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 چكیده 
اي  دولت دموكرات كارتر بر سركار آمد. كارتر سياست دوگانهش. 1355 در اواخر سال

از كاهش صدور تسليحات  ؛در پيش گرفتآن تا زمان فروپاشي  ايرانبر م حاكم رژي برابردر 
هاي حمايتي و  برنامهپيگيري نظامي و تأكيد بر اجراي مقررات حقوق بشر تا تجديدنظر و 

با  ،حاضر ةمقال . درحمايت از دولتي انتقالي و هاي انقالبيوسياسي رژيم با نير بست بن
رجي دولت آمريکا در روند تحقق انقالب ايران با تمركز بر رويکرد خا روش تحليل محتوا،

فشار سياسي براي اجراي  ايران و حتي. آمريکا عليرغم ترغيب شود بررسي ميمسائل داخلي 
ايران پرداخت و  حکومتبه حمايت از  در ظاهرش. 1356مقررات حقوق بشر تا اواخر سال 

كه در  شد؛ موضوعييون ي متشکل از ملّخواهان روي كار آمدن دولت ،عاوضابا بحراني شدن 
 ثر داشت. ؤها نقش م در اوج بحران هت حاكميئتزلزل رواني شاه و ه
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 مقدمه

است متمایز را در سی ةدو مرحل ،ش. تا فروپاشی1350 ةاز آغاز ده ،پهلوی دوم دوره

ش. که دولت 1355 تا 1350های  سال میان ؛گذاشت خارجی خود با آمریکا پشت سر

از رژیم ایران نظامی  -ها، حمایت سیاسی در این سال .کار بود جمهوریخواه نیکسون بر سر

ای و در مجاورت مرزهای اتحاد جماهیر شوروی در  ترین متحد خاورمیانه به عنوان مطمئن

. تسلط سیاسی و کنترل امنیتی رژیم ایران بر قرار داشتریکایی لتمردان آمودستور کار د

ای،  برداری از ابزارهای قدرت و شرایط مناسب منطقه مدنی و احزاب آزاد با بهرهة جامع

اعتنایی  های بزرگ جهان، بی های نفتی قدرت ش.( و تحریم1353) جنگ اعراب و اسرائیل

ایش قیمت چهار برابری آن، همگی موقعیت نفت و افز ادامة صدورو  تحریمرژیم حاکم به 

داشت. با تشکیل حزب واحد رستاخیز شاه و  هژمونیکی برای حکومت پهلوی دوم در بر

شکست جناح و . با رسوایی واتر گیت و استعفای نیکسون شدانسداد سیاسی تشدید  ،ملت

صادرات  دوم با روی کار آمدن کارتر آغاز گردید. ةمرحل، ها جمهوریخواه از دموکرات

و انتقادهای اولیه از وضع حقوق بشر در ایران تا اواخر سال یافت  کاهش تسلیحات نظامی

چرا در سیاست خارجی  پژوهش حاضر این است کهال اصلی ؤ. سش. ادامه داشت1356

در برابر رژیم پهلوی دوم در پیش گرفته شد سیاست دوگانه نوعی  ،کارتر ةدور طی آمریکا

پژوهش حاضر چنین  ،ثر بود؟ برای پاسخؤم چقدر روند انقالب ایران و این امر در تسریع

استوار بود؛ کارتر بر نوعی دوگانگی  ةسامان یافته است: سیاست خارجی آمریکا در دور

نه  سیاست حمایتی ،های داخلی های سیاسی و سپس با تشدید بحران ترغیب به آزادی

ی به رژیم ایران در یلتمردان آمریکاوداعتمادی  بی و نیز رژیم یچندان مطلوب برای بقا

کاهش  شاه با یرژیم و کاهش اعتماد ارتش و حامیان داخلی آن به بقاآن تزلزل روانی 

ثر واقع گردید. شخصیت سیاسی شاه ؤهای خارجی و افزایش فشارهای داخلی م حمایت

خلی برای های دا با بحران هخارجی در مواجه های انتظار حمایتهمواره در که نیز ایران 

 . تر شد هملی شکنند ةها در برابر اراد با تردید به آمریکایی بود، ءبقا
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 پژوهش ۀپیشین

صورت  در این زمینه هایی با توجه به اهمیت موضوع پژوهش ،با درجاتی از تفاوت

ساختار نظامی حاکمیت پهلوی:  ةتوسع" ةمحمدجعفر چمنکار در مقال :گرفته است

ی سیاست یبه همگرا"(ش.1350-1357) سیاست خارجی ایران ثیرات آن برأها و ت زمینه

و حمایت از اقتدارگرایی سیاسی رژیم ایران و ش. 1350 -1355های  سال طیآمریکا 

تغییر آن در دو سال آخر با روی کار آمدن کارتر با تحدید صادرات تسلیحات پرداخته 

 . آسیب زدهای حمایتی از رژیم ایران  سیاستبه امری که  ؛است

 ،"حقوق بشر کارتر و آثار آن در ایران أبررسی منش" ةهمچنین فریبا اسدی در مقال

در تحوالت  آنیا میزان تأثیر  ،حقوق بشری کارتر و میزان عملی کردن آن شعارهای

 . را بررسی کرده استسیاسی ایران 

 

 سیاست فضای باز و حقوق بشر کارتر و رژیم پهلوی دوم  مبانی نظری:

هایی از جمله  پهلوی دوم، مبتنی بر اصول و رهیافت ةدوردر ایران  سیاست خارجی

المللی استوار بود. رژیم ایران در  مریکا و بلوک غرب در نظم دو قطبی بینآپیمانی با  هم

با حمایت نظامی آمریکا توانست طرفداران  1332مرداد  28های پس از کودتای  سال

فقدان  وجود حمایت بلوک غرب با ةسلطنتی را سرکوب و در سای ةنظام مشروط

 . امنیتی بقاء خود را تضمین کند -پلیسی مشروعیت داخلی و ابزارهای سرکوب و جوّ

در دو سال آخر عمر رژیم با روی کار آمدن کارترِ دموکرات و اعمال فشار برای 

ت اکاهش صادر های سیاسی و مدنی بر اثر فشار افکار عمومی و ای آزادی اعطای پاره

. داشتنظر افکار عمومی  جلبات نظامی سعی در آرام کردن فشارهای داخلی و تسلیح

بسیج  به جهت ،نااین امر با توجه به بحران مشروعیت رژیم و ایجاد فرصت برای مخالف

ها چشم امید  با بحران هکه در مواجه هثر بود. ضمن آنکه شاه و هیئت حاکمؤسیاسی م

به نوعی  ،سیاسی ةبیم آیند ازو نزدیکان شاه  دندشدچار تزلزل  دوخته بودند،به آمریکا 

چه  اگر شکاف انداخت.به مرور بین گروه حاکم  ،این رویه رسیدند.بدبینی به دوام رژیم 
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ولی اساساً نفرت  روی آورد،های حمایتی از رژیم  کارتر به سیاست ،های پایانی در ماه

ثر بود. ؤر تسریع روند انقالب مس رژیم از این کشور دأعمومی مردم ایران از آمریکا و ی

 ةشخصیت سیاسی شاه که در طول حکومت خود همواره در سای ،در این میان

ها و  با تشدید بحران کند،ها را کنترل  های داخلی و خارجی توانسته بود بحران حمایت

 . های پی در پی شد نشینی تزلزل روحی او و عقب دچار ،های خارجی کاهش حمایت

های  با حمایتو  مریکاآش. در روابط خارجی با 1355ایران تا سال  رژیم حاکم بر

جمهوریخواهان توانسته بود بدون محدودیت خاصی، تجهیزات نظامی فراوانی خریداری 

کند و به تقویت ارتش و افزایش قدرت خود بپردازد. ساخت قدرت نوعی نظم سلطانی 

 یت بیت و بقا ساز و کار برایین تر ابزارهای کنترل اجتماعی مهم و در پیش گرفته بود

بود؛ بدین ترتیب،  اجبارهای سیاسی بر جامعه وسیاسی آن یعنی زور و اعمال قدرت 

 فاقد مشروعیت مردمی بود. رژیم 

یعنی ترتیبات تعیین  ،زمانی که نهادهای دولت ضعیف باشند ،وانچکانبه نظر 

صی و دلبخواهی گرفته ای شخ آن شفاف نباشد یا تصمیمات به گونه ةبودجه و هزین

. به تقویت حکومت 1درآمدهای ناشی از صدور منابع دو اثر خواهد داشت:  ،شوند

. در صورتی که گذار به 2 ؛کند ای که از پیش ت بیت شده است، کمک می اقتدارگرایانه

دموکراسی صورت گرفته باشد، این درآمدها هنگام برپایی انتخابات دموکراتیک مزایایی 

دهد. وجود این مزایا، ممکن است مخالفان را به توسل  صاحبان قدرت قرار میدر اختیار 

چنین  ةبه خشونت سیاسی در رقابت برای کسب قدرت سیاسی تحریک کند. نتیج

 های اقتدارگرا خواهد بود حکومت ةثباتی سیاسی و پیدایش دوبار شرایطی، بروز بی

، ستی خودیهای پاتریمونیال ویژگی(. ساخت قدرت حاکم ایران، با 212:1387)میرترابی، 

 ،بود اجراء شده ش.1355سال تا سال  14های نوسازی که نزدیک  برنامه با وجود

اجتماعی را  -های اقتصادی حوزههای حکومت، فقط  مشروعیت عمومی نداشت. برنامه

 در تغییرات .داشت تضادهایی با مذهب و باورهای فرهنگی ایرانی نیز و دش شامل می

هایی  رفت و آسیب نفوذ اجتماعی پیش می مهم از اقشار با یرت به ضرر بخشساخت قد
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های نوسازی دولتی امکان مشارکت و  کرد. برنامه آنان وارد می عقیدتیبه جایگاه و اصول 

