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 چکیده
رفتار سیاست خارجی ،واکنشی به حره

هها ااخیهی و خهارجی اسهت که به صهرر

حیق ها یک زنجی با هم ارتباط اا رنه .به سهبت حتهی هها گرنهاگرؤ و حه ر ار رونه.
تصمیمگی

 ،نمی تراؤ رفتار سیاست خارجی کشررها را ب یکه.یر تممهیم ااا ار ترییه

تصمیمها سیاست خارجی ای اؤ ،از ح.ل پیش نظ یة جیمز روزنا ،ب سبت ترج همزحاؤ ب
او سطح خ ا و کالؤ به ه گ فت ش.ه است تا هم ساختارها ااخیی ح ر ار تصمیمگیه
و هم تأری حتهی نظام بین المی ب رون .تصمیمگی

ها ب رسی و حشخص شهرا بنهاب ایهن

پژوهش ،تصمیمها ار سیاست خارجی ای اؤ ار اورة نخستوزی

احی عباس هریه.ا ،حیهاؤ

سالها 6535 -6531ش بیشت ین تأری از آؤِ حتهی ف ا و حتهی نظام بینالمی براه و حتهی
اولتی یا برروک اتیک ،حتهی نقش و حتهی اجتماعی کمت ین تأری را ااشت ان.
واژگان کلیدی:
ای اؤ ،سیاست خارجی ،هری.ا
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مقدمه
سیاست خارجی 1عبارت است از راهبرد يا يکرشته اعمال از پیش طرر ريرزیشردة
تصمیمگیرندگان حکومتی و مقصود آن ،دستیابی به اهدافی معین ،در چارچوب منافع ملی
و در محیط بینالمللی است .میتوان گفت که سیاسرت خرارجی ،شرام تعیرین و اجررای
سلسلهای از اهداف و منافع ملی است که از سوی دولرتهرا در صرحنة برینالمللری انجرام
میشود .سیاست خارجی میتواند ابتکار عم يک دولت و يرا واکرنش آن در قبرال کرنش
ديگر دولتها باشد (مقتردر .)191 :1911: ،در تعريفری ديگرر ،جهتری را کره يرک دولرت
برمیگزيند و در آن از خود تحرک نشان میدهد و نیز شیوة نگرش دولت نسبت به جامعرة
بینالمللی را سیاست خارجی میگويند (خوشوقت .)141 :1931 ،به نظر جک سی پالنرو:2
سیاست خارجی عبارت است از يک استراتژی يا يکرشته اعمال از پیش طرر ريرزیشردة
تصمیمگیرندگان که مقصود آن دستیابی به اهرداف معرین در چرارچوب منرافع ملری و در
محیط بینالمللی است .به تعبیرری ديگرر ،سیاسرت خرارجی عبرارت اسرت از اقردامهرای
برونمرزی که از سوی تصمیمگیرندگان کشور بهمنظور دسرتیابی بره اهرداف درازمردت و
کوتاهمدت صورت میپذيرد (رينولدز .)11 :1911،بهطور کلی ،سیاست خارجی مجموعهای
از اهداف ،جهتگیریها ،روشها و ابزارهاست که يک حکومت در مقابر سراير واحردهای
سیاسی بینالمللی بهمنظور دستیابی به منافع ملی دنبرال مریکنرد .سیاسرت خرارجی در
نهايت بر رفتار و کردار ساير کشورها و سرانجام بر ک نظام بینالمللی تأثیر مینهد ،ضرمن
اينکه متقابالً از محیط خارجی تأثیر میپذيرد (ازغندی.)1 :1933 ،

اين پژوهش در پی پاسخ به اين پرسش است :کدام متغیر در تصمیمگیری سیاست
خارجی ايران در دوران نخستوزيری هويدا 1949-1911ش .مؤثر بود؟ کوشش میشود
. Foreign Policy
. Jack C Plano

1
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با روش توصیفی ر تحلیلی و با استفاده از منابع موجود و استمداد از مردل پریش نظريرة

جیمز روزنا به اين پرسش پاسخ داده شود :در اتخاذ «تصمیمات سیاست خرارجی ايرران
در دورة نخستوزيری هويدا ،بیشترين تأثیر از آن متغیر فرد ،متغیرر نظرام برینالملر و
متغیر نقش بوده و متغیر دولتری يرا بوروکراتیرک و متغیرر اجتمراعی کمتررين ترأثیر را
داشتهاند» .در ابتدای اين پژوهش به مباحث تئوريک رهیافتهای خرد ،کالن و رهیافرت
اتصال و نظرية جیمز روزنا در سیاست خرارجی پرداختره مریشرود .در ادامره ،سیاسرت
مستق ملی و اهداف ايران از اتخاذ اين سیاست نیز بررسی خواهد شد .در بخش پايانی،
به مباحث مربوط به تنشزدايی میان غرب و شرق ،دکتررين نیکسرون و سیاسرت نفتری
شاه میپردازيم .اين پژوهش با استفاده از روش توصریفی -تحلیلری صرورت گرفتره و در
گردآوری اطالعات از منابع اولیه ،آثار نويسندگان خارجی و داخلری و خراطرات مقامرات
ايرانی استفاده شده است.
پیشینة تحقیق
عطايی و منصوری مقدم در مقاله ای با عنروان "سیاسرت خرارجی ايرران در قبرال
ايررا ت متحررد آمريکررا از منظررر نظري رة پیوسررتگی جیمررز روزنررا در سررالهررای -1992
1913ش ".به بررسی سیاست خارجی ايران طی سالهای 1992-1913ش .پرداختهاند.
اين نويسندگان معتقدند عوام مؤثر برر سیاسرت خرارجی ايرران در ايرن دوره در برابرر
ايا ت متحده آمريکا ،پادشاه و ساختار نظام بین المل بوده است .هدف دولرت ايرران از
ائتالف و اتحاد با ايا ت متحد آمريکا ،بررای ايجراد موازنره و مقابلره برا دخالرت فزاينردة
انگلستان و شوروی بود و دولت ايا ت متحده نیز در ابتدا ،با چنین هدفی پرا بره عرصرة
سیاسی ايران نهاد و به مرور با تشديد جنگ سرد و افزايش اهمیت راهبرردی ايرران ،بره
نیروی برتر در صحنة سیاسی ايران تبدي شد.
جوادی ارجمند و آخوندی در مقاله ای با عنوان "بررسی روابط ايران و آمريکرا از سرال
1211تا  1921ش .با تکیه بر نظرية پیوستگی جیمز روزنا" به بررسی متغیرهای فرد ،نقرش،
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ديوانسا ری ،جامعه و بعد از آن متغیرهای نظام بینالمل و منافع آمريکا پرداختهاند .به نظرر
نويسندگان ،آغاز روابط میان دو کشور را میبايسرت برا متغیرهرای داخلری و گسرترش آن را
عالوه بر متغیرهای داخلی ،با متغیرهای بیرونی تبیین کرد.
نفیسة واعظ در مقالة "تأثیر متغیر شخصیت در فرايند تصرمیمگیرری در سیاسرت
خارجی ايران در واپسین دههی حکومت پهلوی دوم"به طور خاص در بارة متغییرر فررد
در مدل جیمز روزنا بحث کرده است.
ادبیات نظری
پیشینة مطالعة روابط میان دولتهرا ،معرادل قردمت خرود دولرتهاسرت ،امرا مطالعرة
سیاست خارجی يا تحلی سیاست خارجی ،سرابقة چنردانی نردارد و پیشرینة آن بره بعرد از
جنگ جهانی دوم بازمیگردد .در اين باب سیاست خارجی را میتوان در سره سرطف فرردی،
کشور و روابط بینالمل مطالعه کرد .در مطالعة سیاسرت خرارجی از لحرا فرردی ،مبراح ی
چون گرايش و طرز تلقی فردی مؤثر در مسأله مطر است و در سطف تحلی کشور ،مسرائلی
چون ساختارها و سازمانهای دولتی ،مبنای تجزيه و تحلی مباحث قرار میگیرد و در سرطف
تحلی بینالمللی ،مسائلی مانند تأثیر ساختارها و سازمانهای بینالمللی بر روابرط خرارجی و
سازمانهای بینالمل در نظرر خواهرد برود (براربر و اسرمیت .)3-11 :1914 ،کوشرشهرای
مربوط به نظريهپردازی در سیاست خارجی حاکی از آن است که میتوان اين نظريرههرا را در
سه رهیافت کالن ،خرد و مختلط يا اتصال تقسیمبندی کرد.
رهیافت کالن
رهیافت کالن ،ناظر به ک نظام بینالمللی اسرت و انديشرمندان ايرن رهیافرت برر
فرض ها ،مفاهیم ،قضايا و حجتهای انتزاعی کلّی تأکید دارند .مرجرع بررسری و تحلیر
اطالعات برای نظريره پرردازان کرالن نظرام مبتنری برر ورودهرای زمینرهسراز از محریط
بینالمللی ،عوام تعدي کننده و صحنه های پذيرنده سیاست خارجی ناشی از ک نظرام
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بینالمللی است .آنها نقرش کشرور را برهعنروان زيرمجموعرهای از نظرام برینالمللری در
شک گیری و اجرای سیاست خارجی ناديده میگیرند يا کمتر بدان اعتناء میکنند و بره
مسائلی چون ترکیب ساختاری قدرت مریپردازنرد .دانشرمندانی چرون مورگنترا ،1مرک
کالند ،2مدلسکی ،9روزکرانس 4و کاپالن 1از نظريهپرردازان مشرهور ايرن سرطف هسرتند.
نظريهپردازان فوق با تکیه بر سطف نظام بینالمل بر اين نظر پا میفشارند کره شاخصرة
رفتاری کشورها ،تابع خروجی حاص از شک گیری قدرت در سطف کرالن  -نظرام اسرت
که بهطور جبری بهعنوان ورودی برر دسرتگاه تصرمیمگیرری واحردهای عضرو در نظرام
بینالمل حاکم شده است و بدان سبب بر رفتار خارجی آنها اثر میگذارند.
رهیافت خُرد
اين دسته از پژوهشگران ،با عنايت به تجربیات ملموس و عینی مدعیاند که وجرود
کشورهايی با وجوه گوناگون ،شاخصهای متمايزکننده را پديد آورده و همانها به طررق
گوناگون بر چگونگی رفترار سیاسرت خرارجی کشرورها ترأثیر مریگرذارد .بره نظرر ايرن
انديشمندان ،رفتار سیاست خارجی کشورها عمدتاً تابعی از عوام و عناصر داخلی اسرت.
پیروان اين رهیافت متدلوژيک خود به دو گروه عینیگرا و ذهنیگررا تقسریم مریشروند
بنابراين ،به دو وجه به مطالعات و پژوهشهای خود در بارة کشور میپردازند .دستة اول،
عملکرد و رفتار سیاست خارجی کشور را تابع مقتضریات داخلری و محریط اسرتقرار هرر
واحد خاص جغرافیايی بهشمار میآورند .در نتیجه انديشمندان رهیافت خرد ،به مطالعرة
تأثیر نیروهای بنیادی حاکم بر نظام سیاست خارجی کشور میپردازند .به نظر اين گرروه
از انديشمندان ،برای ارزيابی الگوی رفتار خارجی کشورهای عضرو بايرد بره بررسری ايرن
نیروها پرداخت .گروه ديگر اين رهیافت فکری را نظريرهپرردازان تصرمیمگیرری تشرکی
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میدهند .آنها به پويش تصمیمگیری توجه و آثار آن را برر شرک گیرری ،اخرذ و اجررای
تصمیم بررسی میکنند .دو نمايندة برجستة ايرن رهیافرت فکرری ،ريدرارد اسرنايدر 1و
جوزف فرانک  2هستند .بعدها گراهام تی آلیسون 9و هربرت سايمون 4مطالعرات خرود را
در زمینة تأثیر عوام روانشناختی ادامه دادند (سیف زاده.)199-191 :1931،
رهیافت اتصال دو سطح تحلیل
در پی مباحث متدلوژيک و ارزيابی تجربی ،کارايی هر يک از دو رهیافت در تجزيره و
تحلی سیاست خارجی ،از همان اواي دهة شصت ،اقدامات برای رهیافت سومی که بتوانرد
دو سطف تحلی کالن و خرد را به هم اتصال دهد ،آغاز شد .ولفرام هانريدر 1و جیمز روزنرا

