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  چکیده

هاي تاریخ سیاست خارجی  برانگیزترین دوره سیاست خارجی دولت بازرگان، یکی از بحث
عدم وجود . ایران است که بر مبناي سیاست عدم تعهد و اصل نه شرقی و نه غربی قرار داشت

هاي سیاسی  تعریفی جامع و مانع از این اصل و فقدان اجماع در خصوص معناي آن در بین گروه
رد و هر گروه، بسته به تعریف خود، هاي مختلفی از آن صورت بگی باعث شد تا تفاسیر و برداشت

این نوشتار قصد دارد تا با بررسی نظري و عملی سیاست عدم .انتظار خاصی از دولت داشته باشد
هاي سیاسی وقت به مشکالت و  تعهد و اصل نه شرقی و نه غربی از منظر دولت موقت و سایر گروه

یل سیاست خارجی دولت موقت در پژوهش حاضر با تحل. هاي پیش روي این دولت بپردازد چالش
یابد که نوع برداشت دولت بازرگان از مفهوم نه شرقی نه غربی با سایر  پایان به این نتیجه دست می

  .نیروهاي اجتماعی فعال در عرصه سیاسی ایران در آن مقطع متفاوت بوده است
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  مقدمه
هاي موارد سهل و ممتنع در بررسی دورهبررسی سیاست خارجی دولت موقت را باید یکی از 

سهل از این نظر که ممکن است این طور تلقی شود که به دلیل . سیاست خارجی ایران برشمرد
اندکی از بودن طول این دوره و محدودشدن آن تنها به دویست و هفتاد و پنج روز، با حجم کوتاه

مطالب و موضوعات در عرصه سیاست خارجی ایران مواجهیم و ممتنع از این جهت که یکی از 
هاي بسیاري بین نیروهاي است خارجی است که شاهد بحث و جدلهاي سیبرانگیزترین دورهچالش

یت هاي انقالبی بر سر موضوعات مختلف بود و به دلیل سیالانقالب، دولت، شوراي انقالب و کمیته
وضع داخل ایران و عدم برگزاري انتخابات و تدوین قانون اساسی، حدود و چارچوب وظایف 

هاي هاي مختلف از چپ ها و تعریف بسیاري از مفاهیم دقیق مشخص نبود و گروهبسیاري از ارگان
کردند که این امر هاي رادیکال با اقدامات خود امور دولت را مختل میافراطی گرفته تا راست

ازجمله مفاهیمی بود که در این » نه شرقی نه غربی«مفهوم . سایش نیروي دولت را به همراه داشتفر
هاي  هایی در تعریف از سوي گروهدوره به دلیل عدم وجود تعریف دقیقی از آن با قبض و بسط

ل هاي انقالب تبدیمختلف مواجه و به مالکی براي ارزیابی پایبندي دولت موقت به اهداف و آرمان
نوشتار حاضر در صدد پاسخ به این سؤال است که به لحاظ نظري برداشت دولت موقت از . شده بود

مفهوم نه شرقی نه غربی در چارچوب سیاست عدم تعهد چه بود؟ این دولت در جهت تحقق این 
  هایی را برداشت و مشکالت پیش روي آن چه بودند؟سیاست، چه گام

بازرگان از مفهوم نه شرقی نه غربی با سایر نیروهاي رسد نوع برداشت دولت به نظر می
ها از این  که سایر گروهدرحالی. اجتماعی فعال در عرصه سیاسی ایران در آن مقطع متفاوت بود

کردند، بازرگان آن را رد شرق و حفظ روابط با مفهوم، نفی رابطه با شرق و غرب را استنباط می
  .کرددوران شاه تفسیر می» پیرامون -محور«مچون الگوي غرب در چارچوب احترام متقابل و نه ه

شود طرفی و عدم تعهد مشاهده میاز بیازآنجاکه در سیاست خارجی دولت موقت، عناصري 
تر ماهیت سیاست خارجی این دولت، تالش خواهد شد تا مفهوم نه شرقی نه لذا جهت فهم دقیق

هاي ران ضمن توجه به مشکالت و چالشغربی از منظر دولت موقت و سایر گروهاي سیاسی ای
  .پیش روي این دولت مورد بررسی قرار گیرد

  
  نئورئالیسم: چارچوب نظري.1

در اثر انتقاد مکاتب گوناگون که متهم  1970نظریه نئورئالیسم یا رئالیسم ساختاري در اواخر دهه 
در ادبیات روابط  گراییترکردن و اصالح نظریه واقعگرا شده بود، جهت علمیبه نظریه سنت
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هاي علمی هاي جدید سیاست جهانی را با استفاده از شیوهاین نظریه پدیده. هور یافتالملل ظبین
عنوان بنیانگذار این نظریه در کتاب نظریه که کنت والتز بهطوريدهد؛ بهمورد بررسی قرار می

قد است هر نظام از یک ساختار و الملل با متمایزنمودن بین نظام، واحدها و ساختارها معتسیاست بین
ت که امکان تفکر نسبت به نظام گستر اساي نظامواحدهاي متعامل تشکیل شده و ساختار مؤلفه

به این ترتیب، از نظر والتز، واحدها از  .)Waltz, 1979: 71(سازدعنوان یک مجموعه را فراهم میبه
ها را معین جموعه، رفتار دولتل یک مطریق تعامل با یکدیگر ساختار را شکل داده و با تشکی

در واقع، هم ساختار و هم . شودلذا تغییر در ترکیب اجزاء، موجب تغییر کل ساختار می. نمایندمی
مفهوم . ها یکی نیستنداند اما با آناند که با کارگزاران و کارگزاري در ارتباطاجزاء، مفاهیمی

تمایز کارکردهاي .2دهنده؛ اصل نظم.1: شده استمؤلفه تشکیل  ساختارهاي سیاسی والتز از سه
الملل، مراتبی داخلی، در نظام بیناز نظر والتز، برخالف ساختار سلسله. هاتوزیع توانمندي.3واحدها؛  

الملل، اقتدار مرکزي متمرکز براي تنظیم امور وجود نظام آنارشی حاکم است؛ یعنی در نظام بین
ها از اصل خودیاري و تکیه به قدرت خود به تأمین امنیت الملل، دولتدر نتیجه، در محیط بین. ندارد

ها به دنبال حفظ موقعیت خود و ارتقاء آن در نظام از منظر والتز، دولت. شوندو منافع خود متوسل می
الملل هستند مراتب قدرت در روابط بینالملل بوده و هدفشان کسب بهترین جایگاه در سلسلهبین

)Waltz, 1979: 98(. ها الملل را بر اساس قابلیتوجودآمدن ساختار نظام بینبنابراین، نئورئالیسم، به
هاي فناوري و اقتصادي باالیی هستند و از قابلیت دانسته و معتقد است کشورهایی که داراي قابلیت
ند ساختار را توان الملل و ساختار آن مؤثر بوده و میقدرت باالیی برخوردارند در تشکیالت نظام بین

طور کلی، در به. الملل به وجود آورده و صورت دهند هاي خود در نظام بینبراساس قابلیت
تالش داخلی، در جهت : شوندها به دو دسته تقسیم میالش دولتچارچوب نظریه نئورئالیسم، ت

ي خودي و هاي اقتصادي، نظامی و سیاسی و تالش خارجی، مبتنی بر تقویت اتحادهاافزایش توانایی
المللی در هاي بینو نقش نهادها و سازمان .)1383،364قوام،(تضعیف اتحادهاي طرف مقابل است

ها به عنوان واحدهاي عاقل و بازیگران اصلی در سطح اي تلقی شده و دولت الملل حاشیهروابط بین
  .کنند گیري می ملی تصمیم

