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تهديدات امنيتي خارجي و تكوين استقاللطلبي در سياست خارجي ايران
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چكيده
بياعتمادی شدید ایرانیان به قدرتهای خارجي به ویژه قدرتهای غربي و نگراني از احتمال دخالتهای مخرب
آنان موضووعي اسوت ه ریشوه های عمیقي در تاریخ سویاسي ایران دارد .در این مقاله ،تأییر دخالتهای امپریالیستي
قدرتهای خارجي بر تکوین گرایش به بیگانهسووتی ی در سوویسووتی سوویاسووي ایران ي سووه دوره قاجاریه ،پهلوی و
جمهوری اسوممي بررسوي مي شوود .سوؤال مقاله این اسوت ه چرا حساسیت به مسأله استقمل در سیاست خارجي
ایران باالسووتد در نهایت این گونه جمع بندی مي نیی ه ي دو سووده اخیر مسووأله دخالتهای تو ئهآمی خارجي
مهی ترین تهدید علیه امنیت ملي شوور بوده و بر این اسوا  ،تيمییگیری نندگان شور را به این نتیجه رسانده ه
بایسوتي در تعامل با قدرت های خارجي محتا انه و در عین حال تهاجمي رفتار رد .همچنین ،این مسأله نقش مهمي
در تأ ید جمهوری اسممي بر ضرورت عدالت در عرصه روابط بینالملل دارد.
واژههای کليدی :ایران ،قدرتهای خارجي ،مداخله ،اسووتعمار ،وابسووتگي ،تهدید ،نیروهای اجتماعي ،اسووتقمل لبي،
غربستی ی ،امنیت ملي ،عدالت بینالمللي.
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دوره جمهوری اسوووممي ،پیونود این تجربه تاریخي با

مقدمه
اگرچوه مسوووأله بياعتمادی به قدرت های خارجي
محدود به ایران نبوده و ممکن اسووت به مبابه پدیدهای
عوادی و متعوارت تلقي شوووود ،اموا به ن ر ميرسووود

عمی عودالوت لبانه اسوووممي -شووویعي بر شووودت
حساسیت بر دخالت خارجي اف وده است.
تمر

مقوالوه حاضووور بر تهدیدات امنیتي ایران از

بیگانهسوتی ی یا به عبارت دقی تر غربستی ی رایج در

دوره سلطنت قاجار به بعد است .علت اصلي تمر

سویسوتی سیاسي ایران امروز واجد ویژگي ایي است ه

مسوایل دو سوده اخیر این است ه افکار عمومي ایران

در میان دولتهای دیگر متر مشوواهده ميشووود و آن

و وهن تيووومیی گیری نندگان امنیت ملي ایران امروز

عبارتسووت از تبدیل شوودن به یف هدت اسوواسووي در

عمیقاً تحت تأییر تحوالت دو سده اخیر قرار دارد .این

سوویاسووت خارجي ،به نحوی ه نري غرب به صووورت

مقاله متشووکل از سووه گرتار اصوولي اسووت ه در آن ها

جوهره اسووتقمل و امنیت ملي شووور تلقي ميشووود.

فرایند مداخله گری و وا نش دولت ایران ي سه دوره

ضوورورت نري نروو و دخالت قدرتهای خارجي برای

قاجاریه ،پهلوی و جمهوری اسووممي بحو و بررسووي

جمهوری اسوووممي به قدری مهی اسوووت ه در قانون

مي شوووود .سووواخوت محتوایي مقاله حالت فرایندی-

اساسي آن به صراحت از عبارت «نري سلطهپذیری» به

تحلیلي دارد ،بووه این معني ووه نحوه ایرگووذاری متغیر

سیاست خارجي شور یاد شده است .در

مسووتقل هتهدیدات خارجي علیه تمامیت مليب بر متغیر

عمل ،مناسوبات دولت جمهوری اسممي با قدرتهای

وابسووته هسوویاسووت خارجي ایرانب در قالر یف فرایند

مبابه اسوا

غربي پس از سووه و نیی دهه ش و قو

همچنان تیره

بر

تاریخي سه مرحلهای تج یه و تحلیل شده است.

و متشوونج باقي مانده و تعامل آن با قدرتهای شوورقي

 -1سلللتنت قاجار :دوره واتگللت ي و پذوری يری

نی بسویار محتا انه و با حسواسویت بسویار به موضو

فزاينده

استقمل شور جریان دارد.

در آغواز این دوره یعني زموان تببیت سووولطنت آقا

ریشووه مسووأله یاد شووده سووؤال اصوولي این مقاله را

محمدخان قاجار شرایط امنیتي ایران از ن ر درگیری با

تشوووکیول ميدهود :چرا بوا وجود تببیوت حوا میت و

قدرتهای خارجي به نسووبت آرام بود .این وضووعیت

اسوتقمل سویاسوي ایران ،همچنان حساسیت ایرانیان به

عموه بر روحیه قدرت لبانه و شووکسووتناپذیر شوواه

مسوأله دخالت خارجي باالستد در پاسخ به این سؤال

ایران ،محيول درگیری های بین قدرتهای ب رگ بود.

ميتوان متغیرهای مختلري را دخیل دانست .متغیری ه

امپرا وری عبمواني وه از قبمً از قویترین دشووومنان

اصووولي دخیوول در

ایران بود ،به دنبال شوووکسوووتهای مکرر از روسووویه

شووکلگیری سوویاسووت نري بیگانگان مورد توجه اسووت

تضوعی

شوده بود .از سوی دیگر ،انقمب فرانسه و به

عبارتست از ناامنيهای ناشي از مداخمت استعماری و

دنبال آن توسوعه لبيهای ناپلئون به درگیری روسیه و

امپریالیسووتي قدرتهای ب رگ در ایران ي سوودههای

سوایر قدرتهای اروپایي در مسایل آن قاره منجر شده

اخیر ه به عنوان مانعي ب رگ در برابر همبسووتگي ملي

بود .بوا این حال ،پس از تا گذاری فتحعلي شووواه در

در این مقووالووه بووه عنوان محر

و ح تعیین سوورنوشووت ایرانیان عمل رده اسووت .در
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سوال  1930در حالي ه تهاجمات فرانسه ادامه داشت،
اموا سنگین تجاوز رو ها علیه ایران شرو شد.

اقدام نند .رو ها در عین حال ه تمش داشوووتند از
قدرتهای مسووویحي اروپایي را به

ری اتحاد مقد

در دور نخسوووت جن های ایران و روسووویه ه-19

جبههگیری در برابر ایران و عبماني سوووو دهند ،برای

1099ب با وجود مقاومتهای سورسخت و پیروزیهای

این دو همسووایه مسوولمان

ایجاد اختمت و تضووعی

مقطعي نیروهووای ایراني بووه فرمووانوودهي عبووا

میرزا،

تمش مي ردنود .در نهوایوت ،چندی بعد تمش مجدد

رو ها توانسووتند ایرانیان را تا جنوب رود ار

عقر

روسووویه برای تشووووی ایران برای حمله به عبماني با

براننود .در این زموان ،بریتوانیوا وه منواسوووبات اهراً

وجود مخوالروت بریتوانیوا نتیجوه داد و با حمله ایران،

مسوالمتجویانهای با ایران داشت و در عین حال برای

درگیری وتاه مدتي بین دو همسایه مسلمان درگرفت.

مقابله با ناپلئون پیمان اتحاد با روسوویه برقرار رده بود،

این حمله به انعقاد معاهده  1099ارزروم بین دو شور

فعال شووده و از ری سووریرش سوور گور اوزلي ه Sir

انجوامید ه در وضوووع موجود تغییر مهمي ایجاد نکرد

Gore Ouseleyب فتحعلي شووواه را برای انعقواد پیمووان

ههوشن

مهدوی996-993 :1990 ،ب.

صول با رو ها تحت فشار قرار داد .دولت بریتانیا از

نامشوخص ماندن وضوعیت مرزهای ایران و روسیه

احتمال پیشوروی و نروو بیشووتر روسیه در ایران نگران

این زمینووه را فراهی رد تووا در خمل جن و

ایران و

بود .شوواه ایران نی تحت تأییر مسووایلي چون ضووع

عبماني ه1091-99ب رو ها از فرصت استراده رده و

ن امي و شوورش تر مانان خراسووان پیشوونهاد صل را

نقوواط دیگری از ایران را بووه تيووورت درآورنوود .این

پذیرفت .به موجر معاهده گلسووتان ه در ا تبر 1019

سووویاسوووت توسوووعه لبانه پس از پایان جن

نی ادامه

امضووا شوود ،دربند ،با و ،شوویروان ،قرهباغ و قسوومتي از

داشوت .اسوتمرار اشغالگری رو ها به عموه دریافت

الش از خا ایران جدا شووده و به روسیه اضافه شد.

مبني بر رفتارهای خشوون و سوور وبگرانه

اخبار مختل

همچنین ،تواف شووود دولوت ایران از هرگونوه ادعایي

اشوغالگران رو

نسووبت به گرجسووتان ،داغسووتان ،مینگرلي و آبخازی

ایرانیان را جریحه دار رد ،به نحوی ه در یوئن 1096

خودداری ند .عدم تواف دقی در مورد خطوط مرزی

نیروهای ایراني تحت فرماندهي عبا

میرزا به سوومت

بین ایران و روسیه زمینهساز بقای اختمفات و منازعات

قرقاز حملهور شووودند .فتوحات شوووهرهای قرقاز ه با

بعدی شد ههوشن

مهدوی999-999 :1990 ،ب.