1

معروفترين دانشمندانی هستند که همت خود را صرف اين کرار علمری کردنرد عصراره و
جوهر انديشرة هانريردر در دو مقالرة "سرازگاری و اجمرا " و "سیاسرت خرارجی و نظرام
بینالمللی مقدمهای نظری" راهی تکراملی را پشرت سرر نهراد :در مقالرة اول ،هانريردر دو
مفهوم سازگاری و اجما را با شررط حفرظ شرباهتهرای سراختاری و اصرول متردلوژيک
بهعنوان معیارهای امکانپذيری اعمال سیاست خرارجی در دو صرحنة عملیراتی خرارجی و
داخلی ارائه میدهد .در مقالة دوم ،هانريدر بهصرف ارائرة مفراهیم بسرنده نمریکنرد ،بلکره
چارچوبی مفهومی برای طر ،تدوين و ارزيابی سیاست خارجی به دست میدهد .در اينجا،
او به طبقهبندی اهداف و مراجع مؤثر بر رفتار خارجی کشورها پرداخته و در ادامه به ترسیم
و طبقهبندی ساختارهای مبنی بر نظام بینالمللی ،کره برر سرطو مختلرف کرارکردی يرا
حوزههای موضوعی مختلف استوار شده است ،میپردازد (سیف زاده.)914-911 :1913،
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انديشمند ديگر ،که سیاست خارجی را دو سطف خرد و کالن تجزيه و تحلی کررد،
جیمز روزنا ،با نوشتن مقالهای با عنوان "پیش نظرية سیاست خارجی" زمینة اتصرال دو
سطف تحلی را فراهم آورد .به نظر روزنرا ،تحلیلگرران شايسرتهای ،مجموعرة وسریعی از
فرايندهای اجتماعی ،اقتصرادی ،فرهنگری و روانشناسرانه را کشرف کرردهانرد کره آثرار
قاب توجهی (محدوديتساز و توانمندساز) بر رفتار خرارجی جوامرع دارد .روزنرا در مردل
پیشنهادی خود برای تجزيه و تحلی سیاست خارجی ،ضمن به چالش کشیدن نظريرات
مورگنتا در اين زمینه ،در پی نظريهای است تا هم پويا و سازگار برا محریط بروده و هرم
قابلیت تصديق تجربی را داشته باشد .در ايرن زمینره ،تأکیرد وی برر تحلیر هرای چنرد
سطحی و چند علیتی در حوزة تجزيه و تحلی سیاست خارجی است (همان.)913 ،
هدف روزنا از پیش نظرية 1سیاسرت خرارجی ،نشران دادن نقرش هرر يرک از ايرن
متغیرها در فرايند سیاست خارجی کشورهای بزرگ ،کوچک ،توسعهيافته ،توسعه نیافتره
و جوامع با ساختار اجتماعی باز و بسته و رخنهپذير و رخنهناپذير اسرت .بره نظرر روزنرا،
خصوصیات و رفتار هر واحد سیاسی در هر لحظهای از زمان ،محصول سرنّت فرهنگری و
محیطهای متغیر داخلی و خارجی است و گزينهها و دايرة انتخراب تصرمیمگیرنردگان و
فعالیت آنان تحتتأثیر هنجارهای فرهنگری ،سروابق و سرنتهرای تراريخی  ،تقاضراها و
درخواست هايی است که از هر دو نظام داخلی و خارجی نشأت میگیرد .مطالعة روزنا برر
نگرش علمی و نظام وار پافشاری میکند .ماتريس مشهوری از نظريه وی وجود دارد کره
در آن شش نو کشور تصوير مریشروند :کوچرک و برزرگ ،اقتصرادهای توسرعهيافتره و
درحالتوسعه ،نظامهای باز و بسته دولتی که تحتترأثیر سرطو مختلفری از ديملماسری
قرار میگیرند .فرضیة اصلی وی اين است که کشورها و سیاست خرارجی آنهرا از برخری
جهات گوناگون قاب مقايسهاند .به نظر وی ،نمیتروان مردعی شرد کره توضریف در يرک
سطف تجزيه و تحلی  ،بتواند گوناگونی و تنو رفتار ملت -کشور را توضیف دهد .به نظرر
وی ،توضیحاتی که نگرشهای متفاوت را در سطو مختلف تجزيه و تحلیر در يکرديگر
. Pre- theory

1
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ادغام میکنند ،رضايت بخش تررين و قابر تررين شریوة پیشرگويی در سیاسرت خرارجی
کشورهاست (سیمبر و قربانی شیخ نشین .)129 :1913 ،بره نظرر روزنرا ،رفترار خرارجی
کشورها تحت تأثیر پنج عام قرار دارد:
فرد :اين متغیرر همرة جنبرههرای تصرمیمگیرنرده ،يعنری ارزشهرا ،اسرتعدادها و
تجربیات پیشین فرد را شام میشود ،که گزينههای سیاست خرارجی يرا رفترارش را از
تصمیمگیرندگان متمايز میکنرد .بره نظرر روزنرا ،خصرايص فررد بیشرتر در کشرورهای
توسعه نیافته ،تازه استقالليافته و کوچک مطر است که فاقد نقشرهای سرازمانيافتره و
بوروکراتیک هستند و جوامعی که رهبران آن کمتر تحت نفروذ و ترأثیر افکرار عمرومی و
گروههای ذینفوذ قرار دارند.
نقشش

 :مجموعررة دوم از متغیرهررای مربرروط برره رفتررار خررارجی ،از نقشرری کرره

تصمیمگیرنده ايفاء میکند ،ناشی میشود ،بدون توجه به اينکه ايفاءکنندگان نقرش چره
خصوصیات شخصیتی دارند.
متغیر جامعه :آن دسته از جنبههای غیرحکومتی يک جامعه اسرت کره برر رفترار
خارجی تأثیر میگذارد .جهتگیری های ارزشی عمدة يک جامعه ،میرزان وحردت ملری،
میزان صنعتی شدن ،گروهها ،انجمنها و سازمانهای غیردولتی ،متغیرهايی هسرتند کره
در تعیین محتوای آرمانها و دريای آزاد خارجی يک کشور مشارکت دارند.
متغیرهای دولتی یا بوروکراتیک :جنبره هرايی از سراختار حکرومتی اسرت کره
گزينههای سیاست خارجی را محدود میکند ،يا افزايش میدهد .تأثیر رابطة قوة مجريره
و قوة مقننه در سیاست خارجی نمونهای از عملیاتی شدن اين متغیر است.
متغیر سیستماتیک یشا ناشا بشی الملش  :دربرگیرنرده جنبرههرای انسرانی و
غیرانسانی محیط خارجی يک جامعه يا هر کنشی اسرت کره در خرارر روی مریدهرد و
گزينههای سیاست خارجی تصمیمگیرنردگان را مشرروط مریکنرد يرا تحرتترأثیر قررار
میدهد ) .(Rosenau,1980:130-132دولت در روند تصمیمگیری از محیط اطراف خود
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نیز متأثر میگردد و واکنش به اين نظام در محاسبة تصمیمگیرندگان منظرور مریشرود.
اين نظام در اص همان نظام منطقهای و جهان و شام قطببندیهرای مختلرف اسرت.
روزنا میکوشد در اين مدل ،میزان نفوذ هر يرک از ايرن متغیرهرا را در فراينرد سیاسرت
خارجی نشان دهد .به نظر وی ،خصوصیات و رفترار هرر نظرام اجتمراعی در لحظرهای از
زمان ،محصول سنت فرهنگی و محیط متغیرر داخلری و خرارجی اسرت .عوامر داخلری
همدون فررد ،نقرش ،حکومرت و جامعره و همدنرین عامر محریط برینالمللری ،خرود
متغیرهای واسطه ای هستند و ترابعی از عوامر بنیرادی سراختار سیاسری  ،اقتصرادی و
اجتماعی کشورها و نو سیاست آنها محسوب میشود .به نظر او میزان نفوذ هرر يرک از
عوام فوق بستگی به چند عام دارد:
قدرت سیاسی :قدرت سیاسی بازيگر که کشورها را به دو دستة قدرتهای برزرگ و
کوچک تقسیم میکند.
قدرت اقتصادی :در اينجا کشورها از نظر اقتصادی به پیشرفته و عقبمانده تقسریم
میشوند.
از نظر اجتماعی :ماهیت باز و بسته بودن ساختار اجتماعی ،نشاندهنردة تغییرر يرا
عدم تغییر خودکار نخبگان جامعه در سطو مختلف مديريتی است.
از نظر فرهنگی :رخنهپذيری يا رخنهناپذيری ساختار فرهنگی ،به اين معنا کره اگرر
جامعهای به جريان دريافت اطالعات از بیرون واکنش م بت نشان دهد ،جامعرهای براز و
در غیر اين صورت ،جامعهای بسرته محسروب مریشرود ).(Rosenau, 1980:132-133
بنابراين ،از سطف ظاهری عوام تأثیرگذار برر سیاسرت خرارجی بايرد فراترر رفرت و بره
متغیرهای عمدهتر نیز توجه کرد .متغیرهای مستق خود بره دو دسرتة سراختار و رفترار
سیاست خارجی تقسیم میشوند .در حوزة ساختاری ،چهار عام قدرت سیاسی ،اقتصاد،
جامعه و فرهنگ مورد توجه است .از لحا قدرت سیاسی ،کشورها به دو گرروه برزرگ و
کوچک تقسیم میشوند .هر يک از ايرن دو نرو قردرت مریتواننرد دارای تروان انطبراق
اقتصادی يا عدم توانمندی اقتصادی باشند .قدرت های سیاسی بره چهرار دسرته تقسریم
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میشوند :قدرت بزرگ با اقتصاد پیشرفته ،قدرت برزرگ برا اقتصراد عقربافتراده ،قردرت
کوچک با اقتصاد پیشرفته و قدرت کوچک با اقتصراد عقربافتراده .از نظرر اجتمراعی ،دو
گروه باز و بسته و از نظر فرهنگی دو دستة رسوخپذير و رسوخناپذير هست (سریف زاده،
( .)111 :1931جدول شماره )1وی بعدها دريافرت کره در بعضری از زمینرههرا ،عوامر
داخلی محیطی بهطور غیرمستق و اتصالی بر منش رفتاری سیاست خارجی ترأثیر دارنرد.
بدين ترتیب ،وی در طر نظری جديد خود ،به بحرث در برارة اتصرال و مبراد ت برین دو
حوزة داخلی و خارجی سیاست خارجی پرداخت و بدان وسیله نظرية اتصال را تدوين کرد.
جدول شماره ( )1ردهبندی متغیرهای دخی

در سیاست خارجی ازنار روزنا )(Rosenau,1980:133
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تحقیق پیشِ رو با استفاده از مدل جیمز روزنرا ،سراختارهای عقاليری و چگرونگی درک
سیاستسازان از منافع ملی و اولويتهای سیاست خارجی را بررسی میکند .دولرتهرا رأسراً
تصمیم نمیگیرند ،بلکه کسانی ،بره طرور فررردی يررا در درون گرروههرا ،بره نرام دولرتهرا
تصمیمگیری میکنند .بهعالوه ،در تصرمیمات آنهرا عوام بسیاری دخی اسرت .پرژوهش در
زمینة ويژگریهای فردی تصمیم گیرندگان به معنای بازگشت به خردتررين سررطف تحلیرر
اسرت و بررای به هم پیوستن سطو تبیینی ديگر ضروری است ،زيررا در شررناخت و ادراک
و پردازش اطالعات تصمیم گیرنده است که ساير عوام  ،معنرا و جايگاه خود را میيابند.
ماهیت سیاست خارجی پهلوی دوم
به اعتقاد شاه ،در دهه  1941ش .به سبب شررايط نروين برینالمللری و منطقرهای
سیاست خارجی ايران میبايد بر اصولی استوار میشد که عالوه برر حفرظ دسرتاوردهای
ناسیونالیسم م بت ،نمايانگر وضعیت جديد در سطف برینالمللری باشرد .در ايرن مقطرع
عوام تحول در سیاست خارجی ايران در دو سطف بینالمللی و منطقهای قابر بررسری
هسررتند .در سررطف منطقررهای ،نفرروذ گسررتردة شرروروی در ابعرراد سیاسرری و نظررامی در
کشورهای جهان سوم ،تشديد گرايشهای راديکالیستی اعراب ،به ويژه در مصرر ،الجزايرر
و عراق ،خرور بريتانیا از اقیانوس هند و خلیج فارس و سرانجام ،طر و اجررای دکتررين
نیکسون و استراتژی منطقهای کیسینجر و ارتباط آن با واگذاری نقش ژاندارمی به ايرران
در منطقة خاورمیانه ،از جمله عواملی است که ضرورت تغییر در اصول سیاست خرارجی
را ايجاب میکرد (ازغندی .)11-13 :1933 ،محمدرضا پهلروی در آغراز دهرة 1941ش.
خطوط اصلی سیاست بینالمل خود را اينگونه تشريف میکرد:
سیاست بینالمل ما بر پاية اصول مشخص ،صلفجويی صمیمانه ،همزيسرتی و تفراهم برا
کلیه کشورها و جوامع ولو با سیستم حکومتی و ايدئولوژی متفاوت ،طرفرداری از هرگونره
کوششی برای استقرار و تقويت عدالت اجتماعی چه در سطف بینالملر و چره در سرطف
ملی ،پشتیبانی از هر تالش جهرانی بررای تعردي فاصرله برین جوامرع غنری و فقیرر و ...
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طراحیشده است (پهلوی .)131 :1941 ،سیاست مستق به ما امکان داده است بر اساس
حاکمیت خود از تمام شرايط و عوام موجود به نفع پیشرفت مرادی و معنروی اجتمراعی
ايران استفاده نمايیم و به موازات تحول اجتماعی کشور ،در راه توسعه اقتصادی و صنعتی
کشور قدمهای بزرگی برداريم (همان .)243-211 :1943 ،سیاست ما مبتنی برر حفرظ و
حمايت از صلف است .ما در ايران سیاستی را در پیش گرفتهايم که به آن سیاست مستق
ملی میگويیم و اصرول آن عردم دخالرت در امرور داخلری کشرورهای ديگرر و همزيسرتی
مسالمتآمیز است .در تحقق اين همکاری مسالمتآمیرز و تفراهم برینالمللری مخصوصراً
دولتهای مترقی و پیشرفته جهان هسرتند کره وظیفره و مسرئولیت سرنگینترری را بره
عهدهدارند (پهلوی.)212 :1941 ،

