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  چکیده
 ،بودندنفتی هاي بزرگ کمپانی ه بادرگیر مبارزشکلی  بهبه بعد هر یک  1950ۀ سوم که از ده  جهاندر نفت   کشورهاي صاحب

عنوان سالحی براي نیل به اهداف اقتصادي و سیاسی برآمدند؛  استفاده از نفت بهصدد  در 1960 در سپتامبر »اوپک«تأسیس با 
تـأثیر   ِ نیکسـون نیـز تحـت   . اي افـزایش داد  سابقه بی صورت هاي نفت را بهقیمت 1974و  1973 هاياوپک در سال براي نمونه،

  پـیش  درفارس   المللی، سیاست جدیدي را در مورد خلیج ی آمریکا و شرایط بینگذاري خارجی، افکار عموم فرآیند سیاست
. مشهور شد »دکترین نیکسون«به بود و اي  هاي منطقهولیت حفظ ثبات و امنیت منطقه به دولتنی بر سپردن مسؤتمبکه گرفت 

بود و به همـین   ق نقش ژاندارمی منطقهتحقر دکترین نیکسون ، هدف سیاست خارجی ایران یویژه تحت تأث در این شرایط و به
از دکترین  1350ۀ بنیانِ مقاله، تبیین تأثیرپذیري سیاست نفتی ایران در ده. روي آورد خرید بیشتر تسلیحات از آمریکابه  علت

  .است »روزنا«نیکسون با استفاده از مدل پیوستگی 
  

   .مدل پیوستگی روزنا ایران، پهلوي دوم، سیاست نفتی، دکترین نیکسون،: واژگان کلیدي
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  مهمقد
محـیط   پاي خود را در اران یکذگ به این معنا که سیاست؛ شودخارجی فعالیتی مرزي تلقی می  سیاست     

تعریـف دیگـري   ). 277-278،صص1381ایوانز و نونام،( گذارندمی پاي دیگر را در محیط جهانی داخلی و
ارسـال   ، ماننـد گیرنـد  قـرار مـی  اتـر از مرزهـاي ملـی    کـه فر هـایی   پدیدهعبارت است از خارجی   از سیاست

 مــدت امــا مـــبهم   یادداشــت دیپلماتیــک، اعــالم دکتــرین، تشــکیل اتحــاد یــا تنظــیم هــدف بلنــد          
هـا و ابزارهـایی   ، روشهـا  گیـري اهداف، جهـت  ۀخارجی را مجموع  اگر سیاست). 163،ص1376هالستی،(

هـا را   منظور دستیابی به منافع ملی، آن المللی به نبدانیم که یک حکومت در مقابل سایر واحدهاي سیاسی بی
، متـأثر از عوامـل   1350ۀ دهـ  خـارجی ایـران را در    تـوان سیاسـت   ، مـی )75،ص1387خلیلی،( کنددنبال می

تأثیرگذار داخلی و خارجی دانست که در این میان نفت و افزایش بهاي آن در این دهه اهمیت اساسـی در  
شاه، نفت، رشد اقتصادي و مسائل سیاسی منطقـه را در قالـب سیاسـت     رضامحمد. خارجی پیداکرد  سیاست

 جسـت  نظامی سـود مـی   ۀداد و از نفت براي تأمین مالی، رشد اقتصادي و تقویت بنیواحدي به هم پیوند می
  ). 180،ص1387میالنی،(

 گـذار و اثرپـذیر  اثراي خارجی ایران و آمریکـا در رابطـه    سیاست) میالدي 1970( شمسی 1350ۀ در ده     
ریزي کرد کـه  سـه   ا طرحدکترینی ر) جمهور آمریکا  رئیس( سو، نیکسون در این زمان از یک. گرفت قرار

و  پایبنـدي بـه تعهـدات قـراردادي    ، عدم دخالت در مسائل ملل آسیایی تـا حـد امکـان    :اصل اساسی داشت
از این بابت که بـر   و) 358،ص1381اسدي،( هاي دوست و متحد کمک اقتصادي و نظامی آمریکا به دولت

  .کرد، تازگی داشتتأکید می» اي دفاعی ولیت منطقهؤمس«
عهده  ولیت امنیت این منطقه را بهؤفارس مس  ایران که با خروج نیروهاي انگلیس از خلیج ،از سوي دیگر     

نجـام داد، از جملـه   ایـن راسـتا اقـداماتی ا    کـرد و در آمریکا را ایفا می گرفته بود، نقش دولت متحد وفادار
، تـداوم  1973و1967رساندن در سرکوبی شورشیان ظفـار، عـدم شـرکت در تحـریم نفتـی اعـراب در        یاري

شـدن بـه بهتـرین     روابط با اسراییل، تأمین نفت مورد نیاز دولت یهود و ناوگـان ششـم در مدیترانـه و تبـدیل    
  ).398،ص1384مهدوي،( مشتري صنایع جنگی آمریکا

ویـژه   از آن تداوم صدور نفت به تمامی کشورهاي جهان و به ایران در این دوره که منظور سیاست نفتی     
اي شـد بـراي    ، وسـیله )359اسـدي،همان،ص ( کشورهاي غربی و سعی در افزایش قیمت و تولید نفـت بـود  

 فارس کـه طبـق دکتـرین نیکسـون بـه       خرید بیشتر تسلیحات از آمریکا و ایفاي نقش ژاندارمی منطقه خلیج
  .ایران محول شده بود



 1393بهار و تابستان ، 2، شماره دوم، سال المللایرانی سیاست بیننامه پژوهش                                      46

هـاي   ناشـی از تغییـر سیاسـت    1970ۀ معتقدند افزایش سریع بهـاي نفـت در دهـ   نظران  صاحببسیاري از      
واقع، دولت نیکسون با افزایش قیمت نفت به دنبـال   در .حیاتی بود ةحده در قبال این مادمت  بردي ایاالت راه

هـاي تحقیـق و   جمهـوري، تشـکیل گـروه     بدو ریاست اهداف خاصی بود؛ زیرا از نخستین اقدامات وي در
بحـران انـرژي    ،در نتیجـه ). 24،ص1374فـرد،  غنیمی( هاي نفتی این کشور بوده استتجدیدنظر در سیاست

جـایگزین   هاي زیرا تا پیدایی انرژي ؛چنان مطلوب آمریکا نبود درصدي قیمت نفت آن یعنی افزایش چهار
قیمت از کشورهاي خاورمیانه خریداري کند و  تنابهی نفت گرانعدار منفت، آمریکا همچنان مجبور بود مق

. کرد رو می به این امر با پراخت دالرهاي بیشتري همراه بود که آمریکا را با کسري بیشتر موازنه پرداخت رو
جـز بـا   و ایـن امـر    بـازگردد بنابراین الزم بود تا تدابیر دیگري اتخاذ گردد تا این دالرهاي نفتی به آمریکـا  

 ).56،ص1387ذوقی،( فروش کاال و تسلیحات نظامی آمریکایی به کشورهاي تولیدکننده میسر نبود

از  1350ۀ ساز تأثیرپذیري سیاست نفتی ایران در دهکه چه عواملی سبب است پژوهش این  اصلی پرسش     
عوامل مؤثر بـر  ابتدا زنا، پژوهش، با توجه به مدل پیوستگی رو ۀ؟ براي دستیابی به نتیجشد دکترین نیکسون

عوامـل   سرانجام هـم  .شودمیذکر  سپس علل طرح دکترین نیکسونو اتخاذ سیاست نفتی در ایران بررسی 
 خـارجی آمریکـا    از سیاسـت ) سیاسـت نفتـی  ( 1350 ۀخـارجی ایـران در دهـ     ساز تأثیرپذیري سیاستسبب

  .شودصورت جدول ارائه می به) دکترین نیکسون(
و  »فرد«اساس پنج متغیر مطرح در مدل پیوستگی روزنا، متغیر  که بر  لیه نگارندگان چنین استفرضیه او     

از دکترین نیکسون داشته  1350ۀ بیشترین نقش را در تأثیرپذیري سیاست نفتی ایران در ده »الملل نظام بین«
سون و تدوین سیاست نفتی اند؛ اتخاذ دکترین نیک گرفته اي دوسویه بهره از روش مقایسهنگارندگان، . است

   .است  زمان مورد مقایسه قرار گرفته صورت متقابل و هم ایران، هر دو بر اساس مدل پیوستگی روزنا، به
  پژوهش  ۀپیشین-1

بـر  هـاي بـزرگ بـراي تسـلط     فارس همواره موجب جلب توجه قدرت  خلیج منطقۀاهمیت استراتژیک      
دکترین . داشته است هاي امنیتی خود در نظر ي براي ایران در دکتریناآمریکا جایگاه ویژه. استبوده ایران

ژاندارم منطقه اعالم کـرد، سـازوکاري در جهـت دفـاع از منـافع امنیتـی        1350 ۀنیکسون که ایران را در ده
 در خصوص چرایی، چگونگی و پیامدهاي دکترین نیکسون آثـار زیـادي نگاشـته   . شد آمریکا محسوب می

ــه از جم ،شــده اســت  ، خلیلــی و )1353( ، بــرودین و دیگــران)1371، 1363،1364( هــاي نیکســون نوشــتارل
هایی وجـود   باب سیاست نفتی ایران در این دهه نوشته همچنین در). 1385( ، فراهانی)1389( طرقیصلواتی

حاضـر در  بیشـترین قرابـت موضـوعی بـا پـژوهش       ،امـا ). 1380( یرگین و) 1363( طوسی  دارد مانند رئیس
 از 1350ۀ اقدامات ایـران در دهـ   و ژاندارمی ایران همراه با دکترین نیکسونبه طرح  که وجود دارد ابعی من
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و ) 1384( ، مهـدوي )1384( ازغنـدي  انـد؛  کـرده جمله افزایش قیمت نفت و افزایش خرید تسلیحات اشاره 
  ). 1373( نجاتی

وشتار، ضمن داشتن رویکرد تبیینی و توضیح گفت این ن ژوهش فعلی با آثار پیشین بایددر ذکر تفاوت پ     
علل داخلی و خارجی مؤثر در اتخاذ سیاست نفتی ایران و طرح دکترین نیکسون، از مدل پیوسـتگی روزنـا   

 . گرفته استبهرهاي  مقایسه/زمان و متقابل هم

  )رد روزناب رهیافت میان( مبحث نظري-2
از  مسـتقل اي عنـوان رشـته   خـارجی بـه    سیاسـت  ۀرشـت  1960و 1950 هـاي با بروز انقالب رفتاري در دهه     

در این رشـته تجزیـه و تحلیـل    . آن حاکم شد گرایی بریگرایی و کمگرفت و علمی الملل شکل بینروابط 
هـا در  شود که هـم شـامل اهـدافی اسـت کـه دولـت      اي تعریف میعنوان فرایند چندالیه خارجی به  سیاست

