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 »بررسی مناسبات ايران  و آمريکا« نگاهی به کتاب

  حسن بهگر 

  بررسی مناسبات ايران و آمريکا 
   ميالدی 1925 -1851

  سيدعلی موجانی 
   دفتر مطالعات سياسی و بين المللی -وزارت امورخارجه 

  1375تهران : چاپ اول 
  موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه

وی فروپاشيد بسياری از مفسران  صاحب نام و عنوان هنگامی که اتحاد جماهير شور

ايرانی و خارجی اظهار نظر کردند که ديگر ايران  نقش مهم ژئوپولتيکی خود را از دست 

وقايع بعدی ساده لوحانه بودن اين نظر را اثبات کرد،ايران نه تنها  در طی .  داده است

 بوده ؛ پس از پيداشدن نفت اين تاريخ به علت داشتن نقش ژئو پولتيکی مهم مورد نزاع 

همه ی . نقش پررنگ تر شد چنانچه اکنون نيز در مرکز کشمکش جهانی قرار دارد

 و به سلطنت 1299تحوالت تاريخ معاصر ايران  اعم از انقالب مشروطيت ، کودتای 

!  مرداد ، انقالب سفيد28نشاندن و برداشتن از سلطنت رضاخان و اشغال ايران ، کودتای 

  .  از نقش موثر وقوی عوامل خارجی  در امان نبوده است 57د رضاشاه و حتا انقالب محم

  

مروری بر کتاب روابط  مناسبات ايران و آمريکا که حجم زيادی ندارد و در حقيقت 

انتشار چنين کتابی  برای يک وزارت امورخارجه بيشتر از هر چيز نشانگر فقر اطالعاتی 

ه  نگاه مولف در همه جا منطبق با نظريات  متداول و رايج آنست  ولی با توجه  به اينک

گروه های در حاکميت نيست می توان آن را گام تازه ای برای بررسی روابط با آمريکا 

  .دانست  که همواره  با تنش  و فراز و نشيب بسياری همراه بوده است

  

  



 2

  

  امير کبير مبتکر ايجاد رابطه با آمريکا

 می داند زمانی که روسيه جنگ با ايران را به 19ط را در قرن کتاب تاريخچه اين رواب

پايان برده و بخشی از خاک ايران را جدا نموده است و انگلستان سياست تضعيف تدريجی 

ميرزا ابولحسن شيرازی ملقب به ايلچی . ايران به ويژه در مناطق جنوبی را پيش می برد

) »ينگه دنيا«ا به رسم آن روز به لغت ترکی ي(اولين ديپلمات ايرانی است که به آمريکا و 

 مبلغين مسيحی آمريکايی بدون ايجاد رابطه 19قدم می نهد ؛  گرچه در نيمه ی اول قرن 

ی رسمی پا به ايران می گذارند اما با قاطعيت می توان گفت که امير کبير نخستين گام 

يروی دريايی بود که منجر او خواستار تشکيل ن. جدی را در رابطه با آمريکا بر می دارد 

اين معاهده به دولت آمريکا اجازه ی حضور رسمی در « به قراردادی فيمابين آنها شد 

خليج فارس و تاسيس کنسولگری در بوشهر را می داد، مجوزی که تاپيش از آن فقط 

  )6رويه (» . انگليسی ها از آن بهره مند بودند

   

يا در مساله هرات و عهدنامه پاريس بخش گام بعدی هنگامی رخ داد که دولت بريتان

ناصرالدين شاه برای  حراست از سواحل جنوب . ديگری از خاک ايران را جدا نمود

سيمور اهداف رسمی دولت خويش « فرستاده ی آمريکا . کشور  از آمريکا ياری خواست 

ه ی دولت با اکثر بلکه هم] دولت آمريکا... [«: را برای همتای ايرانيش چنين بيان نمود

های عهد دوستی دارند مگر با دولت عليه ايران و بسيار طالب هستند و مکرر به کمترين 

اگرچه دولت آمريکا با دولت انگليس ... گفته است که اين مکالمه مابين ما محرمانه بماند

