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  موسسه فرھنگی و اطالع رسانی تبیان

   ١٣٣٢ - ١٣۵٧ خارجى و نقش ملى ايران از كودتا تا انقالب اسالمى ايران گیرى سیاست جھت

  ) ١(دكتر ابراھیم متقى  -

  چكیده 

اھداف سیاسى كشورھا نیز با . گیرد خارجى ھر كشور با توجه به اھداف آن واحد سیاسى شكل مى گیرى سیاست جھت
ھاى  كشورھا از روش. ھاى ديگرى از جمله ايدئولوژى نظام سیاسى، قدرت ملى و موقعیت ژئوپلیتیكى آن ارتباط دارد مؤلفه

گیرى و نقش ملى را  بنابراين بايد جھت. خود را تامین نمايند»  اھداف ملى«و »  منافع ملى«مختلفى بھره مى جويند تا بتوانند 
  . روشھايى براى نیل به اھداف تلقى نمود

اتحاد «خارجى ايران در چارچوب الگوى  گیرى سیاست كرد تا جھت خارجى ايران ايجاب مى ھاى دست نشاندگى در سیاست ضرورت
گیرى ياد شده، سطح روابط ايران و  جھت. یمان بغداد و پیمان سنتو در ھمین راستا بودالحاق به پ. با غرب تنظیم گردد»  و ائتالف

ھاى نظامى، دفاعى و امنیتى را افزايش داد و منجر به افزايش وابستگى ايران به ساختارھاى غرب گرا گرديد و در  امريكا در عرصه
به  در سخنرانیھاى خود نسبت) ره(امام خمینى. ى نمايان گرديدخارج در رفتار سیاست» الگوھاى امريكا محور«نتیجه اين فرآيند، 

اين روند منجر . خرداد را بايد واكنش رھبران دينى ايران در برابر الگوھاى غرب گرا دانست ١۵جنبش . روند ياد شده اعتراض نمودند
  . به اعتراض ثانويه رھبران دينى در ارتباط با ماجراى كاپیتوالسیون گرديد

فراھم  ١٩۶٩در سال »  دكترين نیكسون«خارجى و امنیتى ايران و اياالت متحده، زمینه براى ارايه  ه پیوستگیھاى سیاستبا توجه ب
و دوران پیروزى انقالب  ١٩٧٩اين روند تا سال . را ايفا نمود»  اى رھبر منطقه«در چارچوب دكتر ين نیكسون ايران نقش ملى . شد

خارجى متحول و دگرگون  گیرى و نقش ملى ايران در عرصه سیاست قالب اسالمى ايران، جھتبا پیروزى ان. اسالمى تداوم يافت
  . شد

  مقدمه 

ماھیت نخبگان «، » قدرت ملى«خارجى كشورھا و واحدھاى سیاسى، عمدتا تحت تاثیر مقوالتى از جمله  گیرى سیاست جھت
طبیعى . امات عالیه و رھبران نظام سیاسى قرارداردمق»  اى و جھانى رسالت منطقه«و نوع »  سطح انگیزش ملى«، » سیاسى

اما . خارجى و الگوى رفتارى كشورھا، تاثیراتى را بر جاى خواھد گذاشت گیرى سیاست ھاى ديگرى نیز بر جھت است كه مؤلفه
  . ضريب و نقش تاثیر گذار آنان بر مواضع و نوع رفتار سیاسى و احدھاى ملى محدود خواھد بود

ھاى ياد شده به  مؤلفه. توان از ماھیت قدرت درنظام بین الملل و ھمچنین ويژگیھاى ساختارى آن صحبت نمود به طور مثال مى
اما اين . اى و بین المللى تاثیراتى را بر جاى خواھد گذاشت ناپذير بر رفتار سیاسى و كاركرد كشورھا در نظام منطقه اى اجتناب گونه

  . خارجى كشورھا دخالت نموده و منشا اثر گردند گیرى سیاست اضع بنیانى و جھتتواند در مو پارامترھا به تنھايى نمى

خارجى ھر كشور مورد مالحظه قرار  اى در موضاع و اھداف سیاست را به عنوان عنصر تعیین كننده»  ماھیت دولت«در اين روند بايد 
  . باشد ال مرتبط و ھماھنگ مىزيرا مختصات و ماھیت دولتھا با رسالت جھانى و ايدئولوژى آنان كام. داد

ھاى مربوط به تحول  ناپذير تحت تاثیر ايدئولوژى انقالب، رھبران انقالب و ساير مؤلفه اى اجتناب به طور مثال، دولت انقالبى به گونه
را بیان  اى انقالبات، براى تمامى آنان دورانھاى تاريخى مشخص در كالبد شكافى مقايسه»  كرين برينتون«. باشد انقالبى مى

  ) ٢. (ناپذير دانسته است گیرى آن را امر اجتناب داشته و شكل

. گذارد در حالى كه برخى از ويژگیھاى تاريخ و فرھنگ سیاسى كشورھا بر نوع رفتار و عملكرد دولتھاى انقالبى، تاثیر برجاى مى
تى، الگويى خاص و منحصر به فرد را در رفتار ھاى داخلى و درون ساخ بنابراين دولتھاى انقالبى نیز بر اساس متغیرھا و مؤلفه

  . خارجى خود دارا خواھند بود سیاست
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اين گونه دلوتھا عموما داراى منشا خارجى و برون . توان مورد تحلیل قرار داد را نیز به ھمین گونه مى» دولتھاى كودتا«ماھیت 
ى راديكال عربى كه بر پايه ناسیونالیسم عربى شكل توان در رابطه با دولتھا چنین وضعیتى را حتى مى. باشند ساختارى مى

  . گرفتند و در صدد تغییر وضع موجود بودند، مورد توجه قرار داد

برخى از چنین دولتھايى فاقد منشا اولیه برون ساختى باشند،  ممكن است. باشند دولتھاى كودتا، عمدتا داراى منشا خارجى مى
اى  چنین وضعیتى در رابطه با كاركرد منطقه. افزايش خواھد يافت»  حامى دولت«نان با سطح وابستگى و ھماھنگى آ اما به تدريج

نكته ديگر اينكه بین . باشد خارجى دولت طالبان در افغانستان نیز قابل بررسى و مشاھده مى گیرى سیاست و جھت»  طالبان«
  . ھمبستگى مثبت وجود دارد » حامى دولت«گیرى  با رفتار و جھت» دولت كودتا«خارجى  گیرى سیاست جھت

ھاى درون زا  ، فاقد ماھیت و جلوه»دولت كودتا«خارجى  ھاى سیاست رسد كه بسیارى از مؤلفه بنابراين طبیعى به نظر مى
دولت «مرداد، از عبارت  ٢٨در تبیین ماھیت دولت ايران در دوران بعد از كودتاى »  گازيوروسكى«به ھمین دلیل است كه . باشند مى

  ) ٣. (استفاده نموده است»  نشاندهدست 

باشد، از اين رو حوادث تاريخى، چگونگى جابه جايى طبقاتى، سطح  اى بار مفھومى خاص خود را دارا مى از آنجايى كه ھر واژه
تى ماھیت نظام حكوم. گذارد اى، بر ماھیت دولت تاثیر بر جاى مى تحرك اجتماعى و میزان دگرگونیھاى شكل گرفته در ھر جامعه

  . خارجى واحدھاى سیاسى تاثیر بر جاى خواھد گذاشت گیرى سیاست اى اجتناب ناپذيربر جھت نیز به گونه

مورد بررسى قرار دھیم، به اين جمع بندى  ١٣٣٢مرداد  ٢٨اگر فرآيند ياد شده را در رباطه با تحوالت ساختارى ايران بعد از كودتاى 
اياالت متحده (»  حامى«ز كودتا، روابط دست نشاندگى يا وابستگى ھمه جانبه بین رسیم كه در شرايط و دوران زمانى بعد ا مى

شاه به عنوان يكى از ابزارھاى  متعاقب اين امر، حكومت. ايجاد شده است) شاه و دلوت زاھدى حكومت(»  پیرامون«و ) آمريكا
  ) ۴. (خارجى آمريكا در خاورمیانه ايفاى نقش نموده است سیاست

اما ماھیت دولت و . در دورانھاى زمانى مختلف داراى ابعاد و كاركرد نسبتا متفاوت و غیر ھمسانى بوده است روند ياد شده
حاكمیت «و »  استقالل«ھا در اين دوران  آمريكايى. خارجى ايران در اين مقطع زمانى تغییر چندانى نكرده است گیرى سیاست جھت
گیرى كودتا بر علیه حكومت دكتر  به عبارت ديگر شكل. كردند تراتژيك خود پیگیرى مىايران را با توجه به منافع و اھداف اس»  ملى

جنگ سرد، تعیین كننده منطق رفتارى آمريكا با واحدھاى پیرامنى و نوع واكنش مقامات . مصدق نیز به ھمین دلیل انجام پذيرفت
مرداد  ٢٨خارجى ايران در دوران بعد از كودتاى  ى ياستگیر به طور كلى بايد جھت. آن كشور در رابطه با اتحاد شوروى بوده است

  . را بر اساس چنین مؤلفه ھايى تحلیل نمود ١٣٣٢

اين امر بر . اى كالسیك مورد بررسى قرار گیرد به گونه»  خارجى ايران گیرى سیاست جھت«در اين مقاله، تالش خواھد شد تا 
ھاى ساختارى نظام بین الملل، چگونگى توزيع قدرت در  ودتا، مؤلفهايران در دوران بعد از ك»  ماھیت دولت«اساس بررسى 

طبیعى است كه چنین روندى بر اساس نوع تھديدات قابل تصور براى . المللى انجام خواھد پذيرفت اى و بین ھاى منطقه سیستم
خارجى، مورد توجه واقع  تو ھمچنین نقش ملى در حوزه سیاس ١٣٣٢-۵٧حكومت ايران و اياالت متحده آمريكا در طى سالھاى 

  . شود مى

گیرى مبتنى بر اتحاد با  سمت«خارجى ايران در طى اين دوران بر اساس  فرضیه مقاله حاضر بر اين امر تاكید دارد كه سیاست
  . گردد خارجى مصدق تلقى مى در سیاست»  موازنه منفى«گیرى  طبعا اين امر واكنش به سمت. شكل گرفته است»  غرب

ايران در طى اين دوران و بويژه از »  نقش ملى«خارجى ايران در مقطع زمانى مورد بحث، بايد  گیرى سیاست ه نوع جھتبا توجه ب
  . مورد مطالعه و تحلیل قرار داد»  اى رھبر منطقه«، بر اساس الگوى »پیمان سنتو«گیرى  زمان شكل

  خارجى  گیريھاى سیاست بررسى جھت

آن، مورد ادراك و ) Orietation(، » گیرى جھت«گیرى و  اتس خارجى كشورھا را بايد بر مبناى سمتترين برونداد رفتار و سی اساسى
،و ابزارھاى ) Action( ، » اقدامات«، ) Decision Making(، » گیرى تصمیم«البته ساير موضوعات ھمانند . مطالعه قرار داد

خارجى كشورھا  ا بايد از جمله ساير بروندادھا در روند سیاستر»  چانه زنى«و »  مذاكره«، » ديپلماسى«خارجى بويژه  سیاست
  . تلقى نمود
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گیرى در  توان به اين جمع بندى رسیدكه جايگاه و اولويت مقوله سمت ياد شده، مى) Otu puts(، » بروندادھاى«با مطالعه 
خارجى، بیش از ساير موارد و  تبه طور كلى، براى تحلیل سیاس. بادش خارجى، بیش از ساير موارد و موضوعات مى سیاست

گیرى، كنش و  گیرى، تصمیم خارجى ھر كشور بايد مواردى از جمله جھت به طور كلى، براى تحلیل سیاست. باشد موضوعات مى
  . خارجى حكومتھا تلقى نموده و صرفا به مطالعه آن مبادرت ورزيد ترين بروندادھاى سیاست رفتار عملیاتى را عمده

به طور كلى ھر گونه . گیرد خارجى ھر كشور با توجه به اھداف آن واحد سیاسى شكل مى جھت گیريھاى سیاست
توان تاكید داشت كه  از اين جھت مى. باشد خارجى آن مى ، پاسخى به اھداف نظامھاى حكومتى و سیاست» گیرى سمت«
خارجى را فراھم  یريھا و استراتژيھاى سیاست، شرايط روانى الزم جھت تحقق سمت گ»خارجى كشورھا اھداف سیاست«

