
و علوم سياسي، دوره 95-114 صفحات،1389 تابستان،2، شمارة40فصلنامه سياست، مجلة دانشكده حقوق

ج مشكالت خاورميانه و برقراري ارتباط غيررسمي با .ا.اي آمريكا

هاايران در  1363-65ي سال

∗رئيس طوسيرضا

و علوم سياسي دانشگاه تهرانعلوم سياسي گروهدانشيار  دانشكده حقوق

 مدنيمهدي سيد
و علوم سياسي مطالعات منطقهكارشناسي ارشد دانش آموخته دوره اي دانشكده حقوق

 تهرانانشگاهد

)27/11/88: تاريخ تصويب–5/8/88:فتتاريخ دريا(

:چكيده

 از 1363-65بررسي روابط اياالت متحده آمريكا با جمهوري اسالمي ايران در سال هاي

 اعمال رغمدر اين مقطع زماني، علي. مضاعف برخوردار استموضوعاتي است كه از اهميت

و اقتصادي ايا الت متحده عليه ايران، اين كشور تالشي غيررسمي براي برقراري تحريم هاي سياسي

.مي شوددليل اين اقدام اياالت متحده در اين نوشتار بررسي. ارتباط با ايران را در نظر مي گيرد
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 طرح مسئله
و اياال  در امـا. روابطي مبتني بر تنش بوده است1357ت متحده بعد از انقالب روابط ايران

هااين ميان مي1363-1365ي بين سال بـا وقـوع.توان تا حـدي از ايـن امـر جـدا دانـست را

و آمريكا وارد مقطع1357در سال انقالب  و دوجانبـه.دش جديدي روابط ايران روابـط حـسنه

به روابطي توام با  و آمريكا و ايران بعد از انقالب ديگر ايفـا كننـده نقـش ايران  تنش تبديل شد

همچنين اشغال سفارت آمريكا توسـط دانـشجويان، حملـه نظـامي بـه. نبود»اي ژاندارم منطقه«

و اقتصادي به تيرگي روابـط  و همچنين اعمال تحريم هاي سياسي ايران در جريان واقعه طبس

.اين دو كشور افزود

. هايي به سمت ايران از جانب مسئوالن آمريكـايي هـستيم شاهد گرايش 1362اما در اواخر سال

ومدآ برخي از سياستمداران آمريكايي درصدد بر  ند كه سياست خصمانه عليه ايـران را تعـديل كـرده

نسكي مـشاور پيـشين امنيـت ملـيياين امر را مي توان از سخنان برژ. رويكرد متفاوتي را اتخاذ كنند

:آمريكا دريافت

كه شده« به هر ترتيبي كه آمريكا موقعيت استراتژيك ايران آنچنان براي غرب اهميت دارد

.)28/1/62: روزنامه اطالعات(»نبايد ايران را از دست بدهد

مي توان سفر مك فارلين بـه تهـران و،از مصاديق اين نزديكي  فـروش برخـي تـسليحات

و همچنين مذاكرات محرمانه به ايران .و آلمان اشاره كردآمريكا با ايراني ها در قطعات نظامي

و فرضيه تحقيق  سوال
و در پـيش گـرفتن سوال اين پژوهش آن است كه علت تغييـر سياسـت خـارجي آمريكـا

به ايران  ؟چه بوده است 1360در نيمه دهه اول سياست نزديكي

 آمريكـا در فرضيه اين تحقيق بر اين امر استوار است كه مشكالت پيش روي اياالت متحده

به ايران طي هاخاور ميانه سبب نزديكي آمريكا ميسال .باشدي ياد شده،

و آمريكا در دو مقطع زماني قبـل بدين منظور براي روشن شدن جوانب بحث، روابط ايران

و  به شكل گيري روابط غير رسمي ايـران و سپس و بعد از انقالب مورد بررسي قرار مي گيرد

. پردازيممي1365تا1363يهاسالآمريكا در

از انقالب و آمريكا قبل  روابط ايران
حضور جدي اياالت متحده در ايران به تحوالت ملي شدن صنعت نفت بـه رهبـري دكتـر

مي گردد  به حمايت از اين نهضت پرداخت، اما نهايتـاً بـا. مصدق بر اگر چه آمريكا در بدو امر
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و رقم زدن كودتاي و1،مرداد، دولت ملي دكتر مصدق را سرنگون كـرد28حمايت از انگليس

و داخلي ايرانبه بازيگر اصلي در شدعرصه سياست خارجي .تبديل

و در يك دسته مي آمريكابندي موضوعي روابط ايران در در دوران قبل از انقالب را تـوان

و تسليحاتي ارزيابي مولفه و در عرصـه داخـليامنيتدر بعد.دكرهاي امنيتي، مالي، منطقه اي

و در عرصه خارجي مي توان بـه ايجـاد مراكـز كشور، ايجاد ساواك مهم ترين اقدام آمريكا بود

و آمـوزش  هـاي استراق سمع براي زير نظر گرفتن فعاليت هاي شـوروي، آمـوزش جاسوسـان

توان نيز ميايهاي منطقه همكاري در عرصه.)114-116: 1379گازيروفسكي،(ضدجاسوسي اشاره كرد 

و بعد سنتو،  و مقابله با جنـبش به عضويت ايران در پيمان هاي بغداد هـاي حمايت از اسرائيل

.) 270-271: 1382ازغندي،(راديكال جهان عرب اشاره كرد 

و تسهيالتي در بعد كه آمريكا كمك هاي مالي 1332 يك ماه پس از كودتاي مالي  در حالي

به حل مشكالت ايرا  ميليـون45ن با بريتانيا كرده بود، اعـالم كـرد كـه كمـك به ايران را منوط

و شرطي بـه ايـران اعطـا مـي كنـد در.)18/6/1332:اطالعـات(دالري را بي هيچ قيد 12 همچنـين

 ميليون دالر بابت كمك هـاي23/4 با پرداخت مبلغ دولت آمريكا موافقت خود 1332ر شهريو

 را اعـالم كـرد ليون دالر وام بالعوض بـه ايـرانمي45نيز مبلغو فني ساالنه اصل چهار ترومن

 كمـك هـاي مـالي 1352 گزارش ساليانه وزارت دفاع آمريكا در اول خـرداد.)222: 1380مهدوي،(

به ايران را اين گونه بيان كرد :خود

 ارسـال وسـايل دفـاعي بـه مبلـغ-2، دالر كمك نظامي بال عـوض 883,122,000مبلغ-1

ــروش-3، دالر 20,271,000 ــغ ف ــه مبل ــاي-4، دالر 793,573,000 اســلحه ب  انجــام دوره ه

و ارتش ايران 10,807آموزشي براي .)1/3/1352:اطالعات( كارمندان نظامي

و نظامي در بخش مناسبات و مي تسليحاتي تـوان بـه فـروش تـسليحات مـدرن بـه ايـران

ان رياست جمهوري در دور.همچنين اعطاي نقش ژاندارمي به ايران در خليج فارس اشاره كرد 

و ايران در دهـه دو كشور نيكسون روابط خارجي  در چـارچوب دكتـرين، 1970به اوج رسيد

در.)401: مهـدوي، همـان(. در منطقه خليج فارس به ايفاي نقش پرداخت نيكسون  محمدرضـا شـاه

كه آيا شما خـود 1975سال  و تلويزيون فرانسه در پاسخ به سئوالي راطي مصاحبه اي با راديو

مي دانيد؟ گفت : پاسدار منطقه

كه ما نقش بخصوصي داريم در. البته ما مـي خـواهيم كـه ايـن منطقـه را دور از خطـرات

و ثبات نگه داريم  و مطمـئنميما. آرامش و تنگه هرمز آزاد خواهيم كشتيراني در خليج فارس

.)30/7/1354:اطالعات(باشد 

.ك.ن 1331 مرداد28براي مطالعه بيشتردرزمينه كودتاي-1
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و وابستگي دو كشور به گونه جـان فـوران ايـران در جريـان تعبيربه اي بود كه روند نزديكي

هـاي سيستم جهاني اقتصاد بيش از هر كشوري با آمريكا در ارتباط بود كه اين ارتباط شامل بخش 

اق متعدد تجارت،  و و نظامي، بانكي  هـاي اطالعـاتي كمـك تصادي، مقابله بـا تحركـات شـوروي

.)508: 1383فوران،(شدمي

به قدرت رسيدن ح جيمي كارتر هر چند انتقاداتي در مـورد با قـوق بـشر بـه ايـران نقـض

