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گرایی ی رت ی

مقدمه

موقعیت ممتاز ژئواستراتژیک ایران در سدههای گذشته ،همواره ایـ کشـور را در کـانون توبـه بـی
المللی و بویژه قدرتهای بزرگ قرار داده و کشیده شدن آتش دو بنگ بهانی به خاک ایران ،با وبود
اعالم سیاست بی طرفی از سوی دولت ،نشانهای از ای واقعیت است .قدرتهای بزرگ در ای سدههـا
همواره ایران را دستمایه پیشبرد سیاستها و بایگاه بی المللی خود قرار داده و در ایـ راه از قربـانی
کردن منافع ملی ایران پروا نکردهاند.
در عصر قاباریه بهت گیری سیاست خاربه ایران در برابر سیاست همگرایی روسیه و انگلستان،
اغلب بر پایه توسل به «قدرت سوم» بود که همواره با شکست و سرنوشت نسبتا مشابهی خاتمه می-
پذیرفت .بهت گیری سیاست خاربه ایران در توسل به قدرت سوم با سرنوشت نسبتا مشابهی خاتمـه
می پذیرفت .ای امر نا شی از نا آگاهی بود که بدون شناخت تحوالت بی المللی ،به طور واکنشـی از
یک سو به سوی دیگر کشیده میشدند .آنان از ای واقعیت غافل مانده بودند که سـاختار ناـام بـی
الملل محدودیتها و امکاناتی را برای کنشگران به وبود میآورد که بر هدف و کنشهـای سیاسـت
خاربه تاثیر میگذارد .و بر ناام سیاست بهانی موازینی حاکم بود که بدون آشـنایی بـا قواعـد بـی
المللی و تحوالت مربوط به آن تصمیم گیری در سیات خاربه با چالشهای فراوانی موابـه مـیشـد
مهمتری چالشی که فراروی سیاست «رویکر به قدرت سوم» قرار داشت ناشی از ای واقعیت بود که
توسل به ای سیاست عمدتا در شرایط بحرانی تعقیب میشد و در چنی شرایطی مناسـبات ایـران بـا
یکی از دو قطب روسیه و انگلستان رو به تیرگی گذاشـته بـود .در ایـ وتـعیت قطـب دوم نیـز بـه
مصلحت خود نمیدانست تا ایران را در مقابل رقیب خود به گونهای بدی مورد حمایـت قـرار دهـد،
بلکه میکوشید تا به مناور بلوگیری از سلطه یک بانبه رقیب ،کشور ایران را «وبه سـازش» قـرار
دهد .از ای رو سیاست خاربه ایران که از هر دو قطب رویگردان میشد ،به طور طبیعـی و واکنشـی
به یک نیروی سوم روی میآورد تا شاید از ای رهگذر با نفوذ انحصاری روسـیه و انگلسـتان مقابلـه
نماید.
توسل به قدرت سوم در دروه رتا شاه ،در موتوع واگذاری امتیاز نفـت شـمال بـه شـرکتهـای
آمریکایی در واقع تعقیب سیاست بهره گیری از قدرت سوم بود .اما ای بار نیز دولتهـای شـوروی و
انگلستان علی رغم داشت تضادهای سیاسی و اقتصادی و به ویژه اختالفات ایدئولوژیکی ،سر انجـام
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در مبارزه علیه شرکتهای آمریکایی در صف واحدی قرار گرفتند و تحت هیچ شرایطی ابازه ندادنـد
که اخالف مورگان شوست ر بـای پـای خـود را در ایـران اسـتوار سـازند .همعنـی دعـوت از هیئـت
میلسپوآمریکایی نیز به مناور کاست از سلطه دو بانبـه شـوروی و انگلسـتان انجـام گرفـت .اغلـب
نویسندگان تاریخ دپپلماسی ایران معتقدند که انتخـاب آلمـان در سیاسـت خاربـه رتـا شـاه تـداوم
سیاست بهره گیری از قدرت سوم به مناور خنثی ساخت سلطه انحصار طلبانه شـوروی و انگلسـتان
بود .بنگ بهانی دوم به عنوان واقع بزرگ تاریخی ،نه تنها موبب تغییر ساختار ناام بی الملل شد،
بلکه خود به عنوان پدیده از سوی ناام بی الملل ،با شدت و تعف متفاوت بر کشورها تاثیر گذاشت.
نمود عینی آن ،هنگامی که آلمان به اتحاد شوروی حمله کرد وتع عوض شد و استالی ناچار گشـت
با بریتانیا متحد شود .ای تحول ناگهانی ،که تهران آن را پیش بینی نمیکرد ،بـه سـقوط رتـا شـاه
انجامید .در واقع هنگامی که دولتهای انگلستان و شوروی متوبه شـدند نفـوذ سیاسـی و اقتصـادی
آلمان به نحو چشمگیری به زیان آنها در ایران افزایش یافته اسـت ،مطـاب

معمـول همیشـگی بـه

سیاست تشریک مساعی با یکدیگر روی آوردند و حکومت رتا شاه را برای خروج مستشاران آلمـانی
تحت فشار گذاشتند .هر دو کشور نیز بحرانها و یا بهانههای بداگانهای را با حکومت رتا شاه آغـاز
کردند .لذا در ای مقاله تالش شده است که شکسـت دیپلماسـی ایـران در بنـگ بهـانی دوم را از
منار «واقع گرایی ساختاری» ای پژوهش تبیی کرد.
چارچوب نظری

ساختار ناام بی الملل نتیجه کنش متقابل میان واحدهای اصلی ناام است اما در نهایت بـه عنـوان
متغییر مستقل بر رفتار همان بازیگران تاثیر گذار است( .ونت )07 :0333 ،از نار والتز زمانی گروهـی
از دولتها تشکیل یک ناام بی المللی میدهند که رفتار هر یک از آنها عامل حیـاتی در محاسـبات
دیگــر بــازیگران اســت .بنــابرای  ،هــر ناــام در بردارنــده واحــدها انــدر کــنش وســاختار اســت (
 .(Waltz,1979.p.74وبودناام لزوما بـه معنـای وبـود سـاختار و وبـود سـاختار ،الزمـه وبـود
واحدهای سیاسی متعامل است .والتز ساختار رابه معنای متغییر واسطه میان واحدها و ناام مـیدانـد.
در مرحله استقرار ساختار بدید شکل گرفته و به بلوغ رسیده است ،کجروی بـازیگران موبـب تنبیـه
آنها میشود و آزادی عمل بازیگران ناچیز و محدود است )(Buzan,Jones and Little,1993,p.6

