متبینی کرد که امصدق پیش

کار را انجام داده است، سپس پیشنهاد کرد براي جلوگیري از چنین وضعی، باید امریکا را در اداره صنعت نفت خود کمک کند.  

مک  کمونیسمسناتور  با  مبارزه  براي  را  ترومن  قاطعیت  امری  کارتی  نمیدر  کافی  از کا  انتخابات  در  دلیل  همین  به  و  دانست 

ایاالت رفتار  آیزنهاور  به قدرت رسیدن  با  نیکسون حمایت کرد.  او ریچارد  تحول آیزنهاور و معاون  ایران دچار  متحده در قبال 

ه نگاه نوو سیاست مقابله  حده که ب گرایی فزاینده تغییر پیدا کرد. روش ایاالت متگرایی محدود به مداخلهاساسی شد و از مداخله

به مثل با تمام قدرت شناخته شده بود، سبب شد تا آن کشور به بزرگترین مداخله سیاسی خود در امور داخلی ایران دست  

بزند و از آن پس با انجام مداخالت سیاسی، اقتصادي و نظامی به بازیگر صحنه سیاسی ایران تبدیل شود. تحلیل نادرست دکتر 

براي مقابله با مشکالت    1330-1332خارجی امریکا و انگلستان موجب شد وي در سالهايه ایران در سیاستاز جایگامصدق  

 (. 16: 1385بین باشد )همراز، سیاسی و اقتصادي ایران بیش از اندازه به امریکا خوش

طرفانه دوستانه را اجرا یاست بیامریکا سبر این مبنا اولین اشتباه دکتر مصدق از لحاظ تاکتیکی این بود که توقع داشت دولت  

ایران  کند. اگر چه نمی اقتصادي خود به  انگلیس، به کمکهاي  ایران و  توان به صورت قاطع گفت اگر آمریکا در طول اختالف 

ن شک  کرد، چه تأثیري بر سرنوشت دولت دکتر مصدق داشت، اما بدوداد و از آن به عنوان ابزار سیاسی استفاده نمیادامه می
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پیدا میمی از منابع مالی خود دست  به بخشی  اگر مصدق  او کم میتوان گفت  از  انتقادات داخلی  از فشارها و  شد ولی  کرد، 

شد. با انتخاب  داشت، به سود انگلیس و به زیان او تمام میمتاسفانه هر قدمی که دکتر مصدق براي جلب حمایت امریکا بر می

انگلیس، وي تالش جدي را در نزدیکی نظرات امریکا و دولتش در مورد برکناري مصدق    ور خارجهآنتونی ایدن به عنوان وزیر ام

 (. 115: 1390آغاز کرد )سلیمانی، 

نوشت ولی رئیس جمهور آمریکا تا    1332خرداد  17اي به آیزنهاور در تاریخ  دکتر مصدق در تالش براي حل مسئله نفت، نامه

این نام از پاسخ به  از یک ماه  ي کرد و در اواسط تیرماه زمانی پاسخ نامه را فرستاد که طرح کودتا و براندازي ه خودداربیش 

ایران در حال سقوط است و تا   حکومت دکتر مصدق وارد مرحله اجراي خود شده بود. آیزنهاور به این نتیجه رسیده بود که 

اموراست نمی این فروپاشی جلو گیري کرد. زمانی که مصدق در رأس  از  امید داشت که در صورت خنثی  دکتر مص  توان  دق 

کردن توطئه آمریکا و ناامید ساختن آمریکا و انگلیس از براندازي حکومت خود، امریکا را مجبور به تجدید نظر در سیاست خود 

 نسبت به ایران کند و مساله نفت را با تأمین مصالح ملی ایران حل و فصل نماید. 

