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 دکتر مجید شریفی
دکترای روابط بین الملل و پژوهشگر

بررسی و نقد کتاب سیاست خارجی آمریکا و انقالب ایران

چکیده
ــردی  ــدرت جنــگ ســرد و متحــد راهب ــوان یکــی از دو ابرق ــکا به عن ــاالت متحــدة آمری ای
ــران  ــالب ای ــای انق ــری از پیامده ــدرت دیگ ــر ق ــش از ه ــران، بی ــوی در ای ــام پهل نظ
ــی  ــه ارزیاب ــی ب ــران آمریکای ــن تحلیل گ ــی از مهمتری ــبب برخ ــد؛ به همین س ــر ش متأث
پیامدهــای ایــن رویــداد بــر سیاســت کشورشــان متمرکــز شــدند. کتــاب سیاســت خارجــی 
ــران  ــر از انقــالب ای ــت کارت ــدگان دول ــه برداشــت تصمیم گیرن ــران، ب ــکا و انقــالب ای آمری
ــتدالل  ــت. اس ــران پرداخته اس ــالب ای ــر انق ــت در براب ــن دول ــی ای ــت های اجرای و سیاس
اصلــی نویســندة کتــاب ایــن اســت کــه دولــت کارتــر، انقــالب ایــران را به منزلــة واقعیتــی 
موجــود و پیچیــده پذیرفتــه بــود امــا کارتــر و مشــاورانش برداشــتی پراکنــده و ســطحی از 
ایــن رویــداد داشــتند. نویســنده علــت ایــن کاســتی را در دو واقعیــت جســتجو می کنــد. 
اول آن کــه کاخ ســفید به دلیــل نگرانــی از واکنــش دولــت پهلــوی از ارتبــاط مســتقیم بــا 
ــر در زمــان وقــوع  ــر آن کــه دولــت کارت مخالفیــن شــاه خــودداری می کــرد و دوم و مهم ت
ــی  ــر موضوعات ــه درگی ــش از هم ــرد، بی ــگ س ــت جن ــل حاکمی ــران به دلی ــالب در ای انق
ــود و به همیــن ســبب از درک صحیــح  ــد ب ماننــد مذاکــرات ســالت2 و صلــح کمــپ دیوی

ماهیــت انقــالب ایــران ناتــوان مانــد.

کلیدواژه ها: 
سیاست خارجی دولت کارتر، انقالب ایران، استراتژی تعامل و تقابل، جنگ سرد. 

مقدمه
ــر  ــزون ب ــال 1979م. )1357ه.ش( اف ــران در س ــالب اســالمی در ای ــداد انق ــوع روی وق
تحــوالت سیاســی و اجتماعــی در جامعــة داخلــی ایــران، پیامدهــای ســترگی را نیــز 
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بــر عرصــة منطقــه ای و بین المللــی داشــت. در میانــة تمامــی پیامدهــای ایــن انقــالب، 
روابــط بــا ایــاالت متحــدة آمریــکا، بیــش از همــه، محیــط پیرامونی و ســامان سیاســت 
خارجــی ایــران را تحــت تأثیــر قــرار داد. با گذشــِت زمــان اندکــی از وقوع انقــالب، ایران 
و آمریــکا )متحدیــن راهبــردی عصــر جنــگ ســرد( بــه دشــمنان اصلی یکدیگــر تبدیل 
شــدند. چنیــن تغییــر شــگرفی در روابــط دو کشــور، آوردگاهــی را بــرای نظریه پــردازی 
و تحلیــل کارشناســان مســائل بین الملــل فراهــم کــرد؛ از ایــن روی، هریــک از آگاهــان 
ــای  ــق و گرایش ه ــور عالی ــه فراخ ــکا، ب ــران و آمری ــت ای ــل و سیاس ــائل بین المل مس
فکــری خــود بــه تحلیــل و ارزیابــی ســیر تطــور تعامــالت ایــران و آمریــکا همزمــان و 

ــد.  ــران پرداخته ان پــس از وقــوع انقــالب در ای
ــا بهره گیــری از رهیافت هــای ادراکــی در پــی  دســته ای از ایــن تحلیل گــران، ب
ــالب  ــت انق ــکا از ماهی ــی آمری ــگان سیاس ــت های نخب ــق برداش ــتخراج و تدقی اس
ایــران و پیامدهــای آن بــرای منافــع آمریــکا بوده انــد. به عبــارت دیگــر ایــن 
دســته از تحلیل گــران در پــی کشــف ایــن واقعیــت هســتند کــه رهبــران آمریــکا 
ــه  ــته و آن را چگون ــتی از آن داش ــه برداش ــران چ ــالب در ای ــوع انق ــان وق در زم
ــت انقــالب ایــران  ــت کــه واقعی طبقه بنــدی کرده انــد. پرســش هایی از این دس
ــن انقــالب از کدامیــن طبقــة اجتماعــی هســتند؟  چیســت؟ نیروهــای پیــش رو ای
ــک از  ــلط کدام ی ــران در تس ــی ای ــت خارج ــت سیاس ــژه هدای ــور به وی ــام ام زم
ــالمی  ــوری اس ــن جمه ــو آئی ــی ن ــت خارج ــت و سیاس ــد گرف ــرار خواه ــا ق نیروه
ایــران چــه آینــده ای را بــرای روابــط بــا آمریــکا ترســیم خواهــد کــرد؟ مهم تریــن 
پرســش های پیــش روی دولتمــردان آمریــکا در زمــان وقــوع انقــالب در ایــران بــود. 
ــة  ــم در زمین ــی مه ــام پژوهش های ــرای انج ــی ب ــات، فراخوان ــن موضوع ــن ای همی

ــت.  ــران بوده اس ــکا و ای ــط آمری رواب

■ امری، کریســتین )1397(. سیاســت خارجی 
آمریکا و انقالب ایران، ترجمه محمد شمس الدین 

عبدالهی نژاد، تهران: ققنوس.
شابک؛ 2-388-278-600-978
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ــعی  ــری س ــتن ام ــوق، کریس ــات ف ــت واقعی ــرار دادن اهمی ــر ق ــا مطمح نظ ب
در تأمــل و تعمــق در نحــوة ارزیابی هــای دولــت کارتــر و تصمیم گیــران آن از 
ــرای  ــکا ب ــران و چگونگــی بازبینــی در سیاســت خارجــی آمری وقــوع انقــالب در ای

ــت.  ــران داشته اس ــی ای ــت انقالب ــا دول ــن ب ــی نوی ــزی تعامالت پی ری

بررسی و نقد شکلی اثر
کتــاب سیاســت خارجــی آمریــکا و انقــالب ایــران: تعامــل و تقابــل اســتراتژیک در 
دورة پهلــوی و پــس از انقــالب، نوشــتة کریســتین امــری و ترجمــة شــمس الدین 
عبداللهــی نــژاد، در 375 صفحــه از ســوی نشــر ققنــوس در ســال 1397 به چــاپ 
ــش  ــی نق ــه به بررس ــت ک ــاری اس ــمار آث ــه در ش ــاب ک ــن کت ــت. ای رسیده اس
برداشــت های رهبــران آمریکایــی و به طــور خــاص تصمیم گیرنــدگان دولــت 
ــه،  ــک مقدم ــب ی ــت، در قال ــای آن پرداخته اس ــران و پیامده ــالب ای ــر از انق کارت