   ) 8رويه ( »هم عهد می باشند لکن هر دو در عليه يکديگر افکارهای ديگر دارند

  

سخن از ايجاد خط راه آهن سراسری از خليج فارس تا تهران » پرات«ت در زمان سفار

 هزارتومان به وزير 20است که از فريدالملک همدانی آورده شده که وزير مختار آمريکا 

شهر بوفالو آمريکا در » انجمن اصالح طرق و شوارع « حتا .* خارجه پيشکش نمود
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ا نماينده ای را به جهت بازديد از از دولت ايران خواست ت) ميالدی ( ترسايی 1901

  .ماشين آالت راهسازی آن آن نمايشگاه به آمريکا اعزام کند

حضور نمادين آمريکا با اجازه ی کنگره ی آمريکا تحقق يافت وسفارت آمريکا در ايران 

فرستاده بعدی . گشايش يافت ؛ پيش از آن انگلستان حافظ منافع اتباع آمريکا بود

،  در صدد امتياز ساخت راه آهن بود نا اميدو مايوس »کرزن« ا به گفته که بن»  وينستون«

هيچ مدرک وسندی از چگونگی اين تغيير و تحوالت در . و بی نتيجه به آمريکا برگشت

اما همه می دانند که خط راه آهن بعدی در زمان رضاشاه به هيچ بندری (دست نيست 

  .)شتوصل نشد تنها با خواست انگليس ها مطابقت دا

ايرانی ها متوجه شده بودند که آمريکا به عنوان يک قطب اقتصادی در حال سربرآوردن 

 توسعه طلبی آمريکا شتاب بيشتری گرفت، ولی اين که 19است چنان که در پايان قرن 

  .چرا اين مبادالت اقتصادی توسعه نيافت چيزی نمی دانيم 

مالی هنوز به شيوه ی سنتی اداره با وجود رخ داد عظيم انقالب مشروطيت ساختار امور

می شد وشيوه ی مدرن روزگار نو که مبتنی بر گرد آوری ماليات ها و مميزی رايج نبود 

واين مسئوليت برعهده ی کسانی نبود که  بهره ای از کاردانی و لياقت داشته باشند بلکه 

 مشروطه و با روی کار آمدن دولت. شغل ماليه نيز مانند مرده ريگی به ارث می رسيد

رکود بخش های اداری و مالی که ناشی از حضور روسيه در ايران بود لزوم استخدام 

طبيعی بود که روس و انگليس و حتا عثمانی محلی از . کارشناس امورمالی ضروری بود

اعراب نداشتند و مورد اعتماد نبودند، ايران از ژاپن آگاهی کم داشت و يک بار به 

  .ه بود آنهم توزرد از آب در آمده بود بنابراين متوجه آمريکا شدندفرانسوی ها اعتماد کرد

  

مجلس دوم به استخدام خزانه دار کل از آمريکا و همچنين گرفتن وام از آن دولت و تشکيل 

شوستر در . يک نيروی سازمان يافته نظامی تحت فرماندهی افسران  سوئدی رای داد

اين کار با وجود مخالفت روسيه و . ران در آمدچنين اوضاعی به استخدام خزانه دار کل اي

حتا برخی بر اين باورند که انتخاب . انگليس و با پايمردی مجلس شورای ملی انجام شد

شوستر نتيجه ی تماس رهبران مشروطيت با شخص رئيس جمهور آمريکا بوده است که 
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ه ايران نام در مجلس خداحافظی شوستر هنگام سفر ب. مدرکی دراين باره در دست نيست

گروه زيادی از صاحبان صنايع آمريکا ديده می شود که نمايانگر حمايت سرمايه داران 

  .آمريکايی از اين ماموريت است

به گفته مولف شوستر در نخستين روزهای ورود با محفل های بهايی ارتباط پيدا کرد ولی 

يان و هودارانشان اما مشخص است که مال. از چرايی و سبب اين تمايل چيزی نمی گويد

پاسخ شوستر قاطع و محکم است .بر او شوريده اند و توصيه کرده اند که از آنها دوری کند

