
 )1(ارزیابى سیاست خارجى ایران در دوره پهلوى دوم
 

 ))ع(استادیار گروه علوم سیاسى دانشگاه امام صادق( دكتر عبدالرضا هوشنگ مهدوى
موضـوع ـ همان طورى كـه . بنده تشكر مى كنم كه این جانب را دعوت كردنـد تـا بـا شما دوسـتان بحثى داشته باشم

قبل از . مى دانید ـ بررسى سیاسـت خـارجى دوره پهلـوى دوم و تـإثیرات آن بـر تحـوالت سیاسى اجتمـاعى ایران اسـت
, الزم اسـت ســریع وگـذرا اندكى به عقـب برگـردیم, 1357تــا  1320یعـنى سـال هاى , پـرداختن بــه مقطـع مـورد نظـر

قبـل از آن ایران , فعالیـت هـاى سیاسـت خـارجى ایران در اوایل قــرن نـوزدهم شــروع شـد. یعـنى بــه اوایـل قرن نــوزدهم
اصال سیاست خارجى مشخصى نداشت و كشورهاى خارجى هم در ایران سفارتخانه نداشتند فقط هیـإت هایى بودنـد 

 .كه مىآمدند و مى رفتند
لذا نخستین اقـدامات جهــت ایجاد و راه اندازى ســفارتخانه ; رفت و آمدهاى دیپلماتیك زیاد شد, در دوران فتحعلى شاه
بعـد از آن انگلیـس و . اولیـن كشورى كـه اقدام به تإسیس سـفارت در ایـران كـرد فرانسه بود. هاى خارجى شروع شد

البتـه شـروع بـه كار ایـن اقــدامات ابتدا در ; سـپس روسـیه و بعـد از آن عثمـانى سفارت خـود را در ایـران دایـر كردنـد
باعـث , چون ما تجربه اى در این كار نداشـتیم. چون عباس میرزا در آن جا بود, تهران و سپس به تبریز منتقل شد

البتـه فرانسوىها بیشتر . لـذا در اول كـار متكــى بـه فرانسـوىها شدیم; شد تا به سوى كشورهاى خارجى گرایش پیدا كنیم
به طورى كـه قول مسـاعد داده بودنـد كـه گرجسـتان را بـه ایران , منافع خودشان را مد نظر داشتند تا منافع ملى ما را

را امضا كردند و اسمى از ایران )) تیلسیت((اما آنها نه تنها این كار را نكردند بلكه با روس ها قرارداد , باز گردانند
سپس انگلیسـى ها مـى گوینـد مـا ایـن كـار را بـراى شما انجام مى دهیـم كـه بـا مخالفـت سفارت فرانسـه در ; نمى برند

نتیجـه مسـتقیم آن شكست ; بنابراین در سیاست خارجى ما یك حالت سرگشتگى حـاكم بود; تهران رو به رو مى شود
 .فاحش ایران از روسیه و به دنبال آن دو قرارداد گلستان و تركمن چاى و كاپیتوالسیون بود كه به ایران تحمیل شد

 
 اولین اقدام در زمینه سیاست خارجى 

سیاسـت ((امیركبیر در نیمه قرن نوزدهم اولین كسى بود كه سیاست خارجى ایران را تبیین كرد و آن عبارت بـود از 
البتـه ایـن در كنار سایر فعالیـت هـاى او در زمینـه هاى دیگر چــون اصـالحات در امور نظامى و )). موازنه منفى

 . این سیاست را به خوبى دنبال كرد, در حدود سه سالى كه وى عهده دار سیاست خارجى بود. ادارى بود
در طـول اعمال ایـن . هر چند در بعضى اوقات موازنه مثبـت بود, بعـدها هم ادامه پیدا كـرد, سیاست موازنه منفى

در ایــن میــان آلمــانى هــا اولیــن كشــورى بودنــد كــه در ایــن جایگــاه قــرار . ایــران بــه دنبـال قــدرت ســومى بــود, سیاســت
از جملـه در ; توانستند برخى امتیازات را از ایران بگیرنـد) در دوره بیسمارك(گرفتند و در اواخر دوره ناصرالدین شاه 

