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 چکیده 

صهرر    هها  ااخیهی و خهارجی اسهت که  به        رفتار سیاست خارجی، واکنشی به  حره    

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

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

ها  سیاست خارجی ای اؤ، از ح.ل پیش نظ یة جیمز روزنا، ب  سبت ترج  همزحاؤ ب   تصمیم

گیه     ااخیی ح ر  ار تصمیم ش.ه است تا هم ساختارها  او سطح خ ا و کالؤ به ه گ فت  

ها ب رسی و حشخص شهرا  بنهاب  ایهن     گی   المی  ب  رون. تصمیم و هم تأری  حتهی  نظام بین

وزی   احی عباس هریه.ا، حیهاؤ    سیاست خارجی ای اؤ ار اورة نخستها ار  تصمیمپژوهش، 

می  براه و حتهی  ال حتهی  ف ا و حتهی  نظام بین ش  بیشت ین تأری  از آؤ6535ِ -6531ها   سال 

 ان.   اولتی یا برروک اتیک، حتهی  نقش و حتهی  اجتماعی کمت ین تأری  را ااشت 

 

 واژگان کلیدی:

 خارجی،  هری.ا ای اؤ، سیاست
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 مقدمه

ة شرد  یزير ر طرر  اعمال از پیش  رشته کييا  راهبرداز  عبارت است 1سیاست خارجی

به اهدافی معین، در چارچوب منافع ملی دستیابی  ،آنمقصود  وگیرندگان حکومتی  تصمیم

شرام  تعیرین و اجررای     ،گفت که سیاسرت خرارجی   توان میالمللی است. و در محیط بین

انجرام  المللری  برین  ةصرحن  درهرا   از سوی دولرت اهداف و منافع ملی است که  ای از سلسله

کرنش  در قبرال   آنتواند ابتکار عم  يک دولت و يرا واکرنش   . سیاست خارجی میشود می

کره يرک دولرت     جهتری را  ،در تعريفری ديگرر   (.191: 1911:مقتردر،  ) باشد ها دولتديگر 

 ةنگرش دولت نسبت به جامعر  ةو نیز شیو دهد میاز خود تحرک نشان  آنو در  نديگز یبرم

: 2جک سی پالنرو  به نظر (.141: 1931خوشوقت، ) گويند سیاست خارجی می را المللیبین

 ةشرد  یزير ر طرر  اعمال از پیش  رشته کيز يک استراتژی يا سیاست خارجی عبارت است ا

دستیابی به اهرداف معرین در چرارچوب منرافع ملری و در       آنگیرندگان که مقصود  تصمیم

هرای   سیاسرت خرارجی عبرارت اسرت از اقردام      ،به تعبیرری ديگرر  المللی است. محیط بین

درازمردت و   اهرداف  دسرتیابی بره   منظور بهگیرندگان کشور  مرزی که از سوی تصمیم برون

 ای مجموعهسیاست خارجی  ،یکل طور به(. 11: 1911)رينولدز، پذيرد مدت صورت میکوتاه

که يک حکومت در مقابر  سراير واحردهای     ستو ابزارها ها روش ،ها گیری جهتاز اهداف، 

 در. سیاسرت خرارجی   کنرد  مری دستیابی به منافع ملی دنبرال   منظور بهی الملل بینسیاسی 

، ضرمن  نهد تأثیر میی الملل بینبر ک  نظام  سرانجامرفتار و کردار ساير کشورها و بر  تينها

  (.1: 1933)ازغندی،  پذيرد می تأثیراز محیط خارجی  متقابالًاينکه 

ت سسیا گیری تصمیمدر متغیر  : کداماست پرسشبه اين  اين پژوهش در پی پاسخ

 شودمی کوشش ؟مؤثر بود ش.1949-1911هويدا  وزيری نخستخارجی ايران در دوران 

                                                           
1. Foreign Policy 
2. Jack C Plano 
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 نظريرة استمداد از مردل پریش   موجود و  منابع از استفاده با و تحلیلی ر  توصیفیبا روش 

ن تصمیمات سیاست خرارجی ايررا  »: در اتخاذ شود  داده پرسش پاسخبه اين جیمز روزنا 

و  الملر   برین متغیر فرد، متغیرر نظرام    ، بیشترين تأثیر از آنهويدا وزيری نخست در دورة

را  ترأثیر و متغیر دولتری يرا بوروکراتیرک و متغیرر اجتمراعی کمتررين        بودهمتغیر نقش 

خرد، کالن و رهیافرت   های رهیافتبه مباحث تئوريک  ی اين پژوهشدر ابتدا .«اند داشته

سیاسرت   ،در ادامره  شرود.  پرداختره مری   سیاست خرارجی جیمز روزنا در  نظريةاتصال و 

 ،در بخش پايانی نیز بررسی خواهد شد.خاذ اين سیاست مستق  ملی و اهداف ايران از ات

سیاسرت نفتری    و غرب و شرق، دکتررين نیکسرون   میان زدايی تنشمباحث مربوط به به 

 درتحلیلری صرورت گرفتره و     -استفاده از روش توصریفی پژوهش با  اين .پردازيم میشاه 

مقامرات   خراطرات  و یداخلر نويسندگان خارجی و  آثار ،منابع اولیهاز گردآوری اطالعات 

 است.  شده  استفاده ايرانی

 

 تحقیق ةپیشین

سیاسرت خرارجی ايرران در قبرال     "در مقاله ای با عنروان   منصوری مقدمو  عطايی

 -1992هررای  پیوسررتگی جیمررز روزنررا در سررال ةاز منظررر نظريررآمريکررا ايررا ت متحررد 

اند.  هپرداخت ش.1992-1913های  سیاست خارجی ايران طی سالبه بررسی  ".ش1913

 برابرر ايرن دوره در   در برر سیاسرت خرارجی ايرران     ؤثرمعوام   ندمعتقد گاننويسند اين

 از ايرران  دولرت  هدف .ت، پادشاه و ساختار نظام بین المل  بوده اسايا ت متحده آمريکا

فزاينردة   دخالرت  برا  مقابلره  و موازنره  ايجراد  بررای  آمريکا، متحد ايا ت با اتحاد و ائتالف

 عرصرة  پرا بره   هدفی چنین با ابتدا، در نیز همتحد ايا ت دولت و بود شوروی و انگلستان

 بره  ،راهبرردی ايرران   اهمیت افزايش و سرد جنگ تشديد با مرور به و نهاد ايران سیاسی

 .شد تبدي  ايران سیاسی صحنة در برتر نیروی

 سرال  ازآمريکرا   و ايران روابط بررسی"جوادی ارجمند و آخوندی در مقاله ای با عنوان 

نقرش،   به بررسی متغیرهای فرد، "روزنا جیمز پیوستگی يةنظر با تکیه بر .ش 1921تا 1211

http://ensani.ir/fa/23580/profile.aspx
http://ensani.ir/fa/23580/profile.aspx
http://ensani.ir/fa/91301/profile.aspx
http://www.ensani.ir/storage/Files/20101129142119-86.pdf
http://www.ensani.ir/storage/Files/20101129142119-86.pdf
http://www.ensani.ir/storage/Files/20101129142119-86.pdf
http://www.ensani.ir/storage/Files/20101129142119-86.pdf
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اند. به نظرر   المل  و منافع آمريکا پرداخته بینديوانسا ری، جامعه و بعد از آن متغیرهای نظام 

بايسرت برا متغیرهرای داخلری و گسرترش آن را      آغاز روابط میان دو کشور را مینويسندگان، 

 بیرونی تبیین کرد. با متغیرهای ،عالوه بر متغیرهای داخلی

گیرری در سیاسرت   تأثیر متغیر شخصیت در فرايند تصرمیم " ةواعظ در مقال ةنفیس

متغییرر فررد    در بارةبه طور خاص "ی حکومت پهلوی دومخارجی ايران در واپسین دهه

 در مدل جیمز روزنا بحث کرده است. 

 

 ادبیات نظری

 ةامرا مطالعر   ،سرت ها دولرت  ، معرادل قردمت خرود   هرا  دولت میانروابط  ةمطالع ةپیشین

بره بعرد از    آن پیشرینة چنردانی نردارد و    ةسرابق  ،سیاست خارجی يا تحلی  سیاست خارجی

در سره سرطف فرردی،     توان میسیاست خارجی را  بابدر اين  .گردد میبازجنگ جهانی دوم 

فرردی، مبراح ی    لحرا   ازسیاسرت خرارجی    ةدر مطالع .کرد مطالعهالمل  کشور و روابط بین

مسرائلی   ،سطف تحلی  کشور در است ومطر   مسألهدر  مؤثرفردی  و طرز تلقی گرايشچون 

در سرطف   و گیرد میمباحث قرار  تحلی و  تجزيهمبنای  ،دولتی های سازمانچون ساختارها و 

المللی بر روابرط خرارجی و   بین های سازمانساختارها و  تأثیر مانندمسائلی  ،المللیتحلی  بین

هرای   کوشرش  (.3-11: 1914 )براربر و اسرمیت،   خواهرد برود  نظرر   درالمل  بین های سازمان

را در  هرا  نظريره اين  توان میاست که  آنحاکی از پردازی در سیاست خارجی  مربوط به نظريه

 .کرد بندیتقسیم يا اتصالسه رهیافت کالن، خرد و مختلط 

 

 رهیافت کالن

برر   رهیافرت  ايرن  انديشرمندان اسرت و  المللی نظام بین ک ناظر به  ،رهیافت کالن

مرجرع بررسری و تحلیر      .دارند دیتأکی انتزاعی کلّهای  ، مفاهیم، قضايا و حجتها فرض

سراز از محریط    پرردازان کرالن نظرام مبتنری برر ورودهرای زمینره        اطالعات برای نظريره 

از ک  نظرام   ناشیهای پذيرنده سیاست خارجی  کننده و صحنه المللی، عوام  تعدي  بین



 36/  وزیری هویدا سیاست خارجی ایران در دوره نخست

المللری در   نظرام برین   ای از زيرمجموعره  عنروان  بره را نقرش کشرور    آنهالمللی است. ابین

بره  کنند و  گیرند يا کمتر بدان اعتناء می ناديده میگیری و اجرای سیاست خارجی  شک 

، مرک  1. دانشرمندانی چرون مورگنترا   پردازنرد  مری مسائلی چون ترکیب ساختاری قدرت 

 .هسرتند مشرهور ايرن سرطف     پرردازان  هينظر از 1و کاپالن 4، روزکرانس9، مدلسکی2کالند

 ةکره شاخصر   فشارند می پا نظرالمل  بر اين  سطف نظام بین بر  هیتکپردازان فوق با  نظريه

نظرام اسرت    - گیری قدرت در سطف کرالن  تابع خروجی حاص  از شک  ،رفتاری کشورها

ر نظرام  گیرری واحردهای عضرو د    ورودی برر دسرتگاه تصرمیم    عنوان بهجبری  طور بهکه 

 .گذارند میاثر آنها المل  حاکم شده است و بدان سبب بر رفتار خارجی  بین

 

 ردرهیافت خُ

اند که وجرود   و عینی مدعی ت به تجربیات ملموساين دسته از پژوهشگران، با عناي

 به طررق ها  ناپديد آورده و هممتمايزکننده را  های شاخصکشورهايی با وجوه گوناگون، 

بره نظرر ايرن    گرذارد.   مری  ترأثیر ی رفترار سیاسرت خرارجی کشرورها     گوناگون بر چگونگ

تابعی از عوام  و عناصر داخلی اسرت.   عمدتاًرفتار سیاست خارجی کشورها  انديشمندان،

 شروند   مری تقسریم   گررا  یذهنو  گرا ینیعپیروان اين رهیافت متدلوژيک خود به دو گروه 

 ،اول ةدستپردازند.  کشور می ةبار درخود  های پژوهشبه دو وجه به مطالعات و  ،بنابراين

عملکرد و رفتار سیاست خارجی کشور را تابع مقتضریات داخلری و محریط اسرتقرار هرر      

 ةبه مطالعر  ،رهیافت خرد انديشمندان نتیجه در .آورند می شمار بهواحد خاص جغرافیايی 

 گرروه اين . به نظر پردازند نظام سیاست خارجی کشور مینیروهای بنیادی حاکم بر  تأثیر

برای ارزيابی الگوی رفتار خارجی کشورهای عضرو بايرد بره بررسری ايرن       انديشمندان،از 

گیرری تشرکی     پرردازان تصرمیم   ديگر اين رهیافت فکری را نظريره  گروهنیروها پرداخت. 
                                                           

1. Hans Morgenthau 
2. McClelland 
3. Modelski 
4. Rosecrance 
5. Kaplan 
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گیرری، اخرذ و اجررای     را برر شرک    آن آثارگیری توجه و  ش تصمیمبه پوي آنها .دهند می

و  1ايرن رهیافرت فکرری، ريدرارد اسرنايدر      ةبرجست ةدو نمايند د.ننک می یبررستصمیم 

مطالعرات خرود را    4و هربرت سايمون 9. بعدها گراهام تی آلیسونندهست 2جوزف فرانک 

 (.199-191: 1931)سیف زاده، ادامه دادند یشناخت روانعوام   تأثیر ةزمین در

 

 رهیافت اتصال دو سطح تحلیل

 و  تجزيره کارايی هر يک از دو رهیافت در  ،ی تجربیمباحث متدلوژيک و ارزياب در پی

رهیافت سومی که بتوانرد   برایاقدامات  ،شصت ةسیاست خارجی، از همان اواي  ده تحلی 

 1و جیمز روزنرا  1ولفرام هانريدرآغاز شد.  ،دو سطف تحلی  کالن و خرد را به هم اتصال دهد

عصراره و   کرار علمری کردنرد     اين صرفکه همت خود را  هستند دانشمندانی ترين معروف

سیاسرت خرارجی و نظرام    "و  "سرازگاری و اجمرا   " ةدو مقالر  درهانريردر   انديشرة جوهر 

اول، هانريردر دو   ةدر مقالر  سرر نهراد:  پشرت  را تکراملی   راهی "ای نظری مقدمه  المللی بین

هرای سراختاری و اصرول متردلوژيک      مفهوم سازگاری و اجما  را با شررط حفرظ شرباهت   

عملیراتی خرارجی و    ةپذيری اعمال سیاست خرارجی در دو صرحن   معیارهای امکان عنوان به

کنرد، بلکره    مفراهیم بسرنده نمری    ةارائر  صرف بهدوم، هانريدر  ة. در مقالدهد میداخلی ارائه 

. در اينجا، دهد می به دستچارچوبی مفهومی برای طر  ،تدوين و ارزيابی سیاست خارجی 

بر رفتار خارجی کشورها پرداخته و در ادامه به ترسیم  مؤثربندی اهداف و مراجع  او به طبقه

کره برر سرطو  مختلرف کرارکردی يرا        ،المللی بندی ساختارهای مبنی بر نظام بین و طبقه