مقـدم و  منصـوري ( گیرد را در برمی ها کنند و هم وسایل رسیدن به آندنبال میها روابط خود با دیگر دولت
دادن در سیاسـت داخلـی و خـارجی      در این زمینه فکـري شـرایط بـراي تعمـیم    ). 213،ص1389آبادي، ثانی

ـ . فراهم شد گیـري   توانـد بـر جهـت   الملـل مـی  گونـه کـه سـاختار نظـام بـین     همـان » جیمـز روزنـا  « ۀدر نظری
هاي دیگـري هماننـد نخبگـان    ی و رفتار سیاسی واحدهاي حکومتی تأثیرگذار باشد، شاخصخارج سیاست

 هـم کلی سـاختار داخلـی حکومـت     طور سیاسی، ساختار بوروکراتیک، نظام اجتماعی، احزاب سیاسی و به
 ).14،ص1390، چـی  متقی و پوسـتین ( خارجی کشورها را تحت تأثیر قرار دهد  یندهاي سیاستآتواند فرمی
کـالن،  (سـه رهیافـت کلـی     بررسـی  ،گذاري خارجی در سیاست روزنا اي آشنایی بیشتر با مدل پیوستگیِبر
  .الزم است ) برد رد و میانخُ
  رهیافت کالن -2-1

شـان در ایـن سـطح تحلیـل جـاي      متفکرینـی کـه نظریـه   . المللی اشاره دارداین رهیافت به کل نظام بین      
عنـوان   دانسـتن نقـش کشـورها بـه      ارزش تزاعی کلی تأکید دارنـد و بـا کـم   گیرد بر مفاهیم تجریدي و ان می

اصالتاً توجه خود را به مسایلی چـون   ،خارجی  گیري و اجراي سیاستالمللی در شکل زیرمجموعه نظام بین
هـاي بیلیـاردي   توپ مانندمعتقدند واحدهاي عضو  این متفکران. اندترکیب ساختاري قدرت معطوف کرده

هـا بـر روي میـز     شده و بـر چگـونگی چـرخش آن    ها یکسان فرض که ماهیت درونی آنشوند  محسوب می
انگاشتن  هاي تحلیلی خود ضمن نادیدهگران در فعالیت این پژوهش .المللی تأثیر تغییرسازي ندارد بیلیارد بین

هاي ملـی  د و دولتنا ها قائل گونگی براي آن الملل نوعی هم هاي داخلی بین بازیگران عضو نظام بین تفاوت
  ).129،ص1382زاده،سیف( آورندحساب می عنوان واحدهاي یکدست و یکپارچه به را به
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  ردرهیافت خُ -2-2
وجود  اي را بههاي متمایزکننده پردازان این رهیافت معتقدند که کشورهاي مختلف خود شاخصنظریه      

بنـابرین رهیافـت   . گـذارد ها تأثیر می خارجی آن  آورند که به طرق گوناگون بر چگونگی رفتار سیاستمی
آنـان معتقدنـد رفتـار    . خیـزد کـالن برمـی  رهیافت لوژي وتوپ بیلیارد یا متد ۀرد در بطن خود به نقد فرضیخُ

ـ   . اسـت خارجی کشورها عمدتاً تابعی از عوامل و عناصر داخلی   سیاست رد،  بـه دو  رهیافـت متـدلوژیک خُ
خارجی کشور را تـابع مقتضـیات     دسته اول، رفتار سیاست. شودگرا تقسیم میگرا و ذهنیدسته متمایز عینی

پــردازان  نظریـه  ویـژه  بــه دسـته دیگـر و   . دانــدداخلـی و محـیط اســتقرار هـر واحـد خــاص جغرافیـایی مـی      
گیـري و اخـذ و اجـراي تصـمیم     بر شکل را گیري توجه کرده و اثرات آنبه پویش تصمیم »گیري تصمیم«

  ).301زاده،همان،صسیف( کنند بررسی می
  برد یا میان تلفیقیرهیافت  -2-3

که بتوانـد دو سـطح تحلیـل کـالن و     آغاز شد اقداماتی جهت ارائه رهیافت سومی  1960 ۀاز اوایل ده      
سـطح   الملل در مورد پیونـد دو  روابط بین ةپردازان حوز نظریهبیش از دیگر روزنا . هم اتصال دهد رد را بهخُ

ـ   نظریه سیاست فکر پرداخت و با ارائه پیشتحلیل به ت رد و خارجی، زمینه را براي اتصال دو سطح تحلیل خُ
خارجی کشورها به پـنج متغیـر توجـه      روزنا براي بررسی سیاست). 142ص1384قاسمی،( کالن فراهم کرد

   :دارد
 او و تجربیـات پیشـین  هـا، اسـتعدادها   گیرنده یعنـی ارزش  تصمیمهاي شامل همۀ جنبه که »فرد« متغیر) الف
   .کند گیرندگان متمایز می خارجی و یا رفتارش را از دیگر تصمیم  هاي سیاستگزینه وشود  می
شود، بدون توجه به  کند ناشی میگیرنده ایفا مینقشی که تصمیم ازو رفتار خارجی  که از »نقش« متغیر) ب

   .خصوصیات شخصیتی ایفاکنندگان نقش
خـارجی را    هـاي سیاسـت  اشاره به ابعادي از سـاختار حکـومتی دارد کـه انتخـاب     »حکومتی«متغیرهاي ) ج

  . گذارد ها تأثیر می بر آن یکل طور کند و بهگیرنده محدود یا تقویت می توسط تصمیم
یک جامعه اشاره دارد که بـر رفتـار خـارجی تـأثیر      »حکومتی هاي غیر جنبه«متغیر چهارم به آن دسته از ) د

هـا   شـدن، گـروه   یک جامعه، میزان وحدت ملـی، میـزان صـنعتی    ةهاي ارزشی عمد گیري جهت. گذاردمی
هـاي خـارجی    سیاست ها و دولتی، متغیرهایی است که در تعیین محتواي آرمان هاي غیر ها وسازمان وانجمن

  . یک کشور مشارکت دارد
شـده در   هـاي اتخـاذ   شیک جامعه یـا هـر گونـه کـن     »ابعاد غیرانسانی محیط خارجی محیطی«متغیرهاي ) ه

 هـاي یـک کشـور تأثیرگـذار اسـت     مشـی  هـا و خـط   گیـري سیاسـت   گیـرد کـه بـر شـکل     برمی خارج را در
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)Rozenau, 1971, pp. 108-109چهار متغیـر نخسـت در سـطح    . )135،ص1389مقدم، عطایی و منصوري ؛
  .تحلیل خرد جاي دارد و متغیر آخر در سطح تحلیل کالن

هـاي تأثیرگـذار نظـام    اساسی در نظریه مدل پیوستگی روزنا وجود دارد؛ یـک، گـزاره  بنابراین دو مسأله      
 البته. )Hudson,2005,p. 6( المللیها بر سیستم بینهاي دولتها و دو، اثرگذاري ویژگیالملل بر دولت بین

کدام  نقش هردادن   خارجی، صرفاً بیان متغیرهاي دخیل نیست بلکه نشان  سیاست ۀنظری هدف روزنا از پیش
به اعتقاد او در کشورهاي مختلف میزان نفوذ هر یک از عوامل . خارجی است  از متغیرها در فرآیند سیاست

بـه نظـر   . خارجی متفـاوت اسـت    گیري و اجراي سیاست الملل در شکل چهارگانه داخلی و عامل محیط بین
قـدرت بـازیگر کـه کشـورها را بـه دو      ) 1مل فوق به پنج عامل بستگی دارد، وي میزان نفوذ هر یک از عوا

 یافتـه را از  وضـعیت اقتصـادي بـازیگر کـه کشـورهاي توسـعه      ) 2کنـد؛  دسته بزرگ و کوچک تقسـیم مـی  
ناپـذیري سـاختار    و یا رخنهپذیري  رخنه) 4ماهیت باز و بسته ساختار اجتماعی؛ ) 3کند؛ نیافته جدا می توسعه

بنـدي   مدل زیر، جمع). 136،ص1389مقدم،ی و منصوريعطای( موضوعی مختلف هاي حوزه )5 فرهنگی؛ و
  .است ،مدل روزنا

 

 
  مدل پیوستگی جیمز روزنا: 1شکل 

  
  

  1350 ۀ خارجی ایران در ده  سیاست -3
 کـارکردي تحـت   ۀعد نظري و چه از جنبخارجی چه در ب  خارجی ایران همانند هر نوع سیاست  سیاست     

، کـه   1350 ۀایـران در دهـ   خارجی سیاست. گیرد می اي شکلمللی و منطقهالتأثیر عوامل متعدد داخلی، بین 
اول معلـول   ۀدر درجـ شـد،   مـی محسـوب  هاي قبل با عنوان سیاست مستقل ملـی  استمرار همان سیاست سال

اساس دکترین  بردر این دهه، . دوم ناشی از امور داخلی ایران بود ۀدر درج الملل و هژمونی و منافع نظام بین
توجهی افزایش یافت و تبدیل به   قابل ۀگون خارجی ایران به  نقش ملی و همچنین تعهدات سیاست ،سوننیک
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سـاختاري   ۀکند الزم است تا زمیناي ایفاي نقش میعنوان قدرت منطقه کشوري که به. اي شدقدرت منطقه
  . براي تحقق اهداف خود و سایر بازیگران فراهم آورد الزم را

شد که نیروهـاي   دار را عهده اي از جغرافیاي سیاسی و اقتصادي جهان نقش پلیس منطقهوزهایران در ح     
اي که بیشترین نفت بایست خالء قدرت را در منطقهین ایران میابنابر. انگلیسی در حال خروج از آن بودند

ان آمریکـا و شـوروي   میـ زدایی  اتخاذ سیاست تنش. نماید رد، تاحدودي پرکمین میأداري را تنظام سرمایه
نیکسـون در   آغاز زمامداري و ،)283-284ص،ص1384،ازغندي( ها انجامید که به بهبود مناسبات سیاسی آن

  .رود شمار می عطفی در روابط آمریکا و ایران به ۀ، نقط)1969( 1348سال 
حکومـت  نقـش درجـه دومـی در سیاسـت خاورمیانـه داشـت، در دوران        1340 ۀایران که تا اواسط دهـ      

 ، 1350در سـال   نیکسون در مالقات بـا شـاه  . اي تبدیل شدنیکسون به یکی از بازیگران اصلی سیاست منطقه
اي کـه مایـل   گونه سالح و تجهیزات نظامی و غیرهسـته  تواند هراي به او داد و گفت ایران میسابقه قول بی