پس از شوکسوت نهایي ناپلئون ،توسعه لبي روسیه

با مسلمانان قرقاز احساسات عمومي

قیام نقاط مسوولماننشووین این منطقه همراه شووده بود،
مطاب خواست عبا

میرزا پیش رفت .نیروهای ایراني

در سووورزمین های جنوب با برنامه های جدیدتری آغاز

توانسوتند در مدت وتاهي بیشتر نواحي اشغالي را باز

شووود .در یوئیه  1019ینرال الکسوووي پترویر یرمول

پس گیرنود .چنودی بعد ،حممت رو ها آغاز شووود.

فرموانده ل نیروهای قرقاز به عنوان سوووریر فو العاده

مقواوموت ایرانیوان باعو شووود ت ار نیکمی اول ه-00

دولت روسویه به تهران فرسووتاده شد .وی به شاه ایران

1090ب وه به تازگي جایگ ین پدرش الکسووواندر اول

پیشنهاد داد ه چون روسیه قيد حمله به عبماني دارد،

شوده بود ،در آوریل  1099ینرال ایوان پاسکیویر را به

با آن متحد شووده تا به شووکل مشووتر علیه عبمانيها

جای ینرال یرمولوت به فرماندهي جبهه قرقاز برگ یند.
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این اترووا در نووار عواموول دیگری چون ضوووع

و

فرسایش توان ن امي ایران ،مشکمت مالي و اختمفات
دامنووه دار بین شووواه و ولیعهوودش عبووا

حکومت مج ایي در آن تشووکیل خواهد شوود هشوومیی،
191-199 :1990ب.

میرزا زمینووه

پس از تحمیل معاهده تر منچای و ادامه رفتارهای

شوووکسوووت ایران را فراهی رد ،بوه نحوی وه این با

تحقیرآمی رو ها در ایران ،نگراني بریتانیا از گسترش

تا تيووورت تبری پیش رفته و پایتخت

نروو روسوویه در ایران موجر شوود تا این دولت برای

ایران را تهدید ن امي ردند هشمیی36-191 :1990 ،ب.

حموایت از منافع اسوووتعماری خویش در هندوسوووتان

سووورانجوام ،در فوریوه  1090معاهده تر منچای به

نیروهوای تج یوه لر شووور را به تحر وادارد و از

امضوووای نموایندگان دو رت رسوووید .به موجر آن،

نترل افغانسوووتان سوووپر مسوووتحکمي در برابر

نیروهای رو

ری

روسووویوه توانسوووت عموه بر آنچه به موجر معاهده

اقدامات احتمالي رو ها داشوته باشود .شرایط بحراني

گلسوتان به دست آورده بود ،ایروان ،نخجوان و بخشي

هرات ن دیف به سوي سوال ول شووید .اصرار دولت

را

ایران بر نترل هرات به مداخله ن امي بریتانیا در ایران

سوورحد دو شووور قرار دهدب اتبا روسوویه در ایران به

انجامید .سووپس ،با وسووا ت دولت فرانسووه نمایندگان

از دشووت مغان را تيوواحر ند و مجرای رود ار

آن ،از تابعیت

ایران و بریتانیا معاهده  1009پاریس امضووا شوود .ب

ح

اپیتوالسوویون رسوویده و بر اسووا

نسووبت به قوانین حقوقي و ج ایي ایران معات شوودندب

معاهده پاریس ،دولت ایران متعهد شوود در برابر خرو

دولوت ایران به پرداخت پنج میلیون تومان به روسووویه

قوای انگلیسووي از ایران و آزادی اسوورای جنگي ایران

متعهد شووودب تسووولیحات و مهمات

هرات را تخلیوه رده و از هرگونوه دخوالوت و ادعایي

بابت غرامت جن

جنگي و قم ن وامي ایران در قرقاز به روسووویه تعل

نسوبت به هرات و سایر نقاط افغانستان صرتن ر ند.

یوافوتب روسووویه ح تأسووویس نمایندگي بازرگاني و

در جریووان بحران هرات ،تنش هووایي نی بین ایران و

نسول گری را در ایران را به دست آورد و برای ورود

عبماني درگرفت ه دخالتهای تحریفآمی عبمانيها

اتبا و االهای روسي به ایران تسهیمت ویژه دریافت

در نواحي غربي ایران شووامل آوربایجان و ردسووتان از

شوتيراني روسویه در لیه نقاط دریای خ ر

عوامول بروز مشوووکمت بود .مذا رات نمایندگان دو

از رت ایران به رسوومیت شووناخته شوودب و در مقابل،

رت به امضوووای معاهده دوم ارزروم در یوئن 1099

میرزا را تأیید

برخي نواحي

ردب ح

روسویه متعهد شد سمت ولیعهدی عبا
رده و پس از جلو

وی بر تخوت سووولطنووت ایران،

سولطنتش را به رسومیت بشناسد .همچنین ،در قرارداد

انجامید .بر اسوووا

این معاهده ،تکلی

مورد اختمت در نواحي مرزی دو شووور معلوم شوود
ههوشن

مهدوی990-996 :1990 ،ب.

الحاقي یا متمی معاهده تر منچای قید شد ه اگر ایران

به این ترتیر ممح ه ميشود ه پس از جن های

را حدا بر تا  10آگوسووت 1090

ایران و روسویه روابط خارجي ایران در شرایط پرتنشي

نپردازد ،ل ایالت آوربایجان برای همیشه از ایران جدا

قرار گرفووت .دولتمردان ایراني ووه قبمً در جریووان

و ضوومیمه متيوورفات روسوویه خواهد شوود و یا اینکه

معواهودات گلسوووتوان و تر منچوای تباني و همکاری

اقسوواط غرامت جن

قدرت های اسوووتعماری را حس رده بودند ،ميووومی

عل
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شودند به من ور دفع سوناریوهایي مشابه آنچه فتحعلي

درگذشوووت .قائی مقام فراهاني از ن دیکان عبا

میرزا

شواه با آنها مواجه شده بود ،رفتار محتا انهای در برابر

ه مدت وتاهي در سوووال  1090صووودراع ی بود ،به

قدرتهای خارجي داشوته باشوند .سوران سیاسي ایران

دسووتور محمد شوواه شووته شوود هفوران-999 :1990 :

موایول بودنود از ری اتکوا بوه قدرتهای یالو خطر

996ب.

تهودیودات و تهاجمات قدرت های خارجي را بکاهند.

تحوالت نیمووه نخسوووت سوووده نوزدهی بووه ویژه

اما چنین سویاستي در عمل چندان یمربخش نبود .علت

جن های ایران و روسوویه یف ایر مهی در سوویاسووت

حا ی بر

خوارجي ایران بوه دنبوال داشوووت و آن عبارت بود از

اروپای سده نوزدهی بازميگشت ه زمینه مناسبي برای

اف ایش نروو روحانیون در سوویسووتی سوویاسووت گذاری

همکواری و همواهنگي قودرتهوای اروپایي دخیل در

خارجي .پس از دور نخسوت جن های ایران و روسیه

ایران فراهی سوواخته بود .حتي در قضووایایي ن یر جن

فتحعلي شاه برای ایجاد بسیج مردمي علیه لشکر شي و

اصوولي این قضوویه به شوورایط سوویاسووي خا

ریمه ه عبماني توانسووت از تیرگي روابط روسوویه و

دخالت رو ها به پشوووتیباني روحانیون نیاز داشوووت.

انگلسوتان به نرع خود استراده رده و مناسبات این دو

روحوانیون نی بوا حکی جهواد علیه رار رو

در قیام

ابرقدرت را موقتاً به تشوونج بکشوود ،امکان بهرهبرداری

مردمي علیه رو ها نقش مهمي در تحوالت سوویاسووي

ایران از آن میسووور نگردیود .در این شووورایط ،بوودبیني

شوووور بازی ردند .اگرچه این اعمم جهاد به یمرات

نخبگان و افکار عمومي جامعه ایران نسووبت به مقاصد

ملموسووي منجر نشوود ،اما نقش بااهمیت روحانیون در

اسوووتعمواری قودرت هوای موداخلوه گر نی به رز ی

سوویاسووت خارجي شووور ادامه یافت .در همین برهه،
گروهي از روحانیون سورشنا

سابقهای اف ایش ميیافت.

در پایتخت گرد آمدند

برخي نخبگان سیاسي ایراني با مشاهده دخالتهای

تا در سیاستهای دولت مورد مشورت قرار گیرند .دو

ف اینوده قدرتهای خارجي به این نتیجه رسووویدند ه

مجتهد معروت این زمان یعني مم احمد نراقي و سووید

و عقرماندگياش باز ميگردد.

مهودی بحرالعلومي از جمله افرادی بودند ه حکومت

بر این اسوا  ،به پرویههای اصمحگرانه روی آوردند.

