
 کاظم کردوانی

*های بیگانه ی سیاست خارجی دولت ی تبدیل شدن به زائده چاله دام  

 

وابستگی به تکیه کردن و های بیگانه و  نام رابطه با دولت ی پیچیده و حساس و خطرناکی به با پدیده درازای تاریخ معاصرمان به

 . رو هستیم آنان روبه

 نگاهی به گذشته نیم

 ها، پناهی مردم، ضعف حکومت استبداد حکومتی و بی. جست در دوران قاجاراین پدیده را در  هاییندآشاید بتوان نخستین بر

،  اعتنایی آنان به منافع ملی و مردم مداران و دولتمردان حکومتی و بی گروهی از سیاستشاهان و  فسادکفایتی و  بی

توان ازجمله  های ملی کشورمان را می در تاراج ثروتپایان آنان  بزرگ آن روزگار و طمع بی های  های استعماری دولت سیاست

و یا )از تاجرانی که برای فرار از ظلم دستگاه حکومتی و حکومتیان . برشمردین پناه بردن به دامن بیگانان های ا ها و علت دلیل

بر سردر منزل  ای بیگانه راه هیچ شرمی پرچم دولت رفتند تا آنانی که گاه بی زیر بیرق بیگانگان می (اندوزی بیشتر برای ثروت

انگلیس و )هایی که آشکارا سر در آستان یکی از دو دولت بزرگ استعماری آن زمان  تا وزیران و صدراعظم آویختند خود می

رسیدند تا حاکمانی که برای پذیرش و بستن  های باالی حکومتی می داشتند و با دستیاری و پشتیبانی آنان به مقام( روسیه

 .ی ضدملی بودند هایی از این پدیده جلوه... ستاندند تا  های خارجی رشوه می ئنانه از این دولتقراردهای خا

، خواهان به سفارت انگلیس ای از مشروطه ساز مشروطه نیز پناهنده شدن عده خواهانه و سرنوشت در جریان ملی و ترقی

 .موافقان و مخالفانی داردو  کند بروز میهای فکری بسیاری را سبب شد که هنوز اینجا و آنجا  جدل

ای از  که عده)تشکیل دولت مهاجرین یا ملیون  متخاصم، های طرفی ایران ازسوی دولت و نقض بی در دوران جنگ اول جهانی

و تشکیل دولت در کرمانشاه و سپس رفتن ( گذاری کردند ها و اعتدالیون در مجلس سوم پایه ترین وکیالن دموکرات سرشناس

                                                                                .های فراوانی برای ما دارد درس... ان به استانبول و ای از آن عده

 در های آمریکا و انگلستان و شوروی توان به نقش دولت که ازجمله می رو هستیم ها هم با این پدیده روبه در دوران پهلوی

و خارجی ایران  های داخلی مرداد در سیاست 02های انگلیس و آمریکا بعد از کودتای  و سهم دولت و بعد از آن 02 شهریور

گذاشت و  میوزیرانی که با حمایت آشکار آمریکا به این مقام رسیدند تابدانجاکه که خود شاه نیز بر آن صحه  نخست پرداخت و

برای پرهیز از طوالنی  .های آخر حکومت محمدرضا شاه و نقش آمریکا و انگلیس در خروج شاه از ایران ماهسرانجام داستان 

در تکیه  ها ی بسیاری از نکته کننده تنهایی بیان تواند به می که کنم به یک واقعه در حکومت شاه اشاره می شدن این نوشته تنها

                                                                                                                             :باشد های بیگانه به دولت

ی دوستی و عدم تجاوز با شوروی بود که با مخالفت شدید آمریکا و  دنبال عقد معاهده شاه به 32و  7331 های در سال  

ی انگلستان که با دستورات مشخص و دقیق وزارت  دنیس رایت، دیپلمات کارکشته 7332بهمن در . رو شد انگلستان روبه

سان زنی  شما با من به"گوید  شاه به دنیس رایت می»در این دیدار . به دیدار شاه رفت ،امورخارجه انگلستان به تهران آمده بود

بسا که  نشانده درست رفتار کند، چه اگر زنِ"گوید  پاسخ می و دنیس رایت در... کنید  رفتار می "اید نه همسر خود که نشانده



