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چکیده
فهمی تئوریک از الگوهاي هاي بزرگ، با قدرتتحلیل نظري تاریخ روابط خارجی ایران

مثابه پلی براي ساختن تواند بهکند و میهاي ایرانی در مقاطع مختلف تاریخ ارائه میرفتاري دولت
با رجی ایراناین مقاله با اشاره مختصر به رفتارها و الگوهاي مشترك تاریخ روابط خا. آینده باشد

طی پنج قرن گذشته با روشی تحلیلی تبیینی، فهمی نظري از تاریخ روابط خارجی هاي برزگقدرت
ئالیسم و عناصري از نظریه ر،در این مقالهرئالیسم ایرانیچارچوب نظري. کندایران ارائه می

از در این نوشتار.تفاوت داردها نمند است و با آناي زمانمند و مکا، اما نظریهنئورئالیسم را اخذ کرده
پذیري تعین. استبررسی کردههاي بزرگبا قدرتشناسانه تاریخ روابط خارجی ایرانمنظري آسیب
نگري، ژئوپلوتیک تهدیدآفرین، اولویت امنیت به توسعه الملل، هراس امنیتی، قطبیبیناز ساختار نظام

و غیرنهادینه، گیري فرديختاري، تصمیمو تجارت، اولویت بقاي شاه و حکومت، استبداد سا
هاي بزرگ و عدم منافع ذاتی و سازي مثبت و منفی، فقدان منافع همسو یا متقارب با قدرتمتوازن

.دهندرئالیسم ایرانی را تشکیل میتحلیلهاي بزرگ در ایران، عناصر محوري و اصلی درونی قدرت

هاي بزرگقدرت، پهلوي، رئالیسم ایرانی، صفویه، قاجار: واژگان کلیدي

mousavinia@atu.ac.irیئطباطبالل دانشگاه عالمهالماستادیار روابط بین*



)45پیاپی (94زمستان، 15شماره ،هارمچسال هاي راهبردي سیاست، پژوهشفصلنامه126

مقدمه
فهمی هاي بزرگ بویژه کشورهاي غربی،با قدرتتحلیل نظري تاریخ روابط خارجی ایران

تواند کند و میهاي ایرانی در مقاطع مختلف تاریخ ارائه میتئوریک از الگوهاي رفتاري دولت
فهم نظري و شناخت . شدمثابه پلی براي ساختن آینده سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران بابه

شناسی روابط و سیاست خارجی ایران هاي پیشین، آسیبالگوهاي رفتاري مشترك در حکومت
هاي غربی همواره با هاي بزرگ و بویژه قدرتروابط ایران با قدرت. نمایددر گذشته را میسر می

م بهتر این روابط تواند به فههاي جدي مواجه بوده است که تحلیل نظري آن میها و چالشآسیب
در این مقاله قصد داریم با بهره از نظریه رئالیسم کالسیک و نئورئالیسم و با استفاده از . کمک کند

تبیینی، چارچوبی نظري با عنوان رئالیسم ایرانی را براي تحلیل روابط خارجی _روش تحلیلی
تمایز رئالیسم ایرانی با ارائه کنیم، ضمن آنکه به وجوه) 1979- 1501(هاي بزرگ ایران با قدرت

شناسانه به این چارچوب نظري از منظري آسیب. نظریه رئالیسم کالسیک و نئورئالیسم نیز بپردازیم
انقالب اسالمی تغییري . پردازدطی این پنج سده میهاي بزرگبا قدرتروابط خارجی ایران

کننده الیسم ایرانی تبیینبنابراین رئ. ساختاري در شکل و محتوي دولت ایرانی به وجود آورد
روابط خارجی ایران در دوره جمهوري اسالمی نیست، اگرچه  تجارب تاریخ روابط خارجی، 

کننده سیاست خارجی جمهوري اسالمی خواهد بود و مقاله حاضر نیز با توجه به همین تکوین
ل واقعیات هاي نظري در تحلیابتدا الزم است تا در مورد محدودیت. ضرورت نگاشته شده است

.  تاریخی توضیحی مختصر ارائه کنیم
اي فکري است که به الملل؛ نظریه، ساختههاي جریان اصلی در روابط بیناز منظر نظریه

سازي نمود، فهمی از آن واقعیات به دست آورد و با توان واقعیات بیرونی را سادهکمک آن می
ازمان یک حوزه و ارتباط میان اجزاي یک نظریه تصویري از س. بینی کردآن آینده را پیش
هاي انتقادي، نظریه از منظر دیدگاه.)13-18: 1386والتز،(کند گر ارائه میپدیده را به تحلیل

یابی، منظور قدرتبرخاسته از موقعیت زمانی و مکانی، اجتماعی و سیاسی خاصی است که به
کند؛ که رابرت کاکس استدالل میچنانآن. شودتثبیت قدرت و بازتولید قدرت ساخته می

شوند، در بطن خود کامالً در راستاي منافع هاي غالب که علمی و مشروع جلوه داده مینظریه
عنوان یک ابزار، براي بازتولید مشروعیت و مقبولیت قدرت حاکم قدرت حاکم هستند و به

و رویکرد انتقادي، مقصود از طرح دو رویکرد جریان اصلی). 39: 1386کاکس،(کنند عمل می
:بیان سه نکته اساسی است

شناسی از قبیل هیوم، پوپر، و کوهن براي ما استدالل که اندیشمندان روشچنانآن- 1
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. توان واقعیات اجتماعی را بررسی کردفرض و بدون نظریه نمیاند، با ذهن خالی از پیشکرده
حتی با . دهده ما نشان میگوید اما چیزهاي مهمی را بچیز را به ما نمینظریه همه- 2

انتخاب و ساخت یک چارچوب نظري مناسب هم برخی از واقعیات تاریخی ضرورتاً نادیده و 
.شوندکنار گذاشته می

وپرداخته نظریه مبتنی بر اقتضائات مکانی و زمانی خاص و با هدفی مشخص ساخته- 3
.شودضات جدي روبرو میبنابراین تعمیم یک نظریه خاص بر موضوعات عام با تناق. شودمی

الملل ارائه هاي روابط بیناي که از جریان اصلی و انتقادي نظریهبنابراین و بر اساس مقدمه
خواهد با بینی نیست بلکه میو پیش) فهماندن کامل یک قضیه(شد، رئالیسم ایرانی مدعی تبیین 

آن ارائه دهد و ابزاري فهمی از هاي بزرگ،با قدرتشناسی تاریخ روابط خارجی ایرانآسیب
.سازي قرار بگیردبراي آینده

از نظریه رئالسیم و نئورئالیسم تا چارچوب تحلیلی رئالیسم ایرانی 
گیران سیاسی و نظریه رئالیسم و نئورئالیسم به دلیل آنکه فهم روشنی از عملکرد تصمیم

الملل سیاست و روابط بینکند، جاذبه فراوانی براي پژوهشگران علمالملل ارائه میسیاست بین
برخی مانند رابرت گلپین، رئالیسم را فراتر از یک نظریه و در قواره یک پارادایم توصیف . دارد
هاي جریان اصلی یعنی لیبرالیسم و مارکسیزم و نیز طیف کنند زیرا معتقدند سایر نظریهمی

پرداختن و . اندکردههاي انتقادي در واکنش به این نظریه، خود را تعریفگسترده نظریه
سازي واقعیات عرصه اجتماعی و سیاسی از قبیل قدرت، امنیت، عقالنیت ابزاري، برجسته

الملل، مکانیزم خودیاري در تأمین امنیت محوري، اولویت بقاء در ساختار اقتدارگریز بیندولت
، تأکید و تمرکز المللمنظور حفظ ثبات نسبی در سیاست بینها، تأکید بر توازن قدرت بهدولت

از ... ویژه قدرت نظامی وگیران سیاسی و دیپلماسی سیاسی، تمرکز بر قدرت سخت بهبر تصمیم
ناپذیر در متن هاي رئالیستی است که این دیدگاه را به شکلی اجتنابعناصر محوري نظریه

خود از چارچوب تحلیلی رئالیسم ایرانی نیز در سازه. دهدهاي عمده سیاسی قرار میتحلیل
. هایی داردها تفاوتحال با آنعناصر نظریه رئالیسم و نئورئالسیم بهره فراوان برده است درعین

گرا، گیران سیاسی، عقالنیت ابزاريِ هزینه، فایدهمحوري، اصالت قائل شدن براي تصمیمدولت
محورهایی از سازي،در امنیت1الملل و خودیارياولویت بقاء در ساختار اقتدارگریز نظام بین

نظریه رئالیسم و نئورئالیسم است که در چارچوب تحلیلی رئالیسم ایرانی مورد استفاده قرار 
:وجوه افتراق رئالیسم ایرانی با نظریه رئالیسم و نئورئالیسم عبارتند از.  گرفته است

1. Self help
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ها را کنند و دولتنظریه رئالیسم و نئورئالیسم واحد تحلیل خود را دولت تعریف می- 1
رئالیسم ایرانی اما نقطه عزیمت تحلیل خود را فرد قرار . دانندالمللی میترین بازیگران بینمهم
دهد زیرا معتقد است روابط خارجی ایران بر اساس تشخیص و میل شاه و در برخی از موارد می

.شده استنفوذ در شاه تعیین میاطرافیان ذي
موعه یکپارچه، بسیط و عقالیی درنظر نظریه رئالیسم و نئورئالیسم دولت را یک مج- 2

دولت مدرن به مفهوم (تر از دولت آنکه رئالیسم ایرانی حکومت را مهمگیرند؛ حالمی
داند و حکومت را متمرکز در دست شاه و در برخی موارد، در دست اطرافیان می) وستفالیایی

.کندشاه فرض می
آنکه نظریه داند، حالالیی نمیرئالیسم ایرانی رفتارهاي حکومت را نیز لزوماً عق- 3

کنند که با منطق هزینه فایده، تصمیمی رئالیسم و نئورئالیسم، دولت را بازیگري معرفی می
هاي شاهان در تعارض با دهد، بسیاري از تصمیمرئالیسم ایرانی نشان می. کندعقالیی اتخاذ می

.منافع و مصالح ملی قرار داشته است
کند لیسم اولین و آخرین هدف دولت را بقاء دولت معرفی مینظریه رئالیسم و نئورئا- 4

