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درهمتنيدگي روابط خارجي آمریکا و ایران در دو دهه پایاني
سلطنت پهلوي ،مطالعه موردي سياست دوستوني
مجيد بهستاني*
پذيرش نهايي19/5/19 :

دريافت مقاله19/4/4 :

چکيده
در دوران پهلوي دوم نه تنها روابط سياسي – ديپلماتيک ميان ايران و آمريکا قطع نگرديد،
بلکه در دو دهه واپسين سلطنت پهلوي ،شاهد گسترش شديد روابط طرفين هستيم .همزمان با
فضاي تنشزدايي ،خروج آمريکا از ويتنام و بروز اعتراضات و جنبشهاي مدني در آمريکا،
لقب «ژاندارمي منطقه» به ايران اعطا مي شود و شاه نيز حافظ منافع غرب در منطقه ميگردد .در
تمام اين دوران ،اين روابط حسنه  -چه در زمان استقرار دموکراتها و چه در دوران حاکميت
جمهوريخواهان بر کاخ سفيد -به نحوي پررنگ توسط طرفين تعقيب ميگرديد .ادعاي اين
مقاله اين است که ژاندارمي منطقه صرفاً تحولي در نظام بينالملل نبود بلکه اوضاع داخلي نيز
مؤثر است؛ اما در نهايت وزن سنگين معادله را در کفه نظام بينالملل ،بهويژه تصميم آمريکا
قرار ميدهد .دليل برگزيدن ايران ،توان متنوع سياسي و راهبردي آن نسبت به ديگر کشورهاي
منطقه بود.
کليد واژهها :سياست خارجي رژيم پهلوي ،روابط خارجي ،سياست دوستوني ،ويتنامي کردن
سياست ،الگوي ساختار صلح جهاني ،جنگ نيابتي.

عليهالسالم

* استاديار گروه مطالعات سياسي اسالم دانشگاه جامع امام حسين

behestaniam@gmail.com
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مقدمه
بهرغم اينکه روابط ايران و آمريکا از دوران سلطنت پهلوي اول خوب و رو بهه للهو بهه ره ار
ميآمد ،گسترش چشم گير آن در دو دههه واپسهيع ر هر پهلهوي بمهن برااسيه اسهت .حجهم زيهاد
صادرات و واردات ،بسيس و ررد ااواع ررکتهاي مالي و سرمايهگذاري آمريکهايي در کشهور،
حضور ا ديک به بيست ه ار مستشار اظهامي آمريکهايي و از ه هه مه تهر ارطهاي ل ه

«ژااهدارمي

منط ه» به ايران ،خبر از غيير برخي معادالت ميداد .البتهه ايهع غييهر هط بهه حهوزي داخلهي ايهران
محدود ا يرد ،بلکه به اظر ميرسيد اوضاع براي آمريکا در سراسر لههان در حهال رهود رهدن
بود؛ به ه يع دلين بايد سر اخ ايع لابهلاييها را در خارج از ايران يا ت.
پرسش اصلي م اله در ه يع مسئله اهفته است .در عييع ايران به رنهوان ژااهدارم منط هه ،کهدام
يک از دو رامن " ح ين آمريکا "يا " ص يم راي " ،اولويت بيشتري دارت .در ايهع ار بهاب بها دو
ديدگاي روبهرو هستيم :ديدگاهي که بيشتر به سراغ مدخليت ح ين ارادي بيرواي ميرود و ديهدگاي
ديسري که وزاه بيشتري به اختيارات و ص ي ات درواي ميدهد.
آثار دسته اخير ،ايروها و رناصر داخلي را دستبسته ا يدااد و براي آاها درلههاي از اسهت لل
قائن است .درحهاليکهه در دسهته اتسهت ،رابطهه سهلطهآميه ميهان دو دولهت سهلطهگهر /حهامي و
سلطهپذير /دستاشاادي رناسايي ميگردد (گازيوروسکي .)17 :1731 ،دسته اخير به است لل اسبي
دولت سلطهپذير بکيد ميکند (زيباکلم .)11 :1733 ،البته گازيوروسکي اي در اهايهت مهيگويهد
روابط سلطهآمي دوطر ه بودي است و گاي وزن طهر

سهلطهپهذير بيشهتر از طهر

ديسهر مهيرهود

(گازيوروسکي 133 :1731 ،و  .)131ردي اي ميکورند است لل ر ن خارلي بيشتري براي مح د
رضا راي صوير کنند.
ايع ردي اگرچه ا حاد و همپي ااي رهاي بها آمريکها را واضه مهيداانهد (زيبهاکلم،)02 :1733 ،
رضيه خود را بر ايع ميگذاراد که «وي از درلهاي از است لل برخهوردار بهود و ههر قهدر کهه بهه
سالهاي پايااي حکومتش ا ديک ر مي رويم او از يک سو ايرومنهد ر رهدي و بهه ه هان ميه ان ايه
است لل ر لش در قبال ااسلستان و آمريکا بيشتر ميردي است» (زيباکلم .)11 :1733 ،اما مه تريع
پرسش از کسااي که چنيع ديدگاهي داراد ايع است که آيا چنيع سياستي که بهلهد هام سياسهت
خارلي راي را در دهه پايااي حت بثير خود قرار دادي بهود براسهات صه يم رتصهي رهاي رهکن
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گر ته بود يا نها در چارچوب سياست و خواست دولت آمريکا ااجام پذير ت.
در ايع م اله با اساهي ال الي به حوادث و روابط ايهران و آمريکها پهس از کود هاي  03مهرداد
1770و رخدادهاي دهه  02و  02وضي دادي خواهد رد که چسواه السوي «ساختار صل » لههااي
و «لنگ ايابتي» رويکرد اهويع آمريکها در چهارچوب رهنامهه ( دکتهريع) سهاب سياسهت خهارلي
آمريکا براسات دوري اويع پساويتنامي بود که براي خاورميااه در طرح سياسهت دوسهتواي 1متبلهور
گرديد .حلين اهايي ايع ح ي ايع است که در ه ان چارچوب سياست خارلي منفعلاهه رهاي در
برابر ص يمهاي قدرتهاي ب رگ ،قبول «ژاادارم منط ه» اه ح ين اکرايآمي بلکه گ ينهه مطلهوب
راي براي ورود به دوران لديد راهنشاهي خويش به ر ار ميرود.

دورههای سياست خارجی پهلوی در رویارویی با آمریکا
ايران در دوران سلطنت مح د رضا پهلوي ( )1702-1703چهار دوري سياست خارلي به خهود
ميبيند:
دوري اتست دورۀ اافعال :ايع دوري از ابتداي روي کهار آمهدن مح درضها در بحبوحهه لنهگ
لهااي دوم ا آمدن دولت دکتر مح د مصدق ( )1772را رامن ميرود که به داليلهي رهاهد ههي
اوع سياست خارلي منسجم و منظم ايسهتيم .بههرغهم اينکهه ايهران در لنهگ دوم لههااي سياسهت
بيطر ي ارلم ا ود به سب

منا ع قدرتهاي ب رگ و اا وااي دولهت مرکه ي در الهراي سياسهت

خويش به اردوگاي دولتهاي متف يع بدين ميرود .آرفتسي در اداري داخلي ،گسترش ر ،سهاد
و ااامني ،قرار گر تع ايران در آستااه ج يه ردن از يک سو و بيارادگي و بهيبراهامسي در هدبير
امور خارلي از سوي ديسر چههري سهال ههاي اتسهت روي کهار آمهدن مح درضها رهاي را رسهيم
ميکند.
با آمدن قوامالسلطنه و با ح ايت آمريکا و ااسليس ،اوضاع ايران در بعهد خهارلي ها حهدودي
آرام ميگيرد اما ضاي داخن ه چنان اابسامان است .عاليتهاي رديد و قط بنديهاي الت اري
در دهه  02پس از ا ديک بهه دو دههه اختنهاق سياسهي رضهاخااي ميهان ملهيگرايهان و مهذهبيون و
چپگرايان ،اختيار امور م لکت را از راي لوان کم جربه سل

کردي بود.
1 - Twin Pillars Policy
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دورۀ دوم دورۀ سياست موازاه منفهي :از  1772ها  1770در دولهت مصهدق ،ايهران از سياسهت
خارلي منفعلاه و بيبراامه به افع قدرتهاي ب رگ پيروز لنگ به س ت سياست "موازاه منفهي"
مين ميکند .با اينکه اظم ،براامه و هد

سرااجام به سياست خارلي ايران بهاز مهيگهردد ،هنش از

دستساي ديپل اسي کشور رخت بر ابسته اسهت؛ زيهرا اگرچهه سياسهت م اومهت و رهدم امتيهاز دادن
وزارت خارله دولت مصدق ايروهاي الت اري مليگرا ،مذهبيون و حتي چپهها را راضهي کهردي
بود ،قدرت هاي ب رگ که راي و دربار را در اختيار خويش دارتند از رواد لديد راضهي ابوداهد و
بر ايع اسات طراحي کود ا را ااجام ميدهند.
دورۀ سوم دورۀ موازا مثبت :پس از کود ا ،دوري سوم با ح ايت رديد غرب بهويژي آمريکا از
رتص راي رروع ميرود .راي که اسبت به ر تار و روش مصدق ااخشنود ميا ود در لهت ل ي
در سياست خارلي ارلم موضع «موازاه مثبت» را در دستور کار قرار ميدهد .وي اگرچه از ايجهاد
شنج با ه سايه ر الي خويش ميپرهيه د ،بازگشهت خهويش بهه تهت و هاج را مهديون آمريکها
ميدااد .بر ه يع اسات در کنسرسيوم افتي با خارج کردن وزاه ه يشسي بريتاايا به رنوان قهدرت و
حاکم مطل امور افتي ايران ،متساوي با سهم ااسلسهتان ( 02درصهد) بهراي آمريکها ايه سههم قائهن
ميرود.
آمريکا ،که پس از لنگ لهااي دوم ،نها قدرت پيروز ريباً دستاتوردي بهاقي مهيمااهد بهه
رنوان قدرت لوان وسعهطل

بنا دارد لاي ااسلستان را در اداري امور لهااي بر رهدي گيرد و ا ش

ااسلستان را کاهش دهد .کيفيت قرارداد کنسرسيوم افت با ايران گام ب رگ و مهثثري بهه ايهع سهو
بودي است .ااع اد قرارداد اظامي ه اقتصادي سنتو با ااظريت آمريکا ( )1770و سهپس ااع هاد قهرارداد
دو لاابه اظامي ک يلي ميان دو کشور ( )1773از افوذ دريجي امها ر يه آمريکها در ايهران خبهر
ميدهد .بسيس ساواک ،پرورش دادن ايروهاي آن و سپردن اغل

کارهاي اطلرها ي خهويش بهه

آن از سوي آمريکا در کنار مشارکت ر دي در بسيس و سرمايهگذاريههاي کهلن در مثسسهات،
بنساي ها و ررکتهاي مالي و جاري ،بااکها و  ...از ديسر عاليتهاي آمريکا در ايران دههه  02و
بعد از آن است.
دوري چهارم دورۀ وابستسي :ايع دوري را مي وان دوري ه اهنسي کامن سياستهاي راي چه در
بعد داخلي و چه در بعد خارلي اسبت بهه منها ع و دسهتورهاي آمريکها دااسهت .ايهع دوري ،کهه از
سالهاي اتستيع دهه  02ذين سياست خارلي لديد «مسهت ن ملهي» آغهاز مهيرهود بهرخل

اهام
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غلطااداز آن لريان وابستسي يکطر ه و سرسپردگي راي را به دولت آمريکا شديد ميکند.

