
Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١ 
 

 بررسی منشأ سیاست حقوق بشر کارتر و آثار آن در ایران

  فریبا اسدی

 اشاره

این اتحاد، باعث وابستگی روزافزون ایران به آمریکا و . ، آمریکا مھمترین متحد ایران شد١٣٣٢مرداد  ٢٨بعد از کودتای 

به قدرت رسیدن جیمی کارتر در آمریکا، به شکل بسیار واضحی به شعار . آغاز سلطه گری آن کشور در ایران گردید

با مطرح شدن این سیاست از سوی او، فصل تازه ای . ، پیوند تنگاتنگی دارد»سیاست حقوق بشر«انتخاباتی او، یعنی 

قبل از روی کار آمدن کارتر، اتھاماتی در زمینه ھای مختلف از جمله . ر روابط آمریکا و ایران دوران پھلوی گشوده شدد

فساد داخل دولت، اختناق و سرکوب ساواک و عدم احترام به مذھب اکثریت مردم در ایران، به رژیم شاه وارد بود و 

از آنجایی که دوران . انون اساسی از سوی مردم وجود داشتتقاضا برای ایجاد فضای باز سیاسی و احترام به ق

ریاست جمھوری کارتر، مقارن با آزاد شدن نیروی مخالفان در ایران و پایان رژیم پھلوی است، عده ای بر این عقیده 

 ھستند که به دلیل روابط تنگاتنگ دو کشور سیاست حقوق بشر کارتر تأثیر مستقیمی بر سقوط رژیم پھلوی داشته

این که سیاست مورد نظر چگونه و در چه فضایی مطرح شد و چه بازخوردی در ایران داشت، سئوالی است که . است

در قسمت اول، درباره فضای سیاسی قبل از انتخابات در آمریکا . سعی می شود در این نوشتار به آن پاسخ داده شود

، نگاھی به سیاست خارجی کارتر در قبال ایران و در قسمت دوم. و سیاست خارجی کارتر توضیحاتی ارائه می شود

واکنش شاه به انتخابات ریاست جمھوری در آمریکا داریم و در قسمت آخر، رویکردی که کارتر، شاه و انقالبیون به 

  .حقوق بشر داشتند مورد بررسی قرار می گیرد

  در آمریکا ١٩٧۶فضای سیاسی قبل از انتخابات سال 

 ١٣۵۵بالطبع، انتخابات سال . ی در بسیاری از کشورھا متأثر از وضع سیاسی جھان استانتخابات ریاست جمھور

در زیر به بررسی این وقایع می ) ١.(م در آمریکا نیز از حوادث مھم خارجی و داخلی زمان خود تأثیر پذیرفت ١٩٧۶/ش

  .پردازیم

  شکست آمریکا در ویتنام)الف

نتیجه ی جنگ، معرفی ) ٢.(آمریکا بعد از شکست در ویتنام، وجھه ی بین المللی خود را تا حدی از دست داده بود

بنابراین، الزم بود بازگشتی به سیاست ھای بشردوستی و . آمریکا در دنیا به عنوان یک قدرت متجاوز و جنگ طلب بود

  )٣.(طرفداری از دموکراسی صورت بگیرد

  نکیکنفرانس ھلسی)ب

دولت برگزار شد، تصمیمات مھمی درباره اجرای مقررات حقوق بشر  ٣۵با شرکت  ١٣۵۴در این کنفرانس که در سال 

با جو مساعدی که در زمینه توجه به حقوق انسانی و نوع دوستی پیش آمد، سیاست ) ۴(در جھان اتخاذ گردید 

  )۵.(حقوق بشر پاسخی به افکار عمومی جھانی بود

  )۶(رگیت رسوائی وات)ج
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در پایان اولین دوره ریاست جمھوری نیکسون، فاش شد او در جریان مبارزات انتخاباتی، فعالیت ھای سیاسی و 

این حادثه رسوایی واترگیت نام گرفت و موجب . انتخاباتی حزب رقیب را به طور غیرقانونی رصد می کرده است

از آنجا که ) ٨.(ن اعتماد مردم به نھاد ریاست جمھوری بودیکی از پیامدھای آن، از بین رفت) ٧.(استعفای نیکسون شد

نیکسون یک جمھوری خواه بود، این ماجرا به حزبش ضربه زد و راه را برای روی کار آمدن فردی از حزب دمکرات ھموار 

  )٩.(نمود

  سیاست خارجی کارتر

ناشی از باورھای مذھبی خود می  کارتر مدعی بود می خواھد اخالقیات را وارد صحنه بین المللی سازد و آن را

او در این زمینه بر ارزش ھای بنیادین آمریکایی تکیه کرد و برخی روش ھای سابق در سیاست خارجی را ) ١٠.(دانست

می توان گفت در سیاست خارجی مدعی حمایت از گسترش صلح و ثبات بود و تشدید ) ١١.(تا حدی دگرگون ساخت

) ١٢.(جانسون، عالقه نداشت. بی. کندی و لیندون. اف. کرات ھای قبل از خود جانجنگ سرد با کمونیسم، ھمانند دم

  این سیاست، دارای . معروف گردید» سیاست حقوق بشر«کارتر دکترینی ارائه داد که به 

   

  :دو ُبعد سیاسی و نظامی بود

ھایی بود که علنًا حقوق  ُبعد سیاسی آن، نمایش احترام و رعایت حقوق انسان ھا و عدم حمایت آشکار از حکومت

بشر را نقض می کردند؛ و ُبعد نظامی آن، تظاھر به محدودیت فروش اسلحه به کشورھایی بود که از لحاظ رعایت 