محمدرضا پهلوی به اين نتیجه رسیده بود که همپیمانران آمريکرايی و انگلیسری او
هیدگاه تضمینهايی را که وی برای مقابله با دشمن واقعی بدان نیاز دارد ،به او نخواهند
داد از جمله میتوان به تهديد ناصريسم برای خلیج فارس و خوزستان اشاره کرد (برارل،
 .)319 :1913دولت ايران میکوشید تا روابط خود را با دولرتهرای ديگرر بلروک شررق
گسترش دهد و بر همین اساس ،مناسبات ايران با اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق تا
حدودی گسترش يافت در اين زمینه امضای موافقتنامرههرايی برا آن کشرور بره منظرور
احداث خط لوله برای صدور گاز ايران به شوروی و همدنین ساخت کارخانة عظریم ذوب
آهن در اصفهان قاب اشارهاند (ديگار و ديگران .)119: 1931 ،از ديد محمدرضا ،سیاست
مستق ملی ،ضامن حداک ر استقالل سیاسی و اقتصادی ممکن کشورها در مسیر مصالف
و منافع ملی و بر اساس آن ،هر کوششی به نفع کشور و ملت خواهد بود .او معتقرد برود
اين سیاست به ايران آزادی عم فراوان میبخشد تا در راه پیشرفت برنامههای سازندگی
خود ،از تجارب فنی و مهارتهای مختلف ديگران بهره گیرد .آنده به کشور برای اجررای
پیروزمندانة چنین سیاستی امکان میدهد ،استحکام فوقالعادة نظام سیاسی و اجتمراعی
و اقتصادی آن است .بهطورکلی ،رئوس سیاست مستق ملری شراه در صرحنة جهرانی را
میتوان اين چنین بیان کرد:
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 .1سازمان مل بهعنوان بزرگترين مرجع جهانی ح ّوفص اختالفات جهانی ،مورد
تأيید و پشتیبانی کام ماست.
 .2در زمینة مناسبات دوجانبه ،همکاری سازنده با اک ر کشورهای جهان برر اسراس
همزيستی و حسن تفاهم و دوستی و رعايت متقاب حاکمیت ملی و عدم دخالت در امور
داخلی يکديگر.
 .9اشتراک مساعی با کشورهای پاکستان و ترکیه درزمینههای مختلف.
 .4همبستگی و عاليق مذهبی و تاريخی و جغرافیايی با کشورهای اسالمی.
 .1دوستی و همکاری با کشورهای قارة آفريقا.
 .1اعالم مناطق صلف و عاری از سال های هستهای به ويژه در خاورمیانه و اقیانوس هند.
 .3کوشش در جهت تعدي نظام اقتصادی جهان.
 .1خلع سال عمومی و کام تحت نظارت بینالمللی (پهلوی.)294-1911:241 ،
در سطف بینالمللی ،سیاست خارجی ايران را عوام سیاسری برینالمللری گونراگونی
شک میداد ،بهويژه فعالیتهای ابرقدرتها در منطقره و تغییرر در سیاسرتهرای خرارجی
عوام منطقهای از قبی عراق ،عربسرتان سرعودی ،رژيرم صهیونیسرتی و مصرر ،امرا رشرد
قدرت نظامی ايران ،آغاز تنشزدايی میان دو ابرقدرت و خرور نیروهرای نظرامی بريتانیرا از
خلیج فارس در اواي دهة  1911ش .شاه را در جاهطلبیهای خود برای آنکه ايرران عامر
عمدهای در امور منطقه باشد ،بسیار فعالتر کرد .در همین حال ،ايران رابطهای نزديرک برا
آمريکا و متحدانش در منطقه داشت .افزايش قیمت نفت ،تجهیزات پیشرفتة نظرامی بررای
ايران تأمین میکرد و دو کشرور براز هرم بره اجررای مانورهرای مشرترک نظرامی و ديگرر
فعالیتهای مشترک برای امنیت ادامه دادند .ايران در اين دوره با رژيم صهیونیستی روابرط
بسیار نزديک داشت ،عالوه بر همکاری نزديک در امور نظامی و اطالعراتی ،در دهرة 1941
ش .فروش مقادير قاب توجهی نفت به اين رژيم را نیز آغراز کررد .شراه کوشرید برا حفرظ
روابط خوب با شوروی ،کار جدّی در درون اوپرک بررای افرزايش قیمرت نفرت ،فعالیرت در
جنبش عدم تعهد و ديگر مجامع بیطرف و انتقادهای مکرر از آمريکا و غررب مقابلره کنرد
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(گازيوروسکی .)941-941 :1931 ،محمدرضا به خاطر احساس عدم امنیت از توسعهطلبی
شوروی ،روابط نزديک و بسیار حسنهای را با آمريکا دنبرال مریکررد .حتری در سرالهرای
تنشزدايی ،که ساية تهديد شوروی کنار رفته برود ،از تماير شراه بررای گسرترش بیشرتر
پیوندهای اقتصادی و امنیتی نزديکتر با آمريکا به هیچوجه کاسته نشرد ،بلکره برر عکرس،
افزايش توانمندی مالی ايران ناشی از فروش نفت ،بر احساس قدرت و ضرورت نزديکری بره
آمريکا افرزود (ازغنردی .)3 :1933 ،الگروی رفتراری پهلروی دوم در ايرن زمران ،همکراری
استراتژيک و امنیتی با قدرتهای بزرگ بهويژه آمريکا بود .در اين مدت ،کارگزاران سیاسرت
خارجی طیف گستردهای از روابرط ديملماتیرک و اسرتراتژيک را برا کشرورهای مختلرف برقررار
کردند .شاخصهای اصلی خطمشی ديملماتیک ايران عبارت بودند از:
الف) میانجیگری بحرانهای منطقهای
ب) حمايتهای اقتصادی ايران از کشورهای در حال توسعه
ر) ثبات گرايی منطقهای (متقی و پوستین چی.)94-93 :1931،
ايران در سالهای دهة  1941ش .در زنجیر دفاعی آمريکا در برابر بلوک کمونیست
حلقهای بیش نبود ،اما در دهة 1911ش .بهصورت متحد ايا تمتحرده آمريکرا در آمرد.
قدرت نهايی شاه ،کمک شايانی به اجرای دکترين نیکسون میکرد ،زيرا بلندپروازیهرای
منطقررهای او کررامالً بررا نظريررات رئرریسجمهرروری آمريکررا مطابقررت داشررت .بنررابراين،
ايا تمتحده ،امنیت خلیج فارس را در درجة اول به ايران و سمس به عربستان سرعودی
واگذار کرد و به ايران اجازه داد هرگونه و هر مقدار سال که ماي باشد بره دسرت آورد.
تحو تی که موجب چنین تغییری در سیاسرت شرد ،عبرارت برود از دکتررين نیکسرون،
تنشزدايی میان شرق و غرب و سررانجام افرزايش بهرای نفرت (مهردوی.)933 :1931 ،
ايران میبايد خأل قدرت را در منطقهای پُر میکرد که بیشترين تأمین کنندة نفرت بررای
نظام سرمايهداری بود .بهموجب دکترين نیکسون ،نقش ملی و منطقهای ايرران بره گونرة
قاب توجهی افزايش يافرت .اهرداف ايرران در ايرن دوران تحقرق امنیرت منطقرهای برود
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مهمترين هدف منطقهای ايران نیز ،نی به قدرت مؤثر برای تأثیر بر بحررانهرای حروزة
خلیج فارس بود( .متقی و پوستینچی)11-12 :1931،
در اين بخش میکوشیم با بهرهگیری از مدل پیش نظرية جیمز روزنرا و تأکیرد برر
عوام پنجگانة تأثیرگذار ،سیاست خارجی ايران در زمان نخستوزيری امیرعباس هويردا
( 1949-1911ش ).را در سطف داخلی و بینالمللی بررسی کنیم.
 .1متغیر فرد
متغیر فررد در برگیرنرده ويژگریهرای فرردی ،برداشرتهرا و تصرورات ،انگیرزههرا،
ترجیفها ،سبک زندگی و شیوة تصمیمگیرندگان در تصمیمگیرریهاسرت .ويژگریهرايی
همدون احتیاط در برابر شتابکاری ،بیپروايری و دورانديشری در برابرر تکبرر و تفراخر،
احساس برتری در برابر احساس حقارت ،ترأثیر انکارناپرذيری برر سیاسرت خرارجی دارد
(دهقانی فیروزآبادی .)31 :1913 ،خصوصیاتی از قبی عالقه به امرور خرارجی ،سرابقه و
تجربه در مسائ خارجی و حساسیت نسبت به محیط ،جزء محروریتررين ويژگریهرای
رهبران و به ويژه رئیس حکومت است .خصائ تصمیمگیرندگان ،وقتی مجبور باشند کره
موقعیت پیشآمده را تفسیر و تعريف کنند و نیز زمانی که خود در فرايند سیاستگذاری
دخی باشند (مانند بحرانها) ،افزايش میيابد (خوشوقت.)214-211 :1911 ،
بررسی تاريخ تحو ت سیاسی -اجتماعی ايران در دورة سلطنت پهلوی دوم حراکی
از نقش برجسته و مسلط پادشاه در تصمیمگیرری و سیاسرتگرذاری داخلری و خرارجی
است .در پويش سیاستگذاری خارجی ،اراده شاه نسبت به ساير عوام تأثیرگذار ،حتری
ک ّ نظام سیاسی و قانون اساسی رحجان داشت :شاه عین قانون بود و وفاداری به قرانون
اساسی ،با وفاداری به سلطنت يکسان تلقی میشد (ازغندی .)21: 1933 ،محمدرضا بره
خاطر مشکالت روانی همیشه از نخستوزيرران قدرتمنرد در هرراس برود ،بردين سربب،
نخستوزير هر چه مطیعتر ،برای شاه بهتر بود و اين تفکر ،در نخستوزيرری امیرعبراس
هويدا به طور کام تجلی يافت ،زيرا هويدا مطیعترين شخص برای تأمین خواسرتههرای
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وی بود .شاه در انتخاب وزرای امور خارجه و جنگ حساسیت خاصری داشرت .ارترش برا
ماهیت غیرسیاسی ،بهعنوان متنفذترين سازمان حکرومتی ،همیشره در راسرتای اهرداف
اقتدارگرايانة شاه و بهعنوان مهمتررين ابرزار اجررای اهرداف اسرتراتژيک در امرر توسرعة
سیاست خارجی محسوب میشد .وزير امور خارجه و کارگزاران آن وزارتخانه در راسرتای
هدف تعیینشدة شاه و تجهیز و اعمال آن مقاصد در محیط خرارجی بسریج مریشردند.
انتخاب و انتصاب افراد در اين وزارتخانه از بین شخصیتهای مطیرع مرورد اعتمراد شراه
صورت میگرفت .از سوی ديگر ،تصمیمهای نهايی سیاست خارجی بره دربرار و شرخص
شاه ختم میشد و تعیین اهداف و جهتگیری سیاست خارجی بردون دخالرت نهادهرای
قانونی و گروههای اجتماعی رسمی و غیررسمی به طور کلی با شخص شاه برود (همران:
 .)21-23رقابت و تشنج متوازن ،اين نو نظام سیاسی متکری بره اشرخاص را گسرترش
میداد و شاه ثابت کرد ،اربابی است که سرگرم بازی گررفتن از زيردسرتان اصرلی خرود
علیه يکديگر است .اين نظام ،به شاه امکان میداد بر نخبگان سیاسی خود به نحو مؤثری
نظارت و کنترل داشته باشد و اطالعات دقیقی در بارة آمد و شد هر يرک از آنهرا بره وی
داده میشد .اين سیستم ،همدنین ناامنی را ترويج و فسراد را تشرويق مریکررد و وقرت
باارزش همة اعضای هیئت حاکم را میگرفت .همدنین اطرافیان شاه را بره فرمرانبرداری
محض و چاپلوسی ترغیب میکرد .افرادی که جرأت میيافتند با ايدههای شراه مخالفرت
کنند ،به سرعت و بدون تشريفات از سیستم رانده میشدند .افراد مستق و با اعتبرار ،در
اين سیستم جايی نداشتند (بی .)914-911 :1931،
پس از سقوط دولت مصدق ،نظارت و ارادة محمدرضرا در سیاسرت خرارجی ايرران
گسترده و غیرقاب بحث بود :نقش اصلی در سیاست خرارجی ،حتری بیشرتر از سیاسرت
داخلی ،به عهدة او بود .ديملماسی شخصی در اور خود قرار داشت و تصرمیمگیرریهرای
کالن و اساسی به ديدارهای مکرر شاه از ايا تمتحدة آمريکا ،شوروی ،پاکستان و ترکیه
و ديگر مالقاتهای وی از کشورهای اروپای شرقی و غربری و کشرورهای جنروب شررقی
آسیا بستگی داشت .اعضای خانوادة سرلطنتی نیرز در مالقراتهرای مهرم در کشرورهای
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خارجی و سازمانهای بینالمللی به طور فعال شررکت داشرتند .نخسرتوزيرر هرم پیررو
تصمیمهای شاه ،در مالقاتهای خرارجی ،در مرواردی کره شراه تررجیف مریداد شخصراً
مداخله نکند ،شرکت میکرد .اين امر در بارة پارلمان نیز صادق بود ،در حالی کره طبرق
قانون اساسی ،مجلس در زمینههای اساسی سیاست خارجی نقش تصمیم گیرنده داشرت
( .)Ramazani, 1975 : 453پس از نخستوزيری سرلشکر زاهدی ،شاه تنهرا کسرانی را
به صدارت برگمارد که به شخص او وفرادار بودنرد :حسرین عرالء دربراری وفرادار ،اقبرال
مديری پرکار ،شريف امامی مهندسی کارمند مسرلک و اسردا علرم ،دوسرت نزديرک و
قديمی شاه و منصور هم تکنوکراتی بلندپرواز بود .پس از مرگ منصور ،امیرعباس هويردا
به صدارت رسید ،که فردی کاردان ،اما بی جذبه بود .ايرن افرراد در دو ويژگری اشرتراک
داشتند :مطیع "منويات ملوکانه" بودند و هیچکدام در میان تودة مرردم پايگراه مسرتق
نداشتند .در آينده نیز شاه کسی را که در میان مردم طرفدارانی داشرته باشرد ،بره مقرام
نخست وزيری بر نخواهد گمارد .مجلسین ،مانند نخستوزير و کابینهاش ،همه بخشری از
ظاهر حکومت مشروطهای بودند که شاه به ويرژه بررای تحکریم موقعیرت جهرانی خرود
بهعنوان "پادشاه مشروطه" ،ناچار بود آنها را حفظ کند .در انتخابات سال 1942ش .شاه
شخصاً نمايندگان مجلس شورا و سنا را برگزيرد (میالنری .)221-221 :1911 ،بره نظرر
مايک لدين و ويلیام لويیس در کتاب سقوط ناگهانی ،محمدرضا تا سال 1311م ،.يعنری
چهارده سال اول سلطنت خود ،عمالً بدون قدرت و اختیاری بیش از يک پادشاه مشروطه
بود ،ولی از سال 1311م .به بعد به مدت قريب به بیست و سه سال تقريبراً برا اختیرارات
يک سلطان مستبد و مطلق بر ايران حکومت کرد (لردين و لرويیس .)11-13 ،1911 ،در
واقع ،شاه بعد از کودتا قدرت خرود را ت بیرت کررد و رهبرران کودترا و دوسرتانش را در
مناصب کلیدی گمارد و ادارة مستقیم سیاست خارجی ،نظامی و اقتصرادی را در اختیرار
گرفت (آبراهامیان .)111 :1913 ،از ديد شاه ،حکومت دموکراتیک در ايران سرابی بریش
نبود (پهلوی.)911-911 :1931 ،
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در دهة 1941ش .نخست وزيران را شرخص شراه برمریگزيرد و مجلرس ،بره رغرم
حقوقی که مطابق قانون اساسی داشرت ،در ايرن فراينرد فقرط در نقرش نمايشری ظراهر
می شد .شاه میکوشید با پرداخت حقوق با به مقامات دولت و تحمر فسراد ،وفراداری
آنان را جلب و تقويت کند .او از نیروهای امنیتی و نوعی کابینة سايه که از نزديرکتررين
مشاورانش تشکی میشد ،برای مراقبت از وفاداری و کارايی مقرام هرای دولرت اسرتفاده
میکرد( .گازيوروسکی .)213 :1931 ،شاه نهتنها تعیینکنندة راهبردهای اصلی سیاسرت
خارجی ايران بود ،بلکه حتی جزئیترين امور در اين حوزه را مديريت میکرد .وی اهلیت
دخالت در سیاست خارجی را فقط خاص شخص خود میدانست و به وزرای امور خارجه
و متخصصان و آگاهان عرصة بینالمللی نقش تعیینکنندهای در تصمیمگیریهرای مهرم
نمیداد .بهطورکلی ،شاه به مشاوران و صاحبنظران در سیاست خارجی بریاعتمراد برود
(موسوینیا .)12 :1932،به نوشتة آنتونی پارسونز ،سفیر پیشین انگلستان در ايران:
واقعیت اين است که در زمینة سیاست خارجی و مسائ نظامی ،شاه هم عالقهمنرد برود و
هم مطلع .او طی سال های سلطنتش با رهبران کشرورهای مختلرف جهران حشرر و نشرر
داشته ،مطبوعات خارجی را حريصانه میخوانرد و مسرائ برینالمللری را روزمرره تعقیرب
مینمود .او وزير خارجة واقعی ايران بود و گرزارشهرای وزارت خارجره را روزانره مطالعره
میکرد .در زمینة مسائ مربوط به روابط خارجی ايران ،شاه برخالف آنده به امور داخلری
ايران مربوط میشد ،همیشه آمادة بحث و گفتگو بود و ديملماتهای خرارجی از تمراس و
گفتگوی مستقیم با او لذت میبردند (پارسونز.)211 :1914 ،