و كارتر،  به انجام اقداماتي در زمينه آزاد سازي فضاي سياسي كرد، اما مطرح شد  شاه را مجبور

و آمريكا همچنان در چارچوب يك نگاه سياسي طي-روابط ايران  تا كرد امنيتي مسير خود را

كه پرزيدنت كارتر از اق  حمايـت1357 شـهريور17دام شـاه در كـشتار ميـدان ژالـه در جايي

هاي آمريكا بـراي جلـوگيري از سـقوط رغم تالش سرانجام علي.)362: ازغندي، همـان(قاطعي كرد

و روابط ايران با اياالت متحده وارد فـصل22رژيم پهلوي، نظام پهلوي در  ي بهمن سقوط كرد

.نوين شد

و آمريكا پس از  انقالبروابط ايران
و اياالت متحده وارد فصل1357با وقوع انقالب اسالمي در هـر. جديد شـدي روابط ايران

كه خواهـان حفـظ روابـط ديپلماتيـك تـوام بـا  چند در اوايل انقالب، دولت آمريكا اعالم كرد

كه تعامالت دو جانبه كم كم بـه» احترام متقابل« به سمتي رفت با رژيم ايران است، اما شرايط

كه مي توان از آن به عنوانيردي گرايس و دوراني شكل گرفت .نام برد»خصومت متقابل«د

 دوره خصومت متقابل: 1363-1357
و آمريكـا آغـاز گرديـد اسالمي در ايران با وقوع انقالب در. رفتار خصمانه در روابط ايران

و نهادينه ساخ به تئوريزه كردن تن اين تقابل انديـشيده يـا اين ميان برخي از سياست مداران نيز

و آمريكا سبب گرديـد تـا فـضاي انقالبـي. بر اين اساس عمل مي كردند  تقابل دو جانبه ايران

و ديپلماسـي ايـران بـه  حاكم بر نهادهاي تصميم ساز به عرصه سياست خارجي تـسري يافتـه

ران، اخـراج سفير پيـشنهادي آمريكـا بـه تهـ» والتر كاتلر« عدم پذيرش.سمت راديكاليزم برود 

در»نيويورك تايمز«و» لوس آنجلس تايمز«روزنامه نگاران  ، صدور مجوز ورود شاه به آمريكا

به تـصرف سـفارت. فضاي موجود ميان دو كشور را تيره گرداند 1358روز اول آبان اين اقدام

پي اين اقـدام، آمريكـ.انجاميد» پيرو خط امام«آمريكا در تهران توسط دانشجويان  ا نيـز بـه در

و به قطع خريد نفت از ايران، توقيف طالهاي ايران مي توان كه اقدامات متقابل مبادرت ورزيد

و محكوميت ايران در دادگاه الهه اشاره كرد . وجوه نقد در بانك هاي آمريكا
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در1359 فروردين19در و و آمريكا از سوي كارتر قطع شـد  فـروردين20 روابط ايران

 شهريور همان سال21در. رسماً ممنوعيت صدور ويزا براي ايرانيان را صادر كرد دولت كارتر

-1:ي آمريكـايي را ايـن گونـه بيـان كـرد گروگان هـا گانه براي آزادي4امام خميني شرايط

به عدم مداخله آمريكا در امور ايـران،-2بازگرداندن داراييهاي شاه، هـاي آزادي دارايـي-3 تعهد

ص79طيراني،( لغو ادعاهاي آمريكا عليه ايران-4،ايران در آمريكا  پي مذاكرات.)298، سرانجام در

و صدور بيانيه الجزاير، بحـران گروگـان گيـري خاتمـه  ايران با آمريكا با ميانجي گري الجزاير

و گروگان ها پس از  . روز راهي كشور خود شدند444يافت

ا چرا كـه.ي بر مخاصمات ايران آمريكا نبود بايد گفت پايان بحران گروگان گيري، خاتمه

بي  طرف با شروع جنگ تحميلي، مسئولين نظام، علي رغم آنكه آمريكا خود را در شروع جنگ

و از پـا در آوردن نظـام نوپـاي  خوانده بود، آمريكا را به تحريك عراق بـراي حملـه بـه ايـران

و آمر1.اسالمي متهم كردند  و رهبر انقالب ضمن آنكه اسـرائيل يكـا را دشـمن مـشترك ايـران

و اسـرائيل هاي اسالمي خواند، دولت طي سخناني خواستار بكارگيري سالح نفت عليه آمريكـا

در.)16/3/1359: اطالعات( شد و ديپلماتيـك 1359 آبان18ريگان نيز  محـدوديت هـاي اقتـصادي

يـك عمليـات همچنين وزارت خارجـه آمريكـا طـي.عليه ايران را يك سال ديگر تمديد كرد

به  و اسـرائيل» استانچ«موسوم از همپيمانان خود شامل آلمان غربي، بريتانيا، ايتاليا، كره جنـوبي

.) اينترنتـي منـابع،Timmerman( خواست ارسال تجهيزات نظامي مورد نظر ايران را متوقف سـازند 

:طي سخناني اعالم كرد هيگ وزير خارجه وقت آمريكاردر همين زمينه الكساند

كه جنبه هاي تهاجمي داشته به تدابيري متوسل شود دولت ريگان براي مقابله با ايران بايد

.)18/2/1362: اطالعات( باشد

و تهديدات متقابل، تالش براي آغاز يك 1363با شروع سال  علي رغم تداوم جنگ لفظي

شدرابطه غيررسمي در بخشي از سيستم تصميم گيري اياالت متحده هاي امر كه از سالاين. ديده

 كم كم به صورت رسمي در شوراي امنيت ملـي ايـاالت 1363 شروع شده بود در سال 1362و 1361

مي.شدگيري پي» بسوي رهنموني در قبال ايران«متحده تحت عنوان  تا بر اساس شوددر اينجا تالش

.اسناد منتشر شده رابطه غير رسمي آغاز شده را شرح دهيم

ب  1363-65: رقراري رابطهتالش براي
ين جلسه شوراي امنيت ملي آمريكا كه در زمان رونالد ريگـان نخست در 1359در اول بهمن سال

و ليبي جز  ).302: 1379طيرانـي،(حـث ايـن نشـست بـودابم محورهاي اصليءبرگزار گرديد مسئله ايران

تا با گروه هاي ميانـه رو در بايد گفت كه برخي از مسئولين شوراي امنيت ملي آمريكا تالش داشتند

 
راآعلي اكبر هاشمي رفسنجاني طي سخنانيلبراي مثا-1 ).1359 مهر22اطالعات،(. خواند» آتش افروز جنگ فعلي«مريكا
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در)Jeffrey Kemp(»جفـري كمـپ«1362 در دي1.ايران ارتباط برقرار كنند  مـسئول شـرق نزديـك

شوراي امنيت ملي آمريكا، با تهيه گزارشي براي رابرت مك فارلين مشاور امنيت ملي وقـت آمريكـا

:اظهار داشت

ا[ ا]...آيت و كه به را ياالت متحده حتي بايد عمليات مخفي خميني تهديدي براي منافع غرب است

.)Tower and other: 1987: 104( مد نظر قرار دهد،سقوط ايران بيانجامد

كه اعضاي شوراي امنيت ملي معتقد بودند كه آمريكا فاقـد اسـتراتژي الزم بـا يـك از آنجا

17دراسـت، مـك فـارلين)ره( ايران پـس از فـوت امـام خمينـي خصوصدورنماي كلي در 

و آمريكا پـس از فـوت درباره خواستار يك بررسي درون سازماني1363شهريور  روابط ايران

ا[ شد]...آيت .)36: رئيس طوسي، ايران فردا(خميني

 در اين ميان گروگان گيري در لبنان توسط گروهاي مقاومت، زمينه مناسـب را بـراي آغـاز

و آمريكا فراهم سا كه عوامل اين گروگان.خترابطه پنهاني بين ايران كه آمريكا معتقد بود چرا

به.دهستنگيري با ايران در ارتباط  كه در اسناد مشهور است، شكل » كانال اول ارتباط«لذا آنچه

فر«اين كانال كه توسط يك دالل اسلحه به نام. گرفت شكل گرفت ارتبـاط بـا» منوچهر قرباني

.ايران را در برنامه خود قرار داد

مـدير كـل برنامـه ريـزي» گراهـام فـولر« تحليل تهيه شده توسط 1364 ارديبهشت27در

و  و جنـوب آسـيا عـضو ) Howard Teacher(»هـوارد تيچـر«سازمان سيا در امور خـاور نزديـك