 .مرحله زوال یا فروپاشی ساختار که درآن قوانی رفتاری موبود تضعیف شده و نقشی تعیـی کننـده
در رفتار بازیگران ندارد و آزادی عمل بازیگرانافزایش مییابـد( .اخـوان زنجـانی )50 :0974 ،در ایـ
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مرحله است که بازیگران ممک است در درک روند تغییرات دچار اشتباه محاسـبه شـده و دسـت بـه
رفتار آشوبساز بزنند که با واکنش شدید سایر قدرتهای طرفدار نام موبود روبه رو میشوند.
ناریه واقع گرایی ساختاری والتز را از شش بهت میتوان مورد بررسی قرار داد:
 .0سیستم به عنوان سطح و واحد تحلیل :والتز سطح تحلیل خود را سیستم قـرار مـیدهـد و نـه
واحدها یعنی برای تحلیل تحوالت سیاسی در صحنه بی المللی بر نقـش تعیـی کننـده سـیتم بـی
المللی تاکید میکند .ناریه سیستم سیاست بی المللی با نیروهای سـروکار دارد کـه در سـطح بـی
المللی ایفای نقش میکنندو نه در سطح ملی .سیستم بی المللی داری یـک سـاختار تعریـف شـده و
دقی است که سه ویژگی مهم دارد .0 :اصل نام دهنده سیسـتم بـی المللـی .5ویژگـی واحـدهای
داخلی سیستم بی المللی .9توزیع تواناییهـا واحـدها در سیسـتم بـی المللـی .از ناـر والتـز «توزیـع
تواناییها» بی دولتها نیز ناشی از رفتار دولتها (واحدها) نیست .بلکه نتیجـه عملکـرد و تـاثیر سـاختار
سیستم بی المللی است.
 .5رابطه سیستم و ساختار با واحدها :واقع گرایی ساختاری بر ای امر تاکید میورزد که واحدها و
ابزای سیستم بی المللی (دولتها) تابع قید و بندها و مکانیسمهای تعیی کننده ساختار سیسـتم بـی
المللی هستند .به عبارت دیگر برای درک رفتار دولتها (قدرتهای بزرگ و کوچـک) بایـد سـاختارهای
سیستم بی المللی را شناخت .والتز بارها به ای نکته اشاره میکند که واحدها (دولتها) تـاثیر چنـدانی
بر سیستم ندارد و بر عکس ای ساختارهای سیستم هستند که حرکت و رفتار دولتهـا را شـکل مـی-
دهند و یکسان میسازد .رفتار واحدها در سیستم بی الملل یکسان است .در ناریه والتز دولتها تحت
تاثیر اصل نام دهنده سیستم بی المللی (یعنی اصل انارشیسم) بـا معمـای امنیـت موابـه هسـتند»
معمای امنیت «برای همه دولتها بدون توبه به ویژگیها متفاوت ساختار داخلی آنهـا ،مشـترک اسـت.
بهتری راه برای تامی امنیت نیز تالش برای افزایش قدرت و تـوان ملـی اسـت .همـه دولتهـا چـه
سوسیالیست و چه سرمایهداری ،رفتارشان یکی است و ای اثر شگرف اصـل ناـم دهنـده سـاختاری
سیستم بی المللی یعنی آنارشیسم است .نتیجه مهمی که والتز از ای بحث مـیگیـرد آن اسـت کـه
موقعیت واحدها در درون سیستم و روابط آنها با یکدیگر را ساختار سیستم معی میکند و نـه رفتـار
خود واحدها (.(Waltz,1979:79
 .9آنارشیسم بی المللی و عدم وبود سلسله مراتب در سیستم :والتز اصـل ناـم دهنـده سـاختار
سیستم بی المللی را آنارشیسم میداند و اصوال همی آنارشی و عدم سلسله مراتب در سطح سیسـتم
بی المللی باعث میشود تا دولتها رفتار مشابه داشته باشند و یک دولت نتواند بر بهان مسلط شود.
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 .4توازن قوا ،عامل ثبات بخش سیستم بی المللی :در شرایط آنارشی سیستمی ،ای اصل موازنـه
قواست که مانع فائ آمدن یک قدرت مسلط بر سیستم بی المللی و بر هم زدن توزیع تواناییهـا بـه
شیوهای عمی در امتداد واحدها میشود.
 .1دولتها و قدرتهای بزرگ به عنوان بازیگران اصلی سیستم بی المللی :در ناریه واقع گرایـی
ساختاری ،دولتها مهمتری بازیگران صحنه بی المللی هستند والتز به نقش قـدرتهـای بـزرگ در
حفظ نام در سیستم میپردازد .به اعتقاد او مسئله ای نیست کـه بگـوییم چگونـه بهـان ،از بملـه
قدرتهای بزرگ آن ،را باید مدیریت کرد بلکه آن است که بگوییم چگونه قدرتهای بزرگ به شیوه
سازمان یافته امور بی المللی را مدیریت میکنند.
 .1مسئله تغییر سیستمی و ساختارها :والتز بر دشوار بودن امکان تغییر و تحول در ساختار سیستم
بی المللی تاکید میکنند .به گفته والتز ماهیت آنارشی سیستم بی المللی که همان اصل نام دهنده
آن است ،از چندی قرن قبل ادامه داشته و همی باعث شده است که به رغم وقوع تغییر و تحـوالت
خارق العاده در ترکیب درونی دولتهای ملی در سالهای اخیر ،سیستم بی المللی بـه کـار خـود ادامـه
دهد.
ساختار نظام بین الملل و بروز جنگ جهانی دوم

بنگ بهانی دوم ،دومی بنگ فراگیر است که از سپتامبر  0393م.آغاز شـد و اوت  0341م .پایـان
یافت .ای بنگ عالوه بر اروپا ،در بخشهای گستردهای از قاره آسیا و آفریقا تأثیرات مخرب عمـده-
ای بربای گذاشت و کشورهای از بمله ایران را درگیر خود کرد .علل اصلی بنگ بهانی دوم عبارت
بود از اشتباهات عهدنامه ورسای ( 7مه  )0303همعنی پیامدهای بحران اقتصادی سـال  0353م.و
از همه مهم تر رقابت سیاسی فاشیسم  ،دموکراسیهای غربی و مارکسیسم.
با استقرار ناام شورایی در روسیه ،مدل بدیدی از انقالبهای سیاسی در بهان پدیدار گردید که
در چهارچوب های ایدئولوژیک ،دگرگون سازی همه بانبه زندگی مردم را هدف خود اعالم کرده بـود
(کوالئی .)01: 0931 ،از ای پس اهداف دولت بدید در قالب عبـارت «ایـدئولوژیک» بیـان مـیشـد
(سای وتزو و ودبای  ) 01 :0971:اکنون با انقراض رژیم تزاری بـه عنـوان یـک رقیـب و بـه قـدرت
رسیدن یک دولت کمونیستی به صورت یک دشم در شوروی سیاست خاورمیانهای و حتی سیاسـت
بهانی انگلستان محتاج دگرگونی بنیادی بود .ای دگرگونی به صورت «استراتژی سازش کـاری» بـا
آلمان و ایجاد یک منطقه قرنطینه یا «کمربند بهداشتی» در طول مرزهای روسیه شوروی بـه مناـور
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بلوگیری از گسترش کمونیسم به خارج از کشـور نمایـان شـد (بـامی .)09 :0973 ،در تعقیـب ایـ
سیاست ،از نیمه دهه 0351م .انگلستان در صدد بود تا در آلمان نیز همانند کشورهای اروپـای غربـی
یک رژیم قوی تد کمونیسم روی کار آورد و بدی ترتیب در برابر شـوروی و فرانسـه در قـاره اروپـا
موازنه قوا را حفظ نماید .ای سیاست موبب تقویت هیتلر و پیروزی وی در انتخابات پارلمانی گردید.
اعتقاد انگلیس بر آن بود که آلمان تنها کشوری اسـت کـه مـیتوانـد در برابـر خطـر کمونیسـم
مقاومت کند .در واقع لندن بسیار خوش بی بود که نه تنها به علت تنفـر شـدید هیتلـر از بلشویسـم،
بلکه در راستای ابرای سیاست «فضای حیاتی» نازیهـا ،بخشـهای از شـوروی اشـغال خواهـد شـد
(بوالرد .)51 :0919 ،به عالوه ،امید انگلستان آن بود که با افزایش قدرت ناامی و اقتصـادی آلمـان
اختالفات مسکو و برلی در اروپا گسترش یابد و توسعه ای اختالفات سبب نزدیکی بیشتر شوروی به
انگلیس شود (الهی .)99 - 94 :0935 ،یکی از آثار ای استراتژی بر ایران آن بود که امکان تقویـت و
استحکام پایگاه و بایگاه آلمان در ایران را فراهم آورد .از نار بریتانیا حضـور آلمـان بزرگتـری مـانع
برای گسترش نفوذ روسها در ایران محسوب میشد.
رقابت سیاسی میان دو دولت انگلستان و شوروی دررشد و پرورش آلمان هیتلری نقش مـوثری
داشت و زمینه را برای ظهور هیتلر که عامل اصلی شروع بنگ بهانی دوم بود ،تسهیل کردند .هیتلر
با طرح شعار پان ژرمنیسم و با اعالم برتری کامل نژاد ژرم  ،ح گسترش قلمرو آلمان تا سـرزمی
ملتهای اسالو در اروپای مرکزی و شرقی را مسلّم انگاشت و تبعیض نژادی را اسـاس بهـان بینـی
خود قرار داد و به همی شکل در صدد گسترش نفوذ خود در دیگر نقاط بهان برآمد.در اول سـپتامبر
 ،0393ارتش آلمان به لهستان حمله برد و در  9سپتامبر انگلیس و فرانسـه بـه رایـش آلمـان اعـالم
بنگ کردند .لهستان در کمتر از یک ماه از ارتشهای آلمان و شوروی شکست خورد و زمینـه بـرای
حمله به دیگر مناط فراهم آمد.
سیاستهای مشترک و ائتالف قدرتها در قبال ایران

