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  علي احمدي فراهاني
در 17 اس�فند 1342، محمدرض�ا پهلوي پس از 
نارضايتي از عملك�رد دولت امير اس�داهلل علم 
در اداره امور كش�ور، به بهانه پيروزي حسنعلي 
منصور و ح�زب وي در انتخابات دوره بيس�ت و 
يكم مجلس ش�وراي ملي، علم را كنار گذاش�ت 
و منصور را به نخست وزيري برگزيد. شاه، دولت 
منصور را دولت كمال مطلوب خود مي پنداشت. 
دولتي كه هم وفاداري تام نسبت به شاه داشت، 
هم رگه هايي از روش�نفكري در ميان اعضايش 
ديده مي ش�د و هم اينك�ه س�ابقه وزراي آن در 
ش�وراي عالي اقتصاد و كانون ترقي به نس�بت 
موفق بود. سه سال فشار دولت كندي به شاه، با 
قتل وي در سال 1963 ميالدي پايان يافت و شاه 
فرصت يافت به نقش تعيين كننده اش در سياست 
كش�ور برگردد. در مقال�ي كه پي�ش رو داريد، 
كارنامه دولت حس�نعلي منص�ور در عرصه هاي 
اقتصادي و سياس�ت خارجي مرور ش�ده است. 

   
  شاه در خيال ايجاد طبقه نوين اجتماعي

محمدرض��ا پهلوي ب��ا روي كار آوردن حس��نعلي 
منص��ور، عالوه بر اين ك��ه اميدوار ب��ود اوضاع را به 
دس��ت گرفته و مجدداً نقش فعالش را در سياست 
به عهده گيرد، قصد داش��ت مخالفت عمومي را به 
طريقي مؤثر دور بزند. موض��وع دوم به مراتب براي 
شاه مهم تر بود و در اصل، موضوع اول را مشروط به 
خود مي نمود. در واقع، شاه از روش علم در سركوب 
مخالفان ناراضي بود و گس��ترش و عموميت يافتن 
مخالفت ها را ك��ه مدام آث��ار و پيامدهاي ناگوارش 
براي رژيم هويدا مي ش��د، بيش از پيش او را در اين 
مورد نگران ساخته بود. به اين ترتيب، شاه با تركيب 
تكنوكرات- روشنفكر- كابينه منصور اميدوار بود با 
قابليت ها و كارايي هايي كه دولت در عرصه مسائل 
اقتصادي و اجتماعي كشور نشان مي دهد، آن بخش 
از طيف ميانه رو و معت��دل مخالف را جذب و خنثي 
و طيف تندرو را نيز كم اثر كند. در واقع، ش��اه با در 
پيش گرفتن اين سياس��ت، در نظر داشت از طبقه 
متوسط كه جنبه تهاجمي و مخالف رژيم را در پيش 
گرفته بود، طبقه متوسط جديدي به وجود آورد كه 
حامي رژيم بوده و در پيش��برد سياست هاي دولت 
سهيم باشد. اين طبقه جديد در واقع، ديوانساالري 
پيچيده و گس��ترده اي بود كه متك��ي و مبتني بر 

محدوديت روشنفكران تحصيلكرده غرب بود. اين 
طبقه متوسط جديد يا ديوانساالري گسترده و رو به 
رشد، به ش��دت متأثر از دالرهاي نفتي و ايدئولوژي 
دولتي رژيم بود. اتكا به درآمدهاي نفتي كه به طور 
روزاف��زون افزايش مي يافت، ماهيت��ي تحصيل دار 
و رانتي ب��ه دولت بخش��يد. به اين ترتي��ب، دولت 
مس��تقل از توده مردم ش��د. در اين ميان، كار ويژه 
دولت منصور كه چنين ويژگي اي يافته بود، عبارت 
بود از گذار از سياست هاي سنتي به مدرن و كسب 
منابع مشروع براي رژيم از طريق بازتوزيع بخشي از 
درآمدهاي نفتي به ص��ورت خدمات همگاني. گذار 
از سياست هاي س��نتي، به معناي كنار زدن موانع 
پيشرفت دولت از جمله زمين داران سنتي، روحانيت 
و... بود. گذار به سياس��ت هاي مدرن نيز به معناي 
گسترش ديوانساالري اداري، توجه بيشتر به بخش 
خدمات و صنعت به نسبت بخش كشاورزي بود. در 
مجموع، هدف دولت منصور، ادام��ه برنامه هاي به 
اصطالح انقالب ش��اه و مردم )اصالح��ات ارضي و 
اصول انقالب سفيد(، صنعتي شدن سريع و مكانيزه 
كردن كشاورزي بود. به قول مسعود بهنود: »منصور 
وظيفه داشت ايران را به كش��وري مصرف كننده و 
مطابق الگوهاي غربي بدل كند.« به لحاظ سياسي 
نيز منصور تالش ك��رد فضا را به ص��ورت تصنعي، 
بارزتر نشان دهد و از اين طريق، اقدامات تند گذشته 