آمريکايی ها بابی نيستند ولی من خوش ندارم دولت و ملت ايران در عقايد مذهبی : 

نوکران و رنگ دستمال گردن ما تصرف و مداخله بکنند و اگر دولت ايران اقدامات مهم 

  ) کتاب79رويه (» .ای اصالحات مملکتی فکر نکرده ، بهتر است که فکر بکندتری بر

طبق معمول در ايران شايعه ی يهودی بودن شوستر رواج پيدا می کند بدون اين که مولف 

  .بگويد چه کسانی به اين شايعه دامن می زده اند

  

[ ليس نمی شودشوستر مانند فرستاده فرانسه فريفته ی مهمانی های رنگارنگ روس و انگ

اگرچه دولت انگلستان به آمريکا اعالم نموده بودند که با حضور شوستر در ايران « 

مخالفتی ندارد و سعی می کند تا نظر مساعد روس ها را نيز نسبت به اين امر جلب کند، 

ليکن پس از ورود شوستر و ابراز بی اعتنايی او نسبت به سفرای خارجی در ميهمانی 

از سوی سپهدار منعقد شده بود، ايشان دريافتند که تمام اين مدت را درخواب معارفه ای که 

وزير مختار آمريکا با کمال غرور . بوده اند و به دست خود  رقيب را به ميدان آورده اند 

بسياری از اروپاييان چشم های خود را با کمال تعجب می ... « :در اين باب می نويسد 

  )  کتاب81رويه ] ( ».خواب می بينند يا واقعا در آسيا هستندمالند و سرگردانند که آيا 

تبليغات آخوندها عليه وی موثر واقع نشد و مردم به پشتيبانی از او پرداختند به ويژه که 

روس . وی با نوشتن مقاالتی به روشنفکری و افشای توطئه های روس وانگليس پرداخت 

دند و حتا شايع کردند که او را وارد خاک ها علنی به  حمايت از محمدعليشاه ادامه  دا

ايران کرده ووی  می خواهد با همراهی روس ها قوايی را تدارک ديده و با ياری برادرش 
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شوستر در اين زمان با تقويت مالی نيروهای نظامی عمال « . تاج و تخت خود راباز ستاند

  )83يه رو( » .در حفظ استقالل و حاکميت دولت مشروطه کمک شايانی نمود

شوستر با انتصاب سرگرد استوکس انگليس برای تصدی قوای ژاندارم خزانه داری کل که 

 بين روس انگليس را که ايران را 1907بايستی زير نظر وی خدمت می کرد قرارداد 

روس و انگليس اين انتصاب را نپسنديدند و .  ميان خود تقسيم کرده بودند به چالش طلبيد

 ها همصدا شدند و ايتاليا و فرانسه نيز هرکدام به داليلی با اين گروه آلمان ها نيز با روس

مقاله های افشاگرانه شوستر در جرايد و اختالف او با مقامات بلژيکی . همداستان شدند

بدين ترتيب صف ارتجاع داخلی با . موجب شد که بلژيک نيز به صف مخالفان بپيوندد

  .ند پيوند خوردگروه خارجيانی که در ايران منافع داشت

در اين ميان هيات دولت ايران فرمان مصادره ی اموال شعاع السلطنه برادر ياغی شاه را 

صادر نمود و به شوستر دستور الزم برای اجرای اين فرمان صادر کرد که قزاق ها به 

بهانه اينکه شعاع السلطنه تابعيت روسی دارد و به نهادهای مالی دولت روسيه بدهکار 

اما شوستر با استناد به اطالع قبلی دولت ايران . اجرای اين حکم خودداری نمودنداست از 

. به سفارت های روس وانگليس و نگرفتن پاسخ از سوی روس ها اموال را متصرف شد

اين اقدام ضربه ی سنگينی به حيثيت سياسی روس که سياست برتر آن زمان بودوارد 

انزلی نيرو پياده کردند و خواستار خارج شدن در واکنش به اين عمل روس ها در . آورد

نيروهای خزانه داری از امالک شعاع السلطنه و پوزش خواهی دولت ايران شدند اما 

دولت نوپای مشروطه قول داد مساله را پی گيری نمايد اما دولت روسيه رضايت  نداد و 

 از روس ها پرداخته و از ايران  ساعته به ايران داد؛ انگليسی ها به پشتيبانی48اولتيماتوم 