برای اثبات توجه به حقوق بشر باید . در نزد کارتر این دو ھدف الزم و ملزوم یکدیگر بود. حقوق بشر خوشنام نبودند

  .یر می دادسیاست ھای فروش اسلحه را تغی

  توجه به حقوق بشر

. ھمان طور که گفته شد، کارتر در مسائل مربوط به سیاست خارجی خود را پایبند به اخالقیات نوینی نشان می داد

او اعالم کرد که ھر سیاستی که دیکتاتوری را تقویت کند و یا موجب افزایش پناھندگان شود، ھر سیاستی که «

کارتر ) ١٣(» .به عدالت اجتماعی لطمه زند، موجب تضعیف اقتدار ایاالت متحده خواھد شد نارضایتی مردم را برانگیزد و

حقوق بشر، روح سیاست خارجی «: ش گفت ١٣۵۶/م١٩٧٧بقدری به این مسئله اھمیت می داد که در سال 

اط حقوق بشر در درباره ی ارتب. به نظر می رسید که این جمله قرار بود ضامن اجرایی حقوق بشر باشد) ١۴(» .ماست

اخالقیات ایجاب می کند که «: گفت ١٩٧۶ژانویه  ٢٠روابط آمریکا با کشورھای دیگر، کارتر در مراسم تحلیف خود در 

اما به نظر می رسد دخالت ) ١۵(» .برای جوامعی ارجحیت قائل شویم که در رعایت حقوق بشر با ما سھیم ھستند

و حقوق بشر روبرو بودند، با انگیزه ی سیاسی بھره جویانه ھمراه بوده  آمریکا در کشورھایی که با بحران دموکراسی

دولت کارتر استدالل می کرد که ھم «. توجه او به مسئله حقوق بشر، بیشتر توجیه سیاسی داشت) ١۶.(است

  )١٧. (»پیمانان آمریکا در جوامع جھان سوم در واقع با ترویج حقوق بشر خود را از نظر سیاسی قوی می کنند

  

  سایروس ونس

   



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٣ 
 

  محدودیت فروش اسلحه

کارتر، ) ١٨.(یک بخش مھم از تأکید بر حقوق بشر، تبلیغات وسیع برای محدودسازی معامالت تسلیحاتی آمریکا بود

او در نطق . اجرای آن مصمم نشان دھد، برنامه ی محدودیت فروش اسلحه را اعالم نمودبرای این که خود را در 

وی می خواست نشان » .ھدف نھایی اش برداشتن سالح ھای ھسته ای از روی کره زمین است«افتتاحیه اش گفت 

جارت اسلحه را از بین دھد که به سرعت به محدود کردن فروش سالح می پردازد و حتی اگر ھم نتواند تکیه آمریکا بر ت

  )١٩(» .ببرد، حداقل از آن می کاھد، و نمی خواست آمریکا تاجر سالح جھان باقی بماند

در سیاست ھای اعالم شده تبلیغاتی قرار بود کشورھایی که حقوق بشر را نقض می کردند از مزایای روابط نظامی و 

  )٢٠.(دیپلماتیک آمریکا محروم شوند

  قبال ایران سیاست خارجی کارتر در

سیاست خارجی کارتر برای ارتباط با ایران اتخاذ کرد، منھای ابعاد تبلیغاتی مسئله حقوق بشر و محدود شدن فروش 

اصول سیاست حکومت کارتر در رابطه با ایران مبتنی بر «: ونس در این باره می گوید. اسلحه، تغییر چندانی نکرد

اما در روابط فیمابین، در دو مورد «) ٢١(» .د از جنگ دوم جھانی بودسیاست کلی آمریکا در ایران طی سال ھای بع

برنامه ی ) ٢٢(» .حقوق بشر و فروش اسلحه به ایران ما نظریات متفاوتی نسبت به حکومت ھای گذشته داشتیم

وق بشر به سود اصالحات در ایران تالش ھایی به خرج دھند و سعی کنند رعایت حق«آمریکا در این مقطع این بود که 

می توان گفت سیاست خارجی کارتر در برابر ایران، از ) ٢٣(» ...را با ادامه ی مناسبات سودمند با تھران تلفیق کنند

اینھا . تلفیق سیاست خارجی جدید او و سیاستی که سالھا از سوی آمریکا در برابر ایران اعمال می شد، ساخته شد

به زودی منافعی که آمریکا در ایران جستجو می ) ٢۴.(یران بر عھده گرفتتعھدات متناقضی بودند که کارتر در برابر ا

  .کرد، مھم تر از سیاست حقوق بشر تلقی شد

  :ونس، چھار دلیل برای ادامه ی سیاست سابق آمریکا در قبال ایران ذکر می کند

  .تبا در نظر گرفتن خلیج فارس به عنوان منبع نفت، ایران عامل مھمی در ثبات منطقه اس.١

  .ایران به وسیله قدرت نظامی که در اختیار دارد باعث تأمین امنیت کشتی ھای حامل نفت در خلیج فارس می شود.٢

  .باشد» مقاصد توسعه طلبانه ی شوروی«با قدرتی که ایران دارد، می تواند مانع خوبی در برابر .٣

  )٢۵.(دنفوذ ایران در سازمان اوپک تأثیر مستقیمی بر اقتصاد آمریکا دار.۴

کارتر و تیمی که با او ) ٢۶.(اینھا تقریبًا ھمان سیاستی بود که کارتر قبل از ورود سولیوان به ایران برای او تشریح کرد