توهم «تمدن بزرگ» ،التيام جاهطلبی شاه
با ثبيت قدرت سياسي از طري سرکوب ايروهاي ااراضي چپگرا ،مليگرا و اسلمگهرا و ايه
يا تع مهريهاي سربه رمان در کنار بسيس دسهتساي متهو

سهاواک ،حهال رهاي بها اختيهار دارهتع

درآمد هنسفت افتي خواهان ارضاي ايلت منط هاي راهنشاهااه خهود رهد .کورهش بهه راضهي
اسهدارتع قدرتهاي ب رگ ،دوستي با دولتهاي محا ظهکار منط ه ،دوستي با اسرائين بهه منظهور
لل

رضايت آمريکا ،جهي سليحات سرکوب مداي و هال ي برونمهرزي ،پ پهاژ ا هدينسي بهه

لامعه به رکن مست يم براي راضي اسهدارتع مردم و سرکوب ااراضيان از مهم هريع عاليهتههاي
مح درضا پهلوي براي آماديسازي اوضاع به منظور الراي خواسهتهههاي امپرا هوريگواهه خهويش
بود.
سال  1702زمااي است که راي طرح «اصلحات ارضي» را دوباري مطهرح مهيکنهد .يهک دليهن
ر دي ايع است که از  1402ا  1432ميلدي برههاي است که ااگهان ه راي با رصر اسهت للطلبهي
دولتهاي لهان سوم،

«اوسهازي» در لههان بهاال مهيگيهرد .رهاي گ هان مهيکهرد کشهور هام

زمينه هاي الزم بدين ردن به قدرت درله يک لهااي را دارد و در صورت غفلت ،اهامش انسهيع
خواهد مااد .در مج وع ايع رويکرد اگر چه در ضاد با ساختارهاي الت اري و اقتصادي سنتي بود
و ساختار الت اري ايران را بهکلي دگرگون ميکهرد ،رهاي بهراي گريه از اصهلحات سياسهي (کهه
ه يشه از آن گري ان بود) و به زرم خود بستع دهان متالفان مهذهبي و ک وايسهم و حفهر پرسهتيژ
دموکرا يک و اصلحطلبي و از ه ه مهم ر ثبيت مشروريت خود در اقشار ير لامعه و کم کردن
شار آمريکا براي اصلحات ،ااچار به آن رد.
آمريکاييها به دو دلين مشتاق ايع اصلحات بوداد :اول اينکه از اساي حلينگران کاخ سهفيد،
ملت ر

ماادي و دولت وسعه ايا ته ،زمينه مناس

هرويج و لهذب ک وايسهم را در خهود هراهم

ميکند (مرک اسناد رياست ل هوري 01 :1730 ،و  .)00ايع خطر براي ايران به سب

مجهاورت بها

روروي ک وايست و عاليت رديد وديايها در ايران ،بيشتر احسات ميرد .ديسر اينکه بازارههاي
دولتهاي سرمايهداري از کاال ارباع ردي بود و به بازار مصر ي لديهد ايهاز دارهت .لامعهه سهنتي
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خواستار کاال و خدمات مصر ي و لوکس غربهي ايسهت .حتهي زيرسهاختههاي الزم ايه بهه

منظور لذب آنها در کشور راهم ابود .ا ون بر آن ،يکي از روامن ر

مااهدگي ايهران بههرغهم

مديريت باثبات و درآمد راوان ،ساد اداري و ااکارامدي ديوانساالري شتيص دادي ردي بود.
در مج وع رتص راي و حاميان غربي او به ايع ل عبندي رسيدي بوداد که الراي سياستهاي
اصلحي به منظور حفر م لکت از ا تادن در دست چهپهها (آن زمهان ها هنسامهه اا هلب حليهن
اغل

کاررناسان داخلي و خارلي ايع بود که ام رلوغيها و ااآراميهاي مداي زير سهر مسهکو

است) و آرام کردن متالفتهاي پراکندي مذهبيون سياسي و اي قدرتگيهري و کسه

مشهروريت

داخلي و منط هاي براي راي ،الزم است.

آمریکا ،علی امينی و نمایش انقالب سفيد
راي که از کود اي  03مرداد با سرکوب متالفهان داخلهي و سهپس شهکين سهاواک بهه منظهور
کنترل اوضاع داخلي و خارلي به رهلوي ح ايهت رهديد غهرب از وي بهه هدريج بهه نهها رهتص
ص يمگير م لکت بدين ردي بود ،ا ي پسنديد در داسهتان لديهد ،سهايه ههوو را بهاالي سهر خهود
احسات کند .ل عبندي کاررناسان کاخ سفيد ايع بود که رتص راي اگر ميخواست اکنون ايع
اصلحات را ميبايست ااجام ميداد و يا به رغهم ايهن ،وااهايي ايهع کهار مههم را اهدارد .ويژگهي
خودسرااه و لايطلبااه راي براي آمريکاييان در ايع زمينه رامن منفي ر ردي ميرد .آنها با ح يهن
رلي اميني به راي و سپس پذيرش حذ

او ،راي را به لحاظ روااي آمادي اصلحات مورد اظر کهاخ

سفيد ميکنند.
مح درضا با گر تع ژست حاکم مصل  ،قدر نهد و خيرخهواي در به هع  1701طهرح «اا هلب
سفيد» خود را ،که «اا لب راي و مردم» ميااميد ،ارائه کرد ا پاسخ مناسبي به زح ات آمريکاييهان
در کود اي  03مرداد دادي بارد .ضعف راي و ه جواري ايران با روروي ،مول

رهد کهه آمريکها

اي ح ايت خود را از راي ا ايش دهد .البته ايع ح ايت رايسان و خيرخواهااه ابود بلکه آمريکا بهه
منابع اارژي و زيرزميني ،حفر رريک بلکه مشتري جاري خوشارهتها و خهوشخهرج بههويهژي در
حوزي اظامي و مهم ر از ه ه ،افوذ در منط ه ،ايجاد پايساي اظامي دائ ي و حفاظت از منا ع خهويش
در منط ه در برابر دستاادازيهاي ه سايه ک وايست (کا م 03 :1717،و  )01چشم دوخته بود.
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راي ،که پس از خروج رهراق از پي هان سهنتو ،احسهات ضهعف ،و غهرب ايه در برابرک وايسهم
احسات خأل مي کرد ،ايع دو را به ايع سو کشهااد کهه معاههدي دولاابهه اظهامي بها يکهديسر ببنداهد
(مج وره اويسندگان .)140 :1731 ،ايع همپي ااي با آمريکا رلوي بر ارتراد و اخطار روروي بهه
ايران ،در اوضاري صورت گر ت که ارراب در ا اع با اسرائين قرار دارتند و احساسهات اا لبهي و
ااصريستي لهان ررب را پوراادي بود .لريان اخوانال سل يع اي در ملهتههاي رهرب برابهر حکهام
وادادي اسبت به غرب شار رديدي وارد ميکرد که مج وع ايع موقعيتها موله

رهد کهه حتهي

طر داران ررب غرب ه چون رربستان لرأت ح ايت از ايران (به رنوان رريک غهرب) را ادارهته
بارند .ا غااستان و هند اي اسبت به ايع ر تار راي خوشبيع ابوداهد بههويهژي کهه پاکسهتان بهه رنهوان
همپي ان ايران در پي ان سنتو در ا اع با هندوستان قرار دارت.
در رود ايع حجم از شار ،رهاي ااتظهار دارهت آمريکها از رمهااروايي و افهوذ او در داخهن و
منط ه ح ايت کند (مج وره اويسندگان .)141 :1731 ،گازيوروسکي روابط رهاي و آمريکها را در
دهههاي  02و  02ر سي از اوع دستاشاادگي ميدااهد )1(.در طهي ايهع سهالهها در ازاي ط يهع و
ارباع حس ونطلبي و لايطلبي منط هاي رهاي از طريه رسهتادن سهليحات پيشهر ته( )0و کهاال و
خدمات ،آمريکا ض ع سرپوش اهادن بر لنايات مستبدااه راي در داخن و ح ايت از او برابهر خطهر
()7

ک وايسم ،کوريد مناسبات منط هاي راي را از طري ر ع سوء فاه ات حن کند.