ایدر این برهه زمانی آچسن معتقد ب  ایاالت متحده بر هم میود که  توان زند و دیگر به هیچ صورت نمی ران روابط خود را با 

می گمان  داد. مصدق  نجات  آهنین  دیوار  پشت  در  آن  ناپدید شدن  و  توده  از حزب  را  سلطه  ایران  ترس  از  ها  امریکایی  کرد 

داد. اما هم خطر کمونیسم درباره ایران بدان خواهند    کمونیسم بر ایران، حمایت از او را بر مناسبات دوستانه با انگلیس ترجیح

حد که مصدق فکر می کرد نبود و هم اهمیت استراتژیک هم پیمانی با انگلیس براي امریکا کمتر از خطر شیوع کمونیسم در 

متساوي از  به طور    رسید. با توجه به این موضوع با توافق بین انگلیس و امریکا تصمیم گرفته شد که دو کشورایران به نظر نمی 

مرداد علیه دولت    28نفت ایران استفاده کنند و در نتیجه امریکا به نفع انگلستان وارد صحنه شد. به دنبال این توافق، کودتاي  

 (.     16: 1385مصدق به وقوع پیوست )همراز، 

شرایط قوام سعی کرد که با    . در ایندر دوران زمامداري قوام امریکا تالش داشت تا امتیاز نفت بلوچستان را به دست بیاورد

وعده و وعید موازنه سیاسی را در میان قدرتهاي بزرگ در ایران حفظ کند. در حقیقت قوام در مواقع مختلف قدرتهاي بزرگ را 

با    به بازي گرفته  بود. شوروي را در نتیجه لغو قرارداد فریب داد، انگلیس را بر سر بحرین خشمگین ساخت و امریکایی ها را

هایش  رفت، نسبت به وعدههاي واهی براي دادن امتیاز نفت به حمایت از خود مجبور کرد و پس از اینکه بحران از بین میوعده

شد. از طرف دیگر مصدق با بزرگ نمایی خطر کمونیسم براي امریکا سعی داشت تا از آن به عنوان اهرمی علیه این  بی اعتنا می

 اندازه او سبب شد انگلیس و امریکا را در جهت سرنگونی وي به توافق برساند.   د بیش ازکشور استفاده کند ولی تأکی

 

 نتيجه گيری 

  سیاستمدار   دو  مصدق   محمد  دکتر  و  السلطنهقوام  دوره  بخصوص  آن  پیرامون  حوادث  و  1320  دهه  در  ایران  تاریخ   به  نگاهی

 این  به  را  ما  پژوهش،  تحلیلی  برآیند.  است  بوده  رداربرخو  خاصی  حساسیت  از  تاریخ  از  مقطع  این  که  دهدمی  نشان  بخوبی  ایران،

  و  کشورها   با  مواجهه  در  متفاوت،   خارجی  هاي سیاست  اتخاذ  در  موجود  ماهوي  تفاوت  اساسی  ریشه  که  رساند یم  واقعیت

  وجو   تجس  آنان  توسط  متفاوت  راهبردهاي  و  اصول  گزینش  در  باید   را  امریکا  و   انگلیس  شوروي،  همچون  یالمللنیب  هايقدرت

 مردان  اندک  جزو  او  گفت  توانمی  شد،  شکوفا  شاه  رضا  خروج   از  پس  که  السلطنه  قوام  سیاسی   حیات  با  ارتباط  در  .کرد

  نیم   و  ماه  دو  و  بیست  قوام  احمد.  است  سفید  یکسره  نه  و  سیاه   کامالً  نه  عملکردش  زیرا  بود؛  ایران  تاریخ  در  قدرت  خاکستري

 طلبانه  يخودمختار  جنبش  از  حمایت  از  ناشی  که   شد  ايمسئله  حل  درگیر  که   بود   ینا  وي   دوام  اصلی  سبب   و  بود  وزیرنخست 



فقه  و حقوق  سیاسی،   علوم لعاتمطا  

 679-691، صفحات 1401 تابستان ،2 شماره  ،8 دوره

689 

 

 پراگماتیست،  فردي  عنوان  به  قوام.  بود  ایران  قلمرو  از  خود  نیروهاي  بردن  بیرون  از  کشور  آن  خودداري  و  آذربایجان  استان  در

 یخارجاستیس  دکترین   بنابراین،  .کند   عمل   جهانی   هاي   قدرت  با   مذاکره  طریق  از  هایش سیاست  پیشبرد  براي  داشت  سعی

 امضاي   در  کشوري  اگر  مثبت  موازنه  سیاست  اساس  بر  .بود  استوار   مثبت  موازنه  پایه  بر  عملگرا  سیاستمدار  عنوان  به  السلطنهقوام

