
 )1357ـ  1324(ایران و امنیت ملى آمریكا 
 1دكترمصطفى ملكوتیان

  80 8 /7: /تاریخ دریافت
  80 10 /4: /تاریخ تإیید

موقعیـــت و اهمیــت اســتراتژیك ایــران در مقـــاطع مختلـــف تـــاریخى باعــث طمـــع كشــورها و 
ایـن . قدرت هاى بزرگ منطقه اى و جهانى براى نفوذ یا سلطه بر این كشور بوده است

دكترین ها و خط مشى هاى روساى جمهـورى آمریكـا در , مقاله بر آن است تا به تفكیك
 .مورد ایران از بعد از جنگ جهانى دوم تا پیروزى انقالب اسالمى را معرفى نماید

 
 .نیكسون و كارتر, كندى, آیزنهاور, ترومن, شاه, امنیت, دكترین: واژه هاى كلیدى

 
 مقدمه

از ایــن ; امنیــت ملـى بخشــى تفكیــك ناپـذیر از منــافع ملــى هــر كشـورى را تشــكیل مـى دهــد
بهترین چیزها براى ملـت در رابطــه اش با سـایر دولــت ((روست كه منافع ملى به معناى 

ایـــران بـــه دالیـــل مختلـــف در دوره هــاى پیـــاپى تـــاریخى داراى . تعریـــف شـــده اســـت 2))هـــا
زمـــانى بـــه دلیـــل قــرار گـــرفتن در مســـیر جـــاده ; اهمیـــت و موقعیـــت اســـتراتژیك بـــوده اســـت

ابریشم كه راه ارتباطى اروپا با مركز و شرق آسیا بود و زمانى بـه علـت قـرار داشـتن بـر 
روسـیه و , سـر راه اروپـا بـه شـبه قـاره هنـد كـه مـدت هــا مــورد منازعـه دولـت هاى انگلیـس

بــه سـبب وجــود ذخـایر عظیــم انـرژى در , فرانســه بـود و در دوره پیـش از انقـالب اسـالمى
و قـرار گـرفتن آن در سراسـر سـواحل شـمالى خلیـج فـارس و  3منطقه خلیج فارس و ایران

تنگه هرمز و همسایگى با اتحاد شوروى كه در زمان جنگ سرد براى صدور ایدئولوژى 
 .ماركسیستى تالش مى كرد
آمریكـا بــا توجــه بــه قـدرت نظــامى و اقتصــادى خـود بــه عنوان , پس از جنگ جهـانى دوم

جانشین اروپایى ها در بسیارى از مناطق جهان از جمله خاورمیانه و ایران , قدرت برتر
آمریكـایى هـا را به سـوى خـود جـذب ,  موقعیت استراتژیك و منابع غنى طبیعى ایـران. شد

. كرد و جایگاه ویژه اى را در خطمشى ها و دكترین هاى امنیتى آمریكـایى هــا پیـدا نمـود
در ایــن مقالــه خطمشــى هــا و دكــترین هــاى پنــج رئیــس جمهــور آمریكــا از پــس از جنــگ 

را ) نیكســون و كــارتر, كنــدى, آیزنهــاور, تــرومن(جهــانى دوم تــا پــیروزى انقــالب اســالمى 
 .مورد ارزیابى قرار مى دهیم
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 ترومن. 1
رئیـس جمهور  1953تـا  1945بیـن سـال هاى , از حــزب دمكــرات آمریكـا, هارى ترومن

دست یابى آمریكا به بمب اتم این تصـور را در آن كشـور دامن زده بود كه آمریكــا . بود
امـــا , قـــادر اســت بـــا داشـــتن ایـــن بمـــب همـــه مســائل خـــارجى خـــود را بـــه ســـادگى حـــل كنـــد

. آمریكــایى هــا بــه زودى بــه عــدم كــارآیى ایــن عامــل در شــرایط پــس از جنــگ پــى بردنــد
مشـكالت تركیـه , خطر احتمالى سقوط دولـت دسـت راسـتى یونــان بـه دامـان كمونیسـت هــا

زنــگ هــاى , و خطــر تســط شــوروى بــر تنگــه داردانــل و بــیرون نــرفتن روس هــا از ایــران
 . خطر را در آمریكا به صدا درآورد

خــــاك ایــــران را تــــرك . م 1946/ ش  1325هرچنــــد نیروهــــاى روســــى بــــاالخره در ســــال 
اما خطر گسـترش نفــوذ كمونیسـم و شـوروى در كشـورهاى پیرامون ایـن كشـور و  4,كردند

ایــن دیــدگاه آمریكـایى هــا كــه شــوروى ماننــد هیتلــر در فكــر ســلطه بــر جهــان اســت و بایــد 
منجـر بـه تــدوین و اعـالم دكـترین ترومن در مارس , مسیرهاى توسعه طلـبى او سـد گــردد

 .در مجلس نمایندگان آمریكا شد 1947
, هـر زمان و هرجـا كــه یــك دولــت ضـد كمونیسـت از طـرق مختلــف, براسـاس ایـن دكترین

دخالت خارجى و یـا حــتى فشـار دیپلماتیـك مـورد تهدیـد قـرار , مانند شوراندن یاغیان بومى
سیاســى و مهــم تــر از همــه نظــامى از آن دولــت , آمریكــا بــا كمــك هــاى اقتصــادى, گــیرد

ترومـن . بدین ترتیــب دكـترین ترومن راه را بـر هر انقالبــى مـى بسـت. حمایت خواهد كرد
معتقــد بـود كـه كمونیسـم در شـرایط فقـر رشــد مـى كنـد و روش مقابلــه بـا آن اعطـاى كمــك 

وى توانســت حمایــت كنگــره آمریكــا را بـــراى تصــویب كمــك هــا بــه . هــاى اقتصــادى اســت
كنگــره آمریكــا بعــدا ایــران را نــیز بــه دلیــل اهمیــت در ردیــف یونــان و تركیــه  5.دســت آورد

 . قرار داد
ــــه  ــــن در ژویی ــــان, ش 1326 / 1947همچنی مســــوول ســــتاد سیاســــت گــــذارى , جــــورج كن
با نام مستعار ایكس مقاله اى تحت عنوان  6در مجله فارین افیرز, وزارت خارجه آمریكا