از مشووواورههایشوووان اسوووتراده مي رد .البته مواضوووع

اموا در عمول چنین پرویههوایي به صوووورت ناقص یا

روحانیون در عرصوه سویاست خارجي و به ویژه نحوه

سووطحي عملیاتي ميشوودند .عموه بر عوامل خارجي،

تعامل با قدرتهای خارجي همسووان نبود ،چنان ه در

فشوووار نیروها و گروههای وینرع از جمله محاف ه اران

دوره حکومت محمدشواه گروهي از آنها با لشکر شي

دربار و برخي روحانیون بدبین به سورانجام اصمحات،

شاه به هرات مخالرت ردند هآجوداني ،زمستان :1909

میرزا

39-191ب .اگرچه برای روحانیون ع ت و ع مت ایران

از نخستین سیاست مداران اصمح لبي بود ه به ویژه با

اهمیت داشت و این موضو همسویي نسبي در اهدات

مشواهده نتایج جن های ایران و روسویه به نوسازی و

روحانیون و اصومح لبان سوکوالر را نشان ميداد ،اما

تقویت ارتش با روشهای مدرن بسوویار اهمیت ميداد.

اختمت در روشها و بدبینيهای متقابل ،ه ریشووه در

اما وی در سوال  1099پیش از رسیدن به مقام سلطنت

بنیادهای فکری متراوت این دو گروه داشوووت ،مانع از

مشوکل ایران به ضع

مانع از شکوفایي چنین تمشهایي ميشد .عبا
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شوووکولگیری یوف اراده جمعي قوا ع به من ور ایجاد

قدرتمند متشوووکل از گروه های مختلري ن یر رو ها،

تحوالت ب رگ ميشد.

درباریان و روحانیون هاز جمله مم علي نيب علیه وی

از نخبگان سووورشووونا

مدرني ه در ول حیات

سووویوواسوووي اش گووام هووای مووابیش موف تری برای

شد و زمینه ع لش را فراهی رد هفوران-993 :1990 :
990ب.

مدرنی اسویون ،پیشرفت و استقمل ایران برداشت ،میرزا

امیر بیر همچنین تأییر شوگرفي بر رشد روشنرکران

تقيخان امیر بیر بود .وی ه در سووالهای 1090 -01

مشورو هخواه گذاشوت .از جمله شخيیتهایي ه از

هسوال های آغازین سلطنت ناصرالدین شاهب صدراع ی

افکوار و برنامههای امیر تأییر پذیرفت ،میرزا ملکی خان

شاه بود ،رحهای بلندپروازانهای را برای تقویت ایران

بود .وی ه سوابقه تدریس در دارالرنون داشت ،بر این

در برابر قودرت هوای خارجي به اجرا درآورد .امیر بیر

باور بود ه اسووتحکام سوویاسووي و اقتيووادی ایران در

در عرصوه سویاسووت خارجي ضمن تمایل به برقراری

صوورتي میسور خواهد بود ه از شووگردهای اصمحي

منواسوووبات دوسوووتانه و مبتني بر احترام متقابل با لیه

اروپواییوان بهره برداری شوووود .ملکی بوه مقامات ایران

دولووتهووا تمشهووای فراواني برای شوووکسوووتن قیود

به ویژه شواه هشدار ميداد ه اگر فوراً به قوانین جدید

اسوووتعماری معاهدات سووواب از جمله اپیتوالسووویون

برای اصوومحات تن ندهند ،شووور به زودی در نترل

برداشووووت .وی در برابر نرووپووذیری و وابسوووتگي

وامول قدرت های خارجي قرار خواهد گرفت .به ن ر

دولت مردان به بیگانگان به شوودت موضووع گرفت .در

ملکی ،قوانین جدید باید با توجه به دو هدت اسوواسووي

داخل نی ضوومن تأ ید بر تحکیی انسووجام اجتماعي و

پوایه ری ی شووووند :اف ایش رفاه عمومي و برابری همه

سیاسي برای فرونشاني آشوبگران از جمله پیروان باب

شوووهرونوودان .وی از رفووداران برقراری ترکیووف قوا،

و بختیاری همت

حکومت قانون ،ارتش حرفهای ،اداره مسوووتقل مالیات،

و شوووورشووویان خراسوووان و فار

گماشت هRashidvash, June 2012: 182-183ب.

سیستی آموزشي فراگیر ،بانف دولتي و توسعه ارتبا ات

این گونوه تمش هوای اصووومح گرانه پس از مرگ

بین شهرها بود هAbrahamian, August 1979: 396ب.

نمود داشت و نخبگان

در دهوه  1069رو هوا شووورو به پیشوووروی در

اصووومح لور مختلري از افکار وی تأییر پذیرفتند .از

تر سووتان و ماورالالنهر نمودند و تا سووال  1099بخش

جملووه در دهووه  1099مو دیگری از حر ووت هووای

اع ی سووورزمین هوای مورد ن ر از سووومرقند گرفته تا

اصمحي مدرن به رهبری میرزا حسینخان مشیرالدوله

تاشوکند ،بخارا و خیوه را به تيرت درآوردند .پس از

هسپهساالرب شکل گرفت .وی ه از تحيیل ردگان در

مذا رات وزاری امور خارجه روسیه و بریتانیا در فوریه

دارالرنون بود و مسوافرت های خارجي بسیاری داشت،

 1099روسویه متعهد شد از رود جیحون تجاوز ننموده

در دوران صووودر اتش تمش رد شووواه را بووه انجووام

و از هر گونوه اعمال نروو در افغانسوووتان پرهی ند .با

ند .اما ن دیکي سپهساالر

وجود این ،رو ها با به پیشروی ادامه دادند و تا سال

به عوامل انگلیسي ه نمود بارز آن در حمایت از امتیاز

 1090لیه نواحي تر سووتان و ماورالالنهر را تيوورت

رویتر مشووواهده شووود ،منجر به شوووکلگیری جبههای

ردند .این وضووع به تشوودید دخالت و نروو بریتانیا در

امیر بیر نی به نحوهای مختل

پرویههای اصومحي تشوی

عل
نقش جدال گرتمان های سیاست جنایي در شکست پیشگیری از جرائی تجارت الکترونیکي 00 /

ایران هباالخص نواحي جنوبيب منجر شوود .در سووپتامبر

گشوایش مجدد فضوای اجتماعي و سویاسوي شور در

 1001به موجر معاهده آخال ه بین ایران و روسووویه

دوره م ررالودین شووواه وه با هدت جلر رضوووایت

امضوا شود ،دولت ایران متعهد شد از لیه دعاوی خود

مخالران شاه انجام ميشد ،زمینه انقمب  1396مشرو ه

نسوبت به تر سوتان و ماورالالنهر صرتن ر ند و رود

را فراهی رد هفوران960-991 :1990 :ب.

اتر را بوه عنوان مرز بین دو شوووور بوه رسووومیووت

پدیدار شودن شووکات بین نیروهای انقمبي ،خی ش

بشوووناسووود .پس از این معاهده ،خوانین تر سوووتان و

مخالران مشوورو ه و دخالتهای روسوویه در حمایت از

ماورالالنهر ه از زمان صورویه ی و بیش تابع سم ین

ضودانقمب عوامل مهی تضعی

انقمب بودند .در سال

ایران بودند ،برای همیشوووه از قلمرو ایران جدا شووودند

 1399به موجر معاهده سن پترزبورگ ه میان روسیه

ههوشن

و بریتانیا امضووا شوود ،ایران به سووه منطقه تقسوویی شوود:

مهدوی909-909 :1990 ،ب.

در برابر رو ها ه عطش شوودیدی به اشووغالگری

قسمت شمال تحت نروو روسیه ،قسمت جنوب تحت

و توسووعه ارضووي داشووتند ،انگلیسوويها بیشووتر دنبال

نروو بریتوانیا ،و یف منطقه میاني بي رت .دولت های

امتیازات اقتيووادی بودند .البته شووایان و ر اسووت ه

انگلسوتان و روسیه تواف

ردند ه هیر دام در حوزه

انگلیسووويهوا در تحریف حر تهای اسوووتقمل لبانه

نروو دیگری امتیوازی نگیرنود ،ولي شوووهروندانشوووان

ایران از جمله در شر و جنوب شور

مي توانسووتند با ا م و موافقت رت مقابل در منطقه

نقش لیدی داشووتند .امتیازگیری بریتانیا به ویژه پس از

بي رت هی امتیاز بگیرند .با وجود اعتراضووات ایران به

عقد معاهده پاریس و سپس ،توسعه دخالتهای روسیه

این معواهده ،مراد آن عممً اجرا ميشووود ،به نحوی ه

از جمله

جهاني اول به بهانهای برای اشوووغال ایران

نواحي مختل

در ایران تشووودید شووود و حوزههای مختل

زموان جن

بانف داری ،ارتبا ات و نرت را در برگرفت .این وضووع

تبدیل شود .پس از انقمب ا تبر  1319روسیه و سقوط

رقووابووت رو هووا را نی در دسوووتیووابي بووه امتیووازات

حکومت ت اری ،بلشوووویفها قرارداد تقسووویی ایران را

برميانگیخوت .امتیواز تنبوا و یکي از موارد پرحاشووویه

رسماً لغو ردند هر  :ووقي1969 ،ب.