 ةفاصل پدید نیاورده بود؛ افزون بر آنکههای فرهنگی رایج  همگرایی عقالیی با سنت

 بلکه افزایش داده بود. ،ترمیم نکرده بودتنها نه های اقتصادی را  طبقاتی و شکاف

داری در  ش.( موج جدیدی از دولت1352-1355افزایش درآمدهای نفتی دولت )با 

های  گذاری نظام اقتصادی ایران حاکم شد. سراب ایجاد تمدن بزرگ از طریق سرمایه

ی دولت پیشین را زیر بار سنگین ماشین اقتصادة عظیم دولتی، نهال کاشته شده در ده

تبلیغات ، با های نوسازی متمرکز دولتی (. برنامه139:1377نژاد،  )غنیکرد  ردخُ

و طبقات متوسط کرد های طبقاتی را بیشتر  شکاف ،موجود با ساخت رانتیر وپوپولیستی 

 . اقتصادی کشانید -تی و جدید را به انزوای سیاسیسنّ

ها،  یعنی پلیس، دادگاه معنی اخص کلمه(به دولت نه تنها شامل دستگاه تخصصی)

به عنوان نیروی سرکوبگر کمکی در آخرین لحظه،  وها، بلکه ارتش هم هست  زندان

مستقیماً وارد  ،رویدادها به ستوه آیند روندپلیس و نیروهای کمکی تخصصی آن از  وقتی

 ت وزیران و ادارات قرار دارندأشود و در صدر این مجموعه، رئیس دولت، هی عمل می

نظام دو حزبی دولتی به شکل  ،(. در رژیم حاکم بر ایران63-64:1381، )استیرن

نظام دو حزبی دولتی نیز در چند سال آخر جای و تازه همین  فرمالیسم وجود داشت

نمایندگان  شاملمقننه و نظام پارلمانی هم  ةخود را به نظام تک حزبی دولتی داد. قو

وجود ی بر وکال از سوی حاکمیت مستقل نبود و سازوکارهایی در جهت تسلط سیاس

ساخت بوروکراسی دولتی در جهت اهداف سیاسی رژیم حاکم عمل  داشت. بنابراین،

با سرکوب احزاب سیاسی آزاد و کارکرد حکومتی نهادهای  ،طور کلیه . بکرد می

و هدایت آنان در جهت  ئیهساالر و تسلط حاکمیت بر قوای مجریه، مقننه، قضا مردم

رسانده در چارچوب جنبش انقالبی به وحدت را اقشار مختلف اجتماعی  ،منافع اقلیت

ش. متأثر از 1355های پس از  از سال هدفی که ؛و مترصد تغییر رژیم حاکم بودند بود

 . به دست آمدشرایط داخلی و تا حدودی خارجی 
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های پس از جنگ جهانی دوم در حادثه  سیاست خارجی آمریکا و شوروی در سال

. تفاوت 2. کاربرد قدرت 1های مختلف جهان متأثر از دو عامل بود:  تآفرینی قسم

المللی بر اساس دو قطبی بلوک شرق و  (. نظم بین82:1357)صداقت کیش،  ایدئولوژی

بود. رژیم ایران وابسته به بلوک غرب و کمربند امنیتی آن در منطقه  شدهغرب تقسیم 

ایران به عنوان  بنابراین،د. ش حسوب میخاورمیانه و در مجاورت اتحاد جماهیر شوروی م

 ةو لزوم حمایت از آن تا لحظ بودای در روابط خارجی آمریکا مطرح  متحد منطقه

 . داشتن غربی قرار افروپاشی در اصول سیاست خارجی آمریکا و متحد

 54ش. با حضور 1354شکست آمریکا در جنگ ویتنام، کنفرانس هلسینکی در سال 

مقررات حقوق بشر و ماجرای رسوایی واترگیت برای نیکسون گران  اجرای ةبار کشور در

اعتمادی عمومی  با بی نیزفورد نامزد جمهوریخواه  ،. از سوییکرداستعفاء  ناچارتمام شد و 

ش. کارتر دموکرات 1355در اواخر سال  .رو گردید و در رقابت با کارتر شکست خورد هروب

فصل جدیدی در روابط خارجی  ،از این پس نشست وآمریکا  بر مسند ریاست جمهوری

منافع  اما ،بند نبود پای خود به شعارهای انتخاباتی کارتر چندان شد.آمریکا و ایران آغاز 

 . تغییراتی بدهددر سیاست خارجی خود نسبت به ایران تا کرد  آمریکا ایجاب می

ة گان علل پنجحفظ روابط با ایران به  ،کارتر ةسایروس ونس وزیر امور خارج نظربه 

های اقتصادی  . شاه به کشورهای منطقه کمک1ذیل در جهت منافع آمریکا قرار داشت: 

. نیروهای او در 3ثر بود؛ ؤ. شاه در کاهش بحران در آسیای غربی م2د؛ کر مهم می

رسانی به غرب قابل  نفت در. شاه 4فرونشاندن شورش عمان، آن کشور را یاری دادند؛ 

 (. 359-360:1395)ازغندی،  نفت اسرائیل بود ةترین منبع تهی مهم . شاه5اعتماد بود؛ 

ریاست جمهوری کارتر، سه رفتار در برخورد با کشورهای جهان سوم  ةدر دور

رعایت به های خودکامه برای پذیرش دموکراسی و التزام  : اول، فشار بر رژیمبودمشهود 

 برای استقرار صلح ششکوسوم،  ؛دوم، کاهش حضور نظامی و اطالعات ؛حقوق بشر

 (. 74:1376)متقی، 
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از دوستان خود در دستگاه حکومتی  ،فشارهای خارجی کاهشمحمدرضا شاه برای 

آمریکا کمک گرفت و از طریق آنها توانست حکومت امریکا را به وضع  ةکارتر و کنگر

 و الزم نیستدر فشار به ایران  روی زیادهدفاع از ایران سوق دهد. کارتر پذیرفت که 

. او کردمصالح سیاسی و استراتژیک را فدای شعارهای مبهم انتخاباتی  بدین ترتیب،

دست از آن همه ادعاهای خود مبنی بر دفاع از آزادی و حقوق بشر و ضرورت ایجاد 

سای جمهور قبلی با تمام قوا از ؤفضای باز سیاسی در ایران برداشت و همانند ر

 (. 399:1394)ازغندی،  محمدرضا شاه حمایت کرد

 

 مریكا آآن بر روابط ایران و تأثیر روی کار آمدن جیمی کارتر و 

امنیتی و ایجاد نهادهای  -پلیسی ساخت قدرت رژیم حاکم بر ایران، با برپایی جوّ

 2 ساواک برای کنترل امنیتی جامعه و بازرسی شاهنشاهی و رکن موازی قدرت مانند

ری برای کنترل ساواک با افزایش چند برای کنترل ارتش، کمیته مشترک ضد خرابکا

ش. و تجهیز گسترده ارتش به 1355تا  1353ز های پس ا برابری قیمت نفت در سال

 های مدافع جامعه را تحت کنترل در تجهیزات مدرن توانست احزاب سیاسی و مکانیسم

پذیری که اجبارهای سیاسی را بر  اطاعتسراسری  ة. شبکبکشاندآورد و یا به حاشیه 

با حمایت  ؛های سخت داشت کرد و عدول از آن مجازات کارگزاران تحمیل می ةیکل

سبب ت بیت موقعیت دستگاه حاکم و مهار و  ، این وضعدولت جمهوریخواه نیکسون

چتر امنیتی بر جامعه و با  با گستردن بود. رژیم شدهسرکوب نیروهای مخالف و انقالبی 

های  ضمن آنکه برنامه ،خود داشت اختیار دراوضاع سیاسی را  ،ابزارهای اعمال قدرت

های اجتماعی و اقتصادی را ترمیم کند و  نوسازی متمرکز دولتی نیز نتوانسته بود شکاف

مفاسد  ،با توجه به حاکمیت دولت رانتیر و انحصار منابع قدرت و ثروت در دست آن

اع، رژیم حاکم این اوض با وجودسطوح باال رسیده بود.  به هت حاکمیئاقتصادی در بین ه

ای و جلوگیری از نفوذ افکار و ایدئولوژی مارکسیستی از سوی  های منطقه سیاست بر
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تواند  که میکرد  گمان می و خود، یعنی اتحاد جماهیر شوروی متمرکز بود ةهمسای

 . کندنیروهای داخلی را کنترل و سرکوب 

رویکرد  با وتی سمارکسی های گرایشهای چپ با  اوج سرکوب گروهش. 1355سال 

به شدت تارومار  ساواک و سایر نهادهای امنیتی ها توسط بود که این گروهمسلحانه 

به بعد با تغییر ایدئولوژی خود به ش. 1352سازمان مجاهدین خلق از سال . شدند

مسلحانه  مبارزة رویکرد باهای چپ مارکسیستی  گروه شد ومارکسیسم دچار انشعاب 

گر  های آمریکا به عنوان کشور مداخله ترور افراد و پایگاهصدمه زدن به رژیم به  برای

 تارومار آنان گردید. سپس این امر سبب افزایش خشونت و  کردند وامپریالیستی مبادرت 

در حوالی ش. 1355شهریور  6ال در نترور سه آمریکایی در شرکت راکول اینترنش

یکی از و های مقیم ایران بود  نو، از موارد سوء قصد به جان آمریکایی تهرانفلکه وثوق 

پوش یک هفته پس از اجرای عملیات در برخورد مسلحانه با دآال حسنعوامل ترور، 

 (. 94:1382)احیائی،  موران پلیس کشته شدأم

حزب دموکرات آمریکا در  نامزد مورد حمایتجیمی کارتر ش. 1355در پاییز 

سیاسی ایران را متأثر کرد. این رویداد فضای شد.  انتخابات ریاست جمهوری پیروز

های حمایتی از رژیم ایران را در  رئیس جمهور جمهوریخواه، سیاستنیکسون  ،تر پیش

نقش ژاندارم  فروخته شد، به ایران گسترده دستور کار قرار داده بود. تسلیحات نظامی

نظامی آمریکا در  -ترین متحد سیاسی مطمئن به ایران واگذار شد و به عنوان منطقه

با روی کار آمدن کارتر، سیاست دو گانه در قبال ایران در پیش  طقه مطرح گردید.من

گرفته شد، وی ابتدا بر ایجاد فضای باز سیاسی و پایبندی به حقوق بشر و محدودیت 

کرد. این امر فرصت مناسبی را  تأکید میش. 1356مبادالت تسلیحاتی تا اواخر سال 

در ادامه کارتر سیاست  ؛یم فراهم کردهای مخالف رژ برای تحرک سیاسی گروه

 تری در پیش گرفت.  تجدیدنظر و همگرایی نزدیک

رژیمی که با تکیه بر  داشت؛مستقیم بر رژیم شاه  یها تأثیر پیروزی دموکرات

حکومتش از مرز کشور فراتر رفته و نقش ژاندارم منطقه را  ةحوز ،دکترین نیکسون
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 با رئیس جمهوری مواجه شد که ،کرد فه میبرعهده داشت و هر صدایی را در داخل خ

