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  چکیده

  

ش بنیـاد   50مریکـا را در دهـه  آیاست خارجی راهبرد نوین س،نیکسون یا سیاست مشارکت جمعی آموزه

بـر   هـاي پیـدایش آن و تبعـاتش   و زمینه مریکاآدیپلماسی خارجی جدید هدف این نوشتار بررسی گذارد.

بر این اساس ایران  .حاکمیت است پسین دهه حیات ایناي دولت پهلوي دوم در واسیاست خارجی و منطقه

شـده و در راسـتاي    اي تبـدیل هاي نظامی منطقـه ین نظریه به سرعت به یکی از قدرتثیر شدید اتحت تأ

اي از فعـل و  هاي حکومت شاهنشـاهی بـه مجموعـه   شکار دولتمردان واشنگتن و اندیشهاهداف پنهان و آ

  د.کرن اقدام ي آفارس و ماوراامی در حوزه خلیجانفعاالت سیاسی و نظ

  

  :واژگان کلیدي

  ي دوم.پهلو ،دیپلماسی خارجی نوین ایران، امریکا،
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  مقدمه

یوربـا  "در شـهر   1913ژانویه  9) در Richard Milhous Nixonریچارد نیکسون (

پدرش فرانسیس آنتونی نیکسون در سـال   .) به دنیا آمدYorba Lindaکالیفرنیا ( "لینداي

. تحصـیالتش را  ل مکان کـرد ) نقWhittier("وي تیر"اش به شهر ه خانوادهبه همرا 1922

التحصیل شد و با استفاده  فارغ "تیر کالج وي"از  1934گذراند و در سال “ تیر  وي” در شهر 

) راه یافت و پـس از اتمـام   DukeUniversityاز بورس تحصیلی به دانشکده حقوق دوك (

بـا خـانم  1940به شغل وکالت مشغول شد. در سـال  تحصیالت به شهر خودش بازگشت و 

نامیدند ازدواج کرد. یک سال بعد جهت انجام کـار دولتـی    می پتکه او را تلما کاترین رایان

به نیروي دریایی پیوست و تا پایان جنـگ جهـانی    1942به واشنگتن دعوت شد و در سال 

بـه سـمت نماینـده کنگـره      از کالیفرنیـا  1946دوم در نقاط مختلف خدمت کرد و در سال 

معـاون دوایـت آیزنهـاور     1953وارد سناي امریکا شد، حـدود سـال    1950برگزیده شد. در 

در این مقام باقی ماند. نیکسون در انتخابـات سـال    1968د و تا سال بوجمهور آمریکا  رئیس

دوبـاره از   1968شکست خورد ولی در انتخابات ریاست جمهوري از جان اف. کندي 1960

در بـاب سیاسـت خـارجی     .کاندیدا شد و به کاخ سفید راه یافـت  خواهيجمهوروي حزب س

 ،مشهور شد. نیکسـون  "دکترین نیکسون"نطقی ایراد کرد که به 1969ژوئیه 25امریکا در 

مهم دیگـري در   يها تیموفقعالوه بر مسئله ویتنام به  ،مریکاآجمهور  سی و هفتمین رئیس

به برقراري رابطه با چین کمونیست، رفـع تشـنج   توان  میمله ازج .سیاست خارجی نائل شد

د. کـر هـاي اسـتراتژیک اشـاره    در رابطه با شوروي و امضاي قرارداد محـدود سـاختن سـالح   

نیز براي دومین بار به ریاست جمهـوري امریکـا برگزیـده     1972نیکسون در انتخابات سال 

استراق سمع در  يها دستگاهت و نصب ولی افشاي اقدامات غیرقانونی در جریان انتخابا ،شد

معروف شد  "افتضاح واترگیت"محل کنوانسیون حزب دمکرات در ساختمان واترگیت که به 

ــام خــویش (  ــه اســتعفا از مق ــین  1974اوت  9او را ب ) وادار ســاخت. ریچــارد نیکســون اول

شـتمین  پس از او سی و ه .مریکا بود که مجبور به استعفا از مقام خودش شدآجمهور  رئیس

مریکا به نام جرالد فورد (معاون نیکسون) به ریاست جمهوري انتخـاب شـد و   آجمهور  رئیس

سـالگی بـر اثـر سـکته      81در سـن   وي، کرداختیارات خود نیکسون را عفو  باپس از مدتی 

بـر ایـن اسـاس     ؛روش پـژوهش در ایـن نوشـتار تـاریخی تحلیلـی اسـت      مغزي درگذشـت. 

رتبط با موضوع مورد بحث و پیامدهاي آن مورد توجه قرار متغیرهاي دخیل در رخدادهاي م
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هاي مستند آن عصر جزء گرفته است. در هرگونه کنکاش تاریخی رجوع مستقیم به بازمانده

د. در این مرحله از پژوهش به منظور دوري نمودن از منـابع  شومیضروري تحقیق محسوب

هـاي اطالعـات، کیهـان،    ن روزنامـه هـاي گونـاگو  گمراه کننده با واسطه و دست دوم، شماره

 ش1357تا اواخر سال  1350داي دهه اي از مجالت نظامی از ابتآیندگان و رستاخیز و پاره

بررسی و اسـتفاده از اسـناد و مـدارك    به صورت تطبیقی مورد بازبینی و بررسی قرار گرفت.

التـین بخشـی   غیر منتشر شده در آرشیوهاي گوناگون و سپس انطباق آن با کتب فارسی و 

حاضـر در نظـر دارد   دیگر از روش شناسی تحقیق در نگارش این نوشتار بوده اسـت. مقالـه  

سیاسـت جدیـد امریکـا در دوره حکومـت     یري و اصـول و مبـانی  گ ضمن بررسی علل شکل

  ال زیر پاسخ دهد: ؤریچارد نیکسون به س

ـ بر توسعه سیاست منطقـه چگونه دکترین نیکسون  ثیر گـذارد؟ أپهلـوي دوم تـ   تاي دول

توسـعه نظـامی و   اي از سیاست خارجی،د که بخش عمدهداراین جهت اهمیت ال ازؤپاسخ به س

ثیر مستقیم و یـا غیـر مسـتقیم ایـن     أگسترش پیوندهاي دولت پهلوي دوم با جهان غرب تحت ت

  و رشد کرد.ل گرفته کدگردیسی سیاست برون مرزي دولت واشنگتن ش

  

  نیکسون هاي دکترینعلل و زمینه )الف

  الملل نیبعصر تنش زدایی در روابط  -1

  در فرانسهشارل دوگل  جنبش صلح طلبی )الف

، سیاستمدار کهنه کار فرانسوي به مقام ریاست جمهـوري در  1انتصاب ژنرال شارل دوگل

، عصر جدیدي از روابط سیاسی و نظامی این کشور با آمریکا و بلـوك شـرق   1958انتخابات سال 

هـاي  دوگل با درك شرایط نوین جهـان در بسـتر جنـگ سـرد و تشـدید رقابـت      ؛را بنیان گذارد

تسلیحاتی مابین شرق و غرب خواهان گسترش روابط همه جانبه با اروپاي شرقی و از بین رفـتن  

صلح طلـب   يها انیجرتأکید بر این مبانی، توسعه .رساندیمگشت که به این مهم آسیب عواملی 

دوگل با سفر به مسـکو  )1971:45De Gaulle ,(وپا در پی داشتو ضد جنگ را در فرانسه و ار

اقتصادي برقـرار کـرد و بـه شـدت بـه       هاي چینی با این دول روابط سیاسی وتأو پذیرش هی

هاي توسعه طالبانه آمریکا پرداخت. پیـرو ایـن تفکـر،    انتقاد از عملکرد جنگ طلبانه و برنامه

حکوم کرد و تهـاجم تفنگـداران دریـایی آمریکـا بـه      هاي آمریکا در ویتنام را مجنگ افروزي

                                               
1. General Charles Degaulle
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غیر اصولی خواند و آخرین ضربه را به اتحاد سـرمایه داري بـا    1965را در  1دومینیکنجمهوري 

خـروج  ).Alwels,1975: 419تو وارد آورد (اعالم خروج نیروهاي فرانسـه از سـاختار نظـامی نـا    

هـاي آمریکـا در   ترین اعضـا و انتقـاد از سیاسـت   فرانسه از پیمان ناتو به عنوان یکی از استراتژیک

بـین  جنوب شرقی آسیا و دیگر نقاط جهان در پیروي از جنبش صـلح خـواهی، شـکاف عمیقـی     

ایـن رخـدادها بـه دولتمـردان آمریکـا       .)1970:125de gaulle(داري ایجاد کردجهان سرمایه

کـی بـر کـاربرد زور و    هـاي امپریالیسـتی سـنتی مت   هاي نظـامی و سیاسـت  آموخت که درگیري

تواند در بین دوستان و هم پیمانان قـدیمی واشـنگتن نیـز بـدون پشـتیبان      لشکرکشی حتی می

  باشد.
  

     فدرال نگاه به شرق آلمان رویکردب) 

حزب سوسـیال دمکـرات بـا پیـروزي در انتخابـات آلمـان غربـی دولـت          1969در اکتبر 

برانت با طـرح سیاسـت نگـاه بـه سـوي      آورد. بر سر کار 2جدیدي را به صدر اعظمی ویلی برانت

قـد بـود بـا گسـترش     عتد. وي مکـر زدایی و جنبش صلح طلبی باز شرق باب جدیدي را در تنش

المللی زمینه تنش زدایی و حفظ آرامش بینتوان مناسبات اقتصادي و فرهنگی با بلوك شرق می

و نشان دادن حسن نیـت، پـس   ها ) و با مدفون ساختن نفرت96: 1364را فراهم ساخت (برانت، 

برانت با سفر بـه مسـکو   )9: 26/11/1350آشتی رسید (آیندگان، از قربانیان بی شمار به صلح و 

اي نقـش عمـده   خاصمه و احترام به مرزهاي یکدیگرو انعقاد قرارداد ترك حالت م 1970در سال 

. )328: 1367تیش، د (پـور کرب ایفا را در جلب اعتماد شوروي و زدودن دشمنی بین شرق و غر

ویلـی   بـود.  ها ملتاساس سیاست نگاهی به شرق مبارزه با میلیتاریسم و خشونت در روابط میان 

اوالف پالمه دیگـر رهبـر سوسـیال دمکـرات در      .برنده جایزه صلح نوبل شد 1971برانت در سال 

  :سدینویماي به ویلی برانت سوئد طی نامه

ر روابط بین شـرق و غـرب را مسـیر سـاخت و     زدایی دسیاست خارجی آلمان که تنش«

ها داد حـاکی از واقـع بینـی اسـت. پـس از دوران تاریـک جنـگ        امنیت بیشتري را به همه ملت

که انسـان تـا چـه حـد      میدانیمجهانی، آشویتز، هیروشیما، نورنبرگ و می الي ویتنام، اکنون ما 

استقرار صلح و ایجاد یک جامعـه   که مخالف یدر بربریت و توحش سقوط کند و نیروهای تواندیم

  ).196- 7: 1364(برانت،  .»دشایسته انسانی هستند، چه قدرت اهریمنی زیادي دارن
  

  

                                               
1. Dominican Republic
2. William Brant
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  مذاکرات خلع سالح ،تعدیل جنگ سرد تالش براي )ج

این جنگ ؛ کردندیمسهمناك جنگ سرد زندگی  آمریکائیان در سایه 1945از سال 

نفـر   000/100اشته و به بهاي پایان زندگی بیش از هشت تریلیون دالر هزینه دفاعی در برد

 1970-76هـاي  بـین سـال  ).9: 1376مام شده بـود (الفـه بـر،    از مردان جوان آمریکایی ت

د که به سوي تعدیل جنگ سرد گـام بـر   شاي جدید در روابط مابین شرق و غرب آغاز دوره

دند کـه  کرس مهم را برگزار داشت. در طول این دوره آمریکا و اتحاد شوروي چهار کنفرانمی

در راستاي حل اختالفات بین دو ابر قدرت صورت گرفت. ریچارد نیکسون در نطقـی کـه در   

از «به مناسب شروع کار به عنوان ریاست جمهوري آمریکا ایراد کرد گفت:  1969ژانویه  20

). پیـرو  228: 1366(فـونتن، » گـذاریم این به بعد از دوره رویارویی به دوره مذاکره قدم می

سـال کـه از    55این استراتژي، نیکسون به عنوان نخستین رئیس جمهـور آمریکـا در طـول    

کاهش تهدیدات فی مـابین و   در مورد انقالب شوروي سپري شده بود از مسکو دیدار کرد و

رســیدتوافــق بــه زدخــودداري از انجــام اعمــالی کــه ایــن وضــعیت جدیــد را بــر هــم مــی

)Croekat,1995: 224.(هـاي دفـاعی و مخالفـت بـا     نگره آمریکا نیز بـه کـاهش هزینـه   ک

د. سیاستمداران جدید آمریکا بـا توجـه بـه گسـترش     کرهاي تسلیحاتی پرهزینه اقدام برنامه

جنبش صلح طلبی در کشورهاي مختلف اروپـایی و رسـوخ آن بـه مراکـز حسـاس تصـمیم       

اي و هـاي منطقـه   رگیـري اري از جنگ، عدم دگیري و توده مردمی این کشور و سیاست بیز

اعزام مستقیم نیروهاي نظامی را که موجب تحریک اذهان جهانیان، مردم آمریکا و بـه ویـژه   

گشـت بـه عنـوان یکـی از اصـول      تسلیحاتی مـی  يها رقابتاتحاد شوروي و گسترش دوباره 

  بنیادي در سیاست خارجی خود پذیرفتند.

  

  پیامدهاي بحران کره-2

 ،به اشغال نیروهاي امپراطوري ژاپن درآمـده بـود   1905ال در سکه شبه جزیره کره 

هاي محور در جنگ جهانی دوم به تصـرف آمریکـا و شـوروي درآمـد.     پس از شکست دولت

جغرافیایی به عنوان حد فاصل نیروهاي شمال و جنوب، سرزمین کـره را در   ۀدرج38مدار 

سربازان خود را از شمال و  اه قدرتابر  1949در سال . این مناطق به کرسی قدرت نشاندند

شـمالی از  ه، نیروهـاي کـر  1950ژوئن  25جنوب کره خارج کردند. اما در سحرگاه یکشنبه 

بـا پیشـنهاد و مسـاعدت     ران کره در ابعاد نظـامی آغـاز شـد.   درجه تجاوز کرده و بح 38مدار 
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کـه  آمریکا قوایی با عنوان سازمان ملـل متحـد در حمایـت از بخـش جنـوبی وارد عمـل شـد        

ارتـش آمریکـا بـر عهـده داشـت. بـا وجـود         ۀیـ پااز نظامیان بلنـد   1فرماندهی آن را مک آرتور

درجه عبور کند. در این مرحله از  38هاي ابتدایی، این نیرو توانست با موفقیت از مدار شکست

شمالی وارد عمل شده نیروهاي متحد را عقب راندنـد و خـود    هکرجنگ سربازان چینی به نفع 

ي خاصمه نیز پـس از کشـتارهاي بیهـوده   درجه استقرار یافتند. قرارداد ترك م 38مدار نیز در 

). بــدین ســان جنــگ کــره بــدون 617: 1349منعقــد شــد (پــالمر،  1953ئیــه فــراوان در ژو

تغییري در موقعیت مرزي طرفین درگیر به پایان رسید. نبرد کره نخستین کـارزار   نیتر کوچک

ان عصر هیتلري و شروع جنگ سرد بود. مقارن بـا جنـگ کـره،    جدي ایاالت متحده پس از پای

را  NS68، گزارشی بـه شـماره  2اي به ریاست هري ترومنشوراي امنیت ملی آمریکا در جلسه

 ۀتصویب کرد که بیست درصد از درآمد ملی آمریکا را به امـور دفـاعی اختصـاص داد و بودجـ    

). 9: 1366دالر افزایش یافت (فـونتن،  لیاردتسلیحاتی این کشور از سیزده میلیارد به پنجاه می

ژوئـن همـان    29هاي گسترده نظامی را به کره سـرازیر و در  کمک 1950ژوئن  27ترومن در 

مستقر در ژاپن را به کره صادر کرد که این تعـداد   ةاعزام دو لشکر از نیروهاي پیاد سال فرمان

خت و پرهیز از کاربرد سالح اتمی بـه علـت   نبردهاي س. تا پایان نبردها دائماً رو به افزایش بود

را در خـاطر سـربازان    1914- 18يهـا  سالسنگر به سنگر  يها جنگعواقب سوء جهانی، یاد 

بـه صـدا    1953و هنگامی که سوت پایان بازي مرگبـار کـره در ژوئـن     کردیمآمریکایی زنده 

مسـئولیت هـدایت و    ایاالت متحده .آمریکا روشن شد ۀجامعدرآمد عمق صدمات آن بر کالبد 

مک آرتور، پنجاه درصد از  ۀگفتبه  ،بخش جنوبی را بر عهده گرفته بود نبردها در ۀنیهزتأمین 

نیروهاي زمینی، هشتاد و شش درصد از نیروي دریایی و نـود و سـه درصـد از نیـروي هـوایی      

رباز بیش از دو میلیـون سـ  . )122: 1376شرکت کننده در جنگ به آمریکا تعلق داشت (المه، 

نفـر   246/54) کـه از ایـن تعـداد    530: 1369گ اعزام شده بودنـد (کنـدي،   هاي جنبه جبهه

خلبان هواپیما در بـین شـمار کشـته     5884نفر نیز مجروح شدند که فقط  284/103کشته و 

، رئیس جمهور آمریکـا، بـیش از   3جانسون ۀگفت). به 245: 1361گان قرار داشت (بورشت، شد

) کـه  84: 1358، تقبل کـرده بـود (بـرق المـع     اش متبوعهنبرد را دولت  هاينود درصد هزینه

انهـدام   ةاز حجـم گسـترد  . )530: 1369ه میلیـارد دالر شـد (کنـدي،    سرانجام بالغ بـر پنجـا  

به سرنگونی سیصد فروند هواپیما از هـر دو گـروه اشـاره کـرد کـه       توانیمافزار، تنها جنگ

                                               
1. Mac Arthur
2. Harry Truman
3. Johnson
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). عـالوه بـر ایـن،    181: 1375(براون،  دادیمتشکیل کایی هاي آمریرا جنگنده ها آنبیشتر 

تعهد مالی و نظامی نسبت به کره جنوبی نیز بار مضاعفی بر دوش اقتصاد و سیاست آمریکـا  

تلفات نشسـتن بـه پـاي میـز      ةگسترددخالت آمریکا در بحران کره با این حجم  ۀجینتبود. 

یقـت جنـگ از   عنی جایی کـه در حق درجه به عنوان مرز بود، ی 38مذاکره و موافقت با مدار 

آغوش نگرفتنـد.  براي نخستین بار دولتمردان آمریکا شاهد پیروزي را در آنجا آغاز شده بود.

سروري و حاکمیـت بـر جهـان را     ۀیداعبود که تلخی براي سازمان نظامی آمریکا ۀتجربنبرد کره 

اي را در رده نبـرد فاتحانـه  قـدیمی و خـارج از    يها سالحداشت؛ چرا که سربازان جناح مخالف با 

نظـامی   ۀرتبـ به اقرار سـران عـالی    هیزات پیشرفته به پایان رساندند.متحد غرب با تج ۀجبهبرابر 

زیـرا   ،آمریکا این جنگ سر شکستگی یأس آمیزي را براي تشکیالت نظامی ارتش به ارمغان آورد

از دیـدگاه  . )61- 62: 1358را مستأصـل سـاختند (کلیـر،     هـا  آنضـعیف   يها سالحبا  هاییایآس

آمریکا تحمیـل شـد، رقیبـان تـازه نفسـی نیـز بـا        ۀجامعاقتصادي عالوه بر تاوان سنگینی که بر 

گام نهادند. نبرد کره نمـادي از برتـري ژاپـن     یالملل نیبتجارت  ۀجنگ به عرص ۀاستفاده از معرک

ا از پـاي  جام این کشور رسازندگی و شروع رقابت اقتصادي با ایاالت متحده بود که سران ۀدر زمین

 ةگسـترد کاالهـاي آمریکـایی و بـازار    ن ). جنگ کره هفتصد میلیو59: 1371امسکی، چدرآورد (

بحـران   ).134: 1376بدیل کرد (الفه بـر،  چین را به هفتصد میلیون شبح و دشمنان خطرناك ت

 ۀوسـع تآن هم هنگامی کـه بـا توجـه بـه      ،سیاست خارجی آمریکا شد ةعمدکره سبب گرفتاري 

تبـادل نظـر و    ۀنـ یزمقدرت شوروي این سیاست در حـال بازسـازي بـود. بنـابراین، مسـائلی در      

سوسیالیستی مطرح شد و جنگ سرد و رقابت تسـلیحاتی   ةعمديها دولتهمکاري بیشتر میان 

نبـرد  «آمریکا در مورد بحـران کـره گفـت:     ۀوزیر امور خارج - 1نري کیسینجرد. هرا شدت بخشی

سـرخوردگی و  گـذرد ینمبر روال تصورات ما ها یتاین امر است که وقتی واقع ةنددهکره، نشان 

. در جریان کره مـا هـیچ گونـه آمـادگی نظـامی عملـی و نظـري        شودیمناامیدي اجتناب ناپذیر 

چـرا کـه حملـه نـه بـه مرزهـاي آمریکـا و         ،نداشتیم. جنگ کره خارج از راهبرد آمریکـایی بـود  

و ایـن امـر نـاتوانی مـا را بـه همـراه        شـد یمد و نه به شوروي مربوط غربی رخ داده بو يها دولت

  ).33- 34: 1358(برق المع،  »داشت

اعتراض آمیز بسیاري را در  يها واکنشبحران کره پیامدهاي ناگوار دخالت آمریکا در

محافل داخلی و خارجی این کشور به همراه داشت. در نهایـت، طراحـان سیاسـت خـارجی     

اي در مـاوراي  صمیم گرفتند که دیگر هرگز درگیر این گونه نبردهاي منطقهایاالت متحده ت

                                               
1. Henry Kinssinger
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 ۀدر تلـ  تـر  خطرنـاك با اشتباهی مشابه و بسیار  1960دهه  ۀمرزهاي خود نشوند. اما در نیم

  ویتنام گرفتار آمدند.

  

  نبرد ویتنام و تأثیرات آن بر سیاست خارجی آمریکا -3

 1965زام نیـروي پیـاده و هـوایی در سـال     مبنی بر اعـ  1با فرمان لیندون جانسون  

اي شد. با ایـن فرمـان سیاسـت    جدید و پیچیده ۀمرحلدخالت نظامی آمریکا در ویتنام وارد 

هـاي تـاریخ کشـور شـد کـه      بحران نیتر نیخونو  نیتر بزرگداخلی و خارجی آمریکا درگیر 

کـا بـا اسـتفاده از    ارتش آمری را در داخل و خارج بر جاي گذاشت.عواقب سوء بسیار عمیقی 

بسـیاري از   2تسلیحات به میدان کوچک اما خطرناك ویتنام پا گذاشت. پنتـاگون  نیتر مدرن

ادوات کشتار جمعی خود را به صورت آزمایشی و به منظور آگاهی از میزان قدرت و تأثیرات 

ون و از از فرماندهان پنتاگ -3ماکسول تیلور. آزمایش نهاد يبوتهآن بر گروه هاي انسانی به 

 1963پارلمانی آمریکا در  يتهیکمبه یک  -در سیاست خارجی 4ي کنديمشاوران برجسته

  چنین گزارش داد:

خرابکانه یعنی دکترین  يها شورشما در آنجا یک آزمایشگاه فعال داریم که در آن «

در هـر حـال اهمیـت     میکنیمهاي عملی و اجرایی آن مالحظه هوشی مینه را با تمام جنبه

: 1358(کلیـر،   »میـ ا دادهامی این ناحیه را به عنوان یک آزمایشگاه بـه خـوبی تشـخیص    نظ

سـتفاده  ناپالم و سموم شیمیایی در این آزمایشگاه انسانی به کـرات مـورد ا   يها بمب. )353

) که حاصل آن قتل عـام زنـان و کودکـان و نـابودي     32و222: 1361(بورشت،  گرفتقرار 

آمار  1971). تا سال 98: 1350باغات ویتنام بود (کندي،  زارع و% از م5و  ها جنگل% از 12

اري از ییش از دو و نیم میلیون نفر در یک فاجعه بزرگ انسانی بود که بسـ بحاکی از نابودي 

گ افکنـده شـده   دامـان مـر  بـه  هاي وحشیانه و اعدام زندان، شکنجه ۀجینتاین قربانیان در 

ر پایان جنگ به سه میلیون نفـر رسـید و آمریکـا در    آمار مقتولین د. )13-14بودند (همان: 

بمب اتمی کـه   720میلیون تن مواد منفجره، معادل قدرت تخریبی  15تا  14این نبرد بین 

تـا   1965در هیروشیما استفاده شد را به کار برد و تنهـا قـدرت تخریبـی بمبـاران از سـال      

                                               
1. Lyndon Johnson
2. Pentagon
3. Maxwell Tayler
4. Jean.F. Kenndy
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م براي هر کیلومتر مربـع دو  1966به میزان دو برابر جنگ جهانی دوم بود و در سال  1968

  ).8: 1355بمب فرو ریخته شد (نجاتی، و بر هر چهل و نفر بیش از یک تن  ،تن

در این نبرد بیش از پانصد هزار نفر نیـروي نظـامی آمریکـایی بـه همـراه گروهـی از       

مخارج این عملیات . )2: 1361شرکت داشتند (بورشت،  متفقین آنان در جنوب شرقی آسیا

فاعی آمریکـا بـود   هاي دي هزینهمجموعه 4/1میلیون دالر یعنی  500زانه بالغ بر نظامی رو

میلیارد دالري را براي حاکمان کاخ  200) و در مجموع صورت حسابی 215: 1366(فونتن، 

از جمـع سـربازان آمریکـا در ویتنـام      ).5: 21/3/1354ي گذاشـت (رسـتاخیز،   سفید برجـا 

ود شـدند (ارتـش شاهنشـاهی،    نفر نیز مفق2949ح و مجرو 622/303نفر کشته و  550/56

تن از این تعداد که اکثراًٌ از کادر فرماندهی نیز بودند بـه   86). که دست کم 81-80: 1354

خمــی شــدند (رســتاخیز، نفــر نیــز ز 700دســت دیگــر ســربازان خــودي نــابود و بــیش از 

5000نـد هواپیمـا و   فرو 3700پنتاگون بـیش از   ةمنتشربر اساس آمار . )5: 11/11/1354

ضـد  ) که البته تنها دفاع 80-81: 1354شد (ارتش شاهنشاهی، آمریکا نیز نابود  کوپتریهل

(نجاتی، » سرنگون کرده استفروند هواپیماي مهاجم آمریکا را  4000ویتنام بیش از  ییهوا

را  عمـق فاجعـه و پیچیـدگی بحـران ویتنـام     و ارقام ارائه شدهر ). نگاهی به آما216: 1355

دهد. به موازات طوالنی شدن اقامت نظامیان در ویتنام و اسـتمرار مقاومـت مـردم    نشان می

هـاي  مان نیز افزایش یافت کـه در رسـانه  این کشور، جنایات و عملکردهاي غیرانسانی مهاج

سال  ۀگروهی و ارتباط جمعی داخل و خارج آمریکا به طور گسترده اي منعکس شد. در نیم

اعتـراض بـه رژیـم دسـت      ۀو در مالء عام بـه نشـان   1بودایی در سایگونیک روحانی  1963

در دلتـاي   2در روسـتاي مـی الي   1968در مـارس   آمریکا خود را به آتـش کشـید.   ةنشاند

زنان و  دند و تصویرکرقتل عام را ویتنام سربازان آمریکایی بیش از یکصد روستایی 3مکونگ