  . آورد مى

طبعا . ھاى تاثیرگذار برخوردار باشند ، واحدھاى سیاسى بايد از مطلوبیت ابزارى و ساير مؤلفه» اھداف ملى«براى تحقق 
اھداف خود روبه رو اى براى تحقق  باشند، با مشكالت و محدوديتھاى چندگانه اى مى كشورھايى كه داراى اھداف جھانى يا منطقه

. ھا، بايد شبكه ارتباطى و پیوندھايمحیطى اين گونه واحدھاى سیاسى افزايش يابد برا يبرطرف كردن اين محدوديت. شوند مى
ھايى كه قدرتھاى بزرگ در دوران بعد از جنگ دوم جھانى به انجام رساندند را بايد تالش جھت افزايش ھم دارى واحدھايى  ائتالف

و »  موازنه گرى«الملل بر اين اعتقادند كه  بین تحلیل گران ياست. باشند راى اھداف ملى مشترك يا ھمسو مىدانست كه دا
  ترين ابزارھاى سیاست  به عنوان مطلوب» اتحاد«

  . گردد اى و جھانى آن محسوب مى خارجى كشورھا، جھت تحقق اھداف منطقه

اند از مزاياى الزم، براى  زيرا صرفا كشورھايى توانسته. يافت نین نتايجى دستتوان به چ الملل نیز مى با مطالعه تارخى روابط بین
گیرى اتحاد و ائتالف در  اى خود برخوردار شوند كه داراى ديپلماسى فعال، الگوھاى موزانه گر و جھت تحقق اھداف جھانى يا منطقه

  . خارجى باشند حوزه سیاست

زيرا در ھر . توان اھداف ملى را تحقق بخشیده و نتايج مورد نظر را كسب نمود ى نمىبدون اتحاد و ائتالف با ساير واحدھاى سیاس
در نتیجه . باشد دوران تاريخى، برخى از اھداف و منافع يك كشور با تمايالت و منافع برخى ديگر از واحدھاى سیاسى ھماھنگ مى

  . گردد اھم مىھاى محیطى فر چنین شرايطى، تالش مشترك براى نیل به اھداف و مطلوبیت

واحدھايى كه از توانمندى ابزارى و قدرت ھمه . باشند ھاى متفاوتى را عھده دار مى در درون سیستم اتحاد و ائتالف، بازيگران نقش
 اياالت متحده آمريكا و اتحاد شوروى در برخورد با متحدين خود و. شوند اى برخوردارند، به عنوان رھبر ائتالف و اتحاد تلقى مى جانبه

از . كردند آنان بخشى از اھداف خود را توسط ساير واحدھاى سیاسى تامین مى. در دوران جنگ سرد داراى چنین شرايطى بودند
  . نمودند سوى ديگر متحدين خود را نیز در شرايط خطر و تھديد كشورھاى متخاصم، كمك و ھمیارى مى

بوده، در حالى » آمريكا محور«متحدين اياالت متحده، »  خارجى گیرى سیاست جھت«توان چنین نتیجه گرفت كه  بر اين اساس مى
در طى دوران جنگ سرد، آمريكا و اتحاد . بوده است» شوروى محور«خارجى متحدين ابرقدرت ديگر،  گیرى سیاست كه جھت

  . اند دارا بوده خارجى ساير واحدھاى سیاسى گیرى سیاست ھاى قدرت، نقش مؤثرى در تعیین جھت شوروى به عنوان رھبران بلوك

، يعنى در آخرين سالھاى صدارت اعظم بیسمارك، نقش موازنه گر را در سیستم اروپايى ١٨٧١-١٨٩٠آلمان نیز در شرايط تاريخى 
  گیرى  رھبران آلمان با تاثیر گذارى بر جھت. قرن نوزدھم دارا بود

ترين میزان  ستان را در اروپاى اواخر قرن نوزدھم به پايینخارجى برخى از واحدھا و قدرتھاى اروپايى توانستند اقتدار انگل سیاست
توان تحقق شرايطى از  ھدف وى را مى. در طى اين دوران بیسمارك از سیاست اتحاد و ائتالف بھره گرفت. ممكن كاھش دھند

اقتدار فزاينده «و »  انىتضعیف ھمه جانبه عثم«، » آشتى تدريجى اطريش و روسیه«، » انفعال انگلستان«، » انزواى فرانسه«جمله 
  . دانست»  آلمان

اى  گیرى از سیاست اتحاد و ائتالف، و ايجاد موازنه گرى بین قدرتھاى بزرگ، اھداف منطقه با بھره به اين ترتیب بیسمارك نیز توانست
ه نامبرده توانست بیسمارك ناشى از اين امر بود ك تحقق بخشد، موفقیت»  وحدت آلمان«و جھانى كشورش را در دوران بعد از 

طبعا . و در جھت تحقق اھداف جھانى، ھدايت نمايد»  اتحاد و ائتالف«گیرى از استراتژى  خارجى خود را با بھره گیرى سیاست جھت
آنان . كردند خارجى خود را بر اساس اھداف استراتژيك آلمان تنظیم مى گیرى سیاست كشورھاى روسیه، ايتالیا و اطريش نیز جھت
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المللى خود را تحقق بخشند و به مزاياى ناشى از ھمكارى با آلمان نايل  اى و بین توانستند بخشى از اھداف منطقه مى بدينوسیله
  . گردند

برخى از . باشند گیرى اتحاد و ائتالف مى طبیعى است كه كشورھاى كوچك نیز، با توجه به عاليق و اھداف خاص خود، داراى جھت
بر اساس منافع ھمه جانبه خود و به عنوان تالشى براى جلوگیرى از تجاوز به كشورشان و حفظ اين واحدھا، الگوى اتحاد را 

  . طبعا كشورھاى عضو ائتالف نیز در اين روند، داراى اھداف و منافع ھمگونى خواھند بود. كنند تمامیت ارضى خود اتخاذ مى

ارجى آنان به میزان محدودترى با منافع ملى واقعى آنان خ گیرى سیاست به ھر اندازه سطح قدرت ملى كشورھا كمتر باشد، جھت
خارجى، تابعى از ماھیت و ساخت  الملل و سیاست گیرى كشورھاى كوچك در حوزه روابط بین به ھمین دلیل جھت. سازگار است

دم تعھد، چنین گیرى جنبش ع شكل. ترى داشت اين امر در دوران نظام دو قطبى، جلوه مشخص. باشد حاكم بر آن كشور مى دولت
برخى از كشورھا در صدد برآمدند تا اھداف خود را بدون ھمكارى امنیتى فراگیر با قدرتھاى جھان تامین . روندى را تعديل نمود

  . خارجى كشورھاى كوچك و متوسط دانست گیرى سیاست گیرى عدم تعھد را روند جديدى در جھت بر اين اساس بايد جھت. نمايند

. الملل نكرده بودند بین ايت قواعد نظام جھانى، خود را درگیر ضرورتھاى مربوط به رقابت دو قطبى در سیاستاين كشورھا ضمن رع
المللى و دگرگونى در ساختار دو قطبى، كشورھاى غیر متعھد بايد روندھاى نوين و جھت گیريھاى  طبعا با فروپاشى نظام بین
خارجى ھر واحد سیاسى، پاسخى به نوع  زيرا جھت گیريھاى سیاست. يندخارجى كشور خود ايجاد نما جديد را در حوزه سیاست

  . باشد بین بازيگران اصلى مى توزيع قدرت در سیستم جھانى و ماھیت رقابت

الملل را به عنوان يكى از عوامل اصلى مؤثر بر  الملل، ساختار نظام بین بین از نظريه پردازان و تحلیل گران سیاست»  ھالستى«
  : وى بر اين اعتقاد است كه. داند خارجى دولتھا مى سیاستگیرى  سمت

رو  خود را از راه انزواگرايى يا عدم تعھد به دست آورند، عموما با شكست روبه كوشند امنیت در نظام دو قطبى دولتھايى كه مى«
ود ساخته و به سرزمین يا اتحاد خود دھند، يا در بعضى موارد ناب رھبران بلوك، آنھا را تا حد دولتھاى زيردست تنزل مى. شوند مى

ھاى بیشتر دولتھاى عضو نظام دو بلوكى، چند بلوكى يا  گیرى توان نتیجه گرفت كه سمت به طور كلى مى... نمايند منظم مى
توان گفت كه ھر چه نظام سلسله مراتبى  در قالب فرضیه مى. گردد سلسله مراتبى، بر اساس منافع قدرتھاى فرادست تعیین مى

ھاى تغییر  ھمچنین فرصت. تر نظام، محدودتر است تر باشد عرصه انتخاب يا آزادى عمل اعضاى ضعیف ا قطبى، منسجمي
  ) ۵(» .ھا محدودند ھا و نقش گیرى سمت

الملل جدال چندانى  دھند تا با الگوھا و قواعد ساختارى در نظام بین ھمان گونه كه ھالستى تاكید دارد، دولتھا عموما ترجیح مى
رسد، موريس دوورژه،  به عبارت ديگر رقابت دولتھا با يكديگر بر اساس مناسبات و قواعد پذيرفته شده به انجام مى. نداشته باشند

گیرى انقالبى را اتخاذ  دھد، در اين شرايط، كشورھا سمت مورد تحلیل قرار مى»  مبارزه درون سیستمى«چنین رقابتى را مبتنى بر 
گیرى  دھند، رفتار سیاسى مناسب و جھت خود و نوع گرايشى كه به قدرتھاى بزرگ نشان مى س ماھیتكنند، بلكه بر اسا نمى

  . پذيرند خارجى مورد نظر را مى سیاست

  مرداد  ٢٨خارجى ايران بعد از كودتاى  گیرى سیاست بررسى جھت

المللى مورد توجه  اس ضرورتھاى داخلى و بینمرداد را نیز بايد بر اس ٢٨خارجى ايران در دوران بعد از كودتاى  گیرى سیاست جھت
. دولت ايران در صدد بود تا اھداف و منافع ملى خود را با تاكید بر ضرورتھاى امنیتى و ژئوپلتیكى اياالت متحده تنظیم نمايد. قرار داد

گیرى كودتا و به قدرت رسیدن  لبا شك. ھايى بود مرداد بیان كننده چنین ضرورت ٢٨بعد از كودتاى  ماھیت رژيم ايران و ساخت دولت
»  نماد رفتارى«، بايد كودتا را » ھالستى«به عبارت . دولت نظامى زاھدى، سیاست موازنه منفى مصدق كاركرد خود را از دست داد

  . خارجى ايران دانست گیرى عدم تعھد يا موازنه منفى در سیاست آمريكا براى نابود سازى جھت

ھرى «، رئیس جمھور و وزير امور خارجه دولت جديد آمريكا كه جايگزين » جان فاستر دالس«و » ھاورآيزن«بعد از به قدرت رسیدن 
از ديدگاه رھبران . را در برخورد با دولت مصدق انتخاب نمودند»  ترى قطبى منسجم«گرديده بودند، الگوى »  دين آچسن«و »  ترومن

بر اساس چنین . شد طلبى اتحاد شوروى تلقى مى زمینه سازى توسعهجديد آمريكا، دولت ناسیونالیست دكتر مصدق به عنوان 
پیش فرضى، مقامات آمريكا در صدد بر آمدند تا استقالل و حاكمیت ايران را ناديده انگاشته و بر مبناى برخى از ضرورتھاى نظام دو 

  . ت متحده آمريكا باشداى با اياال قطبى، حكومتى را به قدرت رسانند كه داراى پیوندھاى مؤثر و ھمه جانبه
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حكومت جديد ايران، توسط . به انجام رسید) انگلستان و اياالت متحده آمريكا(مرداد، انتخاب سیاسى مورد نظر غرب  ٢٨با كودتاى «
  ) ۶(» .ساختارھاى اجتماعى، سیاسى و مالى آمريكا واقع شد اين حكومت مورد حمايت. آمريكا تحمیل گرديد

ماھیت رھبران نظام . رژيم شاه ناچار بود تا نیازھاى استراتژيك آمريكا را در دوران رقابتھاى دو قطبى لحاظ نمايددر نتیجه اين فرآيند، 
توانست ضرورتھاى استراتژيك آمريكا را بدون توجه به  اى بود كه مى بعد از كودتا نیز به گونه سیاسى ايران و ھمچنین ساخت دولت