بـه ويليـام كيـسي»به سوي رهنمـوني در قبـال ايـران«شوراي امنيت ملي آمريكا، تحت عنوان 

. رئيس سيا داده شد

ت  ضمن تشريح موقعيت بد آمريكا در قبال حـوادث ايـران، پيـشنهاد تـدوين،حليلدر اين

و. برنامه اي جهت برخورد با مسائل ايران داده شده بود همچنين تحت فشار قـرار دادن ايـران

و تشويق كشورهاي هـم پيمـان آمريكـا در خـصوص  به عراق از يك سو و كمك متحدان آن

به ايران، و صدور بيانيه هـايي در خـصوص خارج كردن ناوگ كمك ان آمريكا از خليج فارس،

)37: رئيس طوسي، پيشين(اعالم حسن نيت آمريكا در قبال ايران از سوي ديگر ارائه شده بود 

در TWA ماجراي هواپيماربـايي1364 تير10در رم- در مـسير آتـن 1364 خـرداد24كـه

ي» جهاد اسالمي«توسط گروه بالفاصـله1.)298: 1383مركز تحقيقات جنـگ،( افتربوده شد بود، پايان

 
كه-1 گ در البته الزم به ذكر است  مريكـا اسـتقبالآ از برقـراري ارتبـاط مجـدد بـا تا حدي هاي عملگراوهر داخل ايران نيز

در.ردندكمي به: گفتي طي سخنان62رديبهشتا13براي مثال هاشمي رفسنجاني امـا اگـر اثبـات. مريكا سوء ظن داريمآما

و شيطنت نيست، ما مي توانيم با امريكا رابطه داشته باشيم .كند كه واقعاً ديگر خواهان شرارت
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، ويليـام كيـسي TWAپس از حل موفقيت آميز بحران ايجاد شده بر سر ربوده شدن هواپيمـاي

كه پيشنهادي براي دريافت اسلحه از آمريكا مطرح شده است اين پيشنهاد. رئيس سيا مطلع شد

و آم   دربـاره ريكـايي جهـت گفتگـو در خصوص تشكيل يك جلسه با حضور مقامات ايرانـي

و يكـي از معـاونين. هاي آمريكايي با اسلحه بود مبادله گروگان اين ارتباط از طريق قرباني فـر

از مـديران كـل وزارت خارجـه»ديويـد كيمچـه«.نخست وزير وقت ايران صورت گرفته بود 

م. با رابرت مك فارلين در كاخ سفيد ديدار كرد12/4/1364اسرائيل در  ك فـارلين را از كيمچه

ا گروگان ها مبادله پيشنهاد قرباني فر مبني بر عالقه ايران بر و ... از دست حزب لبنان با اسـلحه

به گفته منابع غربي سيا بـا.)Tower and other, 1987: 106(قطعات مورد نياز ايران مطلع ساخت 

2. در ارتباط بوده است1980قرباني فر از سال 

پي دو ديدار بعدي ، ريگـان بـا ارسـال تـسليحات 15/5/1364 كيمچه با مك فارلين در در

بواقـع.)629: 1383مركـز تحقيقـات جنـگ،(دكـر موافقـت گروگان هـا مورد نياز ايران در قبال آزادي

به مبادله  مي توان  با قطعات يـدكي گروگان ها مجموع اين اقدامات نوعي حركت بود كه از آن

از» بنيـامين ويـر«پي همين اقـداماتدر،مورد نياز ايران نام برد در1364 ارديبهـشت18كـه

ج( اسارت گروگان گيرها بود آزاد شد ).43:200مركز تحقيقات جنگ،

به علت عدم موفقيت كامل مك فارلين در آزاد سازي تمام كه ،هاگروگانالزم به ذكر است

و در ادامه سرهنگ. را دنبال كردبه جاي وي كار» جان پويندكستر«وي از مقام خود استعفا داد

 كه از اعضاي تيم جديد پويندكستر بود،گزارشي در خـصوص فـروش ابتكـاري3اوليور نورث 

از. تهيه كرد 1364 آذر14سالح براي پويند كستر در اين طرح به طـور خالصـه عبـارت بـود

و 3300واگذاري  و هـاي آمري موشك هاوك در مقابل آزادي همه گروگان5 موشك تاو كـايي

اي مرحلـه پـس از آزادي مرحلـه5هـاي مزبـور طبق اين طرح، موشك. يك گروگان فرانسوي 

شد24 طي گروگان ها مي ).Tower and other, 1987: 165( ساعت به ايران تحويل

در7ترين نشست مقامات ايراني با مقامات آمريكايي بعد از اما عالي  1364 بهمـن16 سال

و يـك مقـام سـيا در با حضور هيات ايراني و مقامات آمريكايي شامل نورث، ريچارد سـكورد

ط آنكـه ايـن بنابر برخي اظهارنظرها، مقامات ايراني بطور محرمانه در آزاد سازي اين هواپيما اقـدام كـرده بودنـد بـه شـر-1

ها نشانگر عالقه حكومت ايران به ايجـاد رابطـه بـا از نظر واشنگتن اين تالش. موضوع از سوي مقامات آمريكايي افشا نگردد

ص، طيراني(گرديد جهان خارج از خود تلقي مي ).315همان،
نزديكي با يكي از بـستگان ايـت ساواك،دوست قديمي منوچهر هاشمي، روابط8از اعضاي شبكه ادارهفر منوچهر قرباني-2
و ...ا ، 1379به نقـل از ابـراهيم متقـي،( با وجود عدم اعتماد شديد به وي در سيا وي مدتها در سيا كار مي كرد منتظري داشته

.)176ص
در سرهنگ اليور نورث كارشناس ضد تروريسم در شوراي امنيت ملي امريكا،-3 طراح اصلي فراري دادن عوامـل امريكـايي

و تمايل داشت موقعيت خـود را بهبـود بخـشد5يا4وي از جمله افسراني بود كه در رده.بود1980ايران در سال   قرار داشت
ص1379به نقل از ابراهيم متقي( ،180(.
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و آميـرام نيـر. فرانكنفورت آلمان برگزار شد عالوه بر اين افراد، قرباني فـر بـه عنـوان ميـانجي

آمريكاي هـا در ايـن جلـسه. معاون نظامي شيمون پرز نخست وزير اسرائيل نيز حضور داشتند 

كه قصد فريب ايران  :اليور نورث گفت. را ندارندادعا كردند

و مـا 18 به ايران تحويل داده شده بـود كه از رده خارج شده بود، اشتباهي  موشك هاوك

و بجاي آن آنها را باز مي به شما تحويل خواهيم داد1000گردانيم نورث فـضاي.» موشك تاو

و حتي در پايان اعضاي دو هيات همديگ"بسيار صميمي"جلسه را  .ر را بوسيدند توصيف كرد

در آمريكـا»كلـي« موشـك تـاو از پايگـاه هـوايي500ين محمولـه از نخـست بدنبال اين جلسه

و اين هواپيما در بازگشت موشك هاي از رده خارج شده هـاوك را بـاز گردانـد   بارگيري شده

)Op.cit(.

به نـورث اطـالع داد كـه قربـاني فـر را از اعـزام پي اين ديدار جان پويند كستر هيـات در

به سرپرستي مك فارلين در  به تهران بـدنبال ايـن امـر نـورث،. خرداد آگاه سازد4آمريكايي

و در  و جرج كيو در لندن با قرباني فر ديدار كردند باره برنامه سفر هيـات آمريكـايي آميرام نير

يكي از مقامات دفتر.به تهران گفتگو كردند ران وزيـري ايـ نخست در خالل جلسه جرج كيو با

و گفتگو كرد  به اعضاي جلـسه گفـت. در تهران تماس گرفت در: سپس كيو هيـات آمريكـايي

و شايد رئيس مجلس ديدار خواهنـد كـرد تهران با رئيس جمهور،  : طيرانـي، همـان( نخست وزير

322(.

در،به اين ترتيب وارد تهـران 1365 خـرداد4 هيات آمريكايي به سرپرستي رابرت مك فارلين

ه همراه اين هيات يك محموله از قطعات يدكي موشك هاي هاوك نيز بـه تهـران حمـلب. شدند

اعضاي گروه هيات همراه مك فارلين عبارت بودند از اليور نورث، جرج كيـو، هـوارد تيچـر.شد

و آميرام نيرويـك مـسئول مخـابرات سـيا   :Tower and other, 1987)كارشناس شوراي امنيت ملي

296)  .