با این حال در ابتدای کار مایل نبودند از اھداف سیاست خارجی . کار می کردند به اھمیت ایران برای آمریکا واقف بودند

قرار شد رابطه استراتژیک آمریکا با ایران حفظ شود و در عین حال، آن دو ھدف . ر کننداعالم شده خود آشکارا صرفنظ

با توجه به ژست نگرانی کنگره راجع به وضعیت حقوق بشر در ایران، در ) ٢٧.(ھم در جای خود در ایران پیگیری شود

در آمریکا، کارتر . ا ایران ایجاد می کردندصورت ادامه این کنگره و افکار عمومی در آمریکا مشکالتی در روابط استراتژیک ب

با وجود این، عدم رعایت اصول حقوق بشر در ایران را، مانعی در روابط دو . و مشاورانش از عکس العمل شاه آگاه بودند

ما نمی خواستیم از این موضوع به عنوان یک حربه ی سیاسی «: ونس می گوید) ٢٨.(کشور قلمداد نمی کردند

نیکسون، فورد و کیسینجر معتقد بودند اعمال فشار به شاه به خاطر اصالحات داخلی، به طور «) ٢٩(».استفاده کنیم

ھنگامی که سیاست «: کیسینجر در این باره معتقد بود) ٣٠. (»خطرناکی به استراتژی عمده آمریکا لطمه می زند

در مقابل، کارتر اعتقاد داشت ) ٣١(» ...بیش از حد اخالقی شود ممکن است جنبه ی رویایی و خطرناکی به خود بگیرد
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کارتر، از وجود شکنجه و آزار و اذیت مخالفین ) ٣٢.(سیاست وی مانع بروز انقالب در کشورھای وابسته به آمریکا است

او در مرحله ی آخر تبلیغات انتخابات اعالم ) ٣٣.(سیاسی به دست ساواک و به طور کلی اوضاع داخلی ایران مطلع بود

این برخوردھا از چشم تیزبین ) ٣۴.(کا باید برای حفظ آزادیھای سیاسی و اجتماعی مردم ایران تالش کندکرد آمری

آنھا به این اخطارھا توجه داشتند مھدی بازرگان در جایی گفته بود، اعالم . گروھی از مخالفان شاه دور نمی ماند

با این که مخالفان از ) ٣۵.(لگرمی بوده استسیاست حقوق بشر کارتر برای وی و ھمفکرانش قوت قلب و مایه ی د

این فرصت بھره برداری کردند اما اکثرًا به صداقت آمریکا و کارتر اعتقاد نداشتند و حتی یکی از دالیلی که منجر به 

ھدف کارتر، ھر چه که بود، برخی مخالفان را امیدوار ) ٣۶.(انقالب شد مخالفت آنھا با وابستگی شاه به آمریکا بود

کارتر گمان می برد ) ٣٧.(خت که او اجازه نخواھد داد در ایران اعمالی مخالف و در تضاد با حقوق بشر صورت بگیردسا

عدم رضایت در ایران، در اصل، منشأ اقتصادی دارد و با باال رفتن سطح زندگی، گروه ھای مخالف در پی مشارکت در 

  )٣٨.(امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورشان ھستند

  واکنش شاه به انتخابات ریاست جمھوری آمریکا

سابقه ی روابط ایران . شاه قبل از این که از برنامه ی انتخاباتی کارتر آگاه شود، نسبت به روی کار آمدن او حساس بود

و آمریکا در حکومت شاه و شناختی که او نسبت به دو حزب دمکرات و جمھوری خواه در کشور آمریکا داشت، باعث 

کندی دمکرات دچار مشکل شده . اف. او سابقًا با جان) ٣٩.(د او جمھوری خواھان را به دمکرات ھا ترجیح بدھدمی ش

شاه، آشکارا از این که جرالد فورد در انتخابات ) ۴٠.(بود و می ترسید کارتر ھم مثل کندی از او تقاضای اصالحات بکند

اکثر کسانی که در آن روزھا در ایران بر مسند کار بودند، از نگرانی ) ۴١.(بر کارتر پیروز شود، اظھار خوشحالی کرده بود

طی ) وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی(از جمله ھوشنگ انصاری . شاه نسبت به انتخابات آمریکا اطالع داشتند

یمی کارتر اعلیحضرت نگران است مبادا ج«: به پرویز راجی، سفیر شاه در لندن، گفت ١٣۵۵مالقاتی در اواسط مرداد 

شاه سعی ) ۴٢(» .افکاری مشابه نظرات کندی در سر بپروراند و ترجیح می دھد فورد دوباره رئیس جمھور آمریکا شود

او حتی برای این که جرالد فورد ) ۴٣.(خود را به کار گرفت تا جرالد فورد، رئیس جمھوری که بر سر کار بود، پیروز شود

در راستای کمک به ریاست جمھوری فورد، ) ۴۴.(افزایش قیمت نفت جلوگیری کرد در حین انتخابات به دردسر نیفتد، از

اردشیر زاھدی از سوی شاه وظیفه داشت با تزریق پول به ستاد تبلیغات فورد، شرایط روی کار آمدن او را فراھم 

میلیون دالر بوده بعد از انتخابات، در محافل سیاسی آمریکا شایع شد که این مبلغ حدود صد و بیست ) ۴۵.(نماید

در این مدت شاه مرتبًا در حال یادآوری اھمیت ایران برای ) ۴٧.(زاھدی، بعدھا تلویحًا بر این امر صحه گذارد) ۴۶.(است

در عین حال که انتخابات آمریکا تأثیری «: آمریکا بود و چند روز قبل از انتخابات در آمریکا، در سوم آبان، در این باره گفت