نوشـــت كـــه بـــه زودى بـــه صـــورت بیانیـــه نیمـــه رســـمى سیاســـت )) منشـــإ رفتـــار شـــوروى((
بــه موجــب ایــن . تجلــى یافــت 7خــارجى آمریكــا درآمــد و در نهایــت در سیاســت ســد نفــوذ

بــه تــدریج چنــد پیمــان دفــاعى زنجــیره اى از اروپــا تـــا آســیاى جنــوب شــرقى در , سیاســت
ایران عضو پیمان سنتو بود كه در زمان آیزنهاور تشـكیل شـد . اطراف شوروى ایجاد شد

 .و میان پیمان هاى ناتو و سیتو قرار داشت
آمریكــا در چــارچوب دكــترین تــرومن كمــك هــا و وام هــایى بــا بهــره هــاى زیــاد در اختیــار 

بــراى تشــكیل  1325میلیــون دالرى در ســال  250از جملــه یــك وام ; ایــران قــرار مــى داد
میلیون دالر بین سال هاى  175و كمك ها و وام هاى نظامى به مبلغ  8سازمان برنامه

ـــــه ایـــــران پرداخـــــت كـــــرد 1330تـــــا  1325 همچنیـــــن ایـــــران یكــــى از اولیـــــن   9.شمســـــى ب
, بـه موجـب ایـن اصـل. در مـورد آن اجـرا شـد)) اصـل چهــار تـرومن((كشـورهایى بـود كــه 

آمریكــا بــه كشــورهاى خاصــى در جهــان ســوم از , ارائــه كــرد 1949كــه تــرومن در ســال 
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كمیســیون مشــترك ((از ایــن رو در ایــران ; جملــه ایــران كمــك هــاى فــنى و مــالى مــى كــرد
اسـناد موجـود نشـان مـى دهـد كـه . تشكیل شـد)) آمریكا براى بهبود امور روستایىایران و 

كـه در پسـت معاونـت و , آمریكا بعضى از عناصر این كمیسیون مانند فضل اهللا زاهــدى
او . تحـــت پوشـــش آمـــوزش بـــه آمریكـــا بـــرد 1331را در ســـال , خزانـــه دارى مشـــغول بـــود
 10.دست به كودتا زد 1332مرداد  28همان كسى است كه در 

كمك هاى آمریكا به ایران در این زمان به منظور حفظ منـافع ملـى و امنیــتى ایـن كشــور 
راه ورود , چرا كـه به تصـور آمریكـایى هــا اگـر ایـران از دست آمریكا خــارج مـى شـد, بود

شـــوروى بـــه خلیـــج فـــارس همـــوار گردیـــده و سراســـر منطقـــه خلیـــج فـــارس در خطـــر نفـــوذ 
 .شوروى قرار مى گرفت

شایان ذكر است كه مهم ترین عامل بازدارنده در برابر نفوذ و گسترش افكار كمونیسـتى 
مقاومــت فرهنگــى مــردم مــا در مقابلــه بــا ایــن افكــار بــوده اســت نــه كمــك هــاى , در ایــران

در كشـورهایى ماننـد ایـران , كـه بــا مذهب سـر سـتیز دارد, ماركسیسم. آمریكا به رژیم شاه
 .نتوانست جاى پایى قوى باز كند, با هویت دینى عمیق

 
 آیزنهاور. 2

به دلیـل شـهرتى كه در زمـان جنـگ جهانــى , ژنرال آیزنهاور از حزب جمهورىخواه آمریكا
دوم كســب كــرده بــود و نــیز تبلیغــات مــك كارتیســم مبــنى بــر نــاتوانى تـــرومن بــراى مهــار 
كمونیسـم كــه ناشـى از نفـوذ كمونیســت هــا در حـزب دمكــرات و وزارت خارجـه و سـرویس 

. ش 1331 / 1952در انتخابــات ریاســت جمهــورى نوامــبر , هــاى امنیــتى تلقــى مــى شــد
 .پیروز شد

جمهورىخواهــان در ایــن زمــان اعــالم كردنــد كــه نــاامنى شــدید در آمریكــا و درگــیرى شــدید 
این كشور در جنگ كـره نتیجـه اشـتباهات روزولت و تـرومن دربـاره شـوروى در كنفرانس 

زیــرا آنهــا راه توســعه كمونیســم در دوره پــس از , یالتــا و پوتســدام بـــوده اســت, هــاى تهــران
رئیس جمهور سابق (جنگ را با از دست دادن اروپاى شرقى و خیانت به چیانكاى چك 

, بــه نظـر جمهورىخواهـان 11.همـوار كردنــد) چیـن پیـش از روى كـار آمــدن كمونیســت هــا
بـــه دلیـــل هزینـــه ســـنگین تســـلیحات و كمـــك , سیاســـت حـــزب دمكـــرات در مـــورد همزیســـتى

اقتصاد ملى را نابود كرده است و هدف شوروى این است كه آمریكا بـا دسـت , اقتصادى
بـه (آنها به مردم قول دادند كه یـك اســتراتژى دفاعى موثـر . خود را به افالس بكشد, خود

و یــك بودجـه متعــادل تنظیــم كننـد و ) منظور عقب راندن شوروى و تقویـت دفاعى آمریكـا
بایســتى جنــگ كــره پایــان مــى , بــه نظــر آنــان, بــراى ایــن كــار. مالیــات هــا را كــاهش دهنــد

مرز روشـنى در اطـراف شـوروى و چیـن كشـیده مى شـد ــ كــه ایـن كـار را حكومـت , یافت
ولـى بایـد تقویـت مـى گردیـد و خاورمیانـه و خـاور دور را نــیز در بـر مـى , قبلى كــرده بـود

بـه گونـه اى كـه هشـدار , گرفـت ــ و ایـن مـرز با قـدرت بازدارنـدگى اتمـى حفـظ مـى گردیـد
. داده مى شد اگر شوروى و چین از آن عبور كنند با نابودى كامل روبه رو خواهند شد
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مى گفت اگر به كمونیست هاى كره اخطار مـى , وزیر خارجه آیزنهاور, جان فاستردالس
ـــه بـــه كـــره شـــمالى ـــه , مســـكو بمبـــاران اتمـــى خواهـــد شـــد, شـــد كـــه در صـــورت حمل از حمل