  . امین نمايدتمايالت و انگیزشھاى ملى ايران، ت

خارجى ايران  گیرى ياست ترين دلیل در تغییر جھت گیرى دولت دست نشانده را بايد عمده مرداد و شكل ٢٨به طور كلى كودتاى 
المللى شديدا تحت تاثیر نوع  اى و بین از اين مقطع زمانى به بعد، رفتار سیاسى ايران بويژه در عرصه رفتارھاى منطقه. دانست

بین آمريكا و »  پیرامون -حامى «گیرى كودتا در ايران وايجاد روابط  علت اصلى شكل. ا اياالت متحده ايجاد گرديده بودروابطى بودك ه ب
  . ايران را بايد اھمیت استراتژيك ايران دانست

بويژه  ھمجوارى ايران با اتحاد شوروى، دسترسى مشخص و گسترده به خطوط حیاتى كشتیرانى، دارا بودن مواد اولیه گسترده
گیرى كودتا بر علیه دولت مصدق، ايجاد روابط دست نشاندگى با  ترين داليل توجه آمريكا به ايران، شكل نفت و گاز را بايد عمده

از اين مرحله به بعد، روابط ايران و آمريكا وارد فاز و . خارجى ايران تلقى نمود گیرى سیاست دولتھاى بعد از كودتا و تغییر در جھت
  . مند شدند ھر دو كشور با توجه به ماھیت دولتھا و اھداف آنان، از نوع روابط ايجاد شده بھره. دى گرديدمرحله جدي

ھا در صدد بودند تا توانمندى و بنیه  آمريكايى. قرارداد ھمكاريھاى اقتصادى و فنى ايران و آمريكا در دوران بعد از كودتا گسترش يافت
از اين مقطع زمانى به بعد، ايران . كرد امر با توجه به نقش ملى دولت ايران اھمیت پیدا مى اين. ساختارى دولت جديد تقويت گردد

اين امر زمنیه توسعه روابط ايران . اى را ايفا نمود اى كه مورد نظر اياالت متحده بود، نقش تعیین كننده به تدريج در ساختھاى منطقه
خارجى ايران، ھمكاريھاى امنیتى ايران و اياالت متحده،  گیرى سیاست دلیل جھتاما به . ھا فراھم آورد و آمريكا در تمامى زمینه

  ) ٧. (ھا بود بیش از ساير حوزه

طبیعى است كه اين . روند فوق، شرايطى را به وجود آورد كه به موجب آن ايران به عنوان متحد صمیمى اياالت متحده تلقى گرديد
نوع ھمكاريھاى ايران و آمريكا، و . آورد خارجى ايران فراھم مى ائتالف با غرب در حوزه سیاستامر تاثیر الزم را در رابطه با استراتژى 
. خارجى غرب محور را در دستور كار خود قرارداد ناپذير ياست اى اجتناب اى بود كه ايران به گونه ضرورتھاى امنیتى دو كشور به اندازه

  : كید داشت كهبا بررسى تحوالت سیاسى ايران، تا»  فرد ھالیدى«

معناى اين حرف چنانچه مالحظه خواھد شد اين . متحد صمیمى آمريكا بوده است) ١٩٧٨(ايران از اواخر جنگ دوم جھانى تاكنون «
در . خارجى آمريكا بوده است نیست كه روابط ايران با آمريكا ثابت و اليتغیر بوده، يا آنكه دولت ايران آلت دست مطلق سیاست

معناى . ھايى مشاھده خواھد شد ى میان اين دو دولت وجود داشته و مسلما در آينده برخوردھا و عدم توافقگذشته اختالفات
به بعد موجوديت رژيم ايران را تضمین كرده و از اواخر دھه  ١٩۴۵دقیق متحد بودن ايران با آمريكا آن است كه دولت آمريكا از سال 

به اين دلیل انواع كمكھاى . اى پشتیبانى كرده است در جھت تسلط و تفوق منطقهنیز از دولت ايران ) ١٩٧٨(تا به حال  ١٩۶٠
خارجى دولت ايران به  بدون كمك آمريكا، سیاست. نظامى و سیاسى مورد درخواست رژيم ايران را در اختیارش قرار داده است

  ) ٨(» .شكل كنونى آن قابل تصور نبود و در واقع غیر ممكن بود

سال تداوم  ٢۵خارجى ايران و بر اساس الگوى توسعه روابط با غرب ايجاد شده بود، به مدت  ار و روند سیاستروابطى كه در رفت
گیرى غرب گرا و آمريكا محور  در طى اين دوران، جھت. اى با اياالت متحده ايجاد شد در اين مدت نھادھاى ھمكارى جويانه. پیدا كرد

با الگوى رفتارى غرب كه مبتنى بر استراتژى دفاع از پیرامون به عنوان بخشى از  اين امر. خارجى ايران شكل گرفت در سیاست
 ٢٨يعنى سه ماه بعد از كودتاى  ١٩۵٣شوراى امنیت ملى آمريكا در نوامبر . شد حكومت آيزنھاور محسوب مى» نگاه نو«استراتژى 

  . خود را صادر نمود ١۶٢مرداد، دستورالعمل اجرايى 

بر اساس اين استراتژى، . اين دستورالعمل را بايد آغازى نوين در روابط آمريكا با كشورھاى پیرامونى از جمله ايران تلقى نمود
در طى . میلیون دالر گرديد ۶٠ساالنه بیش از  ١٩۶١تا  ١٩۵۴میانگین كمكھاى نظامى آمريكا به دولت ايران و در طى سالھاى 

به سالھاى بعد از جنگ دوم  درصد نسبت ۶٠٠اين كمكھا . میلیون دالر شد ۵/۶۴ادى بیش از ھمین مدت كمكھاى ساالنه اقتص
حجم كمكھاى نظامى آمريكا به ايران و در چارچوب استراتژى نگاه نو . داد گیرى كودتا افزايش نشان مى جھانى تا زمان شكل
به . ر آن را بايد عامل اصلى افزايش كمكھاى نظامى دانستبحران ھند و چنین و گرفتارى ھمه جانبه آمريكا د. آيزنھاور تشديد شد

  ) ٩. (گرديد میلیون دالر در سال مى ١٠٠اين گونه كمكھا بیش از  ١٩۶٩تا  ١٩۶٢اى كه در طى سالھاى  گونه



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

۶ 
 

دست خارجى قدرتھاى بزرگ براى تداوم سیستم  با توجه به اينكه كمكھاى اقتصادى و نظامى را بايد يكى از ابزارھاى سیاست
گیرى و  اى در شكل نشاندگى و توسعه میزان وابستگى كشورھاى جھان سوم تلقى نمود، از اين رو تداوم اين كمكھا نقش عمده

گیرى و رفتار غرب  توان تحوالتى در جھت در اين دوران، عالوه بر ايران مى. خارجى غرب محور در ايران پیدا نمود استمرار سیاست
اما جايگاه ايران در مقايسه با واحدھاى ياد . جنوبى، تايوان، پاكستان و تايلند را مورد مالحظه قرار دادگرايى در كشورھاى ويتنام 

به ھمین دلیل حجم كمكھاى اقتصادى و نظامى آمريكا به ايران در مقايسه با كشورھاى ياد . بیشترى برخوردار بود شده از اھمیت
خارجى، چنین  گیرى غرب محور در حوزه سیاست يران و نھادينه شدن جھتتوسعه نھادھاى غرب گرا در ا. شده، بیشتر بود

  : به طور كلى. آورد ھايى را فراھم مى ضرورت

اين . میلیون دالر به ايران، كمك اقتصادى و نظامى نمود ۴/١٢١يك دھه بعد از كودتا، دولت آمريكا به طور متوسط سالیانه مبلغ «
ھاى دولت در  درصد كل ھزينه ١٧و يا در حدود  ١٩۵۴-۵٩دولت ايران در طى سالھاى مالى  ھاى درصد كل ھزينه ٣١مبلغ در حدود 
  . گرديد ١٩۶٣تا  ١٩۶٠طى سالھاى 

بانك صادرات و واردات آمريكا، مقاديرى را به دولت ايران وام . شد در اين مقطع، مقادى رقابل توجھى به دولت ايران وام پرداخت
اين امر منجر به افزايش رشد اقتصادى در ايران . مقطع نقش مؤثرى را در تامین ثبات ايران فراھم آوردكمكھاى آمريكا دراين . دادند
گیرى از اين كمكھا،  ايران موفق شد تا ضمن بھره. ھاى امنیتى را فراھم آورد بنابراين زمینه مالى الزم براى افزايش ھزينه. گرديد

  ) ١٠(» .مسايل سیاسى ھزينه نمايد مقاديرى از آن را در زمینه خدمات اجتماعى و

گیرى و توسعه  بازتاب اين امر، زمنیه محیطى الزم در شكل. اين روند، دولت ايران را به كمكھاى آمريكا نیازمند و وابسته نمود
آشكار و الزم به توضیح است كه عالوه بر كمكھاى . خارجى ايران فراھم آورد يگرى سیاست الگوھاى غرب گرا را در رفتار و جھت

  . رسید شده غرب به ايران، ساير كمكھا از طريق ايستگاه سازمان اطالعات مركزى در تھران به انجام مى حمايت

مامورين اين ايستگاه در صدد بودند تا استحكام و مشروعیت رژيم را از طريق الگوھايى از جمله مذاكره با مخالفین، متقاعد كردن 
به ھر اندازه رژيم سیاسى، استحكام و ثبات خود را مديون . تبلیغى و جنگ روانى فراھم آورندآنان و ھمچنین انجام فعالیتھاى 

خارجى ھمگرايى بیشترى با اياالت  گیرى سیاست ديد، به ھمان میزان در اتخاذ رفتار سیاسى و جھت ساختارھاى آمريكايى مى
  . رساند متحده به انجام مى

پذير نبوده و به ھمین دلیل  اعتقاد بودند كه بدون كمك آمريكا، براندازى دولت مصدق امكانبه طور كلى شاه و دولت زاھدى بر اين 
  : اعالم داشت) ١١(»  كیم روزولت«شاه در مالقات با . دانستند در دوران بعد از كودتا نیز رھبران ايران خود را وام دار آمريكا مى

  ) ١٢(» .ا دارمخداوند، ملتم، ارتشم و شم من تاج و تختم را از بركت«

به ضرورتھاى ژئوپلتیك ايران و  با توجه به روانشناسى شاه و ھمچنین با تاكید بر اھداف استراتژيك آمريكا، حكومت كودتا نسبت
بى «المللى مقامات ياران واقف بوده و از اين مرحله زمانى به بعد ايران از وضعیت  اى و بین چگونگى انتظارات آمريكا در رفتار منطقه

  . المللى، به عنوان يكى از متحدين اياالت متحده ايفاى نقش نمود خارج گرديد و در مناقشات بین»  رفط

مقامات . اولین واكنش ايران در چارچوب سیاست جديد را بايد تالش دولت زاھدى براى حل اختالفات ايران و انگلستان دانست
از سوى ديگر . زمینه براى ھر گونه خالء سیاسى و اقتصادى برطرف شودحل شود و  آمريكايى توصیه نمودند تا اختالفات به سرعت

كرد كه ايران ھماھنگى مؤثرترى را با ساير  خارجى ايران ايجاب مى در سیاست» گیرى غرب محور جھت«ضرورتھاى مربوط به 
  . متحدين آمريكا به انجام رساند

ب مذاكراتى كه در انگلستان و با مقامات وزارت انرژى آن كشور به مشاور نفتى وزارت امور خارجه آمريكا، متعاق» ھربرت ھوور«
را بین ايران و ) Shuttle Diplomacy(، » ديپلماسى ايستگاھى« ١٣٣٢در مھر و آبان » ھوور«. انجام رسانده بود، وارد تھران شد

یسى، زمنیه را براى بازسازى روابط مالقاتھاى گسترده و پى در پى وى با مقامات ايرانى و انگل. انگلستان به انجام رساند
  . ديپلماتیك بین كشور ايجاد نمود

متعاقب اين امر، ايران وانگلستان قبل از اينكه اختالفات مربوط به تاسیسات نفتى را حل و فصل نمیاند، روابط ديپلماتیك خود را 
بازسازى روابط ايران و انگلستان نشان داد . باشد ىاين امر اولین نشانه تجديد نظر جدى در روابط خارجى ايران م. بازسازى نمودند