ترس روسیه تزاری و انگلستان از پای گیری نفـوذ قـدرت سـوم در ایـران همـواره باعـث همکـاری
موسمی ای دو دولت بر تد منافع ایران گردید.به عنوان مثـال یکـی از انگیـزههـای اصـلی قـرارداد
 0317م بی روسیه و بریتانیا که تکلیف افغانستان و تبت را مشخص میکـرد بـا سیاسـت تهـابمی
بدید «به سوی شرق» آلمان بود( .ذوقی .)09 :0931 ،با به قدرت رسیدن یک قدرت کمونیسـتی در
بریان انقالب اکتبر 0307در روسیه و ایجاد شرایط بدید ،بالطبع آثار و نتایجی را به دنبال داشت .که
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یکی از آنها ،تغییر در تعامالت بی المللی و شکلگیری منـافع بدیـد بـود .مسـلما بـا ایـ تغییـرات
سیاست خاورمیانهای و حتی سیاست بهانی انگلستان محتاج دگرگونی بـود .بنـابرای در نیمـه دهـه
 0351م.انگلیس درصدد بود تا در آلمان نیز همانند کشورهای اروپای غربـی یـک رژیـم قـوی تـد
کمونیستی روی کار آورد و بدی ترتیب در برابر شوروی موازنه قوا را حفظ نماید.
لندن بسیار خوش بی بود که نه تنها به علت تنفر شـدید هیتلـر از بلشویسـم ،بلکـه در راسـتای
ابرای سیاست «فضای حیاتی» نازیها ،بخشهای از شـوروی اشـغال خواهـد شـد ( Charchill,