ا تا آن زمان تنهـا در اختیـار اسـرائیل    این اقدام چک سفیدي بود که آمریک. باشد از آمریکا خریداري کند
را در این مقطـع   فارس نگرانی عمیق آمریکا  خالء قدرت در خلیج). 29،ص1374،فرد غنیمی( داده بود قرار

موجـب   ،شـدن صـحنه بـراي فعالیـت بیشـتر واشـنگتن       زادآجاي  توانست به داشت، رخدادي که می در پی
ــبش  ــترش جن ــاي گس ــوروي   زاديآه ــدار ش ــش و طرف ــردد  بخ ــتراتژیک گ ــه اس ــن منطق ــی ( در ای و متق

  ). 112،ص1390چی، پوستین
اري گـذ  ضمن توجه به متغیرهاي داخلی مؤثر بر سیاسـت  1350 ۀخارجی ایران در ده  در تحلیل سیاست     

دهه، از شخصیت طلبی ایران در این اگرچه قدرت. المللی غفلت ورزید متحول بین شرایطخارجی، نباید از 
سیاسی و متکی بر درآمدهاي نفتی، دور از انتظار نبود، اما ناامنی محـیط   ۀشاه در همان نظام بستاقتدارجويِ 

المللی آمریکا، یافتن متحـدي وفـادار بـراي آمریکـا، متغیرهـاي       فارس، کاهش تعهدات بین  اي خلیج منطقه
  .ایران است 1350ۀ خارجی ده  قابل انکار در تحلیل سیاست خارجی غیر

   1350ۀ ل اتخاذ سیاست نفتی در دهبررسی عل-4
مدل پیوستگی روزنا، عوامل مـؤثر بـر اتخـاذ سیاسـت نفتـی       ۀگاندر این قسمت با تکیه بر متغیرهاي پنج     

  .شودبررسی می 1950 ۀایران در ده
  متغیر فرد  -4-1

بک رهبـري و  هـا، سـ  هـا، ارجحیـت  ها و تصورات، انگیزههاي فردي، برداشتمنابع فردي شامل ویژگی     
 و پروایـی  هـایی ماننـد احتیـاط در برابـر عجلـه و بـی      ویژگـی . شودگیرندگان میگیري تصمیمتصمیم ةشیو

  دوراندیشی در برابر تکبر و تفاخر، احساس برتري در برابر احساس حقارت، تأثیر انکارناپذیري بر سیاست
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شـخص مقتـدر   » آدورنـو « قتـدر شخصـیت م  ۀطبـق نظریـ  ). 72،ص1388فیروزآبـادي، دهقانی( خارجی دارد
آدورنـو و همکـارانش   . کند در برابر زورمنـدان فرمانبرداراسـت  گونه که زیردستان خود را استثمار میهمان

شـده در برابـر اقتـدار      ها بازتابی علیـه نـوعی کشـمکش سـرکوب    نشان دادند که چه تعداد از این شخصیت
 هـاي خـارجی، تغییـر    انعطاف نسبت به گـروه  قابل غیرفکنی غرایز  برون ۀهاي دفاعی نشان این واکنش. است

سـازي و همانندسـازي پیـاپی از قـدرت      آرمـان خره هـا و بـاال   آمیـز درون خـود ایـن گـروه     شکل خصـومت 
  ).21،ص1377ساعتچی،( والدین در گذشته بوده است ۀاقتدار شدید و مستبدان ۀگر است که نتیجسرکوب

خـود نشـان    یابند، در ظـاهر حالـت تسـلیم و اطاعـت از     رورش میکودکانی که در محیط دیکتاتوري پ      
اغلب در مقابل دیگران حالت خصومت و دشـمنی   و واقع دچار هیجان و اضطراب هستند دهند، ولی در می

یکی از ایـن تـأثیرات،   . داشتدر محیط دیکتاتوري، تأثیرات مختلفی بر محمدرضا  رشد .گیرند به خود می
بـه منظـور نفـی احسـاس کهتـري خـود در برابـر دیگـران بـه           او و ي در او بـود ایجاد عقده احسـاس کهتـر  

   ).266-269،صص1384فراهانی،( آید طلبی برمی جوي برتريو جست
گیـر و   زونیس معتقد است بیماري شخصـی، جـدایی اجبـاري از مـادر و خواهرهـا و یـک پـدر سـخت             

که شاه از نوعی عدم اعتماد به نفس و ترس از ق و چاپلوسی موجب شد طلب و محیطی آمیخته از تملّ سلطه
 محمدرضـا الگـوي تربیتـی رضـاخان باعـث شـد کـه       درواقع ). 93،ص1378زونیس،( ناتوانی، آکنده گردد

چنانچـه نسـبت بـه انگلـیس و      ؛باالدست تمکـین نمایـد  در برابر رحم باشد و  نسبت به زیردست، خشن و بی
شـاه را بـه    ت و تمایل به تمرکز شخصی قدرت، محمدرضـا این شخصی. آمریکا در تمام سلطنتش چنین بود

هـاي  تـدریج اطـراف او را از شخصـیت    داشـت و بـه  سلب اختیار و تخریب شخصیت مقامات سیاسی وامـی 
  ). 561،ص1384سینایی،( نگر تهی ساختمستقل وآینده

. دید اوي بلندپروازانه ها توان در سیاست شاه را می هاي ذاتی و اکتسابی محمدرضاهاي این ویژگی جلوه     
واشـنگتن نیـز بـا    . پرورانـد  شاه رؤیاي تبدیل ایران به یکی از پنج قدرت نظامی متعارف جهان را در سر مـی 

شـده و    فارس بـه رژیـم او تـا حـدي سـوداهاي فـردي، آرزوهـاي سـرکوب          ژاندارمی خلیج ۀسپردن وظیف
  ). 113ص،1390،چی متقی و پوستین( ناپذیرش را تأمین نمود امیدهاي پایان

وجود آورده بـود کـه احسـاس     افزایش بهاي نفت، غرور کاذب، خودمختاري و استقالل رأي در شاه به     
چه بیشتر دالرهاي نفتـی دیگـر نیـازي بـه تبعیـت از روش پیشـین حاکمیـت نخواهـد          کرد با انباشت هرمی

نجومی بـود و   رقمی، 1356تا  1352هاي ایران طی سال درآمدشود که سطحی دیده می اي با مقایسه. داشت
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چند سـال   نشدة هاي انجام میلیارد دالر نصیب شاه شد تا برنامه 108نکردنی  باور درآمددر خالل این مدت، 
  ). 159،ص1382شاهدي،( پیشین را انجام دهد

سـتار  خوا اودر ایـن دهـه،   . سازد می او را براي نوسازي ایران روشن  ةانگیز شخصیت محمدرضا بررسی     
تغییر چهره ایران بود، اما نه بر اساس تصـویر ذهنـی خـود، بلکـه بـر اسـاس تصـویري از قـدرت و اهمیـت          

هـا از   ایـن . طلبی با تحقیر و تکبر همراه بوداین عظمت. خود او را منعکس نماید طلبیالمللی که عظمت بین
ترین ها او را با نکوهیده آن و اندمجمله خصوصیات شاه بود که از چشم نزدیکانش و مردم ایران پنهان نمی

ــی  ــیات شخص ــیخصوص ــناختنداش م ــیس،( ش ــال  ).37،ص1370زون ــی  1352در س ــرارداد نفت ــاد ق ، انعق
مطـابقِ  . که به گمان شاه، استقالل نفتی ایران را تأمین کرد، بر نخوت او بـیش از پـیش افـزود    »موریس سن«

هاي شاه به شکوه  یکی نیازها و عقدهقرار گرفت؛  عخدمت دو علقه و نف خارجی شاه در  سیاست ،کاتم نظرِ
  ).131،ص1363کاتم،(گرانه و امپریالیستی آمریکا هاي سلطهو عظمت و دیگري طرح

  متغیر نقش -4-2
گیرنـده ایفـا   که تصمیمشود ناشی میدوم از متغیرها مربوط به رفتار خارجی است و از نقشی  ۀمجموع      

ئوري وبر و پارسونز، سیستم سیاسی را یک سیستم کنش فرض کرده است که در آلموند متأثر از ت .کندمی
ینـد و سـاختار معـین چـه     آفرد در هر فر نماید هردهنده سیستم، مشخص میعنوان جزء تشکیل آن، نقش به

خـارجی بـا هـر ویژگـی اخالقـی و        گیرنـدگان سیاسـت  همین اسـاس، تصـمیم   بر. عملی را باید انجام دهد
تـأثیر قـاطع خصوصـیات آن قـرار       تحـت  ،نماینـد و مقـامی را اشـغال مـی    موقعیـت ، زمانی که شناختی روان

اسـت و جامعـه از   هشان قید شد که در شرح وظایف گیردکنند و تصمیم میگونه عمل می گیرند و همان می
  ). 176-177،صص1375خوشوقت،( آن انتظار دارد

عنوان شخص اول مملکت در رأس آن قرار داشت، جهتی  هنظام اقتدارگراي ایران عصر پهلوي که شاه ب     
چند قانون اساسی و متمم آن به تفکیک قـوا   هر). 113،ص1379ازغندي،( جز تشدید تمرکزگرایی نداشت

امـا   ،سـاخت  مـی  مشـخص کرد و وظایف شـخص شـاه را دقیقـاً    و کارکردهاي نهادهاي حکومتی اشاره می
انجـام گرفـت و    1346و1328،1336هاي  مجالس مؤسسان در سال تغییراتی که در متمم قانون اساسی توسط

 ت بخشــید، موقعیــت نهــاد ســلطنت را از نظــر سیاســی قــوه شــداختیــاراتی کــه بــه شــخص محمدرضــا داد
معناي رژیم بود و پادشاه و کشور معنـاي مترادفـی    شخص شاه به روایت پارسونز به). 24،ص1384ازغندي،(

دربـار،  . بود خودشها با یکدیگر فقط شخص  ارتباط آن ۀار داشت که نقطشاه در مرکز دوایري قر. داشتند
کردنـد و جداگانـه    هاي محلی، ساواك و پلیس همه مستقل عمل می هاي سلطنتی، دولت، حکومتخانواده

  ).117،ص1379ازغندي،(گرفتند  میو مستقیم با شاه تماس داشتند و از شاه فرمان 
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شـده  هاي پادشاه توجه  دور از فعالیت استقالل و قدرتمندي نخست وزیر به بهدر قانون اساسی مشروطیت      
) وزیـر منتخـب بـا رأي نماینـدگان مجلـس       وآخرین نخسـت  نخستین( بود، ولی در عمل به استثناي مصدق

) 1356تـا 1343( وزیـري هویـدا نیـز     در دوران نخسـت . قانونی به قدرت رسـید  ةوزیري به شیو  کمتر نخست
. لکت شخص شاه بود و سران کشورهاي خارجی از طریق سفیران خود با شاه ارتبـاط داشـتند  فرمانرواي مم