اي در مطبوعات جهان به نمایش هطور گسترد شوهران و مادران خویش به ةجنازکودکان بر 

در پی داشت (ارتش درآمد و خشم و انزجار جهانیان را نسبت به اقدامات غیر انسانی آمریکا 

). انتشار این تصاویر و اخبار مردم آمریکا را بـه شـدت تکـان داد و    340: 1353شاهنشاهی،

 به وسیلهاي از این اعتراضات عمدهمتعددي صورت گرفت. قسمت  يهاییمایراهپاعتراضات و 

به اوج خـود رسـید و در    1970اعتراضات در بهار . شدیمسازماندهی  ها دانشگاهدر  دانشجویان و

                                               
1. Saigon
2. Milay
3. Mkong
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بـه دسـت مـأموران پلـیس      1ماه مه همین سال چهار دانشجوي معترض در دانشگاه دولتی کنت

 3و پـاپ ژان پـل  دبیر کل سازمان ملـل متحـد    - 2). اوتانت:242Croekat,1995(کشته شدند

تار پایان آمریکا در ویتنام خواس خشونتجهان نیز ضمن محکومیت سیاست  رهبر مسیحیان

نقـش اعتراضـات محافـل     ةدربـار 4). ریچارد نیکسـون 236-1355:237(نجاتی،  ندآن شد

مـا جنـگ را از دیـدگاه سیاسـی در آمریکـا      «ت: شـ عمومی در شکست آمریکا در ویتنـام نو 

ی با تحریکات وسایل ارتباط جمعی و غالباً مخالفین این سیاسـت دچـار   باختیم. افکار عموم

ةنحـو هـاي آمریکـا مملـو از    عذاب وجدان و مسموم شده بودند. صفحات فراوانی از روزنامـه 

در شمال بود. وسایل ارتباط جمعی ما صفحات خـود را صـرف    هاییکایآمريها بمبارانجنایات و 

. ایـن  کردنـد یمـ با اسـراي آمریکـایی   هایتنامیوخورد خوب نشان دادن ارتباطات و چگونگی بر

 ةکنگـر در  هـا  نیـ اۀهمهاي جامعه را به شدت به هم ریخت و تغییر داد و دیدگاه ها گزارش

توقع داشت بـه حمایـت از جنگـی     توانینمآمریکایی  ۀجامعایاالت متحده منعکس شد. در 

امـا در   ،ن چند قدمی بیشـتر فاصـله نیسـت   تا پیروزي در آ اند گفتهها آنادامه دهند که به 

واقع نیازمند تالشی بیشتر و باز هم بیشتر بود بدون آنکه عالئم بهبودي به روشنی به چشـم  

هاي ویتنام به شکست نینجامیـد بلکـه در تاالرهـاي کنگـره،     بخورد. جنگ ویتنام در رزمگاه

هـاي  ر سـردبیران روزنامـه  هاي مدیران بنیادهـا، دفتـ  ها، اطاقشرکت ةي هیأت مدیرها اطاق

هاي بزرگ بـه شکسـت   درس دانشگاه يها کالسهاي سراسري تلویزیونی و در بزرگ، شبکه

عملکـرد آمریکـا در ویتنـام مـوج اعتراضـات در سـطوح        ).750: 1364(نیکسون، » انجامید

قـدرت اسـتعماري پیشـین در آسـیاي جنـوب       -را نیز به همراه داشـت. فرانسـه   یالملل نیب

اروپـاي   از پیمان ناتو خـارج شـد.   1966در  الت خارجی آمریکا را محکوم کرد ودخ -شرقی

ز چهـل کشـوري کـه بـه     غربی به کلی از اعزام نیرو براي جنگ ویتنـام خـودداري کـرد و ا   

کشـور اسـترالیا،    تنهـا چهـار   یاالت متحده ارتبـاط نظـامی داشـتند   هایی با اي پیمان واسطه

جنوبی و تایلنـد   هکرتنها  وعهد شدند سربازانی را اعزام کنند جنوبی مت کرهزالندنو، تایلند و

ژاپـن نیـز از سیاسـت    . ندعملی در این زمینه مبادرت ورزیدآن هم در ازاي مبالغی به اقدام 

). بلوك شرق به رهبري اتحاد 283: 1376آسیا انتقاد کرد (الفه بر، آمریکا در جنوب شرقی 

دست آمده، آمریکا را آماج حمـالت شـدید خـود قـرار     شوروي نیز با استفاده از موقعیت به 

                                               
1. Kent
2. Otant
3. Pop John Paul
4. Richard Nixson
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 يهـا  دورانجـدي بـه بخـش اقتصـاد، یکـی از       يها بیآسجنگ ویتنام با وارد کردن . دادند

چنان که نرخ تـورم بـه یـک درصـد در مـاه رسـید و        ی را براي آمریکا به ارمغان آورد،بحران

 7/15بـه  1950صد در سال در 8/49از  شدیمپولی دنیا که در این کشور نگهداري  ةریذخ

 5/32بـه   1/6کشورهاي عضو بازار مشترك اروپـا از   ةریذخدرصد کاهش یافت و در مقابل، 

هفتاد درصد از بازارهاي اروپایی را در که تولیدات آمریکا  1950در  درصد افزایش پیدا کرد.

زده درصـد  به پـان  1955داخلی هم که در سال  ةبهر% تنزل کرده و نرخ 49اختیار داشت به 

). به علت نیازهاي مـالی مقـدار   330: 1366د کاهش یافت (فونتن، به پنج درص شدیمبالغ 

1960ۀطالي ایاالت متحده بـه فـروش رسـید. در نتیجـه، در اواسـط دهـ       ةریذخزیادي از 

) و بـا  274: 1376(الفـه بـر،    هکـاهش یافتـ   1945سال ةریذخطال به چهل درصد  ةریذخ

سیستم طال از  1971تا جایی که در سال  ،طال بدتر نیز شد ةریذخت وضعی استمرار بحران،

روابط پولی حذف شد. بدین ترتیب، ارتباط ثابت طال و دالر که موجب تثبیـت ارزش آن در  

ارزش برابـري دالر   1971-1973يهـا  سـال ۀفاصـل قطع شـد و در   شدیمبازارهاي جهانی 

: 1365عات سیاسی و اقتصادي، یافت (اطالمجدداً در مجموع به میزان پانزده درصد کاهش 

% 20ز تـورم ا  آمـار به بیسـت و دو میلیـارد دالر رسـید و     1971کسري بودجه در سال ).3

). دولت بـه منظـور جبـران ایـن کسـري بودجـه، افـزایش        5: 9/4/1354گذشت (رستاخیز، 

وسـعه را  مالیاتی به میزان ده درصد بر واردات تحمیل کرد و کمک به کشـورهاي در حـال ت  

). همـراه بـا معضـالت اقتصـادي، رونـد      215: 1376ن اندازه کاهش داد (فونتن،نیز به همی

شمار بیکاران از مرز هشت میلیون نفـر  1970ۀدهۀمینبیکاري نیز سیر صعودي داشت. تا 

خود را در پی یافتن شغل مناسب ترك و بـه منـاطق    يکاشانهفراتر رفت و بسیاري خانه و 

کهنـه   خیـل عظیمـی از ایـن بیکـاران    . )5: 16/2/1354کردنـد (رسـتاخیز،   دیگر مهاجرت

اعتنایی ن عالوه بر مشکالت اقتصادي با بیسربازان جنگ ویتنام بودند که در بازگشت به وط

کاریـابی   يادارهچهل و دو درصد مردانی کـه از  1خود نیز روبرو بودند. در کلیولند، يجامعه

نسـبت عـدم اشـتغال در گـروه     جنگ برگشتگان ویتنام بودند. اوهایو تقاضاي کار داشتند از

صـد  در 8/5درصـد و نـزد سـایرین بـه      4/9شـتگان بـه   گسال در جنـگ بر  29تا  20سنی 

يهـا  غـول زوال اقتصادي آمریکا در اثر معضل ویتنام، . )5: 14/1/1350(آیندگان،  دیرسیم

پن سیل محصوالت خود را به سوي ن مثال، ژاادیگر نقاط جهان را بیدار کرد. به عنو يخفته

جایگاه ایاالت متحـده را بـه عنـوان طـرف      1969بنادر این کشور سرازیر ساخت و در سال 

                                               
1. Klieveland
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از انقالبیـون   ،1ارنستو چـه گـوارا  . )297: 1376خود اختصاص داد (الفه بر،  تجاري آسیا به ةعمد

قـا، آسـیا و آمریکـاي    سازمان وحـدت همبسـتگی آفری   ییاجرادر پیامی به دفتر  ،آمریکاي التین

: با اشاره به پیامدهاي سوء جنگ ویتنام بر اوضـاع اقتصـادي آمریکـا گفـت     1967در سالالتین 

اي مثل ویتنـام بـر   قدرت امپریالیستی جهان جراحتی را که کشور فقیر و عقب مانده نیتر بزرگ«

بار جنگ کمـر خـم   اي آن زیر و اقتصاد افسانه کندیمآن وارد آورده است از درون خود احساس 

از دیگر پیامدهاي اجتماعی نبرد ویتنام، گسترش نژادپرسـتی،   .)154: 1358(کلیر،  »کرده است

و رابـرت   2اعتیاد و شیوع امراض روانی در بین سربازان و جوانان آمریکایی بـود. مورگـان مـورفی   

ارشـی در  از اعضاي مجلس نمایندگان و کمیسیون روابط خارجی مجلس آمریکا طی گز ،3استیل

ز میان سربازان آمریکایی که در ویتنام هستند ده الـی پـانزده درصـد    ا«این زمینه عنوان کردند: 

سربازان معتـاد و مسـموم مشـکالت فراوانـی را بـراي       معتاد به هروئین هستند و بازگشت این

 ،همچنـین سـناتور مایـک مانسـفیلد     .)80: 1369(کندي،  »دولت آمریکا ایجاد خواهد کرد

عوارضی همچـون   هاییکایآمرجنگ ویتنام براي «، گفت: اکثریت مجلس سناي آمریکارهبر 

» گوناگون را به همراه آورده اسـت  يهايماریبرواج و گسترش فساد، اعتیاد به مواد مخدر و 

بیش از نه هزار سرباز آمریکایی در ویتنام بـه جـرم اسـتفاده از     1970در سال . )11ن:(هما

ت شدند. تقریباً شصت و پنج هزار نفر از سـربازان از داروهـاي مخـدر    داروهاي مخدر بازداش

بازگشت ایـن سـربازان رواج اعتیـاد را بـه همـراه       ).297: 1376(الفه بر،  کردندیمتفاده اس

داشت. بر اساس پژوهشی از درمانگاهی در سان فرانسیسکو از هر سه بیمار معتاد، یک نفر از 

مـراه بـا تـورم اقتصـادي و زوال اخالقـی،      ) ه14/1/1350:5،شته بود (آینـدگان جنگ بازگ

مریکـایی  از هر چهار نفر آآماري يهایبررسبنابر  هاي روانی نیز سیر صعودي پیمود.بیماري

ناشی از يهایینارسابلکه به دلیل  ،مریکا و جهانآسه نفر آینده را نه تنها به دلیل مشکالت 

 ،کردنـد یمـ ره مشاغل خود احساس خطر یز دربامردم نو بیشتر  دندیدیماین جنگ تاریک 

اسـتاد روان شناسـی از    4امري که در سیصد سال گذشته بسـیار نـادر بـود. اسـتفان النـداو     

مورد بررسـی   کردندیمبه درمانگاه او مراجعه  شمار بیکارانی را که روزانه 5دانشگاه میشیگان

الت تردید و خودکشی بـه سـر   در یک ح ها آنگیري کرد که بیشتر ه قرار داد و چنین نتیج

مریکا در بسـیاري  آ). دخالت نظامی در ویتنام، موقعیت 16/2/1354:5،(رستاخیزبردندیم

                                               
1. Ernesto Cheguevara
2. Morgan Morphi
3. Robert Steel
4. Stephen Landave
5. Michigan
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چنان کـه   ،از کشورهاي جهان به ویژه در جنوب شرقی آسیا را به شدت به مخاطره انداخت

هاي ویتنـام  اعتراف کرد که یکی از نتایج سوء رویـداد  -دفاع این کشور 1وزیرر جیمز اسلـزین

مریکا بوده است و در نتیجـه، تایلنـد،   آتزلزل اعتماد بسیاري از کشورها دربارة قدرت و عزم 

ا سر دادند مریکا رآهاي اعتراض و مخالفت با حضور نظامی فیلیپین، استرالیا و زالند نو نغمه

وستان مـا  اگر د«). نیکسون با اشاره به این مسأله با نگرانی گفت: 5: 20/2/1354(رستاخیز،

(رسـتاخیز،  »سرنوشت جهان چه خواهد شد؟مریکا از دست بدهندآرا به قدرت  ناعتمادشا

وروي ش، اتحادمریکا در جنوب شرقی آسیاآسیاست  ). همراه با دخالت و زوال5: 9/2/1354

امبوج و ، کـ کره شمالی، الئـوس به سرعت در منطقه نفوذ کرد و در مدت کوتاهی بر ویتنام،

 يهـا  بحـران مریکـا در  آبـی مـورد    يهـا  دخالـت یافت. این امر نتیجه معکـوس  برمه تسلط 

بسیار خوبی را بـه سیاسـتمداران    يها درسچین ویتنام، و کره واي بود. بحران هندمنطقه

ت بـار آن  هاي تاریخ عبرت گرفته و دیگر گرفتـار تکـرار مصـیب   واشنگتن آموخت تا از آموزه

و ناکامی آشکار ایاالت متحده را پس از تحوالت جنـگ  چین اولین شکست وندهد ... نشون

دوم رقم زد و غرور قدرت و گستاخی جهانی این دولت را محدود ساخت. بر ایـن   یالملل نیب

مریکا در راهبرد آیندة خود لزوم اصالحات آپردازان هینظراساس، طراحان سیاست خارجی و 

ادند. بدین ترتیـب اتخـاذ سیاسـت نبـرد     و ارزیابی جدید از تحوالت جهانی را مد نظر قرار د

بایست به فراموشـی  اوراي مرزهاي ســرزمین مادري، میفساد و م يها میرژي حمایت از ابر

هـاي دیگـر حتـی بـه مراتـب      احتمـال تکـرار ویتنـام    ن کـاخ سـفید  . متفکـرا شدیمسپرده 

وش خـود جـ   يهـا  جنبشالعمل عکسرا در نتیجۀ سلطۀ احتمال استعماري و  تر وحشتناك

مردمی، اصل بنیادي در مبانی تفکر آیندة خود قرار دادند (اسناد بنیاد تاریخ معاصـر ایـران،   

واز روزنامه نگاران با تجربه در امور هنـد  2). دانیل الزبرگ693،1347-2-4-72بند شماره 

این، آن چنان شکستی بود تا ما دیگر تصور نکنیم که برگزیدة خدا هستیم. : «دیگویمچین 

حساسیت  باشیم و نسبت به دیگر مناطق عالمکه کمتر مغرور و ناسیونالیست  میا دهیفهمما 

آغـاز ایـن   اي کـه از نویسنده 3سترکوپر،).20/2/1354:5(رستاخیز، » شان ندهیمبیشتري ن

شد و خود شاهد هاي فعال محسوب میهاي سیاسی و نظامی از چهرهدر صحنه ها کشمکش

ایـن   هـا ییکـا یآمربراي «نویسد: چنین می ،ا در ویتنام بوده استمریکآيهايریدرگناظر و

هـا  مریکـایی آباشـد. اکنـون    ها آنجهاد شکست خورده در ویتنام، ممکن است آخرین جهاد 

                                               
1. James OsoIzinger
2. Daniel Elzberg
3. Chester Cooper
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مریکا امروزه بیشتر متکـی و بـر   آو سیاست خارجی  اند شدهداراي ذکاوت و فراست بیشتري 

ار شده است تـا احساسـات و عواطـف. و ایـن     مریکا استوآهاي مبناي دلیل و منافع خواسته

درسی بود که ما از مسئلۀ ویتنام گرفتیم. این همـان تجربـۀ تلخـی اسـت کـه امـروز ملـت        

 بـه  مریکایی با چشیدن آنآنفر  ها ونیلیمو  دهدیمنفاق سوق مریکا را به گرداب بدبینی وآ

نگري عمیق مصمم ا درونخواهد شد و بدیگر هرگز ماجراي ویتنام تکرار ن که ندیگویمخود 

(کـوپر،   »به هر ترتیب اجتنـاب ورزنـد   یري مشابه در نقطۀ دیگري از عالمهستند که از درگ

  ).17و 1351:268

  

  قدرت خروج انگلستان از خلیج فارس و مسئله خأل -4

ـا بـا انتشـار        ۀو پس از خاتم 1956در بهار سال  بحران کانـال سـوئز، وزارت دفـاع بریتانی

 پایان سربازگیري در کشور و تمرکز مجدد قواي نظامی انگلیس را در اطراف کشـور و کتاب سفید 

حـزب کـارگر بـه رهبـري هارولـد       1964اکتبـر   16). در 229: 1375اروپا اعـالم کـرد (بـراون،    

بریتانیـا در   ةدر انگلستان به قدرت رسید. از این تاریخ نزاع همگانی در مورد راهبرد آیند 1ویلسون

بیشـتري   تشـد  و خلـیج فـارس   شرق کانـال سـوئز   يها نیسرزمنظامی خود در  حفظ نیروهاي

  اي طی یک انشعاب دو نظریه عمده ارائه شد:در این نزاع سلیقهیافت.

امپراطوري بریتانیا و افزایش بودجـه و   ۀگذشت يها سنتاي با تأکید بر حفظ عده -1

  .توان دفاعی خواهان حضور طوالنی در شرق کانال سوئز بودند

گروهی با توجه به رخدادهاي اقتصادي و رویدادهاي سیاسی و نظامی پـس از شـروع   -2

. شـدند  1969- 70هاي نظامی بریتانیا در آسیا تـا سـال   جنگ سرد خواستار برچیدن تمام پایگاه

گروه دوم ابتدا مورد پذیرش ویلسون، نخست وزیـر انگلسـتان، قـرار نگرفـت. او در ژانویـه       ۀنظری

در آلمـان و اروپـا    که هزار سرباز در شرق سوئز را به هزار سرباز کردعوام اظهار  در مجلس 1964

وي همچنین در ماه مارس همان سال خطـاب بـه حاضـران شـرکت کننـده در       .دهدیمترجیح 

نحوي مـؤثر تعهـداتمان   به گرچه ما باید «گفت: 2دانشگاهی واقع در بریچ پورت در کانکتیکات

بیش از پیش در آفریقا  ها دخالتو  ها کمککه  شودیمولی احساس  را در اروپا انجام دهیم،

اما به تدریج با توجه به عوامـل مختلفـی چـون    . )226(همان: »و آسیا صورت خواهد گرفت

نـوین جهـانی و اوضـاع     يهـا  قـدرت ظهور  و گسترش نهضت استقالل طلبی در مستعمرات

ت. گروه کثیري بر این عقیده بودند کـه  ن بیشتري یافادوم طرفدار ۀنابسامان اقتصادي نظری

                                               
1. Harold Wilson
2. Pridge Port Cankticut
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 ۀامپراطوري در حال زوال بریتانیا از نو و از سرزمین اروپا تجدید حیات شود. الزم ستیبایم

از حزب  1، انوك پاول1965هاي نظامی در ماوراء البحار بود. در اکتبر این امر، کاهش هزینه

نظـامی خـود را    يهـا  تـالش د اثر بای«محافظه کار و متخصص در امور دفاعی انگلیس گفت: 

تن ایـن  دارد بسنجیم و عواقب و نتایج منحرف سـاخ  در برکه این کار  ییها نهیهزنسبت به 

 ةهاي مبرم در نظر بگیریم. فعالیت بریتانیا بـا وجـود نفـوذ گسـترد    هزینه را از سایر استفاده

در تکرار  1966ل وي در سا).238(همان: »چین و روسیه در شرق سوئز بی ثمر خواهد بود

 انـد  شـده هاي ما واقع در شـرق سـوئز محـدود    از آنجا که پایگاه«سخنان خود چنین گفت: 

» که براي تعهداتمان در آن حوزه حدود قاطعی قائل شویم کندیممنافع و شرافتمان ایجاب 

هاي دفاعی بـرون مـرزي انگلسـتان    طرفداران کاهش هزینه نیتر معروفیکی از ).جا (همان

  در سخنانی چنین اظهار داشت: 2اول نیروي دریایی سلطنتی، کریستوفر می هیولرد 

دفاعی سه میلیارد پوندي نیروي ما را تحت فشار قـرار خواهـد داد    ۀمحدود کردن بودج«

شود. دخالت ما در شـرق سـوئز بـراي ایفـاي نقـش      و سبب وابستگی بیشتر به ایاالت متحده می

مخاطرات جدي برایمان ایجاد خواهد کـرد و هـیچ گونـه کمـک      و داردیمبینابین بسیار خرج بر 

. سیاست دولت ایاالت متحده ایـن اسـت کـه مـا در واقـع      کندینمبرابري در راه تأمین منافع ما 

نتوانیم هیچ چیزي را به تنهایی در شرق سوئز به عهده بگیریم؛ [نقشی کـه] فقـط بـا رضـایت و     

بیشتر در نقش دستیاران و کمتـر در نقـش متحـدان     قدرتمند و آن هم يهاییکایآمرپشتیبانی 

1967تابسـتان   دنیفـرا رسـ  با . )240(همان: »واقعی [ایفاء شود] که خود، امري نامطلوب است

مـا  «ویلسون در مجلس عوام گفت: 1968ۀهاي نیل به اهداف گروه دوم مهیا شد. در ژانویزمینه

. رسدیمبه پایان  1971ور هستیم که در سال تر نیروهایمان از شرق دهرچه سریع ۀدرصدد تخلی

سـخنان  ). Long, 1978: 70» (خلیج فارس در همان تاریخ را داریم ۀما همچنین سعی در تخلی

اساس ایـن  . موسوم به راهبرد شرق سوئز بنیان گذارد آسیا ةلندن را در قارویلسون سیاست نوین 

شرق کانال سوئز بـود کـه از    يها نیسرزماز راهبرد تخلیه و عقب نشینی نیروهاي نظامی بریتانیا 

دیدگاه سیاست خارجی انگلیس شامل خلیج فارس و دریـاي عمـان، جزیـره مصـیره در عمـان،      

بـدین ترتیـب،   . )1349:438ونئی و هنگ کنـگ بـود (جنـاب،    سنگاپور، جزایر مالدیو، مالزي، بر

آرام تـا سـنگاپور حـذف شـد (دلـدم،     س ي اقیانوهاي نظامی بریتانیا نیز در حوزهاي از پایگاهپاره

  :کردیمشرق سوئز بر چند مسئله اساسی دیگر نیز تأکید  نظریه).221: 1363

                                               
1. Anook Powel
2. Christopher Mihiew



1391تابستان  ،51، ش 13، س تاریخ روابط خارجی فصلنامۀ     34

  ،عدم پذیرش عملیات جنگی از سوي بریتانیا جز با شرکت فعال هم پیمانان -1

نظامی به دیگر کشورها مگر آنکـه کشـور مزبـور آمـادگی      يها کمکنکردن  ارائه -2

  ،یالت الزم به انگلستان را داشته باشدانجام متقابل تسه

  .عملیات نظامی گسترده بدون استفاده از نیروي هوایی سلطنتی انجام ندادن-3

، از حزب محافظه کار به قدرت رسـید. نخسـت   1ادوارد هیث1970با انتخابات ژوئن 

ئز وزیر جدید اعالم کرد که ممکن است انگلستان در تصمیم خود مبنی بر خروج از شرق سو

دفـاعی   يهـا  اسـت یسفارس تجدید نظر کند؛ چرا که ایـن اقـدام در جهـت خـالف     و خلیج

). اما در همـان سـال سـرالک داگـالس     236: 1368کاران است (هوشنگ مهدوي،  محافظه

 ۀپس از دیدار و گفـت و گـو بـا وزیـر خارجـ      ـ  دولت محافظه کار ۀخارجوزیر امور  ـ  2هیوم

کـه دولـت متبـوعش از ایـن فکـر       کـرد ان ملل اعالم نشست مجمع سازم ۀآمریکا در حاشی

. )239ی انجام خواهد گرفـت (همـان:  ي تخلیه طبق جدول زمانی قبلمنصرف شده و برنامه

فارس بـا بریتانیـا تـا    اردادهاي تحت الحمایگی شیوخ خلیجر داشت که قراظهاوي همچنین 

اي انگلسـتان اسـت   و ایـن امـر مسـتلزم خـروج نیروهـ      رسـد یمـ پایان سال جاري به پایان 

یـژه امـور خارجـه انگلسـتان در     فرسـتاده و 3،سر ویلیام لـوس ). 1: 11/12/1349یندگان، (آ

فارس نیز اعالم کرد که دولت محافظه کار تصـمیم گرفتـه اسـت تـا پایـان پیـروي از       خلیج

فـارس  و خلـیج نیروهاي خـود را از شـرق سـوئز     1971سیاست حکومت کارگري و تا اواخر 

فارس در سیاسـت توسـعه اسـتعمار بریتانیـا در     خلیج .)4: 13/11/1349، ماند (هکنخارج 

از دیدگاه سیاسی و نظامی و با توجه به مسئله حفاظت از مرزهاي هندوستان  19و  18قرن 

بازرگانی حائز اهمیت فـراوان بـود. آن   ۀو داشتن اقتصادي با تجارت و فروش کاالها و چرخ

فـارس بـه سـود    خلـیج منطقه درات انبوه کاالهاي خود به اچنان که کمپانی هند شرقی با ص

). نفوذ و میزان تسلط اقتصـادي، نظـامی و سیاسـی    66: 1370(امین، افتی یمهنگفتی دست 

). بـا  36لیس نامیدند (رواسانی، بی تا: انگلستان تا بدان حد رسید که خلیج فارس را دریاي انگ

روزافزون به نفـت، ایـن منطقـه در سیاسـت     اول و اهمیت و نیازمندي  یالملل نیبشروع جنگ 

حاصل کرد. پـس از جنـگ جهـانی دوم نیـز ایـن       يتر مهمخارجی انگلستان جایگاه راهبردي 

حراسـت از منـافع جهـان غـرب، تـداوم جریـان نفـت و بازرگـانی و مبـارزه بـا            ۀکشور وظیفـ 

فـارس  جاعـالم خـروج نیروهـاي انگلیسـی از خلـی     . را به عهده گرفـت  بخشيآزاديها جنبش

                                               
1. Edward Hyth
2. Sir Douglas Hiume
3. William Liuth
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 1949اي را در جهان غرب به همراه داشت، نخست دولت آمریکـا کـه از سـال    مخالفت عمده

نسبت به ایـن   کردیمدر خلیج فارس نگهداري  1خاورمیانهيناوگان کوچکی را در جزء نیروها

 الملـل  نیبـ سـوق الجیشـی    يهـا  پژوهشمرکز  1969برنامه واکنش منفی نشان داد. در سال 

پیامدهاي عقب نشینی انگلستان از خلیج فارس  ة، گزارشی دربار2گاه جرج تاونوابسته به دانش

 4،اسـتاد دانشـگاه کلمبیـا   3،تهیه کرد. در بین اعضاي کمیسیون این تحقیق، جان گوره ویتس

رئـیس  ـ   6ویلیام لوس و سرتیپ جان میلـت  ـن  مدیر انستیتوي تاریخ امروز در ل ـ5والتر الك

آنان بـدین نتیجـه رسـیدند کـه      .می ارتش انگلستان حضور داشتندپیشین گروه عملیات تهاج

امـري شـتابزده و    1971تصمیم حکومت انگلستان در مورد عقب نشینی نیروها تا پایان سـال  