وى تإكید مى كرد كه حكومت آیزنهاور ایــن اشـتباه را تكـرار نخواهـد . خوددارى مى كردند
 12.كرد

, خوانـــد و گفـــت ایـــن سیاســـت 13دالـــس دكـــترین ســـد نفـــوذ تـــرومن را سیاســـت در جـــا زدن
آمریكــا را آن قــدر در یــك موقعیــت نگــه مــى دارد كـه بــه دلیــل خســته شـدن انگــیزه خــود را 

وى معتقـد  14.براى مقابله با توطئه هاى بین المللى و بحران هاى منطقه از دست بدهد
بلكـه بایـد آن را از میان , بود هـدف آمریكـا نبایـد همزیسـتى مسـالمتآمیز بـا كمونیسـم باشـد

 .او هرگونه رفتار مداخله گرایانه آمریكا را مشروع مى دانست. بردارد
كه بــر مبنـاى آن هـر كشـورى كه منافـع )) استراتژى تالفى گسترده((آیزنهاور و دالس از 

و اهــداف آمریكــا را در هــر نقطــه اى از جهــان مــورد تهــاجم قــرار مــى داد بــا هــر وســیله 
اما در  15.پشتیبانى كردند, ممكن و در هر جا كه آمریكا انتخاب مى كرد تنبیه مى شد

میـالدى در كنگـره آمریكــا  1957كـه در سال )) دكترین آیزنهاور((,  خصوص خاورمیانه
ارائه شد تإكید داشت كـه آمریكا حفـظ اسـتقالل و تمامیـت ارضـى كشـورهاى خاورمیانـه و 
خلیج فارس را براى امنیت خـود امـرى حیـاتى مـى دانــد و حاضــر اســت بــراى حفاظــت از 

از نیروهــاى , كشــورهایى كــه مــورد تجــاوز مســلحانه كمونیســم بیــن المللــى قــرار مــى گیرنــد
 16.مسلح خود استفاده كند

حجــم و مــیزان حضــور و مداخلــه آمریكــا در , بــه طــور كلــى بــا اقــدامات امنیــتى آیزنهــاور
امـا تهدیـد بـه اســتفاده از سـالح اتمـى علیـه شـوروى یــا ; نقـاط مختلــف جهـان افـزایش یافـت

كـارآیى خـود را از دسـت , با توجـه بـه ایـن كــه روس هـا نـیز بعــدا بـدان دسـت یافتنـد, چین
در حــالى كــه ایــن كشــور تــا قبــل از جنــگ جهــانى دوم هیــچ گونــه پیمــان اتحــادى بــا . داد

كشــورهاى خــارج از نیــم كــره غربــى امضـــا نكــرده بــود و همچنیــن فاقــد پایگــاه نظــامى در 
 17.كشــــور بــــود 31پایگــــاه در  1400داراى  1959امــــا تــــا ســــال , ســــایر كشــــورها بــــود

نـــیز بـــه طـــول  1970و نیمـــه اول دهــــه  1960مداخلـــه در ویتنــــام كـــه در تمــــامى دهــــه 
كمــك بــه شورشــیان گواتمــاال در , در ایــران 1953 / 1332مــرداد  28كودتــاى , انجامیــد
بـراى نجـات ملــك  1957گسـیل ناوگـان ششـم آمریكـا بـه مدیترانه شـرقى در ســال , 1954

حسین پادشاه اردن در مقابل شورش افسـران طرفـدار ناصــر و كمـك ده میلیـون دالرى بــه 
 1958توســل بـــه زور و گســیل چهــارده هــزار نــیرو بــه لبنــان كــه بــه دنبـــال كودتــاى , وى

 1962عــراق در آســتانه تغیــیرات رادیكــال قــرار گرفتــه بــود و كودتــا در دمینیكــن در ســال 
 18.علیه حكومت خوآن بوش از جمله این مداخله ها هستند

دســتگاه سیاسـت خـارجى و سـرویس هـاى امنیـتى دولــت آمریكــا در زمـان آیزنهــاور بسـیار 
بیشتر از زمان ترومن بر روى ایران تمركز نموده و بر حفظ آن در زنجـیره منـافع غرب 

, )بعــدا ســنتو(ورود ایــران بــه پیمــان بغـداد , كودتــا علیــه دولـت دكــتر مصــدق. تإكیــد كردنــد
امضاى قراردادهاى نظامى میـان آمریكا و ایــران كه ورود مستشـاران نظـامى آمریكــایى و 
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نفــوذ آنهـــا در ارتـــش ایــران را بـــه همـــراه داشــت و تشــكیل ســـاواك كــه بـــا كمـــك و همكـــارى 
 .همه موید این امر هستند, سازمان سیا صورت گرفت

آمریكایى ها در جریان ملى شدن صنعت نفت ابتدا براى شكستن انحصار نفتى انگلیس 
امـا بعـدها بــه دلیل منــافع امنیــتى منطقـه , در ایران از ملى شدن نفت ایران حمایت كردند

اى خود و نیز اطمینان یافتن از این كه انگلیسـى ها سـهم آنهـا از نفت ایـران را خواهنـد 
اعــتراض آیــه اهللا كاشــانى بــه سیاســت آمریكــا در اواخــر . در مقابــل نهضــت ایســتادند, داد

 :دوره ترومن در این زمینه گویاست
آمریكــا بایــد ... مــا نمــى خــواهیم حكومــت هـاى خــارجى در امــور داخلــى مــا دخالــت كننــد 

از ایــن كــار چــیزى جــز نفــرت مــردم دنیــا بــه . پــیروى از سیاســت انگلیــس را كنــار بگــذارد
 19.طور اعم و مردم ایران به طور اخص نصیبش نخواهد شد

ـــد پایـــه آمریكـــایى و انگلیســـى , دو هفتـــه بعـــد از روى كـــار آمـــدن آیزنهـــاور چنـــد مقـــام بلن
كه رهبرى آن با كرومیت روزولت بود را تهیه كردند و  20,))رمز آژاكس((طرحى با نام 

 21.سـازمان سـیا و اینتلیجنـت ســرویس انگلسـتان بـراى اجــراى كودتـا دســت بـه كــار شــدند
بـا نـام مسـتعار جیمــزاف الكـریج مخفیانه از  1332روزولـت در پـانزده تـیر , بـدین ترتیـب