  . اى را ايفا خواھد كرد خارجى ايران نقش مؤثر و ھمه جانبه گیرى و رفتار سیاست كه اياالت متحده آمريكا، در جھت
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آذرماه  ١۴خارجى دولت كودتا، روابط سیاسى ايران و انگلستان در روز  بر اساس تالشھاى آمريكا و استراتژى جدى در سیاست
متعاقب . معاون رئیس جمھور وقت اياالت متحده انجام پذيرفت»  ريچارد نیكسون«اين امر در آستانه سفر . مجددا برقرار گرديد ١٣٣٢

خارجى ايران را  دانشجويان تظاھر كننده ھر گونه مظاھر غرب محور در سیاست. اين امر در دانشگاه تھران تظاھراتى برگزار گرديد
نیروھاى فرماندارى نظامى نیز در واكنش به اقدام دانشجويان، مبادرت به تیراندازى به سوى دانشجويان نموده و به . محكوم كردند

  . خارجى ايران پديدار گرديد گیرى جديد در ياست آذر در اعتراض به جھت ١۶اين ترتیب حماسه 

به طور . باشد پذيرش گروھھاى اجتماعى ايران نمى خارجى دولت زاھدى مورد گیرى سیاست اقدام دانشجويان نشان داد كه جھت
ھاى  كلى ايرانیان روشنفكر و گروھھاى انقالبى پیش از آنكه سیاست داخلى شاه را مورد نكوھش قرار دھند، به جلوه

  . خارجى آن كشور توجه داشتند سیاست

ز تحلیل محتوايى نمايیم، به اين جمع بندى به انجام رسید را نی ١٣۴٢خرداد  ١۵اگر سخنرانى تاريخى امام خمینى را كه در 
  . خارجى شاه نموده بودند گیرى سیاست ترين انتقادات را متوجه جھت رسیم كه ايشان نیز عمده مى

خارجى شود،  گیرى ياست به طور كلى از نظر گروھھاى سیاسى و اجتماعى در ايران، بیش از آنكه سیاست داخلى منجر به شكل
خارجى و الگوھاى مورد  اين امر ناشى از تاثیر گذارى سیاست. پديدار گرديده بود ١٣۵٧تا  ١٣٣٢الھاى سیكل معكوسى در طى س

به موجب اين امر ايران به عنوان يكى از متحدين اصلى آمريكا در . باشد بر ايران مى»  دفاع پیرامونى«نظر آمريكا در استراتژى 
  . را از وضعیت غیر متعھد به شرايط غرب گرا تغییر دادخارجى خود  گیرى سیاست خاورمیانه تلقى شد و جھت

آمريكا «خارجى  ايشان ياست. اى منتشر نمودند ، اعالمیه١٣۴٢خرداد  ١۵امام خمینى قدس سره به مناسبت اولین سالگرد قیام 
امام خمینى قدس . ستندھاى داخلى دان شاه را مورد نكوھش قرار داده و آن را عامل بسیارى از مصیبت» اسرائیل محور«و » محور

  : سره در اين اطالعیه بیان داشتند كه

ھم پیمانى با دول ... برنامه ما. ما براى دفاع از اسالم، ممالك اسالمى و استقالل ممالك اسالمى در ھر حال مھیا ھستیم... «
بل كسانى كه ذخاير اين ملت مقابل صھیونیسم، مقابل اسرائیل، مقابل دول استعمار طلب، مقا. اسالمى است در سراسر جھان

  ) ١٣(» .برند، خواھیم ايستاد فقیر را به رايگان مى

بسیارى ديگر از گروھھاى سیاسى ضد شاه نیز بر اين اعتقاد بودند كه انحراف اصلى در ساختار سیاسى ايران ناشى از گرايش 
. ايجاد نموده بود»  عروسك دست نشانده«ايران اين امر از رژيم . باشد خارجى ايران مى گیرى سیاست آمريكا محور شاه و جھت

  . خارجى ايران ناديده انگاشته شود چنین وضعیتى منجر به اين گرديده كه منافع ملى و ھنجارھاى واقعى سیاست

. اند سابقه تاريخى ايران نشان داده استكه ايرانیان ھمواره از الگوى بى طرفى و موازنه بین قدرتھاى بزرگ استفاده كرده
اين امر . خارجى ايران پايان داد گیرى شرايط جديد در روابط ايران و آمريكا، سیاست مبتنى بر بى طرفى را در روابط و سیاست كلش

خارجى ايران،  در بحث مربوط به كالبد شكافى ياست» گراھام فولر«. شد نوعى انحراف در رفتار خارجى ايران محسوب مى
  : در اين رابطه وى تاكید دارد كه. قرار داده و آن را فاقد بنیانھاى ساختارى دانسته استگیرى رژيم شاه را مودر نكوھش  جھت

توان گفت كه  در واقع مى. خارجى ايران به شمار آورد خارجى شاه را نبايد ھنجار متداول در ديدگاھھاى سیاست سیاست«
رسد مردم ايران  به نظر مى. ھاى شاه است از سیاستنگاه ايرانیان، نزديكتر » ھنجا«خارجى جمھورى اسالمى ايران به  سیاست

تر  خارجى روحانیون را راحت كنند، اساسا خط كلى سیاست ھاى كشور اعمال نظر مى كه امروزه بیش از دوران شاه در سیاست
كسب برترى و آيد كه نوعى بیگانه ترس كلى، بى اعتمادى عمیق به غرب و قدرتھاى بزرگ، اشتیاق به  به نظر مى... پذيرند مى

به آرمانھاى جھان سوم از جمله خصوصیات بارز  سركردگى در منطقه، و گرايش نیرومند به عدم تعھد و در عین حال تعھد نسبت
» .شود ھايى كه در مواجھه با نوعى حس صیانت نفس و مصالح عملى كشور تعديل مى سیاست. خارجى ايران باشد سیاست

)١۴ (  

دھند  گردد و آن را در رابطه با خطرات و تھديدات مذاكره و رابطه با آمريكا پیوند مى یگانه ترسى بیان مىآنچه كه امروز تحت عنوان ب
رژيم شاه در تالش بود تا در پرتو اتحاد با غرب، . المللى رژيم شاه دانست در رفتار بین» سیاست آمريكا محور«را بايد واكنش به 

وى ھنوز اسطوره امپراتورى ايارن و افتخارات ناشى از آن را در چارچوب اتحاد . ارمغان آورد اھداف و نقش فراگیرترى را براى ايران به
  . ھاى چنین ذھنیتى توجه نداشت در حالى كه به ھزينه. داد با غرب مورد جست و جو قرار مى
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به اين دلیل اصول . ه نمايدخارجى مداخل طلبى شاه منجر به آن گرديد كه بیش از ساير ساختارھاى دولتى در حوزه سیاست قدرت
سیاست آمريكا محور نیز پاسخى . ھاى شاه قرار داشت خارجى ايران، تحت تاثیر اراده و توصیه كلى و رفتارھاى كالن در سیاست

توانست در شرايطى كه پیوستگى ساختارى كمترى بین دو كشور ايارن  اين امر مى. به انتظارات اياالت متحده توسط رژيم شاه بود
  . خارجى را تحقق بخشد آمده تا حدى تعديل گرديده و ضرورتھاى داخلى مربوط به ياست آمريكا به وجود مىو 

تعھدات گسترده و فراگیرى را در برابر اھداف و نیازھاى آمريكا ) تا زمان انقالب اسالمى ايران( ١٣٣٢-۵٧رژيم شاه در طى سالھاى 
اما مقامات رژيم شاه در . ن امر با واكنش ھمه جانبه ساختھاى داخلى روبه رو گرديدھمان گونه كه قبال مطرح شد، اي. پذيرا گرديد

به اين ترتیب دولت ايران تعھدات متعددى را نه تنھا در برابر آمريكا پذيرا گرديدند، لكه . برابر تمايالت و خواسته مردم مقاومت نمودند
  . يط و موقعیت ايران استفاده فراگیرى را به انجام رساندندساير كشورھاى اروپايى و بقیه متحدين آمريكا نیز از شرا

از نظر مقامات ايران، . خارجى ايران دانست مقامات سیاست»  ايستار ذھنى«و » ھنجار«ترين  كال گرايش به آمريكا را بايد اصلى
اخلى در ايران نیز وظیفه داشتند تا ساختھاى د. شد المللى تلقى مى اى و بین اياالت متحده به عنوان مرجع اصلى ھر رفتار منطقه

اين امر در يك رفتار خاص مورد مشاھده قرار . به ھر نحو ممكن، تقاضاھا و نیازھاى مقامات آمريكايى را جامعه عمل پوشانند
  . توان آن را در فرآيندى از رفتارھا و تصمیمات مقامات ايرانى مورد مالحظه قرار داد گیرد، بلكه مى نمى

خارجى ايران، اھداف و منافع ملى رژيم شاه، تابعى از الگوى ياد شده تلقى  در سیاست» گیرى آمريكا محور جھت«با توجه به 
چنین روندى . ھاى رفتارى ايران نیز مشاھده نمود توان در رويه عموما آنچه كه با منافع ملى آمريكا ھماھنگى داشت را مى. شد مى

خارجى ايران در دوران بعد از  حاكم بر سیاست» ايستار«بر اين اساس . گرديد طرح مىبدون توجه به تمايالت گروھھاى ايرانى م
اين امر بازتاب مشابھى را در ساختار . ھايى ھمانند آمريكا گرايى مورد توجه قرار داد مرداد را بايد بر اساس واژه ٢٨كودتاى 

ھايى از پھلوى گرايى شكل  كه در اياالت متحده نیز جلوه بر اين اعتقاد است»  جیمز بیل«. خارجى آمريكا به وجود آورد سیاست
  . گرفته بود

خارجى آمريكا در برخورد با رژيم شاه را بر سااس منافع ھیات حاكمه و خاندان شاه مورد توجه  به اين ترتیب بايد ھنجار سیاست
  . آمريكا، ھماھنگى و تطابق داشتخارجى  انى امر با منافع برخى از نخبگان اقتصادى و تصمیم گران سیاست. قرار داد

اى بود كه در زمان  اين روندبه گونه. جمھوريخواھان بیشترين منافع را از رژيم شاه و مساعدتھاى انجام شده، به دست آورده بودند
امین ھاى تبلیغاتى كانديداى جمھوريخواھان را ت انتخابات رياست جمھورى آمريكا، سفارت ايران در واشنگتن بخشى از ھزينه

  : جیمزبیل بر اين اعتقاد است كه. كرد مى

اى  در چنین جاھايى بودكه رابطه. ھا در منافع اقتصادى و سیاسى در نیويورك و واشنگتن نھفته بود كانون روابط پھلوى با آمريكايى«
اين رابط در . داد شاه پھلوى را با قدرتمندترين كانون سیاسى و پولسازى در آمريكا پیوند مىدراز مدت و غیر رسمى، محمدرضا 

  ) ١۵(» .برگیرنده خانواده راكفلر، مشتريان و مشاوران راكفلرھا نظیر كسانى چون ھنرى كسینجر بود

بار  افع بلند مدت آن كشور مصیبتخارجى آمريكا تحمیل نمودند، براى من گیرى سیاست ھاى ذى نفوذ بر جھت سیاستى كه گروه
ب راين اعتقاد بودند كه مقامات »  ھنرى پرشت«و »  ريچارد كائم«شد، بسیارى از تحلیل گران مسايل ايران از جمله  تلقى مى

خاورمیانه  ترين دوست آمريكا در ھاى ايران، با شاه رابطه برقرار كرده و آن كشور را به عنوان نزديك آمريكايى بدون توجه به واقعیت
  . توسط بسیارى از سناتورھاى آمريكا تكرار گرديد ١٩٧٨و  ١٩٧٧اين امر در سالھاى . مورد حمايت ابزارى و سیاسى قرار داده است

اى بود كه حتى در دوران بعد از پیروزى انقالب اسالمى نیز،  ھاى ذى نفوذ در آمريكا به گونه در حالى كه پیوندھاى شاه با گروه
كرد، منافع ساختارى امريكا  به ھر اندازه چنین مناسباتى ادامه پیدا مى. اى براى اعاده وضع قديم به انجام رسید جانبه تحركات چند

