لصلنامه پژوهشهای تاریخی (علمی -پژوهشی)
معاونت پژوهش و لناوری رانشگا ادفهان
سال پنجا و روم  ،رور ج ی  ،سال هشت
شمار روم (پیاپی  ،)23تابستان  ،5241دص 41-551
تاریخ ودول ،5249/39/59 :تاریخ پذیرش5249/53/51 :

متغیرهای مؤثر بر روابط ایران و آمریکا از آغاز تا پایان جنگ جهانی دوم
(با تکیه بر منافع فزاینده آمریکا در ایران)
مهدی صالح *  -علی سلیمانی

**

چکیده
تبار شناسی مناسبات ایران و آمریکا از حیث شناخت موقعیت جهانی و منطقهای ،وضعیت سیاسی ایرران رر رو سر
اخیر و وقوف بر ریپلماسیِ رر رستور کار رجال ایرانی ررخور توجه به نظر میرس  .نوشتار حاضر برا تبیریم مهر ترریم
عوامل تأثیرگذار بر ماهیت مناسربات مرذکور ،رر حر لادرل روران سرلطنت قاجرار ترا سرال 5231ش 5491/م ،بررای
پاسخ گویی به ایم سؤال تالش میکن که :ضرورتهای سیاسی اقتصاری رو کشور رر ماهیت و چگونگی مناسبات میران
آنها چه تأثیری گذاشته است؟ رستاورر پژوهش که با رویکرر تودیفیتحلیلی انجام ش

حاکی از ایم است کره تمایرل

رجال ایرانی به حضور ق رت سوم ،برای کاستم از لشار ق رتهرای سرنتی روو و انگلریب ،برا هر ف از میران برررن
نابسامانی های اقتصاری و سیاسی بور .به عالو  ،تالش آمریکا برای حضور لعالتر رر عردرههرای سیاسری و اقتصراری
جهانی و بهر برراری از وضع راهبرری ایران ،رر چگونگی و چرایی ایم مناسبات سه مؤثر راشته است.
واژههای کلیدی :ایران ،آمریکا ،ق رت سوم ،مناسبات سیاسی ،مناسبات اقتصاری
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مقدمه

مناسبات با ایم کشور را به سمت ریگری سرو رار و

سیاست خارجی رولتها رر پرتو مالحظات و منرالع

رر مواقع بسیاری ،ریپلم اسی ایران را رر سطح جهرانی

و مصالح خاص آنها رق میخرورر و رر جرای خرور،

تحت تأثیر قرار رار .از ایم حیث ،بررسی زمینره هرا و

تالش برای رلع نابسامانی های راخلی نیز رر ایم جهت

ماهیت مناسبات ایران و آمریکا مه می نمای ؛ چرا کره

سه اثرگذار رارر .موقعیت راهبررری ایرران رر منطقره

برای له وضع کنونی حاک بر مناسبات رو رولرت و

خاورمیانه ،از اوایل قرن نروزره مریالری ،توجره رول

همیم طور اوضام و نظ مستقر جهان کنونی نیز مؤثر

امپریالیستی را بره خرور جلرر کررر و سرایه سرنگیم

می الت و می توان رهیالت های کارآم ی را رر عردره

سیاسررتهررای اسررتعماری را بررر جامعرره و حکومررت و

ریپلماسی جهانی عرضه نمای .

اقتصار ایرانی تحمیرل کررر .بنرابر وضرع موجرور و بره

نوشتار حاضر رر پرترو رویکررر تودریفی تحلیلری،

دورت مستقی و غیرمستقی  ،ایم رون تا زمان پیروزی

مؤلفه های ترأثیر گرذار رر تکرویم و تحرول و ماهیرت

انقالب اسالمی ایران به طول انجامی  .رر ابت ا ،جایگرا

مناسبات ایران و آمریکا را از رو منظر ،یعنری واکراوی

ژئوپلتیکی ایران رر منطقه برای رولرتهرای اسرتعماری

وضع راخلی ایران و تحلیل سیاست خرارجی آمریکرا

روو و انگلیب اهمیت بیشتری راشت و ترامیم منرالع

بررسی می کن  .رر ایم جهت ،نخست برخی از مفاهی

اقتصاری رر پرتو آن انجام میگرلرت .رر حرالی کره برا

اثر گذار رر ایم مناسبات را با رهیالت روشری معرلتری

کشررن نفررت ،اوضررام برره سررمت ریگررری رلررت و

توضیح می ره ؛ سپب ،با رر نظرر گررلتم زمینره هرای

رقابتهای اقتصاری رر ماهیت مناسربات میران ایرران و

تاریخی بحث ،متغیرها و مؤلفه های راخلی و خرارجی

رول خارجی ،سه پررنگتری پی ا کرر .مناسبات میران

اثرگررذار بررر ایررم مناسرربات را رر ح ر لادررل روران

ایران و آمریکا از زمانی که لکر برقرراری آن از ان یشره

قاجاریه تا سال  5231ش 5491/م بررسی میکن .

رولتمرران ایرانی گذشت تا زمان م نظر رر ایم مقاله و
حتی رر رهههای پب از آن ،نیرز ترابع همریم موقعیرت
راهبرری اقتصاری بور؛ پب ب ون ترریر  ،ترامیم منرالع

چارچوب نظری
با توجره بره نقرش و جایگرا سیاسرت خرارجی رر

سیاسرری و اقتصرراری ایررم کشررور رر ماهیررت مناسرربات

حیات سیاسی اقتصاری رولت ها و نیز اهمیرت لزاینر

مذکور نقش بسزایی راشته است.

روابررب برررون مرررزی رر مناسرربات برریم المللرری ،ابت ر ا

تالش رجال ایرانی برای بهر گیرری از نیرروی سروم،

مفهرروم شناسرری ایررم مقولرره ضرررورت رارر .سیاسررت

برره عنرروان گریزگرراهی رر جهررت سررامان بخشرری ن برره

خارجی به مجموعه اقر اماتی گفتره مری شرور کره رر

سیاست و اقتصرار ،موجبرات نفروا را رر ایرران لرراه

راستای اه اف رراز م ت و کوتا م ت یک کشرور و

آورر؛ اما هر چه جلوتر مریرلرت و برترری آمریکرا رر

رر جهت رستیابی به منالع ملی ،رر رابطه با رولتهای

دحنه سیاست بیمالمللی برجستهتر میش  ،تالشهرای

ریگر اجرا می شور .به عبارت ریگر ،سیاست خرارجی

ایم کشور برای نفوا بیشرتر و بهرر بررراری آگاهانره از

عبارت است از «خرب مشری و روشری کره رولرت رر

وضع حاک بر ایران ش ت میگرلت .ایم ترالش بررای

برخورر با امور و مسائل خارج از کشور ،بررای حفر

بهر برراری از اوضام ،ترا پایران سرلطنت پهلروی ارامره

حاکمیت و رلرام از موجوریرت و تعقیرر و تحصریل

یالررت .پررب از پیررروزی انقررالب اسررالمی نیررز ،مسرریر

منالع خرور اتخراا مری کنر » (منصروری.)55 :5211 ،

متغیرهای مؤثر بر روابب ایران و آمریکا از آغاز تا پایان جنگ جهانی روم (با تکیه بر منالع لزاین آمریکا رر ایران)44/

مفهوم اساسری و تعیریم کننر

رر سیاسرت خرارجی،

رهیافت خرد

منالع ملی است کره هر ف هرای عرام و همیشرگی را

بر اساو ایم ری گا  ،سراختار ررونری کشرورها برر

شامل می شور که سیاستم اران بسته به نروم نگررش

عملکرر خارجی آن ها تأثیر مری گرذارر .رر واقرع ،ایرم

خور ،رر را تحقق و تامیم آن ها لعالیرت مری کننر ؛

رهیالت به جای نگا ساختاری و همگرم بره سیاسرت

بنابرایم رارای سرشرتی نرامعیم ،میزانری از تر اوم و

خارجی رولتها ،بیشتر برر تصرمی گیرری رر سیاسرت

ارتباطی با اقر امات سیاسری اسرت (لرانکرل:5213 ،

خارجی رولت ها تأکی رارر (یزرانلام .)313 :5291 ،به

 .) 559از سرروی ریگررر ،سیاسررت خررارجی بازترراب

عبارت ریگر ،برای تحلیل سیاسرت خرارجی رولرتهرا

ه ف ها و سیاست های هر رولرت رر عردره روابرب

بای به راخل جوامع رجوم کررر .از ایرم حیرث ،رلترار

بیم الملل و رر ارتباط با سرایر رولرت هرا و جوامرع،

رولت ها بر اساو تصمی هایی است کره الررار انسرانی

سازمان های بیم المللی و حوارث و اتفاقرات جهرانی

طی لراین هایی اتخاا میکنن .

است .عوامل متعر ری ماننر سراختار سیاسری یرک
کشرررور ،بالرررت هیئرررت حاکمررره ،ویژگررری هرررای

رهیافت میانبرد

جغرالیررایی اجتمرراعی مانن ر جمعیررت و مسرراحت و

تحلیرلگرران ایررم رهیالرت برررای بررسری سیاسررت

موقعیت ژئوپرولتیکی ،توانرایی هرای نظرامی ،قر رت

خارجی با استفار از هر رو سطح ،یعنی تحلیل خررر و

اقتصاری و خصودیات شخصی رهبران سیاسری برر

تحلیل کالن ،به تبییم های چن سرطح و چنر علیتر

ساختار تصمی گیری سیاست خارجی هر کشرور اثرر

می پررازن که برخی رر سطح راخلی و برخی رر سطح

می گذارن (پرالف .) 5 :5215 ،برای شناخت علمی و

بیمالمللی قرار رارنر  .رر ایرم رهیالرت بره متغیرهرایی

روشمن مطالعرات سیاسرت خرارجی ،سره رهیالرت

همچون وضع نظام بیم الملل ،رولرت ،جامعره ،نهارهرا،

روش شناسانه کالن ،خرر و میران بررر طررر کررنری

گرو ها ،بورکراسر و الررار توجره مریشرور .بره نظرر

است:

تحلیلگرانی همچون جیمرز روزنرا ()James Rosenau
رر تصمی گیری سیاست خارجی ،علت رلترار سیاسری

رهیافت کالن

حکومتها به مجموعهای از عوامل مربوط میشور.5 :

رر کل ،ایرم ریر گا برترری را بره سراختار نظرام

متغیر شخصیت تصمی گیرنر  ،یعنری لررر؛  .3نقرش و

بیم الملل می ره و حروارث و لراینر ها را براسراو

میزان اختیارات تصمی گیرن ؛  .2متغیر ریروانسراالری

ساختارهایی تبییم می کن که بازیگران لقرب حرامالن

حکومتی؛  .9متغیرر جامعره؛  .1متغیرر نظرام بریمالملرل

آن ها هستن (مارش .) 234 :5299 ،ایم رهیالت پیون

(سینزار  591 :5211 ،تا .)541

نزریکی با جبرگرایی رارر؛ یعنی حوارث نه برحسر

بنابرایم نکته مهمی که بای به آن اشار کرر ایم است

انگیز ها و ارار های بازیگران مربوط بلکه برحسرر

که رر بررسی عوامرل تأثیرگرذار برر سیاسرت خرارجی

پیام هایی که رارن توضیح رار مری شرون (مرارش،

رولتها ،میبایسرت از هرر رو سرطح خررر و کرالن و

 .) 252 :5299مطابق ایم رویکرر ،سیاسرت خرارجی

تمامی متغیر های آن استفار شرور .ایرم نوشرتار ضرمم

رولت ها تابع ادول و قوانینی است که خارج از ارار

بهر گرلتم از ایم چارچوب نظری ،عوامل و متغیرهای

مستقالنه رولت ها ،بر آن ها تحمیل ش

است.

مؤثر و رخیل رر شناخت و تحلیل روابب خارجی بریم
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رو کشور را به ابعار راخلی و خارجی تقسری مریکنر .