وزیـر قـانونی رژیـم مشـروطه بـود ولـی در جریـان بسـیاري از مسـائل مملکتـی قـرار             هویدا ظـاهراً نخسـت  
 خارجی، امور ارتش و امنیتـی مداخلـه نداشـت در     هاي مهم داخلی، سیاستگیريگرفت و در تصمیم نمی

ول مملکت به زندان انـداخت  ؤوزیر مس  عنوان نخست که محمدرضا در روزهاي آخر سلطنت، او را به لیحا
وزیـري هویـدا دوران افـزایش     چند دوران نخسـت  هر). 316-317،صص1377نجاتی،( گریخت و از کشور

اشـتند گیـري سیاسـی ند  اما از لحاظ کیفی این نخبگان نقشی در پویش تصمیم ،ی نخبگان دیوانی استکم 
  ).122،ص1379ازغندي،(

مـرداد، مجلـس بـه یکـی از مجـاري اعمـال        28مورد نخبگان مجلس نیز باید گفت بعد از کودتـاي   در     
 در مورد نخبگان مجلس صورت گرفت 1340 رغم تغییراتی که بعد از اصالحات قدرت شاه تبدیل شد و به

 تدریج فعالیت مجلـس محـدود   ، به)غیره بقاتی وشدن، افزایش تحصیالت، تغییر پایگاه ط ترجمله جوان از(
ضـرورت   جاي دفاع از حقوق موکالن خـود بـر   شد و نمایندگان کارآیی قانونی خود را از دست دادند و به

  ). 143-131ازغندي،همان،صص(تأکید کردند حفظ سلطنت 
سـخن بگویـد، پروایـی    کشـور   امور ةگاهی، از سرشت استبدادي خود در ادار که هر از چند شاه از این     

اگـر قـرار باشـد در ایـران حکومـت      «: وگـو بـا علـم صـراحتاً اعـالم کـرده بـود        تفـ بار، در گیک. نداشت
هفـت میلیـون رأي مختلـف و    و وهفت میلیون جمعیت ایـران، بیسـت   دموکراسی واقعی برقرار گردد، بیست

 ت ژاندارمی منطقه بـه ایـران  ولیؤبنابراین واگذاري مس). 115،ص1382شاهدي،( »دهندمخالف یکدیگر می
 بـرد  شیپـ  يشـاه را بـرا  داشـت،   رت قـرار در نظام سلطنتی که شاه در مرکز قد) اساس دکترین نیکسون بر(

  .ساخت یخود، آزاد و رها م ۀزمامداران اتیمنو
  حکومت متغیر – 4-3

حکومـت  . اسـت خـارجی    کننده در سیاستیافتن حکومت یکی دیگر از منابع تعیین چگونگی سازمان      
تواننـد بـراي بیـان منـافع خـود، اجـراي        شود که از طریق آن افراد و مقامات دولتی می یندي تعریف میآفر

یکـدیگر در   خـدمات عمـومی بـا    حقوق و وظایف خود، کاهش اختالفات و همکاري براي تولیـد کـاال و  
 دلیـل  که خیزد برمی باور ینا از حکومتی، نظام ةایدهمچنین   .)Brinkerhoff,2005,p.200( تعامل باشند
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 هاارزش تخصیص یندآفر همانند که است جامعه براي هاییتصمیم اجراي و تدوین حکومت، وجودي

  ). 84،ص1388خلیلی،( است
منتسـکیو در  . خـارجی کشورهاسـت    شـکل حکومـت بـر سیاسـت     حائز اهمیت در این میـان تـأثیر   ۀنکت     

 جمهــوري، ســلطنتی و اســـتبدادي  : کنـــده تقســیم مــی  هـــا را بــه ســه دســـت  حکومــت  »القــوانین  روح«
قبل از انطباق حکومت پهلوي دوم بـا یکـی از ایـن سـه نـوع حکومـت الزم اسـت         ).179،ص1372مدنی،(

  . گیران دستگاه حکومتی طبق قانون اساسی مشروطه ذکر شود نکاتی در مورد تصمیم
خـارجی و چـه در سیاسـت      در سیاسـت  که طبق قانون اساسی مشروطیت تصمیمات مهم چه با وجود آن     

شخص شاه در رأس آن، موقعیت مجلس را تضعیف کرده و نقش  مجریه و ةداخلی برعهده مجلس بود، قو
محمدرضا اگرچه نظام دوحزبـی  ).  132،ص1379ازغندي،( کاهش دادنددر مقابل قواي دیگر  را آنقانونی 

عنوان حزب  به مدیریت اقبال به( »مردم«و ) ب منتقدعنوان حز به مدیریت علم به( »ملیون«متشکل از احزاب 
گردید و حـزب واحـد و    منحلهم نظام دوحزبی تشریفاتی همین  1353 اما در ،را ایجاد کرد) موافق دولت

هـا بـه شـخص شـاه بـا هـدف کنتـرل         گروه ۀریت عنصر شاهنشاهی و وفاداري همبا محو »رستاخیز«فراگیر 
حکومت سلطنتی محمدرضا که بعد از تحکیم قـدرت  ). 338،ص1386افضلی،( سیاسی شکل گرفت ۀعرص

. رانـد  شمسی، تنهـا بـا زور اسـلحه فرمـان مـی      1350ۀ شکل استبدادي به خود گرفت، در ده 1332 از مرداد
ــی   ــاب م ــی شخصــی ایج ــدرت سیاس ــاختار ق ــین س ــاه و   همچن ــا ش ــدرت خــود را ب ــازیگران ق ــه ب کــرد ک

 کنند تا از این رهگذر به ثروت و قـدرت بیشـتري برسـند    تمجید اواز هاي او هماهنگ سازند و  بلندپروازي
استبدادي حکومت، با انفجار بهـاي نفـت در    ةرو، گرایش شدید شاه به شیو از این .)45،ص1386سردارنیا،(

آور درآمدهاي کشـور در قبـال صـدور و فـروش آن، ارتبـاط      و افزایش سرسام 1350ۀ هاي نخست دهسال
اسـتبداد شـرقی    ةتـالش شـاه بـراي اعـاد     بـدون نفـت  ، واقـع  در .)159،ص1382دي،شاه( تنگاتنگی داشت

 .آمیز صورت پذیردطور موفقیت توانست به نمی
  جامعوي متغیر  -4-4

منظور از متغیر جامعوي، عوامل و عناصر فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادي مـؤثر بـر        
  و تأثیرش بر سیاست) 1350( د و نتایج نوسازي و توسعه در این دههجا بیشتر رون این. خارجی است  سیاست

  . شودخارجی بررسی می
صـدور   انحصـاري اقتصـاد ایـران بـر     منبع مهم درآمد ارزي ایران نفت و گاز است، اتکاي تقریبـاً  چون      

بـیش از   1999تـا   1972 هـاي سال ۀدر فاصل. محصولی درآورد شوري با اقتصاد تکصورت ک به را انرژي آن
تـوان اصـطالح   مـی  و) 13،ص1387میرترابی،( آمد دست می از نفت به ایران درصد از درآمدهاي دولت 42
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نقش ) ثروت( در اقتصاد رانتی تنها شماري اندك از افراد در تولید رانت. کار برد بهبراي آن دولت رانتیر را 
اقتصـاد عمـل خواهـد کـرد؛ بنـابراین ایـن        اصلی رانت خارجی در ةکنندعنوان دریافت دارند و حکومت به

محمدرضـا  ). 11میرترابی،همـان،ص ( یابند که قدرت سیاسی را نیز در انحصار خود بگیرند میامکان را هم 
 ۀدر نتیجـ . بـود شـدن، نیازمنـد درآمـد بیشـتري      اقتصادي و صـنعتی  ۀمنظور دستیابی به توسع به 1350ۀ در ده

 ۀاقتصـادي بـدون توسـع    ۀتوسـع ( توسعه نـاموزون سبب  ،حل وان تنها راهعن افزایش بها و میزان تولید نفت به
  سـازي  توان با پول خرید، مقاومت مـردم در برابـر غربـی   چیز را می کرد همهشاه که گمان می. شد) سیاسی

صـورت ژاپـن خاورمیانـه و ژانـدارم منطقـه       اجباري جامعه را ناچیز شمرد و به این فکر افتاد که کشور را بـه 
-سیاسی نوسازي نماید و این ناتوانی حلقـه  ةحوز رو شاه نتوانست دراز این). 327،ص1363فونتن،( ورددرآ

هـاي ارتبـاطی میـان نظـام سیاسـی و       میان حکومت و ساختار اجتماعی را فرسوده کرد، راه ةهاي پیونددهند
ــر  مـــردم را بســـت و شـــکاف میـــان گـــروه ــاعی مـــدرن را بیشـــتر کـ  دهـــاي حـــاکم و نیروهـــاي اجتمـ

  ).524،ص1380آبراهامیان،(
حتـی پـیش از افـزایش    : ایـن زمـان معتقـد بـود     وضعیت اجتماعی و اقتصادي ایـران در  ةنیکسون دربار      

. یافـت درصـد گسـترش مـی    9سـالی   ةکننـد با میزان خیره اقتصاد ایران، 1973تصاعدي بهاي نفت در سال 
قـدر کـه بیشـتر آمریکاییـان آرزو      محـو شـد؛ امـا شـاه آن     کار تقریبـاً  به  بودن ظرفیت اشتغال  بیکاري و پایین

 در واقع ایران از سنت دمکراسی برخـوردار نبـود  . داشتند، در تأمین حقوق سیاسی مردم پیشرفتی نشان نداد
  ).458-459،صص1364نیکسون،(

دو . بـود  اقتصادي ۀتوسع  ةشدن از طریق جایگزینی واردات نیز، جزو پیامدهاي پروژ تالش براي صنعتی     
: شـدن عبارتسـت از   ِتوسعه بـراي صـنعتی    حال هاي پیگیري شده در کشورهاي درمجموعه عمده از سیاست

بسیاري از اقتصـاددانان معتقـد    1950ۀ در ده. صادرات ۀهاي توسع هاي جایگزینی واردات؛  سیاست سیاست
صـادرات   ۀدي از طریـق توسـع  ِتوسعه توان محدودي براي دستیابی به رشد اقتصـا   حال بودند کشورهاي در

تنها موجبـات رشـد     الملل نه بینکردند که تجارت یافته تصور می توسعه دارند و بسیاري از کشورهاي کمتر
نگـر از طریـق   شـدن درون در ایـن دهـه بحـث بـراي صـنعتی     . کند بلکه به زیانشان استها را فراهم نمی آن

  ). 208،ص1379تقوي،( ادامه داشت 1980ۀ سیاست جایگزینی واردات قدرت یافت و تا ده
هدف از اعمال سیاست جایگزینی واردات در ایران در این دهـه رسـیدن بـه خودکفـایی صـنعتی، قطـع            