.)1969:45یکی از آثار ای استراتژی بر ایران آن بود که امکان تقویت و استحکام پایگـاه و بایگـاه
آلمان در ایران را فراهم کرد .از نار بریتانیا حضور آلمان بزرگتری مانع برای گسترش نفـوذ روسهـا
در ایران محسوب میشد .از سوی دیگر ای وتعیت باعث شد که آلمـان بتوانـد حـداکثر اسـتفاده را
برای پیش برد اهداف خود در ایران نماید (ولی زاده .)519 :0931 ،نفوذ تجاری و اقتصادی آلمـان در
ایران ،به هیچ وبه در بهت مخالفت با منافع انگلستان در ایران توسعه نیافت .با ایـ وبـود شـرایط
بدید میل رتا شاه را به بریدن از انگلستان و سست کردن نفوذ آن قدرت در ایران تقویت میکـردو
به افزایش تیرگی و روابط ایران و انگلستان کمک کرد(زیبا کالم.)31 :0939 :
انقالب اکتبر 0307م .در روسیه در روابط ایران و شوروی تاثیر قابل توبهی گذاشت .رفتا مـودت
آمیز و دوستانه روسیه در مقابل رتا شاه ،ناشی از ای باور بود که با ای سیاسـت ،مـیتوانـد پیونـد و
وابستگیهای شدید و محکم اقتصادی ایران و بریتانیا را قطع کرده ،خود به توسعه روابط بازرگـانی و
تجاری با ایران همت گمارد .دولت روسیه شوروی معتقد بود که ایران در مرحله گذار از یک بامعـه
نیمه فئودالی به یک بامعه نیمه بورژوایی است و بـدی بهـت کودتـای رتـا شـاه را یـک انقـالب
بورژوازی میدانست .چنی رژیمی میبایست به طـور کلـی و بخصـور در مقابـل دولـت انگلـیس
حمایت شود (الهی .)95 :0935 ،حس نار شوروی نسبت به توسعه نفـوذ آلمـان در ایـران ،در طـی
اولی دهه سلطنت رتا شاه ،نیز در پیروی از ای سیاست بوده است .به همی علت روسیه شوروی از
رتا شاه حمایت تمنی میکرد و مانعی در ایجا د ارتباط و نفوذ آلمان در ایران به وبـود نمـیآورد و
به راحتی راه ترانزیت ایران  -آلمان را مهیا میکرد ،چرا که در آمد اقتصـادی بـرای آنهـا بـه همـراه
داشت (هوشنگ مهدوی .)10 :0975 ،روش روسیه شوروی را میتوان محرک اصلی اتخـاذ سیاسـت
بیطرفی از بانب دولت ایران دانست .چرا که هرگونه اقدام آشکاری از بانب ایران در بهت نزدیکی
و همکاری با انگلستان ،که خواه ناخواه به پیشبرد نقشههای امپریالیستی انگلسـتان در منطقـه خـاور
میانه کمک میکرد ،باعث تحریک فوری روسیه شوروی بر علیه ایران میشد .دولت شوروی در آغاز
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بنگ بهانی دوم در ب بهه ائتالفی آلمان بـود و در پـی ایـ مسـئله سیاسـت خـاربی آن دولـت در
رویاروی با انگلیس قرا ر داشت.
با حمله آلمان به خاک شوروی ،در 50ژوئ 0340م .مطاب منط ساختار گرایی ،تمام معـادالت
و تعامالت بی المللی تغییر یافت .یکی از آثار ای شرایط بدیـد تغییـر ذهنیـت شـوروی و انگلـیس
نسبت به یکدیگر بود .ای دو دولت که پیش از ای خود در رشد و پرورش آلمان هیتلـری دخالـت و
نقش موثر داشتند ،اکنون منط بقا ،حکم میکرد که اختالفات بنیادی را کنار گذاشت و به مبارزه بـا
فاشیسم و مقاومت در برابر پیشروی آلمان هیتلری در اروپـا برخیزنـد (زیبـا کـالم .)13 :0939 ،هـم
استالی و هم چرچیل به خوبی میدانستند که هیتلر به همـان انـدازه کـه بـا ایـدئولوژی کمونیسـتی
مخالف است ،با ایدئولوژی لیبرال دموکراسی نیز سر عنا و دشمنی دارد (وینسنت.)507 :0931 ،
بیتردید حمله آلمان به شوروی ،اهمیت استراتژیک و سـوق الجیشـی ایـران را بـرای قـدرتهای
بزرگ دو چندان ساخت تهابم آلمان به شوروی ،مسائل ویژهای را برای متفقی و بـه ویـژه انگلـیس
به وبود آورد که از بمله حفظ و حراست از منافع نفتی ایران و بلوگیری از نفوذ آلمانهـا در ایـران،
بویژه تصرف میدانهای نفتی توسط آنها و باالخره حفظ و حراستاز هندوسـتان نـام بـرد (حـافظ نیـا،
 .) 75 :0935در حقیقت با اینکه بنگ آلمان بر تد شوروی ربطی به ایـران نداشـت ،روسـها دیگـر
نمیتوانستند موتع بیطرفی ایران را تحمل کنند .روسها بر اساس بند نوزدهم قـرارداد مـودت سـال
0350م ،از دولت ایران خواستند سیاست فعال را به نفع متفقی در پیش گیرد .بر اسـاس ایـ بنـد از
عهد نامه مودت ،اگر دولت سومی به ایران یا شوروی حمله کرد هر کدام از طرفی باید به دولتی کـه
به او حمله شده کمک مینمود .لذا دولتهای انگلیس و شوروی به بهانه سـتون پـنجم و کارشـکنی
کارشناسان آلمانی درایران خواستار اخراج آنها شدند .بخصور که شایع شده بود که آلمـان در صـدد
تحریک ایران برای حمله به شوروی از بنوب است (آبادیان.)057 :0935 ،نکته قابل تامـل در زمـان
ائتالف شوروی و آلمان ای بود که روسها اعتراتی به حضور آلمانها در ایران نداشتنداما بـه محـض
حمله آلمان به شوروی ای موتوع به عنوان بهانهای که با اغراقهای کمی و کیفی نیـز همـراه شـده
بود در صدر اعتراتهای آنها قرار گرفت .ایـ مسـئله حکایـت از ایـ موتـوع داشـت کـه همـواره
قدرتهای بزرگ دامنه رفتارشان در چارچوب استراتژیهای کالن اکم بر سیاست خاربی آنهـا طراحـی
میشود نه در چارچوب یک سری دالیل محدود و بهانههای اغراق آمیـز همعـون حضـور و توطئـه
آلمانیها در ایران.گر چه روسها در ابتدا به دلیل مشـکالت بنگـی نسـبت بـه اشـغال ایـران رتـایت
نداشتندو روشهای دیگر از قبیل اعمال فشارهای اقتصادی مشتر ک مطـرح کردنـد (غنـی:0931 ،
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.)451لیک پس از مذاکرات با انگلیس ،سرانجام دولت شوروی به اشغال ایران رتایت داد .بـدیهیبود
که متفقی نمیتوانستند تحمل نمایند که کشوری با ای دشم (آلمـان) ،طـرح دوسـتی و همکـاری
بریزد .بنابرای آنها به ای نتیجه رسیدند که چارهای بز اشغال ایران که به رغم اعالم سیاسـت بـی-
طرفی متمایل به دشم آنها یعنی آلمان است ،وبود ندارد.
موقعیت جغرافیایی ایران در ساختار نظام بین الملل

بیمز رزنا پژوهشگر روابط بی الملل در کتاب مطالعه علمی سیاست خاربی نقش وبایگاه کشورها در
چگونگی تعامل با ناام بی الملل را در الگوهای چهارگانهای مورد بررسی قـرار داده اسـت .براسـاس
ای دیدگاه به لحاظ معادالت ژئوپولیتیک ،قدرتهای بهانی همعون ایـاالت متحـده آمریکـا بـیش از
آنکه از ناام بی الملل تاثیر بگیرند بر آن اثر میگذارند .دسته دوم کشورهایی هستند که تاثیرپـذیری
آنها از ناام بی الملل بیش از تاثیر گذاری آنهاست .برخی از واحدهای سیاسی نیز تـم آنکـه تـاثیر
چندانی بر ناام بی الملل ندارند از تحوالت ودگرگونیهای بهانی کمتر متاثر مـیشـوند .کشـورهای
مغولستان وسوئیس از بمله کشورهایی هستند که اگرچه بر محیط بی الملل کمتر تـاثیر مـیگذارنـد
ازآن نیز کمتر تاثیر میپذیرند .با اینکه بنگ اول ودوم بهانی از اروپا آغاز شد؛ اما بر خالف بسـیاری
از دیگر کشورهای اروپایی کشور کوهستانی سوئیس از آسیبهای ای دوبنگ عالمگیر در امان مانـد
و بیطرفی سنتی آن به رسمیت شناخته شده ومحترم نگه داشته شد (.)Rosenau,1971:p333
چهارمی گروه واحدهای سیاسی هستند که هم بر ناام بی الملل تاثیر میگذارند وهـم از ناـام
بی الملل تاثیر می پذیرند .کشور ایران که از نار موقعیت بغرافیایی در چهـار راه بـی المللـی واقـع
است در گروه کشورهای اخیر قرار میگیرد .نهضت مشروطه ،بنگ بهانی اول از مواردی اسـت کـه
ای کشور منطقه متالطم خاورمیانه را دستخوش دگرگونی کرده است .آنعـه باعـث اتصـال وارتبـاط
ایران با ناام بهانی وتاثیرگذاری وتاثیرپذیری ایران درسده اخیر شده اسـت موقعیـت بغرافیـایی آن
است که به تعبیر مورگنتا از پایدار تـری عامـل تاثیرگـذار بـر قـدرت ملـی واحـدهای سیاسـی اسـت
( .)107 -- Morgenthau1967: 106عالوه بر موقعیت بغرافیایی از طرف دیگر منابع نفت وگاز
است که آن هم به موقعیت بغرافیایی ایران ارتباط مییابـد .سـواحل ایرانـی دریـای عمـان و خلـی
فارس بیش از دو هزار کیلومتر را در بر میگیرد ،بویژه آنکه تنگه هرمز از مناط اسـتراتژیک بهـانی
بوده و یکی از گلوگاههای حیاتی اقتصاد بهانی است .بایگاه ایران در ای منطقه و نقش ارتباطی آن
در استراتژیهای بری و بحری ،از مهمتری عواملی است که اقدامات سیاسی و ناامی آن را نسـبت
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به همسایگان و قدرتهای بهانی تحت تأثیر قرار میدهد .ای موقعیت به مثابه پلی بی خاورمیانه و
بنوب غرب آسیا و بی روسیه و خلی فارس ،همعنی به وسیله تنگه هرمز ،بی خلی فارس ،دریای
عمان و دریای عرب ارتباط برقرار میکند .از طرف دیگر سواحل شمالی دریای عمان وخلی فارس را
در اختیار دارد که از طری تنگه استراتژیک هرمز ای محدوده را به اقیانوس هند مرتبط میسازد وبـر
اساس ناریه قدرت دریایی ماهان در استراتژی های ناامی به صورت یک منطقه عملیاتی مورد توبه
است (عزتی.)44 :0911 ،
رقابت روسیه و انگلستان در دوره موازنه قوا درخصور ایران نیز ناشی از همی بایگاه و اهمیت
ژئواستراتژیک آن بهشمار میرفت .پس از پیروزی بلشویکها در اکتبر در سوریه  0307رقابت سـنتی
قدرت بحری وبری در ایران دگرگون شد .رهبران انقالب شـوروی بـرای صـدور انقـالب بلشـویکی
بغرافیای ایران را به عنوان سکوی پرش انقالب در نار داشتند به گونهای که تروپاتوفسکی در سـال
 0303در ای باره نوشت« :ماباید انقالب را در ایران بر انگیزانیم  ...قیام (بلشویکی) ایران نشانه یـک
رشته انقالبهایی خواهد بود که در سراسر آسیا وقسمتی از آفریقا منتشـر خواهـد شـد .انقـالب ایـران
مفتاح تمامی شرق است  ...ایران کانال سوئز انقالب است وای کشـور بـرای توفیـ انقـالب شـرق
نخستی کشوری است که باید توسط شورویها تسخیر شـود( » .حـافظ نیـا.)091 :0970 ،موقعیـت
بغرافیائی ایران به عنوان یکی از حلقه های مهم سیاست سدّ نفوذ در استراتژی غرب از اعتبار خـار
برخوردارشد .ای کشور با اتّصال به دریای آزاد ،از طریـ خلـی فـارس و تنگـه اسـتراتژیک هرمـز،
موقعیت دفاعی مناسبی را برای قدرت بحری فراهم میکرد .از طرف دیگر از آنجا که ایران متصل به
خشکیهای اوراسیاست ،به مثابه مکمل عملیاتی ژئواستراتژی قدرت برّی عمـل مـینمـود .سیاسـت
خاربی ایران متاثر از باذبههای ژئواستراتژیک وژئواکونومی در سده اخیردر دورههای مختلـف حـاکم
بر ناام بی الملل در واکنش به قدرتهای بهانی به صور ت سیاست بـیطرفـی در بنـگهـای اول
ودوم بهانی ،بهتگیری شده است.
ساختار نظام بین الملل واستراتژی نیروی سوم