 (.914-911: 1913)سیف زاده، پردازد می است، شده های موضوعی مختلف استوار حوزه

                                                           
1. Richard Snyder  
2. Joseph Frankel 
3. Graham T Allison 
4. Herbert Alexander Simon 
5. Wolfram Hanrieder 
6.  James Rosenau 

http://watson.brown.edu/people/faculty/snyder
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 ،کررد  تحلی  و  جزيهتدو سطف خرد و کالن  سیاست خارجی راکه  ،ديگر انديشمند

اتصرال دو   ةزمین "سیاست خارجی ةپیش نظري"ای با عنوان  با نوشتن مقاله ،جیمز روزنا

وسریعی از   ةمجموعر  ،ای تحلیلگرران شايسرته   ،روزنرا  نظر. به آوردسطف تحلی  را فراهم 

 آثرار انرد کره    شناسرانه را کشرف کررده    فرهنگری و روان  فرايندهای اجتماعی، اقتصرادی، 

روزنرا در مردل   ساز( بر رفتار خرارجی جوامرع دارد.   توانمندو  ساز ی )محدوديتتوجه قاب 

ضمن به چالش کشیدن نظريرات   ،سیاست خارجی تحلی  و  تجزيهپیشنهادی خود برای 

و هرم   بروده هم پويا و سازگار برا محریط    تاای است  نظريه در پی ،مورگنتا در اين زمینه

هرای چنرد    وی برر تحلیر    تأکیرد  ،يرن زمینره  اقابلیت تصديق تجربی را داشته باشد. در 

 (.913)همان،  سیاست خارجی است تحلی  و  تجزيه ةسطحی و چند علیتی در حوز

سیاسرت خرارجی، نشران دادن نقرش هرر يرک از ايرن         1ةهدف روزنا از پیش نظري

نیافتره    يافته، توسعه متغیرها در فرايند سیاست خارجی کشورهای بزرگ، کوچک، توسعه

 ،روزنرا  بره نظرر   ناپذير اسرت.  پذير و رخنه ی باز و بسته و رخنها ساختار اجتماعو جوامع ب

ت فرهنگری و  از زمان، محصول سرنّ  یا لحظه هرخصوصیات و رفتار هر واحد سیاسی در 

گیرنردگان و   انتخراب تصرمیم   ةها و داير های متغیر داخلی و خارجی است و گزينه محیط

هرای تراريخی ، تقاضراها و     نگری، سروابق و سرنت   هنجارهای فره تأثیر فعالیت آنان تحت

روزنا برر   ةمطالع .گیرد میهايی است که از هر دو نظام داخلی و خارجی نشأت  درخواست

وی وجود دارد کره   هينظر از. ماتريس مشهوری کند مینگرش علمی و نظام وار پافشاری 

يافتره و   شروند: کوچرک و برزرگ، اقتصرادهای توسرعه      شش نو  کشور تصوير مری  آندر 

سرطو  مختلفری از ديملماسری     ترأثیر  های باز و بسته دولتی که تحت ، نظامتوسعه درحال

از برخری  آنهرا  اصلی وی اين است که کشورها و سیاست خرارجی   ةفرضی گیرند.قرار می

توضریف در يرک   کره  مردعی شرد    تروان  نمی ،وی به نظر .اند سهيمقا قاب جهات گوناگون 

کشور را توضیف دهد. به نظرر   -گوناگونی و تنو  رفتار ملت بتواند ،تحلی  و تجزيهسطف 

در يکرديگر   تحلیر   و  تجزيههای متفاوت را در سطو  مختلف توضیحاتی که نگرش ،وی
                                                           

1. Pre- theory 



 6931بهار ، 07ش ، 67/ فصلنامه تاریخ روابط خارجی، س  39

 

سیاسرت خرارجی    در پیشرگويی  ةتررين شریو  و قابر   تررين  بخش رضايت کنند، میادغام 

رفترار خرارجی    ،ابره نظرر روزنر    (.129: 1913نشین،  )سیمبر و قربانی شیخ ستکشورها

 :قرار داردپنج عام   تأثیرکشورها تحت 

هرا، اسرتعدادها و    يعنری ارزش  ،گیرنرده  تصرمیم هرای   جنبره  ةاين متغیرر همر   فرد:

های سیاست خرارجی يرا رفترارش را از     که گزينه ،شود میتجربیات پیشین فرد را شام  

ر کشرورهای  صرايص فررد بیشرتر د   خ ،روزنرا  بره نظرر   .کنرد  میگیرندگان متمايز  تصمیم

و  افتره ي سرازمان  یا نقشره و کوچک مطر  است که فاقد  افتهي استقالل، تازه نیافته توسعه

افکرار عمرومی و    ترأثیر کمتر تحت نفروذ و  آن و جوامعی که رهبران  هستندبوروکراتیک 

 .قرار دارند نفوذ ذی های گروه

خررارجی، از نقشرری کرره   رفترراردوم از متغیرهررای مربرروط برره   مجموعررة نقشش :

چره   کنندگان نقرش ءايفا اينکه، بدون توجه به شود می ناشی ،کند می ءفااي گیرنده صمیمت

 خصوصیات شخصیتی دارند.

کره برر رفترار     اسرت يک جامعه  غیرحکومتیهای  دسته از جنبه آن متغیر جامعه:

يک جامعه، میرزان وحردت ملری،     ةهای ارزشی عمد گیری گذارد. جهت می تأثیرخارجی 

غیردولتی، متغیرهايی هسرتند کره    های سازمانها و  ها، انجمن گروه میزان صنعتی شدن،

 د.نو دريای آزاد خارجی يک کشور مشارکت دارها  نادر تعیین محتوای آرم

کره   اسرت هرايی از سراختار حکرومتی     : جنبره دولتی یا بوروکراتیکمتغیرهای 

مجريره   ةقو بطةرا تأثیردهد.  يا افزايش می کند، می های سیاست خارجی را محدود گزينه

 متغیر است.اين ای از عملیاتی شدن  مقننه در سیاست خارجی نمونه ةو قو

هرای انسرانی و    جنبره  هرنرد یدربرگ :الملش   بشی  یشا ناشا     کیستماتیس ریمتغ

و  دهرد  مری کره در خرارر روی   اسرت  غیرانسانی محیط خارجی يک جامعه يا هر کنشی 

قررار   ترأثیر  تحرت  يرا  کنرد  مری وط گیرنردگان را مشرر   های سیاست خارجی تصمیم گزينه

از محیط اطراف خود  گیری تصمیم روند دردولت  .(Rosenau,1980:130-132) دهد می
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 شرود.  مری منظرور   گیرندگان تصمیم ةو واکنش به اين نظام در محاسب گردد می متأثرنیز 

 .اسرت  مختلرف  یهرا  یبند قطبشام   وو جهان  ای منطقهاين نظام در اص  همان نظام 

میزان نفوذ هر يرک از ايرن متغیرهرا را در فراينرد سیاسرت       ،در اين مدل دکوش می روزنا

ای از  خصوصیات و رفترار هرر نظرام اجتمراعی در لحظره     به نظر وی، خارجی نشان دهد. 

زمان، محصول سنت فرهنگی و محیط متغیرر داخلری و خرارجی اسرت. عوامر  داخلری       

خرود   ،المللری  محریط برین  همدون فررد، نقرش، حکومرت و جامعره و همدنرین عامر        

ای هستند و ترابعی از عوامر  بنیرادی سراختار سیاسری ، اقتصرادی و        متغیرهای واسطه

به نظر او میزان نفوذ هرر يرک از   . شود میمحسوب آنها اجتماعی کشورها و نو  سیاست 

 :عوام  فوق بستگی به چند عام  دارد

های برزرگ و   قدرت ةدست دورا به کشورها قدرت سیاسی بازيگر که قدرت سیاسی: 

 ند.ک کوچک تقسیم می

مانده تقسریم   اقتصادی به پیشرفته و عقب نظر ازکشورها در اينجا قدرت اقتصادی: 

 .شوند می

يرا   تغییرر  ةدهنرد  نشان ،اجتماعی: ماهیت باز و بسته بودن ساختار اجتماعی نظر از

 خودکار نخبگان جامعه در سطو  مختلف مديريتی است.تغییر عدم 

ناپذيری ساختار فرهنگی، به اين معنا کره اگرر    پذيری يا رخنه فرهنگی: رخنه رنظ از

ای براز و   ای به جريان دريافت اطالعات از بیرون واکنش م بت نشان دهد، جامعره جامعه

 .(Rosenau, 1980:132-133) شرود  مری ای بسرته محسروب   در غیر اين صورت، جامعه

بره  برر سیاسرت خرارجی بايرد فراترر رفرت و        تأثیرگذاراز سطف ظاهری عوام   ،بنابراين

سراختار و رفترار    ةدسرت  دو. متغیرهای مستق  خود بره  کردتر نیز توجه  متغیرهای عمده

ساختاری، چهار عام  قدرت سیاسی، اقتصاد،  ةدر حوز .دنشو میسیاست خارجی تقسیم 

گ و کشورها به دو گرروه برزر   ،قدرت سیاسی لحا  از .جامعه و فرهنگ مورد توجه است

انطبراق   تروان دارای  تواننرد  مری شوند. هر يک از ايرن دو نرو  قردرت     کوچک تقسیم می

های سیاسی بره چهرار دسرته تقسریم      قدرت باشند.اقتصادی يا عدم توانمندی اقتصادی 
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افتراده، قردرت    : قدرت بزرگ با اقتصاد پیشرفته، قدرت برزرگ برا اقتصراد عقرب    شوند می

دو  ،اجتمراعی  نظرر  ازافتراده.   وچک با اقتصراد عقرب  کوچک با اقتصاد پیشرفته و قدرت ک

)سریف زاده،  هست ناپذير پذير و رسوخرسوخ ةدست دوفرهنگی  نظر ازگروه باز و بسته و 

هرا، عوامر    بعدها دريافرت کره در بعضری از زمینره    وی ( 1)جدول شماره(. 111: 1931

. دارنرد  ترأثیر جی غیرمستق  و اتصالی بر منش رفتاری سیاست خار طور بهداخلی محیطی 

اتصرال و مبراد ت برین دو     ةبرار  وی در طر  نظری جديد خود، به بحرث در  ،بدين ترتیب

 .کرداتصال را تدوين  ةداخلی و خارجی سیاست خارجی پرداخت و بدان وسیله نظري ةحوز

 

 (Rosenau,1980:133) روزنا ازنارسیاست خارجی  در متغیرهای دخی  بندی رده( 1جدول شماره )

افیا و جغر

منابع 

 طبیعی

 کشورهای کوچک کشورهای بزرگ

وضعیت 

 اقتصاد
 نیافته توسعه يافته توسعه نیافته توسعه يافته توسعه

وضعیت 

 سیاسی
 بسته باز بسته باز بسته باز بسته باز

وضعیت 

 فرهنگی
 ر.پ. ف

ر. ن . 

 ف
 ر.پ. ف

ر. ن . 

 ف
 پ. ف ر. ر. ن . ف ر.پ. ف

ر. ن . 

 ف

 بندی رده

 متغیرها

 قشن

 جامعه

 حکومت

 ب . ن

 فرد

 نقش

 فرد

 حکومت

 ن . ب

 جامعه

 فرد

 نقش

 جامعه

 ن . ب

 حکومت

 فرد

 نقش

 حکومت

 ن . ب

 جامعه

 نقش

 ن . ب

 جامعه

 حکومت

 فرد

 نقش

 ن . ب

 فرد

 حکومت

 جامعه

 فرد

 ن . ب

 نقش

 جامعه

 حکومت

 فرد

 ن . ب

 نقش

 حکومت

 جامعه

 اغن کنیا چکسلواکی هلند چین هند شوروی آمريکا نمونه

 المل  بیننظام  ن.ب:          رسوخ ناپذير فرهنگی ر. ن . ف:          رسوخ پذير فرهنگی ر. پ . ف :
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چگرونگی درک   سراختارهای عقاليری و   ،رو با استفاده از مدل جیمز روزنرا  تحقیق پیشِ

رأسراً   هرا دولرت. کند را بررسی میسیاست خارجی های  سازان از منافع ملی و اولويت سیاست

هرا   هرا، بره نرام دولرت     طرور فررردی يررا در درون گرروه     بره  کسانی،، بلکه گیرند نمیتصمیم 

پرژوهش در   .اسرت دخی  بسیاری در تصرمیمات آنهرا عوام   ،عالوه بهکنند.  گیری می تصمیم

معنای بازگشت به خردتررين سررطف تحلیرر      گیرندگان به فردی تصمیمهای  ويژگری ةزمین

زيررا در شررناخت و ادراک  است، ستن سطو  تبیینی ديگر ضروری پیو هم اسرت و بررای به

 .يابند می معنرا و جايگاه خود را ،گیرنده است که ساير عوام  و پردازش اطالعات تصمیم

 

 ماهیت سیاست خارجی پهلوی دوم

 ای منطقره ی و المللر  برین شررايط نروين    ش. به سبب 1941در دهه به اعتقاد شاه، 

که عالوه برر حفرظ دسرتاوردهای     شد میلی استوار وبر اص دباي میسیاست خارجی ايران 

در ايرن مقطرع    .ی باشرد المللر  برین ناسیونالیسم م بت، نمايانگر وضعیت جديد در سطف 

قابر  بررسری    ای منطقهی و الملل بینعوام  تحول در سیاست خارجی ايران در دو سطف 

یاسرری و نظررامی در شرروروی در ابعرراد سة نفرروذ گسررترد ،ای منطقررهدر سررطف  هسررتند.