هاي متأخر ارتقاء کیفیت حیات در که این بقاء منحصراً در ابعاد فیزیکی نیست بلکه رئالیست
که رئالیسم ایرانی بقاء را در دانند، درحالیابعاد مادي و معنوي را براي تضمین بقاء الزم می

شخصی شاه و در وهله دوم براي حفظ موجودیت وهله نخست هدفی براي حفظ قدرت
.داندحکومت از تعرضات خارجی می

توانند با کنار گذاشتن گیران سیاسی مینظریه رئالیسم و نئورئالیسم اعتقاد دارد تصمیم- 5
فایده بگیرند–بینی خود، به صورتی عقالیی تصمیمی مبتنی بر هزینه هاي ذهنی و جهانارزش

گیران سیاسی که رئالیسم ایرانی دخالت نظام باورهاي تصمیمدرحالی). 21-34: 1364آلیسون،(
.داندناپذیر میسازي را اجتنابدر روند تصمیم

بینی هستند و مدل نظري و پیش) فهماندن(نظریه رئالیسم و نئورئالیسم مدعی تبیین- 6
را مکانمند و که چارچوب نظري رئالیسم ایرانی خوددانند، درحالیپذیر میخود را تعمیم

خواهد با تشریح نظري روابط خارجی ایران، فهمی نظري و تعمیمم دانسته، میزمانمند و غیرقابل
رئالیسم ایرانی بدون آنکه مدعی . شناسانه از این روابط خارجی ایران نشان دهدآسیب
ی در هاي تاریخسازي از طریق اصالح آسیبخواهد ابزاري براي آیندهنگري باشد، میآینده

.  سیاست خارجی ایران باشد
:متغیر زیر ابتناء یافته است10بندي نظریه رئالیسم ایرانی بر اساس صورت
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ساختار استبدادي در دولت ایرانی
استبداد؛ به مفهوم فقدان قانون و اداره کشور بر اساس اراده و مزاج شخص شاه، روایتی آشنا 

اریخ ایران دارند؛ اما رئالیسم ایرانی صحبت از براي همه کسانی است که مختصر اطالعی از ت
سه مفهومِ ساختار، استبداد و دولت در نگاه اول . کندساختار استبدادي در دولت ایرانی می

مفهوم ساختار یک مجموعه بسامان، همگن و داراي قواعدي پنهان . رسندغیرهمنشین به نظر می
همچنین . نمایدآن در کنار استبداد، متناقص میکند و قرار گرفتنو آشکار را به ذهن متبادر می

که دربرگیرنده چهار عنصر، سرزمین، مردم، حکومت و مفهوم دولت به معناي حقوقی آن
براي توضیح این . برانگیز استحاکمیت است، نیز در کنار ساختار استبدادي، مبهم و پرسش

ولت در مغرب زمین و تفاوت آن تناقض و ابهام ضروري است تا به تبارشناسی و تکوین نهاد د
گیري دولت در ایران اندیشه شود تا درکی از مفهوم ساختار استبدادي در دولت ایرانی با شکل

هاي اجتماعی و بر اساس خواست و اراده یک دولت در مغرب زمین از بطن الیه. به دست آید
این نیروي . د شدنیروي اجتماعی که ایجادکننده اصلی انقالب صنعتی در غرب بود، ایجا

اجتماعی، نهادي به نام دولت را با مختصات مدرن امروزي تعریف کرد تا براي او امنیت ایجاد 
در مقابل، نیروي اجتماعی از . هاي گسترش تجارت فراتر از مرزها را تمهید نمایدکند و زمینه

- 176: 1376وینسنت،(محل انباشت ثروت خود با پرداخت مالیات، امور دولت را سامان دهد 
دهد هاي مستقر در ایران از صفویه تا انقالب اسالمی به ما نشان میبررسی تاریخی دولت). 171

از . غایت با آنچه در مغرب زمین اتفاق افتاد، متفاوت بوده استکه اساساً تولد دولت در ایران به
ده که شمشیرش بر دوران صفویه تا پایان دوره قاجار، قدرت سیاسی همواره در انحصار ایلی بو

گاه اساساً نیروي اجتماعی به مفهوم غربی آن هیچ. کرده استشمشیر سایر ایالت غلبه پیدا می
الحقُ لمن "قاعده مشروعیت دولت . در ایران وجود نداشته که بخواهد دولتی تشکیل دهد

عده وجود داشته که در مورد ایالت صفویه، افشار، زند و قاجار این قاچنانآن. بوده است"غّلّب
حکومت پهلوي نیز که ایجادکننده مظاهري از دولت مدرن بود، در فضاي تزلزل . است

ومرج ایران پس از جنگ جهانی اول و با حمایت بخشی از بدنه وزارت حاکمیتی قاجار و هرج
گونه نقش و بنابراین تا پیش از انقالب اسالمی، عموم مردم هیچ. جنگ بریتانیا روي کار آمد

توانست با اتکاء همی در ایجاد دولت نداشتند و الجرم تسلیم محض هر گروهی بودند که میس
این رویه در تشکیل دولت ایرانی، استبداد را تبدیل به . زور، قدرت سیاسی را در دست بگیردبه

بنابراین منظور از ساختارِ استبدادي، یعنی تحمیل اراده شخص شاه بر امور . یک ساختار نمود
این . لف کشور که در قالب یک ساختار با قواعدي نانوشته همواره در جریان بوده استمخت

. کننده داشته استساختار استبدادي در روابط خارجی نقشی تعیین
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گیري فرديفرایند تصمیم
. گاه نهادینه نبوده استگیري در روابط و سیاست خارجی ایران هیچفرایند تصمیم

ها در کند که در آن توازنی از نقش افراد و نقش سازمانمدلی اشاره میگیري نهادینه به تصمیم
دهد و نقش گیري سرعت مینقش افراد به فرایند تصمیم. گیري دخالت دارندفرایند تصمیم

گیري همواره در ایران اما تصمیم. شودها مانع از دخالت اغراض و منافع شخصی میسازمان
است و در مواقعی که شاه ضعیف یا نفوذپذیر بود، اطرافیان شاه مبتنی بر اراده شخص شاه بوده 

هاي شناختی با بهره از نظریه. کردندهاي کالن ایفاء میگیرياي در تصمیمکنندهنقش تعیین
ها و نظام باورهاي گیري شخصی شود، نقش گرایشبه میزانی که فراینده تصمیم1گیريتصمیم
در این شرایط ) Gostavson, 2007: 85(.شودیري بیشتر میگگیرنده در فرایند تصمیمتصمیم

العمل یک کشور در قبال یک بحران خارجی باید به فرایند شناختیِ براي تشخیص عکس
گیران هیچ گیران بپردازیم، چراکه حتی عوامل ساختاري بدون فراینده شناختی تصمیمتصمیم

گیري روابط خارجی در ایران به اینکه تصمیمبر این اساس با توجه . کننداثر مستقلی پیدا نمی
همواره مبتنی بر اراده شاه و یا در برخی از مقاطع بر اساس اراده اطرافیان شاه بوده است؛ براي 

گیران مورد باورهاي تصمیمها ضروري است تا شخصیت و نظامهاي آنفهم چرایی تصمیم
.بررسی و واکاوي قرار گیرد

کومتاولویت بقاي شاه و ح
هاي نظامی، ها همه ظرفیتدولت. اولین و آخرین هدف هر کشوري بقاء آن کشور است

گیرند تا امنیت و درنهایت بقاء خود را اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خود را به کار می
ی اهمیت) ساختار آنارشیک(الملل ویژه در ساختار اقتدارگریز نظام بینهدف بقاء به. تضمین کنند

اوأل بقاء دولت. اما بقاء مفهومی گسترده است.)53-54: 1385هالیس،(کندحیاتی پیدا می
)(Stateبقاء، طیفی است که مصداق حداقلی آن . با بقاي حکومت متفاوت است ثانیاً حفظ

هاي خارجی است و مصداق مطلوب آن، ارتقاي کیفیت حیات شامل حفظ فیزیکی از تعرض
آنچه از مرور رفتار ). 175-188: 1390کلودزیج،(گیرد عنوي را در بر میدر ابعاد مادي و م

آید، بقاي در بعد فیزیکی و با هدف حفظ مسند پادشاهی و هاي ایرانی به دست میدولت
پاي منافع قربانی کردن منافع کشور و ملت به. شده استحکومت و نه بقاء دولت تعریف می

چیز را در هاي ایرانی همهدولت. در تاریخ ایران استشخصی و بقاء حاکمان، رفتاري آشنا
کردند و در زمانی که منافع فردي با منافع کشور در تعارض خدمت بقاء حکومت تعریف می

1. Cognitive Approach
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.شدقرار داشت، منافع کشور به سهولت قربانی منافع شخصی می

هراس دائمی از تعرضات خارجی
هاي سرزمینی همسایگان و ا و تصرفهایی فراوان از تجاوزهتاریخ ایران حکایت

هر حکومتی که رقیبان داخلی را حذف و قدرت را در . هاي خارجی به خاك خود دارددولت
هایی از سرزمین ایران را که رفت و بخشکرد، به سراغ متجاوزان خارجی میداخل تثبیت می

حکومتی . ستاندز میرفته بود، با قدرت نظامی و جنگ بادر دوران تزلزل حکومت قبلی ازدست
طور طبیعی باید آماده از دست دادن اراضی خود و تجاوز شد بههم که تضعیف و ورشکسته می

گونه که در اواخر حکومت صفویه و قاجار شاهد این تراژدي شد، آنهاي خارجی میدولت
یک هاي ایران براي حفظ تمامیت ارضی ایران بر این اساس هراس دائمی نزد حکومت. بودیم

هاي بزرگ و حتی پس از جنگ جهانی دوم و تعهد قدرت. ناپذیر استواقعیت کتمان
حق تعیین سرنوشت و تمامیت ارضی کشورها، این کشورهاي عضو ملل متحد مبنی بر احترام به

. هراس نزد حکومت پهلوي وجود داشت

1سازي منفیسازي مثبت، توازنمتوازن

سازي مثبت و منفی ارائه وازنه مثبت و منفی با متوازنابتدا ضروري است تفکیکی بین م
دوم، از . پویا است) مثبت و منفی(سازيایستا و متوازن) مثبت و منفی(2اول آنکه موازنه. دهیم