بینی من این است  پیش": که در آن ترکیبی از تهدید و تحبیت بود به شاه گفت لحنی و سپس به "پالتوی پوست دریافت کند

 ... و شاه ."خواهید داداش تاج و تخت خود را از دست  پافشاری کنید در نتیجه[ با شوروی]که اگر شما به امضای این قرارداد 

شاه مدعی شد که چون سیدضیاء نخست . گفت که مسئول واقعی سیاست جدید در مقابل شوروی سیدضیاء بود به دنیس رایت

                            1«.او هم فرض را بر این گذاشت که انگلستان نیز با این فکر موافق است. این فکر را با او درمیان گذاشت

وری و سرنوشت حزب توده  ی پیشه انگیز فرقه ی عبرت روی مخالف شاه نیز باید از دو تجربهدر نی 02شهریور  بعد از دوران در 

ها مجبور به ترک خاک  گاه که شوروی ، آن«فرقه»دست نیروهای شوروی و تشکیل  پس از اشغال آذربایجان به. ایران یاد کرد

که  به نمایندگان شوروی وری ر مقابل اعتراض پیشهند، ددایران شدند و براساس توافقی بزرگ امر به برچیدن بساط فرقه دا

، سرهنگی که در «کند، ناجوانمردانه رها کردید شما ما را آوردید میان میدان و اکنون که سودتان اقتضا نمی»گوید  می

تو را کسی که  –سنی گتیرَن، سنه دِئیر گِت » :دهد مسئول این امر بوده است به او پاسخ می در تبریز کنسولگری شوروی

جلد کتاب همین یک جمله بیش از چند در (. وری از خاطرات نصرت اهلل جهانشاهلو، معاون پیشه) «گوید برو آورده، به تو می

                                                                                                                            .عبرت نهفته است تاریخی

 یافته و بزرگی بود که از پشتیبانی اکثریت عظیمی از ی پُرآشوب نخستین حزب سازمان حزب توده ایران که در آن دوره

توانست  کرد می اگر بر اساس سیاستی مستقل و ملی عمل میو شد  روشنفکران ایران پشتیبانی می خواه و قینیروهای تر

های شوروی در ایران و  از سیاست رهبران این حزب قیدوشرط با پشتیبانی بی ،های بزرگی در جامعه شود سرمنشاء تحول

ی آذربایجانِ  کشیدن از نظر خود و تسلیم شدن در قضیه دست آن برآیندِ آشکار که نخستین)روی کورکورانه از آنان  دنباله

که افزون بر قربانی کردن منافع ملی ما در مسلخ منافع  ای از سیاست خارجی دولت شوروی تبدیل شد به زائده( وری بود پیشه

با همان   همان نگاه وبا پس از انقالب نیز . جنبشِ چپ مستقل و ملی ایران زدناپذیری به  های جبران طمهاتحاد شوروی ل

                                           .اش رقم زد بار برای خود و اعضا و هواداران ها سرنوشتی فاجعه با همان سیاست و ها وابستگی

     

                                                                                     پس از انقالب و نیروهای اپوزیسیون ایرانی در خارج کشور

د و به خارج آمدند نیروهای مخالفی که مجبور به ترک کشور شدنبخشی از افراد و در میان  و در خارج کشور اما پس از انقالب

های آنان  وابسته شدن به آنان وسیاست و  های بیگانه ی روی آوردن به دولت آوری از این پدیده های حیرت با بُعدها و دامنه

                                                                       .غ گرفتای از آن سرا توان نمونه که در تاریخ ایران نمیرو هستیم  روبه

اً از طرفداران سلطنت بودند، موضوع گرفتن پول و د که عمدتهایی که مجبور به ترک ایران شدن ایرانیبا آمدن نخستین موج 

های  و سازمان( و بعد برخی کشورهای عربی و اسرائیل و بیش از همه از آمریکا)های بیگانه  امکانات و یاری خواستن از دولت

، با سپس. ون ادامه داردهای گوناگ های خاص آنان به سیاستی تبدیل شد که تا به امروز در قالب جاسوسی و امنیتی و سرویس

های دو جانبه به کشورهایی نظیر  مالی و تبلیغاتی و همکاریهای  نوع کمکآمدن نیروهای دیگری از اپوزیسیون به خارج این 

