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  هاي داخلي سياست خارجي و بحران

  حكومت محمدرضا پهلوي
  *عليرضا علي صوفي

دهاي جهاني و اپيوستگي تحوالت ايران با رويد :چكيده
قدري ه، بالمللي در تاريخ معاصر بينةبازيگران اصلي صحن

 شناخت دقيق ،توجهي و ناديده گرفتن آناست كه بيگسترده
اقتصادي و و درك صحيح از اتفاقات گوناگون سياسي و 

، آنچه رويدادهاي روازاين. سازداجتماعي را غيرممكن مي
تري با ده و پيچيدهتردوران محمدرضا شاه را در ارتباط گس

ه ميان دو ، جنگ سردي است كدهدالمللي قرار مينظام بين
ان داري حاكم شده بود و كشور ايرجهان كمونيسم و سرمايه

 رويدادهايي لذا. المللي قرار داشتنيز در كانون اين منازعات بين
، ملي  ايران در پايان جنگ جهاني دومةاز جمله بحران تخلي

 و 1332 مرداد 28متعاقب آن كودتاي شدن صنعت نفت و 
يروزي انقالب اسالمي و در نهايت پ 1342 قيام پانزده خرداد

 هايالمللي و گرايشهاي بينتوان جدا از سياست را نمي1357
از اين . زيه و تحليل قرار دادسياست خارجي ايران مورد تج

 كه - رويدادهاي داخلي ايراناسترو، در اين مقاله سعي شده
 در -زنجير به هم مرتبط و متصل هستندهاي  حلقهةمثاببه

گذار بر وقايع ايران تبيين تأثيرالمللي و پيوند با متغيرهاي بين
حكومت شاه به چهار هاي بنابراين، درمجموع بحران .گردد

  :ند ازااست كه عبارتبخش تقسيم شده

  ؛)وجاهت سياسي( بحران مشروعيت سياسي .1
  ؛)وجاهت مذهبي(ذهبي  بحران مشروعيت م.2
   ؛)وجاهت اقتصادي( بحران مشروعيت اقتصادي .3
   ؛)وجاهت بين المللي(المللي  بحران مشروعيت بين.4

ها در سرنوشت نهايي كه تفكيك اين بحران از آنجايي،لذا
نيز در حكومت شاه از هم ممكن نيست و عامل خارجي 

است و نيز داشته ايها نقش عمدهپيدايش و تشديد اين بحران
 انقالب ةگيري نهايي از بحث، رويدادها تا آستانمنظور نتيجهبه

گيري قيام پانزده خرداد هاي شكل تا هم زمينهاستدنبال شده
ي كه اين قيام بر رويدادهاي  مستقيمتأثيرشناخته شود و هم 

  .آشكار گردداست  گذاشته1357ويژه انقالب هبعدي، ب
  ــــــــــــــــــــــــ

  .عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه پيام نور*
  ar.soufi@yahoo.com :نشاني اينترنتي
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عيت، ديپلماسي، توازن سياسي، ديكتاتوري، مشرو: كليدواژه
استبداد شخصي، جنگ سرد، بحران، حاكميت ملي، منافع ملي، 

  . منفية مثبت، موازنةموازن

  درآمد پيش
هاي برتر ز رقابت قدرتميراث ديپلماسي مبتني بر استفاده ا

  :و نيروي سوم

 روابط ة قاجاريه ازنظر ورود ايران به عرصةدور
در . آيد عطفي به شمار ميةديپلماتي و جهاني نقط

ب و مقتدر اروپايي از طلاين دوران كشورهاي توسعه
كدام به منظوري  هر،، انگلستان و فرانسهقبيل روسيه

ي و صدد يافتن جاي پايي در ساختار سياس در
  .  ايران بودنداقتصادي

خصوص ه، ب ايران در ابعاد مختلفةانحطاط جامع
قدان تجربيات ديپلماتي،  همچنين ففساد حكومتي و

هاي قدرتمندان طلبيرا در قبال فزون اين كشور
از اين پس . بود كشاندهاروپايي به موضعي انفعالي

 نخبگان سياسي معطوف به حفظ استقالل ةتالش عمد
   .ودايران ب

طلب روسيه و هاي توسعهتلدوتضاد منافع 
وجود آورده بود ه انگلستان در ايران وضع خاصي را ب

 ،هاي دروني و ساختاريرغم ضعفكه كشور ما علي
بند به بهاي از  اما اين استقالل نيم، كامل نشدةمستعمر

هايي از اراضي ايران و تحميل دست رفتن قسمت
. مين شدأقتصادي تردادهاي ننگين سياسي و اقرا

ت لودديپلماسي نوپاي ايران در چالش با دو 
 ، معطل و سرگردان،استعماري انگليس و روسيه

يق آزمون و جست و از طرراهكارهاي الزم را مي
جام به د و سرانكرخطا تجربيات ديپلماتي كسب مي

ن با تكيه بر يكي از توااين نتيجه دست يافت كه مي
عماري ديگري را در ايران ، مطامع استاين دو قدرت

  . سد نمود

پهلوي چنين  قاجاريه و ةهاي سياسي در دورواقعيت
افع روسيه و انگلستان در ايران نمايد كه تضاد منمي

بر اين  .بود كشور شده استقالل نسبي اينةمين كنندأت
صوص ايران با  هرگاه روس و انگليس در خ،اساس

 را در معرض ، استقاللشرسيدنديكديگر به توافق مي
   :دادند و به قوليطره قرار ميمخا
سازش روس و انگليس معادل با محو استقالل «

 ايران و برقراري حاكميت انگليس و روس در اين
  ).86: 1375ايرانسكي و پاولويچ، (» كشور بود

      ت تضاد منافع پيدا لدو اين دو كهاما زماني
دي سي و ارضي ايران تا حدوكردند هويت سيامي

توان در هر دو زمينه ي را ميهاينمونه. شدحفظ مي
 بود كه 1915 و 1907، از جمله در توافق نشان داد

 ايران به مناطق نفوذ روسيه و ،اساس قرارداد اول بر
هاي تلدو ،انگلستان تقسيم شد و در قرارداد دوم

مذكور در جنگ جهاني اول عمالً به اشغال مناطق 
  . ادرت ورزيدندشمالي و جنوبي كشور مب

اما آنچه پس از مدتي به كمك استقالل ايران آمد 
الب كمونيستي بروز اختالف مجددي بود كه با انق

تالف اساسي با  زيرا اخ يافت؛ روسيه تشديد1917
پيدايش اين تضاد . داري ايجاد كردمباني نظام سرمايه

الشعراي ملك .را از پرتگاه سقوط رها ساختايران 
    ،ي وصف كردهطرز ظريفه ذكور را ببهار وضعيت م

  :نويسدمي
دو دشمن از دو سو ريسماني به گلوي كسي انداختند كه «

يدند كش مي،كدام يك سر ريسمان را گرفته هر.او را خفه كنند
گاه يكي از آن دو خصم ، آنكردمي و آن بدبخت در ميان تقال

رادرم يك سر ريسمان را رها كرد و گفت اي بيچاره من با تو ب
ن گلوي آن مرد كه ريسما. نجات يافت) ايران(و مرد بدبخت 

  ).568: 1374شميم، (» ما را رها كرده لنين است
كشورهاي روسيه و انگلستان در قراردادهايي نظير  

 ة ژانوي29 ةجانبق و پيمان سه1325 / م1907توافق 
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 مواردي گنجانده بودند كه در 1 1320بهمن/ 1942
ل و تماميت  زيرا استقال،آيد مينظره ظاهر عجيب ب

با اندكي .  بودندكيد قرار دادهأارضي ايران را مورد ت
توان نتيجه گرفت كه تشريك تأمل و تعمق مي

گرفت بر مصلحت صورت مي  مذكور بنادولمساعي 
منافع آنان را در ايران پنهان طور موقت تضاد هو ب
  .كردمي

هاي رقابت رفتكه اين اقتضا از بين مي  زماني
هاي تلدو. شدران از سرگرفته ميآنان نيز در اي

از مذكور از اين بابت نگران بودند كه مبادا پس 
بر داليل  ، بناسپري شدن اتحاد و بروز اختالف

 يكي از اين رقيبان درآيد ة ايران تحت سلط،مختلف
، لذا طور كلي از آن كوتاه گرددهو دست ديگري ب

مابين در قراردادهاي في صوري ايران را استقالل
تين روس و انگليس لدو كه شرايطي. ملحوظ داشتند

 قابل منظر مقرر نمودند از همين 1907در قرارداد 
  :تبيين است

ي هاتلدو ، قرارداد در قسمت مربوط به ايرانةمقدم در
كنند تماميت ارضي و انگليس و روس متقابالً تعهد مي

منظور فريب دادن ايران بهالل ايران را محترم شمارند كه استق
: 1358افشار يزدي، ( نفع بود ذيدولو آرام كردن خاطر ساير 

291.(  
دهد كه توافق  تاريخ معاصر ايران نشان ميةمطالع

 عمدتاً هنگامي ،تين روس و انگليس بر سر ايرانلدو
 رقابت وارد ةيافت كه رقيب ثالثي به عرصتحقق مي

ميانه و آسيا موجب  ر، لذا ورود آلمان به خاوشدمي
بگذارند و  مذكور اختالفات خود را كنار دولشد كه 

  . آرايي كننددر مقابل اين قدرتِ نوپا صف
صورت هديپلماسي ايران در قبال وضعيت مذكور ب

زودي به اين نتيجه رسيد هكرد و بواكنشي عمل مي
تواند توازن را با تكيه به يكي از اين دو كه نمي

  دربنابراين ؛سبات خارجي برقرار سازدت در مناقدر

دعوت از . ت ثالثي را به ميان آوردلدوپاي  صدد برآمد
 نظامي با روس ةرال گاردان فرانسوي به جهت مقابلژن

انسه را به به همين منظور صورت پذيرفت كه پاي فر
و انگلستان هاي روسيه تلدو، اين سياست. ميان بكشد

ت سوم لدوز طرفي  ا؛ساخترا با يكديگر متحد مي
 اول حاضر نبود به قيمت نزاع با اين ةنيز در وهل

 اما ،ها وارد معادالت سياسي ايران شودتلدو
كوشيد تا پاي انه ميديپلماسي ايران همچنان مجد
 به بعد 1850از سال . قدرت سومي را به ميان آورد

براي اين هدف نخبگان سياسي ايران كشور امريكا را 
 جغرافيايي ةلحاظ فاصل از ادند زيرامناسب تشخيص د
اي موجبات اطمينان بيشتري را در و امكانات سرمايه

اما . نمودديگر كشورها براي ايران فراهم ميمقايسه با 
ت ثالث لدوهاي روس و انگليس با ورود تلدو ةمقابل

ماً روي  كه مداو- مشي اياالت متحدهبه ايران و خط
كست  موجبات ش-دورزياصل عدم مداخله اصرار مي

-38: 2535فرمانفرمائيان، (اين سياست را فراهم ساخت 
39(.   