 52/5312رسامبر  ،5911عه نامر روسرتی و تجرارت

عوامل راخلی شامل تمایل راخلری بره حضرور قر رت

منعق ش (تأثیر متغیر رو راخلری) (الکسران ر:5219 ،

سوم رر ایران برای کاسرتم از لشرار رو قر رت سرنتی

 .) 54با وجور ایم ،از تراریخ انعقرار ایرم عه نامره ترا

روو و انگلیب ،نگررش مببرت بره آمریکرا و اقتصرار

برقراری روابب رسمی سیاسی بیم رو کشرور بریش از

نابسامان بور و عوامل خارجی نیرز شرامل منرالع ملری

ربررع قرررن برره طررول انجامی ر  .هرری علررت روشررم و

آمریکرا «ژئوپولوتیرک -نفرت» ،رقابررت ایرم کشرور بررا

قانع کنن ای برای ایم تأخیر طوالنی م ت رر برقراری

انگلرریب و شرروروی و اسررتقالل رر سیاسررت خررارجی

روابب سیاسی ب یم رو کشور وجور نر ارر .بره اعتقرار

است .رر ارامه با اشار به رون تاریخی روابرب ایرران و

برخی ،نفوا انگلیسی ها رر رربار ایران را می توان یکی

آمریکا ،به بررسی و شناسایی مناسربات آنهرا رر پرترو

از عوامل ایجار وقفه رر روابرب سیاسری بریم ایرران و

ایم متغیرها میپررازی .

آمریکررا رانسررت (رضررازار ملررک( )45 :5213 ،تررأثیر
متغیر رو خارجی).

شروع روابطط تطا جنطبش مططرو ه خطواهی (4231
ق 4091/م)

سرانجام رر زمان سلطنت نادرال یمشا  ،ایم ترالشهرا
نتیجه رار و رر جریان سفر میرزاحسیمخان سپهسراالر بره

بنابر گزارش منابع تاریخی ،میرزاتقی خران امیرکبیرر

روسیه ،ررخواستی مبنی بر بازگشایی سرفارت آمریکرا رر

نخستیم رولتمرری است که ررد ر برقرراری روابرب

تهران به وی ارائه ش (یسلسرون .)13 :5292 ،رر راسرتای

با آمریکا برآم (آرمیرت .)112 :5213 ،رر واقرع ،وی

ایم سیاست ،رر سال  5992م5233/

و رر رور ریاست

رر سیاست خرارجی بره منظرور از بریم برررن روابرب

جمهرروری چسررترالم آرتررور ()Chester Alan Arthor

انحصاری ایران با روسیه و انگلستان ،ررد برآم که

سفارتخانه آمریکا رر ایران تأسیب ش و ساموئل بنجرامیم

با «نیروی ثالبی» 5ارتباط برقرار کن  .از سوی ریگر ،رر

( ،)Benjaminبه عنوان نخستیم وزیرمختار آمریکرا ،بررای

اواسب قرن نوزره مریالری کشرور آمریکرا حرامی و

انجام مأموریت سیاسی راهی ایران شر (بنجرامیم:5214 ،

برور و ایرم امرر

 .)3از سوی ریگر ،پرب از مر تی رر سرال  5999م5231/

زمام اران کشور ما را بر آن راشت که بره سروی ایرم

 ،سررفارت ایررران نیررز رر آمریکررا تأسرریب شرر و

ق رت نوظهور گرایش پی ا کنن (بینا.)522/3 :5215 ،

حسینقلیخان نوری ،به عنوان اولیم لرستار سیاسی ایرران

بنابرایم ،رر زمان د ارت امیرکبیر ( 5913/ 5311م)

به آمریکا ،از طرف نادرال یمشا راهری ایرم کشرور شر

عه نامه ای ناظر بر ایجار روابب بازرگرانی و کنسرولی

(موجانی.)51 :5299 ،

طرل ار ملت های ضعین معرلی ش

برریم رو کشررور منعق ر ش ر (تررأثیر متغیررر یررک و رو

شایان اکر است که رر ایم مأموریت ،حسینقلیخران

راخلی) .البته به علت عزل ش ن امیرکبیرر از در ارت

نوری حامل پیرامی از سروی شرا ایرران بررای رئریب

ای م عه نامه تصویر نش

و پب از چن ی منتفی ش

جمهور آمریکا بور .رر بخشی از ایم پیرام آمر

اسرت:

(مه وی .) 233 :5211 ،بر اساو اسرنار سیاسری عهر

«رر حال حاضر که ما سعارت برقراری روابرب روسرتان

نادری ،اق ام بع ی برای برقراری رابطه با آمریکرا رر

با ملتی خوشبخت و دلح جو را به رست آورر ای میل

زمان د ارت میرزاآقا نروری درورت گرلرت کره رر

راری روابطمان را با شما بره منظرور امنیرت و راحتری

نهایررت بع ر از مررذاکرات متع ر ر ،رر  51ربیررعالبررانی

کشورمان از تجاوز کشورهای نیرومن همسرایه تقویرت

متغیرهای مؤثر بر روابب ایران و آمریکا از آغاز تا پایان جنگ جهانی روم (با تکیه بر منالع لزاین آمریکا رر ایران)535/

نمایی » (تأثیر متغیر یک راخلی) (یسلسون.)95 :5292 ،

کرر (یسلسون .)591 :5292 ،او حتی با محکروم کرررن

بنابرایم همان طور که گفته ش  ،شروم لراین مناسربات

مسرریونرهای مررذهبی ،از جملرره هرراوارر باسررکرویل

آمریکررا را مرریترروان رر

) )Howard Baskervilleو آن رسررته از الررراری کرره

متغیرهای زیر رانست :متغیرهرای راخلری ،یعنری متغیرر

تحت تأثیر حرکت مررم ایران قرار گرلته بورن  ،مسرئله

تصررمی گیررریهررای لرررری 3یررا شررکلگیررری نرروعی

گوشمالی رارن آنها را مطرر کررر برور (ترأثیر متغیرر

جهتگیری ق رت سوم رر بیم مقامات ایرانری متراثر از

سوم خارجی) (روبیم.)51 :5212 ،

برریم ایررران و ایرراالت متح ر

لشار روزالزون روو و انگلریب؛ متغیرر ریوانسراالری

بع از ایم جریان ،مأموریت مورگان شوستر ( Morgan

حکررومتی ،یعنرری تصررمیمات قررو مجریرره و مقننرره رر

 )Shusterبه عنوان نخستیم مستشرار آمریکرایی رر ایرران،

گرایش رابطه با آمریکا به علت اقتصار نابسامان کشرور؛

رر سررال  5455/ 5234م ،از مه ر تررریم وقررایع ترراریخی

سرانجام متغیر جامعره ،یعنری نگررش مببرت مرررم بره

روابب ایران و آمریکا رر ایم مقطع زمانی به شمار میآیر .

آمریکا به علت ن اشتم سابقه استعماری ایم کشور.

موضرروم اسررتخ ام مستشرراران خررارجی رر مجلررب روم
مشروطه مطرر ش  .رر ایم رور از مجلب ،رجال سیاسی

موضع آمریکا در قبال جنبش مطرو هخواهی ایران

ایران به استفار از اتبام رولرتهرای بریطررف ،از جملره

بررسی ریر گا رولرتهرای خرارجی رر قبرال نهضرت

آمریکا کره کشروری درلحطلرر و بشرروسرت شرناخته

مشروطیت نشان میره که هر یک از آنهرا بره اقتضرای

مرریش ر  ،توجرره کررن ر (مررذاکرات مجلررب روم تقنینیرره،

سیاست و منالع خور ،مواضرع و رویکررر خادری اتخراا

قسررررمت روم 913 :5239 ،و  )912رر ایررررم راسررررتا

کررن  .ه زمان با وقایع مشروطهخواهی رر ایرران ،رسرتور

میرزاعلیقلیخان نبیلال وله ،کاررار وقت سفارت ایران رر

رولررت وقررت آمریکررا برره ریاسررت تئررورور روزولررت

آمریکا ،با وزارت خارجه ایم کشور برای معرلری لررری

( )Therodore Rooseveltایم بور که آمریکا به هی وجه،

واج دالحیت وارر مذاکر ش (تأثیر متغیر رو راخلری)

رر مسررائل راخلرری ایررران و کشررمکش برریم رولررت و

(الکسان ر.)31 :5219 ،

مشروطه خواهان م اخله نکن (تأثیر متغیر سروم خرارجی)

بره نظررر مرریرسر چررون آمریکرراییهرا برره موقعیررت

(موجانی .)31 :5299 ،با وجرور ایرم ،بره رنبرال پرذیرش

استراتژیک ایران رر منطقه پی برر بورن  ،بررای اعمرال

لرمان مشروطیت توسب شا ایران ،سیاست رولت آمریکرا

سیاست خارجی خور به رنبال روزانهای میگشتن ؛ پب

نیز تأیی اق ام رولت ایران بور .از سوی ریگرر ،رر جریران

آنان لکر میکررن با اعزام هیئت شوستر مریتواننر بره

اختالف بیم محمر علیشرا و مشرروطهخواهران کره بره

ایم مه رست یابن  .با وجور ایم« ،مأموریرت شوسرتر

بمبرراران مجلررب شررورای ملرری و رسررتگیری عرر ای از

رر ایران از همان آغاز با موانع و مشکالت غیرمنتظر ای

نماین گان انجامی  ،وزارت خارجه آمریکا ارتباط و مرذاکر

روبرررو گرری ر » (روبرریم .)51 :5212 ،رر آن زمرران برره

با گرو های معارض را تنها رر دورتی مجاز رانسرته برور

رسرررتور شوسرررتر ،عر ر ای بررررای مصرررارر امررروال

که ق رت را به رست بگیرن (طلوعی.)539 :5299 ،

شررعامالسررلطنه ،برررارر محمرر علیشررا مخلرروم کرره

رر ایررم راسررتا جرران جکسررون )،)John Jackson

محم علی شا با هم ستی با او ض م شروطیت مبارز

وزیرمختار ق رتمن آمریکا رر تهرران ،هرر نروم تقاضرا

می کرر ،به منزل او رلتن  .روو ها که منتظر بهانره ای

ش ن رر سفارت آمریکرا را بره شر ت رر

برای بازراشتم شوسرتر از ارامره اقر امات ادرالحی

برای پناهن
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بورن  ،رر ظاهر به ایم علت کره شرعامالسرطلنه بره بانرک

حضررور آمریکررا را کرره تررا پرریش از جنررگ از سیاسررت

استقراضی روسیه ب هکار است و اموال او رر واقع متعلرق

انزواگرایی پیرروی مریکررر ،بره درحنه سیاسرتهرای

به آنان است ،اق ام شوستر را تجاوز به حقو خرور تلقری

بیم المللی باز کرر .رر ایم زمران ،اولریم گرام هرا بررای

کررن  .به رنبال ایم ،رر تراریخ  53ایقعر  5455/5234م،

تحکی مبانی سیاست خارجی ایاالت متح

و گسترش

رووها به رولت ایران اولتیماتوم رارن و خواهران اخرراج

نفوا ایم کشور برراشته ش (امبرروز 55 :5212 ،و .)53

شوستر ش ن (تأثیر متغیرر رو خرارجی) .رولرت ایرران از

رر ایررم راسررتا جرران کالرر ول (،)john Caldwell

آمریکا خواست ترا رر قبرال وضرعیت بحرانری موجرور از

وزیرمختار وقرت آمریکرا رر ایرران ،بررای ایرم منظرور

خور واکنش نشان ره (موجانی)99 :5299 ،؛ امرا رولرت

رست به اق امات زیرکانهای زر .وی از یک سرو ،ایرران

آمریکا با ارسال یارراشرتی بره ایرم مضرمون کره «وزارت

را به حضور رر جبهه متفقیم ترغیر می کرر و از سوی

خارجه آمریکا از بروز چنیم مشکالتی رر روابرب بریم رو

ریگر ،به رنبال لطمره زرن بره موقعیرت سرنتی روو و

کشررور بسرریار متأسررن اسررت» (یسلسررون،)519 :5292 ،

انگلیب بور (تأثیر متغیر رو خارجی) (یسلسون:5292 ،

ایرانیان را به بهرت و حیررت لررو بررر (ترأثیر متغیرر سره

 545تا .)549

خارجی).
بنررابرایم رولررت ایررران رر  39رسررامبر ، 5223/5455
اولتیماتوم روسیه را پذیرلت و شوستر را از ایرران اخرراج
کرر .رر واقرع ،بره ایرم علرت کره هنروز رر ایرران بررای
آمریکاییها منالع روشرنی تعریرن نشر برور ،بایر ایرم
مرحله از رابطه را بر اساو رقابت ایم کشرور برا روو و
انگلرریب (متغیررر رو خررارجی) و اسررتقالل رر سیاسررت
خارجی آمریکا (متغیر سه خارجی) تفسیر کرر .عرالو برر
ایم ،آمریکاییها هنوز به دورت ج ی رر ایم منطقه وارر
رقابت با رول استعماری نش بورن و لزومری بررای ایرم
کار نیز نمیری ن ؛ اما چنانکه رر تحوالت بعر ی خرواهی
ری  ،موقعیت استراتژیک ایران برای آنها به ت ریج پ یر ار
ش  .بنرابرایم رر پیگیرری منرالع لزاینر خرور ،سیاسرت
لعالتری رر تحوالت ایران پیش گرلتن .

