ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ

درﺑﺎره ﻣﺎ

ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﯾﺖ

ادﺑﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﺣﻘﻮق رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻠﻮم ﮐﺘﺎﺑﺪاری ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻧﺎن
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ھﻨﺮ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻛﺪ ﻣﻄﻠﺐ9540 :

ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﻠﺐ1382 :

ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﯾﺶ388 :

ﺑﮭﺎی ﺷﺮارت
ﺑﮫﺮام ﻧﻮازﻧﯽ

اﮔﺮﭼﻪ ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ھﺮ ﮐﺸﻮری ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺎک آن ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺼﺮف ﯾﺎ ﺗﻌﺮض ﺑﻪ آن ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻋﺮف دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ و
ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻣﻮرد اﺷﻐﺎل ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﮫﺮان ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻪ در ﺳﺎل  1358روی داد ،اﻣﺎ
ﻣﺎھﯿﺖ ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﺎرف ﺷﺪه و آﻧﺮا از ﺷﮑﻞ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ آن ﺑﻪﮐﻠﯽ ﺧﺎرج
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻗﺪام داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻏﯿﺮﻣﯿﻠﺘﺎرﯾﺴﺘﯽ ﺑﻮدن و روﺷﻨﮕﺮاﻧﻪ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮد .اﺷﻐﺎل ﻻﻧﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل  1358ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻔﺎفﺷﺪن و ﻋﻠﻨﯽﺷﺪن ﻣﺨﺎﺻﻤﺎت و ﺟﺒﮫﻪﮔﯿﺮی
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﺎ ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺑﺤﺒﻮﺑﻪ وﻗﻮع اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺗﺎ ﺳﻘﻮط دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ و
اﺷﻐﺎل ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﻼف ﭘﯿﭽﯿﺪه رواﺑﻂ اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﺮف ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ آن ﮐﺸﻮر و اﻧﺘﺸﺎر
اﺳﻨﺎد ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ آن ،ﺑﺎزﺷﺪ و اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺮان و ﺟﮫﺎن ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ »راﺑﻄﻪ ﮔﺮگ و ﻣﯿﺶ« ﭘﯽﺑﺮدﻧﺪ .ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﺮان ﮐﻪ
ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺤﺮان )اﻧﻘﻼب( ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد ،ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ »ﺳﺘﺎد اﯾﺠﺎد ﺑﺤﺮان« در ﮐﺸﻮر
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎی ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻧﻘﻼب را ھﻤﺎھﻨﮓ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد .اﺷﻐﺎل ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ
ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺷﺮف و اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد را ﺑﺪﺳﺖ آورد و ﺑﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪن اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﻪﻋﻨﻮان »اﻧﻘﻼب دوم« و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان »ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺰرگ« از
ﺳﻮی اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ،اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻤﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ زﯾﺮ ﺷﻤﺎ را در
ﺟﺮﯾﺎن زﻣﯿﻨﻪھﺎ و ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ رﺧﺪاد ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ.
ﺗﺼﺮف ﻻﻧﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﯿﺮی اﺗﺒﺎع آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺗﮫﺮان ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺻﻞ راﺑﻄﻪ اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﺮه
ﺧﻮردهاﺳﺖ؛ ﺑﻪطﻮریﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺮوع ﺳﺮﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﺷﯽ از رواﺑﻂ دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮای اﯾﺮان از ﮐﻮدﺗﺎی  28ﻣﺮداد  1332ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎن در  13آﺑﺎن  1358و ﺑﺎ اﺷﻐﺎل ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﮫﺮان اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ھﺪف ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ،
ﺑﺮرﺳﯽ زﻣﯿﻨﻪھﺎی اﺷﻐﺎل ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﮫﺮان ﮐﻪ ھﻤﺎن دﺧﺎﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ اﯾﺮان در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از
ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دوره دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺷﻐﺎل ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﮫﺮان در
 13آﺑﺎن  1358ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ .دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺧﺎﻟﺖ در اﺧﺘﻼﻓﺎت داﺧﻠﯽ رھﺒﺮان ،ﻗﻮﻣﯿﺘﮫﺎ ،ﭘﯿﺮوان
ادﯾﺎن ،ﻧﮋادھﺎی ﯾﮏ ﮐﺸﻮر و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﯾﮏ طﺮف در ﻣﻘﺎﺑﻞ طﺮف ﯾﺎ طﺮﻓﮫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺗﻮطﺌﻪ ﺑﺮاﻧﺪازی ﺑﻪﺻﻮرت دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺨﻔﯽ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﺷﺪه ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اھﺪاف ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎص و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﻔﻮذ و ﺳﻠﻄﻪ و ﺑﻪﻋﺒﺎرت ﮐﻠﯽﺗﺮ ،ھﺮﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ
دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﯿﻞ ﺑﺎطﻨﯽ و ظﺎھﺮی ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ دﯾﮕﺮ ﺻﻮرتﮔﯿﺮد ،دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ آن ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺮﺑﺎدرﻓﺘﻪ ﺧﻮد در اﯾﺮان و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺎﺧﺸﻨﻮد ﺑﻮد ،ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻗﺮاری
ﻣﺠﺪد وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد در اﯾﺮان ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺟﺪﯾﺪ و داﻣﻨﻪداری را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا درآورد.
در اﯾﻦ دوره دﺧﺎﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺘﻨﻮع ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ از ھﺮ وﺳﯿﻠﻪ و ﺷﯿﻮه ﻣﻤﮑﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ ازﺟﻤﻠﻪ آﻧﮫﺎ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﺤﮑﯿﻢ رژﯾﻢ اﺳﺘﺒﺪادی ﺑﺮﺿﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ،ﺗﻼش ﺑﺮای ﮐﻮدﺗﺎ و راهاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺣﻤﺎم ﺧﻮن در
اﯾﺮان ،ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ،اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼف و ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻧﺎمﺑﺮد.
زﻣﯿﻨﻪھﺎی اﺷﻐﺎل
زﻣﯿﻨﻪھﺎی اﺷﻐﺎل ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﮫﺮان را ﻣﯽﺗﻮان در دو ﻣﻮرد ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد :ﻧﺨﺴﺖ ،ﺳﻠﺴﻠﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺒﻞ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و در ﻣﻮاﺟﮫﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺸﮫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﺮان و دﯾﮕﺮ ،ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن وﺿﻌﯿﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد در اﯾﺮان و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪاﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺧﺸﻢ و
واﮐﻨﺶ ﺷﺪﯾﺪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن را ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎﺧﺖ.
ﺗﻼش ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان از اواﺧﺮ دھﻪ 1950م ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ واﻗﻌﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ درآﻣﺪه ﺑﻮد و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﮐﻤﮏ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد و ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﺟﯿﻤﯽ ﮐﺎرﺗﺮ ـ رﯾﯿﺲ
ﺟﻤﮫﻮر وﻗﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در زﻣﺎن ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ـــ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﮑﺴﻮن را ﺑﺎ اﻧﺪک ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دادهﺑﻮد و
ﺑﻪھﻤﯿﻦ ﺧﺎطﺮ ،اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻨﺘﻮ ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﻗﺮارداد دوﺟﺎﻧﺒﻪ دﻓﺎع ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل  1959ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦﺣﺎل ﮐﺎرﺗﺮ در وﻋﺪهھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﺧﻮد در ﺳﺎل  1355ﮐﻪ ﺑﻪ دﮐﺘﺮﯾﻦ وی ﻣﺸﮫﻮرﺷﺪ ،ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و
اﺣﺘﺮام ﺑﻪ اﺻﻮل و ﻣﻮازﯾﻦ آن را از ﺳﻮی ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮫﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﯿﺎرھﺎی اﺻﻠﯽ رواﺑﻂ ﺧﻮد ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﺮارداد.
دﮐﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺗﺮ دارای ﺳﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮد1 :ـــ ﺗﻌﮫﺪ ﺻﺮﯾﺢ و ﺑﯿﭙﺮده آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺟﮫﺖ واﮐﻨﺶ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ھﺮﺷﮑﻞ ﻻزم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺮ
ﻧﻮع ﺗﻼش ﺷﻮروی ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ژﯾﻮﭘﻮﻟﺘﯿﮏ در ﻣﻨﺎطﻖ ﺟﮫﺎن 2ـــ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺳﯿﺎﺳﯽ ،آزادﯾﮫﺎی ﻣﺪﻧﯽ و ﻓﺸﺎر
ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﮫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪوﯾﮋه در اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ آﻧﮫﺎ 3ـــ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎی اﺻﻼحطﻠﺒﺎﻧﻪ
ﺑﺎ ھﺪف ﺣﻔﻆ ﺣﮑﻮﻣﺘﮫﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻈﯿﺮ رژﯾﻢ ﺷﺎه و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺿﻤﺤﻼل و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ آﻧﮫﺎ.
اﺻﺮار ﮐﺎرﺗﺮ درﺑﺎره ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ و ﺳﺮﮐﻮب اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ دوﺳﺘﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ،از
ﺳﻮی دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﮕﺎه ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺘﮫﺎی ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی
ﺟﺎهطﻠﺒﺎﻧﻪ ﺷﺎه در ﻧﻮﺳﺎزی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﻮام ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻪاﻋﺘﻘﺎد ﮐﺎرﺗﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻪﺧﺎطﺮ درآﻣﺪ
ﺳﺮﺷﺎر ﻧﻔﺖ ،ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازﯾﮫﺎی ﺷﺎه و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﯾﮫﺎی ﯾﮑﺠﺎﻧﺒﻪ او در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺤﻮه ﺻﺮف اﯾﻦ درآﻣﺪ ھﻨﮕﻔﺖ ،ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﮔﺮوه
روﺷﻨﻔﮑﺮ و دﯾﮕﺮ ﮔﺮوھﮫﺎﯾﯽ را ﻓﺮاھﻢ آورده ﮐﻪ ﻣﯿﻞ داﺷﺘﻨﺪ در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ1.

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه ھﻢ ﮐﻪ از ﺳﺎل  1354ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ او ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺖﺷﻤﺎری از ﻧﮫﯿﻠﯿﺴﺘﮫﺎ ،آﻧﺎرﺷﯿﺴﺘﮫﺎ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮫﺎ
ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺎﯾﻞ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ »رواﺑﻂ وﯾﮋه« ﺧﻮد ﺑﺎ واﺷﻨﮕﺘﻦ و ﻧﯿﺰ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﺑﻪﺧﻄﺮ ﺑﯿﻨﺪازد .وی اطﻤﯿﻨﺎن
داﺷﺖ ﮐﻪ اﺻﻼﺣﺎت او آﻧﻘﺪر ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻄﺮی رژﯾﻤﺶ را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ از ﺷﺪت اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻠﯿﺴﯽ ﺧﻮد
ﺑﮑﺎھﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ھﻢ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر از رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﮐﻨﺪی ﺑﻪ اﯾﻦ طﺮف درﺻﺪد
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﻪرو ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﮫﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن ـــ اوﻟﯿﻦ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در دوره ﻣﻮﻗﺖ ـــ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد» :اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎرﺗﺮ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮای اﯾﺮان ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺠﺪدا ﻧﻔﺴﯽ ﺑﮑﺸﺪ 2«.وﻟﯽ درواﻗﻊ ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﺴﻦ

واﻋﻈﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ،ھﺪف اﺻﻠﯽ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﺎرﺗﺮ را ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺘﮫﺎی ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در »واﮐﺴﯿﻨﻪ ﮐﺮدن آﻧﮫﺎ … ﺑﺮای
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺑﺮوز اﻧﻘﻼب و ﺣﻔﻆ آﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ« ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ3.

اﮔﺮﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺎه در راﺳﺘﺎی ﮐﺎھﺶ ﻓﺸﺎر ﭘﻠﯿﺴﯽ در اواﺧﺮ ﺳﺎل  1356رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎطﺮ ﮐﺎرﺗﺮ را ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدهﺑﻮد؛ وﻟﯽ از ﻧﻈﺮ وی
ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ھﺪف ،ﺣﻔﻆ ﺷﺎه در اﯾﺮان ﺑﻮد و در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت اﻓﺎﻗﻪ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،آﻣﺎده ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ و
ﺳﺮﮐﻮب ﺑﯿﺸﺘﺮ ھﻢ ﺑﻮد .ﺑﻪطﻮرﯾﮑﻪ ﮐﺎرﺗﺮ در ﺧﺎطﺮات ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎد ﺷﺎه در اﯾﺮان اﻣﺎ:
»ھﻨﻮز ﺳﻔﯿﺮ ﻣﺎ وﯾﻠﯿﺎم ﺳﺎﻟﯿﻮان و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺎه ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺛﺒﺎت
در اﯾﺮان اﺳﺖ… ﻣﺎ او را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮدﯾﻢ از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﺎ ﻗﺪرت ﮐﺸﻮر را اداره ﮐﻨﺪ و روی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﺪ…
ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﮐﻤﮑﮫﺎی ﻣﺎ ﺑﺮای او ذیﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ… در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ طﯽ ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﺑﻪ وی اطﻤﯿﻨﺎن دادم ھﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ
ﺑﮕﯿﺮد ،ﺣﺘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻦ ﺧﻮاھﺪﺑﻮد4«.