ــت.  ــی شده اس ــل طراح ــت فص ــش و هش ــه بخ س
در مقدمــة کتــاب، نویســنده وقــوع انقــالب در ایــران را پدیــده ای غیرمنتظــره 
ــت  ــن اســاس، اعضــای دول ــر ای ــد. ب ــر توصیــف می کن ــت کارت ــات دول ــرای مقام ب
کارتــر در ســرمای ســخت زمســتان و خیابان هــای برف گرفتــة واشــنگتن ســعی در 
رســاندن خــود بــه محــل کارشــان را داشــتند کــه مبهــوت خبــری فــوری شــدند؛ 
نظامیــان و ژنرال هــای ارشــد ایــران، شــاپور بختیــار آخریــن نخســت وزیر حکومــت 
ــتر  ــد، بیش ــینی داده ان ــتور عقب نش ــان دس ــه نیروهایش ــرده و ب ــا ک ــوی را ره پهل
ــا ناپدیــد شــده اند )ص. 11(. ایــن  ــه جرگــة انقالبیــون پیوســته و ی ایــن نیروهــا ب
رویــداد بدان ســبب بــرای آمریــکا واجــد اهمیــت بــود کــه انقــالب ایــران، یکــی از 
ــود  ــار زده ب ــه را کن ــنگتن در خاورمیان ــن متحــدان واش ــن و وفادارتری قدرتمندتری
)ص. 12(. ســرعت و شــتاب تحــوالت انقــالب ایــران تــا حــدی بــود کــه مقامــات 
ــود کــه  ــان را از ایــن واقعیــت آگاه کــرده ب ــه حیــرت انداختــه و آن آمریکایــی را ب
هیــچ طــرح و برنامــه ای بــرای ایــران پــس از ســقوط شــاه ندارنــد. ایــن نخســتین 
ــکا در  ــی آمری ــت خارج ــتگاه سیاس ــرای دس ــران ب ــالب ای ــهمگین انق ــد س پیام

ســاختار حســاس و تخاصمــی جنــگ ســرد بــود. 
ــوع  ــران، موض ــالب ای ــر انق ــکا در براب ــع آمری ــارض از موض ــای متع روایت ه
ــاور  ــت )ص. 13(. به ب ــدان پرداخته اس ــه ب ــنده در مقدم ــه نویس ــت ک ــری اس دیگ
ــران  ــالب ای ــت انق ــه 1980 در نهای ــر در 11 فوری ــت کارت ــه دول ــنده اگرچ نویس
ــروز  ــه ام ــا ب ــران ت ــدرت ج.ا.ای ــای ق ــی در درون حلقه ه ــا دیدگاه ــت ام را پذیرف
ــرد  ــد نک ــران را تأیی ــالب ای ــز انق ــکا هرگ ــت، آمری ــد اس ــه معتق ــه ک ــکل گرفت ش
و همــواره ســعی در بی ثبات ســازی حکومــت نوپــای آن داشــت. در مقابــل، 
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ــدگاه دیگــری را  ــر دی ــت کارت ــار دول ــرد و ســیاق گفت ــل عملک ــا تحلی نویســنده ب
ارائــه می کنــد. از نظــرگاه نویســنده، دولــت کارتــر هیــچ توطئــه ای بــرای ســرنگون 
ــان  ــا ُحســن نیت ســعی در بنی ــران نداشــت بلکــه پیوســته و ب ســاختن انقــالب ای
نهــادن ســامانی نوآئیــن بــرای روابــط آمریــکا و ایــران داشــت. )ص. 14(. بــا وجــود 
ــر، پویایی هــای واقــع در  پذیــرش کالمــی انقــالب ایــران و ُحســن نیت دولــت کارت
دو کشــور به ویــژه وقــوع رویــداد گروگان گیــری در ایــران، تمامــی تالش هــا بــرای 
ــن بخــش،  ــی نویســنده در ای ــای اصل ــاکام گذاشــت. مدع ــط را ن عادی ســازی رواب
تأییــد ایــن مدعاســت کــه پذیــرش توطئه چینــی آمریــکا از روز نخســت پیــروزی 
انقــالب در ایــران، اساســاً ادعایــی بی اســاس اســت. در مقــام تمهیــدی بــرای ایــن 
شــرح و ادعــا، اِمــری معتقــد اســت دیپلمات هــای آمریکایــی، دســت رد بــه ســینة 
تمامــی گروه هــای تبعیــدی می زدنــد کــه خواهــان تــالش و کمــک آمریــکا بــرای 

ــد )ص. 15(.  ــران بودن ــی در ای ــت انقالب ــاختن دول بی ثبات س
ــویه از  ــی یک س ــة دیدگاه ــاب از ارائ ــعی در اجتن ــنده س ــن، نویس ــود ای باوج
ــل  ــکا دارد و به همین دلی ــت آمری ــل حســن نی ــران در مقاب ــت ای ــی و خصوم بدبین
ــردازد.  ــران می پ ــکا در تاریــخ معاصــر ای ــه نقش آفرینــی آمری ــا دیــدی تاریخــی ب ب
ــای 1953 علیــه حکومــت مصــدق،  ــا ذکــر رویدادهایــی هماننــد کودت نویســنده ب
آمــوزش ســرویس های امنیتــی دولــت شــاه از ســوی آمریــکا، کمک هــای نظامــی 
هنگفــت و حمایــت از مدرنیزاســیون غیرمردمــی شــاه، بــه تصویــر مخــدوش آمریــکا 
ــل ناکامــی  ــران متمرکــز شــده و آن را یکــی از دالی ــران و مــردم ای ــان رهب در می

ــد )ص. 16(.  ــر می دان ــت کارت ــل دول سیاســت تعام
ــران،  ــا رخــداد انقــالب ای ــه ب ــکا در مواجه ــات آمری ــای مقام بررســی دیدگاه ه
مضمــون دیگــری اســت کــه در مقدمــه بــدان پرداختــه شده اســت. در ایــن بخــش، 
ــجمی  ــدگاه منس ــر دی ــت کارت ــات دول ــه مقام ــت ک ــن اس ــنده ای ــتدالل نویس اس
دربــارة انقــالب ایــران نداشــتند. آمریکایی هــا، آگاهــی روشــنی از ماهیــت تحــوالت 
ــوان  ــران نات ــالب ای ــی انق ــا از درک مبان ــیاری از آن ه ــی بس ــته و حت ــران نداش ای
ــه  ــوة مواجه ــدی در نح ــای ج ــر، تردیده ــت کارت ــات دول ــان مقام ــد. در می بودن
ــی  ــت مل ــاور امنی ــکی مش ــو برژینس ــت. زیبگنی ــود داش ــاانقالب وج ــران پس ــا ای ب
ــران از  ــالب ای ــدن انق ــم کوبی ــی و دره ــدام نظام ــی سرســخت اق ــه حام ــر ک کارت
طریــق ارتــش شاهنشــاهی بــود، دیگــر عالقــه ای بــه موضــوع ایــران نشــان نمــی داد. 
ســایروس ونــس وزیــر خارجــه دولــت کارتــر نیــز نســبت بــه هرگونــه اقدامــی در 
ــت  ــدگان دول ــن اشــارات موجــِز تصمیم گیرن ــود )ص. 17(. ای ــران مــردد ب ــر ای براب
کارتــر در رابطــه بــا ایــران پســا-انقالب، به شــکلی مبســوط در ادامــة کتــاب دنبــال 