بــا صــرف پــول هــاى زیــادى موفــق شــدند دولــت دومــى در ) م1917ـــ  1915(زمــان جنــگ جهــانى اول ســال هــاى 
 .كرمانشاه راه اندازى كنند كه طرفدار آلمان بود

 1919اقـدام به بسـتن قـراردادى بـا وثوق الدولـه در سال , پس از جنگ انگلیسى ها بـا توجـه به موقعیـت برتر خـود
از مهـم ترین تـإثیرات فـاش . گر چه تـالش دولـت بـر ایـن بـود كـه قرارداد مخفى بمانـد ولى سـرانجام فـاش شـد. كردند

در داخـل ملیـون و در ; مخالفـت هـاى كشورهاى خــارجى و گــروه هاى داخلـى متمایـل بـه آنها بود, شدن ایـن قرارداد
اقدامات آنها باعث شد تا ایـن .  خارج كشورهاى فرانسه و آمریكا و دولت نو بنیاد شوروى با این اقدام مخالفت كردند
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 .را در ایران انجام دادند و رضا خان را آوردند 1299هر چند بعدها بدیل آن یعنى كودتاى , قرارداد پا نگیرد
 :سیاست خارجى رضا شاه را مى توان در دو مقطع مورد مالحظه قرارداد

 ;ده سال اول حكومت او كه سیاست خارجى اش متكى و متمایل به انگلستان بود. 1
 .ده سال دوم كه تمایل به آلمان هیتلرى داشت. 2

 از مهم ترین نتایج زیانبار آن اشغال; توجه او به آلمان برایش بسیار گران تمام شد, در این میان
 .بود 1320ایران در شهریور سال 

 
 1324ـ  1320سیاست خارجى ایران در دوره اشغال 

لذا ; علـت آن هم اشــغال ایـران توسط متفقیـن بود. طى سال هاى فوق مى توان گفـت ایـران سیاسـت خــارجى نداشـت
شاه در كتـاب مإموریت بـراى وطنـم . دولت هایى كه در ایـران حكومت را در دسـت داشـتند همـه دست نشانده بودنـد

 )).در طى اشغال ایران عمال زمام امور در دست انگلیس و روسیه بود و كارى از ما ساخته نبود: ((مى نویسد
در این دوره ایران اقدام به بستن پیمان سه جانبه با انگلیـس و روسـیه كـرد دایر بـر این كه بى طرفـى خـود را حفـظ 

البته ماده چهارم آن به نفع ایران بود و آن این كه دولت هاى متفق متعهد مى شوند تا ظرف شش ماه پس از ; كند
نكتــه دیگــر ایــن كــه دو ســال پــس از ایــن پیمـان آنهـا از ایـران در خواســت اعــالن . پایــان جنــگ ایــران را تخلیــه كننــد

دلیل آن هم محبوبیـت آلمـان در ایـران به علـت ایستادگى . جنگ با آلمان را كردند كه ایران راضى به این كار نبود
در عین حـال بـه خـاطر اصـرار و . روسیه و انگلستان و هم نژاد بودن آنهـا بـا مـردم ایـران بـودآن كشور در مقابل 

, از درخواسـت هـاى دیگــر متقفیـن. ایران مجبور مى شـود بـه دولـت آلمـان اعالن جنـگ كنـد, اجبار روس و انگلیس
 .به ژاپن نیز اعالن جنگ كرد 1323اعالن جنگ ایران به ژاپن بود كه ایران در سال 

 
 تداوم سیاست موازنه منفى, سیاست خارجى و مسإله نفت

البتـه فعالیـت حـزب توده در ایـران كه متمایل بـه ; شوروى نفت شمال را از ایران در خواست كرد, در بحبوحه جنگ
حــتى احســان طــبرى در روزنامــه مــردم نوشــت كــه شــمال ایـران حریــم . شــوروى بـود هــم در ایــن زمینـه بــى تــإثیر نبــود

امــا مصـدق در مجلــس از سیاســت موازنــه منفـى دفـاع كــرد و اعـالم كـرد ایــران در . امنیــت شـوروى بــه حســاب مىآیــد
لذا . وضعیت فعلى حكم مقطوع الیدى را دارد كه اگر شرایط شوروى را بپذیرد به معناى قطع ید دیگر او خواهد بود