اﻣﺎ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ ﺑﺤﺮاﻧﯽﺗﺮ ﺷﺪن وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر و ﻧﻔﻮذ روزاﻓﺰون اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﯾﺮان ،ﺑﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮان ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺧﺘﻼف ﭘﺪﯾﺪآﻣﺪ .ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﮫﻤﯽ ﮐﻪ داﻣﻨﮕﯿﺮ آﻧﮫﺎ ﺑﻮد ،ﺗﻨﮫﺎ درﺑﺎره ﺑﺤﺮان اﻧﻘﻼب در اﯾﺮان ﻧﺒﻮد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف
دﯾﮕﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ در درون وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی ﺣﮑﻮﻣﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯿﻦ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺳﺎﯾﺮوس وﻧﺲ و ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ زﺑﯿﮕﻨﯿﻮ ﺑﺮژﯾﻨﺴﮑﯽ ،ﻣﺸﺎور اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺎرﺗﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ
اﯾﺮان درﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﺎرﺗﺮ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﻟﻪ اﯾﺮان ﺷﺪ.
وﻧﺲ ھﻤﭽﻮن ﮐﺎرﺗﺮ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ اﻋﺘﻘﺎد و روﺣﯿﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﮫﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻮن ﯾﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﺟﺰ ﺑﻪ آزادی ،ﻋﺪاﻟﺖ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﻤﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ؛ ﭘﺲ ﺷﺎه اﯾﺮان ھﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺴﺘﺒﺪ و ﺳﺘﻤﮕﺮ اﺳﺖ ،ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺮان را از ﻧﻈﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﮔﺰارﺷﮫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه در اﯾﺮان وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﮫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎ ،ﺷﺎه را ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ھﻤﻮاره ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
ﻗﺪرت او ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﺮد؛ ﭘﺲ رﯾﯿﺲﺟﻤﮫﻮری ﮐﻪ ھﻤﻮاره دم از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﯽزد ،ﺑﻪﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦﺑﺎره ﭼﺎرهای ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ.
وﻟﯽ ﮐﺎرﺗﺮ ﺑﺮﺧﻼف اﯾﻨﮑﻪ در ژاﻧﻮﯾﻪ  1977اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ »ﺣﮑﻮﻣﺘﮫﺎی ﻣﺴﺘﺒﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ«،
در ﻣﻮرد ﺷﺎه اﯾﺮان دوروﯾﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد و اواﺧﺮ ھﻤﺎن ﺳﺎل در ﺳﻔﺮی ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد را از او اﻋﻼم ﻧﻤﻮدهﺑﻮد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﻟﯿﻮان ـــ ﺳﻔﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﮫﺮان ـــ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت »ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﺘﺤﮑﺎم رواﺑﻂ اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ وی ﺑﺎ
رﯾﯿﺲﺟﻤﮫﻮری ﺟﺪﯾﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ھﻤﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و اﻧﺘﻘﺎدﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺶ در اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ ﻗﮫﺮﻣﺎن ﺑﺰرگ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،رژﯾﻢ او را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﺒﺮا از اﺗﮫﺎﻣﺎت وارده ﺗﺸﺨﯿﺺ داده اﺳﺖ 6«.اﯾﻦ روﯾﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻧﻈﺮات وﻧﺲ ﺑﻮد
و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ وی ھﯿﭻﮔﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺎرﺗﺮ در ﻣﻮرد ﺷﺎه ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﻌﺪھﺎ ﺣﺘﯽ اﺳﺘﻌﻔﺎ داده و ﺑﻪ دﻓﺘﺮ وﮐﺎﻟﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ .وﻧﺲ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار آزادی و دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﺟﮫﺎن ﻧﮑﻮﺷﺪ ،ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﻮﺛﺮ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺷﺎه ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ  37ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد از ﻗﺪرت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ،ھﺮﮔﺰ
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ اﺻﻼح روﺷﮫﺎی ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺑﺮژﯾﻨﺴﮑﯽ ﻧﻮع دﯾﮕﺮی ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ .او ھﻤﻮاره ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ
ﻗﺪرت ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎه ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮارﮔﯿﺮد و اﻟﺒﺘﻪ ،در ﮐﻨﺎر آنھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ،دﺳﺖ از ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮی ﺑﺮدارد؛ وﻟﯽ اﯾﻦ اﻗﺪام ،اﮐﻨﻮن ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ و در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه در ﻣﻌﺮض ﺣﻤﻠﻪ
ﻗﺮار دارد ،ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ دﻣﮑﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان ﮐﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﯿﺎﻧﻪرو در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ وﺟﻮد
ﻧﺪارد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان زﻣﺎن ﺑﺮﻗﺮاری دﻣﮑﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد.
ﮐﺎرﺗﺮ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ در ﺗﻼش ﺑﻮد ﺗﺎ از وﻗﻮع ﯾﮏ اﻧﻘﻼب در اﯾﺮان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺑﺮژﯾﻨﺴﮑﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮ ﻗﯿﻤﺖ و
وﺳﯿﻠﻪای ﮐﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﺎه ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺎه را ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﯾﺮان ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺻﻠﺢ
اﻋﺮاب و اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﺿﺮوری ﻣﯽﺷﻤﺮد .وی در ﺧﺎطﺮات ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:

»ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ھﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ روﺳﺎی ﺟﻤﮫﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺷﺎه ﺑﺮای ﻣﺎ ھﻢﭘﯿﻤﺎن ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی اﺳﺖ .ﺣﻔﻆ رواﺑﻂ ﺣﺴﻨﻪ ﺑﺎ
ﻣﺼﺮ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و ھﻤﺰﻣﺎن ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺑﻪ اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﻮی ﻋﺮﺑﮫﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ
در وﺟﻮد ﺷﺎه داﺷﺖ و اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺳﺘﺎﯾﺶآﻣﯿﺰ ﺑﻮد7«.

وﺟﻮد اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮ ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺮ ﯾﮏ از آﻧﮫﺎ اطﻼﻋﺎت ﺧﻮد را از ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪدﺳﺖ
ﻣﯽآورد.ﺑﺮژﯾﻨﺴﮑﯽ ھﻤﻮاره ﺑﻪ ﺣﺮﻓﮫﺎی ﮔﺮی ﺳﯿﮏ ،اﻓﺴﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺴﻮول اﻣﻮر اﯾﺮان در ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ژﻧﺮال ھﺎﯾﺰر،
ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ در اروﭘﺎ و ﻣﺴﻮول ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ اﯾﺮان ﮔﻮش ﻣﯽداد .اردﺷﯿﺮ زاھﺪی ،ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان
در آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﻢ ازﺟﻤﻠﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد وی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان داﻣﺎد ﺷﺎه ،از ﭘﺮﻗﺪرتﺗﺮﯾﻦ طﺮﻓﺪاران ﺷﺎه در اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ و
در ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ از ﺑﺮژﯾﻨﺴﮑﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوھﯽ ﺑﻪ طﺮﻓﺪاری از ﺷﺎه )ﻣﺎﻧﻨﺪ  28ﻣﺮداد  1332ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﻘﻮط دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ( در ﺗﮫﺮان ﺑﻪﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﺮژﯾﻨﺴﮑﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﺪون اطﻼع وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﮏ ﺧﻂ ارﺗﺒﺎطﯽ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ھﻢ ﺑﺎ وی در ﺗﮫﺮان ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده ﺑﻮد8.

در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺳﺎﯾﺮوس وﻧﺲ و دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻧﻈﺮات وﯾﻠﯿﺎم ﺳﺎﻟﯿﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺰارﺷﮫﺎﯾﺶ از
اوﺿﺎع اﯾﺮان آﻧﻘﺪرھﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻠﮫﺎی ھﯿﺎت ﺣﺎﮐﻤﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ از اوﺿﺎع اﯾﺮان ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪاﺷﺖ و دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻧﺎھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ھﻢ ﭼﯿﺰی
ﻧﺒﻮد؛ ﺟﺰ درھﻢ رﯾﺨﺘﮕﯽ و ﺗﺸﻨﺞ در اﯾﺮان .از ﺷﮫﺮﯾﻮر ﻣﺎه  1357ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ازھﺎری در اﯾﺮان ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﮔﺰارﺷﮫﺎی ﺳﺎﻟﯿﻮان ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ،دﯾﮕﺮ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه در اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ9.

وﻟﯽ ﺑﺮژﯾﻨﺴﮑﯽ اﯾﻦ ﮔﺰارﺷﮫﺎ و ﻧﻈﺮات را ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ و ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﭼﻮن ﺳﺎﻟﯿﻮان ﻣﺜﻞ ﮐﺒﮏ ﺳﺮش را زﯾﺮ ﺑﺮف ﮐﺮده و
ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﮔﺰارﺷﮫﺎﯾﺶ ھﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ اطﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ «.وﻧﺲ دراﯾﻦﺑﺎره در ﺧﺎطﺮاﺗﺶ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»در واﺷﻨﮕﺘﻦ ،ﮔﺰارش ﺳﺎﻟﯿﻮان اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻦ و ﺑﺮژﯾﻨﺴﮑﯽ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﺑﺮژﯾﻨﺴﮑﯽ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﻣﮑﺎن ﺳﻘﻮط ﺷﺎه و
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای دوران ﺑﻌﺪ از ﺷﺎه در اﯾﺮان ھﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد .ﺑﺮژﯾﻨﺴﮑﯽ ﮐﻢﮐﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در
اﯾﺮان )ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﺑﻪطﺮﻓﺪاری از ﺷﺎه( ﺗﻨﮫﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﺮان اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻗﻮﯾﺎ طﺮﻓﺪار ﯾﮏ راه ﺣﻞ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﻔﻆ ﺷﺎه ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺸﺮوطﻪ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ،و ﺣﺘﯽ ﺑﺪون او ،در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﻮدم و در ھﺮ دو
ﺻﻮرت اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را در ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ارﺗﺶ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﻧﮫﺎد ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﻣﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﮫﺎﯾﯽ
اﻣﮑﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﻢ و ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی رد ﻧﻤﯽﮐﺮدم؛ وﻟﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻣﺒﺘﮑﺮ و ﻣﺠﺮی ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻨﯿﺎدﯾﺎی در اﯾﺮان ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﮐﺎری ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﺷﺎه ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﺎ در اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﻮد10«.

دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺳﺮدرﮔﻤﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﯾﺮان ﭘﺎس ﻣﯽداد؛ ﺑﻪطﻮری ﮐﻪ دو راه ﭘﯿﺶ ﭘﺎی ﺷﺎه ﮔﺬارده ﺑﻮد ﺗﺎ ﺧﻮد
ﯾﮑﯽ را ﺑﻪدﻟﺨﻮاه ﺑﭙﺬﯾﺮد :ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺸﺖ آھﻨﯿﻦ را ﺑﮑﺎر ﺑﻨﺪد و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮا ﻋﻠﯿﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺑﺮﺧﯿﺰد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ طﻮر ﻣﻮﻗﺖ از اﯾﺮان ﺧﺎرج ﺷﻮد و طﺮح  5ﻣﺮﺣﻠﻪاﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺘﯽ از ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﺎن و ﺑﺎ ﺷﻌﺎر اﺻﻼﺣﺎت ،ﺑﻪ اﺟﺮا
درآﯾﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ طﺮح ،ﻓﺮﺳﺘﺎده وﯾﮋه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ از ﻗﻮل رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺷﺎه اﯾﺮان ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ھﺮ راھﯽ را ﮐﻪ
ﺷﺎه ﺗﺮﺟﯿﺢ دھﺪ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان از آن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ »ﻣﺸﺖ آھﻨﯿﻦ« ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﮔﺮوه ﺑﺮژﯾﻨﺴﮑﯽ
ﺑﻮد» ،طﺮح  5ﻣﺮﺣﻠﻪای« از ﺳﻮی ﺳﺎﯾﺮوس وﻧﺲ ،ﭘﺮﮐﺖ و ﺳﺎﻟﯿﻮان ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺎرﺗﺮ ھﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و اﺻﻮل
ﮐﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را ﺣﻮل ﻣﺤﻮرھﺎی زﯾﺮ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽﮐﺮد :ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻪ رھﺒﺮی ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﺎن ﺑﺎ
ﺷﻌﺎر اﺻﻼﺣﺎت روی ﮐﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ارﺗﺶ و ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺣﺎﻣﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺷﺎه ﺑﻪ طﻮر ﻣﻮﻗﺖ از
ﺻﺤﻨﻪ ﮐﻨﺎر ﺑﺮود و ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی  28ﻣﺮداد ﻋﻤﻞ ﺷﺪ ،ﭘﺲ از آرام ﺷﺪن اوﺿﺎع ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮدد ،دوﻟﺖ
ﻣﻠﯽﮔﺮای ﺟﺪﯾﺪ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯿﮫﺎی ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺮﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﺮ
اﺳﺎس اﯾﻦ طﺮح ﺑﺮای ﭘﺮھﯿﺰ از وﯾﺘﻨﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮ در اﯾﺮان ،دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﻼح ﺗﺸﺨﯿﺺ داده
ﻧﺸﺪه ﺑﻮد؛ اﻣﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻮﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺪ ﺷﺪﯾﺪی در ﺑﺮاﺑﺮ آﯾﺖ ﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ11.