هاي ديپلماتي ايران از تعقيب اين ولي تالش
امريكايي دعوت از مورگان شوستر . نماندسياست باز

ورت گرفت ص پا نوةكه توسط مجلس دوم مشروط
بار ديگر اين يك. كردهمين منظور را دنبال مي

وسيه و انگلستان را در مقابله با هاي رتلدوسياست 
سياسي و اقتصادي ايران  ةصحنت سوم به لدوورود 

  :متحد ساخت
لت تزاري با موافقت ق دو1330/ م1911در نوامبر سال   

  .انگلستان به ايران اولتيماتوم داد كه شوستر را بركنار سازد
  ـــــــــــــــــــــــ

گر شوروي و هاي اشغالن دولتجانبه كه بياساس اين قرارداد سه بر. 1
هاي مذكور متعهد  دولت،انگلستان با دولت فروغي در ايران منعقد گرديد

 جنگ جهاني دوم كشور ايران را در مدتي كمتر از ةشدند پس از خاتم
 اما دولت شوروي ،شش ماه تخليه كنند و خسارات وارده را جبران نمايند

  .يداز تعهد به قرارداد مذكور خودداري ورز
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اي به آذربايجان و گيالن و خراسان دولت تزاري قشون تازه
فرستاد، انگلستان قشون خود را به مناطق جنوبي و شهرهاي 

   )351: 1370الموتي، ( .ايران گسيل داشت
هاي تلدواران ايران در مناسبات با ذگسياست

طلب اروپايي اين واقعيت را دريافتند قدرتمند و توسعه
توانند توازن هاي ديپلماتي ميفاده از روشكه تنها با است

ع مسازند و از مطاروابط خارجي برقرار  را در
انگلستان جلوگيري هايي چون روسيه وتلدواستعماري 

  .كنند
چند واكنش طبيعي ايران نسبت به امپرياليسم هر

،   ساختار ضعيف نظامي،انگليس و روسيه جنگ بود
تمردان را به لدوه و  را از ميان بردنوع مقابله توان هر

ا در پيش  كه طريق ديپلماسي رده بوداين نتيجه رسان
ت سوم نيز ناشي از لدو توجه به ).36: جاهمان( گيرند

اين ديپلماسي در خالل جنگ . همين نگرش است
ة مشغولي نويسندگان مجلجهاني اول موجبات دل

پرستان ايران در برلن ت ميهنئت هي كه به هم-كاوه
 آنها مانند بسياري از .  نيز گرديد-شدمنتشر مي

اي در  بالقوه، آلمان را متحدفكريهاي روشنگروه
 يعني روس و انگليس ،تي ايرانبرابر دو دشمن سنّ

  . )174: 1378ميالني، (كردند تلقي مي
زاده كه يكي از نويسندگان پركار  سيد حسن تقي

ر  مناديان اين سياست به شماة بود از جملكاوه ةمجل
 يافتن وي به مناصب رسد دستنظر ميهب. رفتمي

 رضا شاه در گرايش سياست ةمختلف در دور
 سياسي را در ة به آلمان تا حدودي ارادخارجي ايران

ترس انگلستان از نفوذ . اين رابطه تقويت كرده باشد
ها كمونيسم شوروي در ايران باعث شد حضور آلمان

تشويق اين ي تلقي نشود و حتي مورد چندان جد
  .  قرار بگيردكشور نيز

 جنگ جهاني دوم كنار ةاين سياست در آستان
هاي انگلستان و تولدبار ديگر گذاشته شد و يك

، در جهت مقابله رغم تضاد ايدئولوژيك علي،شوروي
ت سوم در كنار هم قرار گرفتند كه در لدوبا حضور 

  .نتيجه موجبات اشغال ايران فراهم شد
ها را در ايران بيش ضور آلمانروس و انگليس ح

 خود به اين كشور ةاز هر چيز دستاويزي براي حمل
پاسخ به مدرضا پهلوي در كتاب مح. قرار داده بودند

  : آورد چنين ميباره دراينتاريخ
سفراي روس و انگلستان در تهران ما را شديداً تحت فشار 

يي را از قرار داده بودند كه اتباع و متخصصان آلماني و ايتاليا
ايران اخراج كنيم و ما نخستين تدابير الزم را در اين زمينه 

سوم / 1941 اوت 25دم هان در سپيدهاتخاذ كرده بوديم كه ناگ
وس و انگليس به ايران حمله كردند  قواي ر1320شهريور 

  ).65: 1371پهلوي، (
اشغال متفقين اصلي مدت مديدي كشور ايران در 

وي و انگلستان قرار ، يعني شورجنگ جهاني دوم
خوبي واقف بودند علت هها نيز كه بآلمان. گرفت

  در،اشغال ايران رساندن مهمات به شوروي است
ق مختلف از اين اقدام ممانعت مدند تا از طرآصدد بر

 به برلين 2اين مقوله از تلگراف ماير. آورندعمل ه ب
در اين تلگراف چنين خاطر نشان  وي .شودآشكار مي

  :سازدمي
اي و مستقل ا اين خواهد بود كه يك جنگ منطقههدف م

پا كنيم تا جلوي رسيدن وسايل را به شوروي بگيريم و بر
: 1370الموتي،  ( ا را به خودمان مشغول كنيمسربازان آنه

351 .(  
 هايهاي شكست آلمان، زمينهبا آشكار شدن نشانه

  ت وـهاي انگليس و شوروي از ميان رفتدولحاد ـات
  ، شدرفتهگ هاي استعماري آنها در ايران از سرترقاب

  ـــــــــــــــــــــــ
ماير از مستشاران آلماني در دستگاه دولت رضا شاه بود كه روس و . 2

عنوان جاسوس و ستون پنجم دولت انگليس معتقد بودند اين گروه به
يد اخراج كنند و به همين داليل باآلمان، عليه منافع آنها در ايران اقدام مي

  .شوند
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اما اين اختالفات شرايط را نيز براي استقالل ايران 
  . اهم ساختفر

اسي ايران قدرت سومي  بار ديگر ديپلمدر اين اثنا
ت لدواين تالش با خواست . كردرا جستجو مي

عدم مداخله را ترك كرده امريكا كه اين بار سياست 
 سياسي و ةنوان قدرت برتر وارد صحنعبود و به

  .، منطبق گرديدصادي جهان و خاورميانه شده بودقتا

 اول ةسياست خارجي و مشروعيت سياسي در دور
  )ش1332-1320(حكومت شاه 

توان الي كه در اين خصوص ميؤترين ساساسي
وجب شد تا ي ملمطرح كرد اين است كه چه عوام

گاه خارجي برآيد و آن را از شاه در صدد يافتن تكيه
  رجي بعدي خود قرار دهد؟مباني اصلي سياست خا

 اصوالً سياست خارجي يك توان گفتدر پاسخ مي
 بلكه ،كشور جدا از تحوالت داخلي آن كشور نيست

 ؛آيدبي از سياست داخلي آن به شمار ميبازتا
ابل با ساختار  چنانچه ساختار سياسي در تقبنابراين،

، سياست خارجي نيز كمتر در اجتماعي قرار گيرد
 است دليل به همين .گيرد شكل مي منافع مليجهت

تري را براي استعمار تواند بستر مناسبكه استبداد مي
ه در تاريخ معاصر ايران ب. و امپرياليسم فراهم سازد

علت گسستي كه عمدتاً بين نهاد حكومت و جامعه 
 منافع ملي داراي تعريف مشخصي نبود ،وجود داشت

ر مناسبات خارجي نيز كمتو به همين جهت در 
  . شدي ميمتجلّ

نظر  يك منافع حكومتي از منافع ملي ازچند تفكهر
هاي دمكراتيك درست شناسي سياسي در نظامجامعه

تبدادي به طرق  در ساختار سياسي اس،آيدنظر نميه ب
ر ظاهر بين كه دشود و زمانيمختلف نمايانگر مي

     نظره  تضادي بت حاكمئمنافع ملي و منافع هي
افع ملي را فداي اغراض  سياسي من نظام،رسدمي

 ةيكي از اين موارد در عهدنام. سازدحكومتي مي
ميرزا خود را عمالً ي شد كه عباسچاي متجلّتركمان

  .تحت حمايت روسيه قرار داد
ميرزا ين عهدنامه به رسميت شناختن عباس مهم اةيك ماد

عنوان وليعهد قانوني ايران و وراثت تاج و تخت ايران در به
 در فصل دهم اين عهدنامه حقوق و امتيازات .خاندان او بود

خاصي براي نمايندگان سياسي و تجارتي روسيه ايجاد شد كه 
مرزي براي س كاپيتوالسيون يا حق قضاوت برونپايه و اسا

      رسيدگي به جرائم اتباع روسيه را در ايران برقرار ساخت
  ).425: 1367طلوعي، ( 

اش ود در مقابل رقباي داخليدر صدد بميرزا عباس
مشروعيت حكومت خود را با تكيه بر قدرت خارجي 

محمدرضا شاه در بررسي علل گرايش . دست آورده ب
 مشروعيت سياسي را ةتوان مسئلبه قدرت برتر نيز مي
هاي متفق تلدووي به كمك . مورد مطالعه قرار داد

  .  تكيه زد سلطنتةاروپايي بر اريك
گيري حكومت شاه را ازنظر تصميمرو دوران ازاين

توان  متفاوت ميةدر سياست خارجي ايران به دو دور
  :تقسيم كرد

  ؛1332 مرداد 28 تا 1320از شهريور  .1
 ؛1357 تا سقوط وي در بهمن 1332از . 2

گيري شاه در مناسبات  اول قدرت تصميمةدر دور
يگر از قبيل خارجي محدود بود و نهادهاي سياسي د

 در بسياريوزيران وي نقش خستن و پارلمان
   .داشتندقراردادهاي خارجي 

در اين دوره بار ديگر نسيم آزادي در ايران وزيد و 
 مدني ي لذا نهادهاي؛تمرين دمكراسي از سرگرفته شد

همچون احزاب و مطبوعات در فضاي سياسي ايران 
، در  همچون مجلساي رافعال شدند و نهادهاي سياسي

  .ل دادندخواست ملي تشكي جهت
از برقراري نسبي حاكميت به همين دليل بود كه پس 

با منافع ملي انطباق بيشتري ، سياست خارجي نيز ملي
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در همين مجلس بود كه دكتر مصدق در . يافت
 طرحي را به تصويب رساند كه 1323ماه  آذريازدهم

  : اساس آن بر
اجع به امتياز با تواند روزير و وزيري نميهيچ نخست 
 و  مجاوردولك از نمايندگان رسمي و غيررسمي يهيچ

كس غير از هاي نفت و هرغيرمجاور و با نمايندگان شركت
اينها مذاكراتي كه صورت رسمي و اثر قانوني دارد بكنند و يا 

رد از سه تا متخلفين به حبس مج. اينكه قراردادي امضا نمايند
ند تي محكوم خواهلدوم از خدمات ئهشت سال و انفصال دا

  ).68: 1353روحاني،  (شد
 مشكالتدر اين دوره سياست خارجي ايران با 

علت هماهنگي نسبي بين ه رو شد كه بهاساسي روب
ساختار اجتماعي و سياسي و كاربرد اصول صحيح 

 . منافع ملي حل و فصل گرديدجهتديپلماسي در 
يش سهم توان در افزاترين علت موفقيت را ميعمده

هاي سياسي سازير تصميممشاركت اجتماعي د
  : زيرا به قول يكي از نويسندگان؛دانست
اي كارآمد و ويههاي دمكراتيك داراي نهادها و ررژيم

دهند هاي جامعه اجازه مي گروهةشده هستند كه به همتثبيت
گازيوروسكي،  (ت داشته باشندلدوهاي ي بر سياستتأثير

1371 :22.(  
د با مختصات بندي ديگر در پيونقسيمدر يك ت

 مشخص ة سه دور،اساسي حكومت محمدرضا پهلوي
  :ند ازااين سه مرحله عبارت. توان در نظر گرفترا مي
 ؛1332 تا كودتاي 1320شهريور  .1

 ؛1342 خرداد 15 تا قيام 1332از كودتاي . 2

 تا پيروزي انقالب 1342از قيام پانزده خرداد  .3
 .1357اسالمي در سال 

جهت است كه در اينبندي ازاهميت اين تقسيم
 مشكل حكومت پهلوي با يك بحران و ،پايان هر دوره

 هركدام از مواجه شد و پس از خاتمه يافتنسياسي 
 حكومت كردن ةها روش خاصي را در شيواين بحران

ها بر سرنوشت در پيش گرفت كه اتخاذ همين روش
  . كلي حكومت پهلوي مؤثر واقع شد

بندي لگو گرفتن از تقسيم با ا،ما در اين بررسي
م  و با اندكي تفاوت و تعمي)29-17: 1380(كاتوزيان 