كـــه قبـــال یـــك مستشـــار , در ده مـــرداد نـــیز ژنـــرال شوارتســـكف. مـــرز عـــراق وارد ایــران شـــد
مــرداد بــا همكــارى  28آنهــا در . وارد تهــران شــد, نظــامى آمریكــا در ژانــدارمرى ایــران بــود

آیزنهــاور پیــام تبریكــى بــه محمدرضــا , پــس از كودتــا. عوامــل داخلــى دسـت بــه كودتــا زدنــد
 .سیاسى و اقتصادى دولت زاهدى پرداخت, شاه فرستاد و به سرعت به تقویت نظامى

تإكیـد زیادى , تـدوین شـد. ش 1332 / 1953كه در نوامبر , استراتژى نگاه نو آیزنهاور
جایگــاه , از دیــدگاه آمریكــایى هـــا. بـــر كشـــورهاى پــیرامون شـــوروى از جملــه ایــران داشــت

موقعیت این كشور را بــراى دفـاع از این منطقـه و دفـاع , ایران در خط شمالى خاورمیانه
مقـــدم از منطقـــه مدیترانـــه و بـــه عنـــوان پایگـــاهى بـــراى حملـــه هوایـــى یـــا زمیـــنى بـــه درون 

منــــابع نفـــت ایـــران و دیگـــر كشـــورهاى خلیــــج فـــارس بـــراى . شـــوروى حیـــاتى مـــى ســــاخت
بازســــازى اروپــــاى غربــــى و بــــراى توانــــا ســــاختن غــــرب جهــــت دوام آوردن در یــــك جنــــگ 

بنابراین حكومت آیزنهاور ایران را داراى اهمیت تعیین كننــده ; طوالنى نقش حیاتى داشتند
 22.براى امنیت ملى آمریكا خواند

شـهریور  28در  23تالش آمریكـا بـراى سـهیم شـدن در نفــت ایـران با قـرارداد پیچ ــ امیـنى
بـه ثمـر , كه بیـن دولـت ایران و كنسرسـیوم بیــن المللى نفـت در تهـران امضـا شـد, 1333
چهـــل , چهـــل درصـــد از ســـهام بـــه شـــركت هـــاى انگلیســـى, براســـاس ایـــن قـــرارداد. نشســـت

هلنـــدى ـ (چهــارده درصـــد بـــه شــركت رویـــال داچ شــل , درصـــد بــه شـــركت هـــاى آمریكـــایى
اما دولــت ایران تـالش كـرد ایـن . و شش درصد به شركت نفت فرانسه داده شد) انگلیسى

. بخشش منابع ملى را یك پیروزى و حتى گـذاردن كــاله بر سـر آمریكـا و انگلیــس بخوانـد
در جلسه مشترك هیإت دولت و روسـاى دو مجلـس بـه طـور , نخست وزیر كودتا, زاهدى

 :مضحكى از قرارداد دفاع كرد و گفت
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زیرا تا هفت هشـت سـال دیگـر نـیروى , در واقع ما سر انگلیس و آمریكا كاله گذاشته ایم
اتم جاى نفت را مى گیرد و ذخایر نفت ایران بى مصرف مى ماند و بنابراین در این ده 

 24.ساله هرچه از كنسرسیوم بگیریم وجهى بازیافتى است
پیمــــان بغــــداد تحــــت عنــــوان قــــرارداد , 1344بهمــــن  / 1955در فوریــــه ,  از ســــوى دیگــــر

بـــه زودى پاكســـتان و . همكـــارى عــراق و تركیــه بــا حمایـــت آمریكـــا و انگلیـــس امضـــا شـــد
در عـراق و  1958این پیمــان پـس از وقوع كودتاى سـال . سپس ایران نیز بدان پیوستند

 .خروج این كشور از آن به پیمان مركزى یا سنتو تغییر نام داد
, عضـــویت ایـــران در پیمـــان بغـــداد, عقـــد قـــرارداد بـــا كنسرســـیوم نفـــتى, مـــرداد 28كودتـــاى 

كــه  1334قــانون جلــب و حمایــت از ســرمایه هـــاى خــارجى و قــانون بانكــدارى مصــوب 
باعـث , براساس آنها دولت ایران امتیازات بى سابقه اى به سـرمایه داران خـارجى مــى داد

مالقات هـا و رفـت . اقتصادى و نظامى ایران و آمریكا شد, گسترش شدید روابط سیاسى
.و آمــدهاى زیــاد مقامــات دو كشــور در دوره آیزنهــاور از شــواهد ایــن گســترش رابطــه بــود

ســـپس كودتــاى عـــراق و نزدیكـــى ایـــن كشــور بــه شــوروى وابســتگى شـــاه بــه آمریكــا را  25
 26.بیشتر كرد و بر تعداد مستشاران و مإموران سازمان سیا در ایران افزود

بجاســت كــه ایــن قســمت را بــا ذكــر تإكیــد صــریح آیزنهــاور دربــاره اهمیــت ایــران بــه پایــان 
یـك بـار (سـه بار , طى اقامت شش سـاعته خـود در ایـران 1338آذر  23وى در . ببریم

بــر ) یـــك بــار در مجلــس و یــك بــار در اعالمیــه صــادره در پایــان دیــدارش, در فرودگــاه
نقــش اســتراتژیك ایــران در حفــظ ثبــات منطقـه و ضــرورت همكــارى و همزیســتى دو كشــور 

دســت یــابى بــه ذخــایر نفــت منطقــه و , جلوگــیرى از گســترش و نفــوذ شــوروى. تإكیــد كــرد
 .ایران و امنیت رژیم صهیونیستى سه هدف عمده آمریكا از بسط روابط با ایران بود

 
 كندى. 3

رئیــس  1963تــا نوامــبر  1961از ژانویــه , از حــزب دمكــرات آمریكــا, كنــدى. اف. جــان
بـه . جمهور این كشور بود كـه در ایـن سـال تــرور شـد و جـایش را بـه لینـدون جانسـن داد

هرچنـــد آیزنهـــاور و جمهورىخواهـــان در برابــر شــوروى خصـــومت آشـــتى ناپذیـــر ,  نظـــر وى
امــا در عمــل محتــاط و محــدود بودنــد و بــه انــدازه كــافى تهــاجمى عمــل , نشــان مــى دادنــد