  
  سیاست خارجی دولت موقت . 2

عنوان دوران ه مرور سیاست خارجی ایران، از دوران دولت موقت بههاي مربوط بدر نوشته
وزیري ماهه با نخست 9این دوره . گرا نام برده شده استمحور یا واقعحاکمیت گفتمان مصلحت

مهندس بازرگان و حکومت دولت موقت شروع و با اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو 
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بازرگان در همان روزهاي  .)1384،9ازغندي،(رسدبه پایان می خط امام و استعفاي مهدي بازرگان
گرفتن قدرت اعالم کرد که ایران سیاستی مبتنی بر اصل عدم تعهد را دنبال خواهد ابتدایِی دردست

منظور تعقیب بهوسیله رهبران برجسته جهان در حال توسعه این سیاست راهبردي بود که به. کرد
بازرگان براین باور . هاي بزرگ در آغاز جنگ سرد ابداع شده بودتسیاست خارجی مستقل از قدر

سیاست عدم تعهد . باشد» سیاست مصدق«هاي بزرگ باید مانند بود که سیاست ایران در قبال قدرت
شناخته شده است در پی حفظ استقالل ایران از طریق » موازنه منفی«مصدق که بیشتر به نام سیاست 

گونه توضیح دکتر مصدق این سیاست را این .)1384،9ازغندي،(گلیس بود ه سلطه اندادن بپایان
مند جدي به کسب استقالل است و آن را به ملت ایران با توجه به تجارب تاریخی، عالقه«:دادمی

خواهند که خارجی از این مملکت برود و در امور ما مطلقاً ملت می. دهدهیچ قیمتی از دست نمی
ملت «.)1355،35استوان،(»ار دارد که در لفظ و معنا استقالل او را محترم شمارنددخالت نکند و انتظ

. ایران آرزومند توازن سیاسی است یعنی توازنی که به نفع این مملکت باشد و آن توازنی منفی است
بازرگان نیز در صدد بود  .)1373،161مهدوي،(»کندگاه با توازن مثبت موافقت نمیملت ایران هیچ

به . زدن اتحاد عملی شاه با ایاالت متحده به نفوذ مسلط آمریکا پایان بخشدهمچون مصدق با برهم تا
گفته کریم سنجابی، نخستین وزیر امور خارجه ایران، سیاست عدم تعهد ایران بر چهار رکن استوار 

به مثل کامل  هاي معنوي و انسانی اسالم و اصل مقابلهتاریخ، موقعیت ژئوپلتیک کشور، آرمان«:بود
  .)1373،161مهدوي،(»در مناسبات با دیگر کشورها

از سازمان پیمان مرکزي  1357اسفند  12در جهت تحقق عملی این سیاست، ایران در تاریخ 
پیوست و بسیاري از دستور خریدهاي مربوط به  2)نم(خارج شد؛ به جنبش عدم تعهد1)سنتو(

وند رَفَ 80افزار و میلیارد دالر جنگ 12شامل خرید  هااین سفارش. تسلیحات از غرب را لغو کرد
هاي شنود آمریکا در نزدیکی مرز تنها پایگاهدر تکمیل این اقدام، نه. بود 14جنگنده آمریکایی اف

جاي سنجابی در به 1358فروردین  27شوروي در ایران برچیده شد بلکه ابراهیم یزدي که در 
 15یمان دفاعی ایران و ایاالت متحده را که انعقاد آن به منصب وزیر امور خارجه ایران نشست پ

1921معاهده  6و  5این کار همزمان با ابطال مواد . گشت باطل اعالم کردبازمی 1338اسفند 
و ) 1314سال(پیش از این و در زمان پهلوي اول . ایران با اتحاد شوروي انجام شد) 8/12/1299(

چندین بار کوشیده بود تا این مواد را ملغی کند اما ناکام مانده نیز ایران ) 1377- 1378(پهلوي دوم
این دو ماده، همان دستاویزي بودند که بر اساس آن اتحاد شوروي گسیل نیرو به ایران به بهانه . بود

  .دانستدرخطرافتادن امنیت کشورش را مشروع می
                                                                                                                                                                      
1. Central Treaty Organization (CENTO)
2. The Non-Alignment Movement
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فصل جدیدي در تاریخ وسیله موضع مستقل ایران تقویت شد اتخاذ راهبرد عدم تعهد که به
این اصطالحی . را دچار تحول نمود» نشاندهدولت دست» «دولت حامی«گیري گشود و جهت

بود که گازیروفسکی در تشریح وضع سیاست خارجی و رابطه ایران و آمریکا پیش از انقالب 
  .)1371،13گازیروفسکی،(برد ه کار میب

  :هران بودراهبرد عدم تعهد، نتیجه چهار هدف عمده سیاسی ت
  هاي خارجیگیريرسیدن به استقالل در تصمیم -1
  شوروي - خودداري از دخالت مستقیم در رقابت آمریکا -2
  بخشیدن به وابستگی به یک اردوگاه ایدئولوژیک وپایان -3
  .)(Sadri, 1999: 2)بجز اسرائیل و رژیم آفریقاي جنوبی سابق(ها بهبود روابط با همه دولت - 4

گونه که پیش از این نیز از زبان اولین وزیر امور خارجه ایران، دکتر سنجابی همان این اهداف
حال در این میان بااین. تبیان شد ریشه در تاریخ، سیاست، ژئوپلتیک و مذهب ایرانیان داش

هاي سیاست خارجی شاه و نیاز تاریخی ایرانیان به کسب استقالل در عرصه سیاست خارجی انتخاب
درنتیجه هدف اصلی سیاست .دادن به روابط خارجی ایران بازي کردندر شکلنقش مهمی د

داري غرب و سی، اقتصادي و فرهنگِی هم سرمایهخارجی زمان انقالب، اجتناب از کلیه اشکال سیا
  .هم سوسیالیسم شرق شد

  
  سیاست نه شرقی نه غربی. 3

رجی ایـران تبـدیل شـود یـا     پیش از آنکه بـه اصـلی در سیاسـت خـا    » نه شرقی نه غربی«اصطالح 
عنوان مبنایی براي سیاسـت خـارجی بیندیشـند شـعاري برخاسـته از دل      حداقل انقالبیون ایران به آن به

دارشده تاریخی و ملـی ایرانیـان و   انقالب ایران بود؛ شعاري که بیش از هر چیز محصول غرور جریحه
که در تاریخ گذشته خود حـوادثی   ملت ایران. حساسیت نسبت به استقالل و حاکمیت کشورشان بود

هـاي انگلـیس در   هاي اتحاد جماهیرشـوروي و دخالـت  ، تجاوزطلبی1332مرداد 28همچون کودتاي 
خواست تا سرنوشت کشورش در لندن، مسکو یـا  سیاست خارجی خود را تجربه کرده بود دیگر نمی

حس و غرور ایرانیـان را نشـان    خوبی ایناظهارات دکتر سنجابی در این زمینه به. واشنگتن رقم بخورد
ایران خـاطرات نـاگواري از مناسـباتش بـا ایـن      «:وي خطاب به شوروي آشکارا اعالم داشت. دهدمی

کشور دارد و هرگز اجـازه نخواهـد داد سـوابق ناخوشـایندي چـون درخواسـت امتیـاز نفـت شـمال،          
و بـه هرقیمتـی از اسـتقالل،    نـو تکـرار شـود    مطالبات ارضی یا اعالم جمهوري کردستان در مهابـاد از 