در مصرر، الجزايرر    به ويژه ،های راديکالیستی اعرابکشورهای جهان سوم، تشديد گرايش

طر  و اجررای دکتررين    سرانجام،فارس و  بريتانیا از اقیانوس هند و خلیج و عراق، خرور

با واگذاری نقش ژاندارمی به ايرران   آنکیسینجر و ارتباط  ای منطقهنیکسون و استراتژی 

اصول سیاست خرارجی  در که ضرورت تغییر  است یعوامل جمله از ،خاورمیانه ةنطقدر م

ش. 1941ة دهر  آغراز در  محمدرضا پهلروی  (.11-13: 1933)ازغندی،  کرد میرا ايجاب 

 کرد: می تشريفگونه  المل  خود را اين خطوط اصلی سیاست بین

زيسرتی و تفراهم برا    جويی صمیمانه، هم اصول مشخص، صلف المل  ما بر پاية سیاست بین

کلیه کشورها و جوامع ولو با سیستم حکومتی و ايدئولوژی متفاوت، طرفرداری از هرگونره   

الملر  و چره در سرطف     کوششی برای استقرار و تقويت عدالت اجتماعی چه در سطف بین

ملی، پشتیبانی از هر تالش جهرانی بررای تعردي  فاصرله برین جوامرع غنری و فقیرر و ...         
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(. سیاست مستق  به ما امکان داده است بر اساس 131: 1941)پهلوی،  شده است طراحی

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 

(. سیاست ما مبتنی برر حفرظ و   243-211 :1943، همان) برداريمهای بزرگی کشور قدم

ايم که به آن سیاست مستق   حمايت از صلف است. ما در ايران سیاستی را در پیش گرفته

ملی میگويیم و اصرول آن عردم دخالرت در امرور داخلری کشرورهای ديگرر و همزيسرتی         

 المللری مخصوصراً   آمیرز و تفراهم برین    . در تحقق اين همکاری مسالمتاست آمیز مسالمت

ترری را بره    های مترقی و پیشرفته جهان هسرتند کره وظیفره و مسرئولیت سرنگین      دولت

 (.212: 1941دارند )پهلوی،  عهده

 اوان آمريکرايی و انگلیسری   پیمانر  همبه اين نتیجه رسیده بود که  پهلوی محمدرضا

ند او نخواه، به نیاز دارد بدان برای مقابله با دشمن واقعی ویرا که هايی  هیدگاه تضمین

برارل،  و خوزستان اشاره کرد ) فارس خلیجتوان به تهديد ناصريسم برای می جمله از داد 

 شررق  بلروک  ديگرر هرای   دولرت  با را خود روابط تاکوشید  می ايران دولت (.319: 1913

 تا شرق بلوک و شوروی جماهیر اتحاد با ايران مناسبات اساس، همین بر و دهد گسترش

 منظرور  بره  کشرور  آن برا  هرايی  امضای موافقتنامره  ن زمینهدر اي يافت  گسترش حدودی

 ذوب عظریم  ةکارخان ساخت همدنین و شوروی به ايران گاز صدور برای لوله خط احداث

سیاست  ،محمدرضااز ديد (. 119: 1931 ديگار و ديگران،)اند  قاب  اشاره اصفهان در آهن

کشورها در مسیر مصالف ضامن حداک ر استقالل سیاسی و اقتصادی ممکن  ،مستق  ملی

او معتقرد برود   هر کوششی به نفع کشور و ملت خواهد بود.  ،آنو منافع ملی و بر اساس 

سازندگی  های برنامهتا در راه پیشرفت  بخشد میعم  فراوان  آزادی ايراناين سیاست به 

برای اجررای  به کشور  آنده. دریگ بهرهمختلف ديگران  های مهارت و خود، از تجارب فنی

نظام سیاسی و اجتمراعی   ةالعاد فوق، استحکام دهد می امکانچنین سیاستی  پیروزمندانة

جهرانی را   ةصرحن  در شراه رئوس سیاست مستق  ملری   ،طورکلی بهاست.  آنو اقتصادی 

 کرد: بیان چنین  اين توان می
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اختالفات جهانی، مورد  وفص  ح ّمرجع جهانی  ترين بزرگ عنوان بهسازمان مل   .1

 و پشتیبانی کام  ماست. تأيید

، همکاری سازنده با اک ر کشورهای جهان برر اسراس   دوجانبهمناسبات  ةزمین در .2

همزيستی و حسن تفاهم و دوستی و رعايت متقاب  حاکمیت ملی و عدم دخالت در امور 

 .داخلی يکديگر

 .مختلفهای  درزمینهاشتراک مساعی با کشورهای پاکستان و ترکیه  .9

 .و عاليق مذهبی و تاريخی و جغرافیايی با کشورهای اسالمیهمبستگی  .4

 .آفريقا ةدوستی و همکاری با کشورهای قار .1

 .در خاورمیانه و اقیانوس هند به ويژه ای هسته های سال اعالم مناطق صلف و عاری از  .1

 .کوشش در جهت تعدي  نظام اقتصادی جهان .3

 .(294-1911:241ی )پهلوی، الملل بین نظارتخلع سال  عمومی و کام  تحت  .1

 ی گونراگونی المللر  برین سیاست خارجی ايران را عوام  سیاسری  المللی،  بین در سطف

خرارجی   هرای  سیاسرت در در منطقره و تغییرر    ها ابرقدرتهای  فعالیت ويژه به داد، شک  می

امرا رشرد    ،و مصرر  رژيرم صهیونیسرتی  از قبی  عراق، عربسرتان سرعودی،    ای منطقهعوام  

نیروهرای نظرامی بريتانیرا از     خرورو  میان دو ابرقدرت زدايی تنشدرت نظامی ايران، آغاز ق

ايرران عامر     آنکهخود برای  های طلبیجاه درشاه را  ش. 1911ة در اواي  ده فارس خلیج

برا   نزديرک  ای رابطهايران  ،. در همین حالتر کرد فعال، بسیار باشددر امور منطقه  ای عمده

نظرامی بررای   ة قیمت نفت، تجهیزات پیشرفت افزايشدانش در منطقه داشت. و متحآمريکا 

بره اجررای مانورهرای مشرترک نظرامی و ديگرر        هرم  براز و دو کشرور   کرد می تأمینايران 

روابرط   در اين دوره با رژيم صهیونیستی ايران امنیت ادامه دادند. برایهای مشترک  فعالیت

 1941ة ديک در امور نظامی و اطالعراتی، در دهر  نز همکاریداشت، عالوه بر  یار نزديکبس

را نیز آغراز کررد. شراه کوشرید برا حفرظ        اين رژيمنفت به  قاب  توجهیفروش مقادير ش. 

در  فعالیرت ی در درون اوپرک بررای افرزايش قیمرت نفرت،      روابط خوب با شوروی، کار جدّ

رب مقابلره کنرد   و غر آمريکا و انتقادهای مکرر از  طرف بیجنبش عدم تعهد و ديگر مجامع 
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طلبی  ه خاطر احساس عدم امنیت از توسعهب محمدرضا(. 941-941: 1931)گازيوروسکی، 

 هرای  سرال . حتری در  کررد  مری دنبرال  آمريکا با  را ایروابط نزديک و بسیار حسنه ،شوروی

 بیشرتر  گسرترش بررای   شراه رفته برود، از تماير     کنارتهديد شوروی ساية که  ،زدايی تنش

 ،برر عکرس   بلکره  کاسته نشرد،  وجه هیچبه  آمريکابا  تر نزديکدی و امنیتی پیوندهای اقتصا

احساس قدرت و ضرورت نزديکری بره    بر ،از فروش نفت ناشیافزايش توانمندی مالی ايران 

همکراری   ،زمران  در ايرن الگروی رفتراری پهلروی دوم     (.3: 1933)ازغنردی،  آمريکا افرزود  

کارگزاران سیاسرت   ،اين مدت در .بودآمريکا  ويژه بههای بزرگ  استراتژيک و امنیتی با قدرت

از روابرط ديملماتیرک و اسرتراتژيک را برا کشرورهای مختلرف برقررار         ای گستردهخارجی طیف 

 ديملماتیک ايران عبارت بودند از: مشی خطاصلی  هایشاخص. کردند

 ای منطقه های بحران گری میانجیالف( 

 توسعه حال در اقتصادی ايران از کشورهای های حمايتب( 

 (.94-93 :1931)متقی و پوستین چی، ای منطقهر( ثبات گرايی 

در برابر بلوک کمونیست آمريکا در زنجیر دفاعی ش.  1941ة ده های سالايران در 

مرد.  آ درآمريکرا  متحرده   ايا ت متحد صورت بهش.  1911ةدهاما در  ای بیش نبود، حلقه

هرای   زيرا بلندپروازی ،کرد میکترين نیکسون به اجرای د شايانیکمک  ،قدرت نهايی شاه

 ،بنررابراين .مطابقررت داشررتآمريکررا جمهرروری  بررا نظريررات رئرریس کررامالًای او  منطقرره

اول به ايران و سمس به عربستان سرعودی   ةفارس را در درج امنیت خلیج ،متحده ايا ت

 بره دسرت آورد.   واگذار کرد و به ايران اجازه داد هرگونه و هر مقدار سال  که ماي  باشد

عبرارت برود از دکتررين نیکسرون،     در سیاسرت شرد،    یچنین تغییر موجبتحو تی که 

 (.933: 1931)مهردوی،   افرزايش بهرای نفرت    سررانجام شرق و غرب و  میانزدايی  تنش

بررای  نفرت   تأمین کنندة که بیشترين کرد پُر می ای در منطقه را قدرت خأل بايد ايران می

 ةگونر بره  ای ايرران   نقش ملی و منطقه ،دکترين نیکسون موجب به بود.داری  نظام سرمايه

ای برود    توجهی افزايش يافرت. اهرداف ايرران در ايرن دوران تحقرق امنیرت منطقره        قاب 
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ة هرای حروز   بر بحرران  تأثیربرای  مؤثرنی  به قدرت  ،ای ايران نیز هدف منطقه ترين مهم

 (11-12: 1931چی،)متقی و پوستین بود. فارس خلیج

برر   تأکیرد و  جیمز روزنرا  ةنظريمدل پیش گیری از  با بهره کوشیم میدر اين بخش 

هويردا  امیرعباس وزيری  سیاست خارجی ايران در زمان نخست ،تأثیرگذار نةگا پنج عوام 

 .کنیمالمللی بررسی  در سطف داخلی و بینش.( را  1911-1949)

 

 متغیر فرد .1

هرا،  انگیرزه  هرا و تصرورات،   ، برداشرت فرردی  هرای  ويژگری  برگیرنرده  در فررد  متغیر

هرايی   . ويژگری هاسرت  یگیرر  تصمیم گیرندگان در تصمیم زندگی و شیوة ، سبکها ترجیف

پروايری و دورانديشری در برابرر تکبرر و تفراخر،       بی کاری، شتابهمدون احتیاط در برابر 

 برر سیاسرت خرارجی دارد   ی انکارناپرذير  ترأثیر احساس برتری در برابر احساس حقارت، 

خصوصیاتی از قبی  عالقه به امرور خرارجی، سرابقه و     (.31: 1913)دهقانی فیروزآبادی، 

 هرای  ويژگری تررين  محروری  جزءنسبت به محیط،  خارجی و حساسیت مسائ در تجربه 

کره   مجبور باشند وقتیگیرندگان، تصمیم ائ خص است.رئیس حکومت  به ويژهرهبران و 

 گذاری سیاستخود در فرايند  نند و نیز زمانی کهسیر و تعريف کآمده را تفموقعیت پیش

 (.214-211: 1911 )خوشوقت، يابد افزايش می ،ها()مانند بحران دخی  باشند

سلطنت پهلوی دوم حراکی   اجتماعی ايران در دورة - ت سیاسیبررسی تاريخ تحو

داخلری و خرارجی    گرذاری  سیاسرت و  گیرری  تصمیمپادشاه در از نقش برجسته و مسلط 

حتری   ،تأثیرگذارخارجی، اراده شاه نسبت به ساير عوام   گذاری سیاست. در پويش است

به قرانون   وفاداری و شاه عین قانون بود رحجان داشت:و قانون اساسی نظام سیاسی  ک ّ

بره   محمدرضا (.21: 1933)ازغندی،  شد میبا وفاداری به سلطنت يکسان تلقی  ،اساسی

 سربب، قدرتمنرد در هرراس برود، بردين      وزيرران  تنخسخاطر مشکالت روانی همیشه از 

امیرعبراس   وزيرری  نخستدر  ،اين تفکر تر، برای شاه بهتر بود و هر چه مطیع وزير نخست

 هرای  خواسرته  تأمینشخص برای  ترين مطیعهويدا  يافت، زيراتجلی  به طور کام  هويدا
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ارترش برا    خاصری داشرت.  . شاه در انتخاب وزرای امور خارجه و جنگ حساسیت بود وی

متنفذترين سازمان حکرومتی، همیشره در راسرتای اهرداف      عنوان به ،غیرسیاسیماهیت 

 ةابرزار اجررای اهرداف اسرتراتژيک در امرر توسرع       تررين  مهم عنوان بهشاه و  ةاقتدارگرايان

وزارتخانه در راسرتای   آنو کارگزاران  خارجهامور . وزير شد میسیاست خارجی محسوب 

ند. شرد  مری  بسریج مقاصد در محیط خرارجی   آنتجهیز و اعمال  وشاه  ةشد تعیینهدف 

مطیرع مرورد اعتمراد شراه      های شخصیتانتخاب و انتصاب افراد در اين وزارتخانه از بین 

نهايی سیاست خارجی بره دربرار و شرخص     های ، تصمیم. از سوی ديگرگرفت می صورت

 الرت نهادهرای  سیاست خارجی بردون دخ  گیری جهتو تعیین اهداف و  شد میشاه ختم 

: همران ) برود شخص شاه به طور کلی با  غیررسمیاجتماعی رسمی و  های گروهو  قانونی

سیاسی متکری بره اشرخاص را گسرترش      نظاممتوازن، اين نو   تشنجرقابت و  (.23-21

دسرتان اصرلی خرود    ريزاز و شاه ثابت کرد، اربابی است که سرگرم  بازی گررفتن   داد می

ثری ؤمر نخبگان سیاسی خود به نحو ب داد میبه شاه امکان  ام،نظاين علیه يکديگر است. 