امتیازات دولت ایران به انگلیسيهاست .در سال 1031

انعقاد معاهده  1399ه حا ي از نوعي ميووالحه و

انحيار فروش دخانیات در ایران به یف تبعه انگلیسي

تبوواني علیووه ایران بود ،ایرانیووان را نگران رد ،زیرا

به نام تالبوت داده شد ه همین امر مقدمه بروز نهضتي

دیپلماسووي ایران در ایجاد موازنه بین رقبای خارجي را

جودیود تحوت هودایت تعدادی از روحانیون از جمله

با چالش مواجه ساخته و دعوت از قدرتهای یالو به

میرزا حسون شویرازی شد .حمایت مردمي از این اقدام

بازیگری در امور ایران را مشکلتر مي رد .در عمل نی
مداخمت خارجي ه در قضووویه اولتیماتوم

ناصووورالدین شووواه را مجبور به لغو امتیاز رد و دارنده

گسوووتر

امتیواز مبلغي از دولوت ایران غرامت گرفت هشووومیی،

 1311روسووویه به دولت ایران ،در وا نش به اسوووتقبال

999-999 :1990ب .عج دولووت در برابر قوودرتهووای

ایران از ورود و فعووالیووت هیووأت آمریکووایي مورگووان

خارجي با رفتار سووور وبگرانه آن در داخل همراه بود.

شوووسووتر در امور مالي ایران ،و در پي آن تجاوز ن امي

این شوورایط به قتل شوواه در سووال  1036منجر شوود.

رو ها به او رسید ،خطرات ناشي از ميالحه روسیه

/06مجله دانش سیاسي و بین الملل ،سال اول ،شماره چهارم ،زمستان1931

و بریتانیا را نشان داد .معاهده  1399و پیامدهای بعدی
آن در

مهمي را برای ایرانیووان یووادآوری رد و آن

این وه انگی ه لیدی قدرتهای خارجي از دخالت در
امور شوور منافع مليشان بوده و برای آنها استقمل و

خاندان سووولطنت از قاجار به پهلوی نقش لیدی بازی
رد ههوشن

مهدوی900-999 :1990 ،ب.

 -2سلتنت یهلوی :دوره اقتدارطلبي واتگته
سوویاسووت دولت ایران در سووالهای آغازین دوره

حا میت ملي ایرانیان هیر اهمیتي ندارد .در نهایت نی

پهلوی ،ه بر اسوووتقمل و اقتدار ایران تأ ید داشوووت،

این انقمب مونیسوووتي روسووویوه در  1319بود ه به

تحت تأییر دو عامل مهی قرار داشت :سیاست بریتانیا و

عنوان بخوت و اقبوال بوه یواری ایرانیان آمد و موجر

شوخيیت رضاخان .بریتانیا ه در این سالها با تهدید

نجات شووورشووان از سوووناریوهای مخربتری چون

رو بوه گسوووترش مونیسوووی مواجه بود ،در پي ایجاد

تج یه شود ،هر چند ه دخالتها و فشارهای خارجي

رییمي بود ه بتواند از نروو شوروی در ایران ممانعت

همچنان ادامه یافت هر  :لیتن1969 ،ب.

بوه عمول آورد .از سووووی دیگر ،رضووواخان ضووومن

جهاني اول تا به قدرت رسیدن

برخورداری از یف شوووخيووویت اقتدار لر ،مایل به

در فاصله بین جن

رضواشواه مناسوبات خارجي ایران در شرایط پیچیده و

معرفي چهرهای مسوووتقول ،قوودرتمنوود و در عین حووال

سووختي قرار داشووت .دولت ایران ه در جریان جن

ترقيخواه در میان افکار عمومي بود .در این برهه افکار

خسووارات فراواني را متحمل شووده بود ،هیأتي را برای

عمومي ایران با عواقر سوونگین ضووع

و وابسووتگي

رح موضووو و تقاضووای غرامت به نررانس صوول

حکام ایران در دوره قاجاریه تا حدی آشونایي داشت و

ورسووای در فرانسووه فرسووتاد .اما دولت بریتانیا با این

خواهان استقرار دولتي مستقل و قوی بود .با این حال،

رسووومي و عملي

از آنجا ه انگلیسوويها در به قدرت رس ویدن رضوواخان

بي رت بوده ،از ورود هیوأت بوه نررانس ممانعت به

نقش لیدی بازی رده بودند ،وی نميتوانست نسبت

عمل آورد .اما در همین زمان وزیر مختار بریتانیا ،سوور

به ممح ات دولت بریتانیا بيتوجه باشد.

اسوووتدالل ه ایران در جریان جن

پرسووي ا س ،قرارداد محرمانهای را با نخسووت وزیر

یکي از مهی ترین اقدامات رضوووا شووواه برای ایجاد

ایران ،میرزا حسن ویو الدوله تن یی رد ه عممً ایران

دولتي متمر

و قودرتمند ایجاد ارتش ملي بود .وی به

را در تحت حمایت بریتانیا قرار ميداد .افشای محتوای

دنبال تشوووکیل ارتشوووي با ویژگيهای متحدالشوووکل،

معاهده  1313از یف رت و شوویو خبر رشوووهگیری

متمر  ،ملي و مسووتقل از افسران خارجي با محوریت

عوواقودان ایراني معوواهووده از عواموول دولووت بریتووانیووا

نیروهای ق ا بود .بریگاد ق ا

ه در زمان ناصرالدین

وا نشهای تندی را در سووط افکار عمومي شووور به

شواه در پي معاهدهای بین ایران و روسویه تشکیل یافته

ویژه نخبگوان و ن گرا بوه دنبوال داشوووت .اگرچه این

بود ،در ابتدا تحت فرماندهي افسران رو

قرار داشت.

معاهده به سورانجام مطلوبي برای بریتانیا نرسید ،اما در

رضاشاه پیش از رسیدن به مقام سلطنت فرمانده ق ا ها

عمل این شور به عنوان بانرووترین قدرت خارجي در

بود .حال ،پس از رسووویدن به این مقام ميووومی بود با

صووحنه تحوالت سوویاسووي ایران باقي ماند و در تغییر

مدرنی اسووویون ارتش به سوووبف اروپایيها اب ار مؤیری
برای نترل امنیت شووور ایجاد ند .با این حال ،ارتش
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جودیود بوه نحوی تربیت شوووده بود ه بیشوووتر برای

سوده نوزدهی ه اسوتقمل اقتيادی ایران را زیر سؤال

سوور وب مخالرین داخلي آمادگي داشووت و از روحیه

ميبرد ،لغو و مقرر شوود معاهدات بازرگاني جدیدی بر

جنگندگي الزم در برابر تهاجی بیگانگان برخوردار نبود

اسووا

اصوول اسووتقمل اقتيووادی ایران با دولت های

هر Cronin, 2003 :ب.

خارجي منعقد شوود .حتي انگلیسيها نی به تجدیدن ر

رضواشواه ي سوالهای حکومت خویش دست به

در معاهدات گمر ي با ایران با شووورایط جدید ،متمایل

اقدامات در خور توجهي در عرصوه سوویاسووت خارجي

شوودند .در حوزه پولي و مالي ،ح انحيوواری انتشووار

زد توا بتوانود چهره ای مسوووتقل و قدرتمند از ایران به

اسکنا

از بانف شاهي ایران ،ه در اواخر سده نوزده

نمایش بگذارد .وی از سوووال  1399تمش زیادی برای

توسوط انگلیسويها تأسوویس شووده بود ،در سال 1399

لغو رییی واپیتوالسووویون بوه ار برد .در نتیجه ،تا مي

سولر و به بانف ملي ایران ه به تازگي از سال 1390

 1390رییی واپیتوالسووویون لغو و معواهدات دوجانبه

آغواز بوه وار رده بود ،واگذار شووود .مقاومت برخي

جایگ ین آن شودند .از جمله شرایطي ه در تيمیی و

دولتها با این اقدامات گاهي مسألهساز ميشد ،چنانکه

اقدام دولت ایران مؤیر بودند ،عبارتند از:

مخالرت ایران با ادامه واگذاری امتیاز شووویمت دریای

 .1رشد خودآگاهي ملي و جبههگیری ملي در برابر
سلطه خارجي،

خ ر بوه رو ها به بحراني شووودن مناسوووبات ایران و
شوووروی منجر شوود ههوشوون

 .9تلری خودآگواهي ملي بوا آموزههای اسوووممي
شیعي،

مهدوی-909 :1990 ،

909ب.
یکي از رویدادهای مهمي ه به تنش در مناسوووبات

 .9شووخيوویت و سوویاسووت مدرن و و نپرسووتانه

بین ایران و بریتانیا منجر شوود ،لغو امتیاز دارسووي بود.

رضاشاه ه حمایت بخش ع یمي از ناسیونالیستهای

پیش از تببیت سوولطنت رضوواشوواه مقامات ایران مایل
بودنوود برای تقویووت توان چووانووه زني خویش در برابر

شور را به دنبال داشت،
 .9گرایش رضاشاه به نترل امل و مؤیر شور از
ری حذت تمامي منابع مستقل قدرت،
 .0امید قدرتهای خارجي به تضوووعی

انگلیسووويها بهرهبرداری از نرت شووومال شوووور را به
مپوواني هووای آمریکووایي واگووذار ننوود ووه در عموول

روحانیت

از ری ایجاد یف سیستی قضایي مدرن در ایران و
 .6مناسوبات مسووالمت آمی رضوواشاه با قدرتهای
خارجي هZirinsky, 2003: 98-99ب.