 مشخص ةآن به اين دوره از تاريخ ايران، اين سه دور
  :كنيمگونه تقسيم ميرا به ترتيب اين

يا به قول كاتوزيان (ز سياسي  فضاي باةدور. 1
 ؛)مرج سياسيوهرج

 ؛گيري نهادهاي ديكتاتوري حكومت شكلةدور. 2

 . استبداديةدور. 3

كه اشاره شد گشايشي نسبي در  اول چنانةدر دور
درواقع تحوالت . وجود آمده فضاي سياسي ايران ب

الملل و شرايط داخلي ايران اين وضعيت نظام بين
بر  حكومت جديد بنا .بودوجود آورده ه خاص را ب

هاي اشغالگر تثبيت شده تلودمالحظات و خواست 
جتماعي و سياسي داخلي محروم  ابود و از خاستگاه

 فقدان مشروعيت مردمي را به همين جهت .بود
همانند پدرش از همان بدو تأسيس با خود همراه 

  . داشت
 اين بحران مشروعيت از وقتي ةعبارتي نطفه ب

 سلطنت پهلوي ةهاي بيگانه ادامنهاده شد كه قدرت
زيرا آنها احتمال ؛ را با مصالح خود موافق دانستند

، يك وجود آمدهه بدادند ممكن بود در خألمي
 ترجيح روازاين. دار آلمان شكل بگيردحكومت طرف

عنوان يك مترسك حفظ دادند خاندان پهلوي را به
 مرداد 28عيت تا كودتاي  اما اين بحران مشرو،كنند

الشعاع فضاي باز سياسي و رقابت  تحت1332
  .هاي خارجي قرار گرفتقدرت

است از سقوط رضا شاه تا آغاز قدآبراهاميان معت
 قدرت 1332سلطنت نظامي محمدرضا شاه در مرداد 

. گشتدست ميبهدر ميان پنج قطب مختلف دست
  : ند ازاافزايد اين پنج قطب عبارتوي مي
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 هاي خارجي و مردمسفارتخانه، كابينه، مجلس، دربار
  ).208: 1378آبراهاميان، (

 كه بحران مشروعيت  بود1332 بنابراين با كودتاي 
سياسي حكومت شاه تجلي بارزي يافت و عصر 

 1335ازمان ساواك در سال ديكتاتوري كه تشكيل س
  . شد، آغازرفتهاي اجرايي آن به شمار مياز اهرم

 مشكلترين توان مهمبحران مشروعيت را مي
واقع آنچه اين در. حكومت پهلوي به شمار آورد

فتن حاكميت ملي  از ميان ر تشديد كردبحران را
هاي امريكا و انگلستان بود كه با كودتاي تلدوتوسط 

  . متولد شد1320 نامشروع شهريور ةمذكور نطف
هاي ظهور محمدرضا شاه تا كودتاي  سالةدر فاصل

 ازنظر پيوند سياست داخلي و 1332 مرداد 28
. وجود آمد ههاي مختلفي ب بحران،خارجي با يكديگر

ست خارجي ايران را در بحران بنابراين موفقيت سيا
توان از  از قواي شوروي و ملي شدن نفت ميتخليه

منظر نقش مهم نهادهاي مدني و سياسي در پيشبرد 
.  تجزيه و تحليل قرار دادمنافع ملي مورد بررسي و

هاي  مشخص، قطبةكه در اين دورلذا ازآنجايي
 سهيم شده بودند مختلفي در سرنوشت سياسي ايران

هاي بعدي  سياست خارجي نيز برخالف دورهو ازنظر
طرفي نشده  سياست خارجي كامالً يكهايگرايش

، رغم بحران مشروعيت پنهان حكومت، عليبود
در هريك از اين رويدادها هاي سياسي ايران موفقيت
  .ها چشمگير بودو بحران

   
 قواي ةسياست خارجي ايران در جريان تخلي) الف

  شوروي
ت شوروي لدو جهاني دوم  جنگةپس از خاتم

تخليه شده هاي دادهرغم وعدهحاضر نبود ايران را علي
اي را نشاندهدست هايتلدومد آصدد بر  بلكه در،كند

  .اد نمايددر آذربايجان و كردستان ايج

هاي ديپلماتيكي  روشبارهاين نخبگان سياسي ايران در
 خروج شوروي از كار گرفتند كه نقش شاياني دره را ب

  .داشتايران 
ز اي االبته در خاتمه يافتن اين بحران مجموعه 

ترين عامل  كه مهمعوامل داخلي و خارجي نقش داشت
اقدامات ديپلماتي وي  السلطنه وداخلي شگردهاي قوام

ترين عامل خارجي نيز تهديدات امريكا بود و اساسي
يط داخلي مهيا نبود  شراولي اگر. نسبت به شوروي بود

 كمااينكه در اروپاي ،شدنمي ريكا كارسازمآتهديد 
 شمالي و ديگر نقاط جهان حوادثي از ةرشرقي و كُ

لذا . اين قبيل به زيان امريكا تمام شد و نتيجه نبخشيد
ي در سياست خارجيِ ناديده گرفتن سهم عوامل داخل

  .روديكي از خطاهاي بزرگ به شمار مي ايرانِ معاصر
 تشخيص درست خواست قوام با جلب اعتماد شوروي و 

هارت و ورزيدگي سياسي در اصلي اين كشور و نشان دادن م
مذاكرات، مشكل بزرگي را كه شاه، ساعدها و صدرها و 

توانست گرفتاري عظيمي ها ايجاد كرده بودند و ميحكيمي
كرد و نديده گرفتن اين نقش او براي ملت ايران باشد حل 

ئماً با امريكا و شايد  البته دا،انصافي بزرگ تاريخي استبي
    كارهاي خود را به آنها اطالع انگليس در تماس بود و نتايج

 كشور ةداد اما از اين تماس به نفع حل مشكل ايران و تخليمي
    كرده و سركوب عمال شوروي استفاده مياز نيروهاي بيگان

   ).241-240: 1363اي، خامه(
ز فضاي السلطنه را نبايد منفك اديپلماسي قوام

واقع در.  ايران تلقي نمودةسياسي حاكم بر جامع
 سياسي وي را تكميل كرد و مجلس پانزدهم اقدامات

زاي  نفت ايران و شوروي را كه قوام در اِةنامموافقت
خروج ارتش سرخ تصويب آن را وعده داده بود 

   ).510: 1367جامي، ( يكن فرض كردلمنأك
امكانات مختلف در اين دوره نخبگان سياسي ايران 

كار ه  منافع ملي بجهتداخلي و خارجي را در 
. گرفتند و ديپلماسي ايران را از انفعال خارج ساختند
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هدايت سياست شاه در اين برهه نقش چنداني را در 
بر داليلي كه ذكر  ، زيرا بناخارجي به عهده نداشت

، از ن روزشد در فضاي سياسي تقريباً دمكراتيك آ
 ، پيشبرد سياست خارجي برخوردار نبوداقتدار كافي در

خوبي زير نظر داشت هاما تحوالت ديپلماسي ايران را ب
ن و تقابل با نيروهاي سياسي و سرانجام بحران آذربايجا

در مقابل تهديدات ، وي را بر آن داشت كه داخل
گاه قدرتمندي را تكيه هاي داخلي شوروي و مخالفت

و لطمات بحران  آثاردر خارج جستجو نمايد و از 
  . مشروعيت داخلي بر حكومتش بكاهد

تحوالت سياسي ايران در خصوص بحران 
آذربايجان و كردستان و نقشي كه امريكا در حل اين 

تمردان را به اين نتيجه لدو، شاه و داشتها بحران
عنوان قدرت  امريكا را بهةرسانيد كه اياالت متحد

خارجي وارد برتر براي مقابله با تهديدات داخلي و 
  .معادالت سياسي ايران كنند

 و 1326 تا 1323هاي با توجه به رويدادهاي سياسي سال
 يون ايران بر آن شدند كه، ملّتر از همه گسترش جنگ سردمهم

هاي اقتصادي ، و رقابتاز تضاد بين شرق و غرب از يك سو
اف ملي  جهت تحقق اهد،سوي ديگرامريكا و انگليس از

خصوص كه با طرح ه، ببنمايند داري رابربهره حداكثر
 امريكا عمالً به نحو »سدبندي در برابر كمونيسم«استراتژي 

قع در كمربند شمالي ثري در سرنوشت سياسي كشورهاي واؤم
  ).206: 1371گازيوروسكي،  (نفع شده بودخاورميانه ذي

 روابط سياسي و ةدعوت از امريكا در عرص
ي سوم در وي نيرو جستجة، ادامدي با ايراناقتصا

 ،ميلسپو  آرتور1321ماه در دي. سياست خارجي بود
 با اختيارات وسيعي امور ،عنوان رئيس كل داراييبه

دست گرفت و به دنبال ه مالي و اقتصادي ايران را ب
وي تعدادي ديگر از مستشاران امريكايي براي اصالح 

 ت ايران درآمدندلدوارتش و ژاندارمري در استخدام 
اما پس از جنگ  ،)89-88: 1375گ مهدوي، هوشن(

ت لدوجهاني دوم بود كه سياست خارجي ايران و 
  . امريكا با يكديگر همسو گشت

نظر امريكا ايران در فهرست كشورهاي داراي از
 قرار گرفت و ازنظر ديپلماسي ايران، راهبردياهميت 

 ،توانست نقش اساسي در حمايت از ايرانامريكا مي
  : زيراداشته باشد،دات خارجي در مقابل تهدي

ت امريكا در چهارچوب سازمان لدوواكنش نسبتاً شديد 
 ، در رابطه با بحران آذربايجان،ملل متحد و در خارج از آن

پيش نقش  از  بيش،السلطنههمراه با ديپلماسي چشمگير قوام
 ةعنوان قدرت سوم فعال و مسجل ساخت و نقطامريكا را به

 ياسي آن كشور در ايران ايجاد كرد سةمثبتي در كارنام
  ).205: 1371گازيوروسكي، (

در ايران رسد كه در افزايش نفوذ امريكا ظر مينه ب
  : ستااي داشتهدو عامل اساسي نقش عمده

گ سرد بين دو بلوك پس از جنگ  تشديد جن.1
الملل موجب شد تا امريكا رهبري كشورهاي بين

 كمونيسم بر ة سيطرجهان آزاد را در مقابله با نفوذ و
 راهبردي لحاظ موقعيت ازكشور ايران  .عهده بگيرد

داري حائز اهميت خود براي امريكا و جهان سرمايه
  .اي بودويژه
 علت فقدان برخورداري از يكه  حكومت شاه ب.2

هاي پايگاه اجتماعي نيرومند در داخل، در حل بحران
 پيش به از يشب خود ، در سياست خارجيآمدهپيش

الملل گرايش پيدا عنوان يك قدرت برتر بينامريكا به
 ة كف1332 مرداد 28دنبال كودتاي ه كه بطوريهب. كرد

، اقتصادي و نظامي  سياسيةنفوذ كامالً به سود سلط
 رو 1357اين كشور تغيير يافت و اين روند تا انقالب 

  .به افزايش گذاشت

 منفي و نقش حاكميت ملي در ةسياست موازن) ب
  نبش ملي شدن نفتج

جي ايران يكي از داليلي كه در اين دوره سياست خار
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سياست «، در پيش گرفتن از انفعال كامل خارج شد
. بود كه توسط دكتر مصدق مطرح شد»  منفيةموازن

 و به  شد منافع ملي طرحجهتاين سياست در 
ن اين حقيقت بود كه واقع مبيتصويب رسيد و در

مندي از پايگاه مردمي و بهره» مشروعيت سياسي«
تواند منافع ملي را در مناسبات خارجي بهتر مي

  . ملحوظ دارد
 مشكلبه همين دليل بود كه ديپلماسي ايران در 

ت لدو ملي شدن صنعت نفت و منازعه با  يعني،دوم
 ايران از قواي ةانگلستان نيز همچون بحران تخلي

