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چکیده 
در تاریخ معاصر ایران ،رابطه ایران و ایاالت متحده آمریکا از اهمیت به سزایی برخوردار بوده است .در این مورد،
نویسندگان مقاله  ،به شناسایی عوامل نقش آفرین در روابط بین دو کشور پرداخته و آنرا از منظر «نظریه پیوستگی»
جیمز روزنا ،مورد بررسی قرار داده اند .بنابراین سوال مطرح شدده در ایدن مقالده ایدن اسدت کده مده عوامدل و
متغیرهایی باعث آغاز و همچنین گسترش روابط ،بین ایران و ایاالت متحده آمریکا از آغاز تا سال  5231گردید.
تالش شده است که در قالب نظریه پیوستگی جیمز روزنا به این سوال این منین پاسخ داده شود که آغداز رابطده
می بایست با متغیرهای داخلیفرد ،نقش ،دیوانساالری ،جامعه و گسترش روابط ،عالوه بر متغیر فوق ،با استفاده

از متغیر خارجی نظام بین الملل و منافع فزاینده آمریکا در ایران مورد بررسی قرار گیرد.با بررسی دقیق روابط دو
کشور به خوبی می توان منافع روز افزون آمریکا در ایران را مورد شناسایی قرار داد.
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 4دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسالمی مرکز پیام نور تهران
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واژگان کلیدی  :روابط ایران و آمریکا ،نظریه پیوستگی جیمز روزنا ،منافع فزاینده آمریکا در ایران ،جهت گیری
قدرت سوم.

مقدمه
در مطالعات اخیر صورت گرفته در مورد رابطه بین ایران و آمریکا ،از آغاز تا خروج نیروهای شوروی از ایران در
سال  ،5231کتب و مقاالت بسیاری موجود می باشد .با این وجود ،این مطالبصرفا به بدازگویی تداری ی ایدن
موضوع پرداخته اند .اما موضوعی که کمتر به آن پرداخته شده است تحلیل روابدط بدین دو کشدور از منظدر ید
دیدگاه نظری است .پژوهشگر در پی شناخت بیشتر موضوع ،عوامل نقش آفرین در این رابطه را ،اینچنین تقسدیم
بندی نموده است:
الف :متغیرهای داخلی -5:جهت گیری قدرت سوم 1در بین مقامات ایراندی ،متدارر از فشدار روز افدزون
روس و انگلیس -3تاریر قوه مجریه و مقننه و همراهی این دو در گرایش رابطه با آمریکا به علت اقتصاد نابسامان

کشور  -2نگرش مثبت مردم به آمریکا به دلیل عدم سابقه استعماری این کشور

ب :متغیر های خارجی -5:منافع ملی آمریکا«ژئوپولوتی  -نفت»  -3رقابت ایدن کشدور بدا انگلدیس و

شوروی  -2استقالل در سیاست خارجی

در واقع این شاخص ها با متغیرهایی که جیمز روزنا ارائه کرده است هماهنگی دارد .این متغیرها شدامل
متغیرهای داخلی(فرد ،نقش ،دیوانساالری و جامعه) ،و متغیر خارجی(نظام بین المللی) است .با گسدترش روابدط
مشاهده می شود که عوامل نقش آفرین در روابط دو کشور ،از متغیرهای داخلی به خارجی تمایل پیدا می کند .با
توجه به سیر تاری ی روابط دو کشور ،در این مارموب ،به خوبی می توان دریافت که منافع رو به رشد آمریکدا
در ایران ،از مهمت رین عوامل گسترش روابط و عالقه مندی آمریکاییها به ایران بوده است.

1

باید متذکر شد که اصطالح قدرت سوم با نیروی سومی که خلیل ملکی مطرح کرده و به معنای نوعی موازنه منفی و عدم تعهد در مقابل

جهان دو قطبی می باشد متفاوت است .