حقوق بشر اسلحه  اعتناء به بیهای  دولتبه  قصد نداشت خود شعارهای انتخاباتی بنا بر

 (. 130:1377)محمدی، بفروشد 

همزمان با »سیاست فضای باز سیاسی در ایران:  ةبار در 1باغی ارتشبد قرهبه گفتة 

( و به قدرت 1355دی  30تحده آمریکا )انتخاب کارتر به ریاست جمهوری ایاالت م

سیاست  ةرسیدن حزب دموکرات و اعالن سیاست حقوق بشر به عنوان سرلوح

و دولت امیرعباس هویدا ظاهر گردید. تا  شاهالمللی آمریکا تغییراتی در سیاست  بین

سال  13با استعفای هویدا بعد از  1355مرداد  15اینکه این تغییر سیاست در تاریخ 

تری به خود گرفت و از طرف  وزیری و تشکیل دولت جمشید آموزگار وضع علنی نخست

سیاستی به نام ایجاد فضای باز سیاسی و دادن آزادی تدریجی به مردم شروع  ،دولت

 (. 22:1360)قره باغی،  «شد

های چریکی و  ترین گروه مهم قلع و قمعبا . م1976 ش./1355 شاه در اواخر سال

ة ها و نیز رویارویی با انتقادهای فزایند سیاسی روحانیون و مصدقی جلوگیری از فعالیت

شرایط حقوق بشر در ایران، آشکارا اعالم داشت که مایل است ة بار خارجی در

 (. 421:1373)گازیوروسکی، کند در کشور مجاز  های سیاسی محدود را آزادی

سازمان  ةمحرماناسناد  1355دی ماه  26با توجه به دکترین حقوق بشر کارتر، در 

رژیم ایران فاش شد. انتشار مقاالت، ترتیب دادن جلسات سخنرانی،  علیهالمللی  عفو بین

هایی که  ها و شرکت برپا کردن تظاهرات، ارسال تلگراف، مالقات با سفرا، تماس با دولت

 توسطمبارزه علیه ایران  بود؛جهانی مبارزه علیه ایران  ةبا ایران ارتباط دارند، جزو برنام

 (. 252:1380)کرباسچی، شد  داده میالمللی ترتیب  سازمان عفو بین

ای به شاه ایران ضمن اعتراض به نقض  نامه دررئیس مجمع جهانی حقوق بشر 

: ادعای گوید کرده است، او می حقوق بشر در کشور، توجیهات رژیم را در این زمینه رد

                                                           
ش. و ریاست بزرگ ارتشتاران در کابینه 1357ش. تا شهریور 1354های  . فرمانده ژاندارمری در فاصله سال 1

 بختیار
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اجتماعی است، بهانه و عذری جز  اینکه دولت ایران به دنبال تحقق حقوق اقتصادی و

ای دیگر  ای از حقوق در گرو مجموعه ی نیست. مجموعهسمدنی و سیاوق برای نقض حق

از حقوق نیستند و حقوق اقتصادی و اجتماعی نباید برتر از حقوق مدنی و سیاسی تلقی 

های  آمریکا سیاست ة. وی در نامه دیگری به سایروس ونس وزیر امور خارجشود

محدود به  ،رژیم شاه را چنین تشریح کرد: مخالفت نسبت به روش پادشاه ةانسرکوبگر

شود.  های افراطی و چپی نیست و فقط با اعمال قهرآمیز متجلی نمی فهرست گروه

دهد تشکل معترض شامل  نشان می ،فهرست زندانیان سیاسی که نزد ما موجود است

کارگران است و نارضایتی عمومی  نویسندگان، دانشمندان، دانشجویان، رهبران مذهبی و

دولت است، بلکه ناشی از شکست  ةکنند های سرکوب در ایران نه تنها ناشی از سیاست

اصالحات است... شاه هنگام استقرار نظام تک حزبی گفت: کسانی که مایل به پیوستن 

ای از همین  توانند کشور را ترک کنند یا به زندان بروند. عده به حزب نیستند، می

اند  ههای نظامی به زندان افتاد نپیوستگان دستگیر یا شکنجه شده و به وسیله دادگاه

 (. 102: 1379)میرترابی، 

امنیتی بر مخالفان  -های پلیسی فشارها و خفقان و نظارتش. 1355از اواخر سال 

ای کاهش  ها و تضییات برای زندانیان سیاسی به شکل گسترده سیاسی و محدودیت

زندانی را بخشید و در اسفند ماه به صلیب  66 ر بهمن همان سال، حدودرژیم د. یافت

 (. 210:1384 کاظمیان،... )زندان بازدید کند 20 سرخ جهانی اجازه داد تا از

المللی متصدی حقوق بشر بیشتر  های بین های رژیم با نمایندگان سازمان همکاری

های  محل انتخابزندانیان یا  ای امکانات خدماتی به یعنی دادن پاره ظاهرسازی بود،

چه این شرایط فرصت مناسبی برای ترمیم  اگر ها به صورت گزینشی؛ مانند زندان بازدید

 های مخالف ایجاد کرد.  و تقویت گروه
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 .ش1356انقالب در سال  ۀلأسیاست خارجی آمریكا در قبال رژیم پهلوی و برخورد با مس

های مدافع حقوق بشر و همدلی  ی سازمانرژیم پهلوی دوم متأثر از فشارهای سیاس

ای اقدامات سیاسی برای کاهش فشارها  به پاره ،رئیس جمهور آمریکا با آنکارتر  ةاولی

سال امور اجرائی  13 به خود را که نزدیک هویدا نخست وزیرِ مبادرت کرد. از جمله

. همچنین برکنار و پس از مدتی بازداشت کرد مطابق میل شاه در دست داشت،کشور را 

نیز  ،های سیاسی و احزاب مخالف نقش داشتند افرادی دیگر که در وقایع سرکوب گروه

حرکت انقالبی مردم ایران  ،وقایعیبر اثر  1356. زمستان شدندبازداشت و محاکمه 

 ،. درگذشت ناگهانی فرزند امام خمینی، حاج آقا مصطفی خمینی در نجفگردیدتشدید 

از ای جنجالی  رژیم در انتشار مقاله ة. اقدام شتابزدکرداک ساو اتهام را متوجهانگشت 

به شخص  در توهین 1356ماه دی اطالعات در  روزنامةبا نام مستعار در ای  نویسنده

ش. در حوزة 1356ماه دی  19 ةگسترده و حادث  به تظاهرات ،رهبری جنبش انقالبی

اسبت برگزاری مراسم چهلم ای به من ای که به صورت زنجیره حادثه منجر شد؛قم  علمیة

به همراه داشت. همچنین برگزاری مراسم شب شعر  دیگریسلسله حوادث خونین  ،آن

آلمان یا همان شب شعرهای گوته از سوی روشنفکران و  -که در مرکز فرهنگی ایران

قشر تحصیلکرده برگزار گردید و در قالب آن، فضای سیاسی کشور به چالش کشیده 

ا برخورد پلیس و کشته شدن تعدادی افراد این امر نیز بر میزان شده بود، همچنین ب

بر  را فشارهای داخلی و خارجی رویدادها،این ة عمجمو وخامت اوضاع داخلی افزود.

اقدامات نمایشی رژیم در محاکمه برخی عناصر وابسته که مورد  افزایش داد وحکومت 

ش. 1356ع نداشت. از اواخر سال نیز تأثیر چندانی در بهبود اوضا ،تنفر عمومی بودند

ی و چرخش زبانی آنان هستیم. به نحوی یلتمردان آمریکاوشاهد تغییر رفتار سیاسی د

قه ضرورت پایداری رژیم را به صالح طکه برای حفظ منافع خود در ایران و من

 همچنان پابرجا بود.  بست رسیده بود، با آنکه به بنها  این حمایت ؛دانستند می

شورای وزیران سنتو در  ةدر کنفرانس ساالن جة آمریکا و انگلیسوزرای خار

 شاهرعایت حقوق بشر و تعدیل رژیم دیکتاتوری به ، در بارة در تهرانش. 1356فروردین 
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از این مالقات، امیرعباس هویدا پس از سیزده سال نخست پس سه ماه  دادند وتذکر 

(. بعد از هویدا، جمشید آموزگار بر 176-177:1375)اختریان،  کنار شد وزیری از کار بر

یکی پس از دیگری  انوزیر نخست ،ها بحران ةروی کار آمد. از این پس با افزایش دامن

ها نیز کمکی  ها را نداشتند و تعویض کابینه غلبه بر بحران تغییر کردند؛ زیرا توانی برای

 کرد.  های داخلی نمی به دوام و حل بحران

به گسترش م. 1978ژوهشگران آمریکایی بود که از سال ریچارد کاتم از معدود پ

عواقب آن نیز هشدار داد. وی ضمن تأیید  ةبار و در بُردموج نارضایتی در ایران پی 

 بارةدر م. 1970 ةو اوایل دهم. 1960 ةهای اقتصادی ایران در اواخر ده پیشرفت

ساواک، نارضایتی  موضوعاتی مانند فساد و اختالف روزافزون طبقاتی در ایران، فشار

سخن روشنفکر و تحصیلکرده از اختناق حاکم و فقدان مشارکت در امور سیاسی ة طبق

گیت در برابر  اگر روزی از این مفاسد پرده برداشته شود، افتضاح واتر گفت. به نظر کاتم،

 (. 294:1381)خلیلی،  آن هیچ شمرده خواهد شد

جایگاه امام  ةبار کا در تهران دردست آمده از سفارت آمریه در یکی از اسناد ب

علی شریعتی در میان مردم ایران آمده است: جنبش جدید اسالمی با دکتر خمینی و 

به همان میزان  ،خمینی و علی شریعتی [آیت اهلل]های  محکم ایدئولوژی در نوشته ةپای

دولتمردان (. 68تا  )دانشجویان پیرو خط امام، بی که سیاسی است مذهبی نیز هست

تا دو سال آخر عمر رژیم مورد بدبینی  1332مرداد  28آمریکا که از وقوع کودتای 

گری و حمایت از رژیم حاکم مورد انتقاد مستقیم  با مداخله ،ها بودند عمومی ایرانی

 نیروهای انقالبی قرار داشتند. 