و ايـن هيـات پـس از چنـد الزم به ذكر  است كه استقبال از هيات آمريكايي بسيار سـرد بـود

 357اين هيات شش تپانچـه بلـك هـاوك. ساعت انتظار در فرودگاه به هتل استقالل منتقل شدند

و يك محموله قطعات يدكي مورد نياز ايران براي موشك هاي هـاوك را مگنوم در جعبه كادويي

ين به عنوان رئيس هيات مذاكره كننده كه انتظار ديدار با مقامات رسـمي مك فارل. به همراه داشتند 

و مشاور نخست وزيـرو سطوح باالي رژيم ايران را داشت،   تنها توانست با معاونين نخست وزير

در. ايران مالقات كند  خرداد سـاعت5و15/5 خرداد ساعت4اين مذاكرات كه در هتل استقالل

.)164: 1376دروديان،( شب برگزار شد، نتيجة چنداني بدنبال نداشت30/9و دقيقه بعد از ظهر30/3

اما نارضايتي بر آمده از فروش گران قيمت موشك هاوك بـه ايـران كـه پـس از دسترسـي

و همچنـين ادامـه  به قيمـت خريـد كارخانـه بدسـت آمـد ايرانيان به ميكرو فيش هاي مربوط
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و گروگان گيري در لبنان توسط كانال اول  ارتباطي، زمينـه را بـراي ديـدارهاي مـستقيم ايـران

كه در اسناد به نام همچنين نگراني ازحـضور. در ياد مي شود، مهيا ساخت» خويشاوند« آمريكا

به ارتباط مستقيم كمك مي كـرد قرباني كه بـه.)108: مركـز تحقيقـات جنـگ(فر از ديگر مواردي بود

در) خويشاوند(ل دوم گفته منابع آمريكايي ديدار اعضاي كانا   بـاره از كاخ سفيد شـامل مـذاكره

هاخريدهاي تسليحاتي، سرنوشت زندانيان حزب الدعوه كويت، آزادي و آينده صـدام گروگان

.)633: پيشين(بود

 اليور نورث، جان پويندكستر را از تقاضاي كانال دوم مبنـي بـر مالقـات بـا11/7/1365در

كـه امـضاي يـك» خويـشاوند« وي از پيـشنهاد. لع ساختمط15/7/1365هيات آمريكايي در

كه در ازاي آن يك قرآن از طرف گروه ايراني بـه  انجيل توسط رئيس جمهور بود، سخن گفت

مي هيات آمريكايي  اين عمل را در تقويت روابـط بـسيار»خويشاوند«به گفته نورث،.شدداده

مي دانست   موثر
و آمريكـايي در فرانكفـورت،بنابراين.)235: مركز تحقيقات جنگ(  دو هيات ايرانـي

كه شامل نورث نقطه نظرات خود. آلمان با هم مالقات كردند در. نكته بود مطرح سـاخت7را

به يك توافق .)571: پيشين( ماده اي دست يافتند9پايان جلسه دو طرف

. جديد شـديوارد فصلاما اين اقدامات با افشاي نشستهاي محرمانه توسط هفته نامه الشراع لبنان

ا»مهدي هاشمي«اين هفته نامه منبع خود را .)327: طيرانـي، همـان(منتظري اعالم كرد ... از نزديكان آيت

لذا در ديدار كانال دوم ارتباطي با هيات آمريكايي در مـاينس آلمـان، هيـات ايرانـي اعـالم كـرد كـه

 تا آينده ارتباط با آمريكا را بررسـي كنـد كميسيوني در ايران متشكل از گروه هاي مختلف ايجاد شده 

در.)584: مركز تحقيقات جنگ( : آبان اعالم كرد14بدنبال افشاي اين ماجرا هاشمي رفسنجاني

و ادعا كردند از مقامات آمريكا براي مقامـات5«  نفر با پاسپورت ايرلندي وارد ايران شدند

دي. نظام حاوي پيام هاي مهمي هستند داري با آنها داشـته باشـيم آنهـا را اخـراج ما بدون آنكه

.)14/8/65: روزنامه اطالعات(»كرديم

سخنان پويندكـستر مـشاور امنيـت ملـي آمريكـا مبنـي بـر ديـدار فرسـتادگان اين ماجرا با

و سپس سخنان ريگان مبني بر داشتن رابطه   ماهه با ايران علنـي11آمريكايي با مقامات ايراني

جن(شد و وي طي حكمي جان تاور سـناتور سـابق،.)663:گمركز تحقيقات  برنـت اسـكو كرافـت

و افشاي زواياي اين رابطه پنهاني كرد پي گيري به .)333: طيرانـي، همـان(ادموند ماسكي را موظف

 اين هيات تمامي اتفاقات رخ داده را در يك گزارش تحت عنـوان گـزارش كميـسيون،بنابراين

. تاور منتشر كرد
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در منطقه خاورميانهمشكالت  آمريكا
به عنوان مشكالت خاور ميانه اي آمريكا نوشتارآنچه در اين هادر از آن ي مياني دهه سال

كه اياالت متحـده آن را ناشـي از انقـالب شود،ميياد 80  ايـران شامل مجموعه اتفاقاتي است

و با تالشبه همين دليل دانسته بهمي كند تا بـازنابه ايـررا متعادلينقشايران، نزديك شدن

در. گرداند و اهميت خاورميانه  سياسـت خـارجي ايـاالت متحـده اشـاره بنابراين ابتدا به نقش

به مشكالت ايجاد شده بر سر اين منافع نگاهي مي مي و سپس پـس از آن تـالش. اندازيمشود

.شوديمآمريكا براي حل اين مشكالت از طريق برقراري اتباط با ايران بررسي 

در سياست خارجي اياالت متحده آمريكا و اهميت منطقه خاورميانه  جايگاه
و- سياسـي در دو مولفـهي مـورد نظـر سـال هـا در خاورميانـه داليل اهميـت  اسـتراتژيك

.، قابل بررسي استاقتصادي

 استراتژيك-يت سياسيماه
و استراتژيك مولفه ازي براي آمريكا واجد اهميتيهابه لحاظ سياسي : بوده اند كه عبارتند

 دات شورويي مقابله با تهد-1

به اين منطقـهايكي از اصلي ترين داليل توجه اي و تهديـدات،الت متحده  مقابلـه بـا نفـوذ

در،ي دست نشانده دولت ها ايجاد. بودشوروي ها كودتا يا تالش براي نفوذ ي منطقه از دولت

و تهد كه در جهت مقابله با نفوذ . انجـام شـد در دوران جنگ سرديدات شورويمواردي است

و رقابـت ايـن دو قـدرت 1347 در سال انگليسياين امر با اعالم خروج نيروهاي  تشديد شد

طي نطقـي)Sisco( جوزف سيسكو، براي مثال.گرديدگسترده تر درمعاون وزير خارجه آمريكا

و اهميت منطقه خاورم برابر كميته امور خارجي يانه براي آمريكا اظهـار مـي ضمن بيان عاليق

:دارد

 موجـود بـين حـل مـسايل-1:ايـن عاليـق شـامل. آمريكا در اين منطقه منافع بسيار دارد"

و بهتـر بـراي و تالش جهـت يـافتن راهـي همـوارتر كشورهاي منطقه از طريق مسالمت آميز

و تجـاري آمريكـا بـا كـش-2،ارتباط با اين كشورها بـا يكـديگر  ورهاي توسـعه روابـط مـالي

و تـشوي-3،منطقه و كوشش براي تـامين ثبـات منطقـه وق حمايت از امنيت جمعي منطقه اي

به ذخاير نفت-4،ترويج پيشرفتها بدون دخالت خارجيان هاي مناسـب با قيمتي دسترسي مداوم

و كـشورهاي  ـ دوسـت به منظـور رفـع احتياجـات روز افـزون آمريكـا "او متحـد آن در اروپ
.)87: 1359نحله،(
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و پـس از و عاليق تا فروپاشي اتحـاد جمـاهير شـوروي همچنـان ادامـه داشـت اين منافع

. كوچك از اين اهداف تغيير كرديفروپاشي اتحاد شوروي تنها بخش

 تامين امنيت اسرائيل-2

و اهداف اصلي آمريكا در ايـن منطقـه از تامين امنيت اسرائيل  آمريكـا بـه بـه شـمار رفتـه