بره وی  آمد و شد هر يرک از آنهرا    بارةو اطالعات دقیقی در  نظارت و کنترل داشته باشد

و وقرت   کررد  مری همدنین ناامنی را ترويج و فسراد را تشرويق    ،. اين سیستمشد داده می

 فرمرانبرداری اطرافیان شاه را بره  گرفت. همدنین  میرا  حاکماعضای هیئت  همة باارزش

مخالفرت  شراه   های ايدهبا  يافتند جرأت می. افرادی که کرد میترغیب اپلوسی محض و چ

ند. افراد مستق  و با اعتبرار، در  شد میو بدون تشريفات از سیستم رانده  به سرعت کنند،

 (.914-911: 1931)بی ، نداشتندجايی سیستم اين 

سیاسرت خرارجی ايرران     درمحمدرضرا   ارت و ارادةنظ ،پس از سقوط دولت مصدق

حتری بیشرتر از سیاسرت     ،نقش اصلی در سیاست خرارجی  بحث بود: غیرقاب گسترده و 

 هرای  گیرری  تصرمیم  و قرار داشت. ديملماسی شخصی در اور خود او بود ةبه عهد ،داخلی

ان و ترکیه ، شوروی، پاکستآمريکا ةمتحد ايا تمکرر شاه از  به ديدارهایکالن و اساسی 

وی از کشورهای اروپای شرقی و غربری و کشرورهای جنروب شررقی      های مالقاتو ديگر 

کشرورهای   درمهرم   هرای  مالقرات در سرلطنتی نیرز    ةآسیا بستگی داشت. اعضای خانواد
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پیررو  هرم   وزيرر  نخسرت شررکت داشرتند.    به طور فعال المللی بین های سازمان وخارجی 

 شخصراً  داد مری در مرواردی کره شراه تررجیف     ارجی، خر  های مالقات شاه، در های تصمیم

طبرق   صادق بود، در حالی کره پارلمان نیز  بارة. اين امر در کرد شرکت میمداخله نکند، 

 نقش تصمیم گیرنده داشرت خارجی سیاست اساسی  های زمینهقانون اساسی، مجلس در 

(Ramazani, 1975 : 453). کسرانی را  شاه تنهرا   ،وزيری سرلشکر زاهدی پس از نخست

اقبرال   ،حسرین عرالء دربراری وفرادار     :به صدارت برگمارد که به شخص او وفرادار بودنرد  

دوسرت نزديرک و   ، علرم اسردا   و  کارمند مسرلک مديری پرکار، شريف امامی مهندسی 

اس هويردا  بامیرع ،پس از مرگ منصور .منصور هم تکنوکراتی بلندپرواز بود و قديمی شاه

 ويژگری اشرتراک  دو در اما بی جذبه بود. ايرن افرراد    ،کاردان فردیکه  به صدارت رسید،

مرردم پايگراه مسرتق      ةکدام در میان تود بودند و هیچ "منويات ملوکانه"داشتند: مطیع 

 مقرام بره   ،داشرته باشرد   ی. در آينده نیز شاه کسی را که در میان مردم طرفدارانندنداشت

اش، همه بخشری از   وزير و کابینه ستوزيری بر نخواهد گمارد. مجلسین، مانند نخ نخست

 به ويرژه بررای تحکریم موقعیرت جهرانی خرود      که شاه  بودندای  ظاهر حکومت مشروطه

شاه  ش.1942 . در انتخابات سالناچار بود آنها را حفظ کند، "پادشاه مشروطه" عنوان به

 بره نظرر   (.221-221: 1911نمايندگان مجلس شورا و سنا را برگزيرد )میالنری،    شخصاً

 يعنری  ،م.1311 سال تا محمدرضا ،ناگهانی سقوط کتاب در ويلیام لويیس و لدين مايک 

 هپادشاه مشروط يک از بیش اختیاری و قدرت بدون عمالً خود، سلطنت اول سال چهارده

 اختیرارات  برا  تقريبراً  سال سه و بیست به قريب مدت به بعد بهم. 1311 سال از ولی بود،

 در(. 11-13، 1911 لرويیس،  و )لردين  کرد حکومت ايران بر مطلق و مستبد سلطان يک

 در را شدوسرتان  و کودترا  رهبرران  و کررد  ت بیرت  را خرود  قدرت کودتا از بعد شاه واقع،

 اختیرار  در را اقتصرادی  و خارجی، نظامی سیاست مستقیم ادارة و گمارد کلیدی مناصب

ک در ايران سرابی بریش  حکومت دموکراتی ،از ديد شاه (.111: 1913 )آبراهامیان، گرفت

 (.911-911: 1931)پهلوی،  نبود
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 رغرم  هبر  ،مجلرس  و دگزير یبرمر  شراه  شرخص  را وزيران نخستش. 1941 ةدر ده

در نقرش نمايشری ظراهر    فقرط   نرد يفرا نير ا در داشرت،  یاساس قانون حقوقی که مطابق

 یوفرادار  فسراد،  تحمر   و دولت مقامات به با  حقوق پرداخت با دکوشییم شاه .شد می

 تررين  نزديرک  از که هيسا ةکابین ینوع و یتیامن یروهاین از وا .کند تيتقوجلب و  را آنان

 اسرتفاده  دولرت  هرای  مقرام  يیکارا و یوفادار از مراقبت یبرا ،شد می  یتشک مشاورانش

راهبردهای اصلی سیاسرت   ةکنند تعیین تنها نه. شاه (213: 1931 ،یوروسکيگاز. )کرد می

 . وی اهلیتکرد میترين امور در اين حوزه را مديريت  لکه حتی جزئیب ،خارجی ايران بود

خارجه  امور به وزرای ودانست  می خاص شخص خودسیاست خارجی را فقط دخالت در 

هرای مهرم    گیری ای در تصمیمکننده المللی نقش تعیین بین ةو متخصصان و آگاهان عرص

اعتمراد برود    در سیاست خارجی بری  نظران ن و صاحب، شاه به مشاوراطورکلی بهداد.  نمی

 انگلستان در ايران: پیشینسفیر  ،آنتونی پارسونز به نوشتة (.12: 1932نیا،)موسوی

برود و   منرد  عالقهشاه هم  ،نظامی مسائ سیاست خارجی و  زمینة درواقعیت اين است که 

 نشرر  و حشرر های سلطنتش با رهبران کشرورهای مختلرف جهران     هم مطلع. او طی سال

المللری را روزمرره تعقیرب     برین  مسرائ  و  خوانرد  یمته، مطبوعات خارجی را حريصانه داش

وزارت خارجره را روزانره مطالعره     هرای  گرزارش واقعی ايران بود و  خارجة . او وزيرنمود یم

آنده به امور داخلری   برخالفمربوط به روابط خارجی ايران، شاه  مسائ  ةزمین در. کرد می

خرارجی از تمراس و    های ديملماتبحث و گفتگو بود و  ةشه آمادهمی ،شد ايران مربوط می

 (.211: 1914بردند )پارسونز،  گفتگوی مستقیم با او لذت می

برخری امرور    شراه  نهادی شده برود کره   ،به بعدش. 1942خارجه از سال امور وزارت 

د اطالعات موظف بودن وزارتخانهو کارمندان اين  ها ديملمات. کرد میواگذار  آنبه  رای ئاجرا

اين اطالعات را در  هرروز ،وزيرمقام خارجه تهیه کنند و وزير يا قائم امور  زم را برای وزير 

 هرای  تصرمیم از بسریاری   نیرز  خارجره امور وزير خود حتی  که آنجا ازاختیار شاه قرار دهد. 

فعال و  ینهاد اين وزارتخانه، از  توان نمی، شد می داشته نگه خبر بیمربوط به روابط خارجی 

 هرای  سرازمان نیرز   را خارجره  امرور  انتظار داشت. بسیاری از وظايف تخصصری وزارت  مؤثر
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خارجره نیرز تنهرا برر اسراس      امرور  ی اوزر. دادند انجام میاطالعاتی و نظامی وابسته به شاه 

در  نرد، داد مری ند و اگر ابتکراری بره خررر    شد میدستورالعم  شاه وارد وزارت امور خارجه 

بسیاری از موارد  . شاه درشد میشاه به کار گرفته  های خواستهامیال و  با آنصورت انطباق 

)موسروی  گرفرت  مسائ  مربوط به سیاست خرارجی تصرمیم مری    بارةبدون اطال  آنان در 

مارکسیسرت،  ، کررد  مری شاه هررکس برا حکومرت او مخالفرت      نظر از (.31-32: 1932نیا،

 "برین سریاه و سررخ    نامقردس اتحاد "او  هآند از وبود  "مارکسیست اسالمی"يا  تروريست

برود کره    یا گونره  بهروش زمامداری شاه  (.214: 1913)شوکراس،  شد می ناشی خواند، می

انتقاد  تأجرمشاورانش هم  ترين نزديکحتی  کس هیچ وگرفت می شخصاًها را اک ر تصمیم

دادنرد  مانند، ترجیف مری وزرای کابینه نیز برای آنکه از خشم شاه در امان ب نداشتند.از او را 

های شراه  ها و برنامهاک ر طر  (.11: 1911 )هويدا، را قبالً به اطال  او برسانند ای مسألههر 

بره   نیز، در بخش صنعتحتی . بودخارجی  های شخصیتبا اتبا  و  مذاکراتالهام گرفته از 

کی پرس از ديگرری   فراوانی ي های دشواری ،اش طلبانه های جاهناشکیبايی شاه و برنامه سبب

قانونی رژيم شاه بود، ولی در جريان  وزير نخست در ظاهرهويدا،  (.11 همان:) کرد میظهور 

مهرم داخلری، سیاسرت     هرای  گیرری  تصمیمو در  گرفت نمیمملکتی قرار  مسائ بسیاری از 

در سراسرر دوران   او (.911: 1914نجراتی،  خارجی، امور ارتش و امنیتی مداخلره نداشرت )  

و بره يراری    ، برنداشرت داد مری شاه دسرتور   آنده از، قدمی فراتر وزيری نخست الةس سیزده

 ،دهررداجتمرراعی عررريض و طويرر  توانسررت وظررايف خررود را انجررام  و تشررکیالت سیاسرری

هرگز ديده يا شنیده نشد که بر سر مسائلی ولو جزئی در مقام مخالفت برا شراه    که طوری به

نوشرته  دخالت شراه در امرور خرارجی    ر خصوص داسدا  علم (. 34: 1912)شاهدی، برآيد

برا   1شده بود. من ماندم تا سیسکو ابیشرفبه کاخ نیاوران رفتم. کیسینجر رسیده و : »است

وزير خارجه آمدند. شاهنشاه مقرر فرمودند کیسینجر تنها شرفیاب شروند مرن جرای وزيرر     

در سرال   شراه ». (241: 1931علرم،  ،1912آبران   11)يادداشرت  « کشیدم تخارجه خجال

                                                           
 وزارت امورخارجه امريکا پیشینژوزف سیسکو، معاون . 1
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دستوراتی فرمودند که بره وزارت خارجره بگرويم. فرمودنرد: بره وزارت خارجره       ش.  1912

که هیچ مقامی غیر از خود من حق ندارد در کارهای وزارت خارجه مداخلره بکنرد،    ام گفته

 وزيرر  نخسرت بره  ما در سازمان مل  است، حرق نردارد    ام برادر هويدا که نمايندةی گفتهحت

وزارت  هرای  گزارشتلفن هم بکند. او را توبیخ کردم که چرا به برادرت گزارش بدهد، حتی 

وزير  عنوان بهاردشیر زاهدی  (.921، همان، 1912اسفند  11)يادداشت  «دهی خارجه را می

خارجره   وزارتسعی مرا در  »: گفته استاين خصوص ر دنیز وقت و از نزديکان شاه  امور خارجة

وی  (.43: 1911)زاهردی، « دتر در جريان امور قررار گیرنرد  بر اين بود که اعلیحضرت هر چه زو

 ةخواسرت آموزگرار را در کابینر   نمری  وجه هیچ بههويدا ": گويدهمدنان از خاطرات خود می

خواسرتند طرفرداران دو سیاسرت    اما اعلیحضرت که می ،بمذيردوزير دارايی(  عنوان به)خود 

 به وجرود م باشند و نوعی موازنه قدرت و انگلیس( در کابینه معادل هآمريکا خارجی عمده )

وزيرر کشرور شرد ولری برا       1919آموزگار در سال  .بیايد آموزگار را به هويدا تحمی  کردند

با شخص اعلیحضرت  مستقیماًها هیچ کاری نداشت و امور وزارتخانه را هويدا و ساير دولتی

 (.211-212)همان:  "کرد می وفص  ح 

شخصریت  دولرت   هیئرت  .برود  کردهرا تصرف  ها ونبيتر ةديکتاتوری فردی شاه هم

سیاسرت اقتصرادی، سیاسرت داخلری و خرارجی را       شخصراً  محمدرضاسیاسی نداشت و 

کمتر از مشاوران دربرار   مراتب بهمشاور که حقوق و اختیارات آنها  ای عده .کرد میتعیین 

 شخصراً امرور مملکتری    تررين  کوچرک بودنرد و شراه در    آمده گردقاجار بود پیرامون شاه 

 هرر گرايش شاه به حاکمیت تنها يک نفر (. 113-111: 1911)افراسیابی، کرد میدخالت 

. در پايران سرال   يافرت  مری  ترری  گسرترده ابعراد   هرايش  بلنردپروازی و شرد   میبیشتر  روز

نجاتی، نمرسد ) خودايران از  ةبار در کننده نگران های سؤال توانست نمی، کسی ش.1944

وی برای نوسازی ايرران   ه دو انگیزةما را ب رضاشاهمحمد بررسی شخصیت (.131: 1914

ايران برود، امرا نره برر اسراس       ش. شاه در پی تغییر چهرة1911 . در دهةکند مینزديک 

طلبری   ی عظمرت الملل بین تیاهمتصوير ذهنی خود، بلکه بر اساس تصويری که قدرت و 

خصوصریات   اينکبر بود. و ت تحقیرطلبی همراه با  . اين عظمتکرد میمنعکس  را اوخود 
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خصوصیات  ترين نکوهیدهو آنها را با  ماند نمیاز چشم نزديکانش و مردم ايران پنهان  شاه

 پیشین وزير نخست، شريف امامیجعفر (. 93: 1931)زونیس،شناختند اش می شخصیتی

حبیب  جوردی مبنری برر اينکره شراه چگونره بره کارهرای مملکرت          سؤالدر پاسخ به 

 : گفته است ،دکر مییدگی سر

سررال حکومررت کردنررد. تجربرره پیرردا کردنررد. افررراد را  چنررد و  سرریاعلیحضرررت »

 راًیاخممتدی که پیدا کردند خوب، به کارها آشنا شده بودند. ولی  ةباتجربو  شناختند می

 تررين  صائبرا قبول نداشتند و نظر خودشان را  کس هیچرسیده بود که ديگر  جايی بهکار 

يشان ديگر زياد معتقد به مشورت نبودند و اگرر کسری هرم بره ايشران      . ادانستند مینظر 

 (.212: 1911)شريف امامی،  «پذيرفتند نمیند و شد می، ناراحت داد میمشورت 
 

 متغیر نق  .2

و  منصربان  صراحب و مسئولیت بر رفتار تأثیر مقام عبارت از  ،متغیر وابسته به نقش

يا قواعد رفتراری مرورد انتظرار از آنران      اه مسئولیتمسئو ن است که به شر  مشاغ  و 

خرارجی برا   یرندگان سیاست گتصمیم (.31: 1913)دهقانی فیروزآبادی،  شود میتعريف 

گیرنرد و همانگونره   قرار می آنخصوصیات  تحت تأثیر ،شناختیهر ويژگی اخالقی و روان

 آنعره از  است و جام شده قیدشان  گیرند که در شر  وظايفمیکنند و تصمیم می رفتار

شراه شرخص اول    ش.1211سال اساسی در قانون  (.219: 1911 )خوشوقت، انتظار دارد

هیدگونه مسئولیتی در برابرر   ، اماشد میو احکام و فرامین او قانون محسوب  بودمملکت 

ی ز طريرق نهادهرا  مرردم در امرر سیاسرت ا    ةمداخل ،طبق قانون. مردم و مجلس نداشت

اما حکومت با ناديده گرفتن اين حقروق و برا تضرعیف     بود،مشارکت قانونی امری الزامی 

اداره و کارهرای   و سراز انروا    کارگیری بهنظام سیاسی و با  ةمردم در ادارموقعیت قانونی 