  )۴٨.(»کشور نمی گذارد، با این حال، ھیچ قدرتی نیست که بتواند چیزی را به ایران تحمیل کند بر مناسبات دو

وقتی در . سعی کرد خالف آن را نشان دھد) ۴٩(بعداز انتخابات، شاه که از روی کار آمدن کارتر ناراحت شده بود، 

شاھنشاه تصور می کنند که با حکومت کارتر  آیا«: از او پرسیدند ١٣۵۵دی  ٢٣مصاحبه با یک مجله آمریکایی به تاریخ 

ما در گذشته یعنی از زمان پرزیدنت ھری ترومن، با دیگر حکومت ھای دمکرات کنار «: شاه جواب داد) ۵٠(» کنار بیایند؟

ه ما در کنگره آمریکا دوستان بسیاری داریم و از آنچ... آمده ایم و مخصوصًا با لیندون جانسون مناسبات نزدیکی داشتیم

این ) ۵١(» .که به ما می گویند چنین برمی آید که ما می توانیم در حقیقت با حکومت کارتر ھمکاری داشته باشیم

  .وی سعی کرد با شرایط کنار بیاید. عکس العمل، از ضعف شاه و وابستگی اش به آمریکا ناشی می شد

  رویکرد کارتر، شاه و انقالبیون به حقوق بشر
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ولین اعتراض ھا به نقض حقوق بشر، شکنجه ی زندانیان و نقض حقوق مدنی در ایران از سوی ، ا١٣۵۴از اواخر سال 

سازمان عفو بین الملل، کمیسیون بین المللی قضاوت، و کمیسیون بین المللی حقوق بشر وابسته به سازمان دفاع از 

، دولت ١٣۵۴بھمن  ٢٧وادی، در در ھمین اوان، در نامه سرگشاده ی علی اصغر حاج سیدج) ۵٢.(حقوق بشر ابراز شد

کم کم، نشریات معتبر خارجی به انتقاد از شکنجه ھای ساواک و ) ۵٣.(به فساد و ایجاد خفقان در جامعه متھم شد

در ھمین زمان در کنگره ی آمریکا نسبت به فروش اسلحه ی پیشرفته به ) ۵۴.(عملکرد سرکوبگرانه ی پلیس گشودند

ویلیام سولیوان، آخرین سفیر آمریکا در ایران، تأیید می کند که حکومت ایران در آن ) ۵۵.(ایران تردیدھایی بروز یافت

نسبت به  ١٣۵۴شاه سعی کرد نسبت به فشارھای خارجی، که از سال ) ۵۶.(زمان از شھرت خوبی برخوردار نبود

ا آمریکا و غرب داشت چون نمی خواست منافعی که در ارتباط ب. حکومتش آغاز شد، از خود کمی انعطاف نشان دھد

به خطر بیفتد و تصویری که با خرج مبالغ زیادی صرف مصلح نشان دادن خود و مدرن نشان دادن کشور کرده بود، 

در حقیقت، شاه اصالحاتی کوچک، به خصوص در جھت کاستن از خشونت را آغاز کرده بود که ) ۵٧.(مخدوش بشود

رخی معتقدند سیاست حقوق بشر کارتر به طور غیرمستقیم در شکل با وجود این، ب) ۵٨.(کارتر رئیس جمھور گردید

  )۵٩.(گیری فضای باز سیاسی در ایران بی تأثیر نبود

ریچارد ھلمز، سفیر سابق آمریکا در ایران، در یک ارزیابی سیاسی پیش بینی کرد به علت تغییراتی که ممکن است در 

از ھمان موقعی که کارتر ) ۶٠.(روابط دو کشور وجود خواھد داشت آینده صورت بگیرد، امکان ایجاد تصادم و اصطکاک در

کاندیدای ریاست جمھوری شد و پس از آن، در روزھای اولیه ی حکومتش، کشورھایی که وابسته و متحد آمریکا بودند 

. ا نبودشاه نیز از این قاعده مستثن) ۶١.(و در عین حال سابقه ی خوبی در زمینه حقوق بشر نداشتند، نگران شدند

صراحتی که کارتر در ابتدای روی کار آمدن در دفاع از حقوق بشر از خود نشان داد و مصمم نشان دادن او در به اجرا 

درآوردن آن و اعالم این که از حکومت ھای ناقض حقوق بشر، حمایت و پشتیبانی نخواھد کرد بر نگرانی شاه 

مسائل مربوط به ... «: شاه را از وضع موجود بازگو کرده استونس بسیار شفاف، نگرانی و عدم رضایت ) ۶٢.(افزود

شاه از . حقوق بشر از آغاز حکومت کارتر ھمواره بین ما و حکومت شاه مورد بحث بوده و موجب کدورت ھایی شد

کارتر  تأکید ما درباره ی این موضوع ناراحت بود و از اینکه بعضی از مقامات حکومت جدید آمریکا از جمله شخص پرزیدنت

شاه ھمچنین از انتقادات تندی که در . او را به چشم یک مستبد و ستمگر می نگرند خشمگین به نظر می رسید

مطبوعات آمریکا و کنگره آمریکا از وی به عمل می آمد عصبانی بود و نمی توانست قبول کند که این انتقادات لزومًا 

  )۶٣(» .تمنعکس کننده ی نظریات دولت آمریکا نسبت به وی نیس

شاه و نزدیکترین «) ۶۴.(ش، ضرورت تغییر فضای سیاسی از سوی مشاوران به شاه تأکید شد ١٣۵۵/م ١٩٧۶از سال 