رئيس وزرا به ناچار دستور عزل شوستر راداد ولی . خواستند تا از روس ها تمکين کند 

شوستر آن را نپذيرفت چرا که به باور او تنها هيات وزرا می توانست او را برکنار کند و 

  .. يکا مالقات کرددر اين ميان سفير کبير  روسيه با رئيس جمهور آمر. از استعفا سرباز زد

  

با وجود جانبداری نشريات آمريکا و جامعه يهودی از ايران و شوستر اميد ايرانيان به 

واکنش آمريکا بسته شده بود که دولت آمريکا با فرستادن يادداشتی تاسف آميز اين اميد را 
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امدی نداشت ايرانيان به کنگره ی آمريکا متوسل شدند اما اين اقدام نيز پي. به ياس مبدل کرد

روس ها با اين پشتگرمی که ايران دچار آشفتگی است و هيچ نيروی خارجی  نيز در . 

فقط در اين هنگام  بود که .  مقابل خود ندارد نيروهای خود را وارد خاک ايران کردند

آمريکا  متوجه شد که دچار اشتباه بزرگی شده است يعنی هنگامی که سار از درخت پريده  

  .ز ايران رفته بود و اعتماد مردم و مليون نيز از آمريکا سلب گرديده بودو   شوستر ا

  

  افول روابط با آمريکا 

حسين قلی معتمدالوزرا که به لقب حاجی واشنگتن ملقب شد رهسپار آمريکا و در مالقات 

ميل داريم روابطمان را با شما به منظور امنيت « :با رئيس جمهور آمريکا به وی می گويد

  ».تی کشورما از تجاوز کشورهای نيرومند همسايه تقويت نماييمو راح

اسحق مفخم الدوله تا پيش از جريان انقالب مشروطيت که به زبان های فرانسه ، انگليسی 

 .، روسی ، آلمانی و ترکی داشت توانست روابط را ارتقا دهد

د و مشوق شرکت اما با وجود آن که بعدها ميرزاعلی قلی خان کاشی عهده دار اين سمت ش

های نفتی آمريکايی به سرمايه گذاران در ايران بود و در تشکيل جامعه ی ايرانی های 

 برادر –مقيم کاليفرنيا نقش به سزايی داشت اما با فرستادن ميرزا مهدی خان قره گزلو 

 که يکی کنسول و ديگری وزير مختار بود، سفارت صحنه ی –ناصرالملک نايب السلطنه 

آقای علی . دو شد وسرانجام سبب نوميدی هر دو دولت ايران و آمريکا گرديد رقابت آن 

دوره ی  افول سياست ايران در آمريکا را نيز بايد از همين زمان « موجانی بر آنست که

در سال هايی که جهان به پی ريزی شالوده ی جديد گام برمی داشت و . دنبال نمود

ف و اصول علم سياست ضمن دستيابی بر هرکشوری سعی داشت تا با تکيه بر ظراي

اهداف کوتاه مدت به استحکام جايگاه خود در صحنه ی روابط بين المللی بيافزايد، سفارت 

  ) کتاب30رويه (» .ايران در آمريکا صحنه ی جدال لفظی اين دو بود

  

سياست بی طرفی ايران آشکارا نقض شد و اقدامات سياسی ايران « در جنگ جهانی اول 

کالدول حقوقدانی فراماسون بود که در اين هنگام با سمت وزير » .تيجه دلخواه نرسيدبه ن
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او بالفاصله به مجموعه ای از اقدامات زيرکانه دست يازيد و « مختاری راهی ايران شد