هاي در دوراني كه قدرت. شوروي موفق گرديد
بر سر كسب منافع اقتصادي و سياسي در مختلف 

ند، دو عامل دن به رقابت با يكديگر مشغول بوايرا
 سياست خارجي ايران را تعيين مشي توانست خطمي
  .الملليهاي بين مصالح ملي و درخواست قدرت:كند

شد كه منافع ملي در تعارض مشكل زماني حاد مي
ر چنين د. گرفتقدرتمند قرار ميهاي تلدوبا مطامع 

يت سياسي فاقد مشروعيت شرايطي چنانچه حاكم
ي با مصالح حكومتي تفكيك  بين منافع ملمردمي بود

هاي طور انفعالي در مقابل خواستهشد و بقائل مي
ها را كرد و حتي اين قدرتاستعماري تمكين مي

اي جبران عدم مشروعيتش قلمداد گاه مناسبي برتكيه
  . كردمي

عنوان يك هخ معاصر ايران باين مقوله در تاري
واقع در. استقعيت تلخ در ادوار مختلف رخ دادهوا

/ 1857 ةهمين جهت بود كه در جريان عهدنامبه 
، شدبين ايران و انگلستان منعقد  پاريس كه 1273

، آقاخان رفتوقتي كه منافع حكومت در خطر قرار گ
 ةنمايند  به،شاه صدراعظم وقت ناصرالدين،نوري
 كه با وساطت فرانسه به ،الملكخان امينرخ ف،ايران

  : انگلستان مشغول بود دستور دادمذاكره با 
اي كه مورد تقاضاي شما اختيار داريد در هر مسئله

يكي سلطنت : است موافقت كنيد مگر در دو مورد هاانگليسي
: 1364هوشنگ مهدوي،  ( و ديگري صدارت منشاهناصرالدين

276.(   
 قاجاريه كه ةدور»  مثبتةازنسياست مو«برخالف 

استقالل و منافع ملي را در معرض مخاطره قرار داد و 
امتيازهاي سياسي و اقتصادي متعددي را به زيان 

هاي روسيه و انگلستان اعطا تلدومصالح ملي به 
دكتر مصدق و مجلس »  منفيةسياست موازن«، نمود

 در ،هاي نظاميم ضعفرغچهاردهم نشان داد كه علي
 طريق ديپلماتي توان از مي،ت مشروعيت سياسيصور

مصدق . تقالل كشور را حفظ نمودمنافع ملي و اس
  : سازد چنين خاطرنشان ميبارهدراين

دهد كه رفتار ملل هميشه به يك نهج تاريخ به ما نشان مي
نيست و اوضاع اجتماعي و اداري و اقتصادي و سياسي هر 

 در اين .ثر استؤم آن نسبت به ساير ملل قوم در رفتار
ن اين باشيم كه روزي پيش اصورت ما هم ممكن است نگر

ت با ما فرق كند و آن وقت معلوم نيست لدوآيد كه رفتار آن 
 »توازن سياسي«ملت ايران آرزومند ... كار ما چه مي شود

توازن «ن آزني كه به نفع اين ممكلت باشد و  يعني توا،است
   ).181-180: 1327كي استوان،  ( است»منفي

دهد كه هر وقت تاريخ معاصر ايران نشان مي
 و در اندهاي ما از سياست موازنه پيروي كردهتلود

بدون تبعيض  سايگان،تحميالت هم مقابل تجاوزات و
 هايي نصيب آنان گرديده، موفقيتاندمقاومت نموده

اند و يگان نيز بيشتر ساكت و راضي بوده و همسااست
يكي از اين  ، كردهلدوين اصل ع هر وقت از ا،بالعكس
العمل عكس  دچار است،دست آوردهه از بتي، امهاقدرت

   .اند ديگر شدهةشديد قو
 منفي راجع به مواقعي است ةتعقيب سياست موازن

ت در مملكت نفوذ پيدا كنند و با هم لدوكه دو يا چند 
نفوذ با هم هاي ذيتلدو وقتي كه .رقابت نمايند

، البته استفاده ست منحصر به فرد شودزند و يا سيابسا
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   .كند پيدا نميياز اين روش چندان مورد
در اواخر جنگ جهاني به همين دليل ديپلماسي ايران 

هاي اختالف بر سر كسب امتياز نفت نشانه دوم كه 
 همين ديپلماسي. گذارتر شد اثر،بين متفقين بروز نمود

راهم ملي شدن صنعت نفت فسرانجام زمينه را براي 
   .ساخت

ترين عاملي كه موفقيت ديپلماسي ايران را اساسي
در جنبش ملي شدن صنعت نفت تضمين كرد همان 
مشروعيت مردمي مصدق بود كه حمايت عظيم 

 در يكي از ،د و در نتيجهدنبال آوره اجتماعي را ب
. شد سياست خارجي پيروز مشكالتترين پرمخاطره

 شگرف تأثيربه هاي خود يكي از نطقدكتر مصدق در 
حاكميت ملي در جريان ملي شدن صنعت نفت و 

درتمندي همچون انگلستان اشاره پيروزي بر حريف ق
  :داردكند و چنين اذعان ميمي

م و دنيا صبر و اي اين جهاد بزرگ ملي ما پيروز شدهاگر در
ستايد براي اين است كه با اتحاد كلمه و استقامت ما را مي

ي فتح نهايي در يك صف واحد براهماهنگي و وحدت نظر 
تي را كه در سنگر دفاع از لدوايم و كوشش و مجاهدت نموده

است  بيگانه سرگرم جنگ و مبارزه بودهمنافع وطن با حريف
 از ،طبقات مختلف مملكت مورد حمايت و پشتيباني قرار داده

شايد سه . اند جهاد فروگذار نكردهة او به ادامتأييد و تشويق
 اعجاز اتحاد نستتواترين افراد نميبينحتي خوشسال پيش 

انگي را تا اين درجه درك كند و رمز استقالل و حاكميت گو ي
   .ملي را بدين صورت بشناسد

شماري را اكنون پناه اتفاق و وحدت نظر مشكالت بيدر 
 ةانگيز را از خانگر و فتنهايم و حريفي حيلهگذاشته پشت سر

كرد مي غاصبانه بر آن حكومتجاه سال پن كه صدوخويش
  ).189: 1375هوشنگ مهدوي،  (ايمبيرون رانده
ي آن دوران  وجه غالب در مبارزات مل،بنابراين

است عنوان زيرساخت استعمار بودهمبارزه با استبداد به
استعمار  ميان برداشتن آن بيرون راندن كه بدون از

   .رسيدتالشي بيهوده به نظر مي
يدگاه كاتوزيان موافق هستيم كه نهضت  با د،رويازاين

رهبري آن را  ان را نه يك جنبش ناسيوناليستي وملي اير
 پهلوي ايدئولوژينه يك ناسيوناليست كه به نظر وي 

 را يك جنبش دموكراتيك قلمداد  بلكه آن،داند مي،بوده
هاي خارجي را نمايد تا حاكميتي مستقل از قدرتمي

  ).216: 1379كاتوزيان، ( برقرار سازد
اري نيز حاكميت هاي استعمتلدوكه از آنجايي

قق مطامع اقتصادي و اي در تحملي را مانع عمده
 خود را در از ةدانستند و تداوم سلطسياسي خود مي

  در،كردندان برداشتن اين مشروعيت جستجو ميمي
ت ملي لدو 1332 مرداد 28مدند با كودتاي آصدد بر

توانست بداد را كه بهتر ميقط كنند و استايران را سا
ورود استعمار را هموار گرداند بر قدرت نشانند تا 

از . شكافي بين ساختار سياسي و اجتماعي ايجاد شود
اين دوران به بعد سياست خارجي ايران عمدتاً 

  . از بحران مشروعيت سياسي استبازتابي
نفعاالت علت فعل و اه چند در برخي از موارد بهر 
 منافع ملي نيز تا ،ويژه جنگ سرده بالمللي وبين

 به جهت عدم برخورداري از ،استمين شدهأحدودي ت
 تابع فرايند مشخص و منظمي پايگاه و حمايت مردمي

  .استنبوده
، در كه در مباحث قبلي نيز اشاره شد چنان،بنابراين

 سياسي  شرايطي بر جو1332 تا 1342هاي  سالةفاصل
   ةدور«توان از آن به يم ان حاكم شده بود كهاير

 اميدي ةرقياد كرد، لذا هنوز با» گيري ديكتاتوريشكل
 سياسي وجود داشت و يا ةدر خصوص امكان مبارز

  . ميان نرفته بوداين امكان كامالً از 
 ، اقدامات براندازانه عليه رژيم به همين دليل هم

»  استبداد فرديةدور«دهي نشده بود و با شروع سازمان
 بود كه اين روند آغاز 1342قيام پانزده خرداد پس از 

  .  گرفت شتاب1357شد و تا پيروزي انقالب 
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 بحران مذهبي و رويكرد ،1342قيام پانزده خرداد 
  جديد در مبارزه با حكومت شاه

دومين بحران اساسي حكومت پهلوي پس از نهضت 
 در 1332 مرداد 28ملي شدن صنعت نفت و كودتاي 

ت و نيروهاي مذهبي در جريان  با روحانيدرگيري
وع پيوست كه مذهبيون وقه  ب1342قيام پانزده خرداد 

روي حكومت شاه قرار داد و همين  در جامعه را رو
حكومت پهلوي را هاي سياسي عليه عامل نيز فعاليت

شدت  مذهبي رژيم شاه را بهةشتاب بخشيد و وجه
 زيرا محمدرضا پهلوي در طول دوران ؛تضعيف نمود

ي خود طور جدهگاه بمداري خود تا اين زمان هيچزما
 مذهبي ايران درگير نساخته بود و تا ةرا با جامع

 خود را با رهبران مذهبي شيعه حفظ ةحدودي رابط
كه  و از زماني1342 ولي از آغاز سال ،كرده بود

 ةن رژيم در دوم فروردين همين سال به مدرسامأمور
روحانيون در اين فيضيه يورش بردند و چند تن از 

واقعه جان خود را از دست دادند و امام خميني پس 
از آن آشكارا حكومت پهلوي را به مبارزه طلبيد، 

  ).جاهمان( بحران حكومت شاه حاد شد
 ة مذهبي بود كه نقط-بنابراين، همين بحران سياسي

 زيرا روند ؛ي در مبارزه عليه حكومت پهلوي شدعطف
 شكل سياسي و پارلماني ت را ازمبارزه عليه حكوم

 مسلحانه با هدف سقوط رژيم سوق ةسوي مبارزبه
     ا از ميان رفتن امكان اصالح عبارتي به ب .داد

آميز  سياسي و مسالمتةكه صرفاً با مبارزنظامي درون
شد، در پي اين بحران، اساس حكومت ممكن مي
  . سوي مخالفانش هدف قرار گرفتپهلوي از
به مناسبت عاشوراي محرم  1342 خرداد 13روز 

تن از روحانيون  اهللا خميني در معيت چند آيت1383
 فيضيه برود و براي مردم ةصدد برآمد به مدرس در

  . سخنراني كند
 امام خميني بود كه ضمن انتقاد تاريخيِقِ در اين نط

شديد از عملكرد حكومت شاه و وابستگي آن به 
ژيم محمدرضا  براي نخستين بار ر،اسرائيل و امريكا

پهلوي توسط يك شخصيت روحاني مورد سرزنش و 
ر اذهان انگيز شاه دو غول هراسگرفت ميحمله قرار 

 تأثير غالمرضا نجاتي .شدعمومي در هم شكسته مي
  :كندگونه بيان مي نطق امام خميني را اين

ني اهللا امام خمي آيت1342 خرداد 13ان ما نطق روز  به گم
است از يك   نمودي؛تاريخ معاصر ايران عطفي است در ةنقط

هاي حركت پهلواني و واكنش شديدي است در برابر ستمگري
  ).226-225: 1379نجاتي،  (محمدرضا شاه