رر نتیجه ایم جنگ ،ایرران رچرار خسرارت و در مات
لراوانی ش ؛ بنابرایم به محض اینکه رر پایران جنرگ و رر
ژانویه  ، 5221/5454کنفرانب دلح رر ورسای تشرکیل
ش  ،تصمی گرلت نماین گانی به ریاسرت مشراورالممالک
انصاری ،وزیر امور خارجه ،اعزام کن و خواستههای خرور
را به اطالم رول لاتح برسان  .به رنبال ررخواسرت کمرک
ایررران از آمریکررا ،رر ترراریخ  51نرروامبر ، 5221/5459
وزیرمختار ایم کشور رر تهران طری گزارشری بره وزارت
خارجه کشور متبوم خور متذکر ش که «اکنون امیر ایرران
برره ایرراالت متح ر آمریکاسررت .لررذا ،رابرررت النسررینگ
(،)Robert Lansingوزیر امور خارجه آمریکا ،طی نامرهای
عالقهمن ی کامل و توجه مخصوص رولت آمریکا را مبنی
بر شرکت نماین گان ایران رر کنفررانب درلح بره رولرت
ایررران ابررالو نمررور» (اوقرری .)339 :5219 ،رر ایررم زمرران
ووررو ویلسررون ( ،)Woodrow Wilsonرئرریب جمهررور

روابطططط دو کططططور از جنطططگ جهطططانی اول تطططا

آمریکا ،تنها رهبر جهان رر کنفرانب دلح ورسای بور کره

شهریور4239

از رعاوی ایران برای رریالت غرامت از متفقریم پیرروز رر

جنگ جهانی اول رر رونر الرزایش توسرعهطلبری و

جنگ حمایت کرر بور (بیل.)49 :5215 ،

استراتژی م اخله گرایی آمریکا رر مناسبات جهانی نقطه

رر اثر مخالفرت رولرت انگلسرتان ،کنفررانب درلح

عطفی محسوب می شور .رر واقع ،جنگ جهانی اول را

ورسای به تقاضاهای رولت ایران ترتیر اثر ن ار (ترأثیر

متغیرهای مؤثر بر روابب ایران و آمریکا از آغاز تا پایان جنگ جهانی روم (با تکیه بر منالع لزاین آمریکا رر ایران)532/

متغیر رو خارجی)؛ بنرابرایم مأموریرت ایرم هیئرت برا

اسررتعماری انگلرریب رر ایررران موضررع گرلتنر  .از ایررم

شکست مواجه ش و بره ایرران مراجعره کررنر  .گفتره

حیث ،بای گفت «زمانی که آمریکا بره قرراررار ایرران و

می شور علت ادلی مخالفت ش ی انگلستان با شررکت

انگلستان حمله نمور را نفروا را بررای ورور خرور بره

نماین گان ایران رر کنفرانب دلح و همچنریم حمایرت

ایران باز کرر» (یسلسون.)312 :5292 ،

نکررن ج ی وثو ال وله از هیئت ایرانی ،قراررار 5454

هر زمرران بررا کورتررای  5344ش 5435/م و روی کررار

بور که وثوقال وله و انگلیب به طور محرمانره ،مشرغول

آم ن حکومت پهلوی ،ایاالت متحر آمریکرا کره هنروز

مذاکر و تهیه آن بورن (محمور .)955/1 :5212 ،خبرر

جای پای محکمی رر ایران پی ا نکرر برور ،ترالش کررر

انعقار ایم قراررار را منابع خرارجی انتشرار رارنر و برا

که سیاست جهانی لعالتری بر عه

بگیرر؛ بنرابرایم بره

عکب العمل ش ی میهم پرستان ایرانی و ایاالت متحر

رنبال آشکار ش ن اهمیت استراتژیک ایرران رر معرارالت

آمریکا مواجه ش  .جان کال ول ،وزیرمخترار آمریکرا رر

جهانی که با کشن نفت اهمیرت لزاینر ای یالتره برور،

تهران ،برا انتشرار اعالمیرهای «پررچ مخالفرت برا ایرم

توجه آمریکاییها به سوی ایرران بیشرتر از قبرل شر  .رر

قراررار را برالراشت» (شیخاالسالمی.)92 :5219 ،

واقع ،از ایم زمان به بع  ،شاه پررنگ تر ش ن متغیرر

رر  54سپتامبر  , 5221/5454با امضای النسرینگ

یررک و رو خررارجی ،یعنرری منررالع آمریکررا (نفررت-

( ،)lansingوزیررر امررور خارجرره آمریکررا ،رر تهررران

ژئوپولتیک) و رقابت ایم کشور با انگلیب و شروروی

اعالمیهای ض انگلسرتان منتشرر شر (مهر وی:5299 ،

بر سر ایران هستی .

 .)215ایم اعالمیره را اللهیرار درالح ،متررج سرفارت

ه زمان برا جنرگ جهرانی اول و برروز بحررانهرای

آمریکررا ،پخررش و منتشررر کرررر (دررالح.)95: 5295 ،

راخلی رر ایران ،انجمنری تحرت عنروان «کمیتره کمرک

ملک الشعرای بهار رربارة اقر امات آمریکرا مرینویسر :

ایران و آمریکا» رر نیویورك شکل گرلت .ایرم انجمرم

«مم خورم از وزیرمختار آمریکا رر یکی از مالقراتهرا

برای مررم ایران گرلتار رر جنگ ،شروم به جمرعآوری

شنی م که می گفت قرراررار را بره هر بزنیر و رولرت

کمک کرر .ایم کمیته رر پاییز  5459م ، 5221/هیئتری

انگلیب را جواب بگویی آن وقرت بره رولرت آمریکرا

به ایران لرستار که وظاین آن منحصر به کمرک کرررن

مراجعه بکنی » (تأثیر متغیر یرک و رو خرارجی) (بهرار،

به مرررم قحطری زر نبرور .ژنررال مارشرال ( General

 .)24/5 :5211آنچه مسل است مخالفرت آمریکراییهرا

 ،)Marshallلرمان

ارترش بریتانیرا رر منطقره ،رر ایرم

با قراررار لو  ،از جنبههرای ادرولی و اخالقری ناشری

بار مرینویسر « :رر مرا اکتبرر و سرپتامبر یرک گررو

نمی ش ؛ بلکه ریشه رر سیاست عملی و منرالع آمریکرا

آمریکایی که خور را «انجمم مبارز با قحطی رر ایرران»

راشت .پرب از جنرگ جهرانی اول ،رر نتیجره پیر ایش

می نامی وارر بغ ار ش و مم رستوراتی برای کمک بره

اتحار جماهیر شوروی سوسیالیسرتی و همچنریم ،نیراز

ایم گرو رریالت راشت ؛ مطمئم برورم کره هر ف ایرم

آمریکررا برره گسررترش روابررب سیاسرری و اقتصرراری بررا

گرو «نفت» بور و نه مبارز با قحطری( »...ترأثیر متغیرر

کشورهای ریگر برای رستیابی به منالع خور ،باعث ش

یک خارجی) (میروشنکن .)533 :5291 ،رر ایم زمان،

آمریکررا رر عردرره ریپلماسرری رنیررا برره ایفررای نقشرری

رر میان برخی از رجال ایرانی نیرز تمرایلی بررای عقر

ج ی تری بپررازر (کسینجر .)34 :5292 ،به همیم علت

قراررار نفتی با آمریکاییان ،به ویژ رر مناطق شمالی ،به

بور که رر آن مقطرع تراریخی ،رر مقابرل سیاسرتهرای

وجور آم .
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رر اول تیر  5433/5233م و رر رورة چهارم مجلرب

اجاز رار شور که رر ایران لعالیت کن رقرابتی شر ی

شورای ملی قوامالسلطنه ،نخست وزیر ایران ،بره منظرور

شروم خواه ش و رولرت انگلریب چنریم وضرعی را

آنکه به وضع نابسامان مالی کشور سر و دورتی ب ه ،

نمرریتوانرر تحمررل کن ر » (تررأثیر متغیررر رو خررارجی)

به لکر استفار از اخایر نفت شمال و اعطای آن به یک

(محم ی.)19 :5211 ،

شرررکت نفررت آمریکررایی ،یعنرری اسررتان ارر نیرروجرزی

همیم واکنش ها باعث بی عالقگی و انصراف شرکت

) ،)Standard New jerseyالتار (تأثیر متغیر رو راخلی)

استان ارر اویل از استفار قراررار ش و شرکت خرور را

(بهنور .)21 :5211 ،چون رر آن زمان آمریکراییهرا بره

کنرار کشری  .رر لادرله کورترای  5344ش 5435/م تررا

و حمایت از

انقراض قاجاریه و پارشراهی رضراخان رر سرال 5239

ایران رر کنفرانب دلح ورسای ،محبوبیرت بسریاری رر

ش 5431/م ،آمریکررا عررالو بررر تررالش نالرجررام برررای

ایرران کسررر کرررر بورنر (ترأثیر متغیررر سرره راخلرری)

کسر امتیاز نفت ،گام مه ریگری نیز رر را مشرارکت

(مهرر وی .)52 :5291 ،رر روازرهرر اوت 5229/5433

رر امررور مررالی و اقتصرراری ایررران برراشررت .ایررم گررام

 ،معاون وزارت خارجه آمریکا نامهای بره وزیرمخترار

لرستارن هیئتی مستشاری برای ادالر اوضام نابسرامان

ایررران نوشررت و اظهررار کرررر« :وزارت خارجرره آمریکررا

مالی کشور بور (تأثیر متغیر یک خارجی و رو راخلری).

رارر که شرکتهای آمریکرایی رردر ر تحصریل

با انتصاب قروامالسرلطنه بره ریاسرت کابینره و تشرکیل

امتیاز نفرت رر ایراالت شرمالی خواهنر برور و وزارت

مجلب چهارم ،ایم موضوم با ج یت پیگیرری شر  .رر

خارجه آمریکا امی وار است که شرکتهرای آمریکرایی

ایم راستا قوام به حسیم عالیی ،وزیر مخترار ایرران رر

رر ایم براب تولیرق حادرل کننر » (ترأثیر متغیرر یرک

آمریکا که بع ها نام خور را به حسیم عرال تغییرر رار،

خارجی) (طلوعی 591 :5299 ،و .)591

رستور رار بور تا موضروم اعرزام هیئتری آمریکرایی را

علت مخالفت با قراررار  5454م5221/

عقی

سرانجام رر تاریخ  34آبران  33/5233نروامبر ،5435

پیگیری کن (بهنور.)21 :5211 ،

ایم تمایالت منجر بره امضرای قررارراری شر کره بره

رر پرری اجرررای سیاسررت مررذکور قرروامالسررلطنه،

موجر آن ،امتیاز استخراج و بهر برراری از نفت شمال

رئیب الوزرا ،الیحه استخ ام مستشاران مرالی از آمریکرا

ایران به م ت  13سال ،به شرکت آمریکرایی واگرذاری

را به مجلب شرورای ملری تقر ی کررر کره الیحره بره

شر (مهر وی .)52: 5291 ،همرریم کرره خبررر تصررویر

تصررویر وکررال رسرری  .برره رنبررال آن ،آرتررور میلسررپو

قراررار نفت منتشر ش  ،جنجال بزرگری برپرا شر و رو

( )Arthur Millspaughکرره مشرراور اقتصرراری وزارت

رولت روسریه و انگلسرتان بره شر ت بره آن اعترراض

امور خارجه آمریکا را نیز بر عهر

راشرت ،رر سرمت

کررن  .از متم تلگرراف لررر کررزن )،(Lored Curzon

رئیب کل مالیه ایران ،به م ت پنج سال برای ارار امور

وزیر خارجه وقت انگلیب ،به وزیرمختار ایم کشور رر

مالی کشور به استخ ام رولت ررآم (مذاکرات مجلرب

تهررران رر آوریررل  5433م 5344/ش ،برره طررور کامررل

شورای ملی ،رور چهارم ،جلسات  559و  .)554ه ف

استنباط می شرور کره ترا چره انر از بره ورور رقبرا رر

ایران از استخ ام آرتور میلسرپو ،رر ررجره اول ادرالر

لعالیت های نفتی ایران حساسیت راشتن « :بعر از ظهرر

امور مالی و رر مرحله بع  ،جلر سرمایه گذاری آمریکا

هشت آوریل وزیرخارجه ایرران نرزر مرم آمر  ...بره او

بور تا بر یم وسریله ،از وابسرتگی سیاسری و اقتصراری

اخطار کررم که اگر قرار باش به شرکت استان ارر اویل

ایران به روسیه و انگلستان کاسته شور.