وزارت امور خارجه از سال 1942ش .به بعد ،نهادی شده برود کره شراه برخری امرور
اجرائی را به آن واگذار میکرد .ديملماتها و کارمندان اين وزارتخانه موظف بودند اطالعات
زم را برای وزير امور خارجه تهیه کنند و وزير يا قائم مقام وزير ،هرروز اين اطالعات را در
اختیار شاه قرار دهد .از آنجا که حتی خود وزير امور خارجره نیرز از بسریاری تصرمیمهرای
مربوط به روابط خارجی بیخبر نگه داشته میشد ،نمیتوان از اين وزارتخانه ،نهادی فعال و
مؤثر انتظار داشت .بسیاری از وظايف تخصصری وزارت امرور خارجره را نیرز سرازمانهرای
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اطالعاتی و نظامی وابسته به شاه انجام میدادند .وزرای امرور خارجره نیرز تنهرا برر اسراس
دستورالعم شاه وارد وزارت امور خارجه میشدند و اگر ابتکراری بره خررر مریدادنرد ،در
صورت انطباق آن با امیال و خواستههای شاه به کار گرفته میشد .شاه در بسیاری از موارد
بدون اطال آنان در بارة مسائ مربوط به سیاست خرارجی تصرمیم مریگرفرت (موسروی
نیا .)31-32 :1932،از نظر شاه هررکس برا حکومرت او مخالفرت مریکررد ،مارکسیسرت،
تروريست يا "مارکسیست اسالمی" بود و از آنده او "اتحاد نامقردس برین سریاه و سررخ"
میخواند ،ناشی میشد (شوکراس .)214 :1913 ،روش زمامداری شاه بهگونرهای برود کره
اک ر تصمیمها را شخصاً میگرفت و هیچکس حتی نزديکترين مشاورانش هم جرأت انتقاد
از او را نداشتند .وزرای کابینه نیز برای آنکه از خشم شاه در امان بمانند ،ترجیف مریدادنرد
هر مسألهای را قبالً به اطال او برسانند (هويدا .)11 :1911 ،اک ر طر ها و برنامههای شراه
الهام گرفته از مذاکرات با اتبا و شخصیتهای خارجی بود .حتی در بخش صنعت نیز ،بره
سبب ناشکیبايی شاه و برنامههای جاهطلبانهاش ،دشواریهای فراوانی يکی پرس از ديگرری
ظهور میکرد (همان .)11 :هويدا ،در ظاهر نخستوزير قانونی رژيم شاه بود ،ولی در جريان
بسیاری از مسائ مملکتی قرار نمیگرفت و در تصمیمگیرریهرای مهرم داخلری ،سیاسرت
خارجی ،امور ارتش و امنیتی مداخلره نداشرت (نجراتی .)911 :1914 ،او در سراسرر دوران
سیزده سالة نخستوزيری ،قدمی فراتر از آنده شاه دسرتور مریداد ،برنداشرت و بره يراری
تشررکیالت سیاسرری و اجتمرراعی عررريض و طوير توانسررت وظررايف خررود را انجررام دهررد،
بهطوریکه هرگز ديده يا شنیده نشد که بر سر مسائلی ولو جزئی در مقام مخالفت برا شراه
برآيد (شاهدی .)34 :1912،اسدا علم در خصوص دخالت شراه در امرور خرارجی نوشرته

است« :به کاخ نیاوران رفتم .کیسینجر رسیده و شرفیاب شده بود .من ماندم تا سیسکو 1برا
وزير خارجه آمدند .شاهنشاه مقرر فرمودند کیسینجر تنها شرفیاب شروند مرن جرای وزيرر
خارجه خجالت کشیدم» (يادداشرت  11آبران  ،1912علرم« .)241 :1931،شراه در سرال

 .1ژوزف سیسکو ،معاون پیشین وزارت امورخارجه امريکا
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 1912ش .دستوراتی فرمودند که بره وزارت خارجره بگرويم .فرمودنرد :بره وزارت خارجره
گفتهام که هیچ مقامی غیر از خود من حق ندارد در کارهای وزارت خارجه مداخلره بکنرد،
حتی گفتهام برادر هويدا که نمايندة ما در سازمان مل است ،حرق نردارد بره نخسرتوزيرر
گزارش بدهد ،حتی تلفن هم بکند .او را توبیخ کردم که چرا به برادرت گزارشهرای وزارت
خارجه را میدهی» (يادداشت  11اسفند  ،1912همان .)921 ،اردشیر زاهدی بهعنوان وزير

امور خارجة وقت و از نزديکان شاه نیز در اين خصوص گفته است« :سعی مرا در وزارت خارجره
بر اين بود که اعلیحضرت هر چه زودتر در جريان امور قررار گیرنرد» (زاهردی .)43 :1911،وی

همدنان از خاطرات خود میگويد" :هويدا بههیچوجه نمریخواسرت آموزگرار را در کابینرة
خود (بهعنوان وزير دارايی) بمذيرد ،اما اعلیحضرت که میخواسرتند طرفرداران دو سیاسرت
خارجی عمده (آمريکا و انگلیس) در کابینه معادل هم باشند و نوعی موازنه قدرت به وجرود
بیايد آموزگار را به هويدا تحمی کردند .آموزگار در سال  1919وزيرر کشرور شرد ولری برا
هويدا و ساير دولتیها هیچ کاری نداشت و امور وزارتخانه را مستقیماً با شخص اعلیحضرت
ح وفص میکرد" (همان.)211-212 :
ديکتاتوری فردی شاه همة تريبونها را تصرف کرده برود .هیئرت دولرت شخصریت
سیاسی نداشت و محمدرضا شخصراً سیاسرت اقتصرادی ،سیاسرت داخلری و خرارجی را
تعیین میکرد .عدهای مشاور که حقوق و اختیارات آنها به مراتب کمتر از مشاوران دربرار
قاجار بود پیرامون شاه گرد آمده بودنرد و شراه در کوچرکتررين امرور مملکتری شخصراً
دخالت میکرد (افراسیابی .)113-111 :1911،گرايش شاه به حاکمیت تنها يک نفر هرر
روز بیشتر میشرد و بلنردپروازیهرايش ابعراد گسرتردهترری مریيافرت .در پايران سرال
1944ش ،.کسی نمیتوانست سؤالهای نگرانکننده در بارة ايران از خود نمرسد (نجاتی،
 .)131 :1914بررسی شخصیت محمدرضاشاه ما را به دو انگیزة وی برای نوسازی ايرران
نزديک میکند .در دهة 1911ش .شاه در پی تغییر چهرة ايران برود ،امرا نره برر اسراس
تصوير ذهنی خود ،بلکه بر اساس تصويری که قدرت و اهمیت بینالمللی عظمرتطلبری
خود او را منعکس میکرد .اين عظمتطلبی همراه با تحقیر و تکبر بود .اين خصوصریات
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شاه از چشم نزديکانش و مردم ايران پنهان نمیماند و آنها را با نکوهیدهترين خصوصیات
شخصیتیاش میشناختند (زونیس .)93 :1931،جعفر شريف امامی ،نخست وزير پیشین
در پاسخ به سؤال حبیب جوردی مبنری برر اينکره شراه چگونره بره کارهرای مملکرت
رسیدگی میکرد ،گفته است:

«اعلیحضرررت سرری و چنررد سررال حکومررت کردنررد .تجربرره پیرردا کردنررد .افررراد را
میشناختند و باتجربة ممتدی که پیدا کردند خوب ،به کارها آشنا شده بودند .ولی اخیراً
کار بهجايی رسیده بود که ديگر هیچکس را قبول نداشتند و نظر خودشان را صائبتررين
نظر میدانستند .ايشان ديگر زياد معتقد به مشورت نبودند و اگرر کسری هرم بره ايشران
مشورت میداد ،ناراحت میشدند و نمیپذيرفتند» (شريف امامی.)212 :1911 ،
 .2متغیر نق
متغیر وابسته به نقش ،عبارت از تأثیر مقام و مسئولیت بر رفتار صراحبمنصربان و
مسئو ن است که به شر مشاغ و مسئولیتها يا قواعد رفتراری مرورد انتظرار از آنران
تعريف می شود (دهقانی فیروزآبادی .)31 :1913 ،تصمیمگیرندگان سیاست خرارجی برا
هر ويژگی اخالقی و روانشناختی ،تحت تأثیر خصوصیات آن قرار میگیرنرد و همانگونره
رفتار میکنند و تصمیم میگیرند که در شر وظايفشان قید شده است و جامعره از آن
انتظار دارد (خوشوقت .)219 :1911 ،در قانون اساسی سال 1211ش .شراه شرخص اول
مملکت بود و احکام و فرامین او قانون محسوب میشد ،اما هیدگونه مسئولیتی در برابرر
مردم و مجلس نداشت .طبق قانون ،مداخلة مرردم در امرر سیاسرت از طريرق نهادهرای
مشارکت قانونی امری الزامی بود ،اما حکومت با ناديده گرفتن اين حقروق و برا تضرعیف
موقعیت قانونی مردم در ادارة نظام سیاسی و با بهکارگیری انروا سراز و کارهرای اداره و
نظارت ،منافع خود را جايگزين مردم کرد و مقام تصمیمگیری ،در هر شرايطی از آنِ شاه
بود .تغییرات مجالس مؤسسان در مرتمم قرانون اساسری در سرالهرای  1991 ،1921و
 1941ش .و اختیاراتی که به محمدرضا شاه داده شد ،موقعیرت نهراد سرلطنت را ازنظرر
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سیاسی قوت بخشید و "قدرت ناشی از ارادة شرخص شراه" جرايگزين "قردرت ناشری از
ارادة ملی" گرديد .به همین سبب ،بسیاری از تحلیلگران مسائ سیاسی اذعان کرردهانرد
که شاه به عنوان تنها تصمیمگیرنده و تدوينکنندة سیاست خارجی ،همرة مراترب را برر
اساس الگو های خود تدوين کرده است (ازغندی .)29-21 :1933 ،محمدرضا پهلروی در
کتاب به سوی تمدن بزرگ در خصوص نقش شاه در نظرام سیاسری شاهنشراهی چنرین

آورده است« :نظام شاهنشاهی رو و جوهر وجود و قدرت و حاکمیت و وحدت ملی پايه
استوار تمدن بزرگ ايران و نگاهبان نیرومند همة ارزشهای اين تمدن و سرنوشت ملرت
را در پرشررکوهترررين دوران ترراريخ آن پاسررداری و رهبررری خواهررد کرررد» (پهلرروی،
 .)1911:231شر دقیق و گويای اين تحو ت را میتوان در گرزارش دفترر اطالعرات و
تحقیقات وزارت امور خارجة آمريکا سراغ گرفت:
شاه کنونی فقط پادشاه نیست .در عم نخستوزير و فرماندة ک نیروهای مسلف هم
هست .تمام تصمیمات مهم دولت را يا خود اتخاذ میکند ،يا بايد پیش از اجراء به تصرويب
او برسد .هیچ انتصاب مهمی در کادر اداری ايران بیتوافق او انجام نمیگیررد .کرار سرازمان
امنیت را بهطور مستقیم در دست دارد .روابط خارجی ايران را هم خرودش اداره مریکنرد.
انتصابات کادر ديملماتیک همه با اوست .ترفیعات ارتش ،از درجه سروانی بره برا  ،تنهرا برا
فرمان مستقیم او صورت میپذيرد .طر های اقتصادی از تقاضای اعتبار خارجی گرفتره ترا
مح تأسیس يک کارخانه ،همه برای تصمیمگیری نهايی بره شراه ارجرا مریشرود .ادارة
دانشگاهها نیز در دست اوست .اوست که تصرمیم مریگیررد چره کسرانی بره جررم فسراد
محاکمه خواهند شد .نمايندگان مجلس را او برمیگزيند .درعینحال ،تعیین میرزان آزادی
عم مخالفان در مجلس هم به عهدة اوست .تصمیم نهايی در مورد لوايحی که به تصرويب
مجلسین میرسد با اوست .شاه يقین دارد که در شرايط فعلی ،حکومرت فرردی او تنهرا راه
حکمروايی بر ايران است (میالنی.)229-224 :1911 ،
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هويدا در خصوص نقش شاه در تصمیمگیریها در دادگاه انقالب گفت:
«در مورد دخالت پادشاه بايد بگويم که طبق قانون اساسری قروة مجريره مخرتص پادشراه
است .سیاست خارجی مستقیم زير نظر پادشاه اجرا میشد .سیاست نظامی مستقیماً زيرر
نظر پادشاه اجرا میشد .سیاست امنیتی هم زيرر نظرر پادشراه برود» (افراسریابی:1911 ،
«.)493همة ما در يک سیستم به سر میبرريم .مقصرر سیسرتم اسرت کره شرما روزنامره
نگارش بوديد و من نخستوزيرش و اين آقايان وزيرش» (شوکراس.)23-1913:41 ،