 ٢٨آغازگر چنین پیوندھاى غیرساختارى را بايد گروھھا و افرادى دانست كه در كودتاى . شد رو مى با فرسايش درونى بیشترى روبه
د نیكسون، آلن دالس، جان فاستر دالس و كرومیت روزولت را بايد از جمله مقامات امريكايى دانست ريچار. اند مرداد دخالت داشته

  . كه روابط ساختاى با ايران را در چارچوب روابط شخصى و دوجانبه تداوم بخشیدند

اكثر منافع مادى دوجانبه دانست كردند، اما اولويت اصلى آنھا را بايد تامین حد اين گروھھا اگر چه ھر يك منافع ديگرى را تامین مى
ھا نیز در پاسخ به اين گونه روابط در  امريكايى. يافت خارجى شاه تحقق مى در سیاست» امريكايى محور«  كه از طريق تداوم الگوى

د تاكید على الرغم وجود چنین شرايطى باي. خارجى خود نھادينه نمايند را در حوزه سیاست»  گرايى پھلوى«تالش بودند تا الگوى 
اين امر در رفتار وى، و . ھیچگاه اعتماد به نفس خود را در برخورد با حوادث و بدون اتكا به امريكا به دست نیاورد»  شاه«  داشت كه

  . باشد در دوران گسترش تحوالت انقالبى ايران قابل مالحظه مى
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اى  مرداد به گونه ٢٨میراث . امريكايى ھماھنگ نمايدشاھد ھمواره منتظر بود كه نحوه واكنش خود را با توجه به توصیه مقامات 
خارجى امريكا محور، تبديل  و در نتیجه تداوم سیاست. اين امر اعتماد به نفس را از وى گرفت. دايمى بر ذھن شاه باقى مانده بود

  . به ابزار سیاسى و عنصر بدون اراده امريكا شد

و تمامى حمايتھاى امريكا نتوانست در برابر اراده سیاسى و »  پراتورى شاھانهام«گیرى چنین فرآيندى، تمامى شكوه  بر اثر شكل
گیرى  ھايى بود كه در استراتژى و جھت اين امر ناشى از تناقض. اجتماعى مردمى كه در آستانه انقالب قرار دارند، مقاومت نمايد

  . شاه به وجود آمده بود» امريكا محور«خارجى  سیاست

دانست كه دوستى  وى مى. اى پیدا نمود خارجى امريكا وقوف ھمه جانبه رداد، شاه بر ضرورتھاى سیاستم ٢٨بعد از كودتاى 
. آلیستى و روابط فردى ايجاد نشده است امريكا با شاه و تالش آن كشور براى تثبیت رژيم شاھنشاھى، بر اساس ضرورتھاى ايده

مرداد نیز  ٢٨كودتاى . درتھاى بزرگ در حمايت از خود وقوف داشتبه نقش ق نسبت) ١٣٢٠شھريور (وى در زمان به قدرت رسیدن 
  . چنین ذھنیتى را تثبیت نمود

چنین امرى را . وقوف پیدا كرده بود» دو قطبى انعطاف ناپذير«  به ماھیت نظام در اين شرايط تاريخى، شاه بیش از مصدق نسبت
از ديدگاه اين گروه، از اين . ھضت ملى نفت مورد مشاھده قرار دادگراى دربار برخورد با ن بايد در نوع واكنش شاه و گروه سنت

امريكا بر اين نكته واقف بود كه بدون ھمكارى ھمه جانبه ايران، . بین آمريكا و گروه محافظه كار دربار پیوستگى وجود داشت جھت
بندى رسید كه  توان به اين جمع ابراين مىبن. را تحقق بخشد) Containment Strategy( تواند استراتژى مھار شوروى آن كشور نمى

  ) ١۶. (گرايى گسترش يابنده در امور داخلى ايران را براى مقامات امريكايى فراھم آورد موقعیت ژنواستراتژيك ايران، شرايط مداخله

ھا بدون  زيرا امريكايى. رار دادمورد توجه ق» استراتژى ائتالف و اتحاد«  به طور كلى بايد نوع روابط ايران و اياالت متحده را بر اساس
توانستند اھداف ژئواستراتژيك خود را در چارچوب  برخوردارى از مزاياى جغرافیايى ايران و ھمچنین وجود دولت دست نشانده نمى

لمللى خود ھاى ابزارى، قادر به تحقق اھداف بین ا از آن جايى كه امريكا با تجھیز توانمندى. استراتژى دفاع پیرامونى تحقق بخشند
اى را در  در جھت مقابله با اتحاد شوروى و مھار آن كشود نبود، از اين رو سیاست ائتالف و اتحاد با ايران و ساير متحدين منطقه

. توانستند اھداف خود را بدون كمك امريكا تحقق بخشند ھاى ايران در دوران بعد از كودتا نیز نمى حكومت. دستور كار قرار داده بود
  . ترتیب به قدرت رسیدن حكومت كودتا در ايران منجر به ھماھنگى ايران و امريكا گرديد به اين

خارجى ايران مؤثر بود و  در سیاست» امريكا محور«گیرى  و ھمچنین جھت»  اتحاد و ائتالف«نكته ديگرى كه در رابطه با استراتژى 
بايد در ساختار نظام دو قطبى و نوع روابط شرق و غرب مورد تحلیل سال تداوم پیدا نمايد را  ٢۵منجر به آن شد كه اين رويه براى 

باشند تا روابط دست نشاندگى با متحدين جھان سومى خود را به ھر صورت  رھبران بلوك درصدد مى»  نظام دو قطبى« در. قرار داد
الملل ماھیت متفاوتى از آنچه كه  بینبنابراين اگر سیستم . باشد اين امر بخشى از ماھیت نظام دو قطبى مى. ممكن ادامه دھند

خارجى ايران متفاوت از روند  گیرى سیاست ايم، را دارا بود، سطح روابط ايران و امريكا و جھت در سالھاى جنگ سرد شاھد آن بوده
  . كرد گذشته تداوم پیدا مى

به طور مثال عراق صرفا در شرايطى از . شوند به طور كلى در سیستم دو قطبى، اعضاى كوچكتر اتحاد بسادگى از بلوك جدا نمى
كودتاى خونینى را علیه رژيم سلطنتى عراق  ١٩۵٨اى مورد نظر امريكا جدا شد كه عبد الكريم قاسم در سال  سیستم منطقه

در اى را  ، انقالب اسالمى ايران در شرياطى به پیروزى رسید كه تحول ساختارى ھمه جانبه١٩٧٩و يا اينكه در سال . ھدايت نمود
  . محیط و ساختارھاى سیاسى به وجود آورده بود

. چنین وضعیتى در رابطه با ھمكاريھاى نظامى و امنیتى اتحاد شوروى با متحدين پیرامون آن كشور نیز وجود داشته است
در . ا كرده استپیوندھاى نظامى و امنیتى شوروى با كره شمالى، ويتنام و كوبا تا دوران بعد از فروپاشى اتحاد شوروى ادامه پید

  . گیرد صورت مى»  حامى«خارجى واحدھاى پیرامونى، در واكنش به نیاز كشورھاى  گیرى سیاست ت مامى اين دورانھا، جھت

شود كه پیوستگى  اى پديدار مى خارجى واحدھاى كوچكتر به گونه در رفتار سیاست»  اتحاد و ائتالف«بنابر اين طبیعت استراتژى 
يكى از علل تداوم چنین پیوندھايى را . كند ايجاد مى»  حامى«با» پیرامون «  خارجى گیرى و رفتار سیاست اى در جھت ھمه جانبه

تر باشد، امكان به وجود آمدن  به ھر اندازه پیوند ايدئولوژيك ضعیف. بايد ضرورتھاى ايدئولوژيك و استراتژيك بین اعضا اتحاد دانست
  ) ١٧. (شود تحاد بیشتر مىگسست و شكاف ايدئولوژيك بین اعضاى يك ا
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در . ، سطحى از ھمگونى ايدئولوژيك و قواعد ھمكارى جويانه بین ايران و امريكا به وجود آمده بود١٩٧٩تا  ١٩۵٣در طى سالھاى 
گرايشات ضد . ھاى سوسیال دموكراتیك، مذھبى و حتى لیبرال دموكراتیك فراھم نگرديد اين مقطع زمانى امكان ظھور الگو و تجربه

  . گیرى اتحاد ژئواستراتژيك، مبناى پیوند امريكا و ايران را در طى دوران ياد شده به وجود آورده بود مونیستى و ضرورت شكلك

اى از  خارجى امريكا، بر اين اعتقاد بودند كه شاه ايران توانست نیازھاى درون ساختارى خود را با ھاله برخى از منتقدين سیاست
مقابله ھمه جانبه با احزاب و گروھھاى كمونیستى، . به اين ترتیب حمايت امريكا را به دست آوردايدئولوژى ھمراه سازد و 

خارجى  ھاى مذھبى و گروھاى لیبرال بیان كننده ھمكاريھاى ايدئولوژيك شاه و امريكا در طى دورانى بود كه ايران سیاست مجموعه
ھاى سیاسى رژيم شاه در  ھاى امريكايى در تھران نتوانستند بر اولويت لماتدر اين مقطع زمانى ديپ. امريكا محور را اتخاذ كرده بود

  ) ١٨. (تئورى حقوق بشر كارتر نیز كارايى چندانى در اين زمینه دارا نبود. حوزه داخلى تاثیر بر جاى گذارند

بندى رسید كه  توان به اين جمع ، مىخارجى ھاى امنیتى و سیاست با توجه به روند ھمكاريھاى ايران و اياالت متحده امريكا در حوزه
اما اين امر ساختھاى داخلى ايران را، تحت تاثیر . ھاى انقالبى ايران انجام پذيرفته است ائتالف و اتحاد در برابر اتحاد شوروى و گروه

در اين روند، رژيم . شد خارجى ايران پاسخى به نیازھاى درون حكومتى رژيم شاه تلقى مى گیرى سیاست بنابراين جھت. قرار داد
در حالى كه امريكا نیز با . بخشید شاه نیازھاى ژئواستراتژيك امريكا در خاورمیانه و حوزه مرزى با اتحاد شوروى را تحقق مى

ساختارھاى داخلى ايران و تداوم ھژمونى درون ساختارى شاه  مشاركت امنیتى و اطالعاتى با رژيم شاه، زمینه را براى ثبیت
  . دآور فراھم مى

خارجى ايران با الگوھايى از استبداد داخلى براى سركوب گروھھاى سیاسى  گیرى امريكا محور در سیاست به اين ترتیب جھت
سازماندھى شده شاه بر  اى از شاركت جلوه) مردم، ايران نوين و رستاخیز( گیرى احزاب دولتى در ايران شكل. ايران ھمراه بود

. در طى اين دوران، امريكا واكنش چندانى در برابر استبداد شاھنشاھى به انجام نرساند. ودكنترل بر تحوالت سیاسى داخلى ب
طلبى شاه ايجاد  اين امر زمینه را براى تداوم و توسعه جاه. علت اصلى اين امر را بايد نیاھاى ژئوپلتیكى امريكا به شاه دانست

گیرى انقالب مورد انتقاد گروھھاى لیبرال  ران در طى سالھاى شكلخارجى امريكا محور اي گیرى سیاست به ھمین دلیل جھت. نمود
آنان بر اين اعتقاد بودند كه حضور امريكا منجر به گسترش استبداد . دموكرات، لیبرال مذھبى و سوسیال دموكرات نیز واقع شده بود

  . داخلى گرديده است

خارجى ايران و در  متعددى بر جھت گیرى امريكا محور در سیاست بندى رسید كه عوامل توان به اين جمع با توجه به موارد فوق مى
به عبارت ديگر  المل، داراى كاركرد مؤثرترى بوده است ضرورتھاى ساختارى نظام بین. اند مرداد نقش داشته ٢٨دوران بعد از كودتاى 

ى رقابت قدرتھاى بزرگ، نقش مؤثرترى قايل ، بايد برا)الملل ساختار نظام بین(» كل« و) مسايل ساختارى كشورھا( »جزء«در تعامل 
  . گرديد

اثر نمودن استراتژى  ھاى ايدئولوژيك بین دو قدرت جھانى، زمینه سیاسى و تاريخى الزم براى بى ضرورتھاى نظام دو قطبى و رقابت
توصیف شرايط  خاطرات بسیارى از نخبگان ايران كه در. گیرى سیاست موازنه منفى مصدق را فراھم آورد طرفى و جھت بى