مجلس با اكثریت آرا پیشنهاد مصـدق را پذیرفت و درخواسـت شـوروى را رد كـرد و این باعـث رنجـش خاطر شـوروى 
از نتایج این اقدام و تإثیر آن بر تحوالت داخلى مى توان به ایجـاد و تقویت حكومت پیشه ورى در آذربایجان . شد

 .و جلوگیرى از ورود قواى ایرانى به آن استان اشاره كرد
وى در مالقـاتى بـا اســتالین توانسـت او را متقاعـد سـازد . این مسإله را پیگیرى كـرد, قوام السلطنه كه نخست وزیر شد

اما در عیـن حال روس ها به دنبـال راهى بودند تا بـه . كه دادن نفت شمال به روسیه به صالح دولت ایران نیست
لـــذا پیشـــنهاد دادنـــد كـــه شـــركت مختلطــى را بـــا ایـــران در زمینـــه نفـــت تإســـیس كننـــد و ; اهـــداف خـــود در ایـــران برســـند

 :این قرارداد سه ماده داشت. بود 1325قرارداد بین قوام و سادچیكوف در سال , محصول آن
 ;قواى روس ها تا شش هفته بعد تمام ایران را تخلیه خواهند كرد, ـ در صورت پیش نیامدن اتفاق غیرمترقبه 1
 ;ـ دولت ایران و شوروى موافقت كردند كه شركت نفت مختلط ایجاد كنند كه عواید آن پنجاهـپنجاه باشد 2
ـ قضیه آذربایجان چون مسإله اى داخلى است مربوط به خود ایران مى شود كه خود آن را بـه نحـو دوسـتانه حـل  3

 .كند
, قشون روسیه ایران را تخلیه كردند و قوام به بهانه این كه در صدد بر پا كردن انتخابات است, به دنبال این توافق

قــواى نظــامى را بــراى امنیــت انتخابــات بــه آذربایجــان گســیل داشــت كــه در نتیجــه آن دموكــرات هــا شكســت خــورده و 
در عیـن حــال او هــم سیاسـت موازنــه را . مــى تــوان گفــت قـوام خــدمت بزرگـى بـه ایـران كـرد. آذربایجــان را تـرك كردنــد

Page 2 of 6علوم سیاسى

3/26/2016file://G:\Web\hosseini\moaser-2\articles-1\64.htm



و حـزب تـوده از ایـن كه دولت ایـران در قبــال در خواسـت هـاى شـوروى مقاومـت نشــان مـى دهــد ناراحـت , ادامـه داد
 .بود

لذا , به دنبال فرمولى مى گشـت تا شوروى رامتقاعد كنـد, قوام بعد از این كه به طور كامل بر آذربایجان مسلط شد
قرارداد , اعالم كرد با در نظر گرفتن اوضـاع و شـرایط داخلى, مجلس با تإیید حسن نیت به قرارداد قوام با روس ها

 :قوام براى بستن دهان روس ها دو ماده به آن اضافه كرد. نفتى با روس ها را كان لم یكن تلقى مى كند
 ;ـ دولت مكلف است حقوق ایران را در بحرین زنده كند و بحرین را به ایران بازگرداند 1
 .ـ دولت مكلف است تمام حق و حقوق ایران را از شركت نفت جنوب استیفا نماید 2

نیز  1330ــ  1326در طول سال هاى . انگلیسى ها قوام را مجبور به استعفا كردند, به دنبال عملى شدن این كار
 .سیاست خارجى ایران بر اساس بى طرفى و موازنه بود

 
 سیاست خارجى ایران و گرایش به سوى آمریكا

ایران با آمریكا به علـت نقـش آن كشـور در پایـان دادن بـه اشـغال ایـران و التیمـاتوم تـرومن بـه اسـتالین دربـاره تخلیـه 
 :چند پیامد را به دنبال داشت, این بهبودى روابط. روابط نزدیكى پیدا كرد, ایران

