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چكیده

 م) توانست در سایه اتحاد و همپیمانی با غرب به یکی از فعالترین بازیگران در عرصه1970( 1350 حکومت پهلوی دوم در دهه
 نوشتار حاضر با ابتنا بر روش تاریخی ـ تحلیلی با بررسی جایگاه ایران در سامانه سیاست خارجی آمریکا.روابط بینالملل تبدیل شود
، از منظر سیاست خارجی. به چگونگی رشد روزافزون قدرت شاه در این منظومه میپردازد،1350از جنگ جهانی دوم تا آغاز دهه
جایگاه ایران در دکترین روسای جمهور آمریکا در آن دوره و علل و عوامل موثر در رهنمون شدن ایران به یک بازیگر منطقهای و
 تدقیق در دکترین روسای جمهور آمریکا حاکی از آن است که مسائل مربوط به اهمیت.فرامنطقهای را مورد واکاوی قرار میدهد
نفت ایران و همچنین هم مرزی با شوروی و بعد خالء قدرت ناشی از خروج انگلستان و ظرفیت ایران برای پر کردن این خالء
.ازجمله مهمترین عوامل موثر در دکترین روسای جمهور آمریکا و قدرتگیری ایران در طی این سالها است
 روابط خارجی، محمدرضاشاه، کمونیسم، نفت، ایاالت متحده آمریکا، دکترین:واژگان کلیدی

The Status of Iran in the US Presidents’ Doctrines: from the
Second World War to the Early 1970s
Michael Vahidi Rad3 / Mohammad Ali Akbari4
Abstract
.In the 1970s, the second Pahlavi period, through its alliance with the west, played a
very influential role in the international relations arena. Taking a historical-analytical
perspective, the present article explores the status of Iran in the US foreign diplomacy
from the Second World War to the early 1970 in order to elaborate on the why and how of
Mohammad Reza Shah’s rapid rise to power. Besides, this study refers to the status of Iran
in the diplomacy of the US presidents to further elaborate on the status of Iran in the US
presidents’ doctrines and to analyze factors which contributed to Iran’s being an influential
regional and universal power in the 1970s. Findings from an in-depth analysis of the US
presidents’ diplomacy bears witness to the fact that issues regarding the importance of
Iran’s oil resources, Iran’s being coterminous with USRR, and Iran’s capacity for filling
the void caused by UK’s absence were among the most crucial factors influencing the US
presidents’ doctrines and contributing to Iran’s rise to power in the 1970s.
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مقدمه
با وقوع جنگ جهانی دوم و اش��غال ایران توسط شوروی و انگلستان ،رضاشاه پهلوی از ایران تبعید
ش��ده و فرزندش محمدرضاش��اه به جای وی به سلطنت رس��ید .در این زمان مراکز تصمیمگیری و
سیاستگذاری در خارج از حوزه قدرت دربار و شخص محمدرضا قرار داشت .وقوع نهضت ملی شدن
صنعت نفت و حمایت گس��ترده مردم از این نهضت س��بب ش��د تا محمدرضاشاه همچنان از اعمال
قدرت مطلقه بینصیب بماند؛ اما کودتای  28مرداد  1332سرمنشا نخستین گامهای محمدرضاشاه
جهت کس��ب و تحکیم قدرت در داخل کشور بود که سپس با انجام اصالحات ارضی و همسویی با
سیاستهای دولت ایاالت متحده قدم در صحنه منطقهای و فرامنطقهای نیز گذاشت.
از سوی دیگر پس از جنگ ،آمریکا به عنوان یکی از قدرتمندترین کشورها پا به عرصه سیاست
جهانی نهاد و در این میان ایران به عنوان کش��وری ژئواس��تراتژیک بهلحاظ همسایگی با شوروی و
همچنین ژئواکونومیک به دلیل دارا بودن منابع عظیم نفت ،از اهمیت خاصی در س��امانه اس��تراتژی
آن کش��ور برخورداد ش��د و هر کدام از روسای جمهور آمریکا در قبال ایران نیز سیاستهای خود را
اعمال و اجرا کردند.
دربارۀ سیاستهای آمریکا در قبال ایران آثار چندی به رشته به تحریر درآمده است ،اما این آثار
بیشتر از منظر نظری به این روابط پرداخته و هر کدام نیز بر یک بعد از این روابط اشاره کردند .این
نوشته با نگرشی همه جانبه و با استناد به اسناد وزارت خارجه آمریکا و دکترینهای اعالمی روسای
جمهور ایاالت متحده آمریکا ،جایگاه ایران را در متن این دکترینها مورد بررسی قرار میدهد.
تعریف دکترین
با توجه به اینکه امروزه تعاریف مختلفی از کلمه دکترین ارائه ش��ده اس��ت ،الزم اس��ت پیش از
ورود به بحث اصلی ،تعریف مورد نظر و مفهوم بکار گرفته ش��ده از آن در نوش��تار حاضر مشخص
ش��ود .فرهنگ آکسفورد ذیل مدخل  doctrineچنین آورده اس��ت« :دکترین به باور یا مجموعه
باورهایی اطالق میش��ود که به وس��یله نهادی مذهبی ،احزاب سیاسی یا گروههای دیگر پذیرفته
ش��ده و آموخته میشود 5».در فرهنگ وبس��تر نیز با اندک تفاوتی گفته شده «به مجموعه باورها
و اعتقاداتی که آموخته میش��ود یا درست پنداشته میش��ود» دکترین میگویند 6.این فرهنگ در
»5. http://www.oxforddictionaries.com/definition/english, «doctrine
»6. http://www.merriam-webster.com/dictionary, «doctrine
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ادامه تعریف دومی نیز ارائه نموده که بسیار نزدیک به آن مفهومی است که امروزه آز آن برداشت
میش��ود؛ در تعریف دوم گفته ش��ده «گفتار سیاس��ی دولت بخصوص در حوزه روابط خارجی» را
دکترین میگویند .مفهوم دکترین از واژه التینی « »Doctrinaگرفته ش��ده اس��ت و بر اس��اس
تعریفی که در کتاب فرهنگ علوم سیاس��ی آمده اس��ت «با سه تعریف  .1نوعی از جهانبینی؛ .2
مجموعهای از نظامهای فکری؛  .3اصولی برای خطمشی دولتها »،مترادف است .در تعریف آن
نیز گفته شده دکترین« ،نوعی از جهانبینی است که برنامههای سیاسی بر اساس آن ،پایه و بنیاد
گرفته باشد یا مجموعهای از نظامهای فکری است که بر پایه اصول معینی مبتنی باشد .همچنین
به تنظیم اصولی که بر طبق آن ،دولتها مشی خود را بهویژه در روابط بینالمللی تعیین میکنند،
اطالق میگردد 7».از نظر مفهومشناس��ی تاریخی اگر چه ممکن اس��ت اصطالح دکترین بیشتر
معط��وف به حوزه باورها و اعتقادات بوده ولی در ترمینولوژی واژه دکترین در فرهنگ اصطالحی
ام��روزه میتوان گفت ک��ه تعریف دکترین بیشتر به معنای اش��اره به مجموعه اس��تراتژیهای
اعالمی دولتها در قلمرو اجرایی در بخش روابط خارجی و بینالمللی است و در نوشتار حاضر نیز
به همین معنا آمده است.

دکترین آمریکا پیش از جنگ جهانی دوم
جن��گ جهان��ی دوم نقطه عطفی در تاریخ سیاس��ت خارجی آمریکا و تغییر بنیادین در آن به ش��مار
میرود ،چرا که در این زمان روند سلطهگرایی آمریکا با دخالت مستقیم آن کشور در جنگ و خارج
ش��دن از حوزه بس��ته دکترین مونرو آغاز ش��د و از سیاس��ت انزواگرایی قرن نوزدهم فاصله گرفت.
دکترین مونرو ،که نخستین دکترین تدوینشده دولت آمریکا به شمار میرود ،در  2دسامبر  1823و
در هفتمین پیام س��االنۀ وی به کنگره اعالم شد و بر دو اصل« :تشکیل مستعمرات جدید و ممنوع
بودن دخالت سیاسی دولتهای اروپایی در قاره آمریکا» 8پایهگذاری گردید .دلیل طرح این دکترین
نیز بر اس��اس دو مس��ئله بود «نخست آنکه دولت روس��یه از عبور کشتیهای غیرروسی در شمال
غرب��ی آمریکای ش��مالی جلوگیری کرد؛ دیگر به دلیل ترس از اتح��اد مقدس دولتهای اروپایی و
 .7غالمرضا علیبابایی و بهمن آقایی ،فرهنگ علوم سیاسی (تهران :شرکت نشر ویس ،)1365 ،ص .270

8. The Monroe Doctrine during President Monroe>s seventh annual message to Congress, December
2,1823: http://www.ourdocuments.gov/doc.php?doc=23&page=transcript [accessed 20 ,march
]2014.18:20
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دخال��ت در نیمک��ره غربی بود 9».این دکترین بر مبنای حفظ وضع موجود بود و آمریکا کش��ورهای
دیگر را از دخالت در امور نیمکره غربی 10منع نمود و از سویی اعالم کرد که کشورش تالشی برای
دخالت در امور سرزمینهای وابسته به کشورهای اروپایی نخواهد نمود .با اینکه این دکترین هرگز
از س��وی حقوق بینالملل به رس��میت شناخته نش��د ،ولی آمریکا به این دکترین در برههای خاص
عمل کرد 11.در واقع سیاس��ت آمریکا در این زمان مبتنی بر حمایت از اس��تقالل کشورهای سراسر
جهان بود و هنوز چهره اس��تعماری به خود نگرفته بود .مشروطهخواهان ایران نیز در میانۀ مبارزات
مشروطهخواهی و به دنبال تنفر شدید از مداخالت دو دولت روسیه و انگلیس و در پی یافتن نیروی
12
سوم به عنوان قدرتی ضداستعماری ،چشم به آمریکا دوختند.
در آستانه قرن بیستم و در سال  1899همزمان با ورود قدرتهای اروپایی به چین و تقسیم این
کش��ور« ،سیاس��ت درهای باز» 13توس��ط جان هی 14،در آمریکا اعالم و وزیر خارجه آن کشور ،وارد
چین ش��د 15.برای نخس��تین بار از اعالم دکترین مونرو ،ایاالت متحده گام در آس��یا نهاد و سیاست
توس��عهطلبانه را در پی��ش گرفت اما دکتری��ن مونرو همچنان به قوت خود باقی ب��ود و تنها با ارائه
تعریف جدید ،گسترۀ نفوذ آمریکا افزایش یافت ولی نیمکرۀ غربی به سیاق قبل در انحصار آن کشور
قرار داشت.
در جنگ جهانی اول نخستین اقدامات ایاالت متحده برای برداشتن گامهایی در جهت اعمال
سیاس��تهای فرا قارهای صورت گرفت که چندان قرین موفقیت نگش��ت .ولی با رشد روزافزون
تولیدات داخلی آمریکا در س��ایه دکترین مونرو ،افزایش قدرت نیروی دریایی این کش��ور که به
گفته فونتن «از رتبه شش��م در س��ال  1890به رتبه دوم در سال پیش از جنگ جهانی اول بعد از
آلمان رسیده بود ،همچنین رشد خطوط راهآهن این کشور به میزان  576درصد ،زغال سنگ800
درصد ،ش��کر  523درصد و تولید نفت از س��ه میلیون بش��که در  1865به  55میلیون بش��که در
 .9علیبابایی و آقایی ،همان ،ص .156

10. Western Hemisphere

 .11از جمله در جنگ علیه اس��پانیا به س��ال ،1898تحمیل اعالمیه پالت  plattکه بر اس��اس آن کوبا جز با آمریکا اجازه انعقاد
قرارداد به کشور ثالثی را نداشت و تصرف جزایری چون میدوی ،هاوایی ،ساموا و ...
 .12بوناه الکس��اندر و آلن نانزه ،تاریخ مس��تند روابط دوجانبه ایران و اياالت متحده آمریکا ،ترجمه دکتر س��عیده لطفیان و احمد
صادقی (تهران :نشر قومس ،)1378 ،ص  52ـ .17
13 .Open Doors Policy
14. John Milton Hay
15. for more details see: United States Department of State / Papers relating to the foreign relations of
the United States, with the annual message of the president transmitted to Congress December 5, 1899
(1899). U.S. Government Printing Office, 1898. pp. 128-217.
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 16»،1898مش��خص بود که ادامه دکترین مونرو برای ایاالت متحده در هنگامه رش��د صنعتی و
نیاز به بازار و مواد اولیه قابل دوام نخواهد بود؛ وقوع جنگ جهانی اول و شرایط خاص جغرافیایی
و اقتصادی ویژه این کش��ور س��بب شد تا آمریکا در سطح توس��عه داخلی رشد جهشی را تجربه
نماید و پس از جنگ نیز آمریکا با اعطای وامهای فراوان به کش��ورهای اروپایی برای بازس��ازی،
به بزرگترین طلبکار جهان تبدیل ش��ود 17.وجود چنین ش��رایطی نیاز به تدوین دکترین جدیدی
داشت تا متناسب با شرایط دوران پس از جنگ موقعیت آمریکا را به عنوان یکی از قدرتمندترین
کشورهای جهان در نظر داشته باشد 18.اما آمریکا بار دیگر با تکیه بر دکترین مونرو به قلمرو خود
بازگش��ت و سربازان آمریکا پس از جنگ به کشور خود بازگشتند و آمریکا نقش توازن بخشی را
ایفا کرد.