موازنه مثبت هم به سیاست . لحاظ تاریخی موازنه منفی به سیاست عدم تعهد مصدق اشاره دارد
. شوداي افزایش آستانه امنیتی ایران مربوط میسازي محمدرضا شاه با غرب برائتالف
سازي اشاره دارد که ایران از دوران صفویه به اي براي اتحاد و ائتالفسازي اما به رویهمتوازن
سازي به عبارت ساده متوازن. گرفتسازي خود در نظر میعنوان یک راهبرد براي امنیتبعد به

منظور مقابله مؤثرتر و و یا دشمنِ دشمن من، بهیعنی اتحاد و ائتالف با رقیبِ دشمن من 
استفاده از نیروي . کندتر با دشمن و یا خصمی که امنیت دولت ایرانی را تهدید میهزینهکم

نیروي سوم استفاده از یک . گرفتسازي صورت میدر روابط خارجی در راستاي متوازن3سوم
ها همواره د که تهدیدهاي بالوقفه آنهاي اول و دومی بودنقدرت نوظهور براي مهار قدرت

سازي سازي مثبت و منفی چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ متوازناما متوازن. گیر ایران بوددامن
مثبت اشاره به ائتالف با یک قدرت خارجی در شرایطی است که ساخت درونی قدرت، 
1. Positive & Negative Balance Making Trend
2. Balance Structure
3.Third Force
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هاي امنیتی با کمترین سازي مؤثر است و تهدیددر این شرایط متوازن. مستحکم و متعادل است
هاي ایرانی، به دلیل سازي در دولتاما در اکثر موارد، راهبرد متوازن. یابدهزینه کاهش می

تنها باعث کاهش تهدیدهاي دولت خصم یا ساخت متزلزل و ناموزون قدرت در داخل، نه
این نوع از .کردها را در معادالت ایران باز میشد بلکه جاي پاي سایر  قدرتاستعماري نمی

.ایمگذاري کردهسازي منفی نامسازي را متوازنمتوازن

هاي بزرگ به ایرانفقدان نگرش راهبردي قدرت
کردند، در اکثر موارد هاي بزرگ در روابط با ایران دنبال مینخست، منافعی که قدرت

در مواقعی که . ه استکرده، همسو و یا متقارب نبودبا اهدافی که ایران از این روابط دنبال می
ها در ایران، کرد، اهداف آنهاي بزرگ دنبال میایران اهدافی امنیتی در روابط خود با قدرت

شد و در مقاطعی که ایران براي نوسازي خود نیازمند کمک اهدافی تجاري تعریف می
دوم آنکه . بود) نظامی(ها به ایران عمدتاً امنیتی و استراتژیک هاي بزرگ بود، نگاه آنقدرت
شیرین هانتر در کتابش استدالل . بودند1هاي بزرگ در ایران فاقد منافع درونی و ذاتیقدرت

او به مطالعه تطبیقی روابط . گاه در ایران منافع ذاتی و درونی نداشته استکند که امریکا هیچمی
به دلیل منافع ذاتی و دهد، امریکا پردازد و نشان میامریکا با ترکیه، عربستان، مصر و ایران می
. ها سیاست مدارا و مساعدت را در پیش گرفتدرونی در ترکیه، عربستان و مصر، با آن

اي و منافع خود، سیاستی دائماً در نوسان داشته که در مورد ایران بنا بر شرایط منطقهدرحالی
بزرگ به هايدهد که نگرش سایر قدرتشواهد تاریخی نشان می) Hunter, 2010: 35(.است

بنابراین دو مؤلفۀ فقدان همسویی منافع، در میان ایران و . ایران نیز مانند امریکا بوده است
شدت بر کیفیت روابط ها در ایران، بههاي بزرگ و نیز فقدان منافع درونی و ذاتی آنقدرت

.ایران با این کشورها مؤثر بوده است

الملل ظام بینپذیري روابط خارجی ایران از ساختار نتعین
سیاست خارجی مناسب، وضعیت متوازنی از تأثیرگذاري عوامل داخلی بر سیاست 

هاي هاي بزرگ به دلیل توانمنديقدرت. الملل استخارجی و تأثیرپذیري از ساختار نظام بین
شوند و حتی در مقاطعی باال در ابعاد مختلف کمتر اسیر الزامات و تعینات ساختاري می

تعینات ساختاري بر کشورهاي ضعیف اما بیشتر . ند این ساختار را به سود خود تغییر دهندتوانمی
سازي دلیل فرایند متوازنپذیري اوالً بهاین تعین. ها بیشتر اسیر الزامات ساختاري هستندآن. است

1. Lack of Intrinsic Interest
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دولت غیرمشروع . منفی است و ثانیاً ریشه در ضعف مقبولیت و مشروعیت دولت در داخل دارد
هاي خارجی و غیرمردمی، بقاء خود را در همراهی، همکاري و حتی سرسپردگی به قدرت

تعینات ساختار نظام . هاي مردمی اسیر تعینات ساختاري استکند و بیش از دولتجستجو می
کننده شدت تعیینعباس صفوي بهاستثناي دوره شاهالملل بر کیفیت روابط خارجی ایران بهبین

هاي ایرانی قع ضعف اقتصادي، سیاسی، نظامی، اجتماعی و ایدئولوژیک دولتدروا. بوده است
شدت متأثر از الزامات شده، دولت ایرانی بهها باعث میو نیز فقدان مشروعیت و مقبولیت آن

.الملل باشدساختار نظام بین

تجارت ابزاري براي تقویت امنیت
محور بود و مت قاجار، نگرشی تجارتهاي غربی به ایران، تا پیش از حکونگاه دولت

در . گرفتها نیز درنهایت با هدف کسب منافع مادي و تجاري صورت میمداخالت سیاسی آن
ایران حتی در دوران اقتدار سیاسی و نظامی خود . هاي ایرانی اما این معادله برعکس بوددولت

داد و در جهان را تشکیل میعباس از تجارت ابریشم که یکی از سه قطب تجارت در دوران شاه
دولت صفوي به . کردتفاده میعنوان ابزاري براي تولید امنیت اسانحصار ایران بود، به

. ها به نفع خود استفاده کندداد تا از قواي نظامی آنهاي اروپایی امتیاز خرید ابریشم میقدرت
.شتاین سیاست در دوره افشاریه، زندیه، قاجار و پهلوي نیز ادامه دا

رابطه معکوس غناي ژئوپلوتیک و فقر امنیت
آفرین الملل بیش از آنکه براي ایران قدرتموقعیت ممتاز جغرافیایی ایران در نظام بین

سازي منفی و این رابطه معکوس را  باید در فرایند متوازن. آفرین بوده استباشد، اغلب تهدید
. ها اشاره کردیمایران دید که پیشتر به آنهاي بزرگ درفقدان منافع ذاتی و دورنی قدرت

هاي استعماري، اشغال ایران هاي قدرتهاي اروپایی به ایران، رقابتکارانه دولتنگرش کاسب
عنوان اولین طرفی، بحران آذربایجان بهدر جنگ جهانی اول و دوم باوجود اعالن رسمی بی

فارس، خروج انگلستان از خلیججرقه جنگ سرد، نگرش ابزاري امریکا به ایران پس از 
دهند جغرافیاي ممتاز یک کشور این شواهد نشان می. مصادیقی براي این معنا هستند

ساخت مستحکم و متوازن قدرت در داخل و . آفریندخود براي آن قدرت نمیخوديبه
ي ترین عواملی هستند که منزلت یک کشورراهبردهاي ملی مبتنی بر اجماع دولت و ملت، مهم

. دهندالمللی ارتقاي میرا که داراي جغرافیاي ممتاز است، در نظام بین
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1نگري در روابط خارجیقطبی

هاي سیاسی و یا تمرکز امنیتی روي یک نگري، سیاه و سفید دیدن پدیدهمنظور از قطبی
طرد مطلق و جذب مفرط در روابط . توجهی به تهدیدهاي بالقوه دیگر استموضوع و بی

شیفتگی به نیروي سومی که با نقابی بر چهره، خود را . شودز بینش قطبی ناشی میخارجی ا
داد و پس از چندي مبدل به یک قدرت استعماري و استثمارگر در ایران منجی ایران نشان می

ها و نخبگان سیاسی الیت. شد، شاهد مثالی از نگرش قطبی در روابط خارجی ایران استمی
هاي ها به یکی از قطبو پهلوي اول و دوم معموالً بر اساس گرایش آنایران در دوره قاجار 

نگرش قطبی در دوران صفویه، . شدندتقسیم می) انگلیس، روسیه و امریکا(قدرت در جهان 
در مقاطعی حتی روابط با همسایگان نیز متأثر از همین . خان هم وجود داشتنادرشاه و کریم
ست خارجی عمدتاً ناشی از فقدان تعریف مشخص از منافع این آسیب در سیا. نگرش قطبی بود

اهداف و منافع ملیِ مشخص و معین است که کیفیت روابط خارجی را مشخص . ملی بود
. کندکند و روابط خارجی را عقالیی، متعادل و به سیاست خارجی تبدیل میمی

رئالیسم ایرانینظريچارچوب 

1. Polarity Attitude
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تا 1501هاي بزرگ از با قدرتي روابط خارجی ایران اختصار، به تحلیل نظردر ادامه به
.پردازیمبا استفاده از چارچوب تحلیلی رئالیسم ایرانی می1979

)1501- 1722(دولت صفوي 
دولت صفوي برآمده از یک طبقه و نیروي اجتماعی نبود، بلکه ایل صفوي را نمایندگی 

1501ه کرده بود و باالخره در سال کرد که قریب به یک قرن براي تصاحب قدرت مبارزمی
221روابط خارجی دولت صفوي در طول . توسط شاه اسماعیل صفوي تشکیل حکومت داد

کیفیت قدرت در داخل، میزان . حیات رسمی همواره تابعی از کیفیت قدرت در داخل بود
اه اسماعیل روابط خارجی در دوران ش. کردالملل را مشخص میپذیري از ساختار نظام بینتعین

تسامح این دو پادشاه در قبال . تهماسب همواره تابعی از تنازعات ایران با عثمانی بودو شاه 
ها به پرتغال با هدف فارس و حتی اعطاي امتیاز تجاري آنسیاست تجاوزکارانه پرتغال در خلیج

گرفتیجلب حمایت نظامی این قدرت بزرگ اروپایی براي مقابله با تهدید عثمانی صورت م
عباس سازي اسالف شاهطورکلی متوازنبه). 168- 171: 1364، نوایی،10- 11: 1377مهدوي،(