                                                                                         .گسترش یافت... عراق و عربستان سعودی و اسرائیل و 

                                                           
1
در کتاب دکتر میالنی این مالقات مهم و . 022.، ص7330کانادا، چاپ اول، بهار  –تورنتو  -پرشین سیرکل، نشرِ نگاهی به شاهعباس میالنی،  

.تفضیل شرح داده شده است درآمدها و پیامدهای آن به پیش  



ظاهر متشکل و  از حد نیروهای به از آنان کمک خواستن  های بیگانه و به دولتتکیه  های غریب این حرکتِ از پدیده و یکی

کسانی امروز کم نیستند . رسیده است هم های فردی های چند نفره و حرکت دار اپوزیسیون فراتر رفته است و به گروه ونشان نام

تقاضا دراز و دستِ و آن دولتمرد خارجی رجوع  و به این دولتمرد دانند وکتاب می متشکلِ باحساب یک سازمانِدرحد  را که خود

و و با ادعاهای د ندان فالن سناتور و فالن وکیل میبا ( خیالی یا واقعی)ساعت صحبتِ  ی افتخار خود را در نیم ند و همهنک می

مدعی رهبری های جمعی  د و در رسانهنپندار تاریخی ایران می های  ی خیالی شخصیت را در قواره بسیار ناهنجار خویش

 های شان  اغلب تنها برای منفعت ها برخالف شعارهای ظاهری گی ی این دریوزه که همهتر آن بو غری .دنشو اپوزیسیون می

اند که  های ضدملی خزیده و افسارگسیخته به دامان چنین سیاست« دستی گشاده»چنان با  و آن. شخصی این جماعت است

بازارِ دنیای سیاست  چ خریداری در این آشفتههای ضدملی هی آید بر این باورند که سخن گفتن از قبح چنین حرکت نظر می به

شدت ناپسند بوده است و  از آنجاکه در افکار عمومی ایران موضوع دریافت پول از بیگانگان همواره امری به. امروز ایران ندارد

در درازای تمام کسانی که ( و حتی عقیدتی تمام شده است)تاریخ ما نشان داده است که وابستگی مالی به وابستگی سیاسی 

از  اغلب های انکارنشدنی، رغم مدرک اند، حتی به های امنیتی بیگانه پول دریافت کرده ها و سرویس ها از دولت ی این سال همه

پس از پخش خبر دریافت کمک )ها پیش  استثنا دانست که سال را شاید بتوان دریادار مدنی. اند پذیرفتن این امر سرباز زده

ی رادیویی پذیرفت که یک میلیون دالر دریافت کرده است اما، نه برای خود  در یک مصاحبه( تی آمریکامالی از سرویس اطالعا

که به گمان این قلم نباید در این ادعای تیمسار )شان دچار مشکل مالی بودند  انوادهبلکه برای کمک به افسرانی که خود و خ

                                                                                                                                       (.مدنی شک کرد

                                                                                                      ملتکیه به بیگانگان در قالب سخنی قابل تأ

هایی  انند با  استداللد های بیگانه و یاری گرفتن از آنان را درست می هایی که تماس با دولت آن دسته از نیروها و شخصیت

های بزرگ و تأثیرگذار خارجی و ارتباط با   ازجمله اینکه تماس با دولت .کنند های خود را توجیه می ظاهرپسند این نوع وابستگی

توان از این ارتباطات به  میو  ناپذیر ی مردم ایران اجتناب هبرای منافع آینداست و  یالملل بین روابط امروز های آنان از ضرورت

های  در ارتباطات خود با جمهوری حکومت اسالمی از خواست که خواست ها از این دولتنفع مردم ایران استفاده کرد و 

و با استفاده از امکانات وسیع آنان ... دفاع کنند و  اپوزیسیون ایران و ی مردم ایران و مبارزانی که زیر فشار هستند بشردوستانه

                                                                                                     .ی اپوزیسیون ایران یاری رساند به امر مبارزه

دید اما، وصد اما، به واقعیت پیوستن  المللی در این استدالل از مناسبات بین گرایی و درک واقعی هایی از واقع توان رگه می

              .فاقد آن هستند کشور این نیروهای اپوزیسیون خارجامروز  هایی دارد که  قول شرطظاهر مع های به ی این سخن همه