دکترین روسای جمهور آمریکا پس از جنگ جهانی دوم
وقوع جنگ دوم جهانی و دخالت مستقیم آمریکا در این جنگ که سبب پیروزی متفقین شد ،باعث
پیشتازی آمریکا در عرصه جهانی گردید و روزولت19با اعالم پایبندی خود به دکترین مونرو ،سیاست
«همس��ایه خوب» 20را که نس��خه اصالح شده سیاس��ت «برادر بزرگ» 21ویلسون 22بود را در پیش
گرف��ت .پ��س از جنگ جهانی دوم و با خ��روج نهایی آمریکا از دکترین مونرو ،این کش��ور خواهان
ایفای نقش بینالمللی در سراسر جهان گشت و با آغاز مبارزه دو قطب کاپیتالیسم و کمونیسم رنگ
ایدئولوژیک نیز به خود گرفت؛ این کش��ور با تکیه بر س��ه اصل اساسی نظامی ،اقتصادی و چانهزنی
سیاس��ی که در غالب سیاستهای موسوم به دکترین سیاسی اعالم میشد سعی کرد هژمونی خود
را بر جهان استوار سازد که به تفصیل به این موارد پرداخته میشود.
 .16آندره فونتن ،ص  238ـ .237
 .17به نوش��ته آمبروز ایاالت متحده آمریکا بین س��الهای  1914تا  1917از کش��وری با  37میلیون دالر بدهکاری خارجی ،به
کشوری تبدیل شد که به عمده کشورهای اروپایی اعتبار داده بود .در همین سالها متفقین بیش از  10میلیارد دالر به ایاالت متحده
مقروض بودند که این بدهکاری در پایان این دهه به  21میلیارد دالر بالغ شد .استفن آمبروز ،روند سلطهگری ،تاریخ سیاست خارجی
آمریکا ( 1983ـ  ،)1938ترجمه احمد تابنده (تهران :انتشارات چاپخش ،)1362 ،ص.12
18. Warren F. Kimball, The Juggler: Franklin Roosevelt as Wartime Statesman (Princeton : Princeton
University Press, 1994), p. 123.
19. Franklin D. Roosevelt
20. Good Neighbor Policy
.سیاست برادر بزرگ برای نخستین بار برای کنترل کشورهای نیمکره غربی اعالم و اجرا شده بود 21. Big Brother policy
22. Thomas Woodrow Wilson
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الف) دکترین ترومن ( ۱۹۵۳ـ )۱۹۴۵
ه��ری ترومن 23مع��اون روزولت بود که پس از مرگ وی ،در حدود یک م��اه مانده به پایان جنگ،
بهجای وی نشس��ت .دکترین ترومن در  12مارس  21( 1947اس��فند  )1325اعالم شد و بر اساس
س��د نفوذ 24بنیان ش��ده بود که س��مت و سوی آن بر مهار کمونیس��م و بهویژه شوروی ابتنا داشت.
در این س��خنرانی ترومن از کنگره درخواس��ت کرد تا در مقابل احتمال نفوذ کمونیس��م به ترکیه و
یون��ان ،این کش��ور کمکهای مالی و تدارکاتی و نظامی به آنه��ا اعطا نموده و در مقابل خطرات از
25
آنها حمایت کند.
در واقع آمریکا در زمان ریاست جمهوری هری ترومن با دستیابی به بمب اتمی ،رشد اقتصادی
باال ،نظامی شدن و ذات حذف رقیب در مبارزه دو قطب مخالف خواه ناخواه از سیاست درون قارهای
بیرون آمد؛ و س��عی کرد با اس��تفاده از این ابزارها مس��ائل خارجی خود را حل کند و به این ترتیب
پیوند س�لاح و سیاس��ت در آن کشور پیریزی شد که البته این سیاس��ت نتوانست موفقیت چندانی
بدست آورد؛ بدلیل اینکه در همین زمان دولت یونان به دامان کمونیست سوق یافت و همزمان در
ایران نیز عدم خروج نیروهای ش��وروی از آذربایجان نخس��تین جرقههای جنگ سرد را نمایان کرد.
به این ترتیب دکترین ترومن بر اس��اس تقابل میان دو ایدئولوژی متخاصم امپریالیس��م و کمونیسم
شکل گرفت:
هر زمان و هر جا که یک دولت ضد کمونیست از طرق مختلف مانند شوراندن یاغیان بومی ،دخالت و
یا حتی فشار دیپلماتیک مورد تهدید قرار گیرد ،آمریکا با کمکهای اقتصادی ،سیاسی و مهمتر از همه

نظامی از آن دولت حمایت خواهد کرد .ترومن معتقد بود که کمونیس��م در ش��رایط فقر رش��د میکند و
روش مقابله با آن اعضای کمکهای اقتصادی است.

26

وی در سخنرانی اعالم دکترین خود نیز گفت« :معتقدم که به دلیل اهمیت مسایل مالی در ثبات
27
اقتصادی و روندهای سیاسی ،کمک ما بایستی مبتنی بر مساعدتهای اقتصادی و مالی باشد».
ایران در دکترین ترومن :با تسلیم شدن آلمان در  17اردیبهشت  ،1324دولت ایران نیز بر اساس
23. Harry S. Truman
24. Containment
25. FRUS. Recommendation for assistance to Greece and Turkey, address the president of the United
States delivered before a joint session of the senate and the House of Representatives, recommending
assistance to Greece and Turkey, March 12, 1947. P.

 .26آمیروز ،همان (چاپ  ،)1356ص.139

27. FRUS. Recommendation for assistance to Greece and Turkey, address the president of the United
States, Ibid, March 12, 1947.P.
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ن س��ه گانه 28،خواهان تخلیه ایران از قوای متفقین ش��د و در نشس��تی که وزیرمختار ایران در
پیما 
آمریکا با مینور ،29معاون دبیر شرقی وزارت خارجه آن کشور ،در  27خرداد داشت در این باره از وی
پرسش نمود و افزود که «وضعیت وخیم ایران ناشی از حضور نیروهای خارجی در آن کشور است و
این وضعیت تا زمانی که آنان خاک ایران را تخلیه نکنند به قوت خود باقی خواهد بود ».در ادامه نیز
وزیرمختار ایران درخواس��ت کرد «وزارت خارجه آمریکا هر آنچه را که در زمینه تخلیه ایران از این
نیروها الزم است بعمل آورد 30».در  11شهریور با تسلیم شدن ژاپن و پایان یافتن جنگ ،طبق توافق
پیشین (پیمان سه گانه) بریتانیا و آمریکا نیروهای خود را از ایران خارج کردند؛ اما شوروی از تخلیه
ایران خودداری کرد و بهرغم تأکید پیمان سه بر خروج نیروهای متفقین پس از پایان جنگ ،اعطای
انحصاری امتیاز نفت ش��مال را درخواس��ت کرد 31.دو هفته بعد ،پس از پایان جنگ نیز س��فیر ایران
در مس��کو نسبت به عدم تخلیه نیروهای شوروی از ایران اعتراض نمود که دولت کرملین در پاسخ
کوتاهی به وی مجدداً خواس��تار اعطای امتیاز نفت شمال ش��ده بود 32.به همین خاطر سفیر آمریکا
در گزارش خود نوشت که «تسلط شوروی بر حکومت ایران نتایجی وخیم را بهدنبال خواهد داشت
که از جمله آن پایان دادن به هرگونه امیدی جهت کسب امتیاز نفتی توسط آمریکا در ایران خواهد
بود»؛ و در ادامه «مهمترین خطر ش��وروی را توس��عه نفوذ آن کشور به سوی سواحل خلیجفارس و
ش��کلگیری تهدیدی بالقوه نس��بت به مناطق امن و سرشار از نفت آن کشور در عربستان سعودی،
بحرین ،و کوبت عنوان کرد 33».اما زمانی که ش��وروی با حمایت از فرقه دموکرات آذربایجان سعی
در رس��یدن به منافع خود نمود و با حمایت ش��وروی حکومت مل��ی آذربایجان در  21آذرماه 1324
به رهبری پیش��هوری اعالم موجودیت کرد ،اول فروردین 1325تروم��ن ،رئیسجمهور آمریکا پیام
محرمانهای برای اس��تالین نخس��توزیر ش��وروی فرس��تاد .در این پیام که به مفهوم سیاسی جنبه
 .28این پیمان که میان ایران و شوروی و انگلستان به امضا شد و در 6بهمن  1320به تصویب مجلس شورای ملی رسید در بند
پنجم آن چنین آمده «پس از آن که کلیه مخاصمه مابین دول متحده با دولت آلمان و شرکای او به موجب یک یا چند قرارداد متارکه
جنگ متوقف ش��د و دول متحده در مدتی که زیاده از ش��ش ماه نباشد قوای خود را از خاک ایران بیرون خواهند برد» روزنامه رسمی،
شماره  ،3906دوره  13 :شماره چاپ  ،1 :ج ( 1سال  ،)1320ص .109
29. Harold B. Minor
30. F.R.U.S 800.24591/6-1845 Memorandum of Conversation, by the Acting Chief of the Division of
Middle Eastern Affairs [WASHINGTON:] June 18, 1945
31. William Engdahl, A Century of War: Anglo-American Oil Politics and the New World Order, Progressive
Press, 2007,p. 92-3
32. F.R.U.S761.91/9-1845:Telegram the Ambassador in, Iran (Murray) to the Secretary of State,
September 18, 1945.
33. F.R.U.S 891.00/9-2545: Telegram, The Ambassador in Iran (Murray) to the Secretary of State,
TEHRAN, September 25, 1945
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اولتیماتوم داشت ،رئیسجمهوری آمریکا به نخستوزیر شوروی اخطار کرده بود «چنانچه نیروهای
ش��وروی ظرف یک هفته ش��روع به تخلیه خاک ایران نکنند و عملیات خروج ارتش س��رخ از ایران
بیش از شش هفته به طول انجامد ،ناوگان آمریکا وارد خلیجفارس میشود و نیروهای آمریکائی بار
دیگر در خاک ایران پیاده خواهند شد34».به این ترتیب شوروی نیروهای خود را از ایران تخلیه نمود
ولی قراردادی برای دریافت امتیاز نفت کسب نمود که البته بعدها در مجلس شورای ملی رد شد.
راهبرد آمریکا ،توجه به این نکته ش��ایان توجه اس��ت که آمریکا از ایران
از نظر اهمیت ایران در ُ
بهعنوان سپری در برابر پیشروی احتمالی شوروی به سمت منافع آن کشور در خاورمیانه بهرهبرداری
میکرد .نقش��ی که پیش از آن در عهد قاجار ایران در قبال هند بازی ایفا میکرد و بهعنوان حائل
بین روسیه و هند نگریسته میشد ،اکنون بایستی بین شوروی و منافع آمریکا در خاورمیانه بر گردن
میگرف��ت .البته این نقش ایران کوتاهمدت بود ،چرا ک��ه مدتی بعد خود ایران در مدار منافع حیاتی
آمریکا قرار گرفت که بایستی از نفوذ هر قدرت دیگری حفظ میشد .به همین خاطر در گزارشی که
کمیته هماهنگکننده دریاداری آمریکا در  20مهر  1325تهیه کرد تأکید نمود که :عالوه بر احتمال
جنگ با شوروی ،بایستی این نکته نیز مدنظر قرار گیرد که منافع ایاالتمتحده آمریکا و تواناییهای
نظامی ما در خاورمیانه در صورت از دست دادن نفت خاورمیانه ،در حمله احتمالی شوروی به ایران
به ش��دت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت؛ بنابراین ایران از نظر منابع نفت ،از جمله مناطق حیاتی و
استراتژیک در منظومه منافع ایاالتمتحده محسوب میشود؛ و از نظرگاه دفاعی نیز میتواند فرصت
35
تأخیری الزم را در جهت دفاع از منابع نفتی عربستان سعودی در اختیار ما قرار دهد.
این سیاس��ت آمریکا در  14مهر  1326با امضای قرارداد نظامی ،بین آلن س��فیر آمریکا در ایران
و محمود جم وزیر جنگ ایران و تمدید مهلت حضور هیئت نظامی آمریکا 36در ایران تکمیل ش��د.
بهاینترتیب آمریکا از نظر سیاسی ،اقتصادی و نظامی حضور خود در ایران را پیریزی نمود و مهمتر
اینکه سعی کرد بیشتر خود را با دربار در ارتباط و همراه نگه دارد تا با افراد و احزاب.
از سوی دیگر ترومن در  20ژانویه ( 1949برابر با30دیماه  )1327سیاست دیگری برای کمک به
 .34غالمرضا نجاتی ،جنبش ملی ش��دن صنعت نفت ایران و کودتای  28مرداد ( 1332تهران :ش��رکت س��هامی انتشار،)1378 ،
ص  .57الزم به یادآوری اس��ت که اگر چه نامه تأکید آمریکا بر خروج ش��وروی از ایران در مکاتبات سیاس��ی آمریکا موجود است ولی
نگارنده علیرغم جس��تجوی فراوان در میان اس��ناد آمریکا به س��ند مورد اشاره سرهنگ نجاتی ،که ایش��ان نیز به کتاب دیگری ارجاع
دادهاند و نه خود سند ،دست پیدا نکرد.
35. F.R.U.S 711.91/10-1246, Memorandum by the State-War-Navy Coordinating Committee to Major
General John H. Hilldring, WASHINGTON, 12 October 1946.
36. F.R.U.S Department of State, Treaties and Other International Acts Series, 1666.
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کشورهای غیرکمونیستی اعالم کرد که به «اصل چهار ترومن» شهرت یافت که مبتنی بر اعطای
کمکهای فنی و مالی به برخی کشورهای جهان سوم ،حمایت از جامعه ملل و تجدید حیات اروپا،
و اجرای برنامه رشد علمی و صنعتی بود 37.در استراتژی جدید نیز جایگاه ایران به روشنی دیده شد
و ایران بعدها جزو نخس��تین کشورهایی شد ،که بدلیل هممرزی با شوروی در سامانه منافع آمریکا
جایگاه بزرگی بدس��ت آورد و «اصل چهار ترومن» 38در آن اجرایی شد .تأکید آمریکا برای پرداخت
کمکهای اقتصادی با تصویب قانون توس��عه بینالمللی در کنگره آمریکا ،که به دولت آن کش��ور
اجازه میداد در چهار چوب اصل چهار ترومن کمکهای فنی و کارشناس��ی به کشورهای موردنظر
را ارس��ال کند ،ش��کل جدیدی به خود گرفت .پس از تصویب این قانون« ،ایران اولین کشوری بود
که از محل آن کمکها بهرهمند میشد 39«.در این ضمن ،پس از اعالم دکترین ترومن ،ادارهای در
وزارت خارجه آمریکا شکل گرفت که دفتر امور یونان ،ترکیه و ایران نامیده شد.
ب) دکترین آیزنهاور ( 1961ـ )1953
با روی کار آمدن رئیس جمهور آیزنهاور 40از حزب جمهوریخواه ،سیاس��ت جهانی آمریکا بار دیگر
مس��یر جدیدی را در مقابل خود دید .در گستره بینالمللی با توجه به تعمیم احساسات ضد غربی در
میان دولتهای عربی ،و همچنین بحران کانال سوئز و حمله فرانسه ،انگلستان ،و اسرائیل به مصر
در پی ملی اعالم کردن کانال و مهمتر از آن گس��ترش نفوذ ش��وروی در س��وریه و مصر ،سبب شد
تا آیزنهاور دکترین خود را در آغاز س��ال  1957اعالم نماید در واقع با توجه به وقوع بحران س��وئز
که در نهایت با پیروزی سیاس��ی جمال عبدالناصر و ملی کردن کانال س��وئز خاتمه یافت« ،آیزنهاور
به خوبی دریافت که با شکس��ت ابهت انگلس��تان و فرانسه در پی این بحران ،خال قدرتی در منطقه
خاورمیانه شکل گرفته است که ممکن است مجالی برای اقدام شوروی به منظور نفوذ در این منطقه
استراتژیک مهیا سازد 41».آمریکا از این امر نگران بود که ممکن است تلفیق ناسیونالیسم عربی که
جمال عبدالناصر مروج آن بود با کمونیسم شوروی خاورمیانه را از دسترس آمریکا خارج نماید و به
37. Committee on Foreign Affairs, Point Four Background and Program (International Technical
Cooperation Act of 1949), UNITED states Government printing Office, Washington 1949, p 21.
38. Point Four Program