بررسی رابطه ایران و آمریکا از آغاز تا43 / ...
چارچوب نظری پیوستگی جیمز روزنا
بهنظر جیمز روزنا در تصمیم گیری سیاست خارجی ،علت رفتار سیاسی حکومتها به مجموعهای از این
عوامل پنجگانه مربوط میشود - ۱ :متغیر ش صیت تصمیمگیرنده؛فرد  - ۲نقش و میزان اختیارات تصمیمگیرنده؛

 - ۳متغیر دیوانساالری حکومتی؛  - ۴متغیر جامعه؛  - ۵متغیر نظام بینالملل(سیف زاده.)593-581 5231،

 )5فرد :فرد ،همان شاه یا رهبر است که جمع هدای کدالن را رهبدری مدی کندد و در تصدمیم گیریهدای

خارجی نقش اول را دارد(روزنا.)533-5315281،

 )3نقش :سیاست جهانی ،سیاست ملی ،سیاست دیوانی و سیات محلی ،تنها تا آتجا از هم جدا هستند که
دست اندرکارانشان بتوانند مرزبندی میان نقش هایی را که در نظام های گونان دارند ،حفظ کنند و بر اساس همین
جدایی نقش ها ،به ایفای هر ی

بپردازند( .روزنا،همان.)391

 )2دیوانساالری حکومتی :تاریر قوای سه گانه در تصدمیم گیدری هدای خدارجی سدومین متغیدر نظریده
پیوستگی جیمز روزنا است .در این مورد ،به خصوص باید بر تاریر رابطه قوه مجریه و قوه مقننه اشاره داشت.
 )1جامعه :تفکرات  ،جهت گیریها و ارزشها ی برجسته در بین مردم ی
پنهان ،بر تصمیم گیری ها در سیاست خارجی ی

جامعده ،بده صدورت نیرویدی

کشور تاریر می گذارد.

 )1نظام بین الملل :به هر حادره و یا کنش در محیط خارجی اشاره دارد که گزینه های تصمیم گیری در
سیاست خارجی را ،محدود و آن را تحت تاریر قرار می دهد.

معرفی عوامل نقش آفرین در ایجاد روابط میان ایران و آمریکا
 )5عوامل داخلی :روند طوالنی دخالت روسیه و انگلیس در امور ایران ،ن بگان سیاسی ،روشنفکران و حتی مردم
را متوجه قدرت های دیگری ساخت .این نیرو در اصطالح علم روابط بینالملل به «قدرت سوم» موسوم است .از
طرفی اوضاع خراب اقتصادی ناشی از مداخالت روس و انگلیس در سیاست هدای داخلدی کشدور ،بدر گدرایش

مقامات ایرانی به این نیرو بسیار تاریر داشت( .نائبیان.)5232:393،
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 )3عوامل خارجی :از سویی ایاالت متحده به تدریج با افزایش توان سیاسی ،اقتصادی ،سیاست مداخلده
در امور کشورهای دیگر را ،پی گرفت  .این کشور دایره نفوذ و مالحظات خود را گسدترش داده بده نحدوی کده
اندکی بیش از ی

قرن از اعالم آموزه مونروئه 1،با ورود آمریکا به جنگ جهانی اول و دوم ،عمدال و رسمااصدل

انزواگرایی را به کار نهاد( .شوپ.)5211:13،پس با کشف نفت و آشکار شدن موقعیت ژئوپولیتیکی ایدران بدرای
مقامات آمریکایی ،ایران کانون منازعات و رقابت این کشور با انگلیس و شوروی شد(مهدوی.)23-215218،

با توجه به مطالبی که ذکر آن رفت و در پیوند این عوامل با متغیرهای جیمز روزنا ،باید متغیر های دخیل
در رابطه ایران و آمریکا را ،به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم نمود .در تقسیم بندی عوامل داخلی می توان به؛
 -5متغیر تصمیم گیری های فردی :شکل گیری نوعی جهت گیری قدرت سوم در بین مقامات ایراندی  ،متدارر از
فشار روز افزون روس و انگلیس (اقدامات ناصرالدین شاه،امیر کبیر،قوام،رضا شاه و محمد رضا شاه و -3.)..متغیر

دیوانساالری حکومتی :تاریر قوه مجریه و مقننه و همراهی این دو ،در گرایش رابطه با آمریکا به علت اقتصداد ندا
بسامان کشور -2.متغیرجامعه :نگرش مثبت مردم به آمریکا ،به دلیل عدم سابقه استعماری این کشور ،اشاره داشت