هـاي عظـیم در   گـذاري بـا وجـود سـرمایه    ،اما. بودوابستگی به خارج و صدور تولیدات مازاد بر نیاز داخلی 
پرهزینـه کـه تـوان رقابـت بـا تولیـدات مشـابه خـارج را         آسا ولی ناکارآمـد و   صنعت و احداث صنایع غول
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موفق به ایجاد تکنولوژي مستقل بومی نشد بلکـه در ترکیـب واردات و صـادرات هـم      تنها ایران نه ،نداشت
هـایی از مـردم    نسبت به گذشته تغییري حاصل نشد و با توجه به درآمد نفت و افزایش قدرت خریـد گـروه  

  ).137،ص1374مدنی،( ی افزایش یافتواردات کاالهاي تجملی و مصرف
  المللمتغیر نظام بین -4-5

اري خـارجی را  ذگـ  یند سیاستآتوصیفی اشاره به نظامی دارد که فر ةعنوان یک انگار الملل بهبین نظام     
هـاي  گیـري  الملـل تأکیـدي خـاص بـر اهـداف و سـمت      در تحلیل سنتی نظام بـین . دهدتأثیر قرار می  تحت

ینـدها و نتـایج دارنـد،    آهـا تـأثیر زیـادي بـر فر     شود کـه آن پذیرد و گفته میگ صورت میهاي بزر قدرت
  ). 418-419،صص1381ایوانز و نونام،( دهدنظام را تغییر می ها از نظام، ساختار که حذف آن طوري به

ـ  : اسـت  کـرده المللی را از یکدیگر تفکیک نوع نظام بین 6کاپالن       قطبـی   دوقـدرت، نظـام    ۀنظـام موازن
ــو مراتبــی، و  ناپــذیر، نظــام جهــانی، نظــام سلســله قطبــی انعطــاف دو  پــذیر، نظــام انعطــاف  نظــام بــا حــق وت

)1962,p.21،kaplan(.  ۀها تنها بـراي نظـام موازنـ   که از میان این مدل گوید میمدل  6او بعد از بررسی این 
نظـام دوقطبـی،    .)p.37،kaplan,1962( تتوان شواهد تـاریخی یافـ  پذیر می قطبی انعطاف قدرت و نظام دو

کند کـه بـارزترین خصوصـیت آن رقابـت بـین دو ابرقـدرت       نظام پس از جنگ دوم جهانی را توصیف می
کردنـد و  صورت یک قطب عمل می نحوي که هر یک از آنها به است؛ به) آمریکا( و غرب) شوروي( شرق

قـدرت برتـر جهـان رخ     هاي این دودر سرزمین آنچه. ها کشورهاي متحد یا اقمار قرار داشتند گرداگرد آن
 بدین خاطر آمریکا و شوروي در دوران حاکمیت نظام دو. گذاشت المللی شدیداً اثر میداد، بر نظام بین می

آنچـه  بـا توجـه بـه     ).17،ص1384ازغنـدي، ( لی بودنـد لالمنظام بین ةدهند کننده و شکل اعمالقطبی همواره 
خارجی ایـران تأثیرگـذار     بر سیاست 1970و 1960 هاي قطبی دهه المللی دو بیننظام  دو مسأله در  گفته شد

  .بود
  زدایی میان دو ابرقدرت تنش -4-5-1

آمریکا و شوروي تصمیم گرفتند اهـداف مـورد    ،ها پس از بحران موشکی کوبا و ماجراي خلیج خوك     
زدایی چندان راضـی  از مسأله تنش مدرضامح. پیش ببرند) دتانت(زدایی  تنشسیاست نظر خود را با اتکا به 

سـر حاکمیـت    تمام شود و شرق و غرب با تبانی بر اوچراکه این مسأله ممکن بود به ضرر  ؛رسید نظر نمی به
دار  فعالیـت نیروهـاي مخـالف رژیـم و طـرف      ۀکـه ایـران بـه صـحن     ملی در ایران به توافق دست یابند یا این

دیگر نشان دهد  باردر این شرایط الزم بود محمدرضا  ).48-50صهمان،ص ازغندي،( شوروي تبدیل گردد
تقویت تـوان  با که  کرد؛ ضمن آناهدنحو احسن اجرا خو نقش ژاندارم منطقه را به ،آمریکا که متحد وفادار
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زدایـی میـان آمریکـا و    مقابله با آثار سوء تنشبراي توانست تا حدي  می خود از طریق خریدهاي تسلیحاتی
  .شدبینی محسوب میبنابراین افزایش ناگهانی قیمت نفت اقدامی قابل پیش. کسب کند گیآمادشوروي 

زیـرا   ؛گشـت دو دولت آمریکا و انگلسـتان برمـی   عامل خارجی دیگر در افزایش قیمت نفت به واکنش     
آنان  دفجاي مخالفت، با ایران و عربستان سعودي همکاري کرده و ه هاي قوي داشتند که بهاین دو انگیزه

کـردن نفـت بـراي مصـرف داخلـی،       نیاز بـه وارد  .)660،ص1380یرگین،( کنند را براي درآمد بیشتر تأیید
فارس مورد   واقع امنیت خلیج کرد، در نتیجه امنیت جریان نفت و درآمریکا را نیازمند به نفت خاورمیانه می

متقابـل   ریبود از تأث يندیسلحه، برآا دیخر زانیم شیافزا). 356،ص1381ذوقی،( گرفت توجه آمریکا قرار
عنـوان رهبـر    انتخـاب شـاه بـه    .فـارس  جیخل تیمحاسبه امن ،يگرینفت، و د متیباالرفتنِ ق ،یکی: دو عامل

-دادن بـه او صـورت مـی    هاي او در این خصوص براي اعتبار بهاي نفت و پخش نطق براي افزایش پیشروِ 

در بـاالترین سـطوح، مشـغول      دادن به شخصی کـه مقامـات غربـی در همـان زمـان بـا توافـق        اعتبار. گرفت
 جانبـه ایـران بـراي غـرب بودنـد       سـازي همـه   در راه پایگـاه  اووسـیله   هـا بـه  تـرین طـرح   کـردن بـزرگ   پیاده

  ).165،ص1363طوسی، رئیس(
  تحوالت ساختاري در صنعت نفت جهان -4-5-2

بـا هـدف    1970ۀ خیز که پیش از آغاز ده ناسیونالیستی در کشورهاي نفتهاي ضداستعماري و جنبش      
هـاي بـزرگ نفتـی از    کردن دست شـرکت نفت بر منابع نفتی خود و کوتاه  اعمال کنترل کشورهاي صاحب

شد و همـین امـر بـه توفیـق      هاي نفتی منجر هاي بزرگ با غولاین منابع شکل گرفت، به تغییر روابط قدرت
گیري ناسیونالیسـم   علت شکل. میالدي کمک کرد 70 ۀ نفت در ده  فتی در کشورهاي صاحبناسیونالیسم ن

هاي چندملیتی نفتی اعتمادي و بدبینی به فعالیت شرکت بینفت و  ۀامنیت عرض ةنفتی، افزایش نگرانی دربار
  ). 152،ص1386میرترابی،( بود
عنوان یک سالح سیاسی براي کشورهاي عرب  بهمناسبی براي استفاده از نفت  ۀ، زمین1973 جنگ اکتبر     

سابقه ضمن تحریم صـدور نفـت    این کشورها در یک اقدام بی ،که طوري به ؛تولیدکننده اوپک فراهم آورد
درصد افزایش داده و نخستین اقدام در جهت تعیـین قیمـت نفـت را     به آمریکا قیمت نفت را تا میزان چهار

ــه ــلط    ب ــه س ــاهراً ب ــد و ظ ــل آوردن ــل م ۀعم ــق کارت ــت  طل ــر قیم ــی در ام ــاي نفت ــد   ه ــان دادن ــذاري پای  گ
  ). 353-356،صص1381ذوقی،(

در دسـت    را کنترل منابع نفتی و قیمـت آن  هاي عضو اوپک از جمله ایران، ولتدر نتیجه این تحوالت د     
 د بـیش بو طور قابل توجهی پرنخوت شده به 1970 ۀده آغازایران که در ). 153،ص1386میرترابی،( گرفتند

تزایـد ناشـی از     بـه  و ثـروت رو ) 157،ص1386پـوالك، ( دیـد  عنوان پیشـواي منطقـه مـی    پیش خود را به از 



 1393بهار و تابستان ، 2، شماره دوم، سال المللایرانی سیاست بیننامه پژوهش                                      58

تـري در  بـه او اجـازه داد بـه فکـر ایفـاي نقـش بـزرگ        ،خریـد  افزایش بهاي نفت و تسلیحاتی که با آن می
  . خاورمیانه بیفتد

  علل طرح دکترین نیکسون بر اساس مدل پیوستگی -5
فـارس    سـوم و از جملـه خلـیج     آمریکا در جهان ي ترین نیکسون راهی براي تحدید و تسهیل مداخلهدک     
زدایی ابرقدرت شوروي، درگیري با چین و جنگ ویتنـام، نیکسـون و کیسـینجر    همراه با سیاست تنش. بود

یتانیا، ایران قـادر  اي را به این پرسش ساده تقلیل دادند که آیا پس از خروج برهاي منطقهسیاست پیچیدگی
  . )Alvandi,2012,p. 347( یا خیر استبه برقراري صلح در منطقه 

در قلب دکترین نیکسون این گفته جاي دارد کـه ممالـک مواجـه بـا خطـر تهـاجم       «: نویسد نیکسون می     
شده این  ادی معنی گفته. ولیت اولیه براي دفاع از خودشان را باید خودشان برعهده گیرندؤها، مس  کمونیست

ش این است که ممالک تهدیدشده باید خواهـان  ا که نیروهاي آمریکا هیچ نقش نظامی ندارند، معنی  نیست
کـه از   ، آمریکـا بـدون ایـن   بنـابراین ). 188،ص1364نیکسـون، ( »تحمل بار اولیه تأسیس نیروي انسانی باشند

ید شوروي سرباز زند، قسـمت عمـده   تعهدات خود براي پشتیبانی از کشورهاي دوست و متحد در برابر تهد
دوش این کشورها گذاشت و نقش آمریکـا محـدود بـه     اي بههاي منطقهولیت دفاع از خود را در بحرانؤمس

، تـا هـم منـافع حاصـل از جریـان نفـت بـراي        )199،ص1381امینی،( هاي تسلیحاتی و اقتصادي ماندکمک
 Naji( گیردطلبی شوروي انجام ید دائمی توسعهتهد آمریکا محفوظ بماند و هم نوعی توازن جهانی در برابر

and javan,2011,p.213.( تـرین دژ   مهـم   امـا ایـران بـه    ،در این دکترین، اگرچه به عربستان اشاره شده بود
 احـی ر طرمهمتـرین عوامـل مـؤثر د   در ادامه بـه   ).Zanchetta,2009,p. 5( اي آمریکا تبدیل شده بود منطقه