 ;ـ خرید هفتاد میلیون دالر اسلحه از آمریكا 1
 ;میلیون دالر از آمریكا كمك فنى دریافت مى كرد 23/5ـ قرارداد اصل چهار كه طبق آن ایران سالیانه  2
 .آمریكا رسما وارد مسائل ایران شد, ـ به دنبال موارد فوق 3

در تجدیـد نظر در قـرار داد نفت , منصور و رزم آرا, ساعد, هژیر, یعنى حكیمى, كابینه هایى كه بعد از قوام آمدند
در عیــن حــال شـركت نفــت تمایــل خــود را بــه بسـتن قــرارداد , امــا شــركت نفــت بــه ایــن كــار راضـى نبــود; تــالش كردنــد

طبق این قـرارداد مبلـغ نـاچیز در حدود هفـت درصـد . ملحق مى شد 1312الحاقى با ایران اعالم كرد كه به قرارداد 
بــه سـهم ایران اضـافه مـى شد ـــ شایان ذكـر اسـت كـه طبق قـرارداد دارســى ایــران شــانزده درصــد سـهم داشـت و طبـق 

دولـت قـرار داد , سهم ایران بیسـت درصد بود ـ در اوضاع و احوالـى كــه اختنـاق در ایـران حاكم بود, 1312قرارداد 
لذا این كـار به مجلـس , الحاقى را به مجلس فرستاد و چند نفـر از نمایندگان مجلـس به شدت با آن مخالفـت كردند

 .شانزدهم موكول شد
 

 نارضایتى مردم و ملى شدن نفت و تبعات آن
از تـإثیر ایـن مسـائل بـر . در تهران دوبار انتخابات صورت گرفت كه اولى همراه باتقلـب فـراوان بود 1328در سال 

به دست فـداییان اسـالم ) وزیر دربار(اوضاع داخلى مى توان به نارضایتى هایى اشاره كرد كه منجر به ترور هژیر 
در انتخابـات مجـدد هشـت . مجبور شد انتخابـات تهـران را باطل اعـالم كنـد, رژیم بـه دلیل وحشتى كـه پیـدا كـرد. شد

در آخـر آن سال . نماینده از جبهه ملى به مجلس راه یافتند و شروع به مبارزه براى ملى كردن صـنعت نفـت نمودنـد
در مقابـل . قـانون ملـى شدن صـنعت نفت از تصـویب مجلس گذشت و بـه تصـویب شـاه رسـید) بیست و نهم اسفند(

 :انگلستان واكنش بسیار تندى نشان داد و اقدامات زیر را انجام داد
 ;ـ عیدى كاركنان شركت نفت را پرداخت نكرد 1
 .ـ اضافه كار آنها را محاسبه نكرد 2

این اقدامات آشـوب . این عوامل منجر به اعتصابات در شركت نفت شد و حكومت نظـامى در جنـوب حـاكم گشـت
, به دنبال ایـن عوامل. هاى فزاینده اى را به دنبال داشـت كـه در آن سـه نفر انگلیسـى و نه نفـر ایرانى كشـته شدند

امـــا , حســـین عـــال اســتعفا داد و انگلیســى هــا ســید ضـــیا الـــدین طباطبـــایى را بـــه عنــوان بهــترین گزینــه معرفــى كردنـــد
 . نمایندگان به او اقبالى نشان ندادند و مصدق به شرط پى گیرى قانون ملى شدن صنعت نفت نخست وزیر شد
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 سیاست خارجى مصدق و ادامه سیاست موازنه منفى
 :مصدق برنامه اى اعالم كرد كه دو ماده داشت

 ;ـ اجراى قانون ملى شدن صنعت نفت 1
 .ـ اصالح قانون انتخابات 2

امریكـایى ها . همچنان سیاست موازنه منفـى حاكم بـود, كه مصدق نخست وزیر بود 1332از این مقطع تا كودتاى 
در همین راستا چنـد كار را انجام . بعد از این كه در ایران مسلط شدند به فكر كنترل اتحاد جماهیر شوروى افتادنـد