ضمن آن که ايران را ترغيب به حضور جبهه متفقين می کرد، می کوشيد تا بر موفقيت 

 1919کالدول پس از عقد قرارداد .. مدت لطمه وارد سازدسنتی روس و انگليس در دراز 

» به ايران وانگليس باانتشار اطالعيه ای در تهران پرچم مخالفت با قرارداد را برافراشت 

  ) 31رويه (

  

و مشارکت  در نفت . در مراحل بعدی، آمدن ميليسپا به جای شوستر قرين موفقيت نبود 

 که از سقاخانه ای 1924کشته شدن ماژور ايمبری در شمال که آمريکا خواستار آن بود با 

مشغول عکاسی بود توسط به اصطالح متعصبين مذهبی مدفون شد و  برای مدت ها 

استاندارد «شرکت نفت انگليس مخالف دادن امتياز به . روابط با آمريکا لطمه ی بسيار ديد

ممانعت از تصويب بود و آن را به صراحت بيان کرده بود آژانس خبری روسيه » اويل

يکی دو روزنامه داخل ايران . امتياز نفت و گرفتن وام از آمريکا را علت اين قتل ذکر کرد

  .از دست داشتن ماليان در گرفتن پول و تحريک مردم سخن راندند

  

 از بازنگری کلی به اين مناسبات چنين نتيجه گرفته می شود که هر دو طرف در افت 

 کشورهای ذينفع مانند انگلستان و روسيه نيز که تمايلی به آمدن مناسبات مقصر بوده اند و

يک رقيب تازه نفس به صحنه نداشته اند با توطئه و تهديد و تطميع از عادی شدن روابط 

  . جلوگيری کرده اند

  

درک واقعی از سياست های جهانی و اينکه فرصت های پيش امده را بايد غنيمت شمرد و 

 دوست ابدی يا دشمن ابدی نيست را همواره ما کم داشته ايم و اين که در سياست هيچکس

تصور اينکه سياست آمريکا يا هر کشور ديگری . بيشتر با احساسات قضاوت کرده ايم 

بايستی از روی دلسوزی و يا جوانمردی باشد که و در راه خدا بايد ما را از مهلکه و 

فرصت های تاريخ را بايد . ستگرداب نجات بخشد يک  درک  بی معنی و غير واقعی ا
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غنيمت شمرد ولی اين از بخت ما بوده که در سربزنگاه های تاريخی همواره ما دولت های 

  .نااليق و ناکارامدی داشته ايم

اما از جانب ديگر بی تجربه گی آمريکا و نداشتن  درک درستی از فرهنگ و مردم ايران 

نا نبودند و  پيمان شکنی و در نهايت کوتاه و فرستادن  فرستادگانی  که با اين مسايل  آش