تصمیم گرفتند که شکستن دایره ی گردش خشونت، سرکوبی رژیم و تروریسم  ١٩٧۶مشاورین او تا اواسط سال 

او متوجه شده بود سیاست سرکوب . تغییر دادشاه به چند دلیل سیاست خود را ) ۶۵( » .مخالفین، ضروری است

با در پیش گرفتن روش بازتر و لیبرال تر، او می خواست شرایط را . عالوه بر زیان بار بودن، دیگر فایده و کارآمدی ندارد

روش ھای سرکوب او، موجب واکنش ھایی در سطح بین المللی شده بود و . برای روی کارآمدن پسرش فراھم نماید

بنابراین به توصیه ی مشاوران مسن خود سعی کرد از تکنوکرات ھای جوان و . انیان را به خود جلب کرده بودتوجه جھ

  )۶۶.(روی کارآمدن کارتر در آمریکا او را به تغییر سیاست ھای سابق مصمم تر ساخت. لیبرال بھره بگیرد

لی دادن کمی دموکراسی را پذیرفته؛ اما ش، طی گزارشی اعالم کرد شاه از نظر عق ١٣۵۵/م ١٩٧۶سفارت آمریکا در 

در کنار آن، شاه ھنوز اعتقاد داشت آمریکا به دلیل نیازھایی که به ایران دارد نمی . نه از نوع اروپایی و آمریکایی اش

تحقق مشارکت، اجرای اصل عدم «ھمچنان که خود شاه اذعان داشت ) ۶٧.(تواند زیاد او را تحت فشار قرار دھد
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ض مدیریت امور عمومی به مردم، انجام انتخابات آزاد در ھمه سطوح، می بایست در چارچوب مشروطه ی تمرکز، تفوی

  )۶٨(» .سلطنتی جامه ی عمل بپوشد

، شاه تصمیم گرفت تعدادی از زندانیان را به مناسبت آغاز پنجاھمین سال سلطنت پھلوی آزاد ١٣۵۵در خردادماه 

نزدیک به این زمان، ویلیام باتلر، ) ٧١.(نفر دیگر آزاد شدند ٣٠٧و در اواخر مرداد ) ٧٠(نفر  ۶٨٢در اواخر خرداد ) ۶٩.(نماید

در ایران حقوق بشر را «: عضو کمیسیون بین المللی حقوقدانان و رئیس انجمن آمریکایی حقوقدانان، اعالم کردند

  )٧٢(» .ساواک نقض می کند

او طی . استدالل او، ادعای رضایت مردم از او و حکومتش بود. دشاه در ابتدا حاضر به واگذاری امتیازھای بیشتری نبو

راجی، سفیر ایران ) ٧٣(» .تمرکز قدرت در دست من به خواست مردم ایران است«: گفت ١٣۵۵تیر  ٢٧مصاحبه ای در 

ای معینی در لندن، در مالقاتی با شاه سعی کرد او را ترغیب کند تا با بازدید افرادی از عفو بین الملل از زندان ھ

اگر در را باز «: شاه در جواب به راجی گفت) ٧۴.(تا این زمان ھر گونه تماس با این سازمان ممنوع بود. موافقت کند

این نشان می دھد شاه تا جایی که امکان داشت، حاضر نبود در راستای آزادی و ) ٧۵(» .کنیم توقعشان باال می رود

  .ر به این کار نموددموکراسی قدم بردارد و شرایط او را مجبو

، کاوش ھایی درباره عملکرد ساواک در آمریکا ١٣۵۵در اوایل آبان . در آمریکا، انتقاد از حکومت شاه کم کم آغاز شد

گزارش ھای مختلفی در زمینه ) ٧٧.(آبان ھمین سال کارتر به ریاست جمھوری آمریکا رسید ١٢در ) ٧۶.(شروع شد

دفتر حقوق بشر وابسته به وزارت امور خارجه، به اعمال ساواک انتقاد و . شدوضعیت بد حقوق بشر در ایران منتشر 

آندرو یانگ، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، که با کارتر ) ٧٨.(وضعیت حقوق بشر در ایران را در حد بد ارزیابی کرد

فته ھای او قائل بودند، باعث دوستی نزدیک داشت، بر حقوق بشر تأکید می کرد و اھمیتی که ناظران خارجی برای گ

برخی مقامات آمریکایی در کمیته ھایی که در کنگره به نقض حقوق بشر رسیدگی می ) ٧٩.(نگرانی شاه می شد

شاه، اخطارھایی از کارتر، پاتریشیا دری ین، سرپرست دفتر حقوق بشر ) ٨٠.(کرد، شرکت کرده و شھادت می دادند

ھرچند دولت کارتر، «) ٨١.(دی امور ایران در وزارت امور خارجه دریافت کرده بودوزارت امور خارجه و ھنری پرشت، متص

شاه را در زمینه اجرای حقوق بشر، زیر فشار جدی قرار نداد، مع ھذا، ھواداری دولت جدید آمریکا از اصول حقوق بشر، 

اشنگتن مجبور به رعایت حقوق بشر این باور را در میان گروه ھای اپوزیسیون تقویت کرد که شاه، به توصیه و دستور و

  )٨٢(» ...در ایران شده است

روز از ریاست جمھوری کارتر می گذشت که شاه به دفتر مخصوص خود دستور داد تا بر اعمال دولت نظارت و  ٢٠تقریبًا 

دان تقلیل اداره ی بی جا منحل و تعداد کارمن ٢٩٠٠به طوری که در طی دو روز . به بررسی نارسایی ھای آن بپردازد