و عوامل خارجی را نیز به  -5:منافع آمریکا«ژئوپولوتی  -نفت»  -3رقابت این کشور با انگلدیس و شدوروی -2

استقالل در سیاست خارجی و به طور کلی منافع فزاینده این کشور در ایران ،تقسیم نمود .در واقدع رد پدای ایدن
عوامل ،در تمامی وقایع مربوط به روابط دو کشور به نحو بارزی حضور دارد.در ادامه مطالب با اشداره بده روندد
تاری ی رابطه ایران و آمریکا به بررسی این متغیر ها خواهیم پرداخت.

 -5از آغاز تا جنبش مشروطه خواهی:
منابع تاری ی از میرزا تقی خان امیرکبیر به عنوان ن ستین دولتمردی که در برقراری روابط میدان ایدران و ایداالت
متحده تالشهایی را آغاز کرد ،یاد کردهاند(آدمیت.)5211:89،امیرکبیر در سیاست خارجی به منظور از بدین بدردن
روابددط انحصدداری ایددران بددا روس و انگلددیس ،درصددد برآمددد کدده بددا «نیددروی رددالثی» ارتبدداط برقددرار
کند(.بینا.)3/5235:522،بنابراین در زمان امیرکبیدر(سدال 5311ق5811/م) عهدنامده ای ندا ر بدر ایجداد روابدط
بازرگانی و کنسولی بین دو کشور منعقد گردید(تاریر متغیر ی
1

و سه داخلی).

 -در حقیقت ایاالت متحده با اعالم این نظریه اعالم می کرد که به سایر نقاط جهان کاری نددارد و قددرتهدای اروادایی مدیتواندد تمدام

کشورهای جهان را حوزه نفوذ و سلطة خود قلمداد کنند.

بررسی رابطه ایران و آمریکا از آغاز تا43 / ...
در زمان ناصرالدین شاه ،میرزاحسین خان سپهساالر د ر سفری که به روسیه داشت از وزیر م تار آمریکا
خواست که تا درمورد بازگشایی سفارت آمریکا در تهران تالش کند(یسلسون.)5282:11،در راستای این سیاست

در سال  5882م 5211/ق در دوره ریاست جمهوری «مسترالن آرتور» سفارت انه آمریکدا در ایدران تأسدیس و
«ساموئل بنجامین» ن ستین وزیر م تار آمریکا ،برای انجام ماموریت سیاسی راهی ایران شد(بنجامین.)5219:3،از
سددوی دیگددر ،پددس از مدددتی در سددال  5888م 5211/ق سددفارت ایددران نیددز در آمریکددا تأسددیس شددد.

(موجانی.)5281:51،

-3موضع آمریکا در قبال جنبش مشروطه خواهی ایران:
در آن زمان ،دستور دولت وقت آمریکا به ریاست «تئودور روزولت» نیز ،این بود که آمریکا مطلقادر مسائل داخلی
ایران و کشمکش بین دولت و مشروطهخواهان مداخله نکند(تداریر متغیدر سدوم خدارجی)(موجدانی.)335281،

ماموریت «ویلیام مورگان شوستر» ن ستین مستشار آمریکدایی در ایدران در سدال  5239ق5955/م از مهمتدرین
وقا یع تاری ی روابط ایران و آمریکا به شمار میآید.در مجلس دوم مذاکره پیرامون است دام مستشاران خارجی از
اتباع دولتهای بیطرف مطرح شدد ( ،روزنامده مدذاکرات مجلدس دوره دوم تقنینیده ،قسدمت دوم-812 5238 :

)813و آمریکا که در آن زمان کشوری صلح طلب و بشردوست شناخته شده بود ،مورد توجه رجال سیاسی ایران

قرار گرفت( .تاریر متغیر دو داخلی)(نانز)335238،

-2روابط دو کشور از جنگ جهانی اول تا شهریور5231
در سوم اوت 5951م 5233/ق جنگ جهانی اول آغاز شد .از آنجا که ایران در نتیجه جنگ دمدار خسدارات و
صدمات فراوانی شده بود ،به محض اینکه کنفرانس صلح در ژانویده 5959م5223/ق در ورسدای تشدکیل شدد،
تصمیم گرفت نمایندگانی به ریاست مشاور المل
اطالع دول فاتح برساند .بدنبال درخواست کم