اواين  1414راي ،ايران و آمريکا را "متحدان طبيعي" خوااد .در طي ايع سالها روابط ر ي هر
و استوار ر ميگرديد و کاررناسان و مستشاران آمريکايي ر لً در ام زمينههاي سياست ،اقتصاد،
آموزرههي ،صههنايع و وسههاين ار باطههات ل عههي ايههران سرررههته امههور را در دسههت گر تههه بوداههد
()0

(بين.)1731،

راي در کتاب «اا لب سفيد» پس از بيان ضرورت قبول و ه اهنسي با حوالت چشمگيري که
در لامعه بشري در سراسر لهان در حهال رخ دادن بهود و ايهعکهه ايهع مسهئله موله

شهنجات و

بحرانهايي در لوامع ردي بود با طرح "سياست مست ن ملي" دو راي حن براي ر ع بحهران و ايجهاد
ثبات پيشنهاد ميکند :اول برقراري ردالت الت اري در داخن و رهدالت الت هاري و اقتصهادي در
()0

اظام لهااي (پهلوي.)142 :1700 ،
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سياست خارجی آمریکا از دکترین ویلسون تا دکترین کيسينجر
آمریکا در دوران گذار
ا ياالت متحدي ،که پس از لنگ لهااي دوم خود را قهدرت اول لههااي و بهديع ر يه

رهبهر

لهان ميدااست ،حت بثير اسرشهاي ويلسوايسم حاکم بر سياست خارلي آمريکا و ارزشهاي
الت اري آمريکا از لهت مين به گستراادن ارزشهاي مطله  ،بر هر و لههانره ول آمريکهايي بهه
سراسر لهان مثن دموکراسي ،آزادي و ح وق بشر ،ايع کشور از سوي سياستگذاران خارليش به
ايع س ت حرکت کرد که در ام ا اب بحرااي لهان حضور مست يم و يا حداقن مهثثر و پرراهگ
دارته بارد.
بر ايع اسات در سه دهه اتسهت پهس از پايهان لنهگ ،آمريکها خهود را در دو لنهگ به رگ
آسيايي به رلوي چنديع و چند مداخله کوچک ر در امور داخلي دولهتههاي لههان از آمريکهاي
ال يع گر ته ا ررق آسيا ،وارد کرد .در ايع دوري ،آمريکا در چارچوب «سياسهت مههار »1در خهط
م دم امي بحرانهاي بيعال للي قرار دارت .ايع سياست وسط لهرج کنهان مطهرح و خهطمشهي
رؤساي ل هور وقت آمريکا از کندي ا لااسون را عييع ميکرد.
ايع مسئله (حضور مثثر و مست يم در صحنه ام بحرانهاي بيعال للي و دخالت در امور داخلي
کشورها) وان مضارفي را از آمريکها سهل

مهيکهرد کهه سهنسيني آن بهر دوش ماليهاتدهنهدگان

آمريکايي قرار گر ته بود .از سويي ديسهر لنايهات سهربازان آمريکهايي و دخالهتهها و وطئههههاي
م امات آنها و ااتشار آنها در سط بيعال للي ،ولهه ح وق بشر دوستااه و ح وق بشري اقهدامات
بيعال للي آمريکا را تري  ،و وليه آن در ضاي داخلي را ضعيف ا ودي بود .در اتيجه ارت اد به
ح اايت آمريکا درحال بدين به خهودبي اري و اات هاد از گسهترش قهدرت در لههان در حهال بهدل
گشتع به کناريگيري بود (کيسينجر ،1734 ،ج .)000 :0
لنگ ويتنام را مي وان در اريخ سياست خارلي آمريکا و در پي آن ،سياست بيعال لن ،ا طه
رطفي دااست .رور ي ،عال سياسي و ااديش ند معاصر از دوران لنگ ويتنام به بدي ياد مهيکنهد؛
زيرا به دلين شاري که به سب

آن در کنار ديسر اقدامات ارتباي قدرت حاکم بر لامعه بهويژي قشر

دااشساهي وارد رد ،اهوري دلسهردي و خ هودگي ،کهه اتيجهه آن «اااميهدي» ظر يهت رظهيم چهپ
1 - Containment Policy
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اصلحگراي آمريکايي بود در لامعه منتشر رد که «غرور ملي آمريکايي» را رکسهت .بهه اظهر او،
هويت لديد آمريکا يي از آاچه پدران ايع خاک رسيم کردي بوداد ،اصله گر ته بود و خود را در
قامت سربازان اسلحه به دست در حال خواري ي و ارغال سهرزميعههاي دوردسهت ديسهر باز وليهد
کردي بود (رور ي.)31 :1737 ،
آاچه براي سياستگذاران خارلي اياالت متحدي ه واري در رأت اه يهت قهرار دارهته «حفهر
لايساي آمريکا در لهان» است .حوادث سه دهه پسيني لنگ لهااي دوم و ر لکرد آرمانخواهااه
رؤساي ل هور و معاواان دموکرات و ل هوريخواي ،سلطه کامهن آمريکها در لههان را بها رديهد
روبهرو کرد و بر اسات ايع اياز بود ا بازاسري لدي در روش آن صورت گيرد.

نگاه نيکسون به اوضاع جدید
لنگ ويتنام براي آمريکاييها از  1410رروع اشد؛ زيرا در ه ان زمان حضهور ار هش رااسهه
در آاجا از حيث سليحا ي و معنوي بهويژي مالي ،ک کهاي رايااي به لبههه ويتنهام لنهوبي (ضهد
ک وايسم) ارائه ميکرد .طب يک گ ارش (1410م) مج وع ري پولي آمريکا به لبهه ويتنام 32
درصد ه ينهها را رامن ميرد (لاسبي .)03 :1710 ،اما از اريخ ياد ردي بها ارهلم اها وااي ار هش
رااسه و طرح اظريه دومنيو )1(،آمريکا خود را به رنوان رهبر لهان آزاد و در خط م دم رليه لهان
اريکي ،اخلقاً خود را موظف به حضور در لهنم ويتنام ميديد؛ اما سه سال بيشتر اسذرته بود که
کاخ سفيد متوله ه ينههاي سنسيع و غيرقابن بازگشت حضور در با لق «ويتنام» رد.
اگرچ ه ايکسون زمااي ارلم کردي بود که در صور ي که به رهبران چيع الازي پيروزي دهيم به
وسعهطلبي هاي خويش خواهند ا ود و ايلند ،اادوا ي ،مال ي و حتي ژاپع را در خطهر ا تهادن در
دامان ک وايسم ميدااست و اينکه به اظر او «چيع نهها زبهان قهدرت را مهيدااسهت» ( رابهي:1734،
 ،)130-132اما ارتراضات داخلي که خواري ي و ه ينهکرد در ويتنام و ديسر ا اب لههان را مولهه
ا يدااست و در قال

ارتراضات مداي و لنبشههاي الت هاري ضهد لنهگ و ضهد مطله ااسهاري

حاک ان بروز پيدا کردي بود )3(،به رلوي واقعيتهاي لهااي ،مول

رد ايکسهون و مشهاورااش بها

ايع کر در ميدان ااتتابات پاي بسذاراد که در سياست خارلي غييهر اساسهي ايجهاد کننهد )3(.وي
پس از کس

ارت اد مهردم در ل يهري گهوام در هاريخ  00ژوئيهه  1414در اتسهتيع موضهعگيهري
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رس ي ،مواضع و براامههاي لديد اياالت متحدي را در ل ع اظاميهان و روزاامههاسهاران آمريکهايي
شري کرد که به «دکتريع ايکسون» مشهور رد:
«گ ان ميکنم وقت آن رسيدي بارد که اياالت متحدي در زمينهه مناسهبات خهود بها کشهورهاي
آسيايي به دو اکته کيه کند :اوال ً ما به ه ه عهدات قراردادي خود احترام خواهيم گذارت .ثااياً ا
لايي که به مسائن امنيت داخلي و مسائن د اع اظامي مربوب بارد ،صر

اظهر از هديهد از لااه

يک دولت ب رگ که مسل اً به وسن به سهلح هسهتهاي منجهر خهواهيم رهد ،دولهت آمريکها ملهن
آسيايي را شوي مي کند که مسائن امنيت داخلي و د هاري را بهيع خودرهان حهن و صهن کننهد و
ااتظار دارد خودران مسئوليت را بررهدي گيراد» ( واتع.)130 :1710 ،
مهم ريع مسئله سياست خارلي دولت ايکسون ،مديريت دوري لديد اظام بيعال لن با وله بهه
حوالت مهم و خطرساز آن بود .از سهويي ار هش بهه دليهن ه ينههههاي لنهگ و شهار متالفهان و
صل طلبان داخلي ااچار به خروج از آسيا بود و از سوي ديسهر ايهع مسهئله بها رهبهري لههان آزاد،
ح ايههت از دولههتهههاي متحههد و کنتههرل لريههان ک وايسههم ،متضههاد بههود .اسههاي دولههت بههه «رهههايي
ررا ت ندااه» بود ا «ارتبار» و «ررا ت» آمريکا حفر رود .به ايع منظور سياست «ويتنامي کهردن» از
دل للسات سياستگذاري کاخ سفيد بيرون ميآيد.
ايع را مي وان گام ديسري به منظور ارت ادسازي براي سالهاي بازدارادگي (د ااهت) دااسهت.
آمريکا و روروي ،که در  1410به رکن غير رس ي از منازرات رودررو للوگيري ميکرداد ،وارد
مرحله لنگهاي ايهابتي 1رهدي بوداهد .در ايهع حالهت ايروههاي ايهع دو کشهور در سهرزميع ثالهث
رودرروي هم قرار ميگر تند؛ اما از ايع زمان به بعد لويحاً ايکسون ارلم ميکند در منهاط ي مثهن
آسيا و از ل له ويتنام ،لايي ايست که قدرت و ولهه آمريکا ضعيف و تري

گردد ،بلکه خود

ايع دولت ها بايد ويت رواد؛ ه ان چي ي که ايکسون از آن به «آسيا براي آسياييها» ياد کرد.
البته منظور ايع ابود که آمريکا ااگهان از لبههها خارج خواهد رد و يا ح ايت خود را از ايهع
دولتها برميدارت ،بلکه از  1413ا ( 1431پايان بحران ويتنام) نها از حجم سربازهاي آمريکايي
کاسته ،و اي استفادي از سليحات و مورکهاي سنسيع پرهي ميرود؛ بديع ر ي  ،يک گام ديسر
از رويارويي مست يم دو ابرقدرت للوگيري ميرد.
با چراغ سب آمريکا به دولت هاي منط ه به ايسهتادن روي پهاي خهويش ،ر هلً آاهان را شهوي
1 - Proxy War
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ميکرد ا از کارخااجات مه اتسازي و سليحا ي اياالت متحدي خريدهاي خود را ااجام دهند که
()4

مي وااست به روا دوباري بازار اسلحه آمريکا منجر رود.