پرویز راجی ) ٨۴(» .بیانیه سازمان عفو بین الملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران انتشار یافت«) ٨٣.(پیدا کرد

سی، . بی. ، طی مصاحبه با تلویزیون بی١٣۵۵آذر  ٢٧خود شاه در ) ٨۵.(مأموری شد تا پاسخ عفو بین الملل را بدھد

در اواخر دی ) ٨۶.(د این که عفو بین الملل به تازگی آن را تأیید نموده بوداعمال شکنجه توسط ساواک را رد کرد؛ با وجو

ھمین سال، شاه به برخی افراد اجازه ی مذاکره با عفو بین الملل را، به شرط عدم مصالحه و ندادن ھیچ گونه 

  )٨٧.(امتیازی، داد

  

  

  سفر کارتر به ایران
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. بود که طی فرمانی، سقفی برای فروش اسلحه تعیین کرد و نام ایران در لیست فروش نبودحرکت بعدی کارتر این 

جریان اسلحه از سوی آمریکا، افزایش «به قول جیمز بیل البته به زودی ) ٨٨.(این مسئله باعث برآشفتگی شاه شد

  )٨٩(» فراوانی یافت

نفر زندانی مشمول تخفیف در  ١٧٩در اوایل بھمن . ددنبال کر ١٣۵۵شاه، آزادسازی زندانیان را ھمچنان در زمستان 

نفر، زندانیان سیاسی بودند  ١٢۴زندانی مورد عفو قرار گرفتند که از این تعداد  ۴۴١در اواخر بھمن، ) ٩٠.(مجازات شدند

 در«او ) ٩٢.(زندانی آزاد شدند ١١۶۵در اواسط اسفند نیز ) ٩١.(و با شرط نادم بودن از گذشته خود آزاد شدند

در روزھای پایانی اسفند، » .سلول بازدید کند ٣٠٠٠اسفندماه به صلیب سرخ اجازه داد تا از بیست زندان و حدود 

تالش اردشیر زاھدی در نجات جان عده ای که از سوی گروھی مسلمان به گروگان گرفته شده بودند، مختصر وجھه 

  )٩۴.(ای برای شاه در آمریکا کسب نمود

) ٩۵(» .آغاز شد و در تابستان سال بعد به اوج خود رسید ١٣۵۵ھای پلیسی از اواخر سال  کاھش خفقان و نظارت«

در کنار آن سعی شد در . شاه، تصمیم گرفت ھمگام با حقوق بشر کارتر، برنامه ی فضای باز سیاسی را مطرح کند

امکان ھر گونه انتقادی از و ھمزمان کوشید ) ٩۶(تبلیغات جھانی ایران را رو به توسعه و پیشرفت معرفی کنند؛ 

از سوی دیگر، شاه سعی کرد در برابر سیاست ) ٩٧.(حکومت خود را با تبلیغ سیاست لیبرالیزه کردن، کاھش دھد

اگر به تاریخ مراجعه کنیم درمی یابیم که ... «: او طی مصاحبه ای گفت. حقوق بشر کارتر، سالح تازه ای به کار ببرد

اولین کشوری بوده است که در راه دفاع از حقوق بشر گام برداشته ) سال پیش ٢۵٠٠عنی ی(ایران از زمان کورش کبیر 

در کنار آن، شاه تعداد . شاه می خواست نشان دھد که ایران در این زمینه سابقه ی بیشتری دارد) ٩٨(» .است

که در این مورد وجود داشت زندانیان سیاسی را کمتر از دو ھزار نفر اعالم کرد تا به تکذیب آمار و ارقام بیشتری 

کاھش «از جمله ) ١٠٠.(شاه به مرور اقدامات دیگری نیز برای کاستن از فشارھای سیاسی انجام داد) ٩٩.(بپردازد

» .فشار شدید سانسور و تشکیل کمیسیون ھا و گروه ھای تحقیق مختلف برای رسیدن به شکایات و آالم مردم

، از سه گروه حقوق بشر بین المللی ــ صلیب سرخ بین الملل، ١٩٧٧اول سال عالوه بر این، رژیم در ده ماه «) ١٠١(

عفو بین الملل و کمیسیون بین المللی حقوقدانان ــ دعوت کرد برای بررسی شرایط سیاسی و اجتماعی ایران از 

زندانھا را بھبود شاه به نماینده سازمان عفو بین المللی قول داد وضعیت «) ١٠٢(» .نزدیک، از این کشور دیدن کنند

، که در این زمان )یکی از مبارزین انقالبی و فرزند آیت اهللا شھید غفاری(طبق گفته ی ھادی غفاری ) ١٠٣(» .ببخشد

در زندان به سر می برد، قبل از بازدید نمایندگان عفو بین الملل از زندان ھا کمی به وضعیت زندانیان رسیدگی شد و 

نفر  ۵٣در این سال، ) ١٠۴.(دانیان در نزد نمایندگان سازمان گله و شکایتی ابراز نکنندتدابیر امنیتی اجرا شد تا زن

  )١٠۵.(حقوقدان نامه ی اعتراض آمیز سرگشاده ای برای کاخ سلطنتی فرستادند

، کارتر، ونس را برای اعالم حمایت، موافقت با فروش سالح ھای جدید و دعوت سفر به ١٣۵۶در اردیبھشت ماه 

ونس درباره مسائل مربوط به حقوق بشر از اقدامات شاه ستایش کرد و قول فروش . نزد شاه فرستادواشنگتن، 

شاه، پس از دیدار با نماینده ی کمیسیون بین المللی حقوقدانان موافقت کرد تا به ) ١٠۶.(اسلحه بیشتر را به شاه داد