 .شود میاشاره دکترین نیکسون 
  متغیر فرد -5-1

بینـی و   گیري، جهـان تصمیم ي رات، سبک رهبري و شیوهها و تصوهاي شخصیتی فرد، برداشت ویژگی     
رؤسـاي   بـاربر طبق نظـر   .گیرنده کمک کنددرك رفتار تصمیمبه تواند گیرندگان مینظام باورهاي تصمیم

کـار   بـه جمهـور    که رئیس اي انرژي ؛شناخت »يجمهور  منش ریاست«دو بعد توان بر اساس جمهور را می
  ).منفی یا مثبت( جمهوري  و خرسندي شخصی از وظایف ریاست) فعال فعال یا غیر( دهد اختصاص می

جمهـوري کـه فعـال باشـد بـا       رئیس. دهد اش نشان میجمهور را از شرح وظیفه  بعد نخست، برداشت رئیس
دهـد در مسـیري   جمهور غیرفعال ترجیح می که رئیس درحالیخیزد، شوق و انرژي به چالش و رهبري برمی

ایـن حالـت   . کنـد از شغلش منعکس می را جمهور  بعد دوم سطح رضایت رئیس. ثابت و آرام حرکت کند
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ولیت ؤدست آورده رضـایت نداشـته و بـا ناخرسـندي بـه بـار مسـ        زیرا برخی از این شغلی که به ؛متغیر است
  : گیرد مقوله قرار می 4جمهور در یکی از   اساس این دو بعد، منش هر رئیس بر .اند آور آن نگریستهترس

  خواهد به نتایج بیشتري برسد؛ که می ،فعال مثبت
  درت است؛ حفظ قکسب و  هدفشکه  ،فعال منفی

  دوستش بدارند؛ خواهد می غیرفعال مثبت، که
  . ش تأکید دارد، که بر فضیلت اجتماعیغیرفعال منفی و

 هـا و  خارجی کشور و مواجهه با چالش  چهار مورد، منش فعال مثبت، بهتر مستعد هدایت سیاست از بین این
  ).732،ص1382کگلی و ویتکف،( مانند منش کندي در مدیریت بحران کوبا ها است؛ بحران

امـا زنـدگی    ،زاده نشـد  گـر  حکومـت  فیـ متعلق بـه ط  يها در خانوادهنیکسون همانند ترومن و جانسون      
او وکیل یک شهر کوچک بود کـه هرگـز    1946در . طور گریزناپذیري با آن پیوند خورده بود او به سیاسی

سال بعد او معاون  6 ،با وجود این. نه دفتر انتخاباتی ایجاد کرده بود و نه حتی عوامل خاصی در شهر داشت
  ). 197،ص1371پرالف،(شد شده یعنی آیزنهاور  انتخاب جمهور تازه  رئیس

خطر در ریاست جمهوري او همانند باوري اسـت کـه   : منفی بودجمهوري با منش فعال   کسون، رئیسنی     
کگلـی و  ( ناپذیر نسبت به خط مـردود سیاسـی   ویلسون، هوور وجانسون به آن تسلیم شدند؛ بستگی انعطاف

اي از اي قدرتمنـد و تـیم خبـره   جمهوري خود از کابینه نیکسون در دوران ریاست). 732،ص1382ویتکف،
وزیـر  ( ، کـانلی )وزیـر دفـاع  ( ، لـرد )وزیـر امـور خارجـه   ( هایی چون راجـرز مند بود که چهرهمشاوران بهره

هـاي  امـا او خیلـی زود در تصـویب برنامـه    . گرفـت  برمی را در) مشاور امنیت ملی( و کیسینجر) داري خزانه
تر و تنهاتر روز منزوي به و روز داخلی خود با مخالفت کنگره، که داراي اکثریت دموکرات بود، مواجه شد

  ). 27،ص1369شر، داربی( گشت
جمهـوري را   مـن مقـام ریاسـت   «: هایش نمایـان اسـت   گفتهجمهوري نیکسون در عال منفی ریاستمنش ف     

ام و اغلب اوقات از اجراي این وظیفه خاطر آن جنگیده ام و بهام و براي احراز آن مبارزه کردهخود خواسته
ــز عجیـــب و غریبـــی در آن نیافتـــهولـــی مثـــل اغلـــب رهبـــران جـــد. ام بـــرده لـــذت   »امي هرگـــز چیـ

 جمهور بودم، خیلی کمتـر مسـائل مهـم را در دفتـر بیضـی      تا وقتی من رئیس« ؛ یا،)442،ص1363نیکسون،(
کـردم در   تصمیم مهمی بگیـرم همیشـه سـعی مـی    خواستم  میکردم و وقتی  فصل می و شکل کاخ سفید حلُّ 

دانستم کـه مـن در   کنم و می کوچک کمپ دیوید یا سالن کلمانت انزوا اختیار ن یا در کتابخانهسالن لینکل
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 »تـوانم فکـر کـنم و تصـمیم بگیـرم     بـودن و دور از جنجـال واشـنگتن بهتـر مـی      جاهاي مساعد بـراي تنهـا  
  ). 85نیکسون،همان،ص(

بایـد   آمریکـا دیـدگاه را داشـت کـه    با سیاست آسیایی این  ارتباطجمهوري در   نیکسون قبل از ریاست     
او جنـگ جـاري   . را حفظ نماید آن و باشدموقعیت نظامی نفوذناپذیري در سوي دیگر اقیانوس آرام  داراي

را ضـروري  در منطقـه  آمریکـا  کـرد و حضـور قـوي    ها قلمـداد مـی  در ویتنام را جنگ براي تمامی آسیایی
ــی،( دانســت مــی ــس از انت). 176-172،صــص1379تراب ــا پ ــاالت ام ــات، اعــالم کــرد کــه ای متحــده در   خاب

دلیل همین منش فعال منفی، حفظ وضـع   رسد به می نظر به. کرد هایی همچون ویتنام دخالت نخواهد موقعیت
هاي لـرزان و متزلـزل در    جاي حکومت استوارتر به هاي پایدارتر ونظام ها و نمودن رژیم  موجود و جایگزین

ــین صــحنه ــرل و  ب ــرین نیکســون نخســتینرهبــري آمریکــا، المللــی تحــت کنت ــود/هــدف دکت  کیســینجر ب
-هاي منطقهاین تصمیم سبب شد دولت نیکسون کمک نظامی بیشتري براي قدرت). 186،ص1379ترابی،(

حمایـت آمریکـا   . کردند، فراهم آوردثبات در مناطق خاص جهان عمل می  کنندگان تضمینمثابه  اي که به
  ).91،ص1389مکی، هانی( ه بوداز شاه ایران شکلی از این اید

  متغیر نقش -5-2
در . شـود  بررسـی مـی  خـارجی    ، تأثیر سمت افراد در ساختار حکومـت بـر سیاسـت   عامل نقشمبناي  بر     

هـا و  نقـش  فتنرگبا در اختیار گذاران  سیاست، ها سایر حکومتآمریکا نیز مانند حکومت خارجی   سیاست
 یویـژه در شـرایط   گذارد، بـه خارجی تأثیر می  بر تصمیمات سیاست ،قدرت ساختار درهاي رسمی موقعیت

  . هاي جدید محسوس استکه نیاز به نوآوري و تطبیق با واقعیت
 :عهـده گرفتنـد   خـارجی را شخصـاً بـه     جمهـور در آمریکـا هـدایت سیاسـت      پنج رئـیس  ،بیستمدر قرن      

جمهور آمریکـا    رئیس اهمیت یافتن). 29،ص1379شولزینگر،( روزولت، ویلسون، هوور، کندي و نیکسون
قـانون  . اعطا شده است اوگرفته از اختیاري است که در قانون اساسی به   خارجی، تا حدودي نشأت در امور

جمهور در مسائل خارجی به تصویب   ساختن اختیارات رئیس  با هدف روشنو  1947 که درهم امنیت ملی 
فعالیـت چنـدانی    1960ۀ مشـاور امنیـت ملـی تـا دهـ     . بینی کـرد پیشرا  »شوراي امنیت ملی«رسید، تأسیس 

ــت ــا از دور ،نداش ــت ةام ــه   ریاس ــدي ب ــوري کن ــه   جمه ــد ب ــک   بع ــورت ی ــاهص ــد  جایگ ــد درآم  قدرتمن
گـذاري در   دادن شوراي امنیـت ملـی در کـانون سیسـتم سیاسـت      نیکسون با قرار). 32،ص1379شولزینگر،(

کـه  ) مشـاور امنیـت ملـی   ( برآمـد و کیسـینجر   ها آن يظام عملکردو انت ستمیس ياجزا نیربط ب جهت اعادة
 ، نقش مهـم و محـوري در امنیـت ملـی    را بر عهده داشت هاي بین سازمانی سیستمتمام کمیتهریاست تقریباً 
گذاشت دقیق شوراي امنیت ملی رو به تحلیل می یسیستمکارکرد نفوذ شخصی کیسینجر،  با افزایش. یافت
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حسـاب   کسـینجر بیشـتر بـه    تر از این نشان دهد که اکنون نیکسـون و  روشنرا  آنانست تو و هیچ چیزي نمی
  ). 504،ص1382کگلی و ویتکف،( آمدند تا سیستم شوراي امنیت ملی می
مواجـه  هـایی   محـدودیت هاي سیاسی بـا  ها و الزام دلیل دیدگاه جمهور آمریکا به  ناگفته نماند که رؤساي     

بـه  . شـان خواهـد بـود   ءها بـر آرا ها و تحمیل برخی محدودیت ید حق انتخاب آنهستند که بازتاب آن تحد
ي جمهـوري بـه علـت تقاضـاها     شدن مقـام ریاسـت   عبارت دیگر، پیامد طبیعی این وضعیت را باید محدود

  ). 39،ص1388حسینی،کیوان( منافع ملی دانست مرتبط با
پیمانان آسیایی خود اطمینان  هدف که بار دیگر به همکیسینجر با این  و نیکسوننخستین بار بدین ترتیب      

پیمانان خود را مجاب کنـد   آمریکا و هم ي که جامعه گذاشت و نیز براي این ها را تنها نخواهند دهند که آن
ــد  ــز خواهـ ــر پرهیـ ــامی دیگـ ــه از ویتنـ ــرد کـ ــه  ،کـ ــود را پایـ ــرین خـ ــذاري کرددکتـ ــدگـ ــی و ( نـ متقـ

  ).195،ص1390چی، پوستین
  کومتمتغیر ح -5-3

هـاي  گـذاري در حـوزه   ینـد سیاسـت  آکه در فر از این  استعبارت این متغیر رابطه با در پرسش اساسی      
پاسخ به ایـن  در . جمهوري یا کنگره  ریاست ؛موضع نیرومندتري دارددفاعی، کدام نهاد  خارجی و  سیاست