ائمی ایران یعنی عثمانی انجام با کشورهاي اروپایی در وهله نخست با هدف مهار رقیب د
سازي منفی در نظریه رئالیسم ایرانی بود چراکه نسبت به سازي از نوع متوازناین متوازن. شدمی
واگذاري هرمز و (ها داده شد گري پرتغال مدارا شد و حتی امتیاز تجاري به پرتغالیاوم اشغالتد

تجربه . هاي ایران با عثمانی به دست نیامدها در جنگولی کمک مؤثري از طرف آن) خراج آن
عباس اما نشان داد، زمانی که کیفیت قدرت در ابعاد مختلف نظامی، هاي حکومت شاهسال

پذیري از ساختار تنها تعیناقتصادي، اجتماعی و فرهنگی مستحکم و متوازن باشد، نهسیاسی، 
یابد بلکه کشور مبدل به یک بازیگر تأثیرگذار در الملل کاهش میقدرت در نظام بین

در این . دهدالمللی را نیز به سود خود تغییر میشود و توازن قدرت بینالملل میساختارنظام بین
سازي نیز مستظهر به کیفیت قدرت در داخل به شکل مطلوب و بهینه زنشرایط، متوا

عباس با توانمندي مطلوب داخلی از موضعی برابر، شاه. کندجلوه می) سازي مثبتمتوازن(
ها از هرمز به سازي را پیش گرفت و معاونت انگلستان را در اخراج پرتغالیدیپلماسی متوازن

عباس به انگلیس، هلند، هد گسترده تاریخی، جانشینان شاهآنکه مطابق شوادست آورد، حال
ها براي مقابله با گونه حمایت نظامی از آنروسیه و فرانسه باج و امتیاز تجاري دادند اما هیچ

.متجاوزان به سرزمین ایران کسب نکردند
وضوح مشاهدهسال دولت صفوي به221که در طول چنانموقعیت ممتاز جغرافیایی، آن

فارس و دریاي خزر در دولت صفوي خلیج. آفریدخود ثروت و قدرت نمیخوديکردیم، به
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ها در ها و هلنديي پرتغالیسوداگر. اي بودهاي اروپایی و منطقهمحل تجارت قدرت
هایی که ایران از این کشورها در عرصه امنیتی و تجاري دریافت کرد و نیز فارس و آسیبخلیج

هاي گرم جنوب، نشانی از رابطه معکوس غناي ژئوپلوتیک به ایران و آبطمع پطرکبیر روسیه
-281: 1364، نوایی،102-105: 1372سیوري،(و کاهش امنیتی ملی در دولت صفوي است 

عباس بود که ایران به دلیل مزیت نسبی در تجارت ابریشم و البته به دلیل تنها در دوره شاه). 272
الملل شد و ژئوپلوتیک ممتاز، براي ایران ه رکن تجارت بینقدرت نظامی و سیاسی، تبدیل ب

عباس هم وجود، معظله دائمی امنیت باعث شد حتی در دوران شاهبااین. امنیت و ثروت آفرید
ت عثمانی و پرتغال هراس عباس که از تعرضاشاه. یابی قرار بگیردتجارت، ابزاري براي امنیت

کرد حمایت هاي اروپایی از قبیل انگلیس و هلند سعی دولتداشت، با دادن امتیازات تجاري به 
ضعف دریانوردي ایران عامل مهمی . ها را براي مقابله با عثمانی و پرتغال جلب کندنظامی آن

عباس اگرچه حمایت نظامی هلند جلب نشد اما روابط در دوره شاه. در این تمناي نظامی بود
که پس از مرگ وپایی برابر و متوازن بود؛ درحالیتجاري با این کشور و سایر کشورهاي ار

ها در ایران داد و موجب استثمار تجاري هلنديعباس، امتیازات تجاري به هلند نتیجه عکس شاه
تنها حمایت نظامی از ایران نکردند بلکه با تهدید نظامی، شرایط تجاري خود را بر ها نهآن. شد

). 628: 1389،  ژان گور،70: 1377فوران،(ایران تحمیل نمودند 
یکی از مشکالت مهم در روابط خارجی ایران با کشورهاي اروپایی این بود که منافع آن 
کشورها با منافع ایران همسو یا متقارب نبودند، ضمن آنکه کشورهاي اروپایی در داخل ایران نیز 

که تجاري بود، درحالینگاه کشورهاي اروپایی به ایران یک نگاه. فاقد منافع بلندمدت بودند
نظیر (کشورهاي همسایه ایران . هاي خود مشکل امنیتی داشتایران همواره براي حفظ سرزمین

و کمپانی هند شرقی انگلیس و هلند، دولتی ضعیف در ایران را ترجیح ) عثمانی، هند و روسیه
فارس خلیجها در تر بود، تجارت آندادند چراکه هر چه دولت مرکزي در ایران ضعیفمی

استثناء در دولت صفوي به. تر بودپرسودتر و از زاویه دید همسایگان، تجاوز به خاك ایران راحت
عباس و طهماسب، عدم تعریف منافع ملی و فقدان سیاست خارجی باعث شد تا روابط دوران شاه

رد و بعضاً براي نیروي سوم را پاس بدا. خارجی ایران مبتنی بر نگاه سیاه و سفیدي به کشورها باشد
توانستند مبدل به تهدید امنیتی جدي ها فرش قرمز پهن کند و به کشورهایی که در آینده میآن

این نگاه . که در مورد هند، انگلیس، هلند و روسیه همین اتفاق افتادچنانآن. توجهی کندشوند، بی
عنوان نیروي انگلیس بهعباس بهکه شاهچنانعباس هم وجود داشت آنقطبی حتی در دوران شاه

فارس نگریست، به کمپانی هندشرقی امتیاز فراوان سوم براي مهار عثمانی و اخراج پرتغال از خلیج
.فارس باز نمودداد و راه را براي استعمار انگلیس در خلیج
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هاي صفوي بقاء سلطنت و حکومت صفوي بود و چه بسیار منافعی از دغدغه نخست دولت
وتخت خود به عباس براي حفظ تاجحتی شاه. پاي بقاء سلطنت قربانی نشدبهکشور و مردم که

دولت صفوي . اطرافیانش دچار سوءظن شد، همه فرزندانش را یا کشت و یا کور کرد
زمانی هم که . قدرت به شکل متمرکز در دست شاه بود. طورکلی ساختاري استبدادي داشتبه

مانند سلطنت سلطان محمد خدابنده، شاه سلیمان و شاه سلطان (شاه فاقد اراده و یا نفوذپذیر بود، 
ها و خواجگان؛ کشور را با هدف افزایش اطرافیان شاه از قبیل اهل حرم، اعتمادالدوله) حسین

هاي تصمیم. شدگسیختگی دولت منجر میکردند که به ازهمنفوذ و قدرت خود اداره می
ها اطرافیان شاه بود و در بسیاري از مقاطع این تصمیماساسی کشور مبتنی بر رأي و نظر شاه و یا 

.گرفتمنظور افزایش قدرت شخصی شاه و اطرافیان او صورت میبه

)1728- 1779(خان زند عصرنادري و کریم
نظمی ها بیدر این سال). 1803- 1728(سال بود 75هاي حکومت افشاریه و زندیه مجموعه سال

: 1384کوب،زرین(برندنام می»عصر وحشت«از آن با عنوان کشی چنان رواج داشت کهو آدم
ها به خان زند را کنار بگذاریم، بقیه سالسال حکومت کریم21سال حکومت نادر و 17اگر ). 687

عیار خان براي تصاحب قدرت گذشت و ایران در یک جنگ تمامزدوخورد جانشینان نادر و کریم
ومرج پس از مرگش هاي هرجدست کمی از سالنادر همهاي حکومت سال. داخلی قرار داشت

هاي پایانی حکومتش براي هاي خارجی بود و در سالنادر عمدتاً مشغول جنگ با دولت. نداشت
که شیراز و سال پایانی آن14استثناء خان هم بهدوران کریم. اخذ مالیات حتی به جنگ مردم رفت

بنابراین . خود دید، به جنگ داخلی با رقیبان گذشتاطراف آن کمی آرامش و رونق اقتصادي به 
خان با مرگ نادر و کریم. بندي برخوردار بودایران در دوران این دو پادشاه از روابط خارجی نیم

خانی فروپاشید چون نظامی که ایجاد شده بود قائم بر شخص نادر و طورکلی نظم نادري و کریمبه
ثباتی و آنارشی میل کرد و با سال، از ثبات به بی75ملل در این الساختار نظام بین. خان بودکریم

الملل حاکم شد و سیاست هاي ناپلئونی، ساختار نوینی بر عرصه بینانقالب فرانسه و جنگ
فارس و ها، ناامنی در خلیجدر این سال. هاي بزرگ در قبال ایران دچار تغییري اساسی گشتقدرت

گري، مشخصه اصلی ساختار ج، تجاوز به کشورهاي ضعیف و نظامیومرمناطق اطراف ایران، هرج
). 19- 21: 1387شعبانی،(الملل بودبیننظام

ایران با سقوط دولت صفوي در آستانه تجزیه قرار گرفته بود و حتی پس از تثبیت قدرت نادر 
از مرگ و بیرون کردن متجاوزان خارجی، جنگ و نزاع با امپراطوري عثمانی تا یک سال پیش 

خصوص از طرف هاي خارجی به خاك ایران بهنادرشاه همواره از تجاوز دولت. نادر ادامه داشت
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ها هم عمدتاً با هدف مهار عثمانی صورت ائتالف او با روس. ها هراس جدي داشتعثمانی
منظور جبران ضعف فارس هم بهاهتمام نادرشاه به ایجاد نیروي دریایی در خزر و خلیج. گرفت

بنابراین . هاي محلی بودریخی ایران در جنگ دریایی و مقابله با متجاوزان خارجی و شورشتا
روابط خارجی ایران در دوره نادر هم متأثر از تعینات ساختاري و البته متأثر از شخصیت نظامی 

وزن تعینات ساختاري در کیفیت روابط خارجی ایران بیشتر از شخصیت . نادرشاه بوده است
اش قرار براي نادرشاه تجارت هدف نبود بلکه هدفی براي گسترش توان نظامی. در بودنظامی نا

تجارت با کمپانی هند شرقی را به خاطر عدم . او نگاه مثبتی به رفاه مادي مردم نداشت. گرفت
ها ها در جنگ با عثمانی و سرکوب شورشیان اعراب مسقط محدود کرد و به روسهمکاري آن