در اواسط خرداد، حزب «) ١٠٧.(را اصالح کند منظور رعایت بیشتر حقوق زندانیان سیاسی، آیین ھای دادرسی دادگاه

  )١٠٨(» .رستاخیز اعالم کرد که از بحث ھای آزاد و انتقادھای سازنده استقبال خواھد کرد

کارتر به سفیر خود سولیوان گفت پس از ورود به ایران ومالقات با شاه ، ھمان خط مشی سابق آمریکا در قبال ایران را 

روابط کماکان مثل سابق درھمه ی زمینه ھا ادامه خواھد داشت؛ فقط در رابطه با حقوق  برای او ترسیم کند واین که

درمالقاتی که سولیوان با شاه داشت، سخنان کارتر را ) ١٠٩.( بشر سعی کند سیاست کلی خود را قدری تعدیل نماید
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طریق یک سازمان غیر دولتی پیشنھاد کرد که طرح ھای مربوط به اصالحات از « سولیوان ) ١١٠.(به او منتقل کرد

سوم، تسلیم شاه شود تا وجه ی تحمیلی بودن این تحوالت از سوی یک دولت خارجی ھر چند دوست ھم، مرتفع 

شاه چندین بار ) ١١٢. (شاه، از پیام ھایی که کارتر توسط سولیوان برای او فرستاده بود ابراز رضایت کرد) ١١١(» .گردد

  )١١٣.( م ایجاد یک سیستم دمکراتیک به ھنگام واگذاری قدرت به پسرش سخن رانددر مالقات با سولیوان از لزو

پس از برکناری امیرعباس ھویدا از نخست  ١٣۵۶شاه پس از مالقات ھایی که با ونس و سولیوان داشت، در مرداد 

س مالقاتی با ھم داشتند حدود یک ماه قبل، ونس و آموزگار در پاری) ١١۴.(وزیری، جمشید آموزگار را به جای او برگزید

اردشیر زاھدی مدعی است انتصاب آموزگار به دستور ) ١١۵.(و احتمال می رود در این زمینه گفتگو کرده باشند

  )١١۶.(مستقیم کارتر صورت گرفت

شاه با قبول این عمل، ) ١١٧.(حتی ساواک در پرونده ھای خود از آموزگار به عنوان مھره ای آمریکایی یاد کرده است

و با یک خانه تکانی عظیم، از کنترل ) ١١٨.(ی خواست حسن نیت خود را به آمریکایی ھای دمکرات نشان دھدم

می  ١٣٣٩ــ ١٣۴١او گمان می برد مثل سال ھای . که آن ھم مطلوب آمریکا بود) ١١٩(آشکار خود بر دولت بکاھد؛ 

شاید می خواست ) ١٢٠.(دوره را پشت سر بگذارد تواند با مطرح کردن فضای باز سیاسی و وعده ی انتخابات آزاد، این

به دکتر علی امینی سپرد، به آموزگار واگذار کند؛ غافل از این که ھمه چیز تغییر  ١٣۴٠با این کار نقشی را که در سال 

  )١٢١.(کرده بود

لنی باشد و قرار شد بیشتر محاکمه ھا ع. ، دولت قوانین اصالح دادگاه را وضع کرد)١٣۵۶مرداد (در ھمین ماه 

شاه با اقدامات اصالحی اش، موفق شد رضایت کارتر را جلب ) ١٢٢.(امتیازاتی برای دستگیرشدگاه قائل شد

او کارتر را قانع ساخت که حکومت پھلوی برای آمریکا ویژگی مھمی دارد که موضوع حقوق بشر در پایین ) ١٢٣.(کند

او سعی نمود . سبت به بھبود شرایط و اوضاع در ایران جلب کندو توانست اعتماد غربی ھا را ن) ١٢۴.(لیست قرار گیرد

از چھره ی مردمی و انسان دوستانه ای که ھمسرش فرح برای خود تبلیغ کرده بود کمک بگیرد تا بتواد عقاید 

فرح نیز در مصاحبه ھای سیاسی شرکت می ) ١٢۵.(نامطلوبی را که درباره ی حکومتش پدید آمده بود، تعدیل کند

چندین نامه سرگشاده برای شاه  ١٣۵۶طی نه ماه آخر سال ... «) ١٢۶.(و از ھمسرش و رژیم حمایت می کردجست 

ھمچنین، دھھا اعالمیه و بیانیه از . و نخست وزیر و دیگر مقامات بلندپایه، در اعتراض به اوضاع کشور، ارسال شد

بازاریان و دانشگاھیان، در سراسر کشور سوی شخصیت ھای ملی و مذھبی، نویسندگان، ھنرمندان، حقوقدانان، 

به تدریج، ده ھا انجمن حرفه ای ھمانند کانون حقوقدانان و کانون نویسندگان ایران «از آن سو، ) ١٢٧.(انتشار یافت

  )١٢٨( ».فعالیت خود را از سر گرفتند و انجمن ھای جدیدی ھمچون انجمن دفاع از حقوق بشر ایران راه اندازی شد

) ١٢٩.(، با وجود رضایت کارتر برای فروش ھواپیماھای موسوم به آواکس به شاه، این امر دچار مشکل شددر این میان

طرفداران حقوق بشر که در جریان مبارزات انتخاباتی کارتر در کنار او بودند و چندتن از پرحرارت ترین آنھا در وزارت امور «

آواکس را برای طرح مسئله نقض حقوق بشر در ایران مورد خارجه مشغول کار شده بودند موضوع فروش ھواپیماھای 