  .)1384،61رمضانی،( »تمامیت و یکپارچگی خود دفاع خواهد کرد
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» سیاسـت تـوازن  «دانان ایرانی اصل نه شرقی نه غربی بیش از هرچیـز یـادآور  اگر براي تاریخ
بود تا جلوي مداخالت انگلیس و شوروي  1227-1230هاي خان امیر کبیر در بین سالمیرزاتقی
تنهـا  یران را بگیرد، براي سیاسیون ایـران ایـن اصـطالح، مفهـومی آشـنا بـود چراکـه نـه        در امور ا

بود بلکه سیاست خارجی دولت مصـدق در برابـر   » موازنه قدرت«المللی یادآور عکس اصل بین
اما آنچه در این میـان بـیش از   . کردهاي انگلیس و شوروي را نیز به ذهن تداعی میخواهیزیاده

در میـان  » نـه شـرقی نـه غربـی    «هاي مختلـف از اصـل   وجه است تفاسیر و برداشتهر چیز قابل ت
هاي اول انقالب بود که پیامدهاي عمیقی بر سیاست خـارجی و  فعاالن سیاسی و دولتمردان سال

کوشیدند تا این مفهـوم را در  ها میهریک از این گروه. مناسبات ایران با سایر کشورها گذاشت
هـایی را  ی خود مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و براین اساس خواستهچارچوب رویکرد گفتمان

  .در زیر به بررسی بیشتر این مسئله پرداخته خواهد شد. از دولت موقت طلب نمایند
  

  اختالف بر سر اصل نه شرقی نه غربی. 4
دانسـت کـه در زمـان دکتـر     که بازرگان این اصطالح را همان سیاست عدم تعهد میدرحالی

دادن بـه سـلطه انگلـیس    به معنـاي حفـظ اسـتقالل از طریـق پایـان     » موازنه منفی«عنوان به مصدق
هاي سیاسی آن را نفی مناسبات و نزدیکی با دو بلوك شرق و غرب  شد برخی گروهشناخته می

هـا  این گروه. کردندهاي ضداستکباري و ضدامپریالیستی آن تأکید میکردند و بر جنبهتفسیر می
دانسـتند و  مـی » راه امـام «نامیـد خـود را پیـرو    مـی » راه مصدق«بازرگان که راه خود را در مقابل 

هـاي  مهندس بازرگان این اختالف برداشت در ماه. کردنددولت را متهم به مماشات با غرب می
  :کندگونه بیان میاول انقالب را این

آمـد  جمهوري اسالمی می اشه به دنبالهشعار نه شرقی، نه غربی در حاکمیت اول انقالب ک«
در خاطر شـنوندگان و گوینـدگان، مفهـومی کـامالً ملـی و دفـاعی داشـته، منظـور از آن احـراز          

هـاي شـرق و   ها و عدم اتکـا بـه بلـوك   جانبه خودمان در برابر بیگانگان و ابرقدرتاستقالل همه
ایـدئولوژي از   غرب بود؛ چه به لحاظ سیاسی و اقتصادي و نظامی و چه به لحاظ اخـذ و اقتبـاس  

بعد از پیروزي انقالب و اواخر دولت موقت، شعار فوق به لحاظ منظور . هاي مارکسیستیمکتب
بـر جنبـه تعرضـی سیاسـی، حالـت      رفته عـالوه و محتوا دچار تغییر و تحریف و تعمیم گشته، رفته

  .)1362،20بازرگان،( »زدایی و وسعت فرهنگی و دانشگاهی پیدا کردغرب
شد بیش از هر چیز این سخنان امام خمینی که گاهی نیز مورد سوءتعبیر واقع می در این میان

زننـد مـا جمهـوري    یـک ملتـی کـه همـه فریـاد مـی      «عباراتی نظیر اینکه. کردجبهه را تقویت می
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، مـا دیگـر حـق نـداریم بنشـینیم و      »نه شرقی نه غربـی، جمهـوري اسـالمی   «خواهیم، اسالمی می
ایـن  » باشـد ... انـد کـه دموکراسـی   اند براي این قیام کردهتی که قیام کردهبگوییم نه، بلکه این مل

حکومـت شــوروي یـا آمریکــا یــا    ســاخت کـه نبایــد بــا گـروه را بــر عقیـده خــود اســتوارتر مـی   
امـا پروفسـور   . هایی که مناسبات نزدیک با این دو ابرقـدرت داشـتند رابطـه برقرارکـرد    حکومت

وءتعبیراتی از سخنان امام بیش نبودند که مصادره به مطلـوب  رمضانی براین نظر است که اینها س
داد کـه منظـور امـام از    خوبی نشـان مـی  که توجه به بستر ایراد چنین سخنانی بهدرحالی. شدندمی

عنوان مثال ایراد سخنان فوق در اوج بحرانی که در آذربایجـان  به. این سخنان مطلب دیگري بود
کرد که هنگـام طراحـی جمهـوري    شده بود بر این امر داللت می بر سر تدوین قانون اساسی برپا

. داري غـرب تقلیـد کـرد   جدید ایران، نبایـد کورکورانـه از مـدل سوسیالیسـتی شـرق یـا سـرمایه       
هاي دولت موقت در خصوص تعامل با جهان خارج را اثبـات  گذشت زمان هرچه بیشتر دیدگاه

.    تر نمودرا روشن» رقی نه غربینه ش« هاي بعد مفهومکرد و سخنان امام در سال
ها را هیچ عقل و نداشتن رابطه با دیگر دولت«: بیان داشتند 1363آبان  6ایشان در سخنرانی در 

موسوي (»شدن استخوردن و فنا و مدفونپذیرد چون معنایش شکستنمی …هیچ انسانی 
خواهیم ما نمی«:اعالم کرد 1363آبان  11وي حتی از این هم فراتر رفت و در  .)1372،73خمینی،

طور باشد، بلکه تواند اینایران امروز نمی. در یک کشوري زندگی کنیم که از دنیا منعزل شده
این . طور باشند که در یک جا بنشینند و مرزهایشان را ببندندتوانند اینکشورهاي دیگر هم نمی

طور است ما ی دنیا وضعش اینوقت…امروز دنیا یک عائله است و یک شهر است. غیرمعقول است
  .)1372،242موسوي خمینی،(»نباید منعزل شویم

هاي بعدي ایران، سرلوحه سیاست در دولت» نه شرقی نه غربی«این تفاسیر عملگرایانه از اصل 
» نه شرقی نه غربی«که علی اکبر والیتی، وزیر امور خارجه، در تعریف خارجی قرار گرفت چنان

از شعار نه شرقی نه غربی نفی سلطه بیگانه است نه گسستن رشته ارتباط با هدف « :بیان داشتند
»امروز نفی مناسبات سیاسی با دیگر کشورها به معنی نفی هویت کشورهاست…دیگر کشورها

  .)1384،70رمضانی،(
  

  دولت موقت و نظام جهانی. 5
م بود و اگرچه انقالب اسالمی در شرایطی به پیروزي رسید که نظام دوقطبی بر جهان حاک

همچنان فضاي جامعه جهانی بر حاکمیت و سلطه نظام رویدادهایی بیانگر نزدیکی دو ابرقدرت بود
در چنین شرایطی، سیاست خارجی دولت موقت در تئوري و عمل و با . کرددوقطبی روایت می
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روابط با  دیدگاهی کالن تمایل به غرب و نگرانی نسبت به نفوذ شرق، در تالش براي جلب و بهبود
که ماهیت ضدقدرت انقالب، هم درحالی. ویژه با ایاالت متحده آمریکا برآمدهاي دیگر بهدولت

آمد دولت شخص شاه را نشانه گرفته بود هم ایاالت متحده آمریکا را که حامی اصلی او به شمار می
ن در راه توسعه و نهادموقت سعی داشت که این نکته را در باور همه بگنجاند که ایران براي گام