 شاه از آنِگیری، در هر شرايطی و مقام تصمیم کردمنافع خود را جايگزين مردم  نظارت،

و  1991، 1921 هرای  سرال ی در قرانون اساسر  در مرتمم   مجالس مؤسسان تغییرات .بود

 ازنظرر داده شد، موقعیرت نهراد سرلطنت را     شاه رضاو اختیاراتی که به محمدش.  1941
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از  ناشری قردرت  " جرايگزين  "شرخص شراه   ةاز اراد ناشیقدرت " وسیاسی قوت بخشید 

 انرد  کررده سیاسی اذعان  مسائ بسیاری از تحلیلگران  به همین سبب، گرديد. "ملی ةاراد

برر   را مراترب  همرة  ،سیاست خارجی کنندةو تدوين گیرنده تصمیمتنها عنوان  بهکه شاه 

در  پهلروی  محمدرضا (.29-21: 1933است )ازغندی،  تدوين کرده خود یها الگواساس 

چنرین  تمدن بزرگ در خصوص نقش شاه در نظرام سیاسری شاهنشراهی     سوی بهکتاب 

و حاکمیت و وحدت ملی پايه نظام شاهنشاهی رو  و جوهر وجود و قدرت »است:  آورده

اين تمدن و سرنوشت ملرت   های ارزش ةاستوار تمدن بزرگ ايران و نگاهبان نیرومند هم

)پهلرروی،  «پاسررداری و رهبررری خواهررد کرررد   آندوران ترراريخ  ترررين پرشررکوهرا در 

در گرزارش دفترر اطالعرات و     توان میشر  دقیق و گويای اين تحو ت را (. 1911:231

 :گرفتسراغ آمريکا  ةامور خارج تحقیقات وزارت

ک  نیروهای مسلف هم  ةوزير و فرماند شاه کنونی فقط پادشاه نیست. در عم  نخست

به تصرويب   ء، يا بايد پیش از اجراکند میهست. تمام تصمیمات مهم دولت را يا خود اتخاذ 

کرار سرازمان    گیررد.  توافق او انجام نمی او برسد. هیچ انتصاب مهمی در کادر اداری ايران بی

. کنرد  مری مستقیم در دست دارد. روابط خارجی ايران را هم خرودش اداره   طور بهامنیت را 

 برا انتصابات کادر ديملماتیک همه با اوست. ترفیعات ارتش، از درجه سروانی بره برا ، تنهرا    

های اقتصادی از تقاضای اعتبار خارجی گرفتره ترا    پذيرد. طر  مستقیم او صورت می فرمان

 . ادارةشرود  مری گیری نهايی بره شراه ارجرا      همه برای تصمیم ،يک کارخانه تأسیس مح 

چره کسرانی بره جررم فسراد       گیررد  مری ها نیز در دست اوست. اوست که تصرمیم   دانشگاه

 زادیآ حال، تعیین میرزان  . درعینگزيند برمیمحاکمه خواهند شد. نمايندگان مجلس را او 

ست. تصمیم نهايی در مورد لوايحی که به تصرويب  او عهدةعم  مخالفان در مجلس هم به 

رسد با اوست. شاه يقین دارد که در شرايط فعلی، حکومرت فرردی او تنهرا راه     مجلسین می

 (.229-224: 1911حکمروايی بر ايران است )میالنی، 
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 :در دادگاه انقالب گفت ها گیری تصمیمشاه در هويدا در خصوص نقش 

ه مجريره مخرتص پادشرا    د بگويم که طبق قانون اساسری قروة  ايدر مورد دخالت پادشاه ب»

زيرر   مستقیماً. سیاست نظامی شد میسیاست خارجی مستقیم زير نظر پادشاه اجرا  .ستا

: 1911 )افراسریابی،  «. سیاست امنیتی هم زيرر نظرر پادشراه  برود    شد مینظر پادشاه اجرا 

ت کره شرما روزنامره    برريم. مقصرر سیسرتم اسر    ما در يک سیستم به سر می ةهم»(.493

 (. 23-1913:41)شوکراس، « ش و اين آقايان وزيرشوزير نخستنگارش بوديد و من 

 اور بره  شراه  کره  زمرانی ش.  1941 دهرة های  سال واپسین در ،علم اسدا  قول به

کررد:   می مداخله هم ديگر ةسه زمین در ارتش بر عالوه شد، میدان تاز يکه و رسید قدرت

 تبلیغرات )علرم،   سیاسرت  ،حاشریه  و در اجتمراعی  -اقتصادی سیاست خارجی، سیاست

 (.11و  11: 1931
 

 متغیر جامعه .3

کره برر سیاسرت     غیرحکرومتی و نمودهرای   ها جنبهاز  عبارت استمتغیر اجتماعی 

، يرافتگی  توسرعه وحدت ملری، میرزان    ةارزشی، درج های گرايشگذارد. می تأثیرخارجی 

 هرای  گرروه خی، موقعیرت جغرافیرايی، نخبگران و    تاري ةفرهنگ سیاسی، ايدئولوژی، تجرب

)دهقرانی فیروزآبرادی،    گیرد میمتغیرهای اجتماعی قرار  ةنفع و افکار عمومی در زمر ذی

 رونرد  درکه  شود گفته می جوانب غیردولتی يک جامعه تمامی بهمتغیر (. اين 11: 1913

حاکم بر يرک   ایه ايدئولوژی و ها ارزش است وسیاست خارجی دخی   های تصمیماتخاذ 

 .گیرد را نیز در برمیو ديگر موارد  نفوذ ذی های گروهملی،  ةجامع

برا روش اعمرال   ش.  1992مررداد   21بعد از کودتای به ويژه  ،شاهحکمرانی ة شیو

هررم در   رأسدر  اوت چندانی نداشت: همة قردرت  فتقدرت پادشاهان قب  از مشروطیت 

یمات از نخبگان سیاسی و نظامی به بهتررين  و برای اجرای منويات و تصم شاه بوددست 

شاه همزمان با  ة(. دوران حکومت مطلق931-933: 1933)ازغندی،  کرد مینحو استفاده 

تمرام امرور    ةشاه با به دست گررفتن سررشرت   ،به بعد آنوزيری هويدا آغاز شد. از نخست
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انی کره در  خاصیت و مطیع اوامر خويش تبدي  کررد. کسر   را به ارگانی بی مجلسکشور، 

بدا  رياضری و  ، همدون عرسیدندوزيری هويدا به رياست دو مجلس ايران دوران نخست

و سرسرمردگی  توجه به خواست ملت، جرز اطاعرت و بنردگی     جای بهامامی، جعفر شريف

خرود شخصریت و حی یتری    شرناختند و از  نمری برای خود وظیفة ديگرری  نسبت به شاه 

-از کشوری و لشکری نیز در اختیار کسرانی قررار مری   مشاغ  کلیدی اعم  نداشتند. بقیة

کررنش و تعظریم در    دانستند و همواره آمادة میاطاعت از شاه  خود را ملزم بهگرفت که 

مطبوعرات از سرال    آزادی(. 139: 1913)صرمیمی،   هايش بودند مقاب  او و اجرای فرمان

سانسرور و  ش.  1911 به بعد با فشار بر آنان افزايش يافت و از ايرن سرال ترا   ش.  1942

)سرال اعرالم   ش.  1919. سانسرور مطبوعرات در سرال    يافرت  پیوسته افزايش میاختناق 

)سال فضای باز سیاسی( بسیار شديد برود  ش.  1911( تا سال حزبی تکسیستم  تأسیس

مستمر تمام امور دانشگاه را تحرت   طور به(. ساواک همیشه 112-111: 1931)اختريان، 

داد. هر اينکه چه دروسی بايد يا نبايد آموخته شود، نظر می بارة درداشت و حتی  نظارت

 آنو عامر    دادنرد  مری عوام  سراواک گرزارش    راتخلفی از سوی استادان يا دانشجويان 

 1941 دهرة  هرای  سرال (. در واپسین 111: 1913 )صمیمی، گرفت تحت تعقیب قرار می

احرزاب   هرای  شاخصر از ديگر نه احزاب سیاسی رسمی کشو ش.1911دهه  اواي و ش. 

سیاسی فعال در کشورهای دموکراتیک نشانی داشتند و نه رهبران و نه اعضای فعال اين 

 ديدنررد مرریاحرزاب خررود را برره رعايررت چررارچوب و قواعررد بررازی سررالم سیاسرری مقیررد  

مطیع و فرمانبردار شده برود و نقشری جرز     پیش از  بیش مجلس(. 114: 1912)شاهدی،

نظارت تحت  سختمنصوب او نداشت. مطبوعات  های دولتشاه و  های تأيید تصمیمهر مُ

 ،پریش  از بیشو پلیس مخفی يی مشغول بودند گو گزافه بهتبلیغات دولتی های  اداره، بود

(. شراه در مرکرز دوايرری قررار     234: 1914)پارسرونز،   افزوده بودخود  نظارتبر فشار و 

سرلطنتی،   ةه برود. دربرار، خرانواد   فقط شخص شرا با يکديگر، آنها ارتباط  ةداشت که نقط

 طرور  بهکردند و مستق  عم  می طور بهاستانداران، نیروهای مسلف، ساواک و پلیس همه 

 (.214: همان بردند )جداگانه و مستقیم با شاه تماس داشتند و از شاه فرمان می
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 دولتی یا بوروکراتیکمتغیر  .4

استگاه رژيم پهلروی شرام    خ داشت. می یاجتماعی محدود حکومت شاه خاستگاه

قردرت   ،دولتری  ةبرازيگران عمرد   عنروان  بره و نظرام حزبری،    سا ری ديوانارتش، کابینه، 

-413: 1919)فروران،   محکرم برود  هرم سیاسی  رأس پیوند آنها باو  چشمگیری داشتند

برازيگر در درون دولرت    ترين مهم ،او با در دست داشتن تمرکز تقريباً کام  قدرت(. 411

و  ايجاد کنرد وانست نظام اقتدارگرای شخصی متکی به تجهیزات نظامی و امنیتی تبود و 

به قول ويلیرام   (.133: 1911)حاجی يوسفی،  آورد خود در ادارةساير نهادها را نیز تحت 

در ايران، نوعی حکومت ترور و وحشت بر ايران حاکم برود  آمريکا آخرين سفیر  1سولیوان

 تروان  مری  ش.1941-1913 هرای  سرال  ةدر فاصرل  را راندولت اي (.31: 1914)سولیوان، 

قردرت اصرلی و محروری    به عنوان شاه  ،آنکه در اقتدارگرا قلمداد کرد  -دولتی شخصی

طورکلی در اين دوره، ثروت  بهبودند. وابسته و مطیع او ، نهادهای ديگر دولت همة ،کشور

حمايرت سیاسری    نفتی، ثبات اقتصادی، همکاری میران دولرت و طبقره برا ، سررکوب و     

 (.13: 1939)بشیريه،  داد میقدرت شاه را تشکی  های  پايهآمريکا 
 

 المل  بی متغیر ناا   .5

جغرافیرايی   ةتوان تنها در حوز را نمی ، سیاست خارجیالمللی کشورها در بررسی رفتار بین

ا جو کرد، بلکه عام  کامیابی يا ناکرامی سیاسرت خرارجی کشروره    و  و تاريخی آن کشور جست

 رونرد  در دولرت اسرت.   مربروط المل  و نقش و کرارکرد برازيگران اصرلی آن     به ماهیت نظام بین

 ةمحاسرب  در، نظرام  ايرن  بره  واکرنش  و پرذيرد  مری  ریترأث  خرود  اطرراف  محریط  از گیریتصمیم

 برا  ،اسرت  جهرانی  و ای منطقره  نظرام  همران  اص  در نظام اين .شودمی منظور گیرندگان تصمیم

 قردرت  نرو   نظر از را ها دولت مستق ، متغیرهای تشريف در روزناجیمز  .مختلف های بندی قطب

 برزرگ  هرای  قدرت بر اين نظر است که و کند می تقسیم کوچک و بزرگ های قدرت ةدست دو به

 .اند افتاده عقب يا پیشرفته اقتصادی دارای يا نیز اقتصادی لحا  از ،کوچک های قدرت و

                                                           
1. William H. Sullivan 
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تحت  عمیقاً ،و وراقانونی حکومت اطبقاتیفرخصلت  سببسیاست خارجی ايران به 

و اجرايری   گیرری  تصمیم. پويش المللی قرار داشتماهیت و ساختار قدرت نظام بین تأثیر

شاه رونردی را طری کررد کره     سال آخر سلطنت محمدرضا 11ران در سیاست خارجی اي

صلی نسبت بره  ابازيگر  عنوان بهآمريکا  متحده ايا تالمللی و از نظام بین پذيری آنتأثیر

ايرن  در  (.443: 1933شرد )ازغنردی،   بیشتر می روز به روزساير عوام  بیرونی و درونی 

المللی، بلکه از حیث قدرت داخلی نیرز   تنها در مفهوم امنیت بین نهآمريکا ، حمايت زمان

س از پر  متحرده  ايرا ت  (.14: 1939داد )بشیريه، پايه و ستون قدرت شاه را تشکی  می

 ترأمین تجهیرزات نظرامی پیشررفته بررای ايرران       چشمگیریمقادير  ،ت نفتقیم افزايش

هرای مشرترک   مشترک نظرامی و ديگرر فعالیرت    مانورهایکشور به اجرای  دو و کرد می

شرکای تجاری ايرران   ترين بزرگيکی از آمريکا در اين دوره ايا ت متحده . پرداختند می

و کا های مصرفی و ديگرر محصرو ت را   خريد ايران میاز نفت  قاب  توجهیمقادير  :بود

  (.941: 1931)گازيوروسکی،  کرد میبه ايران صادر 

المللری   ای و برین  ، روابط منطقره "مستق  ملیسیاست "موسوم به سیاست  موجب به

دارد، ناچرار اسرت   ای  در امنیرت منطقره   یمرؤثر کشروری کره نقرش      ايران متوازن گرديد

اين امر از طريق ايجراد تعرادل و تروازن برا سراير       وفراروی خود را کاهش دهد  تهديدهای

روابط برا  سازی  عادی در پی (.41-11: 1931چی،)متقی و پوستین شود میبازيگران حاص  

افرزايش يافرت.   ش.  1911و  1941 طررفین در دهرة   هرای  همکاری ش.1942شوروی در 

دست  و اثر بیده را حزب تو :سیاسی بود صرفاًشاه در برقراری روابط خوب با شوروی  انگیزة

بررد و  مردم از بین مری  در نظرشوروی را  ة، جاذبکرد می سردرگمیياران را دچار  های چمی

(. خريرد  931: 1911)کاتوزيران،   رسراند  مری ال شوروی را بره حرداق    خطر خرابکاری عمّ

را کشرور   آنايرن کرار از راه فرروش گراز بره       سرماية تأمینآهن از شوروی و  کارخانه ذوب