متغیرهای مؤثر بر روابب ایران و آمریکا از آغاز تا پایان جنگ جهانی روم (با تکیه بر منالع لزاین آمریکا رر ایران)531/

با وجور تالش های دورت گرلته ،مأموریت میلسرپو

آمریکا ،به علت تخلن از مقرررات راننر گی بازراشرت

تحت تاثیر تحوالت سیاسی و تغییر حکومت قاجار بره

ش  .وی به سرعت آزار و پلیب محلی برکنار شر ؛ امرا

پهلوی ،مولقیت چن انی ن اشرت (روبریم.)54 :5212 ،

بازراشت وی باعث شر کره رضاشرا رسرتور احضرار

رر واقع با ق رتیابی رضاشا  ،تالشهای ادالرگرایانه

وزیرمختار و قطع مناسبات سیاسی برا آمریکرا را ب هر

میلسپو با مقاومت ج ی محالل ق رت و ثرروت ایرران

(الکسان ر .)555 :5219 ،با وجور ایم ،قطع روابب مانع

روبررهرو شرر (الکسرران ر .)11 :5219 ،رر ایررم میرران،

از آن نش که شرکت های نفتری آمریکرا رر پرب پررر

نارضایتی روزالزون شا با حمایت و رلگرم های حامیان

وارر مذاکر با رولت ،بره منظرور اخرذ امتیرازات نفرت

انگلیسی اش ،باعث ش که او با هیئت میلسپو مخالفرت

شمال و شر ایران شون (مه وی .)59 :5211 ،رولرت

کن ؛ به طوری که رضاشا رر ایم بار گفته بور« :رو ترا

پب از انجام ایم مذاکرات که با حضور اللهیرار درالح،

شا رر یک مملکت ممکم نیست و تنها مم شا هست »

به عنروان متررج سرفارت آمریکرا ،درورت پرذیرلت

(آبراهامیرران .)519 :5292 ،میلسررپو برره علررت اینکرره

(دالح )42 :5292 ،رر جلس  59بهمم  5421/5251م،

ناآگاهانرره ابررزاری برررای تحکرری و تببیررت ریکترراتوری

به اتفا آرا الیحه مزبور را به تصویر مجلب شورای

رضاخان ش

بور ،بع ها خور را مالمت کررر و معتقر

ملی رسان  .اما سه روز بع علیاکبررراور ،وزیرر مالیره،

بور «ادالحات مالی وی به رضا [شا ] کمک کرر برور

خورکشی کرر .برخی مرگ او را با الیحه پیشنهاری او

تا ریکتاتوریاش را تحکی کن » (میلسپو.)312 :5213 ،

به مجلب ،رر راستای گفتگو برا آمریکاییران بریارتبراط

با وجور ایم ،هیئرت میلسرپو زمینره را بررای جلرر

ن انسته ان  .رولت بریتانیا و شوروی به شر ت بره ایرم

عالقه آمریکاییان رر بهر برراری از اخرائر نفتری ایرران

الیحررره اعترررراض کررنرر (اوسرررطی.)191/3 :5293 ،

لراه کرر (الکسان ر 99 :5219 ،تا  .)43عالو بر ایرم،

همچنیم گفته ش

است پب از تصویر قراررار نفرت،

هیئررت میلسررپو توجرره عمیررق وزارت امررور خارجرره و

انگلیسیها به ش ت نگران ش

سفارت آمریکا را به مسائل ایران جلر کرر؛ به نحروی

امتیاز بسیار ناراضی بورن و تمام کاسه کوز ها برر سرر

که هر اکنرون آرشریو مفصرلی از مکاتبرات میلسرپو و

راور شکسته ش (مه وی.)91 :5291 ،

و رووهرا نیرز از ایرم

سفارت آمریکا رر ایران و وزارت امور خارجره آمریکرا

شرررکت نفررت آمریکررا و ایررران بررا نررام اختصرراری

اسرت (مجر  25 :5299 ،ترا  .)14برا وجرور

«امیرررانیم» ( )Amiranian Oil Companyاقرر ام برره

خاتمه یالتم مأموریت مستشاران مرالی آمریکرا ،روابرب رو

جستجو و اکتشاف نفت کرر؛ امرا رر تراریخ  33خرررار

کشور رر سالهای بع رر حال گسترش بور؛ به طوری که

 5429/5251م محمور بر ر ،وزیرر رارایری ،رر مجلرب

بع از لغو قراررار رارسی و بروز بحران رر روابب ایرران و

اظهار کرر« :شرکت نفت [امیررانیم] ،تصرمی خورشران را

انگلیب رر سالهرای  5255و  5253ش 5423/و  5422م،

مبنی بر درف نظر کررن استفار از امتیاز اعالم راشتهانر ».

برره رسررتور رضاشررا مررذاکراتی برررای مشررارکت رارن

نماین گان انگلولیل مجلب نیز ایم اق ام شرکت را به حال

آمریکاییهرا رر اکتشراف و اسرتخراج نفرت ایرران انجرام

ایران مفی رانستن و از آن ابراز رضایت کررن (تأثیر متغیر

گرلت (تأثیر متغیر یک راخلی) (طلوعی.)515 :5299 ،

رو خارجی) (مکی 314/1 :5213 ،تا .)229

باقی مان

رر ایرررررم میررررران ،رر سرررررال  5259ش 5421/م

رر اواخررر سررال  5251ش 5429/م ،رربررار بازراشررت

عبرر الغفارخان جرراللالسررلطنه ،وزیرمختررار ایررران رر

جاللالسلطنه از جانرر رولرت آمریکرا بره طرور رسرمی،

 /531پژوهشهای تاریخی ،سال پنجا و روم ،رور ج ی  ،سال هشت  ،شمار روم (پیاپی ،)23تابستان5241

معذرتخواهی ش  .به رنبال ایم ماجرا ،روابب سیاسی رو
کشور رو به بهبور نهار و رضاشا به روزولت نوشرت« :مرا

بیرلیل خاك ایران را اشغال کرر ان  ،به طور کامل ناامیر
کنن

بور (الکسان ر  525 :5219 ،و .)523

و نیز ملت ایران ...به حفر و تقویرت روابرب روسرتانه و

رر واقع وی با ایرم گفتره «اخالقری برورن عملیرات

ریرینه رو کشور ارج لراوان مینهی » (لوران.)21 :5211 ،

انگلیب و شوروی را نه تأیی می کررر و نره تکرذیر،
بلکه سعی می کرر لزوم آن را اثبات کن » (تأثیر متغیرر

جنگ جهانی دوم :حضطور فااننطه آمریکطا در صط نه

سه خارجی) (مه وی .)19 :5291 ،هر زمران برا ایرم

سیاسی ایران

تحوالت ،رر چهارم آبان  31/5233اکتبر ،5495لوئیب

با شرروم جنرگ جهرانی روم ،رولرت ایرران رر 55

رریفرروو ( ،)Louis Dryfusوزیرمختررار آمریکررا رر

شهریور  5424/5259م ،بیانیهای رسمی منتشر کرر و

ایران ،به وزارت خارجه گزارش رار« :ایرران بیشرتر و

بی طرلی خور را رر ایم جنگ اعرالم کررر (مهر وی،

بیشررتر رر پرری کمررک و راهنمررایی آمریکاسررت و مررم

 .) 11 :5291با وجرور ایرم ،ایرران رر سرحرگا سروم

احساو می کن که ما نبای از ایم لردت برای تحکی

شررهریور  31 /5233اوت  ،5495بررا تهرراج ناگهررانی

موقعیت خور غفلت کنی ( »...روبیم.)31 :5212 ،

ارتش های رو کشور انگلستان و شوروی روبه رو شر

بنابرایم پب از آنکه رر آارما  /5233نوامبر ،5495

و به اشغال آن هرا ررآمر (گررو جرامی.)92 :5295 ،

هیتلر به آمریکا اعالن جنگ رار و نیروهای آمریکرایی

بنابرایم ج ای از وضع اضطراری ناشی از جنگ و نیز

به شکل رسمی به متفقیم پیوستن « ،روزولرت رئریب

تمایالت استراتژیکی رولتمرران آمریکایی ،رولت ایران

جمهور آمریکا پیشنهار کرر تا به طور کلی آمریکاییها

نیز تمایل ش ی ی بررای گسرترش روابرب برا ایراالت

عه رار کلیه امور حمرل و نقرل مروار و مهمرات بره

ابرراز کررر .رر سروم شرهریور  5495/5233م،

روسیه رر ایران گررن ؛ وینستون چرچیرل (Winston-

تلگراف مفصلی به امضرای رضاشرا بررای لررانکلیم

 ،)Churchillنخست وزیرر انگلریب ،از ایرم پیشرنهار

روزولررت ( ،)Franklin Rooseveltرئرریب جمهررور

اسررتقبال کرررر و آن را پررذیرلت» (تررأثیر متغیررر یررک

آمریکا ،مخابر ش  ...« :الطاف خور را برا رخالرت رر

خارجی) (اوقی .) 519 :5219 ،همچنیم به رنبال ورور

ایم واقعه که کشوری بی طرف و دلح جو را که هری

آمریکا به جنگ« ،پیمان سه جانبره» مبنری برر رعایرت

گونه همی جز حراسرت از آرامرش و ادرالر کشرور

استقالل و تمامیت ارضی ایران بره امضرا رسری  .برر

نرر ارر ررگیررر جنررگ مرری نمایرر مبررذول نماییرر »...