 .39ویدا همراز .بررسی اهداف و عملکرد اصل چهار ترومن در ایران (تهران :وزارت امور خارجه ،اسناد و تاریخ دیپلماسی،)1381 ،
ص .58
40. Dwight David Eisenhower
41. D. Eisenhower, Waging Peace 1965-1961 (Garden City, New York: Doubleday, 1965), p. 178.
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این ترتیب نفت خاورمیانه که موتور محرکه بازسازی اروپا بود از دسترس جهان آزاد خارج شود؛ لذا
آیزنهاور با توجه به این رویدادها دکترین خود را معطوف به خاورمیانه و با درخواس��ت از جان فاستر
دالس 42،کارشناس مسائل روابط خارجی حزب جمهوریخواه ،اعالم داشت.
دکتری��ن وی که در ماه مارس  1957در کنگره ایاالت متحده آمریکا به تصویب رس��ید بر این
اس��اس ابتنا داشت که «آمریکا حفظ اس��تقالل و تمامیت ارضی کشورهای خاورمیانه و خلیجفارس
را برای امنیت خود امری حیاتی قلمداد میکند و حاضر اس��ت برای حفاظت از کشورهایی که مورد
حمله کمونیس��م بینالمللی قرار میگیرند ،از نیروهای نظامی خود اس��تفاده کند 43».فاستر دالس که
بعد به س��مت وزارت خارجه آیزنهاور دس��ت یافت در انتقاد از دکترین ترومن طی مقالهای در مجله
الیف  Lifeبا عنوان دیپلماسی تهور ،نوشت:
سال  ،1945زمان پایان جنگ دوم جهانی ،تاکنون شوروی کنترل خود را بر  12کشور در آسیا و اروپای
مرکزی با جمعیتی در حدود  600میلیون گسترده است و روحیه آنان عامل اصلی این پیروزی به شمار

میرود...سیاس��ت منفی امروزه ما به هیچ وجه قادر به خاتمه دادن به سیاست تهاجمی شوروی نخواهد

بود ...سیاس��ت در جا زدن ما در بهترین حالت فقط ما را در همین جایی که هس��تیم حفظ خواهد کرد تا
در نهایت توان و امکانات ما تحلیل برود

44

به گفتۀ دالس ،سیاس��ت «درجا زدن» 45به س��بب تعهدات مالی که بر گردۀ آمریکا گذاشته بود
موجبات نارضایتی داخلی در آمریکا ش��ده اس��ت .لذا او در این مقاله چنین تجویز میکرد که هدف
آمریکا نباید همزیس��تی مسالمتآمیز با کمونیسم باشد ،بلکه باید آن را از بین ببرد ،او هرگونه رفتار
مداخله گرایانه آمریکا را مش��روع میدانس��ت ،و میگفت تنها یک راهحل و یک راه برای مقابله با
شوروی وجود دارد و آن اینکه :دنیای آزاد با تحکیم اراده خود و سازماندهی ابزارهایش بایستی پاسخ
انتقامی س��ریعی در قبال اقدامات تهاجمی ارتش س��رخ از خود نش��ان دهد .طوری که در هر جایی
46
شوروی اقدامی در جهت صدمه زدن انجام داد ما باید بتوانیم به اختیار به آنجا برسیم.
لذا در خصوص خاورمیانه «دکترین آیزنهاور» به دنبال این سیاست و با توجه به اینکه شوروی
42. John Foster Dulles
43. Public Paper of the president, Dwight D. Eisenhower, Washington, DC: Government Printing Office,
1957, vol. V. p. 13. and Dwight D. Eisenhower: “Special Message to the Congress on the Situation in the
Middle East.” January 5, 1957. Online by Gerhard Peters and John T. Woolley, the American Presidency
] Project. http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid= 11007. [accessed 28, April 2014.15:03
44. John Foster Dulles, A policy of Boldness, LIFE Magazine, May 19, 1952 Vol. 32, No. 20. P 146.
45. Treadmill policy
46. Ibid, p. 147-9
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نیز در این زمان به بمب اتم دس��ت یافته بود ،مداخالت بیشتر ش��د که یکی از ش��اخصترین آنها
مداخله در ایران و اجرای کودتای  28مرداد  1332است .جنگ ویتنام ،کمک به شورشیان گواتماال
در همین س��ال و نیز برخی مداخالت در اردن ،لبنان و کودتا در دومینیکن از دیگر اقدامات آمریکا
47
در راستای دکترین آیزنهاور به شمار میرود.
سیاس�ت آیزنهاور در ایران :در زمانی که جان فاس��تر دالس در بحبوحه جنگ س��رد با سیاس��ت
مواجهه مستقیم با کمونیسم سکان سیاست خارجی دولت آیزنهاور را بهدست گرفت ،برادر وی آلن
دالس نیز با همین نگرش افراطی به عنوان رئیس س��ازمان اطالعات مرکزی آمریکا ،سیا ،منصوب
ش��د .به نوش��ته کینزر در حالی که در « 4جوالی  1821جان کوینس��ی ،48شش��مین رئیس جمهور
آمریکا ،در س��خنرانی مش��هور خود در روز اس��تقالل در برابر مجلس نمایندگان اعالم کرد "ایاالت
متحده در جستجوی هیوالها و نابودی آنان از مرزهای خود فراتر نخواهد رفت؛" اما برادران دالس
ش��ش هیوالی 49خیالی در آسیا ،آفریقا و آمریکای التین برای خود ترسیم نموده و برای نابودیشان
پا از مرزهای خود بیرون نهادند 50».این در هنگامهای بود که همانگونه که پیش��تر گفته ش��د فاستر
دالس معتقد بود با رفتن  12کشور در حوزه نفوذ کمونیسم شوروی ،دیگر نباید قربانی جدیدی داده
شود.
در ایران زمانی که آیزنهاور روی کار آمد مس��ئلۀ ملی ش��دن صنعت نفت ادامه داشت و مصدق
بارها به آیزنهاور نامه نوش��ت تا بتواند آمریکا را با خود همراه نماید .مقاومت مصدق بر خواستههای
خود در قبال ملی ش��دن صنعت نفت و تأکید بر بیرون رفتن ش��رکت نفت انگلیس و ایران هرگونه
مسالحهای را ناممکن ساخت؛ از سوی دیگر قدرتگیری حزب توده در ایران و راهپیماییهای آنان
بهانه مناسبی در اختیار برادران دالس قرار میداد تا با کوبیدن بر طبل نفوذ کمونیسم در ایران طرح
خود را به پیش ببرند .از سوی دیگر «دولت بریتانیا نیز با در پیش گرفتن سیاست وقتکشی و تعلل،
در پی تضعیف دولت ایران بود 51».مصدق در آخرین نامهای که به رئیس جمهور آمریکا نوشت از او
 .47ناصرالدین نشاشيبي .در خاورميانه چه گذشت؟ مترجم :سيد محمدرضا روحانی (تهران :نشر توس ،)1367 ،ص .351
48. John Quincy Adams

 .49ش��ش هیوال  ،six monsterاش��اره به محمد مصدق در ایران ،جاکوبو آربنز در گواتماال ،هوش��ی مین در ویتنام ،سوکارنو در
اندونزی ،پاتریس لومومبا در کنگو و فیدل کاس��ترو در کوبا دارد که از نطر برادران دالس در راس��تای کمونیسم جهانی ارزیابی میشدند
و بایستی از کار برکنار میشدند.

50. Stephen Kinzer, The Brothers: John Foster Dulles, Allen Dulles, and Their Secret World War (Henry
Holt and Company, 2013), p. 117.
51. Engdahl, p.94
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خواست تا با خرید نفت ایران این کشور را یاری دهد تا به مشکالت مالی خود غلبه کند که آیزنهاور
در پاسخ به نامه دکتر مصدق آب پاکی را بر دستان وی ریخت و نوشت که «بسیاری از مردم آمریکا
با وجود اختالف نفتی ایران با انگلس��تان و عدم حل آن ،نس��بت به خرید نفت ایران توس��ط آمریکا
مخالفت ش��دید نش��ان خواهند داد 52 ».به این ترتیب آمریکا نیز با فاصله گرفتن از مصدق خود را
برای کودتا علیه وی با انگلس��تان همراه نمود و حدود دو هفته پس از روی کار آمدن آیزنهاور بود
که طرح کودتای 28مرداد ریخته شد و در همین دوره اجرا گردید .به محض بازگشت شاه به ایران
نیز تحریمهای نفتی علیه ایران لغو ش��د تا مش��خص ش��ود وضیعت ایران بعد از جنگ چگونه رقم
خواهد خورد .به این ترتیب منافع نفتی آمریکا در خاورمیانه مصون از نفوذ دیگر قدرتها باقی ماند
و از س��وی دیگر با شکلگیری کنسرس��یوم نفت ،خود صاحب منافع مستقیم در ایران نیز شد .البته
کودتای عراق و نزدیکی این کش��ور به شوروی ،وابستگی ش��اه به آمریکا را بیشتر کرد و بر تعداد
مستش��اران و ماموران س��ازمان س��یا در ایران افزود 53.دیگر اینکه منابع نفت ایران اهمیت زیادی
در بازس��ازی اقتصاد اروپای غربی داشت و آمریکا میخواست ایران با عرضه نفت خود به بازارهای
اروپای غربی نقش خود را به عنوان یکی از کش��ورهای حامی جهان آزاد ایفا کند .در نهایت اما باز
هم نمیتوان سیاس��ت آمریکا در این دوره را نیز یک سیاس��ت نوین بر پایه تحول عنوان کرد بلکه
بیشتر رویکردی بود که بر پایه تغییر تاکتیک اس��توار بود و سیاست حفظ ایران در مدار کشورهای
آزاد همچنان تداوم یافت.
ج) دکترین کندی ( 1963ـ )1960
جان.اف .کندی از حزب دموکرات آمریکا در اول س��ال  1961حدود اواخر س��ال  1339به س��مت
ریاست جمهوری آمریکا دست یافت .دکترین کندی در سخنرانی او در  8می 18( 1961اردیبهشت
 )1340نهفته 54و بر دو جنبه متفاوت متمرکز بود :از یکه س��و بر تحدید رش��د کمونیسم و در بعدی
متفاوت بر بهبود ش��رایط حیات بشری تأکید داشت 55و در منظومه رقابت با دنیای کمونیسم تجویز
نسخه «اصالحات از باال» برای مقابله با وقوع انقالب کمونیستی بود؛ که تا حیات خلوت آمریکا نیز
پیش��روی نموده و وقوع انقالب کوبا زنگ خطر را به صدا درآورده بود .سیاست او بر محدود نمودن
52. Department of State Bulletin, July 20, 1953, , F.R.U.S, Telegram, 70; 888.255317-1053.

 .53علیرضا ازغندی ،روابط خارجی ایران :دولت دست نشانده (تهران :انتشارات قومس ،)1376 ،ص  367ـ .366

54. The Department of state Bulletin, Vol. XLV, No 1136, 3 May 1961.
55. Dario Lisiero, American Doctrine, New York, Dario Lisiero, 2008, p 23.
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رش��د کمونیس��م ،جلوگیری از ورود آن در نیمکره غربی و آمریکای التین ابتنا داشت .کندی سعی
کرد بجای کمکهای نظامی ،کمکهای اقتصادی را جایگزین آن نماید که طرح «مرزهای نو» نام
گرفت 56در واقع سیاست کندی تلفیقی از سیاستهای آیزنهاور و مونرو به شمار میرود.
ایران در دکترین کندی :در ایران نیز سیاس��ت اصالحات از باال تجویز ش��د ولی ش��اه که در این
زمان توانس��ته تا حدودی قدرت خود را مس��تحکم نماید با اکراه تن ب��ه اجرای چنین برنامهای داد
چ��را که معتقد بود میتوان با نیروی نظامی بر ناآرامیهای داخلی فائق آمد .این در حالی بود که بر
اس��اس ارزیابی که س��ازمان سیا از اوضاع ایران انجام داده بود عدم اجرای برنامه اصالحی در ایران
57
میتوانس��ت موجودیت رژیم ایران را به خطر بیاندازد و ظرف یکی دو س��ال به س��قوط بکش��اند.
بنابراین بر اساس اهمیتی که ایران در منظومه منافع آمریکا داشت در این دوره خواست و اراده شاه
چندان محلی از اعراب نداش��ت و باید اصالحات مورد نظر اجرا میش��د .به همین دلیل علی امینی
که ش��اه هیچوقت موافق با روی کارآمدن او نبود به س��مت نخس��ت وزیر منصوب شد ،وی از نظر
دولتمردان آمریکا فردی مناسب برای اعمال برنامههای اصالحی تشخیص داده شده بود 58.اما عدم
سازش شاه با امینی و اطمینانی که در سفر شاه به آمریکا در اجرای سیاستهای اصالحی داده شد
س��بب ش��د تا شاه ضمن کنار گزاردن امینی دس��ت به اصالحاتی به نام انقالب سفید بزند که اصل
اساسی آن اصالحات ارضی بود.
یکی از مهمترین گزارشهایی که در دوره کندی برای بررس��ی وضعیت ایران تهیه ش��ده بود
گزارش��ی ب��ود که در همان اوای��ل روی کارآمدن وی به تاریخ 22بهم��ن  11( 1339فوریه )1961
تدارک دیده ش��د و در این گزارش آمده بود« :اگر چه اکنون انتخابات در ایران به نظر به خوبی به
پیش میرود و اتحادی بین مخالفان شاه وجود ندارد ولی در صورت تداوم سیاستهای کنونی شاه
امکان اتحاد این عناصر مخالف را نباید نادیده انگاشت .رهبران سیاسی و عناصر مخالف نظامی در
آینده طوالنی مدت ممکن است برای سرنگونی رژیم با هم متحد شوند 59».در ادامه این گزارش نیز
56. Jim F. Heath. John F. Kennedy and the Business Community (Chicago: University of Chicago press,
1969), p. 106.