انصاری وزیر امور خارجه ،اعزام و خواستههدای خدود را بده
ایران از آمریکا ،وزیرم تار این کشدور در تهدران در تداریخ 51

نوامبر 5958م 5221 /ق طی گزارش به وزارت امورخارجه آمریکا متذکر گردید که «اکنون امید ایران بده ایداالت
متحده آمریکاست .پس النسینگ وزیر امور خارجه آمریکا ،طی نامه ای عالقمندی کامل و توجه م صوص دولت
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آمریکا را مبنی بر شرکت نمایندگان ایران در کنفرانس صلح به دولت ایران ابالغ نمدود»(ذوقدی .)5218:331،در
خصوص قرار داد  5959باید گفت «جان کالدول» وزیرم تار آمریکا در تهران با انتشار اعالمیهای «پرمم م الفت

با این قرارداد را برافراشت»(شیخ االسالمی)5218،در  59سپتامبر  ،5959به امضای «النسینگ» وزیر امورخارجه
آمریکا ،در تهران اعالمیه ای بر ضد انگلستان منتشر شد(مهدوی .)2155281،این اعالمیه توسط اللهیار صدالح،
مترجم سفارت آمریکا ،پ ش و منتشر گردید(صالح)855285،اما مل الشعرای بهدار دربداره اقددامات آمریکدا

مینویسد « :من خودم از وزیرم تار آمریکا در یکی از مالقاتها شنیدم که میگفت قرارداد را به هم بزنید و دولدت
انگلیس را جواب بگویید آن وقت به دولت آمریکا مراجعه بکنید(تاریر متغیر ی

و دو خارجی)(بهار-5213:29،

.)5به گفته ابراهام یسلسون « :زمانی که آمریکا به قرارداد ایران و انگلستان حمله نمود راه نفدوذ را بدرای ورود بده

ایران باز کرد»(یسلسون.)5282:312،

ژنرال مارشال ،فرمانده ارتش بریتانیا در منطقه می نویسد« :در ماه اکتبر سپتامبر ی
خود را «انجمن مبارزه با قحطی در ایران» می نامید وارد بغداد شد و من دستوراتی برای کم

گدروه آمریکدایی کده
به این گروه دریافت

داشددتم؛ مطمددئن بددودم کدده هدددف ایددن گددروه «نفددت» بددود و ندده مبددارزه بددا قحطددی( »...تدداریر متغیددر یدد

خارجی)(میروشنکف .)5135211،

 -1جنگ جهانی دوم  :حضور فعاالنه آمریکا در صحنه سیاسی ایران:
پس از آنکه هیتلر در آذرمداه  5231ش بده آمریکدا اعدالن جندگ داد ،و نیروهدای آمریکدایی رسدما بده متفقدین
پیوستند«،روزولت رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد کرد تا به طور کلی آمریکاییها عهده دار کلیه امدور حمدل و نقدل
مواد و مهمات به روسیه در ایران گردند»(تاریر متغیر ی

خارجی)(ذوقی.)5185218،

باید گفت وزارت خارجه آمریکا مصمم بود تا از اعزام مستشاران نظامی به ایران استفاده کرده و منافع و
عالئق خود را در مسائل ایران بطور مثبت و قاطعی مورد تایید و تعقیب قرار دهد «بطوری که در دسامبر /5913

آذر  5235سی هزار سرباز به ایران گسیل داده شد»(فوران .)1115233،جرگان کارشناس امور خاور نزدی

در

وزارت خارجه آمریکا ،با آغاز سال  5912در گزارشی که برای وزیدر امدور خارجده آمریکدا تهیده کدرده اسدت

مینویسد « :سیاست مداخله جویانه انگلیس و روس در ایران مردم را نسبت به هر دو دولت بدبین ساخته است و
آمریکا باید این خالء را با تعقیب سیاستی در جهت جلب دوستی و اعتماد ایرانیان پر کند» (تاریر متغیر ی