را جبران كند. 
  دول�ت منص�ور و ت�الش بي فرج�ام براي 

دلجويي از امام خميني
در اولين اقدام، منصور براي بازنش��ان دادن فضاي 
سياس��ي و آش��تي با مخالفان، پاك��روان- رئيس 
س��اواك- و دكتر جواد ص��در- وزير كش��ور- را به 
قيطريه فرس��تاد تا از امام خمين��ي دلجويي و رفع 
حصر شود و بدين ترتيب، در 18 فروردين 1343، 
امام از حصر آزاد شد. روزنامه اطالعات در خبري در 
همان روز تحت عنوان »اتحاد مقدس«، به بررسي 
تفاه��م روحانيت و انقالب ش��اه و مل��ت پرداخت. 
به فاصله س��ه روز بعد، امام در براب��ر دولت منصور 
موضع گرفت. ايشان در اجتماعي، به سخنراني براي 
دانش��جويان پرداخت و ضمن تس��الي دل مردم و 
دانشجويان به خاطر زنداني شدن مهندس بازرگان 
و آيت اهلل طالقاني، به خبر روزنامه اطالعات اش��اره 
كرد و رژيم را به شدت مورد انتقاد قرار داد: »در اين 
روزنامه كثيف اطالعات، تحت عنوان اتحاد مقدس، 

نوشته بودند كه با روحانيت تفاهم شد و روحانيون 
با انقالب س��فيد ش��اه و ملت موافق هستند؛ كدام 
انقالب؟ كدام ملت؟ اين انقالب مربوط به روحانيت و 
مردم نيست... خميني را اگر دار بزنند تفاهم نخواهد 
كرد... من از آن آخوندها نيستم كه در اين جا بنشينم 
و تسبيح به دس��ت بگيرم. من پاپ نيستم كه فقط 

روزهاي يك شنبه مراسمي را انجام دهم«. 
انتقادها و اعتراضات مخالفان تا مدتي ادامه داشت 
و نيروهاي ملي و مذهبي مخالف دولت كوش��يدند 
نسبت به تحقير ناشي از سركوب خشونت بار توسط 
دولت علم واكنش نشان دهند، اما منصور كه از آثار 
زيانبار ناآرامي ها بر پيشرفت كار دولتش آگاه بود، 
اين انتق��ادات را تحمل كرد. بدي��ن ترتيب، پس از 
مدتي آرامش و ثبات سياس��ي نسبي به دست آمد 
تا دولت به پيگيري برنامه هايش بپردازد. آرامش��ي 
كه در اصل، آرامش پيش از توفان بود، زيرا نيروهاي 
سياسي به لحاظ اقدامات خشونت بار دولت در 15 
خرداد 1342 به شدت تشجيع شده بودند و انگيزه 
الزم براي مبارزه يافته بودند. از اين رو، اين گروه ها 
به صورت مخفيانه و زيرزميني مشغول سازماندهي 
خود و آماده مبارزه با حوادث بعدي بودند. در واقع، 
در نبود يك برنامه مش��اركت سياس��ي و اقتصادي 
مناس��ب براي ج��ذب مخالفان، چني��ن آرامش و 
ثباتي ناپايدار مي نمود. دولت منصور اساساً دولتي 
تكنوكرات بود ك��ه كار ويژه عم��ده و هدف اصلي 
آن، س��ر و س��امان دادن به مس��ائل اقتصادي بود. 
منصور همواره اميدوار بود با اندكي تحمل انتقادها 
و مخالفت هاي سياسي، فضاي سياسي را از تنش و 
التهاب خارج و زمينه الزم را براي رشد اقتصادي و 
پرداختن به مش��كالت آن فراهم كند. دست كم در 
چند ماهه اول فعاليت دولت، منصور در رسيدن به 