شــده اســت. 
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ــی  ــن بررس ــر و همچنی ــن اث ــای ای ــه نوآوری ه ــاره ب ــا اش ــاب ب ــة کت مقدم
ــدگان  ــت های تصمیم گیرن ــکا و برداش ــران و آمری ــط ای ــارة رواب ــود درب ــار موج آث
ــن  ــوآوری، مهم تری ــش ن ــد. در بخ ــان می رس ــران به پای ــالب ای ــنگتن از انق واش
ــاب  ــن واقعیــت اســت کــه کت ــه ای ــد اشــاره ب ــب توجــه می کن موضوعــی کــه جل
ــر، ســعی در  ــت کارت ــا تأملــی عمیــق در اســناد و اظهــارات مقامــات دول حاضــر ب
ــناد  ــم اس ــران دارد. حج ــالب ای ــه انق ــا ب ــگاه آن ه ــفاف از ن ــری ش ــیم تصوی ترس
بررسی شــده در ایــن زمینــه، مهم تریــن نقطــة قــوت ایــن کتــاب اســت. در بخــش 
ادبیــات پژوهــش نیــز نویســنده مهم تریــن آثــار در بررســی روابــط ایــران و آمریــکا 
ــالب  ــراِن انق ــرار داده اســت. از نظــرگاه نویســنده، بیشــتر تحلیل گ را مطمح نظــر ق
ایــران در یــک دیــدگاه اشــتراک نظر دارنــد و آن ایــن اســت کــه کارتــر نتوانســت 
ــایروس  ــی و س ــت مل ــاور امنی ــکی، مش ــص برژینس ــد و نقی ــای ض ــان توصیه ه می
ــی ایجــاد کنــد )ص. 30(. چنیــن ســردرگمی  ــکا همخوان ونــس، وزیرخارجــه آمری
ــوی  ــب از س ــش مناس ــدم واکن ــت ع ــری و در نهای ــتت در تصمیم گی ــبب تش س

آمریــکا شــد.

بررسی و نقد محتوایی اثر
پــس از مقدمــه ای مبســوط، کریســتن امــری، بخــش اول کتاب بــا عنوان ریشــه های 
ــوان »فروپاشــی  ــا عن ــن بخــش ب ــد. فصــل اول ای ــاز می کن ــل را آغ سیاســت تعام
ــت  ــه برداشــت ها و سیاســت های دول ــاالت متحــده )1977-1979(« ب سیاســت ای

کارتــر در دو ســال آخــر حکومــت شاهنشــاهی در ایــران می پــردازد.
ــا  ــر ب ــت کارت ــودن سیاســت خارجــی دول ــر ب ــن فصــل نویســنده، درگی در ای
موضوعاتــی هماننــد گفتگوهــای ســالت2 بــا اتحــاد جماهیــر شــوروی، صلــح اعــراب 
و اســرائیل، گفتگــو بــر ســر تقســیم کانــال ســوئز، از ســرگیری روابــط بــا چیــن و 
ــا را مهم تریــن دالیــل  به کارگیــری نســل جدیــدی از ســالح های تاکتیکــی در اروپ
ــد  ــکا می دان ــتورکار سیاســت خارجــی آمری ــران در دس ــیه رفتن موضــوع ای به حاش
ــران  ــوع ای ــه موض ــه ب ــدم توج ــای ع ــیه رفتن به معن ــن به حاش ــه ای )ص. 57(. البت
نبــود امــا نکتــة پراهمیــت در ایــن واقعیــت نهفتــه اســت کــه نظــارت بــر تحــوالت 
ــا اتحــاد شــوروی و در ســاختار جنــگ ســرد انجــام  ــت ب ــران در چارچــوب رقاب ای
ــران و چگونگــی  ــان پرســش از موضــوع ای ــر در زم ــن ســبب کارت می شــد؛ به همی
مواجهــه بــا تحــوالت آن از برژینســکی و ســاموئل هانتیگتــون نظرخواهــی می کنــد 
و هانتیگتــون نیــز بــا طــرح ایــن دیــدگاه کــه در برخــورد بــا سیاســت های شــوروی، 
ایــران مهم تریــن نقطــه اســت بــر اهمیــت ایــن کشــور تأکیــد می کنــد. یادداشــت 
بازنگــری ریاســت جمهــوری شــماره 10 براســاس ایــن پیشــنهادات، مبنــای 
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ــیاری  ــه بس ــت ک ــرار گرف ــارس ق ــج ف ــکا در خلی ــد آمری ــی جدی ــت خارج سیاس
ــکا در ســال های 1991 و 2003 را ناشــی از  ــی آمری ــت نظام ــد دخال حــوادث مانن

ــد )ص. 59(. ــرد می دانن ــر رویک ــن تغیی ای
ــت  ــوی دول ــی از س ــای فراوان ــا 1979م. تالش ه ــال های 1977ت ــة س در فاصل
کارتــر جهــت ارائــة تصویــری روشــن از تحــوالت ایــران انجــام شــد. نکتــة پراهمیــت 
در ایــن ارزیابی هــا، عــدم انســجام و هماهنگــی میــان دســتگاه های مختلــف 
سیاســت خارجــی آمریــکا بــود. مهم تریــن توصیــة مشــاوران کارتــر بــه وی آن بــود 
کــه کاهــش فــروش تســلیحات بــه شــاه و فشــار بــرای بهبــود وضعیــت حقــوق بشــر 
ــادی  ــران بی اعتم ــار بح ــاک دچ ــکلی خطرن ــاه به ش ــا ش ــده ت ــران، سبب ش در ای
شــود؛ ادامــة ایــن شــرایط می توانــد بــه بی ثباتــی در ایــران دامــن زده و زمینــه را 

ــرداری اتحــاد جماهیــر شــوروی فراهــم کنــد )ص. 60(.  ــرای بهره ب ب
نویســنده در ادامــه دو موضــوع فــروش تســلیحات و فشــار بــرای بهبــود 
وضعیــت حقــوق بشــر را بــا جزئیــات بیشــتری بررســی می کنــد. افزایــش فشــارها 
ــر حکومــت شــاه و گســترش تعــداد مخالفیــن حکومــت پهلــوی، موضــوع مهــم  ب
دیگــری اســت کــه در ایــن فصــل بــدان پرداختــه شده اســت. تعــارض در ارزیابــی 
مقامــات سیاســی و اطالعاتــی دولــت کارتــر از ماهیــت و شــتاب تحــوالت در ایــران 
ــه  ــورد توج ــه م ــت ک ــی اس ــن واقعیت ــا 1979 مهم تری ــال های 1977 ت ــن س بی
ــه  ــیا این گون ــازمان س ــی س ــه در ارزیاب ــه آن ک ــت. طرف ــرار گرفته اس ــنده ق نویس
نتیجه گیــری شــده بــود کــه ایــران در وضعیــت پیشــا-انقالبی قــرار نــدارد؛ ارزیابــی 

ــا تحــوالت آینــدة ایــران نادرســتی آن اثبــات شــد. کــه ب
ــی از  ــه یک ــران به مثاب ــالب ای ــدی انق ــه طبقه بن ــش اول ب ــل دوم از بخ فص
بحران هــای جنــگ ســرد می پــردازد. مــراد نویســنده از اشــارت و تحلیــل انقــالب 
ایــران به عنــوان پدیــده ای در ســاختار جنــگ ســرد از ســوی مقامــات دولــت کارتــر، 
نشــان دادن ســیطرة ســطح تحلیــل کالن بــرای تبیین رویدادهــا در آن دوران اســت. 
به بیانــی دیگــر کریســتین امــری در ایــن فصــل بــا اســتناد بــه وضعیــت حاکــم بــر 
ــی  ــر شــوروی در ســال های منته ــکا و اتحــاد جماهی ــاالت متحــدة آمری ــط ای رواب
بــه وقــوع انقــالب اســالمی در ایــران بــر ایــن بــاور اســت کــه دولــت کارتــر، ایــران 
ــی  ــم ارزیاب ــان کمونیس ــعه طلبی جه ــه توس ــارزه علی ــه ای در مب ــوان جبه را به عن
ــات  ــه مقام ــردازد ک ــر می پ ــن ام ــل ای ــه تحلی ــی ب ــل به خوب ــن فص ــرد. ای می ک
ــوا و  ــة ق ــب موازن ــران در قال ــای بحــران در ای ــی چــه تفســیری از پیامده آمریکای