انگلیسويها با وجود عدم دسوتیابي به منابع نرتي شمال
موف شوودند آمریکایيها را از صووحنه نرت ایران دور
ن ند .در دوره سلطنت رضاشاه مپاني نرت انگلیسي-
ایراني هAnglo-Iranian Oil Companyب ه از سووال

عموه بر لغو رییی اپیتوالسوویون ،رضووا شوواه موف

 1390در ادامه امتیاز دارسي ،برای ا تشات ،استخرا و

شوود به ار بیگانگاني ه به تبعیت از ممح ات دولت

بهرهبرداری از منوابع نرتي ایران تأسووویس شوووده بود،

متبو خود در دسوووتگوواه هووای دولتي ایران فعووالیووت

مهی ترین شووور ت فعال در نرت ایران بود .در سوووال

مي ردند ،خاتمه داده یا اختیارتشوووان را محدود نماید.

 1391به دنبال اهش ح امتیاز ایران فشووارهای داخلي

در همین راسوتا ،تمام معاهدات گمر ي منعقد شده در

بر مپاني انگلیسي -ایراني اف ایش یافت ،به نحوی ه
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منجر بوه لغو امتیواز دارسوووي در نوامبر  1399و انعقاد

این برهه ،ایران از پیمان منع تجاوز آلمان و شووووروی

قرارداد نرتي جدیدی در سال  1399شد هووقي:1990 ،

ه1393ب اسوتراده رد و از ری شوروی به داد و ستد

119-109ب.

با آلمان ادامه داد .با انتيوواب علي منيووور به نخسووت

این گونه حر تهای استقمل لبانه به تدریج زمینه

وزیری وه از رفوداران آلموان بود ،نروو آلمانيها در

بدبیني و بياعتمادی بریتانیا به شاه ایران را اف ایش داد.

ایوران اف ایش یووافووت و در ارتش ایران نی گرایش

در دهه  1399سووه قدرت بر سوور نروو در ایران رقابت

بیشوووتری به آلمان نمایان شووود .پس از حمله ناگهاني

داشوووتند :بریتانیا ،شووووروی و آلمان نازی .در مجمو ،

آلمان به شوروی در یوئن  1391دولت ایران بار دیگر

بریتوانیوا بوه عنوان قدرتمندترین قدرت غربي در ایران

اعمم بي رفي رد .شوروی و بریتانیا ه پس از تهاجی

فعالیت داشوت ،هر چند ه از توسعه مناسبات ایران با

گسووترده آلمان به شوووروی متحد شووده بودند ،خواهان

رقبا بهویژه آلمان نگران بود .در حالي ه در دهه 1399

جبهوهگیری ایران بوه نرع مترقین بودنود .در نهایت این

بریتانیا ب رگ ترین شووریف تجاری ایران بود ،در اواخر

دو قدرت به مف ایاالت متحده به اشغال ن امي ایران

دهه  1399پس از آلمان و شوووروی در جایگاه سومین

اقدام ردند .قدرتهای متر رضوواشوواه را از سوولطنت

رت تجاری ایران قرار داشووت .ایاالت متحده در دهه

بر نار و پسرش محمدرضا را جایگ ین ردند هفوران،

 1399توانست به جایگاه چهارمین رت تجاری ایران

990-901 :1990ب .سوقوط تحقیرآمی وی نشان داد ه

برسووود .آلمووان موف ترین شوووور در بهره برداری از

تمشهایش برای قدرتمندسوووازی ،امنیت و اسوووتقمل

فرصوتهای موجود در ایران به دنبال اهش فشارهای

شوووور نواقص و نوا وام بوده و ایران همچنان در دام

بریتانیا و روسویه/شووروی بر این شور بود .رضا شاه
در عین حال ه مناسوبات دوستانهای با بریتانیا داشت،

ضع  ،وابستگي و ناامني گرفتار است.
و وابستگي ایران در همان نخستین دهه پس

ضع

در صووودد بود از ری ن دیکي به آلمان ،فشوووارهای

از جن

بریتانیا و شوووروی را خنبي سووازد .سووواب اسووتعماری

شوواه جوان شووور در موضووع ضووع

بریتانیا و شووووروی در ایران باعو شوووده بود گرایش

نیروهوای اجتمواعي -سووویاسوووي مختلري با اهدات و

دولوت بوه قودرتهای دیگر به ویژه آلمان و آمریکا از

برنواموه هوای مختل

فعوال بودند .پس از پایان جن ،

حمووایووت در خور توجهي در میووان افکووار عمومي و

دولت ایران از سه قدرت متر خواست نیروهای خود

روشووونرکران برخوردار باشووود هفوران-991 :1990 ،

را از خووا

ننوود .در وا نش بووه این

969ب .این روند با توجه به جبهه گیریهای خيووومانه

درخواسوت ،دولت شووروی ضومن اصوورار بر حضور

آلمان و متحدانش در برابر بریتانیا ي سووالهای پایاني

نیوهووای خود در خووا ایران ،نیروهووای تج یووه لوور

دهه  1399برای انگلیسيها نگران ننده بود.

آوربایجان را به شوووورش و خودمختاری تحریف رد.

پس از جنو

جهاني دوم به خوبي نمایان شوود .در این دهه

ایران خووار

قرار داشووت و

جهوواني دوم و اعمم بي رفي ایران،

در نتیجه این وضووع ،بخش گسووتردهای از شمال غرب

رضوواشوواه به تيوومیی بریتانیا مبني بر ممانعت از روابط

ایران برای مدتي از نترل دولت مر ی خار شووود و

بازرگاني آلمان با شوورهای بي رت اعتراض رد .در

حکومت های خودمختار آوربایجان و ردسوووتان اعمم
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موجودیت ردند .در نهایت ،دیپلماسي محتا انه ایران

در پي سووقوط دولت ميوود  ،با توجه به شوورایط

و فشوووارهوای آمریکوا بر شووووروی بواعو فراخواني

بحراني اقتيووواد ایران در نتیجوه قطع جریوان نرووت و

نیروهای شووووروی و سووور وب نیروهای تج یه لر

فشوووارهای بین المللي ،دولت جدید ایران با نخسوووت

توسوووط ارتش ایران شووود هر Lawson, August :

وزیری فضلاهلل زاهدی ،از نیروهای هوادار و همکار با
ودتاگران ،در صدد برآمد تا به اوضا اقتيادی شور

1989ب.
هموان ور وه در جریوان جن

جهاني اول وقو

سروسامان دهد .در این زمان ،آمریکایيها نی به من ور

انقمب مونیستي در روسیه از بار فشارهای بینالمللي

حرظ نترل بر ایران تمش داشووتند مشووکل اقتيووادی

علیه ایران است ،پس از جن

جهاني دوم نی فرصت

ایران را از ری سوواماندهي به تولید و صووادارات نرت

دیگری به صووورت آغاز جن

سوورد برای ایران فراهی

ایران در چوارچوب معواهدهای بین دولت ایران و یف

شود ه سیاستمداران ایراني توانستند از آن بهرهبرداری

نسورسیوم بینالمللي ،ه مپانيهای نرتي آمریکایي و

سوورد ،بسوویاری از نیروهای داخلي

انگلیسوي در آن نقش مهمي داشتند ،حل نند .پیش از

ایرگذار بر سیاست خارجي ایران با توجه به تجربههای

امضوای آن ،در  10آگوست  1309معاهدهای بین ایران

تلخ گذشته از دخالتهای استعماری قدرتهای ب رگ

و مپواني نروت انگلیسوووي -ایراني به من ور پرداخت

برای اسووتقمل ایران تمش مي ردند .آنها موف شوودند

غرامت به این مپاني تن یی و امضا شد .سپس ،معاهده

سوورد و

نسورسویوم در  91آگوست همین سال به امضای علي

و بيتجربه ،به صورت فرصت

امویونوي ،وزیور دارایي ایران و هوارد پیج نموواینووده

نند .در آغاز جن

از تحوالتي ن یر تضووعی
جایگ یني شواه ضعی

بریتانیا ،آغاز جن

برای تقویوت مواضوووع خود اسوووترواده نند .او این
تمشها در قضوویه ملي شوودن صوونعت نرت در مار

نسرسیوم رسید هووقي931-930 :1990 ،ب.
محمدرضواشاه و حامیانش از حادیه ودتای 1309

 1301نمایان شوود .نهضووت مليسووازی نرت پس از آن

و به دنبال آن همکاری جدید غرب با ایران چند در

آغاز شوود ه شوووروی و بریتانیا وارد دور جدیدی از

مهی برداشوت ردند ه پس از آن در سیاست خارجي

رقابت بر سوور امتیازات نرتي در ایران شووده بودند .اما

دولت پهلویِ پس از ودتا مؤیر واقع شد:

این دو قودرت بوا سووودی از مقواوموتهای داخلي به
رهبری نخست وزیر ایران ،محمد ميد مواجه شدند.
در این سووالها ه رقابت بین بلو شوور و غرب نی

 .1بریتوانیا دیگر قدرت برتر جهان غرب نیسوووت،
بلکه جای خود را به ایاالت متحده داده استب
 .9برای آمریکوا و بریتوانیوا حرظ ایران در اردوگاه

وارد مراحل حسواسوي شده بود ،آمریکایيها از تیرگي

سوویاسووي -امنیتي غرب بیشووتر از دمو راسووي در آن

مناسوووبات ایران و بریتانیا و احتمال تقویت چ گرایان

اهمیت داردب

در ایران نگران بودنوود .از این رو ،ي یووف پرویه
مشووتر با انگلیسوويها با یف حر ت ودتایي دولت
ميود را در آگوسووت  1309ساقط و زمینه بازگشت
محمدرضاشاه را به قدرت فراهی ردند.