جامعهشناسی سياست خارجی نيکسون
کيسينجر در کتاب «ديپل اسي» خود اساي واقعگرايااه رئيس خود را شري ميکند .اينکه اسهاي
مطل و طبيعي خوب و بد ويلسواي را ا يپسنديد ،صل و ثبات را وضعيت اصلي ا يدااست بلکه
بايد با لش هاي هوريارااه به چنگ آيد؛ اينکه ااسان را ذا هاً خهوب ا هيدااسهت و سهامااه امنيهت
ل عي را ااکارا ميپندارت .ا ش التنابااپذير آمريکا را در لهت دموکراسيسازي در لهان غير
واقعي و رجي

ميپندارت (کيسينجر ،1734 ،ج .)014 :0

ايکسههون بههه رههعارها و ارزشهههاي آمريکههايي ويلسههون معت ههد بههود امهها آن را در چههارچوب
بيعال لليگرايي و ا ش التنابااپذير آمريکا در رهبري آن ،اغراقآمي و متالف بها واقعيهتههاي
لهااي و سياست بيعال لن ميدااست .برايع اسهات وي کورهيد ضه ع حفهر رهعارهاي ويلسهواي
اسل

خود اساي واقعگرايااه را مبتني بر منا ع ملي آمريکا زمينه سياست خارلي خويش سازد.

وي با اوضاع آسااي روبهرو ابود .برخل

صور غلط بسياري ،اسهبت بهه زمينههههاي سياسهت

خارلي آمريکا ،لامعه آمريکا اسبت به ارزشهاي خويش پايبند و واقعاً آن را لهااي ميپنهدارد؛
بنابرايع هرگواه م ارات و به کارگيري ديپل اسي و امتيازدهي به لبهه ررق را خهل

ارزشهها و

آرمانهاي خود ميدااست .از ايع اساي ،آمريکا اتست بايد ررق را از درون اصلح کند و پهس از
طهير آنها ،آاساي ميرد به گفتسو با آنها در مديريت لهااي دست زد (کيسهينجر-034 :1734 ،
.)000
از سوي ديسر ،اگرچه ارتراضات صل طلبان و مالياتدهندگان آمريکايي زمينه خهروج ايروهها
از ويتنام و ام ررق آسيا را شديد کرد ،چسواه طرح لديد م بول ا تاد؟ گفتني است ايع طرح با
روحيه اقتصادي آمريکاييها ه توااي دارد .اقتصاد ليبرالي اياالت متحدي پذير ته اسهت کهه ا هش
دولت را در حد اظارت و مديريت کلن ام منابع ااسهااي و ظر يهتههاي ملهي خلصهه کنهد .در
رود کارا ريني و مديريت ل ء را به ايروهاي محلي و خصوصي بسپارد .مطاب بها ايهع منطه در
وازن ه ينه  /ايدي بيشتريع سود اصي

دولت ،لامعه و اقتصاد بتش خصوصي خواهد رد؛ بديع
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ر ي  ،مي وان سياست دوستواي در طرح کلهي ويتنهامي کهردن را بهه اهوري خصوصهيسهازي در
سياست خارلي و اداري لنگ در خارج از مرزها عبير کرد.
رکسااا ژستد پس از سيم ايع دوري به دو بتش رهنامه امنيتي رومع و رهنامه امنيتي بوش،
ا اب ا تراق و ارتراک آن را بازگو ميکند .برايع اسات مهم ريع ا طه مشترک ايع دو رهنامهه در
ايع است که يک خطر لهااي رظيم اسبت به آمريکا ،غرب و اظام بيعال لهن (ک وايسهم و اکنهون
اسلميسم) ولود دارد که وظيفه اابودي آن بر گردي مردم آمريکا به رنوان اسهبهان هدن غهرب و
حا ر صل و امنيت بيعال للي اهادي ردي است .وي اتيجهه مهيگيهرد کهه مطالعهه رهنسهي و مهردم
رناسااه آمريکا اشان ميدهد که اينان ه واري داراي حس مسئوليتپذيري اسبت به لهان هسهتند و
اينکه ايع باور رديد را دارته ااد که مسئوليت گسترش هنجارهاي معيع غربهي بررههدي آاهان اسهت
).(Sjo¨stedt,2007:249-250

واقعگرایی کيسينجری در سياست خارجی
دکتريع ايکسون کلي و رعاري بود و به طراحي استرا ژي و براامهري ي براي الرا اياز دارهت.
ب ه رگ ههريع ههبثير را در غييههر و چههرخش راهبههردي سياسههت خههارلي آمريکهها از ويلسوايسههم بههه
واقعگرايي را رتص وزير خارلهاش هنري کيسينجر بر رهدي دارت .وي در يک چرخش اساسي
راهبرد اظامي اياالت متحدي را از «لنگ کامن و ام ريار» 1بهه «لنهگ محهدود» 0غييهر دارد .وي
حت بثير طرح لنگ محدود رابرت اَسسودز قرار دارت با اورتع کتاب «سهلحههاي هسهتهاي و
سياست خارلي» در  1430اظريه خود را پيري ي کرد .اوالً وي سفارش ميکند که قدرت ا ي و
طراحي لنگ هسته اي بايد صورت بسيرد ا در موقع له وم در لههت د هاع از منها ع ملهي آمريکها
بهکار آيد .اما از سوي ديسر بايد قدرت متعار

ايه

ويهت رهود :لنهگ محهدود يعنهي آاچهه او

کاربرد متوسط قدرت مياامد ،امکان دارد که بازديهاي سياسي بسيار بيشتر به بار آورد ا وسن بهه
لنسي وسيع و ام ريار و اي ايع لنگ محهدود بهتهريع رصهت را بهه مها مهيدههد کهه غييهرات
راهبردي را به افع و دلتواي خود به کار گيريم» ( رابي.)131 :1734 ،
وي در اسرش لديد ،راگ سياست و ديپل اسي را از راهگ اظهامي آن پرراهگ هر مهيکنهد و
1 - Total War
2 - Limited War
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بکيد او بر سلح هستهاي اي بايد به رنهوان ابه اري سياسهي فسهير گهردد .بهراي او رهک و هرت
هستهاي مول

بازدارادگي خواهد رد و بر ايع اسات خوب ميدااد که لنگ هستهاي هرگ رخ

اتواهد داد .سالهاي نشزدايي مول

ويت ايع رويکرد ميرود .امضاي  NPTو پي ان سالت

 1و  0در سالهاي پس از بحران مورکي کوبا در لهت ارت ادسهازي و امنيهتسهازي ميهان دو ابهر
قدرت لهااي صورت گر ت.
اگرچه اياالت متحدي از حضور روروي در خاورميااه و آسهياي هنهدوچيع خيلهي ا هي رسهيد،
اسبت به چيع و متاطرات آن بدبيع بود؛ مسئلهاي که در دوران ايکسون بهسررت حن رد .خهروج
از ويتنام ،کاهش نش ميان سه قدرت چيع ،روروي و آمريکا ،معاههدي بهرليع و کنفهرااس امنيهت
اروپايي زاجيروار رخ ميدهد .ايع وا ات بهگواهاي است کهه بهه اهوري اسهبت بهه کورهشههاي
ک وايستي بعدي روروي از سوي آمريکا مورد غفلت واقع ميرود .اگر هرگواه برخورد رامهرزي
از سوي روروي با متالفان خود با واکنش ند و منفي اياالت متحدي روبهرو ميرهد ،بههار خهوايع
پراگ  1414ااديدي گر ته رد ا سالهاي نشزدايي و ارت ادسازي به آرامي پيش رود.

ساختار صلح ،ویتنامی کردن و جنگ نيابتی
ايع مسائن مول

رد در زمان ايکسون ،کيسينجر طرح سياسي «منهاط حيها ي» در چهارچوب

«ساختار صل » را براي منا ع ملي آمريکا طرح کند .درست بود که آمريکا وااايي رويارويي سهاب
را ادارت از ک وايستي ردن لهان اي مي هراسيد .بيشتريع ا اب آسهي پهذير ايه در ا هاب مهرزي
چيع و روروي قرار دارت؛ لذا آمريکا خارج از محدودي لغرا يايي خويش و متحد اروپاي غربهي
خود ،ساير ا اب اگرچه در حل ه اتست امنيتي او لاي ادارت« ،مناط حيا ي» او به ر ار مير ت.
هم چنيع هر دو قدرت اگرچه روي کاغذ عهد به ردم مداخلهه واحتهرام بهه منها ع يکهديسر را
رنوان کرداد ،ايع احت ال ا ديک به ي يع و مبتني بر رواهد راوان را مهيداداهد کهه غيرمسهت يم و
پنهااي ايروهاي موا خود را در سرزميعهاي ديسر حريک خواهند کرد .برايع اسات آمريکها بهه
ايران ،رکيه ،ا غااستان و ساير دولتهاي حاريه بلهوک رهرق (منهاط حيها ي) بهه چشهم «ک ربنهد
بهدارتي» مياسريست که ساير ا اب لهااي را از ميکروبهاي ک وايستي محفوظ ميداراد.
آاچه از «ساختار صل » مراد رد ،ايع بود که اظام بيعال لن کليهت واحهدي دارد کهه از منهاط
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حيا ي متعددي شکين ردي است .به دلين مسئوليت ،عهدات و منا ع ملهي ايهاالت متحهدي از يهک
سو ،و احت ال رديد عارد منا ع و شديد اختل ات ايع مناط از سوي ديسر ،ضروري است کهه
ساختار واحد امنيتي ه سياسي ام ايع ا اب را دربرگيرد؛ ساختاري که «صل و امنيهت بهيعال للهي»
را به رهبري آمريکا در لهان لديد حفر خواهدکرد.
کيسينجر ايع ساختار را به مثابه ر ار ي ل ي ميکرد که بهراي ايسهتادگي آن بهه «سهتونههاي»
م اوم در ا اب حسات آن اياز بود .ب اي ساختار به ب اي ستونهاي آن وابسته بود.
درحالي که ااسلستان در حال خروج الباري از مناط ساب ا مستع ري رهرقي بهود ،منط هي ابهود
که آمريکا اي لبهه ررق را خالي کند؛ زيرا ايع مسئله مول