راهبــرد جنــگ ســرد داشــتند )ص. 86(. 
ــل  ــر در مقاب ــت کارت ــی دول ــت خارج ــیم بندی سیاس ــا تقس ــر ب ــل حاض فص
ــه در دورة  ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــز ب ــه دو دورة متمای ــوروی ب ــر ش ــاد جماهی اتح
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ــط مســالمت آمیزی  ــا رواب ــر آن داشــت ت ــی ســعی ب ــا خوش بین ــر ب نخســت، کارت
ــود  ــف وج ــون کش ــی همچ ــر از رویدادهای ــا متأث ــد. ام ــان نه ــوروی بین ــا ش را ب
ــت  ــی آن درخواس ــپتامبر 1979 و در پ ــا در س ــوروی در کوب ــی ش ــای نظام نیروه
ــرای به تأخیرانداختــن تصویــب معاهــدة ســالت1 ســبب  کارتــر از کنگــرة امریــکا ب
شــد تــا فضایــی تیــره بــر روابــط دو ابرقــدرت حاکــم شــود )ص. 89(. بســیاری از 
ــی  ــل چگونگ ــرای تحلی ــب ب ــتری مناس ــا را بس ــن رویداده ــوع ای ــران وق تحلیل گ
ــران  ــالمی در ای ــالب اس ــوع انق ــت وق ــر از ماهی ــت کارت ــات دول ــت مقام برداش
می داننــد. بدین ســان، در برهــه ای از تاریــخ جنــگ ســرد کــه دو ابرقــدرت آمریــکا 
ــد،  ــرده بودن ــی ک ــل یکدیگــر صف آرای ــان ســوم، در مقاب ــة جه و شــوروی در جبه
انقــالب اســالمی در ایــران به وقــوع پیوســت. ایــن امــر خبــر از تغییــر موازنــة قــوا 
ــی داد.  ــوروی م ــر ش ــاد جماهی ــود اتح ــه س ــارس ب ــردی خلیج ف ــة راهب در منطق

بــا تشــدید اوضــاع سیاســی در ایــران در آســتانة انقــالب، هــر یــک از مشــاورین 
ــن  ــد؛ در ای ــه می کردن ــداد ارائ ــن روی ــا ای ــه ب ــرای مواجه ــنهادی را ب ــر پیش کارت
ــر، از  میــان و برجســته تر از همــه، زیبگینــو برژینســکی مشــاور امنیــت ملــی کارت
ــران حمایــت می کــرد. ســایروس  ــا از ســوی ارتــش شاهنشــاهی در ای انجــام کودت
ــام  ــزد ام ــده ای ن ــتادن نماین ــاه و فرس ــا ش ــتعفای محمدرض ــان اس ــس، خواه ون
ــس  ــایروس ون ــنهاد س ــران، از پیش ــدای بح ــر در ابت ــه کارت ــود. اگرچ ــی ب خمین
ــزد امــام خمینــی  حمایــت می کــرد امــا در لحظــات آخــر از فرســتادن نماینــده ن
منصــرف شــد. نویســنده در ادامــة تحلیــل خــود از چگونگــی برخــورد دولــت کارتــر 
بــا انقــالب ایــران، خــودداری از فرســتادن نماینــده نــزد رهبــران انقــالب را یکــی از 

ــد.  ــر می دان ــت کارت ــتباهات دول ــن اش بزرگتری
ایــن فصــل بــا بررســی نقــش و جایــگاه اتحــاد جماهیــر شــوروی و میــزان نفــوذ 
ــد. در  ــان می رس ــوی به پای ــت پهل ــف حکوم ــای مخال ــان نیروه ــن کشــور در می ای
ایــن بخــش کــه دربرگیرنــدة اســتدالل اصلــی کتــاب در تحلیــل انقــالب اســالمی 
ــی  ــی از ســاختار جنــگ ســرد اســت، نویســنده به خوب ــوان محصول ــران به عن در ای
نشــان می دهــد کــه شــوروی نفــوذ چندانــی در میــان گروه هــای مخالــف و انقالبــی 
ایــران نداشــت. وی بــا بررســی ســیر تطــور جریــان چــپ در ایــران، معتقــد اســت 
برخــالف تبلیغــات گســترده، ایــن جریــان نقــش برجســته ای در تحــوالت سیاســی 

ــران نداشته اســت.    ــه انقــالب ای منتهــی ب
ــران و  ــی ای ــگان سیاس ــویة نخب ــش دو س ــه کن ــش اول، ب ــوِم بخ ــل س فص
آمریــکا و کاســتی های سیاســت تعامــِل دولــت کارتــر اختصــاص یافته اســت. 
ــت  ــی سیاس ــل ناکام ــی دالی ــل، بررس ــن فص ــنده در ای ــتدالل نویس ــون اس کان
تعامــل بــا هــدف از ســرگیری روابــط بــا ایــران، پــس از وقــوع انقــالب اســت. وی 
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ــور از  ــگان دو کش ــت های نخب ــت را برداش ــن سیاس ــی ای ــل ناکام ــن دلی عمده تری
ماهیــت سیاســت طــرف مقابــل می دانــد. در ایــن میــان، نقــش نخبــگان انقالبــی 
در ایــران برجســته  تر اســت. این کــه در اســاس، انقــالب اســالمی در ایــران ســبب 
ــل حاکــم  ــا نظــام بین المل ــه خــود را در تضــاد ب ــی شــد ک ــدن نخبگان روی کارآم
تعریــف می کردنــد از عمده تریــن دالیــل ناکامــی سیاســت تعامــل کارتــر در ایــران 

ــود )ص. 130(.  ــا-انقالب ب پس
نویســنده معتقــد اســت، افت وخیزهــای قــدرت بین الملــل، واشــنگتن را 
به ســمت اتخــاذ سیاســتی همکاری جویانــه بــا ایــران انقالبــی ســوق داد. بــا وجــود 
ــی  ــدن نخبگان ــکان روی کارآم ــه ام ــی ب ــدگان آمریکای ــه تصمیم گیرن ــن و اگرچ ای
میانــه رو و حامــی غــرب در ایــران امیــدوار بودنــد، امــا در عمــل، »همدلــی 
واقع بینانــه« میــان دو طــرف چنــدان موفــق نبــود. نویســنده از ســه چهــرة سیاســی 
ــن  ــزدی و ابولحس ــم ی ــب زاده، ابراهی ــادق قط ــای ص ــا نام ه ــا-انقالبی ب ــران پس ای
ــود  ــدوار ب ــکا امی ــه آمری ــرد ک ــام می ب ــه رو ن ــی میان ــوان چهره های ــدر به عن بنی ص
ــا ایــران را پیــش ببــرد )ص. 134(.  از مســیر ایــن ســه چهــره، سیاســت تعامــل ب
ویژگی هــای ســه فــرد یــاد شــده بــرای پیگیــری سیاســت تعامــل کارتــر بــا ایــران 
ــن فصــل  ــی مبســوط در ادامــة فصــل بررســی شده اســت. آن چــه در ای ــا جزئیات ب
از اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت، تأکیــد نویســنده بــر ایــن واقعیــت اســت کــه 
ــاد  ــش اتح ــر از نق ــت کارت ــت دول ــن برداش ــل و همچنی ــام بین المل ــوالت نظ تح
جماهیــر شــوروی در ایــران، ســبب شــد تــا واشــنگتن ناچــار بــه پذیــرش واقعیــت 
ــای  ــط شــود؛ اگرچــه پویایی ه ــرای عادی ســازی رواب ــالش ب ــران و ت انقــالب در ای