در تصمیمی که کنشگران اتخاذ میکنند ،افزون بر ویژگیهای خـار کشـور خـود ،الزم اسـت بـر
عملکرد و ساختار ناام بی الملل هم توبه شود و استراتژی خود را برای اساس انتخاب نمایند (قوام،
 .)041 :0931به طور کلی ناامهای بی المللی متفاوت ،براسـاس چنـد معیـار در طـول زمـان قابـل
تشخیص و تمیز از یکدیگرند .ای معیارها عبارتند از :اشکال مختلف سـاخت ،شـیوه توزیـع قـدرت و
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نفوذ در ناام بی الملل ،حوزه و یا وسعت بغرافیای در ناام بی الملل ماهیت و نوع رابطه میان ابزا
و انواع مختلف ای روابط ،اعم از همکاری و تضاد شـباهت نزدیکـی و سـاخت اقتصـادی و سیاسـی
کشورهای ناام برای بررسی سیاست عمومی یک کشور بایـد سیاسـت کلـی ممالـک مجـاور آن و
کشورهای بزرگ بررسی شود .در نتیجه سیاست کشورهای ماننـد ایـران تحـت تـاثیر روش و رفتـار
همسایه و قدرتهای موثر در بنگ رقم میخـورد (مهمیـد .)049 :0910 ،در نتیجـه رقابـت روس و
انگلیس در ایران و تبدیل آن به منطقه نفوذ نگرش نیروی سوم نـاگزیر مـینمـود؛ زیـرا کشـورهای
کوچک قادر نبودند نقش مستقلی ایفا نمایند؛ در نتیجه استفاده از ای دیپلماسی خود نوعی دیپلماسی
فعال بود (نقیب زاده .)91 :0934 ،بنابرای پیگیری سیاست گرایش به نیروی سوم با توبه به حضـور
دو قدرت امپریالیستی انگلیس و شوروی و عملکرد منفی آنها سیاست دور از انتااری نبود.
در شرایط بهانی و ایران که شاخصه آنها وقوع انقـالب کمونیسـتی در روسـیه و تغییـر خـانواده
سلطنتی در ایران بود ،عمال بستر حضور نیروی سوم در ایران فراهم شده بود .رتا شاه طالب رابطه با
فرانسه نبود ،چرا که شاید احتماال بر ای گمان بود کـه مشـکالت فرانسـه در سـرزمی هـای تحـت
قیمومیت سوریه و لبنان و نیز مسائل داخلی ،مانع تمایل ای کشور به ورود در عرصههای دیگر است.
اخراج میلسپو و عزیمت وی از ایران و از سوی دیگر دولت آمریکا در تحلیل نهایی آن قدر بـه ایـران
بها نمی داد که خود را در تعارض با انگلستان قرار دهد و از طرف دیگر سیاست انزوا طلبی آن کشـور
موانع بر سر راه انتخاب آمریکا به عنوان نیروی سوم بود .از ای رو سیاست نزدیکی ایـران دربنـگ
بهانی دوم به قدرت سوم در قالب نزدیکی بـه دولـت آلمـان تجلـی یافـت .آلمـان سـابقه مداخلـه
استعماری در خاورمیانه نداشت تا احساسات ایرانیان را بریحهدار کنـد ،از پیشـرفتهتـری کشـورها در
زمینه علم و تکنولوژی بود و از عهده مساعدت به کشور ایران برمیآمد
ارکان اصلی سیاست خاربی رتا شاه را میتوان حفظ دوستی با بریتانیا ،بلوگیری از قطع روابـط
با شوروی بهرهبرداری از رقابت موبود میان انگلستان و شوروی و تالش برای کشاندن پـای قـدرت
ثالث به ایران بود ).)Ramazani, 1975: 205
حمایت انگلیس از سیاست قدرت سوم برای کاهش آسـیبهـای احتمـالی سیاسـت شـوروی در
ایران و قرار دادن آلمان در مقابل شوروی بود .و وبه دیگر سیاست انگلیس ،در چارچوب بلوگیری از
اتحاد احتمالی آلمان و شوروی تبیی میشود که در قالب سیاست دلجویی و سازشکـاری در فاصـله
سالهای 095003 -0905/03393 - 0399ش .ابرا شد.تامل در اسناد و مدارک همـراه بـا تحـوالت
روابط بی الملل ،بیانگر ای نکته مهم است که حداقل تـا سـال 0903ش 0393 /.م .بریتانیـا بـرای
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مقابله با شوروی از گسترش روابط ایران و آلمان استقبال مـیکـرده اسـت (الهـی)91 :0911 ،اتخـاذ
سیاست نیروی سوم آلمان با حمایت انگلستان و برای مقابله با توسعه کمونیسم و برقراری موازنه قـوا
میان دو دولت شوروی و آلمان و سرکوب حزب کمونیسم تا دولت شوروی نتواند نفوذ و ریشه زیادی
در میان گروههای ابتماعی ایران پیدا کند (زرگر .)090 :0975 ،از سوی دیگر ،امضای ای قـرارداد و
عدم تجاوز به رفتار شوروی در قبال آلمان همـاهنگی و ثبـات الزم را بخشـید .موافقـت و همراهـی
شوروی با آلمان ،باعث شد که ای کشور بایگاه و پایگاه مناسـبی را در ایـران ،بـه ویـژه در عرصـه
اقتصادی کسب کند .شوروی که بریتانیا را دشم خود میدانست ،سعی داشـت بـا تسـهیل بریـان
کاالهای آلمانی از طری قلمرو خود به ایران ،با انگلستان به مقابله برخیزد (همان .)915 :شرایط بی
المللی آن روزگار ای امکان را برای رتا شاه و حکومت وی پیش آورد که در رفع نیازهای اقتصـادی
و استقرار روابط تجاری عرصه گستردهترو منابع نوینی را در نار آورد ..بنابرای محرک اولیـه نیـروی
سوم ،رتا شاه نبود  -هر چند بینقش هم نبود .از یک سو حضور آلمان میتوانست نقش انگلسـتان
را در امور ایران موازنه کند و از سو دیگر آلمانها با فرض نوسازی ایران در چارچوب سیاسـت خـاربی
اتحاد بماهیر شوروی عمل میکردند .رتا شاه از طری آلمانها و حضور موثر اقتصـادی آنـان مـی-
توانست سامانه اقتصاد نیمه فئودالی ایران را از وحدت نامتعادل ده  -شهر به پویـایی برسـاند و بسـتر
ساز بورژوا ایران شود .وتعیت بدید برای رتاشاه کمال مطلوب بود ،ولی حکومت وی در مـوقعیتی
قرار نداشت که بتواند خارج از نفوذ و فارغ از منابع اساسی بریتانیا و اتحاد شوروی عمل کند.
ساختار نظام بین الملل و حفظ بیطرفی ایران