. نقرش ايرران در سرازمان اوپرک،     دانسرت مصاديق سیاست مستق  ملری   جمله ازوان ت می

برا   قراطع قیمت نفت، برخورد  افزايشاو برای  برای رويارويی با غرب، پافشاریآمادگی شاه 

ايرران برا    (.919: 1911های مهم استقالل بود )میالنری،  از ديگر نشانه باره،نیکسون در اين 
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 هرای  دهره را حفرظ کررد و در    دوجانبهروابط همکاری امنیتی  نیز خاورمیانهچندين کشور 

عموم آمريکا ای شرکت داشت. در دو سازمان غیررسمی امنیت منطقهش.  1911و  1941

: 1931)گازيوروسرکی،  کررد  مری شاه را به ورود در آنها تشويق  ظاهراًو  تأيیدرا  اين اقدامات

 مسألةاساس سیاست شرق کانال سوئز و  بر  فارس نیروهای انگلستان از خلیج  خرور (.212

چه بیشتر اختیارات امنیتری   مربنی برر اعطای هر 1دکترين نیکسون خأل قدرت در منطقه،

برتر   قدرت عنوان بهآفرينی ايران  تحول نقش در مناطق ژئوپولتیک جهان،آمريکا به متحدان 

توانمنردی   ةتوسرع  افزايش قیمت نفت و هدف پرکردن خأل قدرت، فارس با خلیج ةدر حوز

را   فرارس  خلریج  ةروابرط ايرران برا کشرورهای حروز     عواملی بود که  جمله ازنظامی ترهران 

ة ديگرر اقردامات شراه در دهر    در شرمار  (. 93-11: 1911، چمنکار و خزائلی) گسترش داد

 هرم  آنی جنوبی اشاره کرد که اجررای  ه تحکیم و گسترش روابط با آفريقاب بايد ش.1911

المل  برای مبارزه با رژيرم  سیاست بین ةصحن دردوران حضور آفريقای سیاه  مصادف بود با

روابرط برا    کوشید میشاه برای نی  به آرزوهای خود (. 119: 1911 آفريقای جنوبی )هويدا،

کررد در سرال    نظر صرفبحرين  بربدين منظور از مالکیت ايران  ،همسايگان را بهبود بخشد

ايران و مصر تجديد رابطه کردند   ش.1911  در سال رفتعربستان سعودی  ش. به 1943

ام و مناسبات ايران با پاکستان، هندوستان و افغانستان به نحو چشمگیری تحکیم يافت  حکّ

 بررای افرزايش  ع ايران ضو در مذاکرات از موا آمدندايران  به فارس  خلیجنشین  امیران عرب

 رفت میان و عراق همدنان رو به تیرگی بهای نفت صادراتی پشتیبانی کنند، ولی روابط اير

 (.914: 1914)نجاتی، 

 

 شرق و غرب میان زدایی تنش

پهلوی دوم را بايد با توجه به سنخ و  ةبررسی سیاست و روابط خارجی ايران در دور

بررسری  های پس از جنرگ دوم جهرانی    المل  سالماهیت تکاثرطلبانه و نفوذی نظام بین

دو ابرقردرت نظرامی پرس از جنرگ،      میران رقابرت   ةدر عرص جايگاه ايران سببکرد. به 
                                                           

1. Nixon Doctrine 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nixon_Doctrine
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ی در جهرت مقابلره و مهرار    ايرران نقرش فعرال    بررای  ،کشورهای غربی در محاسبات خود

و جهانی  ای منطقههمراهی استراتژيک  ،کمونیسم در جنوب شوروی داده بودند. بنابراين

   .استشاه ش.  1942-1913 های سال در تبیین سیاست خارجیتنها عام  عمده آمريکا 

 میران جديردی در منطقره     بنردی  صفش.، موجب شد تا  1991 دکترين آيزنهاور در

  ، شاه را بیشش.1993. کودتا در عراق در سال دریشک  گموافقان و مخالفان اين دکترين 

کنرد.   ءنظامی امضرا  ة دوجانبةموافقتنامش.، با آمريکا 1991در سال پیش ترغیب کرد تا  از

های موجود میان ايرران و شروروی افرزود و عرراق و شروروی را      ه خود بر تنشاين توافقنام

ش.  1911و  1941هرای  (. در دهره 13: 1932بیشتر به يکديگر نزديک کرد )موسوی نیرا، 

بود و گفتمان نظرامی و نقرش   المللی شاهد رقابت و تقاب  فعال دو قدرت جهانی  بین عرصة

بره ويرژه در منراطق     ،المللری ر نظرام برین  بر کم ترين گفتمان حااصلی ،ایهای هسته سال 

های شوروی  (. پس از بحران ناشی از استقرار موشک11)همان:  شد استراتژيک محسوب می

و شوروی، رهبران دو کشرور،  آمريکا اور جنگ سرد بین يعنی زمان  ش. 1941 در کوبا در

انتخراب   ناچار ازی که آنها یتپس از تجديد وضع آن تصمیم گرفتند از 2و خروشدف 1کندی

خوبی دريافته بودند که در عصرر   زيرا هر دو به ،، خودداری کنندباشندجنگ يا تسلیم میان 

آرامش يا دوران  موجب ،اتم، جنگ مترادف با خودکشی است. تصمیم مشترک اين دو رهبر

صرورت دو شرريک يرا حتری دو      را از شک  دو رقیب سرسخت بره  آنهازدايی گرديد و  تنش

 (. 3: 1913ورد )فونتن، آ دوست در

ممکرن   زيررا کره   ،رسیدبه نظر نمی خشنودزدايی چندان  از تنش پهلوی محمدرضا

سرر حاکمیرت ملری در    به ضرر وی تمام شود و شرق و غرب با تبانی برر  اين مرحله بود 

 بره ويرژه  های نیروهای مخالف رژيم  فعالیت ةصحن بهيا ايران  ،دست يابند ايران به توافق

 تأثیرگرذار  مهم عام . کاهش يابدقدرت شاه  ،نهايت و درتبدي  شود شوروی طرفداران 

 توضریف  قابر   نظرام دوقطبری   قالب در که ،بود المل  نیب نظام ايران، خارجی سیاست در

                                                           
1. John F. Kennedy 
2. Khrushchev 
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 هرراس  آن از سرخت  شراه  برود و  کمونیسرتی  قطب رأس در شوروی نظام، اين است. در

 1944شاه از سرال  . (Graham, 1980: 62)ی دار هيسرما قطب رأس در ،آمريکا و داشت

شمالی ايرران نزديرک شرد.     ةی به سمت همسايحدود تادر سیاست خارجی  ،به بعدش. 

بازرگرانی و فرهنگری    ةچند توافقنام ،نامیدمی "سیاست مستق  ملی"وی بر اساس آنده 

 ةها قول داد به هیچ کشور خرارجی اجراز  ، ضمن آنکه به روسکردشوروی امضاء  اتحادبا 

نیازهرای   به سربب البته  .(41-43: 1933سیس پايگاه نظامی در ايران ندهد )ازغندی، تأ

یشرتر گرديرد   بآمريکرا  ويرژه   های غربی و بره  نظامی و مالی رژيم شاه، وابستگی به قدرت

 داشت: نظرشاه در اين خصوص  محمدرضا ( و911: 1911)کاتوزيان، 

موکرات غربری وابسرته  اسرت. سیاسرت     لحا  ايدئولوژيک به اردوگاه قدرتهای د ايران از»

کند و به همین نحو روشن بود که منرافع   هم ايران خدمت می خارجی ما تنها به يک کشور و آن

کند که همسايگان بالفصلمان نیز در آرامش به سر برند. و اين امر در تحلی  نهايی  ما ايجاب می

 «خوشربختی بره سرر برنرد    در خرسرندی و   به آن معنرا برود کره ترا سررحد امکاناتشران بايرد       

 (.231: 1931)پهلوی،

 :کردگونه بیان  محمدرضا هدف سیاست خارجی ايران را در اين زمان اين

هدف اساسی سیاست خارجی من، داشتن روابط حسن همجواری با کشورهايی برود کره   »

که از اول، علت موفقیت من مانند هر سرباز دورانديش، آن بود  ةدر اطراف ما واقع بودند. در وهل

جنگ وحشت داشتم. ديگر آنکه، در اوضا  و احوالی که همیشه هم عاری از رنج و تعصب نبرود،  

 «کردم همسايگانمان با همان احترامی که برای آنها قائ  بروديم برا مرا رفترار کننرد      مراقبت می

 (.211: همان)

 "پاسرخ بره تراريخ   "وی همدنین در خصوص روابط با کشورهای همسايه در کتاب 

 : ه استنوشت

لحرا  ايرران، خوشربختی و عظمرت      ايرم. از  در روابطمان با ترکیه هرگز مشکلی نداشته»

خوشبختی و شادکامی ملت عراق بررای امنیرت    . ترکیه از اهمیت اساسی برخوردار بوده است...

زمرانی کره    )حسن نیت( مرا را برر آن داشرت در    ايران واجد اهمیت است. پیروی از همین اص 

روابط ما با همسرايگانمان در   ... رو شده بود به او ياری دهیم مشکالت اقتصادی روبه افغانستان با
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ترر از همره عربسرتان     کويت، امارات متحرده عربری و مهرم    فارس همدون با ساح  مقاب  خلیج

 ش./1912 نشین عمان بود کره در سرال   اثر استمداد اضطراری سلطان سعودی دوستانه بود... بر

دادم چررون ظفرراری هررا برره کمررک يمررن جنرروبی و  کمررک نظررامی مرریبرره آن دولررت  م.1339

 (.231-239: همان) «کردند و چین سلطان عمان را تهديد می ها ستیکمون

المللری، حکومرت او را بره سرمت حضرور جردی در        نگاه خاص شاه به وضعیت بین

داد. عضرويت در پیمران    مری  سوقهای نظامی و همزمان تقويت توان دفاعی کشور پیمان

تروان   جانبره  همره و تقويرت  آمريکرا  نظامی برا   ةدوجانب ی توافقنامةاد و سنتو و امضابغد

قابر  ارزيرابی اسرت. شراه کره ناکارآمردی پیمران بغرداد در          زمینهدفاعی کشور در اين 

گرا در عراق را ديده بود، درگیری لفظی و خطر تعرارض برا    از ظهور دولت چپ جلوگیری

کرد تا برای بقرای   ءنظامی امضا توافقنامة دوجانبةيکا آمرشوروی را برای خود خريد و با 

: 1932های چندجانبه دسرت و پرا کنرد )موسروی نیرا،     تر از پیمان کشور ضمانتی محکم

پیوستن به پیمران بغرداد در سرال     ،رژيم صهیونیستیروابط استراتژيک با غرب و  (.113

رسرمی بره پیمران     ، پیوستنش.1999، انعقاد قرارداد کنسرسیوم نفت در سال م.1311

اعمرال سیاسرت بازدارنردگی اقتصرادی و نظرامی علیره        ،سنتو و غیررسمی به پیمان ناتو

مقابله با کشورهای راديکرال   و اتحاد شوروی با همکاری غرب، ايفای نقش هژمون منطقه

ماهیتی کامالً وابسته، طرفدار غرب و حامی حفرظ وضرع    به سیاست خارجی ايران ،عربی

هرا و طرفرداری از بلروک     منازعات جنگ سرد ابرقدرت (.93: 1919ک، موجود داد )تاجی

ای و ديگرر   هرای منطقره   غرب، در دو زمینه نمود بیشتری يافت: يکی شررکت در پیمران  

ها قررار   تسلیحاتی ابرقدرت ةالشعا  مسابق های پیشرفته و مدرن که تحت تجهیز به سال 

بط ايرران و شروروی برا حفرظ تقويرت      بهبود روا ،زدايی داشت. از نخستین آثار اين تنش

زدايی برین   سیاست تنش اثر بر(. 231: 1931مهدوی،مناسبات ايران با جهان غرب بود )

شردت جنرگ    کاهشزدايی و  تنش شد وها، روابط ايران و شوروی بسیار حسنه  ابرقدرت

مخفی حکومت شراه يعنری سررکوب و اسرتبداد     ة ها موجب شد تا نیم سرد بین ابرقدرت
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در شده بود، بیش از گذشرته   الشعا  جنگ سرد واقع و نقض حقوق بشر که تحتداخلی 

 شود. آشکارمريکا آجهانیان و حتی برخی از محاف  داخلی  برابر

 

 دکترین نیکسون

شریوخ عررب، نیراز بره      سرر  چتر امنیتری از  کنار رفتنخرور انگلستان از منطقه و 

برود. هرر دو بلروک     کررده  ريناپرذ  اجتنراب امرری   ة مهم راقدرتی جايگزين در اين منطق

 سربب بره  آمريکرا   خود بودند. گستر جهانتحقق منافع  منظور بهخواستار نفوذ در منطقه 

سیاست خارجی ايرران   حضور داشته باشد.در منطقه  نبوددرگیری در ويتنام، خود ماي  

 ت. نسدکترين نیکسون دا تأثیر تحت چشمگیری ةتا اندازبايد را ش.  1911 ةدر ده

گروام  ة و در جزيرر  ش.1941 خود را در سال ای منطقهدارد نیکسون دکترين دفا  ري

 آنامنیتری   هرای  بحرران پاسخی به آمريکا سیاست خارجی و امنیتی  زمانداد. در اين  ارائه

و همدنرین  آمريکرا  جنرگ ويتنرام، اعتراضرات اجتمراعی در داخر        :شد میکشور قلمداد 

پیرروزی نیکسرون در انتخابرات رياسرت      .نیتری انتقادات گسترده نسربت بره مرداخالت ام   

و آورد شراه فرراهم    ةطلبانر  جراه  مانورهرای ی مناسبی برای سفضای سیا م.1313جمهوری 

آمريکرايی همروار کررد. نیکسرون      افزارهرای  جنگعم  او را در انتخاب و خريد انوا  آزادی 

 متحرده  تايرا  و متحدی کره برا    دانست می "دوست" ضمن ستايش شاه، ايران را کشوری

دکتررين نیکسرون مبنری برر واگرذاری       (.124: 1914)نجاتی، منافع مشترک دارد آمريکا 

 خلریج در آمريکرا  امنیت مناطق به بازيگران قدرتمند هر منطقه، روشنگر سیاسرت جهرانی   

برا يراری    فرارس  خلریج در  ای منطقره  رقیب بیتبدي  ايران به قدرت  های زمینهبود.  فارس

در اجررای دکتررين نیکسرون، شراه      (.41-43: 1933)ازغندی،  اهم شدبريتانیا و آمريکا فر

)و در مروارد خراص   آمريکرا  هرای   سیاست خارجی و اسرتراتژی کلری خرود را برا سیاسرت     

و آزادی عمرر  در خريررد آمريکررا انگلسررتان( تطبیررق داد و در عرروض از حمايررت سیاسرری 