به قول اسدا علم ،در واپسین سالهای دهرة  1941ش .زمرانی کره شراه بره اور
قدرت رسید و يکه تاز میدان شد ،عالوه بر ارتش در سه زمینة ديگر هم مداخله می کررد:
سیاست خارجی ،سیاست اقتصادی -اجتمراعی و در حاشریه ،سیاسرت تبلیغرات (علرم،
 11: 1931و .)11
 .3متغیر جامعه
متغیر اجتماعی عبارت است از جنبهها و نمودهرای غیرحکرومتی کره برر سیاسرت
خارجی تأثیر میگذارد .گرايشهای ارزشی ،درجة وحدت ملری ،میرزان توسرعهيرافتگی،
فرهنگ سیاسی ،ايدئولوژی ،تجربة تاريخی ،موقعیرت جغرافیرايی ،نخبگران و گرروههرای
ذینفع و افکار عمومی در زمرة متغیرهای اجتماعی قرار میگیرد (دهقرانی فیروزآبرادی،
 .)11 :1913اين متغیر به تمامی جوانب غیردولتی يک جامعه گفته میشود که در رونرد
اتخاذ تصمیمهای سیاست خارجی دخی است و ارزشها و ايدئولوژیهای حاکم بر يرک
جامعة ملی ،گروههای ذینفوذ و ديگر موارد را نیز در برمیگیرد.
شیوة حکمرانی شاه ،به ويژه بعد از کودتای  21مررداد  1992ش .برا روش اعمرال
قدرت پادشاهان قب از مشروطیت تفاوت چندانی نداشت :همة قردرت در رأس هررم در
دست شاه بود و برای اجرای منويات و تصمیمات از نخبگان سیاسی و نظامی به بهتررين
نحو استفاده میکرد (ازغندی .)931-933 :1933 ،دوران حکومت مطلقة شاه همزمان با
نخستوزيری هويدا آغاز شد .از آن به بعد ،شاه با به دست گررفتن سررشرتة تمرام امرور
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کشور ،مجلس را به ارگانی بیخاصیت و مطیع اوامر خويش تبدي کررد .کسرانی کره در
دوران نخستوزيری هويدا به رياست دو مجلس ايران رسیدند ،همدون عبدا رياضری و
جعفر شريفامامی ،بهجای توجه به خواست ملت ،جرز اطاعرت و بنردگی و سرسرمردگی
نسبت به شاه برای خود وظیفة ديگرری نمریشرناختند و از خرود شخصریت و حی یتری
نداشتند .بقیة مشاغ کلیدی اعم از کشوری و لشکری نیز در اختیار کسرانی قررار مری-
گرفت که خود را ملزم به اطاعت از شاه میدانستند و همواره آمادة کررنش و تعظریم در
مقاب او و اجرای فرمانهايش بودند (صرمیمی .)139 :1913 ،آزادی مطبوعرات از سرال
 1942ش .به بعد با فشار بر آنان افزايش يافت و از ايرن سرال ترا  1911ش .سانسرور و
اختناق پیوسته افزايش میيافرت .سانسرور مطبوعرات در سرال  1919ش( .سرال اعرالم
تأسیس سیستم تکحزبی) تا سال  1911ش( .سال فضای باز سیاسی) بسیار شديد برود
(اختريان .)112-111 :1931 ،ساواک همیشه بهطور مستمر تمام امور دانشگاه را تحرت
نظارت داشت و حتی در بارة اينکه چه دروسی بايد يا نبايد آموخته شود ،نظر میداد .هر
تخلفی از سوی استادان يا دانشجويان را عوام سراواک گرزارش مریدادنرد و عامر آن
تحت تعقیب قرار میگرفت (صمیمی .)111 :1913 ،در واپسین سرالهرای دهرة 1941
ش .و اواي دهه 1911ش .ديگر نه احزاب سیاسی رسمی کشور از شاخصهرای احرزاب
سیاسی فعال در کشورهای دموکراتیک نشانی داشتند و نه رهبران و نه اعضای فعال اين
احرزاب خررود را برره رعايررت چررارچوب و قواعررد بررازی سررالم سیاسرری مقیررد مرریديدنررد
(شاهدی .)114 :1912،مجلس بیش از پیش مطیع و فرمانبردار شده برود و نقشری جرز
مُهر تأيید تصمیمهای شاه و دولتهای منصوب او نداشت .مطبوعات سخت تحت نظارت
بود ،ادارههای تبلیغات دولتی به گزافهگويی مشغول بودند و پلیس مخفی بیش از پریش،
بر فشار و نظارت خود افزوده بود (پارسرونز .)234 :1914 ،شراه در مرکرز دوايرری قررار
داشت که نقطة ارتباط آنها با يکديگر ،فقط شخص شراه برود .دربرار ،خرانوادة سرلطنتی،
استانداران ،نیروهای مسلف ،ساواک و پلیس همه بهطور مستق عم میکردند و بهطرور
جداگانه و مستقیم با شاه تماس داشتند و از شاه فرمان میبردند (همان .)214 :
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 .4متغیر دولتی یا بوروکراتیک
حکومت شاه خاستگاه اجتماعی محدودی میداشت .خاستگاه رژيم پهلروی شرام
ارتش ،کابینه ،ديوانسا ری و نظرام حزبری ،برهعنروان برازيگران عمردة دولتری ،قردرت
چشمگیری داشتند و پیوند آنها با رأس هرم سیاسی محکرم برود (فروران-413 :1919 ،
 .)411او با در دست داشتن تمرکز تقريباً کام قدرت ،مهمترين برازيگر در درون دولرت
بود و توانست نظام اقتدارگرای شخصی متکی به تجهیزات نظامی و امنیتی ايجاد کنرد و
ساير نهادها را نیز تحت ادارة خود در آورد (حاجی يوسفی .)133 :1911 ،به قول ويلیرام
سولیوان 1آخرين سفیر آمريکا در ايران ،نوعی حکومت ترور و وحشت بر ايران حاکم برود
(سولیوان .)31 :1914 ،دولت ايران را در فاصرلة سرالهرای 1941-1913ش .مریتروان
دولتی شخصی -اقتدارگرا قلمداد کرد که در آن ،شاه به عنوان قردرت اصرلی و محروری
کشور ،همة نهادهای ديگر دولت ،وابسته و مطیع او بودند .بهطورکلی در اين دوره ،ثروت
نفتی ،ثبات اقتصادی ،همکاری میران دولرت و طبقره برا  ،سررکوب و حمايرت سیاسری
آمريکا پايههای قدرت شاه را تشکی میداد (بشیريه.)13 :1939 ،
 .5متغیر ناا بی المل
در بررسی رفتار بینالمللی کشورها ،سیاست خارجی را نمیتوان تنها در حوزة جغرافیرايی
و تاريخی آن کشور جست و جو کرد ،بلکه عام کامیابی يا ناکرامی سیاسرت خرارجی کشرورها
به ماهیت نظام بینالمل و نقش و کرارکرد برازيگران اصرلی آن مربروط اسرت .دولرت در رونرد
تصمیمگیری از محریط اطرراف خرود ترأثیر مریپرذيرد و واکرنش بره ايرن نظرام ،در محاسربة
تصمیمگیرندگان منظور میشود .اين نظام در اص همران نظرام منطقرهای و جهرانی اسرت ،برا
قطببندیهای مختلف .جیمز روزنا در تشريف متغیرهای مستق  ،دولتها را از نظر نرو قردرت
به دو دستة قدرتهای بزرگ و کوچک تقسیم میکند و بر اين نظر است که قدرتهرای برزرگ
و قدرتهای کوچک ،از لحا اقتصادی نیز يا دارای اقتصادی پیشرفته يا عقبافتادهاند.
. William H. Sullivan
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سیاست خارجی ايران به سبب خصلت فراطبقاتی و وراقانونی حکومت ،عمیقاً تحت
تأثیر ماهیت و ساختار قدرت نظام بینالمللی قرار داشت .پويش تصمیمگیرری و اجرايری
سیاست خارجی ايران در  11سال آخر سلطنت محمدرضاشاه رونردی را طری کررد کره
تأثیرپذيری آن از نظام بینالمللی و ايا ت متحده آمريکا بهعنوان بازيگر اصلی نسبت بره
ساير عوام بیرونی و درونی روز به روز بیشتر میشرد (ازغنردی .)443 :1933 ،در ايرن
زمان ،حمايت آمريکا نهتنها در مفهوم امنیت بین المللی ،بلکه از حیث قدرت داخلی نیرز
پايه و ستون قدرت شاه را تشکی میداد (بشیريه .)14 :1939 ،ايرا ت متحرده پرس از
افزايش قیمت نفت ،مقادير چشمگیری تجهیرزات نظرامی پیشررفته بررای ايرران ترأمین
میکرد و دو کشور به اجرای مانورهای مشترک نظرامی و ديگرر فعالیرتهرای مشرترک
میپرداختند .در اين دوره ايا ت متحده آمريکا يکی از بزرگترين شرکای تجاری ايرران
بود :مقادير قاب توجهی نفت از ايران میخريد و کا های مصرفی و ديگرر محصرو ت را
به ايران صادر میکرد (گازيوروسکی.)941 :1931 ،
بهموجب سیاست موسوم به "سیاست مستق ملی" ،روابط منطقرهای و برینالمللری
ايران متوازن گرديد کشروری کره نقرش مرؤثری در امنیرت منطقرهای دارد ،ناچرار اسرت
تهديدهای فراروی خود را کاهش دهد و اين امر از طريق ايجراد تعرادل و تروازن برا سراير
بازيگران حاص میشود (متقی و پوستینچی .)41-11 :1931،در پی عادیسازی روابط برا
شوروی در 1942ش .همکاریهرای طررفین در دهرة  1941و  1911ش .افرزايش يافرت.
انگیزة شاه در برقراری روابط خوب با شوروی صرفاً سیاسی بود :حزب توده را بیاثر و دست
چمیهای ياران را دچار سردرگمی میکرد ،جاذبة شوروی را در نظر مردم از بین مریبررد و
خطر خرابکاری عمّال شوروی را بره حرداق مریرسراند (کاتوزيران .)931 :1911 ،خريرد
کارخانه ذوبآهن از شوروی و تأمین سرماية ايرن کرار از راه فرروش گراز بره آن کشرور را
میتوان از جمله مصاديق سیاست مستق ملری دانسرت .نقرش ايرران در سرازمان اوپرک،
آمادگی شاه برای رويارويی با غرب ،پافشاری او برای افزايش قیمت نفت ،برخورد قراطع برا
نیکسون در اين باره ،از ديگر نشانههای مهم استقالل بود (میالنری .)919 :1911،ايرران برا
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چندين کشور خاورمیانه نیز روابط همکاری امنیتی دوجانبه را حفرظ کررد و در دهرههرای
 1941و  1911ش .در دو سازمان غیررسمی امنیت منطقهای شرکت داشت .آمريکا عموم
اين اقدامات را تأيید و ظاهراً شاه را به ورود در آنها تشويق مریکررد (گازيوروسرکی:1931،
 .)212خرور نیروهای انگلستان از خلیج فارس بر اساس سیاست شرق کانال سوئز و مسألة
خأل قدرت در منطقه ،دکترين نیکسون 1مربنی برر اعطای هر چه بیشتر اختیارات امنیتری
به متحدان آمريکا در مناطق ژئوپولتیک جهان ،تحول نقشآفرينی ايران بهعنوان قدرت برتر
در حوزة خلیج فارس با هدف پرکردن خأل قدرت ،افزايش قیمت نفت و توسرعة توانمنردی
نظامی ترهران از جمله عواملی بود که روابرط ايرران برا کشرورهای حروزة خلریج فرارس را
گسترش داد (خزائلی و چمنکار .)93-11 :1911 ،در شرمار ديگرر اقردامات شراه در دهرة
1911ش .بايد به تحکیم و گسترش روابط با آفريقای جنوبی اشاره کرد که اجررای آن هرم
مصادف بود با دوران حضور آفريقای سیاه در صحنة سیاست بینالمل برای مبارزه با رژيرم
آفريقای جنوبی (هويدا .)119 :1911 ،شاه برای نی به آرزوهای خود میکوشید روابرط برا
همسايگان را بهبود بخشد ،بدين منظور از مالکیت ايران بر بحرين صرفنظر کررد در سرال
 1943ش .به عربستان سعودی رفت در سال 1911ش .ايران و مصر تجديد رابطه کردند
مناسبات ايران با پاکستان ،هندوستان و افغانستان به نحو چشمگیری تحکیم يافت حکّام و
امیران عربنشین خلیج فارس به ايران آمدند و در مذاکرات از مواضع ايران بررای افرزايش
بهای نفت صادراتی پشتیبانی کنند ،ولی روابط ايران و عراق همدنان رو به تیرگی میرفت
(نجاتی.)914 :1914 ،
تنشزدایی میان شرق و غرب
بررسی سیاست و روابط خارجی ايران در دورة پهلوی دوم را بايد با توجه به سنخ و
ماهیت تکاثرطلبانه و نفوذی نظام بینالمل سالهای پس از جنرگ دوم جهرانی بررسری
کرد .به سبب جايگاه ايران در عرصة رقابرت میران دو ابرقردرت نظرامی پرس از جنرگ،
. Nixon Doctrine
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کشورهای غربی در محاسبات خود ،بررای ايرران نقرش فعرالی در جهرت مقابلره و مهرار
کمونیسم در جنوب شوروی داده بودند .بنابراين ،همراهی استراتژيک منطقهای و جهانی
آمريکا تنها عام عمده در تبیین سیاست خارجی سالهای  1942-1913ش .شاه است.
دکترين آيزنهاور در  1991ش ،.موجب شد تا صفبنردی جديردی در منطقره میران
موافقان و مخالفان اين دکترين شک گیرد .کودتا در عراق در سال 1993ش ،.شاه را بیش
از پیش ترغیب کرد تا در سال 1991ش ،.با آمريکا موافقتنامة دوجانبة نظامی امضراء کنرد.
اين توافقنامه خود بر تنشهای موجود میان ايرران و شروروی افرزود و عرراق و شروروی را
بیشتر به يکديگر نزديک کرد (موسوی نیرا .)13 :1932،در دهرههرای  1941و  1911ش.
عرصة بینالمللی شاهد رقابت و تقاب فعال دو قدرت جهانی بود و گفتمان نظرامی و نقرش
سال های هستهای ،اصلیترين گفتمان حاکم برر نظرام برینالمللری ،بره ويرژه در منراطق
استراتژيک محسوب میشد (همان .)11 :پس از بحران ناشی از استقرار موشکهای شوروی
در کوبا در  1941ش .يعنی زمان اور جنگ سرد بین آمريکا و شوروی ،رهبران دو کشرور،
کندی 1و خروشدف 2تصمیم گرفتند از آن پس از تجديد وضعیتی که آنها ناچار از انتخراب
میان جنگ يا تسلیم باشند ،خودداری کنند ،زيرا هر دو بهخوبی دريافته بودند که در عصرر
اتم ،جنگ مترادف با خودکشی است .تصمیم مشترک اين دو رهبر ،موجب آرامش يا دوران
تنشزدايی گرديد و آنها را از شک دو رقیب سرسخت برهصرورت دو شرريک يرا حتری دو
دوست در آورد (فونتن.)3 :1913 ،
محمدرضا پهلوی از تنشزدايی چندان خشنود به نظر نمیرسید ،زيررا کره ممکرن
بود اين مرحله به ضرر وی تمام شود و شرق و غرب با تبانی برر سرر حاکمیرت ملری در
ايران به توافق دست يابند ،يا ايران به صحنة فعالیتهای نیروهای مخالف رژيم بره ويرژه
طرفداران شوروی تبدي شود و در نهايت ،قدرت شاه کاهش يابد .عام مهم تأثیرگرذار
در سیاست خارجی ايران ،نظام بینالمل بود ،که در قالب نظرام دوقطبری قابر توضریف
. John F. Kennedy
. Khrushchev
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است .در اين نظام ،شوروی در رأس قطب کمونیسرتی برود و شراه سرخت از آن هرراس
داشت و آمريکا ،در رأس قطب سرمايهداری ) .(Graham, 1980: 62شاه از سرال 1944
ش .به بعد ،در سیاست خارجی تا حدودی به سمت همساية شمالی ايرران نزديرک شرد.
وی بر اساس آنده "سیاست مستق ملی" مینامید ،چند توافقنامة بازرگرانی و فرهنگری
با اتحاد شوروی امضاء کرد ،ضمن آنکه به روسها قول داد به هیچ کشور خرارجی اجرازة
تأسیس پايگاه نظامی در ايران ندهد (ازغندی .)41-43 :1933 ،البته به سربب نیازهرای
نظامی و مالی رژيم شاه ،وابستگی به قدرتهای غربی و برهويرژه آمريکرا بیشرتر گرديرد
(کاتوزيان )911 :1911 ،و محمدرضا شاه در اين خصوص نظر داشت:
«ايران از لحا ايدئولوژيک به اردوگاه قدرتهای دموکرات غربری وابسرته اسرت .سیاسرت
خارجی ما تنها به يک کشور و آنهم ايران خدمت میکند و به همین نحو روشن بود که منرافع
ما ايجاب می کند که همسايگان بالفصلمان نیز در آرامش به سر برند .و اين امر در تحلی نهايی
به آن معنرا برود کره ترا سررحد امکاناتشران بايرد در خرسرندی و خوشربختی بره سرر برنرد»
(پهلوی.)231 :1931،

محمدرضا هدف سیاست خارجی ايران را در اين زمان اينگونه بیان کرد:
«هدف اساسی سیاست خارجی من ،داشتن روابط حسن همجواری با کشورهايی برود کره
در اطراف ما واقع بودند .در وهلة اول ،علت موفقیت من مانند هر سرباز دورانديش ،آن بود که از
جنگ وحشت داشتم .ديگر آنکه ،در اوضا و احوالی که همیشه هم عاری از رنج و تعصب نبرود،
مراقبت می کردم همسايگانمان با همان احترامی که برای آنها قائ بروديم برا مرا رفترار کننرد»
(همان.)211 :

وی همدنین در خصوص روابط با کشورهای همسايه در کتاب "پاسرخ بره تراريخ"
نوشته است:
«در روابطمان با ترکیه هرگز مشکلی نداشتهايرم .از لحرا ايرران ،خوشربختی و عظمرت
ترکیه از اهمیت اساسی برخوردار بوده است . ...خوشبختی و شادکامی ملت عراق بررای امنیرت
ايران واجد اهمیت است .پیروی از همین اص (حسن نیت) مرا را برر آن داشرت در زمرانی کره
افغانستان با مشکالت اقتصادی روبهرو شده بود به او ياری دهیم  ...روابط ما با همسرايگانمان در

 / 661فصلنامه تاریخ روابط خارجی ،س  ،67ش  ،07بهار 6931

ساح مقاب خلیج فارس همدون با کويت ،امارات متحرده عربری و مهرمترر از همره عربسرتان
سعودی دوستانه بود ...بر اثر استمداد اضطراری سلطاننشین عمان بود کره در سرال 1912ش/.
1339م .برره آن دولررت کمررک نظررامی مرریدادم چررون ظفرراری هررا برره کمررک يمررن جنرروبی و
کمونیستها و چین سلطان عمان را تهديد میکردند» (همان.)231-239 :