ﺷﺎه راه ﺣﻞ دوم را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺎﭘﻮر ﺑﺨﺘﯿﺎر ،ﻣﻌﺎون وﻗﺖ ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ و رﯾﯿﺲ ﺟﻨﺎح ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات اﯾﻦ ﺟﺒﮫﻪ در 15
دی  1357ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ازھﺎری را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ طﺮح  5ﻣﺮﺣﻠﻪای در  26دی 16 1357
ژاﻧﻮﯾﻪ  1979اﯾﺮان را ﺗﺮک ﮔﻔﺖ و ﺑﺎ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺷﺎه از اﯾﺮان ،ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ و اداره اﻣﻮر ﮐﺸﻮر ﺑﻪطﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪدﺳﺖ دو ﻧﻔﺮ اﻓﺘﺎد:
ﺷﺎﭘﻮر ﺑﺨﺘﯿﺎر ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ و ژﻧﺮال راﺑﺮت ھﺎﯾﺰر.
ھﺮ ﻗﺪر ﮐﻪ ﻧﮫﻀﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪ ،اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﯿﺎن ھﯿﺎت ﺣﺎﮐﻤﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﺎدﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﺳﺎﯾﺮوس وﻧﺲ ﺑﻌﺪ از
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﺳﺎﻟﯿﻮان ،ھﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺗﺌﻮدور اﻟﯿﻮت ﯾﮑﯽ از دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﮫﺎی ﮐﺎرﮐﺸﺘﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺎﻟﮫﺎ اﻗﺎﻣﺖ در
اﯾﺮان و اﻧﺠﺎم وظﯿﻔﻪ در ﺳﻤﺖ راﯾﺰن اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻮد را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻋﺎزم ﭘﺎرﯾﺲ ﺷﻮﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﻟﯿﻮت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﯾﺎ در ﺣﻘﯿﺖ ،ﺑﺎ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺸﯽ
ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺎﯾﺮوس وﻧﺲ ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﯽرﻓﺖ ،ژﻧﺮال ھﺎﯾﺰر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺮوه ﺑﺮژﯾﻨﺴﮑﯽ در اﯾﺮان ﺣﻀﻮر داﺷﺖ و ﻧﻈﺮ وی
درﺳﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﻟﯿﻮان ﺑﻮد .ﺳﺎﻟﯿﻮان در ﺧﺎطﺮاﺗﺶ دراﯾﻦﺑﺎره ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ،دﺳﺘﻮراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ و ھﺎﯾﺰر داده
ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪﻗﺪری ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ دو ﺷﮫﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت دو ﮐﺸﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ12«.

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮔﺮوه ﺑﺮژﯾﻨﺴﮑﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﮔﺮوه وﻧﺲ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ،ﮐﺎرﺗﺮ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ اﻟﯿﻮت را ﻟﻐﻮ ﮐﺮد و ﺗﻨﮫﺎ
ﺗﻮﺳﻂ دو ﻧﻔﺮ و از طﺮﯾﻖ واﻟﺮی ژﯾﺴﮑﺎردﺳﺘﻦ ـــ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر وﻗﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ـــ ﺑﻪطﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ را در  18دی 1357
ﺑﺮای اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ارﺳﺎل ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻮی ﺳﺮان  4ﮐﺸﻮر ﻏﺮﺑﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ در ﮔﻮداﻟﻮپ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﺷﺪه ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ،رھﺒﺮان ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﻏﺮﺑﯽ ،رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ راھﯽ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺷﺎه ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﻏﺮب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ راه ﭼﺎره دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ 13.ﮐﺎرﺗﺮ در اﯾﻦ ﭘﯿﻐﺎم از اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺑﺨﺘﯿﺎر از اداﻣﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪ .وی ﺑﺎ ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺻﺮاﺣﺖ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺨﺘﯿﺎر ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ
آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ و ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ از اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از او ،ﭼﻨﯿﻦ ﺗﮫﺪﯾﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﻣﺎم ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺑﺨﺘﯿﺎر،
وﻗﻮع ﯾﮏ ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺑﻪراه اﻓﺘﺎدن ﺣﻤﺎم ﺧﻮن در اﯾﺮان ﺣﺘﻤﯽ اﺳﺖ .ﮐﺎرﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺮوج ﺷﺎه ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ و در
آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺻﻮرت ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺷﺘﺎب ﻧﮑﻨﺪ و اﺟﺎزه دھﺪ ﯾﮏ دوره
ﺳﮑﻮت و آراﻣﺶ ﺑﻪوﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺗﮫﺪﯾﺪات ﮐﺎرﺗﺮ و ﻧﻔﻮذ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﺮان آﻧﻘﺪر ﺟﺪی ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ رد آن
ﺗﮫﺪﯾﺪات ،آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﻪ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺎﻻھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و اﻋﻼم ﺟﮫﺎد ﻣﻘﺪس ﻋﻠﯿﻪ آن ﮐﺸﻮر ﺗﮫﺪﯾﺪ ﮐﺮد و از ﮐﺎرﺗﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﺎه را ﺑﺒﺮد ،از دوﻟﺖ ﺑﺨﺘﯿﺎر ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﮑﻨﺪ و از ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻠﺖ ﮐﻪ اﻣﺮ ﻣﺸﺮوﻋﯽ اﺳﺖ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﮑﻨﺪ14.

در ﮐﻨﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﮫﺎ ﻣﺤﻠﯽ را در ﻧﺰدﯾﮏ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻧﻮﻓﻞ ﻟﻮﺷﺎﺗﻮ ﺗﺪارک ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ و از آن ﺑﺮای زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎ و رﻓﺖ و آﻣﺪھﺎ و اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ ﻣﺬاﮐﺮات اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ھﻢ ﮐﻪ اﻣﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮار ﺷﺎه ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ،ﺑﺎ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﺑﺮژﯾﻨﺴﮑﯽ ،ﺑﺨﺘﯿﺎر و ارﺗﺶ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی اﯾﺮان ،ھﻮاﭘﯿﻤﺎی وی را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺳﺎزﻧﺪ و ﯾﺎ آن
را ﺑﺮﺑﺎﯾﻨﺪ15.

اﺗﺤﺎد ھﻤﻪ اﻗﺸﺎر ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ رھﺒﺮی اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺷﺪت روزاﻓﺰون ﺗﻼطﻢ ﺧﺮوﺷﺎن ﺣﺮﮐﺖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ھﯿﺎت ﺣﺎﮐﻤﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺎ روز آﺧﺮی ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی رﺳﯿﺪ ،ﺗﺪاوم ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد و اطﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ از
ﺳﻔﺎرت ﺧﻮد در ﺗﮫﺮان ﺳﻠﺐ ﺷﺪهﺑﻮد ،ﺑﺎ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺨﺘﯿﺎر ،وی را از ﺣﻤﺎﯾﺖ و اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺎﻣﻞ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ 16.ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺑﺨﺘﯿﺎر و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﮑﺮ ﯾﮏ ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﺘﯽ ﺗﺎ  22ﺑﮫﻤﻦ ﻣﺎه ﮐﻪ ﺟﻨﮕﮫﺎی
ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻘﻮط ﻣﺮاﮐﺰ ﻗﺪرت رژﯾﻢ ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺑﻪدﺳﺖ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻣﯽﺷﺪ ،اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ.
در  22ﺑﮫﻤﻦ  1357ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ارﺗﺶ و اداره ﻣﺴﺘﺸﺎری آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﮫﺮان در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ درآﻣﺪه ﺑﻮد و
ژﻧﺮال ﻓﯿﻠﯿﭗ ﮔﺎﺳﺖ ـــ رﯾﯿﺲ ﻣﺴﺘﺸﺎران آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در اﯾﺮان ـــ در زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ارﺗﺶ ﭘﻨﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ

ﺑﺎﯾﺪ از دﺳﺖ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺧﻼﺻﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺑﺮژﯾﻨﺴﮑﯽ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وارن ﮐﺮﯾﺴﺘﻮﻓﺮ و دﯾﻮﯾﺪ ﻧﯿﻮﺳﺎم
ـــ ﻣﻌﺎوﻧﺎن وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ـــ ﭼﺎرﻟﺰ دوﻧﮑﺎن ـــ ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ دﻓﺎع ـــ و ژﻧﺮال دﯾﻮﯾﺪ ﺟﻮﻧﺰ ـــ رﯾﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﻣﺸﺘﺮک ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ
ـــ ﺑﻪاﺗﻔﺎق ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﻣﻘﺎﻣﺎت وزارت دﻓﺎع و ﺳﺘﺎد ﻣﺸﺘﺮک ،اﺳﺘﺎﺳﻔﯿﻠﺪ ﺗﺮﻧﺮ ـ رﯾﯿﺲ ﺳﯿﺎ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻓﺮاﻧﮏ ﮐﺎرﻟﻮﭼﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﯿﺎ ،ﮔﺮی ﺳﯿﮏ و ﺳﺮھﻨﮓ اودم از ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ در ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ اﺿﻄﺮاری ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ داد.
ﺑﺮژﯾﻨﺴﮑﯽ در ﺧﺎطﺮات ﺧﻮد درﺑﺎره اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت آن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ﻣﻦ از ﻋﻮاﻗﺐ درازﻣﺪت اﯾﻦ وﺿﻊ ﻣﺘﺤﯿﺮ و ﻧﮕﺮان ﺑﻮدم و ﮔﻔﺘﻢ… ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ارﺗﺶ اﯾﺮان ﻣﮫﺎرت ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﮫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺳﯿﺎﺳﯽ
را ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ از آﻧﮫﺎ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﻢ و ﻗﺎﻧﻮن دﺳﺖ ﺑﻪﮐﺎر ﺷﻮﻧﺪ .آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ژﻧﺮال ﮔﺎﺳﺖ و
ژﻧﺮال ھﺎﯾﺰر ﺳﻮال ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ھﻨﻮز ﻧﻘﺸﻪ ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در اﯾﺮان ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺖ؟ … اﮔﺮ اﻧﻀﺒﺎط ﻧﻈﺎﻣﯽ در
ارﺗﺶ اﯾﺮان از ﻣﯿﺎن ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ھﻨﻮز ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎری ھﺴﺖ17«.

در ﭘﯽ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ،دﯾﻮﯾﺪ ﻧﯿﻮﺳﺎم از طﺮف ﺑﺮژﯾﻨﺴﮑﯽ در ﯾﮏ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﯿﻮان ،ﻧﻈﺮ وی را راﺟﻊ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﮐﻮدﺗﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﺶ اﯾﺮان ﺑﺮای ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ دوﻟﺖ ﺑﺨﺘﯿﺎر ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﻪﻗﺪری در ﻧﻈﺮ ﺳﺎﻟﯿﻮان ﻣﺴﺨﺮه ،ﺳﺨﯿﻒ و
ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل آﻣﺪ ﮐﻪ وی را ﺑﻪﺷﺪت ﺑﺮآﺷﻔﺖ ﺗﺎ ﮐﻠﻤﺎت زﺷﺖ وﻟﯽ ﺳﺰاواری را درﺑﺎره ﺑﺮژﯾﻨﺴﮑﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮد 18.ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻼش
وﺳﯿﻊ دوﻟﺖ ﮐﺎرﺗﺮ ﺑﺮای واﮐﺴﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه ،اﻧﺤﺮاف ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ از ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠﯽ آن و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ھﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻤﮑﻦ ،ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ دﻗﺎﯾﻖ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ
ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ ھﻢ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪ ،ﺑﻪطﻮرﯾﮑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﮐﺎرﺗﺮ را واداﺷﺖ ﺗﺎ اﺳﺘﺎﻧﺴﻔﯿﻠﺪ ﺗﺮﻧﺮ ،رﯾﯿﺲ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﮫﯿﻪ اطﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ و ﮐﻮﺗﺎھﯽ در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ روﻧﺪ اﻧﻘﻼب ﺗﻮﺑﯿﺦ ﮐﻨﺪ19.

دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﮐﻠﯿﻪ ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺒﺎرز در اﯾﺮان ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ ﮐﻪ ھﺪف ﻣﺸﺘﺮک ھﻤﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻮد ،ﮔﺮداﮔﺮد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ھﻤﮕﺎم ﺑﺎ او و ﻋﻤﻮم ﻣﻠﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ھﺪف ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻮد را
ﻓﺮاھﻢ دﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اھﺪاف ﺑﻌﺪی ﺧﻮد ـــ ﮐﻪ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺘﻀﺎد ھﻢ ﺑﻮد ـــ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ و
درﮔﯿﺮی ﮔﺮوهھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖطﻠﺒﺎن و طﺮﻓﺪاران رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی ﮐﻪ ﺟﺒﮫﻪ ﺿﺪ اﻧﻘﻼب را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﺑﻮدﻧﺪ
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﺪ و وﺿﻌﯿﺖ ھﺮج و ﻣﺮﺟﯽ را در ﮐﺸﻮر ﭘﺪﯾﺪ آورده ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی ،ﻣﻌﺎون ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ در
اﻣﻮر اﻧﻘﻼب ،ھﻤﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ـــ رواﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻧﻘﻼب ﺷﺮوع ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .وی
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده دﺷﻤﻦ در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ را »ﺷﺎﯾﻌﻪﺳﺎزی ،ﺷﺎﯾﻌﻪﭘﺮاﮐﻨﯽ ،دروغﭘﺮدازی ،ﺗﮫﻤﺖزﻧﯽ و ﺧﻼﺻﻪ ﺗﺮور
ﺷﺨﺼﯿﺖ )و در ﻣﻮاردی ﺗﺮور ﺷﺨﺺ( ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪدار و ﺷﺨﺼﯿﺘﮫﺎی ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم و رھﺒﺮی« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ
»اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﺗﺸﺪﯾﺪ و ﻧﯿﺮوھﺎی اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﻀﻌﯿﻒ« ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ20.

آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﻘﻮط رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی در ﺧﻄﺮ ﻣﯽدﯾﺪ ،طﺮح ورود ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان و ﺑﺎزﺳﺎزی رواﺑﻂ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ از ﮐﻒ رﻓﺘﻪ را در دﺧﺎﻟﺖ در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﺧﺘﻼف و ﮔﺰﯾﻨﺶ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ اھﺪاف آﻣﺮﯾﮑﺎ
ھﻤﺴﻮﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ،ﻗﺮار داده ﺑﻮد.
آﻧﭽﻪ ﻣﮫﻢ ﺑﻮد ،اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺮاﻣﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ در ﻣﯿﺎن دو ﮔﺮوه ﻣﺬھﺒﯿﻮن ﺑﻪ رھﺒﺮی اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ و دﻣﮑﺮاﺗﮫﺎ ﺷﺎﻣﻞ
ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ و ﻧﮫﻀﺖ آزادی اﯾﺮان ﺑﻪﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﮫﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن ـــ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮوز ﮐﺮد و ﺗﺎ ﺳﻘﻮط ﺑﻨﯽﺻﺪر ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺗﺎرﯾﺦ اول ﺗﯿﺮ 22 / 1360
ژوﯾﻦ  1981اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ.
در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺗﻨﺸﮫﺎ و اﺧﺘﻼﻓﺎت ،ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺤﻮه و ﺳﻄﺢ رواﺑﻂ دوﻟﺖ ﺗﺎزه ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ
ھﻢ در زﻣﺮه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻨﺸﮫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎزرﮔﺎن و اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻣﺬھﺒﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺑﺎزرﮔﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ »ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ
و ﻏﺮﺑﯿﮫﺎ ﻓﺮع ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻧﺎن از ﺷﺎه ﺑﻮد و … ﺑﻪﺷﺮط ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﮫﺎ از ﺷﺎه و ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﻣﺎ ،رواﺑﻄﻤﺎن ﺑﺎ

آﻧﮫﺎ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد 21 «.در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻣﺬھﺒﯽ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺎﯾﺘﮫﺎی رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی و ﯾﮏ اﺑﺮﻗﺪرت ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮ و
ﻣﺘﺠﺎوز ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻣﯽآوردﻧﺪ و در ﮐﻨﺎر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﺘﯿﺰی ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﮫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری و اﺳﺘﮑﺒﺎری ﺟﮫﺎن را ھﻢ
وﺟﮫﻪ ھﻤﺖ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ22.

اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻣﺬھﺒﯽ از ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﭘﺮھﯿﺰ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد اﻧﮕﺸﺖﺷﻤﺎر ﺗﻤﺎس ﻗﺒﻞ از
اﻧﻘﻼب )ﺗﻤﺎس ﺳﺎﻟﯿﻮان ﺑﺎ آﯾﺖﷲ ﺑﮫﺸﺘﯽ و آﯾﺖﷲ ﻣﻮﺳﻮی اردﺑﯿﻠﯽ( و ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب )ﺗﻤﺎس ھﻨﺮی ﭘﺮﮐﺖ در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ،دو
ھﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از اﺷﻐﺎل ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﮫﺮان ،ﺑﺎ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺗﮫﺮان و آﯾﺖﷲ ﺑﮫﺸﺘﯽ( ،ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎن
ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدادﻧﺪ؛ وﻟﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺑﺎزرﮔﺎن و ھﻤﻔﮑﺮاﻧﺶ در دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ از ھﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﻋﺎدیﺳﺎزی رواﺑﻂ و ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﮫﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺧﻄﺮ ﺟﺪی و ﻣﮫﻤﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺷﻮروی را ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﻣﺮزھﺎی ﺑﯿﺶ از دو
ھﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﯾﺶ ﺑﺎ اﯾﺮان ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮ از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﺎرﺗﺮ در ﺧﺎطﺮات ﺧﻮد دراﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻣﮫﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن … و اﻋﻀﺎی ﮐﺎﺑﯿﻨﻪاش ﮐﻪ اﮐﺜﺮا ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﻏﺮب ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺎ
ھﻤﮑﺎری داﺷﺘﻨﺪ .آﻧﮫﺎ از ﺳﻔﺎرت ﻣﺎ ﺣﻔﺎظﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و از ژﻧﺮال ﻓﯿﻠﯿﭗ ﮔﺎﺳﺖ … ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻪﻋﻤﻞ ﻣﯽآوردﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون ﺧﻄﺮ رﻓﺖ و
آﻣﺪ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﻣﺎ ﭘﯿﺎﻣﮫﺎی دوﺳﺘﺎﻧﻪای ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .ﺑﺎزرﮔﺎن ﻋﻠﻨﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ رواﺑﻂ ﺣﺴﻨﻪای داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ ﺑﻪزودی اﻓﺮاطﯿﻮن طﺮﻓﺪار آﯾﺖﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺼﻮرت ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮای او درآﻣﺪﻧﺪ23.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاﺑﻖ و اطﻼﻋﺎت از ﮔﺮوهھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﺗﺮ ﯾﮏ روز ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ،
در ﯾﮏ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ آﻣﺎده ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ دوﻟﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎن اﺳﺖ و اظﮫﺎر اﻣﯿﺪواری
ﮐﺮد ﮐﻪ رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪ اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﻠﺘﮫﺎی دو ﮐﺸﻮر ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ.
دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ  5روز ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ،ﯾﻌﻨﯽ در  27ﺑﮫﻤﻦ  1357ﻧﯿﺰ ﺑﻪ طﻮر رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ رواﺑﻂ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﺗﮫﺮان ﺣﻔﻆ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و رژﯾﻢ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺮان را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ 24و ﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪﯾﺪی ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ رواﺑﻂ اظﮫﺎر
ﻣﯽﮐﺮد ،اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط از اواﯾﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  1358ﺑﻪطﻮر روزاﻓﺰوﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ .ﮐﺎرﺗﺮ و ﺑﺮژﯾﻨﺴﮑﯽ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ »از اﻓﮑﺎر و
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺿﺪﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان ﺑﮫﺮه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ… ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪطﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و درﺻﺪد ﺟﻠﺐ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺷﺎه ﺑﺮآﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 25.درواﻗﻊ ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﮫﺎ از آن ﻧﮕﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﭙﮕﺮاﯾﺎن ﻣﺴﻠﺢ
ازﺟﻤﻠﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮروی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ،در اﯾﺮان ﻗﺪرت را ﺑﻪدﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد.
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺿﻌﻒ اطﻼﻋﺎت ﺧﻮد درﺑﺎره اﯾﺮان ﺿﺮﺑﻪ ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺧﻮرده ﺑﻮد ،اﯾﻦﺑﺎر ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪطﻮر ﺟﺪی
»ﻋﻄﺶ ﺧﻮد را ﺑﺮای اطﻼﻋﺎت ﺳﯿﺮاب ﮐﻨﺪ« 26و در اﯾﻦ راه ﺗﻤﺎﺳﮫﺎی ﺧﻮد را ھﻢ ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ھﯿﺎت دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ و ھﻢ ﺑﺎ اﻗﺸﺎر
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم از ﺿﺪاﻧﻘﻼب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن در ﭘﺴﺘﮫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اداری و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮش داد .اﺳﻨﺎد ﻻﻧﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ درﺑﺎره اﯾﻦ
ﺗﻤﺎﺳﮫﺎ ﺑﻪوﺿﻮح ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺑﺮای ﺑﯽﺗﻮﺟﮫﯽ و ﯾﺎ ﺧﺎرجﮐﺮدن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ از ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ،درﺻﺪد ﺟﺬب
اﻓﺮاد ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﮫﻢ دﻣﮑﺮاﺗﮫﺎی دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﯽﺻﺪر ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ و درظﺎھﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﺣﻘﻮق  1000دﻻر ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری دﻋﻮت ﻣﯽﺷﺪ؛ وﻟﯽ درواﻗﻊ راﺑﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ وی را ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
درآورد 27در ھﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﮫﺮان ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ داﺷﺖ ﺗﺎ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ھﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮری را در
اوﻟﻮﯾﺖ درﯾﺎﻓﺖ وﯾﺰا ﻗﺮاردھﺪ و در ازای دادن وﯾﺰا ﯾﺎ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ،اطﻼﻋﺎت آﻧﮫﺎ را درﺑﺎره ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در طﺮﺣﮫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ
ﻋﺮاق ﺑﻪ اﯾﺮان ،آﻣﺎدﮔﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ھﻮاﭘﯿﻤﺎھﺎی اف  ،14اف  5و ﺳﯽ  ،130طﺮح ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻣﺴﺘﺸﺎران ﻧﯿﺮوی ھﻮاﯾﯽ اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ،ﻧﺎآراﻣﯿﮫﺎی اﻗﻠﯿﺘﮫﺎ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮزی اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺧﺮﯾﺪھﺎی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ اﯾﺮان از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﯿﺮ از اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎ اﻧﺘﻘﺎل دھﺪ28.

ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺣﺴﻦ واﻋﻈﯽ ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﮫﺮان ﺑﻪ »ﺳﺘﺎد اﯾﺠﺎد ﺑﺤﺮان در ﮐﺸﻮر« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ اﺻﻠﯽ آن ﺗﻼش
ﺑﺮای ھﻤﺎھﻨﮓ ﮐﺮدن »ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎی ﻧﯿﺮوھﺎی ﻟﯿﺒﺮال و ﻣﻠﯽﮔﺮا« و ﭘﯿﻮﻧﺪ دادن »ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻟﯿﺒﺮال ﻣﻠﯽﮔﺮا ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖطﻠﺒﺎن طﺮﻓﺪار رژﯾﻢ

ﺳﺎﺑﻖ ﭘﮫﻠﻮی« ﺑﺮﺿﺪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد29.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت رﺳﻤﯽ وﻟﯽ ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﺳﻔﺎرت اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺗﮫﺮان ،ﮔﺮوھﮫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ھﻮادار رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی
ھﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﺗﺮ را ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﺳﻘﻮط ﺷﺎه ﻣﻘﺼﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺮﺿﺪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﮫﺎ در ذھﻦ
ﺧﻮد اﻓﮑﺎر ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﻣﯽﭘﺮوراﻧﺪﻧﺪ و از ھﺮ ﺷﯿﻮهای ﺑﺮای ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﮐﺮدن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ درﯾﻎ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﮫﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن را
»ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺪن« و رھﺒﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ را »وﺣﺸﯽ و ﻣﺘﻌﺼﺐ ﻣﺬھﺒﯽ« و ﺧﻮد اﻧﻘﻼب را ھﻢ ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ »ﮐﮋراھﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ« ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ 30اﯾﻨﮫﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ و ﺣﺘﯽ از اﻣﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻣﻼی ﺳﺮخ« ﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺧﻮب اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن آزادﯾﺒﺨﺶ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و دوﻟﺘﮫﺎی
ﯾﻤﻦ ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﻟﯿﺒﯽ و ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﮐﺎگب در ﺗﻤﺎﺳﮫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﻘﻼب ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ 31.از اﯾﻦ ﮔﺮوھﮫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﻨﺞ
ﺑﺮادران راﮐﻔﻠﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺎت و
ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﺳﯿﺒﮫﺎی ﺟﺪی ﺑﺮ روﺣﯿﺎت اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﯽﺷﺪ .ازﺟﻤﻠﻪ راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ اﯾﻨﮫﺎ ،ﺑﺪﻣﺴﺘﯽ،
ﺟﺮم ،ﺟﻨﺎﯾﺖ و راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﺣﺎل ﻣﺴﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎرھﺎ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ و ﺟﺮح و ھﺘﮏ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و ھﻤﻮاره
ھﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در اﯾﺮان از دﺳﺖ ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ32.