استراتژی بیطرفی در سیاست خاربی کشورها از زمانهای بسیار دور وبـود داشـته و پیشـینه آن در
تاریخ بشر به قدمت بنگ است (ناام مافی .)1 :0919 ،دولتها با توبه به نیازهای داخلی ،موقعیـت
بغرافیایی (ژئو پولیتیک) و تحت تاثیر ساختار و عملکرد ناام بی الملل ،اسـتراتژیهـای ماننـد بـی-
طرفی ،اتحاد و ائتالف  ...را برای تامی اهداف و منافع ملی برمیگزیننـد (هالسـتی .)017 :0979 ،از
نار هالستی قدرتهای بزرگ هستند که موافقت میکنند که یک کشور بیطرف باشد.
ایران در  4سپتامبر  09/0393شهریور  0903درست یک روز پـس از شـروع بنـگ بهـانی دوم
بیطرفی قاطع خویش را اعالم داشت (زرگر .)411 :0975 ،از نار شـاه دولـت از آن بهـت سیاسـت
بیطرفی اتخاذ کرده بود که «ایران نه بدان اندازه قدرتمند بود که بتواند در بنگ شرکت کند و نه تا
آن حد تعیف بود که ابازه دهد حقوقش پایمال گردد» (ترابیان.)09 :0970 ،بالب آن است که همه
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قدرتها از ای موتع ایران استقبال کردند .انگلیس مایل بودند سیاست بیطرفی ایران را مورد احتـرام
قرار گیرد «سیاست ما بایستی هدفش حفظ سیاست بیطرفی ایران باشد ،تا آنکه زمان مناسب بـرای
استفاده از ای کشور به عنوان پایگاهی برای حمله به خاک شوروی فرا رسـد» (گـن بخـش زمـانی،
 .)010 :0931از سوی دیگر از آن بهت از ای خط و مش استقبال کرد که در بهت آرام نگهداشت
اوتاع آن بخش از بهان که قدرت بریتانیا تکافوی تضمی امنیت منافع مهمش را نمـیکـرد ،مـوثر
بود (زرگر .)419 : 0975 ،دولت شوروی نیز ابتدا با سیاست بیطرفی ایران مواف بود؛ زیرا بیم داشت
که از ایران به عنوان پایگاهی علیه آن کشور استفاده کنند (الهی .)054 :0935 ،آلمـان نیـز بـا بـی-
طرفی ایران مواف بود .از اینکه میتوانست در کنار شوروی و انگلستان که ایران را از گذشته ،حوزه-
های نفوذ خود تلقی میکردند ،روابط اقتصادی خوبی با ایران داشته باشـد ،راتـی بـود و بـه همـی
مقدار بسنده میکرد (رونوون .)973 :0917 ،هدف اصلی آلمان از حمایت از بیطرفی ایران آن بود که
مانع از تغییر موقع ایران به نفع متفقی گردد.
یکی از عواملی که بر دشواری بیطرفی ایران افزود ،در روابط آن کشور بـا شـوروی بـود .دولـت
ایران معاهدات آلمان و شوروی را با نگرانی بسیار تلقی کرد .تقسیم لهسـتان بـی آلمـان و شـوروی،
ایران را از احتمال توبه شوروی به مناط شمالی کشـور بیمنـاک سـاخت U.S.Department of