كمونیسم تا حیات خلـوت آمریكـا یعنــى , )1959(با پیروزى انقالب كوبا  27. نمى كردند
 .آمریكاى التین نیز پیشروى كرده بود

در خطمشى هاى كندى تإكید بر اصالحات از باال و پشتیبانى از آن از راه استفاده از 
نیروهـــاى نظـــامى بـــراى جلوگـــیرى از وقـــوع انقـــالب در جهـــان ســـوم و مســـابقه تســـلیحاتى 

بــراى ترســیم چهــره بهــترى از  1961وى در مــى. گســترده بــا اتحــاد شــوروى دیــده مــى شــد
 :آمریكا در نزد جهانیان و بیان دكترین خود طى پیامى به كنگره این كشور گفت

پیمــان هـــاى نظــامى نمـــى توانــد بــه كشــورهایى كـــه بــى عــدالتى اجتمــاعى و هـــرج و مــرج 
آمریكــا نمــى توانــد بــه مشــكالت . اقتصــادى راه خرابكــارى را در آنهــا بــاز كــرده كمــك نمایــد
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ایـن امـر خاصــه در مـورد كشـورهاى . كشـورهاى كـم رشــد فقـط از نظـر نظـامى توجــه كنــد
هیـچ مقـدار ... صـادق اسـت , كه به میدان بزرگ مبارزه تبدیل شـده انــد, كم توسعه یافته

اســلحه و قشــونى نمـــى توانــد بــه رژیــم هـــایى كــه نمــى خواهنــد یـــا نمـــى تواننـــد اصــالحات 
 28.اجتماعى كنند ثبات و استوارى ببخشد

و شـروع آن از آمریكـاى التیـن )) اتحـاد بــراى پیشـرفت((كانون اصلى برنامه كنـدى طــرح 
 29.شــاهد روى كــار آمـدن فیــدل كاســترو در كوبــا بــود 1959ایــن منطقــه در ســال . بــود

ایران نیز در فهرست كشورهایى قرار داشـت كه بایــد اصـالحات موردنظر آمریكـا را اجـرا 
كنـــدى در دكـــترین خـــود از مشـــاور امنیـــتى اش والـــت ویتمـــن روســتو و نظریــه . مـــى كـــرد

هـم : ((روستو در كتاب خود این جمالت را آورده بود. توسعه خاص او الهام مى گرفت
, رانگــون, بلكــه بــه جاكارتــا, اكنــون كــه ایــن رســاله را در دســت تــإلیف دارم نــه بــه آمریكــا

نتیجه یك بررسى سیا در پایان  30)).بغداد و قاهره مى اندیشم, تهران, كراچى, دهلى نو
ایــن بــود كــه اگــر محمدرضــا شــاه دســت بــه اصــالحات نزنــد ظــرف یكــى دو  1958ســال 

بـا خروشـچف , روزنامه نگـار آمریكــایى, مصاحبه والتر لیپمن 31.سال سقوط خواهد كرد
خروشـچف در ایــن مصاحبه گفـت ; رهبر شوروى نیز بر نگرانى مقامات آمریكـایى افـزود

 32.رژیم ایران مثل یك سیب رســیده اسـت و ما منتظـر افتـادن آن در دامــان خـود هسـتیم
در آمریكا این نگرانى پدید آمده بود كه بــه زودى در  1960به طور كلى در اوایل دهه 

بنـابراین هشـدارها و پیشـنهادهاى متفـاوتى براى آغـاز . ایران اتفاقـات نـاگوارى خواهد افتــاد
 33.اصالحات در ایران از سوى مقامات آمریكایى ابراز مى شد

اما محمدرضا شاه در ابتدا در مقابل درخواسـت آمریكــا براى انجـام اصـالحات ایسـتادگى 
او معتقد بـود كـه بـا قـدرت پلیـس و سـازمان اطالعـاتى مـى تـوان هـر حركـتى را . مى كرد

وى در انتخابــات ریاســت جمهــورى آمریكــا بــا ارســال كمــك هــاى مــالى قابــل . از بیــن بــرد
سـرانجام  34.از او حمایت كرده بود) رقیب كندى(توجهى به صندوق انتخاباتى نیكسون 

, كـه بــه طرفدارى از آمریكا شـهرت داشـت, اصرار كندى باعث شد كه دكتر علـى امیـنى
رفت و آمدهاى زیادى بین مقامــات دو كشـور , از آن پس. به نخست وزیرى معرفى شود

شــاه بــه  1341از جملـه در فــروردین . درخصــوص ادامــه اصــالحات صـورت مــى گرفــت
آمریكــــایى هــــا كــــه از همراهــــى محمدرضــــا شــــاه بــــا آنهــــا در اجــــراى . آمریكــــا ســــفر كــــرد

دست او را در انتخـاب نخسـت وزیر بـاز گذاردند , اصالحات راضى به نظر مى رسیدند
شاه از این مى ترسـید كه . و او یار مطمئن خود اسداهللا علم را به نخست وزیرى برگزید

اجــراى اصــالحات , بــدین ترتیــب. آمریكــایى هــا از طریــق امیــنى بــه فكــر تغیــیر او بیفتنــد
انقــالب ((تـــدوین الیحــه انجمـــن هـــاى ایـــالتى و والیــتى و طــرح و اجــراى اصـــول , ارضـــى

 .به دنبال درخواست آمریكایى ها انجام شد)) سفید
جانشــین او جانســن نــیز بــه موضــوع اهمیــت ایــران در كســب منافــع , بعــد از تــرور كنــدى

مصــــونیت نظامیـــان (احیـــاى كاپیتوالســـیون . ملـــى و امنیـــتى آمریكــــا توجـــه زیــــادى داشـــت
مواجـه شـد و ) ره(كه با واكنش شدید امـام خمیـنى) آمریكایى مقیم ایران و خانواده هایشان

Page 7 of 12علوم سیاسى

3/26/2016file://G:\Web\hosseini\moaser-2\articles-1\68.htm



 .صورت گرفت) 1343(در همین زمان , باعث تبعید طوالنى مدت ایشان گردید
 
 نیكسون. 4

رئیــس جمهــور آمریكــا  1974تــا  1969ریچــارد نیكســون از حــزب جمهورىخــواه از ســال 
قبــل از بــه قــدرت رســیدن او . بــود و در ایــن ســال بــه دنبــال رســوایى واترگیــت اســتعفا داد