 .9اتحاد شووووروی واقعیت تعل ایران به اردوگاه
غرب را پذیرفته استب
 .9اتخواو سووویواسوووت هوای چو گرایانه یا حتي
اسووتقمل لبانه برای ایران در فضوووای نوین بینالمللي
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هجن

سوووردب حتي اگر از پشوووتوانه مردمي برخوردار

باشد ،بسیار پر خطر و پره ینه استب
 .0برای بقا بر سر قدرت جلر حمایت قدرتهای
خارجي اهمیت لیدی داردب و
 .6نترل و مهندسووي اجتماعي -سوویاسووي جامعه
ایران امکانپذیر است.

موافقتنامه شووروی را ه دسوت دوستي به رت ایران
دراز رده و در پي انعقواد یف پیمان پنجاهسووواله عدم
تجاوز با آن بود ،دلسوورد سوواخت ه بیل-999 :1991 ،
131ب.
در دهه  1369و پس از اسووتقرار یبات سوویاسووي با
پشت سر گذاردن قیام  10خرداد ،و همچنین ،تحوالت

به این ترتیر ،فاز نویني در سویاست خارجي ایران

نوین بین الملول از جملوه تشوووکیل جنبش عدم تعهد،

آغواز شووود وه در آن آمریکا به عنوان تکیهگاه لیدی

تشوووکیول اوپوف ،تنشزدایي در روابط دو ابرقدرت و

سیاست خارجي دولت ایران عمل مي ند .در حالي ه

هسوتهای شودن چین ،سویاست خارجي ایران با عنوان

دولت آی نهاور به درخواسوت مف مالي ميد برای

«سیاست مستقل ملي» مطرح شد ه مشخيه اصلي آن

ترمیی مشکمت اقتيادی پاسخ منري داده بود ،با احیای

توسووعه مناسووبات و همکاریهای ایران با شووورهای

قوودرت پهلوی و امضووووال موافقتنووامووه نرتي ،دولووت

اردوگاه شوور و همچنین جهان سوووم بود .هر چند ه

آی نهاور -دالس تيومیی گرفت سوویاست تقویت رییی

همکواریهای ایران و ایاالت متحده مانند گذشوووته در

ایران را دنبال ند .سیاستگذاران آمریکایي این سیاست

ابعاد مختل

سویاسوي ،اقتيووادی و ن امي رو به رشد

خوارجي را از ری توأ ید بیشوووتر بر مف ن امي و

بود هازغندی909-909 :1909 ،ب.

اقتيوووادی بوه اجرا درآوردنود .هودت از این مفها

در آغاز دهه  1399عواملي مانند تيوومیی بریتانیا به

تقویت شووواه در برابر تهدیدات داخلي و خارجي بود.

فراخواني نیروهای خود از شووور سووووئ  ،نا اميهای

پس از پیوسووتن ایران به پیمان بغداد در سووال  1300و

آمریکا در جن

ویتنام و اعمم سوویاست نیکسون مبني

همچنین ،اداموه حمایت ایران از این پیمان امنیتي غربي

بر حمایت سووویاسوووي و ن امي از متحدان و واگذاری

در پي خرو عرا از آن در سووال  ،1300ه به شووکل

مسوووؤولیت امنیت منا

تحت نروو آمریکا به متحدان

سوازمان پیمان مر ی هسنتوب درآمد ،مفهای آمریکا

منطقوهای قدرتمند و قابل اعتماد هبجای دخالت ن امي

بوه ایران اف ایش یوافوت .در بین نواسووویونالیسوووتها،

مسووتقییب ،زمینهسوواز تحوالت جدیدی در سوویاسووت

روشووونرکران بقوه متوسوووط و مذهبیون ایران ،پیمان

خارجي ایران شوود .از آغاز این دهه ،شوواه با اعتماد به

بغداد/سونتو اب اری برای نترل اسوتعماری ایران توسط

نرس بیشووتری ایده تبدیل ایران به یف قدرت ب رگ را

غرب تلقي شوووده و مخالرتهای گسوووتردهای با ورود

پیگیری رد .وی بووا ترتیوور دادن اسوووتقمل بحرین و

دولت به آن وجود داشووت .در چنین شوورایطي ،ایران و

سوووپس تيووورت ج ایر تنور وچوف ،تنر ب رگ و

 1303یف موافقتنامه دفاعي دوجانبه

ابوموسوووي ،وه پیش از آن تحوت نترل بریتوانیا قرار

امضووا ردند ه در چارچوب آن آمریکا متعهد شوود در

داشتند ،تمش رد قدرت ایران را در منطقه تببیت ند.

صوووورت تجاوز شووووری علیه ایران اقدامات ن امي

در سوووال  ،1399شووواه ایران پس از امضوووای معاهده

منواسوووبي جهوت تضووومین امنیت آن انجام دهد .این

اقتيادی و ن امي بین شوروی و عرا به شوروی سرر

آمریکوا در مار

عل
نقش جدال گرتمان های سیاست جنایي در شکست پیشگیری از جرائی تجارت الکترونیکي 61 /

رد و به امضوای یف پیمان دوستي با این شور اقدام
رد .یوف مواه بعود ،اعمم رد وه قوودرت ایران دیگر
محدود به خلیج فار

نیسوووت ،بلکه باید به اقیانو

 -3جمهوری اسالمي :دوره اوجگيری استقاللطلبي
سووویاسوووت خارجي ایران در دوره پس از انقمب
اسووممي تحت تأییر شوورایط حا ی بر انقمب اسووممي

هند تسری یابد .در اواخر همین سال نخستین گروه از

قرار داشوووتوه اسوووت .مخالرت امام خمیني هرهب رهبر

سربازان رزمي ایران برای مهار شورشیان رار به عمان

انقمب اسوممي ،با رییی شوواه سووه دلیل اصلي داشت:

اع ام شدند .به من ور پیشبرد موف این برنامهها تقویت

وابسووتگي به بیگانگان ،اسووتبداد داخلي و تمش برای

قوای ن امي شووور به یف اولویت لیدی برای شوواه

سوووکوالری ه ردن جامعه ایران .رهبر انقمب ضووومن

تبدیل شووود هبیل910-993 :1991 ،ب .اف ایش شووودید

این ه سووه موضووو یاد شووده را در پیوند با همدیگر

بهووای نرووت پس از تحریی نرتي  1399اعراب علیووه

مي دانسوووت ،توأ یود ویژه ای بر نقش امپریالیسوووتي و

حامیان غربي اسوورائیل ،باعو شووود دولت ایران بتواند

ضوداسوممي آمریکا و اسرائیل در ایران داشت .این در

برای تأمین ه ینههای امنیتي سوونگین خویش پشووتوانه

حالیسووت ه در همان زمان مبارزات انقمبیون با شوواه،

موالي مهمي بووه دسوووت آورد .از سووووی دیگر ،عوودم

ایواالت متحوده با قا عیت از شووواه حمایت رده و بر

همکوواری ایران بووا تحریی ننوودگووان اعتموواد آمریکووا و

بقای حکومت آن اصووورار داشوووت .مخالرت آمریکا با

متحدانش به رییی پهلوی را اف ایش داد.

انقمبیون سه دلیل اصلي داشت :نخست این ه با توجه

سویاستهای توسعه لبانه محمدرضاشاه در عرصه

به سووواب امپریالیسووتي آمریکا در ایرانِ پس از ميوود

منطقهای و بینالمللي در حالي دنبال ميشوود ه جامعه

این احتموال بواال بود وه انقمبیون زمینههای نروو این

ایران به تبع سویاستهای سر وبگرانه دولت در اختنا

ابرقدرت را در ایران برچینند .آمریکایيها ميدانسوووتند

سویاسي به سر ميبرد .بسیاری از مخالران شاه از جمله

ه حکومت جایگ ین به هیر وجه نميتواند مبل شوواه

جریانهای مذهبي و روحانیون از سووویاسوووت خارجي

حامي منافع غرب و آمریکا در ایران و منطقه باشد .آنها

دولت انتقاد مي ردند .آنها معتقد بودند ه سووویاسوووت

شووواهود بودنود ه بدنه اصووولي انقمبیون یعني ی

خارجي به اهر مستقمنه دولت نه تنها مستقل نیست،

اسممگرا گرایشهای شدید ضدآمریکایي داشتند .دلیل

شور را

دوم این بود ه بحراني شودن شرایط ایران ميتوانست

اسوتمرار بخشیده است .مخالران رییی ه سلطه شاه بر

بازار انریی را در سوط جهاني متشنج و بيیبات رده

ملت و سولطه بیگانه بر شاه را دو معضل اساسي شور

و اقتيووواد جهان غرب را تحت تأییر قرار دهد .و دلیل

ميدانسوووتند ،در نهایت به حر تهای خشووون انقمبي

سوم این ه با توجه به پیوستن ح ب توده به انقمبیون

روی آوردند .در حالي ه پس از جن های جهاني اول

احتمال گسترش نروو مونیسی در ایران وجود داشت.