به عنوان يك مي نگرد اسرائيل و سوق الجيشي از. سرمايه استراتژيك ي سـال هـا اگرچه پـس

ابتدايي جنـگ جهـاني دوم آمريكـا سـعي در حفـظ مناسـبات خـود بـا جهـان عـرب داشـت

به شدت درگير حفظ امنيت اسـرائيل كـرد1950 اما پس از اواخر دهه)1370احمدي،( از. خود را

به اين نظريه است1950اواخر دهه راتژيك گـرايش پيـدا كـرد كـه يـك اسـرائيل دولت آمريكا

ميو» سرمايه استراتژيك«نيرومند  به حساب در اسناد شوراي امنيت. آيد ارزشمند براي آمريكا

:ملي آمريكا آمده

از نتايج منطقي مخالفت با ناسيوناليسم عربي حمايت از اسـرائيل اسـت كـه تنهـا قـدرت"

كه هنوز در خاورميانه پاب .)41،ص1369چامسكي،("رجاستطرفدار غرب است

 اهميت اقتصادي
به جريان اهميت اقتصادي اين منطقه در . مورد توجه قرار مي گيـرد نفتمالحظات مربوط

كه سرشار از منابع نفتي است  را بـر آن آمريكا قدرتهاي بزرگ خاصه،موقعيت ويژه اين منطقه

قدنـد تـالش آمريكـا بـراي حـل برخـي معت.دنـ تا درصدد تامين امنيت ايـن منطقـه برآيه داشت

و عراق، پيشنهاد راه حلهاي مختلـف بـراي حـل بحـران  بحرانهاي خاورميانه مانند جنگ ايران

و همچنين دخالت مستقيم در بحران بوجود آمـده ناشـي از حملـه عـراق بـه  و اسرائيل اعراب

Delucci and Murphy ،US(كويـت را مـي تـوان در همـين چـارچوب تحليـل كـرد  Military 

Expenditures to Protect the Use of )Persian Gulf Oil for Motor Vehicles،1996.

بر منطقهاسالمي وقوع انقالب و تاثيرات آن  ايران
و فرارفتن از اسالمرامهم ترين پيامد انقالب ايران شايد بتوان يكي از  احياي اسالم سياسي

ح(سنتي و اگر اسـالم سـنتي قائـل بـه. دانست) كومتيعدم دخالت روحانيت در امور سياسي

و در يك جمله عدم تشكيل حكومت در دوران غيبت امام عصر  عدم دخالت در امور حكومتي

نه تنها در بود،)عج( وهب بايد اين برداشت از اسالم  زيـد بلكـهر تشكيل حكومت اسالمي اقدام

ب بايد امياه سعي كرد تا ديگر حكومت هاي اسالمي منطقه نيز  پيامـد چنـين.شـوندر تشويقن

. تبلور يافت» صدور انقالب« پروژه رويكردي در سياست خارجي در
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و رويكـرد اسـالم به اعتقاد اياالت متحده، متعاقب انقالب ايـران، گـسترش اسـالم گرايـي

 تـالش مـي شـود تـا بـه در اينجـا. انقالبي در منطقه، منافع آمريكا را در معرض خطر قرار داد

به عنوان مجموعهدث رخ داده مجموعه حوا را، اي از مشكالتي كه منافع آمريكا در خاورميانـه

مي  ه يعني برقراري ارتباط غيـرضيفرسنجشبهسپسو پرداخته،كرددر آن مقطه زماني تهديد

.رسمي آمريكا با ايران براي حل مشكالت خاور ميانه اي بپردازيم

و هواپيمايي ربايي غر گروگانگيري بياتباع
قــرار گرفــت،ي اســالم گــراگــروه هــادر راس اقــدامات عملــي كــه از جملــه مــواردي

به در اين ميان.گروگانگيري اتباع غربي در خاورميانه بود  ،ربوده شدن اتباع آمريكـاييمي توان

 ضـمن هـا آمريكايي. اشاره كرد 737آمريكنپانو ربودن هواپيماي TWAن هواپيمايشدهربود

 تـالش داشـتند تـا ايـن اقـدامات را بـه حـداقل آنكه اين اقدامات را متاثر از ايران مي دانستند

.برسانند

 گسترش موج مبارزه با اسرائيل
و همچنين تقويت،ايراناسالمي پس از شكل گيري انقالب ي گـروه هـا مبارزه با اسرائيل

در عليه مبارز تـشكيل. اسـالمي ايـران قـرار گرفـت راس برنامه هاي نظام جمهـوري اسرائيل

از، جمعيت حمايت از مردم فلسطين  رييـگ شـكل،هاي اسالمي در تهرانشجنبرانسدعوت

ا بهو) كه در خط مقدم مبارزه با اسرائيل بود(لبنان... حزب ها كمك و نظـامي گروه ي جهـادي

كه توسط جمهوري اسالمي ايران دنبال شد »جهـاد اسـالمي« براي مثال.از جمله مواردي بود

 سـازماندهي بـسيج.)64: 1379واعظـي،( را گـسترش داد علي رغم فشارهاي اسرائيل فعاليت خود

ازو براي آزادي قدس عمومي هـاي ضـد اسـرائيلي در سـرزمين عمليات تمامي حمايت ايران

ج از طرفي.)220: 1372كديور،(بود هاي اشغالي نشان دهنده نقش عظيم ايران  از قبيـل مالتيبيان

و دولت نگرشحاكي از»قدس از آن ماست«،»اسرائيل بايد از صحنه جهان محو شود«  رهبري

از. بود سازي مبارزه عليه اسرائيل نهادينهايران در جهت ا در اين ميان همچنـين بايـد ... حـزب

ت به عنوان لبنان و حمايت مستقيم در عمـدهيو سهمهن ايجاد شد هرا تنها گروهي كه با تدارك

.)45: 1379اسداللهي،(د، نام بردمبارزه عليه اسرائيل ايفا كر
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 هاي نظامي غربي خاصه آمريكاحمله به پايگاه
به زعـمييگروه ها از جمله اقدامات صورت گرفته توسط  آمريكاييهـا از طـرف ايـرانكه

ش حمايت ازدمي و يا اينكه متاثر ميـان مـستقر در اقدام نظامي عليـه نظا ند، ايران بودانقالبند

.كشورهاي اسالمي منطقه بود

ا نخستين 1982نوامبر20/8/1361 در عليه مقر فرماندهي... عمليات شهادت طلبانه حزب

به كشته شدنيارتش اسرائيل در شهر صور توسط شهيد احمد قص  و منجر  افسر76ر انجام شد

در4 حدود.)230: پيشين(و سرباز اسرائيلي شد  سـفارت 29/1/1362 1983وريـلآ18 ماه بعـد

و منجر به كشته شـدن بيروت آمريكا در طي يك عمليات نظامي مورد حمله قرار گرفت غربي

و سـر فرمانـدهي8، يس سابق نمايندگي سيا در لبنانئر» رابرت آميس«  نفر از ماموران مخفـي

دو1/8/1362يخو در تار در همان سال.)همانجـا(شد جاسوس سيا در لبنان  حمله شـهادتطي

و چتربازان فرانسوي در بيروت  چتـر58ويي تفنگـدار آمريكـا 241طلبانه عليه مقر تفنگداران

و يا كشته شدند  آمريكايي ها را بر آن داشت تـا اقداماتاين.)232: پيـشين( باز فرانسوي مجروح

به(را گروه ها نقطه اتكاي اين و يـا( روياروييدر متنرا) بود ايران زعم آنها كه اعم از نظامي

.قرار دهد) ديپلماتيك

غرب از امنيتعدم اطمينان  صدور انرژي به
و،ي صنعتي خصوصاً آمريكا دولت ها اهميت نفت براي  در ايـن مقطـع امري آشـكار بـود

به غرببه خطر افتادن زماني شد صدور نفت در ايـن.يكي از مشكالت عمده غرب تلقي مي

به جنگ نفت  و ميان مي توان  مطرح شدن بحـث تحـريم، جويانه ايران تالفي عمليات كش ها

و اسرائيل توسط و همچنين تهديد به بـستن تنگـه هرمـز توسـط)ره( خميني امامنفتي آمريكا

كه ايران مقامات به پيدا كردن راه حلي براي برون رفتن از اين بحران اشاره كرد وادار آمريكا را