خاطرات نخبگان ايرانى، بیان كننده اين نكته است كه آنان بین الگوى ماركسیستى و . گیرى كودتا توصیف شده است شكل
  . اند به عمل آورده دارى حمايت دارى و ھمچنین بین شاه و حزب توده، از تداوم سیستم سرمايه سرمايه

بنابر . شد ھاى قدرت مى ناپذير جذب يكى از بلوك اى اجتناب به گونه ١٩۵٠در دھه  باشند كه ايران ساختارگرايان بر اين اعتقاد مى
به طور كلى ايران در . داشت خارجى ايران تداوم چندانى نمى طرفى در حوزه سیاست گیرى موازنه منفى و استراتژى بى اين جھت

ناپذير بوده است، چذب يكى از بلوك  ى ويژگى انعطافكه ساختار نظام بین المللى دارا ١٩۵٠دوران نظام دو قطبى بخصوص در دھه 
  . شد گیرى سیاسى خارجى آن تعیین مى قدرت در نظام جھانى گرديده و بر اين اساس جھت

خارجى ايران نقش داشته  در سیاست» امريكا محور«گیرى  و جھت»  اتحاد و ائتالف«گیرى استراتژى  پارامترھاى ديگرى نیز در شكل
بر اساس ادراك مقامات ايرانى در دوران بعد از كودتا، . ياالت متحده امريكا، تصور نسبتا واحدى از خطر داشتندايران و ا. است

اين مقامات رھیافتى را توسعه دادند كه منجر به توسعه . شد شوروى تھديد اصلى براى امنیت و منافع ملى ايران محسوب مى
كننده چنین ادراك و  اسناد اداره كل ھشتم ساواك نیز بیان. اتحاد جماھیر شوروى بودجويى با  روابط با امريكا و افزايش حس مقابله

  . باشد ھاى امنیتى غرب مى جويى تركیبى و چند جانبه با شوروى و ھمكارى مستمر با سرويس رھیافتى در حوزه مقابله

شت را بايد بر اساس سطح رقابت دو قدرت خارجى ايران تاثیر بر جاى گذا گیرى سیاست عناصر تعیین كننده ديگرى كه بر جھت
 ١٩۵٠و  ١٩۴٠اى گسترش يافته بود كه در دھه  سطوح درگیرى امريكا و اتحاد شوروى به گونه. بزرگ جھانى مورد توجه قرار داد

انبه و چند امنیتى ياد شده، اياالت متحده امريكا و اتحاد شوروى با كشورھاى دوست و متحد خود پیمانھاى دو ج -پیمانھاى نظامى
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به طور كلى، گسترش سطح درگیرى بین امريكا و اتحاد شوروى و جھانى شدن تھديدات، منجر . جانبه ديگرى را به امضا رساندند
  . به وارد شدن ايران در سیاست ائتالف و اتحاد با غرب گرديد

خارجى تاثیر بر جاى گذاشتند بايد  تگیرى امريكا محور ايران در حوزه سیاس عالوه بر موارد سه گانه ياد شده كه بر جھت
محمد رضا شاه به اين نتیجه رسیده . نظام سیاسى ايران در دوران بعد از كودتا را مورد تاكید قرار داد»  ايستارھاى محافظه كارانه«

وى بر اين نكته . باشد ساختار سیاسى خود نمى بود كه بدون ھمكارى با اياالت متحده و جلب حمايت آن كشور قادر به ادامه تثبیت
شاه كامال به نخبگان نظام . يارگیرى مناسب را از بین گروھھاى اجتماعى ايران به انجام رساند كامال واقف بود كه نتوانسته است

  . اعتماد بود سیاسى بى

يت آن كشور از ترين اھرم براى بقاى نظام سیاسى و رژيم شاھنشاھى ايران را بايد در اراده سیاسى امريكا و میزان حما عمده
ھاى سیاسى  به نقش امريكا در حمايت از رژيم ساير نخبگان سیاسى ايران در رژيم شاه نیز نسبت. وجو قرار داد شاه مورد جست
  . باشد اسناد منتشره سفارت امريكا موسوم به اسناد النه جاسوسى، بیان كننده چنین ذھنیتى مى. در ايران آگاه بودند

سازى ساختار حكومتى شاه، در صدد جلب حمايت مقامات سیاسى و  ثبات ى مخالف نیز براى بىرو نخبگان سیاس از اين
  . ھاى امريكايى بودند ديپلمات

  بررسى نقش ملى ايران در دوران قبل از انقالب 

وجه به عبارت ديگر بايد به اين نكته ت. خارجى آن پیوستگى دارد گیرى سیاست نقش ملى ھر كشور و نظام سیاسى با جھت
باشد و  آن كشور مى»  خارجى استراتژى سیاست«خارجى واحدھاى سیاسى از يك سو ناشى از  گیرى سیاست داشت كه جھت

گیرى رفتار  توان نمودار ذيل را در تبیین چگونگى شكل بر اين اساس مى. گیرى نقش ملى خواھد شد از سوى ديگر منجر به شكل
  . سیاسى كشورھا مورد مالحظه قرار داد

  خارجى  ق استراتژى سیاست ق‹گیرى سیاسى خارجى  ق جھت ق‹ق نقش ملى  ق‹رفتار سیاسى و كنش ديپلماتیك 

ھرگونه . شود به اين ترتیب نقش ملى كشورھا و واحدھاى سیاسى به عنوان يكى از بروندادھاى نظام سیاسى تلقى مى
پذيرند و ھمچنین  ظايفى كه كشورھا در برابر ساير بازيگران مىگیرى، پذيرش تعھد، تاكید بر قواعد و ضوابط رفتارى خاص، و تصمیم

  . باشد شود، ناشى از نقش ملى كشورھا مى نوع رفتارى كه در عرصه ديپلماتیك بین واحدھاى سیاسى برقرار مى

ر دا ھاى ملى متفاوتى را عھده خارجى خود نقش گیرى سیاست بر اين اساس ھر كشورى متناسب با اھداف سیاسى و جھت
زيرا در آن شرايط فقط رفتارھا و روندھا . كند ھا، نقش ملى واحدھاى سیاسى را دگرگون نمى عموما تغییر در حكومت. شود مى

گیرى  رو شود، طبعا جھت ھاى ساختارى روبه اما اگر نظام سیاسى در يك كشور با دگرگونى. شوند دچار دگرگونى و تغییر مى
  . تغییراتى ھمراه خواھد شدخارجى و نقش ملى آن نیز با  سیاست

به  بندى رسید كه نقش ملى ايران در دوران بعد از پیروزى انقالب اسالمى، دچار تغییراتى نسبت توان به اين جمع در نتیجه مى
 باقى خارجى و نقش ملى ايران در دوران قبل و بعد از پیروزى انقالب ثابت ھايى از رفتار سیاست صرفا جلوه. گذشته گرديده است

پارامترھاى ياد شده . باشد مانده است كه مربوط به روحیه ملى، فرھنگ سیاسى، تجربیات تاريخى و شرايط جغرافیاتى ايران مى
طبیعى است كه دگرگونى در ھر يك از . گیرى نقش ملى در ھر كشور از جمله در ايران دانست را بايد عناصر ثابت در شكل

بر اين اساس تغییرات تدريجى در ھر پارامتر . ییر در ھمان حوزه از رفتار سیاسى خواھد شدھاى ياد شده، منجر به ايجاد تغ مؤلفه
  . زمینه را براى تغییر تدريجى در نقش ملى واحدھاى سیاسى ايجاد خواھد كرد

ين امر را بايد تفاوت علت ا. مرداد را متفاوت از يكديگر دانست ٢٨در ھمین رابطه بايد نقش ملى ايران در دوران قبل و بعد از كودتاى 
ھايى در نقش ملى ايران  از سوى ديگر شاھد تفاوت. خارجى ايران در شرايط قبل و بعد از كودتا دانست گیريھاى سیاست در جھت

گیرى  جھت ١٩٧٩تا  ١٩۵٣در حالى كه در تمامى دوران ياد شده يعنى سالھاى . باشیم مى ١٩٧٠و  ١٩۶٠، ١٩۵٠در طى دھه 
  . بوده است ن ثابتخارجى ايرا سیاست

ھاى مختلفى كه در نقش ملى ايران پديدار گرديده است را بايد ناشى از تغییر در ايستارھا و شرايط اقتصادى و  اين امر يعنى جلوه
خارجى بیان  گیرى و رفتار سیاست در بیان پیوستگى بین نقش ملى، سمت»  ھالستى«. ھاى ابزارى ايران تلقى نمود توانمندى

  : هدارد ك مى
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ھا و ايستارھاى اصلى در مورد جھان  ھا ھمچنین گرايشھا، بیم نقش. اى نزديك دارند ھا رابطه گیرى مفاھیم نقش ملى با سمت«
زيرا . ترند ھا خاص گیرى اما اين نقشھا از سمت. سازند خارج و ھمچنین متغیرھاى سیستمى، جغرافیايى و اقتصادى را منعكس مى

بینى كنیم  توانیم با احتمال معقولى پیش براى مثال مى. دھند، يا چنین اقداماتى را در پى دارند مىترى را نشان  اقدامات مشخص
اى يا جھانى، پیشنھاد  دھد، به ھنگام رويارويى با برخوردى منطقه حكومتى كه ھمواره تصوير يك میانجى را از خود ارائه مى

  ) ١٩( ».سازد شركت در راھھاى گوناگون حل اختالف را مطرح مى

ھا در  اين مؤلفه. ھاى متفاوتى را دخیل دانست ، بايد عوامل و مؤلفه١٩۵٣ -٧٩اى ايران و در طى سالھاى  در بیان نقش منطقه
اى،  ھايى از اقتدار منطقه اى بايد جلوه بر اين اساس رھبر منطقه. كامال مؤثر بوده است»  اى رھبر منطقه«  گیرى نقش ملى شكل

ايدئولوژيك مشترك با دولتھاى منطقه و  -ھاى سیاسى اسب، احساس تعلق به يك منطقه، فرھنگ و سنتشرايط جغرافیايى من
در . براى نیل به چنین فرآيندى، ايران دورانھاى مختلفى را سپرى نموده است. سنتى برتر در منطقه را دارا باشد ھمچنین موقعیت

گیرى دكترين  صرفا بعد از شكل»  اى رھبر منطقه«ما نیل به نقش ملى ا. ھر دوران بخشى از اھداف ايران تحقق پیدا نموده است
رو  با واكنش گروھھاى راديكال عرب روبه ١٩۵٠در حالى كه، تالش براى تحقق چنین اھدافى در نیمه دھه . نیكسون پديدار شد

رھبر «ھمانند مصر داراى نقش ملى  به اين ترتیب كشورھايى. اى بودند گرايى منطقه اين گروھھا، داراى گرايشات عرب. شده بود
به ھمین دلیل ايران در . گیرى سیاست ايران متفاوت و متضاد بود خارجى مصر با جھت گیرى سیاست اما جھت. بودند»  اى منطقه

  . ناموفق بود ١٩۶٠تالش براى دستیابى به اھداف خود، تا اواخر دھه 

الزم داشت، قبل از مشاركت ھمكارى جويانه ايران با اياالت »  اى منطقه رھبر«  ھايى كه ايران براى تحقق نقش برخى از مؤلفه
كرد تا ايران از موقعیت  ھاى ژئواستراتژيك امريكا ايجاد مى المللى و مؤلفه ھاى بین در اين دوران ضرورت. متحده فراھم آمده بود

گیرى  به ايران در شكل) ٢٠(» كھاى نظامى امريكابرنامه كم«. نظامى و مطلوبیت تاثیرگذار فراگیرترى در منطقه برخوردار شود
  . كننده بود شرايط جديد، مؤثر و تعیین

در تحقق اھداف »  دفاع پیرامونى«گیرى الگوى رفتارى مربوط به  و ھمچنین شكل»  استراتژى دفاع جھانى«  ضرورتھاى مربوط به
اين امر اولین گام براى . به پیمان بغداد پیوست ١٩۵۵وامبر براى ايفاى چنین نقشى ايران در ن. اى ايران نقش داشته است منطقه

  . اى ايران بود افزايش توانمندى ساختارھاى نظامى و توسعه نقش منطقه

 ۴٧از اين مبلغ . میلیون دالر كمك نظامى به ايران را در دستور كار خود قرار دادند ٢۴٠ھا  امريكايى ١٩۶٠تا  ١٩۵٨بین سالھاى 
، )  F 54( ۵۴ھاى اف  در اين رابطه تجھیزاتى از جمله جنگنده. ھاى ابزارھاى نظامى در نظر گرفته شده بود نهدرصد مربوط به ھزي