اساو ایم پیمان ،ایران همکاری با متفقیم را آغاز کرر

(الکسان ر 539 :5219 ،و .)534

(مه وی 19 :5291 ،و .)14

متح

روزولت چن روزی از پاسرخ رارن بره ررخواسرت

شا طی پیامی انع قار پیمان را به روزولت اطالم رار

رضاشا طفر رلت و سرانجام پب از آنکره نیروهرای

و رئیب جمهور آمریکا رر پاسرخی کره رر  51بهمرم

انگلیب و شوروی رر شرمال و جنروب ایرران مسرتقر

 1/5233لوریه  5493لرستار ،ضمم ابراز خوشوقتی به

ش ن  ،به رضاشا نوشت که اشغال ایران را میبایست

طور ضمنی اجرای پیمان را تضمیم کررر (الکسران ر،

رر پرتو تحوالت ج ی جها نی (خطر لاشیس ) تحلیل

 529 :5219و  .) 521برره طررور کلرری رر ایررم روران،

کرر .بنابرایم ،پاسرخ روزولرت بره رضاشرا کره رر نامره

سیاست آمریکا مبتنی برر جلرر روسرتی ایرران و پرر

عنوان کرر بور نمیران چرا رو رولت روو و انگلریب

کر رن خالئی بور که رر اثرر سیاسرت هرای انگلریب و

متغیرهای مؤثر بر روابب ایران و آمریکا از آغاز تا پایان جنگ جهانی روم (با تکیه بر منالع لزاین آمریکا رر ایران)531/

شوروی به وجور آم

برور .بره همریم علرت محمر

اطالم رارن که رولت ایراالت متحر

پرب از اتمرام

شایسته ،وزیرمختار ایران ،رر مذاکر با مقامات وزارت

جنگ رر ایم منطقره نقرش مهمری را رر زمینره هرای

خارجه آمریکا گفته بور « :رولت ایران از هر جهت بره

مختلن ایجار خواه کرر و برنام وسیعی رر رسرت

ایاالت متح

اعتمار رارر و نجات ایران رر گرو تعه

ج ی و محک آمریکاست» (روبیم.)31 :5212 ،

اجراست» (ک ی .) 332 :5291 ،بنابرایم قانون اجراز
استخ ام و ح ور اختیارات میلسپو مشتمل بر شانزر

با استعفای محم علی لروغی از نخستوزیری ،شرا رر

مررار  2رر جلسرره  35آبرران /5235نرروامبر ،5493برره

روابب خور با انگلیسیها با مشکالت روزالزونری روبرهرو

تصویر مجلب شورای ملی رسی  .او رر نه بهمرم

ش تا جایی کره انگلیسریهرا بررای ته یر شرا  ،زمزمر

ما همان سال ،وارر ایران ش و اختیارات گسترر ای

بازگشت سلطنت قاجار را ساز کررنر  .رر ایرم گیررورار،

را رر امور مالی به رست آورر (میلسپو.)11 :5213 ،

محم رضاشا به رئیب جمهور آمریکا متوسل شر (ترأثیر

میلسپو طی سه سال مأموریرت خرور ،نره تنهرا بره

متغیر یک راخلی) .رر نتیج تمراوهرای محرمانر آنهرا،

اوضررام اقتصرراری سروسررامانی نر ار بلکرره ایررم برار

روزولررت کرره موقعیررت را برررای نفرروا رر ایررران مناسررر

هماهنگ با متفقیم ،علیه ملت ایران کار کرر و زمینره

تشخیص رار ،تصمی گرلت نیروی بیشتری رر ایران پیرار

نفوا گسترر و کنترل حیات سیاسی و اقتصاری ایران

کن  .رر یکی از گرزارشهرای سرفارت ،از «بره مصرلحت

را از جانر ایاالت متح

بررورن گمررارر شرر ن لرروری آمریکاییرران رر مواضررع

آورر (بهنور .)323 :5211 ،رر ایم مقطع ،به اق امات

استراتژیک رولرت ایرران سرخم رلتره برور» (الجرورری،

وی توجه نش

و با مخالفت هرای لراوانری روبره رو

 .)251 :5211روزولرررت همچنررریم رر  53ارریبهشرررت

ش  9.بنرابرایم وی رر رر نامره ای بره نخسرت وزیرر،

 3/5235مرره  ،5493رر چررارچوب «قررانون وام و اجررار »

استعفای خور را اعالم کرر .بیات نیرز برا حضرور رر

مبلغ 95/1 ،میلیون رالر بره درورت بالعروض رر اختیرار

مجلب ،تصمی رولت مبنی برر قبرول اسرتعفای او را

ایران گذاشت (تأثیر متغیر یرک و رو خرارجی) (ازغنر ی،

اعالم کررر کره ایرم تصرمی را اکبریرت نماینر گان

 .)551 :5214بای گفت ایم تمراوهرا مترأثر از اسرتراتژی

مجلب تایی کررن (اطالعات ،5232 ،ش .)5 :1199

ج ی رولت آمریکا و نیز منالع رو بره رشر آنهرا برور و

رر خالل ایم سرال هرا ،رر رسرت گررلتم سرازمان

زمینه را برای تسرلب همره جانبره ایرم کشرور برر شرئون

نیروهررای م سررلح ایررران ،از ریگررر را هررای نفرروا

مختلن ایران لراه میآورر.

آمریکایی ها رر ایران بور .از ایم رو ،ه زمان با ورور

رر رهه هرای آینر

لرراه

به علت مواجهه رولت ایران برا بحررانهرای اقتصراری،

هیئت مالی به ایرران ،رو هیئرت ریگرر از مستشراران

رولتمرران ایرانی تصمی گرلتن آرترور میلسرپو را روبرار

آمریکایی برای ادالر ارتش و ژانر ارمری اسرتخ ام

استخ ام کنن  .رر ایم راستا ،زمانی که قوام رر سرال 5235

ش ن  .بر اساو اسنار موجور ،رولت ایران از رولرت

ش 5493/م نخستوزیر ایرران شر  ،از آمریکرا خواسرت

آمریکا تقاضای اعزام مستشاران نظامی کرر برور کره

برای ایجار نظ رر اوضام نابسامان اقتصاری کشور هیئتری

با ایم خواسته موالقت ش  .رر ایم راستا ،رر مهرمرا

مالی به ایران اعرزام کنر (متغیرر رو راخلری) .میلسرپو رر

/5235اکتبر  ، 5493هیئت مستشاری نظامی به ریاست

کتاب خور آورر اسرت کره وزارت خارجره آمریکرا از او

ژنرال ری لی ( ) Ridleyو مستشراران ژانر ارمری بره

مصرانه خواست که ایم مأموریت را قبرول کنر « :بره مرم

ریاسررت سرررهنگ نررورمم شوارتسررکن ( Norman

 /539پژوهشهای تاریخی ،سال پنجا و روم ،رور ج ی  ،سال هشت  ،شمار روم (پیاپی ،)23تابستان5241

 )Schwarzkopfوارر تهران ش ن (الکسران ر513 :5219 ،

رر آارما /5233نوامبر  5492کره کنفررانب سرران سره

و  .)515اوضررام برره گونررهای بررور کرره واالو مرروری

کشور آمریکا و شوروی و انگلیب رر ایرران برگرزار شر ،

( ،)Wallace Murrayوزیرمختررررار آمریکررررا ،رر اوت

روزولت حمایت بیرریغی از ایران کررر (برژکرن:5211 ،

/5493مررار  5235برا التخرار بره سرامنرولز (،)Samnrvlz

 599تا  .)543پاتریک هرورلی ( ،)Patrick Hurleyمشراور

معاون وزارت خارجه آمریکا ،تلگراف زر« :به زوری ما رر

روزولت و لرستار مخصوص او به خاورمیانره کره طررار

وضعی خواهی بور که عمالً ایرران را ارار خرواهی کررر»

ادلی «اعالمیه سه جانبه» برور ،پرب از آنکره مولرق شر

(متغیر یک خارجی) (مه وی.)94 :5291 ،

امضای سران سه کشرور را رر زیرر اعالمیره گررر آورر برا

بای گفت وزارت خارجه آمریکا مصم بور تا از اعرزام

خوشحالی نزر رریاساالر ویلیام لیهری (،)William Leahy

مستشاران نظامی به ایران استفار کررر و منرالع و عالیرق

مشاور نظامی روزولت ،شتالت و لریرار زر« :براالخر مرم

خور را رر مسائل ایران ،بره طرور مببرت و قراطع تأییر و

ایم کار را کررم!» (روبیم.)23 :5212 ،

تعقیر کن ؛ «به طروری کره رر رسرامبر  /5493آار ،5235

بنابرایم ،ایرم رور را بایر زمینرهسراز نفروا گسرترر و

سی هزار سرباز به ایران گسریل رار شر » (لروران:5211 ،

کنترل حیات سیاسی و اقتصاری و نظامی ایرران از جانرر

 .)939با آغاز سال  5492م /زمستان  5235جران جرنگران

ایاالت متح رر رهههای آین رانست؛ رر واقرع ،آمریکرا

( ،)John Jerneganکارشررناو امررور خرراور نزریررک رر

رر اوایل رهه 5493م/رهه 5233ش ،احساو مریکررر بره

وزارت خارجه آمریکا ،رر گزارشی که برای وزیر خارجره

منظور محالظت از منالع مشهوری کره رر وهلره اول روی

آمریکا تهیه کرر نوشت« :سیاست م اخلهجویانه انگلیب و

پیمان با متفقیم متمرکز بور ،بای وارر درحنه مبرارزات رر

روو رر ایران مرررم را نسربت بره هرر رو رولرت بر بیم

ایران شور .عالو بر ایم ،به محالظرت از منرالع اقتصراری

ساخته است و آمریکا بای ایم خال را با تعقیر سیاسرتی

خور رر منطقه نیز توجه میکرر (بیرل .)93 :5215 ،از ایرم

رر جهت جلر روستی و اعتمار ایرانیران پرر کنر » (ترأثیر

رو ،جنگ جهانی روم و پیام های آن را بای نقطره عطفری

متغیر یک و رو خارجی) (الکسان ر 513 :5219 ،تا .)513

رر رون م اخلهگرایی و توسعه و گسترش نفروا و تفرو

میتوان گفت رر ایم روران ،سیاسرت آمریکرا همچنران

آمریکا رر ایران تلقی کرر .با توجه به وضعی که جنرگ بره

مبتنی بر جلر روستی ایران بور .اسنار و م ارك رسرمی و

وجور آورر برور ،ایرم رونر توانسرت بره تر ریج جرای

رولتی آمریکا و انگلستان به خوبی روشم مریکنر کره رر

ق رتهای سنتی ،به خصوص انگلیب را رر ایران بگیرر.

ایم زمان ،ایاالت متحر آمریکرا رارای «منرالع مسرتقی و
روبه الزایش» رر ایران بور است .رر یارراشتی کره وزارت

سیاست آمریکا در قبال ایران در سالهای اولیه جنگ

خارجه انگلستان برای وزارت خارجه آمریکا ارسال کررر ،

سرد

چنیم آم است« :وزارت خارجه انگلستان مایل اسرت ترا

جنگ جهانی روم بستر بسیار مناسبی برای کشورها و

توالق خور را رربارة اهمیرت روزالرزون و رو بره الرزایش

شرکت هرای نفتری خرارجی لرراه آورر ترا بره منرابع

منالع آمریکا رر ایران را به طور رسمی اعالم رارر» (متغیرر

زیرزمینی بسیار غنی ایران ،از جمله نفت ،توجه ویژ ای

یررک خررارجی) (اوقرری .)511 :5219 ،از ایررم رو ،رولررت

کنن  .به عبارت ریگر ،رر ایم سالهرای بحرانری ،ایرران

آمریکا قبل از پایان جنگ جهانی روم شروم بره گسرترش
منالع خور رر ایران کرر.

به می ان مناسبی بررای «شرکار امتیرازات نفرت» (علر ،
)93 :5215تب ر یل ش ر

بررور .رر کررل تررا سررال 5233

متغیرهای مؤثر بر روابب ایران و آمریکا از آغاز تا پایان جنگ جهانی روم (با تکیه بر منالع لزاین آمریکا رر ایران)534/

ش 5495/م ،تالش ایاالت متح

رر زمینه گرلتم امتیاز

موضوم را که «ترجیح میرهر امتیراز را بره آمریکراییهرا

بور؛ امرا رر

ب ه » به سفیر آمریکا رر تهران یرارآورر شر برور (ترأثیر

نفت رر ایران هر بار با ناکامی روبهرو ش

بحبوحه جنگ جهانی روم ،به علرت ارزیرابی ج یر از

متغیر یک و رو راخلی) (اوقی.)594: 5219 ،

وضعیت و موقعیت استراتژیک ایران و نیز پی بررن بره

رر ایررم میرران ،رر شررهریور /5232سررپتامبر  ،5499بررا

وجور منابع و اخایر عظی نفتی ایران ،رولت آمریکا که

ورور هیئرت شرروروی برره ریاسرت سرررگئی کالتررارارز

رر راسررتای تحقررق اه ر اف و منررالع لزاین ر اش گررام

( )Kavtaradze Sergeyبه تهران ،موضروم نفرت ایرران

برمی راشت ،بره ایرران و منرابع آن حساسریت بیشرتری

وارر مرحله ج ی ی ش « .شورویها بر ایم باور بورنر

نشان میرار« .بررسی سوابق و م ارك نشان میره کره

که شمال ایران حری یا منطقه نفوا آنهاسرت و امتیراز

عالیق نفتی آمریکرا رر رونر پیچیر ة سیاسرتگرذاری

نفت ایم منطقه به آن ها تعلق رارر» (تأثیر رو خرارجی)