.مي كرد

در منطقه خاورميانه واحياي اسالم سياسيميم اسالسگسترش راديكالي
ب دو بلوك عدم سازش با و اجـراي احكـام اسـالمي چـه در و شـرق و عـد غـرب  داخلـي

كه مـي تـوان در چهـارچوب احيـاي چه اقدامات فرامرزي از جمله مواردي است و اجتماعي

به آن اشاره  در سياسـت خـارجي از افراد تاثيرگـذاركيسني برژ.)Hiro�1987( كرداسالم سياسي

و راديكاليسم اسالمي ناشي از انقالب ايران را اين گونه بيان كرد :آمريكا پديده اسالم سياسي

 تجديـد حيـات اسـالم بنيـادگرا.يش از حد مغلوب كننـده بـودبموج بنيادگرايي اسالمي"

و تشنجات ناشي از ايران در راي خميني يك مخاطره مـستمر بـ امامسراسر منطقه با سقوط شاه
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كه حيات جهان غـرب كـامالً بـه آن وابـسته اسـت ايجـاد كـرده اسـت . منافع ما در منطقه اي

و بررسي هاي اطالعاتي مـا بـه آن بود بنيادگرايي اسالمي پديده اي كه بطور عمده در گزارشها

و ثبات موجود را تهديد مـي اينك بايد گفت اما.بودبي توجهي شده "كنـد امروزه آشكارا نظم

تا دي،داوو( .)69: بي

ها،خطر سقوط»هالل بحران«وي همچنين با مطرح كردن ي طرفدار غرب را گوشزد دولت

:كرد

از. هاللي از بحران سراسر كشورهاي سواحل اقيانوس هند را در بر گرفته است" بحرانـي كـه

و سواحل اقيانوس هند را مي پيمايد  و خليج فارس و خليج فارس آغاز مي شود  ايـن.خاور ميانه

و اجتماعي در منطقه اي كه داراي اهميت جهاني براي ايـ التاكشورها با ساختار شكننده سياسي

و مرج ناشي از اين تحوالت هستند و هرج اين وضـع غـرب. متحده هستند در معرض فروپاشي

).2-191: 1362برژينسكي،("را مي تواند با يك بحران عظيم مواجه كند

و دامنـه اي موج اسالم گرايي حاصل از انقالب ايران كم كم تمامي منطقه را فرا گرفته بود

و اخالل در امور حكومتي تا تأسيس احـزاب مخـالف در كـشورهاي منطقـه را بـه  از شورش

به كشورهاي عراق،  مي توان كه و عربـستان)232: پيـشين( كويـت)196: 1366دكمجيان،(همراه آورد

. اشاره كرد به طور خاص)29:رئيس طوسي، پيشين(

و عراق  جنگ ايران

و عراق با تجاوز همه جانبه به ايران در شـهريور جنگ ايران 1359واحدهاي نظامي عراق

و آزاد سـازي منـاطق.)147: 1384درويشي،(آغاز گرديد با رها شـدن دولـت از بحرانهـاي داخلـي

و اشغال شده، جنگ در خاك عراق با اهـداف تنبيـه متجـاوز، قبوالنـدن متجـاوز   بـودن عـراق

: همـان(، خيبـر)29: 1384دروديـان،( عمليات رمضان.)26: 1384اردستاني،(پرداخت غرامت دنبال گرديد

*و بدر)87
به خاك عراق بود، هر چنـد كـه در ايـن مرحلـه شـاهد)همان(  سر آغاز ورود ايران

ب*.عمليات پراكنده از سوي طرفين مي باشيم  در 1364همـن اما مهم تـرين عمليـات ايـران در

 با هدف قطع ارتباط عراق با كويت، گرفتن بندر اسـتراتژيك فـاو8شبه جزيره فاو با نام والفجر

كه بر تـالش) 1379نـداف،(.صورت گرفت» پيروزي بزرگ«در چارچوب استراتژي اين استراتژي

و استفاده از اين پيروزي به عنوان يك اهرم   فشار ايران براي يك پيروزي بزرگ در خاك عراق

و پذيرش متجاوز بودن استوار بود، زمينه را بـراي براي مجاب نمودن عراق به پرداخت غرامت

 
و تسلط بر جاده بصره* و نيز راهيابي به هـور هـاي غـرب دجلـه كـه اسـتانهاي-عمليات بدر با هدف دست اندازي العماره

و همچنين تسلط بر شرق دجله توام با انهدام نيروهـاي انـساني دشـمن در تـاريخه،ناصري و العماره را احاطه كرده بود بصره

شد19/12/1363 . آغاز
. برگذار گرديد4و عاشوراي5تا1در اين فاصله زماني عمليات هايي چون قدس*
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و شوروي در جنگ مهيا ساخت كه مـي تـوان)31-23: 1384دروديان،(دخالت بيش از پيش آمريكا

، طراحي آموزه و حمايـت)20: همان(» دفاع متحرك«به ارسال تسليحات مدرن  براي ارتش عراق

.عراق در مجامع بين المللي اشاره كرداز

و به خطر افتـادن منـافع غـرب ماننـد عـدم اطمينـان از در اين ميان از يك طرف بي ثباتي

نگرانـي) برآمده از جنگ نفت كش ها در اين شاهراه بـين المللـي(صدور انرژي خليج فارس 

و از طرف ديگر خطر توسـعه دامنـه عمده براي آمريكايي  جنـگ بـه كـشورهاي ها ايجاد كرده

مي رفت  رو.منطقه نيز و يا حداقل بدست،از اين  آمريكا تالش خود را بر متوقف كردن جنگ

در. گرفتن اداره آن معطوف ساخت يكي از داليل عمده آمريكا در برقراري ارتباط با ايـران كـه

مي گنجيد پايان مسالمت آميز اين جنگ چارچوب حل مشكالت خاورميانه . بوداي اين كشور

 تالش آمريكا براي برقراري ارتباط با ايران براي پايان دادن به اين مشكالت
به موارد فوق بـا نزديكـي بـهمي تـوانكهندبه اين نتيجه رسيده بودها آمريكايي،با توجه

كن اين مشكالت را ايران   اين امر در برنامه شوراي امنيت آمريكا قـرار گرفـت،رواز اين.دنحل

 در شوراي امنيت ملي آمريكا طـرح1983 در سال"رهنمود تصميم امنيت ملي" عنوانو ذيل

مي.گرديد به مواردي كه شامل از مفاد اين رهنمود و بلنـداهـدا دسته2 توان ف كوتـاه مـدت

از.مدت بود اشاره كرد :اهداف كوتاه مدت عبارت بودند

به عنوان-1 و حفظ آن س جلوگيري از تجزيه ايران جمـاهير اتحـادر مستقل بـينپيك

و خليج فارس ،شوروي

و دسترسي به نفت خليج فارس-2 ،و عبور آن از تنگه هرمزحفظ

ها-3 به حمايت ايراني به سياست ايران در عدم ثبات از تروريسم پايان دادن و پايان دادن

.)38: رئيس طوسي، پيشين(،كشورهاي همسايه

ازاهداف بلند مدت : عبارت بودند

و-1 به بازگرداندن نقش سازنده  دريتجامعـه سياسـي غيـر كمونيـس ايران در معتدالنه

و اقتصاد نفتي جهانقه منط ؛خليج فارس

؛)بخصوص در مورد افغانستان(تي توسعه طلبي كمونيسدر برابرمقاومت ايران ادامه-2

و عراقاي جنگ به پايان دادن سريع-3 در غييـرت يـا بـدون ميـانجي گـري شـوروي ران

؛موازنه قدرت در منطقه

از حذف-4 ؛ حقوق بشر در ايرانتخلف

و آمريكا-5 به سوي عادي سازي روابط ايران ؛ حركت

.)همانجا( ايران در سياست گذاري هاي نفتي اوپك مواضعمعتدل كردن-6
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و بلند مي شود اهداف كوتاه مدت براي حـل مـشكالت دقيقاٌ مدتهمان طور كه مالحظه

اي خاورم كه شدهالت متحده طراحيايانه اي .اسـتي بودن نقش ايران در آن مـشهود كليدبود

از اقداماتي، اهدافايندر چارچوببه عالوه، كه عبارت بود : مورد توجه قرار گرفت

مت-1 و پاسخ دادن به نيازهـاي مهـم ايـران بـهح تشويق و دولت ها براي كمك دين غربي

ك به جذابيت ؛مك هاي پيشنهادي شورويمنظور كاهش دادن

 تـوان مقابلـه بـا افـزايش بـراي هاي دوست همكاري با سرويس هاي اطالعاتي دولت-2

؛ شوروي در ايرانمحرمانهاي اطالعاتيهفعاليت

و آماده بودن بـراي برقـراريباها افزايش تماس-3 و دوستان درباره شرايط ايران  متحدين