 . »سیاسی اقتصاد-اختیشن جامعه«نگرش  و» حقوقی-سیاسی«نگرش : دو نگرش عمده وجود داردپرسش، 

هـاي   کوشـش و بـا وجـود   اسـت  مجریـه   ةحقوقی، تمرکـز قـدرت در دسـت قـو     -بر اساس نگرش سیاسی
  جمهـور در تنظـیم سیاسـت     کردن قـدرت رئـیس   قوي براي محدود ةگوناگون، کنگره از توان الزم یا اراد

  سی، نهادهاي کنگره و ریاستسیا اقتصاد-شناختی اما نگرش جامعه. خارجی و دفاعی برخوردار نبوده است
بیند کـه آن  هایی از تحوالت و شرایط اقتصادي و اجتماعی می شبکه جمهوري را همانند نهادهاي دیگر در

  . کننداي را بر این نهادها تحمیل میها رفتار ویژهشبکه
 ةمریکـا، قـو  قانون اساسـی آ نخستین گفت که مطابق  سیاسی باید -از دیدگاه اول، یعنی نگرش حقوقی     

 کندهاي آن توسط کنگره، اجرا  اي را بدون تعیین و تصویب هزینهتوانست هیچ سیاست و برنامهمجریه نمی
ــره از مصـــونیت  خـــدمات خـــود برخـــوردار بودنـــد ةهـــاي وســـیع حقـــوقی در حـــوزو اعضـــاي کنگـ

روابط متقابـل  «چیز به  خارجی قبل از هر  سیاست ۀبررسی نقش کنگره در عرص ،اما). 47،ص1388خلیلی،(
  موافقت کنگـره بـا سیاسـت    ةکه دور 1965تا  1955 به این صورت که از ؛داردارتباط » جمهور  آن با رئیس
داد تا راجع بـه منازعـات   اختیار وسیع می جمهور هایی را گذراند که به رؤسايکنگره قطعنامه ،خارجی بود

  .تصمیم بگیرند ،دانستمناسب می ونه که خودهر گ هاي چین و ویتنام در خاورمیانه، برلن، کوبا، تنگه
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تصـمیم نیکسـون در   . شـد  بودن کنگره بـه تـدریج ناپدیـد     ، مطیع1965 در پی تجهیز نظامی وسیع ویتنام در
رغم وتـوي   سبب شد کنگره، قطعنامه اختیارات جنگ را علی 1970 جنگ ویتنام به کامبوج در بهار ۀتوسع

با این حال واقعیت دیگري را ). 604-606صص ،1382 و ویتکف، کگلی( نیکسون، وتو کند جمهور رئیس
گـذاري   جمهـوري در سیاسـت    توان نادیده گرفت، رشـد قـدرت ریاسـت   ، نمی1986تا  1970ۀ که در فاصل

-کیـوان (اسـت  جمهـوري جانسـون و نیکسـون      یـابی ایـن نهـاد در دوران ریاسـت     است که ناشی از قدرت

گـر   خـارجی آمریکـا همـواره نمایـان      سیاسـی در سیاسـت  هاي  ندکتریطرح  ). 38-34،صص1388حسینی،
شافریتز ( استاي خاص بودهمیزان ابتکار رهبران آمریکایی براي مدیریت رفتار خارجی کشورشان در برهه

اري ذگ هاي سیاستسازي از محدودیت؛ بنابراین، دکترین نیکسون نوعی فرصت)295،ص1390و بوریک،
  . بود
رسید دستگاه حکومتی نظر می به 1970ۀ شناختی باید گفت در اوایل ده یعنی نگرش جامعهاز نگاه دوم،      

،ص 1390زیـن، ( مردم را به خود حفـظ کنـد   تواند وفاداري و اعتقاد عامهدست داده و نمی سلطه خود را از
اسـتراتژي   صنعتی آمریکـا را نیـز بـراي تغییـر     -هاي نظامیشرکت و ها مجتمعدر این میان فشارهاي ). 709

میلز یکی از نخبگان منتقد آمریکایی معتقد است پـس از جنـگ جهـانی    . توان نادیده انگاشت آمریکا نمی
هـاي اصـلی را در مـورد     هـاي صـنعتی هسـتند تصـمیم     نظامیان و صاحبان صنایع که سازندگان مجتمع ،دوم

طوالنی آمریکا بـا ویتنـام    جنگ  چون ).585،ص1382نیا، حمیدي( اند خارجی و دفاعی اتخاذ کرده  سیاست
صـنعتی   -هـاي نظـامی  تنابهی براي شرکتعشد، عایدات مهاي کوچک و غیراستراتژیک اداره میبا سالح

تري در جهـت   هاي مزبور خواهان تغییر استراتژي آمریکا بودند تا امکانات مناسب شرکت. همراه نداشت به
اگرچـه دکتـرین   ). 195،ص1379ترابی،( راهم گردددستیابی به بازارهاي پرسود و جدید جهان براي آنان ف

هاي وابسته به آمریکـا  رساندن نقش پلیسی آمریکا در جهان بود اما با تشویق رژیم  حداقل نیکسون در پی به
یـابی   هاي فشار را برآورده سازد و هم عاملی بر قدرت گروه توانست خواستهشدن بیشتر، هم می براي مسلح

  ).296،ص1390شافریتز و بوریک،( هوري باشدجم  مجدد نهاد ریاست
  غیرحکومتیمتغیر  -5-4

اش تـأثیر  حکومتی یک نظـام سیاسـی اسـت کـه بـر رفتـار خـارجی        هاي غیراین متغیر متشکل از جنبه     
خـارجی مـؤثر، عـالوه بـر توجـه بـه         دادن بـه سیاسـت    هـا بـراي شـکل   امروزه دولت ،براي مثال. گذارد می

 ). 133،ص1390چـی، متقـی و پوسـتین  ( باشـند  نظر داشته لمللی باید افکار عمومی را نیز مداهاي بین واقعیت
این اقـدامات  المللی  بینکه محافل سیاسی و  دنبال شکست سیاسی و نظامی آمریکا در ویتنام، عالوه بر آن به

جویانـه رهبـران    مداخلـه هاي افکار عمومی آمریکا نیز سیاست ،تجاوزکارانه را مورد انتقاد شدید قرار دادند
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در نتیجه دو مسأله در این زمینـه،  . دادنداین کشور را که فاقد دستاورد سیاسی و نظامی بود مورد انتقاد قرار 
   .در طرح دکترین نیکسون تأثیرگذار بود 70ۀ و اوایل ده 1960ۀ در اواخر ده

  گراییالمللمخالفت با بین-5-4-1
عهـده گیـرد در سراسـر ایـام جنـگ سـرد از        جهـانی بـه   نقش فعالی در امور این دیدگاه که آمریکا باید     

ــود   ــوردار ب ــداري برخ ــده و پای ــت عم ــال . حمای ــی س ــا ط ــاي ام ــا 1960 ه ــت از   1970 ت ــاالخص، حمای ب
جمهوري رسیدم،   که  به ریاست 1969در سال«: نیکسون در این زمینه معتقد بود. گرایی کاسته شد الملل بین

دولت من متعهد به تهیه استراتژي . نظر شدید است اتژي آمریکا در ویتنام نیازمند تجدیدواضح بود که استر
بخشید و این توان را بـه ویتنـام جنـوبی    اي شد که به درگیري آمریکا در جنگ پایان میمشخص و باقاعده

گــرفتن سیاســت  پــیش هــدف مــا عبــارت بــود از در. تنهــایی در جنــگ پیــروز شــود داد کــه خــود بــه مــی
ــامی ــه  ویتن ــگ ب ــگ کــه از  جــاي سیاســت آمریکــایی  کــردن جن ــا  1965گشــتن جن ــود 1968ت  »رخ داده ب

خـود در ویتنـام از    نتیجـه نتیجه آمریکـا بعـد از درگیـري وسـیع و بـی      در). 187-188،صص1364نیکسون،(
ن خـود در منـاطق   اعهـده متحـد   هاي بیشـتري را بـر  ولیتؤجمهوري جانسون درصدد بود مس اواسط ریاست

به منظور انجام ایـن تـدابیر رهبـران آمریکـا     ). 479ص،1384سینایی،( فارس بگذارد  تلف از جمله خلیجمخ
کمک تسلیحاتی به کشورهایی از قیبل ایران را تبدیل به فروش اسلحه کردند و در ایران نیز با افزایش بهاي 

  . گرفت افزار در اختیار شاه قرار مینفت، وجوه الزم براي خرید جنگ
  سیاست پرستیژ -5-4-2

زیرا ایـن امـر بـر توانـایی      ؛شان نزد مردم آمریکا حساسیت دارند محبوبیت ةجمهورآمریکا دربار رؤساي     
 هـم  وضـعیت اقتصـادي   .گـذارد  تـأثیر مـی   ،آنان در مقابله با دیگرانی کـه در رونـد سیاسـی دخالـت دارنـد     

نیکسون استمرار جنگ ویتنام عامل  براي. جمهوري است میزان محبوبیت ریاست ترین شاخص سنجش مهم
ــی در از ــت مهمـ ــري      دسـ ــه رهبـ ــبت بـ ــومی نسـ ــاد عمـ ــه اعتمـ ــل توجـ ــود دادن قابـ ــی و ( اش بـ کگلـ

دقیقاً همان چیـزي بـود کـه ضـدآمریکاگراها      شرافتمندانه جنگ غیراین ). 396-397،صص1382ویتکف،
هرچـه   .)Grabinski, 2005, p. 20( دنبال آن بودند تا این مسأله را که آمریکا شیطان اسـت، ثابـت کننـد    به

هـا و   زن بمبـاران شد و هرچه تعداد و میـزان  نظامی و تعداد سربازان آمریکا در ویتنام بیشتر می ۀتعهد، هزین
ایـن  . شد هاي آمریکا وارد مییافت، انتقادات بیشتري بر سیاستهاي ویتنام شمالی و جنوبی افزایش میبچه

درنتیجه، برخـی از دانشـجویان بـه ایـن     . سؤال برود ندگی آمریکایی زیرهاي زموضوع باعث شد تمام جنبه
تنها خارجیان بلکه آمریکاییـان را    کنند که نهمی اي شیطانی و استبدادي زندگینتیجه رسیدند که در جامعه

-حده نمـی مت  ها مسأله فقط این بود که چرا ایاالتبراي خیلی). 307،ص1386آمبروز،( کندهم استثمار می
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بودند   زخمی شده  آمریکایی کشته و سربازهزار  40که تا این زمان  تواند در این جنگ پیروز شود در حالی
  . انداز باشدکه پایانی براي جنگ در چشم بدون آن