ﺗﻼش دﯾﮕﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ طﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺷﻐﺎل ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﮫﺮان در ﻣﺮﺣﻠﻪ طﺮح ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
ﻣﺤﺴﻦ ﻣﯿﺮداﻣﺎدی ﯾﮑﯽ از طﺮاﺣﺎن اﺷﻐﺎل ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﮫﺮان دراﯾﻦﺑﺎره ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :در ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ﮐﻮدﺗﺎ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﻢ ،ﮐﺪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﯽدادﻧﺪ ،از ﺻﺪای آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﺪ و ﮐﻮدﺗﺎﭼﯿﮫﺎ
را ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ33«.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮارد دﺧﺎﻟﺖ ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﮫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ دﺧﺎﻟﺖ آﺷﮑﺎر
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ﺷﺪ و دو ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺸﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ھﻤﺎن روز ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺗﻨﮫﺎ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ دو روز ﺑﺎ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و اﻋﺪام ﺳﺮان و ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی از ﺟﻤﻠﻪ ھﻮﯾﺪا،
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ اﺳﺒﻖ و ﻧﺼﯿﺮی ،رﯾﯿﺲ اﺳﺒﻖ ﺳﺎواک ﮐﻪ در ﮐﺸﺘﺎر ،ﺳﺮﮐﻮب ،ﻓﺴﺎد و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯿﮫﺎی آن رژﯾﻢ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻮﺛﺮ داﺷﺘﻨﺪ،
ﺑﻪﺷﺪت اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﻪھﻤﯿﻦ ﺧﺎطﺮ دو ﺗﻦ از اﻋﻀﺎی ﺳﻨﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪﻧﺎﻣﮫﺎی ﺟﺎﮐﻮب ﺟﺎوﯾﺘﺲ و ھﻨﺮی ﺟﮑﺴﻮن ﮐﻪ از طﺮﻓﺪاران ﭘﺮوﭘﺎﻗﺮص رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی
ﺑﻮدﻧﺪ ،در  27اردﯾﺒﮫﺸﺖ  17 / 1358ﻣﻪ  1979ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪای را از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳﻨﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ اﯾﻦ اﻋﺪاﻣﮫﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺑﺎ ﻟﺤﻦ ﺷﺪﯾﺪی ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﺮد.
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺳﻨﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﺮﭼﻪ ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ؛ وﻟﯽ از ﻧﻈﺮ دوﻟﺖ و ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﻼش اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای اﻧﺰوای اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻼﻗﺎت
ﭼﺎرﻟﺰ ﻧﺎس ﺑﺎ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻟﻐﻮ ﮔﺮدد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺬﯾﺮش واﻟﺘﺮ ﮐﺎﺗﻠﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻔﯿﺮ آﻣﺎده ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﺑﻮد ،رد ﮔﺮدد .از ﻧﻈﺮ
اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن اﯾﺮان اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﺳﻨﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ دﻻﯾﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪھﻨﮕﺎم ﺷﻮرﺷﮫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ
ﺳﺎل  1357و ﻗﺒﻞ از آن ،دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﻤﻮاره از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺷﺎه ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻋﻤﺎل
ﺳﯿﺎﺳﺖ »ﻣﺸﺖ آھﻨﯿﻦ« ﺣﺘﯽ از ﺑﻪ راهاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺣﻤﺎم ﺧﻮن در اﯾﺮان اﺑﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻨﮫﺎ ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن ﺑﻪ اﻋﺪام ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ
ﻓﺴﺎد ﻓﺎﺣﺶ ،ﺟﻨﺎﯾﺎت و ﮐﺸﺘﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪ .و ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻗﺼﺎص و ﻣﺠﺎزات
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﻨﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد ھﺮﮔﺰ از ﺗﺮور آﯾﺖﷲ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﮫﺮی ،رﯾﯿﺲ ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺮﻟﺸﮕﺮ
وﻟﯽﷲ ﻗﺮﻧﯽ ،ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﮐﻪ در  20روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪدﺳﺖ ﮔﺮوه ﻓﺮﻗﺎن ﺗﺮور ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اظﮫﺎر اﻧﺰﺟﺎر ﻧﮑﺮده ﺑﻮد و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ
ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن دادﮔﺎهھﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ،ﺳﻨﺎ از دوﻟﺘﮫﺎی دﯾﮕﺮ ھﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ
اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﺮان را ﺑﺮای ﺗﺮک اﯾﻦ اﻋﺪاﻣﮫﺎ زﯾﺮﻓﺸﺎر ﺑﮕﺬراﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﮏ ﻓﺸﺎر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای اﻧﺰوای اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺠﺎد

ﮐﻨﺪ .ﭼﺎرﻟﺰ ﻧﺎس ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﯽ اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ از زﻣﺎن ﺻﺪور ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺟﺎوﯾﺘﺲ اﺳﺖ و از اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن دﯾﮕﺮ
»ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻧﺸﺪﻧﺪ 34«.اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯿﮫﺎی ﻣﮑﺮر ﻣﻮاﺿﻊ ﺗﻨﺪی اﺗﺨﺎذ ﮐﺮد و اداﻣﻪ رواﺑﻂ
اﯾﺮان و آﻣﺮﮐﯿﺎ را ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ و اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮارداد و ﮔﻔﺖ:
»ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻨﮫﺎ ﻣﺎ را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ… ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ آن داﻏﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دل آﻣﺮﯾﮑﺎ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﻦ ﻧﮫﻀﺖ ،ﺑﻪ
دل ھﯿﭻ ﮐﺲ وارد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ… دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺎ را [ﺗﮫﺪﯾﺪ] ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ اﻋﺪاﻣﮫﺎ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﺑﮑﻨﺪ ،در رواﺑﻂ اﯾﺮان ﺑﺎ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﮏ ﻗﺪری ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ای اﻟﮫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻔﺘﺪ .ﻣﺎ رواﺑﻂ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﭼﻪ ﺑﮑﻨﯿﻢ .رواﺑﻂ ﻣﺎ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ رواﺑﻂ
ﯾﮏ ﻣﻈﻠﻮم ﺑﺎ ﯾﮏ ظﺎﻟﻢ اﺳﺖ ،رواﺑﻂ ﯾﮏ ﻏﺎرت ﺷﺪه ﺑﺎ ﯾﮏ ﻏﺎرﺗﮕﺮ اﺳﺖ … .ﻣﺎ ھﯿﭻ ﺗﻮﻗﻌﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ دول
اﺑﺮﻗﺪرت ،آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎ را ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﺣﺎﻻ ﮐﻪ دﺳﺖ آﻧﮫﺎ را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﺗﺸﮑﺮ ھﻢ ﺑﮑﻨﻨﺪ … .اﮔﺮ از ﮐﺸﺘﻦ
ھﻮﯾﺪا آﻣﺮﯾﮑﺎ اظﮫﺎر ﺗﺎﺳﻒ ﻧﮑﻨﺪ ﺧﻮب ،اﯾﻦ از ﯾﮏ ﻧﻮﮐﺮ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮدش ﮐﻪ از دﺳﺘﺶ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ اظﮫﺎر ﺗﺎﺳﻒ [ﻧﮑﻨﺪ]،
اﯾﻦ ﺑﯽوﻓﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﮐﺮ … ،ﻗﺪرداﻧﯽ از ﯾﮏ ﻧﻮﮐﺮی ﮐﻪ ھﻤﻪ ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﺎ را ﺗﻘﺪﯾﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺮده .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اظﮫﺎر ﺗﺎﺳﻒ ﺑﮑﻨﻨﺪ.
… دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده و زﺧﻤﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺎر زﺧﻤﯽ اﺳﺖ و ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده35«.

در ﭘﯽ اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ،ﻣﻮج ﺗﻨﺶ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﻈﺎھﺮات ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و ﺷﻌﺎرھﺎی ﺿﺪآﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪﭘﺎﺧﺎﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮدم ﺗﮫﺮان ﺑﻪ دﻋﻮت ﺣﺰب ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﯿﺪان ﺷﮫﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺘﮫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﺠﻪاﻻﺳﻼم
اﮐﺒﺮ ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در اﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﺑﻪﺷﺪت ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
»ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ،ﺗﻮطﺌﻪھﺎی ﺣﺴﺎبﺷﺪهای ھﺴﺘﻨﺪ؛ وﻟﯽ ﻣﺎ ﯾﮏ ﻗﺪم ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد… ﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻪﺣﺎل از
رواﺑﻂ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﮫﺎ و ﻏﺮﺑﯿﮫﺎ ﭼﻪ ﺳﻮدی ﺑﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﺮوز از آﻧﮫﺎ ﺑﺘﺮﺳﯿﻢ… اﯾﻨﮫﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪی در ﺣﺎل رﺷﺪ
اﺳﺖ و ﺑﺮای ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮﻓﻖ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﻮد ،ﺧﻄﺮش از ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮫﺎن ﺳﻮم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﮔﻪ
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﮫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺮک در دﻧﯿﺎی ﻋﺮب و ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ درآﻣﺪه
اﺳﺖ36«.

روز ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺗﻨﺪ و ﺿﺪآﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،در ﭼﮫﺎرم ﺧﺮداد  1358ﺣﺠﻪاﻻﺳﻼم اﮐﺒﺮ ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﻓﺮﻗﺎن
ﺗﺮور و زﺧﻤﯽ ﺷﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﯿﺮﮔﯽ رواﺑﻂ اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ و دﻟﺨﻮری ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺷﺪ ،ﭘﻨﺎه دادن آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺷﺎه ﺑﻮد .ﻗﺒﻞ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ
از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه اﯾﺮان را ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،ﮐﺎرﺗﺮ از وی دﻋﻮت ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮود ،وﻟﯽ او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا
ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮود و ﺑﻌﺪ در ﻣﺮاﮐﺶ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ وی ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﻮدﺗﺎ در اﯾﺮان و
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ھﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ وی ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﯽداد .اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در  29ﺑﮫﻤﻦ  1357ﺑﻪطﻮر ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺳﺘﺮداد ﺷﺎه و
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ وی ﺷﺪه ﺑﻮد و وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان ھﻢ در اول اﺳﻔﻨﺪ  1357ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﺑﺎ ھﺸﺪار ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﺮای ﻋﺪم
ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺎه ،از ﻣﺮاﮐﺶ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ وی را ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﺴﺘﺮد دارد و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان و ﻣﺮاﮐﺶ ﻗﺮارداد اﺳﺘﺮداد ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ را
اﻣﻀﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﺎه ﻣﺨﻠﻮع ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﺴﺘﺮد ﮔﺮدد؛ وﻟﯽ ﻣﻠﮏ ﺣﺴﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﺮد و ﻓﻘﻂ از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺮاﮐﺶ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎرﺗﺮ ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ دﻋﻮت از ﺷﺎه ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ وﺟﻮد ﺗﻨﻔﺮ ﺷﺪﯾﺪی ﮐﻪ از آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎن در ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن وﺟﻮد دارد ،ﻣﻮﺟﺐ
ﺧﺸﻢ ﺗﻮدهھﺎی ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﺗﺒﺎع آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﮐﻪ ھﻨﻮز در اﯾﺮان ﺑﻪﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ،
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽداد؛ ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر راﮐﻔﻠﺮھﺎ ،ﮐﯿﺴﯿﻨﺠﺮ و ﺑﺮژﯾﻨﺴﮑﯽ راﺿﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ادﻋﺎی ﺧﻮد »ﺑﻪ دﻻﯾﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ« و ﺑﻪ
ظﺎھﺮ ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺷﺎه در ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺮﻧﻞ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ،ﺑﻪ وی اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ دھﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ اﻗﺪام اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮد ﮐﻪ از ھﻤﺎن آﻏﺎز ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ
ﺧﺎطﺮ ﮔﺴﺴﺘﯽ ﮐﻪ در ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .در ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ واﮐﻨﺸﮫﺎی ﺟﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ادﻋﺎی اﯾﻨﮑﻪ »اﺣﺘﻤﺎل داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺘﮑﺶ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس رﺑﻮده

ﺷﻮد «،ﻧﺎوﮔﺎن ﺧﻮد را در ﺗﻨﮕﻪ ھﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﺣﺎل آﻣﺎدهﺑﺎش درآورد 37و ﺗﮫﺪﯾﺪھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻧﻮر و ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻧﯿﺮوھﺎ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ داد .در اﮐﺘﺒﺮ  1979ھﻢ ھﻨﺮی ﺟﮑﺴﻮن ﺳﻨﺎﺗﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻮزﯾﻮﻧﯽ »دﯾﺪار ﺑﺎ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت«
اظﮫﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺷﺮف ﺷﮑﺴﺖ و ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﮫﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮی اﺳﺖ38.

اﯾﻨﮫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﯾﺮان از ﺑﻪﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺗﺤﺮﯾﮏ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ
ﺿﺪاﻧﻘﻼﺑﯽ در اﯾﺮان ﻣﯽﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺗﺠﺰﯾﻪطﻠﺒﺎﻧﻪ و ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎرﺧﻮاھﺎﻧﻪ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮزی اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن،
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺗﺮﮐﻤﻦ ﺻﺤﺮا ﺑﻪ ﺷﻮرش و ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻋﺠﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد و اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺮان ﻧﻈﺎﻣﯽ و
اﻣﻨﯿﺘﯽ رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی از ﺟﻤﻠﻪ اوﯾﺴﯽ و ﭘﺎﻟﯿﺰﺑﺎن در ﻋﺮاق و ﺗﺠﮫﯿﺰ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ،ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺜﺒﯿﺖ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪوﺟﻮد آورده ﺑﻮد ،اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت و اظﮫﺎرات ﺣﺎﮐﯽ از ھﻤﮑﺎری آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎن ﺑﺎ ﺿﺪاﻧﻘﻼﺑﯿﻮن و ﺗﺠﺰﯾﻪطﻠﺒﺎن ﺑﻮد .از ھﻤﻪ
ﻧﺎﮔﻮارﺗﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺮاﺑﮑﺎراﻧﻪ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن دوﻟﺖ ﻋﺮاق در ﻣﺮزھﺎ و داﺧﻞ اﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﻣﺮزی ﺑﻮد؛ ﺑﻪطﻮری ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﯾﯿﺰ  1358اﻧﻔﺠﺎرھﺎی ﭘﯽدرﭘﯽ و ﺷﺪﯾﺪی در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﻧﻔﺘﯽ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ
ﻣﻮارد اﻧﻔﺠﺎر در ﺑﺎزار ﺧﺮﻣﺸﮫﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻠﻔﺎت و ﺧﺴﺎرات زﯾﺎدی ﺑﺮﺟﺎی ﻧﮫﺎد 39.ﻣﺤﺴﻦ ﻣﯿﺮداﻣﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ
ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ:
»ﺷﻮاھﺪ و ﻗﺮاﯾﻨﯽ در دﺳﺖ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺿﻊ طﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ اﺣﺴﺎس در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ
ﺑﺎﯾﺪ از ﺟﺎﯾﯽ ھﺪاﯾﺖ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﺑﻪ طﻮر ﺟﺪی در ﺑﯿﻦ دوﺳﺘﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ ﺑﻪﻧﺤﻮی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺤﺚ اﺷﻐﺎل ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﯿﺶآﻣﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ اﮔﺮ اﺷﻐﺎل ﺷﻮد،
ﮐﻞ ﺗﻮطﺌﻪھﺎ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ40«.

ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت و ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی اﺷﻐﺎل
روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  13آﺑﺎن  4 / 1358ﻧﻮاﻣﺒﺮ  1979ﺑﺮای اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮏ روز ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز و ﺑﺮای ﮐﺎرﺗﺮ ﯾﮏ روز ﻓﺮاﻣﻮشﻧﺸﺪﻧﯽ
ﺑﻮد 41.روزﻧﺎﻣﻪ اطﻼﻋﺎت ﺷﺮح ﻣﺎﺟﺮا را اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰارش ﮐﺮد:
»ﺳﺎﻋﺖ  10:30ﺻﺒﺢ ﮔﺮوھﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺷﻌﺎردادن در ﺧﯿﺎﺑﺎن آﯾﺖﷲ طﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی داﻧﺸﮕﺎه در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ؛
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﻮی درب اﺻﻠﯽ ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ و ﭘﺲ از ﮔﺸﻮدن زﻧﺠﯿﺮهھﺎی اﯾﻦ درب ﺑﻪ
داﺧﻞ ﺳﻔﺎرت رﻓﺘﻨﺪ .در ھﻤﺎن زﻣﺎن ،ﮔﺮوھﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﯿﺰ از دﯾﻮار ﺧﻮد را ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﻔﺎرت رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و ﭘﯿﺸﺮوی ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮫﺎی داﺧﻠﯽ ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .از ھﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪھﺎی اول ﺗﺼﺮف ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ دادن ﺷﻌﺎرھﺎی ﺿﺪآﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در  3ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  18از طﺮﯾﻖ
ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﭘﺨﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ،اطﻼع دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺻﻠﯽ ﺳﻔﺎرت در ﺳﺎﻋﺖ  15ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﮐﺎﻣﻞ درآﻣﺪ و ﺣﺪود  100ﻧﻔﺮ از ﻣﺰدوران
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در آن ﮐﻪ ﻋﺪهای ﺗﻔﻨﮕﺪار آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ھﺮﭼﻨﺪ ﺗﺼﺮف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ  3ﺳﺎﻋﺘﻪ و ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﮔﺎز اﺷﮏآور از ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻔﻨﮕﺪاران آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ھﻤﺮاه ﺑﻮد ،ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ
آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ طﺮﻓﯿﻦ وارد ﻧﯿﺎﻣﺪ .از ﺳﺎﻋﺖ  16آزادﮐﺮدن ﮔﺮوھﯽ از اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارﺑﺎب رﺟﻮع ﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪ در داﺧﻞ ﺳﻔﺎرت
ﺑﻮدﻧﺪ آﻏﺎز ﺷﺪ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎن را ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ42«.

اﺷﻐﺎل ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﮫﺮان در ﺣﺎﻟﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎرھﺎ ﺑﻪدﻟﯿﻞ دﺧﺎﻟﺘﮫﺎی ﻋﺮاق در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ،ﺳﻔﺎرت ﻋﺮاق در
ﺗﮫﺮان و ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮﯾﮫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺷﮫﺮھﺎی ﺧﺮﻣﺸﮫﺮ ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و اھﻮاز ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ در ﺻﺒﺢ  15آﺑﺎن
ﯾﻌﻨﯽ دو روز ﭘﺲ از اﺷﻐﺎل ﻻﻧﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﻢ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﻋﺮاق در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻪ اﺷﻐﺎل درآﻣﺪه ﺑﻮد؛ اﻣﺎ در ﺳﺎﻋﺖ 17
ﭘﺲ از ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ دﻓﺘﺮ اﻣﺎم و ﺗﮑﻠﯿﻒ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺗﺮک ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ،ﻣﺤﻞ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪای ھﻢ
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﯿﭻ ﺳﻨﺪی دﺳﺖ زده ﻧﺸﺪه و ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺳﺮ ﺟﺎی ﺧﻮدش اﺳﺖ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد 43.در ﭼﮫﺎرده آﺑﺎن ھﻢ

ﯾﮏ روز ﭘﺲ از اﺷﻐﺎل ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺳﻔﺎرت ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ اﺷﻐﺎل ﺷﺪ و در  11دی  / 1358اول ژاﻧﻮﯾﻪ 1980
ﺳﻔﺎرت ﺷﻮروی ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﺗﻈﺎھﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ھﺮﺑﺎر ﺑﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻗﻀﯿﻪ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﯾﺎﻓﺖ44.

اﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪ و اﺷﻐﺎل ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﮫﺮان اﻣﺮی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﺸﻤﯽﭘﻮر اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ »ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﻌﯿﻦ«
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ »ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﭘﯿﺶ طﺮاﺣﯽﺷﺪه« ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از اﺷﻐﺎل ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺟﺮﯾﺎن از طﺮﯾﻖ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﻣﻮﺳﯽ
ﺧﻮﺋﯿﻨﯽھﺎ و ﺣﺎج ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﻣﺎم اطﻼع و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اطﻤﯿﻨﺎن داده ﺷﺪه ﮐﻪ »داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻼ از اﻓﺮاد ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎدﻧﺪ و
ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و اﺷﺮاف آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی ﺧﻮﺋﯿﻨﯽھﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ «.اﻣﺎم ھﻢ »وﻗﺘﯽ ﮐﻪ … از ﻣﺎﺟﺮا ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﻧﺪ،
ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪه و ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﯿﺮو ﺧﻂ اﻣﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺗﺎن ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺧﻮب ﺟﺎﯾﯽ
را ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ و ﺑﻪ ھﯿﭻ ﻗﯿﻤﺘﯽ از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﻧﺸﻮﯾﺪ و آن را رھﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ45«.

اﻧﮕﯿﺰهھﺎی اﺷﻐﺎل ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ آﻧﮫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻗﺪام ﺳﯿﺎﺳﯽ در واﮐﻨﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش
ﺷﺎه ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﮐﻪ ﮐﻢﮐﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ دﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ را دوﺑﺎره در
اﯾﺮان ﺑﺎز ﮐﻨﺪ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن و ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻮدﺗﺎ ،ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺗﻮطﺌﻪﮔﺮﯾﮫﺎ و ﺳﻠﻄﻪﺟﻮﯾﯿﮫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎن در اﯾﺮان و
ﻧﺸﺎن دادن ﺿﺮﺑﻪ ﺷﺴﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ ﺗﻼﻓﯽ طﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﮐﻮدﺗﺎی  28ﻣﺮداد  1332ﺗﻮام ﺑﺎ ﺧﻔﺖ دادن ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎی
ﻣﺴﺘﮑﺒﺮ ﺟﮫﺎﻧﺨﻮار ﺑﺎﺷﺪ 46،اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﻪھﻤﯿﻦ دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ اطﻼع دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ ﺷﻮرای اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن و ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺮاﻧﯽ دوﺳﺘﺪار آﻣﺮﯾﮑﺎ در آن ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و درﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﯾﮑﯽ از
اھﺪاف اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ،ﺧﻮد دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻮد.
آﻧﭽﻨﺎنﮐﻪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﯿﺮداﻣﺎدی اظﮫﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺟﺰ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻗﻀﯿﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮد ،آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی
ﺧﻮﺋﯿﻨﯽھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ … .اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﻣﺎ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻈﺮات اﻣﺎم اﯾﻦطﻮر درک ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ از اﯾﺸﺎن ﺳﻮال ﺷﻮد ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺬوراﺗﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻋﻼم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﻨﺪ و اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺳﻮال ﻧﯿﺴﺖ47«.

ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎطﺮ ﺣﻤﻠﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود  100ﻧﻔﺮ ﭘﻠﯿﺲ ﭘﯿﺎده و ﺑﺎ ﺧﻮدرو ،در اطﺮاف ﺳﻔﺎرت از آن ﺣﻔﺎظﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺐ  500ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﮫﺎرت ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮﮐﺮدن ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺤﻞ و
ﭘﺎرهﮐﺮدن زﻧﺠﯿﺮھﺎ و ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ از ﻧﺮدهھﺎ ،ظﺮف ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪون ﺣﻤﻞ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻼح ﮔﺮﻣﯽ ،ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺘﮫﺎی ﺳﻔﺎرت
ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺳﻔﯿﺮ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺻﻠﯽ ﺳﻔﺎرت را ﺑﻪاﺷﻐﺎل درآوردﻧﺪ و ﺑﯿﺶ از  50دﯾﭙﻠﻤﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﮔﺮوﮔﺎن ﺧﻮد
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن و ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای از طﺮﯾﻖ رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن در ﺑﺨﺶ ﺧﺒﺮی ﺳﺎﻋﺖ 2
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﭘﯿﺎم اﻣﺎم ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﯿﺰده آﺑﺎن  48ﮐﻪ از داﻧﺶآﻣﻮزان و داﻧﺸﮕﺎھﯿﺎن و
ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯿﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد »ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﻤﺎم ﺣﻤﻼت ﺧﻮد را ﻋﻠﯿﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﮔﺴﺘﺮش داده و آﻣﺮﯾﮑﺎ را وادار ﺑﻪ اﺳﺘﺮداد
اﯾﻦ ﺷﺎه ﻣﺨﻠﻮع ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ «،از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻠﺘﮫﺎی درﺑﻨﺪ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﯾﮏ اﺑﺮﻗﺪرت ﻏﺎرﺗﮕﺮ
ﺑﺪون اﺗﮑﺎ ﺑﻪ اﺑﺮﻗﺪرت دﯾﮕﺮ و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و اﺗﮑﺎی ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ و ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻠﯽ ﯾﺎد ﮐﺮدﻧﺪ.
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ از ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺳﻔﺎرت ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﮫﺮان« ﯾﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﺪف ﺣﻤﺎﯾﺖ
از »ﻣﻮاﺿﻊ ﻗﺎطﻌﺎﻧﻪ اﻣﺎم در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﮫﺎﻧﺨﻮار« و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر »اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ دﺳﯿﺴﻪھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ« ﺑﻪ
اﺷﻐﺎل آﻧﮫﺎ درآﻣﺪه ﺗﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ »ﮔﻮش ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن« ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از:
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺟﮫﺖ ﭘﻨﺎه دادن و اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎه ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎری ﮐﻪ ﻗﺎﺗﻞ دهھﺎ ھﺰار زن و ﻣﺮد ﺑﻪ ﺧﻮنﺧﻔﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ اﺳﺖ.
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﺠﺎد ﻓﺸﺎر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﺴﻤﻮم و اﻧﺤﺼﺎری و ﮐﻤﮏ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻓﺮاد ﺿﺪاﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻓﺮاری ﻋﻠﯿﻪ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان.

اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﺗﻮطﺌﻪھﺎ و دﺳﯿﺴﻪھﺎی ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪاش در ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ و ﻧﻔﻮذ در ارﮔﺎﻧﮫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ
ﻣﻤﻠﮑﺖ.
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺶ ﻣﺨﺮب و ﺧﺎﻧﻤﺎنﺑﺮاﻧﺪاز ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ رھﺎﯾﯽ ﺧﻠﻘﮫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ از دام اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﮐﻪ ھﺰاران اﻧﺴﺎن
ﻣﻮﻣﻦ و اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎک و ﺧﻮن ﻣﯽﮐﺸﺪ.
دو روز ﺑﻌﺪ از اﺷﻐﺎل در  15آﺑﺎن  1358ﺳﻪ ﺳﺨﻨﮕﻮی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﯿﺮو ﺧﻂ اﻣﺎم در ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ و رادﯾﻮ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ در ﻋﺒﺎراﺗﯽ اﻧﮕﯿﺰه دﯾﮕﺮی از اﺷﻐﺎل ﺳﻔﺎرت را اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ:
»ﺧﻂ اﻣﺎم ،ﺧﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب را ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺧﻂ اﻣﺎم ﺗﻨﮫﺎ دارای ﺑﻌﺪ ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ در
ﺟﻤﯿﻊ اﺑﻌﺎد ﯾﮏ ﺧﻂ اﺳﻼﻣﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﻣﺎھﯿﺘﺶ اﻟﺰاﻣﺎ ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد … .اﺳﻼم اﻣﺎم ،اﺳﻼﻣﯽ در
ﻣﺘﻦ اﺳﺖ و ھﺮﮔﺰ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺧﻮد ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻣﮑﺎﺗﺐ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ … .اﮔﺮ ﺧﻂ اﻣﺎم ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ھﺮ ﻓﺮد ﯾﺎ ﮔﺮوه ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،اﻧﻘﻼب از ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺮف ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ … .ﺳﯿﺎﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻣﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﮫﺎی ﻣﺮدم ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﺎنﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﮐﺘﮫﺎی ﻣﺮدم ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪ و ﮔﺎھﯽ ﺑﻌﻀﯽ از
ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻠﮫﺎﯾﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﻗﺪﻣﯽ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﮕﺬارد … .ﻋﻤﻞ ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﯿﺮی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎ و درﻧﮫﺎﯾﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﺮدن ﺧﻂ اﻣﺎم ﺑﻮدهاﺳﺖ .از ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﻋﺪم ﮐﻔﺎﯾﺖ ارﮔﺎﻧﮫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺑﺮای
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺪﯾﮫﯽ ﺑﻮد ،ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻣﻮرد ﺳﯿﺎﺳﺘﮫﺎی ﮔﺎمﺑﻪﮔﺎم .ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب در آﯾﻨﺪه
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد؟ اﮔﺮ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب وارد ﻣﺬاﮐﺮه ﺧﻮاھﯿﻢ ﺷﺪ و در ﻣﻮرد ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮔﺮوﮔﺎﻧﮫﺎ و
ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﺮدم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ … .در ھﺮ ﺣﺎل ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺷﺎه ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ
ﻧﺮﺳﯿﻢ ،اﯾﻨﺠﺎ را ﺗﺮک ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ49«.