  به   هم  را  بهی مشا  امتیاز  باید  توازن  صورت  به  داد،   انگلیس  مثل  بازیگران  از  یکی  به  را  ازیامت  آن  و  کرد  منفعت  احساس  قراردادي

  ایاالت  از  امکان  صورت  در  و   دهد  قرار  انگلستان   برابر  در  را  يشورو   خواست  او   سیاست  این  طبق.  بدهد  شوروي  مثل  رقیب  کشور

 موازنه بعد   بر عالوه بود که  مصدق دکتر یخارجاستیس قوام،  مقابل نقطه  درست اما . کند  استمداد موازنه  این حفظ براي  متحده

.  شد   معروف  تعهد  عدم  جنبش  بعدها  و   مثبت  طرفی  بی  عنوان  تحت  ایام  آن  در  که  بود  هم  دیگري  مهم  ربسیا  بعد  واجد  منفی

  سیاست :  کرد  اشاره  مهم  نکته  یک   به  باید   مصدق   دکتر  وزیرينخست  دوره   در  آمریکا  به  نسبت  ایران  یخارجاستیس  با  رابطه  در

 برخوردهاي   مجموعه.  شود ایران  در  دولت  آن  دخالت  مانع  یکا،امر  با  دوستی  ضمن  که  بود  استوار  اصل  براین  مصدق   منفی  موازنه

  با   توافق  به  نیل  که   رسیدند  نتیجه  این  به  انگلیس  و   امریکا  کشور  دو  تا  شد   موجب  خارجی  روابط  عرصه  در  مصدق  دکتر  فعال 

  در  قدرتها  دادن  رقرا  با   کرد  می  گمان  مصدق   شاید   .کنند  دولت  این  برکناري  به  اقدام  باید   و  نیست  عملی   مصدق  دکتر  دولت

 مهارت  بر  عالوه  السلطنهقوام  ولی   کند،   حل  ایران  نفع  به  را   مسئله  سرانجام  السلطنه  قوام  مانند   آنها   بین   بازي  و   هم   مقابل 

  دچار   مصدق   دکتر  حکومت  حال  عین  در.  ماند  ناپذیرانعطاف  و  سخت  آخر  تا   مصدق   ولی  بود  هم   انعطاف  داراي  سیاسی

  و   شد  می   ناشی   مجلس  در  گراییگروه  و  گراییتشتت  و  دربار  و   شاه  نفوذ  ایران،  درونی   بافت  از  خود  که  بود  نیز  درونی  هايضعف

  و   ها  سیاست  بنابراین.  نبود  مصدق   دکتر  دست  در  عمالً  قضایی  دستگاه  و  اطالعات  سازمان  پلیس،  ارتش،  مانند  قدرت  ابزار

 موجب   مصدق  دکتر موضع  و  سیاسی مالحظات  و  داخلی وهاينیر عملکرد  و  انگلستان دولت آمیزتوطئه و  امپریالیستی نگرشهاي

  براي  زمینه  و   بماند   باقی   الینحل  بیش  و   کم   موضوع  نفت،   مسئله  منصفانه،   حل   راه  یافتن   براي  فراوان  تالشهاي  رغم علی  که  شد
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Abstract 

Foreign policy is amongst the most axial parts of the political sciences and international ties’ studies and its 

investigation can provide a vivid and authentic image of the international policy exercised within a given period 

of time. Considering the fact that 1950s features a special particularity and sensitivity in the history of Iran with 

every historical incident being somehow unique at that time, the then politicians had to decide to do or not to do 

an action based on the then special conditions and situations. Thus, the present study aims at comparative study 

of the foreign policies adopted by Qavam and Dr. Mosaddeq in regard of the superpowers. The data has been 

substantially gathered based on library research and taking notes from the historical books and analysis of the 

information in a comparative manner. The study is expressive of the idea that the adoption of different principles 

and strategies has been the cause of the differences in the foreign policies adopted by Qavam and Mosaddeq. 

Doctrine of foreign policy practiced by Qavam Al-Saltanah as an activist politician has been laid on the 

foundation of positive balance. Quite contrarily, Dr. Mosaddeq’s foreign policy can be characterized by both the 

negative balance and another significant aspect that was, at that time, generally called positive impartiality to 

become later on known as the non-aligned movement. 
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