ها و  ها نه فقط از برنامه از دیدگاه روحانیون مخالف رژیم ایران، آمریکایی

 نیز ها ها و سیاست این برنامهبخش  کردند، بلکه طراح و الهام های شاه حمایت می تسیاس

ریچارد کاتم  بارةهامیلتون جوردن در کتاب بحران در  (. 91:1375)سولیوان،  بودند

فهمید و  : ریچارد کاتم یکی از معدود کسانی در آمریکا بود که ایران را مینوشته است

هایی که  در فرانسه بود، کاتم با او مالقات کرد... تمام حرف نیخمی [امام] وقتی آیت اهلل
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اعتقادات عمیق مذهبی او،  ةخمینی و در زمین [امام]راجع به آیت اهلل  [کاتم] او

گفت: تشابه  رود، می گیری به جلسه می توجهی به غرب و اینکه چگونه برای تصمیم بی

تنها  که ه بودم، داشت. کاتم معتقد بودزیادی به آنچه از سالمین، بورژو و ویاللون شنید

خمینی تصور کند ایاالت متحده را خوار  [امام] راه نجات آن است که بگذاریم آیت اهلل

 ة(. کارتر پس از تجدیدنظر در شعایر حقوق بشر اولی284:1381)خلیلی،  کرده است

و حمایت از به ترغیب  ،خود و لزوم حفظ و تأمین منافع آمریکا در ایران و خاورمیانه

 ةاو و شاه ایران از کشورهای همدیگر به فاصل ةرژیم ایران پرداخت. سفرهای دو جانب

 . نظر استبیانگر این  اندک

ای از سوی  های گسترده فعالیت 1356آبان  9سفر شاه به آمریکا در  ةدر آستان

خارجه آمریکا  های مخالف وی در آمریکا جریان داشت. سخنگوی وزارت امور گروه

 (. فرح269:1380)کرباسچی،  های ایرانی هشدار داد نسبت به این تحرکات به مقام

یک سخنرانی  ش. طی1356پهلوی در جریان سفر به آمریکا در سال  همسر محمدرضا

داریم و به آنها ارج  : حقوق بشر را گرامی میگفتهای بشر  حقوق و آزادیة بار در

 (. 97:1383)چمنی،  و آنها را گسترش دهیمگذاریم. بدین جهت از آنها دفاع کنیم  می

در مراسم ضیافت شام گفت:  1977دسامبر  31کارتر پس از سفر به ایران در شب 

ایران مرهون شاه در رهبری کشور است، زیرا او توانسته است ایران را به صورت یک 

بوط به آورد. نظرات ما در مسائل مر ترین نقاط دنیا در جزیره ثبات در یکی از پرآشوب

ایران نزدیک نیست و من به هیچ رهبری  ةامنیت نظامی متقابل با هیچ کشوری به انداز

)هوشنگ مهدوی،  شناسی و دوستی صمیمانه ندارم مانند شاه این همه احساس حق

که در  1356مهر  25جمهوری آمریکا در  (. راکفلر معاون سابق رئیس468 -469:1375

کمک به ایران کمک به آمریکاست. ما همیشه در : »بیان داشت ،برد تهران به سر می

 (. 268:1380)کرباسچی، « ایم؛ زیرا این به نفع خودمان است کنار ایران ایستاده

نفر از رهبران  29ة که کارتر به تهران مسافرت کرد، بیانی 1356ماه  در آذر

ثبات و صداقت و ایمان،  در بارةنادیده گرفت و در عوض، فقط  راهای مخالف  گروه
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با ش. 1356(. در اواخر سال 135:1363)کاتم و الکور،  محبوبیت شاه سخن گفت

های داخلی و تهدیداتی که برای اتباع آمریکایی در ایران وجود داشت،  افزایش مخالفت

 . در پیش گرفتندرا برای حفظ جان و اموال آنان  شترینهادهای امنیتی تدابیر بی

فاظت به ریاست رئیس ساواک و عضویت هماهنگی ح ةکمیتهمین سال، در 

این کمیته، اقدام در ایجاد  ةنمایندگان ارتش، شهربانی و ژاندارمری تشکیل گردید. وظیف

ها و  های مقیم کشور و تمرکز اخبار مربوط به سفارتخانه حفاظت بیشتر از جان آمریکایی

(. 60ند شماره )آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی، ساست های دربار شاهنشاهی  تیئه

اماکن کردند به  کوشش میهای چپ مسلح  رغم تدابیر امنیتی در داخل ایران، گروه علی

 . آسیب بزنند ها نظامی و مسکونی آمریکایی

 ی خلق در انجمن ایران و آمریکا، مرکز آکادمیکیهای فدا چریک 1356ماه  در آذر

)احیائی،  گذاری کردند مبکه ایاالت متحده آمریکا سرپرستی آن را به عهده داشت، ب

های اسالمی دانشجویی یا  (. ایرانیان خارج از کشور که در چارچوب انجمن94:1382

کوشش های تبلیغاتی خود  نیز با فعالیت ،تشکالت سیاسی و مذهبی فعالیت داشتند

 . را انعکاس دهنداخبار مردم ایران و مطالبات آنان تا  کردند می

اه، دانشجویان ایرانی خارج از کشور در چند شهر از های آخر عمر رژیم ش در سال

. این تشکیل دادندهایی برای حمایت از زندانیان سیاسی در ایران  جمله نیویورک کمیته

ها و برقراری ارتباط با مطبوعات  ها و بیانیه ها با برپایی تظاهرات، صدور اعالمیه کمیته

مهم علیه وضعیت حقوق بشر  ای یالمللی مدافع حقوق بشر، افشاگر غرب و مجامع بین

 (. 102:1379)میرترابی،  در ایران انجام دادند

لم أاز بروز عالئم آشوب بسیار مت هلمزدوستان ایرانی . م1978 ش./1357 در سال

)هلمز،  بینی کنند پیش ،بودند، اما هنوز آمادگی نداشتند تا آنچه را بعد اتفاق افتاد

230:1371 .) 

ش. 1357های آمریکا در سال  دعوت به مناظره در رسانه ةبار ابراهیم یزدی در

تلویزیونی سرتاسری به  مناظرةبرای انجام یک م. 1978در اواخر سال »: گفته است
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سینجر و یکی از حامیان شاه در یمریکا دعوت شدم. در این مناظره ابتدا قرار بود کآ

امام مرا به شرکت در  ،رش دادممزبور شرکت کند. بعد از آنکه مراتب را به امام گزا ةبرنام

لذا از نوفل لوشاتو به واشنگتن رفتم تا در آن برنامه ، برنامه ترغیب و تشویق کردند

ولی ژوزف سیسکو معاون  ،سینجر به عذر مسافرت شرکت نکردیشرکت کنم. البته ک

این نکته تأکید کردم که  برخود را فرستاده بود. این مناظره یک ساعت طول کشید. من 

کار او تمام است و هیچ نیروی انسانی در جهان قادر نیست او را حفظ  ،شاه رفتنی است

 (. 14:1362، نهضت آزادی)« فایده است نماید و تالش آمریکا بی

 

 ش.1355 -1357های  سال میانها و قراردادهای نظامی آمریكا و ایران  پیمان

تا فروپاشی رژیم ش. 1355های  سال ةمناسبات نظامی ایران و آمریکا در فاصل

ابتدا محدودیت صدور تجهیزات نظامی و  داشت،هایی  فراز و نشیب ،کارتر ةحاکم در دور

قوانین خاص آمریکا در  اگرچه بر پایه ،ها و صدور تجهیزات سپس برداشتن محدودیت

بسیاری از قراردادهای نظامی با  نیاز دارد،زمانی  ای پروسه بهصدور تجهیزات نظامی که 

وسایل ضدشورش از سوی  ،اما در اوج تظاهرات مردمی ،انقالب عملی نگردید وقوع

 مریکا در اختیار ایران قرار گرفت. آ

اردیبهشت  29 تحدید صدور اسلحه به کشورهای خارجی، کارتر در بابدر 

های صالحیتدار آمریکا  سازمان ةای خطاب به کلی بخشنامهم. 1977 می19 ش./1356

میلیارد  8/6تسلیحاتی و فروش اسلحه به ة حجم برنام .1اده بود: صادر کرده و دستور د

های پیشرفته به  در صدور جنگ افزار هایاالت متحد .2 ؛دالر در سال کاهش یابد

 .3 ؛کشورهای جهان سوم پیش قدم نخواهد شد تا ظرفیت جنگی آنها را افزایش دهد

ا فروش اختصاص داده شده تر که منحصراً به صادرات ی ساختن جنگ افزارهای پیشرفته

هرگونه توافقی در  .4 ؛مسلح ایاالت متحد ممنوع است ینیروها ةقبل از استفاد ،است

 .5 ؛ها و مواد جنگی و اجزاء آن با کشورهای دیگر ممنوع است تولید مشترک سالح

خارجه در فروش یا صدور اسلحه از جانب تولیدکنندگان امور موافقت وزارت  ضرورت
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بردن میزان فروش تسلیحات  اه دولتی و خواه خصوصی که هدف آن باالخو ،تسلیحات