) .)State, 1985,p.621مشکالت اقتصادی ناشی از بنگ ،خطر مستمری که مناط شمالی ایـران
را تهدید میکرد و سوءظ نسبت به اهداف و برنامه آلمان شاه را بـر آن داشـت کـه در پـی کسـب
حمایت انگلیس بر آید و روابط ایران و انگلیس به نحو محسوسی بهبود یافـت (زرگـر.)411 :0975 ،
تبلیغات لندن درباره ،حمله قریب الوقوع نیروهای ناامی شوروی به استانهای شمالی ایران و تالش
روسها برای کسب پایگاه ی هوایی در ایران ،بویژه در مرزهای مشترک دو کشور ،بر نگرانی مقامات
ایرانی دام میزد (ولی زاده .)519 :0931 ،از سوی دیگر ،امضای ای قرارداد و عدم تجاوز به رفتـار
شوروی در قبال آلمان هماهنگی و ثبات الزم را بخشید .تصور ایرانیان آن بود که ممک است در ای
قرار داد ایران به عنوان منطقه نفوذ شوروی از سوی آلمان به رسمیت شناخته شده باشد (عنایت زاده،
.)009 :0931واکنش رتا شاه به نزدیکی آلمان و شوروی کنار نهادن قاعده توازن تجاری و گسترش
روابط با آلمان بود که شوروی را نگران نمود (عاقلی .)501 :0971 ،ای گمانه زنیها ،باعث شد کـه
دشمنی و مخالفت ایران و شوروی در مقایسه با انگلستان بیشتر باشد .در اوایل  0341م وزیـر بنـگ
ایران حتی به انگلستان پیشنهاد داد که بر تد شوروی یک اقدام مشترک ناامی صـورت گیـرد امـا
وزیر مختار انگلستان در تهران اعالم نمود که ایران در هر حال یک متحد مشکل ساز و پـر درد سـر
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ساز خواهد بود (ذوقی .)59 :0917 ،با توبه به شرح فوق از روابط ایران با قدرتهای بزرگ ایـ نکتـه
به روشنی مشهود است که حفظ سیاست بیطرفی ایران امر آسانی نبوده است .بـا اینحـال تـا زمـان
تهابم آلمان به شوروی ای سیاست از طری موازنه ظریف ادامه یافت.
با حمله آلمان به شوروی در  55ژوئ  /0340اول تیر  0951منافع شوروی و انگلـیس در ایـران
نه نحو روزافزونی تطاب بیشتری یافت .یکی از آثار حمله آلمان به خاک شوروی در  55ژوئـ 0350
م ،تغییر ذهنیت شوروی و انگلیس نسبت به یکدیگر بود .اگر آنها تا دیـروز یکـدیگر را دشـم مـی-
دانستند اکنون به عنوان دو «دوست » سخت در فکر و تدبیر چگونگی مقابله با «دشم » بدید یعنی
آلمان بودند (زیبا کالم.)13 :0939 ،
ای تحوالت سیاست بیطرفی ایران را در موقعیت بسیار دشورای قرا داد .واکنش ایران در قبـال
ای دگرگونی اساسی در موقعیت بی المللی ،تکید بیشتر بر تداوم سیاست بـیطرفـی بـود .روسـیه و
بریتانیا هر دو با حضور تعدا زیادی از اتباع آلمانی در خاک ایران مخالف بودند و بر طبل خطر کودتای
آلمانی در ایران میکوبیدند (آبادیان .)044 :0931 ،با توبه به شـرایط متفقـی در اروپـا و موفقیتهـای
ارتش آلمان در شوروی برآوردن خواستههای متفقی امر دشواری بود .در هر حـال رابطـهی ایـران و
آلمان چنان بوده است که ایران نمیتوانسته بدون در نار گرفت آن ،سیاست طرفداری از متفقـی را
پیشه کند (الهی .)97 :0935،از سوی دیگر ،همسایگی با کشـورهای چـون روسـیه و انگلـیس ،ایـ
ابازه را به ایران نمیداد که بتواند سیاست طرفداری از آلمان را دنبال کنـد ،نکتـهای کـه سـبب شـد
ایران نداند در ای معادله کدام طرف را برگزیند .از ایـ رو ایـران کـانون توبـه کشـورهای اروپـای
وآمریکا شد ،زیرا موقعیت ناامی کشور آن را از از حائلی برای حفاظت از هند به مکانی تبـدیل کـرد
که تسلط بر آن ،تسلط بر نفت و سیاست خاورمیانه بود .اشغال ایران به دلیل نزدیکی به آلمـان نبـود،
ایران کانون نبرد قدرتهای بهانی برای تسلط بر منطقه بود .رابطه با آلمان فقط بهانـه اشـغال کشـور
بود (آبادیان.)51 :0931 ،
شکست سیاست بیطرفی و نیروی سوم بر اساس رویکرد ساختاری (والتزی)

واقع گرایی ساختاری بر ای امر تاکید میورزد که واحدها و ابزای سیستم بی المللی (دولتهـا) تـابع
قید و بندها و مکانیسمهای تعیی کننده ساختار سیستم بی المللی هسـتند .بـه عبـارت دیگـر بـرای
درک رفتار دولتها (قدرتهای بزرگ و کوچک) باید سـاختارهای سیسـتم بـی المللـی را شـناخت .بـا
انقراض رژیم تزاری به عنوان یک رقیب و به قدرت رسیدن یک دولت کمونیستی بـه صـورت یـک
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دشم در شوروی سیاست خاورمیانهای و حتی سیاست بهانی انگلستان محتاج دگرگونی بنیادی بـود
از نار بریتانیا حضور آلمان بزرگتری مانع برای گسترش نفوذ روسهـا در ایـران محسـوب مـیشـد.
فشارهای غرب بر شوروی منجر به آن شد که ،استالی به بانـب آلمـان هیتلـری روی آورد .پیمـان
دوستی شوروی با آلمان نازی دو اوت  0393م با یک پروتکـل محرمانـه همـراه بـود .بـدی ترتیـب
قرارداد مذکور ،اتحاد شوروی را رسما به بانب آلمان سوق از سوی دیگر ،امضای ای قرارداد و عـدم
تجاوز به رفتار شوروی در قبال آلمان هماهنگی و ثبات الزم را بخشید .موافقت و همراهی شوروی با
آلمان ،باعث شد که ای کشور بایگاه و پایگاه مناسبی را در ایران ،به ویژه در عرصه اقتصادی کسب
کند .بنابرای شرایط بی المللی آن روزگار ای امکان را برای رتا شاه و حکومت وی پیش آورد کـه
در رفع نیازهای اقتصادی و استقرار روابط تجاری عرصه گستردهترو منابع نوینی را در نار آورد.
پس از شروع بنگ بهانی دوم وقتی دولت ایران بیطرفی قاطع خـویش را اعـالم داشـت همـه
قدرتها از ای موتع ایران استقبال کردندو مایل بودند سیاست بیطرفی ایـران را مـورد احتـرام قـرار
گیرد .وتعیت بدید برای رتاشاه کمال مطلوب بود ،ولی حکومت وی در موقعیتی قرار نداشـت کـه
بتواند خارج از نفوذ و فارغ از منابع اساسی بریتانیا و اتحاد شوروی عمل کند .چرا که با حمله هیتلر به
شوروی در  55ژوئ /0340اول تیر  0951و اتحـاد انگلـیس و شـوروی در واکـنش بـه آن ،آرایـش
سیاسی و ناامی بنگ بهانی دوم تغییر یافت .بر اساس نار والتـز دولتهـا تحـت تـاثیر اصـل ناـم
دهنده سیستم بی المللی (یعنی اصل انارشیسم) با معمای امنیـت موابـه هسـتند »معمـای امنیـت«
برای همه دولتها بدون توبه به ویژگیها متفاوت ساختار داخلی آنها ،مشترک است .همـه دولتهـا چـه
سوسیالیست و چه سرمایه داری ،رفتارشان یکی است و ای اثر شگرف اصل ناـم دهنـده سـاختاری
سیستم بی المللی یعنی آنارشیسم است .موقعیت واحدها در درون سیستم و روابط آنها با یکـدیگر را
ساختار سیستم معی میکند و نه رفتار خود واحدها .ازای رو دو دولـت انگلـیس و شـوروی علیـرغم
ماهیت ایدئولوژیک متضاد به یک اتحاد علیه آلمان بهت حفظ امنیت و بقا خود روی آوردند .ای که
تا چه حد انگلستان حاتر شده بود برای شکست تهابم آلمان از مواتع سنتی خود را در مورد ایـران
و رقابت دیرینهاش با شوروی ،کوتاه بیاید ،نکتهای بود که رتا شاه هیعگـاه درک نکـرد (اسـتوارت،
 .)041 :0971ای تغییرات در عرصه بی الملل باعـث شـد کـه موازنـه سیاسـت خـاربی ایـران نیـز
دستخوش تغییر و ازهم پاشیدگی شود؛ بدی ترتیب که حفظ و ادامه سیاست بـیطرفـی در وتـعیت
بدید کاری بسی دشوار بود و به امکانات ناامی و اقتصادی و دیپلماسی بسـیار کارآمـد و فعـال نیـاز
داشت که ایران آن روز فاقد آن بود.
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در ناریه واقع گرایی ساختاری ،دولتها مهمتری بازیگران صحنه بی المللی هستند والتز به نقش
قدرتهای بزرگ در حفظ نام در سیستم میپردازد .به اعتقاد او مسئله ای است که چگونه قـدرتهای
بزرگ به شیوه سازمان یافته امور بی المللی را مدیریت میکنند نخستی عامل برای حفظ اسـتراتژی
یطرفی ،تضمی بیطرفی اعالم شده توسط قدرتهای بزرگ است .پس از آنکه سیاسـت بـیطرفـی
رتا شاه کاراییاش را برای متفقی از دست داد و در استراتژی بدید انگلیس اتحاد با شوروی مطـرح
شد ،متفقی خطر ستون پنجم آلمان را مطرح کردند .اما واقعیت آن بود که متفقـی از سـتون پـنجم
نمیترسیدند ،بلکه اکنون سیاستهای راهبردی آنها با سیاست خاربی رتا شاه سـازگاری نداشـت و
نگران عملکرد رتا شاه و همکاری او بودند .چرچیل در خاطراتش مینویسـد« :تـرورت کامـل دارد
که ما از طری ایران به روسیه ملح شویم  ...بایـد اراده خـود را بـه دولـت ایـران تحمیـل کنـیم».
(سپهر ،بیتا )3:به دلیل قرار گرفت بی شوروی و خلی فارس کم هزینهتری  ،کوتاهتری و مطمئ -
تری راه برای حمل تداراکات و مهمات بنگـی بـه شـوروی بـود ،همعنـی نیـاز بـه نفـت ایـران و
پاالیشگاه بزرگ آبادان که سوخت الزم برای متفقی را میتوانست فـراهم کنـد .بـرای ابـرای ایـ
سیاست ها ،متفقی خواستار برکناری رتا شاه هم شـدند کـه ایـ امـر بـا اسـتعفای وی میسـر شـد
(اسکری .)91 :0919 ،
از نار والتز چنانکه در توزیع توانییها واحدها تغییری ایجاد شود ،سیستم تغییر پیدا میکنند .پـس
«توزیع تواناییها واحدها» است که اهمیت محوری در ناریـه والتـز دارد در حفـظ بـیطرفـی ،تـوان
مقاومت دولت بیطرف در حفظ راهبرد برگزیده شده است از مناـر واقـع گرایـی سـاختاری اهمیـت
اساسی دارد .در نقص بیطرفی ایران ،دولت زمینگیر شده و کمابیش از عهده هیچ کاری بر نمیآمـد.
اوتاع اقتصادی از هم گسیخته و باز پرداخت وامها به نیروی سوم بهت بازسازی اوتـاع اقتصـادی
گرایش پیدا کرد که ای خود عاملی برای نقض بیطرفی بود .بهت گیـری ایـران در بنـگ بهـانی
دوم ،راهبرد بی طرفـی بـوده اسـت امـا نقـض آن نشـان داد کـه هرگـاه کشـوری از یـک موقعیـت
ژئواستراتژیک برخوردار است ،نمیتواند خود را از تحوالت بهانی درو نگه دارد ،زیرا به ناچـار بخشـی
از استراتژی ناامی خواهد بود و باید سعی کند با درک ای موقعیت ،از آن به نفع منافع ملی به نحـو
مطلوبی استفاده کند (اطاعت.)503 :0931 ،
نتیجه