 بررای دکترين نیکسون  ،قعوا در (.911: 1914)پارسونز،  آمريکايی برخوردار شد های سال 

نروعی  جنروبی، ويتنرام جنروبی، فیلیمرین و ايرران       ةاز قبی  کرآمريکا های وابسته به  رژيم
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فروش  ،1ی کیسینجررهن، تشويق بود تا بیشتر مسلف شوند. نیکسون و مشاور امنیت ملی او

نداشرتند.   يیکراری ابرا   هرر و در اين راه از توس  به  دانستند میديملماسی  ةاسلحه را دنبال

 آنفرارس برا    تطبیق سیاست خرود در خلریج   برایهمزمان با اعالم دکترين نیکسون، شاه 

شرمار  ه اصلی و تهديد فوری برای کشورهای خاورمیانه ب شوروی ديگر خطر»اظهار داشت: 

های افراطی منطقه هستند که ايرران   ، بلکه خطر فوری نیروهای راديکال و حکومترود نمی

هرا از   خررور انگلیسری   زمران چه  . هر«برآيد آننظامی خود بايد از پس  با تقويت نیروهای

دوسرتی   ةيافت. انعقاد عهدنام افزايش مینیز های شاه  ، فعالیتشد می تر نزديکارس خلیج ف

علیه  -شدند که از جانب شوروی حمايت می-شوروی و عراق و جنگ شورشیان ظفار  میان

: 1931)مهدوی،  شدن شاه بود تر مسلفهر چه  د ي  ديگری برای شتاب در ،سلطان عمان

وجوه مشترک بسیار داشت. آمريکا کیسینجر، منافع ايران و و  نیکسون نظر از(. 412-411

تمرامی مسرائ     برارة و سیاسرت ايرران در   آمريکرا   مشری  خط»گفت:  بارهکیسینجر در اين 

. از ديردگاه  انرد  بروده هم  ندهکن تيتقو متقابالًموازی بوده و بنابراين  هم بای عمده، الملل بین

بدون قید و شرط برود کره درک وی از    پیمان همنادرترين رهبران و يک  ، شاه از کیسینجر

در  نیکسرون (. 923: 1931)بیر ،  «گرردد  موقعیت جهان، فقط موجب وسعت درک ما مری 

تواند هر نو  تجهیزات نظامی متعارفی که بخواهرد  ، به شاه وعده داد که میش.1911سال 

، شاه توانسرت مقرادير   آن از پسمدهای نفتی در سال آور درآبا رشد سرسام بخرد.آمريکا ز ا

يای تبدي  يکی از پنج قدرت نظامی متعرارف  ؤشاه ر .افزار خريداری کندجنگ قاب  توجهی

يم او تا حردودی  ژژاندارمی به ر ةپروراند و واشنگتن نیز با سمردن وظیفجهان را در سر می

آمريکا تسلیحات از  میزان فروش (.11: 1911 )رمضانی، کرد می تیزتزی را سوداهای وآتش 

هرگرز سرابقه نداشرت.     المل  بیندر تاريخ سیاسی ش. 1911-1913 های سالبه ايران بین 

میلیرارد   2/11 بر  بالغش. 1911-1911 های سالبین آمريکا ارزش معامالت نظامی ايران و 

برود، در سرال    د رمیلیرارد   4/1معادل ش. 1911در سال دفاعی ايران که  ةد ر بود. بودج

درصد افزايش. تشکیالت نظامی و  111میلیارد د ر افزايش يافت، يعنی  4/3به ش.  1911
                                                           

1. Henry Kissinger 
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 )بیر ،  کررد  میايران را جذب  ةدرصد بودج 41بیش از ش.  1911امنیتی در ايران تا سال 

کشور بره   رصد از ک  هزينةد 11ش. حدود  1913 سال درضمن آنکه تنها  ،(921: 1931

بررود  يافترره اختصرراصنیروگرراه اتمرری و صررنايع پتروشرریمی  آهررن، امررور تسررلیحاتی، ذوب

دسرت دکتررين نیکسرون داد و     بره  افزايش قیمت و درآمد نفت دست (.31: 1911)هويدا،

سابقه تقويرت و نوسرازی    شرايطی فراهم آورد که شاه توانست ارتش ايران را در سطحی بی

 (. 911: 1911ی،کند )میالن

افرزار   گونره جنرگ  ان باز گذاشتن دست شاه در خريد هر سفر نیکسون به اير ةنتیج

 ةدر فاصرل  :شرد  محردود نمری  آمريکا متحده  به ايا ت تنها بود. خريد اسلحه ای غیرهسته

از کشرورهای انگلریس، اسررائی ، فرانسره، سروئیس، آلمران،       ش. 1912-1911 های سال

خريرد   شراه  رضامحمد میلیارد د ر اسلحه خريداری شد. 11از  ايتالیا و چکسلواکی بیش

 :کرد را چنین توجیه میتسلیحات نظامی پیشرفته 

 مقتضرای  بره ايرن اقردام نشرده،     کره  هنگامیماخواهان خلع سال  عمومی هستیم ولی تا »

نیرروی دفراعی    ترأمین خرويش در   بوم و مرزدفا  از  اساس وظیفه خود در بر و بینی واقع

سرحد امکان  تجهیزات خواهیم کوشید تازمینة  درمترين قصوری نخواهیم داشت.  زم ک

برر برا  برردن سرطف دانرش و آمروزش و تخصرص خرواهیم          آنخودکفا باشیم و در کنار 

 (.233: 1911)پهلوی،  «کوشید

 

 افزایش درآمدهای نفتی 

وم قصد خود مبنی بر پايان بخشیدن به قررارداد کنسرسری  ش.  1911شاه در بهمن 

در  "سرن مروريتس  "تراريخی   ةهای نفتی بره موافقتنامر   . مذاکرات با شرکتکردرا اعالم 

هرران آن را  ش. کره ت  1912ايرن قررارداد در خررداد     امضای شد.ش. منجر  1911سال 

در مررداد   ،جلروه داد "حاکمیت مطلق خود بر صنايع نفت در حوزه عملیات کنسرسیوم"

گرفتره برود و در    شرک   ش.1941 در سال به تصويب مجلسین رسید. اوپکش.  1912

در اين  .فروش نفت به حامیان اروپايی و آمريکايی اسرائی  را تحريم کرد ش.1912 سال
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ترا بهرای    کوشرید ولی شاه به اين تحريم نمیوست و حتی  ،زمان بهای نفت افزايش يافت

ش قیمرت  نسبت بره افرزاي  آمريکا جمهور وقت  رئیس 1فورد زيرا ،افزايش يابد بیشتر نفت

رو بره فزونری نهراد. افرزايش     ش. 1911ولی بهای نفت دوباره در سرال   ،نفت هشدار داد

هرای زنردگی در ايرران     درآمدهای نفتی شاه ، موجب رشد اقتصادی و با  رفتن شراخص 

 ش1912-1919 هرای  گسترش يافت. در سرال آمريکا شد و به همان میزان روابط شاه و 

 ش.1914 ر قرارداد مالی با ايران امضاء کردنرد. در سرال  میلیارد د  12ها تنها  آمريکايی

میلیارد د ر کرا    11کرد تا سقف  ايران را متعهد می که کردنددو کشور قراردادی امضاء 

شروک  ة ترين تأثیر عمد متحده در مدت پنج سال خريداری کند. مهم و خدمات از ايا ت

فرارس تبردي  شرد و     نردارم خلریج  وی بره ژا  :ای برود  تبدي  شاه به قدرت منطقه ،نفتی

فارس که حامی غررب   بیشتر کشورهای خلیج و رهبری سیاسی منطقه را به عهده گرفت

 (.113: 1919روابط خوبی با شاه برقرار کردند )میالنی،  ،بودند

نفرت بررای    کشرورهای صرادرکنندة  محروری   عنوان نقطرة  ش. به 11ة ايران در ده

ی افرزايش قیمرت   شاه در تقاضرای اوپرک بررا    شد. نقش افزايش قیمت نفت محسوب می

عنروان   به مسألهاز اين  پیوستهو ايران بود. شاه آمريکا اختالف بین  نفت تنها عام  عمدة

بعرد از اجرالس   م.  1339دسرامبر   (. در921: 1931کررد )بیر ،   اهرم فشار استفاده مری 

چشرمگیری يافرت و   سازمان اوپک در تهران، قیمت نفت به ابتکار شاه افزايش  ةالعاد فوق

 ،بود که شاه توانست ادعا کنرد  نفتمبالغ هنگفت حاص  از فروش  به سبب ،به دنبال آن

گرچه طی سرال   قدرت اول جهانی خواهد رساند. پنجسال آينده به سطف  21ايران را تا 

میلیرارد د ر رسرید و    21میلیارد د ر به سرالی  1بعد، درآمد فروش نفت کشور از سالی 

 جمعیرت کشرور  بر نصرف    کی از کشورهای ثروتمند جهان تبدي  شد، ولی بالغايران به ي

داشرت )صرمیمی،    یافتاده جرا  کماکان در فهرست کشورهای عقبايران و  بودندسواد  بی

 صرادرکننده نقش ايرران در سرازمان کشرورهای     بارةدر  پهلوی (. محمدرضا141: 1913

 :نوشته استمدن بزرگ سوی ت نفت )اوپک( و افزايش قیمت نفت در کتاب به
                                                           

1. Ford 
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ی هرا  هير اتحادو ها  نای را در سازما فعا نهبر اساس سیاست مستق  ملی، کشور ما نقش »

و دور  شرده  حسابو  نانهیب واقعکند، اين نقش همواره نقشی  المللی چون اوپک ايفا می بین

برا   پیمران  تفريط بوده است و در آن پیوسته منافع ملی و منافع کشرورهای هرم   و از افراط

(. افرزايش  241: 1911شرده اسرت )پهلروی،     رعايت منطقی مصالف جهانی در نظر گرفته

قیمت نفت کوششی منطقی و مشرو  بود که اسرتفاده نفرت ارزان بررای توسرعه شرتابان      

حال تالشی است در راستای دسرتیابی بره    عین اقتصادی کشورهای غربی گرفته شود و در

 و کنرونی در مصررف نفرت    رويره و غیرمعقرول   اف بری یری از اسرمنابع تازه انرژی و جلوگ

 (.221)همان:  « های غربی صادراتیافزايش کا

مرواد خرام نفتری     ةتدريج از صورت صادرکنند سیاست کلی شاه اين بود که ايران به

. شراه  تبردي  شرود  شده و محصو ت پتروشیمی  مواد تصفیه ةبه تولیدکننده و صادرکنند

: 1914منرد برود )سرولیوان،    قره عال سرخت شیمی در ايرران  شخصاً به احداث صنايع پترو

ای و همدنررین سرازمان کشررورهای   نقررش فعرالی در منازعررات منطقره   شخصراً او (. 114

شروک   ةتررين ترأثیر عمرد    (. مهرم 13: 1913)احتشامی،  داشتنفت )اوپک(  ةتولیدکنند

انکارناپرذير   او در پیشبرد اهداف اوپک سهمیو ای بود  منطقه ینفتی، تبدي  شاه به قدرت

جمله انحالل احزاب پیشین  از را گسترش داد، اختیارات شاه مجمو  اين شرايط، .داشت

(. شاه کوشید با حفظ روابرط  31: 1931و ايجاد حزب رستاخیز )علم،ش.  1919در سال 

در  فعالیرت هرای نفرت،    ی در درون اوپک برای افرزايش قیمرت  خوب با شوروی، کار جدّ

و غررب، برا ايرن    آمريکرا  طرف و انتقادهای مکررر از   مجامع بی جنبش عدم تعهد و ديگر

: 1931مقابلره کنرد )گازيوروسرکی،     ،سرت آمريکاآلت دسرت اممريالیسرم   او برداشت که 

افرزايش   در بارة کوشش شاه بررای در ايران آمريکا آخرين سفیر  1(. ويلیام سولیوان941

خاصری   ةعالقر  ه داشتم، او برا در بسیاری از مباح اتی که با شا»: نوشته استقیمت نفت 

کرد و گاهی در جزئیات فنی ايرن مروارد هرم     مسائ  مربوط به نفت و انرژی را دنبال می

شد. او معتقد بود کشورهای نفتی طی سالیان متمادی با خريد نفت ارزان حقوق  وارد می

                                                           
1. William Sullivan 
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 هرای فعلری نفرت را ناعاد نره     او قیمرت  ،انرد  کشورهای تولیدکننده نفت را تضییع کررده 

سرفیر سرابق انگلریس در     1آنتونی پارسرونز به نظر (. 111: 1914)سولیوان، « دانست می

سابقه بهرای   (، شاه يکی از کارگردانان اصلی افزايش بی1912) 1339در دسامبر »ايران: 

آنکه به کشورهای غربی کره بریش از همره از افرزايش بهرای نفرت        از نفت بود، ولی بعد

 «، در کنترل افزايش بهای نفت بره کمرک آنهرا شرتافت    تر شد متضرر شده بودند نزديک

شرده برود ترا از     طراحیآمريکا (. افزايش نفت در حقیقت از سوی 211: 1914)پارسونز، 

خیرز قررار گیررد و     اين طريق هم پول کافی برای خريد اسلحه در اختیار کشورهای نفت

ود آيرد و  فی بره وجر  کا جاذبةآمريکا هم برای عملیات اکتشاف و استخرار نفت در داخ  

ر شرود ترا بتوانرد اقتصراد     سررازي آمريکرا  های نفتری بره    شرکت سود فراوانی از ناحیة هم

عنوان مقصر اصرلی، خرود را    ضمن معرفی اوپک بهآمريکا خود را بهبود بخشد.  زدة بحران

هرای پشرت پررده     ندوبسرت البته شاه و نیکسون با ب کرد. میپشت سر اين سازمان پنهان 

از آن سود  رانيانفت را دادند که هر دو به ضرر ملت  یدر ازا اسلحهکالن  لةترتیب معام

 (.211-211: 1911بردند )مهدوی،  می

 

 ای منطقه قدرت

ای فرراهم   منطقه قدرتتبدي  ايران به  ةزمین ،دکترين نیکسون های شاخصبر اساس 

 ا برای حراست از خلیجها تعهد کردند که نیازهای دفاعی ايران ر در اين زمان، آمريکايی .شد

ای از  در حروزه  و باشدای  منطقه یتا قدرت م. کوشید1331 ة. ايران در دهکنند تأمینفارس 

دار شرد کره نیروهرای     ای را عهرده  نقش پلیس منطقره  ،ی امنیتی و اقتصادی جهانجغرافیا

 باای  طقهقدرت را در من خأل بايد ايران می در اين زمانبودند.  آنانگلیسی در حال خرور از 

مهم اشاره  هويدا در ديدار با جانسون به دو نکتة .کرد می تأمیننفت میزان ذخاير بیشترين 

تردريجی  خررور  زمینرة   درکرد و هر دو بعدها به ارکان سیاست خارجی ايران بردل شرد.   