 :دادند
 ;م 1949ـ انعقاد پیمان ناتو در سال  1
 .ـ قرارداد سیتو در جنوب شرق آسیا 2

البته بعدا امریكایى ها در صدد بستن پیمانى با كشورهاى خاورمیانه بودند تا كمر بند ضد كمونیسم شوروى را كامل 
 .ولى مصدق آن را رد كرد, مصر به صورت مشروط پذیرفتند, اردن, كنند كه بعضى از كشورها از جمله عراق

 
 

 از جنبش عدم تعهد تا پیمان بغداد
اوضاع تغییر كرد و امریكایى ها با اعمال فشار موفق شدند كـه بین , با سقوط دولت مصدق 1332مرداد  28در 

این امر مصـادف بـا كنفرانـس . معـروف شد)) پیمان بغــداد((ایـن پیمــان به ; عراق و پاكستان و تركیه پیمانى ببندند
اصــول مهــم آن ایــن بــود كــه كشــورهاى عضـو از دســته . انجامیــد)) جنبــش عـدم تعهــد((بانــدونگ بــود كــه بــه تشــكیل 

بنـدىهاى نظــامى و سیاسـى جهـان بركنـار باشـند و در امــور یكــدیگر دخالت نكننـد و اسـتقالل یكـدیگر را بــه رســمیت 
بــه مصــدق كــه در آن زمــان در زنــدان بــود درود , نخســت وزیــر هنــد, نهــرو, در اولیــن جلســه ایــن كنفــرانس. شناســند
 . فرستاد

به غرب متمایل شد و وارد دسته بنـدىهاى سیاسـى در بلوك غـرب , با یك تغییر جهت, اما ایران بعد از این كنفرانس
از تهاجــم . ایــران در صــدد بــود تــا بــا گــرایش بــه ســوى غــرب. در ایــن راســتا بــه عضــویت پیمــان بغــداد در آمــد, شــد

 .شوروى در امان بماند
بقیــه اعضــا وحشــت زده شــدند كـه ایــن , قاســم در عــراق و خــروج ایــن كشــور از پیمــان بغــداد 1958بعــد از كودتــاى 

كودتا شاید در كشورهاى دیگر هم صورت گیرد و شاه كه براى كنفرانس در استانبول به سر مى برد تا یك هفتـه به 
ایران و پاكستان و تركیـه . تـا بـا آن كشور قرار داد دفاعى ببنـدد, تهران بازنگشت و از تـرس متوسل بـه آمریكا شد

این . آن چنان به امریكا فشـار آوردندكه سـرانجام آمریكا در صـدد برآمد جداگانـه بـا ایـن كشـورها پیمان دفاعى ببنـدد
مسإله شوروى را بسیار ناراحت كرد به طـورى كه خروشـچف در یك سخنرانى گفت شاه ایران از كى مـى ترسد از 
ما یا ازملت خودش؟ ما كارى به او نداریم چـون او همانند یك سیب گندیده اسـت كه بـا یـك تلنگـر به زمیـن خواهـد 

 .افتاد
 

 همكارى مسالمتآمیز آمریكا و شوروى و تإثیر آن بر سیاست خارجى ایران
تحول عمده اى در اوضاع جهان اتفاق افتـاد كه در سیاست خارجى ایران هـم تـإثیر گذاشت و آن  1339در سال 

مرزهـاى , وى شـعارهاى جدیدى سرداد مبنى بـر اتحاد بـراى پیشـرفت. انتخـاب كنـدى بـه ریاست جمهــورى امریكـا بود
آمریكــا اعــالم كــرد نمــى توانــد در بــرج عــاج خــودش باشــد و كشــورهایى چــون آمریكــاى . همزیســتى مســالمتآمیز, نــو

آمریكـا بایـد مرزهـاى خوشبختى را به , مركزى و جنوبى و بقیه جهان كه فقیر هستند در فقـر و فالكت بـه سـر ببرنـد
در ایـن . شروع شـد)) تنش زدایى((لذا در صدد برآمد جنگ سرد را خاتمه دهد و دوران ; روى آن كشورها باز گذارد