؛ارتباط از طريق آنها

و فراهم كردن حمايت از رهبرا برقرار كرد-4 كه از كوششنن رابطه هايي كـه بـراي ايران

مي كنند و آمريكا مي شود حمايت ؛بهبودي رابطه ايران

از-5 به ايراني هايي كه  حمايت مي كنند بـا اقـدامات نظـامي عليـه»تروريسم« پاسخ دادن

.)39پيشين،ص(ي تروريستروبناهاي

كه روابط با بر آن بودن طراحان اين برنامه به اين خواهدهاگروهد ي ميانه رو در ايران منجر

كه اياالت متحده پي گيري كند بلند مدت خود را در منطقهمنافعتواندبشد . خاورميانه

 بـه ايـن آنهـا.ها اولويت اول تلقي مـي شـد براي آمريكاييپايان دادن به بحران گروگان گيري

برنتيجه رسيده بودند كه نفوذ مسئوال هان ايراني بهي اسالمي كه گروه مياقدام ،نـد كرد گروگانگيري

م مي  هـا گروگانات مورد نياز ايران در مقابل آزاديحصدور تسلي.ل گرددعضتوانست راه گشاي اين

ر ريگـان در اين ميـان. شاهدي بر اين مدعاست در جهـت ويـژهييس جمهـور تالشـئـ بـه عنـوان

دا گروگان هـا آزادسازي  درئـرارتبـاط در همـين.دانجـام يس سـازمان اطالعـات مركـزي آمريكـا

:گويدخاورميانه مي

 زيـرا. هراس از اين وجود داشت كه آمريكا نتواند مشكالت قبلي خـود را بـا ايـران حـل كنـد"

مي ريگان هر دوي آنهـا در مـورد. مي كشيد مشكالت آمريكا با ايران را به دوش راث نيز مانند كارتر

ها گروگ و مـشكالت درون سـاختار ان و چگونگي كنترل ايران دچار بحـران  گرديـدهيي آمريكايي

.)Tower and other, 1987: 261("بودند

هابه همين دليل بحث تسليحات در برابر  گروگـان هـا كـه بازگـشت مطرح شـد گروگان

به بندرعباس : طيرانـي، پيـشين(بخـشيدو تبريز اين رفتار را تداوم بدنبال ارسال دو محموله اسلحه

كه ونالد ريگان، رئيس كاركنان كاخ سفيد،دبنا بر اظهارات.)316 رئيس جمهور آمريكا مايل بود

هاابتكار تحويل اسلحه در برابر  : ادامه يابدگروگان
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ما نه تنها بنا به داليل ژئوپلتيك،  گروگان هـا رهايي برايبلكه همچنين بخاطر اين حقيقت كه

 ديگـر را مـي گذرانـديم در حـالي كـهيمـا بـاز كريسمـس.ن به جايي نرسـيده بـود هنور دستما

و رياست جمهوري براي آنكه نتوانسته بود براي رهايي آنها كـاريهاگروگان  همچنان آنجا بودند

.)Tower and other, 1987: 201(رسيد انجام دهد بي لياقت به نظر مي

كه آزاد سازي مي دهد ها اين جمالت نشان  چقدر براي تيم ريگان حـائز اهميـت گروگان

.بود

و كاهش موضع گيري هاي خـصمانه روند مبارزه با اسرائيلدر بعد ديگر، متوقف ساختن

كه در از يـك طـرف.ي مورد نظر شدت يافته بـود سال ها عليه موجوديت اسرائيل مطرح بود

ب  و نقش اسرائيل براي اياالت متحده آن كشور را ملزم و از اهميت ه تغيير اين رفتـار مـي كـرد

هاي تـاو در ارسال موشك.طرف ديگر خود اسرائيلي ها در اين زمينه تالش زيادي انجام دادند

و همچنـين  به ايران،ارتباط نزديك دالالن اسلحه خصوصاٌ منوچهر قربـاني فـر ميان محموله ها

و آدولف شوايمر حكايت از تالش آمريكا  و اسرائيل براي برقراري افرادي چون ديويد كيمچه

و كاهش مبارزات عليه اسرائيل داشت .)420: 1371بيل،(ارتباط با ايران

 حاصـل از مقابله بـا مـوج اسـالم گرايـي مورد ديگر كه در اهداف اياالت متحده قرار داشت

و مقابله با راديكاليسم اسالمي حاصل از اقدامات ايران بود آمريكـا بدين منظور دولـت. انقالب ايران

تر در منطقه را بـه ايـران مـي معتدلي نقش،بايد راه نزديك با ايران را مي پيمود تا با نزديكي به ايران 

در.داد ضـعف اطالعـات در بـاره. باره ايران بـود از موارد الزم در اين راه، تقويت اطالعات موجود

 بواقـع پـس از انقـالب. مي داشت دولت آمريكا را از تهيه يك برنامه عملي در مورد ايران باز ايران،

و سيستم تمام و چه در كشورهاي منطقـه هاي استراق سمع جمع آوري اطالعات اعم از داخل ايران

و اين امر آمريكا  و تدوين برنامه درست در قبـال صحيحاز ارائه تحليلراو شوروي از بين رفته بود

مامورين سيا در خاور ميانه اين نكته مـورد در گزارشهاي منتشر شده توسط.ايران محروم ساخته بود

از وجود توجه قرار گرفته است كه نه اطالعات دقيق از اوضاع ايران  و نه توان اعمال نفوذ بعـد دارد

ا فوت فقـدان اطالعـات.)185: گازيروفـسكي، پيـشين(براي اياالت متحده ميسر است)ره(خميني ... آيت

را خصوصكافي در  از ايران  گراهام فولر از افـسران عـالي 1985مه 1364 نامه ارديبهشت مي توان

:وي در اين نامه آورده. در خاور ميانه استنباط كرد) سيا(رتبه اطالعات مركزي آمريكا

ا ايران در معرض خطر تجزيه قرار دارد،" و ... موقعيت آيـت خمينـي متزلـزل شـده اسـت

و آشوبي  در ايـن.به ميان آمـد از آن منتفـع شـوند شوروي ها موضع گرفته اند تا اگر درگيري

ا  و ارزيابي دقيـق از اوضـاع ايـران پـس فـوت آيـت ... ميان ايالت متحده هيچ اطالعات كامل

.)Tower and other, 1987: 112( خميني ندارد
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 ايـران رئيس دايـره)سفر مك مارلين به تهراناز همراهان( اين گزارش مورد استفاده هوارد تيچر

اسـاس كه آمريكـا بايـد بـر وي اعتقاد داشت. قرار گرفت) سيا( اطالعات مركزي آمريكانمادر ساز

و ضرورت  وي. روابطش را با ايران توسعه دهد،هاي محيطي نيازها مي به نظر شـد اين شرايط سبب

تا در وضعيت موجود ابتكاراتي براي تماس بيشتر با عناصر ميانـه رو در داخـل نظـام سياسـي ايـران 

.ر گرددبرقرا

هاي براي نيل به اين امر بايد سياستي اتخاذ شود تا در راستاي آن قدرت برخي از مجموعه

 تـالش وي بر آن بـود كـه.)172: بيل،همان(ي افراطي تقويت گردد گروه ها ميانه رو در مقايسه با 

و تالش مي شود تا مواضع اضـع بـه مو هاي منطقه اي ايران براي برقراري تماس با ايران سبب

ش نرم تري  سيودوتبديل يادرهاي انقالبي ايرانستااجراي ـ منطقـه كـاهش وي بـر ايـن.دب

كه در فهرست منافع آمريكا مواردي از جمله پايان دادن حمايت ايران از  »تروريسم«اعتقاد بود

به روندو  كـشورهاي منطقـه در اولويـت قـرار داد»سـازيبي ثبات«همچنين خاتمه بخشيدن

)Documented،1987 Scott،(The Chronology  .