نسنجیده است؛ زیرا پیامدهاي ناگواري را در اشکال بی نظمی، اغتشاش، سـردرگمی و هـرج و   

). جیمـز  33: 1358اهـد داشـت (واسـیلیف،    ر پی خومرج در منطقه براي منافع جهان غرب د

شـگاه جـرج تـاون در    نهاي سیاست خارجی آمریکا و مـدرس دا ، یکی از استراتژیست7اتکینس

مجتمع وسیع دریاي سرخ، خلیج فارس و اقیانوس هند، تقریباً به مدت یـک  «: گفتاین مورد 

). 228: 1358(کلیـر،  » شـد یمـ امنـی محسـوب    ۀقرن به خاطر حضور سریع انگلستان منطق

، رهبر اکثریت نمایندگان مجلس سناي آمریکا نیز نگرانی خود را چنین بیـان  8مایک مانسفیلد

ما از خروج نیروهاي انگلیسی در خلیج و شرق سوئز بسیار متأسفیم؛ چرا کـه مـا بـراي    «کرد: 

,Long» (استقرار در آنجا منابع و افـراد الزم را در اختیـار نـداریم    انـی  ). دلیـل نگر 1978:19

قدرت ناشـی از خـروج نیروهـاي     عمیق دولتمردان آمریکا در این مقطع آن بود که ایجاد خأل

صحنه براي فعالیت بیشتر آنان موجب رشـد و   کردن نظامی انگلستان به جاي آزاد و مساعد

مفهوم خالء قدرت از دیـدگاه  خلیج فارس شود.  ۀدر منطق بخشيآزاديها جنبشگسترش 

آن بود که کشورهاي منطقه به علت فقر اقتصادي و ناپایداري سیاسـی  آمریکا و جهان غرب 

دسـت کـم یکـی از     سـت یبایمـ قادر به دفاع از خویش نیستند و بنابراین براي حفظ ثبـات  

هرگـاه یـک قـدرت از     ،به عبارت دیگر اوالً. ندبزرگ در منطقه حضور داشته باش يها قدرت

دیگري ناگریز بود که ابتکارهایی بـه   گرفتیمرار یا در موقعیت نابسامانی ق ماندیمعمل باز 

                                               
1. Middle East Force
2. George Town
3. John Goure Witse
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5. Walter Locker
6. John Milton
7. James Etikence
8. Mike Mansfield.
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ثانیـاً، ایـن بـدان     .در منطقه به وجود آورد تر فیضعکار برد و تعادل قدرتی را به زیان طرف 

مفهوم بود که کشورهاي منطقه به محافظ و سرپرست احتیاج دارند. ثالثـاً، در صـورت بـروز    

بزرگ خـارجی بـه دلیـل     يها قدرتکه  رفتیماختالف بین کشورهاي منطقه چنین تصور 

برتري نیروهاي نظامی بتوانند در مواقع لزوم نقش داور را بازي کنند و سرانجام، هرگـاه کـه   

وذ و مداخلـه  کشـورهاي منطقـه نفـ    یداخلبزرگ خارجی مناسب بدانند در امور  يها قدرت

و نیروي مقابل  آمریکا به عنوان پرچمدار دنیاي غرب ة). ایاالت متحد9: 1354کنند (میرزا، 

اتحاد شوروي، تصمیم به رفع این خالء گرفت تا از پیامدهاي ناگوار احتمالی خروج بریتانیـا  

  .پیشگیري کند

  

  دکترین نیکسون اصول و مبانی فکري )ب

 4/43با کسب  1968در انتخابات سال خواهيجمهورنمایندة حزب ن ریچارد نیکسو

از طرفـداران سرسـخت    2دمکـرات و جـرج واالس  از حزب  1درصد از آراء بر هیوبرت همفري

امریکـا دسـت یافـت    حضور نابود کننده در ویتنام پیشی گرفت و بر مسند ریاست جمهوري 

ابتدا به سمت مشاور امنیت  1968از انتخابات ). هنري کیسینجر، پس1368:321(آمبروز، 

بـه همـراه نیکسـون    مریکـا منصـوب شـد. او    آملی نیکسون و سپس به مقام وزارت امور خارجـۀ  

مریکـا را بـا توجـه بـه     آبخشی از مسئولیت بازاندیشی و جهت دهی نوین بـه سیاسـت خـارجی    

گرفت. نیکسون، سالح قاطع خود را در برخورد با حوادث بحران زایـی   بر عهدهژئوپولتیک جهانی 

وي  کیسـینجر،  مریکا را به مخاطره افکنده بود سیاست خارجی منطقی قـرار داد. بـه گفتـۀ   آکه 

). نیکسون 20: 1355(امیري،  دانستیممشکالت  سیاست خارجی را عنصر کلیدي در رفع

مریکـا در  آدر پایگـاه نظـامی    1969ژوئیه  25هنگام مسافرت خود به کشورهاي آسیایی در 

جزیرة گوام از اقیانوس آرام طی سخنرانی راهبرد نوین سیاست خارجی خود را مطرح کـرد.  

کیسینجر، نظریۀ مشارکت ملی و یا نظریـۀ  ن با عناوین دکترین نیکسوناین راهبرد اصطالحاً 

  جایگزینی مورد بررسی قرار گرفته است.

  مبانی فکري و اصول دکترین بر موارد ذیل استوار بود: نیتر مهم

  ؛مریکاآرعایت کلیۀ تعهدات کشورهاي هم پیمان از سوي  -1

ي نظـامی و اقتصـادي پیشـین بـا     هـا مریکا به تمامی قراردادهـا و پیمـان  آبر این اساس، 

بود. نیکسون این اصل را در سخنرانی خود در جزیرة گوام مطـرح کـرد و   د هاي متحد پایبندولت

                                               
1. Hubert Hamphrey
2. George Wallas
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افسـکی،  چبـر آن تأکیـد ورزیـد. (لن    1970فوریـه   1سپس در گزارش سیاست خارجی خـود در  

مایـک   ).230/5870،1351شماره و تـاریخ  آرشیو اسناد سازمان اسناد ملی،(،)173، ص 1373

هـا مربـوط شـود،    تا آنجا کـه بـه آسـیایی   «در این باره گفت: ا رهبر اکثریت مجلس سند مانسفیل

مریکـا در توضـیحی بـه کمیتـۀ     آهمچنین وزیر دفـاع  » مریکا به تعهدات خود پایبند خواهد بود.آ

بایـد   مقاومت ندارند و مـا  ما توانفنی  يها کمکآسیایی بدون «بودجۀ مجلس نمایندگان گفت: 

  ).1358:338(کلیر، » مکاري خود بپردازیمسهم ه

تأمین پوشش اتمی براي متحدان یا کشورهاي که موجودیتش به منافع حیاتی و  -2

امنیت امریکا بستگی دارد.

  گوید:نیکسون در این مورد می

مریکا و آحیات آنان براي امنیت  امهبراي متحدانش که ادرا مریکا یک سپر دفاعی آ«

افسـکی،  چ(لن» اي ایجاد خواهد کـرد روري است در برابر یک حکومت هستههم و ضجهان م

1373:173.(  

به شرط آنکـه   براي رویارویی با هر گونه تجاوز کمک نظامی بر پایۀ تعهدات قبلی -3

کشورهاي مورد تجاوز مسئولیت اصلی دفاع را بپذیرند. (اسناد بنیاد تاریخ معاصر ایران، سند 

  ).3/10/1349، 823شماره 

ساختار سیاست خارجی آینـدة  بود کهاصول دکترین نیکسون  نیتر مهماین اصل از 

فارس ترسـیم کـرد. نیکسـون در ایـن بـاره      به ویژه خلیج آمریکا را در مناطق مختلف جهان

  چنین اظهار عقیده کرد:

مریکا از لحاظ اقتصادي و نظامی به درخواست کنندگان کمـک خواهـد کـرد. امـا     آ«

داریم ملتی که مورد تهدید قرار گرفتـه اسـت مسـئولیت اولیـه را در تـأمین نیـروي        انتظار

مریکـا دیگـر هرگـز در    آ). «1373:173افسکی، چ(لن »انسانی براي دفاع خود بر عهده گیرد

یک جنگ آسیایی دخالت نخواهد کرد و در آینده ممکن است که اگـر یـک کشـور دوسـت     

مریکـا دیگـر سـربازان خـود را بـه عنـوان       آدفاع کنیم. اما  امریکا مورد تجاوز قرار گیرد از او

حافظ منافع و استقالل کشورهایی آسیایی و یا به منظور توسعۀ نفوذ استفاده نخواهد کـرد،  

من ). «5: 9/2/1351(اطالعات، »کندیممختلف به خصوص نظامی را اعطا  يها کمکبلکه 

ل خود را حل کنند و تنها بـه خویشـتن   مسائ هاییکایآمرمایلم که کشورهاي آسیایی بدون 

متکی باشند و معتقدم که تنها هنگامی باید به کمک این ممالک بشتابند که مـورد تعـرض   

آن دوران سـپري شـده کـه آمریکـا     ). «5: 5/5/1348(اطالعـات،   »اتمی قرار گرفته باشـند 
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نوشت آیندة و کشورهاي مختلف را مناقشۀ خود بداند و مسئولیت سر ها ملتمناقشات تمام 

در «: وي همچنـین افـزود  ).4: 1/11/1351(اطالعـات،  » هده گیردهر ملت و کشوري را برع

 هـا  سـت یکمونقلب دکترین نیکسون این گفته جاي دارد که ممالک مواجه با خطـر تهـاجم   

تأمین نیروي  ستیبایمباید مسئولیت اولیه براي دفاع از خودشان را بر عهده بگیرند و خود 

). دکترین نیکسون به صراحت اعالم داشت به 1371:188(نیکسون،  »تقبل کنند انسانی را

که با خطر روبرو هستند کمک خواهد کرد و ابزارهاي نظامی را در اختیـار آنـان    ییها دولت

خواهند گذاشت. البته اگر ملل یاد شده خواهـان پـذیرش مسـئولیت تـدارك اولیـۀ نیـروي       

نظامی و اقتصـادي   يها کمکبا تأمین  میتوانیمما «:اشندشان بانسانی الزم براي دفاع خود

به دوستانمان کاري کنیم که بتوانند از خویشتن دفاع کننـد بـدون آنکـه در فکـر بـه دوش      

  ).323-24(همان: »باشیم ها آنکشیدن بار جنگ براي 

  

  دکترین نیکسون يها تیواقعاهداف و  )ج

اي خونین نبرد ویتنـام بـود و ابتـد   دکترین نیکسون به شدت تحت تأثیر دستاوردها

طرحی براي مقابله با این النۀ زنبور و باتالق نابودکننده که هر روز تعداد بیشتري از جوانـان  

. بنابراین سیاست ویتنامی کـردن جنـگ مطـرح شـد؛     شدیممحسوب  دیبلعیممریکایی را آ

ا تحویـل گرفتـه و در   هـ مریکاییآبدین صورت که سربازان ویتنامی خطوط اولیۀ جبهه را از 

نیکسون در مورد تأثیر مسـائل  برابر هم میهنان خود قرار داده تا بر روي آنان آتش بگشایند.

تـرین و   مهـم  وقتـی کـه رئـیس جمهـور شـدم     : «دیگویممریکا آویتنام بر سیاست خارجی 

). وي همچنـین  1366:197(فونتن،  »ترین مسئله در روابط خارجی مسئلۀ ویتنام بودفوري

رئیس جمهوري که نتوانـد طـی چهـار سـال بـه      «: در ضرورت پایان یافتن این معضل گفت

: 1355(نجــاتی،  »جنــگ ویتنــام پایــان دهــد شایســتگی انتخــاب شــدن دوبــاره را نــدارد 

هاي مسالمت آمیز و از طریـق مـذاکره سـعی کـرد     ). بنابراین او با توسل به شیوه164ـ165

چین ودرس باتالق هند نیتر مهمهمچنان که عنوان شد مشکل ویتنام را حل و فصل کند.

بایست موارد مشابهی از این دست تکرار شـود  این بود که دیگر نمی مریکاآبه سیاستمداران 

بدون اعزام مستقیم نیـروي   افتادیماي از جهان به خطر گوشهو اگر منافع ایاالت متحده در 

کمـک   هئاو با ارکرده می سازي مشکل را حل انسانی و با همان سیاست ویتنامی کردن یا بو

؛ همـان، 4: 2/11/1347ادار کننـد (اطالعـات،   مادي و معنوي برادران را به کشتار برادران و

ـ مریکا نباید به عنـوان ژانـدارم   آ«نیکسون در این باره گفته بود: ).5: 5/5/1348  یالمللـ  نیب
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مریکـایی، نبایـد   آو دویسـت میلیـون   چون ویتنام را به راه اندازد  ییها جنگشناخته شود و 

که باعث اعزام نـیم  نفر از جهان باشند. من در آسیا آن سیاستی را  اردیلیمحافظ امنیت دو 

ما با عبرت گرفتن از ویتنام مریکایی به ویتنام جنوبی شد دنبال نخواهم کرد.میلیون سرباز آ

  ).197: 1366(فونتن، »دیگر بپرهیزیم يها تنامیوباید از افتادن در دام 

شـوروي   يهـا  پلماتیدنیز در گفتگو با تعدادي از يجمهورمشاور ریاست ر کیسینج

اشتباهات گذشته در مورد مسئلۀ ویتنام و فرستادن نیم میلیون سرباز را تکرار «عنوان کرد: 

هاي قدرت برخی از مریکا به تحکیم پایهآیرو همین سیاست، پا) ... (همان ج »نخواهیم کرد

در مناطق مختلف جهان با هدف پاسداري از منافع غرب بـدون درگیـري مسـتقیم    کشورها 

کرد اي توصیف دکترین نیکسون را به صورت نظریه توانیمر این ارتباط دت ... همت گماش

اي در جهان سوم در حالی که به طور عمده بـر  بر مبناي آن کشورهاي دست چین شده که

اید نقش فعال سیاسی و نظامی را در منطقه ایفاء کـرده  منافع و امکانات خود تکیه داشتند ب

داري که پس از جنگ جهانی و از این راه به توزیع بار حفظ ثبات جهان و ایدئولوژي سرمایه

در پی آن  1969مریکا از سال آمریکا بوده است یاري دهند.آدوش دوم تقریباً به تنهایی بر 

بـزرگ رهـا سـازد و منـافع خـود را از طریـق        يهابحرانبود که خود را از زیر بار مسئولیت 

اي مأموریـت ایجـاد   منطقـه  يهـا  قـدرت پاسداري کند. ایـن  دست نشاندة محلی  يها قدرت

نیکسـون بـه خـوبی     مریکا را بر عهـده داشـتند.  آبا  تر فیضعحسن رابطۀ مردم و کشورهاي 

مـردم منطقـۀ نیـز    که از حمایت  زیمرکز گرگرا و درك کرد که پیکار مستقیم با عناصر چپ

محلی که  يها قدرتندارد و برعکس حمایت از  یدر پبرخوردار هستند حاصلی جز شکست 

به ظاهر نیز مشروعیت دارند در سرکوبی مخالفین سودمند و نتیجه بخـش اسـت. براسـاس    

اي اقـدام کـرد کـه از    منطقـه  يهـا  ژانـدارم و  هـا  سیپلـ مریکا به ایجاد آاین رهیافیت نوین، 

). 196: 1376ایران بودند (گازیوروسـکی،   اي ژاپن، برزیل، یونان وهن آنان کشورتریبرجسته

در : «سـد ینویممردمی يها جنبشر سرکوبی دست نشانده د يها حکومتنیکسون در تأثیر 

نبرد کنند و پیروز شوند. اما چنانچـه آنـان    توانندینمخارجی  يها ارتشانقالبی،  يها جنگ

مسلح شوند و تعلیم بگیرند و نگران تجهیـزات   هستند به اندازه ها کیچرکه در معرض خطر 

هـاي دفـاع   یـروي ن»را شکست دهنـد.  ها آنروبرو شده و  ها کیچربا  توانندیمالزم نباشند 

ن این خطرهاي کم مایه و محدود بهتر از هرکسـی مجهزنـد.   از بین بردمحلی و بومی براي 

چنین دشمنی سالحی با قدرت کمتر و  تالش براي کشتن مگس با پتک خردمندانه نیست؛

). تقویـت نیروهـاي محلـی دسـت نشـانده      212: 1371(نیکسـون،  خواهدیمتأثیر بیشتري 
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کـا در پـی داشـته باشـد.     منافع متعددي را براي امریتوانست  میبراساس دکترین نیکسون، 

عالوه بر مستقیم،  يهايریدرگ، نظامی این کشور در مناطق دیگر و اصرار بر هحضور گسترد

هـاي  تـوده کاهش انگیزة حاکمان محلی به مقاومت و اتکاء به خـود، باعـث خشـم و انزجـار     

پیامـدهاي آن، دامـن زدن بـه بحـران، مداخلـۀ       نیتـر  مهـم شد که مردمی علیه آنان نیز می

وابسـته بـود. امـا حضـور      يهـا  حکومـت هاي نیروهاي وابسته به بلوك شرق و تزلزل در پایه

هـاي گـزاف لشکرکشـی    اهش مخارج و هزینهد. ککرن مسائل جلوگیري میایغیرمستقیم از 

 ع اسـبق وزیـر دفـا   ،خارجی از دیگر پیامدهاي مثبت دکترین نیکسون بود. کالرك کلیفـورد 

براي نمایندگان کنگـره ایـراد کـرد در     1969ژانویه  15اي که در العاده فوق قدر نط ،مریکاآ

جاي استفادة مسـتقیم از سـربازان    به گریدشورهاي مریکا به کآکمک «تأیید این امر گفت: 

خودي بسیار با صرفه است؛ چرا که یک سرباز آسیایی
15

1
مریکـا خـرج   آهمتـاي خـود در    

نتایج این نظریه کاهش اعتراضات مردمی در داخـل   نیتر مهم). از 236: 1358(کلیر،  »دارد

هـاي  چـین درگیـري  وطوالنی هند يها بحرانپس از و خارج از ایاالت متحده بود که دیگر 

  پذیرفتند.جدیدي را نمی

  

ـ  یکسون بر سیاست منطقهتأثیرات دکترین ن )د فـارس و  وزه خلـیج اي ایـران درح

  دریاي عمان

قدرت در خلیج فارس نخستین میدان آزمایش جـدي را بـراي نظریـۀ نیکسـون      خأل

در مورد مسائل خلیج فارس دو نکتۀ اساسـی  مریکا با درك اوضاع جهانی آپدید آورد. دولت 

  را مورد توجه قرار داد:

  احتمال به مخاطره افتادن منافع جهان غرب -1

  امکان دخالت مستقیم به عنوان نیروي جایگزین از بین رفتن-2

 فـارس از خلـیج  انگلسـتان هـاي خـروج   مریکا با شروع زمزمهسیاستمداران آ بنابراین

مـدیر   1968اي تأکید ورزیدنـد. در سـال   منطقه يهايهمکاربر ضمن مخالفت با سیاست،

ة عربـی بخـش خـاور دور در آسـیاي جنـوبی وزارت امـور خارجـۀ        شبه جزیر کل وقت ادارة

رهبـران محلـی بایـد    : «مریکا در کنفرانسی پیرامون مسائل خاورمیانه چنـین عنـوان کـرد   آ

مریکا آلستان جاي آنان را بگیرند. توانست بعد از خاتمۀ نقش تاریخی انگ و خواهند[بتوانند] 

تـوان از  خواهـد داد. لـیکن نمـی   انجـام   هـا  آن، براي کمک بـه  بتواندهمچنان هر کاري که 

). 96: 1370(الهی، »مریکا در مسائل خلیج فارس صحبت کردآاي براي گونه نقش ویژههیچ
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در یکـی از   1969نـوامبر   26مریکـا نیـز در   آمعاون وقت وزارت امور خارجه  ،ژوزف سیسکو

کشـورهاي  «: فارس اظهار داشتهاي بودجۀ مجلس سنا ضمن اشاره به تحوالت خلیجکمیته

اختالفـات   و فارس باید براي تأمین پیشرفت و ثبـات منطقـه همکـاري کـرده    واقع در خلیج

(همان منبع). همچنـین وي طـی سـخنانی در    » فیصله نیافته را خودشان حل و فصل کنند

جانشـین   سفـار مریکا قصد ندارد براي دفاع از منـافع غـرب در خلـیج   آ«کنگره عنوان کرد:

لیکن تصمیم گرفته است که به کشورهاي منطقه براي دفـاع از خـود یـاري     ،انگلستان شود

کتابخانــه ریچــارد اســناد محرمانــه منتشــر شــده در).1: 18/5/1351(آینــدگان، »رســاند

کـه نشـان   ي تلگـرام و یادداشـتی اسـت   حاو ،نیکسون، رییس جمهور پیشین ایاالت متحده

از منطقـه  ها بـراي خـروج   دهد مقامات آمریکایی نگرانی بسیار زیادي از تصمیم انگلیسی می

حـال دلیـل   ) داشتند و در عین1971فارس در تاریخ تعیین شده (شرق کانال سوئز و خلیج

هـا   اسناد، ایـن نگرانـی  اسر اسد. بدانستن اصلی اصرار بریتانیا براي این اقدام را شاه ایران می

دولـت جدیـد بریتانیـا بـراي     اي را با مقامـات  باعث شده بود تا دولت نیکسون مذاکرات ویژه

یـن موضـوع در یادداشـت    د. ادهـ جهت حضور مداوم در منطقـه انجـام   ها آنمتقاعد کردن 

بـه   1970جـوالي   15شخصی هلموت سانن فلت، عضو ارشد شوراي امنیت ملی آمریکا در 

کیسینجر که در آن زمان سمت مشاور امنیت ملی ایاالت متحده را بر عهده داشت به  هنري

وضوح قابل درك است. او در این یادداشت به برنامه ناهـاري کـه بـه همـین منظـور بـراي       

هاي مطرح شده  سفیر انگلیس در واشنگتن ترتیب داده شد و بحثکیسینجر و جان فریمن،

ها بحث خلـیج فـارس و اینکـه آیـا      نویسد: براي انگلیسی میکند و  در این ضیافت اشاره می

له اصـلی  أمسبه بعد در منطقه حضور یابند یا نه مطرح نیست. 1971باید پس از سال  ها آن

ها در منطقه پس از پایان زمان تعیین شده به چه شکل خواهد  این است که حضور انگلیسی

محکم سیاسی یتانیا نیز خواهان حضور تی دولت پیشین این کشور از حزب کارگر برد. حبو

ادامـه حضـور نظـامی در    تصمیم دولت سابقو در مقابل تنها مشاوره نظامی در منطقه بود.

بود. بر اساس ایـن تصـمیم در ایـن     1971منطقه تنها تا پایان زمان قرارداد بریتانیا در سال 

کنون به نظر د. اخواهد شبه شیوخ منطقه سپرده زمان حضور نظامی بریتانیا کاهش یافته و

قصد ندارد تا برخالف تصـمیم دولـت   کار در این کشور نیز  رسد که دولت جدید محافظه می

د. هـا دار  نویسد: ایاالت متحده نظـري بـر خـالف تصـمیم انگلیسـی      ي مید. وقبلی عمل کن

در منطقـه   1971حضور پررنگی را حتی پس از سـال  مریکا اصرار دارد تا انگلیس همچنانآ

هـا) بـراي ممانعـت از     گونـه سـپر (انگلیسـی    ر عین حال وجود هرد. دفارس داشته باشخلیج
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ها و اعراب در منطقه به نفع ما خواهد بود. ما مبناي سیاسـت خـود در    درگیري میان ایرانی

ها  طلبی ایرانی اما قدرت و جاهایم.  منطقه را اتحاد و همکاري میان عربستان و ایران قرار داده

گونـه   تواند مانع بروز هر است در این میان مشکل ساز شود. بریتانیا با حضور خود میممکن 

کنـد کـه اگـر     اصطکاك و یا درگیري در منطقه شود. وي همچنین به این موضوع اشاره می

ضـد  گیري یک قدرت  انگلیس تصمیم خود را براي خروج نظامی اجرایی نکند احتمال شکل

یران خواهد بود در منطقه بسـیار زیـاد اسـت و همـین امـر      ا مطمئناًکه یک سوي آن  یغرب

براي اجراي تصمیم خروج از منطقه است. ایـن عضـو    ها آنها و اصرار  باعث نگرانی انگلیسی

ارشد شوراي امنیت ملی آمریکا به موضوعاتی که در ضیافت ناهار بایـد مطـرح شـود اشـاره     

ها را دلیل مناسبی براي اتخاذ این  لیسیهاي انگ کند که هیچ یک از نگرانی کرده و تاکید می

کند که در این ضیافت بایـد بـر روي ایـن موضـوع      او اشاره میداند. نمی ها آنتصمیم قاطع 

تاکید شود که ایاالت متحده همچنان امیدوار اسـت تـا بریتانیـا بیشـترین حضـور خـود در       

منطقه تا حـدودي باعـث    تغییر در نوع حضور بریتانیا درمنطقه خلیج فارس را داشته باشد.

مطمئن است که همچنـان کارهـایی وجـود دارد     تغییر در شرایط خواهد شد و آمریکا کامالً

هاي اخیر بـه موضـوع    و اینکه ایاالت متحده در ماه.هاست آنکه تنها بریتانیا شایسته انجام 

است در ایـن  داند که ممکن  تکیه بر اتحاد ایران و عربستان در منطقه فکر کرده است اما می

مسیر مشکالتی نیز ایجاد شود، بنابراین قصد دارد تا در مورد نوع حضور خود در زمـانی کـه   

گـو شـود.   و یشـتر گفـت  ، ببریتانیا به عامل ایجاد تعادل در منطقه از بیرون تبدیل شده است

 ،یکی دیگر از این اسناد حاوي متن تلگرام ویلیام راجرز، وزیر خارجه دولت ریچارد نیکسـون 

را گوي خود  و راجرز در این تلگرام جزئیات گفتبه دفتر ریاست جمهوري در واشنگتن است.

همتایش در دولت جدیـد انگلـیس مطـرح     ،ومیفارس با سر الک داگالس ه در رابطه با خلیج

گوي خود با داگـالس هـوم آورده اسـت:     و راجرز در متن این تلگرام با اشاره به گفتکند. می

آورده  بـه وجـود  اي را  فارس وضعیت پیچیـده عتقد است که شرایط در خلیجوم میداگالس ه

دف انگلیس ایجاد ثبات در منطقه است. دولت قبلی بریتانیا نیز قصـد داشـت تـا بـا     ت. هاس

رغم اختالفات مجبـور بـه توافـق و     فارس را علی استفاده از یک تکنیک سریع حاکمان خلیج

وم معتقد است کـه بزرگتـرین اشـتباه حکومـت     یس هداگال:سدینویمراجرز همکاري کند.

ر بخش دیگري از یادداشت د. دتعیین یک مدت زمان کوتاه براي این موضوع بوحزب کارگر

نظـر در   ها براي تجدیـد  پذیري انگلیسی به دالیل اصلی عدم انعطافسونن فلت به کیسینجر

ت وزیـر و اکثـر اعضـاي    تصمیم خروج نظامی از منطقه اشاره شده است. به نوشـته او نخسـ  
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داننـد، در عـین    کار در انگلیس خروج نظامی از منطقه را اجتناب ناپـذیر مـی   حزب محافظه

ها هستند که امید دارند پس از این تاریخ بـه قـدرتی بـزرگ در     له ایرانیأمس نیتر مهمحال 

انجـام   اند که اگر چیزي خالف این امر در منطقـه  نشان داده ها آنخلیج فارس تبدیل شوند.