های وزارت امور خارجه این  و تنظیم نکردن سیاست خود با سیاست های بیگانه به دولت نخستین شرط، تکیه نکردن 

خصوص  هان وزیران امورخارجه و بهایم که درمقام مثال هر سخنی از د ها شاهد بوده سال این ی آنکه در همه حال .کشورهاست

های  و دستگاه .به سیاست راهبردی این افراد شود تبدیل می( و امروز بیش از همه ترامپ)آید  جمهور آمریکا بیرون می رئیس

غ آمریکا به تبلی... های وزارت امور خارجه و  هایشان خیلی بیش از سایت ها و مقاله تبلیغاتی این نیروها و سخنان و مصاحبه

های خارجی عمالً تبدیل شده است به  های دولت این تنظیم کردن خود با سیاست. شود وچرای آن سخن تبدیل می نچو بی

ای اعالم  شاهد هستیم که گروهی از جوانان با تبلیغات سنگین رسانه امروز حتی . مقام نیروی سیاسییابی خود در  مشروعیت

در تماس و جلسه با مسئوالن وزارت امور خارجه ( اگر نخواهیم بگوییم همه) د راخو های نخستین فعالیت و  کنند موجودیت می

رود از  یا آقای رضا پهلوی که برای مالقات با چند سناتور به دفتر آنان می! کنند م میتنظی و سیاسگزاران دستگاه  اداری ترامپ

شان بحث کردیم که در  با همان مسائلی که درباره درارتباط .اگر ممکن است سئوال آخر را بپرسم": پرسد کین می سناتور مک



به  های نظامی و اعضای سپاه پاسداران، چه پیامی برای آنها باتوجه آینده و در ایرانی متفاوت چه شرایطی برای اعضای دستگاه

"آمیز مورد نظر دارید؟ عنوان تغییر صلح آنچه به
ایرانِ آینده رسد که در پ می آمریکایی کین مدار ایرانی از سناتور مک سیاست 2

                !!!دو چه پیامی برای آنان دار!!!!!! د؟اعضای سپاه پاسداران در نظر دار های نظامی و چه شرایطی برای اعضای دستگاه

های سیاسی از پایگاه  که این جریان زمانی. ی این نیروها در ایران است یافته دومین شرط، پایگاه اجتماعی واقعی و سازمان

توانند استقالل خود را حفظ  یکنند که م ی کدام نیروها تصور می یافته برخوردار نیستند به پشتوانه ن و سازماناجتماعی مطمئ

( کند های خصوصی بر آن پافشاری می وگوی اما در گفت)آنکه در علن اعالم کند  فاجعه در تفکری نهفته است که بی کنند؟

آمریکا  از پشتیبانی طورخاص اهند کرد که متوجه شوند از حمایت غرب و بهبه آنها اطمینان خو ایران معتقد است زمانی مردم

که تبدیل )ها  رسد این موضوع فراتر از سقوط فردی این انسان می «ها ستاره تک»آنگاه که این موضوع به افراد و  !برخوردارند

                                                                                  .گیرد خود می شکل مضحکه به( های خبری شوند به منبع می

عنوان استراتژی و تاکتیک  مطرح کرد اصلی است که از دیرباز به های خارجی با دولت ی رابطه رحوزهی که باید دموضوع سومین

                                                                                                  : استشود که بر این واقعیت استوار  شناخته می

اینجاوآنجا با کمک نیروهای بیگانه به آنچه در نظر دارند برسند اما، در درازمدت این نیروهای  ممکن است نیروهایی بتوانند

                                          .شان را رقم خواهند زد و سرنوشتکنند  می رجی هستند که برای آنان تعیین تکلیفبزرگ خا

             . منتشر شده است ،7332 ، مرداد و شهریور02ی  ، شماره(دورۀ جدید)« میهن»ی  این مقاله نخستین بار در نشریه*

           .        

   

 

    

 

 

 

 

 

 

                                                           
   :       است 71ی  توانید در این ویدیو مشاهده کنید و این سخن آقای رضا پهلوی در دقیقه کل این برنامه را می 0

https://www.youtube.com/watch?v=G3pErvWOMRA     

https://www.youtube.com/watch?v=G3pErvWOMRA
https://www.youtube.com/watch?v=G3pErvWOMRA