ت نشانده در ایران ،ترجمه فريدون فاطمي (تهران:
ی دس 
 ، .57مارك .ج .گازیوروسکی ،سياست خارجي امريكا و شاه :بنای دولت 
نشر مرکز ،)1371 ،ص.170
58. Telegram from the Department of State to the Embassy in Iran, Washington, June 3, 1961, 6:42
p.m. Department of State, Central Files, 788.00/6–361. Secret.
59. Memorandum from the Vice Chairman of the Policy Planning Council (Morgan) to the President’s
Special Assistant for National Security Affairs (Bundy). Washington, March 27, 1961. Kennedy Library,
National Security Files, Country Series, Iran, 3/21/61–3/31/61. Secret.
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نویسنده به دسته بندی مخالفان عمده شاه دست زده و در رأس آنان گروه مصدقیها را قرار داده و
از آنان به عنوان پویاترین و قدرتمندترین گروه مخالفان نام برد که رژیم پهلوی را ناکارآمد و فاسد
میدانست .نویسنده گزارش در نهایت به ارائه راههای پیشروی دولت کندی در قبال ایران پرداخته
و میگوید اگر ما از مصدقیها حمایت کنیم ،آرمان آنان در کنار انجام اصالحات ،کاهش قدرت شاه
و در نهایت کاس��تن از قدرت ارتش اس��ت که این سیاست ممکن است شاه را به این نتیجه برساند
که آمریکا علیه او وارد عمل ش��ده اس��ت .راه حل دیگر سیاست کلی اقدام برای افزایش حمایت از
ش��اه اس��ت که این سیاست نیز برای اینکه مورد قبول شاه واقع شود نیازمند هزینههای سنگین در
امور نظامی ایران و اعطای کمکهای مالی به آن کش��ور اس��ت .راهحل دیگر میتواند اتحاد آمریکا
ب��ا بریتانیای کبیر به منظور حمایت از کودتای گروههای محافظهکار نظامی ،که ارتباطاتی به گروه
محافظه کاران دکتر امینی دارند ،باش��د تا قدرت را آنان به دس��ت گیرند .رژیم تشکیل شده بر این
اس��اس بدون داش��تن رهبری کاریزماتیک و عملگرا ،تمامی مش��کالتی کنونی شاه را یدک خواهد
کشید و مسئلهای را حل نخواهد کرد .افراطیترین و صریحترین پیشنهاد نیز حمایت مشترک آمریکا
و انگلس��تان از کودتای طرفداران مصدق به همراه افس��ران ارشد اس��ت .اگر چه رژیمی که از این
طریق قدرت را به دس��ت میگیرد به ش��دت ضدآمریکایی نخواهد بود و حتی از حمایت شهروندان
ایران نیز بهره مند خواهد ش��د ولی در نهایت نتایج ناخوشایند ذیل در صورت بقای این رژیم بوقوع
خواهد پیوست:
 .1از هم پاشیدن پیمان سنتو.
 .2اخراج هیئتهای نظامی ایاالت متحده از ایران.
 .3توقف برنامه تثبیت وضع اقتصادی ایران که هم اکنون در حال اجراست.
 .4انجام اقدامات غیرقابل پیشبینی از س��وی دولت ایران برای دریافت پول بیشتر از کنسرسیوم
نفت.
 .5لطمه شدید اعتبار جهانی آمریکا.
 .6مساعد شدن زمینه جهت نفوذ کمونیستها در حکومت تشکیل شده.
 .7از دست دادن رای دوستانه ایران در سازمان ملل.
60
 .8پذیرش کمکهای اقتصادی و احتماال نظامی شوری از سوی چنین دولتی.
در نتیجهگیری نهایی اتخاذ سیاس��ت حمایت از گروه مصدقی آمده اس��ت که هزینههای کوتاه
60. Ibid.
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مدت این سیاست بایستی با هزینه بلند مدت آن که کسب محبوبیت بیشتر برای رژیم ایران است
باید توامان دیده ش��ود .اما به نظ ر نمیرس��د که هزینه حاصل از این سیاست سودی برای ما داشته
باش��د؛ اما اتخاذ سیاست درس��ت در قبال ایران و انتخاب یکی از گزینههای بیان شده بایستی با در
نظر گرفتن نیازهای امنیت ملی آمریکا در سطح جهانی توام باشد.
راهکار چهارده مادهای دولت کندی :سیاس��تی که در قبال ایران اتخاد ش��د تداوم همان سیاست
حمایت از شاه بود و البته آنان سعی کردند همزمان از طریق سفیر خود در ایران به شاه این مضمون
را منتقل نمایند که ش��اه باید همه تالش خود را برای فائق آمدن بر مس��ائل سیاس��ی داخل کشور
خود صرف کند و نه در امور خارجی و نظامی .همچنین آنان در کنار این سیاس��ت به رویه زیرنظر
گرفتن روابط شاه با اتحاد شوروی ادامه داده و سعی کردند ضمن گوشزد نمودن نقشههای شوروی،
تبلیغات ش��وروی را خنثی نموده و ش��اه را از نیات آن کشور آگاه نمایند .برای اینکه شاه را متقاعد
به همکاری نمایند دولت آمریکا پیش��نهاد اعطای وامهای اقتصادی و کمک نظامی ،البته در سطح
کمتر ،نیز اقدام نمود.
گزارش دوم نیز در  29اسفند  1339تهیه شده بود و همراه گزارش اول به صورت توامان برای
کندی ارس��ال ش��د با تمرکز بر مسئله مشخصههای سیاسی طبقه متوسط ایران تنظیم شده بود .در
ای��ن گزارش بر این اصل تأکید ش��ده بود که در تعریف طبقه متوس��ط ای��ران باید عمدتا بر عناصر
اجتماعی و تاریخی تأکید نمود و نه اقتصادی .در ادامه این گزارش نیز همانند گزارش نخس��ت بعد
از بررس��ی عناصری که امکان جایگزینی با ش��اه را داشته باشند و پس از بررسی ساختار اجتماعی و
سیاس��ی و اقتصادی ایران تأکید ش��ده بود که «هیچ رهبر بالقوهای که از نظر شخصیتی ،توانایی و
هوش و ذکاوت به پای شاه برسد وجود ندارد ».با چنین نتیجهگیری کامال مشخص بود که برکناری
شاه به هیچ وجه در سیاست کندی نمیتواند وجود داشته باشد؛ اما برای اینکه وجهه و موضع ایران
را متناسب با آنچه آمریکا در پی آن بود شکل دهند در گزارش توصیههایی و راهکارهایی ارائه شده
بود که در مورد نفت ایران نیز مدخلیت پیدا میکرد و به وضوح گفته ش��ده بود که اگر ش��اه دس��ت
به اقداماتی از قبیل موارد ذیل بزند میتواند آرمانهای طبقه متوس��ط را بدست گرفته و خود شکل
دهد:
 .1ش��اه بایس��تی نارضایتی موجود در جامعه را بجای اینکه متوجه خود نماید به سمت وزرا سوق
دهد.
 .2خانواده خود ،یا بیشتر آنان ،را از ایران بیرون کرده به اروپا بفرستد.
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 .3مسافرتهای خارج از کشور را موقوف و بازدیدهای داخلی را کمتر نماید.
 .4با کاهش تدریجی نیروهای نظامی به گروههای کوچکتر پیاده و توپخانه ،آنان را در جهت تأمین
امنیت داخلی و عملیاتهای ضد چریکی آماده کند.
 .5اقدام به کاهش تدریجی مش��اوران آمریکایی ،به جز مش��اوران حوزه بهداش��ت ،آموزش و رفاه
اجتماعی نماید.
 .6با شدت و هیجان از فقدان مسئولیت اجتماعی طبقه سنتی حاکم انتقاد نماید.
 .7از ژش��ت آش��کار گرایش به غرب ،با حداقل آس��یب به وجه بینالمللی و ش��خصی خود ،دست
بردارد.
 .8از زندگی پر طمطراق و باشکوه خود دست بردارد.
 .9برنامه تقسیم اراضی مالکان بزرگ را با سروصدای زیاد(تبلیغات وسیع) به پیش ببرد.
 .10گرفتن ژس��ت تهدیدآمیز نس��بت به کنسرسیوم و در خواست امتیاز بیشتر از آن به شیوهای که
نشان دهد کنسرسیوم نسبت به اقتدار و تصمیمات وی اعتناء کافی نشان نمیدهد.
 .11مقامات بلند پایه را بدون اینکه اتهام فساد ثابت شود یا نه قربانی نماید.
 .12انتصاب افرادی سرشناس از گروههای میانهرو طرفدار مصدق بر سمتهایی چون وزارت اقتصاد
و ریاست سازمان برنامه ،که علیرغم ریاست بر آنها امکان تغییر سیاستها را نداشته باشند.
 .13انتش��ار عموم��ی تمامی اقدامات ص��ورت گرفته در بنی��اد پهلوی و انتص��اب ناظرانی از گروه
مصدقیهای میانه رو بر آنها.
61
 .14شاه باید خود را وقف ارتباط دائم با اعضای طبقه متوسط نماید.
اینها موارد پیشنهادی بودند که در دولت کندی برای اینکه شاه بتواند موقعیت خود را از آسیب
طبقه متوس��ط ایرانی آس��وده نماید ارائه شد .اما در این میان شاه علیرغم اینکه برخی از این موارد
را در انقالب س��فید خود به کار گرفت ولی در نهایت تمام س��عی خود را بر تقویت ارتش قرار داد و
ضمن مخالفت با دکتر امینی که از حمایت آمریکا برخوردار بود بودجه ارتش را افزایش داد .منوچهر
فرمانفرمائیان در این مورد مینویسد:
دیدگاههای کندی در مورد کش��ورهای نظیر ایران با آیزنهاور تفاوت اساسی داشت .او احساس میکرد
قدرت نظامی بزرگترین س�لاح در برابر کمونیس��م نیس��ت؛ او در عوض طرفدار اصالحات اقتصادی و
اجتماعی بود و بدون فوت وقت این پیام را برای ش��اه ارس��ال کرد .شاه ش��یفته کندی نبود .او ریچارد
61. Ibid.

جایگاه ایران در دکترین روسای جمهور آمریکا (از جنگ جهانی دوم تا آغاز دهه 151 / )1350

نیکسون و حزب جمهوریخواه را به مراتب ترجیح میداد و این را نشانۀ لطف و مرحمت تلقی نمیکرد

که مردی که دو س��ال از او کوچکتر بود ،از فاصله هش��تهزار کیلومتری به او بگوید که کش��ورش را

چگون��ه اداره کند .توصیۀ کندی جدی بود و هیئتی از مقامات رس��می را برای جا انداختن این نکته به
تهران فرس��تاد .س��خنان آنها در مطبوعات انعکاس یافت و روشنفکران طبقه متوسط را امیدوار کرد که

تغییراتی در ش��رف وقوع اس��ت ...شاه زیر فشار آمریکا و نگران از اینکه همه چیز از کنترل خارج شود،
پس��ر خالهام علی امینی را ...به نخس��ت وزیری برگزید ...دس��ت او را برای مبارزه با فساد و آرام کردن

تودههای مردم باز گذاش��ت ...تیمور بختیار رئیس منفور س��اواک و دستهای از امرای ارتش را ...برکنار
62
کرد ...اما شاه عمیق ًا از امینی نفرت داشت.

نکت��ۀ جالب در گزارشهای دولت آمریکا که ش��اه هیچوقت آن را نادی��ده نگرفت یکی اعالم
انقالب س��فید و تأکید بیش از اندازه بر موفقیت این طرح بود که همیش��ه در سخنرانیهای خود از
پیروزی این طرح سخن میراند و نکتۀ دوم حمله به کنسرسیوم برای کسب مشروعیت بیشتر بود
که تا سالهای آخر حکومت خود از این اصل غافل نشد و حتی گویی در رقابت با دکتر مصدق سال
 1352را س��ال واقعی ملی شدن نفت ایران بر ش��مرد که توانسته بود با تغییر قرارداد کنسرسیوم به
گفته خود آنان را صرف ًا به عنوان خریداران نفت ایران تبدیل نماید.
سفر شاه به آمریکا :در  22فروردین ماه  1341شاه با احساس نگرانی از دکترین کندی در تبدیل
کمکهای نظامی به کمکهای اقتصادی ،که شامل ایران نیز میشد ،و در سفر بسیاری از مقامات
آمریکایی نیز به وی گوش��زد ش��ده بود که بایستی اولویت اصلی خود را ارتقا شاخصهای اجتماعی
و اقتصادی کش��ورش قرار دهد ،شخص ًا به آمریکا سفر کرد که چهارمین سفر وی به آنجا محسوب
میش��د .ش��اه پس از ورود به آمریکا در نخستین اقدام خود در  24فروردین در نشستی با وزیر دفاع
دولت کندی ،رابرت مکنامارا 63درخواس��ت تجهیزات نظامی خود را مطرح کرد تا نش��ان دهد بهرغم
توصیههای دولت کندی وی همچنان توسعه توان نظامی را اولویت اول کشور خود میداند .این در
حالی بود که وزیر دفاع آمریکا به شاه گفت که از نظر دولت وی محدوده ارتش ایران بایستی چیزی
در حدود صدوپنجاه هزار نفر باشد .که به نظر میرسد این مقدار نفرات با تجیهزاتی که دولت آمریکا
64
در اختیار آنان خواهد گذاشت میتوانند با توان بیشتری ماموریتهای خود را به انجام برسانند.
 .62منوچهر فرمانفرمائیان ،خون و نفت .خاطرات یک ش��اهزاده ایرانی ،ترجمه مهدی حقیقت خواه (تهران :ققنوس ،چاپ س��وم
 ،)1377،ص .422
63. Robert S. McNamara
64. Aide-Mémoire Presented by Secretary of State Rusk to the Shah of Iran. Washington, April 13,
1962.Department of State, Conference Files: Lot 65 D 533, CF 2082.
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شاه در مذاکره با کندی نیاز به تسلیحات بیشتر را با وی در میان گذاشت «شاه از او درخواست
ک��رده بود دولت آمریکا توجه ویژهای به موقعیت نظامی ایران داش��ته باش��د و کندی نیز در جواب
گفته اس��ت باال بردن قدرت نظامی ایران باعث نمیش��ود روسیه به ایران حمله نکند .کندی به شاه
گفته بود که اگر روس��یه یک جنگ بزرگ بخواهد انجام دهد مس��تقیما به آمریکا حمله کرده است
و ادامه داد که به همین دلیل ایران به یک ارتش بزرگ نیازی ندارد 65».این در حالی بود که ش��اه
مستقیما به کندی از خطرات آتی که افغانستان میتواند برای ایران داشته باشد گله کرد و افزود که
با توجه به کمکهایی که آمریکا به دیگر کش��ورهای همسایه ایران انجام میدهد ممکن است این
تبعیض وفاداری افس��ران ارتش به وی را تحت تاثیر قرار دهد .شاه بخصوص با مقایسه کمکهای
نظامی که آمریکا به ترکیه و ایران انجام میدهد افزود «آمریکا ترکیه را به عنوان سوگلی خود نگاه
میکند در حالی که ایران را به چش��م زن صیغهای خود مینگرد 66».با این حال و با وجود انتقادات
تند ش��اه به سیاست کندی در ایران کندی همچنان تأکید میکرد که مشکل ایران معطوف به امور
داخلی آن است و بدون نام بردن از دکتر امینی به عنوان نخست وزیر میگفت که با حمایت شاه از
دولت و وزرا ش��اه موفق شده است بر این مشکالت تا حدودی غلبه پیدا کند .شاه حتی در سخنانی
با اشاره با مشکالتی که با عراق دارد و مسئله شطالعرب و کردها را مطرح و نیز نزدیکی افغانستان
به ش��وروی به نکتهای اشاره کرد که گویا به منظور بیان اهمیت قدرتمندی ایران در راستای تأمین
امنیت جریان نفت متمرکز بود .ش��اه گفت «اگر چه روس��ی ه نمیتواند با اضافه تولید خطری برای
67
دنی��ای غرب بوجود بیاورد ولی با تصرف منابع نفتی خاورمیانه میتواند اقتصاد غرب را فلج کند».
این بیان شاه در واقع بیانگر اهمیتی بود که نفت خاورمیانه برای آمریکا داشت و سعی نمود با وصف
نمودن شوروی به عنوان یک تهدید ،خود را فردی نشان دهد که میتواند از منابع نفتی دنیای غرب
محافظت نماید و حتی برای اینکه کندی هزینه محدود نظامی را مانع فروش تجهیزات اعالم نکند
شاه گفت که کشورش دارای منابع نفتی است و امیدوارم است که شرکتهای آمریکایی با افزایش
برداش��ت و فروش نفت ایران بر این درآمدهای بیفزایند و به این طریق بودجه نظامی هزینه مالی
سنگینی بر دوش آمریکا نمیتوانست باشد .آخرین بیان شاه با کندی نیز به وضوح بر اهمیت نفت و
همچنین مسئله نظامی ایران و لزوم تجهیز آن کشور تکیه داشت و گفت که «اگر چه شرکتهای
65. Memorandum of Conversation, Washington, April 12, 1962, 9:30 a.m. Department of State,
Central Files, 611.88/4–1262. Secret.
66. Ibid.
67. Ibid.
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نفتی به ایران تعهد دادند که سالیانه در حدود  10درصد بر استخراج نفت ایران بیفزایند اما مهمترین
مس��ئلهای که به ش��رکتهای نفتی گفته شده این اس��ت که تا زمانی که ایران آزاد و با ثبات باقی
بمان��د جری��ان نفت تداوم خواهد یافت و اگر ایران دچار اضمحالل ش��ود برای آنان نیز چیزی باقی
نخواهد ماند 68».این آخرین جمله ش��اه به کندی در واقع اش��ارهای دو سویه به نفت و امنیت نقطه
ضعف اساس��ی بود که آمریکا نمیتوانس��ت آن را نادیده بگیرد و شاه نیز به خوبی دریافته بود که در
این بازی با چه کارتی باید بازی کند .شاه به کندی گفت که «خود او ذات ًا انسان دیکتاتوری نیست
ولی اگر ایران بخواهد در مسیری که گام بر میدارد موفق شود باید برای مدتی قاطعانه اداره شود و
از سوی دیگر میداند که آمریکا هم انتظار ندارد که ایران هر چیزی را کام ً
ال منطبق با قانون انجام
دهد .کندی نیز ضمن موافقت با حرف شاه افزود هر کشوری فاکتورهای مخصوص به خود را دارد
69
که باید در نظر گرفته شود و میداند که شاه سنگ آسیاب کشور به شمار میرود».
شاه با اطمینان از پذیرش مقام و جایگاه ایران در آمریکا ،به نظر میآمد اعتمادبنفس بیشتری
پیدا کرده و دیپلماتهایی که ش��اه را پیش و پس از سفرش دیده بودند میگفتند تغییری محسوس
در روحیاتش مشهود بود .میگفتند شاه پیش از سفرش افسرده و دلمرده و گاه یکسره ناامید به نظر
میآمد .بعد از س��فرش ،اما ،روحیهاش بهبود پیدا کرده بود 70.لذا س��ه ماه پس از بازگشت از آمریکا
در موقعیتی قرار داش��ت که توانس��ت امینی را از س��مت نخس��ت وزیری برکنار نماید و با توجه به
سیاس��تهای که در پیش داشت برای کسب مقبولیت و مشروعیت عالوه بر بدست گرفتن رهبری
اصالحات ارضی و انقالب سفید ،حمالت خود به کنسرسیوم را تشدید نمود.
گرفتن ژس�ت تهدیدآمیز نسبت به کنسرس�یوم :هنگامی که شاه دریافت میتواند با چراغ سبز
آمریکا علیه کنسرسیوم داد سخن براند و این عمل برای او مشروعیت بخش باشد ،آن هم در زمان
حکومت کندی که ش��اه به ش��دت از وی بیزار بود و به گفته علم «شاهنش��اه به س��ابقه مداخالت
کندیها در امور ما ،خیلی از آنها بدشان میآید» 71دیگر آشکار بود که شاه در زمانهای دیگر که با
تقوی��ت موقعیت ایران و هماهنگیهای صورت گرفته در اوپک از وزنه و قدرت بیشتری برخوردار
ش��ده ب��ود هیچ وقت این عمل را ترک نخواهد کرد .از س��وی دیگر با درگی��ری آمریکا در ماجرای
68. Memorandum of Conversation, Washington, April 12, 1962, 9:30 a.m. Department of State,
Central Files, 611.88/4–1262. Secret
69. Ibid.