رر قبرال ایرران ،رر طرول رهره

(روبیم .)95 :5212 ،رر چنیم اوضام و احروالی ،رکترر

خارجی ایاالت متحر

 5493م 5233/ش مؤثر بور» (بیل.)13 :5215 ،

مص

طرر منع واگذاری امتیاز نفت ایران به بیگانگان

رر سال  5492م 5232/ش علی سهیلی ،نخستوزیرر

را برره هررر عنرروان ،رر جلس ر  55آار  3/5232رسررامبر

وقت ،از وزیرمختار آمریکا رر تهران خواست تا تمایرل

 5499تسلی مجلب کرر و آن را رر همران مجلرب بره

رولت ایران را برای اسرتخراج و بهرر بررراری از منرابع

تصویر رسان (ساتم .)523 :5213 ،ایم اق ام مجلرب

نفتی ایران توسب کمپانی های نفتی آمریکا ،مانن واکیوم

رر آن اوضام ،عملی جسرورانه برور .مصر

همچنریم

( ،)Vacuumبه اطالم وزارت خارجره آمریکرا برسران

رربار امتیازخواهی آمریکراییهرا گفرت« :آنهرایی کره

(تأثیر رو راخلی) .وزارت خارجه آمریکا رر ایم زمینره،

می گوین اعطای امتیراز بره شررکت هرای تابعره رولرت

رر یارراشتی نوشته بور« :رولت آمریکا بسیار خوشوقت

آمریکا ،از ایم لحاظ که آن رولت با مرا مجراور نیسرت

خواه ش چنانچه کمپانی های نفتی آمریکرا بتواننر از

خالی از ضرر است رر اشتباهن  ...آمریکا رولتی نیسرت

هر امکانی برای توسعه و بهر برراری منابع نفتی رر هرر

که مجاورت یرا عر م مجراورت آن برا مرا لرر کنر »

کجا که ممکم باش استفار نماین ( »...تأثیر متغیرر یرک

(نجاتی .)513/5 :5219 ،به هر حال ،رقابرت قر رتهرا

خارجی) (اوقی.)591: 5219 ،

بر سر گرلتم امتیازات نفت ایران با تصویر قانون منرع

رر حالی کره نماینر گان ایرم کمپرانی مشرغول مرذاکر
بورن  ،شررکت نفتری انگلیسری رویرال را شرل ( Royal

مذاکرات رربار اعطای امتیازات نفت بره طرور موقرت
پایان گرلت.

 )Dutch Shellنیز نماین گان خور را بررای گشرورن براب

رر واقررررع رر ایررررم روران ،رو ادررررل رر اهررررم

مذاکرات با مقامات ایرانری رربرار امتیراز نفتری بره تهرران

سیاست گذاران آمریکرا رارای بیشرتریم ررجره اهمیرت

لرستار .ه زمان ،شرکت نفتی ریگر آمریکا ،یعنری سرینکلر

بور :ادل نخست حول محور لعالگرایی جهانی و نفت

( )Sinclairه نماین گانی بررای ارائره پیشرنهار بره ایرران

بور؛ ادل ریگر متمرکز بر چالش کمونیسر و شروروی

گسیل کرر .مقامات رولت ایران تمایل بسیاری راشرتن کره

بور (کگلی .)15 :5293 ،بنابرایم «ایم تحوالت سر آغاز

رولت آمریکا را رارای منالع مستقیمی رر ایران کنن ترا رر

یک جنگ سررر نوپرا رر ایرران برور» (عظیمری:5219 ،

مقابل رو ق رت انگلیب و شوروی ،از حمایت و پشتیبانی

 .)599از ایم رو ،با خاتمه جنگ جهانی روم که بره رنبرال

آمریکا برخوررار شرون  .علری سرهیلی بره درراحت ایرم

آن ،آمریکررا برره عنرروان ابرقر رت جهررانی آشررکارا رر پرری

 /553پژوهشهای تاریخی ،سال پنجا و روم ،رور ج ی  ،سال هشت  ،شمار روم (پیاپی ،)23تابستان5241

اه اف امپریالیستی برآمر  ،جنرگ سررر میران رو ارروگرا

موضوم را بره طرور خصودری برا جروزف اسرتالیم

سوسیالیسر و سرررمایهراری آغرراز شر  .بررر ایررم اسرراو،

( )Joseph Stalinرر میران نهرار« .اسرتالیم بره برنرز

سیاستم اران آمریکایی شیو های مختلفی را برای محر ور

جواب رار بر ما الزم است که از می ان های نفتی باکو

کررن نفوا شوروی و تع یل موازنه قوا میان رو ابرقر رت

محالظت نمایی » (ترأثیر متغیرر رو خرارجی) (علر ،

پیشنهار می کررن (کسینجر.)91/3 :5292 ،

.)91 :5211

به عبارت ریگر « ،نخستیم ه ف سیاسی آمریکا رر

رولت ایران که با ایم چش ان از ناخوشاین مواجه

ایران ،مقابله با سیاست توسعه طلبانه شروروی برور و

بور ،با پشتیبانی و حمایت آمریکا مسئله را به سازمان

ایران نخستیم می ان جنگ سرر بره شرمار مری آمر »

ملل متح ارجام رار « .برنز وزیر امور خارجه آمریکا

(روبیم .) 31 :5212 ،با پایان یالتم جنگ جهانی روم

رر مذاکرات شورای امنیرت قویراً برر ایرم خواسرت

رر سررال  5232ش 5491/م ،نیروهررای آمریکررایی رر

رولت آمریکا پالشاری می کرر که ایاالت متحر

هرر

مهلت شش ماهه ای که بر اساو تصمیمات کنفرانب

کاری را که برای وارار ساختم شوروی به خرروج از

سران متفقیم رر تهران ،برای تخلیه ایران از نیروهای

ایران الزم باشر  ،انجرام خواهر رار» (کرات :5292 ،

بور ،ایرران را تخلیره کررنر .

 .) 391به نظر می رس که طرر رعوا رر سازمان ملرل

ولی رولت شوروی به بهانه هرای مختلرن ،از بیررون

و نیز حمایت محکر آمریکرا از ایرران ،رر واراشرتم

بررن نیروهای خرور از ایرران خرورراری کررر .رر 1

شوروی به حصول نوعی توال ق با ایران نقرش تعیریم

مارو  51/5491اسفن  ، 5239رولرت آمریکرا اعرالم

کننرر

ایفررا کرررر؛ چرررا کرره رر اوایررل سررال 5231

کرر که سفیر آن کشو ر رر مسکو ،طری یارراشرتی از

ش 5491/م ،لرمان هی ارتش شوروی اعالم کرر کره

رولت شوروی رعوت کرر است که نیروهرای خرور

« اگر اتفرا غیرمترقبره ای روی ن هر  ،تخلیره خراك

را هر چه زورتر از ایران لرا خوانر (لرونتم:5211 ،

ایران از ارتش سرو رر عرض  1الی  1هفتره خاتمره

.) 215/5

خواه یالت» .متعاقر آن سارچیکوف (،)Sadchykf

خارجی پیش بینی ش

رر ایررم میرران ،رسررته هررای مسررلحی از عنادررر

سفیر ج ی شروروی رر تهرران ،بره قروام گفرت رر

کمونیسررت رر شررهرهای آاربایجرران رسررت برره قیررام

دورتی که با تشکیل شرکت مخرتلب نفرت ایرران و

مسلحانه زرنر و برا کمرک ارترش سررو شروروی،

شوروی موالقت کنن  ،نیروهای روسری تمرام خراك

تأسیب لرقه رمروکرا ت آاربایجران را اعرالم کررنر .

ایررران را تخلیرره خواهنر کرررر .نخسررت وزیررر ایررران

« بحران آاربایجان و ارامه م اخالت شوروی نه تنهرا

موالقت خور را مشروط به تصویر مجلب پرانزره

رر قبال ایران که به

گذاشررت .بررا موالقررت طرررلیم ،رر  51لرررورریم

رر تعییم خب مشی ایاالت متح

رنبال لردتی بور تا رر برابر لشارهای شوروی نقش

 5491/5231م ،موالقتنامرره قرروام و سررارچیکوف برره

تعییم کنن ای ایفا کنر  ،بلکره رر قبرال کرل منطقره

امضا رسی (لونتم.)215/5 :5219 ،

خاورمیانه مؤثر واقع ش » (لاوست. .)541 :5219 ،برا

با امضای ایم توالقنامه ،آخریم واحر های ارترش

بحرانی ش ن اوضرام ،رولرت آمریکرا از ایرم مسرئله

شوروی ایران را ترك کررن  .به گفتره هرری تررومم

نگران ش و رر ما رسامبر  5491م 5231/ش ،جیمز

( ،) Harry Trumanرئیب جمهور وقت آمریکرا« ،رر

برنررز (  ) James Byraesوزیررر خارجرره آن کشررور،

سرررال  5491م [ 5231ش] مرررم مجبرررور شررر م

متغیرهای مؤثر بر روابب ایران و آمریکا از آغاز تا پایان جنگ جهانی روم (با تکیه بر منالع لزاین آمریکا رر ایران)555/

اولتیماتومی به نخست وزیر اتحرار جمراهیر شروروی

کورتای انگلیسریآمریکرایی  39مرررار  54/5223اگوسرت

لر ستار از او تقاضا کن که مقررات پیمان سه گانه را

 ،5412منابع و منالع نفتری ایرران بریم آمریکرا و انگلریب

رعایت نمای » (روحانی .)91 :5295 ،بی شک اوضام

تقسی ش  .ایم گونه ،شکارگا اختصادی انگلیسیهرا آرام

بیم المللی و راخلی ،تالش های قوام را رر رسی ن به

آرام از رست آنها خارج ش و آمریکا آن را تصاحر کرر

مولقت تسهیل کرر؛ ولی نقش عم
نبای ناری

خرور او را هر

گرلت (عظیمی.)314 :5292 ،

سئوالی که رر اینجا مطرر می شور ایرم اسرت کره
علت ایم همه حمایت و پشتیبانی آمریکا از ایران چه
بور؟ به نظر مری رسر علرت ایرم سیاسرت حمرایتی
آمریکا رر قبال ایران را بای رر عالیق رو بره رشر
ایاالت متح

(مه وی.)512 :5291 ،

رر منطقه و روابب رقابت آمیز و گراهی

عوامل نقشآفرین در روابط میان ایران و آمریکا
الف .عوامل داخلی
رر س ة نوزره میالری ،کشور ایرران بره تر ریج بره
می ان رقابرت اسرتعماری قر رت هرای عمر
کشی

اروپرایی

ش  .به طوری که رو قر رت مسرلب جهرانی آن

خصمانه آن با شوروی و حتی انگلیب جستجو کرر.