رآمدي بر را كه د 1342نقش قيام پانزده خرداد 
وان با نقش قيام تنباكو ت بود، مي1357انقالب اسالمي 

 در. ردشروطيت شد مقايسه كساز انقالب مكه زمينه
واقع در هر دو نهضت حكومت وقت خودش را با 

 ةمذهبي درگير ساخت و روحانيون وجهجريانات 
 چالش كشيدند و نظام سياسي را ديني حكومت را به

 ةگان قلمداد كردند كه موجبات سيطر بيگانةسرسپرد
  . استي و اقتصادي آنها را فراهم ساختهسياس

 سياست خارجي نيز وضعيت هايدر گرايش
عني پس از فروكش كردن هر  ي،وجود آمده مشابهي ب

 در .طرفي شددو نهضت، سياست خارجي ايران يك
 تنباكو تا انقالب مشروطيت روسيه بر مقدرات ةواقع

 ،كشور حاكم شد و بر همين اساس بود كه انقالبيون
 روسيه را توأمان مورد حمله ةاستبداد قاجاريه و سلط

  . قرار دادند
شدن سياست خارجي قاجار به طرفي ضعيت يكو

ت انگلستان نيز پنهان لدونفع روسيه از ديد كارگزاران 
 ،گ رايسينسيسيل اسپر ربه همين دليل سِ. نماند
 اي ميالدي طي نامه1900 در سال ،مختار انگليسوزير

نگلستان ضمن اظهار ت الدوبه يكي از كارگزاران 
  انقالب مشروطهةن روسيه در آستاةنگراني از سلط

  :سازدمي ونات باطني خود را چنين آشكار مكن
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 نداالقولآيند در يك نكته متفق اين اشخاص كه پيش من ميةهم
 با كمال احترام ن اينكه روسيه موفق شده است انگلستان راآو 

چند روز . ارج سازدهاي ايران خسياستة و نزاكت از صحن
، جواب باره جويا شدراين ايران نظر مرا دةپيش وزير خارج

ني ر قانودادم در حال حاضر مثل اين است كه روسيه شوه
  ).79: 1375رايس، (است ايران شده
در حكومت قاجاريه كه  رسدنظر ميه  بروازاين

 خود ةروز وجه به ميان محافل سياسي و مذهبي روز
موازات آن در سياست ، به داد از دست مي بيشتررا

 تزاري ةيت روسلدوچه بيشتر به خارجي خود هر
شد و به همين دليل انقالب مشروطيت متكي مي

وجهي  واكنشي دو1357ند انقالب اسالمي  همان،ايران
وقوع ه  خارجي بةبود كه عليه استبداد داخلي و سلط

  . پيوست
  نيز سرنوشت1342د  پس از قيام پانزده خردا،بنابراين

ها و مصالح پيش با سياست از حكومت شاه بيش
 پيوند خورده بود و در داخل هم شكافت امريكا لدو
غالمرضا نجاتي به اين . تر شده بودملت عميق-تلدو

في در تاريخ  عطةدليل قيام پانزده خرداد را نقط
نمايد كه متعاقب آن جنبش معاصر ايران تلقي مي

انقالبي ايران به يك جنبش ايدئولوژيكي  -سياسي
  مسلحانه تبديلة مذهبي و يك نوع مبارز-سياسي

  ).233: 1379نجاتي، ( شد
يام  تطبيقي ميان قةآبراهاميان نيز در يك مقايس

كه   همچنانتنباكو و نهضت پانزده خرداد معتقد است
 ،و تمريني براي انقالب مشروطه بودنهضت تنباك

 نيز آزموني براي 1342رويدادهاي پانزده خرداد 
  ).524: 1378آبراهاميان، (  شد1357انقالب اسالمي 

ين حكومت شاه كه پس از تبعيد امام خميني بنابرا
ل سياسي و جايگاه و پايگاه خود را در ميان محاف

، سرنوشت حكومتش را به مذهبي از دست داده بود
  .هاي خارجي و در رأس آن امريكا گره زدقدرت

  ايجادجهت در 1343 به همين دليل بود كه در سال 
توالسيون كاپية اليح، براي مستشاران امريكايي مصونيت

 28كه پس از كودتاي   همچنان؛را به تصويب رساند
ت مصدق كنسرسيوم نفتي لدو و سقوط 1332مرداد 
  .هاي غربي منعقد ساختتلدورا با 

گيري شكل ةاين دو قرارداد كه اولي در ابتداي دور 
 استبداد فردي ديكتاتوري و دومي در آغاز عصر

 هاي، تجلي بارزي از گرايشحكومت شاه بسته شد
 با اين ؛شدسياست خارجي حكومت نيز محسوب مي

 اخير سياست خارجي حكومت را ةتفاوت كه اليح
طرفي شدن يك  امريكا به سمت ةكامالً به سود سلط

  . دادسوق مي
تصويب اين اليحه بود كه خشم امام خميني را 

  دنبال آن ايشان شاه را فردي ه برانگيخت و ب
 ة را ناشي از دسيسمĤب و انقالب سفيد ويمقدس

امريكا دانست و از ملت ايران درخواست نمود تا 
  ).113: 1381ميالني، (  امريكا را بگيرندةجلوي سلط

نظر از  اصالحات ارضي كه صرفةاجراي برنام
 جهت در ،، اقتصادي و سياسي آنتبعات اجتماعي

 امپرياليسم خارجي امريكا منافع استبداد داخلي و
-صورت اي در تغييرات گسترده د، شده بويزيربرنامه

وجود آورد و تضاد ه بندي زندگي اجتماعي ايران ب
اعي و سياسي موجود را افزايش داد و همين امر اجتم

 نابساماني و  يعني،سوي سومين بحرانرژيم را به
  .ادوخامت اقتصادي سوق د

 از ةكوشيد وجه اين در حالي بود كه حكومت مي
خود را در جريان دو  سياسي و مذهبي ةرفتدست
 ة، با توسعكودتا و سركوب قيام پانزده خردادة حادث

ترميم سازد و آن دو اقتصادي و اجتماعي تا حدودي 
الشعاع سياست اخير قرار دهد، اما بحران را تحت

هاليدي از كه انقالب سفيد شاه مطابق ديدگاه ازآنجايي
 ،ايرانيانترين بخش زندگي گونه اصالحي در مهمهر
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 و همچنين با 3زدعني توزيع قدرت سياسي سرباز ميي
هاي بنيادي عصر ديكتاتوري نهادمند و توجه به تفاوت

گردد  كامالً آشكار مي،استبداد شخصي حكومت شاه
 شاه كه ةطلبانمدرنيزم و توسعههاي شبهكه سياست

 اصالحات ارضي تدوين شده ةعمدتاً در قالب برنام
شد، صرفاً مي  دنبالدادي، چون در عصر استببود

هاي سياسي و اجتماعي موجود را تضادها و تنش
ها عالوه  اجراي اين سياست،روي هر به .افزايش داد

 را بر پيامدهاي داخلي موجب شد تا امريكا مقام برتر
 گسترش روابط .در ايران به خود اختصاص دهد

 اقتصادي و سياسي پس از قيام پانزده خرداد ةدوجانب
ساخت اين كشور را بر مقدرات ايران حاكم چنان آن

  : كه مطابق اظهارات جان فوران
ل ايران و ديپلماسي نفت اين ظاهر مستقهرغم سياست ببه

اي  به نحو فزاينده1357/ 1979نقالب  اةكشور، شاه در آستان
، سياسي و استراتژيكي خود به در روابط اقتصادي، نظامي

توان يافت كه ديگري را نميهيچ كشور . شدته ميامريكا وابس
 پايه در آن نفوذ كرده باشدتا بدين   امريكاةاياالت متحد

    ).513-512: 1377فوران، (
 آن دنباله اجراي سياست اصالحات ارضي و ب

 مهاجرت به ةرويگسترش صنايع مونتاژ و موج بي
 و وابستگي اقتصادي به درآمد ،طرفشهرها از يك

ات اقتصادي به سود واردنفت و به هم خوردن توازن 
مدهاي نفتي آو سرانجام كاهش قيمت نفت و در

، موجب شد تا حكومت پهلوي وارد ازسوي ديگر
  .اساسي خود يعني اقتصادي بشودسومين بحران 

ار دو بحران قبلي واقع اين بحران در كندر
زمان و با هم)  مشروعيت مذهبي-مشروعيت سياسي(

مت شاه را وق بشر كه حكوشدن فشار جهاني حق
هاي سياسي اي از مسائل مربوط به آزاديجهت پاره
، روند تحت فشار شديد تبليغاتي قرار دادو مدني 

  . فروپاشي حكومت را تسريع نمود

كه بحران اقتصادي شكاف ميان اقشار مختلف همچنان
، بحران حقوق بشر يا كاهش تر ساختجامعه را عميق

 سياست ،نينظر افكار جها  ازاعتبار حكومت شاه
خارجي حكومت شاه را با سردرگمي و آشفتگي 

تجلي بارز اين امر را مي توان در . مواجه ساخت
  .مناسبات حكومت با امريكا ديد
عنوان يك فرصت و هامام خميني از اين تحوالت ب

اي به علما  تاريخي نام برد و با ارسال نامهةرجيك فُ
  : چنين گفت

 از اين ،خورد مييران تحولي به چشمامروز در ا«
  ). 207: 1381ميالني، ( فرصت استفاده كنيد

، اسرار فروپاشي بنابراين از ديدگاه اين نوشتار
 در تواناه را در اين چهار بحران عمده ميحكومت ش
جهت است كه اهميت اين نگرش ازاين. نظر گرفت

هايي از جامعه را از ها بخشهريك از اين بحران
خت و زمينه را براي ائتالف حكومت پهلوي متنفر سا

هبري امام خميني فراهم  به ر1357بزرگ در انقالب 
ها بود كه به اصطالح واقع با همين بحران نمود و در

  . ستون حكومت پهلوي در هم شكست چهار
توان به اين لذا اطالق بحران مشروعيت را مي

ها را در پيوند با چهار عامل تعميم داد و ساير علت
 حكومت محمدرضا پهلوي  و سقوطكردي آنها بررس
  .    هاي مختلف تبيين نمودرا از جنبه

  
 دوم حكومت شاه ةسياست خارجي ايران در دور

  )ش 1332-1357(
  فراز و فرود مناسبات شاه با امريكا) الف

   سياسي وةحنـهاي ورود امريكا به صينهـاگرچه زم
 1332 مرداد 28تاي اقتصادي ايران قبل از كود

  ــــــــــــــــــــــ
وي معتقد است انقالب سفيد اصالً انقالب نيست، بلكه يك برنامة . 3

ت منظور جلوگيري از انقالب و براي تقويت موقعياصالحي است كه به
  ).43: 1358فِرِد هاليدي،  (استشاه و دولت به اجرا گذاشته شده
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، تشديد بحران مشروعيت رژيم شاه فراهم شده بود
اي در ت ملي مصدق نقش عمدهلدو سقوط پس از

ين نتيجه  و حكومت شاه را به اداشتاين رابطه 
رساند كه دوام و بقايش در گرو اتكا به برترين 

چند تحوالت  هر.ستقدرت جهاني، يعني امريكا
چنين  ،بعدي نادرستي اين تصور را به اثبات رساند

دهي سياست  شاياني در سامانتأثيرنگرشي خود 
 1332 مرداد 28پس از كودتاي  . داشتخارجي ايران

ت و اقتدار جايگزين آن گرايي سياسي از بين رفتكثر
  . شد

 ةي در سياست خارجي نيز برخالف دورگيرتصميم
قبل از كودتا كه عمدتاً به نهادهايي محول شده بود 

حدودي از مشروعيت ملي و سياسي  كه به نوعي و تا
تصميمات اي خود را به كافي برخوردار بودند، ج