ایـن تحـوالت تغیـیر عمـده اى را در اسـتراتژى . تحوالت بین المللى مهمى اتفـاق افتـاده بـود
درگـــیرى و شكســـت آمریكـــا در , از جملـــه ایـــن تحـــوالت. امنیـــتى آمریكـــا بـــه دنبـــال داشـــت

پیروزىهـاى بـزرگ , جنگ ویتنام و نارضایتى مردم آمریكا از شركت آمریكا در آن جنـگ
دست یـابى شـوروى بـه بمـب , آفریقا و آمریكاى التین, نهضت هاى رهایى بخش در آسیا

مجتمـع هــاى , بـه عالوه. بـود 1971اتمى و تصمیم انگلیس به خروج از شرق سوئز تـا 
ــــه دولــــت فشــــار  ــــراى فــــراهم آوردن زمینــــه صــــدور تســــلیحات ب نظــــامى صــــنعتى آمریكــــا ب

 .یكى از مهم ترین این موارد شكست آمریكا در جنگ ویتنام بود. مىآوردند
 

در راه ســـفر بـــه فیلیپیـــن در جزیـــره گـــوام دكـــترین خـــود را  1969ژوییـــه  22نیكســـون در 
 :اعالم كرد

گمـان مى كنـم وقـت آن رسـیده باشــد كـه ایـاالت متحـده در زمینــه مناسـباتش بـا كشـورهاى 
مــا بــه همــه تعهــدات قــراردادى خــود احـــترام خواهیــم , اوال: آســیایى بــه دو نكتــه توجــه كنــد

تا جایى كه مربوط به مسـائل امنیـت داخلـى و مسائل دفـاع نظـامى باشـد ـ , ثانیا; گذاشت
صــرف نظــر از تهدیــد از جانــب یــك دولــت بــزرگ كــه مســلما منجــر بــه توســل بــه ســالح 
ــ دولــت آمریكــا ملــل آســیایى را تشــویق مــى كنــد كــه مســائل امنیــت  هســته اى خواهــد شــد ـ
داخلى و دفاعى را بین خودشـان حـل و فصـل كننـد و انتظـار دارد خودشـان مسـوولیت را 

 35.به عهده بگیرند
نیكسـون پـس از آن در ســخنان دیگــر خـود نـیز مى گفـت كــه آمریكـا بــه كشـورهاى دیگـر 

آمریكـا , براسـاس دكـترین جدیــد 36.كمك خواهد كرد تا قادر باشند از خودشان دفاع كننـد
دیگـر در جنـگ هــاى محـدود در اطــراف شــوروى ماننـد جنـگ ویتنـام شـركت نمــى كرد و 
مسوولیت دفاع را به خود كشورها واگذار مى كرد و بدین منظور آنهـا را بــه انـواع سـالح 

بــدین ترتیــب هــم باعــث رونــق كارخانــه هــاى . هــاى پیشــرفته غــیر اتمــى مجهــز مــى كــرد
اســـلحه ســـازى آمریكـــا مـــى شـــد و هــم از بــدنامى شكســت در جنـــگ هـــا و نـــیز از تلفـــات 

 .انسانى و مادى دور مى ماند
بـراى دفـاع , وزیـر خارجـه اش, نیكسـون و كیسـینجر, در منطقه خاورمیانــه و خلیج فـارس

از منافع ملى و امنیتى آمریكا روى رژیم شاه در ایران دست گذاشتند و او را به صورت 
البته ایران به عنوان ستون نظامى و عربستان سعودى بـه عنــوان ; ژاندارم آمریكا درآوردند

تعدادى از علل مربوط به . ستون مالى استراتژى نیكسون در منطقه در نظر گرفته شدند
 :عبارت بودند از)) استراتژى دو ستونى((انتخاب ایران به عنوان ستون نظامى 
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 ;مرزهاى طوالنى ایران و شوروى - 1
عضــویت ایــران در ســنتو كــه حلقــه میــانى پیمــان هــاى دفــاعى زنجــیره اى غــرب در  - 2

 ;اطراف شوروى بود
موقعیـت جغرافیـایى ایران كه بــر سراسـر سـواحل شــمالى خلیـج فـارس و تنگـه هرمـز  - 3

 ;تسلط داشت
میلیـون  55بـه طـورى كـه از (جمعیت زیـاد ایــران نسـبت بـه سـایر كشــورهاى منطقــه  - 4

 ;)میلیون نفر در ایران بودند 35جمعیت منطقه حدود 
 ;رژیم شاه تنها متحد مورد اعتماد اسرائیل در منطقه بود - 5
 .خصوصیات شخصى بلندپروازانه محمدرضا شاه - 6

سپس افـزایش بهاى بیـن . نیكسون تسلیح بدون محدودیت ایران را اعالم كرد, بدین ترتیب
اعـراب و  1973كه به دنبال بستن شیرهاى نفت از سوى اعراب در جنـگ , المللى نفت

تـا اواسـط , بـدین گونـه. دست شاه را براى خرید تسلیحات الزم بـاز گــذارد, اسرائیل رخ داد
از جملــه هواپیماهاى , ایران به بزرگ ترین خریدار اسلحه آمریكایى, شمسى 1350دهه 

بــــه  1946میلیــــون دالر در ســـال  241مخـــارج نظـــامى ایــــران از . تبـــدیل شـــد, پیشــــرفته
 .رسید و در سال هاى بعد به مراتب افزایش یافت 1974میلیون دالر در سال  3680

, شمسى ایران یكى از حلقه هاى زنجـیره دفـاعى آمریكــا بـود 1340در حالى كه در دهه 
به گونه اى تقویت شـد كـه بتوانـد  1350در دهه , كه باید مواظبش بود تا از دست نرود

 .منافع منطقه اى این كشور را تإمین كند, به جاى حضور مستقیم آمریكا
ســركوبى , مهــم تــرین آزمــایش محمدرضــا شــاه در ایفــاى نقــش ژانــدارمى آمریكــا در منطقــه