دولت ایران در  1341از این رو در شهریور . راستا ایران هم در صدد برآمد تا از بار تبلیغات علیه شوروى بكاهد
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یاداشــتى بــه ســفارت شــوروى در تهــران اعــالم كــرد دولــت شاهنشــاهى در خــاك خــود پایگــاه موشــكى در اختیــار هیــچ 
 :به دنبال آن ایران اقدام به بهبود روابط با روسیه در چندین زمینه كرد. كشورى نخواهد گذاشت

 .ـ فروش گاز طبیعى 4; ـ ماشین سازى تبریز 3; ـ ذوب آهن اصفهان 2; ـ احداث سد بر رود ارس 1
امــا در ضــمن آن یــك نــوع اســتقالل نســبى و موازنــه مثبــت , گــر چــه وابســتگى بــه غــرب ادامــه داشــت, از ایــن دوران

از مصـادیق سیاســت . امـا به طور كامـل ایـن طـور نبـود, البته شاه سیاست مستقل ملـى را شـعار مى داد; ایجاد شد
مســتقل ملـى مـى تـوان بــه موضــع ایــران در جنـگ اعـراب و اســرائیل اشــاره كــرد كـه ایــران نفـت خـود را تحـریم نكـرد و 

قیمت نفت چهار برابر تصویب شد كه عایـدات  1973در كنفرانس اوپك . نفت را به قیمت گران به اسرائیل فروخت
 .ایران از بابت فروش نفت به بیست میلیارد دالر در سال رسید

 
 تحوالت سیاسى و احتمالى ناشى از سیاست خارجى شاه

تحوالتى صورت گرفت كه ایـن مسإله , به دنبال باال رفتن قیمت نفت و چند برابر شدن عایدات ایران از ایـن طریـق
آقــاى میالنــى در كتــاب . از یــك فرصــت بــه یــك تهدیــد جــدى انجامیــد كــه سرنوشــت آن پیــدایش انقــالب اســالمى بــود

ابوالهــول ایرانــى مـى نویســد شــاه تصــمیم گرفــت كــه عایــدات حاصــل از فــروش نفــت را وارد جامعـه كنــد در حــالى كـه 
حتى یـك كارشناس بـه نام آلكـس مرشـومیان , خیلى از كارشناسان سازمان برنامه و بودجه با این كار مخالف بودنـد

وى قـول . و این مطلـب را بـه هویدا گوشزد كردنـد,  انقالب صورت خواهد گرفت, گفت كه اگر این كار صورت گیرد
امـــا موقعـــى كـــه . داد كـــه ایـــن مســـإله را در كنفرانســـى كـــه در همیـــن زمینـــه در رامســـر تشـــكیل مـــى شـــد مطـــرح كنـــد

كارشناســان برنامــه و بودجــه اســتدالل قبلــى خــود را مطــرح كردنــد و خواســتار ممانعــت از ورود عوایــد نفــت بــه داخــل 
یارد  32جامعه شدند هویدا هیچ نگفت و شاه اعالم كرد كه تصمیمى كه گرفتیم باید اجرا شود و برنامه پنجم از  میل

 .میلیارد دالر افزایش خواهد یافت 68دالر به 
. این امر نارضـایتى هاى زیـادى را بـه دنبـال داشــت كــه یكـى از علـل مهـم و اجتماعى پیـدایش انقـالب اسـالمى بـود

ولى , حزب رستاخیر بود كه بارها خود شاه گفته بود مـا بایـد سیستم دو حزبى داشته باشیم, علت دیگر سقوط رژیم
جناح پیشـرو و : حزب رستاخیز دو جناح داشت. این احزاب قالبى بودند و در اصل شاه رهبر حزب رستاخیز بود

نقش شاه در , از طرف دیگر. این باعث نارضایتى دیگر در بیـن مـردم شـد. دبیركل حزب هویدا بود. جناح مترقى
, مرداد و سقوط دولت دكتر مصـدق و سپس فـرار شاه بـه خارج و آمـدن وى بعـد از آمـاده شدن شـرایط 28كودتاى 

(همچنیـن شكست در اصـالحات ارضـى . نارضایتى هاى دیگر را به دنبال داشت كـه از محبوبیـت وى مى كاسـت
البته با این كه زمین ها باید از دست مالكان گرفته مى شد و بـه كشـاورزان ; از عوامل دیگر بود) 1350ـ  1341