چنين هدفي موفق شده بود. 
  دولت منصور در عرصه اقتصاد

مدت ها قبل از نخس��ت وزيري، منص��ور با اطالع از 
اين موضوع كه در آينده به رياس��ت دولت برگزيده 
خواهد ش��د، در ش��وراي عالي اقتصاد، برنامه هاي 
مفصلي براي توسعه كشور تدارك ديده بود. عالوه 
بر اينها، دوس��تان او و هوي��دا در س��ازمان برنامه، 
طرح هاي توس��عه اقتصادي را به سبك امريكايي و 
بر پايه درآمدهاي نفتي پيگيري مي كردند. فعاليت 
اين افراد، تقريباً خيال شاه و مقامات امريكايي را از 
بهبود وضعيت اقتصادي در ايران راحت كرده بود. در 

محمدرض�ا پهلوي ب�ا روي كار آوردن 
حس�نعلي منصور، ع�الوه ب�ر اين كه 
امي�دوار ب�ود اوض�اع را ب�ه دس�ت 
گرفت�ه و مجدداً نق�ش فعال�ش را در 
سياس�ت به عهده گيرد، قصد داشت 
مخالفت عموم�ي را به طريق�ي مؤثر 
دور بزند. موض�وع دوم به مراتب براي 
ش�اه مهم تر ب�ود و در اص�ل، موضوع 
اول را مش�روط ب�ه خ�ود مي نم�ود

نيم نگاهي به كارنامه دولت حسنعلي منصور در عرصه هاي اقتصادي و سياست خارجي

 دولتي  براي
 دور زدن مخالفت عمومي!

  شاهد توحيدي
اث��ري ك��ه هم اين��ك 
در معرف��ي آن س��خن 
مي رود، در ع��داد يكي از 
موثق ترين منابع در باب 
زندگي و زمان��ه زنده ياد 
جهان پهل��وان غالمرضا 
تختي است. اين اثر عمدتاً 
از اسناد س��اواك درباره 
واپسين س��اليان حيات و 
نيز مرگ جهان پهلوان تش��كيل يافته است، با اين 
حال در صدر خود مقالي مفصل درباره زندگي تختي 
دارد كه توس��ط محقق محترم جناب سيدعباس 
فاطمي به نگارش درآمده اس��ت. مؤلف همچنين 
در ديباچه خويش بر اين مجموعه اشاراتي درباره 
اهميت موضوع اين كتاب دارد كه بخش هايي از آن 

به شرح ذيل است:
»در اين تحقيق عالوه بر زندگی سياسی، اجتماعی 
و مذهب��ی تختی الجرم قطع��ه ای از تاريخ انقالب 
اسالمی نيز بررس��ی و مرور ش��ده و به بسياری از 
پرسش های جوانان از دوران تاريك و سياه حكومت 
پهلوی پاسخ داده شده اس��ت. از طرفی با مستند 
كردن اين قطع��ه تاريخ مانع تحريف��ات احتمالی 
و ابعاد قابل مالحظ��ه ای از تاريخ برای ما آش��كار 

شده است.
از س��وی ديگر در اين مجموعه ما در پی دستيابی 
به الگويی برای ارائه به جوانان هس��تيم و می دانيم 
ارائه الگو از ضرورت های انكارناپذير و الزامی جامعه 
ماست. مبانی علوم رفتاری نيز نشان می دهند بدون 
وجود الگوهای زنده و معاصر و در دس��ترس كه در 
حافظه جمعی ملت از شفافيت و تازگی برخوردار 
باش��ند نمی توان جوان ها و نوجوان ها را به تقليد و 
الگوپذي��ری ترغيب كرد. تختی نيز كس��ی بود كه 
در نيم قرن اخير از ميان مردم برخاست و با وجود 
امكانات اندك و تنها با اتكا به خودساختگی و تقويت 
انگيزه های فردی و روح كمال طلبی پيشرفت كرد 
و در نتيجه سرمش��قی دس��ت يافتنی به خصوص 

برای جمعيت وسيع جوان محروم از امكانات تلقی 
می شود. می دانيم مسيری كه تختی پيمود محدود 
به فتح مدال های ورزشی نبود. مهم تر از آن راهيابی 