نگري در روابط خارجی قطبی. اي داداتژیک و جنگی، امتیازات تجاري گستردههم با اهداف استر
ها داشت و حداقل آنکه نادر نگاه مثبتی به روس. شودنادرشاه در روابطش با روسیه تبیین می

بالفاصله پس از مرگ نادر، سیاست تجاوزکارانه روسیه . ها را در آینده جدي نگرفتتهدید روس
درواقع مرگ نادر نقطه شروع سیاست . از شورشیان داغستانی آغاز شدبا مداخله و حمایت

غناي جغرافیایی در دوران نادري براي ایران . امپریالیستی روسیه در ایران به صورتی آشکار بود
رفت، شورش و تجاوز هرگاه سایه شمشیر نادر از هر منطقه مرزي کنار می. زا نبودامنیت
پس از مرگ نادر نیز سناریوي ناامنی و . شدایران آغاز میهاي خارجی در چهارسوي دولت

ساختار دولت نادري کامالً استبدادي و مبتنی . هاي خارجی به خاك ایران تکرار شدتجاوز دولت
گاه منافع حاکمان با منافع در دوران نادر، هیچ). 372: 1388اکسورثی،(بر نظر و اراده شاه بود

انگلستان، سیاست ضعیف و فقیر را . حتی در تضاد قرار داشتهاي خارجی همسو نبود وقدرت
ها از او فقط در کرد اما حمایت روسروسیه موقتاً از نادرشاه حمایت . کرددر ایران دنبال می

کردند تا شماري میدیگر همسایگان هم که براي ضعف ایران لحظه. ها بودجهت تضعیف عثمانی
اندازي از منافع اقتصادي رکود تجاري و ناامنی در ایران چشمضعف و. به خاك ایران تجاوز کنند

ها با هدف تجاري به روابط سیاسی پیشه غربی به وجود نیاورده بود تا آنهاي تجارتبراي دولت
نادرشاه برخالف پادشاهان صفوي، جنگ را بر دیپلماسی و . و اقتصادي با ایران بپردازند

سازي نادرشاه با روسیه موقتاً به سود حکومت نادر حال متوازنداد بااینسازي ترجیح میمتوازن
سازي مثبت عباس از نوع متوازنسازي دوران شاهسازي را مانند متوازنتوان این متوازننمی. بود

ها را درواقع قدرت نظامی نادرشاه روس. نامید چون قدرت نسبی نادرشاه فقط در حوزه نظامی بود
. روي در ایران دست بردارند و با نادرشاه علیه عثمانی ائتالف کننداز پیشمتقاعد کرد که موقتاً 

هاي نوظهور و بر اثر ظهور قدرتخان زند نیز توازن قدرت در سطح جهانی در دوره کریم
الملل را متزلزل و در وضعیت المللی با یکدیگر، ساختار نظام بینهاي عمده بینجنگ قدرت
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نتیجه این وضعیت براي ایران مثبت بود و مرزهاي ایران را از تعرض خارجی . گذار قرار داد
از وضعیت در حال گذار نظام بنابراین روابط خارجی ایران در این دوره نیز متأثر. مصون داشت

هند شرقی، جلوگیري از پیاده کردن برخورد قدرتمندانه ایران در برابر کمپانی. الملل بودبین
. المللی صورت گرفتنیروهاي روسی در دربند و فتح بصره در بستر ساختار در حال گذار بین
. هم سابقه داشتخان اعطاء امتیاز تجاري در قبال کمک گرفتن نظامی در دوره کریم

گرو حمله نیروي دریایی آن کشور به نامه تجاري با فرانسه را درخان، انعقاد موافقتکریم
خان با نگرش قطبی در روابط خارجی کریم. در جزیره خارك قرار داد) میرمهنا(شورشیان 

- نجا(شود خان براي روابط سیاسی و تجاري با فرانسه تبیین مینگرش مثبت و تمناي کریم
ها در ایران با توجه به تجربه خان نسبت به نفوذ سیاسی انگلیسیکریم). 75-88: 1382پري،

. ها هراس امنیتی پیدا کردرفتاري کمپانی هند شرقی دچار سوءظن شد و به مقاصد سیاسی آن
ویژه میرمهنا و تالش روسیه براي پیاده کردن فارس بهجوالن دادن راهزنان دریایی در خلیج

دهند که ژئوپلوتیک ممتاز ایران حتی در این دوره که اي نظامی در شهر دربند، نشان مینیروه
جاي آنکه براي ایران تولید قدرت و هاي اروپایی و عثمانی مشغول به خود بودند، بهقدرت

خان نیز بقاء مسند و حکومت براي کریم. منزلت کند، دردسرآفرین و تهدیدزا بوده است
رل مخالفان حکومت، تقویت روحانیون حکومتی و تضعیف روحانیون کنت. اولویت داشت

گیري فردي و استفاده از زور و خشونت نسبت به مستقل، اعطاي مناصب به نظامیان، تصمیم
خان هم حفظ قدرت شخصی و بقاء دهد که براي کریموالیان و ارکان حکومتی نشان می

اختار حکومتی او نیز استبدادي و مبتنی حکومت در عمل از اولویت نخست برخوردار بود و س
خان با دشمن خارجی مواجه کریم). 311: 1387شعبانی،(الدوله بود بر رأي و نظر شخص وکیل

سازي روي آورد اما براي متوازن کردن قدرت تجاري انگلستان در نبود تا به سیاست متوازن
این امر محقق نشد . ها بودبه آنایران، خواهان باز کردن پاي فرانسه و دادن امتیازات تجاري

. کردخان تا آخر عمر این سیاست را دنبال میولی کریم

)1803-1925(دوران قاجار 
پس از . هاي ایران و روسیه سرفصل روابط خارجی ایران در دوره قاجار استجنگ

ر نظام شکست ایران در دور اول جنگ با روسیه و انعقاد عهدنامه گلستان، ساختار قدرت د
موجب وارد کردن ایران به جنگ مجدد با روسیه و نیز ) هاي روسیه و انگلیسرقابت(الملل بین

منظور ممانعت از بر اساس خاطرات سرجان ملکم، دولت انگلیس به. جنگ در هرات شد
پیشروي روسیه به سمت جنوب و هندوستان، ایران و روسیه را به جنگ مجدد با یکدیگر 
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ایران در دور دوم جنگ با روسیه شکست خورد و مجبور شد ). 95: 1375م،شمی(ترغیب کرد
چاي را نباید نتیجه پیروزي عهدنامه ترکمن. بارتر از گلستان را امضاء کنداي خفتعهدنامه

ها بودهاي داخلی و بدعهدي انگلیسینظامی روسیه دانست، بلکه این شکست محصول خیانت
ها طبق قرارداد دوجانبه با ایران در سال که انگلیسیدرحالی. )110-111: 1389القلم،سریع(

متعهد شده بودند، در صورت حمله کشوري ثالث به ایران، به پشتیبانی قواي نظامی ایران 1813
درآیند، به بهانه اینکه ایران آغازگر جنگ بوده است، از کمک و پشتیبانی نظامی ایران 

هاي استعماري و نیروي ایران بار دیگر در مهلکه سیاستخودداري کردند و این چنین بود که 
با روسیه و انگلیس در دور دوم، نقش نیروي سوم را فرانسه در دور اول جنگ. سوم هالك شد

.در جنگ با روسیه ایفاء کردند اما هر دو کشور به هنگام نیاز پشت ایران را خالی نمودند
یم گرفتند منطقه هرات را از ایران جدا کنند و چاي تصمها پس از عهدنامه ترکمنانگلیسی

شاه، ایران را ها موفق شدند با تحریک فتحعلیآن.افغانستان را منطقه حائل روسیه و هند قرار دهند
پس از شکست ایران در جنگ هرات و کنترل این . مجدداً وارد جنگی ناخواسته در هرات کنند

حمله انگلستان و روسیه باعث شد تا دربار قاجار منطقه توسط عوامل انگلیس، هراس امنیتی از
عقد قرارداد تجاري . مسیر سرسپردگی و وابستگی به استعمار انگلیس و روسیه را آغاز کند

کرد، راهبرد الوداد که طی آن تمامی امتیازات داده شده به روسیه را مشمول انگلستان میکامله
گونه پایبندي نگري در شرایطی که هیچقطبی. دمحمدشاه قاجار براي بقاي سلطنت و حکومتش بو

عنوان دربار ایران به. به منافع ملی وجود نداشت، سکه رایج رجال سیاسی در دوران قاجار بود
با حذف . شدها تقسیم میگراگراها و انگلیسیهاي کشور به روسگیريمرکز اصلی تصمیم

ها ها از شر انگلیسیپناه بردن به روس. یافتنگري افزایش بیشتريمقام از صحنه قدرت، قطبیقائم
امیرکبیر . ها، مشی متداول سیاسی در حکومت قاجار گشتها از شر روسو پناه بردن به انگلیسی

دید، در مقابل خود ائتالفی هاي خارجی میکه مصالح ملی را در کاهش وابستگی ایران به دولت
ز مدتی کوتاه از صحنه سیاسی کشور حذف منظم از عناصر داخلی و خارجی را دید و پس ا

او تالش کرد با برقراري رابطه با اتریش و امریکا، نیروي سوم را براي کاهش نفوذ روسیه . گردید
سازي با روسیه متوازن. و انگلیس، وارد معادالت سیاسی ایران کند که این فرصت به او داده نشد

سیه نیز در وضعیت ساخت ناموزون و ضعیف سازي با انگلیس علیه روعلیه انگلیس و متوازن
افزود و ایران را هاي ملی سازي منفی در دوران قاجار بود که تنها بر هزینهقدرت در داخل، متوازن

شاهان قاجار براي بقاء خود ابایی از . برددر مسیر وابستگی به این دو قدرت جهانی بیشتر فرو 
طلبانه و استعماري انگلستان و هاي توسعهم به سیاستقربانی کردن منافع ملت نداشتند و با عل

. روسیه، حفظ سلطنت خود را در تعمیق وابستگی و سرسپردگی به آن دو کشور تعریف کردند
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منافع انگلستان و روسیه نیز در این بود که ایران کشوري ضعیف باشد و البته حکومت قاجار هم 
غناي جغرافیایی و موقعیت ژئواستراتژیک ایران در باالخره آنکه). 24: 1391اسمیت،(باقی بماند