با استقرار ناام شورایی در روسیه سیاست خاورمیانـهای و حتـی سیاسـت بهـانی انگلسـتان محتـاج
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دگرگونی بنیادی بود .ای دگرگونی به صورت «استراتژی سازش کاری» با آلمان نمایان شد .یکـی از
آثار ای استراتژی بر ایران آن بود که امکان تقویت و استحکام پایگـاه و بایگـاه آلمـان در ایـران را
فراهم کرد .نفوذ تجاری و اقتصادی آلمان در ایران ،به هیچ وبه در بهت مخالفت با منافع انگلستان
در ایران توسعه نیافت.
حس نار شوروی نسبت به توسعه نفوذ آلمان در ایران ،در طی اولی دهه سلطنت رتا شاه ،نیز
در پیروی از سیاست تقویت آلمان در برابر انگلستان بوده استاز سوی دیگـر دولـت شـوروی در آغـاز
بنگ بهانی دوم در ببهه ائتالفی آلمان بـود و در پـی ایـ مسـئله سیاسـت خـاربی آن دولـت در
رویاروی با انگلیس قرار داشت .بنابرای محرک اولیه انتخاب نیروی سوم آلمان ،رتا شاه نبود  -هـر
چند بینقش هم نبود.
با حمله هیتلر به شوروی در  55ژوئ /0340اول تیر  0951و اتحاد انگلیس و شوروی در واکنش
به آن ،آرایش سیاسی و ناامی بنگ بهانی دوم تغییر یافت .بر اساس نار والتز دولتهـا تحـت تـاثیر
اصل نام دهنده سیستم بی المللی (یعنی اصل انارشیسم) با معمای امنیت موابـه هسـتند» معمـای
امنیت «برای همه دولتها بدون توبه به ویژگیها متفاوت ساختار داخلی آنها ،مشترک اسـت .ازایـ رو
دو دولت انگلیس و شوروی علیرغم ماهیت ایدئولوژیک متضاد به یک اتحاد علیه آلمان بهت حفـظ
امنیت و بقا خود روی آوردند .در ناریه واقع گرایی ساختاری ،نخستی عامل بـرای حفـظ اسـتراتژی
بیطرفی ،تضمی بیطرفی اعالم شده توسط قدرتهای بزرگ است.پس از آنکـه سیاسـت بـیطرفـی
رتا شاه کاراییاش را برای متفقی از دست داد و در استراتژی بدید انگلیس اتحاد با شوروی مطـرح
شد ،متفقی خطر ستون پنجم آلمان را مطرح کردند .اما واقعیت آن بود که متفقـی از سـتون پـنجم
نمیترسیدند ،بلکه اکنون سیاستهای راهبردی آنها با سیاست خاربی رتا شاه سـازگاری نداشـت و
نگران عملکرد رتا شاه و همکاری او بودند .در واقع با اینکه بنگ آلمان بر تد شوروی ربطـی بـه
ایران نداشت ،متفقی دیگر نمیتوانستند موتع بیطرفی ایران را تحمل کنند .زیراآنها نمیتوانسـتند
تحمل نمایند که کشوری با ای دشم (آلمان) ،طرح دوستی و همکاری بریزد .بنابرای آنها بـه ایـ
نتیجه رسیدند که چارهای بز اشغال ایران که به رغم اعالم سیاست بیطرفی متمایل به دشـم آنهـا
یعنی آلمان است ،وبود ندارد.
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