دکتر . کردن وضعی بهتر از زمان شاه به دستاوردهاي فنی و فناوري غرب نیازمند استجایگزین
گذشته، گذشته است و ایرانیان، مرد «:وزیر بود اعالم کردابراهیم یزدي هنگامی که معاون نخست

زمان نیازمند فناوري ایران به مرور . هاي بسیاري براي همکاري وجود داردعمل هستند و زمینه
تنها در وزراي این عالقه به حفظ ارتباط با ایاالت متحده نه .)1384،9ازغندي،( »آمریکا خواهد بود

وي پس از رسیدن به . امور خارجه دولت موقت بلکه در خود شخص بازرگان نیز وجود داشت
تواند بر اساس یایران م«:وزیري در پاسخ به پرسشی در خصوص رابطه با آمریکا گفتنخست

؟ ما چنین چرا ایران نباید از آمریکا اسلحه بخرد. اي با آمریکا داشته باشداحترام متقابل، رابطه دوستانه
  .)1362،179روبین،( »دانیماي را حق خود میرابطه

سیاست بازرگان بر این قرار گرفته بود که روابط سیاسی و اقتصادي ایران و آمریکا به حالت 
فرض دیگر بر این امر قرار گرفته بود که . گرایی جلوگیري شودگردد و از هرگونه افراطعادي باز

بازسازي روابط اقتصادي با آمریکا ضروري است زیرا بیشتر این روابط در دوران بعد از انقالب 
قطع شد و درنتیجه احتمال این امر وجود داشت که آمریکا براي بازگرداندن رژیم پهلوي به ایران 

عنوان رابط با وزیر بهامیر انتظام، معاون نخستدر اجراي این سیاست، .1هایی باشدصدد تالش در
مریکا از رژیم شاه را آهاي گذشته در خصوص حمایت تنها کدورتسفارت انتخاب شد تا نه

دولت موقت در این راه تا جایی پیش . شده را ترمیم نمایدهاي خرابتدریج زایل سازد بلکه پلبه
رفت که پیشنهاد مبادله اطالعات سري و محرمانه دو کشور را در مقابله با خطر شوروي و 

ادامه این سیاست، چیزي نبود جز دیدار بازرگان و ابراهیم یزدي با . کمونیسم نیز مطرح نمود
برژینسکی، مشاورامنیت ملی کارتر، در حاشیه مراسم سالگرد انقالب الجزایر؛ رویدادي که در 

و ) 1371،232سمیعی،(خ داد که آمریکا تصمیم به پذیرش شاه به خاك خود گرفته بودزمانی ر
این چیزي نبود که انقالبیون ایران بتوانند ساده از کنار آن بگذرند مخصوصًا که رهبري انقالب 

مهندس بازرگان در توجیه این اقدام دولت در نامه خداحافظی خود . وجه از آن مطلع نبودندهیچبه
  :اشاره داشت 16/8/1358لت در تاریخ با م

                                                                                                                                                                      
روابط خارجی ایران با آمریکا و اتحاد شوروي، ترجمه ابراهیم : نیکی کدي و مارك گازیروفسکی، نه شرقی نه غربی.1

215، ص)1379مرکز اسناد انقالب اسالمی، : تهران(الهه کوالیی، متقی، 
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این مسئله که چرا مالقات با وزیر مشاور رییس جمهور آمریکا تو بوق و کرنا گذاشته نشده «
در این مدت  …بود و یا به عرض و اجازه امام نرسیده بود، این ایراد به نظر من خیلی بیجا آمد

کدام از این هیچ. ایمفیر مالقات کردهوزیر و یا س 200آقایان همکاران و بنده شاید با بیش از 
ایم، نه به فالن حزب یا فالن روزنامه و نه خدمت هایمان را نه به شوراي انقالب گفتهمالقات

وزیري که بخواهد براي مالقات با وزرا اجازه بگیرد براي الي جرز خوب آن نخست …امام
خوردن را ما باید اجازه ه آبمگر من هویدا هستم، یا امام، محمد رضا شاه هستند ک! است

وزیر و وزیر امور خارجه و وزیر دفاع مورد اعتماد نباشند و اگر بنا باشد نخست…بگیریم؟
کنند چه بگویند، چه بشنوند و چه تشخیص نداشته باشند که وقتی با یک وزیري صحبت می

صوص روابط با آمریکا اگر در خ .)1362،290بازرگان،( »اصالً نباید نگه داشتها را نگویند، آن
هاي انقالبی اختالف وجود داشت در  هاي دولت موقت با شوراي انقالب و گروهبین دیدگاه

  .ها بسیار ناچیز بودندخصوص دوري از شوروي این اختالف
هر . ها وجود نداردداشتند که هیچ تفاوتی بین رفتار ابرقدرتکرات بیان میامام خمینی به 

خواهند انقالب هردو می. جو هستندسرکوبگر و نسبت به جهان سوم، سلطهگرا، ها ماديدو آن
ها ها را تا حذف همه وابستگیبایست جدال با ابرقدرتایران را از درون نابود سازند و ایران می

نبود اما به لحاظ » شیطان بزرگ«درحقیقت براي انقالبیون ایران اگرچه شوروي . ادامه دهد
لذا در . شدتلقی می» شیطان کوچک«خالف اسالم و نماینده سوسیالیسم بود اینکه در اردوگاه م

برابر دو اردوگاه مخالف شرق و غرب، نخستین هدف عینی سیاست خارجی، حفظ بقاي رژیم 
  .(Moshaver, 2003: . 283)قرار گرفت

نند ها در ایران پیش از انقالب، حضور جدي نداشتند امیدوار بودند تا بتواازآنجاکه روس
براین اساس اتحاد شوروي بعد ازانتصاب بازرگان به . پیوند خود را با رژیم جدید توسعه بخشند

وزیري بالفاصله براي او تبریک ارسال داشت و انقالب ایران را به رسمیت شناخت اما نخست
بازرگان در این خصوص اعالم . دولت موقت نسبت به نزدیکی بیش از حد به آن اکراه داشت

  :داشت
خاطر حاکمیت ملی و مصلحت ما و حق این است که در سیاست داخلی ایران و به«

ولی در . خودکفایی کشورمان قویًا مقابل مطامع و دسائس آمریکا استیالي غرب یا شرق بایستیم
ها شرکت کرده، المللی ابرقدرتالملل لزومی ندارد در مناقشات بینسیاست خارجی و صحنه بین

» ها بنماییمرتا و بلندگوي کمونیسم شده، خود را فداي جنگ ابرقدهآلت دست شوروي
  .)1362،73بازرگان،(
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کوشیدند تا شوروي میعنوان عامل طرز تلقی دولت موقت از حزب توده و جریانات چپ که به
در نهادهاي نوپاي انقالبی رخنه کنند و زمینه انحالل و انقالب را فراهم سازند و نقش شوروي در 

ها و احزاب، ازجمله علل دیگري بود که سباست دولت را در عدم اتکاء و  از این گروهحمایت 
اعترافات رهبران حزب توده پس از انحالل این حزب مبنی بر اینکه . دادنزدیکی به شرق قرار می

حمایتشان از حکومت اسالمی همواره جنبه تاکتیکی داشته و هدف بلندمدت آنان، نفوذ در نیروهاي 
آوردن قدرت براي خود و اربابان دستسپس کنارزدن حکومت روحانیون و بهی و نظامی و امنیت

جدا از مشکالت . هاي دولت موقت را تأیید کردشان بوده است صحت دیدگاهخارجی
طلبی و تهاجم شوروي، امتناع هاي مخالف ایران، ترس از توسعه ایدئولوژیکی و ارتباط با گروه