 .70عباس میالنی ،نگاهی به شاه (تورنتو :پرشین سیرکل ،)2013 ،ص .357
 .71اسداهلل علم .یادداشتهای علم ج  ،3به کوشش علینقی عالیخانی (تهران :انتشارات کتابسرا ،)1371 ،ص .284
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بحران کوبا بر سر موشکهای اتمی ،جنگ ویتنام و مهمتر از همه با ترور کندی در  2آذرماه 1342
ش��اه تمامی پیش��نهادهای کندی به جز ماده دهم آن را کنار گذاشت .ماده دهم که متوجه حمله به
کنسرس��یوم بود را به دالیل مختلف و مخصوصا به جهت کس��ب درآمد بیشتر ادامه داد .از س��وی
دیگر باید به این نکنه نیز اشاره نمود که در همان اوایل سال  1340نیز سفارت آمریکا در پاسخ 14
پرسش��ی که وزارت خارجه فرستاده و در س��والی نظر سفارت در مورد حد و حدود حمایت آمریکا از
دکتر امینی جویا شده بودند ،سفارت به روشنی جواب داد:
دولت آمریکا نباید به هیچ وجه آش��کارا خود را درگیر حمایت از امینی نماید و باید همانند سایر نخست
وزیران با وی رفتار نماید ...چرا که اگر چه در دوازده ماه گذش��ته به نظر میرس��د موقعیت شاه تضعیف
شده و با اکراه امینی را به نخست وزیری منصوب نموده ،با اینحال وی هنوز در مرکز منظومه قدرت به

سر میبرد و شاه همچنان در رأس رژیمی که امینی در آن زبردست محسوب میشود به حساب میآید.
بنابراین ما نباید خود را همراه نخس��ت وزیری قرار دهیم که باقی بودنش بر صندلی وزارت در هالهای

از ابهام قرار دارد و در مقابل شاه بایستیم.

72

بنابراین ش��اه نی��ز کم کم پی به اهمیت جای��گاه خود برد و در صدد برآم��د این موقعیت برای
رویدادهای آتی تقویت نماید و از همین زمان با استعفا امینی و با انتصاب فرد وفادار به خود ،اسداهلل
علم ،به نخستوزیری نخستین گام را برای تقویت موقعیت خود و به دست گرفتن ّ
سکان اصالحات
موس��وم به انقالب سفید برداشت .شاه برای اینکه حتی استقالل اقتدار خود را به رخ آمریکا بکشد
و نگاهی نیز به شوروی نمود و حتی به شوروی تعهد نمود که ایران پایگاه پرتاب موشک در خاک
خود نخواهد داد و اوج این نزدیکی نیز س��فر لئونید برژنف 73برای دیدار رس��می از ایران در  25آبان
 1342بود که چند روز پس از ورود او به تهران ،کندی نیز ترور شد.
بنابراین میتوان یکی از مهمترین قدمهای ش��اه برای رسیدن به قدرت فائقه در اوپک را ریشه
در سیاستهای پیشنهادی دانست که در دوره کندی اعالم شد؛ ولی این سیاست در آن زمان نه بر
اس��اس واقعیت خارجی که بیشتر به منظور کسب مشروعیت و نزدیک شدن به طبقه متوسط ارائه
شده بود .اما از همین زمان شاه توصیه مربوط به گرفتن ژشت طلبکارانه از کنسرسیوم را در دستور
کار پانزده سال آتی خود قرار داد و به هر بهانه از افزایش تولید تا افزایش مالیات و درآمدهای ایران
و صادرات و پخش به کنسرس��یوم حمله کرد .قباد فخیمی که خود از دس��ت اندرکاران صنعت نفت
72. Telegram From the Embassy in Iran to the Department of State, Tehran, May 10, 1961, 6 p.m.
;Department of State, Central Files, 611.88/5–1061. Secret
73. Leonid Brezhnev
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در این زمان بود در این باره معتقد است:

برنامههای متعدد انتقاد از کنسرسیوم نفت و رسیدگی به امور نفتی و تحقیق درباره راهحلهای مختلف
افزایش تولید ایران که منجر به درآمد بیشتر برای تأمین منابع مالی برنامههای نظای میش��د عالوه

بر این که دلتنگی ش��اه را در نداشتن نقش��ی در جریان ملی شدن نفت جبران میکرد به تدریج شاه را
شدیدا به امور نفتی عالقهمند نمود.

74

گذش��ته از عالقهمندی ش��اه به این بخش ،نفت باعث ش��د تا ش��اه عالوه بر اینکه به شخص
قدرتمندی در جهان تبدیل شود ،بلکه سبب شد تا در بازی قدرتهای بزرگ به وی نیز نقشی واگذار
ش��ود و در همین زمان در  12آبان  1342در مصاحبه با خبرگزاری رویتر در تهران و پس از آنکه
دریافت دولت آمریکا وجود شخص او را به عنوان تنها گزینه حکومت بر ایران دانست و گفت:
وقتی انسان حس کند که تنها شخصی است که میتواند کاری را انجام دهد هر گاه از انجام آن قصور

ورزد بمنزله خیانت است .بدبختانه یا خوشبختانه من تنها کسی هستم که میتوانستم این کار را انجام

دهم ،و آنرا انجام دادم ...اکنون هدف من اینس��ت که کش��ور خود را بصورت یکی از پیش��رفتهترین و
خوشبختترین اجتماعات جهان درآورم.

75

بدینس��ان در دورۀ کندی بهرغم اینکه ش��اه از وی خوش��نود نبود ولی دو نتیجه بسیار مهم را
برای او به ارمغان آورد .نخس��ت همانگونه که پیش��تر گفته ش��د انتقاد از کنسرسیوم که میتوانست
عالوه بر اینکه برای او مش��روعیت بخش باش��د ،اجر مادی نیز در پی داشته باشد که برای تقویت
بنیه نظامی و انجام پروژههای عمرانی و در پیش گرفتن دولت توس��عهگرا س��خت به این درآمدها
نیاز داشت و دوم اینکه وی تنها فردی در ایران است که دولتهای قدرتمند نیز وجود وی را برای
حکومت در ایران به دالیل مختلف بایستی بپذیرند و در صدد کودتا و توطئه بر نیایند به همین دلیل
نیز توانس��ت در 15خرداد  1342با خش��ونت هر چه تمام وارد عمل ش��ود و مخالفان داخلی را برای
مدتهای مدیدی از صحنه خارج نماید.
د) دکترین لیندون جانسون ()1963–1969
بعد از ترور کندی لیندون جانس��ون 76معاون وی ،به عنوان س��ی و شش��مین رئیس جمهور آمریکا
 .74قباد فخیمی ،سی سال نفت ایران (تهران :کتاب مهراندیش ،)1387 ،ص .361
 .75مجموعه تالیفات ،نطق ها ،پیام ها ،مصاحبهها و بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضاش��اه پهلوی آریا مهر شاهنش��اه ایران.
جلد چهارم (تهران :بیجا ،)1347 ،ص .3394
76. Lyndon Baines Johnson
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انتخاب ش��د که ادامه دهندۀ سیاس��ت کندی بود و البته بهخاطر مسافرتهایی که در سمت معاون
ریاست جمهوری آمریکا به ایران کرده بود ،با شاه نیز دوستی و روابط خوبی داشت .او دکترین خود
را همزم��ان با ورود بی��ش از  20هزار نیروی نظامی آمریکا به جمه��وری دومنیکن در اواخر آوریل
 ،1965و ط��ی یک س��خنرانی رادیو و تلویزیونی اعالم نم��ود و گفت «ملت آمریکا نه میتواند و نه
77
میگذارد و نه اجازه خواهد داد که یک حکومت کمونیستی دیگر در نیمکرۀ غربی تشکیل شود».
در پی همین سیاس��ت نیز بهرغم زیر پا گذاشتن بند پانزدهم منشور سازمان کشورهای آمریکایی،78
که هر گونه مداخله کشورها به صورت مستقیم و غیرمستقیم به هر دلیلی ،حتی مداخله کشورهای
داخلی و خارجی ،را ممنوع میکرد به دومینیکن نیرو اعزام نمود که از سویی مخالف با سیاست برادر
79
بزرگ روزولت نیز به شمار میرفت.
لیندون جانسون با برنامه پر سروصدای اصالحات شاه و انقالب سفید ،موافق بود و عالوه بر آن
با رفتار خش��ونت باری که بر ضد تظاهرکنندگان ،که در سراس��ر ایران در سال  1342انجام گرفت،
بیشتر موافق بود .برای او ،ش��خص شاه ،حافظ منافع آمریکا بحساب میآمد .یک «مرد نیک» که
مدافع س��نگر آمریکا در منطقۀ خلیجفارس اس��ت .هنگامی که آمریکا در معضل بزرگی چون ویتنام
در حال غرق شدن بود ،او سرزمین پارسی را ،اداره مینمود .جانسون و مشاوران او ،خشونت شاه را
ی نمیدانستند و عقیده داشتند که آمریکا باید تا آخر خط پشتیبان او باشد 80.به همین با فرستادن
کاف 
کارشناسان نظامی خود به ایران الیحه کاپیتوالسیون را در خواست کرد که با تصویب آن در ایران
و اعت��راض امام خمینی(ره) و تبعید وی به ترکیه فصل جدیدی در مبارزات علیه ش��اه بوجود آمد و
رنگ مذهبی گرفت و چند ماه پس از تصویب کاپیتوالسیون نیز حسنعلی منصور نخستوزیر ایران
توسط فردی به نام محمد بخارایی در اول بهمن ماه  1343به قتل رسید.
تثبیت جایگاه ش�اه در دکترین جانس�ون :در دورۀ جانس��ون شاه دو بار دیگر از آمریکا دیدار کرد
و همانند همیش��ه دو موضوع مهم مورد اختالف طرفین باقی بود .ش��اه از یک طرف خواهان خرید
تس��لیحات به روز آمریکا بود و از س��وی دیگر از دولت آمریکا میخواس��ت که با وارد آوردن فش��ار
شرکتهای نفتی را به صادرات بیشتر نفت ترغیب نماید .شاه عقیده داشت که افزایش تولید و در
77 U.S. General Services Administration, Public Papers of the President: Lyndon Baines Johnson,
1965 (Washington, DC: Government Printing Ofﬁce, 1966), 469-74
78. Organization of American States
79. Rabe, Stephen G, “The Johnson (Eisenhower?),” Doctrine for Latin America. Diplomatic History No
9 (1985), p. 95.
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آمد بیشتر ،برای پیش��رفت برنامههای اصالحی و نوسازی ایران امری بسیار مهم است .البته او به
این پول برای خرید تجهیزات گران قیمت نظامی که خواستار آنها بود نیز نیاز داشت .اصرار شاه بر
این خواستهها شدید بود و دولت آمریکا با مداخله خود شرکتهای نفتی در ایران را قانع به افزایش
تولید ساخته بود 81.چرا که آمریکا در صحنه بینالمللی درگیریهایی داشت که ترجیح میداد با ایران
از سر سازش درآید و به عنوان کشوری که امنیت تداوم انرژی را میتوانست برهم زند با آن کشور
از در مخالفت در نیابد.
از س��وی دیگر ش��اه نیز در این دوره که آمریکا درگیر جنگ ویتنام شده بود بار دیگر موقعیت و
جایگاه مهم خود را به رخ دولت آمریکا و این بار جانس��ون کش��ید و در دیداری که کرمیت روزولت،
که اکنون به عنوان مش��اور شرکت نفتی گالف خدمت میکرد و نه به عنوان عامل سیا ،گفت که از
اینکه دولت آمریکا با وی اینگونه رفتار میکند خس��ته شده است .روزولت از طریق دوستان خود در
دولت ،گفتگوی خود با شاه را به اطالع معاون ریاست جمهوری آمریکا در دولت جانسون ،هیوبرت
هامفری 82رساند .در ابتدای این یادداشت برای اینکه مقامات دولتی اهمیت آن را درک نمایند جرج
کارول 83دوس��ت واس��ط روزولت در دولت نوش��ته بود که «در میان آمریکاییها هیچ کس به اندازه
کیم (کرمیت روزولت) ش��اه را به درس��تینمیشناسد ».شاه در طی سه ساعت گفتگو با روزولت به
وی گفت��ه بود که «احس��اس میکند روابط ویژه ایران با نزدیکترین دوس��ت خود ،آمریکا ،در حال
پایان یافتن اس��ت و دلیل آن هم بی تفاوتیهای آمریکاییها به اوس��ت ».شاه در ادامه سخنان خود
دالیلی برشمرده بود که از نظر او حاکی از اهمیت دادن وی به تداوم روابط دوستانه بود از جمله.1 :
طرفداری ایران از ویتنام جنوبی؛  .2شناسایی اسرائیل از طرف ایران و حمایت از آن کشور؛  .3آماده
84
باش ایران در برابر حمالت ناصر.
ش��اه به روزولت گفته بود که روابط ایران و آمریکا به صورت خیابان یکطرفهای درآمده است
ک��ه آمریکا ب��ه اتفاقاتی که در ایران روی میده��د اهمیت نمیدهد؛ و از اینک��ه با وی مثل بچه
مدرسهای رفتار میشود خسته شده است .همچنین بهخاطر رنجش از نحوۀ اجرای برنامۀ اقتصادی
و فروش تسلیحات نظامی فکر میکند در حق او تبعیض قائل میشوند و چنین برداشت میکند که
 .81جیمز بیل .شیر و عقاب ،روابط بدفرجام روابط ایران و آمریکا ،ترجمه فروزنده برلیان (تهران :نشر فاخته ،)1371 ،ص .235