بینی خواهد شد. به عالوه تشویق  در قانون جدیدی پیش ،به کشورهای خارجی باشد

 این ها و ایستگاه نظامی آمریکا ممنوع خواهد بود. فروش اسلحه از جانب سفارتخانه

ند هواپیمای رادار پرنده مشهور به وفرهفت  او ؛شاه داشت برتأثیر بسیار بدی  هبخشنام

و سایر تجهیزات به آمریکا سفارش داده بود  16-آواکس، صد و چهل فروند هواپیمای اف

آمریکا  ةمعلوم نبود تکلیف آنها با سیاست جدید کارتر چه خواهد شد. در کنگر و اکنون

عضی از فروش هفت فروند هواپیمای آواکس به ایران بود. ب ،ترین ماجرا پر سروصدا

ها( صالح  سناتورها فروش آن را به دالیل امنیتی )سرقت فرمول از سوی روس

اس از روی های حسّ دانستند... راه حل حکومت کارتر برداشتن بعضی از دستگاه نمی

 درزمان تحویل آن  ،با وقوع انقالب اما ،تصویب کرد آن را اصلی بود و کنگره هم ةنمون

 (. 465-467:1375وی، )هوشنگ مهد لغو گردیدش. 1360

ة بار در: »گفته استمبادالت نظامی دو کشور  ةبار همسر یکی از سفرای آمریکا در

ی و یفرانسوی، ایتالیا ی، آلمانی،یسازان بریتانیا نیروی دریایی و ارتش ایران بین اسلحه

آنان بودم،  ةرحمان گرفته بود. در حالی که ناظر رقابت بی ی رقابت دریروسی و آمریکا

ارتشی با ساختار یکپارچه  ،خواهند با این وضع شیدم که ایرانیان چگونه مییاند غالباً می

اطالعیشان  در مخفی نگه داشتن بی ایرانیانوجود آورند. این مسئله با توجه به تالش ه ب

تر کرده بود و نتیجه آنکه در بعضی موارد فروشندگان اسلحه به اجحافات  وضع را مشکل

زدند. به نظر ما، نقش دولت آمریکا در این میان به حداقل رسیده بود.  ای دست جسورانه

های نظامی خارجی وزارت دفاع صورت  فروش ةادار ةوسیلبه خرید اسلحه از آمریکا 

داد تا نوع  خود ایاالت متحد را در موقعیت بررسی قرار می ةگرفت، این امر به نوب می

های فروخته شده  مین کند. سالحهای فروخته شده را تض جنس و کارآیی سالح

کشید، تحویل شود. شاه  بایست در مدت طوالنی که بعضی از آنها تا ده سال طول می می

 ،از تبلیغات مخالفی که بر اثر افزایش قیمت بهای نفت در جراید دنیا به راه افتاده بود

لکه از کنندگان خود نه تنها از محدودیت منابع نفتی ب مالقات و برایآگاهی داشت 
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های  پردازی کرد. م الً قیمت ناوشکن ی نیز سخنیافزایش فراوان قیمت تجهیزات آمریکا

 120ی نوع اسپراونس که برای نیروی دریایی ایران سفارش داده بود از هر فروند یآمریکا

افزایش یافته م. 1976میلیون دالر در اوایل  338به . م1974میلیون دالر در سال 

(. مبادالت نظامی ایران و آمریکا از سوی رجال صاحب نفوذ 174:1371)هلمز،  «بود...

 ةهای سازند گرفت. بسیاری از شرکت های آنها نیز صورت می در دو کشور و البی

 ،های هنگفت به مقامات صاحب نفوذ ایران تجهیزات نظامی در آمریکا با دادن پول

 کردند.  قراردادهای پرسود صدور سالح را اخذ می

 9تاریخ  سندی مربوط به ،دست آمده از سفارت آمریکا در تهرانه اسناد ب در میان

 ة آن کشوردر تلگرامی از سوی سفیر آمریکا به وزارت امور خارج م. است.1978نوامبر 

ها در سال  نظامی دالل -سیاسی ةاختالف تجاری گرومن آمده است: ما به پروند ةبار در

ونده مربوط به گرومن، برادران الویی و فروش دست یافتیم. قسمت اعظم آن پرم. 1976

ها درج گردیده  های طوفانیان به الوی اصل یا کپی نامه ةشود. نسخ می 14-هواپیمای اف

 (. 51:1368)دانشجویان پیرو خط امام،  است

ها پنجاه  هرالد تریبون: آمریکا برای مقابله با شورش نوشتهبنا به  1357تیر  23در 

سیصد و پنجاه و شش هزار ماسک ضد گاز و چهار هزار و سیصد  آور، هزار بمب اشک

 (. 293:1380تپانچه به ایران تحویل داد )کرباسچی، 

باتون که آمریکا اعالم کرد  هاالت متحدیا م.1978نوامبر  9/ ش.1357آبان  18در 

آور و سایر وسایل ضد شورش به شاه خواهد فروخت. این  هزار کپسول اشک 25پلیس، 

بود. این  کردهحقوق بشر وزارت امور خارجه متوقف  ةدایر جدید،تا آغاز سال را اقدام 

لوازم کم کم وارد شد، اما هرگاه چند ماه قبل رسیده بود، به طور قابل توجهی مفیدتر 

نشاندن  کرد، اما در فرو چه از نظر روانی کمک می ل ضد شورش اگری. وساشد میواقع 

 (. 256:1378)استمپل، تأثیر نداشت جنبی  ةتظاهرات هرگز بیش از یک وسیل

 

 



 1396، پاییز 72، ش 18فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی، س /  156

 ش.1357ر مسائل سیاسی ایران در سال سیاست خارجی آمریكا د

 ها برای حفظ منافع آمریكا  اجالس گوادلوپ آخرین رایزنی

باالیی  وحدت و همدلیش. 1357سال  ایران در های سیاسی داخل و خارجِ گروه

. خود داشتند یمتناسب با اهداف انقالب حکومتی دیگربرای حذف رژیم حاکم و برپایی 

های سیاسی تشکالت دانشجویی و احزاب طرفدار انقالب  عالوه بر تظاهرات و فعالیت

جهش تندی در  ،ایران در خارج ، وقایعی مانند عزیمت امام خمینی از عراق به فرانسه

در غربی  های تد. سیاست خارجی کارتر و دولشو پیشبرد انقالب اسالمی محسوب می

های واپسین عمر رژیم پهلوی دوم از حمایت تا تردید نوسان داشت. حضور امام  ماه

های  تر طرفداران انقالب به رهبری و آزادی رسانه خمینی در پاریس و دسترسی آسان

های سیاسی طرفدار انقالب  های فرهنگی گروه جمعی در انعکاس اخبار ایران و فعالیت

چه بیشتر بر گفتمان حاکم و  همگی عرصه را هر ،بیهای انقال در شناخت بهتر آرمان

از  ناامیدیبا  1357ماه  تر کرد. اجالس گوادلوپ در دی متحدان خارجی او تنگ و تنگ

 جلوگیرینزدیک به آمریکا یا  و برای روی کار آمدن دولتی ائتالفی کوششی ،رژیم ایران

 نشد. یک عملیصورت گرفت؛ اگرچه هیچ  از روی کار آمدن نیروهای انقالبی

میان اعضای انجمن اسالمی  1357تیر  7در زدوخوردی که در شیکاگو در 

 چهار نفر زخمی و هفت تن بازداشت شدند ،دانشجویان ایران و پلیس روی داد

های اسالمی دانشجویان ایرانی در آمریکا با برپایی  (. انجمن293:1380)کرباسچی، 

ارجی و انعکاس اوضاع داخل ایران در افکار های خ ها به زبان تظاهرات، پخش اعالمیه

 . ندنقش بارزی در اعمال فشار سیاسی بر رژیم ایران داشت ،عمومی

تظاهرات مردم ایران اوج  ،به فرانسهخمینی امام  ش. مقارن سفر1357در پاییز 

ابقاء شاه و حمایت  :کردند گرفت. آمریکا و کشورهای غربی شرایط موجود را بررسی می

ماه آخر  در چند ،زمان هم .تحقق یک انقالب در ایران ةتوجه به ابعاد گسترد از او با

اعتصابات شرکت نفت ایران و رکود ناشی از آن و فشارهای اقتصادی  ،حیات رژیم پهلوی

با اعتصاب نفت »...  نسکی مشاور امنیتی کارتر:یبرژ قابل توجه بود. به گفتةبه شاه نیز 
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میلیون بشکه در هفته رسید. در  9/1میلیون بشکه در روز به  8/5در ایران تولید نفت از 