طرفه آن را فسخ کرده بود و رفتار زشت که ایران یک 1921پیمان مودت لغايشوروي از پذیرش ا
شوروي در برابر مسلمانان افغانستان، از دیگر مسائلی بودند که مانع از نزدیکی ایران و شوروي شدند

هرچند شوروي موفق نشد تا ایران را به اردوگاه خود جذب کند  .)1375،104بخشایشی اردستانی،(
زمانی که ایران به جنبش . ات دولت موقت، بیشترین نفع را براي این کشور داشتاما برخی اقدام

هاي نظامی و دفاعی خود را با آمریکا نامهعدم تعهد پیوست، از پیمان سنتو خارج شد و موافقت
کردن ایران رسید و بدین ترتیب یک از طرفاش مبنی بر بیکنسل کرد مسکو به هدف تاریخی

تنها جایگاه روسیه در عرصه اقدامات ایران نه. وستونی نیکسون در منطقه فروپاشیدهاي سیاست دپایه
ها را تقویت اي نیز موضع روسهاي جنگ سرد را بهبود بخشید بلکه به لحاظ منطقهجهانی و رقابت

ایران پیوندهایش با برخی متحدین . ها متحول نموداي را به نفع آنکرد چرا که حرکت موازنه منطقه
رب نظیر اسرائیل را قطع و رابطه نزدیکی با برخی متحدین شوروي نظیر سوریه برقرار کرد که این غ

  .ها در فضاي جنگ سرد بسیار حایز اهمیت بودامر براي روس
  

  هاي پیش روي سیاست خارجی دولت موقتمشکالت و چالش. 6
داف سیاست دولت موقت در شرایطی قدرت را در داخل ایران به دست گرفت که نه اه

خارجی از قبل مشخص شده بود و نه احاطه کامل بر شرایط داخلی و خارجی جهت تحقق آن 
کننده سمت و سوي آنچه در نبود قانون اساسی و در شرایط انقالبی داخلی، تعیین. ممکن بود

گونه که اشاره کردیم با بود که همان» نه شرقی نه غربی«سیاست خارجی ایران شد، اصل 
عمر کوتاه دولت موقت نیز عمالً . هاي متفاوتی از سوي نیروهاي اجتماعی مواجه شدبرداشت

اي هاي مشخصی در محیط راهبردي منطقهبه آن کمک کرد و مانع از آن شد تا اهداف و برنامه
حال دولت بازرگان با در پیش گرفتن عملگرایی کوشید تا با بااین. براي ایران تعریف شود
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حال وجود مشکالتی بااین. زدایی را به پیش بردسیاست گام به گام تشنجپرهیز از خشونت،
هاي پیش روي مشکالت و چالش. هاي خود دست یابدسبب شد تا دولت نتواند به همه خواسته

  .           بندي استدولت موقت در دو بخش قابل دسته
  هاي ساختاريمشکالت و چالش) الف 

  هاي داخلیمشکالت و چالش) ب
  :هاي ساختاري، چهار مسئله بیش از سایرین حائز اهمیت استدر بخش مشکالت و چالش

  الملل و محذورات آنقواعد نظام بین -1
  منطق ژئوپلتیک و الزامات آن -2
  المللی در خصوص حقوق بشرفشارهاي بین -3
  ل و اوضاع نابسامان اقتصادي کشورئمسا -4

اري، مشکالت داخلی دولت موقت قرار دارد هاي ساختدر نقطه مقابل مشکالت و چالش
  :که دربرگیرنده سه مبحث است

  داررنج بردن سیاست خارجی دولت موقست از یک تضاد ریشه -1
  تصفیه کادر دیپلماتیک -2
  اختالفات درونی وزارت امور خارجه -3
  گیريتعدد مراکز تصمیم -4
  
  هاي ساختاريمشکالت و چالش)الف

الملل قادر مطلق نیستند و همواره ساختار ناشی خارجی و نظام بین کشورها در عرصه سیاست
هایی بدیهی است دولت. کندها ایجاد میهاي را براي آنالملل الزامات و محدودیتاز نظام بین

گیري درخصوص سیاست خارجی نمایند و یا از که بدون توجه به این محذورات اقدام به تصمیم
خودداري ورزند در تحقق اهداف مد نظر خود با مشکالتی مواجه الملل توجه به قواعد بین

هاي ساختاري که تحقق اهداف سیاست خارجی دولت برخی از مهمترین چالش. خواهند شد
  :موقت را با مشکل مواجه ساختند عبارت بودند از

  
  الملل و محذورات آنقواعد نظام بین -1

بر نظام » موازنه وحشت«فضاي جنگ سرد و انقالب ایران درست در زمانی اتفاق افتاد که 
عنوان یکی از الملل حاکم بود در چنین فضایی وقوع انقالب در کشوري که تا پیش از آن بهبین
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توانست حائز اهمیت شد میترین متحدان غرب در خاورمیانه و خلیج فارس محسوب میمهم
ه دقت تحوالت انقالبی ایران را بسیار براي هریک از دو ابرقدرت تلقی شود لذا هر دو بلوك ب

این بازگشت مجدد براي . تحت نظرگرفتند تا در اولین فرصت آن را به بلوك خود درآورند
تر از اتحاد جماهیر شوروي بود چرا که درصورت افتادن ایران به دامن ایاالت متحده، حیاتی

بایست شد بلکه میتر میتنها کنترل خلیج فارس و انرژي براي ایاالت متحده مشکلکمونیسم، نه
- شاهد تحوالت جدیدي در کشورهاي حاشیه خلیج فارس و سایر متحدین منطقه اي خود نیز می

هاي در جبهه مقابل نیز اتخاذ سیاست عدم تعهد از سوي ایران، خروج از سنتو و لغو پیمان. بود
ا شروع تکاپوهاي ایران نظامی با غرب اگرچه منجر به ابراز رضایت اتحاد جماهیر شوروي شد اما ب

به کشورهاي همجوار و همسایه، ترس از وقوع آشوب و ) 1373،102فولر،(جهت صدور انقالب
این ترس زمانی بیشتر شد که سران . هاي شوروي این کشور را نیز فراگرفتناآرامی در جمهوري

شریک هاي چپ ایران در قدرت  کمونیست شوروي که امید داشتند حزب توده و سایر گروه
هاي چپ و کاهش  شوند یا کنترل حکومت را در دست بگیرند با رویگردانی مردم از گروه

لذا همگام با ایاالت متحده به تضعیف دولت ایران . تدریج دچار یأس شدندها بهقدرت آن
هاي دیدگاه. پیامد این تصمیمات، ایجاد تضییقاتی براي دولت موقت و انتقاد از آن بود. برخاستند

طور که در دیدگاه رئالیسم همان. دهدها را توضیح میخوبی این رفتار ابرقدرتلیسم تدافعی بهرئا
به(ی تجاوزکارانه از سوي یک دولتتوانند مطمئن باشند که اقدامتدافعی آمده، دولتمردان نمی

شو خواهان به چالیافته توسعهعملی) عنوان مثال، حمایت از جنبش انقالبی در کشور همسایه
منظور حمایت از شود که بهکشاندن نظم موجود است یا اینکه اقدامی بازدارنده محسوب می

کنند تا از طریق کنند و تمایل پیدا میلذا احساس تهدید و ناامنی می. شودامنیت خود انجام می
  .هاي نظامی و راهبرد دیپلماتیک، امنیت خود را افزایش دهندطلبیکردن جاهدنبال

ها مقاصد خیرخواهانه دارند و موارد وجود عدم اطمینان و ترس، حتی زمانی که دولتدر واقع 
اند و با وجود تر خود را به چالش کشیدهتاریخی که براساس آن دولت ضعیف حتی رقباي قوي