82. Hubert H. Humphrey
83. George Carroll
84. Letter From Vice Presidential Aide George Carroll to Vice President Humphrey, Conversation
with Kermit Roosevelt, Washington, July 27, 1966. Johnson Library, White House Central Files, EX FO–5,
6/30/66–8/31/66. No classification marking.
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«آمریکا با دشمنان خود به مراتب بهتر رفتار میکند تا با دوستانش 85».از سوی دیگر شاه با یادآوری
این که انگلس��تان در صدد خروج ا خاورمیانه اس��ت گفته بود که ایران میتواند این خال قدرت در
خلیجفارس را پر کند و آمریکا را از هزینه هنگفت در این باره رهایی بخش��د .چرا که ش��اه استدالل
کرده بود فقط کش��ورهای ایران ،عراق ،عربس��تان سعودی ،و پاکس��تان ممکن است این منطقه را
از حمالت ناصر و ش��وروی در امان نگه دارند که همه آنها از حمایتهای آمریکا برخوردار هس��تند.
شاه حتی به درخواست تسلیحاتی که از شوروی کرده بود اشاره نموده و گفته بود که تنها دلیلی که
تاکنون شوروی به درخواست نظامی او پاسخ نداده این است که ایران از شوروی درخواست تحویل
موشک سام دو ( 86)SAM-2را کرده است و شوروینمیخواهد این موشک در کشوری مستقر شود
که هیئت نظامی آمریکا در آن مستقر است.
ش��اه برای اینکه دست بازتری در روابط با آمریکا داشته باشد و به نوعی نیز به بیتوجهی آنان
پاس��خ داده باشد روابط خود با ش��وروی را گرمتر نمود و عالوه بر سفری رسمی که خود او دو سال
پیش به ش��وروی نموده بود در آغاز س��ال  1347نیز آلکسی کاسیگین 87نخست وزیر شوروی برای
دیداری رس��می وارد تهران ش��د و شهریور همین سال نیز شاه برای دیدار از شوروی به مسکو سفر
کرد و در آنجا ضمن برشمردن زمینههای روابط دو طرف از کشاورزی تا سدسازی و قرارداد صنعت
ذوب آهن و همچنین سرمایه گذاری در طرح لوله کشی گاز ،گفت که «ما به این نتیجه رسیدهایم
که میتوانیم اس��اس ارتباط دو مملکت خویش را بر پایه اعتماد بزرگ قرار دهیم 88».اگر چه ش��اه
توضیح زیادی در مورد این اعتماد بزرگ ارائه نداد ولی در لفافه به نوعی برای جلب توجه به آمریکا
پیام فرستاد که در صورت عدم همکاری با وی ،او نیز گزینههای خود را در دستور کار دارد .به همین
خاطر شاه وقتی در صدد خرید تسلیحات نظامی از آمریکا برآمده و آمریکاییها قیمت درخواستی را
باالتر از آنچه در نظر ش��اه بود گفتند شاه به سرعت واکنش نشان داد و اعالم کرد بجای تجهیزات
نظامی آمریکایی ترجیج میدهند نوع روس��ی آنها را خریداری کنند .اگر چه این اقدام ش��اه از نظر
85. The Shah is tired of being treated like a schoolboy.

 .86س��ام[ 2گاید الین] اس ۷۵-دوینا ( )75-Сکه با نام ناتو س��ام  2ـ ( )SA-2 Guidelineنیز ش��ناخته میش��ود ،یک سیستم
موشکی سطح به هوا برای پدافند هوایی ارتفاع باالی ساخت شوروی است .این سامانه در سال  ۱۹۵۷وارد ارتش شوروی شد و از آن
زمان تاکنون بیش از هر سیس��تم دفاع موش��کی دیگری در نقاط مختلف دنیا مستقر شدهاست .سام2ـ نخستین موشک سطحبههوای
تاریخ اس��ت که موفق به انهدام یک هواپیمای دش��من شدهاست .این موشک با سرنگونی یک فروند هواپیمای شناسایی آمریکایی بر
فراز شوروی به شهرت رسید .در سال  ۱۹۶۲نیز استقرار این سیستم موشکی در کوبا به آغاز بحران موشکی کوبا انجامید که دنیا را در
آستانه یک جنگ اتمی قرار دادhttp://www.military.ir/forums/topic/23539 (accessed: 22/5/2014) .
 .88مجموعه تالیفات ،نطق ها ،....جلد ششم ،ص .5019

87. Aleksey Kosygin
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برخی سیاس��تمداران کاخ س��فید یک تهدید توخالی بود ولی ش��اه نتیجه الزم را در نهایت به دست
آورد و حکومت جانس��ون نیز مجبور ش��د موقعیت و جایگاه ش��اه را به رسمیت بشناسد .چرا آمریکا
بعلت درگیری در یک سری بحرانهای بینالمللی سرانجام تصمیم گرفت با خریدهای نظامی ایران
و حتی با فروش هواپیمای  F4که فقط به انگلستان فروخته شده بود موافقت نماید.
در یک نتیجهگیری کلی میتوان دوره جانس��ون را یک��ی از ادوار مهم روابط ایران و آمریکا به
ش��مار آورد .جانس��ون طرفداری خود را از روش قهرآمیز ش��اه در س��رکوبی مخالفان نشان داد و بر
خ�لاف کندی اصراری بر انجام اصالحات اجتماعی در ایران نداش��ت .از س��وی دیگر در این دوره
درگیری آمریکا در جنگ ویتنام باعث ش��ده بود تا آمریکا نتواند در س��ایر نقاط جهان حضور موثری
داش��ته باشد و این در حالی بود که شاه از سیاس��تهای دولت آمریکا در ویتنام پشتیبانی میکرد و
این فعل برای جانسون امری بسیار خوشایند بود که غرق در انتقادات داخلی و خارجی ناشی از این
جنگ به س��ر میبرد .دیگری مسئله انگلس��تان و خروج آن کشور از خلیجفارس بود که شاه پیشتر
آمادگی کش��ورش را برای پر کردن خال ناش��ی از خروج انگلیس اعالم میکرد و این به معنی عدم
هزینه بیشتر بر دوش دولت آمریکا بود.
سیاست نفتی ایران در دوره جانسون :در این دوره بهخاطر درگیری اعراب و اسرائیل قیمت نفت
افزایش یافته بود و ایران بهلحاظ نیازهای مالی دیگر خودکفا ش��ده و میتوانست هزینههای خود را
تأمین کند و به همین دلیل بود که در س��ال  1346آژانس بینالمللی توس��عه دفتر خود در ایران را
تعطیل کرد و بهخاطر در آمد بیشتر س��یل ش��رکتهای آمریکایی برای فروش محصوالت خود به
ایران جاری ش��د .این نیز به خاطر جایگاهی بود که ش��اه پیدا کرده بود و علنا ش��رکتهای نفتی را
تهدید میکرد که اگر بهره برداری و اس��تخراج از نفت ایران را افزایش ندهند واکنش سختی نشان
خواهد .او در مصاحبهای با روزنامه تایمز مالی لندن گفت که:
من به بهیچوجه حاضر نیستم پیشنهاد کنسرسیوم را مبنی بر اینکه فقط کوشش خواهد کرد درآمد نفت

ایران به رقم یک میلیارد دالر برساند بپذیرم .مننمیتوانم آینده کشورم را بر اساس وعده بنا کنم .آنچه
من میگویم کامال روش��ن است .من میگویم این نفت مال ما اس��ت ،استخراجش کنید ،اگر نمیکنید

خودمان آنرا اس��تخراج خواهیم کرد .کش��ور ایران با بیش از  27میلیون جمعیت خود همه درآمد حاصل
از نفت خویش را صرف امور عمرانی میکند ،ولی کنسرس��یوم نفت مانع آن ش��ده اس��ت که کشور ما از

ثروتهای خود بحد کمال بهره برداری نماید ،از طرف دیگر آیا عاقالنه است که به پارهای از کشورهای

کوچک اجازه داده ش��ود که دائما بر ذخایر عظیم اس��ترلینگ خود بیفزایند ،ولی خواست کشور ایران که
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مصمم است تمام درآمدهای نفتی خود را در راه فعالیتهای عمرانی بکار اندازد در نظر گفته نشود؟
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شاه در واقع با سخنان خود چندین هدف را با هم نشانه گرفته بود .از یک طرف با متهم کردن
کنسرس��یوم به عدم اس��تخراج نفت ایران به میزان دلخواه این کشور ،آنان را متهم به کم کاری در
این حوزه مینمود و از طرف دیگر برای اینکه بهانه آنان را برای سهمیه بندی بگیرد و آنان نتوانند
اس��تدالل کنند که هر کشوری در بازارهای جهانی س��همیه خاصی دارد میگفت که جمعیت ایران
بسیار بیشتر از کشورهای دیگر است و باید ایران متناسب با وسعت و جمعیت خود امکان برداشت
و فروش نفت خود را برای توسعه و رفاه این میزان جمعیت داشته باشد .اما نکته مهمتر دیگر مستتر
در س��خنان شاه اش��اره او به صرف این درآمدها در زمینه توس��عه و عمران کشور است .از آنجا که
اغلب مصاحبههای ش��اه به دس��تور دربار ترجمه و در روزنامههای داخلی نیز منعکس میشد ،هدف
دیگر شاه جلب حمایتهای مردمی بود و از سوی دیگر میخواست کنسرسیوم را در مقابل خواست
مردم ایران قرار دهد تا با استفاده از یک خواست عمومی فشار بیشتری برای کسب امتیازات الزم
از کنسرس��یوم را بدس��ت آورد .این در حالی بود که بیشترین میزان درآمدهای نفتی ایران در این
زمان خریدهای نظامی میش��د .اما ش��اه با اش��اره زیرکانه دیگر به اینکه ایران با فروش نفت خود
از کمکهای مالی آمریکا مس��تقل میش��ود به نوعی این پیام را میرساند که ایران نفت بیشتری
بفروش��د به نفع آنان نیز خواهد چرا که عالوه بر اس��تقالل مالی ،خریدهای خود را نیز از کشورهای
غربی انجام خواهد داد .ش��اه در مصاحبه خود در س��فر به آمریکا در مهر ماه  ،1348مستقیم ًا به این
نکته اش��اره میکند که هر سنت درآمد ناشی از فروش نفت به آمریکا در خود آمریکا خرج خواهد و
این به سود اقتصاد آمریکا خواهد بود:
« ما برای خرید آنچه که به آن نیاز داریم باید نفت بیشتری بفروشیم .منتها هر سنتی که ما از فروش
هر بشکه نفت در آمریکا بدست میآوریم در خود آمریکا خرج خواهیم کرد و اجناس آمریکائی خواهیم

خرید ،و این کار در عین حال بتوازن پرداختهای شما کمک خواهد کرد .ما میل داریم وسیله کافی در
اختیار داشته باشیم تا بتوانیم بتنهایی با هر اتفاقی که ممکن است در منطقه ما روی دهد مقابله کنیم،

زیرا بنظر من غیرمنصفانه و غیرعملی اس��ت که هر کش��وری بمجردیکه با اش��کالی روبرو شد ،فورا به
90
واشنگتن تلگراف بفرستد که لطف ًا بما کمک کنید».