و عراق مورد ديگر كه از نظر آمريكا اين جنگ ثبات منطقـه را پايان دادن جنگ ايران  بود

به مسئله افشاي مـاجراي ريگان22/8/65 در نطق اين امر را مي توان.به مخاطره افكنده بود كه

:مالحظه كرد اختصاص داشتارتباط غيررسمي با ايران

و بـدونما" به جنگ خليج فارس نبوده ايم به خاتمه بخشيدن  بدون همكاري با ايران قادر

ايـن كـشور بـين. برقراري يك صلح بـادوام در خاورميانـه وجـود نـدارد امكان رضايت ايران

و آبهاي گرم اقيانوس هند است  و به نفع ماسـت. شوروي منابع نفتي ايران براي ما اهميت دارد

 در داخل ايران باشيم كه ممكن است اميدهايي را از يك رابطـه بهبـود يافتـه تا در پي تحوالتي 

".مطرح سازد
مي گويدبارهدرهمچنين وي : اهميت منافع آمريكا در برقراري ارتباط با ايران اين گونه

به طور روشني از طريق باز كردن باب مـذاكرات بـا ايـران"  اجازه دهيد تكرار كنم منافع ما

ت است به خاتمه جنگ ايرانو بدين ايـن حركـت تغييـر.مـي گـرددو عراق تامين رتيب كمك

و راه  موضع آمريكا در منطقه نيست بلكه يك ابتكار سياسي براي دستيابي به درجه اي از نفـوذ

و عراق بود به جنگ ايران و خاتمه دادن و عراق .)990: مركز تحقيقات جنگ("يابي در ايران

مي،بنابراين  كه چگونه اياالت متحده قصد داشت مشكالت موجـود در خاورميانـه شود مشاهده

اگر چه اين اقدام اياالت متحده با افشا شـدن آن توسـط. را از طريق برقراري ارتباط با ايران حل كند

ها  و يا به تعبيري گروه هايي كه از اين اقدام در مراحل بعد به كناري گـذارده گروه ي داخلي مخالف

م و رويارويي آمريكا با ايران براي كسب مجدد وجهـه شدند، تقريبا و زمينه را براي مقابله توقف شد
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موضوعي بـود كـه)برقراري ارتباط با ايران( منطقه فراهم كرد اما اصل اين اقدام از بين رفته خود در

.در خور توجه است كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفت

 نتيجه
درشدآنچه در اين نوشتار بررسي ، دليل برقراري رابطه غيررسمي اياالت متحـده بـا ايـران

حل مشكالت خاورميانه اي آمريكا دليلي بـراي نزديكـي آمريكـا. اوج منازعات ديپلماتيك بود

از.به ايران قلمداد گرديد  در اين نوشتار ضمن مروري بر رابطه بـسيار خـوب دو كـشور قبـل

و همچنين شكل گيري رابطه تقابل  گونه بعد از انقالب، رابطه غيـر رسـمي بـر اسـاس انقالب

و(در ادامه بحث ضمن توضيح اهميت. اسناد منتشر شده مورد بررسي قرار گرفت  اسـتراتژيك

به مجموعه مشكالت اين كشور در اين منطقه در دهه) اقتصادي خاورميانه براي اياالت متحده

و پس از آن از محوريت نقش ايران در اين 1980 و حـل آنهـا بدسـت ايـران، اشاره مشكالت

.سخن گفته شد

كه مشكالت اياالت متحده در منطقـه شـامل بيان ،گـسترش مـوج مبـارزه بـا اسـرائيل شد

و هواپيمايي ربايي به پايگاه،اتباع غربي گروگانگيري ، هاي نظامي غربـي خاصـه آمريكـا حمله

به غرب از امنيت عدم اطمينان احيـاي اسـالمو اسـالميمسگـسترش راديكاليـ، صدور انرژي

و عـراق بـود كـه ايـاالت متحـده كوشـيد از طريـق در منطقه خاورميانه سياسي  و جنگ ايران

و بلندمدت اين موارد را حل فصل كندوتاهكموعه راهكارهايجم .مدت

و مĤخذ :منابع

 فارسي. الف
و محمـد ابـراهيم فتـاحي، چـاپ دوازدهـم، ،ترجمه احمد گـل محمـدي ايران بين دو انقالب ). 1386( آبراهاميان يرواند-1

.نشر مركز:تهران
و عراق ). 1384( اردستاني حـسين،-2 و تحليل جنگ ايران سـپاه پاسـداران انقـالب:،جلـد سـوم،تنبيه متجـاوز،تهران تجزيه

.اسالمي ايران،مركزمطالعات وتحقيقات،چاپ دوم
.نشر قومس چاپ سوم:، تهران1332-57 دست نشاندهدولت، تاريخ روابط خارجي ايران). 1382(، علي رضا،ازغندي-3
4-، ا). 1379( اسداللهي، مسعود .انديشه سازان نور:، تهران1379-1361لبنان...از مقاومت تا پيروزي،تاريخچه حزب
ا). 1382(،_____-5 و حال...جنبش حزب .پژوهشكده مطالعات راهبردي:،تهرانلبنان؛گذشته
.انتشارات كاوش،: تهران. ترجمه منوچهر يزدانيار. خاطرات،1362 برژينسكي، زبيگنيو،-6
و گروگانگيري). 1362(،_____-7 .اقيرن: ترجمه حميد احمدي تهران،اسرار سقوط شاه
و آمريكا،)1371( بيل، جيمز،-8 و عقاب روابط نافرجام ايران .نشر فاخته: تهران. ترجمه فروزنده برليان.شير
.انتشارات اطالعات: تهران. ترجمه مهوش غالمي.دمكراسي بازدارنده). 1372( چامسكي، نوام،-9

و فلسطيني). 1369،_____-10 .نشر آگه: تهران. پور، ترجمه هرمز همايونها مثلث سرنوشت، آمريكا، اسرائيل
.الملل بينوات سياسيفتر مطالعدبولتن،دستيز غرب با آنچه بنيادگرايي اسالمي مي نام).تابي(، محسن،داوودي-11
و بهالدين شيخ االسالمي-12 و تحقيقات جنگ: تهران.از خرمشهر تا فاو.)1372( دروديان، محمد .مركز مطالعات
13-، و عراق).1371( دروديان، محمد .دروه عالي جنگ: ،تهرانآغاز تا پايان جنگ سيري در جنگ ايران



 1389 تابستان،2شمارة،40 دوره، فصلنامه سياست 114

و گروه نويسندگان،-14 و عراق).1384( درويشي، فرهاد و تحليل جنگ ايران :، چاپ سوم، تهـران ريشه هاي تهاجم،تجزيه
.مركزمطالعات وتحقيقات

.كيهان: تهران،ترجمه حميد احمدي،جشنهاي اسالمي در جهان عرب).1366(ر، هراي،كمجياند-15
و آمريكا ). 1379( طيراني، بهروز-16 و: تهران. 1832-1999روزشمار روابط ايران و ديپلماسيمركز اسناد .تاريخ
و الهـه كـواليي. نه غربي-نه شرقي).1379(، گازيروفسكي، مارك-17 انتـشارات مركـز اسـناد انقـالب. ترجمه ابراهيم متقي

.اسالمي
، ترجمـه مقاومت شكننده،تاريخ تحوالت اجتماعي ايران از صفويه تا سال هاي پس از انقـالب ). 1383( فوران، جان،-18

.سسه رسامو:احمد تدين، تهران
و آمريكا).1374( كديور، جميله،-19 .انتشارات اطالعات: تهران. روياروي انقالب ايران
و تحقيقات جنگ-20 و پيگيري). 1375( مركز مطالعات . هاي عراق هجوم سراسري
.مركز مطالعات تحقيقات جنگ: تهران. هويزه، آخرين گامهاي اشغالگران). 1373(----21
نـشر:تهـران، چـاپ پـنجم، 1357-1300سياست خارجي ايران در دوران پهلـوي ). 1380(رضال عبدا،هوشنگ مهدوي-22

.نيكان،
و اعراب در خليج فارس).1359(، اميل،لهحن-23 .سروش: تهران،، ترجمه كاروروابط آمريكا
.مركزمطالعات وتحقيقات:، چاپ پنجم، تهراننبرد فاو). 1379( نداف، محمد،-24
و سقوط رژيم صهيونيستي:نابرابر).1379( نبرد،حسن،واعظي-25 . سروش:تهران، روند ظهور

و.ب ها روزنامهمقاالت
.16،فصل نامه ايران فردا،سال سوم شماره"استراتژي آمريكا تضعيف توان ملي ايران" رئيس طوسي، رضا-1

.هاي مختلف اطالعات شمارهو كيهانروزنامه هاي
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