و دوم زمینههای دخالت قهرآمی شوووروی و بریتانیا در

بر این اسوووا  ،دولت ارتر قا عانه از حکومت شوواه

شده بود ،با انقمب اسممي و نار زدن

حموایوت مي رد ،بوه نحوی ه در یانویه  1393ینرال

بلکه نروو تحقیرآمی آمریکا و وابستگي عمی

ایران تضوعی

ایاالت متحده از مسوایل ایران ،گرایش به بیگانهستی ی

رابرت های ر را ه از دوستان شاه بوده و قبمً در تجهی

در جامعه و سیستی سیاسي ایران پررن تر شد.

و تقویت ارتش ایران همکاری داشوووته ،برای مف به
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ایران

فرونشوواندن انقمب به ایران فرسووتاد هWise, 2011: 3-

حا ی فعال بودند ،تهاجی نیروهای عرا به خا

6ب.

امنیت ملي شور را به شدت متشنج رد .در این جن
در عمول نی روند تحوالت پس از انقمب مطاب با

ه حدود هشووت سووال به ول انجامید ،دولت صوودام

انت ار بسویاری نا ران پیش رفت و در سویستی سیاسي

حسین به روش های مختل

تحت حمایت قدرتهای

جمهوری اسووممي دولت ایاالت متحده در جایگاه یف

ب رگ شوامل ایاالت متحده ،شوروی ،بریتانیا و فرانسه

دشمن شماره یف قرار گرفت .این گرایش به ویژه پس

و همچنین ا بریت دولتهای عرب منطقه قرار گرفت.

از قطع روابط دیپلمواتیوف دو رت به دنبال اشوووغال

هودت آمریکوایيها از مف به دولت عرا  ،ه در آن

سوورارت آمریکا در تهران و به گروگان گرفتن ار نان

زمان با اتحاد شووروی مناسبات ن دیکتری داشت ،این

آن در نوامبر  1393و همچنین نوواره گیری نیروهووای

بود ه با من ویسووازی و تضووعی

جمهوری اسممي،

لیبرال از دسوتگاههای تيومیی گیری شور تشدید شد.

جو انقمبي تهاجمي جاری در آن را مهار نند .آنها در

دولت جمهوری اسووممي در نار تأ ید بر سوویاسووت

عین حال از تضوعی

رییی توسووعه لر صدام حسین

مقاومت در برابر نروو و دخالت آمریکا به سووویاسوووتي

نی خشنود بودند ه Carpenter and Innocent, Winter

مشوابه سیاست دولت ميد بازگشت .دولت جدید با

2007–08: 68ب.

تکیه بر شعار «نه شرقي ،نه غربي ،جمهوری اسممي» ،

بوا پایان جن

و روی ار آمدن دولت سوووازندگي

البته با تأ ید بیشوووتر بر نري غرب ،به جنبش عدم تعهد

تغییرات محسوووسووي در سوویاسووت خارجي جمهوری

پیوست و از هواداران اهدات و شعارهای ضداستعماری

اسووممي اترا افتاد ه نشووان دهنده افول احسوواسووات

جنبش شووود .سووویاسوووتگذاران جمهوری اسوووممي در

رادیکال و تمایل به عادیسوازی جو سوویاست خارجي

چوارچوب اصووول حمایت از جنبشهای آزادی بخش،

در میان نیروهای اسوممگرای دولت بود .شووعار صدور

مسووأله فلسووطین را به مبابه سوومبل گویایي از تقابل دو

انقمب ه در همان سووالهای جن

مورد انتقاد برخي

نیروی سوولطه و مقاومت تلقي رده و بر حمایت قا ع

تيومییسوازان ایران بود ،اممً به حاشویه شویده شد.

از مبارزات مردم فلسطین در برابر اسرائیل تأ ید ردند.

گرایش بوه تنش زدایي در سووویواسوووت خارجي ه از

سوویاسووتهای بیگانهسووتی انه جمهوری اسووممي

نمایان شوووده بود وارد مرحله

سوووال های پایاني جن

اقدامات متقابل قدرتهای ب رگ از جمله آمریکا را در

جدیتری شد .دولت هاشمي رفسنجاني روند جدیدی

پي داشوووت .حتي ميوووالحوه ایران و آمریکا در قالر

از تنش زدایي را در سووط منطقهای و فرامنطقهای آغاز

بیانیههای الج ایر و پایان بحران گروگانگیری در س وال

رد وه تعودیول منواسوووبوات ایران و اعراب و انجام

مناسوووبات خيوووومتآمی بین دو

گرتگوهای انتقادی بین ایران و اروپا از نتایج اصوولي آن

رت منجر نشد .در سال  1309در حالي ه جمهوری

شوروی

 1301نی به توق

بودند .دولت هاشمي همچنین با دولت خل

اسوووممي هنوز بووه یبوات امنیتي الزم نرسووویووده بود و

یعني روسووویه تعاممت دوسوووتانهای برقرار رد با این

نیروهووای مختلري ،شووواموول :فعوواالن ضووودانقمب و

هودت ه از پتانسووویلهای آن برای تحکیی امنیت ملي

جریانهای استقمل لر ،از داخل و خار علیه دولت

شور استراده ند هRakel, 2007: 169-171ب.
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اسوتمرار سویاست نري غرب و به ویژه تمش برای

ایران با روسویه ادامه یافت و در مناسبات ایران با چین

مقابله با نروو سیاسي و حضور ن امي آمریکا در منطقه،

نی پیشورفتهای بیشوتری به دست آمد .ایران در عین

ه در دهه  1339در حال گسترش بود ،ادامه فشارهای

حال آمادگي خود را برای پیوسوتن به سازمان همکاری

واشووونگتن علیوه ایران را به دنبال داشوووت .جمهوری

شانگهای اعمم رد هRakel: 2007: 178-181ب .با این

دولتهای

حال ،شرایط تنشزا در مناسبات ایران -آمریکا همچنان

اسوووممي از من ر دولوت آمریکوا در ردی

یواغي و شووورور قرار گرفوت و با توجه به اینکه نو

محروظ ماند و در نتیجه آن سووویاسوووت مهار ایران نی

پیکوان دخوالت های قهرآمی واشووونگتن در دهه 1339

استمرار یافت.

متوجه این دسته از شورها بود ،ایران در معرض چنین

بوه دنبال روی ار آمدن دولت جور دبلیو .بوش

دخالتهایي واقع شوود .در این چارچوب ،در اواسووط

و حوادث  11سوووپتامبر  9991زمینه رادیکالی ه شووودن

دهوه  1339دولوت لینتون فواز جدیدی از تحرییهای

سوویاسووت خارجي آمریکا در برابر دولتهای مخال

قانون داماتو

هژموني آمریکا تسووهیل شوود و به تبع آن ایران در برابر

اقتيادی را علیه ایران آغاز رد .بر اسا

هD'Amatoب ه از سوووال  1336به اجرا درآمد ،رییس

مو جودیدی از تهدیدات بین المللي قرار گرفت .پس

جمهور آمریکا مل م شد مپانيهایي را ه ساالنه بیش

از اشوغال و تغییر رییی افغانسووتان در سال  9991مو

از  99میلیون دالر در بخش انریی ایران سرمایهگذاری

جدیدی از رادیکالیسووی در سوویاسووت خارجي آمریکا

موي ننوود ،مورد مجووازات قرار دهوود .رقی سوووق

نمودار شد .در یانویه  ،9999جور بوش با معرفي سه

سرمایه گذاری یف سال پس از اجرا به مبلغ  99میلیون

دولووت ایران ،عرا و ره شووومووالي بووه عنوان «محور

دالر در سوووال واهش یوافت ه Katzman, July 16,

شیطاني» هAxis of Evilب آشکارا اعمم رد ه دولتش

2012: 2ب .این گونه تيوومیمات با هجمههای تبلیغاتي

«سووا ت نخواهد نشووسووت تا خطر ن دیف و ن دیفتر

سنگیني علیه ایران همراه بود.