قرن ،یعنی روو و انگلیب ،نوعی رژی «ارارة مشترك»

سیاستم اران و استراتژیست های آمریکرایی رردر ر

(مهرر وی )213 :5299 ،رر ایررران برقرررار کررنرر  .از

به اجرا ررآوررن سیاست هرایی بورنر کره حرامی و

یارراشتهرای شخصری نادررال یمشرا  ،مریتروان بره

منالع رولت آمریکرا باشر  .بررای آمریکاییران

رخالت و حتری اشرراف رول اسرتعمارگر برر سیاسرت

عواملی همچون نفت ،به ویژ خواسرت یرک امیتراز

راخلی و خارجی ایران ،به خصوص بر سالطیم قاجار،

نفتی رر ایران و رلام از منالع نفتی آمریکا رر منطقه،

پی برر« :می خواه به جنوب بروم سفیر روو اعتراض

هر یک نقش مهمی رر بحران ایرران راشرتن  .شراه

میکن  ،می خواه به شمال بروم سفیر انگلیب اعتراض

ایم م عا هش اری است که وزارت خارجره آمریکرا

میکن  ،ای مرر شور ایم مملکت را ببرر کره شرا حرق

به سفیر آن ها رر تهران رار بور که« :هی کب نبایر

ن ارر به شرمال و جنروب مملکرتش مسرالرت نمایر »

ایم تصور را به مخیله را ره که عزم ما رر اجررای

(م نی.)15 :5215 ،

حال

تعه اتمان رر منشور سازمان ملل و بیانیه ایران ،بره نحروی

بنابرایم رون طوالنی رخالت روسریه و انگلریب رر

هر چن ان ك از نوعی سورجویی شخصی رر نفت ایرران

امور ایران ،نخبگان سیاسی و روشنفکران و حتی مرررم

تأثیر پذیرلته است» (لاوست.)331 :5219 ،

را متوجه ق رت های ریگر کرر .آنها امی وار بورنر رر

رر طی ایم سالهای بحرانی ،حمایت و پشتیبانی آمریکا

پنا ایم سیاست ،از م اخالت رو ق رت سنتی بکاهنر

از ایررران ،رر مقابررل ضررعن رولررت انگلسررتان و کوشررش

و بررا ایجررار برخررورر منررالع رر سرراختار ق ر رت نظررام

شوروی برای توسعهطلبی و گسترش ایر ئولوژی سیاسری

بیم الملل ،منالع ملی خور را حف کنن و آن را الزایش

خور ،ایران را به دحنه تغییر تاکتیک ج یر توسرعهطلبری

رهن  .رر ادطالر عل روابب بیمالملرل ،ایرم نیررو بره

آمریکا و تشخیص ضعن سیاسیاقتصاری بریتانیا و امکران

«ق رت سوم» موسوم است .از طرلری ،اوضرام خرراب

عملی ساختم سیاست آمریکا تبر یل کررر برور (اوقری،

اقتصرراری ناشرری از مرر اخالت روو و انگلرریب رر

 .)219 :5219رر واقع رر اثر تضرعین انگلسرتان ،مشراه

سیاستهای راخلی کشور ،بر گرایش مقامات ایرانی بره

ش که چن سال بع و پب از سقوط مصر

 ،رر جریران

ایم نیرو بسیار تأثیر راشت .برا توجره بره معیارهرای آن

 /553پژوهشهای تاریخی ،سال پنجا و روم ،رور ج ی  ،سال هشت  ،شمار روم (پیاپی ،)23تابستان5241

روزگار ،ایم نیروی حمایت گر بایستی ویژگریهرایی را

بیش از یک قرن از اعالم آموز مونروئهDoctorin ( 1

شامل می ش تا بتوان توجه مررم کشور را جلرر کنر .

 )Monroeو با ورور به جنگ جهانی اول و روم ،بره

از جمله ایم ویژگیها ن اشتم منالع مسرتقی رر کشرور

دورت عملری و رسرمی ادرل انزواگرایری را کنرار

ضرررعین ،روری جغرالیرررایی از آن ،ن اشرررتم پیشرررین

گذاشتن  .بع از اتخاا ایم خطی مشی ،به گمان آنران

اسررتعماری و برخررورراری از چهررر ای موجرره نررزر

هر حارثه ای رر هر نقطه از جهان می توانسرت منرالع

واح های کوچک نظام بیمالملل بور؛ بنابرایم ایرران بره

ملی آنان را به خطر ان ازر و حساسیتشان را برانگیزر

ایم امی  ،شروم به جستجوی یک ه پیمان نیرومنر

(امبروز 34 :5212 ،و  .) 23رر واقرع از ایرم زمران و

رر میان رول غیرهمجوار کرر (نائبیان.)213 :5212 ،

طی پروو های ت ریجی و آرام ،خرب مشری سیاسرت

به عنوان نمونه ،میتوان به مکاتبات نادرال یمشا

خارجی آمریکا تغییر کرر و حاکمان ایرم کشرور بره

قاجار ( 5319ش 5994/م) با کلیولن (،(Cleveland

سوی سیاست م اخله گرایی گام برراشرتن  .از سروی

رئررر یب جمهرررور وقرررت آمریکرررا ،اشرررار کررررر

ریگر ،سرمایه گذاری خارجی آمریکا نیز بریش از 91

(لرمانفرماییان .) 93 :3121 ،رر واقع ،ه زمران برا بره

ررد الزایش یالت و سه ایرم کشرور از تجرارت

سلطنت رسی ن نادرال یم شا و ش ت گرلتم رقابت

جهانی ،از  55ررد رر سال  5452م ، 5225/به 59

روسیه و انگلستان رر ایران ،تصمی گرلته ش که برا

ررد رر سال  5439م 5231/ش رسری ؛ امرا مسرئله

توجه بره ویژگری هرای برخری از کشرورها از جملره

ایم بور که ایرم رشر عظری اقتصرار و درنعت ،برا

اتررریش ،لرانسرره ،سرروئ  ،بلژیررک ،آلمرران و برراالخر

سیاست خرارجی آمریکرا تناسربی ن اشرت (شرو ،

ایاالت متح ة آمریکا از ایم ک شورها به عنوان ق رت

.)15 :5219

سوم ،رر سیاست خارجی ایرران بهرر بررراری شرور

رر همیم زمان و برا کشرن نفرت و آشرکار شر ن

(یسلسون 11 :5292 ،تا  .) 13رر اینجا به نکته ای کره

موقعیت ژئوپولیتیکی ایران برای مقامرات آمریکرایی،

بای توجه کررر ،شرباهت ایرم عوامرل برا متغیرهرای

ایران کانون منازعات و رقابت ایم کشور با انگلریب

راخلی ،لرر ،ریوانساالری و جامعه است.

و شوروی ش  .والترر لیرپمم (،)Lippmann Walter
مفسر مشهور آمریکایی ،رر تشرریح سیاسرت آمریکرا

ب .عوامل خارجی

رر کشورهای نفرت خیرز خاورمیانره رر همران زمران

آمریکرا رر آسرتانه ورور بره سر ة

نوشرت « :از نظررر آمریکررا منطقره خاورمیانرره اهمیررت

بیسررت مرریالری ،برره ترر ریج بررا الررزایش ترروان

استراتژیکی لو العار ای رارر و از لحاظ نفت رارای

سیاسی اقتصاری ،سیاست م اخله رر امور کشرورهای

ثررروت السررانه ای اسررت ...رر حررال حاضررر ،روو و

ریگر را پی گرلت و رردر ر برآمر جرای پرایی رر

انگلیب قارر نیستن  ...سرمایه و کارشناسان لنی الزم

کشورهای خاور رور بیاب  .رر واقع ،با نیرومن ش ن

مورر نیاز کشورهای خاورمیانه را تامیم نماینر  .امرا

آمریکا که رر اثر رو عامل « ق رت رو به گسترش آن

آمریکا آمار است ایم مسئولیت را برر

ایاالت متحر

و لروپاشرری نظررام برریم المللرری متمرکررز رر اروپررا»

ایاالت متح
عه

بگیرر» (مه وی 21 :5219 ،و .) 21

(کسینجر ) 15 :5292 ،بور ،ایم کشور رایرر نفروا و

بنرررابرایم ادرررطکاك منرررالع ایرررم سررره قر ر رت

مالحظات خور را گسترش رار؛ به نحوی کره انر کی

اجتنابناپذیر می نمور .از طرلی ،انقالب کمونیستی و

متغیرهای مؤثر بر روابب ایران و آمریکا از آغاز تا پایان جنگ جهانی روم (با تکیه بر منالع لزاین آمریکا رر ایران)552/

گسترش روزالزون آن و لزوم جلوگیری از آن ،باعث

آمریکا با انگلیب و شوروی؛ ج .استقالل رر سیاست

ش که مقامرات آمریکرایی توجره خادری بره ایرران

خارجی و به طور کلی ،منالع لزاین

ایرم کشرور رر

مبذول رارن  .از ایم رو ،رر ح ور نی قرن ،کمونیس

ایران .رر واق ع رر پای ایم عوامل ،رر تمرامی وقرایع

ستیزی و س ّ بنر ی رر برابرر نفروا اتحرار شروروی

مربوط به روابب رو کشور به نحو بارزی هوی اسرت.

شاخص سیاست خارجی آمریکا بور که اولویت هرای

از سوی ریگر ،چنان که اکر آن رلت ،شرروم روابرب

راخلی و خارجی را تعییم می کرر .ایم ادول همررا

بیم رو کشور را می بایسرت برا متغیرهرای راخلری و

با جهان گرایی و ق رت نظامی و م اخلره جرویی ،بره

توسعه روابب را عالو بر متغیرهای راخلی ،با متغیرر

دورت موضوعات رائمی سیاسرت خرارجی آمریکرا

خارجی تجزیه و تحلیل کرر.

ررآم ن (کگلی.)3 :5293 ،
به عبارت ریگر ،رون سیاست خارجی آمریکرا رر
جهت م اخله رر سیاست های جهانی ،به جایی رسی
که استرا تژی بزرگ آن کشور برای حراست از منرالع
بیم المللی ایاالت متح

رر «منطقه بزرگ» نیز ت ویم

نتیجه
رر لضای حادل از رگرگونی ریپلماسی سنتیتر رول
استعماری روو و انگلیب ،لکرر راشرتم مناسربات برا
آمریکا رر اهم رولتمرران ایرانری شرکل گرلرت .امیر

ش (متقری) 29 :5211 ،؛ بنرابرایم از نیمره روم قررن

برای خروج از بحرانهای سیاسی و اقتصراری ،رر ایرم

بیست  ،خب مشی سیاسرت خرارجی آمریکرا براسراو

طریق سه عم

راشت .هر چه اوضام به جلوتر پریش

گسررترش رایررر نفرروا و ازریررار تسررلب بررر منرراطق

رلت و رر نتیجره تغییرر سرلطنت قاجرار بره پهلروی و

استراتژیک جهان تعییم و ترسی می ش .

برتررری جهررانی آمریکررا رر پرتررو پیامر های حادررل از

با توج ه بره مطرالبی کره اکرر آن رلرت ،مری تروان

جنگ های جهانی ،جایگا آمریکا رر سیاستهای منطقه

متغیرهای رخیل رر رابطه ایرران و آمریکرا را بره رو

برجستهتر ش  .به موازات آن نیز ،تالشهای ایم کشرور

رسته راخلی و خارجی تقسی کرر .رر تقسری بنر ی

برای راشتم مناسبات نزریکتر با ایران بیشتر ش .

عوامل راخلی ،می توان به متغیرهای زیر اشرار کررر:

از سوی ریگر ،سیر تاریخی روابرب رو کشرور نشران

الن .متغیر تصمی گیری های لرری ،شامل شکل گیری

مرریرهر کرره منررالع رو برره رشر آمریکررا رر ایررران ،از

نوعی جهت گیری ق رت سوم رر بیم مقامات ایرانری

مهر تررریم عوامررل گسررترش مناسرربات و عالقررهمنر ی

متاثر از لشار روزالرزون روو و انگلریب (اقر امات

آمریکایی ها به ایران بور است؛ بره طروری کره عوامرل

نادررررال یم شرررا  ،امیرکبیرررر ،قررروام ،رضاشرررا و

نقش آلریم رر روابب رو کشور ،به ت ریج از متغیرهرای

محم رضاشا و)..؛ ب .متغیر ریوانساالری حکومتی،

راخلی به متغیرهای خارجی تمایرل پیر ا کررر .رر ایرم

شامل تأثیر قو مجریه و مقننه و همراهی ایم رو ،رر

میان ،جنگ جهرانی روم لردرت بسریار مناسربی بررای

گرایش رابطه با آمریکرا بره علرت اقتصرار نابسرامان

آمریکا ایجار کرر تا خبمشی م اخلهگرانره خرور را بره

کشور؛ ج .متغیر جامعه ،ش امل نگرش مببت مررم بره

سراسر رنیرا تسرری بخشر  .رر واقرع اوضرام جنرگ و

آمریکا ،به علت ن اشتم سابقه استعماری.

همچنیم جنگ سرر که باللادله بع از آن شروم شر ،

عوامل خارجی را نیز به سه رسته تقسی می شرون :

تحوالت مهمی را رر سیاست خارجی آمریکا رر مقابرل

الن .منالع آمریکا « ژئوپولوتیک -نفرت»؛ ب .رقابرت

را برره موقعیرت

ایررران ایجرراب کرررر و ایرراالت متحر
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استراتژیک و نیز منابع نفتی ایران بیش از پیش حسراو

علنی رر امور سایر کشورها برور .از ایرم خربمشری و

کرر .به نحوی که رر ایم مقطع ،منالع سیاسریاقتصراری

استراتژی ،تحت عنروان راهبررر «انزواطلبری» یرار شر

آمریکا رر ایران از شکل سار و تا ح وری بیاهمیرت،

است .برای توضیح بیشتر رر ایم بار ( :ن .ك :بهرزاری،

به شکل پیچی

و رارای اهمیت تب یل ش .