نگاه خاص شاه به وضعیت بینالمللری ،حکومرت او را بره سرمت حضرور جردی در
پیمانهای نظامی و همزمان تقويت توان دفاعی کشور سوق مریداد .عضرويت در پیمران
بغداد و سنتو و امضای توافقنامة دوجانبة نظامی برا آمريکرا و تقويرت همرهجانبره تروان
دفاعی کشور در اين زمینه قابر ارزيرابی اسرت .شراه کره ناکارآمردی پیمران بغرداد در
جلوگیری از ظهور دولت چپگرا در عراق را ديده بود ،درگیری لفظی و خطر تعرارض برا
شوروی را برای خود خريد و با آمريکا توافقنامة دوجانبة نظامی امضاء کرد تا برای بقرای
کشور ضمانتی محکم تر از پیمانهای چندجانبه دسرت و پرا کنرد (موسروی نیرا:1932،
 .)113روابط استراتژيک با غرب و رژيم صهیونیستی ،پیوستن به پیمران بغرداد در سرال
1311م ،.انعقاد قرارداد کنسرسیوم نفت در سال 1999ش ،.پیوستن رسرمی بره پیمران
سنتو و غیررسمی به پیمان ناتو ،اعمرال سیاسرت بازدارنردگی اقتصرادی و نظرامی علیره
اتحاد شوروی با همکاری غرب ،ايفای نقش هژمون منطقه و مقابله با کشورهای راديکرال
عربی ،به سیاست خارجی ايران ماهیتی کامالً وابسته ،طرفدار غرب و حامی حفرظ وضرع
موجود داد (تاجیک .)93 :1919 ،منازعات جنگ سرد ابرقدرتهرا و طرفرداری از بلروک
غرب ،در دو زمینه نمود بیشتری يافت :يکی شررکت در پیمرانهرای منطقرهای و ديگرر
تجهیز به سال های پیشرفته و مدرن که تحتالشعا مسابقة تسلیحاتی ابرقدرتها قررار
داشت .از نخستین آثار اين تنشزدايی ،بهبود روابط ايرران و شروروی برا حفرظ تقويرت
مناسبات ايران با جهان غرب بود (مهدوی .)231 :1931،بر اثر سیاست تنشزدايی برین
ابرقدرت ها ،روابط ايران و شوروی بسیار حسنه شد و تنشزدايی و کاهش شردت جنرگ
سرد بین ابرقدرتها موجب شد تا نیمة مخفی حکومت شراه يعنری سررکوب و اسرتبداد
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داخلی و نقض حقوق بشر که تحتالشعا جنگ سرد واقع شده بود ،بیش از گذشرته در
برابر جهانیان و حتی برخی از محاف داخلی آمريکا آشکار شود.
دکترین نیکسون
خرور انگلستان از منطقه و کنار رفتن چتر امنیتری از سرر شریوخ عررب ،نیراز بره
قدرتی جايگزين در اين منطقة مهم را امرری اجتنرابناپرذير کررده برود .هرر دو بلروک
خواستار نفوذ در منطقه بهمنظور تحقق منافع جهانگستر خود بودند .آمريکرا بره سربب
درگیری در ويتنام ،خود ماي نبود در منطقه حضور داشته باشد .سیاست خارجی ايرران
در دهة  1911ش .را بايد تا اندازة چشمگیری تحتتأثیر دکترين نیکسون دانست.
ريدارد نیکسون دکترين دفا منطقهای خود را در سال 1941ش .و در جزيررة گروام
ارائه داد .در اين زمان سیاست خارجی و امنیتی آمريکا پاسخی به بحررانهرای امنیتری آن
کشور قلمداد میشد :جنرگ ويتنرام ،اعتراضرات اجتمراعی در داخر آمريکرا و همدنرین
انتقادات گسترده نسربت بره مرداخالت امنیتری .پیرروزی نیکسرون در انتخابرات رياسرت
جمهوری 1313م .فضای سیاسی مناسبی برای مانورهرای جراهطلبانرة شراه فرراهم آورد و
آزادی عم او را در انتخاب و خريد انوا جنگافزارهرای آمريکرايی همروار کررد .نیکسرون
ضمن ستايش شاه ،ايران را کشوری "دوست" میدانست و متحدی کره برا ايرا ت متحرده
آمريکا منافع مشترک دارد (نجاتی .)124 :1914 ،دکتررين نیکسرون مبنری برر واگرذاری
امنیت مناطق به بازيگران قدرتمند هر منطقه ،روشنگر سیاسرت جهرانی آمريکرا در خلریج
فارس بود .زمینههای تبدي ايران به قدرت بیرقیب منطقرهای در خلریج فرارس برا يراری
بريتانیا و آمريکا فراهم شد (ازغندی .)41-43 :1933 ،در اجررای دکتررين نیکسرون ،شراه
سیاست خارجی و اسرتراتژی کلری خرود را برا سیاسرتهرای آمريکرا (و در مروارد خراص
انگلسررتان) تطبیررق داد و در عرروض از حمايررت سیاسرری آمريکررا و آزادی عم ر در خريررد
سال های آمريکايی برخوردار شد (پارسونز .)911 :1914 ،در واقع ،دکترين نیکسون بررای
رژيمهای وابسته به آمريکا از قبی کرة جنروبی ،ويتنرام جنروبی ،فیلیمرین و ايرران نروعی
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تشويق بود تا بیشتر مسلف شوند .نیکسون و مشاور امنیت ملی او ،هنری کیسینجر ،1فروش
اسلحه را دنبالة ديملماسی میدانستند و در اين راه از توس به هرر کراری ابرايی نداشرتند.
همزمان با اعالم دکترين نیکسون ،شاه برای تطبیق سیاست خرود در خلریج فرارس برا آن

اظهار داشت« :شوروی ديگر خطر اصلی و تهديد فوری برای کشورهای خاورمیانه به شرمار
نمیرود ،بلکه خطر فوری نیروهای راديکال و حکومتهای افراطی منطقه هستند که ايرران
با تقويت نیروهای نظامی خود بايد از پس آن برآيد» .هر چه زمران خررور انگلیسریهرا از
خلیج فارس نزديکتر میشد ،فعالیتهای شاه نیز افزايش میيافت .انعقاد عهدنامة دوسرتی
میان شوروی و عراق و جنگ شورشیان ظفار -که از جانب شوروی حمايت میشدند -علیه
سلطان عمان ،د ي ديگری برای شتاب در هر چه مسلفتر شدن شاه بود (مهدوی:1931 ،
 .)411-412از نظر نیکسون و کیسینجر ،منافع ايران و آمريکا وجوه مشترک بسیار داشت.

کیسینجر در اين باره گفت« :خطمشری آمريکرا و سیاسرت ايرران در برارة تمرامی مسرائ
بینالمللی عمده ،با هم موازی بوده و بنابراين متقابالً تقويتکننده هم برودهانرد .از ديردگاه

کیسینجر  ،شاه از نادرترين رهبران و يک همپیمان بدون قید و شرط برود کره درک وی از
موقعیت جهان ،فقط موجب وسعت درک ما مریگرردد»(بیر  .)923 :1931 ،نیکسرون در
سال 1911ش ،.به شاه وعده داد که میتواند هر نو تجهیزات نظامی متعارفی که بخواهرد
از آمريکا بخرد .با رشد سرسامآور درآمدهای نفتی در سال پس از آن ،شاه توانسرت مقرادير
قاب توجهی جنگافزار خريداری کند .شاه رؤيای تبدي يکی از پنج قدرت نظامی متعرارف
جهان را در سر میپروراند و واشنگتن نیز با سمردن وظیفة ژاندارمی به رژيم او تا حردودی
آتش سوداهای وی را تیزتز میکرد (رمضانی .)11 :1911 ،میزان فروش تسلیحات از آمريکا
به ايران بین سالهای 1911-1913ش .در تاريخ سیاسی بینالمل هرگرز سرابقه نداشرت.
ارزش معامالت نظامی ايران و آمريکا بین سالهای 1911-1911ش .بالغ بر  11/2میلیرارد
د ر بود .بودجة دفاعی ايران که در سال 1911ش .معادل  1/4میلیرارد د ر برود ،در سرال
 1911ش .به  3/4میلیارد د ر افزايش يافت ،يعنی  111درصد افزايش .تشکیالت نظامی و
. Henry Kissinger
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امنیتی در ايران تا سال  1911ش .بیش از  41درصد بودجة ايران را جذب میکررد (بیر ،
 ،)921 :1931ضمن آنکه تنها در سال  1913ش .حدود  11درصد از ک هزينة کشور بره
امررور تسررلیحاتی ،ذوبآهررن ،نیروگرراه اتمرری و صررنايع پتروشرریمی اختصرراص يافترره بررود
(هويدا .)31 :1911،افزايش قیمت و درآمد نفت دست بره دسرت دکتررين نیکسرون داد و
شرايطی فراهم آورد که شاه توانست ارتش ايران را در سطحی بیسابقه تقويرت و نوسرازی
کند (میالنی.)911 :1911،
نتیجة سفر نیکسون به ايران باز گذاشتن دست شاه در خريد هر گونره جنرگافرزار
غیرهستهای بود .خريد اسلحه تنها به ايا ت متحده آمريکا محردود نمریشرد :در فاصرلة
سالهای 1912-1911ش .از کشرورهای انگلریس ،اسررائی  ،فرانسره ،سروئیس ،آلمران،
ايتالیا و چکسلواکی بیش از  11میلیارد د ر اسلحه خريداری شد .محمدرضا شراه خريرد
تسلیحات نظامی پیشرفته را چنین توجیه میکرد:
«ماخواهان خلع سال عمومی هستیم ولی تا هنگامیکره ايرن اقردام نشرده ،برهمقتضرای
واقعبینی و بر اساس وظیفه خود در دفا از مرز و بوم خرويش در ترأمین نیرروی دفراعی
زم کمترين قصوری نخواهیم داشت .در زمینة تجهیزات خواهیم کوشید تا سرحد امکان
خودکفا باشیم و در کنار آن برر برا برردن سرطف دانرش و آمروزش و تخصرص خرواهیم
کوشید» (پهلوی.)233 :1911 ،

افزایش درآمدهای نفتی
شاه در بهمن  1911ش .قصد خود مبنی بر پايان بخشیدن به قررارداد کنسرسریوم
را اعالم کرد .مذاکرات با شرکتهای نفتی بره موافقتنامرة تراريخی "سرن مروريتس" در
سال  1911ش .منجر شد .امضای ايرن قررارداد در خررداد  1912ش .کره تهرران آن را
"حاکمیت مطلق خود بر صنايع نفت در حوزه عملیات کنسرسیوم"جلروه داد ،در مررداد
 1912ش .به تصويب مجلسین رسید .اوپک در سال 1941ش .شرک گرفتره برود و در
سال 1912ش .فروش نفت به حامیان اروپايی و آمريکايی اسرائی را تحريم کرد .در اين

 / 697فصلنامه تاریخ روابط خارجی ،س  ،67ش  ،07بهار 6931

زمان بهای نفت افزايش يافت ،ولی شاه به اين تحريم نمیوست و حتی کوشرید ترا بهرای
نفت بیشتر افزايش يابد ،زيرا فورد 1رئیسجمهور وقت آمريکا نسبت بره افرزايش قیمرت
نفت هشدار داد ،ولی بهای نفت دوباره در سرال 1911ش .رو بره فزونری نهراد .افرزايش
درآمدهای نفتی شاه  ،موجب رشد اقتصادی و با رفتن شراخصهرای زنردگی در ايرران
شد و به همان میزان روابط شاه و آمريکا گسترش يافت .در سرالهرای 1912-1919ش
آمريکايیها تنها  12میلیارد د ر قرارداد مالی با ايران امضاء کردنرد .در سرال 1914ش.
دو کشور قراردادی امضاء کردند که ايران را متعهد میکرد تا سقف  11میلیارد د ر کرا
و خدمات از ايا ت متحده در مدت پنج سال خريداری کند .مهمترين تأثیر عمدة شروک
نفتی ،تبدي شاه به قدرت منطقهای برود :وی بره ژانردارم خلریج فرارس تبردي شرد و
رهبری سیاسی منطقه را به عهده گرفت و بیشتر کشورهای خلیج فارس که حامی غررب
بودند ،روابط خوبی با شاه برقرار کردند (میالنی.)113 :1919 ،
ايران در دهة  11ش .بهعنوان نقطرة محروری کشرورهای صرادرکنندة نفرت بررای
افزايش قیمت نفت محسوب میشد .نقش شاه در تقاضرای اوپرک بررای افرزايش قیمرت
نفت تنها عام عمدة اختالف بین آمريکا و ايران بود .شاه پیوسته از اين مسأله بهعنروان
اهرم فشار استفاده مریکررد (بیر  .)921 :1931،در دسرامبر  1339م .بعرد از اجرالس
فوقالعادة سازمان اوپک در تهران ،قیمت نفت به ابتکار شاه افزايش چشرمگیری يافرت و
به دنبال آن ،به سبب مبالغ هنگفت حاص از فروش نفت بود که شاه توانست ادعا کنرد،
ايران را تا  21سال آينده به سطف پنج قدرت اول جهانی خواهد رساند .گرچه طی سرال
بعد ،درآمد فروش نفت کشور از سالی  1میلیارد د ر به سرالی 21میلیرارد د ر رسرید و
ايران به يکی از کشورهای ثروتمند جهان تبدي شد ،ولی بالغ بر نصرف جمعیرت کشرور
بیسواد بودند و ايران کماکان در فهرست کشورهای عقبافتاده جرای داشرت (صرمیمی،
 .)141 :1913محمدرضا پهلوی در بارة نقش ايرران در سرازمان کشرورهای صرادرکننده
نفت (اوپک) و افزايش قیمت نفت در کتاب به سوی تمدن بزرگ نوشته است:
. Ford
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«بر اساس سیاست مستق ملی ،کشور ما نقش فعا نهای را در سازمانها و اتحاديرههرای
بینالمللی چون اوپک ايفا میکند ،اين نقش همواره نقشی واقعبینانه و حسابشرده و دور
از افراط و تفريط بوده است و در آن پیوسته منافع ملی و منافع کشرورهای هرمپیمران برا
رعايت منطقی مصالف جهانی در نظر گرفته شرده اسرت (پهلروی .)241 :1911 ،افرزايش
قیمت نفت کوششی منطقی و مشرو بود که اسرتفاده نفرت ارزان بررای توسرعه شرتابان
اقتصادی کشورهای غربی گرفته شود و در عینحال تالشی است در راستای دسرتیابی بره
منابع تازه انرژی و جلوگیری از اسراف بریرويره و غیرمعقرول کنرونی در مصررف نفرت و
افزايش کا های غربی صادراتی» (همان.)221 :