اند کشورهاي بزرگ را به واکنش در مقابل تر رفتهموازنه قدرت نامطلوب جنگ با دولت قوي
المثل ایاالت فی .(Hwang, 2005: 46 )هار قدرت صدور انقالب آن واداشتانقالب ایران و م

له شوروي به افغانستان قدرت کرد در نتیجه انقالب ایران و حممتحده که شدیدًا احساس می
بینی ر که رئالیسم تدافعی پیشطوالمللی در حال کاهش است همانهاي بیناش در حوزهنسبی

طلبانه، افزایش بودجه نظامی و شروع پروژه کردن سیاست خارجی جاهبا دنبال 1979کرد در می
گونه که رئالیسم هایی جهت افزایش امنیت خود کرد، همانجنگ ستارگان، شروع به برداشتن گام
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. دهدتدافعی، رفتار ایاالت متحده و شوروي نسبت به ایران را در قالب جنگ سرد توضیح می
برطبق . دهدارائه می 1980ولی براي سیاست خارجی ایران دهه رئالیسم تهاجمی نیز توضیح معق

. کنند تا تأثیرشان را در عرصه جهانی به حداکثر برسانندها تالش میرئالیسم تهاجمی، دولت
مخصوصًا زمانی که احساس کنند که قدرت و توان الزم را براي انجام این کار دارند

(Mearsheimer, 2001: 46). توانند ها احساس کنند که می، زمانی که دولتبه عبارت دیگر
ها احساس برعکس اگر دولت. زنندنفوذشان را بدون خطر جدي توسعه بخشند دست به این کار می

کنند و به نشینی میاي و جهانی عقبهاي منطقهکنند که در معرض خطر جدي هستند  از حوزه
پیروي رفتار ایران از این الگو، زمانی تحقق . دپردازنشان میگذاري مجدد بر منابع داخلیسرمایه

  .عملی پیدا کرد که با شروع جنگی تحمیلی، گفتمان صدور انقالب، رو به تعدیل گذاشت
  

  منطق ژئوپولتیک و الزامات آن -2
موقعیت خاص . در عرصه سیاست، دو چیز غیرقابل تغییر است؛ یکی جغرافیا و دیگري تاریخ

ا حلقه اتصال آسیا و اروپا، پیونددهنده دریاي خزر و اقیانوس هند و جغرافیایی ایران که آن ر
هاي اخیر باعث شده تا این کشور از مجاورت با ذخایر عظیم نفت و گاز قرار داده در طول قرن

مجموعه عوامل  جفري کمپدر واقع به گفته . المللی برخوردار باشداهمیت باالیی در عرصه بین
کند، ایران را به بازیگر اصلی امنیت چه کسی بر تهران حکومت مینظر از اینکه فوق، صرف

ر کار امنیتی بدون لحاظکه هرگونه دستو(Kemp, 1996: 118)خلیج فارس تبدیل ساخته است
اگرچه برخورداري از موقعیت ژئوپولتیک در جهت . تواند به شکست منجر شودکردن آن، می

-تواند نقش مؤثري ایفا نمایدمی اقتصادي، نظامی کشورتأمین منافع ملی و بسیاري از نیازهاي 
که کشوري نظیر افغانستان، به دلیل نداشتن موقعیت ژئوپولتیکی مطلوب، عدم دسترسی به همچنان

هاي آزاد و محصورشدن در خشکی از داشتن امکانات ارتباطی باال با سایر کشورها محروم و آب
اما این موقعیت ژئوپولتیک،  -سایگانش شده استدر این راه همواره نیازمند مساعدت هم

ن، حتی آگرفتن نماید که نادیدهمحذورات و الزاماتی را نیز بر کشور دارنده آن تحمیل می
ها ازجمله این محدودیت. هاي بزرگ نیز تمام شودتواند به بهاي تغییر رژیم آن از سوي قدرتمی

اي است گونهقعیت ژئوپولتیک ایران بهمو. گیري سیاست خارجی یک کشور استتعیین جهت
رویداد باشد  سازد و همیشه باید آماده ورود بهمعنا میطرفی را براي آن بیکه عمًال راهبرد بی

طرفی کشورهایی همچون اسپانیا و ترکیه در جنگ که بیدرواقع در حالی .)1384،130زاده،نقیب(
ها را از لطمات جنگ تواند آنشده و میهاي بزرگ، محترم شمرده جهانی دوم از سوي قدرت
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منطق . تواند نادیده گرفته شودطرفی از سوي ایران به آسانی میمصون نگه دارد اعالم همین بی
توانند مطابق زمان ژئوپولتیک و الزامات آن باعث شده تا برخالف سایر کشورها که به آسانی می

گاه نتواند جی خود بازبینی نمایند ایران هیچگیري سیاست خارالملل در جهتو تحوالت نظام بین
بر این اساس، نتایج . طرفی به نحو شایسته استفاده نمایدهایی همچون عدم تعهد و بیاز سیاست

گرفتن چنین سیاستی از سوي دستگاه هاي برخی پژوهشگران، توصیه به احتراز از درپیشپژوهش
  .ائتالف پیشنهاد شده استعوض سیاست اتحاد و دیپلماسی ایران بوده و در

  
  المللی در خصوص حقوق بشرفشارهاي بین -3

هاي دیگر شرایط خاص حاکم بر ایران پس از انقالب که مشابه آن را در بسیاري از انقالب
هاي جهان نیز شاهد ن انقالبتریعنوان مهمجهان همچون فرانسه، چین، روسیه و نیکاراگوئه به

یجه فضاي انقالبی، بسیاري از نهادهاي حکومتی، کارکرد عادي خود را ایم باعث شد تا در نتبوده
هاي سیستمی نداشته باشند و مانع از اعمال رویکرد سیستمی شوند و لذا اقدامات مطابق با تئوري

ها گونه که شایسته است بر آنبسیاري از نهادها از توان و اختیار دولت خارج باشد و دولت نتواند آن
اعتراض به برخی احکام . ه این امر، موجی از انتقادات را براي دولت به همراه آوردنظارت کند ک

نمودن دولت به نقض حقوق بشر که تا حد زیادي ناشی از هاي ایران و متهمصادره از سوي دادگاه
هاي برخی از نمایییران، تبلیغات دروغ و بزرگالمللی با نظام قضایی اعدم آشنایی مجامع بین

و نبود فرصت براي معرفی نظام قضایی از  - که به خارج گریخته بودند –بدنه رژیم سابق  اعضاي
تنها تأثیر بسیار نامساعدي به لحاظ آرامش، امنیت و رضایت سوي مسئولین وقت بود باعث شد تا نه

المللی العاده روحیه کارمندان دولت و فشارهاي بینعمومی به وجودآورد بلکه سبب تنزل فوق
دستگاه دیپلماسی ایران از جمله  .)1377،534بهنود،(ساختن این اقدامات نیز بشودمتوقف جهت
هایی بود که در اثر این شرایط، بیشترین هجمه را دریافت نمود و بخش عظیمی از پتانسیل و بخش

المللی در بخشیدن روابط با سایر کشورها، کسب حمایت بینجاي آنکه مصروف توسعهانرژي آن به
گویی به این هاي آن شود، در راه پاسخشناختن انقالب ایران و معرفی اهداف و آرمانه رسمیتب

  .المللی نسبت به ایران صرف شودانتقادات و تلطیف فضاي بین
  

  ل و اوضاع نابسامان اقتصادي کشورئمسا -4
عنوان یکی از هاي تئوریک مربوط به سیاست خارجی غالباً از اقتصاد پویا و شکوفا بهدر نوشته