در ادامه این س��خنان بار دیگر ش��اه دالیل قبلی خود را برای رس��انههای آمریکا بر میشمرد و
 .89مجموعه تالیفات ،نطقها و  ،...جلد ششم ،ص .5226
 .90همان ،ص  6ـ .5375
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چنی��ن الق��ا میکند ایران به دلیل داش��تن جمعیت زیاد اوال نیازمند درآمد بیشتر اس��ت و لذا نباید
س��همیه صادراتی ایران با کش��ورهای حاش��یه خلیجفارس به یک میزان باش��د .از سوی دیگر هر
درآمدی که ایران از نفت صادراتی به آمریکا به دست آورد در خود آمریکا خرج خواهد کرد در همین
راستا نیز به نوشته روزنامه نیویورک تایمز «شاه در این سفر به دنبال خرید سالیانه صد میلیون دالر
جت جنگی از آمریکا اس��ت که قرار بود پرداخت ناش��ی از این قرارداد از درآمدهای فزاینده فروش
نفت ـ درصورت افزایش س��همیه صادرات ایران ـ تأمین ش��ود 91.اما شاه هیچ اشارهای در کنفرانس
خبری به این ام ر نمیکرد و همیش��ه در افکار عمومی س��عی میکرد درآمدهای بیشتر را به منظور
تأمین رفاه عمومی و عمران و آبادانی کشور نشان دهد.
از دیگر اهداف س��فر ش��اه به آمریکا در این زمان فروش نفت به این کشور بود .آمریکا نیازمند
واردات نفت و ش��اه در پی آن بود که با بدس��ت آوردن بازار نفتی آمریکا روابط خود را با آن کش��ور
تحکیم و قوت بیشتری ببخش��د و مهمتر اینکه با درآمد ناش��ی از آن ،از آمریکا تجهیزات نظامی
خریداری نماید و یا حتی به صورت پایاپای معامالت خود را انجام دهد .شاه خود هدف اصلی از سفر
 1348به آمریکا را اینگونه بیان میکند:
در درجه اول تقاضای پول بیشتر از طریق اضافه استخراج نفت و در این خصوص رییس جمهور پیتر

فالنگان 92یکی از مش��اوران خ��ودش را مامور کرد با اعضای آمریکایی کنسرس��یوم مذاکره کند .دیگر
فروش نفت اضافه برداش��ت ایران در آمریکا (قس��متی از نفت که ما عالوه بر اس��تخراج کنسرس��یوم
خودم��ان ف��روش خواهیم ک��رد و در عوض خرید اجناس آمریکایی با پولی که از این طریق به دس��ت

میآید) ،بعد هم در مورد تربیت خلبانانها که هم در آمریکا تربیت بشوند.
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از سوی دیگر شاه در ایران نیز تا سال  1347برنامه اصالحات ارضی را به صورت موفقیتآمیزی
به پیش برده بود ،در دورۀ کندی هم همانگونه که پیش��تر بیان ش��د از موقعیت ش��خصی خود به
عنوان تنها فردی که قادر اس��ت نظم جاری را به صورت پایداری نگه دارد باخبر بود و از این لحاظ
حکومت خود را به نوعی تضمین ش��ده میدانس��ت .از س��وی دیگر درگیری آمریکا در بحرانهای
بینالمللی از یک س��و و روابط گرمی که شاه با ش��وروی بخصوص در حیطه اقتصادی برقرار کرده
بود همه گواه از این داش��ت که حکومت شاه در این دوره از یک ثبات بسیار باالیی برخودار است و
به اتکای همین ثبات بود که ش��اه برای کس��ب درآمد بیشتر به منظور پیشبرد طرحهای اجتماعی،
91. “Shah’s Visit to U.S. Ends Without sign of Jet or Oil Pacts.” New York Times. Oct 24, 1969. p. 5.
92. Peter Flanegan

 .93علم ،همان ،ج  ،1ص .279
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اقتصادی و بخصوص نظامی خود علن ًا به کنسرسیوم نفت حملهور میشد و خواهان کسب امتیازات
بیشتری میگش��ت و حتی در پی آن بود که ایاالت متحده بخش��ی از سهمیه واردات نفت خود را
به ایران تخصیص دهد.
کش��ورهای عربی که اقدام ش��اه را به نوعی زیادهخواهی تلقی میکردند این بار به صدا درآمدند
و عبداهلل طریقی ،وزیر نفت عربس��تان ،در نامهای سرگش��اده از ش��اه خواس��ت که به این "کمدی
مضحک" پایان دهد و در ادامه نیز گفت:
ش��اه چرا بجای درخواس��ت مداوم از کمپانیهای نفتی عضو کنسرس��یوم برای افزایش سطح تولید ،بر
عواید آنها مالیات نمیبندد؟ کمپانیهای نفتی هم به نوبه خود برای آرام کردن خشم مقامات عرب هر
چه در توان داش��تند کردند ،پیج ،94مشاور امور نفتي وزارت امورخارجه آمريكا ،رهبران سعودی را چنین
قانع کرد که اگر ما تولید نفت ایران را باال نبریم کمونیست قدرت را آن کشور بدست خواهد گرفت.
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به هر دلیلی که آمریکا متحدان عرب خود را قانع کرده باش��د ش��اه موفق شد تا حرف خود را بر
کرسی بنشاند.
جنگ ش�ش روز اعراب و اس�رائیل :اختالفات بین اعراب و اس��رائیل که خاورمیانه را همیشه به
صورت منطقهای در آستانه جنگ قرار میداد ،با شکست مذاکرات صلح به جنگ سوم آنها منجر شد
که این جنگ در س��ال  1348به جنگ ش��ش روزه شهرت یافت .در این سال البته رویه هماهنگ و
یکسانی بین کشورهای عربی وجود نداشت و به همین خاطر نیز نمیتوانست نتیجه دلخواه آنان را
در پی داشته باشد از سوی دیگر در ایران نیز شاه در پی بدست آوردن درآمد بیشتر از فروش نفت
ب��ود و تنها راه قاب��ل تصور در این برهه از تاریخ افزایش میزان تولید بود و نه باال بردن قیمت نفت
که ممکن بود با مخالفت کشورهای غربی مواجه شود .به همین دلیل آسانترین راه افزایش میزان
تولید و فروش آن بود که حتی از فروش نفت به اسرائیل نیز کوتاهی نمیکرد.
تقویت جایگاه شاه :تنها نتیجۀ مهم ناشی از جنگ شش روزه که گریبانگیر کشورهای تولیدکننده
و مصرفکننده نفت ش��د بس��ته ش��دن کانال سوئز بود ،که در پی جنگ ،س��احل شرقی آن توسط
اس��رائیل اش��غال شده بود ،و این در حالی بود که در حدود  23درصد نفت وارداتی اروپا از این کانال
حمل میش��د .اکنون با بسته ش��دن کانال سوئز کشتیهای نفتکش مجبور بودند با دور زدن دماغه
94. Howard Page
95. Multinational corporations and United States foreign policy [microform] :hearings before the
Subcommittee on Multinational Corporations of the Committee on Foreign Relations, United States
Senate, Ninety-third - [Ninety-fourth] Congress. By: United States. Congress. Senate. Committee on Foreign
Relations. Subcommittee on Multinational Corporations. Published 1974. P 309.
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امیدنی��ک تمام��ی قاره افریق��ا رو دور بزنند .برای مثال با این روش نفتی که ایران به لندن ارس��ال
میش��د باید مس��یری در حدود 11300میل دریایی را طی میکرد و این در حالی بود که از طریق
کانال س��وئز این مس��یر چیزی در حدود  6500میل دریایی بود و این عمل بر هزینههای تمام شده
نفت افزوده میشد .لذا هزینه حمل و نقل عالوه بر اینکه به پنج برابر افزایش یافت ،کمبود شدیدی
از لحاظ کشتیهای حامل نفت نیز بوجود آمد.
حتی در پیش بینی که سیاستمداران آمریکایی در مقابله با تحریم نفتی اعراب در کوتاه مدت و
بلند مدت در نظر داش��تند ایران جایگاه بس��یار مهمی را از آن خود کرده بود و به عنوان کشوری که
میتوان با اتکا به آن جبران کسری نفتی اعراب را نمود حجم وسیعی از نفت بایستی تولید میکرد
که تا حدود یک میلیون بشکه در روز را شامل میشد 96و خود این طرح اگر چه به اجرا در نیامد ولی
حاک��ی از اهمیتی بود که ایران میتوانس��ت در بحرانهای آت��ی در حل آن بازیگری کند و به همین
دلیل نیز قدرت چانه زنی شاه به عنوان تنها مرجع سیاستگذاری در این برهه بسیار باال رفته بود.
به این ترتیب نخس��تین تجربه بهره برداری از نفت به عنوان یک س�لاح نتیجه چندانی به بار
نیاورد ولی ایران با اس��تفاده از فرصت مغتنمی که به دس��ت آورد منافع خود را تأمین نمود .به گفته
فرمانفرمائیان «ش��اه در تلویزیون اظهار داش��ت که او هرگز از نفت به عنوان یک اس��لحه سیاسی
اس��تفاده نخواهد کرد» 97به این ترتیب شاه از دو س��و توانست سود مناسبی بدست آورد .نخست از
نظر سیاسی و بینالمللی بود که با عدم شرکت در تحریم نفتی علیه کشورهای غربی موضع مستقل
خود را به جهانیان اعالم کرد و به این ترتیب خود را به عنوان ش��ریک باثبات برای غربیها نش��ان
داد ک��ه میتوان��د در چنین بحرانهایی حداقل به عنوان وزنه تع��ادل عمل کند .در بعد اقتصادی نیز
ایران با اس��تفاده از فرصت بدس��ت آمده بر تولید نفت خود افزود و بازار نفتی جدیدی بدس��ت آورد
که شاه همیشه در پی آن بود .به همین دلیل بود که شاه در ژانویه ( 1969دیماه  )1347به مجله
اخبار آمریکا و گزارشهای جهان گفته بود ،معتقد بود« :در این کشور واژه شاه معجزه میکند ،مردم
تقریبا هر چیزی را از طرف شاه قبول میکنند 98».این بیان شاه در هنگامهای بیان شد که میرفت
تا در اوج قدرت خود قرار گیرد.
96. Memorandum From the Director of the Office of Fuels and Energy, Bureau of Economic Affairs
(Oliver) to the Deputy Assistant Secretary of State for Economic Affairs (Fried), Washington, May 23, 1967,
Department of State, E Files: Lot 71 D 84, PET 2 Middle East Department Memorandum 1967, Box 6297.
Confidential. Drafted by J.E. Akins (E/OR/FSE).

 .97فرمانفرمائیان ،ص .448
 .98بیل ،ص .270-271
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هـ) دکترین نیکسون ( 1974ـ )1969
در س��ال  1348ریچارد نیکسون 99به عنوان رئیس جمهور جمهوریخواه آمریکا بر کرسی کاخ سفید
تکیه زد .در دورۀ او مجموعۀ تحوالت جهانی که روی داد س��بب ش��د تا بار دیگر محمدرضاشاه به
اهمیت ایران و موقعیت اس��تراتژیک کش��ورش بیشتر پی برده و با توجه به موقعیتی که پیدا کرده
بود نقش��ی جهانی برای خود بدس��ت آورد .دکترین نیکسون که به دکترین گوآم 100نیز شهرت دارد
در  15ج��والی  24( 1969تیرم��اه  )1348و طی یک کنفرانس خبری اعالم ش��د .در این زمان که
آمریکا به ش��دت درگیر جنگ ویتنام بود و هزینههای این جنگ نیز نارضایتیهای فراوانی در میان
مردم آمریکا بهوجود آورده بود ،نیکسون با توجه به این شرایط و با رویکردی اقتصادی دکترین خود
102
را اعالم کرد که قدمی رو به عقب محسوب میشد 101.دکترین نیکسون که به استراتژی موازی
نیز معروف اس��ت بر این اصل ابتنا داش��ت که آمریکا سیاس��ت خود را بر در گسترۀ جهانی بر محور
ویتنامیزه کردن 103قرار میداد که در این رویکرد دولت آمریکا مس��ئولیت تأمین تسلیحات ،آموزش
نیروها را در کنار ارائه پش��تیبانی لجس��تیکی از نیروهای متحدین خود را بر عهده میگرفت و ارتش
آمریکا نیروی نظامی خود را مستقیما درگیر نمیکرد؛ مگر اینکه این متحدین آن کشور به صورت
مس��تقیم مورد حمله یکی از قدرتهای جهانی قرار گیرد ،و اولین صحنهای که این سیاس��ت در آن
پیاده شده در منطقه خلیج فارس و در ارتباط با ایران بود 104که خروج انگستان زمینه را برای عرض
اندام ایران مهیا نموده بود.
لذا دکترین نیکس��ون بر عدم درگیر کردن بیشتر آمریکا در منازعات بینالمللی اس��توار بود و
سعی بر آن داشت تا در هر منطقهای متحدی برای خود بدست آورد و از طریق حمایت و تقویت این
متحد بخش��ی از وظیفه حفظ امنیت آن منطقه را به این متحد واگذار نماید که برخی از نویسندگان
برای توصیف این متحد از اصطالح «پلیس منطقه» یاد میکنند .کیسینجر در خاطرات خود با اشاره
به دکترین نیکس��ون خاطرنش��ان میکند در منطقه خاورمیانه شاه حاضر بود که «با خالءای که در
99. Richard Milhous Nixon

 .100بدلی��ل اینک��ه نیکس��ون دکترین خود را در جزیره گ��وام ،حزیرهای در اقیانوس آرام ،اعالم نمود به دکترین گوام ش��هرت
یافت.

101. Almanac of American Military History, Volume 1, editor Spencer C. Tucker (Publisher ABC-CLIO,
2012), p.2026.
102. Surrogate Strategy
103. Vietnamization
104. Bridging a Gulf: Peace-Building in West Asia, Volume 9 of Global peace and policy, Editor Majid
Tehranian (I. B. Tauris, 2003), p.98.
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نتیجه خروج انگلس��تان و نیز با خطری که به لحاظ تهدید ش��وروی و شکلگیری گروههای تندرو
بوجود آمده بود ،مقابله نماید 105».در واقع همانگونه که پیشتر نیز بیان شد درگیری آمریکا در ویتنام
باعث شد تا دولتمردان کاخ سفید به فکر تمرکز تمام توان خود در ویتنام برآیند و حفظ امنیت بقیه
مناط��ق را به متحدان خود واگذار کنند .البته ش��اه هم در صدد این معامل��ه پایاپای بود و در مقابل
میخواس��ت بتواند هزینه این اتحاد و همچنین اعتبار جهانیاش را بدست آورد ،به همین دلیل نفت
میتوانست نقش پررنگی در این معامله بازی کند.
اقدام ش��اه در عدم همراهی با اعراب در تحریم نفتی علیه آمریکا از نظر ش��اه به منزله لطف به
آن کش��ور بود و ش��اه انتظار داش��ت تا آمریکا نیز متقاب ً
ال خرید نفت از ایران را افزایش داده و یا در
تجدی��د نظر قیمت نفت ،آمریکا جانب کنسرس��یوم را نگیرد .لذا هنگامی که ش��اه جهت حضور در
مراس��م تدفین آیزنهاور ،رئیس جمهور س��ابق ایاالت متحده آمریکا ،در نهم فروردین  1348به آن
کشور سفر کرد این بار با اعتمادبهنفس بیشتر و از موضع قدرتمندتری در میز مذاکرات با طرفهای
آمریکایی به مباحثه پرداخت و بار دیگر از نیاز ایران به درآمد نفت سخن گفت و در مقابل بسیاری
از کش��ورهای عربی حاش��یه خلیجفارس را بی نیاز از درآمدهای سرشار نفتی قلمداد کرد و در برخی
موارد حتی زبان تحکم و تهدید به کار برد .اسداهلل علم که یار نزدیک و همسفر شاه در این مذاکرات
بوده است در این باره مینویسد:
ش��اه اختالفات ما را با کنسرسیوم نفت تش��ریح کرد ،به خطراتی که افزایش میزان تولید نفت کویت و

ابوظبی دارد تأکید ورزید و گفت آنها آن قدر پول دار خواهند شد که غرب باید با یک زوج غولآسا که

خودش ساخته است کنار بیاید .حتی هم اکنون کویت میتواند با بیرون کشیدن سپردههایش از بانکهای
انگلیس اقتصاد بریتانیا را فلج س��ازد همینطور ابوظبی که نیم میلیارد دالر درآمد نفتی دارد و جمعیتش

بیس��ت هزار نفر اس��ت یا لیبی با دو میلیون نفر جمعیت ،هزار و دویست میلیون دالر .شرکتهای نفتی

فقط در این فکر هس��تند که منافغش��ان را به حد اعال برسانند و هر سنت آن را شمارش میکنند .هیچ
توجهی به نیازهای منطقی کشورهای تولید کننده نفت ندارند .شاه این مطلب را در مالقات با نیکسون
و راجرز وزیر خارجه مطرح کرد.