هاي استعماري در این آوردي جز ناامنی و تهدید قدرتنبود ساخت مستحکم قدرت داخلی، ره
.  مقطع تاریخی نداشت

شدت متأثر از روابط خارجی ایران پس از عزل امیرکبیر تا پایان حکومت قاجار نیز به
حدوحصري در این مقطع روسیه و انگلیس سلطه بی. لملل قرار داشتاساختار قدرت در نظام بین

پس از عزل امیرکبیر و در دوران صدارت میرزاآقاخان . بر امور داخلی و خارجی ایران داشتند
رقابت روسیه و (ها داشت، الزامات ساختاري نوري که گرایش و شیفتگی زیادي به انگلیسی

امی ایران را غیرمستقیم به جنگ هرات ترغیب کند و موجب شد تا انگلیس قواي نظ) انگلیس
باالخره آنکه نقش منفی و مخرب انگلیس و . درنهایت افغانستان را براي همیشه از ایران جدا نماید

روسیه در نهضت مشروطه و لشکرکشی روسیه به ایران براي اخراج شوستر و باالخره اشغال نظامی 
دهد که روابط خارجی ایران منفعل، طرفی نشان مین بیایران در جنگ جهانی اول باوجود اعال

. الملل بوده استشدت متأثر از ساختار قدرت در نظام بینپذیر و بهکنش
هاي بزرگ در هراس امنیتی از حمله نظامی به ایران و نقض حاکمیت ارضی توسط قدرت

انگلیس از طریق شاه از ترس حملهکه ناصرالدینچناناین دوره کامالً مشهود است؛ آن
همچنین شاه مجبور بود توازنی در اعطاي امتیاز . فارس، هرات و افغانستان را واگذار کردخلیج

هراس امنیتی از نقض تمامیت ارضی ایران، پس از نهضت . میان روسیه و انگلیس برقرار کند
تهران مشروطه نیز وجود داشت، چنانچه اخراج شوستر و انحالل مجلس دوم از ترس اشغال 

بردن امنیتی در این مقطع نیز مالحظه اعطاي امتیاز تجاري با هدف بهره. توسط روسیه انجام شد
ایران در معاهده پاریس هم افغانستان را واگذار کرد و هم امتیازهاي تجاري به انگلیس . شودمی

شاه به بسیاري از امتیازهایی که توسط ناصرالدین. داد تا از حمله آن کشور جلوگیري کند
ها در قبال هر امتیازي که به روس. ها بودمنظور کسب رضایت آندهی بهروسیه داده شد، باج

ها نیز شدند و شاه مجبور بود مشابه همان امتیاز را به آنشد، از ایران طلبکار میانگلیس داده می
ود، تهدید که اصالحات مورگان شوستر درآمد مالیاتی دولت را تقویت کرده بدرحالی. بدهد
اي مشترك از دولت و مجلس براي حفظ امنیت موجودیتی ایران، از ها باعث شد تا کمیتهروس

تالش ایران براي وارد کردن آلمان به حوزه تجاري ایران . ادامه فعالیت شوستر جلوگیري کنند
عنوان در وهله نخست استفاده از نیروي سیاسی اقتصادي آلمان به. نیز با دو منظور انجام شد

هاي آلمانی براي نوسازي نیروي سوم در روابط خارجی و در درجه دوم استفاده از تکنسین
نگري در روابط خارجی ایران در این قطبی. گیران سیاسی قرار داشتایران، مطمع نظر تصمیم
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. ها داشتآقاخان نوري، گرایش انگلیسی و ضدیت با روس. مقطع بیش از گذشته مشهود است
. کردخان سپهساالر نجات ایران را با اصالحات غربی از نوع انگلیسی دنبال میینمیرزا حس
اي از نمایندگان در مجلس دوم، گرایشات ضد روسی دسته. شدت طرفدار روسیه بوداتابک به

عنوان قطب سوم باالخره آنکه گرایش به آلمان به. را به قطب دیگر یعنی انگلیس متمایل کرد
ترین بهانه براي این شکاف مهم. در حین جنگ جهانی اول دو دسته کردحاکمیت ایران را 

.هاي روسیه و انگلیس بوداشغال ایران توسط دولت
هاي رابطه معکوس بین غناي جغرافیایی ایران و امنیت در این دوره منبع تهدیدها و جنگ

هاي جدایی اي حائل، زمینهانگلستان با هدف تبدیل افغانستان به منطقه. شمار علیه ایران شدبی
تقسیم ایران به سه منطقه در قرارداد . هرات و افغانستان را با راه انداختن جنگ هرات فراهم کرد

توسط روسیه و انگلیس 1915و تقسیم به دو منطقه پس از کشف نفت، در قراداد سري 1907
ت جغرافیایی ایران باعث اهمی. ناشی از اهمیت ژئوپلوتیک ایران براي این دو قدرت جهانی بود

سیاست . شد تا دولت انگلیس در نهضت مشروطه نقش منفی و روسیه نقش مخرب را ایفاء کنند
به سبب همسایگی ایران با شوروي پس از 1919انگلستان براي بلعیدن کامل ایران در قرارداد 

آنکه غناي جغرافیایی باالخره. و نیز منابع سرشار نفتی ایران تدبیر شده بود1917انقالب اکتبر 
اولویت بقاي . طرفی حکومت ایران، آتش جنگ جهانی اول را به ایران کشاندباوجود اعالم بی

براي . گیري روابط خارجی ایران قرار داشتها، مبناي تصمیموتخت و نیز حفظ سمتتاج
دهی به اجب. پادشاهان قاجار قربانی کردن منافع ملت براي حفظ و بقاء خود، امري عادي بود

انگلیس و روسیه در قالب امتیازات و گرفتن قرضه براي سفرهاي بیهوده خارجی شاهد مثالی در 
وتختم را نجات داديشاه به لیاخوف روسی رسماً اعالن کرد که تاجمحمدعلی. این زمینه است

فع ملی و نهضت مشروطه موفق شد موقتاً از قدرت مطلقه شاه کم کند اما منا). 504: 1375شمیم،(
هاي مختلف در مجلس، جاي بقاء گیري نشد بلکه این بار بقاء گروهمصالح ملت مبناي تصمیم

خواهان ریشه در منافع گروهی و شخصی درواقع بسیاري از اختالفات مشروطه. سلطنت نشست
سازي انگلیس با روسیه، سکه رایج رفتارسازي روسیه با انگلیس، و متوازنمتوازن. ها داشتآن

سازي منفی در نظریه سازي از نوع متوازنقدر مسلم این متوازن. خارجی ایران در این دوره بود
ها منجر به ارتقاء منزلت ایران و کاهش یک از آنشود چراکه هیچرئالیسم ایرانی تعریف می

یا با سد استفاده از نیروي سوم نیز . افزودتهدیدهاي امنیتی علیه نشد و تنها بر وابستگی ایران می
بار اي فاجعهو یا مانند پناه بردن به آلمان نتیجه) دوران امیرکبیر(شدانگلیس و روسیه مواجه می

هاي بزرگ از قبیل روسیه، انگلیس و آلمان باالخره آنکه منافع ایران با قدرت. براي ایران داشت
ن مانند هر کشور دیگر ایرا. گاه همسو یا متقارب نبود بلکه در تقابل و تعارض قرار داشتهیچ
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که منافع استراتژیک المللی و استحکام درونی بود درحالیآوري قدرت در سطح بینخواهان جمع
المللی منزوي و در بعد داخلی هم انگلیس و روسیه بر این قرار داشت که ایران در سطح بین

گلیس روي خوشی ها هم با هدف شکست دادن انآلمان. شکننده و وابسته به آن دو قدرت باشد
.به ایران نشان داده بودند

)1303- 1320(دوران رضاشاه 
المللی با محوریت انقالب اکتبر پس از جنگ جهانی اول ناامنی داخلی و الزامات جدید بین

گرایانه در ایران مستقر شوروي، دولت انگلیس را متقاعد کرد تا دولتی مقتدر با شعارهاي ملی
ایدئولوژي کمونیسم به مستعمرات خود عمیقاً وحشت داشت و حکومت انگلیس از شیوع . کند

روابط . شوروي هم با ایجاد دولتی قوي در ایران براي حفظ امنیت مرزهاي جنوبی خود موافق بود
شدت متأثر از ساختار نظام خارجی ایران در دوره رضاشاه هم مانند شیوه روي کار آمدن او به

یس و شوروي با اعطاي امتیاز نفت شمال به امریکا، عضویت ایران در مخالفت انگل. الملل بودبین
پیمان بغداد با ابتکار انگلیس، موافقت انگلیس و شوروي با گسترش روابط تجاري ایران و آلمان 

هایی آشکار از طرفی تهران، نشانهرغم اعالن بیو باالخره اشغال ایران در جنگ جهانی دوم علی
هراس امنیتی از نقض تمامیت ارضی ایران . الملل بر روابط خارجی ایران بودینتعین ساختار نظام ب

گذاري و رضاشاه بیشترین سرمایه. هاي خارجی در دوره رضاشاه مشهود بودبه دست دولت
). 331: 1377فوران،(هاي نظامی کرداز کل بودجه جاري را صرف هزینه% 33درآمد کشور یعنی

گاه به تقابل مستقیم با شوروي شدت وحشت داشت بنابراین هیچن بهاو از حمله شوروي به ایرا
پذیري ایران را در کرد با کاهش وابستگی تجاري به این همسایه شمالی، آسیبنپرداخت و سعی 

کارنامه سیاسی انگلیس در ایران هم به رضاشاه این درس را آموخته . مقابله کمونیسم کاهش دهد
عزم رضاشاه . کندپاي منافع راهبردي خود قربانی میحتی ایران را بهرابود که دولت انگلیس به

ها در مقابل براي گسترش روابط با آلمان در وهله نخست با اهداف امنیتی و کسب حمایت آلمان
.حمله احتمالی انگلیس و شوروي به ایران صورت گرفت

طرفی ایران و اشغال پایتخت عنوان پل پیروزي در جنگ جهانی دوم، نقض بینام گرفتن ایران به
نشان داد که موقعیت ممتاز ژئوپلوتیک ایران در وضعیت ساخت متزلزل قدرت در 1320در شهریور 

روابط تجاري و اقتصادي ایران با . آوردي جز تهدید نداشتداخل، این بار نیز براي ایرانیان ره
امتیاز نفت شمال به امریکا . شدم هاي خارجی در وهله نخست با اهداف امنیتی و سیاسی انجادولت