هـاي همتـاي    صورت مالیم برخورد نخواهند کرد. وزیر خارجـه آمریکـا بـه صـحبت    ه بشود

گوید: شاه ایران در  کند و می انگلیسی خود درباره دیدارش با محمدرضا شاه پهلوي اشاره می

بر روي موضع خود براي در دسـت گـرفتن کنتـرل سـه      وم شدیداًیدیدار خود با داگالس ه

آیـد.   موسی پافشـاري کـرده و از موضـع خـود کوتـاه نمـی       کوچک و ابو جزیره تنب بزرگ و

وم معتقد است که شاه ایران اگر از طریق دیپلماتیک نتواند بـه اهـداف خـود در    یداگالس ه

اجرز در رابطه با پافشـاري بـراي   د. رشو به زور متوسل می این راستا دست پیدا کند مطمئناً

معتقدنـد  هـا  آنگویـد:   وم مـی یـ هاي داگالس ه حبتحضور انگلیس در منطقه با اشاره به ص

در منطقه بـه صـورت    ها آنبریتانیا نظارت مستقیم بر شرایط منطقه دارد ولی تنها حضور مشهود 

ماه پس از مـدت زمـان    6گوید که حداکثر تا  عالوه وزیر خارجه بریتانیا میه د. بدریایی خواهد بو

فارس، نیرو هاي انگلیسی در آنجا حضور خواهنـد   تعیین شده براي خروج نظامی از منطقه خلیج

  )2- 1: 28/9/1389مجموعه اسناد کتابخانه نیکسون،ت. (داش

با این مقدمات، دکترین نیکسون بازتاب خود را بر منطقۀ خلیج فارس با سیاسـت دو  

ایـران و عربسـتان بـه     يهـا  دولـت نشان داد. براساس این سیاسـت   1ستون (سیاست دوقلو)

رفـع خـالء قـدرت را در منطقـۀ      مریکـا وظیفـۀ  آتون مرکزي در راهبـرد نـوین   عنوان دو س

ـ  آ). 264: 1371مـان عهـده دار شـدند (نیکسـون،    فارس و دریـاي ع خلیج ا اعطـاي  مریکـا ب

هاي همه جانبۀ اقتصادي و نظامی به این دو کشور آنـان را بـه عنـوان ابـزار و وسـیلۀ      کمک

، بدون آنکه خود احتیاجی به حضور کردیمیت تأمین امنیت و منافع خود در کل منطقه تقو

رشـد اقتصـادي و ایجـاد    «: دیـ گویمـ مستقیم داشته باشد. نیکسون با اشاره به این موضوع 

اصالحات در کشورهاي کرانۀ خلیج فارس یکی از مسائل مهم در حفظ و اسـتقرار امنیـت و   

متعهدانۀ خود آرامـش را  با تالش  توانندیمآرامش منطقه است و دو کشور عربستان و ایران 

سپس سیاسـت چهارگانـۀ ذیـل را     نیکسون)46: 1356(طباطبایی،  »در خلیج تقویت کنند

  براي منطقۀ خلیج فارس تعیین کرد:

  ،ثبات در منطقه يها ستونهمکاري نزدیک با ایران و عربستان به عنوان  -1

،میانهحضور اندك نظامی امریکا در حد سه کشی از واحد فرماندهی خاور -2

                                               
1. Two Pillar Policy
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،هاي فن آورانه به آن کشورهاهاي دیپلماتیک در منطقه و توسعۀ کمکافزایش فعالیت - 3

ایجاد زمینه براي کاهش توجه کشورهاي کوچک منطقه به انگلسـتان در جهـت    -4

  ).1371:117زهاي امنیتی آنان (حافظ نیا،تأمین نیا

اصـول عمـدة    1972مریکـا در سـپتامبر   آوزیر امور خارجۀ  ،همچنین ژوزف سیسکو

  داشت:بیان سیاست خارجی کشورش را در این منطقه به قرار ذیل 

  ،هاعدم دخالت در امور داخلی دیگر ملت -1

،اي به منظور نیل به صلح و پیشرفتمنطقه يهايهمکارتشویق  -2

،تشویق کشورهاي دوست براي پذیرش وظیفۀ امنیتی خود -3

،مبارزه با توسعه طلبی مسکو -4

  ).Long, 1978:139شویق به تبادل کاال، خدمات و فن آوري (ت -5

از میان این دو ستون، انتخاب اول با ایران و توان نظامی آن بود و عربستان در درجۀ 

. اي امنیتـی مـورد توجـه قـرار داشـت     هـ و بیشتر از دیدگاه تأمین کنندة مـالی برنامـه   مدو

اداري و سیاسـی   يها سازمانفقدان عربستان به علل کمی جمعیت، عقب ماندگی صنعتی و 

نیـروي اول تـأمین    توانسـت ینممستحکم با وجود ثروت فراوان و درآمدهاي حاصل از نفت 

: دیـ گویمـ ). ژوزف سیسکو در این مورد 456: 1366نافع جهان غرب باشد (فونتن،کنندة م

رزمـی   ساحلی خود قابلیـت دفـاعی و   يها آبنیروي دریایی عربستان سعودي در خارج از «

علـت اختصـاص نقـش درجـه دوم بـه       نیتـر  مهـم اما . )140: 1369(باومن، »چندان ندارد

هـا  به هر حال سـعودي : «کندیمعربستان در سیاست دو ستون را نیکسون به خوبی مطرح 

افراطـی   يها حکومتآن است که چه بسا در برابر  مزیرا بی ،روندمیمتحد مرموزي به شمار 

). با وجـود ایـن حضـور عربسـتان در سیاسـت      200: 1366، (دالژ» رب عقب نشینی کنندع

بـین   راضـی و خـوش   طـرح نیکسون عالوه بر اینکه اعراب را نسـبت بـه همکـاري بـا ایـن     

 يهـا  دولـت متضمن این فرضیه نیز بود که منافع ایـران و   ).103: 1363ساخت (روبین،می

 ).88: 1354دارد (کمبـل، با یکـدیگر مطابقـت و سـازگاري    عرب کرانۀ جنوبی خلیج فارس 

عربسـتان   يهـا  تیـ قابلهمچنین برخی از سیاستمداران کاخ سفید بر لزوم توجه بیشـتر بـه   

بنا به درخواست رییس جمهور و با توجه بـه اهمیـت ویـژه منطقـه     " :سعودي تاکید داشتند

در خاورمیانه براي ایاالت متحده به علت دارا بودن منـابع فزاینـده انـرژي، نظـرات خـود را      

در عین حال الزم است تا به ایـن نکتـه   کنم. اي براي رییس جمهور نیکسون تشریح می نامه

ب و اسراییل با منـافع ایـاالت متحـده در     هاي اعرا رغم اینکه درگیري نیز اشاره کنم که علی
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ـ  انرژي در منطقه مرتبط است نیتأمزمینه  بـه    ،  هاما من در تحلیل خود از شـرایط خاورمیان

کـنم پـرداختن بـه چنـین      ست که احسـاس مـی  ا دلیل آن هم این ام، وضوع نپرداختهاین م

فـارس  تري چون خلـیج  تر و ارزشمند اي در اغلب موارد ما را از توجه به موضوعات مهم لهأمس

تحلیل من کند. انرژي منحرف میه منافعمان در حوز نیتأمجزیره عربستان در زمینه  و شبه

"یانه در پیوست نامه ضمیمه شده است.از شرایط موجود در خاورم

زمـانی کـه    1973فوریه  22اي است که ریچارد هلمز در  این بخشی از نامه محرمانه

نیکسون قصد داشت تا سمت او را از ریاست سازمان سیا به سـفیر آمریکـا در ایـران تغییـر     

ته بود تـا  نیکسون در همان سال از هلمز خواسکند. به دفتر رییس جمهوري ارسال میدهد

لمـز در مـتن پیوسـت نامـه     د. هبرآورد خود از شرایط موجود در خاورمیانه را به او ارائه دهـ 

محرمانه خود به دفتر ریاست جمهوري آمریکا به این موضوع اشاره کرده است کـه از ژوئـن   

تـر   به بعد در پی بحران انرژي و توسعه کشورهاي خاورمیانه به وضوح هـر چـه تمـام    1967

خاورمیانـه  "و  "فـارس خاورمیانه خلیج"سیم این منطقه بزرگ به دو بخش مجزاي شاهد تق

 يرگـذار یتأثمنـافع و  هلمز با اشاره به این موضوع کـه ذخـایر نفتـی،   .میا بوده"اي مدیترانه

عربسـتان سـعودي را   اي اسـت،  آمریکا در منطقه خلیج فارس بیشتر از خاورمیانه مدیترانـه 

مـدت اقتصـادي ایـاالت     بیشـترین منـافع بلنـد   نویسد: دهد و مینسبت به ایران ترجیح می

او ایران را بعد از عربستان دومـین کشـور مهـم در    متحده در عربستان سعودي نهفته است.

صـادر   نیتر مهمایران بعد از عربستان سعودي  گوید: کند و می فارس معرفی میمنطقه خلیج

چرا که برآورد شده خایر محدود آن است،کننده سوخت براي ماست اما مشکل این کشور ذ

تولیدات نفتی  1980به سطح فالت رسیده و تا سال  1976است که تولید نفت آن در سال 

هلمز با تاکید بر اهمیت بیشـتر عربسـتان سـعودي بـراي آمریکـا در      این کشور کاهش یابد.

ان و عربستان سعودي هاي نفتی ایاالت متحده در ایر نویسد: شمار شرکت مقایسه با ایران می

 10دهند که نسبت پتانسیل تولید نفت در عربستان به ایران  ها نشان می اما داده،برابر است

رییس وقت سازمان جاسوسی آمریکا جدا از بحث بوده و این خود گواه همه چیز است. 1به 

جدا نویسد:انرژي در منطقه خلیج فارس به ثبات این محدوده از خاورمیانه اشاره کرده و می

فـارس در  باید گفـت کـه ثبـات در منطقـه خلـیج     ها و اسراییل، از بحث درگیري میان عرب

ر این منطقه حتی فشارها و نفوذ کشورهاي ت. داي آن بیشتر اس خاورمیانه از بخش مدیترانه

تحاد میان ایـران  ت. ااي شاهد آن هستیم نیز کمتر اس اروپایی و ... که در خاورمیانه مدیترانه

کیـد بسـیار   أو عربستان سعودي از جمله مواردي است که هلمز در نامه خـود بـر روي آن ت  
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و بهترین و باالترین تضمین برقراري ثبات در منطقه خلیج فارس را اتحاد ایـن  د. ازیادي دار

تحادي که منافع اقتصادي و بهبود موقعیت سیاسی آمریکـا در منطقـه را   ، اداند دو کشور می

نظرهایی که در داخـل ایـاالت متحـده در     لمز با اشاره به اظهارت. هواهد داشنیز به همراه خ

رابطه با کاهش نفوذ و قدرت آمریکا در منطقه خلیج فارس در صورت عدم همکاري و اتحاد 

کند که این موضـوع بسـتگی بـه درایـت      کید میأ، تمیان ایران و عربستان مطرح شده است

به آمریکا را رییس وقت سیا،ز بر روي این دو کشور دارد.ایاالت متحده و ادامه توجه و تمرک

قـدرت خـارجی در منطقـه     نیتـر  بـزرگ ارتباط نزدیکش با مقامات تهـران و ریـاض    واسطه

اتحاد جمـاهیر شـوروي و   گوید: داند که در جستجوي منافع خود است و می فارس میخلیج

هاي عرب همگی فرسـایش   ونالیستژاپن و ناسیاروپا،نیروهاي متصل به آن در دنیاي عرب،

و تحلیل موقعیت ایاالت متحده در منطقه خلیج فارس را فرصتی براي منافع مختلـف خـود   

هـاي نفتـی آمریکـا در ایـن منطقـه       نویسد: حتی آینده شرکتهلمز میبینند. در منطقه می

تولیـدات نفتـی   ها بـر   هاست و این به دلیل تسلط آمریکایی تر از اروپاییبسیار امیدوار کننده

کشوري چون عربستان سعودي و دیگر تولید کنندگان منطقه براي افزایش و یا کـم کـردن   

بـا هـدف کنتـرل نهادهـاي      1980توان براي مثال در سـال  میزان تولید است. کاري که می

او در مورد نقش انگلیس در منطقه خاورمیانه ذخایر نفت انجام داد. باال بردنتولید کننده و 

اش در منطقه در یک وضعیت دوگانه قرار گرفته  بریتانیا به دلیل موقعیت تاریخیویسد:ن می

هاي نفتی فعال آمریکا روبرو  از جمله شرکتسو با حضور تجاري ایاالت متحده، از یکاست.

را عامل اصلی ایجاد رقابت میان خـود و واشـنگتن در ایـن     ها آنهایی که  شرکتشده است.

بیند و از سوي دیگر متوجه این موضوع اسـت کـه ایـاالت     م اقتصادي میمنطقه وسیع و مه

توانند به دو قدرت متحد بزرگ در منطقه براي مقابله با تهدیدات اتحاد  متحده و بریتانیا می

هلمز همکاري انگلیس با آمریکا را تنها به دلیل قرار گرفتن در مقابـل  شوروي تبدیل شوند.

رییس سازمان جاسوسی آمریکا با اشاره بـه  داند. در منطقه میاتحاد شوروي و تهدیدات آن 

این موضوع که اتحاد جماهیر شـوروي مـدام در تـالش بـراي تسـلط بـر خاورمیانـه اسـت،        

 1967و  1966هـاي   هاي شوروي براي حکمرانی در خاورمیانه در سـال  اوج تالشگوید: می

موقعیت شوروي در این منطقه هگ و حوادث پس از آن در خاورمیانجن 1967در ژوئن بود.

آن بـر   يرگـذار یتأثرا تضعیف کرد، امـا بـا ایـن حـال حضـور اتحـاد شـوروي در منطقـه و         

هنوز هـم تهدیـدي    قه عدنکشورهایی چون سوریه و عراق و جایگاه استراتژیک آن در منط

چرا که اقدامات سال گذشته شـوروي نشـان    ،فارساست براي شبه جزیره عربستان و خلیج
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دهد که همچنان تمایل دارد تا حالت تهاجمی خود در جنگ سرد را این بـار در منطقـه    می

شور اردن از دیگر مواردي است که هلمـز از اهمیـت ویـژه آن بـراي     د. کخاورمیانه حفظ کن

د. کنـ  اي و چه در منطقه خلیج فارس خاورمیانه یاد می ایاالت متحده چه در منطقه مدیترانه

تواند کمک بزرگی براي آمریکا در هر دو منطقه خاورمیانـه   ي اردن میقدرت قوگوید: و میا

لمـز اهمیـت   د. هفارس را نبایـد فرامـوش کـر   نقش سازنده آن در منطقه خلیجقلمداد شود.

داند و معتقـد اسـت کـه     اي را در انتقال نفت و گاز خاورمیانه به اروپا می خاورمیانه مدیترانه

(مجموعه اسناد کتابخانه  مرکز تجاري خاورمیانه هم نام برد. توان به عنوان این منطقه را می

  )2-1: 29/9/1389نیکسون،

می ربدین ترتیب، رژیم پهلوي به عنوان ستون اصلی دکترین نیکسون، جایگـاه ژانـدا  

 19فارس و دریاي عمان را به خود اختصاص داد. دولتمردان ایران که در تاریخ منطقۀ خلیج

. اق بسـیار، ایـن وظیفـه را پذیرفتنـد    ، به سرعت و با اشـتی 1967مبر نوا 30/ 1346آذرماه 

محمدرضا پهلوي اشتیاق فراوانی به اجراي نقش سرپرستی و حاکمیت سیاسی و نظـامی بـر   

عـی و سیاسـت دو سـتون،    پیرامون خود داشت. تأکید دکتـرین نیکسـون در مشـارکت جم   

ر نقش یـک امپریالیسـم کوچـک،    هاي شخصی شاه را اجتناب ناپذیر ساخت و او دطلبیجاه

اي ظاهر کـرد. هـدف عمـدة شـاه     منویات خود را در لفافه مسائل امنیتی و همکاري منطقه

ه خـارج مرزهـا و داشـتن یـک نقـش      خود بـ  يهاییتواناهاي حکومت، گسترش تثبیت پایه

ش و لقب آریامهر و سپس مراسم بزرگداشـت   1346شاه در سال  يگذار تاجالمللی بود.بین

سال شاهنشاهی در تخت جمشید با حضور گستردة رهبران جهـان بـه ویـژه شـیوخ      2500

بـر   سـت یبایموارد شده و  یالملل نیبفارس نشانگر این بود که ایران به صحنۀ سیاسی خلیج

سر 1) شاه در مصاحبه با آرنو دو برچگویو366: 1361(امیر عالیی،منطقۀ خود تأثیر بگذارد

و  1959مـن در سـال   «م بر این امر تأکیـد ورزیـد:   1973در سال  2دبیــر مجلۀ نیوزویک

مدت زیادي نقـش   تواندینممریکا آدر این باره فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که  1960

فـارس خـالء   از خلـیج  هـا یسـ یانگلبا خـروج   1971را بازي کند. در سال  یالملل نیبژاندارم 

دیگـر مـا چـاره     نقـش ژانـدارمی بـی میـل بودنـد      اجـراي نیز براي  هاییکایمرآپدیدار شد. 

شاه همچنین در مراسم پایان تحصیلی دورة چهـاردهم  ).144: 1358(واسیلیف،  »نداشتیم

ت فـ منیت ملی دانشگاه پدافند ملی گدانشگاه ستاد نیروهاي مسلح و دورة هفتم مدیریت و ا

اي و حتی هاي منطقهلیتؤاهمیت ایران طوري است که ما چه بخواهیم و چه نخواهیم مس«
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کـه ایـران در    خواهـد یمکم به عهدة ما محول خواهد شد و سرنوشت این را م، کیالملل نیب

(ارتـش  » نا بـودیم هاي دور ما بـا آن آشـ  آیندة نزدیک عظمتی به دست آورد که در گذشته

 او با افزایش قیمت نفت اطمینان حاصل کرد که در آینده به یکی از. )5: 1354شاهنشاهی،

را بـر خـود خواهـد نهـاد    پنج قدرت بزرگ جهان تبدیل شده و عنوان منجـی جهـان سـوم    

مختلف خلیج فارس، خاورمیانـه و   يها میرژ)، اقدامات شاه در کمک به 206: 1369(کدي،

شـاه  . دحتی افریقا و اروپا نشانگر حس عظمت طلبی و اشتیاق سیري ناپذیر در قدرت و سلطه بو

اگـر  «: درافی به حسین عالء سفیر ایران در واشنگتن اعـالم کـرده بـو   طی تلگ 1328که در سال 

با  و )91: 1367(غنی،» آمریکا کمک نظامی نکند من مسئولیت استقالل ایران را نخواهم داشت

وظیفه ژانـدارمی   نهمه جانبه آمریکا خود را آماده پذیرفت يها تیحمااتکاء بر درآمدهاي نفتی و 

 1967ژانویـه   1347/20دي ماه  30مریکایی در مصاحبه با یک مجلۀ آشاه در  منطقه کرده بود.

بـزرگ نیسـت. پـس از خـروج بریتانیـا از       يهـا  قدرتدر خلیج فارس جایی براي «اظهار داشت: 

خواهیم هیچ قدرت بزرگی سعی کند جاي آن را بگیـرد و ایـران از پایـان یـافتن     نمی فارس خلیج

بـا  ). وي همچنین در مصاحبه 352: 1371(کرباسچی، »کندیممریکا احساس غرور آيها کمک

فـوذ  هـیچ قـدرت و ن  «گفـت:   1969سـپتامبر   1348/13شـهریور   22نشـریه انگلیسـی در    کی

 »کنـد یمـ فارس را ندارد و ایران آزادي کشـتیرانی را تضـمین   خارجی دیگري حق ورود به خلیج

عنـوان   1348/1969مهر27در  1و در گفتگویی با خبرگزاري آسوشیتدپرس) 374مان:(ه

. امـا در  میـ ا شـده خواستار همکاري امنیتی  از کشورهاي عربی منطقۀ خلیج فارسما «کرد:

همکاري نکنند، دولت ایران خود به تنهایی مسؤلیت امنیت و ثبات منطقـه   ها آنصورتی که 

 دیپلماتیـک در  يهـا یزنیرا) سپس ایران به یکسري 378(همان: »به عهده خواهد گرفت ار

بـه   1347جهت گسترش روابط و رفع اختالفات با دول عرب اقدام کرد. شـاه در آبـان مـاه    

پیش از عزیمت، اختالفات دیرینـه بـین ایـران و    . درهاي عربستان و کویت مسافرت کرکشو

اي را در دوم عربستان سعودي بر سر حدود فالت قاره حل شده بود و دو کشـور موافقتنامـه  

اء کردند. اختالفات بر سر مالکیت دو جزیرة فارسی و عربی نیـز بـا   آبان ماه همین سال امض

مشـکل عمـده و ریشـۀ    . )102-3: 1354طرفین بر طـرف شـد (صـدقیانی،    تقسیم آن بین

میان ایران و عرب، مسئلۀ مجمع الجزایر بحـرین بـود کـه بـر اسـاس       يها تنشاختالفات و 

شـاه طـی دیـداري از هنـد در     . دن بـو و اسناد مستند و قانونی در تملک ایرا یخیتارسوابق 

در آنجـا بـه زور    لفت با عملکرد بریتانیا در بحـرین با وجود مخا«اظهار داشت: 1969ژانویۀ 
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این سـخنان بـه معنـی تـالش ایـران در       ).2: 14/10/1347(کیهان، »متوسل نخواهیم شد

نمایندة دبیـر   ،1جهت رفع اختالفات و استقالل این جزایر بود. در نتیجه ویتوریو گوییچاردي

کل وقت سازمان ملل متحد (اوتانت) به بحرین مسافرت کرد و بر اساس برنامـۀ او سـاکنان   

  :کردندیمیکی از موارد ذیل را انتخاب  ستیبایماین جزیره 

  اتحاد با ایران )الف

  حمایت بریتانیا از آنان به روال گذشته )ب

  استقالل )ج

قرار گرفت و دولت ایران نیز یـک سـاعت پـس از    سومی مورد پذیرش  از میان این موارد

یکـی از  ). Davidian,1971: 129اعالم این موضوع استقالل بحـرین را بـه رسـمیت شـناخت (    

رسانه هاي ارتباط جمعی رسمی و وابسته به سیاست نظامی و خارجی ایران، استقالل بحـرین را  

ــر ایـن مبنـا بـو    «چنین تجزیه و تحلیل کرد:  د کـه پـس از خـروج نیروهـاي     سیــاست ایران ـب

در عـین حـالی کـه     توانستینمبرابر این [خط مشی] بود و ایران فارس  انگلیسی از منطقۀ خلیج

 فارس مشغول مبارزه با بحرین است راه دوستی خود را با سایر کشورها و واحدهاي سیاسی خلیج

سـال جـز دشـمنی و     هموار کند. با توجه به عدم حکومت ایران بر بحرین به مدت صـد و پنجـاه  

. پذیرش استقالل براي نشان دادن حسن نیـت  ساختینملشکرکشی و مخالفت امري را مسجل 

ایران به همین صـورت اسـتقالل قطـر را    . )8: 1349(ارتش شاهنشاهی، »و دیپلماسی صلح بود

پس از مـذاکرات طـوالنی    1350آذرماه  9به رسمیت شناخت. در  1350شهریور ماه  10نیز در 

مریکا، انگلستان و ایران جزایر سه گانۀ ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ کـه  آپرده میان  پشت

به تصرف ایران در آمد؛ امـري کـه مقـدمات     شدیماز لحاظ قانونی جزیی از خاك ایران محسوب 

هاي متعدد شاه در مورد حاکمیت تـاریخی و تهدیـد بـه اسـتفاده از زور و نیـروي      آن با مصاحبه

شکایت کشورهاي عـرب   1971دسامبر  9در . )1: 1/12/1349آمده بود (آیندگان،  همنظامی فرا

مریکـا و  آتندرو شامل عراق، لیبی، الجزایر و یمن جنوبی در این مورد در شوراي امنیت با کمـک  

: 1373زاده،اشـته شـد (مجتهـد   کویت و عربستان سعودي با بی اعتنایی مسـکوت گذ  يها دولت

فـارس یـا امـارات    تشکیل فدراسیون شیوخ خلـیج  اق مجدد جزایر سه گانهایران پس از الح).43

متعـددي را در   اتبه رسمیت شناخت و همـین امـر شـایع    1350آذر ماه  11عربی را در  ةمتحد

بـه رسـمیت شـناختن     ،نبحـری مریکا دربـارة اسـتقالل   آو  مورد معاملۀ پنهانی بین ایران، بریتانیا

). Mojtahedzadeh,1990: 19یر سـه گانـه بـه وجـود آورد (    امارات متحده عربی و مسئله جزا
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و اختالفـات   هـا  تنشاي و کاهش ایران همچنین از یک سو در تالش براي گسترش روابط منطقه

روابـط دیپلمـاتیکی    1967با اعراب ضمن نکوهش عملکرد توسعه طلبانۀ اسرائیل در جنگ ژوئن 

مرگ جمال عبدالناصر و به قـدرت رسـیدن انـور    برقرار کرد که با  1349شهریور 7را با مصر در 

فارس با دریاي عمان و و از سوي دیگر، با درك ارتباط امنیت خلیج .سادات به اوج خود رسید

مبنـی بـر    1971دسامبر  16سازمان ملل در  2832اقیانوس هند در دراز مدت، از قطعنامۀ 

حمایـت  باشـد هـا  قدرتابر  اینکه اقیانوس هند به عنوان یک منطقۀ صلح و عاري از حضور

وظایف امنیتی ایـران بـه تـدریج در جهـت ایجـاد پوشـش       ).182: 1364کرد (طارم سري،

فارس با تکیه بر جریـان مسـتمر نفـت، مبـارزه بـا      امنیتی براي منافع غرب در منطقۀ خلیج

بـران  افراطی ضد غرب و حمایت از ره يها حکومتاهداف توسعه طلبانۀ شوروي، برخورد با 

نیکسـون و سیاسـت دو    نمریکا با اجراي دکتـری آبدین ترتیب افظه کار عرب بروز یافت. مح

در اقصی نقاط جهـان بـه ویـژه حـوزة      استون، ضمن محدود کردن قدرت امپراطوري بریتانی

)، قـدرت و تـوازن و صـلح    63: 1371خواسـتار آن بـود (نیکسـون،    خلیج فارس کـه سـخت  

قدیمی و منفور کرد که آغـازي بـراي دوران    2گلیسیرا جایگزین قدرت و صلح ان 1مریکاییآ

وابسـته در منطقـه بـود. در     يها حکومتتشدید سلطه گرایی با حفظ مشروعیت و به وسیلۀ 

مریکایی، ایران نقش اول را با دارا بودن شرایط مناسب و آمیختـه  آاین موازنۀ قدرت و صلح 

  با اهداف غرب ایفا کرد.