و دو

بررسی رابطه ایران و آمریکا از آغاز تا49 / ...
خارجی)(نانز.)5135238،از این رو ،دولت آمریکا قبل از پایان جنگ جهانی دوم شروع به گسترش منافع خود
در ایران نمود.در آذرماه  /5233نوامبر  5912که کنفرانس سران سه کشور آمریکا ،شوروی و انگلدیس در ایدران
برگزار شد روزولت حمایت بیدریغی از ایران کرد(برژنکف)591-52137588،

 -1سیاست آمریکا در قبال ایران در سالهای اولیه جنگ سرد:
با ورود هیأت «سرگئی کافتارادزه» به تهران در شهریور  /5232سپتامبر  5911موضوع نفت ایدران ،وارد مرحلده
جدیدی شد« .شوروی ها بر این باور بودند که شمال ایران حریم یا منطقه نفوذ آنهاست و امتیاز نفت این منطقه به
آنها تعلق دارد»(تاریر دو خارجی)(روبین .)5212725،در منین اوضاع و احوالی ،دکتر مصدق طرح منع واگذاری
امتیاز نفت ایران به بیگانگان ،به هر عنوان را در جلسة  55آذر  3 /5232دسامبر  5911تسلیم مجلس کرد و آن

را در همان مجلس به تصویب رساند(ساتن.)52337523،

با پایان یافتن جنگ جهانی دوم ،در سال 5232ش5911 /م نیروهای آمریکایی در مهلت شش ماهدهای
که بر اساس تصمیمات کنفرانس سران متفقین در تهران برای ت لیه ایران از نیروهای خارجی پیشبینی شده بود،
ایران را ت لیه کردند ،ولی دولت شوروی به بهانه های م تلف ،از بیرون بردن نیروهای خدود از ایدران خدودداری
نمودند.در  1مارس  51 /5911اسفند  5231دولت آمریکا اعالم کرد که سفیر آن کشور در مسکو طی یادداشتی

از دولت شوروی دعوت کرده است که نیروهای خود را هر مه زودتر از ایران فرا ب واند(فونتن .)5-2155211،
با طرح دعوا در سازمان ملل و نیز حمایت محکم آمریکا از ایران ،در واداشتن شوروی به حصول ندوعی

توافق با ایران نقش تعیینکننده ایفا کرد .با موافقت طرفین ،در  51فروردین  5911/5231موافقتنامه قوام و سداد
میکوف به امضاء رسید(فونتن.5/52117215،به گفته ترومن« :در سال  5911من مجبور شدم اولتیمداتومی بده

ن سددت وزیددر اتحدداد جمدداهیر شددوروی فرسددتاده از او تقاضددا کددنم کدده مقددررات پیمددان سددهگاندده را رعایددت
نماید»(روحانی.)115285،سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که این همه حمایت و پشتیبانی آمریکا از
ایران برای مه بود؟ به نظر می رسد که این سیاست حمایتی آمریکا در قبال ایران را باید بر اسداس عالئدق رو بده
رشد ایاالت متحده در منطقه و روابط رقابتآمیز و گاهی خصمانه آن با شوروی و حتی انگلیس مورد بررسی قرار

داد .
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نتیجه گیری 
این مقاله با بهره گرفتن از مارموب نظری جیمز روزنا به شناسایی عوامل مورر در روابط دو کشدور پرداخدت و
متغیرهای دخیل در این رابطه را ،به دو ب ش داخلی و خارجی تقسیم کرد .منانچه ذکر گردید ،شروع روابط بین
دو کشور را می بایست ،با متغیرهای داخلی،و توسعه روابط را عال وه بر متغیرهای داخلی ،با متغیر خارجی مدورد
تجزیه و تحلیل قرار داد .با توجه به سیر تاری ی روابط دو کشور در این مارموب ،به خوبی می توان دریافت که
منافع رو به رشد آمریکا در ایران ،از مهمترین عوامل گسترش روابط و عالقده منددی آمریکاییهدا بده ایدران بدوده
است.زیرا با گس ترش روابط مشاهده می شود که عوامل نقش آفرین در روابط دو کشور ،از متغیرهای داخلدی بده
خارجی تمایل پیدا می کند.
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