وزیر دفاع آمریکا با  چارلز دونکن پس از مالقات. م1979اکتبر  24 /ش.1357آبان  2

اند  شاه، سولیوان سفیر آمریکا در تهران گزارش داد که او و سفیر انگلیس به شاه گفته

اشتی دریافت کردم که در دروز بعد یادثر نخواهد بود. ؤکه از نظر آنها راه حل نظامی م

شاه تشویق کرد.  از یک حمایت عمیق ةآن وی ما را به یک اقدام فوری به عنوان نمون

آمیز مشترک آمریکا و متحدان اصلی  سفر من به ایران و مالقات با شاه یک نمونه حمایت

یران مخالفت آن بود. آمریکا با روی کار آمدن یک رژیم نظامی در این زمان قویا در ا

 (. 34-35:1362برژینسکی، ) «کرد... می

 اوضاع ایران ةبار آمریکا در ةسایروس ونس وزیر امور خارج 1357ماه  در اواخر آذر

تواند کاری از پیش ببرد. شاه  هیچکس نمی ،: تا وقتی که شاه در ایران حضور داردگفت

نند. پس بهتر است شاه یک گذارد دیگران کاری بک تواند بر اوضاع مسلط شود و نمی نمی

چه زودتر از کشور خارج شود و آمریکا با حمایت از  حکومت انتقالی تشکیل بدهد و هر

 (. 245:1381)امینی،  این حکومت انتقالی به برقراری نظم در ایران کمک کند

از جان  که مقیم ایران یها بسیاری از آمریکاییم. 1978دسامبر ش./ 1357 در آذر

 وخامتو در اواخر این ماه اوضاع به قدری به  خارج شدنداز کشور  دند،ایمن نبو خود

 برایاجراء در آمد. کارتر  ةنان به مرحلآهای حمل و نقل سریع  ید که برنامهیگرا

قید و شرط شاه  از پشتیبانی بیم. 1978دسامبر  7 ش./1357 آذر 16 نخستین بار در

قدرت باقی بماند،  ةچنان بر اریکدهیم که شاه هم دست کشید و گفت: ما ترجیح می

 جمهور آمریکا در ولی تصمیم نهایی با مردم ایران است. این نخستین اظهار تردید رئیس

 دیگرشاه و اطرافیان او داشت و درک کردند که  براثر بسیار بدی  وبقای شاه بود  ةبار

از ش. 1356ماه  (. با خروج شاه در دی245:1381)امینی،  مورد حمایت آمریکا نیستند

آخرین  وزیری، کشور و تشکیل شورای نیابت سلطنت و انتخاب بختیار به نخست

برای جابجایی آرام قدرت به عمل آمد. فقدان مشروعیت مردمی شورای  ها کوشش

های عمیق  غربی با بحران های توزیر حاکم و ناهماهنگی آمریکا و دول سلطنت و نخست
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همگی رژیم حاکم  ،ناپذیری رهبری و مردم ایران زشحلی مناسب و سا راه یافتنایران در 

 . انداختسقوط  ةورط بهرا 

واهمه داشت که اگر شخصی تندرو به ریاست ارتش برسد، در فکر از این آمریکا 

هایزر از سفر به ایران، یاری رساندن به  یکی از اهداف مهم ژنرال ،بنابراین .کودتا باشد

امی علیه بختیار بود، زیرا برخی از نظامیان مانند باغی در جلوگیری از کودتای نظ قره

معتقد  4اللهی و دریاساالر حبیب 3، تیمسار خسروداد2، تیمسار ربیعی1تیمسار طوفانیان

درنگ در برابر انقالبیون جا خالی خواهد  بودند که اگر شاه کشور را ترک کند، بختیار بی

)بهشتی  معتقد به کودتا بودند رخ خواهد داد و از این رو یکرد و هرج و مرجی شدید

 (. 84:1395سرشت و دیگران، 

امتیازاتی نظیر لغو کامل سانسور، آزاد کردن زندانیان  1357دی ماه  13بختیار در 

فریقای جنوبی و اسرائیل را آسیاسی، انحالل بخش داخلی ساواک، منع فروش نفت به 

های مورد نیاز  د بود و جز سالحاعالم کرد و گفت: ایران دیگر ژاندارم خلیج فارس نخواه

رژیم طرفدار چندانی نداشت و  های ، امتیازدهیهمهخریداری نخواهد کرد. با این 

. یک سال بعد از اینکه کارتر جام خود را به سالمتی ثبات ایران و تحسین و فایده بود بی

رو شد)هاشم  به احترام شاه بلند کرده بود، ایران با موقعیت انقالبی و حاکمیت دوگانه رو

 (. 244:1386زهی، 

دلوپ در ادر اجالس گوسران غرب  ،تقریباً یک ماه پیش از پیروزی انقالب اسالمی

های داخلی رژیم  . با توجه به بحرانبودندایران نیز پرداخته  مسألةبه  ،مسائل دیگرکنار 

رسی هایزر را برای بر ژنرال ونخست حمایت از شاه بود ة نظر آمریکا در وهل ،حاکم

ی برای بقاء سلطنت به یو نیز طراحی کودتا یا نماندن شاهوضعیت سیاسی ایران و ماندن 

                                                           
 ره خرید و فروش صنایع خارجی و جانشین وزیر جنگ در دوره پهلوی. از فرماندهان ارشد نیروی هوایی و رئیس ادا 1
 . آخرین فرمانده نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی 2
 . آخرین فرمانده هوانیروز رژیم پهلوی دوم 3
 . از فرماندهان نیروی دریایی ارتش پهلوی دوم 4
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به  جهان در گوادلوپکشور قدرتمند  چهارران س ،این شرایط درایران روانه کرده بودند. 

 . ندایران نیز پرداخت مسألة

یار من با دولت بخت»بود: از شاه  غیرنظامی بعددولتی هایزر حفظ قدرت  هدف 

کردم، اما همچنین  موافق بودم و آشکارا حمایت قاطع آمریکا را از این دولت تأکید می

هایزر باید ارتش ایران را برای دست زدن به یک کودتا به دنبال سقوط  اصرار داشتم که

با این امر  3و شالیزینگر 2، چارلز دونکن1هارولد براون احتمالی بختیار آماده نماید. 

متضمن یک چنین شرطی بود. من  ویژههایزر به برای و دستورات صادره موافقت کردند 

اگر بختیار دچار تزلزل گردد. ما نباید به حمایت  ،کودتا باید صورت بگیرد ممعتقد بود

)برژینسکی،  «تر ادامه بدهیم های غیرنظامی به شدت رادیکال خود از یک سری رژیم

78:1362 .) 

.. در اجالس گوادلوپ کارتر به سایروس ونس گفت ».مشاور امنیتی کارتر:به گفتة 

باید نظر شاه را  4هایزر را تغییر دهیم و سولیوان  که ما میل نداریم دستورات صادره به

 برای راجع به کودتا تأیید کند، در واقع این به مفهوم آمادگی ما برای حمایت از تالش

د کند... از جانب دیگر ارتش و شاه چنین تالشی را از سوی خود رآنکه کودتا بود، مگر 

داد که سناریوی کودتا به معنی  کردند، زیرا شاه توضیح می شاه به سادگی مسامحه می

باشد. چند روز بعد هم شاه تصیمم گرفت در اواسط ماه  فشار وارد کردن بر بختیار می

الت این بود که آیا ایا ،را ترک نماید. موضوع دیگری که در گوادلوپ مطرح بود کشور

یا نه. سایروس ونس با حمایت از اظهارات  بگیرداهلل خمینی تماس  متحده باید با آیت

جمهور و من با یکدیگر مذاکره  ما را به این کار توصیه کرد. رئیس رسولیوان، چندین با

کردیم و من به ونس گفتم که باید اطمینان حاصل کند که شاه با این مالقات موافق 

                                                           
 . از مشاوران فنی و مهندسی کارتر 1
 ئل نظامی و تسلیحاتی. از مشاوران ارشد کارتر در مسا 2
 . از مشاوران ارشد و عضو شورای مشورتی هایزر در مأموریتش به ایران 3
 های آخر حکومتی پهلوی . سفیر آمریکا در ایران طی ماه 4
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گشت و گفت شاه با این عمل موافقت کرده است... نگرانی من است. سایروس ونس باز

رهبران ارشد ارتش را تضعیف کرده و مهاجرت آنان  ةاین بود که یک چنین روشی روحی

جمهور به  از کشور را افزایش دهد. تقاضا نمودم تصمیم نهایی تا هنگام بازگشت رئیس

، سایروس 1جمهور، والتر ماندیل رئیس 1357دی ماه  20آمریکا به تعویق بیفتد. در روز 

و من با همدیگر مالقات کردیم. سایروس ونس بر  2هارولد براون، دیوید آرون  ونس،

مالقات با رهبر ایران تأکید داشت و من مخالفت کرده و گفتم که به بیرون درز پیدا 

ساده با یک  یگوو )امام خمینی( را از طریق گفت ساله 78توان پیرمرد  نکند و نمی

افکار عمومی آمریکا یک چنین  ،مریکایی تحت نفوذ در آورد. عالوه بر اینآ ةفرستاد

برد. سپس  ار را از بین مییاین عمل اطمینان به دولت بخت اقدامی را درک نخواهد کرد و

شکار دیگر رهبران آار فرصت داده شود تا حمایت یروز به بخت 10پیشنهاد کردم تا 

را برای فرونشاندن اعتصابات بدست آورد. سرانجام، شان  حمایت ویژهسیاسی و به 

اجالس گوادلوپ به این نتیجه رسید که ترتیب پذیرایی از شاه را که در عرض چند روز 

 (.81: 1362برژینسکی، ) «بدهد... ،کند کشور را ترک می

هارولد براون، طبق معمول   سکی ونچند روز قبل از رفتن شاه از ایران، زبگنیو برژی

هایزر گفت با نزدیک شدن تاریخ  هایزر در تهران به مذاکرات تلفنی پرداختند.  نرالبا ژ

داخل ارتش شدت یافته است. برژینسکی از  سفر شاه به خارج، تنش و ناآرامی در

هایزر  ال کرد. ؤچگونگی پیشرفت طرح نظامیان، در صورت عدم موفقیت دولت بختیار س

بور در اساس به جایی نرسیده زدهد که طرح م ها نشان می گفت بررسی آخرین گزارش

ی فعالیت این طرح به طور جدّ ةپنج روز گذشته، افسران برای تهی -است، طی چهار

اختن سران ارتش به همکاری با سهایزر برای وادار  ها هستند.  اند و هنوز در حاشیه کرده

ارتش ایران، هر  یکدیگر، با مشکالت فراوان دست به گریبان بود. در سیستم فرماندهی

گرفت، در  داد و دستور می مربوط بود، گزارش می رئیس سازمانی با شاه مستقیماً

                                                           
 جمهور آمریکا . معاون کارتر رئیس 1
 . از مشاوران ارشد کارتر 2
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حقیقت هیچ نوع هماهنگی بین نهادهای ارتش وجود نداشت. شاه این سیستم 

 :1371)نجاتی،  فرماندهی را به لحاظ امنیت سیاسی و ترس از کودتا برقرار کرده بود

278 .) 