درصد براى  ٣٩. پوش، كامیون، توپخانه، تجھیزات ارتباطى و ناوھاى دريايى به ايران تحويل شد ھواپیماھاى ترابرى، تانك، زره
 ١۴. ه، پايگاه ھوايى تھران و دزفول و ساير تاسیسات نظامى در نظر گرفته شده بودھاى ساختمانى، شامل پادگان، زرادخان پروژه

  ) ٢١. (دارى تخصیص يافته بود ھاى آموزشى، حمل و نقل، و سرمايه درصد بقیه نیز براى ھزينه

نوان يكى از عوامل ، شكل گرفت، به ع١٩۵٨كودتاى نظامى عراق كه در جوالى . روند فوق توانمندى نظامى ايران را افزايش داد
اى امريكا  از اين مقطع زمانى به بعد نقش و جايگاه ايران در استراتژى منطقه. شد تشديد كننده كمكھاى امريكا محسوب مى

افزايش يافت، اما به دلیل حضور نیروھاى نظامى انگلیس در حوزه خلیج فارس، ايران در مناطق و مرزھاى جنوبى خود مطلوبیت 
ايران حد واسط كشورھاى تركیه و . بخشید پیمان بغداد و سنتو موقعیت ايران را در حوزه خاورمیانه بھبود مى. نبودچندانى را دارا 

  . پاكستان محسوب گرديده و از ھمه مھمتر اينكه در نوار مرزھاى جنوبى اتحاد شوروى واقع گرديده بود

در حالى كه كوھھاى البرز اولین جبھه دفاعى ايران در . شد بر اين اساس جبھه دوم دفاعى ايران در حوزه كوھھاى زاگرس واقع
اى از رقابتھاى غرب و شرق  بخش عمده. شد برابر تھاجم سنگین و ھمه جانبه شوروى به سوى ايران و خلیج فارس محسوب مى

اى اياالت متحده، نقش خود را  در خاورمیانه منعكس گرديده بود و در نتیجه آن، ايران نیز ناچار بود به عنوان يكى از متحدين منطقه
  . ايفا نمايد

بر اين اساس سطحى از تعارض بین ايران و . اى پیدا كرده بود در اين دوران ناسیونالیسم عربى در خاورمیانه گسترش ھمه جانبه
محسوب »  اى قهنقش ملى رھبر منط« اين امر به عنوان چالش جدى در راه تحقق . حكومتھاى راديكال خاورمیانه پديدار شده بود

 ١٩۶٠و اوايل دھه  ١٩۵٠به اين ترتیب ايران در نیمه دوم دھه . به ايران وجود داشت، كامال بدبینانه بود ادراكى كه نسبت. شد مى
. اى عقیم ماند برتر منطقه در نتیجه بسیارى از تالشھاى ايران براى كسب موقعیت. نتوانست جايگاه مورد نظر خود را به دست آورد

  . اى خود را تحقق بخشد یجه اين فرآيند رژيم شاه نتوانست اھداف و نقش منطقهدر نت
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ھاى الزم براى مقابله با  زيرا فاقد ابزار و توانمندى. را براى اياالت متحده ايفا نمايد» نقش ملى متحد وفادار«بنابر اين صرفا توانست 
در نتیجه ادراك ايران از خطر و تھديدات . كار خاورمیانه بوده است ناسیونالیسم راديكال عربى و حمايت مؤثر از واحدھاى محافظه

  . رسید دارا بودند، متفاوت به نظر مى ١٩۶٠و اوايل دھه  ١٩۵٠اى، با آنچه كه كشورھاى عربى در دھه  منطقه

المللى  اى و بین به تھديدات و خطرات منطقه ايران صرفا با واحدھاى سیاسى عضو سنتو داراى ادراك ھمانند و مشتركى نسبت
. دانست ايران زمان شاه را عضوى از ناتو مى» جان مارلو«اى بود كه  میزان وفادارى ايران به امريكا و كشورھاى غربى به گونه. بود

  : وى در بیان شرايط و نقش ملى ايران بیان داشته است كه

ايران در ھمكارى با سازمانھاى . شده بود) ناتو( الىدر اين شرايط ايران به گونه غیر رسمى عضو سازمان پیمان آتالنتیك شم« 
ھدف ايران، ھمكارى ھمه جانبه و . امنیتى غرب، نوعى بازدارندگى اقتصادى و نظامى را بر علیه اتحاد شوروى ايجاد نموده بود

تلقى  ١٩٧٠و  ١٩۶٠ا در دھه ترين و وفادارترين متحد امريك به اين دلیل، ايران را بايد اصلى. توسعه يابنده با امريكا بوده است
  ) ٢٢(» .نمود

، شاه به ١٩۶٠جوالى  ٢٣در تاريخ . ھايى گرديد بیش از گذشته دچار خطرات و محدوديت ١٩۶٠اى ايران در اوايل دھه  نقش منطقه
و در چارچوب  تا اين مرحله زمانى روابط ايران و اسرائیل بسیار محدود. به عمل آورد اى علنى از موجوديت اسرائیل حمايت گونه

اين اقدام شاه منجر به گسست در روابط ايران و ساير كشورھاى عربى خاورمیانه . شد پوششھاى اقتصادى و نظامى اداره مى
در نتیجه ھمواره در صدد بودند تا جايگاه و . راديكالیسم عرب، ايران را تھديدى فراگیر براى كشورھاى عربى تلقى كردند. گرديد

در ازاى . به تاخیر انداخت»  اى نقش ملى رھبر منطقه«چنین امرى، اھداف ايران را جھت ايفاى . ن كاھش يابداى ايرا نقش منطقه
كردند كه  كشورھاى تركیه، ايران و اسرائیل احساس مى. اين امر روابط امنیتى، اقتصادى و سیاسى ايران و اسرائیل افزايش يافت

. كردند ھاى امريكا را تامین مى اى از اھداف و نیازمندى ياد شده بخش عمده اين رو مثلث از. در حوزه پیرامونى خاورمیانه قرار دارند
كشورھاى عربى، در اين دوران مثلث امريكاگراى ايران، تركیه و اسرائیل را به عنوان متحدين ضد عرب تلقى كرده و آن را در 

  ) ٢٣. (ايدئولوژى ناسیونالیسم عربى خود تئوريزه نمودند

ھاى الزم را  به كويت، مقامات ايرانى در صدد برآمدند تا بار ديگر حساسیت و واكنش و به دنبال تھديدات عراق نسبت ١٩۶١در سال 
. به ايران شد اين امر منجر به اعتماد بیشتر كشورھاى عربى محافظه كار نسبت. در برخورد با راديكالیسم عربى به انجام رسانند

در سال . اى مورد نظر خود را ايفا نمود شناختن كويت، نقش منطقه قاومت در برابر عراق و به رسمیتبه اين ترتیب ايران در ازاى م
در اين مقطع زمانى ايران . ، ايران ابتكار جديدى را به انجام رساند كه جايگاه آن را در برابر كشورھاى عربى ترسیم نمود١٩۶٧

اين امر آغازى جديد براى توسعه . سرزمین اين كشورھا را محكوم كردتھاجمات اسرائیل به واحدھاى عربى و اشغال بخشى از 
  . كشورھاى راديكال عرب نیز از مواضع ايران حمايت نمودند. كار عربى بود روابط ايران با واحدھاى محافظه

روابط با امريكا خارجى ايران را نوع  اگر چه شؤون اصلى سیاست. اين امر نقطه عطفى در روابط ايران با كشورھاى عربى بود
میزان . المللى را بازسازى نمايد اى و بین داد، اما شاه در صدد برآمده بود تا نوع روابط خود با ساير بازيگران منطقه تشكیل مى

رشد قدرت . اى ايران فراھم آورده بود موفقیت ديپلماتیك و ابزارى ايران، شرايط الزم را براى تحقق اھداف ملى و نقش منطقه
زدايى در روابط شرق و غرب و  تنش. ساخت ، ايران را يك گام به اھداف فراگیر خود نزديك مى١٩۶٠ايران در اواخر دھه نظامى 

اين . توسعه روابط اقتصادى و نظامى ايران با اتحاد شوروى شرايطى را به وجود آورد كه منجر به توسعه اھداف ملى ايران گرديد
به طور كلى اعالم دكترين نیكسون و خروج نیروھاى . آورد اى ايران را فراھم مى منطقه امر زمینه الزم براى تحقق نقش رھبر

  . اى فراھم آورد المللى الزم را در جھت تحقق نقش ملى رھبر منطقه انگلیسى از حوزه خلیج فارس، شرايط محیطى و بین

گیرى دولت  ويژگیھاى روانشناختى شاه منجر به شكل بر اين اعتقادند كه»  ماروين زونیس« و»  مارك گازيوروسكى«افرادى ھمانند 
حاصل از دكترين نیكسون بیانگر اولويتھاى شاه بوده و ربطى به منافع  به اين ترتیب نتايج. كامال خودمختار در ايران گرديده است

  : توان تاكید داشت كه به طورى كه مى. ملى جامعه و مردم ايران نداشته است

اى در امور منطقه  ھاى خود براى اينكه ايران را عامل عمده طلبى ، شاه را قادر ساخت جاه١٩٧٠ر اوايل دھه د... اى حوادث منطقه«
بسیارى از ايرانیان . اى نزديك با امريكا و متحدانش در منطقه داشت در ھمین حال ايران رابطه. تر دنبال كند سازد، بسیار فعاالنه

دانستند و  اى آن را رقیب نیروھاى امپريالیسم مى بطه نزديكش با امريكا و متحدان منطقهتر شاه و را خارجى فعاالنه مطلع سیاست
  ) ٢۴(» .افزود اين ديد، ناآرامى جوشان را مى

، پیوندھاى ساختارى خود با امريكا را افزايش ١٩٧٠و اوايل دھه  ١٩۶٠، رژيم شاه در اواخر دھه » اى رھبر منطقه«  در ايفاى نقش
توانست  ه در اين مقطع زمانى اياالت متحده، كمكھاى نظامى و امنیتى خود را به ايران قطع كرده بود، اما ايران مىھر چند ك. داد
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توان تداوم روابط سیاسى و امنیتى رژيم شاه با امريكا را به  بر اين اساس مى. ترين نیازھاى خود را مورد خريدارى قرار دھد اصلى
، شاه را در نیل به اھداف ١٩٧٠افزايش قیمت نفت در دھه . اى تلقى نمود ش رھبر منطقهعنوان بخشى از ضرورتھاى تحقق نق

باشد كه امريكا و بويژه گروه  حاصله از رفتار ديپلماتیك ايران، نشانگر اين امر مى نتايج. اى خود در خلیج فارس كمك نمود منطقه
  : به طور كلى بايد تاكید داشت كه. اند ادهبه رژيم شاه تداوم د خود را نسبت»  حامى«جمھوريخواھان، نقش 

بسیار نزديك و صمیمانه بوده و ھمكارى نظامى میان دو كشور بسط و توسعه فوق العاده  ١٩۶٠روابط ايران با امريكا از اوايل دھه «
، ايران با حمايت كامل برقرار بود كه در جريان آن) ١٩۶٩ -٧۴( ترين روابط با دستگاه حكومت ريچارد نیكسون صمیمانه. يافته است

رئیس سابق سازمان » ريچارد ھلمز«اى تبديل شد و نیكسون به منظور تاكید بر اھمیت اين اتحاد،  امريكا به بزرگترين قدرت منطقه
مجموع  ١٩٧١ -٨١برآورد شده است كه در فاصله سالھاى ) ٢۵. (سیا را كه ضمنا در سويیس ھمكالسى شاه بود به ايران فرستاد

با »  اى قدرت منطقه«  در طول اين مدت رشد ايران در مقام يك. میلیارد دالر خواھد رسید ٢٠ظامى امريكا به ايران به فروش ن
  ) ٢۶(» .افزايش ھمكارى با دولت امريكا ھماھنگ بوده است

به گونه يك  توانست بود كه مىاى  و در چارچوب حمايتھاى ھمه جانبه شاه از امريكا، توان نظامى ايران به اندازه ١٩٧٠در اوايل دھه 
از سوى ديگر، ايران در اوپك نقش رھبرى . جانبه، توازن نظامى و امنیتى منطقه را تحت تاثیر رفتار و نقش ملى خود قرار دھد