. شودتوسط قوام، گسترش روابط تجاري با آلمان در دوره رضاشاه در همین چارچوب درك می
نگري در روابط خارجی در دوره رضاشاه نیز قطبی. نوسازي ایران در اولویت دوم قرار داشت
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وضوح ها و هراس از شوروي بهسیها، تنفر از انگلیگرایش به امریکا، شیفتگی به آلمان. مشهود بود
دادن به مجلس فرمایشی توسط شکل. شددر میان نخبگان سیاسی و افسران نظامی رضاشاه دیده می

هاي پایانی حکومتش نشان ویژه در سالو مشی استبدادي او به) از مجلس ششم تا سیزدهم(رضاشاه 
هاي اجتماعی را زیرمنگنه قرار داد و او نیرو. واضحی از دولت استبدادي در آن مقطع تاریخی دارد

سوءظن ). 124: 1387آبراهامیان،(هایش درگرو اعمال استبداد آهنین است معتقد بود، پیشبرد برنامه
دهد اولویت اصلی براي نشان می) تیمورتاش، داور و فیروز( افراطی و  حذف مثلث توسعه دولت 

هاي پایانی حکومت نیز نشان دیگري از سالاندوزي او درثروت. وتخت خود بودرضاشاه حفظ تاج
). 334- 337: 1377فوران،(اولویت بقاء قدرت شخصی نزد رضاشاه دارد

نفوذ سیاسی، تجاري انگلیس در ایران از . سازي در دوره رضاشاه از نوع منفی بودمتوازن
شمال برقرار انگلیس و نفوذ تجاري شوروي در ایران از طریق شیالت- طریق شرکت نفت ایران

زمان هم. سازي انگلیس و شوروي با یکدیگر ادامه داشتدر دوره رضاشاه سیاست متوازن. بود
شد تا از شدت وابستگی سیاسی گسترش روابط تجاري با نیروي سوم یعنی آلمان هم دنبال 

یران ها نتوانست مانع از اشغال ایک از این سیاستهیچ. تجاري به انگلیس و شوروي کاسته شود
باالخره آنکه در دوره رضاشاه نیز منافع ایران با منافع . بشود و حکومت رضاشاه را نجات بدهد

صعود رضاخان در قدرت این تصور را به وجود آورد که تضاد . هاي بزرگ متقارب نبودقدرت
ي هاي بزرگ، موقتاً رفع شده است اما مخالفت انگلیس و شوروي با واگذارمنافع ایران با قدرت

نفت شمال به امریکا، تداوم استثمار انگلیس از منابع نفتی ایران، ترغیب ایران به عضویت در پیمان 
بغداد، تحمیل عهدنامه مرزي ایران و عراق توسط دولت انگلیس، ممانعت عملی انگلیس و 

آغاز جنگ جهانی دوم نشان شوروي از تداوم ارتباط تجاري ایران با آلمان بالفاصله پس از
هاي بزرگ در دوره رضاشاه همسو یا متقارب نبود و در بسیاري دهند که منافع ایران با قدرتمی

ها براي مهار شوروي، مقامات مسکو را تشویق کردند آلمانحتی .از موارد در تضاد قرار داشت
ش با افشاي این مذاکرات بود که انگلیس آلمان را به فرو. که به ایران و مناطق جنوبی حمله کند

ها و اشغال ایران توسط استفاده ابزاري ایران توسط آلمان) 153: 1372ذوقی،(.ایران متهم کرد
هاي بزرگ براي خود در ایران منافع بلندمدت و به تعبیر خانم هانتر دهد که قدرتمتفقین نشان می

.منافع درونی و ذاتی در ایران قائل نبودند

)1320- 1332(مرداد 28سقوط رضاشاه تا کودتاي 
. شدالملل تعریف میشدت متأثر از ساختار نظام بینروابط خارجی ایران در این دوره نیز به

داري و لیبرال نظام سرمایه. با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، ساختار نظام دوقطبی شکل گرفت
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ت هاي ژئوپلوتیک و تعارضابه رهبري امریکا و نظام کمونیستی به رهبري شوروي، تقابل
بحران آذربایجان نخستین جرقه جنگ سرد . ایدئولوژیک را در قالب جنگ سرد آغاز کردند

الملل، وفصل شد که ترومن بر اساس الزامات ساختار نظام بینشد و زمانی حلمحسوب می
آمیز دیپلماسی قوام مستظهر به این پیام تهدید. اي را به مسکو ارسال کردکنندهعالمت تهدید

طلبانه داشت، با شدن صنعت نفت نیز که اصالتی استقاللنهضت ملی. بخش شدجهبود که نتی
سیاست . هاي بزرگ شکل گرفتهدف کسب استقالل سیاسی و کاهش مداخالت قدرت

انگلیس، امریکا و تا . شدهاي بزرگ خالصه میموازنه منفی مصدق در عدم تعهد به قدرت
دن صنعت نفت بودند و هرکدام بر اساس شحدودي شوروي از بازیگران مهم جریان ملی

درنهایت الزامات . هاي جهانی خود نسبت به این نهضت واکنش نشان دادندالزامات و سیاست
گیري توهم مقامات آمریکایی شد و از ترس چرخش الملل موجب شکلساختار نظام بین

نگلیس و مرداد به کارگردانی ا28استراتژیک دولت مصدق به سمت کمونیسم، کودتاي 
چنان در الملل آنالزامات ساختار نظام بین). 84: 1391اسمیت،(اجراي امریکا صورت پذیرفت

کننده بود که مقامات آمریکایی حاضر پس از جنگ جهانی دوم تعیین) و شوروي(رفتار امریکا 
فع شدند چهره مثبت امریکا نزد ایرانیان با کودتا تخریب کنند اما موازنه قدرت جهانی به ن

هاي ایرانی از نقض تمامیت ارضی ایران توسط هراس امنیتی نزد دولت. شوروي تغییر نکند
اتکاء و . ویژه از طرف شوروي در این مقطع تاریخی کامالً مشهود استهاي بزرگ بهقدرت

جانبه و تداوم اشغال ایران توسط شوروي پس از جنگ جهانی، نشان امید ایرانیان به پیمان سه
. شدت نگران اشغال ایران از طرف شوروي بودنده دولت و مجلس ایران بهدهد کمی

هاي بزرگ در این دوره نیز مشهود هاي تجاري به قدرتسازي در قالب اعطاي امتیازامنیت
السلطنه امتیاز نفت شمال را با قراردادي که مشروط به تصویب مجلس کرده بود، به قوام. است

د تا مقامات مسکورا به خروج از ایران و دست برداشتن از مدت پنجاه سال به شوروي دا
ها هم وعده امتیاز نفت بلوچستان را داد تا چتر او به آمریکایی. طلبان تشویق کندحمایت تجزیه

مصدق نیز زمانی طرح پیشنهاد پرداخت خسارت به . حمایتی امریکا بر سر دولت او باقی بماند
کرد که تحریم نفتی، بقاء حکومت و امنیت ایران را در انگلیس را مطرح -شرکت نفت ایران

ژئوپلوتیک ممتاز ایران در این دوره نیز ). 140- 141: 1371کاتم،(معرض مخاطره قرار داده بود
ساخت ضعیف و شکننده قدرت در داخل . زا و کمتر فرصت ساز بودمانند گذشته بیشتر تهدید

دوقطبی علیه منافع ملی عمل یران در ساختار نظام کشور باعث شد تا موقعیت ممتاز جغرافیایی ا
الملل مرداد بر اساس الزامات ساختار نظام بین28اشغال ایران توسط آذربایجان و کودتاي . کند

نگرش قطبی در این دوره بر اساس گرایش سیاستمداران و احزاب . گواهی بر این مدعا است
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خصوص ها بهدر این گرایش. شودشریح میخصوص امریکا تایرانی به شوروي، انگلیس و به
هاي قدرت در این با نگاهی به عملکرد کانون. نسبت به امریکا نوعی شیفتگی وجود داشت

ها نیز حفظ توان قضاوت کرد، براي آنمقطع شامل شاه، احزاب، مجلس و جبهه ملی می
شاه . خست بودجایگاه سیاسی و افزایش قدرت شخصی نسبت به منافع ملی داراي اولویت ن

انگلیس در ایران ادامه پیدا کند اما در ازاي آن قدرت - حاضر شد، استثمار شرکت نفت ایران
شدن صنعت نفت نیز مخالف شاه با جریان ملی. اش مقابل دولت و مجلس افزایش یابدشخصی

گرا گرا و شرقعملکرد سیاستمداران غرب. روشنی براي تسخیر قدرت صورت گرفتبه
ها براي رسیدن به سمت سیاسی و حفظ کند که آنروشنی ثابت میوص حزب توده نیز بهخصبه

حتی در میان طیف مذهبی و ملی نیز این . کردندراحتی منافع ملی را قربانی میقدرت حزبی، به
تقابل طیف مذهبی و ملی که در شرایطی که دولت در یک جنگ . شدالگوي رفتاري دیده می

ها نیز به هنگام تعارض منافع ملی با منافع دهد، که آنس قرار داشت، نشان میاقتصادي با انگلی
کاشانی در بدترین شرایط کشور به مقابله با . دادندشخصی، اولویت را به منافع شخصی می

عنوان عامل امپریالیسم معرفی نشود، پیشنهادهاي مصدق برخاست و مصدق از ترس آنکه به
استبداد محمدرضا شاه در . کردآمیز مسئله نفت را رد میمسالمتوفصل دیپلماتیک براي حل

آراء او بدون مشورت با مجلس به وزیر دارایی کابینه رزم. گیري نیز واضح و مبرهن بودتصمیم
هاي پایانی دولتش دچار مصدق نیز در ماه. گلشاییان را امضاء کنددستور داد، قرارداد گس

. گیري کنددردسر تصمیمکرد تا در شرایط بحرانی بتواند بیاو مجلس را منحل . استبداد شد
سازي در این مقطع به دلیل ساخت ضعیف، شکننده و ناموزون قدرت در داخل بر متوازن

سیاست قوام و شاه مبنی بر اعطاي امتیازهاي متوازن . گرددسازي منفی تحلیل میاساس متوازن
در نقطه . سازي منفی بودم ایرانی، متوازنهاي خارجی در چارچوب نظري رئالیسبه قدرت