به سينه  ها و دل های مردم بود.
زندگی كوتاه ام��ا پربار و پرحادث��ه تختی حقيقتاً 
الگويی دست يافتنی را به جامعه ما ارزانی می دارد. 
او می تواند در زمره الگوه��ای قابل پيروی و مثبت 
برای جوانان ما باش��د. جوانان زيادی كه متأسفانه 
در تنگناهای مختلف بيكاری، تنهايی، بی دردی و 
مشكالت ريز و درشت بر سر راه كمال و خودباوری 
قرار دارند. تنگناهايی كه با گفت وگو، نصيحت و... 
برطرف نمی شود، بلكه با ارائه شاخص قابل لمسی 
چون تختی كه در برابر مشكالت مشابه امروز ايستاد 
و به قله های عظمت و بزرگی رسيد. جوانان ما نيز با 
مشاهده اين نمونه قابل لمس اميد بيشتری به آينده 
پيدا می كنند. بحمداهلل جامعه ما پر است از الگوهای 
ارزشمند. وقتی شهيد بزرگ، اما كم سن و سال ما 
محمدحسين فهميده توانس��ت جايگاه رهبری را 
در نگاه امام عزيز و بزرگوار احراز كند، به نحوی كه 
امام)ره( فرمود رهبر ما آن طفل 13 ساله ای است 
كه با بس��تن نارنجك خود را زير تان��ك انداخت... 
ارائه الگوهای ديگری مثل شادروان تختی می تواند 
جوانان ما را به س��وی كمال و اعت��الی نام خود و 
كشور هدايت كند. در اين تحقيق با استفاده از منابع 
ساواك و ديگر آثار منتشره سعی كرديم اطالعات 
جامعی از زندگی، مبارزات ورزشی و سياسی جهان 
پهلوان را تقديم محقق��ان و عالقه مندان پيگيری 
مباحث تاريخی كنيم. در اين كار كوشيديم به تكرار 
كارهای ديگران نپردازيم. تالش ما اين بود كه كاری 
نو و درخور توجه و ب��ه دور از پيش داوری ها و تنها 
با اتكا به مستندات موجود زندگی و حيات سياسی 
و تأثيراتی كه مرگ تختی بر نهض��ت ملی ايران و 

انقالب اسالمی داشت ارائه كنيم.
اميد داريم اي��ن اثر بتوان��د به بخش��ی از نيازها و 
درخواس��ت های جوان��ان و نوجوان��ان در هم��ه 
ارگان ها و دس��تگاه های كش��ور اعم از باشگاه های 
ورزش��ی، دانش��كده های تربيت بدنی، فدراسيون 
كشتی، ش��ورای عالی جوانان، آموزش و پرورش، 
دانشگاه های كشور، به خصوص محققان و مورخان 
تاريخ معاصر ايران و مطبوعات پاس��خ الزم را ارائه 

كرده باشد.«

مروري بر »زندگی و مرگ جهان 
پهلوان تختی در آيينه اسناد«

گزارش هايي درباره قهرمان

ميان آنها، عبدالمجيد مجيدي، مدت ها رياست 
سازمان برنامه را برعهده داش��ت و پس از وي، 
خداداد فرمانفرمائيان در كنار گروه مش��اوران 
اقتص��ادي دانش��گاه »ه��اروارد« فعاليت هاي 
پرطمطراق��ي را در پيش گرفتن��د. در آغازين 
مراحل كار، دولت براي تأمين اعتبار طرح هاي 
خود دچار كسري بودجه بود كه به ناچار، دو راه 
 در پيش گرفت: 1. افزاي��ش درآمدهاي نفتي، 

2. توسل به اياالت متحده براي دريافت وام. 
در مورد درآمدهاي نفتي، دولت در صدد برآمد 
با امض��اي قراردادهايي متعدد با ش��ركت هاي 
امريكايي و اروپايي، توليد نفت را افزايش دهد و 
از اين راه، درآمدهاي بيشتري به دست آورد. به 
اين ترتيب و به تدريج، درآمدهاي نفتي اندكي 
افزايش يافت و تقريباً س��هم آن در درآمدهاي 
دولت به 50 درصد رسيد. در كنار اين دو روش، 
براي تأمين كس��ري بودجه، دولت س��عي كرد 
رشد صنعتي را نيز مورد توجه قرار دهد. در اين 
راه، دولت ب��ه صنايع زودب��ازده اهميت داد كه 
عمده ترين آن، توجه به صنايع مونتاژ اتومبيل 
و خدمات مربوط به آن بود. در واقع، مش��كالت 
بودجه اي و بيكاري كه ناشي از هجوم جمعيت 
روس��تايي به ش��هرها براي فعالي��ت در بخش 
صنعت بود، دول��ت را مجبور كرده بود كه كمتر 