سیاست کلی شاه اين بود که ايران بهتدريج از صورت صادرکنندة مرواد خرام نفتری
به تولیدکننده و صادرکنندة مواد تصفیهشده و محصو ت پتروشیمی تبردي شرود .شراه
شخصاً به احداث صنايع پتروشیمی در ايرران سرخت عالقرهمنرد برود (سرولیوان:1914،
 .)114او شخصراً نقررش فعرالی در منازعررات منطقرهای و همدنررین سرازمان کشررورهای
تولیدکنندة نفت (اوپک) داشت (احتشامی .)13 :1913 ،مهرمتررين ترأثیر عمردة شروک
نفتی ،تبدي شاه به قدرتی منطقهای بود و او در پیشبرد اهداف اوپک سهمی انکارناپرذير
داشت .مجمو اين شرايط ،اختیارات شاه را گسترش داد ،از جمله انحالل احزاب پیشین
در سال  1919ش .و ايجاد حزب رستاخیز (علم .)31 :1931،شاه کوشید با حفظ روابرط
خوب با شوروی ،کار جدّی در درون اوپک برای افرزايش قیمرت هرای نفرت ،فعالیرت در
جنبش عدم تعهد و ديگر مجامع بیطرف و انتقادهای مکررر از آمريکرا و غررب ،برا ايرن
برداشت که او آلت دسرت اممريالیسرم آمريکاسرت ،مقابلره کنرد (گازيوروسرکی:1931 ،
 .)941ويلیام سولیوان 1آخرين سفیر آمريکا در ايران در بارة کوشش شاه بررای افرزايش

قیمت نفت نوشته است« :در بسیاری از مباح اتی که با شاه داشتم ،او برا عالقرة خاصری
مسائ مربوط به نفت و انرژی را دنبال میکرد و گاهی در جزئیات فنی ايرن مروارد هرم
وارد می شد .او معتقد بود کشورهای نفتی طی سالیان متمادی با خريد نفت ارزان حقوق
. William Sullivan
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کشورهای تولیدکننده نفت را تضییع کرردهانرد ،او قیمرتهرای فعلری نفرت را ناعاد نره
میدانست» (سولیوان .)111 :1914 ،به نظر آنتونی پارسرونز 1سرفیر سرابق انگلریس در

ايران« :در دسامبر  ،)1912( 1339شاه يکی از کارگردانان اصلی افزايش بیسابقه بهرای
نفت بود ،ولی بعد از آنکه به کشورهای غربی کره بریش از همره از افرزايش بهرای نفرت
متضرر شده بودند نزديکتر شد ،در کنترل افزايش بهای نفت بره کمرک آنهرا شرتافت»
(پارسونز .)211 :1914 ،افزايش نفت در حقیقت از سوی آمريکا طراحی شرده برود ترا از
اين طريق هم پول کافی برای خريد اسلحه در اختیار کشورهای نفتخیرز قررار گیررد و
هم برای عملیات اکتشاف و استخرار نفت در داخ آمريکا جاذبة کافی بره وجرود آيرد و
هم سود فراوانی از ناحیة شرکتهای نفتری بره آمريکرا سررازير شرود ترا بتوانرد اقتصراد
بحرانزدة خود را بهبود بخشد .آمريکا ضمن معرفی اوپک بهعنوان مقصر اصرلی ،خرود را
پشت سر اين سازمان پنهان میکرد .البته شاه و نیکسون با بندوبسرتهرای پشرت پررده
ترتیب معاملة کالن اسلحه در ازای نفت را دادند که هر دو به ضرر ملت ايران از آن سود
میبردند (مهدوی.)211-211 :1911 ،
قدرت منطقهای
بر اساس شاخصهای دکترين نیکسون ،زمینة تبدي ايران به قدرت منطقهای فرراهم
شد .در اين زمان ،آمريکايیها تعهد کردند که نیازهای دفاعی ايران را برای حراست از خلیج
فارس تأمین کنند .ايران در دهة 1331م .کوشید تا قدرتی منطقهای باشد و در حروزهای از
جغرافیای امنیتی و اقتصادی جهان ،نقش پلیس منطقرهای را عهردهدار شرد کره نیروهرای
انگلیسی در حال خرور از آن بودند .در اين زمان ايران میبايد خأل قدرت را در منطقهای با
بیشترين میزان ذخاير نفت تأمین میکرد .هويدا در ديدار با جانسون به دو نکتة مهم اشاره
کرد و هر دو بعدها به ارکان سیاست خارجی ايران بردل شرد .در زمینرة خررور تردريجی
نیروهای انگلیس از خلیج فارس ،که قرار بود تا سال 1911ش .به اتمرام برسرد ،هويردا برا
. Anthony Parsons
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قاطعیت گفت« :امنیت خلیج فارس را بايد به عهدة مردم منطقره گذاشرت و هریچ نیرروی
ديگری حق دخالت در اين زمینه ندارد» (میالنی .)911 :1911 ،پس از صعود قیمت نفت و
عزيمت نیروهای نظامی بريتانیا از خلیج فارس ،شاه ايران هر چه بیشتر گرفتار درگیریهای
منطقهای از قبی ماجراهای ظفار و شاخ آفريقا شرد (گازيوروسرکی .)941 :1931،در ايرن
زمان مهمترين هدف منطقهای ايران نی به قدرت مؤثر برای تأثیرگرذاری برر بحررانهرای
حوزة خلیج فارس بود .ايران از اواسط دهة 1911ش .توانست حوزة نفوذ خرود را گسرترش
دهد .مداخالت نظامی در عمان را میتوان نشانهای از تحرک امنیتی و همدنرین گسرترش
نقش دفاعی و استراتژيک ايران دانست .تحقق نقش ملی قردرت منطقرهای ايرران در دهرة
1911ش .بدون مشارکت و همکاری با آمريکا حاص نمریشرد .عرالوه برر آن ،رژيرم شراه
توانست روابط خود را با اتحاد جماهیر شوروی متعادل کند .بهموجب بهکارگیری الگوهرای
جديد در سیاست خارجی ،روابط منطقهای و بینالمللی ايرران متروازن گرديرد و سیاسرت
منطقهای ايران در چارچوب سازمان پیمان منطقهای( 1سنتو) سازماندهی شرد .در ايرن پیمران،
روابط ايران با کشورهای منطقه بر اسراس ،تروازن ،تعرادل و حفرظ وضرع موجرود ادامره يافرت.
مشارکت ايران با کشورهای عضو پیمان همکاریهای منطقهای موسوم بره آر .سری .دی .نقرش
سیاسی ايران را ارتقاء داد .از سوی ديگر ،افزايش درآمدهای نفتی ايران زمینرههرای زم را
برای ادارة بیشتر سیاست ،اقتصاد و امنیت منطقهای پديد آورد (متقی و پوستینچری:1931،
 .)14-11بهموجب چنین سیاستی ،رژيم شاه میتوانست از کشورهای میانرهروی عررب در
برخورد با متحدان شوروی حمايت کند .دولت ايران بعد از اعطای نقش ژاندارمی ،به تقويت
ارتش و خريد اسلحه پرداخت (مهدوی )914 :1931 ،و اين خرود مترأثر از عالقره و نقرش
مهم شاه در اتخاذ تصمیمات نظامی بود .به قول امیر اسدا علم وزير دربار پهلوی ،تعیرین
نو و شمار جنگافزار با خود شاه بود و در اين زمینه با فرماندهان نیز مشرورت نمریکررد
(علم .)33 :1931 ،در سال 1914ش .نیز برای ح مخاصمات ايران و عراق ،قررارداد صرلف
بین ايران و عراق به امضاء رسید .برای نی به اين امر ،رژيرم شراه از چاشرنی زور اسرتفاده
. Central Treaty Organization
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کرد .در روند ياد شده که حاکی از سیاسرت خرارجی شراه در منطقره برود ،وی پیونردهای
سیاسی ،اقتصادی و نظامی ايران را با دولتهای غیرعرب خاورمیانه و همدنین قدرتهرای
فرامنطقهای پرنفوذ افزايش داد (احتشامی.)11 :1913،
نتیجه
در چارچوب پیش نظرية روزنا و سیاست خارجی دورة هويدا میتوان گفرت :روزنرا
به عوام بسیار متعددی نظر داشت که هر يک میتوانند در شک گیری سیاست خارجی
مررؤثر باشررند .متغیرهررای دخی ر فراوانررری شناسررايی و رابط رة آنهررا بررا تصررمیمهررا و
سیاستگذاری خرارجی در نظر گرفته شده است عوام محیطی بیرونی ،چرون سراختار
قدرت در نظرام بینالمل  ،سرطف نهادينگی منطقه ،رابطه با کشورهای همسايه ،وجود يا
فقدان نهادهای حر تعرارض در سطف منطقهای .در سطف داخ نیز عواملی چرون نرو
رژيررم سیاسی ،سراختار قررردرت داخلررری ،سرازوکارهای تصرمیمگیرری در نهادهرای
مختلف داخلی ،رابطه میان نهادهای تصمیمگیری ،فرهنرگ سیاسری ،فرهنرگ عمرومی،
گروههای فشار ،رسانهها و افکرار عمرومی از جملره عوام تأثیرگذار هستند .بهعرالوه ،در
اينجا به عوامر ادراکی ،ارزشها و باورهرا و اعتقادات نخبگان تصمیمگیرنده نیرز توجره
مرریشررود .در آثررار تحقیقرری مختلررف ،از روشهررای علمرری همدررون عملیرراتیسررازی و
شراخصبنردی و تکنیکهای کمّی و آماری بررای احرراز درجرة همبسرتگی میران ايرن
عوام استفاده و کوشش شده است که با بررسی برخی از متغیرها بتوان رابطرههرا را بره
شکلی معنادار احراز کرد.

سیاست خارجی ايران میان سال های 1942-1911ش .در عرصة بین المللی مترأثر
از روابط غرب و شرق ،افزايش قیمت نفت ،اجرای دکترين نیکسرون ،هزينرههرای برا ی
نظامی و در عین حال ژاندارمی منطقة خلیج فارس برود .محمدرضرا پهلروی شخصراً برر
سیاست خارجی و دستگاه ديملماسری نظرارت مریکررد و سیاسرت خرارجی برر اسراس
اولويتهای شخصی و نه منافع جامعه تنظیم و اجراء میشد .میتوان گفت کره سیاسرت
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خارجی ايران در اين زمان بازتاب اولويتهرای شراه و نره منرافع جامعره برود .در عرصرة
داخلی نیز ،حکومت شاه يک دولت اقتدارگرای شخصی برا سانسرور ،اختنراق و سررکوب
همراه با اقتصاد نفتی و رانتی برود .در ايرن دوره ،شرخص پهلروی دوم و برداشرت وی از
تحو ت و نظام بینالمل بهعنروان مهرمتررين مؤلفرههرای تأثیرگرذار در تصرمیمگیرری
سیاست خارجی ايران نقش داشت .محمدرضا در جايگاه حاکم ايران ،عالیترين مقام قوة
مجريه بهشمار میآمد و طبق اص  23قانون اساسی مشروطیت ،شاه مستقالً حق انشای
قانون داشت و در صورت لزوم میتوانست يحهای به مجلرس تقرديم کنرد .وی از حرق
انحالل مجلسین برخوردار بود و عالوه بر برخورداری از حرق تعیرین رؤسرای عرالیرتبره
نهادهای مهم ،فرماندة ک قوا نیز بود و بنابراين حق اعالم جنگ و صرلف از ديگرر وجروه
قدرت فوقالعادة وی به شمار میرفت.
از د ي ديگر در برجستگی متغیر شخصریت و فررد در تردوين و اجررای سیاسرت
خارجی ايران در دورة پهلوی دوم ،بايد به ضعف نهادهای تصمیمگیرنده سیاست خارجی
و همدنین نقش بارز سلطنت در پويش سیاستگذاری خارجی اشاره کررد .از آنجرا کره
حکومت شاه از تضادی درونی رنج میبرد ،سیاست خارجی نیز در تقاب با خواست ملری
قرار داشت و اين ضعف ساختاری ،موجب اتخاذ سیاست خارجی شخص محور و متأثر از
شرايط و تحو ت نظام بینالمل میگرديد .در گفتمان جديد ،تحت تأثیر عوام مختلفی
از جمله دکترين نیکسون ،افزايش قیمت نفت ،تنشزدايری برین شررق و غررب ،اعطرای
نقش ژاندارمی در منطقة خلیج فارس موجب شد تا وابستگی به نظام بینالملر افرزايش
يابد .چنانکه در جدول شمارة ( )2نشان داده میشود ،نرو قردرت در ايرن دوره ،قردرت
کوچک با اقتصاد در حال توسعه و از نظر سیاسی بسته و از نظر فرهنگری رسروخ ناپرذير
بوده است .عمدهترين تصمیمها در اين دوران ،متأثر از متغیر فرد و نظام بینالملر برود.
چنانکه در جدول نشان داده میشود ،متغیر نقش همرواره در رديرف سروم و متغیرهرای
حکومت و جامعه نیز در مراتب پايینتری قرار دارند.
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