ن ھاى دكتري گرفت و ضرورت ھاى شاه انجام نمى گران نفتى بر اين اعتقادند كه اگر تالش تحلیل. اى را به دست آورده بود كننده
  . كرد در صدد افزايش پیدا نمى ۴٠٠در حدود  ١٩٧٣كرد، قیمت نفت در سال  ساختار دفاعى ايران ايجاب نمى نیكسون براى تقويت

براى »  اى نقش ملى رھبر منطقه«  افزايش توان نظامى و دفاعى ايران، من جر به تحقق ھدف پیشین شاه مبنى بر عملى كردن
سیاست ژاندارم « خارجى شاه، عملكرد وى را در چارچوب نقش ملى و منتقد سیاستبر اين اساس گروھھاى . ايران شد

رو  به موجب اين سیاست، ايران وظیفه حمايت از كشورھاى میانه. كردند تحلیل مى)  Regional Policeman Policy(»  اى منطقه
  . عرب در برخوورد با متحدين شوروى را دارا بود

اما . كردند ربى از افزايش توان نظامى ايران در خلیج فارس و اقیانوس ھند احساس نگرانى مىعلیرغم چنین نقشى، كشورھاى ع
و غربگرايى در منطقه را از كانال ايران و رفتار )  Pro Status -Que( حمايت از وضع موجود  ھا در صدد بودند تا سیاست امريكايى

با تاكید بر ماھیت دو ستونى دكترين نیكسون، روابط امنیتى و اقتصادى  با توجه به اين امر و. سیاسى رژيم شاه به انجام رسانند
اى بین دو كشور ايران  اما در كنار ھمكاريھاى ياد شده، سطحى از رقابت منطقه. اى افزايش يافت ايران و عربستان به گونه فزاينده

  . و عربستان سعودى به وجود آمده بود

زيرا تاثیرگذارى بر اوپك منجر . ھاى نفتى اوپك گسترش يافت و عربستان در مورد سیاست، رقابت جدى بین ايران ١٩٧٠در دھه « 
دو كشور ايران و . شد اى كه روز به روز بر اھمیت آن افزوده مى گرديد منطقه به كنترل منطقه غنى و استراتژيك خلیج فارس مى

در نتیجه، دو كشور به . اير كشورھاى منطقه به كار اندازندھاى مالى تازه خود را در س عربستان سعودى تصمیم داشتند تا سرمايه
ايران براى اعطاى كمكھاى اقتصادى، توجه خود را بر مالحظات امنیتى و . كردند ساير واحدھاى سیاسى كمكھاى مالى اعطا مى

صادى به ساير كشورھاى در میلیون دالر كمك اقت ۵/٧۵٢حدود  ١٩٧۶بر اين اساس دولت ايران در سال . استراتژيك قرار داده بود
  ) ٢٧(» .حال توسعه پرداخت نمود

اعطاى اين . داد رژيم شاه در تحقق نقش ملى خود، كشورھاى مراكش، مصر، پاكستان و افغانستان را مورد حمايت مالى قرار مى
«  گونه كه سیاست به اين ترتیب ھمان. شد ھمكارى جويانه كشرھا اعطا مىھاى  ھاى سیاسى و سیاست كمكھا در ازاى نرمش

خارجى امريكا و در چارچوب دكترين  ريزان سیاست مورد توجه برنامه)  War by Prony(»  جنگ براى امريكا اما توسط ساير بازيگران
بر اين اساس . كرد ى اياالت متحده تحقق پیدا مىنیكسون بود، بازدھى اقتصادى و امنیتى ناشى از كمكھاى اقتصادى ايران نیز برا

. المللى امريكا تبیین نمود اى و بین بايد نتیجه عملى از اعطاى كمك اقتصادى و نقش ملى ايران در چارچوب اھداف و منافع منطقه
از ( به وسیله ديگران منیترا ايجاد ا ١٩٧٠اى ايران در طى سالھاى میانى دھه  در نتیجه بايد دستاورد بزرگ نقش ملى رھبر منطقه

»  ھاى جانشینى كمك اقتصادى، ايجاد امنیت و انجام جنگ«  بنابراين بايد اصطالح. اى امريكا دانست براى اھداف منطقه) جمله ايران
)Aids, Security and War by Prony  (گیرى غرب محور تلقى نمود را به عنان بازتاب عملى نقش ملى ايران در چارچوب جھت .  

دچار  ١٩٧٠گیرى راديكال و ضد امريكايى بود، در اوايل دھه  اى با عراق كه داراى جھت ايران در چارچوب ايفاى نقش رھبر منطقه
اين امر زمینه را براى مداخله ايران در مسايل قومیتى عراق و كاھش قدرت تاثیرگذاران آن كشور در حوادث منطقه . ستیزھايى شد

در آخرين جلسه سران كشورھاى »  ھوارى بومدين«  و در نتیجه آن. ادامه پیدا كرد ١٩٧۵و عراق تا سال  تعارض ايران. فراھم آورد
اعالمیه ) ٢٨. (عضو اوپك اعالم كرد كه توافق كلى بین دو كشور ايران و عراق براى پايان دادن به اختالفات حاصل گرديده است

ر اين اعالمیه بر موضوعاتى از جمله احترام به تمامیت ارضى كشورھا، د. منتشر شد ١٩٧۵مشترك ايران و عراق نیز در مارس 
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به اروندرود نیز به  در ضمن ادعاھاى عراق نسبت. عدم تجاوز به مرزھا و عدم مداخله در امور داخلى مورد تاكید قرار گرفت
پايان داده و زمینه تثبیت نقش  زيرا به ادعاھاى ارضى عراق. شد فراموشى سپرده شد و تعیین حدود نوعى پیروزى محسوب مى

اى ايران ايجاد  كمكھاى مالى ايران به كشورھاى منطقه، زمینه را براى ھژمونى منطقه. كرد اى براى ايران را ايجاد مى رھبر منطقه
   .نمايد»  يارگیرى« اى فراگیر اى به گونه نموده و از سوى ديگر رژيم شاه توانست در بین واحدھاى محافظه كار منطقه

اين امر از طريق كنترل سازمان . اعمال نمايد»  منابع منطقه« با توجه به روند ياد شده، ايران توانست كنترل نسبى خود را بر
« در ھمین روند، ايران گامى ديگر به پیش نھاد و كنترل خود را بر. به دست آورده بود كشورھاى تولید كننده و صادر كننده نفت

برخى ديگر از كشورھا نیز . اين امر از طريق نفوذ سیاسى و قدرت نظامى ايران حاصل گرديده بود. مال نموداع»  اى بازيگران منطقه
  . كردند اش حمايت مى اى ھاى منطقه از مساعدت مالى شاه استفاده نموده و به اين ترتیب وى را در اعمال سیاست

از ديدگاه ايران ھر گونه . اى تلقى نمود ان بر حوادث منطقهاى را بايد كنترل اير گام سوم براى تحقق نقش ملى رھبر منطقه
اى بیان  گرى منطقه شاه و ساير مقامات ايران اراده خود را براى مداخله. رو شود اى بايد با واكنشى ھمه جانبه روبه ثباتى منطقه بى

به ھمین دلیل عربستان سعودى و برخى . داى ايران بو گرى بخش ال ينفك و امرى ضرورى براى رھبرى منطقه مداخله. داشته بودند
ھاى نگرش پان  عربستان و عراق با تاكید بر مؤلفه. آوردند كار عربى از سیاست ايران انتقاد به عمل مى ديگر از واحدھاى محافظه

ند كه شاه در صدد آنھا بر اين اعتقاد بود. كردند عربیسم و ضد ايرانى خود، ھر گونه تحرك شاه در منطقه را با بدبینى تحلیل مى
  . باشد اعمال سیستم امپراطورى خود مى

اى درصدد بود تا ثبات  گر منطقه خارجى شاه، وى به عنوان عامل موازنه به رفتار سیاست على رغم انتقادات انجام شده نسبت
جى شاه بر اين اعتقاد است خار گر مسايل مربوط به سیاست روح اهللا رمضانى، تحلیل. فارس ايجاد نمايد محیطى را در منطقه خلیج

صلح ايرانى «خود را در برابر ثبات خلیج فارس متعھد دانسته، از اين رو سیستم حاكم بر منطقه را مبتنى بر  ١٩٧٠كه ايران در دھه 
)Iranianica Pax («تحلیل نموده است) .٢٩ (  

. مبادرت ورزيد»  براى آزادى خلیج عرب اشغال شدهجبھه خلق «گرايان  ايران در راستاى ايفاى چنین نقشى به مقابله مؤثر با چپ
پیمان سنتو نیز از اقدام ايران . با وزير مشاور سلطان قابوس تحقق پیدا كرد ١٩٧٢اين امر بر اساس موافقتنامه سرى مارس 

. اى ايران فراھم آورند هبه عمل آروده و در نتیجه آن، نیروھاى ايرانى توانستند زمینه محیطى الزم را براى تحقق اھداف منطق حمايت
نیز تاثیر بر جاى گذاشته و زمینه را براى تحقق اھداف و نقش ملى »  اى حوادث منطقه« بر از اين مقطع زمانى به بعد ايران توانست

ت براى تحقق اين امر توانس. اى را ايفا نمايد توانست نقش ملى رھبر منطقه ١٩٧٠به طور كلى ايران در دھه . خود فراھم آورد
اى را در  اى را كنترل نموده، بر حوادث و رويدادھاى منطقه تاثیر بر جاى گذارد و فراتر از ھمه اينكه بازيگران منطقه منابع منطقه

ھاى  روند ياد شده تا زمان پیروزى انقالب اسالمى و بر اساس مؤلفه. ھاى خود ھماھنگ و بسیج نمايد چارچوب اھداف و سیاست
  . يافتدكترين نیكسون تداوم 

  

  . استاديار دانشكده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تھران و مدير گروه علوم سیاسى دانشگاه مفید -١

  . ٢۴٠ -٢٧٧صفحات ) ١٣۶٣نشر نو، : تھران( كرين برينتون، كالبد شكافى چھار انقالب، ترجمه محسن ثالثى، چاپ سوم -٢

  . ٣٩و  ١١صفحه ) ١٣٧١نشر مركز، : تھران( خارجى امريكا و شاه، ترجمه فريدون فاطمى وروسكى، سیاستگازي. مارك ج -٣

. مشاركت امريكا و انگلستان در كودتا بر علیه دكتر مصدق، ھمواره مورد انتقاد رھبران جمھورى اسالمى ايران قرار داشته است -۴
ژوئن  ١٧نیويورك و در تاريخ )  Asia Society(ق آشتى جويانه خود كه در انجمن آسیا وزير امور خارجه امريكا در نط»  مادلین آلبرايت«

وى در اين . الملل دانست گیرى چنین شرايطى را ناشى از ضرورتھاى ساختارى نظام بین ايراد نمود، شكل) ١٣٧٧خرداد  ٢٧( ١٩٨٨
  : بیان داشت) ١٣٣٢مرداد  ٢٨كودتاى ( رابطه

سرد، امريكا در چارچوب استراتژى خود مبتنى بر مقابله با توسعه طلبى اتحاد شوروى، با ارائه ھاى اولین جنگ  طى دھه« 
  . كرد كمكھاى عظیم نظامى و اقتصادى از رژيم شاه حمايت مى

ظامھاى كرديم تا از افزايش نفوذ ن ھر چند ما تالش مى. رساند امريكا اين اقدامات را به خاطر عاليق مشترك استراتژيك به انجام مى
خودكامه در چھار گوشه جھان جلوگیرى نمايیم، اما بنا به مقتضیات و شرايط جنگ سرد، امريكا به اتخاذ سیاستھا و انجام 
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ھا  اكنون با امعان نظر به گذشته. فعالیتھايى مبادرت ورزيد كه موجبات رنجش و ناخشنودى بسیارى از ايرانیان را فراھم آورد
» .سر نھیم اما حاال ديگر ديگر جنگ سرد پايان يافته و زمان آن فرا رسیده كه دوران مزبور را پشت. ك نمودتوان واكنش آنھا را در مى

  : توان به منبع ذيل مراجعه نمود براى اطالعات بیشتر مى

Madlin Albright, Text: Albright Speech to The Asia Society, Ministry of State Press, 17 June 1998, Page 9 .  
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