حــادث در هــر دو کشــور ســبب ناکامــی ایــن سیاســت شــد.
ــز  ــر متمرک ــل کارت ــت تعام ــیب های سیاس ــراز و نش ــه ف ــاب ب ــش دوم کت بخ
ــل،  ــل در عم ــوان سیاســت تعام ــا عن ــن بخــش ب ــارم ای شده اســت. در فصــل چه
نویســنده ایــن نظــرگاه را بســط می دهــد کــه ایــاالت متحــدة آمریــکا، انقــالب در 
ایــران را پذیرفتــه بــود و بــرای احیــاء منافعــش در ایــن کشــور، رویکــردی به شــدت 
ــرای  ــکا ب ــن، آمری ــود ای ــا وج ــود )ص. 162(. ب ــه ب ــش گرفت ــه در پی عمل گرایان
ــران  ــگان سیاســی ای ــه بخــش کوچکــی از نخب ــا ب ــل، تنه پیشــبرد سیاســت تعام
امیــدوار بــود و گمــان می رفــت بــا تبییــن شــرایط ژئوپلتیکــی بــرای ایــن بخــش از 

ــران را در جهــت عادی ســازی ســوق دهــد.  ــا ای ــط ب ــگان، رواب نخب
نویســنده به خوبــی اشــاره می کنــد کــه آمریــکا در تعریــف و ترســیم سیاســت 
تعامــل، بــه ایــن واقعیــت تاریخــی توجــه نداشــت کــه ارزیابــی بســیاری از ایرانیــان 
ــت  ــبب خصوم ــه و به همین س ــکل گرفت ــی ش ــتری تاریخ ــکا در بس ــات آمری از نی
ــر،  ــن منظ ــت )ص. 166(. از ای ــی داشته اس ــه های عمیق ــکا، ریش ــا آمری ــا ب آن ه
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ــرای تغییــر در ارزیابــی ایرانیــان نابســنده بوده اســت. مهم تــر  تالش هــای آمریــکا ب
ــد  ــبب ش ــکا س ــات آمری ــی از اقدام ــران، برخ ــالب در ای ــوع انق ــس از وق ــه پ آن ک
سیاســت تعامــل در عمــل ســرانجامی بی انجــام داشــته باشــد. نویســنده مهم تریــن 
ــم  ــکا علی رغ ــان در آمری ــرای درم ــاه ب ــن ش ــت را پذیرفت ــات نادرس ــن اقدام ای
ــرای  ــکی ب ــزام برژینس ــری اع ــکا و دیگ ــفارت آمری ــد س ــان ارش ــت کارکن مخالف
دیــدار بــا مهــدی بــازرگان نخســت وزیر ایــران در الجزایــر می دانــد. ایــن دو اقــدام 
ــت  ــکا در درک از ماهی ــی سیاســت آمری نشــان از اشــتباهات ســاختاری و اطالعات
انقــالب اســالمی در ایــران داشــت. ایــن فصــل بــا بررســی چگونگــی کارکــرد وزارت 
ــل  ــت تعام ــدة سیاس ــزار هدایت کنن ــن کارگ ــوان اصلی تری ــکا به عن ــة آمری خارج
ــردازد  ــای آن می پ ــران و پیامده ــه ای ــروش تســلیحات ب ــی همچــون ف ــه اقدامات ب
)ص ص. 106-109(. باوجــود ایــن، تمامــی ایــن اقدامــات در بــه ســرانجام رســاندن 

سیاســت تعامــل نــاکام بودنــد. 
فصــل پنجــم بر بررســی نقش ســازمان اطالعــات آمریکا )ســیا( در اجرای سیاســت 
ــان  ــای نویســنده، ســازمان ســیا در زم ــز شده اســت. براســاس یافته ه ــل متمرک تعام
وقــوع انقــالب در ایــران و ســال های پــس از آن، عملکــرد چنــدان مؤثــری نداشــت و 
پــس از اشــغال ســفارت آمریــکا در تاریــخ 4 نوامبــر 1980 تمامــی کارکنــان آن از ایران 
ــدة ســیا ســعی در برقــراری  ــا وجــود ایــن، همــان نیروهــای باقی مان خــارج شــدند. ب
ارتبــاط بــا نیروهــای میانــه رو ایرانــی داشــتند کــه به بــاور آن هــا می توانســتند سیاســت 
تعامــل را به پیــش برنــد. در ایــن میــان، ســازمان ســیا بــا روحانیــون برجســته ای چــون 
ــز  ــاط نی ــن ارتب ــراری ای ــل برق ــد. عام ــرار می کن ــاط برق ــریعتمداری ارتب ــت اهلل ش آی
فــردی بــه نــام رحمــت اهلل مقــدم مراغــه ای بــوده اســت )ص. 208(. پــس از ایــن تماس 
اولیــه، افــراد دیگــری نیــز ســعی در برقــراری پیونــد میــان مقامــات انقــالب اســالمی 
ایــران بــا ســازمان ســیا داشــته اند؛ اگرچــه بعدهــا مشــخص شــد ایــن افــراد جایــگاه 

ــد.  چنــدان برجســته ای نداشــته و در مــورد نقــش خــود بزرگ نمایــی کرده ان
مهم تریــن نگرانــی ســازمان ســیا در ایــن ســال ها، حفــظ شــبکة نفــوذ آمریــکا 
ــام پــروژة ایپکــس شــناخته  ــا ن در ایــران بــود. آمریــکا از ایــن شــبکة نفــوذ کــه ب
ــر  ــاد جماهی ــکی اتح ــای موش ــا و آزمایش ه ــی از فعالیت ه ــرای جاسوس ــد ب می ش
ــرای متقاعــد کــردن ایرانیــان  ــرد )ص ص. 211-215(. ســیا ب شــوروی بهــره می ب
جهــت ادامــة همــکاری در ایــن زمینــه، بــه خطــرات احتمالــی از جانــب شــوروی و 
ــران اشــاره می کنــد؛ طرفــه آن کــه در یکــی از گزارش هــای  ــرای ای حتــی عــراق ب

ســیا، بــه احتمــال حملــة عــراق بــه ایــران اشــاره شده اســت. 
ــا  ــرای پیشــبرد سیاســت تعامــل ب علی رغــم تمامــی تالش هــای ســازمان ســیا ب
ایــران در نهایــت، تــام اهــرن رئیــس دفتــر ســیا در ایــران بــا صراحــت اذعــان می کنــد 
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ــران نداشــته و در کوتاه مــدت  ــاً هیــچ جایگاهــی در رویدادهــای ای ــکا تقریب کــه آمری
امیــدی بــرای بهبــود روابــط وجــود نــدارد. تنهــا امیــد آمریــکا در ایــن برهــه، برداشــت 
درســت از ایــن واقعیــت بــود کــه انقــالب ایــران از مشــخصة ملــی ـ مذهبــی خاصــی 
برخــوردار اســت و به همیــن دلیــل ســدی موقــت در برابــر توســعة کمونیســم اســت. 
بــا توجــه بــه رنــگ و بــوی غیرمــادی انقــالب ایــران، در میان مــدت بعیــد اســت ایــران 
ــی ســازمان ســیا،  در دامــان کمونیســم آرام گیــرد. ســرانجام این کــه، براســاس ارزیاب