بــه عــالوه شــاه بــه نیابــت از آمریكــا بــه تعــدادى دیگــر از . شورشــیان ظفــار در عمــان بــود
از جملـه ;  شـمال آفریقـا و جنـوب شـبه جزیـره عربسـتان كمـك كـرد,  دولت ها در خاورمیانـه

 .سومالى و سلطنت طلبان یمن شمالى, اتیوپى, كمك به اردن
 
 كارتر. 5

جیمــى كـارتر از حـزب دمكــرات آخــرین رئیـس جمهــور آمریكــا تـا پیــش از پـیروزى انقــالب 
كـارتر بـراى ایجــاد چهـره اى مثبــت از آمریكــا و زدودن آثــار مــداخالت ایــن . اســالمى بـود

حقـوق ((كشور در جهان و تقویت و ایجـاد ثبـات در كشـورهاى وابســته بـه آمریكا با ایـده 
آمریكـا در زمــان او هیـچ گــاه بـه , البتــه بــه گفتـه نیكــى كــدى; پـا بــه میــدان گذاشــت)) بشــر

طور جدى تهدید نكرد كه اگـر محمدرضـا شــاه حقـوق بشـر را رعایـت نكند تنبیـه و تحریـم 
هرچنــد شــاه تــا حــدى ترســیده و بــه صــورت كنــترل شــده و ; تســلیحاتى و غــیره خواهــد شــد

در زمان كارتر قراردادهـاى جدیـدى در . گزینشى گام هایى در ایجاد فضاى باز برداشت
 .زمینه خریدهاى تسلیحاتى بین ایران و آمریكا امضا شد

وى در دى مــاه . كارتر نیز همانند روساى جمهور پیشین به اهمیت ایــران تإكیــد مى كــرد
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)) جزیـره ثبـات در یكـى از پرآشـوب تـرین نقـاط دنیـا((ایـران را , در سفر بـه تهـران 1356
دیــدگاه هــاى مــا بــا هیــچ كشــورى بــه , خوانــد و گفــت در مســائل مربــوط بــه امنیــت نظــامى

 37.اندازه ایران نزدیك نیست
در زمان وقوع انقالب اسالمى هر دو گروه كاخ سفید ـ یعنى گروه سایر وس ونس وزیــر 
خارجه كه سیاسـت هـاى مالیـم را تجویــز مـى كـرد و گــروه برژنیسـكى مشـاور امنیـت ملـى 
ــ بـــر منــافع ملــى و  كــارتر كــه ایســتادگى و برخـــورد قــاطع بــا انقالبیــان را تإكیــد مــى كــرد ـ
امنیتى آمریكا نظر داشتند و توصیه هاى خـود را با هـدف حفـظ ایـران در دسـتان آمریكـا 

 .ارائه مى دادند
 

 ناكامى آمریكا در جلوگیرى از پیروزى انقالب اسالمى
تحلیلگــران . آمریكــا بــه دالیــل متعــدد نتوانســت از پــیروزى انقــالب اســالمى جلوگــیرى كنــد

درگـــیرى آمریكــا در مســـإله , علـــل شكســـت آمریكـــا را ضـــعف اطالعـــاتى ســـیا دربـــاره ایـــران
اما به نظر نگارنده مهــم تریـن ; سیاست حقوق بشر كارتر و غیره دانسته اند, كمپ دیوید

. عامل شكست آمریكا را باید در نوع خاص انقالبى كه در ایران رخ داد جست وجو كرد
اتفـــاق مـــى افتادنـــد همگـــى داراى ایـــدئولوژىهاى  1970انقـــالب هـــایى كـــه تـــا اواســـط دهـــه 

ـــه قـــول هانـــا آرنـــت  . دنیـــوى بودنـــد) در كتـــاب انقـــالب(ناسیونالیســـتى یـــا ماركسیســـتى و ب
آمریكــایى هـــا بــر ایــن اعتقــاد بودنــد كــه ســاواك مــى توانــد همــه مخالفــان ناسیونالیســت یــا 

اما ماهیت دیـنى انقـالب اســالمى و روش هـاى خاصـى كــه در ; ماركسیست را جارو كند
رهبرى و سازماندهى آن به كار رفت باعث شد اكثریت قریب به اتفاق مـردم وارد صـحنه 
ـــانى بـــه انقـــالب ســـرعتى خـــیره كننـــده  شـــده و بـــا شـــركت در اعتصـــابات و تظـــاهرات خیاب

آمریكـا , به گونه اى كـه در پایـان. بخشند و هرگونه ابتكار عملى را از آمریكا سلب كنند
امـا سـقوط آنهـا نـیز امیـد آمریكــایى هـا را , بـه میانـه روهـا در دولـت موقـت دل خـوش كــرد

 .تبدیل به یإس كرد

 پى نوشت ها
 .عضو هیإت علمى دانشكده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران. 1

2. iain mclean (editor), Oxford concise Dictionary of politics (New York: 
Oxford university press, 1996) P. 332. 

/4درصـد از نفـت جهــان و  4/10میلیــارد شـبكه ذخـیره نفــتى دارد كــه  110امـروزه ایــران حــدود  .3
به عالوه ایران با داشتن حـدود پانزده درصد از دخـایر گاز جهان . درصد از نفت منطقه است 14

جایگــاه ((, هوشــنگ امیراحمــدى: ك. ر . دومیــن دارنــده منــابع گــاز پــس از روســیه در جهــان اســت
 82ــ  83ص , 97ــ  98ش , اطالعـات سیاســى اقتصادى,  ))استراتژیك ایران در بازار جهـانى نفـت

و  53ص ) 1372: تهـران(كشـورها و مرزهـا در منطقــه ژئوپلتیــك خلیــج فارس , و پـیروز مجتهدزاده
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 .105ص ) 1371, سمت: تهران(خلیج فارس و نقش استراتژیك تنگه هرمز , محمدرضا حافظنیا
ارتشـبد فردوســت . در مورد علت تخلیه خاك ایران توسـط روس ها دو دیـدگاه متفـاوت وجـود دارد .4

در خاطرات خود نوشته است كه نماینده آمریكا در سازمان ملل به شوروى اولتیماتوم داد كه اگر تا 
, تـاریخ معیـنى نیروهـایش را از ایــران خــارج نكنـد جنــگ جهــانى سـوم رخ خواهـد داد و در ایــن جنـگ