  . االري شاه دادسفردي و يكه
در قبل از كودتا مانع از گيري كثرت مراكز تصميم

ها  سياسي ايران با يكي از قدرتةشدن رابطيك كاسه
 منفي دكتر مصدق را ةزن كه در نتيجه سياست مواشد

  : اما وقتي كه،كارساز نمود
 مرداد شاه شخصاً كنترل سياست 28به دنبال كودتاي 

 طي ده سال آينده ديپلماسي ،يران را در دست گرفتخارجي ا
 مريكا و انگليس قرار داشتايران تحت نظارت مشترك ا

  ).219: 1375هوشنگ مهدوي، (
ود كه شر نهادهاي سياسي در داخل موجب ميتكث

جي محدود به يك يا دو كشور مناسبات خار: اوالً
اصول اساسي سياست مصالح ملي از :  ثانياً؛نگردد

با توجه به فعل و انفعاالت :  ثالثاً؛ تلقي شودخارجي
   . و خارجي سياست خارجي تنظيم گرددداخلي

دائمي در مطابق اين اصل دوست دائمي و دشمن 
اساس تحوالت  ، بلكه برسياست خارجي وجود ندارد

گريزي يابي و دشمن و منافع ملي دوستالملليبين
لح ملي گيرد و تعقيب مصاتمردان قرار ميلدونظر  مد

 لذا شود،مياز اصول پايدار سياست خارجي قلمداد 
استبداد سياسي رژيم شاه باعث شد كه در مناسبات 

دنبال دوست ه خارجي نيز بدون توجه به منافع ملي ب
بر مالحظات  شاه بنا. دائمي و دشمن هميشگي باشد

الخصوص امريكا را ، غرب و عليداخلي و خارجي
به . كردقلمداد ميست خود در سياست خارجي دو

  :بر اظهارات صادق زيباكالم همين دليل بنا
 به همان گرديدهر قدر كه رژيم شاه نيرومندتر مياصوالً 

     ترستهنمود كه به واشنگتن وابميزان نيز شاه احساس مي
ترين شرايط دريافت تسليحات  در نتيجه يكي از مهم،استشده

 سياسي و ةنامضايتاستراتژيك از امريكا داشتن رمدرن و 
: 1375زيباكالم،  (چه بيشتر شاه به واشنگتن بودنزديكي هر

137(.  
 خارجي املترين عدر كنار بحران مشروعيت، عمده

، ايل ساختسوي امريكا متمكه ديپلماسي شاه را به
 يعني شوروي بود كه با  شماليةترس از خطر همساي

 باتشكيل حزب توده در ايران اقتدار سياسي شاه 
هايي تلود بود و در صدد بود با ايجاد مشكل مواجه

 خود ة نظام سياسي ايران را به زير سلط،در شمال
اين مطلب را واالس موراي سفير امريكا در . ببرد

كشور متبوع خود چنين اعالم ه ايران در گزارشي ب
  :داردمي

 نفوذ يا ةمدت مسكو در ايران ايجاد يك منطقهدف كوتاه
هدف نهايي رسيدن به  ولي ، شمال ايران است حائل درةمنطق

ت شوروي در صدد روي لدو بنابراين ؛باشدخليج فارس مي
دار يا تحت نفوذ خود در ايران كار آوردن يك حكومت طرف

   ).38: 1363روبين،  (است
، سياست خارجي شاه و اتكاي وي به بنابراين

 هايبنديالشعاع جنگ سرد و بلوكت امريكا تحتلدو
 امريكا و بلوك كه، لذا همچنانالمللي قرار داشتبين

ائمي در مناسبات خارجي قلمداد غرب را دوست د
و بلوك شرق را دشمن دائمي خود ، شوروي كردمي
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 ةالشعاع رابط شاه با شوروي تحتةرابط. پنداشتمي
ويژه امريكا با شوروي قرار گرفته هبلوك غرب و ب

ا مرهون تالش رژيم شاه قدرت سياسي خويش ر. بود
ها طي سه تلدواين . دانستهاي غربي ميتلدو
 اولين مرحله :حله حكومتش را تضمين كرده بودندمر

با صالحديد ،  بود كه پس از پدرش1320در شهريور 
 ةمرحل.  بر جايگاه سلطنت تكيه زد،هاي غربيتلدو

دوم در بحران آذربايجان رخ داد كه شوروي به دنبال 
مبني بر تهديد استفاده از بمب  ترومن اتمام حجت

 ايران مجبور شد ةاتم در صورت خودداري از تخلي
فاتح، ( ارتش خود را از مناطق اشغالي خارج سازد

1358 :376.(   
 از سال  امريكا مشخصاًةطور كلي اياالت متحدهب

. استژيم شاه را تضمين كردهميالدي بقاي ر 1945
ريكا و  مرداد بود كه ام28 سوم كودتاي ةمرحل

ت ملي و بازگرداندن شاه به لدوانگلستان با سقوط 
  . ار سياسي وي را فراهم ساختند، اقتدسلطنت

بعد بود كه سرنوشت سياست خارجي  به اين از
 ،اين عامل. شاه در پيوند با امريكا و غرب قرار گرفت

مختاري شاه را در مقابل نيروهاي سياسي و خود
جبات گسست اجتماعي داخلي افزايش داد و مو

شاه . سياست خارجي را از منافع ملي فراهم ساخت
ه كه به كمك سازمان سيا به قدرت بازگشته بود ب

و مردمي براي مقابله با علت عدم مشروعيت سياسي 
 خشونت متوسل شد هاي اجتماعي بهنارضايتي

  ).52: 1377بروجردي، (
 اجتماعي موجب عدم پاسخگويي شاه به مطالبات

هاي اساس اولويت اش را نيز برخارجيشد تا سياست 
در جلوگيري از . ظيم كندشخصي و نه منافع جامعه تن

مختاري حكومت محمدرضا پهلوي و در كاهش خود
 از مصالح اجتماعي دو نتيجه شكاف سياست خارجي

  :داشتندعامل نقش اساسي 

، ديگري نشاندگي ايران با امريكايكي روابط دست
رات رو به افزايش نفت به درآمد فراواني كه از صاد

     ).25: 1371گازيوروسكي، ( شدت واريز ميلود ةخزان
ا امريكا و همسو شدن سياست خارجي شاه ب

ابعي از فرايند جنگ سرد ، ديپلماسي وي را تغرب
  : ن دليل است كه به قولي به همي.قرار داد

ز شاه اعتقادي به مبارزه با امپرياليسم و استعمار نداشت و ا
 در ايران نقش مهمي. كردشعارها هم كمتر استفاده مياين 

كرد و موقعيت استراتژيك رقابت بين شرق و غرب بازي مي
ايران موجب شده بود كه غرب اتحاد ايران را با خود مهم 

  ).123-119: 1375زيباكالم، ( تلقي نمايد
صورت ساختاري به هاگرچه سياست خارجي شاه ب

اين مقوله را نبايد بدين  ،امريكا و غرب متمايل بود
معني تلقي كرد كه در هر امر ريز و درشتي دقيقاً از 

  . كردهاي كاخ سفيد تبعيت ميسياست
در فرهنگ » مهره«، اصطالح به قول زيباكالم

هايي نظير رف اين طرز تلقي از حكومتسياسي ما مع
ستورهاي ارباب يا اربابان عمل  كه مطابق داستشاه 
بستگي شاه به امريكا و دل ).117 :جاهمان( كندمي

 .هاي داخلي حكومتش بودغرب تابعي از ضرورت
سوي اياالت همان بحران مشروعيتي كه وي را به

 باعث شد در برخي موارد متحده متمايل ساخت
خارجي خود در  سياست جهت موجه جلوه دادن
اش را مخالف امريكا و در افكار عمومي، ديپلماسي

   .ان دهد منافع ملي نشجهت
 با تضادهاي دروني حكومت شاه در مناسبات

هاي شاه با  لذا مخالفت؛امريكا نيز بازتاب يافته بود
ه امريكا كه در برخي از موارد منطبق با منافع ملي ب

  .است از همين ديدگاه قابل توجهرسيدنظر مي
: نويسد در همين خصوص چنين ميد هاليديرِفِ

هايش را با  عدم توافقكوشيد تاشاه به سهم خود مي
تر از آنچه هست جلوه  امريكا بزرگةاياالت متحد
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او . دهد تا خود را يك فرمانرواي مستقل بنماياند
مواضع خود را در مورد قيمت نفت و فروش اسلحه 

عمال شكنجه به ، رد اتهامات اِاي وقيحانهگونهه و ب
. ستي تأكيد كندهاي ناسيوناليتم گيرد تا بركار مي

ها از اهميت كمتري برخوردار ش بزرگي از اينبخ
داند كه بدون همكاري  زيرا شاه مي؛بوده و هست

ي رژيم او ممكن  امريكايي بقاةت امريكا و سرمايلدو
  ).243: 1358هاليدي، ( نخواهد بود

 مقابله با بحران مشروعيت  اگرچه رژيم شاه براي
ي مناسبي در سياست خارجگاه امريكا را تكيه سياسي

 ةگرايانسركوب هاياين اصل در كنار سياست، يافته بود
داخلي صرفاً به بيگانه شدن نيروهاي اجتماعي و 

ت  زيرا سنّ؛فكران از حكومت كمك كردروشن
جي كه در فرهنگ نيرومند خلع يد كردن از خار

اي عميق دارد و همچنين زنده سياسي ايران ريشه
مسويي با ، ه1332 مرداد 28كودتاي ة ماندن خاطر

، در نظر ارجيان و شرمساري ملي ناشي از آنخ
بروجردي، (   ضعفي درآمدةصورت نقطهفكران بروشن
همين عامل نياز به بازنگري را در سياست  .)59: 1377

طوري كه روابط  همان. خارجي نزد شاه ايجاب كرد
 ديپلماسي وي را در تعارض با منافع ،نشاندگيدست

 كه افزايش - درآمد نفت افزايش،ملي قرار داد
 شاه را -خريدهاي تسليحاتي را به دنبال داشت

تري را هاي مستقلتواند سياستباميدوار ساخت كه 
 امريكا در پيش گيرد و در ةدر قبال اياالت متحد

نتيجه تا حدودي از تنفر عمومي نسبت به حكومتش 
اش را اجرا هاي داخليتر بتواند برنامهبكاهد و آسان

  : بروجردييرا به قول  ز؛كند
سرعت ه، كه ب دستگاه صنعتي خويشةتش براي ادارلدو

ساالران متكي ساالران و ديوانيافت، سخت به فنگسترش مي
  ).58: جاهمان(بود

 كه خوبي دريافتهشاه سرانجام اين واقعيت را ب

بستگي به خاندان حمايت امريكا از او به دليل دل
نها شاه را يل است كه آ بلكه به اين دل،پهلوي نيست

ت امريكا از لدودانند و اگر حافظ منافع امريكا مي
كانديداهاي ديگري حمايت كند ممكن است به 

 و ، نگودين ديم،سرنوشت ديكتاتور ويتنام جنوبي
 گرفتار ،فولجنيسو باتيستا، سرنوشت ديكتاتور كوبايي

هاي مختلف بر خصلت جهت در فرصتازاين. شود
هاليدي، ( كردكيد ميأنان بودن امريكا تقابل اطمي غير

منظور فاصله  گسترش رابطه با شوروي به).242: 1358
   .امريكا صورت گرفتگرفتن از 

  :نويسد چنين ميبارهگازيوروسكي دراين
گرفت در مي  نفت نيرو ةاقتصاد ايران كه از صادرات فزايند

ده شاه با اعتمادي فزاين. سرعت گسترش يافت به1960 ةنيم
 نظامي را ادامه داد و با تهديد به امضاي يك ةفشار براي توسع

 ة عدم تجاوز با اتحاد شوروي و يك خريد عمدةمعاهد
هايي براي فاصله گرفتن از  گام1967تسليحاتي از شوروي در 