هـا  و بـراي ویتنـامی   زننده و دردناك اي زخم این جنگ براي آمریکاییان تجربه«نیکسون معتقد بود که      
و بـاالخره فرصـتی بـراي شـوروي کـه اسـتثمار و        یی و سـبعیت بـود  خـو دن طعـم درنـده  اي در چشـی  تجربه

، منفـورترین و  »کـردن جنـگ   ویتنـامی «بنـابراین نیکسـون بـا    ). 172ص ،1364 نیکسـون، ( »سودجویی کند
شـدن    درگیـري و تلـف   کـه عبـارت بـود از   ، رسـاند پایان مـی  به از دیدگاه مردم را آن ۀناخوشایندترین جنب

 دکترین نیکسون بـا محدودسـاختن  ). 637،ص1390زین،(ن آمریکایی در خاك کشوري دوردست  سربازا
شـد تـا بـیش از ایـن رسـالت      دلجـویی از افکـارعمومی محسـوب مـی     المللـی آمریکـا، نـوعی   تعهدات بـین 

 .سؤال نرود ها در جهان زیر آمریکایی
   الملل بیننظام  متغیر -5-5

خـارجی    المللـی و تـأثیر آن بـر سیاسـت    نظام سیاسـی و اقتصـادي بـین    در بررسی این متغیر به تحوالت     
  .شودآمریکا اشاره می

  المللنظام سیاسی بین -5-5-1
خارجی آمریکـا، همـواره     بردي در دستگاه سیاست هاي امنیتی، دفاعی و راهساخت و پرداخت دکترین     

جویانـه ایـن    خارجی انطباق  و نشان از سیاست المللی بوده استگرانه از تحوالت نظام بین بازنمودي سنجش
هاي آن  خارجی آمریکا در مقابل چالش  پذیر سیاستسرشت انطباقگر  نشاندکترین نیکسون، . کشور دارد

رسیدن تحرکات نظامی   بستبن پی به در). 87-88،صص1389طرقی،خلیلی و صلواتی(مقطع تاریخی است 
ون متقاعد شد که ادامه روند موجود، منافعی را براي واشـنگتن درپـی   حده در ویتنام، دولت نیکسمت  ایاالت

بـود،  خارجی آمریکا آن را آفریده اي که سیاستسان نیکسون با هدف رهایی از ورطهبدین. نخواهد داشت
 ربـۀ تج. وفصـل کنـد   آمیز و از طریق مذاکره سعی کرد بحران ویتنـام را حـل  هاي مسالمتبا توسل به روش

حـده  مت رو ساخت کـه ایـاالت  روبه نظامی آمریکا در ویتنام، دولت نیکسون را با این واقعیت ۀخلناموفق مدا
ناپذیري را هاي جبرانالمللی درگیر شود؛ زیرا این امر زیانهاي بین تنهایی در منازعات و بحران تواند بهنمی

  ). 78،ص 1374الحسنی،( حده خواهد کردمت متوجه ایاالت
 ۀنـوعی تـوازن در صـحن    ،بـا ایجـاد تناسـب بـین نیروهـاي آمریکـا و شـوروي       نیـز،   1970ۀ هدر اوایل د     
قـدرت   ءهمچنـین، خـال  ). 191،ص1379ترابـی، ( آمد که به توازن وحشت معروف گردیـد  المللی پدید بین

س رب و هـرا عروانه در کشورهاي گرایانه و چپناشی از خروج بریتانیا از منطقه، همراه با ظهور امواج ملی
هـاي اقتصـادي و نظـامی     هاي دیکتـاتوري و نظـامی را از طریـق کمـک    از نفوذ کمونیسم، حمایت از رژیم
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کـار  هـاي محافظـه  گذاران آمریکایی، امنیت ایـن منطقـه بـا حاکمیـت پادشـاهی      از نظرسیاست. تشدید کرد
سو، و افزایش  یا از یکشد، اما با اعالم خروج نیروهاي بریتان طرفدار غرب و حضور نظامی بریتانیا میسر می

شوروي در منطقه از سوي دیگر، آمریکا به الگوي جدیدي براي حفـظ امنیـت منطقـه     تهدیدات نفوذیابنده
بـردي بـراي جـایگزین     دکترین نیکسـون راه ).  88-89صص ،1389 طرقی، خلیلی و صلواتی( نیاز پیدا کرد

 . شد محسوب می »مهارسازي« یسیاست سنتاجراي کردن سدنفود کمونیسم و شگردي جدید براي 
  اقتصادسیاسی جهانی -5-5-2

 ةوجود آمـد کـه بـا دور    در اقتصاد جهانی به یسلسله تحوالت 1970تا 1958هاي زمانی بین سال در فاصله     
توان تا حد ها را می تراز تجاري و تراز پرداخت ۀمشکالت آمریکا در زمین. زمان بود افول برتري آمریکا هم

 الرسـون و ( دانسـت  1960ۀ سیاست داخلـی و خـارجی آمریکـا در اواسـط دهـ      ل وانفعا اشی از فعلزیادي ن
تأثیر بـر وضـعیت اقتصـادي سـایر     هاي آمریکا که بیپرداخت کسري مزمن تراز).109،ص1376اسکیدمور،

 در نظـام . وودز را دچـار مخـاطره کـرد    یکـی از دالیلـی بـود کـه نظـام ارزي بـرتن       ،کشورهاي صنعتی نبود
کـه   1971تـا   1945 هـاي سـال  ۀامـا ایـن نقـش در فاصـل     ،وودز، آمریکا و دالر آن نقش مهمی داشـت  برتن
 ۀکـردن سـلط   نیکسـون بـراي زنـده   ). 124ص ،1379 تقـوي، ( هاي آغاز و پایان این نظام بود تغییر یافت سال

آمریکا از ویتنام باعـث  کرد که نجات اما استدالل می انجام دهد،هیچ کاري توانست  نمیاقتصادي آمریکا 
کگلـی و  ( آمیـز از قـدرت مـانور بیشـتري برخـوردار شـود       شود که اقتصاد آمریکا در یک دنیاي رقابتمی

، غـرب متوجـه شـد کـه دو خطـر عمـده، اقتصـاد صـنعتی         1970 ۀدر اوایل ده نیز). 508،ص1382ویتکف،
  . پذیري نفت آنو پایانخاورمیانه  ۀثباتی منطق بی :کند داري را تهدید میکشورهاي سرمایه

طرف براي فراهم  ها آمریکا را واداشت تا از یک این تهدیدهاي عمده، کشورهاي غربی و در رأس آن     
هـاي  تولید منابع نفت و انـرژي  ۀثبات در منطقه خاورمیانه بکوشند و از طرف دیگر براي توسع ۀساختن زمین

دکتـرین  ). 150،ص1363طوسـی،  رئـیس ( ت زننـد دسـ هـایی   به اجـراي طـرح  دیگر در نقاط مختلف جهان 
ولیت ثبـات  ؤداد، بـا واگـذاري مسـ   المللـی آمریکـا را کـاهش مـی     تعهدات بین ۀکه هزین نیکسون ضمن این

  .کرددغدغه آمریکا از نفت خاورمیانه را تضمین می برداري بیفارس به متحدانش در آن منطقه، بهره خلیج
  

  گیرينتیجه
دکتـرین   ةکـارویژ . پوشـانیِ همزمـان داشـت    با دکتـرین نیکسـون، هـم    1350ۀ در دهسیاست نفتی ایران      

ۀ ولی، سیاست نفتی ده .ها مواجه بود با آن الملل نیکسون رهاسازي آمریکا از تنگناهایی بود که در نظام بین
واقـع،   در .نیکسون براي ایران درنظر گرفته بود »ستون دو«ایران، در راستاي وظایفی بود که دکترین  1350
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، سیاسـت  از سـوي دیگـر  رفـت؛   شمار می قهري آن به ۀسیاست نفتی ایران وابسته به دکترین نیکسون و نتیج
و  حاصـل از فـروش نفـت   بـه درآمـدهاي   نوسـازي ایـران   در حال  ۀجامع حاکی از وابستگی نفتی ایران هم

ضـا و باورهـاي شخصـی او    اقتـدارگرایی محمدر ( در ایران، دو متغیر شخصـیت . مناسبات ناشی از آن است
نیاز جامعه ایرانی به نوسازي و رهاشـدن  ( جامعويشرایط و ) هاي نظام سیاسی و اجتماعی براي تقویت بنیان

در اتخـاذ دکتـرین   . کردنـد ترتیب، بیشترین تأثیر را در اتخاذ سیاست جدید نفتـی ایفـا    ، به)ماندگی از عقب
قـدرت  ( ، نقـش )زدایـی میـان شـوروي و آمریکـا     تـنش  و توازن قـدرت ( الملل نیکسون، متغیرهاي نظام بین

 و شخصـیت ) کیسـینجر  -سـاالرانه نیکسـون   دیوان آورِ حاصل از اتحاد نقش و جایگاه افزاینده و شگفت هم
ترتیب، بیشـترین نقـش را در تـدوین     ، به)کیسینجر ي گرا شدیداً عمل همراه ذهنیت گرایی نیکسون به عالف(

پـژوهش، تأثیرپـذیري سیاسـت نفتـی از دکتـرین       عنـوان نتیجـه   جدول زیر، به. ددکترین نیکسون ایفا نمودن
  .دهد نیکسون را نشان می

  

  گیرينتیجه  )1970( دکترین نیکسون  )1350( ایران سیاست نفتی  متغیرهاي مؤثر

  منفی نیکسون - منش فعال  شخصیت مقتدر ۀنظری  فرد
دکترین نیکسون واعطاي 
نقش ژاندارمی به ایران، 

  هاي شاه بلندپروازي تشویق

  نظام سلطنتی شاه: محمدرضا  نقش
جمهورآمریکا  رئیس: نیکسون

مشاور امنیت ملی و : کیسینجر
  وزیر امورخارجه

شاهان در  محمدرضا، شاه
  قدرت سیاسی ۀمنظوم

/  حقوقی- نگرش سیاسی  حکومت استبدادي   حکومت
  شناختی نگرش جامعه

کالینتالیسم در ساخت 
  شخصی قدرت سیاسی

  جامعويرایط ش
شدن از طریق  صنعتی

جایگزینی واردات، توسعه 
  ناموزون

گرایی در  الملل مخالفت با بین
  اقتصاد رانتی  افکارعمومی و سیاست پرستیژ

  الملل نظام بین
زدایی میان آمریکا تنش

تحوالت ساختاري  وشوروي،
  در صنعت نفت جهان

 توازن قدرت میان آمریکا و
تحوالت در اقتصاد  شوروي،

  سیاسی جهان

دکترین نیکسون و فروش 
بازگشت  تسلیحات به ایران،

  دالرها به آمریکا
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