حـال آن كـه شوروى خســتگى را بیـش از , فـاتح آمریكاسـت كــه خستگى جنـگ دوم را احساس نكـرده
انتشارات : تهران(ج  2,ظهور و سقوط سلطنت پهلـوى, حسین فردوست. ((همه احساس نموده است

ـــــن )). 149ص , 2ج ) 1370, اطالعـــــات ـــــل نویســـــنده آمریكـــــایى معتقـــــد اســـــت چنی امـــــا جیمـــــز بی
تلگراف هاى آمریكا به شوروى تنها نگرانى آمریكا از اهداف . اولتیماتومى هرگز وجود نداشته است

, كوبه: تهران(ترجمه مهوش غالمى , شیر و عقاب, جیمز بیل. ((شوروى در ایران را بیان مى كرد
در ایــن زمینــه برخــى از نویســـندگان بــه اقــدامات قــوام در نزدیكــى ظــاهرى بــه )). 64ص , )1371
آوردن توده اىها به هیإت دولت و وعـده دادن نفـت شـمال به روس ها توسط او كــه مجلس , شوروى

 .تإكید كرده اند, آن را تصویب نكرد
ـ  138ص , )1356, چــاپخش: تهــران(ترجمــه احمــد تابنــده , رونــد ســلطه گــرى, اســتیفن امــبروز .5

139. 

6. Foriegn Affairs 
7. Containment Policy 

 .275ص , پیشین, حسین فردوست .8
 .180ص ) 1376, قومس: تهران(دولت دست نشانده ; روابط خارجى ایران, علیرضا ازغندى .9

 .258ص , پیشین, حسین فردوست .10
: تهــران(ـــ )  جــزوه درســى(سیاســت خـارجى آمریكـا بعــد از جنــگ جهــانى دوم , عبــدالرحمن عــالم .11

 .48ـ  47ص , )1367, انتشارات دانشكده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران
 .50ـ  48ص , همان .12

13. Tread mill policy 

ـــه گرایـــى و گســـترش , تحـــوالت سیاســـت خـــارجى آمریكـــا, ابـــراهیم متقـــى -14 ـــ  1997مداخل  1945ـ
 .56ـ  55ص ) 1376, مركز اسناد انقالب اسالمى: تهران(

 .57ص , همان -15
ترجمــه , فرصـت را دریـابیم, ریچـارد نیكسـون 58;ــ  57ص ,  پیشــین, عبــدالرحمن عـالم: ك. ر  -16

 .257ص ) 1371, طرح نو: تهران(حسین وفسى نژاد 
 .58ص , پیشین, ابراهیم متقى -17
و اســتیفن  60ص , پیشــین, و ابــراهیم متقــى 59ـــ  58ص , پیشــین, عبــدالرحمن عـالم: ك. ر  -18

ترجمــه محمدحســین , در خاورمیانــه چــه گذشــته, و ناصــرالدین نشاشــیبى 234ص , پیشــین, آمــبروز
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 .351ص ) 1367, توس: تهران(روحانى 
 . 134ص , پیشین, جیمز بیل -19

Ajax_20. 
 .237ص , پیشین, علیرضا ازغندى -21
نشـر : تهران(ترجمـه فریـدون كاظمى , سیاسـت خـارجى آمریكــا و شاه, گازیوروسكى. ج. مارك -22

 .166ـ  164ص ) 1371, مركز
 امینى وزیر دارایى كابینه زاهدى و هوارد پیچ رئیس گروهى بود كه نمایندگى كمپانى هاى نفتى ـ23

 .را برعهده داشت
ج ) 1361, دفـتر انتشارات اسـالمى: قـم(تاریخ سیاسى معاصر ایـران , سید جالل الدین مدنى -24
 .310ص , 1

معــاون رئیــس جمهـورى آمریكــا بــه ایــران , ریچـارد نیكسـون, مـرداد 28ســه مـاه پــس از كودتــاى  -25
یـــك ســـال بعـــد محمدرضـــا و همســـرش بـــا یـــك هیـــإت پنجـــاه نفـــره از مقامـــات سیاســـى و . ســـفر كـــرد

رفت وآمدهاى . اقتصادى به آمریكا رفته با اكثر مقامات آن كشور از جمله آیزنهاور مالقات كردنـد
شاه بار دیگر . نمایندگان مجلس ایران و كنگره آمریكا هم به كشورهاى یكـدیگر صـورت مى گرفـت

) 1959دسامبر  14 ( 1338آذر  23همچنیـن آیزنهاور در . به آمریكا سفر كرد 1377در خرداد 
 .به ایران سفر كرد

 .377ـ  376ص , پیشین, علیرضا ازغندى -26
 .254ص , پیشین, استیفن آمبروز -27
 .120ص , بررسى و تحلیلى از نهضت امام خمینى, سید حمید روحانى -28
ترجمــه محمــود مشــرقى , جنــگ قــدرت در ایــران, بــارى روبیــن 161;ص , پیشــین, جیمــز بیــل -29

 .9ص ) 1363, آشتیانى: تهران(
 .304ص , پیشین,  حسین فردوستـ30
 .170ـ  169ص , پیشین, گاز یوروسكى -31
. 160ص ) 1368امیركبـیر : تهران(تـاریخ روابـط خـارجى ایـران , عبدالرضا هوشـنگ مهـدوى -32
 .189ـ  185ص , پیشین, جیمز بیل -33
ص ) بى تا, علم: بى جا(ناگفته ها از زندگى و روزگار پهلوىها ; پدر و پسر, محمود طلوعى -34

817. 
, نشـــر نـــو: تهـــران(ترجمـــه عبدالرضـــا هوشـــنگ مهـــدوى ,  یـــك بســـتر و دو رویـــا,  آنـــدره فـــونتن -35

 .174ص ) 1362
دانشــگاه تهـــران ـ : تهــران(ترجمــه حســن محمــدىنژاد , سیاســت خـــارجى آمریكــا, هــنرى كیســـینجر -36

 .7ـ  5ص ) 1355
: تهـران (1300ــ  1357, سیاسـت خـارجى ایران در دوران پهلـوى, عبدالرضا هوشنگ مهدوى -37

 .469ـ  468ص ) 1374, البرز
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