  

    نتیجه گیري

مریکـا تکیـه زد و بـا    آارد نیکسون بـر اریکـۀ ریاسـت جمهـوري     ریچ 1968در سال 

مشارکت هنري کیسنجر، مشاور امنیت ملی و وزیر امور خارجۀ آتی بخشـی از بازاندیشـی و   

هـاي کـره و ویتنـام بـه     مریکا را که در نتیجۀ بحـران آجهت دهی نوین به سیاست خارجی 

رین جدید نیکسون کـه بـه نظریـۀ    براساس دکت. بر عهده گرفت دادیمشان شدت ناکارآمد ن

ي و آمریکا هرگونـه حمایـت مـاد   مشهور شد، دولت » جایگزینی«یا نظریۀ » مشارکت ملی«

اما از هـر گونـه اعـزام     آوردیممعنوي را از کشورهاي دوست و هم پیمان در جهان به عمل 

و بوده ها عامل استفاده از کمک وارد کرد کهرا مستقیم نیرو خودداري کرده و متحدان خود 

فارس که یکی ها در منطقۀ خلیجشند. هم زمان با این دگرگونیکودر راه بقا و دوام خویش ب
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تیـک و محاسـبات ژئواسـتراتژیک    لیهـاي ژئوپ ترین مناطق جهان در نگرشو حساس نیتر مهماز 

 بـود. در اواخـر   هـا  آننیتـر  مهـم هاي بزرگی رخ داد که خالء قدرت از جهان غرب بود، دگرگونی

دولت بریتانیا اعالم کرد که با پیروي از سیاست خروج از شـرق کانـال سـوئز پـس از      1960دهۀ 

فـارس خـارج خواهـد کـرد.     نطقـۀ خلـیج  سال حاکمیت سنتی مطلق، نیروهاي خود را از م 150

هـاي اقتصـادي، نظـامی و سیاسـی     اي تاریخی که خود ریشه در یک رشته علـل و زمینـه  پدیده

ضـد   يهـا  جنـبش وجه به احتمال نفوذ بیشتر کمونیسم و رشـد و گسـترش   داشت. امري که با ت

مریکـا را در پـی داشـت. پـس از     آغربی در این بخش از جهان نگرانی عمدة جهان غرب به ویـژه  

ایـران مجـوز دریافـت هرگونـه تسـلیحات       1972/ مـه   1351دیدار نیکسون از تهران در خرداد 

بـرداري از  ت آورد. شاه با استفاده از این فرصـت و بهـره  نظامی به غیر از تجهیزات اتمی را به دس

افزایش قیمت نفت پس از جنگ اعراب و اسرائیل توان نظامی خـود بـه ویـژه در بخـش نیـروي      

دریایی را افزایش داد. ایران براي تقویت هر چه بیشتر نیروهاي خود در دریاي عمـان و اقیـانوس   

میلیـون   800سیار مجهز کنارك چابهار را بـا هزینـۀ   هند و خلیج فارس پایگاه دریایی و هوایی ب

دریایی مانند نـاو و ناوشـکن پیشـرفته و     به ویژه جنگ افزارهاي دالر تأسیس کرد. انواع تجهیزات

شمار پرسنل نیروي دریایی که هر چه بیشتر براي آمـوزش بـه    .بالگردهاي دریایی خریداري شد

در نتیجه بودجۀ نیـروي دریـایی کـه در    ، تن رسید 25000شدند به می لاروپاي غربی گسی

ش /  1347-52يهـا  سـال میلیون دالر بـود، در   5/5تنها  68/1963/ 1342-47هاي سال

میلیـون   1200ه بـ  1973-78/ 1352-57يهـا  سـال میلیون دالر و بین  55به  73-1968

از  ودة فعالیـت امنیتـی ایـران   هـاي دولـت ایـران محـد    براساس دیـدگاه  دالر افزایش یافت.

در بـر  را دریاي عمان و اقیانوس هنـد   يها آبهایی گسترده از فارس فراتر بود و بخشخلیج

، امري که به گفتۀ شاه اقدام ضروري براي حفظ ایمنی مرزهاي ایران بود. به گفتۀ گرفتیم

نیروهاي ایران در خلیج فارس ده برابر شـده و بیسـت برابـر     1975ش / 1354وي در سال 

ه قبالً بریتانیا در آن منطقۀ دریایی داشت. همراه با افزایش توان دفاعی ایران نیرویی است ک

د. امري که با توجه کرمعادالت پشت پرده نقش آفرینی نوین تهران را در خلیج فارس آسان 

به اهمیت آن براي حفظ منافع جهان غـرب در یـک شـبکۀ زنجیـره اي و شـتابزده صـورت       

جانبۀ ایران، ایاالت متحده و انگلیس به تشکیل فدراسیون  بر این اساس مذاکرات سه. گرفت

ایران از ادعاي حاکمیت و مالکیـت   منجر شد وت متحدة عربی اجدید امارات موسوم به امار

بر بحرین چشم پوشید. جزایر کامالً ایرانی ابوموسی، تنب کوچک و بزرگ نیز با پیاده شـدن  

تشـکیل کشـور امـارات متحـده و اسـتقالل      می بار دیگر به خاك ایران پیوسـت. نیروي نظا



1391تابستان  ،51، ش 13، س تاریخ روابط خارجی فصلنامۀ     52

این کشـور بـه سـر     يها آببحرین که تهران سریعاً آنان را به رسمیت شناخت و همواره در 

موریـا  مصیره، صالله، راخیـوت، الغـنم و جزایـر کوریـا و      ژهیبه وو بندرهاي مهم آن  بردیم

ت عمان و حمایت کشورهاي نیروي دریایی ایران با تسهیالت دول. پذیراي ناوگان ایران بودند

. دادیمـ ذي نفع، گاه گسترة عملیاتی خود را تا اقیانوس هند و مناطق دوردست نیز توسـعه  

هاي دیپلماتیک براي گسـترش  فارس، ایران به رایزنیدر کنار افزایش قدرت نظامی در خلیج

ستان و کویت به عرب 1347د. شاه در آبان کرعرب اقدام  يها دولتروابط و رفع اختالفات با 

مسافرت کرد. اختالفات دیرینه با عربستان بر سر حدود فالت قاره و مالکیت جزایر فارسی و 

این دو کشور به علت ثروت فراوان، جمعیت، ثبات سیاسی و مخالفـت بـا   . عربی نیز حل شد

ولـت پهلـوي اهمیـت    عرب در سیاسـت خـارجی د   يها دولتتندروانۀ برخی از  يها استیس

بـی درنـگ بـه رسـمیت     1350شـهریور   10ایران استقالل قطـر را نیـز در   . تندفراوانی داش

و  هـا  تـنش اي و کـاهش  شناخت. دولت شاهنشاهی در تالش براي گسترش روابـط منطقـه  

روابـط سیاسـی را    1967ژوئن اختالفات با اعراب ضمن نکوهش توسعه طلبی اسرائیل در جنگ 

رگ جمال عبدالناصـر و بـه قـدرت رسـیدن انـور      برقرار کرد که با م 1349شهریور  7با مصر در 

هـاي  هاي ضـد ایرانـی دولـت   به اوج خود رسید. استقرار این روابط ضمن کاهش سیاست تسادا

ایران همچنین با درك ارتباط امنیـت   .فوذ تهران در منطقۀ خلیج فارس شدعرب، سبب تسهیل ن

سـازمان   2832مـدت از قطعنامـۀ    هاي درازخلیج فارس با دریاي عمان و اقیانوس هند در برنامه

ـلح و عـاري از      1971سپتامبر  16ملل در  مبنی بر اینکه اقیانوس هند به عنوان یـک منطقـۀ ص

شرق و غرب باشد پشتیبانی کرد. شاه رسماً بارهـا در سـخنان خـود اعـالم      يها قدرتحضور ابر 

ان آزادي کشـتیرانی را  هاي منطقه به پایان رسیده است و ایـر د که حضور عناصر بیگانه در آبکر

ایران خواستار انعقاد نوعی پیمان دفـاعی و همکـاري امنیتـی میـان کشـورهاي      . کندیمتضمین 

هاي تهـران بـراي تأسـیس    حوزة خلیج فارس در جهت استقرار ثبات گردید. پس از آنکه کوشش

دریـاي  فـارس و  خلـیج  هاي امنیتی خود دربه گسترش فعالیتاین محور نظامی به جایی نرسید

دسـت یافـت کـه     و منطقه فارسبی مانندي در خلیج به قدرتبدین ترتیب ایرانعمان افزود. 

تبعات مستقیم و غیر مسـتقیم   ریتحت تأثداًیشده ، فرایندي کدر تاریخ معاصر ایران نظیر نداشت

  نظریه مشارکت جمعی نیکسون بود.
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فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی 

سال سيزدهم، شماره 51 تابستان 1391، صص 56-19

دیپلماسی خارجی نوین آمریکا و تأثیرات آن بر 

سیاست منطقهای دولت پهلوی دوم (1357-1348 ش)


                                  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     محمد جعفر چمنکار


چکیده

آموزه نیکسون یا سیاست مشارکت جمعی، راهبرد نوین سیاست خارجی آمریکا را در دهه 50 ش بنیاد گذارد. هدف این نوشتار بررسی دیپلماسی خارجی جدید آمریکا و زمینههای پیدایش آن و تبعاتش بر سیاست خارجی و منطقهای دولت پهلوی دوم در واپسین دهه حیات این حاکمیت است. بر این اساس ایران تحت تأثیر شدید این نظریه به سرعت به یکی از قدرتهای نظامی منطقهای تبدیل شده و در راستای اهداف پنهان و آشکار دولتمردان واشنگتن و اندیشههای حکومت شاهنشاهی به مجموعهای از فعل و انفعالات سیاسی و نظامی در حوزه خلیجفارس و ماورای آن اقدام کرد.

واژگان کلیدی:


امریکا، ایران، دیپلماسی خارجی نوین، پهلوی دوم.

مقدمه

ريچارد نيكسون (Richard Milhous Nixon) در 9 ژانويه 1913 در شهر "يوربا لينداي" كاليفرنيا (Yorba Linda) به دنيا آمد. پدرش فرانسيس آنتوني نيكسون در سال 1922 به همراه خانوادهاش به شهر "وي تير" (Whittier) نقل مكان كرد. تحصيلاتش را در شهر ” ويتير “ گذراند و در سال 1934 از "كالج ويتير" فارغالتحصيل شد و با استفاده از بورس تحصيلي به دانشكده حقوق دوك (Duke University) راه يافت و پس از اتمام تحصيلات به شهر خودش بازگشت و به شغل وكالت مشغول شد. در سال 1940 با خانم تلما كاترين رايان كه او را پت ميناميدند ازدواج كرد. يك سال بعد جهت انجام كار دولتي به واشنگتن دعوت شد و در سال 1942 به نيروي دريايي پيوست و تا پايان جنگ جهاني دوم در نقاط مختلف خدمت كرد و در سال 1946 از كاليفرنيا به سمت نماينده كنگره برگزيده شد. در 1950 وارد سناي امريكا شد، حدود سال 1953 معاون دوايت آيزنهاور رئيسجمهور آمريكا بود و تا سال 1968 در اين مقام باقي ماند. نيكسون در انتخابات سال 1960 از جان اف. كندي شكست خورد ولي در انتخابات رياست جمهوري 1968 دوباره از سوي حزب جمهوریخواه كانديدا شد و به كاخ سفيد راه يافت. در باب سياست خارجي امريكا در 25 ژوئيه 1969 نطقي ايراد كرد كه به "دكترين نيكسون" مشهور شد. نيكسون، سي و هفتمين رئيسجمهور آمريكا، علاوه بر مسئله ويتنام به موفقیتهای مهم ديگري در سياست خارجي نائل شد. ازجمله میتوان به برقراري رابطه با چين كمونيست، رفع تشنج در رابطه با شوروي و امضاي قرارداد محدود ساختن سلاحهاي استراتژيك اشاره کرد. نيكسون در انتخابات سال 1972 نيز براي دومين بار به رياست جمهوري امريكا برگزيده شد، ولي افشاي اقدامات غيرقانوني در جريان انتخابات و نصب دستگاههای استراق سمع در محل كنوانسيون حزب دمكرات در ساختمان واترگيت كه به "افتضاح واترگيت" معروف شد او را به استعفا از مقام خويش (9 اوت 1974) وادار ساخت. ريچارد نيكسون اولين رئيسجمهور آمريكا بود كه مجبور به استعفا از مقام خودش شد. پس از او سي و هشتمين رئيسجمهور آمريكا به نام جرالد فورد (معاون نيكسون) به رياست جمهوري انتخاب شد و پس از مدتي با اختيارات خود نيكسون را عفو کرد، وی در سن 81 سالگي بر اثر سكته مغزي درگذشت. روش پژوهش در این نوشتار تاریخی تحلیلی است؛ بر این اساس متغیرهای دخیل در رخدادهای مرتبط با موضوع مورد بحث و پیامدهای آن مورد توجه قرار گرفته است. در هرگونه کنکاش تاریخی رجوع مستقیم به بازماندههای مستند آن عصر جزء ضروری تحقیق محسوب میشود. در این مرحله از پژوهش به منظور دوری نمودن از منابع گمراه کننده با واسطه و دست دوم، شمارههای گوناگون روزنامههای اطلاعات، کیهان، آیندگان و رستاخیز و پارهای از مجلات نظامی از ابتدای دهه 1350 تا اواخر سال 1357ش به صورت تطبیقی مورد بازبینی و بررسی قرار گرفت. بررسی و استفاده از اسناد و مدارک غیر منتشر شده در آرشیوهای گوناگون و سپس انطباق آن با کتب فارسی و لاتین بخشی دیگر از روش شناسی تحقیق در نگارش این نوشتار بوده است. مقاله حاضر در نظر دارد ضمن بررسی علل شکلگیری و اصول و مبانی سیاست جدید امریکا در دوره حکومت ریچارد نیکسون به سؤال زیر پاسخ دهد: 


چگونه دکترین نیکسون بر توسعه سیاست منطقهای دولت پهلوی دوم تأثیر گذارد؟ پاسخ به سؤال از این جهت اهمیت دارد که بخش عمدهای از سیاست خارجی، توسعه نظامی و گسترش پیوندهای دولت پهلوی دوم با جهان غرب تحت تأثیر مستقیم و یا غیر مستقیم این دگردیسی سیاست برون مرزی دولت واشنگتن شکل گرفته و رشد کرد.

الف) علل و زمینههای دکترین نیکسون


1- عصر تنش زدایی در روابط بینالملل

الف) جنبش صلح طلبی شارل دوگل در فرانسه


انتصاب ژنرال شارل دوگل
، سیاستمدار کهنه کار فرانسوی به مقام ریاست جمهوری در انتخابات سال 1958، عصر جدیدی از روابط سیاسی و نظامی این کشور با آمریکا و بلوک شرق را بنیان گذارد؛ دوگل با درک شرایط نوین جهان در بستر جنگ سرد و تشدید رقابتهای تسلیحاتی مابین شرق و غرب خواهان گسترش روابط همه جانبه با اروپای شرقی و از بین رفتن عواملی گشت که به این مهم آسیب میرساند. تأکید بر این مبانی، توسعه جریانهای صلح طلب و ضد جنگ را در فرانسه و اروپا در پی داشت (, 1971:45 De Gaulle) دوگل با سفر به مسکو و پذیرش هیأتهای چینی با این دول روابط سیاسی و اقتصادی برقرار کرد و به شدت به انتقاد از عملکرد جنگ طلبانه و برنامههای توسعه طالبانه آمریکا پرداخت. پیرو این تفکر، جنگ افروزیهای آمریکا در ویتنام را محکوم کرد و تهاجم تفنگداران دریایی آمریکا به جمهوری دومینیکن
 را در 1965 غیر اصولی خواند و آخرین ضربه را به اتحاد سرمایه داری با اعلام خروج نیروهای فرانسه از ساختار نظامی ناتو وارد آورد (Alwels,1975: 419). خروج فرانسه از پیمان ناتو به عنوان یکی از استراتژیکترین اعضا و انتقاد از سیاستهای آمریکا در جنوب شرقی آسیا و دیگر نقاط جهان در پیروی از جنبش صلح خواهی، شکاف عمیقی بین جهان سرمایهداری ایجاد کرد (1970:125 de gaulle). این رخدادها به دولتمردان آمریکا آموخت که درگیریهای نظامی و سیاستهای امپریالیستی سنتی متکی بر کاربرد زور و لشکرکشی حتی میتواند در بین دوستان و هم پیمانان قدیمی واشنگتن نیز بدون پشتیبان باشد.


ب) رویکرد نگاه به شرق آلمان فدرال    


در اکتبر 1969 حزب سوسیال دمکرات با پیروزی در انتخابات آلمان غربی دولت جدیدی را به صدر اعظمی ویلی برانت
 بر سر کار آورد. برانت با طرح سیاست نگاه به سوی شرق باب جدیدی را در تنشزدایی و جنبش صلح طلبی باز کرد. وی معتقد بود با گسترش مناسبات اقتصادی و فرهنگی با بلوک شرق میتوان زمینه تنش زدایی و حفظ آرامش بینالمللی را فراهم ساخت (برانت، 1364: 96) و با مدفون ساختن نفرتها و نشان دادن حسن نیت، پس از قربانیان بی شمار به صلح و آشتی رسید (آیندگان، 26/11/1350: 9) برانت با سفر به مسکو در سال 1970 و انعقاد قرارداد ترک حالت مخاصمه و احترام به مرزهای یکدیگر نقش عمدهای را در جلب اعتماد شوروی و زدودن دشمنی بین شرق و غرب ایفا کرد (پورتیش، 1367: 328). اساس سیاست نگاهی به شرق مبارزه با میلیتاریسم و خشونت در روابط میان ملتها بود. ويلي برانت در سال 1971 برنده جايزه صلح نوبل شد. اولاف پالمه دیگر رهبر سوسیال دمکرات در سوئد طی نامهای به ویلی برانت مینویسد:

«سیاست خارجی آلمان که تنشزدایی در روابط بین شرق و غرب را مسیر ساخت و امنیت بیشتری را به همه ملتها داد حاکی از واقع بینی است. پس از دوران تاریک جنگ جهانی، آشویتز، هیروشیما، نورنبرگ و می لای ویتنام، اکنون ما میدانیم که انسان تا چه حد میتواند در بربریت و توحش سقوط کند و نیروهایی که مخالف استقرار صلح و ایجاد یک جامعه شایسته انسانی هستند، چه قدرت اهریمنی زیادی دارند». (برانت، 1364: 7-196).


ج) تلاش برای تعدیل جنگ سرد، مذاکرات خلع سلاح


از سال 1945 آمریکائیان در سایه سهمناک جنگ سرد زندگی میکردند؛ این جنگ هشت تریلیون دلار هزینه دفاعی در برداشته و به بهای پایان زندگی بیش از 000/100 نفر از مردان جوان آمریکایی تمام شده بود (لافه بر، 1376: 9). بین سالهای 76-1970 دورهای جدید در روابط مابین شرق و غرب آغاز شد که به سوی تعدیل جنگ سرد گام بر میداشت. در طول این دوره آمریکا و اتحاد شوروی چهار کنفرانس مهم را برگزار کردند که در راستای حل اختلافات بین دو ابر قدرت صورت گرفت. ریچارد نیکسون در نطقی که در 20 ژانویه 1969 به مناسب شروع کار به عنوان ریاست جمهوری آمریکا ایراد کرد گفت: «از این به بعد از دوره رویارویی به دوره مذاکره قدم میگذاریم» (فونتن، 1366: 228). پیرو این استراتژی، نیکسون به عنوان نخستین رئیس جمهور آمریکا در طول 55 سال که از انقلاب شوروی سپری شده بود از مسکو دیدار کرد و در مورد کاهش تهدیدات فی مابین و خودداری از انجام اعمالی که این وضعیت جدید را بر هم میزد به توافق رسید (Croekat,1995: 224). کنگره آمریکا نیز به کاهش هزینههای دفاعی و مخالفت با برنامههای تسلیحاتی پرهزینه اقدام کرد. سیاستمداران جدید آمریکا با توجه به گسترش جنبش صلح طلبی در کشورهای مختلف اروپایی و رسوخ آن به مراکز حساس تصمیم گیری و توده مردمی این کشور و سیاست بیزاری از جنگ، عدم درگیریهای منطقهای و اعزام مستقیم نیروهای نظامی را که موجب تحریک اذهان جهانیان، مردم آمریکا و به ویژه اتحاد شوروی و گسترش دوباره رقابتهای تسلیحاتی میگشت به عنوان یکی از اصول بنیادی در سیاست خارجی خود پذیرفتند.


2- پیامدهای بحران کره

شبه جزیره کره که در سال 1905 به اشغال نیروهای امپراطوری ژاپن درآمده بود، پس از شکست دولتهای محور در جنگ جهانی دوم به تصرف آمریکا و شوروی درآمد. مدار 38 درجۀ جغرافیایی به عنوان حد فاصل نیروهای شمال و جنوب، سرزمین کره را در این مناطق به کرسی قدرت نشاندند. در سال 1949 ابر قدرتها سربازان خود را از شمال و جنوب کره خارج کردند. اما در سحرگاه یکشنبه 25 ژوئن 1950، نیروهای کره شمالی از مدار 38 درجه تجاوز کرده و بحران کره در ابعاد نظامی آغاز شد. با پیشنهاد و مساعدت آمریکا قوایی با عنوان سازمان ملل متحد در حمایت از بخش جنوبی وارد عمل شد که فرماندهی آن را مک آرتور
 از نظامیان بلند پایۀ ارتش آمریکا بر عهده داشت. با وجود شکستهای ابتدایی، این نیرو توانست با موفقیت از مدار 38 درجه عبور کند. در این مرحله از جنگ سربازان چینی به نفع کره شمالی وارد عمل شده نیروهای متحد را عقب راندند و خود نیز در مدار 38 درجه استقرار یافتند. قرارداد ترک مخاصمه نیز پس از کشتارهای بیهودهی فراوان در ژوئیه 1953 منعقد شد (پالمر، 1349: 617). بدین سان جنگ کره بدون کوچکترین تغییری در موقعیت مرزی طرفین درگیر به پایان رسید. نبرد کره نخستین کارزار جدی ایالات متحده پس از پایان عصر هیتلری و شروع جنگ سرد بود. مقارن با جنگ کره، شورای امنیت ملی آمریکا در جلسهای به ریاست هری ترومن
، گزارشی به شماره NS68 را تصویب کرد که بیست درصد از درآمد ملی آمریکا را به امور دفاعی اختصاص داد و بودجۀ تسلیحاتی این کشور از سیزده میلیارد به پنجاه میلیارد دلار افزایش یافت (فونتن، 1366: 9). ترومن در 27 ژوئن 1950 کمکهای گسترده نظامی را به کره سرازیر و در 29 ژوئن همان سال فرمان اعزام دو لشکر از نیروهای پیادۀ مستقر در ژاپن را به کره صادر کرد که این تعداد تا پایان نبردها دائماً رو به افزایش بود. نبردهای سخت و پرهیز از کاربرد سلاح اتمی به علت عواقب سوء جهانی، یاد جنگهای سنگر به سنگر سالهای 18-1914 را در خاطر سربازان آمریکایی زنده میکرد و هنگامی که سوت پایان بازی مرگبار کره در ژوئن 1953 به صدا درآمد عمق صدمات آن بر کالبد جامعۀ آمریکا روشن شد. ایالات متحده مسئولیت هدایت و تأمین هزینۀ نبردها در بخش جنوبی را بر عهده گرفته بود، به گفتۀ مک آرتور، پنجاه درصد از نیروهای زمینی، هشتاد و شش درصد از نیروی دریایی و نود و سه درصد از نیروی هوایی شرکت کننده در جنگ به آمریکا تعلق داشت (لامه، 1376: 122). بیش از دو میلیون سرباز به جبهههای جنگ اعزام شده بودند (کندی، 1369: 530) که از این تعداد 246/54 نفر کشته و 284/103 نفر نیز مجروح شدند که فقط 5884 خلبان هواپیما در بین شمار کشته شدگان قرار داشت (بورشت، 1361: 245). به گفتۀ جانسون
، رئیس جمهور آمریکا، بیش از نود درصد هزینههای نبرد را دولت متبوعهاش تقبل کرده بود (برق لامع، 1358: 84) که سرانجام بالغ بر پنجاه میلیارد دلار شد (کندی، 1369: 530). از حجم گستردۀ انهدام جنگافزار، تنها میتوان به سرنگونی سیصد فروند هواپیما از هر دو گروه اشاره کرد که بیشتر آنها را جنگندههای آمریکایی تشکیل میداد (براون، 1375: 181). علاوه بر این، تعهد مالی و نظامی نسبت به کره جنوبی نیز بار مضاعفی بر دوش اقتصاد و سیاست آمریکا بود. نتیجۀ دخالت آمریکا در بحران کره با این حجم گستردۀ تلفات نشستن به پای میز مذاکره و موافقت با مدار 38 درجه به عنوان مرز بود، یعنی جایی که در حقیقت جنگ از آنجا آغاز شده بود. برای نخستین بار دولتمردان آمریکا شاهد پیروزی را در آغوش نگرفتند. نبرد کره تجربۀ تلخی برای سازمان نظامی آمریکا بود که داعیۀ سروری و حاکمیت بر جهان را داشت؛ چرا که سربازان جناح مخالف با سلاحهای قدیمی و خارج از رده نبرد فاتحانهای را در برابر جبهۀ متحد غرب با تجهیزات پیشرفته به پایان رساندند. به اقرار سران عالی رتبۀ نظامی آمریکا این جنگ سر شکستگی یأس آمیزی را برای تشکیلات نظامی ارتش به ارمغان آورد، زیرا آسیاییها با سلاحهای ضعیف آنها را مستأصل ساختند (کلیر، 1358: 62-61). از دیدگاه اقتصادی علاوه بر تاوان سنگینی که بر جامعۀ آمریکا تحمیل شد، رقیبان تازه نفسی نیز با استفاده از معرکۀ جنگ به عرصۀ تجارت بینالمللی گام نهادند. نبرد کره نمادی از برتری ژاپن در زمینۀ سازندگی و شروع رقابت اقتصادی با ایالات متحده بود که سرانجام این کشور را از پای درآورد (چامسکی، 1371: 59). جنگ کره هفتصد میلیون کالاهای آمریکایی و بازار گستردۀ چین را به هفتصد میلیون شبح و دشمنان خطرناک تبدیل کرد (لافه بر، 1376: 134). بحران کره سبب گرفتاری عمدۀ سیاست خارجی آمریکا شد، آن هم هنگامی که با توجه به توسعۀ قدرت شوروی این سیاست در حال بازسازی بود. بنابراین، مسائلی در زمینۀ تبادل نظر و همکاری بیشتر میان دولتهای عمدۀ سوسیالیستی مطرح شد و جنگ سرد و رقابت تسلیحاتی را شدت بخشید. هنری کیسینجر
 - وزیر امور خارجۀ آمریکا در مورد بحران کره گفت: «نبرد کره، نشان دهندۀ این امر است که وقتی واقعیتها بر روال تصورات ما نمیگذرد سرخوردگی و ناامیدی اجتناب ناپذیر میشود. در جریان کره ما هیچ گونه آمادگی نظامی عملی و نظری نداشتیم. جنگ کره خارج از راهبرد آمریکایی بود، چرا که حمله نه به مرزهای آمریکا و دولتهای غربی رخ داده بود و نه به شوروی مربوط میشد و این امر ناتوانی ما را به همراه داشت» (برق لامع، 1358: 34-33).


پیامدهای ناگوار دخالت آمریکا در بحران کره واکنشهای اعتراض آمیز بسیاری را در محافل داخلی و خارجی این کشور به همراه داشت. در نهایت، طراحان سیاست خارجی ایالات متحده تصمیم گرفتند که دیگر هرگز درگیر این گونه نبردهای منطقهای در ماورای مرزهای خود نشوند. اما در نیمۀ دهه 1960 با اشتباهی مشابه و بسیار خطرناکتر در تلۀ ویتنام گرفتار آمدند.