انقــالب ایــران، انقالبــی درون گــرا اســت )ص. 222(. 
ــه محدودیت هــای سیاســت تعامــل آمریــکا می پــردازد.  بخــش ســوم کتــاب، ب
ــای حــادث در  ــه پویایی ه ــا« ب ــل در تنگن ــوان »سیاســت تعام ــا عن ــن بخــش ب ای
ــاز  ــت سبب س ــه در نهای ــد ک ــاره می کن ــه اش ــن منطق ــکا و همچنی ــران و آمری ای
شکســت سیاســت تعامــل شــدند. در فصــل ششــم، بحــران گروگان گیــری مأمــوران 
ســفارت آمریــکا از ســوی نیروهــای انقالبــی ایــران و پیامدهــای آن بــرای سیاســت 
ــن  ــه ای ــن ب ــن فصــل نویســنده پیــش از پرداخت تعامــل بررســی شده اســت. در ای
بحــران بــه چنــد واقعــة اثرگــذار دیگــر در روابــط ایــران و آمریــکا اشــاره کرده اســت 
)ص. 227(. تصویــب قطعنامــة ضــد ایرانــی در کنگــرة آمریــکا کــه در آن انقــالب 
ایــران به دلیــل انجــام اقدامــات ناقــض حقــوق بشــر محکــوم شــده بــود، پذیرفتــن 
ــا نخســت وزیر ایــران  شــاه مخلــوع ایــران در آمریــکا و نهایتــاً دیــدار برژینســکی ب
ــش از  ــکا پی ــران و آمری ــط ای ــر رواب ــذار ب ــای اثرگ ــن رویداده ــر، مهم تری در الجزای

ــد )ص ص. 238-231(.  ــری بودن ــران گروگان گی ــوع بح وق
جمیــع ایــن تحــوالت، افــزوِن بــا رخــداد بحــران گروگان گیــری و موضع گیــری 
رهبــران ایــران در حمایــت از ایــن بحــران، ســبب شــد تــا تصمیم ســازان آمریکایــی 
ــا ایــران کامــاًل ناامیــد شــوند. ایــن رخــداد نشــان  از امــکان عادی ســازی روابــط ب
داد کــه انقــالب در ایــران، پدیــده ای فراتــر از محاســبات ژئوپلتیــک آمریــکا اســت 
ــان  ــت تاریخــی ایرانی ــر خصوم ــری ب ــی، اث ــط پیرامون ــای محی ــه واقعیت ه و این ک

بــا آمریــکا نــدارد. 
بحــران  برابــر  در  آمریکایــی  مقامــات  واکنــش  بــه  نویســنده  ادامــه  در 
گروگان گیــری می پــردازد. در ایــن میــان، برژینســکی و هارولــد بــراون وزیــر دفــاع 
ــد.  ــاع می کردن ــران دف ــدام ای ــه اق ــوری علی ــی ف ــخ نظام ــدت از پاس ــکا به ش آمری
ــیب  ــی آس ــای آمریکای ــر گروگان ه ــه اگ ــود ک ــد ب ــراون معتق ــاس، ب ــن اس ــر ای ب
ــارک و  ــز خ ــرة نفت خی ــغال جزی ــادة اش ــد آم ــکا بای ــدة آمری ــاالت متح ــد، ای ببین
نابــودی تأسیســات نفتــی ایــران باشــد )ص. 241(. کارتــر به شــدت بــا دیدگاه هــای 
ــارهای  ــادی، فش ــای اقتص ــی از تحریم ه ــر، ترکیب ــود. کارت ــف ب ــکی مخال برژینس
ــت  ــا واقعی ــی داد. ام ــح م ــرات بی ســروصدا را ترجی ــه و مذاک دیپلماتیــک چندجانب
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ــان  ــه خواه ــد ک ــکی ش ــدگاه برژینس ــلیم دی ــر تس ــرانجام کارت ــه س ــت ک آن اس
ــود )ص. 241(.  ــه ب ــکا در منطق ــتر آمری ــی بیش قدرت نمای

ــر  ــش در براب ــا واکن ــری و ی ــران گروگان گی ــوروی در بح ــت ش ــال دخال احتم
ــن فصــل  ــران، دو موضــوع دیگــری اســت کــه در ای ــه ای ــکا ب ــة نظامــی آمری حمل
ــود و  ــری ب ــور گروگان گی ــی پرش ــوده حام ــزب ت ــت. ح ــه شده اس ــدان پرداخت ب
به همین ســبب تــالش می کــرد تــا ایــن رخــداد را بــه ســود خــود مصــادره 
کنــد. باوجــود ایــن، پیونــد فــوری امــام خمینــی بــا ایــن بحــران اجــازه نــداد، بــه 
ــپ  ــش ازچ ــداری از جن ــا طرف ــتی ی ــب کمونیس ــفارت، برچس ــغال کنندگان س اش
الصــاق شــود )ص. 248(. از ســوی دیگــر آمریــکا نیــز اگرچــه شــواهدی از دخالــت 
ــود  ــد ب ــان معتق ــا همچن ــری در دســت نداشــت ام شــوروی در بحــران گروگان گی
کــه ایــن رخــداد بــه ســود شــوروی اســت. در زمینــة واکنــش احتمالــی شــوروی بــه 
حملــة نظامــی آمریــکا بــه ایــران، نویســنده بــا نقــل از مقامــات آمریکایــی بــه ایــن 
نتیجه گیــری می رســد کــه شــوروی به دلیــل درگیــر بــودن در بحــران افغانســتان، 