سراغ صنايع مولد و امور زيربنايي برود. 
  معيشت عمومي در شرايط انقباضي

با اين حال، سياست هاي اقتصادي دولت، شرايط 
انقباضي خاصي را به مردم تحميل كرده بود. در 
واقع، دولت براي جبران بخشي از كسري بودجه 
و افزايش هزينه هاي جاري فراواني كه داش��ت 
به گران كردن نرخ كاالها و خدم��ات رو آورده 
بود. مش��كالت مربوط به گسترش شهرنشيني 
نيز در عمل به اين ش��رايط اقتصادي و بحراني 
دامن زد. در اين س��ال ها، نرخ رش��د جمعيت 
مناطق ش��هري به دليل هجوم روس��تاييان به 
شهر افزايش يافته بود و به طور متوسط، ساالنه 
به 4/6 درصد مي رس��يد. اي��ن در حالي بود كه 
نرخ رش��د جمعيت مناطق روس��تايي به دليل 
كم توجهي دول��ت به بخش كش��اورزي و كوچ 
روستاييان به ش��هرها به 1/2 درصد مي رسيد. 
بر اثر اين مس��ئله، درصد جمعيت شهرنش��ين 
كشور از 26 درصد در سال 1325 و 31 درصد 
در سال 1335، به حدود 37 درصد افزايش يافته 
بود. در واقع، سياس��ت هاي دولت و در مجموع، 
رژيم در بخش هاي كشاورزي و صنعت كه مدام 
مورد تأكيد نيز قرار گرفته بود، سبب شد درصد 
جمعيت فعال اين بخش ها به ش��دت دگرگون 
شود. در مجموع، سياست هاي اقتصادي دولت 
تا حدودي متناقض به نظر مي رسيد. از يك سو، 
دولت برنامه هاي مفصلي براي گس��ترش رفاه 
عمومي و رشد اقتصادي كشور دنبال مي كرد و از 
سوي ديگر، سياست هايش چنان بود كه بيكاري، 
گراني و فش��ار اقتصادي غير قابل تحملي به بار 
آورده بود. اين تناقض ها، در واقع مشكالتي بود 
كه سرنوشت دولت منصور را پيش بيني و تعيين 
مي كرد. به عبارت ديگر، پيامدهاي زيانبار اين 
سياس��ت هاي انقباضي، مخالفت عمومي عليه 
منصور و رژيم را دامن زده بود. در عرصه روابط 
اقتصادي خارجي، دولت روابط بازرگاني متنوعي 
با كشورهاي مختلف از بلوك غرب گرفته تا شرق 
و ژاپن در پيش گرفته بود. مهم ترين كشورها در 
اين ميان عبارت بودن��د از: آلمان غربي، امريكا، 
انگلستان، ش��وروي، ايتاليا، لهس��تان، فرانسه، 

كويت، چكسلواكي، مجارستان و ژاپن. 
  دول�ت منص�ور در عرص�ه سياس�ت 

خارجي
جهت گيري سياست خارجي در سال هاي دهه 
40، به لطف از بين رفتن كندي و ثبات سياسي 
نس��بي پس از تظاه��رات گس��ترده 15 خرداد 
1342، شامل گسترش روابط با اياالت متحده و 
غرب و در عين حال، اندكي استقالل در روابط با 
بلوك شرق و پرداختن به مسائل منطقه اي بود. 
البته بخش زيادي از اين نگرش، متأثر از سياست 
جانسون- جانشين كندي- نيز بود. جانسون بر 
خالف كندي به شاه حق مي داد كه تا حدودي 
مستقل عمل كند و در مس��ائل داخلي، آزادتر 
باشد. سياست ش��اه تا حدودي متأثر از مسائل 
داخلي و ديدگاه هاي خود او نيز بود. براي مثال، 
شاه در سال هاي دهه 40 به بعد، همواره تأكيد 
مي كرد به »ناسيوناليسم مثبت« اعتقاد دارد. اين 
نگرش را شاه در مخالفت با دكتر مصدق و براي 
كسب اعتباري ملي هم پاي او طرح مي كرد. در 
واقع رقابت شاه با مصدق سبب مي شد كه شاه 
همواره از نگرش دكتر مصدق انتقاد كند؛ بدين 
ترتيب كه سياست »موازنه منفي« دكتر مصدق 
را عامل انزوا و بدبختي كشور عنوان مي كرد. به 
هر ترتيب، بر پايه سياست »موازنه مثبت« شاه، 
ايران روابط گسترده اي با غرب برقرار كرده و از 
دوستي با كش��ورهاي منطقه كه در مخالفت با 
كمونيسم و نيروهاي تندرو عرب، راسخ بودند، 