 نشاندگي را كاهش داد دستةامريكا برداشت و شدت رابط
  ).196: 1371گازيوروسكي، (

 حفظ مناسبات خود با كرد باشاه تالش مي
ي در درون سازمان اوپك جهت جد شوروي و كار

ر جنبش عدم تعهد افزايش قيمت نفت و فعال شدن د
طرف و انتقادهاي پيوسته از غرب و ديگر مجامع بي

 با اين طرز تلقي كه آلت دست امپرياليسم ،و امريكا
  ).348:جاهمان( امريكاست مقابله نمايد

اي فرض  را متغير وابستهخارجي شاهسياست  اگر 
، گرايش أثر از متغيرهاي مستقل داخلي بودكنيم كه مت

صورت روابط هديپلماسي شاه به امريكا و غرب ب
 خود معلول بحران مشروعيت سياسي ،نشاندگيدست

ت خارجي بدون اهتمام به بود كه بازنگري در سياس
ها پاك كردن صورت مسئله هاي داخلي تنحل بحران

پذيري حكومت شاه اين اقدام آسيب. شدمحسوب مي
 لذا همسو شدن سياست ؛را در داخل افزايش داد
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 طور اصولي تنها زماني تحققهخارجي با منافع ملي ب
ل يافت كه تضادهاي دروني حكومت حل و فصمي
شد و نيروهاي فكري و اجتماعي و سياسي در مي
 بر اظهارات  اما شاه بنا،گشتند كشور سهيم ميةادار

  : بروجردي
  توانست به عنوان مظهر دستگاه نو پدرساالر نميبه

،  مصدق به آنان بدگمان شده بودةفكران كه دراثر تجربروشن
جمهور سگويي شاه شعار رئي. اختيارات زيادي بسپارد

 را به عاريت گرفته )Porfiriodiaz(ياس  پورفيزيود،مكزيك
 ي به سياست نهحتياج است ول به بوروكراسي اگفتبود كه مي

  ).58-56: 1377بروجردي، (
ت به حدي بود كه ي بودن بحران مشروعيجد

پذيري حكومت شاه را دريافتند و امريكائيان آسيب
ه مدند از طريق متقاعد كردن رژيم بآصدد بر در

 .اصالحات ارضي، از شدت بحران موجود بكاهند
از خود يك رهبر مترقي ساخت اين امر شاه را قادر مي

ي مخالفان خود را ترتيب پشتيباني مردم اين سازد و بهب
   ).311 :1371گازيوروسكي، ( تضعيف سازد

 اقتصادي و سياسي كه پس ةناهماهنگي بين توسع
 متوسط ة طبقةدليل رشد فزاينده از اصالحات ارضي ب

 همچنان سياست خارجي شاه ،شدت گرفت مخالف
از  و را در پيوند با امريكا و غرب نگه داشت

كه  آنجايي مالحظات منافع ملي دور كرد، اما از
ايران مطابق منافع سياست خارجي امريكا در مقايسه با 

، تغييرات آن نيز تابع فرايندهاي ملي كشورش بود
 داخلي قرار داشت و در نتيجه سياست داخلي و

داد و در بعضي از  قرار ميتأثيرخارجي شاه را تحت 
از . ساخت مواجه ميي نيز جدمشكالتموارد با 

 است كه براي رژيم محمدرضا پهلوي منظرهمين 
  .شد انتخابات داخلي امريكا مهم قلمداد ميسرنوشت
گ مهدوي اين واقعيت را چنين خاطرنشان هوشن

   :سازدمي

تگي به اين حتي تحول اوضاع داخلي يا خارجي ايران بس 
 اها در امريكخواهان يا دمكراتداشت كه حكومت جمهوري

خواهان زمام امور را در هر وقت جمهوري. بر سر كار باشند
كرد و به گرفتند رژيم شاه احساس راحتي ميدست مي

، اما همين كه افزودنمايي و خشونت در داخل كشور ميقدرت
     كرد و مدند احساس خطر ميآها روي كار ميدمكرات

ر  د،ها تطبيق دهدكوشيد خودش را با سياست دمكراتمي
 اين وضع را .دوجود آوره داخل كشور فضاي باز سياسي ب

 1341-1339هاي دي در سالنِجمهوري جان كِهنگام رياست
 اما ،كنيم مشاهده مي1357-1355هاي جيمي كارتر در سال و

 اگرچه او به حزب دمكرات - جانسون به علت جنگ با ويتنام
خواهان  در سياست خارجي از جمهوري-تعلق داشت

  ).246: 1375هوشنگ مهدوي،  (كارتر بودافظهمح
خواهان و ترس از پيروزي گرايش شاه به جمهوري

انتخابات نشانگر بحران مشروعيت ها در دمكرات
چه وي در سياست خارجي هر. اسي حكومت بوديس
شد تر ميحظات داخلي به امريكا نزديكدور از ماله ب

ي از اش نيز تابعهاي داخليبه همان نسبت سياست
 گرفت و درت سياسي و دروني امريكا قرار ميتحوال

ي را با مصالح اجتماعي  سياست خارجةواقع فاصل
  . دادافزايش مي

ابات داخلي امريكا به نفع دخالت شاه در انتخ
هاي داخلي س وي را از بحران، ترخواهانجمهوري
  از، نامزد حزب دموكرات، زيرا كارتر؛كندتبيين مي

حقوق بشر را اعالم كرده بود و طرف شعار يك
تجديد نظر در فروش سوي ديگر خواهان از

افزار به شاه بود كه اين هر دو تسليحات و جنگ
 به همين .)461:جاهمان( خوشايند حكومت پهلوي نبود

 سفيرش در ،منظور بود كه شاه به اردشير زاهدي
 انتخاباتي جرالد ة دستور داد تا به بودج،واشنگتن

ها از اين موضوع اما دمكرات.  مالي بدهدفورد كمك 
 شوراي امنيت ةرئيس آيند ،كيگاه شدند و برژينسآ

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


    دوم پيك نور، سال هفتم، شمارة  72

» ننگة ماي« رفتار زاهدي را ،ملي در حكومت كارتر
   ).530: 1371مخبر، ( ناميد

 حكومت شاه عمالً ها بنابراين با پيروزي دموكرات
موضوع حقوق بشر المللي در بينمشكل ترين با مهم

 آن در محافل جهاني شدت از اعتباررديد و بهواجه گم
  .كاسته شد

واقع دوستي و وابستگي به امريكا بود كه در 
ضاوت و انتقاد نهادهاي مختلف حكومت شاه را از ق

- اين همان بحران بينو المللي دور نگه داشته بودبين

 سقوط حكومت ،هاي قبليالمللي بود كه در كنار بحران
  .  موجب شد انقالب اسالمي راشاه را سرعت بخشيد و

زدايي بر سياست خارجي  جنگ سرد و تنشآثار)ب
  شاه

در كنار عامل داخلي بحران مشروعيت كه سياست 
خارجي شاه را در پيوندِ نزديكي با امريكا و غرب 

عنوان  به، ترس از نفوذ كمونيسم شوروي،قرار داد
.  اين مقوله را شدت بخشيد،ترين عامل خارجياساسي

س از هايي بودند كه پ قدرتةوروي و امريكا از جملش
 ةهاي متفاوت در صحنجنگ جهاني دوم با ايدئولوژي

اين پس  از  وسياسي و نظامي جهان ظاهر شدند
 و جنگ سردي در قاموس تاريخ شكل گرفت و فعل

اين . الشعاع خود قرار دادالمللي را تحتانفعاالت بين
د بارزي داشت كه  اساسي نموةجنگ سرد در دو زمين

  : ند ازاعبارت
هاي مختلف ها و پيمانبندي، دسته تسليحاتيةمسابق

هر پيمان و قرارداد به يكي از دو بلوك . الملليبين
تعلق داشت و به نوعي تهديدي براي طرف مقابل 

پيمان نظامي ناتو به رهبري امريكا و . شدوب ميمحس
ترين نظامي ورشو به زعامت شوروري عمدهپيمان 

  . شدندبندي را شامل ميشكال اين دستهاَ
پيش اين كشور را  از  ايران بيشراهبرديموقعيت 

ها قرار داده بود و اتفاقاً كانون منازعات ابرقدرت
قه صورت اولين زورآزمايي دو قدرت در اين منط

  : گرفت
گرفتند نفت ها تصميم ميها اگر روسيياز نظر امريكا

ل مواد قيم تحت كنترل خود درآورند تعادطور مستهايران را ب
ديد و اين موضوع براي اقتصاد خام در جهان جداً آسيب مي

كه ترومن مقابله با حاليدر. ي بودجهان غرب خسران جد
كرد استالين ند تلقي ميشوروي در ايران را به هر قيمتي ارزشم

و آمال آتي نيز اهميت استراتژيكي نفتي ايران را براي امنيت 
  ).33-32: 1363روبين،  (دانستمياتحاد شوروي ضروري 

ها معتقد بودند كه همسايگان آنها يا بايد روس
و مطيع آنها باشند و يا دشمن آنان به شمار آيند ردهب 
  ).356: 1369فونتن، (

 اما باالخره استالين در نخستين آزمايش اين قاعده 
ر به افتاد مجبوفاق ات آذربايجان ايران ةكه در قضي

كسي :  آموخته بود كه زيرا او از لنين؛نشيني شدعقب
ني در نشيه فقط پيشروي را ياد گرفته و عقبك

جنگ پيروز نخواهد شرايط سخت را بلد نباشد در
  ).146: 1375هوشنگ مهدوي،  (شد

نظر قرار گرفتن ايران در بلوك آذربايجان ازبحران 
يران پس ا اين از. آيد عطفي به شمار ميةغرب نقط

هاي اصلي دفاعي غرب در خاورميانه يكي از ستون
  چهار اندكي پس از اين بود كه مشمول اصل.گرديد

جمهور امريكا اهداف اين رئيس. ترومن قرار گرفت
ق مهمي برنامه را كه تلويحاً نفوذ شوروي را در مناط

  :داردطلبد چنين اعالم ميهمچون ايران به مبارزه مي
هاي علمي و اعانه براي اينكه پيشرفت شجةما با يك برنام

 قرار بدهيم  جهانةماندنعتي خود را در اختيار مناطق عقبص
كنيم تا مناطق مزبور به سهم خود به اين دوره را آغاز مي
هاي توانيم ملت ما مي، منة به عقيد.پيشرفت نايل گردند

نون خود برخوردار سازيم و دوست را از علوم و فصلح
گسترش  ي در مناطقي را كه فاقد پيشرفت هستندگذارسرمايه
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  ).530: 1371فردوست،  (دهيم
، امريكا در صدد  مرداد28 پس از كودتاي ،واقع در

 ايران .برآمد بقاياي كمونيسم را در ايران از بين ببرد
 »كمربند بهداشتي«، يا ين حلقه در كمربند امنيتيترمهم

 ايجاد كرد بود كه امريكا پيرامون مناطق نفوذ شوروي
شد كه بايد راه ترين مراكزي تلقي ميو از مهم

: جاهمان( كردطلبي كمونيسم را مسدود ميتوسعه
 ، با ايجاد ديكتاتوري محمدرضا، امريكا و غرب).532

 هم نفت ،طلبي شوروي را سد كردندهم راه توسعه
ايران را چپاول كردند و هم امنيت شاهراه نفتي جهان 

شدت به حفظ جبال هامريكا ب. ودندغرب را تأمين نم
ترين سد راه را عمده زاگرس عالقه داشت و آن

 به خوزستان و خليج فارس تلقي پيشرفت شوروي
 درگير شدن شاه در .)306: 1376آموزگار، ( كردمي

داري از ها و طرفمنازعات جنگ سردِ ابرقدرت
 يكي شركت در :بلوك غرب، در دو زمينه نمود يافت

هاي تجهيز به سالح اي و ديگري منطقههاپيمان
 تسليحاتي ةالشعاع مسابقپيشرفته و مدرن كه تحت

ن ااستدالل شاه در برابر منتقد. اشتها قرار دابرقدرت
  :اين سياست چنين بود
 ايپنجه و غربي خود با دشمنان قويايران در مرزهاي شمال