بههمريتتسي ر يبات امنيتي منط هه

و غيير موازاه به ضرر بلوک غرب ميرد .بنابرايع طرح بعدي سياست خارلي آمريکا ابايد اهاق
عهدات و ص ي ات کلن دستساي ديپل اسي کاخ سفيد بارد .ا ون برايع ،ا دو دهه قبن آمريکها
به مثابه ا واه منحصر به رد آزادي ،بردوش کشندي ستتي حفر صل و امنيت بيعال للي ،کورش
لهااي به بهبود و وسعه اقتصادي لهان رناخته ميرد ).(Donan,1974:84
ص يم ايکسون ايع است که واقعيتهاي لهان اگرچه لخ بارد ،بايد با دقت مديريت رود .از
ا يع رو ض ع حفر ک ربند بهدارتي به دور بلوک ررق ،الزم است که اداري هر منط ه به متحهدان
و ايروهاي و ادار منط ه اي غرب سپردي رهود؛ در واقهع قهرار دادن ايروههاي رهر آسهيايي در برابهر
ايروهاي خير آسيايي .ويتنامي کردن يعني سپردن مسئوليت بيشتر به متحدان منط هاي و سلي آنها
براي مبارزي غيرمست يم با بلوک ررق.
ايکسون اظهار ميکند که معلوم ردي است ک وايسم چهري آيندي آسيا ايست .آسيا مي وااد هم
هديد رليه موازاه به ضرر غرب بارد و هم منبع راي حن مشکلت آسيايي با پاسهخههاي آسهيايي از
طري ر ن مشارکتلويااه .در حالي که مياکاوا سياست خارلي لديهد آمريکها را منط ههگرايهي
ميدااد ) (Miyakawa,1985:5و ايع مسبله اشااه ايع است که اياالت متحدي ديسر ا ي وااد به
رنوان ابرقدرت عهدات لهااي را بررهدي گيرد .به اظر يک اويسهندي ههد

وي از طهرح سياسهت

ويتنههامي کههردن ايههع بههود کههه ويتنههامي ديسههر کههرار اشههود امهها قههدرت آسههيايي بههاقي ب ااههد
) .(Donan,1974:82در واقع اقتضائات رهبري دوران لديد از سوي طراحان سياست خهارلي
آمريکا به وضوح حس ردي و ايع سياست از دل آن بيرون آمدي بود.
البته ايع اظهار اظر ،که "ک وايسم ديسر چهري آيندي آسيا ايست" به معناي ر ع خطر ک وايسهم
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ايست .سياستها و اقدامات بعدي دولتهاي ايکسون به بعد اشان ميدهد که ا فاقاً اسرااهي اصهلي
ه ه آنها گسترش ويروت "روروي ردن" است .لداي از بلو

سياسي براي ح ير دره ع ،ايه

ايع اظهار اظر مي وااد در چارچوب وليهکنندگي براي طرح دوري لديد و سياست لديد مربوب
به آن حلين گردد.
کنفرااس خبري ايکسون در گوآم  00لوالي  1414را بايد ا طهه رطهف مه هي در ههم دوري
لديد سياست خارلي آمريکا دااست .وي در اينجها آسهيا را مههم هريع منبهع هديهد صهل لههان
معر ي ميکند و بهر ضهرورت ا هش لهدي آمريکها در آسهيا اکيهد مهيکنهد )12(.از سهويي ديسهر
اميدواري رديد به پيشر ت در لهان به دلين وااايي ،منابع ااسااي ،مواد خام آسهيا دارد .ايهع اشهان
ميدهد که پيام ايکسون به لامعه داخلي آمريکا ايع است که اگرچه مردم و صل طلبان و متالفهان
ح بي خواهان خروج از ويتنام و ام ا اب لههان هسهتند ،حضهور در آسهيا گرچهه بهه احهو ديسهر
التنابااپذير است.
در کنار ايع ،وي به ولود دو رامن مهم لديد مثثر در ر تار خارلي آمريکها ارهاري مهيکنهد:
1ه حس روزا ون ااسيوااليسم در آسيا 0ه ااراحتي آسياييها از حهت البهار قهرار گهر تع (ديکتهه
ردن) از بيرون .براامه "آسيا براي آسياييها" يعني با مفرود پندارتع وضعيت لديد ،آمريکا بايد
بر ا ش خود در آسيا بکيد کند اما ديکته اکند ).(Nixon,1969
براي آمادي ردن به مديريت وضعيت لديد ،ميبايست ساختار و عريف لديد از مفاهيم ارائهه
کرد .در گ ارش سال  1432از سوي ايکسون ه کيسينجر ،صل ايعگواه عريهف مهيرهود" :صهل
بيش از معناي ردم لنگ است؛ بلکه ،ساختار بادوام روابط بيع ال لن است که دالين لنگ را منع
ميکند" .وضعيت لديد ه ان "ساختار صل " است که براي الرايهي رهدن آن ويتنهامي

يا حذ
()11

کردن

و لنگ ايابتي طراحي رود .سياست لديد مستل م سه پايه است1 :ه ولود "رهريک" اهه

به معناي ه کاري ا ديک با م تعهدان؛ بلکه يعني دوستان و متعهدااي که وااا به کار براي خويشهتع
هستند .البته بايد وله کرد که رهرکاي قهدي ي رهها اشهواد؛ زيهرا اصهن "ثبهات" اه يهت دارد ها
همپي ااان اسبت به وان ا کاي آمريکا دلسرد اشواد0 .ه وااايي اغل

اظامي به ميه ان کها ي بهراي

محا ظت از منا ع حيا ي .ايکسون از راهبرد اظامي بشدت خشهک دولهت پيشهيع مبنهي بهر اهابودي
قطعي در ع ااراضي بود .او به نوع راهکارهاي اظهامي م ابلهه ه هراي بها حفهر امنيهت رههروادان
آمريکا يي اين دارت که به رلقه دولت او به کنترل سليحات منتهي رد7 .ه اين به گفتسهو بها
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در نان ).(Donan,1974:85-86

دالیل ویتنامی کردن
بهريوري در دوري لديد ،درد اصلي سياست خارلي آمريکا در رهرق آسهيا بهود؛ زيهرا اصهله
دور از مرزهاي اياالت متحهدي ،ابههام درآينهدي لنهگ بهه دابهال پيچيهدي رهدن لبههه ويتنهام و بهار
اقتصادي سنسيع بر دوش آمريکاييها ،داوم حضور يا ايجاد عهدات لديد براي مردم قابن قبهول
ابود .خروج ايروهاي اظامي آمريکايي از ديسر ا اب لهان در حالي که احهدودي بهه دليهن اغتنهام
رصت بود (استفادي از اوضاع راهم ردي به رنوان زمينه وليههکننهدي کهاهش حضهور مسهت يم در
ام ا اب بحرااي) ،بيشتر به سهب

کهاهش از ه ينههههاي بهال وي و احت هالي اسههداري و مهديريت

پايسايهاي اظامي در سرزميعهاي بحرانخي بايد معنا رود.
برخي طرح سياست ويتنامي کردن را م ابن يا لايس يع کامن سياست مهار ا يدااند .از ايع
ديدگاي ،سياست مهار ،هسته يا سنگ زيريع راهبرد ايکسون اسهت1".هه اولويهتبتشهي بهه اه يهت
اروپا و مراقبت از آن در برابر هديد ک وايسم 0ه به دليهن خهودداري اروپها از خريهد سهليحات از
آمريکا ،اياالت متحدي با البار ايکسون به يا تع بازار لديد سهليحا ي رهن هون مهيرهد7 .هه لهان
سربازان آمريکايي را حفر ميکرد" ) .(Jasper,1997:47به طهور کلهي مهي هوان فهاوتههاي
راهبرد ايکسون را اسبت به راهبرد پيشيع دولتهاي آمريکايي چنيع برر رد:
 1ه بازگشت به اظريه د اري کنان يا سياست مهار روروي.
 0ه رک ص يمگيري در روراي امنيت ملي و به حاريه ر تع وزارت خارله.
 7ه لداسازي ک وايسم خوب [چيع] و بد [روروي] و کورش به رکا

ميهان آنهها (چهيع و

روروي).
 0ه بر ري اب ار اقتصادي بر راهکار اظامي.
 0ه ويت ايروهاي ضدک وايستي به لاي مشهاوران يها ايروههاي اظهامي (سياسهت دوسهتواي)
ک ک آمريکا به مدراي اسيون ايران مول

ضعيف لايساي راي در داخن رد و اتيجه معکوت داد.

اتايج ايع سياست ،ااسجام راهبردي ،مو يتههاي به رگ در سهط لههااي ،ااکهاميههايي در
سط منط هاي ).(Worley,2001:9
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منط هاي آمريکا ربارت بود از کنترل منط ه بهدون پيهادي

کردن لشکر در آن  ،دسترسهي دائ هي بهه افهت بهراي لههان صهنعتي غهرب و ژاپهع ،مههار ا حاديهه
روروي .از ايع رو ،سياست دوستواي خله السهاره و حهت هبثير رکسهتههاي ويتنهام ابهود بلکهه
"سياستي از پيش عييع ردي بود براي سلي راي ايران بهه رنهوان لااشهيع آمريکها ،سوءاسهتفادي از
کم ولهي کنسري و کيه زدن بر صنعت د هاري رو بهه ا هول آمريکها .رهنامهه کورشهي بهود بهراي
متوازن کردن لوازم ژئوپلو يکي مهار روروي و دسترسي به افت با اياز به ارضاي شارهاي داخلهي
آمريکا و ايع در بازي زمااي کو اي سياستي زيرکااه بود" ) .(Jasper,1997:131دقي ر اينکهه بها
وله به خواست اياالت متحدي و لايطلبيهاي راي ،دير يا زود ،وي ا ش "ژاادارمي منط ه" را بهه
دست ميآورد.