106

از س��وی دیگر نیکس��ون نیز خود بر واگذاری نقش دفاع کش��ورهای متحد آمریکا به خود آنان
تأکید داش��ت و به این ترتیب همه عوامل دس��ت به هم داده بودند تا شاه بتواند جایگاه مهم خود را
105. Henry A. Kissinger, White House years: The First Volume of His Classic Memoirs (Boston, 1979),
p. 1264.
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هر روز بیش از گذشته تقویت نماید و با کسب درآمدهای سرشار نفتی در سالهای بعد نیز ابزارهای
الزمه را بدست آورد.
در پی اعالم دکترین نیکس��ون ایران به عنوان کشوری نگریسته میشد که به دلیل همسایگی
با ش��وروی ،داشتن جمعیت زیاد به نس��بت دیگر کشورهای خاورمیانه ،داشتن منابع غنی نفت برای
تأمین هزینه خود و همچنین ش��خصیت جاهطلبانه و بلندپروازانه ش��اه میبایس��تی به عنوان حافظ
منافع غرب به صورت ژاندارم منطقه در میآمد .شاه نیز خود به اهمیت ایران و شخص خود پی برده
بود و به همین دلیل در همین سفر اخیر خود به آمریکا به منظور شرکت در مراسم تدفین آیزنهاور،
درصدد برآمد بار دیگر بر فروش نفت ایران به آمریکا تأکید نماید و خواهان دریافت درصد ثابتی از
واردات نفت آمریکا برای خود ش��ود .شاه در تداوم اقدامات خود برای برعهده گرفتن نقش جهانی و
ورود به باشگاه کشورهای قدرتمند ،و با آگاهی از اتفاقات و حوادث مهم منطقه خاورمیانه و از خروج
انگلس��تان ،دکترین نیکس��ون ،نقش اوپک و وضعیت با اطمینان از ثبات داخلی کشور خود ،با لحنی
تند و طعنهآمیز سخنان خود را به سیاستمداران آمریکا بیان کرد و گفت:
شما باید قدر دوستی مثل ما را بدانید ،که نه دست نشانده 107شما محسوب میشود ،و نه برحسب منافع

خودش میتواند تحت تاثیر شرق باشد ،و بالنتیجه دوست شماست .قدرت هم دارد که روی پای خودش
بایستد ،و از منافع خودش و بالنتیجه منافع شما دفاع کند....در مورد خلیجفارس شاهنشاه فرمودند ،اگر
ش��ما هم دس��ت و پای خودتان را بعد از انگلیسها از خلیج[فارس] جمع کنید به منفعت خود شماست،
زیرا در این صورت میتوان منطقا از نفوذ روسها در خلیجفارس جلوگیری کرد.

108

نیکسون نیز با آگاهی از وضعیت و جایگاه مهم ایران در خاورمیانه ،به عنوان قلب انرژی جهان،
در دیدار با شاه در مورد اهمیت ژئوپولتیک ایران چنین اظهار کرد:
ایران در منطقهای واقع ش��ده که نس��بت به جمیع مناطق جهان که صلح در آن تهدید میش��ود ،جنبه
مرکزیت اساسی دارد و به همین جهت حائز اهمیت ویژهای است که آمریکا احتیاج به یک ایران دوست
و مس��تقل و باثبات دارد که هم بتواند و هم بخواهد نقش مس��ئوالنه و س��ازندهای در منطقه بویژه در

منطقه خلیجفارس بازی کند .بدین خاطر تقویت و توانایی ایران برای داش��تن نقش مس��ئوالنه در امور
بینالمللی بخصوص در خلیجفارس از وظایف آمریکا است.

109

در ای��ن زمان ش��اه دیگر به آن اندازه احس��اس ق��درت و اهمیت میکرد که به سیاس��تمداران
107. Stooge
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آمریکایی توصیه کند از دریچه یک «همپیمان» و نه یک «دستنش��انده» به او نگاه کنند .نگاهی
به مذاکرات صورت گرفته میان روس��ای جمهور آمریکا و ش��اه به خوبی نش��انگر آن است که برای
نخس��تین بار ش��اه از موضع قدرت صحبت میکن��د و منافع خود را پیگی��ری مینماید اگر چه این
منافع میتوانس��ت در کنه خود منافع کش��ورهای غربی را نیز داشته باشد .به همین خاطر است که
با اس��تفاده از کارت ش��وروی به نیکس��ون توصیه و نصیحت میکند که بعد از خروج انگلس��تان از
خلیجفارس به بهانه حضور ش��وروی نیروهای خود را وارد منطقه ننماید ،چرا که ایران خود قادر به
تأمین امنیت خلیجفارس میباش��د .در واقع ش��اه به خوبی از سیاس��ت آمریکا در خلیجفارس آگاهی
داشت و میدانست که هزینه نگهداری نیرو برای آن کشور هنگفت خواهد بود و خواه ناخواه ایران
میتوان��د نق��ش پررنگی در این زمینه ایفا نماید .به همین خاطر نیز ش��اه توانس��ت بار دیگر در 17
فروردین 1348یک قرارداد خرید نفت بین ایران و آمریکا به امضا برس��اند 110و درس��ت  5روز پس
از امضا این قرارداد رئیس کمپانی ش��ل ،دیوید باران 111به صورت خصوصی به ایران مس��افرت کرد
که بتواند مس��ائل بین ایران و کنسرس��یوم را به سرانجامی برساند چرا که ایران درخواست کرده بود
درآمد آن کش��ور برای سال  1348به میزان 100میلیون دالر افزایش داده شود .او در این سفر طی
مذاکراتی که شاه ،علم را مسئول گفتگو با وی کرده بود ،و نه وزیر اقتصاد یا رئیس شرکت نفت را،
چنین پیشنهاد کرد:
حاضرن��د درآم��د نفتی مورد نظر ما را تأمین کنند ،دیگر این که حاضرند اس��تخراج ما را ده درصد همه

ساله باال برند ـ ما پانزده درصد میخواهیم .ولی نگران آینده هستند به این معنی که میخواهند پنجاه
میلیون دالر از صد میلیون دالری را که امس��ال اضافه خواستهایم  ،به عنوان پیش پرداخت بدهند و از

استخراج سال آینده تأمین نمایند .ولی اگر طبق ادعای ما بخواهند سال آیند هم تولید را  15درصد باال

برند و مجموعا  1150میلیون دالر به ما بدهند و در ضمن پیش پرداخت  50میلیون دالری امس��ال را

نیز مستهلک کنند ،در واقع باید استخراج ما را 20ردصد باال برند و این چیزی نیست که بتوانند به سایر
کشورهای نفت خیز خاورمیانه بقبوالنند و سروصدای آنان در خواهد آمد .من گفتم این حق ماست و از
ش��ما خواهیم گرفت .وقتی ما در جنگ ژوئن دو س��ال قبل جریان نفت ار قطع نکردیم به این امید بود
که شما بدانید ما غیر از عربها هستیم و حاال دائما ما را پهلوی آنها نگذارید.
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در واقع این تهدید آش��کار علم به این که این حق ماس��ت و از ش��ما خواهیم گرفت نشات
 .110روزنامه اطالعات ( 18فروردین  ،)1348ص .6
 .112علم ،همان ،ج  ،1ص .170
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گرفته از اتفاقاتی بود که شاه احساس میکرد در آن بدون در نظر جایگاهش نمیتوان به پیش
رفت .همانگونه که پیش��تر گفته ش��د ،تغییر لحن شاه در این زمان ملهم از عوامل مختلفی بود
که مهمترین آنها را میتوان ثبات اجتماعی ـ اقتصادی س��الهای پس از اجرای طرح موس��وم
به انقالب س��فید ،اجرای انقالب س��فید که بارها ش��اه اجرای آن را موفقیت برای خود قلمداد
میکرد و در همه س��خنرانیهای خود نیز گریزی به عظمت طرح و اینکه فقط وی توانایی به
اجرا درآوردن آن را داش��ته اس��ت میزد ،اجرای موفقیت آمیز دو برنامه اقتصادی ـ اجتماعی ،و
مهمتر از همه تثبیت جایگاه وی به عنوان تنها گزینه موجود در سامانه سیاستگذاری دولتمردان
آمریکا ،ش��اه را به این باور رس��اند که وی اکنون میتواند از اهرم فشار بیشتری برای پیشبرد
سیاس��تهای خود استفاده نماید .اهرمهایی چون همسایگی با شوروی ،پر کردن خال ناشی از
خروج انگلس��تان از خلیجفارس بدون قرار دادن هیچگونه فشار مالی بر اقتصاد آمریکا ،رهبری
ایران در اوپک و توان سیاس��تگذاری در آن س��ازمان که میرفت اعتبار و قدرت بیشتری را به
دست آورد.
شاه که در دکترین نیکسون به عنوان متحد در خاورمیانه برگزیده شده بود اکنون در مواجهه
با شرکتهای عضو کنسرسیوم شدت عمل بیشتری به خرج میدهد و به نوشته علم هنگامی
ک��ه وی برای گزارش مذاکراتش با دیوید باران نزد ش��اه رفت ش��اه به عل��م گفت که «باید به
او خیلی س��خت گفت» و در ادامه مینویس��د که «تلگرافی از آمریکا رس��یده بود عرض کردم.
در م��ورد نفت مایه امیدواری بود »...گویا دولت آمریکا هم به این نتیجه رس��یده بود که باید تا
حدودی با درخواستهای ایران همراهی غیرمستقیم نشان دهد تا دیگر کشورهای غربی آمریکا
را متهم به دادن امتیاز به کش��ورهای تولید کننده نفت نکنند .به همین خاطر شاه علنا به تهدید
کنسرسیوم رو آورد و گفت که «اگر با ما کنار نیایید ،الاقل قسمتی از امتیازات شما را به موجب
قانون خواهیم گرفت» 113مدیران کنسرس��یوم که از پیروی دیگر کشورهای تولید کننده نفت از
تصمیمات ایران نگرانی داش��تند ،فش��ار بی سابقه ایران برای افزایش تولید و صادرات نفت را با
روش پیش پرداخت از صادرات سالهای آتی پذیرفتند .ولی در عین حال از این امر نگران بودند
این پیش پرداخت روی هم رفته در س��الهای آتی به می��زان قابل توجهای افزایش پیدا کند و
دولت ایران توان بازپرداخت آنها را نداش��ته باش��د و البته شاه هم همین قصد را در سر داشت و
میخواس��ت با انباشت بدهی ایران ،از این طریق کنسرسیوم را وادار کند برای جبران طلبهای
 .113علم ،همان ،ج  ،1ص .170
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خود ،نفت ایران را به میزان بیشتری تولید و صادر نماید .لذا شاه به علم میگوید که در صورت
بیشتر شدن طلب شرکتها «آن وقت مجبور میشوند نفت ما را ببرند! خیلی لذت بردم که چه
گونه شاه نقشه میکشد 114».هدف شاه افزایش صادرات ایران بود و میخواست با طلب پول نقد
به صورت پیش پرداخت هر س��ال صد میلیون دالر دریافت کند و برای جبران طلب کنسرسیوم
آنان را وادار به افزایش سهمیه صادراتی ایران نماید تا طلب خود را جبران نمایند و هنگامی که
صادرات ایران افزایش یافت ش��اه با زیرکی مقدار افزایش یافته را س��هم و حق ایران نشان دهد
که در بازار مشتری دارد و نباید دوباره کاسته شود.
درآمد یک میلیارد دالری نفت ایران :با بررسی گزارشهای روزانه علم به این نتیجه میرسیم
که تقریبا روزی نبوده اس��ت که بحث از نفت در آن مطرح نش��ده باش��د .در واقع بیشتر وقت
ش��اه در طی سال 1348به بحث با مدیران کنسرسیوم برای افزایش درآمد نفتی و همچنین باال
بردن س��همیه صادراتی ایران س��پری شد؛ و س��رانجام این تالشها و رایزنیهای چند ماهه به
ثمر نشس��ت و ایران و کنسرس��یوم نفت بر سر درآمد یک میلیاردی دالری ایران در سال 1348
از بابت صادرات نفت به توافق رس��یدند 115به این ترتیب در سال  1348برای اولین بار در تاریخ
نف��ت ایران درآمد یک میلی��ارد دالری از بابت فروش نفت تحقق یافت .این یک میلیارد به این
صورت بود که ش��رکت عضو کنسرس��یوم «یک ماه پیش پرداخت میدهند و در س��الهای بعد
ه��م تکرارپذير خواهد بود .در حقیقت در ظرف چهار س��ال آینده در حدود س��یصد میلیون دالر
بدون فرع به دس��ت ما میآید .شاهنش��اه را خیلی بش��اش یافتم ولی البته قانع نبودند 116».قانع
نبودن شاه به درآمد یک میلیاردی نفت ،ریشه در جایگاهی داشت که وی توانسته بدست آورد.
از نظر داخلی وضعیت به گونهای بود که نوعی ثبات اقتصادی و اجتماعی به چش��م میخورد و
در گس��تره بینالمللی نیز وی اکنون از جمله افراد و سیاستمدارانی به شمار میرفت که بایستی
جایگاه وی در بازیگری عرصه بینالملل نادیده گرفت ه نمیشد .دکترین نیکسون تأکید مهمی بر
واگذاری امنیت مناطق مختلف جهان به متحدین خود داشت و در خاورمیانه که از همه لحاظ و
بخصوص از نظر تأمین انرژی جهان ،قلب انرژی به شمار میرفت ،این متحد باید مورد حمایت
قرار میگرفت و شاه به خوبی از جایگاه منحصربفرد خود آگاهی داشت و با اتکا به این موقعیت
114علم ،همان ،ج  ،1ص .171
 .115روزنامه اطالعات 27 ،اردیبهشت  ،1348ص .6
 .116علم ،همان ،ج  ،1ص .190
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بود که حتی در س��ال  1348زمزمههای خلعید از کنسرس��یوم را ،البته به صورت محرمانه ،س��ر
میداد و علم در یادداش��تهای روز  24اردیبهشت ماه  1348خود در این باره مینویسد که شاه
«خیلی محرمانه به من فرمودند باید نفت را در دس��ت خودمان بگیریم ،بعد هم بفروش��یم .این
کمپانیها خریدار بشوند ،دیگر در این صورت هرگز دعوایی نخواهیم داشت 117».بنابراین شاه با
اتکا به جایگاهی که در معادالت جهان نصیب او ش��ده بود میرفت تا با بدس��ت گرفتن رهبری
اوپک گامی مهم دیگری در این راستا بردارد.
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