استقبال مي كرد. 
  تحكيم ارتب�اط با امري�كا، غايت آمال 

دولت منصور
نگاه عمده ايران در سياس��ت خارجي، معطوف 
روابط ب��ا امريكا ب��ود و اين رواب��ط از هر جهت 
در حال گس��ترش بود اما عمده اي��ن روابط در 
چارچوب مس��ائل نظامي و امنيتي مطرح بود. 
البته در كنار روابط نظام��ي، روابط اقتصادي و 
فرهنگي نيز مطرح بود و به عنوان تابعي از روابط 
نظامي و امنيتي گس��ترش مي يافت. گسترش 
نفوذ كمونيسم در خاورميانه، باال گرفتن تنش 
ميان اعراب و اسرائيل و مش��كالت ديگري كه 
س��بب ش��كنندگي و ضعف رژيم هاي نظامي و 

كودتايي طرفدار غرب مي شد، به فراهم آوردن 
اين موقعيت كمك كرد. شاه و اياالت متحده با 
داشتن درك مش��تركي از اوضاع، بيش از پيش 
به گس��ترش روابط خود اهمي��ت مي دادند. در 
اين ميان، ش��اه فرمان خريد 200 ميليون دالر 
تسليحات نظامي از آن كشور را صادر كرد كه تا 
آن موقع، بي نظير بود و نشاني از روابط گسترده 
محسوب مي شد. ايران همچنين روابط خود را 
با دولت نظامي تركيه و پاكستان افزايش داد و 
با توافق اياالت متحده فعاليت هاي نظامي خود 
را در چارچ��وب »پيمان س��نتو« افزايش داد و 
فعال تر شد. در اين س��ال ها، شمار كارشناسان 
نظامي امريكا در ايران از مرز 10هزار نفر گذشت 
و ايران به لحاظ نظامي به شدت به اياالت متحده 
وابسته شد. در همين چارچوب، شمار نظاميان 
ايران نيز رو به فزوني گذاشت و از 143 هزار نفر 
در سال 1337 به 185 هزار نفر در سال 1340 
رسيد و از سال 1343، اين تعداد از مرز 20 هزار 
نفر گذشت. ارتش به نحو بي سابقه اي مورد توجه 
شاه قرار گرفت و بخش اعظم بودجه كشور را به 

خود اختصاص داد. 
  سياس�ت خارج�ي منص�ور ب�ا نگاهي 

معطوف به غرب
در مجم��وع، سياس��ت خارجي اي��ران در اين 
سال ها، تحت تأثير نيازهاي نظامي و اقتصادي، 
گرايش شديدي به غرب داش��ت و شاه اميدوار 
بود با گسترش روابط خود با غرب، بخش زيادي 
از مشكالت امنيتي ناشي از نگراني از گسترش 
نفوذ كمونيسم و راديكاليسم عربي، تحت رهبري 
جمال  عبدالناصر را رفع كند. در كنار اين موضوع، 
ايران تالش مي كرد با تقويت قدرت نظامي خود 
كه با كمك غرب و در س��ايه اين روابط صورت 
مي گرفت، به طور مس��تقل، نق��ش يك قدرت 
منطقه اي را ايفا كند. شاه مايل بود دست كم در 
زمينه مسائل نفتي كه طي آن، ايران بزرگ ترين 
توليدكننده نفت بود، ابتكار عمل را در دس��ت 
داشته باشد و كشورهاي عربي حاضر در سازمان 
اوپ��ك را ناديده بگيرد. رواب��ط خارجي ايران با 
غرب، تقريباً ش��امل روابط با اكثر كش��ورهاي 
غربي مي ش��د اما همواره مهم ترين روابط خود 
را پس از امريكا با آلمان غربي، انگلستان، ايتاليا 
و فرانس��ه دنبال مي كرد. در اين سال ها، روابط 
ايران با انگلستان روابط خاصي به شمار مي رفت. 
در واقع، از زمان كودتا كه ش��اه توانسته بود به 
اتكاي امريكا يي ها، آنها را از يكه تازي در سياست 
ايران بازدارد، شاه همواره نسبت به آنها سوء ظن 
داش��ت. از زماني كه رزم آرا و زاه��دي با كمك 
انگلستان به قدرت رسيده بودند، شاه به هر يك 
از مقامات كش��ور كه با س��فارتخانه هاي آن در 
كش��ور تماس مي گرفتند، سوءظن خاصي پيدا 
مي كرد. تحت تأثير همين مس��ئله، شاه تالش 
مي كرد سطح روابط با انگلس��تان را به گونه اي 
حفظ كند كه مان��ع نفوذ مج��دد آنها همچون 
گذشته باشد. عالوه بر انگلستان، روابط با ديگر 
كشورهاي غربي نيز از ويژگي خاصي برخوردار 
بود. سطح روابط و نوع روابط تقريباً بر پايه همان 
روابطي تنظيم شده بود كه پس از كودتاي 28 
مرداد، در ارتباط با كنسرسيوم شكل گرفته بود؛ 
بنابراين به نوعي مي ت��وان گفت روابط خارجي 