3- نبرد ویتنام و تأثیرات آن بر سیاست خارجی آمریکا


  با فرمان لیندون جانسون
 مبنی بر اعزام نیروی پیاده و هوایی در سال 1965 دخالت نظامی آمریکا در ویتنام وارد مرحلۀ جدید و پیچیدهای شد. با این فرمان سیاست داخلی و خارجی آمریکا درگیر بزرگترین و خونینترین بحرانهای تاریخ کشور شد که عواقب سوء بسیار عمیقی را در داخل و خارج بر جای گذاشت. ارتش آمریکا با استفاده از مدرنترین تسلیحات به میدان کوچک اما خطرناک ویتنام پا گذاشت. پنتاگون
 بسیاری از ادوات کشتار جمعی خود را به صورت آزمایشی و به منظور آگاهی از میزان قدرت و تأثیرات آن بر گروه های انسانی به بوتهی آزمایش نهاد. ماکسول تیلور
 - از فرماندهان پنتاگون و از مشاوران برجستهی کندی
 در سیاست خارجی- به یک کمیتهی پارلمانی آمریکا در 1963 چنین گزارش داد:


«ما در آنجا یک آزمایشگاه فعال داریم که در آن شورشهای خرابکانه یعنی دکترین هوشی مینه را با تمام جنبههای عملی و اجرایی آن ملاحظه میکنیم در هر حال اهمیت نظامی این ناحیه را به عنوان یک آزمایشگاه به خوبی تشخیص دادهایم» (کلیر، 1358: 353). بمبهای ناپالم و سموم شیمیایی در این آزمایشگاه انسانی به کرات مورد استفاده قرار گرفت (بورشت، 1361: 222و 32) که حاصل آن قتل عام زنان و کودکان و نابودی 12% از جنگلها و 5% از مزارع و باغات ویتنام بود (کندی، 1350: 98). تا سال 1971 آمار حاکی از نابودی بیش از دو و نیم میلیون نفر در یک فاجعه بزرگ انسانی بود که بسیاری از این قربانیان در نتیجۀ زندان، شکنجههای وحشیانه و اعدام به دامان مرگ افکنده شده بودند (همان: 14-13). آمار مقتولین در پایان جنگ به سه میلیون نفر رسید و آمریکا در این نبرد بین 14 تا 15 میلیون تن مواد منفجره، معادل قدرت تخریبی 720 بمب اتمی که در هیروشیما استفاده شد را به کار برد و تنها قدرت تخریبی بمباران از سال 1965 تا 1968 به میزان دو برابر جنگ جهانی دوم بود و در سال 1966م برای هر کیلومتر مربع دو تن، و بر هر چهل و نفر بیش از یک تن بمب فرو ریخته شد (نجاتی، 1355: 8).


در این نبرد بیش از پانصد هزار نفر نیروی نظامی آمریکایی به همراه گروهی از متفقین آنان در جنوب شرقی آسیا شرکت داشتند (بورشت، 1361: 2). مخارج این عملیات نظامی روزانه بالغ بر 500 میلیون دلار یعنی 4/1 مجموعهی هزینههای دفاعی آمریکا بود (فونتن، 1366: 215) و در مجموع صورت حسابی 200 میلیارد دلاری را برای حاکمان کاخ سفید برجای گذاشت (رستاخیز، 21/3/1354: 5). از جمع سربازان آمریکا در ویتنام 550/56 نفر کشته و 622/303 مجروح و 2949 نفر نیز مفقود شدند (ارتش شاهنشاهی، 1354: 81-80). که دست کم 86 تن از این تعداد که اکثراًٌ از کادر فرماندهی نیز بودند به دست دیگر سربازان خودی نابود و بیش از 700 نفر نیز زخمی شدند (رستاخیز، 11/11/1354: 5). بر اساس آمار منتشرۀ پنتاگون بیش از 3700 فروند هواپیما و 5000 هلیکوپتر آمریکا نیز نابود شد (ارتش شاهنشاهی، 1354: 81-80) که البته تنها دفاع ضد هوایی ویتنام بیش از 4000 فروند هواپیمای مهاجم آمریکا را سرنگون کرده است» (نجاتی، 1355: 216). نگاهی به آمار و ارقام ارائه شده عمق فاجعه و پیچیدگی بحران ویتنام را نشان میدهد. به موازات طولانی شدن اقامت نظامیان در ویتنام و استمرار مقاومت مردم این کشور، جنایات و عملکردهای غیرانسانی مهاجمان نیز افزایش یافت که در رسانههای گروهی و ارتباط جمعی داخل و خارج آمریکا به طور گسترده ای منعکس شد. در نیمۀ سال 1963 یک روحانی بودایی در سایگون
 و در ملاء عام به نشانۀ اعتراض به رژيم دست نشاندۀ آمریکا خود را به آتش کشید. در مارس 1968 در روستای می لای
 در دلتای مکونگ
 ویتنام سربازان آمریکایی بیش از یکصد روستایی را قتل عام کردند و تصویر زنان و کودکان بر جنازۀ شوهران و مادران خویش به طور گستردهای در مطبوعات جهان به نمایش درآمد و خشم و انزجار جهانیان را نسبت به اقدامات غیر انسانی آمریکا در پی داشت (ارتش شاهنشاهی، 1353: 340). انتشار این تصاویر و اخبار مردم آمریکا را به شدت تکان داد و اعتراضات و راهپیماییهای متعددی صورت گرفت. قسمت عمدهای از این اعتراضات به وسیله دانشجویان و در دانشگاهها سازماندهی میشد. اعتراضات در بهار 1970 به اوج خود رسید و در ماه مه همین سال چهار دانشجوی معترض در دانشگاه دولتی کنت
 به دست مأموران پلیس کشته شدند (242 Croekat,1995:). اوتانت
- دبیر کل سازمان ملل متحد و پاپ ژان پل
 رهبر مسیحیان جهان نیز ضمن محکومیت سیاست خشونت آمریکا در ویتنام خواستار پایان آن شدند (نجاتی، 1355: 237-236). ریچارد نیکسون
 دربارۀ نقش اعتراضات محافل عمومی در شکست آمریکا در ویتنام نوشت: «ما جنگ را از دیدگاه سیاسی در آمریکا باختیم. افکار عمومی با تحریکات وسایل ارتباط جمعی و غالباً مخالفین این سیاست دچار عذاب وجدان و مسموم شده بودند. صفحات فراوانی از روزنامههای آمریکا مملو از نحوۀ جنایات و بمبارانهای آمریکاییها در شمال بود. وسایل ارتباط جمعی ما صفحات خود را صرف نشان دادن ارتباطات و چگونگی برخورد خوب ویتنامیها با اسرای آمریکایی میکردند. این گزارشها دیدگاههای جامعه را به شدت به هم ریخت و تغییر داد و همۀ اینها در کنگرۀ ایالات متحده منعکس شد. در جامعۀ آمریکایی نمیتوان توقع داشت به حمایت از جنگی ادامه دهند که به آنها گفتهاند تا پیروزی در آن چند قدمی بیشتر فاصله نیست، اما در واقع نیازمند تلاشی بیشتر و باز هم بیشتر بود بدون آنکه علائم بهبودی به روشنی به چشم بخورد. جنگ ویتنام در رزمگاههای ویتنام به شکست نینجامید بلکه در تالارهای کنگره، اطاقهای هیأت مدیرۀ شرکتها، اطاقهای مدیران بنیادها، دفتر سردبیران روزنامههای بزرگ، شبکههای سراسری تلویزیونی و در کلاسهای درس دانشگاههای بزرگ به شکست انجامید» (نیکسون، 1364: 750). عملکرد آمریکا در ویتنام موج اعتراضات در سطوح بینالمللی را نیز به همراه داشت. فرانسه- قدرت استعماری پیشین در آسیای جنوب شرقی- دخالت خارجی آمریکا را محکوم کرد و در 1966 از پیمان ناتو خارج شد. اروپای غربی به کلی از اعزام نیرو برای جنگ ویتنام خودداری کرد و از چهل کشوری که به واسطهی پیمانهایی با ایالات متحده ارتباط نظامی داشتند تنها چهار کشور استرالیا، زلاندنو، تایلند و کره جنوبی متعهد شدند سربازانی را اعزام کنند و تنها کره جنوبی و تایلند آن هم در ازای مبالغی به اقدام عملی در این زمینه مبادرت ورزیدند. ژاپن نیز از سیاست آمریکا در جنوب شرقی آسیا انتقاد کرد (لافه بر، 1376: 283). بلوک شرق به رهبری اتحاد شوروی نیز با استفاده از موقعیت به دست آمده، آمریکا را آماج حملات شدید خود قرار دادند. جنگ ویتنام با وارد کردن آسیبهای جدی به بخش اقتصاد، یکی از دورانهای بحرانی را برای آمریکا به ارمغان آورد، چنان که نرخ تورم به یک درصد در ماه رسید و ذخیرۀ پولی دنیا که در این کشور نگهداری میشد از 8/49 درصد در سال 1950 به 7/15 درصد کاهش یافت و در مقابل، ذخیرۀ کشورهای عضو بازار مشترک اروپا از 1/6 به 5/32 درصد افزایش پیدا کرد. در 1950 تولیدات آمریکا که هفتاد درصد از بازارهای اروپایی را در اختیار داشت به 49% تنزل کرده و نرخ بهرۀ داخلی هم که در سال 1955 به پانزده درصد بالغ میشد به پنج درصد کاهش یافت (فونتن، 1366: 330). به علت نیازهای مالی مقدار زیادی از ذخیرۀ طلای ایالات متحده به فروش رسید. در نتیجه، در اواسط دهۀ 1960 ذخیرۀ طلا به چهل درصد ذخیرۀ سال 1945 کاهش یافته (لافه بر، 1376: 274) و با استمرار بحران، وضعیت ذخیرۀ طلا بدتر نیز شد، تا جایی که در سال 1971 سیستم طلا از روابط پولی حذف شد. بدین ترتیب، ارتباط ثابت طلا و دلار که موجب تثبیت ارزش آن در بازارهای جهانی میشد قطع شد و در فاصلۀ سالهای 1973-1971 ارزش برابری دلار مجدداً در مجموع به میزان پانزده درصد کاهش یافت (اطلاعات سیاسی و اقتصادی، 1365: 3). کسری بودجه در سال 1971 به بیست و دو میلیارد دلار رسید و آمار تورم از 20% گذشت (رستاخیز، 9/4/1354: 5). دولت به منظور جبران این کسری بودجه، افزایش مالیاتی به میزان ده درصد بر واردات تحمیل کرد و کمک به کشورهای در حال توسعه را نیز به همین اندازه کاهش داد (فونتن، 1376: 215). همراه با معضلات اقتصادی، روند بیکاری نیز سیر صعودی داشت. تا نیمۀ دهۀ 1970 شمار بیکاران از مرز هشت میلیون نفر فراتر رفت و بسیاری خانه و کاشانهی خود را در پی یافتن شغل مناسب ترک و به مناطق دیگر مهاجرت کردند (رستاخیز، 16/2/1354: 5). خیل عظیمی از این بیکاران کهنه سربازان جنگ ویتنام بودند که در بازگشت به وطن علاوه بر مشکلات اقتصادی با بیاعتنایی جامعهی خود نیز روبرو بودند. در کلیولند،
 چهل و دو درصد مردانی که از ادارهی کاریابی اوهایو تقاضای کار داشتند از جنگ برگشتگان ویتنام بودند. نسبت عدم اشتغال در گروه سنی 20 تا 29 سال در جنگ برگشتگان به 4/9 درصد و نزد سایرین به 8/5 درصد میرسید (آیندگان، 14/1/1350: 5). زوال اقتصادی آمریکا در اثر معضل ویتنام، غولهای خفتهی دیگر نقاط جهان را بیدار کرد. به عنوان مثال، ژاپن سیل محصولات خود را به سوی بنادر این کشور سرازیر ساخت و در سال 1969 جایگاه ایالات متحده را به عنوان طرف عمدۀ تجاری آسیا به خود اختصاص داد (لافه بر، 1376: 297). ارنستو چه گوارا
، از انقلابیون آمریکای لاتین، در پیامی به دفتر اجرایی سازمان وحدت همبستگی آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین در سال 1967 با اشاره به پیامدهای سوء جنگ ویتنام بر اوضاع اقتصادی آمریکا گفت: «بزرگترین قدرت امپریالیستی جهان جراحتی را که کشور فقیر و عقب ماندهای مثل ویتنام بر آن وارد آورده است از درون خود احساس میکند و اقتصاد افسانهای آن زیر بار جنگ کمر خم کرده است» (کلیر، 1358: 154). از دیگر پیامدهای اجتماعی نبرد ویتنام، گسترش نژادپرستی، اعتیاد و شیوع امراض روانی در بین سربازان و جوانان آمریکایی بود. مورگان مورفی
 و رابرت استیل
، از اعضای مجلس نمایندگان و کمیسیون روابط خارجی مجلس آمریکا طی گزارشی در این زمینه عنوان کردند: «از میان سربازان آمریکایی که در ویتنام هستند ده الی پانزده درصد معتاد به هروئین هستند و بازگشت این سربازان معتاد و مسموم مشکلات فراوانی را برای دولت آمریکا ایجاد خواهد کرد» (کندی، 1369: 80). همچنین سناتور مایک مانسفیلد، رهبر اکثریت مجلس سنای آمریکا، گفت: «جنگ ویتنام برای آمریکاییها عوارضی همچون رواج و گسترش فساد، اعتیاد به مواد مخدر و بیماریهای گوناگون را به همراه آورده است» (همان: 11). در سال 1970 بیش از نه هزار سرباز آمریکایی در ویتنام به جرم استفاده از داروهای مخدر بازداشت شدند. تقریباً شصت و پنج هزار نفر از سربازان از داروهای مخدر استفاده میکردند (لافه بر، 1376: 297). بازگشت این سربازان رواج اعتیاد را به همراه داشت. بر اساس پژوهشی از درمانگاهی در سان فرانسیسکو از هر سه بیمار معتاد، یک نفر از جنگ بازگشته بود (آیندگان، 14/1/1350 :5) همراه با تورم اقتصادی و زوال اخلاقی، بیماریهای روانی نیز سیر صعودی پیمود. بنابر بررسیهای آماری از هر چهار نفر آمریکایی سه نفر آینده را نه تنها به دلیل مشکلات آمریکا و جهان، بلکه به دلیل نارساییهای ناشی از این جنگ تاریک میدیدند و بیشتر مردم نیز درباره مشاغل خود احساس خطر میکردند، امری که در سیصد سال گذشته بسیار نادر بود. استفان لانداو
 استاد روان شناسی از دانشگاه میشیگان
 شمار بیکارانی را که روزانه به درمانگاه او مراجعه میکردند مورد بررسی قرار داد و چنین نتیجه گیری کرد که بیشتر آنها در یک حالت تردید و خودکشی به سر میبردند (رستاخیز، 16/2/1354 :5). دخالت نظامی در ویتنام، موقعیت آمریکا در بسیاری از کشورهای جهان به ویژه در جنوب شرقی آسیا را به شدت به مخاطره انداخت، چنان که جیمز اسلـزینر وزیر
 دفاع این کشور- اعتراف کرد که یکی از نتایج سوء رویدادهای ویتنام تزلزل اعتماد بسیاری از کشورها دربارۀ قدرت و عزم آمریکا بوده است و در نتیجه، تایلند، فیلیپین، استرالیا و زلاند نو نغمههای اعتراض و مخالفت با حضور نظامی آمریکا را سر دادند (رستاخیز،20/2/1354: 5). نیکسون با اشاره به این مسأله با نگرانی گفت: «اگر دوستان ما اعتمادشان را به قدرت آمریکا از دست بدهند سرنوشت جهان چه خواهد شد؟» (رستاخیز، 9/2/1354: 5). همراه با دخالت و زوال سیاست آمریکا در جنوب شرقی آسیا، اتحاد شوروی به سرعت در منطقه نفوذ کرد و در مدت کوتاهی بر ویتنام، کره شمالی، لائوس، کامبوج و برمه تسلط یافت. این امر نتیجه معکوس دخالتهای بی مورد آمریکا در بحرانهای منطقهای بود. بحران هند و چین ویتنام، و کره درسهای بسیار خوبی را به سیاستمداران واشنگتن آموخت تا از آموزههای تاریخ عبرت گرفته و دیگر گرفتار تکرار مصیبت بار آن نشوند ... هند و چین اولین شکست و ناکامی آشکار ایالات متحده را پس از تحولات جنگ بینالمللی دوم رقم زد و غرور قدرت و گستاخی جهانی این دولت را محدود ساخت. بر این اساس، طراحان سیاست خارجی و نظریهپردازان آمریکا در راهبرد آیندة خود لزوم اصلاحات و ارزیابی جدید از تحولات جهانی را مد نظر قرار دادند. بدین ترتیب اتخاذ سیاست نبرد برای حمایت از رژیمهای فساد و ماورای مرزهای ســرزمین مادری، میبایست به فراموشی سپرده میشد. متفکران کاخ سفید احتمال تکرار ویتنامهای دیگر حتی به مراتب وحشتناکتر را در نتیجة سلطة احتمال استعماری و عکسالعمل جنبشهای خود جوش مردمی، اصل بنیادی در مبانی تفکر آیندة خود قرار دادند (اسناد بنیاد تاریخ معاصر ایران، بند شماره 72-4-2-693، 1347). دانیل الزبرگ
 از روزنامه نگاران با تجربه در امور هند و چین میگوید: «این، آن چنان شکستی بود تا ما دیگر تصور نکنیم که برگزیدة خدا هستیم. ما فهمیدهایم که کمتر مغرور و ناسیونالیست باشیم و نسبت به دیگر مناطق عالم حساسیت بیشتری نشان ندهیم» (رستاخیز، 20/2/1354: 5). سترکوپر،
 نویسندهای که از آغاز این کشمکشها در صحنههای سیاسی و نظامی از چهرههای فعال محسوب میشد و خود شاهد و ناظر درگیریهای آمریکا در ویتنام بوده است، چنین مینویسد: «برای آمریکاییها این جهاد شکست خورده در ویتنام، ممکن است آخرین جهاد آنها باشد. اکنون آمریکاییها دارای ذکاوت و فراست بیشتری شدهاند و سیاست خارجی آمریکا امروزه بیشتر متکی و بر مبنای دلیل و منافع خواستههای آمریکا استوار شده است تا احساسات و عواطف. و این درسی بود که ما از مسئلة ویتنام گرفتیم. این همان تجربة تلخی است که امروز ملت آمریکا را به گرداب بدبینی و نفاق سوق میدهد و میلیونها نفر آمریکایی با چشیدن آن به خود میگویند که دیگر هرگز ماجرای ویتنام تکرار نخواهد شد و با دروننگری عمیق مصمم هستند که از درگیری مشابه در نقطة دیگری از عالم به هر ترتیب اجتناب ورزند» (کوپر، 1351: 268 و 17).


4- خروج انگلستان از خلیج فارس و مسئله خلأ قدرت


در بهار سال 1956 و پس از خاتمۀ بحران کانال سوئز، وزارت دفاع بریتانیا با انتشار کتاب سفید پایان سربازگیری در کشور و تمرکز مجدد قوای نظامی انگلیس را در اطراف کشور و اروپا اعلام کرد (براون، 1375: 229). در 16 اکتبر 1964 حزب کارگر به رهبری هارولد ویلسون
 در انگلستان به قدرت رسید. از این تاریخ نزاع همگانی در مورد راهبرد آیندۀ بریتانیا در حفظ نیروهای نظامی خود در سرزمینهای شرق کانال سوئز و خلیج فارس شدت بیشتری یافت. در این نزاع سلیقهای طی یک انشعاب دو نظریه عمده ارائه شد:


1- عدهای با تأکید بر حفظ سنتهای گذشتۀ امپراطوری بریتانیا و افزایش بودجه و توان دفاعی خواهان حضور طولانی در شرق کانال سوئز بودند.


2- گروهی با توجه به رخدادهای اقتصادی و رویدادهای سیاسی و نظامی پس از شروع جنگ سرد خواستار برچیدن تمام پایگاههای نظامی بریتانیا در آسیا تا سال 70-1969 شدند. نظریۀ گروه دوم ابتدا مورد پذیرش ویلسون، نخست وزیر انگلستان، قرار نگرفت. او در ژانویه 1964 در مجلس عوام اظهار کرد که هزار سرباز در شرق سوئز را به هزار سرباز در آلمان و اروپا ترجیح میدهد. وی همچنین در ماه مارس همان سال خطاب به حاضران شرکت کننده در دانشگاهی واقع در بریچ پورت در کانکتیکات
 گفت: «گرچه ما باید به نحوی مؤثر تعهداتمان را در اروپا انجام دهیم، ولی احساس میشود که کمکها و دخالتها بیش از پیش در آفریقا و آسیا صورت خواهد گرفت» (همان: 226). امّا به تدریج با توجه به عوامل مختلفی چون گسترش نهضت استقلال طلبی در مستعمرات و ظهور قدرتهای نوین جهانی و اوضاع نابسامان اقتصادی نظریۀ دوم طرفداران بیشتری یافت. گروه کثیری بر این عقیده بودند که میبایست امپراطوری در حال زوال بریتانیا از نو و از سرزمین اروپا تجدید حیات شود. لازمۀ این امر، کاهش هزینههای نظامی در ماوراء البحار بود. در اکتبر 1965، انوک پاول
 از حزب محافظه کار و متخصص در امور دفاعی انگلیس گفت: «باید اثر تلاشهای نظامی خود را نسبت به هزینههایی که این کار در بر دارد بسنجیم و عواقب و نتایج منحرف ساختن این هزینه را از سایر استفادههای مبرم در نظر بگیریم. فعالیت بریتانیا با وجود نفوذ گستردۀ چین و روسیه در شرق سوئز بی ثمر خواهد بود» (همان: 238). وی در سال 1966 در تکرار سخنان خود چنین گفت: «از آنجا که پایگاههای ما واقع در شرق سوئز محدود شدهاند منافع و شرافتمان ایجاب میکند که برای تعهداتمان در آن حوزه حدود قاطعی قائل شویم» (همان جا). یکی از معروفترین طرفداران کاهش هزینههای دفاعی برون مرزی انگلستان لرد اول نیروی دریایی سلطنتی، کریستوفر می هیو
 در سخنانی چنین اظهار داشت:


«محدود کردن بودجۀ دفاعی سه میلیارد پوندی نیروی ما را تحت فشار قرار خواهد داد و سبب وابستگی بیشتر به ایالات متحده میشود. دخالت ما در شرق سوئز برای ایفای نقش بینابین بسیار خرج بر میدارد و مخاطرات جدی برایمان ایجاد خواهد کرد و هیچ گونه کمک برابری در راه تأمین منافع ما نمیکند. سیاست دولت ایالات متحده این است که ما در واقع نتوانیم هیچ چیزی را به تنهایی در شرق سوئز به عهده بگیریم؛ [نقشی که] فقط با رضایت و پشتیبانی آمریکاییهای قدرتمند و آن هم بیشتر در نقش دستیاران و کمتر در نقش متحدان واقعی [ایفاء شود] که خود، امری نامطلوب است» (همان: 240). با فرا رسیدن تابستان 1967 زمینههای نیل به اهداف گروه دوم مهیا شد. در ژانویۀ 1968 ویلسون در مجلس عوام گفت: «ما درصدد تخلیۀ هرچه سریعتر نیروهایمان از شرق دور هستیم که در سال 1971 به پایان میرسد. ما همچنین سعی در تخلیۀ خلیج فارس در همان تاریخ را داریم» (Long, 1978: 70). سخنان ویلسون سیاست نوین لندن را در قارۀ آسیا موسوم به راهبرد شرق سوئز بنیان گذارد. اساس این راهبرد تخلیه و عقب نشینی نیروهای نظامی بریتانیا از سرزمینهای شرق کانال سوئز بود که از دیدگاه سیاست خارجی انگلیس شامل خلیج فارس و دریای عمان، جزیره مصیره در عمان، سنگاپور، جزایر مالدیو، مالزی، برونئی و هنگ کنگ بود (جناب، 1349: 438). بدین ترتیب، پارهای از پایگاههای نظامی بریتانیا نیز در حوزهی اقیانوس آرام تا سنگاپور حذف شد (دلدم، 1363: 221). نظریه شرق سوئز بر چند مسئله اساسی دیگر نیز تأکید میکرد:


1- عدم پذیرش عملیات جنگی از سوی بریتانیا جز با شرکت فعال هم پیمانان،

2- ارائه نکردن کمکهای نظامی به دیگر کشورها مگر آنکه کشور مزبور آمادگی انجام متقابل تسهیلات لازم به انگلستان را داشته باشد،

3- انجام ندادن عملیات نظامی گسترده بدون استفاده از نیروی هوایی سلطنتی.

با انتخابات ژوئن 1970 ادوارد هیث
، از حزب محافظه کار به قدرت رسید. نخست وزیر جدید اعلام کرد که ممکن است انگلستان در تصمیم خود مبنی بر خروج از شرق سوئز و خلیجفارس تجدید نظر کند؛ چرا که این اقدام در جهت خلاف سیاستهای دفاعی محافظه کاران است (هوشنگ مهدوی، 1368: 236). اما در همان سال سرالک داگلاس هیوم
 ـ وزیر امور خارجۀ دولت محافظه کار ـ پس از دیدار و گفت و گو با وزیر خارجۀ آمریکا در حاشیۀ نشست مجمع سازمان ملل اعلام کرد که دولت متبوعش از این فکر منصرف شده و برنامهی تخلیه طبق جدول زمانی قبلی انجام خواهد گرفت (همان: 239). وی همچنین اظهار داشت که قراردادهای تحت الحمایگی شیوخ خلیجفارس با بریتانیا تا پایان سال جاری به پایان میرسد و این امر مستلزم خروج نیروهای انگلستان است (آیندگان، 11/12/1349: 1). سر ویلیام لوس،
 فرستاده ویژه امور خارجه انگلستان در خلیجفارس نیز اعلام کرد که دولت محافظه کار تصمیم گرفته است تا پایان پیروی از سیاست حکومت کارگری و تا اواخر 1971 نیروهای خود را از شرق سوئز و خلیجفارس خارج کند (همان، 13/11/1349: 4). خلیجفارس در سیاست توسعه استعمار بریتانیا در قرن 18 و 19 از دیدگاه سیاسی و نظامی و با توجه به مسئله حفاظت از مرزهای هندوستان و داشتن اقتصادی با تجارت و فروش کالاها و چرخۀ بازرگانی حائز اهمیت فراوان بود. آن چنان که کمپانی هند شرقی با صادرات انبوه کالاهای خود به منطقه خلیجفارس به سود هنگفتی دست مییافت (امین،1370: 66). نفوذ و میزان تسلط اقتصادی، نظامی و سیاسی انگلستان تا بدان حد رسید که خلیج فارس را دریای انگلیس نامیدند (رواسانی، بی تا: 36). با شروع جنگ بینالمللی اول و اهمیت و نیازمندی روزافزون به نفت، این منطقه در سیاست خارجی انگلستان جایگاه راهبردی مهمتری حاصل کرد. پس از جنگ جهانی دوم نیز این کشور وظیفۀ حراست از منافع جهان غرب، تداوم جریان نفت و بازرگانی و مبارزه با جنبشهای آزادیبخش را به عهده گرفت. اعلام خروج نیروهای انگلیسی از خلیجفارس مخالفت عمدهای را در جهان غرب به همراه داشت، نخست دولت آمریکا که از سال 1949 ناوگان کوچکی را در جزء نیروهای خاورمیانه
 در خلیج فارس نگهداری میکرد نسبت به این برنامه واکنش منفی نشان داد. در سال 1969 مرکز پژوهشهای سوق الجیشی بینالملل وابسته به دانشگاه جرج تاون
، گزارشی دربارۀ پیامدهای عقب نشینی انگلستان از خلیج فارس تهیه کرد. در بین اعضای کمیسیون این تحقیق، جان گوره ویتس،
 استاد دانشگاه کلمبیا،
 والتر لاک
 ـ مدیر انستیتوی تاریخ امروز در لن ـ ویلیام لوس و سرتیپ جان میلت
 ـ رئیس پیشین گروه عملیات تهاجمی ارتش انگلستان حضور داشتند. آنان بدین نتیجه رسیدند که تصمیم حکومت انگلستان در مورد عقب نشینی نیروها تا پایان سال 1971 امری شتابزده و نسنجیده است؛ زیرا پیامدهای ناگواری را در اشکال بی نظمی، اغتشاش، سردرگمی و هرج و مرج در منطقه برای منافع جهان غرب در پی خواهد داشت (واسیلیف، 1358: 33). جیمز اتکینس
، یکی از استراتژیستهای سیاست خارجی آمریکا و مدرس دانشگاه جرج تاون در این مورد گفت: «مجتمع وسیع دریای سرخ، خلیج فارس و اقیانوس هند، تقریباً به مدت یک قرن به خاطر حضور سریع انگلستان منطقۀ امنی محسوب میشد» (کلیر، 1358: 228). مایک مانسفیلد
، رهبر اکثریت نمایندگان مجلس سنای آمریکا نیز نگرانی خود را چنین بیان کرد: «ما از خروج نیروهای انگلیسی در خلیج و شرق سوئز بسیار متأسفیم؛ چرا که ما برای استقرار در آنجا منابع و افراد لازم را در اختیار نداریم» (Long, 1978:19). دلیل نگرانی عمیق دولتمردان آمریکا در این مقطع آن بود که ایجاد خلأ قدرت ناشی از خروج نیروهای نظامی انگلستان به جای آزاد و مساعد کردن صحنه برای فعالیت بیشتر آنان موجب رشد و گسترش جنبشهای آزادیبخش در منطقۀ خلیج فارس شود. مفهوم خلاء قدرت از دیدگاه آمریکا و جهان غرب آن بود که کشورهای منطقه به علت فقر اقتصادی و ناپایداری سیاسی قادر به دفاع از خویش نیستند و بنابراین برای حفظ ثبات میبایست دست کم یکی از قدرتهای بزرگ در منطقه حضور داشته باشند. به عبارت دیگر اولاً، هرگاه یک قدرت از عمل باز میماند یا در موقعیت نابسامانی قرار میگرفت دیگری ناگریز بود که ابتکارهایی به کار برد و تعادل قدرتی را به زیان طرف ضعیفتر در منطقه به وجود آورد. ثانیاً، این بدان مفهوم بود که کشورهای منطقه به محافظ و سرپرست احتیاج دارند. ثالثاً، در صورت بروز اختلاف بین کشورهای منطقه چنین تصور میرفت که قدرتهای بزرگ خارجی به دلیل برتری نیروهای نظامی بتوانند در مواقع لزوم نقش داور را بازی کنند و سرانجام، هرگاه که قدرتهای بزرگ خارجی مناسب بدانند در امور داخلی کشورهای منطقه نفوذ و مداخله کنند (میرزا، 1354: 9). ایالات متحدۀ آمریکا به عنوان پرچمدار دنیای غرب و نیروی مقابل اتحاد شوروی، تصمیم به رفع این خلاء گرفت تا از پیامدهای ناگوار احتمالی خروج بریتانیا پیشگیری کند.