همگی  ،دست آمده مختلف بهای گوو لوپ پس از بحث و گفتآنچه از اجالس گواد

های آمریکا در ایران و رژیم بدون سلطنت محمدرضا شاه به وحدت  برای حفظ پایگاه

نیروهای انقالبی داخل  ،در روزهای واپسین عمر رژیم حاکم(. 258: 1370)باقی،رسیدند 

 هت حاکمیئبا بختیار و ه آمیز قدرت به انقالبیون برای کاهش خشونت و انتقال مسالمت

 شد تا. دودلی و ترس از مجازات در صورت فروپاشی رژیم حاکم سبب شدندوارد مذاکره 

برخی مذاکرات . ها از اقدامات قهرآمیز اجتناب کنند فرماندهان ارتش نیز در اوج بحران

 نداشتهتا انسجام و وحدت کافی  شد میسبب نیز محرمانه با رهبران انقالبی داخل 

 شند. با

: در گفته استانتقال آرام قدرت  برایجلسات با بختیار  ةبار در 1مهدی بازرگان

با شرکت یکی از روحانیون شورای انقالب و سفیر آمریکا  1357اوایل بهمن ماه 

ای تشکیل گردید. موضوع برگزاری رفراندوم و تبدیل مشروطیت سلطنتی به  جلسه

نظر سفیر این بود که رفراندوم را وزارت جمهوری )اسالمی( مورد بحث قرار گرفت؛ 

کشور یعنی دولت بختیار انجام دهد تا محظوری از نظر اصول دیپلماسی و حقوق 

در حالی که دو نفر )نمایندگان انقالبی( عقیده داشتند  .المللی برای آنها پیش نیاید بین

بهتر است  ،نرفراندمی که دولت اعالم نماید، ملت در آن شرکت نخواهند کرد. بنابرای

مگر آنکه وزیر کشور و  ،این کار در مساجد و مدارس انجام شود و دولت نظارت نماید

(. پس از پایان 276:1360باغی، دولت مورد انتخاب و اعتماد رهبری انقالب باشد... )قره

اجالس گوادلوپ با وساطت فرانسه مقرر گردید با امام خمینی مذاکراتی صورت گیرد که 

                                                           
 1357ب وزیر ایران در دولت موقت پس از پیروزی انقال . اولین نخست 1
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ها در این باره صورت گرفت. ابراهیم  از سوی آمریکایی بسیاریی و دروغین ات منفغتبلی

  :له را تشریح کرده استأاین مس ،یزدی که در نوفل لوشاتو مترجم و از نزدیکان امام بود

بندی خارج شده است، رهبر  بنا بر اسنادی که به تازگی در آمریکا از حالت طبقه. 1

 بهمن 7 وز، در رنوفل لوشاتو به تهران برگرددانقالب چند روز پیش از آنکه از 

فرستد که در  ای می تر پیام شخصی محرمانه به دولت کارم. 1979ژانویه  27 ش./1357

کند و از طرف دیگر دست  آن از یک طرف به طور تلویحی تهدید به اعالن جهاد می

 کند.  تر دراز می دوستی و همکاری به سوی کار

 ،والً آیت اهلل خمینی پیام شخصی برای کارتر نفرستادا ؛این سخن نادرستی است

ها  این پیام ةداد. ثانیاً مبادل پاسخبلکه این کارتر بود که پیام فرستاد و ایشان به پیام او 

برای اولین بار توسط گاری سیک عضو شورای امنیت ملی آمریکا در دولت کارتر، در 

 شد.  منتشر 1کتابش

ناقصی از پنجمین و آخرین  ةخالص ،بی سی آمده استآنچه در گزارش خبری بی . 2

ها  ما با آمریکایی» پیام مبادله شده است. در این خبر به نقل از آقای خمینی آمده است که:

ما با مردم » :در حالی که در متن اصلی پیام آمده است. «هیچ دشمنی خاصی نداریم...

قبل از پیروزی انقالب، رهبران های  در آخرین هفته. آمریکا هیچ دشمنی خاصی نداریم

الب، نه از دو کانال که در گزارش خبری آمده است، بلکه از سه طریق با مقامات آمریکا انق

بازرگان، یداهلل سحابی و دی در ایران از جانب شورای انقالب، آقایان مه .اند کرده مذاکره می

اهلل بهشتی مستقیماً با  آیتاهلل موسوی اردبیلی با سولیوان و استمپل کارمند سفارت؛  آیت

 اهلل خمینی. در پاریس با آیت 2سولیوان در تهران و سوم از طریق زیمرمن

من هیچگونه تماسی با وزارت  ،برخالف آنچه در این گزارش خبری آمده است. 3

ام  ام. تنها پس از انقالب بنا بر وظیفه خارجه آمریکا در دوران قبل از انقالب نداشته امور

                                                           
1. Sick, Gary; All Fall Down. American’s Tragic Encounter With Iran. New York; Random 

House,1985 
 های ارشد سفارت آمریکا در فرانسه . از دیپلمات 2
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)صادقی،  ایم ن وزیر امور خارجه با مسئوالن سفارت آمریکا در تماس بودهبه عنوا

105:1396 .) 

 :گفته استطرفداران بختیار وی برپایی تظاهرات خیابانی از س ةبار هایزر در ژنرال

با تأیید بختیار قرار بود راهپیمایی از سوی طرفدارن دولت ترتیب یابد که همزمان با »

ها  زار شود. من مخالفت کردم که دو جناح در یک روز در خیابانخمینی برگ [امام]ورود 

توانست به هیچ چیز که منجر نشود،  چنین تصادمی می؛ هیجان ةآن هم در لحظ ،باشند

کردم که تظاهرات زودتر برپا شود و  پیشنهادتبدیل به یک قیام غیرنظامی شود. قویاً 

خمینی باشد. باید یک حمایت علنی و  [امام]حتماً تاریخ برگزاری آن، قبل از بازگشت 

خمینی هشدار  [امام]دادیم. بختیار گفته بود که به  نشان می بختیارمرئی از دولت 

دهد که اگر به عنوان یک رهبر سیاسی به کشور بازگردد، بازگشت او غیرقانونی است.  می

ن یک رهبر مذهبی ای اعالم کرده بود که او صرفاً به عنوا خمینی هم در بیانیه [امام] [!!]

شد این حرف را  اما نمی ،گردد و به امور دولتی، فقط نظارت خواهد کرد به کشور بازمی

خمینی  [امام]اگر هواپیمای  که گفت به بختیار پیشنهاد کرده است باور کرد. ربیعی می

وارد آسمان تهران شد، باید هواپیمای او منحرف شده، به یک نقطه جنوبی کشور برده 

 [امام]کرد و به  ه اعتقاد ربیعی، این کار به سادگی کنترل جمعیت را ممکن میب .شود

)هایزر،  ها را در دست بگیرد داد که کنترل ادارات و وزارتخانه خمینی فرصت نمی

184:1374-183 .) 

های گروهی و جراید آمریکایی اخبار  های آخر حیات رژیم پهلوی، رسانه در ماه

رک تایمز آمده است: یونیروهای انقالبی در نیو ةبار در .کردند یانقالب ایران را منعکس م

برای نخستین بار از هنگام آغاز بحران سیاسی از حدود یک سال پیش، مردم با 

 (. 288:1389)آبراهامیان،  ها ظاهر شده بودند های نظامی در خیابان ها و سالح ماشین

های مهمات ارتش برای  هبرنامه نظامی در یکی از زاغ هبار شاپور بختیار در

هایزر آمریکایی  پیشگیری از تسلط انقالبیون بر آن و خن ی کردن آن از سوی ژنرال

سازی  تسلیحات ةآخرین دستور کتبی که من دادم، دستور بمباران منطق»...  :گفته است
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ای روحانی جمع شده بودند و روز به روز و ساعت  بود. در این منطقه همافران و یک عده

های سبک به  ها مخصوصاً سالح شد... برای اینکه سالح ساعت به تعداد آنها اضافه میبه 

دست این قبیل افراد نیفتد، من دستور دادم اینجا بمباران شود و بعد دستور دادم در 

یک تعداد تانک و افراد  ،ای که فرمانده نیروی زمینی بود شورای امنیت ملی به آقای بدره

منطقه، یک ساعت هم وقت بدهند به افراد اعم از همافر و  بفرستد در حول و حوش

غیرهمافر که در آنجا هستند، به وسیله بلندگو اعالم کنند که آنجا را ترک کنند و هر 

بزنند. اما ربیعی به علت اینکه خودش نیروی هوایی را داشت و ژنرال  ،کس ترک نکرد

سای ارتش تشکیل جلسه ؤدارید... رگفته بود که دست نگه  ،هایزر که آنجا بود آمریکایی

ای به دستور فردوست و هماهنگی قره  طرفی ارتش با صدور اعالمیه اعالم بیداده بودند. 