ايران نيز كنسرسيومي از روابط با غرب بود. 
  رابط�ه اي�ران با بل�وك ش�رق در عهد 

منصور
عالوه بر غرب و روابط خاصي كه ش��اه با بلوك 
شرق داشت، سياست خارجي منطقه اي ايران 
نيز صورت بندي خاصي داش��ت كه ش��امل دو 
قس��مت بود: بخ��ش اول آن، روابط��ي بود كه 
ايران در چارچوب الگوي غرب و پيمان س��نتو 
پي مي گرف��ت و اين رواب��ط به ط��ور عمده با 
تركيه و پاكس��تان بود و پس از آن، افغانستان 
و هندوس��تان، اولويت هاي بعدي را تش��كيل 
دادند و س��طح اين روابط نيز به نسبت خوب و 
باال بود. به لحاظ اقتصادي، ايران با اين كشورها 
روابط گسترده اي داش��ت و به لحاظ سياسي و 
نظامي، در چارچوب نگاه ب��ه غرب، روابطش با 
آنها از اهميت خاصي برخوردار بود و مدام تقويت 
مي شد. بخش دوم اين روابط، نيز شامل روابط با 
كشورهاي عربي منطقه مي شد. در اين زمينه، 
ايران مايل بود در چارچوب نگرش غربي حاكم 
بر سياس��ت خارجي خود، روابط گسترده اي با 
كش��ورهاي عربي طرفدار غرب برق��رار كند. با 
توجه به سلطه ناصر بر بخش عظيمي از جهان 
عرب، حف��ظ امنيت كش��ورهاي عربي طرفدار 
غرب، به خصوص كشورهاي توليدكننده نفت، 
اهميت زيادي براي غرب و ايران داش��ت. ايران 
مايل بود از اين كشورها به عنوان سدي طبيعي 
در براب��ر سياس��ت هاي ناصر اس��تفاده كند. از 
س��وي ديگر، غرب نيز به لحاظ اهميت مسئله 
»انرژي«، مايل بود ايران را در اين سياست خود 

ياري دهد. 
در چارچ��وب نگرش خاص حاكم بر سياس��ت 
خارجي، ش��اه در نظر داش��ت از اين طريق، به 
مباني مش��روعيتي رژيم نيز كمك كند. در اين 
زمان، ب��ا بهبود وضعي��ت درآمدي كش��ور كه 
ظرفيت هاي نظامي گري شاه را افزايش مي داد، 
ش��اه جايگاه ويژه و برتري براي اي��ران، چه در 
منطقه و چ��ه در جهان تعيين ك��رده بود. اميد 
شاه در پيگيري سياست خارجي غربگرايانه اش 
اين بود كه با تقويت اين جايگاه از طريق روابط 
خاصي كه ب��ا غرب و كش��ورهاي منطقه برقرار 
مي كند، كارآمدي رژيم را در داخل كشور تحت 
تأثير قرار داده و آن را تقويت كند. اين نگرش در 
سياست خارجي، در تمام سال هاي بعد بر مبناي 

فكري سياست خارجي حاكم بود.
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