 343 :5213تا .)342

از ایم حیث وقایع چن سال بع  ،یعنی جریران ملری
کررن دنعت نفت ایران و موضع نهایی رولرت آمریکرا
رر قبال رولت رکتر مصر

کره رر کورترای  39مرررار

کتابنامه
الف .کتابهای فارسی

 54/5223اگوسررت  5412متبلررور ش ر  ،برررای مررررم و

 .آبراهامیان ،یروان  ،)3131( ،ایران بیم رو انقالب،

رجال سیاسی روشم کرر که با وجور خوشبینیِ بخشری

ترجمه احم گلمحم ی و لتاحی ،تهران :نی.

از روشنفکران و سیاستم اران ایرانی ،سیاست خرارجی

 .آرمیت ،لری ون ،)5213( ،امیرکبیر و ایران ،تهران:

آمریکررا تفرراوتی اساسرری بررا رویرره ریگررر رول رتهررای
استعماری ،همچون انگلیب ،ن اشت.

خوارزمی.
 .احیایی ،زینر ،)5293( ،مستشاران آمریکایی رر
ایران به روایت اسنار ،تهران :مرکز اسنار انقالب

پینوشت

اسالمی.

 .5بهر گیری از ق رت سوم رر تنظی روابب خارجی،
رر زمان سلطنت لتحعلیشا قاجرار و رویآوری ایرران
به لرانسه رر عصر ناپلئون نیز تجربه ش

بور .تجربه ای

که نامولق از کار ررآم  .بررای توضریح بیشرتر رر ایرم
بار ( :ن.ك :لرمانفرماییان 29 :3123 ،و .)24
 .3به علت شباهت ایم متغیر با متغیر نقش رر ایرران،
ایم مقاله رربار هرر رو متغیرر رر راخرل متغیرر لررری
بحث میکن .
 .2برای توضیح بیشتر رربار مفار شانزر گانره قرانون
استخ ام میلسپو( :ن.ك :احیایی 521 :5293 ،تا .)593
 .9برای توضیح بیشتر رر ایم برار ( :ن .ك :سرلیمانی
رهکرری.)5243 ،
 .1تررا سررالهررای پایررانی قرررن نرروزره مرریالری،
آمریکاییها به علل خادی که بیشتر جنبه راخلی راشت
و به مسئله ایجار ساختار سیاسی و توسرعه اقتصراری و
دنعتی ایم کشور تاز تاسیب ارتباط مییالرت ،نروعی
خرربمشرری و اسررتراتژی را رر سیاسررت خررارجی خررور
اعمال میکررن که مبتنی بر ن اشرتم م اخلره درریح و

 .الکسان ر ،یونا و آلم نانز ،)5219( ،تاریخ مستن
روابب روجانبه ایران و ایاالت متح
ترجمه سعی

آمریکا،

لطفیان و علی دارقی ،تهران:

قومب.
 .الهیار دالح به روایت اسنار ،)5295( ،تهران :مرکز
اسنار انقالب اسالمی.
 .امبروز ،استفان ،)5212( ،رون سلطهگری ،ترجمه
احم تابن  ،تهران :چاپخش.
 .اوسطی ،علیرضا ،)5293( ،ایران رر سه قرن گذشته،
ج ،3تهران :پاکتاب.
 .برژکن ،والنتیم ،)5211( ،کنفرانب سران بزرگ،
ترجمه وی ا ایزری ،تهران :توکا.
 .بنجامیم ،ساموئل ،)5214( ،سفرنامه بنجامیم،
ترجمه حسیم کرربچه ،تهران :علمی.
 .بهار ،ملکالشعرا ،)5211( ،تاریخ احزاب سیاسی،
ج ،5تهران :کتابهای جیبی.
 .بهزاری ،حمی  ،)5213( ،ادول روابب بیمالملل و
سیاست خارجی ،تهران :کتابفروشی رهخ ا.

متغیرهای مؤثر بر روابب ایران و آمریکا از آغاز تا پایان جنگ جهانی روم (با تکیه بر منالع لزاین آمریکا رر ایران)551/

 .بهنور ،مسعور ،)5211( ،از سی ضیا تا بختیار،

تهران :جاوی .

پرماجرای روابب ایران و آمریکا ،تهران :عل .

 .بیل ،جیمز ،)5215( ،عقاب و شیر ،ترجمه مهوش
 .بینا ،علیاکبر ،)5292( ،تاریخ سیاسی و ریپلوماسی

« .)5214( ،----------- .قوامالسلطنه و سورای
چیر گر ق رت» ،هفتار مقاله ،ج ،2گررآوری

ایران ،ج ،3تهران :رانشگا تهران.
 .پرالف ،جیمز ،)5215( ،سایههای ق رت ،ترجمه

مقاالت ایرج الشار و یحیی مه وی ،تهران:
اساطیر.

کری میرزایی ،تهران :رسا.
 .جامی ،)5295( ،گذشته چراو را آین  ،ویراستار

 .عل  ،مصطفی ،)5211( ،نفت ،ق رت و ادول؛
پیام های کورتای 39مررار ،ترجمه غالمحسیم

بیژن نیکبیم ،2 ،تهران :نیلولر.
 .اوقی ،ایرج ،)5219( ،ایران و ق رتهای بزرگ رر

دالحیار ،تهران :چاپخش.
 .لاتح ،مصطفی ،)5219( ،پنجا سال نفت ایران،

جنگ جهانی روم ،تهران :پاژنگ.
 ،)5219( ،-------- .تاریخ روابب سیاسی ایران و
ق رتهای بزرگ  ،5433 -5431تهران :پاژنگ.
 .رضازار ملک ،رحی  ،)5213( ،تاریخ و روابب
آمریکا ،تهران:

طهوری.
 .روبیم ،باری ،)5212( ،جنگ ق رتها رر ایران،
ترجمه محمور مشرقی ،تهران :آشتیانی.
 .روحانی ،لؤار ،)5213( ،تاریخ ملی ش ن دنعت
ش ن ایران ،تهران :کتابهای جیبی.
 .ساتم ،الول ،)5213( ،نفت ایران ،ترجمه رضا رئیب
طوسی ،تهران :دابریم.
 .سینزار  ،سی حسم ،)5211( ،مبانی و م لهای
تصمی گیری رر سیاست خارجی ،تهران :وزارت
خارجه.
 .شمی  ،علیادغر ،)5299( ،ایران رر رور سلطنت
قاجار ،تهران :زریاب.
 .شیخاالسالمی ،جوار ،)5219( ،اسنار محرمانه
وزارت امور خارجه بریتانیا رربار قراررار 5454
ایران و انگلیب ،تهران :بنیار موقولات رکتر
الشار.

 .عظیمی ،لخرال یم ،)5213( ،بحران رموکراسی رر
ایران ،ترجمه هوشنگ مه وی ،تهران :البرز.

غالمی ،تهران :شهرآب.

خارجی ایران و ممالک متح

 .طلوعی ،محمور ،)5299( ،ح یث نیک و ب ؛ تاریخ

تهران :پیام.
 .لاوست ،لویز ،)5219( ،ایران و جنگ سرر؛ بحران
آاربایجان ،ترجمه کاو

بیات ،تهران :رلتر

مطالعات سیاسی و بیمالمللی.
 .لرانکل ،جوزف ،)5213( ،روابب بیمالملل رر جهان
متغیر ،ترجمه عب الرحمم عال  ،تهران :رلتر
مطالعات سیاسی و بیمالمللی.
 .لرمانفرماییان ،حال  ،)3123( ،تحلیل تاریخی
سیاست خارجی ایران از آغاز تا امروز ،ترجمه
اسماعیل شاکری ،تهران :مرکز مطالعات عالی
بیمالمللی.
 .لوران ،جان ،)5211( ،مقاومت شکنن  ،ترجمه
احم ت یم ،تهران :رسا.
 .لونتم ،آن ر  ،)5211( ،تاریخ جنگ سرر3 ،ج،
ترجمه هوشنگ مه وی ،تهران :نو.
 .کات  ،ریچارر ،)5292( ،ناسیونالیس رر ایران ،ترجه
احم ت یم ،تهران :کویر.
 .ک ی ،نیکی ،)5291( ،ریشههای انقالب ایران،
ترجمه عب الرحی گواهی ،تهران :عل .
 .کسینجر ،هنری ،)5292( ،ریپلماسی ،ترجمه لاطمه
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سلطانی یکتا و رضا امینی ،تهران :اطالعات.
 .کگلی ،چارلز و اوجیم ویتکن ،)5293( ،الگو و
رون رر سیاست خارجی آمریکا ،ترجمه ادغر
رستمالچی ،تهران :رلتر مطالعات سیاسی و
بیمالمللی.

پهلوی ،تهران :مؤلن.
 .میروشنکن ،ل.ی ،)5291( ،ایران رر جنگ جهانی
اول ،ترجمه رخانیاتی ،تهران :لرزانه.
 .نجاتی ،غالمرضا ،)5219( ،مص

؛ سالهای مبارز

و مقاومت3 ،ج ،تهران :رسا.

 .الجورری ،حبیر ،)5211( ،رر دحنههایی از تاریخ

 .یسلسون ،آبراهام ،)5292( ،تاریخ روابب سیاسی

معادر ایران؛ «سرآغاز پشتیبانی آمریکا از

ایران و آمریکا ،ترجمه محم باقر آرام ،تهران:

حکومت لرری رر ایران» ،ترجمه هوشنگ

البرز.

مه وی ،تهران :علمی.
 .مارش ریوی  ،جری استوکر ،)5299( ،روش و

ب .مقانت

نظریه رر علوم سیاسی ،مترج امیرمحم حاجی

 .سلیمانی رهکررری ،کرری « ،)5243( ،مخالفرتهرا علیره

مطالعات

میلسپو رر ایران ( ،»)5232-5235پژوهش های تاریخی،

یوسفی،

 ،3تهران :پژوهشک

راهبرری.

رانشک

 .متقی ،ابراهی  ،)5211( ،تحوالت سیاست خارجی
آمریکا ،تهران :مرکز اسنار انقالب اسالمی.
 .محم ی ،منوچهر ،)5211( ،مروری بر سیاست
خارجی ایران روران پهلوی ،تهران :رارگستر.
 .م نی ،سی جاللال یم،)5215( ،

تاریخ سیاسی

معادر ایران ،ق  :اسالمی.

اربیات رانشرگا ادرفهان ،رور ج یر  ،و،1

ش.2
 .مج  ،محم قلی« ،)5299( ،میلسپو و مستشاران مرالی رر
ایران (5431-5433م) ،ترجمه مصطفی امیری ،مطالعات
تاریخی ،و ،1ش.31
 .یزرانلام ،محمور« ،) 5291( ،مق مهای بر تحلیل سیاست
خارجی» ،لصلنامه مطالعات راهبرری ،و ،55ش.3

 .مکی ،حسیم ،)5213( ،تاریخ بیست ساله ایران،
تهران :امیرکبیر.
 .منصوری ،جوار ،)5211( ،نظری به سیاست خارجی
جمهوری اسالمی ایران ،تهران :امیرکبیر.
 .موجانی علیرضا ،)5299( ،بررسی مناسبات ایران و
آمریکا  ،5231-5915تهران :مرکز اسنار و تاریخ

ج .مذاکرات مجلس
 .مذاکرات مجلرب شرورای ملری رور روم ،قسرمت روم،
 913 :5239و ..912
 ------------------ .رور چهرررارم 559 :5233 ،و
.554

ریپلماسی.
 .مه وی ،عب الرضا (هوشنگ) ،)5211( ،تاریخ
روابب خارجی ایران ،تهران :امیرکبیر.
 ،)5211( ،------------ .دحنههایی از تاریخ
معادر ایران ،تهران :علمی.
 ،)5219( ،------------ .تاریخ روابب خارجی
ایران از پایان جنگ جهانی روم تا سقوط رژی

د .روزنامه
 .اطالعات ،5232 ،ش..5 :1199