گیري از ابزارهاي درواقع بهره. شودبازوهاي موفقیت سیاست خارجی هر کشوري نام برده می
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هاي مؤثر در اجراي سیاست ترین تکنیکاقتصادي، مالی، تجاري و فناوري، یکی از شناخته
کوشند تا با دادن ها میولتد. خارجی براي تحقق اهداف و تأمین منافع ملی کشورهاست

هاي اقتصادي، اجازه استفاده از بازارهاي داخلی کشورشان، رفع موانع گمرکی، اعطاي وام هوعد
ها مطابق میل و خواسته ها در رفتار سایر دولتو بسیاري از امتیازات و حتی گاه تهدید به تحریم

آن  واردي بود که دولت موقت ازگیري از این ابزارها ازجمله مبهره. خود تغییراتی ایجاد کنند
بالفاصله پس از انقالب، شرایط اقتصادي ایران در نتیجه برخی عوامل داخلی و . بهره بودبی

در بعد داخلی، اقتصاد ایران کاهش نسبتاً شدیدي را در . سرعت رو به وخامت گذاشتخارجی به
هايدرصد بین سال 2/5سرانه تولید ناخالص ملی با نرخ میانگین . بخش تولید خود تجربه کرد

فرار سرمایه افزایش یافت و تعداد زیادي از پروژه ها . درصد کاهش پیدا کرد 19877/4تا  1979
. )(Amirahmedi, 1990: 194که قرار بود توسط بخش خارجی انجام شود به حال تعلیق درآمد

ل فرار ها و روند تولید بسیاري از صنایع و کارخانجات که یا به دلیشدن این پروژهدر نتیجه متوقف
مهندسان و مدیران، یا عدم وجود مواد اولیه، تولید خود را متوقف کرده بودند خیل عظیمی از 

خروج بخشی از منابع مالی توسط اعضاي خانواده شاه و . جمعیت به جرگه بیکاران پیوست
 هاي حکومت نیز مزید بر علت گشت تا ابر تورم بر فضاي ایرانمقامات رژیم سابق در واپسین ماه

نظمی در بازار جهانی نفت که نتیجه آن کاهش درآمدهاي نفتی در بعد خارجی نیز بی. سایه افکند
تنها باعث شد تا مجموع این شرایط، نه. بود واردات مایحتاج داخل را با مشکل مواجه ساخت

ان عنوسطح استاندارهاي زندگی در ایران کاهش پیدا کند بلکه عامل اقتصاد که تا پیش از آن به
شد ناکارامد شود و دولت ابزاري در جهت تحقق اهداف سیاست خارجی ایران به کارگرفته می

  .المللی استفاده نمایدهاي بینزنینتواند از آن در عرصه چانه
  

  هاي داخلیمشکالت و چالش) ب
بر مشکالت ساختاري که دولت موقت با آن مواجه بود و برخی محذورات و الزامات عالوه

اي باعث شده بود تا بازده کاري کرد در عرصه داخلی نیز مشکالت عدیدهآن تحمیل میرا بر 
ترین برخی از مهم. دولت کاهش پیدا کرده، در حوزه سیاست خارجی با مشکالتی مواجه شود

  :عوامل این وضعیت عبارت بودند از
  

  داردچارشدن سیاست خارجی دولت موقت به تضادي ریشه -1
هاي رهبري، انتظارات خاصی را از انقالبی، مطالبات مردمی و دیدگاه که شرایطدرحالی

شدن منافع سایر کشورهاي منطقه المللی و مورد تهدیدواقعکرد محذورات بیندولت طلب می



)38پیاپی (93بهار، 8شماره  ،سال دومهاي راهبردي سیاست،  ي پژوهش فصلنامه  76

سو مجبور دولت از یک. کردهاي تجدیدنظرطلبانه ایران، امر دیگري را اقتضا میواسطه سیاستبه
ها و کردن خواستهی بر مصالح اسالمی بود و از سوي دیگر، ناچار به لحاظدادن منافع ملبه اولویت

هدف اتخاذي دولت موقت، «:دهدگونه توضیح میبازرگان این تضاد را این. مطالبات مردم
از طریق خدمت به اسالم ) ره(که هدف امام خمینی خدمت به ایران از طریق اسالم بود درحالی

بر این اساس، بازرگان هرگونه اقدام براي صدور انقالب را که بر  .)1362،73بازرگان،( » ایران
بخش بود مغایر اصل عدم مداخله و هاي آزادياساس شور و احساسات مردمی نسبت به نهضت

هایی نیز دانست و حتی از شرکت در چنین گردهماییهاي همسایه میکننده دولتتحریک
که مبناي روابط خارجی ایران را باید حمایت از تمامیت وي بر این باور بود  .ورزیدخودداري می

درنتیجه سیاست وي . ارضی و منافع اقتصادي ایران شکل دهد و نه شور و احساسات انقالبی
درمورد کشورهاي همسایه و خلیج فارس، خیلی متفاوت از شاه نبود و روابط نزدیکی با ایاالت 

م متقابل و عدم مداخله در امور دیگران برقرار کردمتحده و همسایگان عرب ایران بر مبناي احترا
( Milani, 1996: 85) . هاي سیاسی داخل ایران  از گروهاین درست درحالی بود که بخشی

هایی در روابط ایران و ها چالششدت در زمینه صدور انقالب فعال بودند و اقدامات آنبه
ها از  صدور انقالب اسالمی براي این گروه در واقع مفهوم. همسایگان براي دولت ایجاد کرده بود

نگریست که از طریق اي میعنوان وسیلهشد که به انقالب اسالمی بهبینی خاصی ناشی میجهان
  .توانستند خود را از امپریالیسم آمریکا و شوروي رها سازندآن مسلمانان و غیرمسلمانان می

  
  تصفیه کادر دیپلماتیک -2

و جایگزینی آن توسط افرادي که فاقد تجربه الزم و آگاهی و تصفیه کادر دیپلماتیک 
الملل بودند مشکل دیگري شناخت کافی از اوضاع و احوال جهانی و قواعد حاکم بر روابط بین

بود که وزارت امور خارجه را در انجام وظایف سازمانی خود با مشکل مواجه ساخت در اولین 
نفر از سفیران  36دکتر سنجابی  1357اسفند  11اریخ ریزش نیرویی در وزارت امور خارجه در ت

عنوان ساواکی از وزارت امور خارجه برکنار نفر از مدیران و کارکنان وزارتخانه را به 114و 
هاي کردن آن با وجود فرصت کم، عدم شناخت کافی از توانمنديکرد؛ امري که جایگزین

کننده این زنجیر توسط حلقه تکمیل. دهاي زمانی بسیار مشکل بونیروهاي داخل و حساسیت
 120در این روز طبق دستور وزیر امور خارجه، . افزوده شد 1358اردیبهشت  17دکتر یزدي در 

وي در یک مصاحبه، . سفیر و دیپلمات ایرانی از کشورهاي مختلف دنیا فراخوانده شدند
ها که مرتکب فساد شده آن اول،. ها و کارکنان وزارتخارجه را به سه گروه تقسیم کرددیپلمات
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نفر بود و کنار گذاشته  40تا  30هاي رژیم بودند که تعدادشانو مانند اردشیر زاهدي از مهره
گروه دوم، کسانی که از خدمت منفصل شده و به ایران بازنگشته بودند که تعدادشان . شدند

فته شد نسبت به خارجه بودند که گگروه سوم، افراد زحمتکش وزارت. نفر بود 100درحدود
اگرچه از بحث ریزش نیرویی و عدم آگاهی کادر  .)1377،534بهنود،(ها اغماض خواهد شدآن