ــا آمریــکا نیســت )ص. 254(.  حاضــر بــه رویارویــی ب
فصــل هفتــم و هشــتم کتــاب بــه دو رویــداد مهــم مرتبــط بــا ایــران و آمریــکا 
در ســال های اولیــة انقــالب اختصــاص یافته اســت. فصــل هفتــم بــه بحــران 
افغانســتان و اشــغال ایــن کشــور از ســوی شــوروی می پــردازد. از نظــرگاه نویســنده، 
شــوروی بــا تــرس از ایــن واقعیــت کــه آمریــکای رانده شــده از ایــران تــالش کنــد 
ــدام  ــن کشــور اق ــه اشــغال ای ــاز کنــد، ب ــرای خــود ب ــی ب در افغانســتان جــای پای
ــه ایــن نتیجه گیــری رســیدند  کــرد )ص 265(. دســتگاه های اطالعاتــی شــوروی ب
ــرای  ــزی ب ــال برنامه ری ــا در ح ــاختن گروگان ه ــة آزاد س ــه بهان ــنگتن ب ــه واش ک
ــه  ــکا در منطق ــدرت آمری ــق آن، ق ــورت تحق ــه در ص ــت ک ــران اس ــه ای ــه ب حمل
ــا شــوروی قطــع خواهــد کــرد. از ســوی  تثبیــت شــده و افغانســتان روابطــش را ب
ــژه برژینســکی  ــی به وی ــازان آمریکای ــان تصمیم س ــز در می ــدگاه نی ــن دی ــر، ای دیگ
ــه تحــوالت منطقــه، نمایــش قــدرت  ــکا بایــد در پاســخ ب وجــود داشــت کــه آمری
جدیــدی را بــر پــا کنــد. ایــن نظــرگاه ســبب صــدور فرمان هــای ریاســت جمهــوری 
16 و 18 دولــت کارتــر شــد کــه خواســتار چرخــش راهبــردی آمریــکا در منطقــة 
خلیــج فــارس بــود. بــا چنیــن رویکــردی، مقامــات آمریکایــی تــالش می کردنــد تــا 
از بحــران افغانســتان و مداخلــة شــوروی در آن به عنــوان تهدیــدی مشــترک، جهــت 
ــر  ــت کارت ــر دول ــی دیگ ــد. به بیان ــرداری کنن ــران بهره ب ــا ای ــط ب ــازی رواب عادی س
ســعی بــر آن داشــت تــا بــا تشــریح تحــوالت ژئوپلتیــک منطقــه بــه رهبــران ایــران، 
ــا  ــع مشــترکی در برخــورد ب ــکا، مناف ــران و آمری ــه دو کشــور ای ــد ک ــادآوری کن ی
تهدیــد شــوروی دارنــد. امــا به بــاور بســیاری از مقامــات واشــنگتن مشــکل اصلــی 
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ــا  ــردی ی ــه منطــق راهب ــی ب ــام خمین ــه ام ــود ک ــن اســتدالل آن ب در پیشــبرد ای
ــی  ــازان آمریکای ــبب تصمیم س ــدارد )ص. 308(. به همین س ــی ن ــی اعتنای ژئوپلتیک

بــه مقامــات وزارت خارجــة ایــران چشــم امیــد داشــتند. 
بــرای پیشــبرد ایــن مقصــود، ریچــارد کاتــم از ســوی آمریــکا، مســئول تمــاس 
ــرد  ــالش می ک ــم ت ــد. کات ــب زاده ش ــادق قط ــژه ص ــران به وی ــة ای ــا وزارت خارج ب
ــران و  ــران ای ــا رهب ــی ب ــط نزدیک ــود رواب ــی ب ــه مدع ــب زاده ک ــق قط ــا از طری ت
ــا ایــران  به ویــژه امــام خمینــی دارد، سیاســت آمریــکا بــرای عادی ســازی روابــط ب
را در ســایة تهدیــد شــوروی تشــرح کنــد. بــا وجــود ایــن، دیگــر مقامــات ایــران از 
ــتدالل  ــد. اس ــی نمی کردن ــکا همراه ــرد آمری ــا رویک ــه ابوالحســن بنی صــدر ب جمل
ــا  ــدرت ره ــک ابرق ــد ی ــان را از بن ــم خودم ــه »نمی خواهی ــود ک ــن ب ــدر ای بنی ص
ــتی از تحــوالت افغانســتان از  ــن برداش ــم«. چنی ــری بیندازی ــد دیگ ــرده و در بن ک
ــرای  ــر ب ــت کارت ــت دول ــه رهیاف ــد ک ــت ســبب ش ــران در نهای ــران ای ســوی رهب
ــد.  ــاکام بمان ــران ن ــا ای ــط ب اســتفاده از کارت افغانســتان به منظــور عادی ســازی رواب
ــران و  ــکا و جنــگ ای ــاالت متحــدة آمری ــه سیاســت ای ــاب ب فصــل هشــتم کت
ــه  ــاره ب ــا اش ــاص دارد. نویســنده ب ــا 1981 اختص ــال های 1980 ت ــن س ــراق بی ع
ایــن واقیعــت کــه واکنــش دولــت کارتــر بــه آغــاز جنــگ ایــران و عــراق چنــدان 
ــردازد  ــی می پ ــی دیدگاه های ــت به بررس ــرار نگرفته اس ــران ق ــر تحلیل گ مطمح نظ
ــگ  ــا جن ــه ب ــر در رابط ــت کارت ــات دول ــای مقام ــخنان و موضع گیری ه ــه از س ک
ایــران و عــراق حاصــل شده اســت. اســتدالل اصلــی نویســنده در ایــن فصــل ایــن 
اســت کــه برخــالف نظــرگاه رایــج، دولــت کارتــر بــرای حملــه بــه ایــران، »چــراغ 
ــر  ــت کارت ــات دول ــتر مقام ــت و بیش ــان نداده اس ــین نش ــدام حس ــه ص ــبزی« ب س
ــه  ــد. در ادام ــگفتی کرده ان ــار ش ــام آن اظه ــوده و از انج ــه ب ــن حمل ــف ای مخال
ــکا را مشــوق  ــه آمری ــبز« ک ــراغ س ــة »چ ــه نظری ــات بیشــتر ب ــا جزئی نویســنده ب
اصلــی عــراق در حملــه بــه ایــران می دانــد پرداختــه و در نهایــت نیــز ایــن دیــدگاه 
ــه  ــت ک ــد اس ــنده معتق ــتدالل، نویس ــن اس ــق ای ــاح منط ــد. در ایض را رد می کن
دولــت کارتــر در ســال منتهــی بــه انتخابــات ریاســت جمهــوری در آمریــکا دســت 
ــده،  ــارس ش ــج ف ــتر در خلی ــی بیش ــاز بی ثبات ــه سبب س ــد ک ــی نمی زن ــه اقدام ب
توجهــات را از مداخلــة شــوروی در افغانســتان دور ســاخته، جــان گروگان هــا را بــه 

ــدازد و در نهایــت ســبب باالرفتــن قیمــت نفــت شــود.  خطــر ان
واکنــش دولــت کارتــر بــه گســترش جنــگ ایــران و عــراق را می تــوان از چهــار 
ــدات شــوروی و  ــت، تهدی ــری، عرضــة نف ــرد: بحــران گروگان گی منظــر بررســی ک
ــتند  ــر نمی دانس ــت کارت ــازان دول ــردی )ص. 315(. تصمیم س ــاد راهب ــبکة اتح ش
کــه کــه جنــگ ایــران و عــراق چــه پیامدهایــی بــرای هــر یــک از چهــار موضــوع 
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یادشــده دارد. بــا بررســی هــر یــک از ایــن موضوعــات، نویســنده بــه ایــن 
ــران  ــه ای ــراق ب ــة ع ــر از حمل ــت کارت ــه حمای ــود ک ــون می ش ــری رهنم نتیجه گی

ــرد.    ــوه نمی ک ــی جل ــدان منطق چن
ــع مباحــث ارائه شــده  ــری از جمی ــه نتیجه گی ــاب ب ــت فصــل آخــر کت در نهای
ــالب  ــداد انق ــدن رخ ــا گنجان ــنده ب ــل نویس ــن فص ــت. در ای ــاص یافته اس اختص
اســالمی ایــران در چارچــوب نظــم بین المللــی دوران جنــگ ســرد، ارزیابــی 
مقامــات دولــت کارتــر از ایــن رویــداد را به دلیــل ســیطرة همیــن نــگاه ســاختاری، 
نادرســت می دانــد. در واقــع بســیاری از نیروهــای تنــدرو در آمریــکا )بازهــا( دربــارة 
ــا از  ــی آن ه ــد؛ ارزیاب ــی کردن ــوروی بزرگ نمای ــر ش ــاد جماهی ــای اتح جاه طلبی ه
انگیزه هــای شــوروی بــرای مداخلــه در افغانســتان کامــاًل نادرســت بــود و بی دلیــل 
دربــارة آســیب پذیری ایــران در برابــر توســعه طلبی شــوروی نگــران بودنــد. حــزب 
تــوده نفــوذ چندانــی در ایــران نداشــت و نیروهــای انقالبــی به ویــژه امــام خمینــی 