از جمله . آمدن نهايی در برابر انگلستان و روسيه به گسست  مناسبات ياری رسانده است 

  .اشتباه های جدی آمريکا می توان به نکات زير اشاره کرد

رقابت گروه های مذهبی آمريکايی  در شمال غربی ايران  با وجود موفقيت های اوليه  -

  . خوب فرستادگان مذهبی چون جردن ايران و شهرت

   تشويق به ترک تابعيت اقليت های مذهبی ارمنی و آسوری –  -

رويه (  بی توجهی به حساسيت های ميهنی و مذهبی به ويژه در ناحيه شمال غربی – -

دخالت درامور داخلی ايرانيان از جمله تشويق دولت ايران به جنگ با کردها از )  40

ی دانيم نظير چنين اشتباهاتی بعدا نيز تکرار شد از جمله  اليحه ی م.(ان جمله است

کاپيتوالسيون در زمان محمدرضاشاه  که عواقب خطرناکی داشت و موجب شد خمينی 

 ) ...با تحريک احساسات ناسيوناليستی مردم نظريات عقب مانده خود را جا بياندازد

 يا موظف کردن دانش آموزان    نصب پرچم بر مراکز رفاهی و در ماننی و آموزشی -

 .که بر سينه ی خود تصوير و نشان دولت آمريکا را بياويزند 

نداشتن وجدان کاری و نبود حس مسئوليت در برخی  فرستادگان آمريکا که اثرات  -

بدی در روحيه ی مردم ما گذاشته است برای  نمونه  امير کبير امتياز چاه آرتزين را 

ورس آمريکايی اعطا کرد اما او  اين امتياز را به  سال به دکتر ت25برای مدت 

ديگران واگذار نمود و از آن جا که مقامی که نظارت بنمايد وجود نداشت تنها چاهی 

  .که زده شد در حياط مدرسه ی امريکايی بود وبس 

مولف گاهی  برداشت های غير منطقی از رويدادها دارد؛ از آن جمله می توان هنگامی به 

ش های ميليسپا در اجرای قانون  پرداخت  و از سليقه های شخصی کاست و  ستايش کوش

 ماه به ميليسپا 27 يا 26نقل  خاطره ای از محسن فروغی می پردازد که احمد شاه در 

زنگ می زند که چون عازم اروپا هستم حقوق مرا پرداخت کنيد و ميليسپا  جواب  می 
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 دو روز بيشتر به آخر برج نمانده هروقت يکی. بهتر است اعليحضرت صبر کنند « :دهد

اما همين )  95رويه (».پول کارمندان پرداخت شد حقوق ايشان نيز پرداخت می شود

شخص  در اجرای فرامين رضاخان تا آنجا پيش می رود که مولف  در صفحاتی بعد 

ی  به اهرم– خواسته يا ناخواسته –در واقع  ميليسپا « مجبور به اعتراف می شودکه  

در اواخر سال . برای اجرای نظرات ديکتاتور جديد يعنی رضاخان بدل شده بود

 ش او به دستوررضاخان لوايحی را به مجلس ارائه نمود و ماليات های 1924/1303

رضاخان به مجلس در تصويب اين لوايح فشار وارد ساخت و . جديدی را پيشنهاد کرد

ای نظامی شد و بدنامی اش گريبان چون به تصويب رسيد، در امدش صرف بهسازی قو

  :  و چند سطر بعد به نقل از يک منبع ديگر نقل می کند که96رويه » .ميليسپا را گرفت 

ميليسپا در آغاز کار متوجه شد که برای وصول ماليات ها برخورداری از يک نيروی « 

وای نظامی کارآمد الزامی است و او برخالف شوستر سعی نکرد تا به تشکيل مجدد ق

ولی سعی کرد با جلب حمايت رضاخان و از طريق ] ؟[ژاندارم خزانه داری کل بپردازد 

 پس می بينيم که اين کار ناخواسته نبود  و 97رويه » .ارتش اين نقص را جبران کند

سرانجام  خود ميليسپا با کارشکنی های انگليسی ها به مقامی تشريفاتی بدل شد و با تن 

  .ت  ايران را ترک نموددادن به بدنامی و شکس

 مرداد در اتحاد با بزرگترين 28اياالت متحده ی آمريکا بايد بداند  مشارکت در کودتای 

کشور استعمارگری چون انگلستان چيزی نيست که از خاطره ی تاريخی ايران زدوده 

اشتباهاتی از اين قبيل و نداشتن يک سياست قاطع و درازمدت با توجه به تبليغات . شود

النی شوروی و حزب توده در ايران عليه ی آمريکا که هنوز اثرات آن باقی است هر طو

  . اشتباه ديگری می تواند به آسيب های جدی تری در اين روابط بيانجامد
  2006 برابر اول ژوييه 1385استکهلم  دهم تيرماه 

ن سلسله ی  قاجار  خريد و فروش مقام و لقب و همچنين رسم پيشکش و رشوه چيز تازه ای در زما-*

نبوده چنانکه در جايی خواندم يکی از سفيران انگليس برای راه يافتن به دل پادشاه  به فتحعليشاه پيشنهاد 
می نمايد که گياه مفيدی بنام سيب زمينی است که به درخت نان مشهور شده و اگر در ايران بکارند 

: فتحعليشاه گفته بود. حطی نخواهد شدمحصول خوبی می دهد وبا کاشت آن  ايران هر گز گرفتار ق
  ؟!!!بسيار  خوب در ازای قبول کاشت اين گياه به من چه می دهيد
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