در واﻗﻊ ،اﺷﻐﺎل ﺳﻔﺎرت ھﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ و وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪاش ﺑﺎ ﻣﺸﺎور اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﻟﺠﺰاﯾﺮ
رخ داده ﺑﻮد .ﺑﺎزرﮔﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﺸﻦ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﺑﻪ آن ﮐﺸﻮر رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،در دھﻢ ھﻤﯿﻦ ﻣﺎه در ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ
ﺑﺮژﯾﻨﺴﮑﯽ دﯾﺪار و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺷﺎه درآﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﺘﻘﺎل داراﯾﯿﮫﺎی او و ﺧﺎﻧﺪان ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان،
درﺑﺎره »ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻣﻨﯿﺘﯽ و اطﻼﻋﺎﺗﯽ« ﻣﯿﺎن دو ﮐﺸﻮر ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﺮده ﺑﻮد 50.اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت دﯾﮕﺮ ﺗﺤﻤﻞ
اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻣﺬھﺒﯽ را طﺎق ﮐﺮد و دﺳﺖ ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ﺳﻔﺎرت زدﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎزرﮔﺎن ﺧﻮد ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻋﻤﻞ ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﯿﺮی
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮی در ﺗﺼﻤﯿﻢ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ و ﺗﻘﺪﯾﻢ اﺳﺘﻌﻔﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮای اﻣﺎم را ﻧﺪاﺷﺖ 51«.وﻟﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺳﻌﯿﺪ
ﺑﺮزﯾﻦ» ،اﺷﻐﺎل ﺳﻔﺎرت درواﻗﻊ ﺗﯿﺮ ﺧﻼص دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻮد52«.

اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﯾﮏ روز ﭘﺲ از اﺷﻐﺎل در ﭼﮫﺎرده آﺑﺎن در ﺟﻤﻊ ﮔﺮوھﯽ از ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻗﻢ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ آﺷﮑﺎر اﻗﺪام داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﯿﺮو ﺧﻂ اﻣﺎم در اﺷﻐﺎل ﻻﻧﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻧﺎم دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ را »ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺰرگ« ﻧﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪن ﺷﯿﺎطﯿﻦ
ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ دور ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻮطﺌﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻣﻨﺎﻓﻊ ازدﺳﺖرﻓﺘﻪ ﺧﻮد و رژﯾﻢ ھﻮاﺧﻮاه ﺧﻮد در اﯾﺮان اﺳﺖ و اﺷﻐﺎل »ﻣﺮﮐﺰ
ﺗﻮطﺌﻪ« را اﻧﻘﻼب دوم ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ از آن ﻣﮫﻢﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی اﺷﻐﺎلﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻔﺎرت از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،ﺗﻔﺎوﺗﮫﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ؛ اﻣﺎ
اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ آﻧﮫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ طﻮر رﺳﻤﯽ و ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﺗﻤﺎم ھﻤﻮاره ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪ ،ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از :ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در اﻣﻮر
داﺧﻠﯽ اﯾﺮان .درﺧﻮاﺳﺘﮫﺎی دﯾﮕﺮ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﺎه ﻣﺨﻠﻮع و ھﻤﺴﺮش ﻓﺮح ﺑﺮای ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ در اﯾﺮان 53،ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻣﻮال ﺧﺎﻧﺪان
ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و دﯾﮕﺮ ﻓﺮارﯾﺎن از اﯾﺮان 54،رﻓﻊ ﺗﺤﺮﯾﻤﮫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ و آزادﮐﺮدن اﻣﻮال و داراﯾﯿﮫﺎی دوﻟﺖ اﯾﺮان در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺷﻌﺐ
ﺑﺎﻧﮑﮫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ھﻤﻪ اﯾﻨﮫﺎ ازﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﺎ ﺑﻪدرازا ﮐﺸﯿﺪن ﻣﻮﺿﻮع و اﺗﻔﺎﻗﺎت دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در واﮐﻨﺸﮫﺎی
ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻔﺎوت آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎن ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ،اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻧﺪ.

در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﻗﺪرت ﻣﺘﺰﻟﺰل دﻣﮑﺮاﺗﮫﺎ در دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ رو ﺑﻪ اﻓﻮل ﮔﺬاﺷﺖ و ھﻤﮕﺎم ﺑﺎ آن اﺳﺎس
ھﻤﮑﺎرﯾﮫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ اﯾﺮان و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﺪ .در  15آﺑﺎن ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ اﺳﺘﻌﻔﺎ داد .ﺑﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﺎرﺗﺮ »ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ،ﺑﺎزرﮔﺎن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای اﺟﺮای ﺗﻌﮫﺪات ﺧﻮد ﺑﻪﻋﻤﻞآورد؛ وﻟﯽ ﮐﺎری از ﭘﯿﺶ ﻧﺒﺮد و اﻗﺪاﻣﺎت
او ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪ 55«.اﺳﺘﻌﻔﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن در ﭘﯽ اﻋﺘﺮاض و ﺣﻤﻼت ﺷﺪﯾﺪ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﯿﺮو ﺧﻂ اﻣﺎم
وﮔﺮوهھﺎی اﺳﻼﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮه وی ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﮫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در اﻟﺠﺰاﯾﺮ و دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﮫﺎی ﮔﺎمﺑﻪﮔﺎم وی در ﺗﺪاوم اھﺪاف اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ اﺳﺘﻌﻔﺎ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺳﻮی اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
اﺷﻐﺎل ﻻﻧﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺑﻪ دو ھﺪف ﮐﻠﯽ ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .از ﯾﮏﺳﻮ ،ﺑﺎ ﮐﺸﻒ ﻣﺴﺘﺪل و ﻣﺴﺘﻨﺪ ارﺗﺒﺎط و ﺗﻤﺎﯾﻞ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ
ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺣﺬف دﻣﮑﺮاﺗﮫﺎ را از ﻗﺪرت ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ و
ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻨﯿﺎدھﺎی رواﺑﻂ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﮔﺴﺴﺖ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻤﺒﻞ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﺰم
ﻣﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد .ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ وارد ﺷﺪ ،ﺗﻨﮫﺎ ھﺘﮏ ﺣﯿﺜﯿﺖ و ﺷﺮاﻓﺖ ﻧﺒﻮد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدداری اﯾﺮان از ﻣﺬاﮐﺮه
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ درواﻗﻊ ،ﺧﻂ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻧﻔﻮذ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎن در ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد.
در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺴﺮان ﻓﺎﺣﺶ ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰی ھﻤﭽﻮن ﻣﺬاﮐﺮه ،ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮی ،ارﺟﺎع ﺑﻪ دﯾﻮان و
ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ،ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻗﻄﻊ رواﺑﻂ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺸﻮﻧﺖطﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﺘﻌﺪدی ھﻢ دﺳﺖ زد ﮐﻪ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺠﺎت ﮔﺮوﮔﺎﻧﮫﺎ،
ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺤﺪود و ﮔﺴﺘﺮده و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاﻧﺪازی ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد .اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از اﯾﻦ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺬاﮐﺮه و ﺗﻦدردادن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی اﯾﺮان ﺑﺮای آزادی ﮔﺮوﮔﺎﻧﮫﺎ ﻗﺮار داد؛
وﻟﯽ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ وﯾﺮاﻧﮕﺮ و اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎرھﺎی ﺷﺪﯾﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ از اﯾﺮان ﺳﺘﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﺛﺮات آن ھﻤﭽﻨﺎن
ﺑﺮ رواﺑﻂ دو ﮐﺸﻮر ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﺎﯾﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﭘﯽﻧﻮﺷﺘﮫﺎ
1ـ ﮐﺎرﺗﺮ ،ﺟﯿﻤﯽ  444روز ﻣﺎﺟﺮای ﮔﺮوﮔﺎﻧﮫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در اﯾﺮان ،ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺣﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی ،ﺗﮫﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ھﻔﺘﻪ ،ﭼﺎپ دوم،1361 ،
ص .10
2ـ اطﻼﻋﺎت 18 ،ﺑﮫﻤﻦ .1358
3ـ واﻋﻈﯽ ،ﺣﺴﻦ ،اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ :ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﮫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﺮان ،ﺗﮫﺮان ،ﺳﺮوش ،1379 ،ﺻﺺ5ـ6
4ـ ﮐﺎرﺗﺮ ،ﻣﻨﺒﻊ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﺻﺺ 3ـ ،5ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﯿﻮان ،وﯾﻠﯿﺎم ،ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ در اﯾﺮان ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺸﺮﻗﯽ ،ﺗﮫﺮان،
ھﻔﺘﻪ ،ﭼﺎپ دوم ،1361 ،ص  121و ﺑﺮژﯾﻨﺴﮑﯽ ،زﺑﯿﮕﻨﯿﻮ» ،ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﺮان را از دﺳﺖ دادﯾﻢ؟« )ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺘﺎب ﻗﺪرت و اﺻﻮل
اﺧﻼﻗﯽ( در وﻧﺲ ﺳﺎﯾﺮوس و ﺑﺮژﯾﻨﺴﮑﯽ زﺑﯿﮕﻨﯿﻮ ،ﺗﻮطﺌﻪ در اﯾﺮان :دو ﺑﺮداﺷﺖ از ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺸﺮﻗﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ھﻔﺘﻪ،
ﭼﺎپ دوم ،1362 ،ص .21
5ـ ﺳﺎﻟﯿﻮان ﺳﻔﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﺮان در ﺧﺎطﺮات ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻣﻘﺎﻣﺎت وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﮐﻪ از طﺮف ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ذیﻧﻔﻮذ
ﺣﺰب دﻣﮑﺮات اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻧﻈﺮات و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت رﯾﯿﺲ ﺟﮫﻮری اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﻗﺎﯾﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺎه در ﺟﮫﺖ ﻋﮑﺲ
ﻧﻈﺮات و دﺳﺘﻮرات او ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻌﺘﻘﺪات ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .وﯾﻠﯿﺎم ﺳﺎﻟﯿﻮان ،ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ در
اﯾﺮان ،ﺻﺺ 6ـ 7وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻓﺮوش ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺑﺤﺜﮫﺎی آن در وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﯿﻮان ،ﻣﻨﺒﻊ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﺻﺺ 8ـ.105
6ـ ھﻤﺎن ،ص .94
7ـ ﮐﺎرﺗﺮ ،ﻣﻨﺒﻊ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص .10
8ـ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض وﻧﺲ وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺗﺮ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻌﺪھﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ .ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ وﻧﺲ،
ﺳﺎﯾﺮوس ،ﻧﻘﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﺮان ،ص .28