ــد.  ــزوی کنن ــران من ــد نیروهــای چــپ را در ای ــی توانســته بودن به خوب
نکتــة پراهمیــت کتــاب در فصــل نتیجه گیــری ایــن اســت کــه نویســنده در آن 
معتقــد اســت اگرچــه مقامــات آمریکایــی در میزان نفــوذ شــوروی در ایــران بزرگ نمایی 
کــرده بودنــد امــا تحلیل هــای انجام شــده به ویــژه ارزیابی هــای ســازمان ســیا 
ــران  ــود کــه شــوروی نفــوذ اثرگــذاری در تحــوالت ای ــن واقعیــت ب ــی گــواه ای به خوب
ــی  ــازان آمریکای ــا، تصمیم س ــن ارزیابی ه ــم ای ــا علی رغ ــدارد )ص. 334(. ام ــی ن انقالب

ــد شــوروی اصــرار داشــتند.  ــر برجســته کردن تهدی ــان ب همچن
ــران و  ــط ای ــراث رواب ــر می ــری ب ــل نتیجه گی ــر فص ــت دیگ ــر اهمی ــش پ بخ
آمریــکا در ســال های 1979 تــا 1981 اختصــاص یافته اســت. در ایــن بخــش 
ــیاری  ــرگاه وی بس ــد. از نظ ــرح می کن ــی را مط ــیار مهم ــتدالل بس ــنده اس نویس
از تحلیل گــران، روابــط ایــران و آمریــکا را در پرتــو بحــران گروگان گیــری و 
ــا اســتناد بــه  پیامدهــای آن بررســی کرده انــد امــا شــمار اندکــی از پژوهشــگران ب
ــه  ــد ک ــت پرداخته ان ــن واقعی ــه ای ــتان ب ــران و افغانس ــدة ای ــای درهم تنی بحران ه
ــارس  ــکا و جایگزینــی خلیــج ف ــن تحــوالت ســبب تغییــر راهبــرد آمری ــه ای چگون
ــوان  ــد را می ت ــن پیام ــد )ص. 336(. ای ــیا ش ــرق آس ــمال ش ــا و ش ــای اروپ ــه ج ب
ــال های  ــکا در س ــران و آمری ــط ای ــران رواب ــاب از بح ــری کت ــن نتیجه گی مهم تری

ــة انقــالب دانســت.  اولی

ارزیابی نهایی اثر
کتــاب سیاســت خارجــی امریــکا و انقــالب ایــران: تعامــل و تقابــل اســتراتژیک در 
ــن  ــوان از بهتری ــری را می ت ــتین اِم ــتة کریس ــالب نوش ــس از انق ــوی و پ دورة پهل
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ــاب  ــن کت ــکا دانســت. ای ــران و آمری ــط ای ــل رواب ــع موجــود در موضــوع تحلی مناب
ــازمان های  ــیا، س ــازمان س ــناد س ــه اس ــف از جمل ــع مختل ــه مناب ــی ب ــا دسترس ب
اطالعاتــی و نهــاد وزارت خارجــة آمریــکا و همچیــن اظهارنظرهــای مقامــات دولــت 
ــة انقــالب، شــرحی مبســوط از برداشــت های  ــران در ســال های اولی ــر و ج.ا.ای کارت
نخبــگان دو طــرف از ماهیــت طــرف مقابــل ارائــه می کنــد. بــا درنظــر داشــت ایــن 
واقعیــت کــه بســیاری از اقدامــات و تصمیم هــای رهبــران ناشــی از برداشــت آن هــا 
ــوی  ــده از س ــع آوری ش ــای جم ــل داده ه ــی و تحلی ــی ارزیاب ــوالت و چگونگ از تح
نهادهــای مختلــف اســت؛ ایــن کتــاب پیامدهــای چنیــن رهیافتــی را در سیاســت 
خارجــی آمریــکای کارتــر مطمح نظــر قــرار داده اســت. برخــالف رویــداد متــداول در 
تحلیــل روابــط ایــران و آمریــکا به ویــژه در ســال های اولیــة انقــالب، کتــاب حاضــر 
ــن دو کشــور و برداشــت از  ــک از ای ــر ی ــادث در ه ــل تحــوالت ح ــعی در تحلی س
ــتدالل های  ــبب اس ــت؛ به همین س ــل داشته اس ــرف مقاب ــوی ط ــوالت ازس ــن تح ای
انجام شــده از ســوی نویســنده تــا حــد زیــادی منطقــی و قریــب بــه واقعیــت اســت. 
ایــن کتــاب بــا ترکیــب دیدگاه هــای ســاختاری حاکــم بــر دوران جنــگ ســرد 
ــا در  ــر آن دارد ت ــعی ب ــران، س ــت رهب ــی از برداش ــی ناش ــای ادراک ــا دیدگاه ه ب
تحلیــل روابــط ایــران و آمریــکا در دوران کارتــر، متغیرهــای بیشــتری را وارد کنــد. 
شــاید بتــوان از اســتدالل های نویســندة کتــاب، ایــن برداشــت نهایــی را ارائــه کــرد 
کــه عــدم تمــاس مســتقیم رهبــران آمریــکا بــا رهبــران اثرگــذار انقالبــی ایــران در 
ــات  ــه ای از نی ــت های خصمان ــرف برداش ــا دو ط ــد ت ــبب ش ــه، س ــال های اولی س
یکدیگــر داشــته باشــند. اگرچــه در بخشــی از کتــاب به خوبــی بــه رنجــش تاریخــی 

ــت.  ــز پرداخته اس ــکا نی ــت های امری ــان از سیاس ایرانی
ــادث  ــوالت ح ــری از تح ــه درک جامع ت ــد ب ــری می توان ــیتن اِم ــاب کریس کت
ــای  ــا روشن ســاختن بســیاری از زوای ــکا منتهــی شــود و ب ــران و آمری ــط ای در رواب
ــرایط  ــری از ش ــه درک واقع بینانه ت ــالب، ب ــة انق ــال های اولی ــوالت س ــک تح تاری
ــن  ــاید مهم تری ــود. ش ــون ش ــکا رهنم ــران و آمری ــن ای ــط امروزی ــر رواب ــم ب حاک
ســودمندی ایــن کتــاب بــرای دوران معاصــر و تصمیم ســازان، اثبــات ایــن واقعیــت 
باشــد کــه برخــالف برداشــت های رایــج، از درون دولــت آمریــکا در نحــوة برخــورد 
ــا موضوعــات سیاســت خارجــی، صــدای واحــدی شــنیده نمی شــود. هــر یــک از  ب
نهادهــای تصمیم ســاز در آمریــکا بــه فراخــور نقــش و همچنیــن ویژگی هــای افــراد 
ــد و متناســب  تصمیم ســاز، برداشــت خاصــی از موضوعــات سیاســت خارجــی دارن
ــرای درک  ــاس ب ــن اس ــر ای ــد. ب ــز می کنن ــی را تجوی ــت های خاص ــا آن، سیاس ب
منطــق عملکــرد دولت هــای آمریــکا، پرهیــز از قالب بنــدی واحــد و درنظــر داشــت 

ــت. ــر اس ــی اجتناب ناپذی ــات آمریکای ــای مقام ــوع نظریه ه ــتره و تن گس
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