پوستاندازی کيسينجری از واقعگرایی کنانی
اکته آخر در ماهيت واقعگرايااه 1مرد ره اري يهک سياسهت خهارلي وقهت کهاخ سهفيد ريشهه
دارت .از اساي واقعگرايااه ،طرد و حذ

در ع اشااه خيالپردازان و آرمانگرايان صور مهيرهود

در حالي که ديپل اسي به معناي چااهزاي و گفتسو به منظور حفر منا ع ملي ضروري اظام بيعال لن
است (مورگنتا.)300 :1730 ،
اسري لداسازااه ميان حوزي داخلي از حوزي سياست خارلي مورد ديسري است که در سياسهت
لديد ماهيت واقعگرايااه دارد در حالي که لرج کنان به رنهوان مه تهريع راهبرداهويس 0سياسهت
خارلي در کاخ سفيد پيش از حضور کيسينجر به ر ار ميآيد ،اساي پيوادسازي ميان حوزي داخهن
با حوزي خارج يک دولت از سوي او پيسيري ميرد .ايع درحهالي اسهت کهه ههر دو راهبرداهويس
خاستساهي واقعگرا داراد (دوئر ي و الت گرا  ،1730 ،ج  :1صن سوم)؛ امها کيسهينجر بهه اسهري
واقعگرايااه لداساز پايبندي اشان ميدهد .لرج کنان ميگفت نهها راي پيشهسيري از وسهعهطلبهي
روروي غييرات در ساختار درواي آن است .ايع مدرا مع والً از سهوي ليبهرالهها رهنيدي مهيرهود.
ايکسون ض ع ارلم متالفت با پهارياي ويژگهيههاي رهوروي ،مهيگويهد ه اانهد ر تهار بها ديسهر
کشههورها کههاري بههه آن اههدارد ،بلکههه ر تههار مهها بهها ولههه بههه ر تههار خههارلي آن نظههيم مههيرههود
1 - Realist
2 - Strategist
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).(Donan,1974:88
ا ههد ديسههر کيسههينجر بههر سياسههت خههارلي حههاکم بههر وزارت خارلههه آمريکهها بههر ااديشههه
بيعال لن گرايااه ليبرالي است که اارژي اياالت متحهدي بهه احهو غيرصهحي و غيرضهروري درحهال
روکاستع است .وي خواستار رويکرد اويع در سبک کلسيک حکومتداري اروپهايي اسهبت بهه
ر تار خارلي آمريکا ميرود به ايع معنا که اه اا واي آمريکا از لهان اه سلطه بهر آن ،بلکهه قبهول
ا ش ضروري رامن ثبات بتش در حفر موازاه قوا که بدون آن اه ردالت اه صل م کهع ايسهت.
در ايع رويکرد دولت بايد اب ارههاي سهلطه غيرمسهت يم حضهور لههااي خهود را ويهت کنهد و از
ديسران متحد بتواهد که هر مي ان کهه مهي واانهد در ايهع ا حهاد ا هش بيشهتر ايفها کننهد .بنهابرايع
کيسينجر در ليبرالزدايي از ااديشه حاکم بر ر تار خارلي آمريکا و ويت ا کار واقعگرايااه ا ش
اريتي مه ي دارت؛ هر چند با روي کار آمدن دولت ريسان بازگشت بهه ليبراليسهم رهروع رهد.
رلوي بر ساختار صل وي "ديپل اسي سه لاابه" را در دستورکار وزارت خارله قرار داد .گشودن
باب گفتسو با لناح ک وايسم (چيع و رهوروي)؛ ک راهگ کهردن بعهد ايهدئولوژيک اسهن پيشهيع
آمريکايي با ااعطا

و ار جاع زياد ،م ي ي ايع سياست است ) .(Hendrickson,1998:4در ايع

سياست آمريکا کوريد هر چه بيشتر چيع را اسبت به خطرهاي خود طبيعي ر و اسبت بهه خطرههاي
لدي و مست يم روروي حسات ر سازد.

سياست دوستونی

()41

از درون طرحهاي "ساختار صل " و "ويتنامي کردن" در چارچوب رهنامه ثابت آمريکايي در
سياست خارلي ،طرح سياست دوستواي بيرون ميآيد .براسات ايع طرح دو قدرت منط هاي ايران
و رربستان سعودي به رنوان دو ستون م اومت و حفر سنسر منط ه خليج ارت و خاورميااهه بهراي
اردوگاي غرب ا شآ ريني ميکنند؛ بديع طري «بيرون از منط ه خليج ارت ،ايران در آ ري ا و در
منازره ارراب و اسرائين عاليت اينهدي يا هت» (گازيوروسهکي .)131 :1731،در ايهع طهرح ا هش
ايران اسبت به رربستان پرراگ ر است.
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چرا ایران؟
گفته رد که مج وره اوضاع پس از لنگ لهااي دوم بهه دليهن ررهد مسهائن اسهلمگرايااهه و
ااسيوااليستي رربي ،بيشتر مين به ااديشههاي چپ در اظهر ،و در ر هن،گرايش بهه بلهوک رهرق در
ر تار خارلي در ميان ملتهاي ررب و برخي دولتهاي اا لبي منط ه خاورميااه رکن گر ته بود.
در ه يع سال ها اي که کشورهاي ازي بسيس رربي با خروج ايروههاي ااسليسهي اسهبت بهه امنيهت
خود بي ناک بوداد به ااتتاب يک ايروي منط هاي مورد ح ايت غهرب بهه منظهور ثبهات بتشهي و
حفر امنيت منط ه راضي رداد و به دريج يهخ روابهط آب رهد .در چنهيع اوضهاري ،آمريکها ايهاز
دارت از حرکت هاي ررب مورد پشتيبااي اظامي روروي للوگيري ،و يا رليه آن حريک کنهد و
در کنار آن ،رهبران ررب را به سوي خود هدايت کند و رايند صل خاورميااه را به دسهت بسيهرد
(کيسينجر ،1734 ،ج  .)013 :0ررکت ايران به ح ايت از غرب در لنگ ويتنام ،منازرا ي با رراق،
ح ايت از پاکستان برابر هند و مه تر از ه هه لنهگ ظفهار در ه هيع راسهتا صهورت گر هت .رهاي
همچنيع در لهت هرچه بيشتر ا ديکي به غرب و اشان دادن حسع ايت خويش به شهکين ااوگهان
دريايي رظي ي در بندر چابهار اقدام ميکند که منا ع غرب و ايران را در درياي ر ان ،خليج ارت
و اقيااوت هند محا ظت کند ( رابي.)024 :1734 ،
ايران در منط ه دولت متفاوت و قابلي براي سپردي ردن وظيفه لديد "ژاادارمي" بهود .اوالً بهه
سب

خاطرات بدي که از مهالرالويي رهوروي پهس از لنهگ دوم لههااي بها آن رو بهه رو رهد،

ضدک وايسم بود؛ دوست اسرائين به ر ار مي آمد؛ کنتهرل ذخيهري رظهيم افتهي کهه او را بهه لحهاظ
ثروت وااا مي ساخت؛ کنترل نسه هرم و ل عيت ب رگ که وان ار هش به رگ را دارهت بهه او
قدرت اظامي اي بتشيدي بود که مي وااست وظايف لديد را بررهدي بسيرد .قرار گهر تع در طب هه
ابتدايي ک ربند بهدارتي و هم چنيع وابستسي آمريکا بهه رهاي بهه رنهوان سهتون ثبهات در منط هه بها
صههويري کههه رههاي از خههودش بههه رنههوان استرا ژيسههت لهههااي سههاخته بههود ،ااطبههاق کامههن دارههت
( ردوست،1732،ج072-071 :1؛ .(Jasper,1997:51-52
ولود احساسات ضد آمريکايي در ميان ملت ررب خاورميااهه بهراي الهراي سياسهت ويتنهامي
کردن خاورميااه ،ايران را گ ينه مطلوب کرد .ايران مسئله لسطيع را اسلمي و ارراب آن را مسهئله
رربي ميدااستند .احساسات مليگرايااه يا اسلمگرايااه اا لبي يا ضعيف بود يا سرکوب ردي بهود.
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رايد دلين اصلي آن ايع بود که ام خاورميااه بهل ايران سهاب  ،اسهتع ار مسهت يم را درک کهردي
بوداد .به دلين ح ايت آمريکا از اسرائين ر لً رهبران مر جع ررب به درواري از آمريکها اسهت بال
ميکرداد .در مج وع در ايران ايع مسئله ضعيف ر بود.
اساي دولتهاي آمريکا اسبت به ايران پيش از اا لب به رنوان رريک ،ه واري منفي و اااميدااه
بودي است؛ به رنوان ا واه از آي اهاور ا زمان ايکسون ،ه ه رؤساي ل هور آمريکا ،اسبت به ايدي
و وان راي در حفر منا ع آمريکا در منط ه بدبيع بوديااد .هم چنيع راي را اا وان از حفر خويشهتع
ميدااستند که ايازمند قدرت بيرواي است (مهدوي.)010 :1732،
البته لاسپر ميگويد از اساي آمريکايي از دهه  02به بعد بهه ر يه

اولويهت ،پهس از رهوروي،

ايران و رراق از در نان بال وي اياالت متحدي در منط ه به ر ار ميآمداد که به احو رسفتااسي ي
ايع صور ا حال حاضر ادامهه يا تهه اسهت ) .(Jasper,1997:51ه مهان ،دسترسهي بهه افهت و
حفاظت اسرائين دو اسرااي اصلي ديسر براي آن بودي است .اگهر چهه اويسهندي بههدرسهتي وضهي
ا يدهد که چرا ايران به مثابه در ع بال وي آمريکا محسوب ميردي است در ادامه ميآورد که بهه
دالين زياد از ل له همپورااي خواست آمريکا با لايطلبيهاي راي ،ايع ا ش به او سپردي رد .رايد
بتوان اريخ امپرا وري ايران ،وان بال وي غني از مواد خام گرانبها ،قرار گهر تع روي به رگ هريع
منابع سوخت سيلي ،لاي طلبي راهااه به بازسازي روزگار خوش امپرا وري ب رگ ،ل عيت راوان
و دارا بودن مذه

سياسي اسلم ريعي را داليلي دااست که ذهنيت ر وماً منفي و بال وي دره ع از

ايران در ذهع سران کاخ سفيد برساخته بود .اما ريچارد کا م ،کاررنات مسائن خاورميااهه و اسهتاد
دااشساي ميگويد « :وارنستع در موقعي ابود که خطر آزردن يک دولت و هادار را بپهذيرد» (کها م،
 .)172 :1717بديع لحاظ ،ايکسون ض ع قطع ار باب با متالفهان رهاي و چشهم پورهي از لنايهات و
استبداد مح د رضا راي ،و پذيرش برخي خواسهتهههاي او (گازيوروسهکي ،)131 :1731 ،وي را بهه
خريد هرچه بيشتر سليحات آمريکايي به منظور ايفاي هرچه بهتر ا ش «پليس» و حا ر منا ع حيات
آمريکا و غرب در منط ه رغي

ميکرد.