به اتمرام برسرد، هويردا برا     ش. 1911فارس، که قرار بود تا سال  نیروهای انگلیس از خلیج
                                                           

1. Anthony Parsons 
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گذاشرت و هریچ نیرروی     مردم منطقره  به عهدةرا بايد  فارس امنیت خلیج»ت: قاطعیت گف

پس از صعود قیمت نفت و (. 911: 1911میالنی، ) «ديگری حق دخالت در اين زمینه ندارد

ی ها یریدرگ گرفتارچه بیشتر  فارس، شاه ايران هر عزيمت نیروهای نظامی بريتانیا از خلیج

 در ايرن (. 941: 1931)گازيوروسرکی،  شرد و شاخ آفريقا  ای از قبی  ماجراهای ظفارمنطقه

هرای   برر بحرران   تأثیرگرذاری برای  مؤثرای ايران نی  به قدرت  هدف منطقه ترين مهمزمان 

نفوذ خرود را گسرترش    ش. توانست حوزة1911ة . ايران از اواسط دهدفارس بوخلیج  ةحوز

ک امنیتی و همدنرین گسرترش   ای از تحر نشانه توان میرا دهد. مداخالت نظامی در عمان 

 ةای ايرران در دهر   قردرت منطقره  نقش دفاعی و استراتژيک ايران دانست. تحقق نقش ملی 

رژيرم شراه    ،آند. عرالوه برر   شر  حاص  نمری آمريکا بدون مشارکت و همکاری با ش. 1911

کارگیری الگوهرای   به موجب به. کندتوانست روابط خود را با اتحاد جماهیر شوروی متعادل 

 سیاسرت  و المللی ايرران متروازن گرديرد    ای و بین د در سیاست خارجی، روابط منطقهجدي

 ،در ايرن پیمران   .)سنتو( سازماندهی شرد  1ای پیمان منطقه  سازمانای ايران در چارچوب  منطقه

روابط ايران با کشورهای منطقه بر اسراس، تروازن، تعرادل و حفرظ وضرع موجرود ادامره يافرت.         

نقرش   .دی سری.  ای موسوم بره آر.  منطقه های همکاریهای عضو پیمان مشارکت ايران با کشور

هرای  زم را   افزايش درآمدهای نفتی ايران زمینره  ،سیاسی ايران را ارتقاء داد. از سوی ديگر

: 1931چری،  تینسپو )متقی و آورد پديدای  سیاست، اقتصاد و امنیت منطقه ادارة بیشتربرای 

روی عررب در   از کشورهای میانره  توانست میژيم شاه ر ،چنین سیاستی موجب به (.11-14

به تقويت  ،دولت ايران بعد از اعطای نقش ژاندارمی .کندشوروی حمايت  متحدانبرخورد با 

نقرش  عالقره و  از  مترأثر اين خرود  و  (914: 1931 )مهدوی،ارتش و خريد اسلحه پرداخت 

تعیرین   علم وزير دربار پهلوی، به قول امیر اسدا بود. در اتخاذ تصمیمات نظامی مهم شاه 

 کررد  نمری دهان نیز مشرورت  فرمان بابا خود شاه بود و در اين زمینه  افزار جنگنو  و شمار 

داد صرلف  ارنیز برای ح  مخاصمات ايران و عراق، قرر ش. 1914در سال  (.33: 1931)علم، 

شرنی زور اسرتفاده   بین ايران و عراق به امضاء رسید. برای نی  به اين امر، رژيرم شراه از چا  

                                                           
1. Central Treaty Organization 
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، وی پیونردهای  حاکی از سیاسرت خرارجی شراه در منطقره برود     شده که  ياد روند در. کرد

هرای   غیرعرب خاورمیانه و همدنین قدرت های دولتاقتصادی و نظامی ايران را با  ،سیاسی

 (.11: 1913)احتشامی، افزايش داد پرنفوذای  فرامنطقه

 

 نتیجه

روزنرا   :گفرت  توان میهويدا  ةدوراست خارجی روزنا و سی ةنظري در چارچوب پیش

گیری سیاست خارجی در شک  توانند می نظر داشت که هر يکبه عوام  بسیار متعددی 

و  هررا تصررمیمآنهررا بررا  ةخیرر  فراوانررری شناسررايی و رابطرر متغیرهررای د .مررؤثر باشررند

چرون سراختار    ،عوام  محیطی بیرونی  است شده نظر گرفته درخرارجی  گذاری سیاست

، سرطف نهادينگی منطقه، رابطه با کشورهای همسايه، وجود يا المل  بینقدرت در نظرام 

ملی چرون نرو  در سطف داخ  نیز عوا .ای منطقهفقدان نهادهای حر  تعرارض در سطف 

گیرری در نهادهرای   ازوکارهای تصرمیم سر اختار قررردرت داخلررری،   رژيررم سیاسی، سر 

گیری، فرهنرگ سیاسری، فرهنرگ عمرومی،    تصمیممختلف داخلی، رابطه میان نهادهای 

در  ،عرالوه  بهجملره عوام  تأثیرگذار هستند.  و افکرار عمرومی از ها رسانهفشار،  های گروه

نیرز توجره    گیرنده تصمیمو باورهرا و اعتقادات نخبگان  ها ارزشی، اينجا به عوامر  ادراک

سررازی و  ن عملیرراتیعلمرری همدررو هررای روشاز  ،شررود. در آثررار تحقیقرری مختلررفمرری

همبسرتگی میران ايرن     ةی و آماری بررای احرراز درجر   کمّ های تکنیکو  بنردی شراخص

 را بره  هرا  رابطره بتوان  رهایمتغبرخی از با بررسی است که و کوشش شده  هاستفادعوام  

   .کردشکلی معنادار احراز 

 رمترأث  المللی بین ةعرصدر ش. 1942-1911 های سال میانسیاست خارجی ايران 

برا ی   هرای  هزينره اجرای دکترين نیکسرون،  افزايش قیمت نفت، از روابط غرب و شرق، 

برر   شخصراً  پهلروی  محمدرضرا  فارس برود.  خلیج ةژاندارمی منطق حال عین درو  نظامی

و سیاسرت خرارجی برر اسراس      کررد  مری سیاست خارجی و دستگاه ديملماسری نظرارت   

سیاسرت   گفت کره  توان می .شد می ءراهای شخصی و نه منافع جامعه تنظیم و اج اولويت
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 در عرصرة  هرای شراه و نره منرافع جامعره برود.       بازتاب اولويت زمان نياخارجی ايران در 

 ، اختنراق و سررکوب  سانسرور  برا يک دولت اقتدارگرای شخصی حکومت شاه  ،نیز داخلی

و برداشرت وی از   پهلروی دوم شرخص   ،در ايرن دوره . برود رانتی نفتی و با اقتصاد همراه 

گیرری   هرای تأثیرگرذار در تصرمیم    تررين مؤلفره   عنروان مهرم   المل  بهحو ت و نظام بینت

 ةترين مقام قو ايران، عالی حاکم. محمدرضا در جايگاه نقش داشتسیاست خارجی ايران 

شاه مستقالً حق انشای  ،قانون اساسی مشروطیت 23 اص  طبق وآمد  می شمار به مجريه

. وی از حرق  کنرد ای به مجلرس تقرديم    توانست  يحه قانون داشت و در صورت لزوم می

رتبره   سرای عرالی  الوه بر برخورداری از حرق تعیرین رؤ  انحالل مجلسین برخوردار بود و ع

ک  قوا نیز بود و بنابراين حق اعالم جنگ و صرلف از ديگرر وجروه     ةفرماندنهادهای مهم، 

 رفت.   وی به شمار می ةالعاد قدرت فوق

شخصریت و فررد در تردوين و اجررای سیاسرت       متغیرستگی برجدر  ديگر از د ي 

سیاست خارجی  گیرنده تصمیمضعف نهادهای به  بايد ،پهلوی دوم ةخارجی ايران در دور

 کره آنجرا   از .اشاره کررد  خارجی  گذاری سیاستو همدنین نقش بارز سلطنت در پويش 

با خواست ملری   ، سیاست خارجی نیز در تقاب برد یمدرونی رنج  یحکومت شاه از تضاد

از  متأثرموجب اتخاذ سیاست خارجی شخص محور و  ،اين ضعف ساختاری داشت و قرار

 مختلفی عوام  تأثیر تحت ،جديد گفتمان در گرديد.می المل  نظام بین شرايط و تحو ت

غررب، اعطرای   زدايری برین شررق و     تنش ،نفت قیمت افزايشدکترين نیکسون،  جمله از

افرزايش   الملر   بینوابستگی به نظام فارس موجب شد تا خلیج  ةنقش ژاندارمی در منطق

نرو  قردرت در ايرن دوره، قردرت      ،شود می( نشان داده 2) ةجدول شمار چنانکه در .يابد

فرهنگری رسروخ ناپرذير     نظر ازسیاسی بسته و  نظر ازو  توسعه حال درکوچک با اقتصاد 

برود.   الملر   بیناز متغیر فرد و نظام  متأثر ،در اين دوران ها تصمیم نيتر عمدهبوده است. 

و متغیرهرای  متغیر نقش همرواره در رديرف سروم     ،شود می دادهدر جدول نشان  چنانکه

 قرار دارند. یتر نيیپاحکومت و جامعه نیز در مراتب 



 6931بهار ، 07ش ، 67/ فصلنامه تاریخ روابط خارجی، س  691

 

 بر اساس   ش.1343-1351 یها سال انیمتحلی  تصمیمات سیاست خارجی ایران ( 2) جدول شماره

 زنارو ناریهمدل پی  

 قدرت کوچک نو  قدرت

 توسعه حال در وضعیت اقتصادی

 بسته وضعیت سیاسی

 رسوخ ناپذير فرهنگی وضعیت فرهنگی

 سیاست نفتی ژاندار  منطقه دکتری  نیکسون اتخاذشده های تصمیم

 رگذاریتأثمتغیرهای 

 المل نظام بین

 فرد

 نقش

 حکومت

 جامعه

 فرد

 المل نظام بین

 نقش

 حکومت

 جامعه

 فرد

 المل ظام بینن

 نقش

 حکومت

 جامعه
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 منابع و مآخذ

 فارسی

  اظم ک  :ان م رج ت، مر  ی الم اس  الب ق ا ان ت  روطه ش : از م الب ق دو ان  ن ی ب  ران يا، 1931آبراهامیان، يرواند، 

 ، تهران: نشر مرکز. ی چ ه ان رش دي م  ن س ح م و  آوری س م ش  ن س د، ح ن روزم ی ف

، تهرران:  نقش امیرعباس هويردا در تحرو ت سیاسری اجتمراعی ايرران     ، 1931حمد، اختريان، م

 انتشارات علمی.

، ترجمه: ابراهیم متقی و سیاست خارجی ايران در دوران سازندگی، 1931احتشامی، انوشیروان، 

 چی، تهران: انتشارات اسناد انقالب اسالمی. زهره پوستین

 تهران: نشر قومس.چاپ دوم، ، 1921-1913ران روابط خارجی اي، 1933ازغندی، علیرضا، 

 تهران: نشر سمت. (،1921-1931تاريخ تحو ت سیاسی و اجتماعی ايران )، 1912، رررررررررررررررررر

گذاری خارجی در دنیای وابستگی متقابر    ماهیت سیاست، 1914باربر، جیمز و مايک  اسمیت، 
 س.سیف زاده، تهران: نشر قوم حسینچاپ چهارم، ، کشورها

ترجمره: افشرار امیرری،    ، 14ر، 1211-1944های سیاسری ايرران    يادداشت، 1913بارل، آر. ام، 

 .مرکز اسناد انقالب اسالمیتهران: 

ترجمره: علری اردسرتانی، تهرران:      های اجتمراعی انقرالب ايرران،    زمینه، 1939بشیريه، حسین، 

 انتشارات نگاه معاصر.

 .آب شهرش غالمی، تهران: انتشارات ترجمه: مهو عقاب و شیر،، 1931بی ، جیمز، 

، تهرران: نشرريه   ها و سرخنان شاهنشراه آريرامهر   ای از نوشته برگزيده، 1943پهلوی، محمدرضا، 

 کتابخانه پهلوی.

 ، تهران: کتابخانه پهلوی.انقالب سفید، 1941، __________

تهرران:  ترجمره: حسرین ابرو ترابیران.     چاپ هفرتم،  ،  پاسخ به تاريخ، 1931 ،___________

 انتشارات زرياب.

تهران: مرکز پرژوهش و نشرر فرهنرگ سیاسری      ،سوی تمدن بزرگ به، 1911، __________

 دوران پهلوی.

، تهران: نشر فرهنرگ  سیاست خارجی  عرصه فقدان تصمیم و تدبیر، 1919تاجیک، محمدرضا، 

 گفتمان.

تهرران:   چراپ دوم،  ،ندولت ، نفت و توسعه اقتصادی در ايررا ، 1911حاجی يوسفی، امیرمحمد، 

 انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی.
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 ،"پهلروی دوم  دوره درروابرط ايرران و عمران    "، 1911چمنکرار،   محمدجعفرو  علیرضا خزائلی،
 . 21 ش ،ريزیجغرافیا و برنامه فصلنامه

 چاپ سروم،  ،گیری در سیاست خارجی تحلی  تصمیم و تجزيه، 1931خوشوقت، محمدحسین، 

 المللی. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین

ن: نشرر  تهررا  چاپ سوم، ،سیاست خارجی جمهوری اسالمی ايران، 1913ی، جالل، روزآبادیفدهقانی 

 سمت.

، ترجمه: جمشید زنگنه، تهران: دفتر المل  شناخت اصول روابط بین، 1911رينولدز، فیلیپ آلن، 

 .وزارت امورخارجه المللی مطالعات سیاسی و بین

علیرضرا طیرب،    چاپ ششرم،  ،سیاست خارجی جمهوری اسالمی ايران، 1911ا ،  رمضانی، رو 

 نشر نی، تهران.

، به کوشش: پری اباصلت و هوشرنگ  ی اردشیر زاهدیها ناگفتهرازهای ، 1911زاهدی، اردشیر، 

 ، تهران: نشر به آذين.هاشم ریم

 ، ترجمه: عباس مخبر، تهران: انتشارات طر  نو.شکست شاهانه، 1931زونیس، ماروين، 

ترجمره: محمرود    چراپ چهرارم،   ،خراطرات دو سرفیر  ، 1914سولیوان، ويلیام و آنتونی پارسونز، 

 ن: انتشارات علم.طلوعی،تهرا

 ، تهران: نشر دادگستر.المل اصول و روابط بین، 1913سیف زاده، حسین، 

چراپ دوم،  ، گیرری در سیاسرت خرارجی   هرای تصرمیم   مبانی و مدل، 1931سیف زاده، حسین، 

 .وزارت امور خارجه المللی تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین
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