چـون اصالحات در ایــران باعــث حــذف ,  ولـى در مـورد ایـران قضـیه فرق مــى كــرد, داده مـى شــد كســى مخـالف نبــود
لذا ایران . بذر و گاو را در اختیار داشت مى شد و از نیروى كار به تنهایى كارى ساخته نبود, آب, مالك كه زمین

باعــث شــد عــده اى زیــاد از كشــاورزان , ایــن مســإله كــه بــا فشـار غـرب صــورت گرفــت. در ایــن جهــت یــك اسـتثنا بــود
بیكــار و وارد شــهرها شــوند و بــه جمعیــت شهرنشــینى بیفزاینــد كــه خــود یكــى از زمینــه هــاى پیــدایش انقــالب را فراهــم 

 .آورد
لذا مى توان گفت انقالب اسالمى قسمت عمده اش , اینها همه دست به دست دادند و منجر به نارضایتى مردم شد

 .جنبه هاى اجتماعى داشت و آن نارضایتى مردم از سیاست هاى خارجى و داخلى شاه بود
لذا اگر در آمریكا خورشـید , به قول یك نظامى آمریكایى سیاسـت خـارجى ایران دنبالـه رو غرب بـود 1357تا سال 

 !طلوع مى كرد مى بایست در تهران مردم از خواب بیدار مى شدند و لو این كه هشت ساعت اختالف افق داشت
 

 پرسش و پاسخ
; ولـى بعدا رژیـم جهت گـیرى موازنـه مثبـت را اعـالم مى كنـد, مصدق جهتگیرى موازنه منفى را دنبال مى كرد: سوال
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 چه فرقى بین این دو باید قائل شد؟, همچنین در آغاز دهه چهل سیاست مستقل ملى را اعالم مى كند
. لذا با روس هـا هـم رابطـه برقرار كـرد, رژیم مى خواست اعالم كند كه دیگر آن طور به غرب وابسته نیست :پاسخ

 .در حقیقت این امر نوعى مخالفت با سیاست موازنه منفى دكتر مصدق بود
 

 علت آن چه مى توانست باشد؟, رژیم به سبب كاپیتوالسیون هزینه هاى زیادى پرداخت كرد: سوال
اصــوال كاپیتوالســـیون در مرحلـــه اول بــه دلیـــل مســإله راننــدگى در تهــران بــود كــه باعــث صــدمات زیــادى بـــر  :پاســخ

چـرا كـه در آن جا , مـإموران آمریكـایى مـى شـد و ایـن در حـالى بـود كه قوانین راننـدگى در آمریكا طـورى دیگر بـود
, در حـالى كه در ایران این امر رعایت نمـى شـد و تبعاتى را به دنبـال داشت. حق در هر حال بـا عـابر پیـاده بـود
از ایــن رو دولــت آمریكــا قصــد ایجــاد شــرایطى بــراى جلوگــیرى از ایــن مســإله را ; مــإموران آمریكــایى ناراضــى بودنــد

 .داشت و در طول آن مدت فقط دو مإمور آمریكایى از آن استفاده كردند
 

آیا مى توانـد سیاست موازنـه ; لطفا در مورد سیاست خارجى بعد از انقالب اسالمى یك ارزیابى ارائه فرمایید: سوال
 منفى كارآیى داشته باشد؟

اصـوال از دوره صـدارت امیركبــیر تـا مـدرس و مصـدق و امـام خمیـنى ایـن سیاست موازنــه منفـى وجـود داشـته : پاسـخ
انقالب اسالمى هم كه شعار آن نه شرقى نه غربى است ادامه دهنـده سیاسـت موازنه منفـى گذشته مى باشد . است

 .به صالح ایران است, كه دلیل وضعیت جغرافیایى و اقلیمى ایران

 :پى نوشت
به دعـوت معاونت پژوهشى دانشگاه  80 /8/29آنچه مى خوانید گزارشى از كنفرانس دكتر هوشنگ مهدوى است كه در تاریخ . 1

 ارائه شده است, گرایش مسائل ایران, براى دانشجویان مقطع كارشناسى ارشد, )ع(باقرالعلوم
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