هایزر نوشته و از ایران قبل س اعالمیه را چند روز ینو پیش باغی انجام گرفته بود که

 (. 43:1362، رادیو ایران) رفته بود

اوضاع سیاسی ایران در  ةبار فارت آمریکا دردست آمده از سه در یکی از اسناد ب

های اتومبیل حامل پول حقوق برای  آمده است: در آتش سوزیش. 1357بهمن  10روز 

شرکت آمریکایی، قبل از اینکه اتومبیل بسوزد، ربوده شد. این پول توقیف نشد، بلکه به 

اد امروز پول را اهلل طالقانی داده شد که دستیاران با سفارت تماس گرفته و بامد آیت

ولی  ،دنبال اعتراضات دیروز به سختی مضروب شده برگردانند... کنسول ما در اصفهان ب

 [آیت اهلل](. وقتی 100:1386، دانشجویان پیرو خط امامحالشان خوب است و.... )

ماه بعد  6خواستند برای اقامت  نزدیکان او از حسنین هیکل می ،خمینی در پاریس بود

ماهه به آنجا برود و برای آنها قابل تصور نبود  6کند تا پس از پایان ویزای  محلی را پیدا

شود. فقدان هماهنگی بین  خمینی در بهمن پیروزمندانه وارد ایران می [آیت اهلل]که 

های اداری مسئول و سیاست خارجی آمریکا و مقامات کاخ سفید موجب شده  دستگاه

ایران در پیش بگیرد. دولت آمریکا اطالعات  برایاست که آمریکا نتواند روش مشخصی 

مورین خود را در ایران أعمل مدی زیرا آزا ،صحیحی از اوضاع داخلی ایران نداشت

 (. 15:1372)الموتی،محدود ساخته و متکی به ساواک بود 
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 نتیجه 

روی کار آمدن جیمی کارتر دموکرات در  ةتا آستانش. 1350های  سال میان

تسلیحات  ةهای نیکسون جمهوریخواه و خرید گسترد دوم با حمایترژیم پهلوی  ،مریکاآ

های اپوزیسیون داخلی و  نظامی و افزایش توان نظامی خود توانسته بود احزاب و گروه

امام خمینی در تبعید  جنبش،های سرکوب مهار کند. رهبر  نیروهای انقالبی را با ابزار

های  الن سیاسی در زندان بودند. گروهبرد و بسیاری از فعا اجباری در عراق به سر می

از دیگر تی سبا پذیرش تئوری مارکسیش. 1350 ةمبارز مسلح چپ که از اوایل ده

شدند.  در تورهای امنیتی گرفتار می ، یکی پس از دیگریبودند کردهانشعاب  انقالبیون

تی های نف اعتنایی ایران به تحریم و بی ش.1353وقوع جنگ اعراب و اسرائیل در سال 

های هنگفت و  صادرات نفتی سبب کسب ثروت ةروی  اعراب با افزایش بی

قدرت در دستان گروه حاکم و توزیع  قبضةکه با  امریهای نظامی گردید.  گذاری سرمایه

به افزایش قدرت ارتش و  ،ها و مفاسد اقتصادی ضمن گسترش رانت ،خود میانمنابع 

آمریکا با ناکامی در جنگ ویتنام، در  ،. از سوییشده بودهای امنیتی منجر  دستگاه

ها بر حقوق بشر و رسوایی  و تأکید دولتش. 1354برگزاری کنفرانس هلسینکی در سال 

. جمهوری رسید به ریاستکارتر دموکرات  نیکسون شد،استعفای  که موجب گیت واتر

سیاست تعدیل فروش تجهیزات نظامی به ش. 1356تا اواخر سال  1355کارتر از سال 

 جدید،بندی به حقوق بشر را در پیش گرفت. فضای سیاسی  اه و اعمال فشار برای پایش

های  ثر بود. با تشدید بحرانؤمردمی م ةدر تجدید قوای نیروهای انقالبی و بسیج گسترد

تبلیغاتی پیشین را زیر پا  شعارهایکارتر  ،داخلی ایران و در جهت حفظ منافع آمریکا

و ش. 1356شاه و کارتر به طور متقابل در پاییز سال  ةگذاشت و سفرهای دو جانب

حفظ وضع موجود بود. آمریکا تا زمان  وهای سیاسی  حمایت حاکی ازرسمی  دیدارهای

بحرانی  ةکه شرایط داخلی ایران به مرحلش. 1357ماه  برگزاری اجالس گوادلوپ در دی

ود پس از اجالس امید داشت و برای حفظ منافع خ شاههمچنان به بقاء  ،رسیده بود

گوادلوپ از این پس از دولت بختیار و روی کار آمدن شورای نیابت سلطنت و حکومتی 
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از روی کار  جلوگیری ،آمریکا و شرکای غربی همة کوششلیبرال در ایران حمایت کرد. 

آمدن دولت انقالبی با رویکردی ایدئولوژیک در ایران بود. تزلزل روانی شاه و گروه 

 های کوششتنگ کرد و آخرین  رژیمعرصه را بر  ،داخلی ةی گستردحامیان فشارها

 . راه به جایی نبردرژیم  یخارجی نیز برای بقا
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 و مآخذ منابع

 اسناد:

  .60 شماره ، سندآرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی

 

 ها: ابکت

 نی. نشر  ،ابراهیم فتاحی، تهرانترجمه: ، تاریخ ایران مدرن ،1389، آبراهامیان، یرواند

مرکز اسناد انقالب  :، تهرانمستشاران آمریکایی در ایران به روایت اسناد، 1382، احیائی، زینب

 اسالمی. 

 ، تهران: کانون اندیشه جوان. ارتباط ایران و آمریکا، 1383، اختر شهر، رجبعلی

 -43نقش امیر عباس هویدا در تحوالت سیاسی اجتماعی ایران بهمن ، 1375، اختریان، محمد

 تهران: علمی.  ،56مرداد 

 ، تهران: قومس. (1320-1357) روابط خارجی ایران، 1395، ازغندی، علیرضا

(، تهران: 1320-1357) تاریخ تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران ،1394، __________

 سمت. 

منوچهر شجاعی، تهران: مؤسسه خدمات  ترجمه:، درون انقالب ایران، 1378، استمپل، جان

 .سافرهنگی ر

بهنام جعفری، تهران: مرکز چاپ و انتشارات  ترجمه:، خشونت و قدرت، 1381، استیرن، فرانسوا

 وزارت امور خارجه. 

 ، تهران: نشر صدای معاصر. تاریخ روابط خارجی ایران دوره پهلوی، 1381، امینی، علیرضا

 . ، لندن15ج، روز شمار تاریخ و وقایع مهم ،ایران در عصر پهلوی، 1372،وتی، مصطفیمال

 . ، تهران: تفکر1، جبررسی انقالب ایران، 1370، عمادالدین باقی،

حمید احمدی، تهران:  ، ترجمه:خاطرات برژینسکی مشاور امنیتی کارتر، 1362برژینسکی، 

 جامی. 
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 22رویکرد ارتشبد قره باغی در اعالم بیطرفی ارتش در »و دیگران،  ، محسنسرشت بهشتی

فا پژو پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی تهران، سال دوم، دفتر ، فصلنامه ژر«57بهمن 

 . 71-96، زمستان و پاییز، صص 6 و 7سال سوم دفتر اول شماره  و چهارم

، تهران: مرکز اسناد سیاست حقوق بشر کارتر و انقالب اسالمی ایران، 1383، چمنی، فراز

 انقالب اسالمی. 

کتاب نخست،  ،ان و آمریکا بررسی دیدگاه نخبگان آمریکاییروابط ایر، 1381، خلیلی، اسداهلل

 المللی ابرار معاصر تهران.  تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین

، 24، )احزاب سیاسی در ایران(، جاسناد النه جاسوسی تا، دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، بی

 تهران: دانشجویان پیرو خط امام. 

های  دالالن اسلحه و واسطه 67اسناد النه جاسوسی  ،1368، ___________________

 مرکز نشر اسناد النه جاسوسی آمریکا. ، تهران: نفوذ

کتاب دوم، تهران: مؤسسه  ،اسناد النه جاسوسی ،1386، ___________________

 های سیاسی.  مطالعات و پژوهش

 ،ار با نوری زادهتیبخ یچند گفتگو ،فت سالسی و هفت روز پس از سی و ه، 1362رادیو ایران، 

 پاریس: رادیو ایران. 

 محمود طلوعی، تهران: علم.  ترجمه:، خاطرات دو سفیر، 1375، سولیوان، ویلیام

تهران:  ،«ابراهیم یزدی از آغاز تا پایان دولت موقت هزندگی نام»، 1396، صادقی، افسانه

 پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی. 

 . دهخدا، تهران: مریکاآ روابط ایران و، 1357، قت کیش، جمشیدصدا

 ، تهران: مرکز. تجددطلبی و توسعه در ایران معاصر ،1377، غنی نژاد، موسی

 ، پاریس: سازمان چاپ و انتشارات سهیل. باره بحران ایران حقایق در ،1360، باغی، عباس قره

، ده، ایران و جنگ سرد و بدرود با شاه آمریکائیایاالت متح، 1363والتر الکور،  کاتم، ریچارد و

 الملل.  محمدعلی آتش برگ، تهران: بینترجمه: 

عزت اهلل سحابی،  :، با مقدمهنظام سلطنتی بحران هژمونی و اقتدار، 1384، کاظمیان، مرتضی

 تهران: قصیده سرا. 

 . ، تهران: بقعهروز شمار روابط ایران و آمریکا ،1380، کرباسچی، غالمرضا
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پذیر در  ایجاد یک حکومت سلطه ،سیاست خارجی آمریکا و شاه، 1373.، گازیوروسکی، مارک ج

 سرهنگ غالمرضا نجاتی، تهران: مؤسسه فرهنگی رسا.  ه:جمشید زنگنه، با مقدم ترجمه:، ایران

 تهران: دادگستر. مروری بر سیاست خارجی ایران دوره پهلوی، ، 1377، محمدی، منوچهر

 تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی. تحوالت سیاست خارجی آمریکا، ، 1376، یممتقی، ابراه

 ، تهران: قومس. نفت، سیاست و دموکراسی، 1387، میرترابی، سعید

 ، تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی. های حقوق بشر رژیم شاه و سازمان ،1379، _________

 . ، تهران: رساایران هتاریخ بیست و پنج سال ،1371، غالم رضا نجاتی،

 تهران: انتشارات نهضت آزادی. ، هایزر به ایران  بررسی سفر، 1362نهضت آزادی، 

، تهران: وزارت ابط خارجی ایرانوسیاستگزاران و رجال سیاسی در ر، 1364وزارت امور خارجه، 

 دفتر آموزش و ارزشیابی.  ،امور خارجه

ع. رشیدی، تهران: ترجمه: ، هایزر رات ژنرالخاط -مأموریت در ایران ،1374هایزر رابرت، 

 ارات اطالعات. تشان

های روشنفکری در آستانه دو انقالب  شرایط اجتماعی و پارادایم، 1386، هاشم زهی، نوروز 

 ، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. ایران: انقالب مشروطه و انقالب اسالمی

 زند، تهران: امیرکبیر.  عیلاسما ترجمه:، فیرخاطرات همسر س، 1371، هلمز، سینتیا

 البرز.  ، تهران:سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی، 1375، هوشنگ مهدوی، عبدالرضا

 ، تهران: بینا. خاطرات امیر عباس هویدا ،1374، هویدا، فریدون