مقابله سیاست موازنه منفی مصدق یعنی تالش براي کسب استقالل سیاسی و کاستن از نفوذ 
سازي هاي بزرگ در چارچوب نظریه رئالیسم ایرانی با عنوان متوازناقتصادي سیاسی قدرت

و بحران مالی دولت از در میدان عمل اما مصدق در پی تحریم نفتی. شودمثبت تحلیل می
توسل مصدق . عنوان نیروي سوم استمداد کرد که منجر به کوتا و سقوط دولت او شدامریکا به

باالخره . شودسازي منفی تحلیل میبه امریکا براي تزریق دالر به ایران در چارچوب متوازن
ن آذربایجان نامتقارب استثناء بحراهاي بزرگ در این مقطع بهآنکه منافع ایران با منافع قدرت

در بحران آذربایجان منافع ملی ایران در راستاي منافع جهانی امریکا قرار گرفت و پایان . بود
در بحران آذربایجان اما منافع شوروي و . بحران آذربایجان براي امریکا و ایران سودمند بود
فت نیز عرصه تقابل و شدن نصنعت ملی. انگلیس کامالً در تعارض با منافع ایران قرار داشت



147...ایرانیرئالیسمتاکالسیکرئالیسماز

امریکا در ابتدا نظر موافق با نهضت داشت . هاي بزرگ قرار گرفتتعارض منافع ایران با قدرت
نکته مهم اینکه . اما در ادامه از نهضت فاصله گرفت و درنهایت دولت مصدق را ساقط کرد

فت، ناشی از شدن صنعت نهماهنگی موقتی منافع امریکا با ایران در بحران آذربایجان و ملی
ایران . دولت امریکا در ایران، منافع ذاتی و درونی نداشت. منافع بلندمدت امریکا در ایران نبود

گاه جایگاه ترکیه، عربستان و یونان را براي امریکا همواره نقش یک ابزار را ایفاء کرد و هیچ
ن امریکا به ایران در سیاستمدارا) Hunter, 2010: 35(.در سیاست خارجی امریکا به دست نیاورد

هاي ژئوپلوتیک ایران، منافع راهبردي بهترین حالت نگرشی ابزاري داشتند که از طریق ظرفیت
. کردخود در عربستان و مقابله با کمونیسم را دنبال می

)1332-1357(دوران استبداد کبیر
خوبی ر را نیز بهچارچوب نظري رئالیسم ایرانی، سیاست خارجی ایران در دوران استبداد کبی

شدت متأثر از بر این اساس سیاست خارجی ایران در این مقطع نیز مانند گذشته به. کندتبیین می
رقابت شوروي و امریکا در ساختار دوقطبی، ایران را . الملل قرار داشتالزامات ساختار نظام بین

در پیمان بغداد، عضویت ایران. هایی هماهنگ با بلوك غرب رهنمون کردبه اتخاذ سیاست
گرایانه در عراق، عضویت ایران متعاقب کودتاي چپ1337پیمان امنیتی امریکا با ایران در سال 

امریکا - در پیمان امنیتی سنتو، افزایش تنش میان ایران و شوروي پس از پیمان امنیتی ایران 
و شوروي پس از برابري زدایی میان امریکا با آغاز تنش. ناشی از الزامات ساختار دوقطبی بود

هاي اي، آزادي عمل شاه در سیاست خارجی افزایش یافت و شاه تصمیم گرفت تا تنشهسته
موجب شد تا 1349خروج انگلستان از منطقه در سال . خود با همسایه شمالی را کاهش دهد

نی نیکسون بر اساس الزامات ساختاري، دکترین دوستو. فارس ایجاد شودخالئ قدرت در خلیج
فارس معرفی و ارتش شاه را به اي در خلیجعنوان حافظ نظم منطقهرا اعالم کرد و ایران را به

این تغییرات در سیاست خارجی ایران نیز عمدتاً ناشی . تجهیزات فوق مدرن نظامی مجهز نمود
وران هراس امنیتی شاه از نقض تمامیت ارضی ایران در د. الملل بوداز الزامات ساختار نظام بین

کرد خصوص پس از وقوع کودتا در عراق تصور میشاه به. وضوح مشهود بوداستکبار کبیر به
خصوص عراق تا آخرین هراس امنیتی شاه از شوروي و به. که نوبت بعدي کودتا در ایران است

).263- 289: 1382میرفندرسکی،(هاي حکومتش ادامه داشتسال
هاي امنیتی در از تجاري براي به دست آوردن ضمانتنگاه امنیتی به تجارت و اعطاي امتی

شاه قراردادهاي تجاري با شوروي را در وهله نخست با . دوران استبداد کبیر کامالً نمایان بود
واگذاري بحرین و . کردپذیري ایران در برابر این همسایه بزرگ منعقد میهدف کاهش آسیب
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. ز با مالحظات استراتژیک صورت پذیرفتگانه تنب و ابوموسی نیگیري جزایر سهبازپس
کرد و افزایش هاي نظامی و امنیتی میاز بودجه کشور را صرف هزینه% 40باالخره آنکه شاه 

.طلبی نظامی خود در منطقه قرار داددرآمد نفت را ابزاري براي عظمت
ایرانی بر دست از سر سیاستمداران نگري در روابط خارجی در دوران استبداد کبیر همقطبی

مرداد، نفوذ سیاسی انگلستان در ایران از طریق روي کار آوردن 28پس از کوتاي . نداشت
ها نیز مانند طیف دیگر طرفداران امریکا بودند که آن. وزیرهاي متمایل به لندن آغاز شدنخست

لی پس از سقوط دولت ع. کردندبراي گسترش نفوذ امریکا در ایران تالش می.. علی امنینی و
شدت افزایش یافت و امریکا قطب مخالف امینی، نفوذ امریکا در ساختار سیاسی ایران به

هاي ترسید و نسبت به سیاستشدت از شوروي میشاه به. شوروي و انگلیس تعریف شد
).16-25: 1373فولر،(انگلیس سوءظن افراطی داشت 

همسایگی با شوروي . افزایش دادهاي ملی ایران راژئوپلوتیک ایران در این مقطع نیز هزینه
هاي داخلی در افغانستان و اختالفات هند و پاکستان و عراق، خروج انگلستان از منطقه، جنگ

.هاي امنیتی ایران را افزایش داددرمجموع هزینه
وتخت و بقاء حکومتش در اولویت اول براي محمدرضاشاه نیز مانند اسالفش، حفظ تاج

هاي مهمی در بیان طلبی و خودشیفتگی شاه، شاخصهي فردي، عظمتگیرتصمیم. قرار داشت
کرد اما تنهایی منافع ملی ایران را تعریف میشاه به.)36-37: 1370زونیس،(این واقعیت است

طلبی شد بیش از آنکه منافع ملی ایران را برآورده کند، به عظمتآنچه توسط شاه تعیین می
اختصاص چهل درصد از درآمد بیست میلیارد دالري . بخشیدشخصی شاه صورت عینی می

به خرید تجهیزات نظامی در شرایطی که کمبود نان و قطعی دائمی برق، 1354ایران سال 
ها صاحب برق بود و تنها روستا تنها یکی از آن25هاي فراوانی به مردم زده بود؛ از هر آسیب

دهند که شاه کردند، جملگی نشان میکشی استفاده میروستاهاي کشور از آب تمیز لوله% 1
آفرینی براي شاه نقش. طلبی شخصی و درواقع بقاء خود کرده بودمنافع ملی را قربانی عظمت

اي ارتش ایران اولویت نخست بود و به قول خودش، بودجه دفاعی کشور را تأمین منطقه
.)594، 241: 1371علم،(کرد حتی اگر مردم ایران در گرسنگی باشند می

در . سازي در سیاست خارجی ایران در این دوره راهبرد اصلی دیپلماتیک ایران بودمتوازن
سازي به دلیل ساخت ناموزون قدرت در داخل چارچوب تحلیلی رئالیسم ایرانی، این متوازن

. بار بودشود و نتایج آن در بلندمدت براي منافع ملی زیانسازي منفی تلقی میایران، متوازن
، با هدف 1337هاي امنیتی بغداد، سنتو و انعقاد پیمان امنیتی با امریکا در سال ر در پیمانحضو

زدایی امریکا و شاه پس از تنش. سازي در برابر خطر شوروي و عراق صورت گرفتمتوازن
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زدایی تنش. جاي سیاست موازنه مثبت، راهبرد سیاست مستقل ملی را در پیش گرفتشوروي به
هاي پایانی روي، گسترش روابط اقتصادي با کشورهاي اروپاي شرقی و چین در سالایران با شو

سازي روابط خارجی ایران سازي و یا به تعبیر آن روزها متعادلحکومت شاه در راستاي متوازن
به بعد به دنبال متوازن کردن نفوذ سیاسی و اقتصادي امریکا 1342شاه از سال . صورت گرفت

سازي در روابط خارجی، نفوذ سیاسی و اقتصادي امریکا در ایران را با تنوعدر ایران رفت تا 
حال حکومت شاه، بقاي حکومت خود را در سایه حمایت امریکا بااین. کند) متوازن(مهار 

کرد، براي توجیه روابط استراتژیک دید و با همه فراز و فرود در روابطش با امریکا تالش میمی
منظور دفع عنوان نیروي سوم در روابط خارجی ایران بها را بهحکومتش با غرب، امریک

. خطرشوروي و انگلیس جلوه دهد
خصوص امریکا در ایران، اگرچه در مقایسه با هاي بزرگ بهاینکه منافع قدرتسرانجام

گذشته افزایش یافته بود اما در مقایسه با کشورهایی نظیر ترکیه و عربستان، دولت امریکا در 
کرد عنوان ابزاري نگاه میامریکا هنوز به حکومت ایران به. بود»منافع درونی و ذاتی«فاقد ایران

فارس، که باید کمربند سبز در مقابل نفوذ کمونیسم ایجاد کند و پس از خروج انگلیس از خلیج
ها باوجود اصرار ایران، وارد آمریکایی. فارس را ایفاء نمایدنقش موکل بلوك غرب در خلیج

سازي روابط خارجی ایران پیمان بغداد نشدند، با افزایش قیمت نفت مخالفت کردند، با تنوع
زدایی ایران با شوروي اظهار نگرانی کردند و متحد خود را پس از وقوع انقالب پس از تنش

.اسالمی پشت در گذاشتند
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