الب ته ستون بايد خود قدرت اسبي دارته بارد و بتوااد بار لديد اظامي ه امنيتي را بردوش کشد.
در آن زمان اغل

دولت هاي خاورميااه رااتير بوداد و لداي از ضعيف بودن ررد اقتصادي و وليد

ااخالص ملي از ساد رديد اداري ،مالي و سياسهي راهج مهيبرداهد .در ايهع ميهان ايهران احهدودي
وضعيت بهتري دارت .اما يک دولت وررکسته يا درحال وسعه مناس

چنيع کاري ابهود؛ از ايهع
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رو ميبايست م دمات ايع کار راهم ميگرديد.
يک سال پيش از روي کار آمدن دولهت ايکسهون ،کنسهري قهااواي را گذرااهدي بهود کهه بهراي
خريداران سليحات اظامي رروطي اهادي بود .بنابر قااون روش سهليحات بهه کشهورهاي خهارلي
سال  1413سه ررب براي کشور خريدار معيع ربارت بود از اينکه آن کشور بايد وسعه يا ته بارهد
اما به آن سليحات اياز دارته ولي زيرساخت وليد آن را ادارته بارد و وااايي پرداخت ا د ه ينه
آن را دارد ) .(Jasper,1997:43ايع در حالي اسهت کهه در سهال  1413ايهران از سهوي آمريکها
وسعه يا ته معر ي رد .ايع به ايع معنا است که ايع کشور ديسر به وامهها و ک هکههاي بلرهود
آمريکا ايازي ادارد .هم چنيع ا ايش بهاي افت به ايران و سعودي به منظور خريد اابوي سهليحات
پيشر ته براي ايفاي ا ش لديد ک ک کرد؛ بديع ر ي

ايران حاي

ام رهروب مهداظر آن قهااون

گشت ).(Jasper,1997:43
پيش از ايع ،مشابه سياست دوستواي از سوي دولهت آمريکها در برابهر ايهران و کهن خاورميااهه
ار ال ردي بود؛ براي مثال آي اهاور در گفتار خود ،که به دکتريع وي مشهور رد ،صريحاً روروي
را از افوذ در منط ه ااهذار ،و آن را بهه مثابهه عهرد بهه منها ع آمريکها خطهاب کهرد .براسهات ايهع
دکتريع ،که البته ه واري از سوي دولتهاي اياالت متحدي پس از لنگ لهااي دوم و رکنگيري
دو بلوک متتاصم در سياستهاي متتلف متجلهي مهيرهد ،دولهت رهوروي از مداخلهه در منط هه
خاورميااه منع رد و آمريکا به ح ايت لهدي از دولهتههاي منط ههاي برخاسهت (مههدوي:1732 ،
.)003-004
همچنيع قبن از رخ دادن اا لب چپگراي ح ب بعث در رراق پي ان بغداد ميان ايران ،رکيه،
رراق ،پاکستان ،ااسلستان ،و با اظارت آمريکا منع د رد که پس از آن به پي هان سهنتو غييهر يا هت.
ا ون بر ايع ،آمريکا با بسياري از دولتهاي رضو پي ان و خارج از آن پي ان د اري دولاابه بسهته
بود که در واقعيت هد

اصلي ام آنها يک چي بود :حفر امنيت همپي ااان منط هاي غهرب در

برابر افوذ ايروهاي مترب چپ.
بديع ر ي  ،راهبرد ايکسون ه کيسينجر در چارچوب دکتهريع دائ هي امنيهت ملهي آمريکها بهه
سياست سلي همپي ااان وله بيشتري ميکند .بنابرايع سلي دوسهتان منط ههاي بهه لهاي حضهور
مست يم اظامي در ا اب حسات دايا مهم هريع ولهه م يه ي راهبهرد لديهد اسهت (زيبهاکلم:1733 ،
 .)101طبيعي است ايکسون بنويسد" هر چند برخي ايع دکتريع( )17را اشااه کنار کشيدن آمريکها از
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ل هان وسعه ايا ته دااستند در واقع نها مبناي درست را براي درگيري مداوم آمريکا در امور سراسر
لهان سوم و بهويژي در خليج ارت بيان ميکرد" (ايکسون.)010 :1731،

نتيجه گيری
اياالت متحدي پس از پايان لنگ لهااي دوم از رهنامه (دکتريع) مواروئه خارج رد و براسات
ارزشهاي ويلسواي ،مداخله در ام ا اب بحرانزا و از اظر خودران به اصطلح «داياي بسته» را در
دستور کار سياست خارلي خويش قرار داد .ررکت در دو لنگ امريار و رسايشهي در منط هه
آسيا ،که بسيار دور از دسترت حوزي امنيتي آمريکها و محهيط لغرا يهايي آن قهرار دارهت در کنهار
مداخله و مشارکت در چنديع و چند منازره و اصطحکاک ب رگ و کوچک در سراسهر لههان از
قبيههن چنههديع کود هها ،اداري رههورشهههاي مههداي ،حضههور در درگيههريهههاي کوچههک در آ ري هها و
آمريکا ي ال يع و باال ر از ه ه اداري لنگ سرد با ا حاد ل اهير روروي ،پس از سه دهه ااهرژي و
وان اياالت متحدي را حلين برد و پيسيري ارزش هاي ويلسواي مااند ساب را با اما و اگرهاي لدي
رو به رو ساخت.
سالهاي نشزدايي و ااع اد پي انها و وا هاي صل  ،رژيمهاي امنيتي منط هاي و بيعال للي،
رژيم کنترل سليحات و خلع سلح ميان دو ابرقدرت در کنار روي کار آمهدن ريچهارد ايکسهون و
گروي واقعگراي او ،زمينه مسارد را به منظور غييهر اسهترا ژي آمريکها در سياسهت خهارلي هراهم
ساخت .ايکسون بر امواج لنبشهاي الت اري ضد لنگ دهه  12آمريکا ،اشان داد که موج سهوار
خوبي است ،پايه سياست خارلي لديد آمريکا را بر «منا ع ملي» اهاد ،اه «ارزشهاي ملي» .فهاوت
ايع دو مبنا در دم و بخر است .در رويکرد لديد اگرچه برقراري ردالت ،حذ

اابرابري ،وله

به آزادي هاي ر ومي و سياسي و گسترش دموکراسي ،ح وق زاان و ح وق بشر ،ه چنهان اه يهت
خويش را حفر ميکند در رازوي «منا ع ملي» آمريکا سنجيدي خواهد رد .در اتيجه رجي

ايست

لنايت مسکو در بهار  1414پراگ ،کوچک و بياه يت ر ردي ميرود.
در استرا ژي لديد ،آمريکا متحدان منط هاي خويش را در آسيا جهي و ح ايت ميکند ها از
خههود و منهها ع غههرب در منط ههه ح ايههت و مراقبههت کننههد و در صههورت بههروز لنههگ و اهها وااي و
درخواست کشور مورد هالم آن گاي آمريکا ايروهاي خود را گسين خواهد دارت .بر ه يع پايه،
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کيسينجر وزير خارله وي طرح «سياست دو ستواي» را مطاب با السوي «ژااهدارم» بهراي خاورميااهه
پيشنهاد ميکند .در ايع طرح رلوي بر وله به حفر منا ع آمريکا در خاورميااه و خلهيج هارت بهه
واقعيت امنيتي ردم حضور قدرت ثبات بتش پس از خروج ااسليس در منط هه رهرق سهوئ ولهه
ردي است.
لديد الوالدي بودن دولتهاي خليج ارت بهويژي و اغله

دولهت ه ملهتههاي خاورميااهه ،در

مج وع ،ضرورت حضور ثباتدهندياي را رسيم ميکرد؛ چرا که ايهع دولهتهها ر ومهاً بهه دليهن
ادارتع پايساي سياسي ه الت اري مشروع و ولود متالفان اسلمگرا و مليگراي مسهت ن بهه رنهوان
روامن داخلي و افوذ و دخالت ايروهاي چپ وابسته به روروي به رنوان رامهن خهارلي بها بحهران
است لل و حاک يت رو به رو بوداد .در ايع ميان دو دولت ايران و رربستان با بکيد بيشتر بر ايران به
دالين متعدد ژئواکواوميک ،ژئوپلو يک و ژئواسترا ژيک ،ملزم با روحيه لايطلبااه راي ،مي وااند
ا ش «ژاادارمي» منط ه را در غياب آمريکاييها و ااسليسيها ايفا کننهد .کها م ايهران را سهنسر اول
ک ربند بهدارتي آمريکا در منط ه ميخوااد.
در حلين اهايي در معادله ضاي بيعال لن و اوضاع داخلي وزن سنسيع هر را بهه مهورد اتسهت
ميبتشيم؛ چرا که اوضاع بيعال للي و اا وااي آمريکا از داوم وضع مولود ،آنها را وادار ساخت
ا به طيع محيط لغرا ياي بيع ال لن ،عييع منهاط حيها ي و در اهايهت لعهن ژااهدارم خهويش در
منط ه بپردازاد .در گام اهايي به رلهت ناسه

اوضهاع ايهران در هام ابعهاد بهه منظهور احهراز ايهع

مسئوليت خطير ،ايع قدرت را به او بتشيد؛ به ربهارت ديسهر وضهعيت داخلهي ايهران غييهر دهنهدي
سياست خارلي آمريکا ابودي است بلکه از آن طر

در صورت ااآمادگي ايهران ،آمريکها بهازيسر

منط هاي ديسر را مداظر قرار ميداد.
بههرايع اسههات ،ض ه ع قبههول يک هي از ههرود بحههث ،کسههااي کههه رههاي را آلههتدسههت صههر
ا يدااستند ،ر وميت آن در سياست خارلي بويژي در دهههاي  02و  02ر سهي ،ا ه

مهيرهود.