شود عنوان یکی از نقاط ضعف دولت موقت یاد میالملل بهجدید دیپلماتیک از قواعد نظام بین
آن تحت  هاي قبلی و بعدي نیز وارد بوده است و ازاما این انتقادي است که همواره به دولت

شود؛ چنانکه گویی مسئله عنوان نقطه کور دیپلماسی ایران از دویست سال پیش تا امروز یاد می
  . اصلی و گره کور سیاست خارجی ایران در این دویست سال، یکسان مانده است

  
  اختالفات درونی وزارت امور خارجه -3

فات درونی در کادر وزارت امور ازجمله موارد نادر در سیاست خارجی ایران را باید وجود اختال
با استعفاي کریم سنجابی، رهبر  1358فروردین  27نخستین مورد این اختالفات در . خارجه برشمرد

علت این استعفا در واقع به اختالفات اساسی سنجابی با . جبهه ملی ایران، در دولت موقت بروز یافت
سر نحوه اداره سفارت ایران در آمریکا باز وزیر در امور انقالب، بر ابراهیم یزدي، معاون نخست

ها نزدیک این درگیري. گشت که شهریار روحانی، داماد ابراهیم یزدي اداره آن را بر عهده داشتمی
گیري در خصوص چگونگی شکل. به دو ماه ادامه داشت تا درنهایت با استعفاي سنجابی خاتمه یافت

اي که در اوایل نامه... «: گویدگونه میر خارجه وقت، ایناین اختالف، احمد سالمتیان معاون وزیر امو
اي صورت محرمانه به وزارت امورخارجه رسید، دکتر سنجابی را در جریان مصاحبهاسفندماه گذشته به

، یکی از نمایندگان کنگره آمریکا و گروهی از »بارنز«قرار داد که شهریار روحانی در واشنگتن با 
اي از ایی انجام داده، ضمن آن خاطرنشان کرده بود که اردشیر زاهدي به عدهنگاران آمریکروزنامه

هاي نقدي نیز ایاي جنسی، رشوهمقامات بلندپایه آمریکایی و نمایندگان کنگره، عالوه بر هد
، سناتور سابق آمریکا و شهریار روحانی، »ابورزق«داد که همین نامه خبر از آن می. پرداختمی

دکتر سنجابی بالفاصله با سفارت ایران . اندین مورد از سفارت ایران به دست آوردهمدارکی نیز در ا
مدتی ... ها را به وزارت امور خارجه بفرستدتماس گرفت تا اسناد و مدارك مربوط به پرداخت رشوه

کند که در پشت پرده، این مسئله، سنجابی را متوجه این نکته می. »... رسد گذرد و سندي نمیمی
  .)1371،112سمیعی،(فرادي فعالیت دارند تا از آشکارشدن مدارك جلوگیري کنند ا

هاي شهریار روحانی، خاصه مسایلی چون مالقات با وزیر امور این واقعه در کنار ادامه فعالیت
خارجه و مقامات وزارت دفاع آمریکا و عزل و نصب و اخراج کارکنان سفارت بدون اطالع 
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هایی براي وزارت امورخارجه به بارآورد در توانست مسئولیتکه می وزارت امورخارجه ایران
بندي رساند تا وي را از آمریکا فراخوانده، سیدمهدي نهایت وزیر امور خارجه را به این جمع

کرد، با اجازه و تأیید امام به هاي آمریکا، فلسفه اسالمی تدریس مییزدي را که در دانشگاهحایري
اما در این مورد نیز شهریار روحانی زیر بار نرفت و . ایران در آمریکا تعیین نماید سرپرستی سفارتخانه

سازي چون مصاحبه با ادامه رفتارهاي روحانی و اقدامات مسئله. نظر وزیر امور خارجه را نپذیرفت
گانه دولت ایران ازحاکمیت خود بر جزایر سه«:کویت که در آن گفته بود» السیاسیه«با روزنامه 
، کریم سنجابی که خود را فاقد اختیارات الزم براي هدایت سیاست خارجی و »پوشدچشم می

  .دید ناچار به استعفا شداعمال اراده خود می
  

  گیري تعدد مراکز تصمیم -4
هاي اولیه پس از پیروزي انقالب اسالمی باعث شد تا وجود شرایط خاص انقالبی در ماه

اساس اصول مدیریت سازمانی  بروکراسی پیشرفته بر ایجاد یک نهاد متمرکز اداري و
ها با اختالل، پیچیدگی وگاهی تداخل پذیر نشود و روند مدیریت برخی از سازمانامکان

ها و نهادهاي انقالبی نیز در این بین، تشکیل برخی سازمان. ها مواجه شودوظایف با سایر سازمان
نخستین اعتراض بازرگان به این . و ساخترها را با مشکل تعدد روبهگیريروند تصمیم

وي در پیامی رادیویی بدون . وضعیت، درست هشت روز پس از پیروزي انقالب اتفاق افتاد
کننده روند کار دولت ابراز اینکه از شخص یا گروه خاصی نام ببرد از برخی اقدامات مختل

د به استعفا بازرگان تهدی1357اسفند  10ادامه این وضعیت حتی باعث شد تا در . گالیه کرد
همه مردم بدانند که دولت «وي در پیامی به مردم اعالم داشت .)1371،30سمیعی،(نماید 

موقت، کاري از پیش نبرده و این سردرگمی که در سراسر مملکت وجود دارد تنها به دلیل 
  .)1376،145صدیقی،(گیري استمراکز تصمیم

گیري در ایران، همواره وجود داشته دد مراکز تصمیمالبته برخی بر این نظرند که مشکل تع
گیري و هاي تصمیمشود که در حال حاضر نیز تعدد مراکز و سازمانالمثل گفته میفی. است

هاي مختلف در رابطه با سیاست خارجی و همچنین هاي متفاوت و متناقض توسط ارگانسیاست
ها و مراکز سیاسی مذاکره با شخصیت اقدام مستقیم نهادهاي مختلف دولتی و غیردولتی به

کشورهاي خارجی در زمره عواملی هستند که کارکرد عقالیی وزارت امورخارجه را مورد تردید 
  .دهدقرار می
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  نتیجه
گرفتن سیاست عدم تعهد، گرایی حاکم بر دولت موقت باعث شد تا با درپیشاگرچه عمل

نه شرقی نه «است خارجی بر مبناي اصلها و انتظارات مردم در خصوص سیبخشی از خواسته
تحقق عملی پیدا کند اما گرایش عملی سیاست خارجی دولت به سمت غرب و دوري از » غربی

نبود تعریف دقیق و مشخصی از . شوروي تا حدي اجراي این سیاست را با خدشه مواجه ساخت
حدود و ثغور آن نیز اصل نه شرقی نه غربی و عدم وجود زمان کافی و تالشی جدي براي تعریف 

هاي سیاسی  هاي مختلفی از سوي گروهباعث شد تا درخصوص این اصل، تفاسیر و برداشت
کردند و ها نفی رابطه با شرق و غرب را استنباط می که برخی از گروهدرحالی. صورت بگیرد

صل نه کردند خود دولت به ااقدامات دولت در نزدیکی به غرب را به غربگرابودن آن تفسیر می
ها این تضاد برداشت. نگریستها میعنوان نفی سلطه بیگانگان و نفی ارتباط با آنشرقی نه غربی به

هاي پیش روي دولت موقت که در دو بخش مشکالت ساختاري و درکنار مشکالت و چالش
ترین داخلی توضیح داده شد درنهایت موجب شد تا وزارت امور خارجه به یکی از ناموفق

هاي این دولت تبدیل شود و با وزش نخستین بادهاي انقالبی در جریان حادثه اشغال نهوزارتخا
  .روز دولت بازرگان پایان دهد 275سفارت آمریکا، این بنا فرو ریزد و به عمر 
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