شووود .ایاالت متحده آمریکا به خطرنا ترین رییی های

پس از گذشوت چند سوال از سیاست مهار ایران و

جهووان اجووازه نخواهوود داد تووا مووا را بووا مخرب ترین

بياعتنایي مقامات جمهوری اسووممي به آن ،اسووتراتژی

سووومح های جهان مورد تهدید قرار دهند ».ه Litwak,

دولت لینتون در برابر ایران به نا ارآیي متهی شوووده و

2003: 86ب .وی در یوئن  9999ي یف سووخنراني در

به تدریج مواضوع واشنگتن تندتر شد .دولت جمهوری

وسوت پوینت هWest Pointب سیاستي را اعمم رد ه

اسممي تمام اتهامات آمریکا و متحدانش را رد رده و

بعداً در سوپتامبر همین سوال در قالر اسوتراتژی امنیت

فشوارهای بینالمللي را سناریویي به من ور ترساندن و

ملي آمریکا مطرح شوود .این سوویاسووت دارای دو اصوول

به تسوولیی شوواندن ایران ارزیابي رد .پس از روی ار

اسواسوي است :نخست اینکه آمریکا به من ور حرا ت

آموودن دولووت خواتمي گرایش بووه تنش زدایي در برابر

از ترو ن امي بي مخال

خود به هر اقدامي ه صمح

غرب اف ایش یافت .در این چارچوب مناسبات ایران با

ميبیند ،دسووت خواهد زدب و دوم اینکه آمریکا با توجه

شووورهای مختلري از جمله اعضووای اتحادیه اروپا و

به ماهیت تهدیدات نوین تروریسووتي اقدام پیشدسوتانه

شووورای همکاری خلیج [فار ] بهبود یافت .همکاری

خود مي دانوود ه Soros,

هpreemptive actionب را ح
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2004: 11ب .در همین راسوتا ،رح اشغال و تغییر رییی

سوووخت هسووتهای به من ور اسووتراده صوول آمی از آن

عرا توسووط ایالت متحده و متحدانش در سووال 9999

مغوایرتي با رییی ان پي تي نداشوووته و ح انکارناپذیر

عملیاتي شوود .به دنبال اشووغال عرا  ،تهدیدات ن امي

همه شورها از جمله جمهوری اسممي است .بنابراین،

آمریکا علیه ایران نی به شوودت اف ایش یافت .گشایش

انکار ح هسوووتهای ایران عین بيعدالتي بوده و باید با

پرونووده هسوووتووه ای ایران مهمترین اهرم آمریکووا برای

آن مقابله رد .دوم این ه ،در صوورت ميالحه ایران با

تشووودیود این گونوه تهدیدات بود ه به دنبال آن مو

غرب در موضوو هسوتهای ،تهدیدات دشومنان ،شامل

نویني از فشوووارهوا و تحرییهای بین المللي علیه ایران

قدرتهای غربي مخال

جمهوری اسووممي و متحدان

شکل گرفت.

سویاسوي آن ها ،متوق

نخواهد شود ،زیرا آن ها اسواساً

ایواالت متحوده و اتحوادیوه اروپوا تا نون عموه بر

نميتوانند با جمهوری اسممي بخا ر سیاست خارجي

قطعنامههای تحریمي شووورای امنیت سووازمان ملل ،ه

اسوووتقمل لور و مقواومش نار بیایند .در صوووورت

بیشوتر جنبه ن امي دارد ،تحرییهای اقتيووادی سنگیني

ميوالحه هسوتهای ،غرب از دستاوی های دیگری چون

را به صووورت یکجانبه علیه جمهوری اسووممي اعمال

حقو بشور برای دخالت در امور جمهوری اسممي با

ردهاند .این تحرییها محدودیتهای شوودیدی را علیه

آن استراده خواهد رد .و دوم

هدت تحقیر و تضوعی

تولیوود و صوووادرات نرووت و گوواز و همچنین ،نقوول و

این ه ،حتي عقرنشینيهای وتاهمدت و موقتي نی به

انتقواالت مالي ایران ایجاد ردهاند .اگرچه با گذشوووت

نرع شووور نیسووت ،زیرا همان ور ه ي سووالهای

زمان و به ویژه پس از به قدرت رسوویدن بارا اوباما از

آغازین جریان پرونده هستهای آشکار شد ،عقر نشیني

بار تهدیدات ن امي علیه ایران اسوته شده ،اما بر دامنه

موجر ميشوود اعتماد به نرس دشوومنان در فشووارهای

تهدیدات اقتيوووادی به شووودت اف وده شوووده اسوووت.

تحقیرآمی علیه ایران اف ایش یابد .حسووواسووویت ویژه

جمهوری اسوووممي ایران از عقوور نشووویني در برابر

جمهوری اسووممي به مسووأله بيعدالتي بینالمللي و به

فشوووارهووای غرب خودداری نموده و بر اسوووتراتژی

نیاز حیاتي به اسووتقمل و امنیت ملي،

مقاومت تأ ید رده اسووت .حتي راهحلهای پیشنهادی

تبع آن ،احسووا

ه تا حدی ریشوووه در تجارب تاریخي خا

ایرانیان

شوورهایي ن یر روسویه ه مناسبات اهراً دوستانهای

دارد ،همان ور ه در قوامیابي سیاست خارجي دولت

با جمهوری اسووممي دارند ،بخا ر نري اسووتقمل ایران

جمهوری اسوووممي در برابر قوودرت هووای ب رگ نقش

در تولید سووخت هسووتهای رد شوودهاند .سیاستگذاران

لیدی داشوته ،سویاسوت هستهای جمهوری اسممي را

ایران ي سوووالهای اخیر ضووومن تمش برای تقویت

نی تحت تأییر قرار داده اسوووت هر Moshirzadeh, :

توانمندی های دفاعي -امنیتي ،تدابیر مختلري برای دفع

December 2007ب.

یا به حداقل رسووواندن عوارض تحرییهای اقتيوووادی

جمعتندی

اندیشیدهاند.

از آغاز دوره قاجاریه تا به حال ،اسوووتقمل و امنیت

برداشوت تيومیی گیری نندگان جمهوری اسممي

ملي ایران ،مانند بسیاری از شورهای استعمارزده و در

این اسوووت ه نخسوووت ،غنيسوووازی اورانیوم و تولید

حال گذار ،با دو چالش اسوواسووي مواجه بوده است.1 :

عل
نقش جدال گرتمان های سیاست جنایي در شکست پیشگیری از جرائی تجارت الکترونیکي 60 /

موداخمت امپریوالیسوووتي قودرت هوای خارجيب و .9

مسووأله اقتدار و اسووتقمل شووور وجود دارد و در برابر

نوابسوووامواني و از هی گسووویختگي داخلي .بازتولید و

فشوووارهوای خوارجي معموالً بوه گ ینوه مقاومت اتکا

اسوووتمرار چوالش دوم عمیقاً تحت تأییر هور و بروز

ميشوووود .این گرایش در واقع محيوووول دخالتها و

چالش نخسووت قرار داشووته اسووت .در سووده نوزدهی و

فشوارهای امپریالیسوتي قدرتهای ب رگ ي سدههای

اوایل سووده بیسووتی روسوویه و بریتانیا دو قدرت رقیبي

اخیر اسوت .دولت جمهوری اسممي برای موفقیت در

بودنود ه فعاالنه در امور اجتماعي -سووویاسوووي ایران

این راه از سوووازو ارهای مختلري چون اسوووممگرایي،

دخالت داشوتند .تحمیل معاهدات استعماری و جدایي

مليگرایي و انقمبيگرایي بهره ميجوید .در سوویاسووت

بخش هووای وسووویعي از سووورزمین ایران از نتووایج این

خارجي جمهوری اسوووممي تأ ید ویژهای بر اصوووول

دخالتها بود .در سووده بیسووتی در حالي ه از شوودت

برابری حوا میوت هوا ،عودم دخوالت دولتها در امور

مداخمت دو قدرت مذ ور تا حدی اسووته شد ،اما به

همدیگر و ح تعیین سوورنوشووت ملتها وجود دارد.

تودریج قدرت نو هور دیگری به نام ایاالت متحده در

این اصووول در واقع اج ای همان شووعاری اسوووت ه

مسایل ایران فعال شد ،هر چند ه ماهیت مداخلهگری

رهبران دولوت جمهوری اسوووممي از آن تحوت عنوان

آن توا حودی بوا اسووومت خود متراوت بود .امتیازات

«عودالت بینالمللي» یاد مي نند .بياعتنایي قدرتهای

یئوپولیتیکي و یئوا ونومیکي ایران مهی ترین عواموول

ب رگ به این شووعار باعو ميشووود سوویسووتی بینالملل

جذب مداخلهگران بودند .از ویژگيهای مشوووتر این

امروز با عنوان «ن ام سولطه» یاد شوده و مشروعیت آن

سوووه قودرت خوارجي این بود وه در پیوند با عوامل

از اسا

اسوتبداد داخلي باعو حذت و به حاشوویه شیده شدن

مناتع

بسووویاری از نخبگان و نیروهای اجتماعي -سووویاسوووي
اسوتقمل لر و ميول ایراني شدند .این سیاستهای
امپریوالیسوووتي در عین حوال موجر شووود گرایش به
اسوووتقمل و نري قودرت هوای خوارجي بوه تدریج در
سووویواسوووت خارجي ایران پررن

شوووده و در دوره

جمهوری اسممي به او برسد.
امروزه اگرچوه زمینه دخالتهای مخرب خارجي و
همچنین تمایل به واگرایي مرن

شووده ،اما تهدیدات

یاد شده همچنان بر امنیت ملي جمهوری اسممي سایه
افکنده و سوویاسووت خارجي دولت را تحت تأییر قرار
داده اسوت .بر این اسا

است ه در سیاست خارجي

ایران ضوومن بياعتمادی مسووتمر به قدرتهای خارجي
به ویژه قدرتهای غربي ،حسواسیت شدیدی نسبت به
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