ب) اصول و مبانی فکری دکترین نیکسون

ریچارد نیکسون نمایندة حزب جمهوریخواه در انتخابات سال 1968 با کسب 4/43 درصد از آراء بر هیوبرت همفری
 از حزب دمکرات و جرج والاس
 از طرفداران سرسخت حضور نابود کننده در ویتنام پیشی گرفت و بر مسند ریاست جمهوری امریکا دست یافت (آمبروز، 1368: 321). هنری کیسینجر، پس از انتخابات 1968 ابتدا به سمت مشاور امنیت ملی نیکسون و سپس به مقام وزارت امور خارجة آمریکا منصوب شد. او به همراه نیکسون بخشی از مسئولیت بازاندیشی و جهت دهی نوین به سیاست خارجی آمریکا را با توجه به ژئوپولتیک جهانی بر عهده گرفت. نیکسون، سلاح قاطع خود را در برخورد با حوادث بحران زایی که آمریکا را به مخاطره افکنده بود سیاست خارجی منطقی قرار داد. به گفتة کیسینجر، وی سیاست خارجی را عنصر کلیدی در رفع مشکلات میدانست (امیری، 1355: 20). نیکسون هنگام مسافرت خود به کشورهای آسیایی در 25 ژوئیه 1969 در پایگاه نظامی آمریکا در جزیرة گوام از اقیانوس آرام طی سخنرانی راهبرد نوین سیاست خارجی خود را مطرح کرد. این راهبرد اصطلاحاً با عناوین دکترین نیکسونن کیسینجر، نظریة مشارکت ملی و یا نظریة جایگزینی مورد بررسی قرار گرفته است.


مهمترین مبانی فکری و اصول دکترین بر موارد ذیل استوار بود:


1- رعایت کلیة تعهدات کشورهای هم پیمان از سوی آمریکا؛

بر این اساس، آمریکا به تمامی قراردادها و پیمانهای نظامی و اقتصادی پیشین با دولتهای متحد پایبند بود. نیکسون این اصل را در سخنرانی خود در جزیرة گوام مطرح کرد و سپس در گزارش سیاست خارجی خود در 1 فوریه 1970 بر آن تأکید ورزید. (لنچافسکی، 1373، ص 173)، (آرشیو اسناد سازمان اسناد ملی، شماره و تاریخ 230/5870،1351). مایک مانسفیلد رهبر اکثریت مجلس سنا در این باره گفت: «تا آنجا که به آسیاییها مربوط شود، آمریکا به تعهدات خود پایبند خواهد بود.» همچنین وزیر دفاع آمریکا در توضیحی به کمیتة بودجة مجلس نمایندگان گفت: «آسیایی بدون کمکهای فنی ما توان مقاومت ندارند و ما باید سهم همکاری خود بپردازیم» (کلیر، 1358: 338).


2- تأمین پوشش اتمی برای متحدان یا کشورهای که موجودیتش به منافع حیاتی و امنیت امریکا بستگی دارد.

نیکسون در این مورد میگوید:


«آمریکا یک سپر دفاعی را برای متحدانش که ادامه حیات آنان برای امنیت آمریکا و جهان مهم و ضروری است در برابر یک حکومت هستهای ایجاد خواهد کرد» (لنچافسکی، 1373: 173).


3- کمک نظامی بر پایة تعهدات قبلی برای رویارویی با هر گونه تجاوز به شرط آنکه کشورهای مورد تجاوز مسئولیت اصلی دفاع را بپذیرند. (اسناد بنیاد تاریخ معاصر ایران، سند شماره 823، 3/10/1349).


این اصل از مهمترین اصول دکترین نیکسون بود که ساختار سیاست خارجی آیندة آمریکا را در مناطق مختلف جهان به ویژه خلیجفارس ترسیم کرد. نیکسون در این باره چنین اظهار عقیده کرد:


«آمریکا از لحاظ اقتصادی و نظامی به درخواست کنندگان کمک خواهد کرد. اما انتظار داریم ملتی که مورد تهدید قرار گرفته است مسئولیت اولیه را در تأمین نیروی انسانی برای دفاع خود بر عهده گیرد» (لنچافسکی، 1373: 173). «آمریکا دیگر هرگز در یک جنگ آسیایی دخالت نخواهد کرد و در آینده ممکن است که اگر یک کشور دوست امریکا مورد تجاوز قرار گیرد از او دفاع کنیم. اما آمریکا دیگر سربازان خود را به عنوان حافظ منافع و استقلال کشورهایی آسیایی و یا به منظور توسعة نفوذ استفاده نخواهد کرد، بلکه کمکهای مختلف به خصوص نظامی را اعطا میکند» (اطلاعات، 9/2/1351: 5). «من مایلم که کشورهای آسیایی بدون آمریکاییها مسائل خود را حل کنند و تنها به خویشتن متکی باشند و معتقدم که تنها هنگامی باید به کمک این ممالک بشتابند که مورد تعرض اتمی قرار گرفته باشند» (اطلاعات، 5/5/1348: 5). «آن دوران سپری شده که آمریکا مناقشات تمام ملتها و کشورهای مختلف را مناقشة خود بداند و مسئولیت سرنوشت آیندة هر ملت و کشوری را برعهده گیرد» (اطلاعات، 1/11/1351: 4). وی همچنین افزود: «در قلب دکترین نیکسون این گفته جای دارد که ممالک مواجه با خطر تهاجم کمونیستها باید مسئولیت اولیه برای دفاع از خودشان را بر عهده بگیرند و خود میبایست تأمین نیروی انسانی را تقبل کنند» (نیکسون، 1371: 188). دکترین نیکسون به صراحت اعلام داشت به دولتهایی که با خطر روبرو هستند کمک خواهد کرد و ابزارهای نظامی را در اختیار آنان خواهند گذاشت. البته اگر ملل یاد شده خواهان پذیرش مسئولیت تدارک اولیة نیروی انسانی لازم برای دفاع خودشان باشند: «ما میتوانیم با تأمین کمکهای نظامی و اقتصادی به دوستانمان کاری کنیم که بتوانند از خویشتن دفاع کنند بدون آنکه در فکر به دوش کشیدن بار جنگ برای آنها باشیم» (همان: 24-323).


ج) اهداف و واقعیتهای دکترین نیکسون

دکترین نیکسون به شدت تحت تأثیر دستاوردهای خونین نبرد ویتنام بود و ابتدا طرحی برای مقابله با این لانة زنبور و باتلاق نابودکننده که هر روز تعداد بیشتری از جوانان آمریکایی را میبلعید محسوب میشد. بنابراین سیاست ویتنامی کردن جنگ مطرح شد؛ بدین صورت که سربازان ویتنامی خطوط اولیة جبهه را از آمریکاییها تحویل گرفته و در برابر هم میهنان خود قرار داده تا بر روی آنان آتش بگشایند. نیکسون در مورد تأثیر مسائل ویتنام بر سیاست خارجی آمریکا میگوید: «وقتی که رئیس جمهور شدم مهمترین و فوریترین مسئله در روابط خارجی مسئلة ویتنام بود» (فونتن، 1366: 197). وی همچنین در ضرورت پایان یافتن این معضل گفت: «رئیس جمهوری که نتواند طی چهار سال به جنگ ویتنام پایان دهد شایستگی انتخاب شدن دوباره را ندارد» (نجاتی، 1355: 165ـ164). بنابراین او با توسل به شیوههای مسالمت آمیز و از طریق مذاکره سعی کرد مشکل ویتنام را حل و فصل کند. همچنان که عنوان شد مهمترین درس باتلاق هند و چین به سیاستمداران آمریکا این بود که دیگر نمیبایست موارد مشابهی از این دست تکرار شود و اگر منافع ایالات متحده در گوشهای از جهان به خطر میافتاد بدون اعزام مستقیم نیروی انسانی و با همان سیاست ویتنامی کردن یا بومی سازی مشکل را حل کرده و با ارائه کمک مادی و معنوی برادران را به کشتار برادران وادار کنند (اطلاعات، 2/11/1347: 4؛ همان، 5/5/1348: 5). نیکسون در این باره گفته بود: «آمریکا نباید به عنوان ژاندارم بینالمللی شناخته شود و جنگهایی چون ویتنام را به راه اندازد و دویست میلیون آمریکایی، نباید حافظ امنیت دو میلیارد نفر از جهان باشند. من در آسیا آن سیاستی را که باعث اعزام نیم میلیون سرباز آمریکایی به ویتنام جنوبی شد دنبال نخواهم کرد. ما با عبرت گرفتن از ویتنام باید از افتادن در دام ویتنامهای دیگر بپرهیزیم» (فونتن، 1366: 197).


کیسینجر مشاور ریاست جمهوری نیز در گفتگو با تعدادی از دیپلماتهای شوروی عنوان کرد: «اشتباهات گذشته در مورد مسئلة ویتنام و فرستادن نیم میلیون سرباز را تکرار نخواهیم کرد» (همان جا) ... پیرو همین سیاست، آمریکا به تحکیم پایههای قدرت برخی از کشورها در مناطق مختلف جهان با هدف پاسداری از منافع غرب بدون درگیری مستقیم همت گماشت ... در این ارتباط میتوان دکترین نیکسون را به صورت نظریهای توصیف کرد که بر مبنای آن کشورهای دست چین شدهای در جهان سوم در حالی که به طور عمده بر منافع و امکانات خود تکیه داشتند باید نقش فعال سیاسی و نظامی را در منطقه ایفاء کرده و از این راه به توزیع بار حفظ ثبات جهان و ایدئولوژی سرمایهداری که پس از جنگ جهانی دوم تقریباً به تنهایی بر دوش آمریکا بوده است یاری دهند. آمریکا از سال 1969 در پی آن بود که خود را از زیر بار مسئولیت بحرانهای بزرگ رها سازد و منافع خود را از طریق قدرتهای دست نشاندة محلی پاسداری کند. این قدرتهای منطقهای مأموریت ایجاد حسن رابطة مردم و کشورهای ضعیفتر با آمریکا را بر عهده داشتند. نیکسون به خوبی درک کرد که پیکار مستقیم با عناصر چپگرا و مرکز گریز که از حمایت مردم منطقة نیز برخوردار هستند حاصلی جز شکست در پی ندارد و برعکس حمایت از قدرتهای محلی که به ظاهر نیز مشروعیت دارند در سرکوبی مخالفین سودمند و نتیجه بخش است. براساس این رهیافیت نوین، آمریکا به ایجاد پلیسها و ژاندارمهای منطقهای اقدام کرد که از برجستهترین آنان کشورهای ژاپن، برزیل، یونان و ایران بودند (گازیوروسکی، 1376: 196). نیکسون در تأثیر حکومتهای دست نشانده در سرکوبی جنبشهای مردمی مینویسد: «در جنگهای انقلابی، ارتشهای خارجی نمیتوانند نبرد کنند و پیروز شوند. اما چنانچه آنان که در معرض خطر چریکها هستند به اندازه مسلح شوند و تعلیم بگیرند و نگران تجهیزات لازم نباشند میتوانند با چریکها روبرو شده و آنها را شکست دهند.» نیرویهای دفاع محلی و بومی برای از بین بردن این خطرهای کم مایه و محدود بهتر از هرکسی مجهزند. تلاش برای کشتن مگس با پتک خردمندانه نیست؛ چنین دشمنی سلاحی با قدرت کمتر و تأثیر بیشتری میخواهد (نیکسون، 1371: 212). تقویت نیروهای محلی دست نشانده براساس دکترین نیکسون، میتوانست منافع متعددی را برای امریکا در پی داشته باشد. حضور گسترده، نظامی این کشور در مناطق دیگر و اصرار بر درگیریهای مستقیم، علاوه بر کاهش انگیزة حاکمان محلی به مقاومت و اتکاء به خود، باعث خشم و انزجار تودههای مردمی علیه آنان نیز میشد که مهمترین پیامدهای آن، دامن زدن به بحران، مداخلة نیروهای وابسته به بلوک شرق و تزلزل در پایههای حکومتهای وابسته بود. اما حضور غیرمستقیم از این مسائل جلوگیری میکرد. کاهش مخارج و هزینههای گزاف لشکرکشی خارجی از دیگر پیامدهای مثبت دکترین نیکسون بود. کلارک کلیفورد، وزیر دفاع اسبق آمریکا، در نطق فوقالعادهای که در 15 ژانویه 1969 برای نمایندگان کنگره ایراد کرد در تأیید این امر گفت: «کمک آمریکا به کشورهای دیگر به جای استفادة مستقیم از سربازان خودی بسیار با صرفه است؛ چرا که یک سرباز آسیایی 
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 همتای خود در آمریکا خرج دارد» (کلیر، 1358: 236). از مهمترین نتایج این نظریه کاهش اعتراضات مردمی در داخل و خارج از ایالات متحده بود که دیگر پس از بحرانهای طولانی هند و چین درگیریهای جدیدی را نمیپذیرفتند.


د) تأثیرات دکترین نیکسون بر سیاست منطقهای ایران درحوزه خلیجفارس و دریای عمان


خلأ قدرت در خلیج فارس نخستین میدان آزمایش جدی را برای نظریة نیکسون پدید آورد. دولت آمریکا با درک اوضاع جهانی در مورد مسائل خلیج فارس دو نکتة اساسی را مورد توجه قرار داد:


1- احتمال به مخاطره افتادن منافع جهان غرب


2- از بین رفتن امکان دخالت مستقیم به عنوان نیروی جایگزین


بنابراین سیاستمداران آمریکا با شروع زمزمههای خروج انگلستان از خلیجفارس ضمن مخالفت با سیاست، بر همکاریهای منطقهای تأکید ورزیدند. در سال 1968 مدیر کل وقت ادارة شبه جزیرة عربی بخش خاور دور در آسیای جنوبی وزارت امور خارجة آمریکا در کنفرانسی پیرامون مسائل خاورمیانه چنین عنوان کرد: «رهبران محلی باید [بتوانند] و خواهند توانست بعد از خاتمة نقش تاریخی انگلستان جای آنان را بگیرند. آمریکا همچنان هر کاری که بتواند، برای کمک به آنها انجام خواهد داد. لیکن نمیتوان از هیچگونه نقش ویژهای برای آمریکا در مسائل خلیج فارس صحبت کرد» (الهی، 1370: 96). ژوزف سیسکو، معاون وقت وزارت امور خارجه آمریکا نیز در 26 نوامبر 1969 در یکی از کمیتههای بودجة مجلس سنا ضمن اشاره به تحولات خلیجفارس اظهار داشت: «کشورهای واقع در خلیجفارس باید برای تأمین پیشرفت و ثبات منطقه همکاری کرده و اختلافات فیصله نیافته را خودشان حل و فصل کنند» (همان منبع). همچنین وی طی سخنانی در کنگره عنوان کرد: «آمریکا قصد ندارد برای دفاع از منافع غرب در خلیجفارس جانشین انگلستان شود، لیکن تصمیم گرفته است که به کشورهای منطقه برای دفاع از خود یاری رساند» (آیندگان، 18/5/1351: 1). اسناد محرمانه منتشر شده در کتابخانه ریچارد نیکسون، رییس جمهور پیشین ایالات متحده، حاوی تلگرام و یادداشتی است که نشان میدهد مقامات آمریکایی نگرانی بسیار زیادی از تصمیم انگلیسیها برای خروج از منطقه شرق کانال سوئز و خلیجفارس در تاریخ تعیین شده (1971) داشتند و در عین حال دلیل اصلی اصرار بریتانیا برای این اقدام را شاه ایران میدانستند. بر اساس اسناد، این نگرانیها باعث شده بود تا دولت نیکسون مذاکرات ویژهای را با مقامات دولت جدید بریتانیا برای متقاعد کردن آنها جهت حضور مداوم در منطقه انجام دهد. این موضوع در یادداشت شخصی هلموت سانن فلت، عضو ارشد شورای امنیت ملی آمریکا در 15 جولای 1970 به هنری کیسینجر که در آن زمان سمت مشاور امنیت ملی ایالات متحده را بر عهده داشت به وضوح قابل درک است. او در این یادداشت به برنامه ناهاری که به همین منظور برای کیسینجر و جان فریمن، سفیر انگلیس در واشنگتن ترتیب داده شد و بحثهای مطرح شده در این ضیافت اشاره میکند و مینویسد: برای انگلیسیها بحث خلیج فارس و اینکه آیا آنها باید پس از سال 1971 به بعد در منطقه حضور یابند یا نه مطرح نیست. مسأله اصلی این است که حضور انگلیسیها در منطقه پس از پایان زمان تعیین شده به چه شکل خواهد بود. حتی دولت پیشین این کشور از حزب کارگر بریتانیا نیز خواهان حضور  محکم سیاسی و در مقابل تنها مشاوره نظامی در منطقه بود. تصمیم دولت سابق ادامه حضور نظامی در منطقه تنها تا پایان زمان قرارداد بریتانیا در سال 1971 بود. بر اساس این تصمیم در این زمان حضور نظامی بریتانیا کاهش یافته و به شیوخ منطقه سپرده خواهد شد. اکنون به نظر میرسد که دولت جدید محافظهکار در این کشور نیز  قصد ندارد تا برخلاف تصمیم دولت قبلی عمل کند. وی مینویسد: ایالات متحده نظری بر خلاف تصمیم انگلیسیها دارد. آمریکا اصرار دارد تا انگلیس همچنان حضور پررنگی را حتی پس از سال 1971 در منطقه خلیجفارس داشته باشد. در عین حال وجود هرگونه سپر (انگلیسیها) برای ممانعت از درگیری میان ایرانیها و اعراب در منطقه به نفع ما خواهد بود. ما مبنای سیاست خود در منطقه را اتحاد و همکاری میان عربستان و ایران قرار دادهایم. اما قدرت و جاهطلبی ایرانیها ممکن است در این میان مشکل ساز شود. بریتانیا با حضور خود میتواند مانع بروز هرگونه اصطکاک و یا درگیری در منطقه شود. وی همچنین به این موضوع اشاره میکند که اگر انگلیس تصمیم خود را برای خروج نظامی اجرایی نکند احتمال شکلگیری یک قدرت ضد غربی که یک سوی آن مطمئناً ایران خواهد بود در منطقه بسیار زیاد است و همین امر باعث نگرانی انگلیسیها و اصرار آنها برای اجرای تصمیم خروج از منطقه است. این عضو ارشد شورای امنیت ملی آمریکا به موضوعاتی که در ضیافت ناهار باید مطرح شود اشاره کرده و تاکید میکند که هیچ یک از نگرانیهای انگلیسیها را دلیل مناسبی برای اتخاذ این تصمیم قاطع آنها نمیداند. او اشاره میکند که در این ضیافت باید بر روی این موضوع تاکید شود که ایالات متحده همچنان امیدوار است تا بریتانیا بیشترین حضور خود در منطقه خلیج فارس را داشته باشد. تغییر در نوع حضور بریتانیا در منطقه تا حدودی باعث تغییر در شرایط خواهد شد و آمریکا کاملاً مطمئن است که همچنان کارهایی وجود دارد که تنها بریتانیا شایسته انجام آنهاست. و اینکه ایالات متحده در ماههای اخیر به موضوع تکیه بر اتحاد ایران و عربستان در منطقه فکر کرده است اما میداند که ممکن است در این مسیر مشکلاتی نیز ایجاد شود، بنابراین قصد دارد تا در مورد نوع حضور خود در زمانی که بریتانیا به عامل ایجاد تعادل در منطقه از بیرون تبدیل شده است، بیشتر گفتوگو شود. یکی دیگر از این اسناد حاوی متن تلگرام ویلیام راجرز، وزیر خارجه دولت ریچارد نیکسون، به دفتر ریاست جمهوری در واشنگتن است. راجرز در این تلگرام جزئیات گفتوگوی خود را در رابطه با خلیجفارس با سر الک داگلاس هیوم، همتایش در دولت جدید انگلیس مطرح میکند. راجرز در متن این تلگرام با اشاره به گفتوگوی خود با داگلاس هوم آورده است: داگلاس هیوم معتقد است که شرایط در خلیجفارس وضعیت پیچیدهای را به وجود آورده است. هدف انگلیس ایجاد ثبات در منطقه است. دولت قبلی بریتانیا نیز قصد داشت تا با استفاده از یک تکنیک سریع حاکمان خلیجفارس را علیرغم اختلافات مجبور به توافق و همکاری کند. راجرز مینویسد: داگلاس هیوم معتقد است که بزرگترین اشتباه حکومت حزب کارگر تعیین یک مدت زمان کوتاه برای این موضوع بود. در بخش دیگری از یادداشت سونن فلت به کیسینجر به دلایل اصلی عدم انعطافپذیری انگلیسیها برای تجدیدنظر در تصمیم خروج نظامی از منطقه اشاره شده است. به نوشته او نخست وزیر و اکثر اعضای حزب محافظهکار در انگلیس خروج نظامی از منطقه را اجتناب ناپذیر میدانند، در عین حال مهمترین مسأله ایرانیها هستند که امید دارند پس از این تاریخ به قدرتی بزرگ در خلیج فارس تبدیل شوند. آنها نشان دادهاند که اگر چیزی خلاف این امر در منطقه انجام شود به صورت ملایم برخورد نخواهند کرد. وزیر خارجه آمریکا به صحبتهای همتای انگلیسی خود درباره دیدارش با محمدرضا شاه پهلوی اشاره میکند و میگوید: شاه ایران در دیدار خود با داگلاس هیوم شدیداً بر روی موضع خود برای در دست گرفتن کنترل سه جزیره تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی پافشاری کرده و از موضع خود کوتاه نمیآید. داگلاس هیوم معتقد است که شاه ایران اگر از طریق دیپلماتیک نتواند به اهداف خود در این راستا دست پیدا کند مطمئناً به زور متوسل میشود. راجرز در رابطه با پافشاری برای حضور انگلیس در منطقه با اشاره به صحبتهای داگلاس هیوم میگوید: آنها معتقدند بریتانیا نظارت مستقیم بر شرایط منطقه دارد ولی تنها حضور مشهود آنها در منطقه به صورت دریایی خواهد بود. به علاوه وزیر خارجه بریتانیا میگوید که حداکثر تا 6 ماه پس از مدت زمان تعیین شده برای خروج نظامی از منطقه خلیج فارس، نیرو های انگلیسی در آنجا حضور خواهند داشت. (مجموعه اسناد کتابخانه نیکسون، 28/9/1389: 1-2)

با این مقدمات، دکترین نیکسون بازتاب خود را بر منطقة خلیج فارس با سیاست دو ستون (سیاست دوقلو)
 نشان داد. براساس این سیاست دولتهای ایران و عربستان به عنوان دو ستون مرکزی در راهبرد نوین آمریکا وظیفة رفع خلاء قدرت را در منطقة خلیجفارس و دریای عمان عهده دار شدند (نیکسون،1371: 264). آمریکا با اعطای کمکهای همه جانبة اقتصادی و نظامی به این دو کشور آنان را به عنوان ابزار و وسیلة تأمین امنیت و منافع خود در کل منطقه تقویت میکرد، بدون آنکه خود احتیاجی به حضور مستقیم داشته باشد. نیکسون با اشاره به این موضوع میگوید: «رشد اقتصادی و ایجاد اصلاحات در کشورهای کرانة خلیج فارس یکی از مسائل مهم در حفظ و استقرار امنیت و آرامش منطقه است و دو کشور عربستان و ایران میتوانند با تلاش متعهدانة خود آرامش را در خلیج تقویت کنند» (طباطبایی، 1356: 46) نیکسون سپس سیاست چهارگانة ذیل را برای منطقة خلیج فارس تعیین کرد:

1- همکاری نزدیک با ایران و عربستان به عنوان ستونهای ثبات در منطقه،

2- حضور اندک نظامی امریکا در حد سه کشی از واحد فرماندهی خاورمیانه،

3- افزایش فعالیتهای دیپلماتیک در منطقه و توسعة کمکهای فن آورانه به آن کشورها،

4- ایجاد زمینه برای کاهش توجه کشورهای کوچک منطقه به انگلستان در جهت تأمین نیازهای امنیتی آنان (حافظ نیا،1371 :117).


همچنین ژوزف سیسکو، وزیر امور خارجة آمریکا در سپتامبر 1972 اصول عمدة سیاست خارجی کشورش را در این منطقه به قرار ذیل بیان داشت:


1- عدم دخالت در امور داخلی دیگر ملتها،

2- تشویق همکاریهای منطقهای به منظور نیل به صلح و پیشرفت،

3- تشویق کشورهای دوست برای پذیرش وظیفة امنیتی خود،

4- مبارزه با توسعه طلبی مسکو،

5- تشویق به تبادل کالا، خدمات و فن آوری (Long, 1978:139).