بدين ردن ايران به اابار سليحا ي و پايساي اصلي اظامي منط هاي آمريکا در چارچوب لنگ سرد
و حضور چنديع ه ار اظامي آمريکايي در کشور گرچه با اام پرط طهراق «سياسهت مسهت ن ملهي»،
چي ي را ر از ژاادارمي آمريکا در خاورميااه ا ي وااسهت بارهد .ر هوم لشکرکشهي رهاي بهيش از
اينکه منا ع ايران را بميع کند ،خواستههاي منط هاي آمريکا را ع ي

مهيکهرد .چسواهه مهي هوان

پذير ت راي در سياست خارلي خود لدا از منط خارلي آمريکا ص يم ميگر ت در حالي کهه
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از سوي دولت ازي بسيس امارات متحدي رربي هديد به ا

اميت ارضي مهيرهد و طهي ايهع

کش و قوت ااچار به دولت ردن استان بحريع ع دهد؟
اگر ايع ادراي لاسپر ااديدي گر ته رود که گفت ايران و رراق پس از روروي بهراي آمريکها،
در ع بال وي به ر ار ميرواد ،باز هم ربارت «راي به مثابه متحد و همپي ان غرب» به اظهر سهنسيني
ميآيد .اگر گفته رود که برخي ر تارهاي ل ئي راي مورد موا ت آمريکا و ااسلستان واقهع اشهدي
بود ،باز ا ي وااد داللت پرراسي به است لل ،گرچه اصفه و اي ه ،سياست خارلي راي دارته بارهد.
درست است که لايطلبي راي همخوااي کا ي با سياست منط هاي آمريکا دارد ،ايع اشهااه اسهت لل
ايست؛ بلکه بيشتر معر

ايع بود که «آلتدست» بهودن رهاي اهه گ ينههاي ح يلهي ،بلکهه پهذيرش

رضايت ندااه بود.
یادداشتها
 1ـ «رابطه دستنشاندگي بين کشورها رابطهاي است به نفع دو طرف و متوجه امنيت بين حکومتهاي دو کشور
است که از حيث وسعت ،ثروت و قدرت تفاوت فراوان دارند» (گازيررسکي.)11 ،1731 ،
 1ـ جداي از خريدهاي کالن و نجومي تسليحاتي شاه از غرب بهويژه آمريکا ،اوج اين خريد و فروش به تاريخ
دوران رياست جمهوري نيکسون مربوط ميشود که طي دستورالعملي خاص به وزارت دفاع درخواستهاي
ايران براي خريد تسليحات متعارف را از نياز به تصويب معاف ميکند (آموزگار )101 :1731 ،طبق اين
دستور تنها تسليحات اتمي استثنا ميشود.
 7ـ گرمي روابط شاه و آمريکا بهويژه به زمان رياست جمهوري جانسون باز ميگردد .او که گرفتار مخمصه ويتنام
شده بود ،نسبت به رفتار و اعمال شاه کم توجه بود و مهر تأييد ميزد .وي در نامهاي خطاب به سفير آمريکا
در ايران در سال  1691مينويسد« :روابط من با اعليحضرت يکي از خوشحاليهاي حقيقي دوران رياست
جمهوريم به شمار ميرود» (مهدوي .)747 ،1710 ،جيمز بيل ،استاد سرشناس و مسئول وقت مطالعات
بينالملل دانشگاه «ويليام و مري» از روابط بسيار صميمانه و گسترده پهلويها و راکفلرها پرده برميدارد و راز
صميمت و نفوذ کسينجر را در دربار ايران نيز پيوند او با راکفلرها برميشمارد (بيل )411 :1731،بهگونهاي که
کسينجر در ديدار از تهران ،روابط ايران و آمريکا را فراتر از روابط دوستانه رسمي بلکه در حد روابط
خانوادگي ميداند.
 4ـ در دوره جانسون دو معامله  100ميليوني و  900ميليون دالري و در زمان نيکسون در مجموع 1444ميليارد
دالر شاه از آمريکا خريداري کرد .بنگريد به :هوشنگ مهدوي ( )1710ـ سياست خارجي ايران در دوران
پهلوي ،تهران :نشر پيکان.401 :
 1ـ نطق شاه در نخستين جلسه برنامه عمراني پنجم در تخت جمشيد 11آبان  1711بلندپروازيهاي او را آشکار
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ميسازد .وي حريم امنيت ايران را فراتر از خليج فارس و شامل اقيانوس هند خواند و گفت..." :اين است که
مسئوليت ما بهکلي دگرگون شده است و به قسمت هايي از مملکت بايد توجه کنيم که سابق اصالً فکر آن را
نميکرديم و جبهههايي براي ما باز شده که در سابق نبود" .مجموع عملکرد شاه نشان ميداد که او خود را
«آمريکاي منطقه» ميدانست و از پذيرفتن نقش «ژاندارمي» غرب در منطقه لذت ميبرد؛ نگاه کنيد به:
محمدرضا پهلوي ( ،)1741انقالب سفيد ،تهران :بينا.761 :
 9ـ نظريه دومينو ميگويد حوادث بين المللي بويژه در يک منطقه جغرافيايي زنجيروار به يکديگر متصل است .بر
اين اساس شکست و يا پيروزي در يک حلقه به شکست يا پيروزي در حلقات ديگر منجر خواهد شد.
طراحان سياست خارجي امريکا نيز اين گونه جنگ ويتنام را توجيه ميکردند که در صورت شکست جبهه
جنوب به نفع جبهه شمال کمونيستي ،ساير مناطق هند و چين و دولتهاي همسايه ذيل چتر حمايتي و
سياسي اتحاد جماهير شوروي و چين مائوئيستي خواهند رفت.
 3ـ کيسينجر در کتاب خود فضاي آن دوران را اين گونه ترسيم ميکند که هزينههاي جنگ عرض دو سال نظر
افکارعمومي را به طور کلي دگرگون ساخت به گونهاي که"جانسون در پايان دوران رياست جموري خود در
سال  ،1691ديگر قادر به حضور در ميان مردم نبود مگر پايگاههاي نظامي يا مکانهايي که امکان مقابله
فيزيکي با تظاهرکنندگان خشمگين وجود داشت .با اينکه او رئيس جمهور وقت بود ،حتي حضور در
گردهمايي ملي حزب خود را در سال  1691نيز امکانپذير نديد".
 1ـ بايد ميان طرفداري رئيس جمهور دموکرات (ليندون جانسون) و معاون جمهوريخواه او (ريچارد نيکسون)
در اتخاذ موضع واحد نسبت به ويتنام تأمل کرد .جانسون براساس نگرشهاي ليبراليستي خود «ارزشهاي
جهانشمول آمريکايي» را اولويت داد و هرگونه مسامحه بر سر آن را امتيازي به نفع جبهه شيطان و نيروهاي
تاريکي ميدانست .اما نيکسون ،جمهوريخواه و تحت تأثير واقعگراياني چون کنان و کسينجر بوده است.
براي او «منافع ملي» آمريکا اولويت دارد .وي بلوک غرب را در رويارويي با بلوک شرق مي دانست و ويتنام
نيرويي در مرز شرق کمونيستي بوده است؛ لذا رها کردن دوست غرب براي ويتنام جنوبي برابر با جبهه
کمونيسم را خالف منافع آمريکا ميدانست .بر همين اساس زماني که با هزينههاي سنگين نبرد ويتنام روبهرو
شد در قالب تنشزدايي و چانهزني با نيروي شرق از ويتنام خارج شد.
 6ـ جنگ فرسايشي ويتنام بهرغم ظاهر آن ،که بايد مطابق ميل بنگاهها و کارخانجات تسليحاتي آمريکا باشد با
مخالفت آنان روبهرو شده بود؛ زيرا در جنگ ويتنام تنها از سالحهاي سبک و ساده استفاده ميشد و اين در
حالي بود که اين کارخانجات به دنبال به کارگيري تسليحات و ادوات نظامي پيچيده و سنگين مثل انواع
سالحهاي دوربرد و موشک بودند.
 10ـ گزارش نيکسون از وضع جهان پنج بخش دارد1 :ـ اروپاي غربي و ژاپن خرابيهاي جنگ جهاني دوم را
پشت سر نهادهاند 1 .ـ دولتهاي جديد ،البته نه از جهات سياسي و اقتصادي به لحاظ غرور ملي و حفظ
حاکميت به درجهاي از توسعه رسيدهاند7 .ـ بلوک شرق شکننده شده است4 .ـ تغيير موازنه از وضعيت
برتري نظامي آمريکا به تعادل استراتژيک با شوروي 1ـ کاسته شدن از اهميت و قدرت ايدئولوژيهاي قديمي
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يعني مارکسيسم ـ لنينيسم و ليبرال دموکراسي براي شکل بخشيدن به رفتار آينده دولتها؛ نگاه کنيد به:
James E. Donan (1974), the Nixon Doctrine and the Primacy of Détente, the
Intercolligiate Review,Spring,p.84.
 11ـ البته ميتوان طراح اصلي سياست ويتنامي کردن را ملوين لرد ) (Melvin Lairdوزير دفاع دولت نيکسون
دانست .وي که از منتقدان جدي سياستهاي دولتهاي پيشين از جمله سياستهاي رابرت مکنامارا ،وزير
دفاع پيشين بود با طرح اين فکر کوشيد از هزينههاي غيرضروري وزارتخانه خود و درنتيجه دولت متبوع
بکاهد؛ براي اطالع بيشتر رجوع کنيد به:

http://www.defense.gov/specials/secdef_histories/bios/laird.htm
 11ـ اين اصطالح معادل  twin pillars policyاست که ترجمه دقيقتر آن "سياست ستونهاي دوقلو" است
که به علت شهرت ترجمه نخست و اينکه آن ترجمه خدشه جدي به مفهوم آن وارد نميکند براي جلوگيري
از به هم ريختگي بيشتر ادبيات سياسي علمي کشور از همان ترجمه استفاده ميکنم.
 17ـ اگر دکتر ين را قواعد حاکم بر رفتار بدانيم ،بايد طرح کلي و قواعد اصلي حاکم بر رفتار يک دولت را
دکترين آن دولت دانست .دولت هايي که به نحو فعاالنه سياست داخلي و سياست خارجي خود را تنظيم
مي کنند ،نبايد تغييرات دکترينال در يک بازه کوتاه مدت داشته باشند؛ بلکه تفاوت در دولتها به تفاوت در
راهبردها و شيوهها منجر خواهد شد .انتظار ميرود دکترين به دنبال تغيير ساختار حقوقي ـ سياسي يا تصميم
دولت به ورود به دوره جديد تغيير کند .از اين رو ،سياست جديد نيکسون حداکثر تغيير راهبردي تحليل
ميشود .اما به دليل حفظ امانت در نقل قول مستقيم همان لفظ دکترين نيکسون تکرار شد.
با اين نظر امين سايکل موافقم که شاه توانسته بود بهتدريج شخصاً به سياست خارجياي را سامان دهد که هم
آمال او را تأمين کند و هم منطبق بر منافع اياالت متحده باشد (آوري و ديگران .)169 :1731 ،آوري ،پيتر و
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