9ـ ﺳﺎﻟﯿﻮان ،ﻣﻨﺒﻊ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﺻﺺ 5ـ.143
10ـ وﻧﺲ ،ﻣﻨﺒﻊ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص .43
11ـ ﻟﺪﯾﻦ ،ﻣﺎﯾﮑﻞ ،ﻟﻮﯾﯿﺲ ،وﯾﻠﯿﺎم ،ھﺰﯾﻤﺖ ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ رﺳﻮای آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﺮان ،ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺣﻤﺪ ﺳﻤﯿﻌﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﻧﺸﺮ ﻧﺎﺷﺮ،1362 ،
ص .74
12ـ ﺳﺎﻟﯿﻮان ،ﻣﻨﺒﻊ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص .162
13ـ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺬاﮐﺮات و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮔﻮادﻟﻮپ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﯿﻮان ،ﻣﻨﺒﻊ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص  158و ﯾﺰدی ،اﺑﺮاھﯿﻢ ،آﺧﺮﯾﻦ
ﺗﻼﺷﮫﺎ در آﺧﺮﯾﻦ روزھﺎ ،ﺗﮫﺮان ،ﻗﻠﻢ ،ﭼﺎپ ﺷﺸﻢ ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،1368ص  89و ﮐﺪﯾﻮر ،ﺟﻤﯿﻠﻪ ،روﯾﺎروﯾﯽ :اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺗﮫﺮان ،اطﻼﻋﺎت ،1374 ،ﺻﺺ 8ـ.195
14ـ ﯾﺰدی ،ﻣﻨﺒﻊ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﺻﺺ 5ـ 91و ﻗﺮهﺑﺎﻏﯽ ،ﻋﺒﺎس ،اﻋﺘﺮاﻓﺎت ژﻧﺮال ،ﺗﮫﺮان ،ﻧﺸﺮ ﻧﯽ ،1356 ،ﺻﺺ 1ـ.140
15ـ ﺑﺮژﯾﻨﺴﮑﯽ ،ﻣﻨﺒﻊ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص 150؛ ﯾﺰدی ،ﻣﻨﺒﻊ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص .175
16ـ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ دﻟﺨﻮری و اﺳﺘﻌﻔﺎی ﺳﺎﻟﯿﻮان از ﻣﻘﺎم ﺳﻔﺎرت و ﺣﺘﯽ از وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺷﺪ .ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﯿﻮان ،ﻣﻨﺒﻊ
ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص .171
17ـ ﺑﺮژﯾﻨﺴﮑﯽ ،ﻣﻨﺒﻊ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﺻﺺ 3ـ.6
18ـــ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﯿﻮان ،ﻣﻨﺒﻊ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص  ،177وﻧﺲ ،ﻣﻨﺒﻊ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص  49و ﻓﺎﻟﺖ ،ﮐﻦ ،ﻓﺮار ﻋﻘﺎﺑﮫﺎ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺴﯿﻦ
اﺑﻮﺗﺮاﺑﯿﺎن ،ﺗﮫﺮان ،ﻧﺸﺮ ﻧﻮ ،ﭼﺎپ دوم ،1363 ،ص .296
.s Tragic Encounter with Iran, New York, Penguin Books, 1986, pp.104-5‘Sick Gary, All Fall Down: America ___19
20ـــ ﯾﺰدی ،ﻣﻨﺒﻊ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص .179
21ـــ ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﻣﮫﺪی ،اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در دو ﺣﺮﮐﺖ ،ﺗﮫﺮان ،ﻧﮫﻀﺖ آزادی اﯾﺮان ،ﭼﺎپ ﭘﻨﺠﻢ ،ﭘﺎﯾﯿﺰ  ،1363ص .40
Bill A. James, The Eagle and the Lion: The Tragedy of American – Iranian Relations, London, Yale University Press,
.p.265 ,1988
22ـــ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻣﺤﺘﺸﻤﯽﭘﻮر ،در ﺳﺘﻮده و ﮐﺎوﯾﺎﻧﯽ ،ﺑﺤﺮان  444روزه در ﺗﮫﺮان :ﮔﻔﺘﻪھﺎ و ﻧﺎﮔﻔﺘﻪھﺎﯾﯽ از ﺗﺼﺮف ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ،
ﺻﺺ 20ـ.34
23ـــ ﮐﺎرﺗﺮ ،ﻣﻨﺒﻊ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص .20
24ـــ اطﻼﻋﺎت .28/11/1357
25ـــ ﺑﺮژﯾﻨﺴﮑﯽ ،ﻣﻨﺒﻊ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص .166
26ـــ ھﻨﺮی ﭘﺮﮐﺖ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺟﯿﻤﺰ ﺑﯿﻞ در آﺳﺘﯿﻦ ﺗﮕﺰاس در ﺗﺎرﯾﺦ  2ﻧﻮاﻣﺒﺮ  1986ﻧﻘﻞ درBill, op. Cit.,p.280.
27ـــ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﻻﻧﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﯿﺮو ﺧﻂ اﻣﺎم ،ﺟﻠﺪ  ،9ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ
ﻧﺸﺮ اﺳﻨﺎد ﻻﻧﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﯽﺗﺎرﯾﺦ و .Bill, op. Cit.,p. 286-293
28ـــ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﻻﻧﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ :ﺗﻮھﻢﺑﺮاﻧﺪازی ،ﺗﺮﺟﻤﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﯿﺮو ﺧﻂ اﻣﺎم ،ﺟﻠﺪ
 ،68ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ اﺳﻨﺎد ﻻﻧﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ 1368 ،و .Bill, op. Cit,p. 286
29ـــ واﻋﻈﯽ ،ﻣﻨﺒﻊ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص .94
.Bill, op. Cit., p. 277 ___30
New Republic, Dec.2,1978, “,s Meddling in Iran? The Telltale Signs of Soviet handiwork‘Who” ,Robert Moss ___31
.pp.15-18
32ـــ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﻻﻧﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ :ﻣﺴﺘﺸﺎری ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﺮان ) ،(3ﺗﺮﺟﻤﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﯿﺮو ﺧﻂ اﻣﺎم ،ﺟﻠﺪ  ،72ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ اﺳﻨﺎد ﻻﻧﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ.1370 ،

33ـــ ﺳﺘﻮده و ﮐﺎوﯾﺎﻧﯽ ،ﻣﻨﺒﻊ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص .70
34ـــ اظﮫﺎر ﻧﻈﺮ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ »اﻧﻘﻼب در اﯾﺮان «،وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ،واﺷﻨﮕﺘﻦ دی ﺳﯽ12 ،
ﻧﻮاﻣﺒﺮ  1985ﻧﻘﻞ در .Bill, op. Cit,p. 285
35ـــ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ،ﺟﻠﺪ  ،7ﺻﺺ 8ـ 356ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻟﻮح ﻓﺸﺮده.
36ـــ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ .3/3/1358
37ـــ ﮐﯿﮫﺎن .2/5/1358
38ـــ ﻧﻘﻞ در .Bill, op. Cit.,p. 285
39ـــ ﮐﯿﮫﺎن .17/7/1357
40ـــ ﻧﻘﻞ در ﺳﺘﻮده و ﮐﺎوﯾﺎﻧﯽ ،ﻣﻨﺒﻊ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص .68
41ـــ ﮐﺎرﺗﺮ ،ﻣﻨﺒﻊ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص .27
42ـــ اطﻼﻋﺎت  14/8/1358ص .2
43ـــ ھﻤﺎن  16/8/1358ص .3
44ـــ ﻣﻌﯿﻦزاده ،ﻋﺒﺎس ،ﺣﻘﻮق دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﻧﻮﯾﻦ ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎرات وزارت اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ ،1372 ،ص .170
45ـــ ﻧﻘﻞ در ﺳﺘﻮده و ﮐﺎوﯾﺎﻧﯽ ،ﻣﻨﺒﻊ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﺻﺺ 5ـ.84
46ـــ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﺑﺮاھﯿﻢ اﺻﻐﺮزاده در روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ آزادﮔﺎن ،20/8/1378،ﺳﺘﻮده و ﮐﺎوﯾﺎﻧﯽ ،ﻣﻨﺒﻊ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﺻﺺ  35ـ  34و ﺻﺺ
70ـ 71و ص  ،91ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﻣﻨﺒﻊ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص .98
47ـــ ﻧﻘﻞ در ﺳﺘﻮده و ﮐﺎوﯾﺎﻧﯽ ،ﻣﻨﺒﻊ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص 86ـ.87
48ـــ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم در ﺗﺎرﯾﺦ  10آﺑﺎن  1358و ھﻢزﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﺎ ﺑﺮژﯾﻨﺴﮑﯽ در اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﺻﺎدر ﺷﺪ.
49ـــ اطﻼﻋﺎت  16/8/1358ص .2
50ـــ ﺑﺮژﯾﻨﺴﮑﯽ ،ﻣﻨﺒﻊ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص .172
51ـــ ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﻣﻨﺒﻊ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص .95
52ـــ ﺑﺮزﯾﻦ ،ﺳﻌﯿﺪ ،زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﮫﻨﺪس ﻣﮫﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﺗﮫﺮان ،ﻧﺸﺮ ﻣﺮﮐﺰ ،ﭼﺎپ دوم ،ﺑﮫﻤﻦ  ،1374ص .297
53ـــ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﻮرخ  8/8/1358وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ وزرات اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اطﻼﻋﯿﻪ ﺷﻤﺎره  1وزارت
اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در اطﻼﻋﺎت  14/8/1358ص .12
54ـــ اطﻼﻋﯿﻪ ﺷﻤﺎره  2وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ھﻤﺎن  16/8/1358ص .2
55ـــ ﮐﺎرﺗﺮ ،ﻣﻨﺒﻊ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص 28
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ از ھﺮ وﺳﯿﻠﻪ و ﺷﯿﻮه ﻣﻤﮑﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد در اﯾﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ
ازﺟﻤﻠﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﺤﮑﯿﻢ رژﯾﻢ اﺳﺘﺒﺪادی ﺑﺮﺿﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ،ﺗﻼش ﺑﺮای ﮐﻮدﺗﺎ و راهاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺣﻤﺎم
ﺧﻮن در اﯾﺮان ،ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ،اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼف و ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻧﺎمﺑﺮد.
دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،دو راه ﭘﯿﺶ ﭘﺎی ﺷﺎه ﮔﺬارده ﺑﻮد ﺗﺎ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ را ﺑﻪدﻟﺨﻮاه ﺑﭙﺬﯾﺮد :ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺸﺖ آھﻨﯿﻦ را
ﺑﮑﺎر ﺑﻨﺪد و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮا ﻋﻠﯿﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮﺧﯿﺰد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ طﻮر ﻣﻮﻗﺖ از اﯾﺮان ﺧﺎرج ﺷﻮد و طﺮح  5ﻣﺮﺣﻠﻪاﯾﯽ ﺑﺎ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺘﯽ از ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﺎن و ﺑﺎ ﺷﻌﺎر اﺻﻼﺣﺎت ،ﺑﻪ اﺟﺮا درآﯾﺪ.
در ﮐﻨﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﮫﺎ ﻣﺤﻠﯽ را در ﻧﺰدﯾﮏ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻧﻮﻓﻞ ﻟﻮﺷﺎﺗﻮ ﺗﺪارک ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ و از آن ﺑﺮای زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎ و رﻓﺖ و آﻣﺪھﺎ و اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ ﻣﺬاﮐﺮات اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ھﻢ ﮐﻪ اﻣﺎم

ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮار ﺷﺎه ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ،ﺑﺎ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﺑﺮژﯾﻨﺴﮑﯽ ،ﺑﺨﺘﯿﺎر و ارﺗﺶ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی اﯾﺮان ،ھﻮاﭘﯿﻤﺎی وی را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺳﺎزﻧﺪ و ﯾﺎ آن
را ﺑﺮﺑﺎﯾﻨﺪ.
ﺗﻼش وﺳﯿﻊ دوﻟﺖ ﮐﺎرﺗﺮ ﺑﺮای واﮐﺴﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه ،اﻧﺤﺮاف ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ از ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠﯽ آن و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﭘﯿﺮوزی
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ھﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻤﮑﻦ ،ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ دﻗﺎﯾﻖ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ ھﻢ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪ.
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﻘﻮط رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی در ﺧﻄﺮ ﻣﯽدﯾﺪ ،طﺮح ورود ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان و ﺑﺎزﺳﺎزی رواﺑﻂ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ از ﮐﻒ رﻓﺘﻪ را در دﺧﺎﻟﺖ در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﺧﺘﻼف و ﮔﺰﯾﻨﺶ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ اھﺪاف آﻣﺮﯾﮑﺎ
ھﻤﺴﻮﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ،ﻗﺮار داده ﺑﻮد.
ﮐﺎرﺗﺮ در ﺧﺎطﺮات ﺧﻮد دراﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻣﮫﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن … و اﻋﻀﺎی ﮐﺎﺑﯿﻨﻪاش ﮐﻪ اﮐﺜﺮا ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﻏﺮب ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺎ
ھﻤﮑﺎری داﺷﺘﻨﺪ .آﻧﮫﺎ از ﺳﻔﺎرت ﻣﺎ ﺣﻔﺎظﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و از ژﻧﺮال ﻓﯿﻠﯿﭗ ﮔﺎﺳﺖ … ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻪﻋﻤﻞ ﻣﯽآوردﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون ﺧﻄﺮ رﻓﺖ و
آﻣﺪ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﻣﺎ ﭘﯿﺎﻣﮫﺎی دوﺳﺘﺎﻧﻪای ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ.
اﺷﻐﺎل ﻻﻧﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺑﻪ دو ھﺪف ﮐﻠﯽ ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .از ﯾﮏﺳﻮ ،ﺑﺎ ﮐﺸﻒ ﻣﺴﺘﺪل و ﻣﺴﺘﻨﺪ ارﺗﺒﺎط و ﺗﻤﺎﯾﻞ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ
ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺣﺬف دﻣﮑﺮاﺗﮫﺎ را از ﻗﺪرت ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ و
ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻨﯿﺎدھﺎی رواﺑﻂ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﮔﺴﺴﺖ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻤﺒﻞ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﺰم
ﻣﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد .ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ وارد ﺷﺪ ،ﺗﻨﮫﺎ ھﺘﮏ ﺣﯿﺜﯿﺖ و ﺷﺮاﻓﺖ ﻧﺒﻮد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدداری اﯾﺮان از ﻣﺬاﮐﺮه
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ درواﻗﻊ ،ﺧﻂ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻧﻔﻮذ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎن در ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد.
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