از میان این دو ستون، انتخاب اول با ایران و توان نظامی آن بود و عربستان در درجة دوم و بیشتر از دیدگاه تأمین کنندة مالی برنامههای امنیتی مورد توجه قرار داشت. عربستان به علل کمی جمعیت، عقب ماندگی صنعتی و فقدان سازمانهای اداری و سیاسی مستحکم با وجود ثروت فراوان و درآمدهای حاصل از نفت نمیتوانست نیروی اول تأمین کنندة منافع جهان غرب باشد (فونتن، 1366: 456). ژوزف سیسکو در این مورد میگوید: «نیروی دریایی عربستان سعودی در خارج از آبهای ساحلی خود قابلیت دفاعی و رزمی چندان ندارد» (باومن، 1369: 140). اما مهمترین علت اختصاص نقش درجه دوم به عربستان در سیاست دو ستون را نیکسون به خوبی مطرح میکند: «به هر حال سعودیها متحد مرموزی به شمار میروند، زیرا بیم آن است که چه بسا در برابر حکومتهای افراطی عرب عقب نشینی کنند» (دلاژ، 1366: 200). با وجود این حضور عربستان در سیاست نیکسون علاوه بر اینکه اعراب را نسبت به همکاری با این طرح راضی و خوش بین میساخت (روبین، 1363: 103). متضمن این فرضیه نیز بود که منافع ایران و دولتهای عرب کرانة جنوبی خلیج فارس با یکدیگر مطابقت و سازگاری دارد (کمبل، 1354: 88). همچنین برخی از سیاستمداران کاخ سفید بر لزوم توجه بیشتر به قابلیتهای عربستان سعودی تاکید داشتند: "بنا به درخواست رییس جمهور و با توجه به اهمیت ویژه منطقه خاورمیانه برای ایالات متحده به علت دارا بودن منابع فزاینده انرژی، نظرات خود را در نامهای برای رییس جمهور نیکسون تشریح میکنم. در عین حال لازم است تا به این نکته نیز اشاره کنم که علیرغم اینکه درگیریهای اعراب و اسراییل با منافع ایالات متحده در زمینه تأمین انرژی در منطقه مرتبط است اما من در تحلیل خود از شرایط خاورمیانه، به این موضوع نپرداختهام، دلیل آن هم این است که احساس میکنم پرداختن به چنین مسألهای در اغلب موارد ما را از توجه به موضوعات مهمتر و ارزشمندتری چون خلیجفارس و شبهجزیره عربستان در زمینه تأمین منافعمان در حوزه انرژی منحرف میکند. تحلیل من از شرایط موجود در خاورمیانه در پیوست نامه ضمیمه شده است."

این بخشی از نامه محرمانهای است که ریچارد هلمز در 22 فوریه 1973 زمانی که نیکسون قصد داشت تا سمت او را از ریاست سازمان سیا به سفیر آمریکا در ایران تغییر دهد به دفتر رییس جمهوری ارسال میکند. نیکسون در همان سال از هلمز خواسته بود تا برآورد خود از شرایط موجود در خاورمیانه را به او ارائه دهد. هلمز در متن پیوست نامه محرمانه خود به دفتر ریاست جمهوری آمریکا به این موضوع اشاره کرده است که از ژوئن 1967 به بعد در پی بحران انرژی و توسعه کشورهای خاورمیانه به وضوح هر چه تمامتر شاهد تقسیم این منطقه بزرگ به دو بخش مجزای "خاورمیانه خلیجفارس" و "خاورمیانه مدیترانهای" بودهایم. هلمز با اشاره به این موضوع که ذخایر نفتی، منافع و تأثیرگذاری آمریکا در منطقه خلیج فارس بیشتر از خاورمیانه مدیترانهای است، عربستان سعودی را نسبت به ایران ترجیح میدهد و مینویسد: بیشترین منافع بلند مدت اقتصادی ایالات متحده در عربستان سعودی نهفته است. او ایران را بعد از عربستان دومین کشور مهم در منطقه خلیجفارس معرفی میکند و میگوید: ایران بعد از عربستان سعودی مهمترین صادر کننده سوخت برای ماست اما مشکل این کشور ذخایر محدود آن است، چرا که برآورد شده است که تولید نفت آن در سال 1976 به سطح فلات رسیده و تا سال 1980 تولیدات نفتی این کشور کاهش یابد. هلمز با تاکید بر اهمیت بیشتر عربستان سعودی برای آمریکا در مقایسه با ایران مینویسد: شمار شرکتهای نفتی ایالات متحده در ایران و عربستان سعودی برابر است، اما دادهها نشان میدهند که نسبت پتانسیل تولید نفت در عربستان به ایران 10 به 1 بوده و این خود گواه همه چیز است. رییس وقت سازمان جاسوسی آمریکا جدا از بحث انرژی در منطقه خلیج فارس به ثبات این محدوده از خاورمیانه اشاره کرده و مینویسد: جدا از بحث درگیری میان عربها و اسراییل، باید گفت که ثبات در منطقه خلیجفارس در خاورمیانه از بخش مدیترانهای آن بیشتر است. در این منطقه حتی فشارها و نفوذ کشورهای اروپایی و ... که در خاورمیانه مدیترانهای شاهد آن هستیم نیز کمتر است. اتحاد میان ایران و عربستان سعودی از جمله مواردی است که هلمز در نامه خود بر روی آن تأکید بسیار زیادی دارد. او بهترین و بالاترین تضمین برقراری ثبات در منطقه خلیج فارس را اتحاد این دو کشور میداند، اتحادی که منافع اقتصادی و بهبود موقعیت سیاسی آمریکا در منطقه را نیز به همراه خواهد داشت. هلمز با اشاره به اظهارنظرهایی که در داخل ایالات متحده در رابطه با کاهش نفوذ و قدرت آمریکا در منطقه خلیج فارس در صورت عدم همکاری و اتحاد میان ایران و عربستان مطرح شده است، تأکید میکند که این موضوع بستگی به درایت ایالات متحده و ادامه توجه و تمرکز بر روی این دو کشور دارد. رییس وقت سیا، آمریکا را به واسطه ارتباط نزدیکش با مقامات تهران و ریاض بزرگترین قدرت خارجی در منطقه خلیجفارس میداند که در جستجوی منافع خود است و میگوید: اتحاد جماهیر شوروی و نیروهای متصل به آن در دنیای عرب، اروپا، ژاپن و ناسیونالیستهای عرب همگی فرسایش و تحلیل موقعیت ایالات متحده در منطقه خلیج فارس را فرصتی برای منافع مختلف خود در منطقه میبینند. هلمز مینویسد: حتی آینده شرکتهای نفتی آمریکا در این منطقه بسیار امیدوار کنندهتر از اروپاییهاست و این به دلیل تسلط آمریکاییها بر تولیدات نفتی کشوری چون عربستان سعودی و دیگر تولید کنندگان منطقه برای افزایش و یا کم کردن میزان تولید است. کاری که میتوان برای مثال در سال 1980 با هدف کنترل نهادهای تولید کننده و بالا بردن ذخایر نفت انجام داد. او در مورد نقش انگلیس در منطقه خاورمیانه مینویسد: بریتانیا به دلیل موقعیت تاریخیاش در منطقه در یک وضعیت دوگانه قرار گرفته است. از یک سو با حضور تجاری ایالات متحده، از جمله شرکتهای نفتی فعال آمریکا روبرو شده است. شرکتهایی که آنها را عامل اصلی ایجاد رقابت میان خود و واشنگتن در این منطقه وسیع و مهم اقتصادی میبیند و از سوی دیگر متوجه این موضوع است که ایالات متحده و بریتانیا میتوانند به دو قدرت متحد بزرگ در منطقه برای مقابله با تهدیدات اتحاد شوروی تبدیل شوند. هلمز همکاری انگلیس با آمریکا را تنها به دلیل قرار گرفتن در مقابل اتحاد شوروی و تهدیدات آن در منطقه میداند. رییس سازمان جاسوسی آمریکا با اشاره به این موضوع که اتحاد جماهیر شوروی مدام در تلاش برای تسلط بر خاورمیانه است، میگوید: اوج تلاشهای شوروی برای حکمرانی در خاورمیانه در سالهای 1966 و 1967 بود. در ژوئن 1967 جنگ و حوادث پس از آن در خاورمیانه موقعیت شوروی در این منطقه را تضعیف کرد، اما با این حال حضور اتحاد شوروی در منطقه و تأثیرگذاری آن بر کشورهایی چون سوریه و عراق و جایگاه استراتژیک آن در منطقه عدن هنوز هم تهدیدی است برای شبه جزیره عربستان و خلیجفارس، چرا که اقدامات سال گذشته شوروی نشان میدهد که همچنان تمایل دارد تا حالت تهاجمی خود در جنگ سرد را این بار در منطقه خاورمیانه حفظ کند. کشور اردن از دیگر مواردی است که هلمز از اهمیت ویژه آن برای ایالات متحده چه در منطقه مدیترانهای و چه در منطقه خلیج فارس خاورمیانه یاد میکند. او میگوید: قدرت قوی اردن میتواند کمک بزرگی برای آمریکا در هر دو منطقه خاورمیانه قلمداد شود. نقش سازنده آن در منطقه خلیجفارس را نباید فراموش کرد. هلمز اهمیت خاورمیانه مدیترانهای را در انتقال نفت و گاز خاورمیانه به اروپا میداند و معتقد است که این منطقه را میتوان به عنوان مرکز تجاری خاورمیانه هم نام برد. (مجموعه اسناد کتابخانه نیکسون، 29/9/1389: 1-2)

بدین ترتیب، رژیم پهلوی به عنوان ستون اصلی دکترین نیکسون، جایگاه ژاندارمی منطقة خلیجفارس و دریای عمان را به خود اختصاص داد. دولتمردان ایران که در تاریخ 19 آذرماه 1346 / 30 نوامبر 1967، به سرعت و با اشتیاق بسیار، این وظیفه را پذیرفتند. محمدرضا پهلوی اشتیاق فراوانی به اجرای نقش سرپرستی و حاکمیت سیاسی و نظامی بر پیرامون خود داشت. تأکید دکترین نیکسون در مشارکت جمعی و سیاست دو ستون، جاهطلبیهای شخصی شاه را اجتناب ناپذیر ساخت و او در نقش یک امپریالیسم کوچک، منویات خود را در لفافه مسائل امنیتی و همکاری منطقهای ظاهر کرد. هدف عمدۀ شاه تثبیت پایههای حکومت، گسترش تواناییهای خود به خارج مرزها و داشتن یک نقش بینالمللی بود. تاجگذاری شاه در سال 1346 ش و لقب آریامهر و سپس مراسم بزرگداشت 2500 سال شاهنشاهی در تخت جمشید با حضور گستردۀ رهبران جهان به ویژه شیوخ خلیجفارس نشانگر این بود که ایران به صحنۀ سیاسی بینالمللی وارد شده و میبایست بر منطقۀ خود تأثیر بگذارد (امیر علایی، 1361: 366) شاه در مصاحبه با آرنو دو برچگویو
 سر دبیــر مجلۀ نیوزویک
 در سال 1973 م بر این امر تأکید ورزید: «من در سال 1959 و 1960 در این باره فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که آمریکا نمیتواند مدت زیادی نقش ژاندارم بینالمللی را بازی کند. در سال 1971 با خروج انگلیسیها از خلیجفارس خلاء پدیدار شد. آمریکاییها نیز برای اجرای نقش ژاندارمی بی میل بودند دیگر ما چاره نداشتیم» (واسیلیف، 1358: 144). شاه همچنین در مراسم پایان تحصیلی دورۀ چهاردهم دانشگاه ستاد نیروهای مسلح و دورۀ هفتم مدیریت و امنیت ملی دانشگاه پدافند ملی گفت «اهمیت ایران طوری است که ما چه بخواهیم و چه نخواهیم مسؤلیتهای منطقهای و حتی بینالمللی، کم کم به عهدۀ ما محول خواهد شد و سرنوشت این را میخواهد که ایران در آیندۀ نزدیک عظمتی به دست آورد که در گذشتههای دور ما با آن آشنا بودیم» (ارتش شاهنشاهی، 1354: 5). او با افزایش قیمت نفت اطمینان حاصل کرد که در آینده به یکی از پنج قدرت بزرگ جهان تبدیل شده و عنوان منجی جهان سوم را بر خود خواهد نهاد (کدی، 1369: 206)، اقدامات شاه در کمک به رژیمهای مختلف خلیج فارس، خاورمیانه و حتی افریقا و اروپا نشانگر حس عظمت طلبی و اشتیاق سیری ناپذیر در قدرت و سلطه بود. شاه که در سال 1328 طی تلگرافی به حسین علاء سفیر ایران در واشنگتن اعلام کرده بود: «اگر آمریکا کمک نظامی نکند من مسئولیت استقلال ایران را نخواهم داشت» (غنی، 1367: 91) و با اتکاء بر درآمدهای نفتی و حمایتهای همه جانبه آمریکا خود را آماده پذیرفتن وظیفه ژاندارمی منطقه کرده بود. شاه در مصاحبه با یک مجلة آمریکایی در 30 دی ماه 1347 /20 ژانویه 1967 اظهار داشت: «در خلیج فارس جایی برای قدرتهای بزرگ نیست. پس از خروج بریتانیا از خلیجفارس نمیخواهیم هیچ قدرت بزرگی سعی کند جای آن را بگیرد و ایران از پایان یافتن کمکهای آمریکا احساس غرور میکند» (کرباسچی، 1371: 352). وی همچنین در مصاحبه با یک نشریه انگلیسی در 22 شهریور 1348/13 سپتامبر 1969 گفت: «هیچ قدرت و نفوذ خارجی دیگری حق ورود به خلیجفارس را ندارد و ایران آزادی کشتیرانی را تضمین میکند» (همان: 374) و در گفتگویی با خبرگزاری آسوشیتدپرس
 در 27 مهر 1348/1969 عنوان کرد: «ما از کشورهای عربی منطقة خلیج فارس خواستار همکاری امنیتی شدهایم. اما در صورتی که آنها همکاری نکنند، دولت ایران خود به تنهایی مسؤلیت امنیت و ثبات منطقه را به عهده خواهد گرفت» (همان: 378) سپس ایران به یکسری رایزنیهای دیپلماتیک در جهت گسترش روابط و رفع اختلافات با دول عرب اقدام کرد. شاه در آبان ماه 1347 به کشورهای عربستان و کویت مسافرت کرد. پیش از عزیمت، اختلافات دیرینه بین ایران و عربستان سعودی بر سر حدود فلات قاره حل شده بود و دو کشور موافقتنامهای را در دوم آبان ماه همین سال امضاء کردند. اختلافات بر سر مالکیت دو جزیرة فارسی و عربی نیز با تقسیم آن بین طرفین بر طرف شد (صدقیانی، 1354: 3-102). مشکل عمده و ریشة اختلافات و تنشهای میان ایران و عرب، مسئلة مجمع الجزایر بحرین بود که بر اساس سوابق تاریخی و اسناد مستند و قانونی در تملک ایران بود. شاه طی دیداری از هند در ژانویة 1969 اظهار داشت: «با وجود مخالفت با عملکرد بریتانیا در بحرین در آنجا به زور متوسل نخواهیم شد» (کیهان، 14/10/1347: 2). این سخنان به معنی تلاش ایران در جهت رفع اختلافات و استقلال این جزایر بود. در نتیجه ویتوریو گوییچاردی
، نمایندة دبیر کل وقت سازمان ملل متحد (اوتانت) به بحرین مسافرت کرد و بر اساس برنامة او ساکنان این جزیره میبایست یکی از موارد ذیل را انتخاب میکردند:


الف) اتحاد با ایران


ب) حمایت بریتانیا از آنان به روال گذشته


ج) استقلال


از میان این موارد سومی مورد پذیرش قرار گرفت و دولت ایران نیز یک ساعت پس از اعلام این موضوع استقلال بحرین را به رسمیت شناخت (Davidian,1971: 129). یکی از رسانه های ارتباط جمعی رسمی و وابسته به سیاست نظامی و خارجی ایران، استقلال بحرین را چنین تجزیه و تحلیل کرد: «سیــاست ایران بــر این مبنا بود که پس از خروج نیروهای انگلیسی از منطقة خلیجفارس برابر این [خط مشی] بود و ایران نمیتوانست در عین حالی که مشغول مبارزه با بحرین است راه دوستی خود را با سایر کشورها و واحدهای سیاسی خلیجفارس هموار کند. با توجه به عدم حکومت ایران بر بحرین به مدت صد و پنجاه سال جز دشمنی و لشکرکشی و مخالفت امری را مسجل نمیساخت. پذیرش استقلال برای نشان دادن حسن نیت و دیپلماسی صلح بود» (ارتش شاهنشاهی، 1349: 8). ایران به همین صورت استقلال قطر را نیز در 10 شهریور ماه 1350 به رسمیت شناخت. در 9 آذرماه 1350 پس از مذاکرات طولانی پشت پرده میان آمریکا، انگلستان و ایران جزایر سه گانة ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ که از لحاظ قانونی جزیی از خاک ایران محسوب میشد به تصرف ایران در آمد؛ امری که مقدمات آن با مصاحبههای متعدد شاه در مورد حاکمیت تاریخی و تهدید به استفاده از زور و نیروی نظامی فراهم آمده بود (آیندگان، 1/12/1349: 1). در 9 دسامبر 1971 شکایت کشورهای عرب تندرو شامل عراق، لیبی، الجزایر و یمن جنوبی در این مورد در شورای امنیت با کمک آمریکا و دولتهای کویت و عربستان سعودی با بی اعتنایی مسکوت گذاشته شد (مجتهدزاده، 1373: 43). ایران پس از الحاق مجدد جزایر سه گانه تشکیل فدراسیون شیوخ خلیجفارس یا امارات متحدۀ عربی را در 11 آذر ماه 1350 به رسمیت شناخت و همین امر شایعات متعددی را در مورد معاملۀ پنهانی بین ایران، بریتانیا و آمریکا دربارۀ استقلال بحرین، به رسمیت شناختن امارات متحده عربی و مسئله جزایر سه گانه به وجود آورد (Mojtahedzadeh,1990: 19). ایران همچنین از یک سو در تلاش برای گسترش روابط منطقهای و کاهش تنشها و اختلافات با اعراب ضمن نکوهش عملکرد توسعه طلبانۀ اسرائیل در جنگ ژوئن 1967 روابط دیپلماتیکی را با مصر در 7 شهریور 1349 برقرار کرد که با مرگ جمال عبدالناصر و به قدرت رسیدن انور سادات به اوج خود رسید. و از سوی دیگر، با درک ارتباط امنیت خلیجفارس با دریای عمان و اقیانوس هند در دراز مدت، از قطعنامۀ 2832 سازمان ملل در 16 دسامبر 1971 مبنی بر اینکه اقیانوس هند به عنوان یک منطقۀ صلح و عاری از حضور ابر قدرتها باشد حمایت کرد (طارم سری، 1364: 182). وظایف امنیتی ایران به تدریج در جهت ایجاد پوشش امنیتی برای منافع غرب در منطقۀ خلیجفارس با تکیه بر جریان مستمر نفت، مبارزه با اهداف توسعه طلبانۀ شوروی، برخورد با حکومتهای افراطی ضد غرب و حمایت از رهبران محافظه کار عرب بروز یافت. بدین ترتیب آمریکا با اجرای دکترین نیکسون و سیاست دو ستون، ضمن محدود کردن قدرت امپراطوری بریتانیا در اقصی نقاط جهان به ویژه حوزۀ خلیج فارس که سخت خواستار آن بود (نیکسون،1371: 63)، قدرت و توازن و صلح آمریکایی
 را جایگزین قدرت و صلح انگلیسی
 قدیمی و منفور کرد که آغازی برای دوران تشدید سلطه گرایی با حفظ مشروعیت و به وسیلۀ حکومتهای وابسته در منطقه بود. در این موازنۀ قدرت و صلح آمریکایی، ایران نقش اول را با دارا بودن شرایط مناسب و آمیخته با اهداف غرب ایفا کرد.


نتیجه گیری 

در سال 1968 ریچارد نیکسون بر اریکة ریاست جمهوری آمریکا تکیه زد و با مشارکت هنری کیسنجر، مشاور امنیت ملی و وزیر امور خارجة آتی بخشی از بازاندیشی و جهت دهی نوین به سیاست خارجی آمریکا را که در نتیجة بحرانهای کره و ویتنام به شدت ناکارآمد نشان میداد بر عهده گرفت. براساس دکترین جدید نیکسون که به نظریة «مشارکت ملی» یا نظریة «جایگزینی» مشهور شد، دولت آمریکا هرگونه حمایت مادی و معنوی را از کشورهای دوست و هم پیمان در جهان به عمل میآورد اما از هر گونه اعزام مستقیم نیرو خودداری کرده و متحدان خود را وارد کرد که عامل استفاده از کمکها بوده و در راه بقا و دوام خویش بکوشند. هم زمان با این دگرگونیها در منطقة خلیجفارس که یکی از مهمترین و حساسترین مناطق جهان در نگرشهای ژئوپلیتیک و محاسبات ژئواستراتژیک جهان غرب بود، دگرگونیهای بزرگی رخ داد که خلاء قدرت از مهمترین آنها بود. در اواخر دهة 1960 دولت بریتانیا اعلام کرد که با پیروی از سیاست خروج از شرق کانال سوئز پس از 150 سال حاکمیت سنتی مطلق، نیروهای خود را از منطقة خلیجفارس خارج خواهد کرد. پدیدهای تاریخی که خود ریشه در یک رشته علل و زمینههای اقتصادی، نظامی و سیاسی داشت. امری که با توجه به احتمال نفوذ بیشتر کمونیسم و رشد و گسترش جنبشهای ضد غربی در این بخش از جهان نگرانی عمدة جهان غرب به ویژه آمریکا را در پی داشت. پس از دیدار نیکسون از تهران در خرداد 1351 / مه 1972 ایران مجوز دریافت هرگونه تسلیحات نظامی به غیر از تجهیزات اتمی را به دست آورد. شاه با استفاده از این فرصت و بهرهبرداری از افزایش قیمت نفت پس از جنگ اعراب و اسرائیل توان نظامی خود به ویژه در بخش نیروی دریایی را افزایش داد. ایران برای تقویت هر چه بیشتر نیروهای خود در دریای عمان و اقیانوس هند و خلیج فارس پایگاه دریایی و هوایی بسیار مجهز کنارک چابهار را با هزینة 800 میلیون دلار تأسیس کرد. انواع تجهیزات به ویژه جنگ افزارهای دریایی مانند ناو و ناوشکن پیشرفته و بالگردهای دریایی خریداری شد. شمار پرسنل نیروی دریایی که هر چه بیشتر برای آموزش به اروپای غربی گسیل میشدند به 25000 تن رسید، در نتیجه بودجة نیروی دریایی که در سالهای 47-1342 / 68/1963 تنها 5/5 میلیون دلار بود، در سالهای 52-1347 ش / 73-1968 به 55 میلیون دلار و بین سالهای 57-1352/ 78-1973 به 1200 میلیون دلار افزایش یافت. براساس دیدگاههای دولت ایران محدودة فعالیت امنیتی ایران از خلیجفارس فراتر بود و بخشهایی گسترده از آبهای دریای عمان و اقیانوس هند را در بر میگرفت، امری که به گفتة شاه اقدام ضروری برای حفظ ایمنی مرزهای ایران بود. به گفتة وی در سال 1354ش / 1975 نیروهای ایران در خلیج فارس ده برابر شده و بیست برابر نیرویی است که قبلاً بریتانیا در آن منطقة دریایی داشت. همراه با افزایش توان دفاعی ایران معادلات پشت پرده نقش آفرینی نوین تهران را در خلیج فارس آسان کرد. امری که با توجه به اهمیت آن برای حفظ منافع جهان غرب در یک شبکة زنجیره ای و شتابزده صورت گرفت. بر این اساس مذاکرات سه جانبة ایران، ایالات متحده و انگلیس به تشکیل فدراسیون جدید امارات موسوم به امارات متحدة عربی منجر شد و ایران از ادعای حاکمیت و مالکیت بر بحرین چشم پوشید. جزایر کاملاً ایرانی ابوموسی، تنب کوچک و بزرگ نیز با پیاده شدن نیروی نظامی بار دیگر به خاک ایران پیوست. تشکیل کشور امارات متحده و استقلال بحرین که تهران سریعاً آنان را به رسمیت شناخت و همواره در آبهای این کشور به سر میبرد و بندرهای مهم آن به ویژه مصیره، صلاله، راخیوت، الغنم و جزایر کوریا و موریا پذیرای ناوگان ایران بودند. نیروی دریایی ایران با تسهیلات دولت عمان و حمایت کشورهای ذی نفع، گاه گسترة عملیاتی خود را تا اقیانوس هند و مناطق دوردست نیز توسعه میداد. در کنار افزایش قدرت نظامی در خلیجفارس، ایران به رایزنیهای دیپلماتیک برای گسترش روابط و رفع اختلافات با دولتهای عرب اقدام کرد. شاه در آبان 1347 به عربستان و کویت مسافرت کرد. اختلافات دیرینه با عربستان بر سر حدود فلات قاره و مالکیت جزایر فارسی و عربی نیز حل شد. این دو کشور به علت ثروت فراوان، جمعیت، ثبات سیاسی و مخالفت با سیاستهای تندروانة برخی از دولتهای عرب در سیاست خارجی دولت پهلوی اهمیت فراوانی داشتند. ایران استقلال قطر را نیز در 10 شهریور 1350بی درنگ به رسمیت شناخت. دولت شاهنشاهی در تلاش برای گسترش روابط منطقهای و کاهش تنشها و اختلافات با اعراب ضمن نکوهش توسعه طلبی اسرائیل در جنگ ژوئن 1967 روابط سیاسی را با مصر در 7 شهریور 1349 برقرار کرد که با مرگ جمال عبدالناصر و به قدرت رسیدن انور سادات به اوج خود رسید. استقرار این روابط ضمن کاهش سیاستهای ضد ایرانی دولتهای عرب، سبب تسهیل نفوذ تهران در منطقة خلیج فارس شد. ایران همچنین با درک ارتباط امنیت خلیج فارس با دریای عمان و اقیانوس هند در برنامههای دراز مدت از قطعنامة 2832 سازمان ملل در 16 سپتامبر 1971 مبنی بر اینکه اقیانوس هند به عنوان یک منطقة صلح و عاری از حضور ابر قدرتهای شرق و غرب باشد پشتیبانی کرد. شاه رسماً بارها در سخنان خود اعلام کرد که حضور عناصر بیگانه در آبهای منطقه به پایان رسیده است و ایران آزادی کشتیرانی را تضمین میکند. ایران خواستار انعقاد نوعی پیمان دفاعی و همکاری امنیتی میان کشورهای حوزة خلیج فارس در جهت استقرار ثبات گردید. پس از آنکه کوششهای تهران برای تأسیس این محور نظامی به جایی نرسید به گسترش فعالیتهای امنیتی خود در خلیجفارس و دریای عمان افزود. بدین ترتیب ایران به قدرت بی مانندی در خلیجفارس و منطقه دست یافت که در تاریخ معاصر ایران نظیر نداشت، فرایندی که شدیداً تحت تأثیر تبعات مستقیم و غیر مستقیم نظریه مشارکت جمعی نیکسون بود.
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�. Saigon


�. Milay


�. Mkong


�. Kent


�. Otant


�. Pop John Paul


�. Richard Nixson


�. Klieveland


�. Ernesto Cheguevara


�. Morgan Morphi


�. Robert Steel


�. Stephen Landave


�. Michigan


�. James OsoIzinger


�. Daniel Elzberg


�. Chester Cooper


�. Harold Wilson


�. Pridge Port Cankticut


�. Anook Powel 


�. Christopher Mihiew


�. Edward Hyth


�. Sir Douglas Hiume


�. William Liuth


�. Middle East Force


�. George Town


�. John Goure Witse


�. Colombia


�. Walter Locker


�. John Milton


�. James Etikence


�. Mike Mansfield.


�. Hubert Hamphrey


�. George Wallas


�. Two Pillar Policy


�. Arno de Berchigview


�. News Week


�. Assoiated Press


�. Vittorio Guiccardi


�. Pa–Americana         


�. Pa-Britanica
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