اجويي گونه ماجرروست و بازداشتن آنها از مبادرت به هرهروب
پذير افزار مؤثر امكانجز از طريق دسترسي به سالح و جنگ

  ).534: 1371فردوست،  (نيست
/ ش1334شركت ايران در پيمان بغداد در سال 

 خوانده »پيمان سنتو« كه بعد از خروج عراق م 1955
رفت و ايران  پيمان ناتو به شمار ميةواقع دنبال در،شد

 زيرا ؛دادميقرار ها بندي نظامي ابرقدرترا در صف
از طريق (از اين طريق راه نفوذ شوروي را به جنوب 

و به ) از طريق ايران و عراق(به خاورميانه ) ايران
 كردمي سد) از طريق پاكستان(حر عمان هندوستان و ب

   ).175: 1371گازيوروسكي، (

 جنگ جهت نيكسون نيز ايران را در )دكترين(رهنامة 
اياالت متحده  بنابراين ؛دادسرد مورد توجه قرار مي

نشاندگان خود در جهان سوم با تسليح سنگين دست
 ،و تشويق آنان به نبرد با كشورهاي وابسته به شوروي

در تالش بود از درگيري مستقيم با اتحاد شوروي 
 و سياست راهبرديايران به علت اهميت . پرهيز كند

 ة، كانون عمد اعراب و اسرائيلةطرفي در منازعبي
 نيكسون شد و در نتيجه اياالت متحده مقادير رهنامة

هاي پيچيده به ايران فروخت و شاه را زيادي سالح
صورت پليسي از منافع امريكا در هتشويق كرد كه ب

 مقابل متحدان شوروي در منطقه حمايت كند
هاي نظامي و  هرچند كمك).54: 2535فرمانفرمائيان، (

به حكومت شاه  ، اياالت متحدهةاقتصادي گسترد
 تأثير، در رشد جديد ايران هايشرغم انگيزهعلي

زيادي داشت و از طرفي كشور ما را از مطامع سياسي 
و نظامي حريف قدرتمندي همچون شوروي رهايي 

در اين  وابستگي شديد ايران به اياالت متحده ،بخشيد
گونه تعادل واقعي را با دو قدرت زمان، برقراري هر

  .اختجهاني غيرممكن س
 سياست 1960 ةزدايي در دهزودي با آغاز تشنجهب 

 در اين زمينه شروع به تغيير كردخارجي ايران نيز 
از نخستين آثار اين  ).299-298: 1375هوشنگ مهدوي، (

زدايي بهبود روابط ايران و شوروي با حفظ تنش
   ).403:جاهمان( تقويت مناسبات ايران با جهان غرب بود

زدايي منجر به رها اعالم كرد تنشريچارد نيكسون 
كردن ايران در برابر اتحاد شوروي نخواهد شد و 

هاي شاه را در اين زمينه برطرف ساخت و نگراني
تأكيد كرد كه همچنان به همكاري با ايران در تقويت 

 ).403: 1377استمپل، ( اش ادامه خواهد داد دفاعيةبني
، در هاتزدايي بين ابرقدرهاي تنشاثر سياست بر

 روابط ايران و ، سال آخر عمر رژيم شاهپانزده
  . شوروي بسيار حسنه بود
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المللي در سياست ات بينتأثيرزدايي از فشار تنش
خواست خود اياالت متحده مي. رجي ايران كاستخا

 بيشترو را كمتر به سياست داخلي ايران مشغول سازد 
 در درگيري. نديشدبه قدرت ايران به عنوان متحد بي

زدايي كوشش براي تنش جنوب شرق آسيا و آغاز
را از جهان در حال رشد توجه مقامات امريكا 

 در نتيجه شاه در برقراري روابط ؛منحرف كرد
تأسيس . هاي اساسي برداشتدوستانه با شوروي گام

 ذوب آهن در اصفهان در قبال دريافت گاز ةكارخان
 براي طبيعي ايران از مزاياي اقتصادي اين رابطه

زدايي به شاه  سياست تنش،از طرفي. طرفين بود
كمك كرد به شوروي اعالم كند كه هيچ كشور 

مجاز نخواهد بود در خاك ايران ) امريكا (ايخارجي
  .)256: 1375هوشنگ مهدوي، ( پايگاه نظامي ايجاد كند

زدايي و رسد كه تنشمه چنين به نظر ميدر خات
ها ابرقدرتكاسته شدن از شدت جنگ سرد بين 

 يعني ، مخفي حكومت شاهةموجب شد تا نيم
داد داخلي و نقض حقوق بشر كه سركوب و استب

 بيش از ،الشعاع جنگ سرد واقع شده بودتحت
گذشته براي جهانيان و حتي برخي از محافل داخلي 

  .امريكا برمال شود

  گيرينتيجه
 حكومت كه آنجايي توان نتيجه گرفت ازطور كلي ميهب

جايگاه تكيه زدن بر نيروهاي اجتماعي را نداشت شاه 
برد، سياست ر نتيجه از يك تضاد دروني رنج ميو د

اش نيز عمدتاً در تقابل با خواست ملي قرار خارجي
يپلماسي شاه ، دمتگرفته بود و ضعف ساختاري حكو

به همين . المللي قرار داده بودرا تابع مالحظات بين
المللي امريكا بين نافع هنگامي كه مصالح و م،دليل

هاي حكومتي شاه ايجاب نمود تا تغييراتي در روش
دكي از اقتدارگرايي آن كاسته شود، صورت بگيرد و ان

 حقوق بشر ةهاي مختلف از جمله مسئلرژيم در زمينه
رو شد و با آغاز چهارمين ه اساسي روبمشكلبا يك 
المللي حكومت در  مشروعيت و اعتبار بين،بحران
 جهاني زير سؤال رفت و همين امر به مخالفان ةصحن

آنچه سقوط حكومت . داخلي جسارت بيشتري بخشيد
شاه را شتاب داد توأم شدن بحران سياست خارجي 

عنوان سومين بحران بود كه  به،شاه با بحران اقتصادي
 بنابراين ؛از اندكي قبل  رو به شدت گذاشته بود

 حكومت شاه گاه ديگري برايهنگامي كه هيچ تكيه
 مخالفان  واز هم گسست آن ةباقي نمانده بود شيراز

پي به عمر آن خاتمه دربا وارد آوردن ضربات پي
 زيرا هنگامي كه در سياست خارجي خود با ؛بخشيدند

ها بود كه با از ، سالواجه شده بودبحران حقوق بشر م
هاي اجتماعي و سياسي خود در دست دادن پايگاه
هاي بازگشت  راه،فكريي و روشنميان محافل مذهب

 .هاي گوناگون مردمي را سد كرده بودسوي طيفبه

  منابع

 محمدي احمد گلة ترجمايران بين دو انقالب،، )1378(آبراهاميان، يرواند

  تهران؛ محمدابراهيم فتاحي، ني، و

  اردشيرة، ترجمفراز و فرود دودمان پهلوي، )1376(آموزگار، جهانگير

   ب؛ز ترجمه و نشر كتالطفعليان، مرك
 منوچهر شجاعي، ة، ترجمدرون انقالب ايران، )1377(دي.استمپل، جان

  ؛نگارش

 ضياءالدين ة، ترجمسياست اروپا در ايران، )1358( افشار يزدي، محمود

  ؛ر محمود افشار يزدي، تهرانتدهشيري، بنياد موقوفات دك

 اسي و اجتماعيفصولي از تاريخ مبارزات سي، )1370(الموتي، ضياءالدين 

  ، بخش، تهران،ايران

 انقالب ةسه مقاله دربار، )1357(  س ، م پاولويچ-ايرانسكي، وتريا

هاي جيبي با  هوشيار، شركت سهامي كتاب. مة، ترجممشروطيت ايران

  ؛همكاري انتشارات اميركبير، تهران

  جمشيدة، ترجمفكران ايراني و غربروشن، )1377(بروجردي، مهرزاد
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  ؛، فرزان، تهران 2 چ شيرزادي،

 به كوشش شهريار ماكان،،  تاريخپاسخ به، )1371( پهلوي، محمدرضا

  ؛شهرآب، تهران

  ؛، ققنوس، تهرانگذشته چراغ راه آينده است، )1367(جامي

  ؛، هفته2 ج،)فرصت بزرگ از دست رفته(خاطرات ، )1363(اي، انورخامه

 جواد ةرجم، تهاي خصوصينامه ،)1375(رسيسل اسپرينگسِ رايس،

  ؛، اطالعات، تهراناالسالميشيخ

 محمود مشرقي، ة ترجمها در ايران،جنگ قدرت، )1363(روبين، باري

  ؛آشتياني، تهران

، فرانكلين، تاريخ ملي شدن صنعت نفت ايران، )1353(ادؤروحاني، ف

  ؛تهران

  تهران؛، روزنه، اي بر انقالب اسالميمقدمه، )1375(زيباكالم، صادق

  تهران؛ر، ، مدب سلطنت قاجارةايران در دور، )1374(اصغرشميم، علي
  ؛، انتشارات تهراناز لنين تاگورباچف، )1367( طلوعي، محمود

  ، پيام، تهران؛پنجاه سال نفت ايران، )1358(فاتح، مصطفي

  اطالعات،ظهور وسقوط سلطنت پهلوي،، )1371( فردوست، حسين

  تهران؛

تاريخي سياست خارجي ايران از آغاز تحليل ، )2535(فرمانفرمائيان، حافظ

المللي دانشگاه  اسماعيل شاكري، مجموعه مطالعات بينة، ترجمتا امروز

  تهران؛المللي، تهران، مركز مطالعات عالي بين

، تاريخ تحوالت اجتماعي ايران از مقاومت شكننده، )1377(فوران، جان

 ةن، مؤسسي احمد تدةهاي پس از انقالب اسالمي، ترجمصفويه تا سال

  ؛خدمات فرهنگي رسا

  ، 1 ج هوشنگ مهدوي،ة، ترجمتاريخ جنگ سرد، )1369(فونتن، آندره

    تهران؛طرح نو،
  اقتصاد سياسي ايران از ، )1379(همايون)  محمدعلي(، كاتوزيان

 كامبيز  و محمدرضا نفيسيةترجم،  پهلويةمشروطيت تا پايان سلسل   

  تهران؛ ، مركز،عزيزي

انقراض قاجار و استقرار (دولت و جامعه در ايران ، )1380( ـــــ

  ، ترجمة حسن افشار، مركز، تهران؛)پهلوي

،  منفي در مجلس چهاردهمةسياست موازن، )1327(كي استوان، حسين

  ؛، مظفر1ج

، سياست خارجي امريكا و شاه،  )1371( يج.گازيوروسكي، مارك

  تهران؛ فريدون فاطمي، مركز، ةترجم

سلسلة پهلوي و نيروهاي مذهبي به ، )1378 (]ترجمه [ مخبر، عباس

  نو، تهران؛، طرحروايت تاريخ كمبريج

گيري انقالب اسالمي از سلطنت پهلوي تا شكل، )1381( ميالني، محسن

  تهران؛ مجتبي عطارزاده، گام نو،  ة، ترجمجمهوري اسالمي

ودتا از ك( ايران ةوپنج سالتاريخ سياسي بيست، )1379(نجاتي، غالمرضا

  ؛ خدمات فرهنگي رساة، مؤسس)تا انقالب

ديكتاتوري و توسعه، ترجمة علي طلوع و محسن ، )1358 (هاليدي، فِرِد

  ، علم، تهران؛يلفاني

از ( تاريخ روابط خارجي ايران ، )1364 (هوشنگ مهدوي، عبدالرضا

  ركبير، تهران؛ي ام،)ابتداي دوران صفويه تا پايان جنگ جهاني دوم

، )1357- 1300(سياست خارجي ايران در دورةپهلوي ، )1375( ـــــ

  ■.نالبرز، تهرا
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