آنھا مدعی بودند فروش این ھواپیماھا به ایران در عین حال که مبین حمایت حکومت جدید آمریکا از . استفاده قرار دادند

راعات شاه خواھد بود، در حکم تأیید سیاست اختناق و فشار در ایران و برخالف وعده ھای انتخاباتی درباره ی م

نھایتًا، کارتر توانست موافقت کنگره را جلب ) ١٣٠(» .مسائل مربوط به حقوق بشر در سیاست خارجی آمریکاست

  .این یکی از مواردی بود که کارتر صریحًا برخالف اصول سیاست خارجی خود عمل کرد) ١٣١.(کند

پرشکوھی که در ایران برگزار شد، نقطه  ، واقعه شھادت آیت اهللا حاج آقا مصطفی خمینی و مراسم١٣۵۶در اول آبان «

امام خمینی در ھمان زمان به گونه ای . آغازی بر خیزش دوباره حوزه ھای علمیه و قیام جامعه مذھبی ایران بود
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  )١٣٢(».شگفت این واقعه را از الطاف خفیه الھی نامیده بود

ی خصوصی به او گفت از عدم رعایت حقوق بشر کارتر در مالقات) ١٣٣(در سفری که شاه در آبان ماه به آمریکا داشت 

شاه صراحتًا . در ایران و وجود گروھھای مخالف رژیم مطلع است و می خواھد که شاه در این زمینه اقدامی صورت دھد

او در ادامه گفت پس از برطرف شدن این خطر شاید . به کارتر جواب رد داد و دلیل آن را خطر کمونیسم در منطقه خواند

کارتر به دلیل این که مطبوعات، طغیان ھای تازه ) ١٣۴.(د تغییراتی در قوانین بدھد، البته ممکن است طول بکشدبتوان

. ی ایران را با سیاست حقوق بشر او مرتبط می دانستند، احساس خطر نمود و در این مورد به شاه زیاد اصرار نکرد

آرامی و با متانت باشد و از ھر گونه فشار خودداری کارتر ھمچنین مصر بود بحث با شاه درباره حقوق بشر به 

بدین «) ١٣۶.(در صورت مذاکرات کارتر و شاه، که کاخ سفید آن را انتشار داد، اثری از حقوق بشر دیده نشد) ١٣۵.(کند

 »...سان، مذاکرات واشنگتن، بی آنکه شاه در مورد مسئله حقوق بشر در ایران تعھدی به عھده بگیرد، پایان یافت

در این سفر بود که مخالفان، تظاھراتی علیه شاه ترتیب دادند که به برخورد بین پلیس و تظاھرکنندگان ) ١٣٧(

تسامح آمریکا در برگزاری تظاھرات ) ١٣٩.(شاه، بیشتر مخالفان را مارکسیست ھرج و مرج طلب خواند) ١٣٨.(انجامید

) ١۴٠.(این احساسات از سوی آمریکا حمایت می شود ضدشاه در آمریکا، شاه را دچار سردرگمی نمود و گمان برد

  .کارتر، علی رغم شعارھای انتخاباتی اش، نسبت به این اعتراضھا، واکنشی نشان نداد

با وجود تالش شاه مبنی بر این که روند افزایش فضای باز آرام صورت گیرد، اعتراض مردم سرعت بیشتری به خود 

این تصور را در داخل ایران رواج بخشید که رویه ی گذشته واشنگتن مبنی بر سیاست حقوق بشر کارتر «) ١۴١.(گرفت

حمایت بی قید و شرط از شاه تغییر کرده و کارتر، شاه را برای انجام اصالحات در ساختار سیاسی زیر فشار قرار داده 

تقویت شد و تصویر این گونه بود که روحیه ی برخی مخالفان که گوشه چشمی به آمریکا داشتند، ) ١۴٢(» .است

  )١۴٣.(شکست ناپذیری شاه از بین رفت

نامه ھا، اطالعیه ھا و بیانیه . در پائیز مخالفان بر اقدامات خود افزودند. رشته به ھم پیوسته ای از اعتراضات آغاز شد

ان، سازمان ھایی از سوی کانون نویسندگان، قضات، جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر، کانون وکال، حقوقدان

بسیاری از این انجمن ھا در این . ملی دانشگاھیان، انجمن تجار، بازرگانان و پیشه وران و انجمن طالب انتشار یافت

زمان موجودیت یافتند و بسیاری از آنھا، سازمان ملل و افکار عمومی را در خارج ای کشور در جریان وضعیت داخلی 

یاسی قدیم و جدید نیز با مشاھده ی پیدایش و فعالیت گروه ھای حرفه ای و سازمان ھای س«) ١۴۴.(ایران قرار دادند

کریم سنجابی، از اعضای جبھه ملی، اذعان دارد در سایه ی باز ) ١۴۵(» .طرفدار حقوق بشر، کم کم به صحنه آمدند

پیش می مخالفان ھر چه به جلو ) ١۴۶.(شدن فضای سیاسی، طیف ھای مخالف فعالیت ھای خود را آغاز کردند

، فعالیت ھای عمده ی مخالفان ١٣۵۶تا اواخر آبان «) ١۴٧.(رفتند، خواسته ھای بیشتر و مھم تری را مطرح می کردند

اما در . نوشتن نامه، تشکیل گروه ھای جدید، احیای گروه ھای قدیمی و انتشار بیانیه، اعالمیه و روزنامه: عبارت بود از

تظاھرات به صورت پراکنده و ) ١۴٨(» .و مرحله ی جدیدی از روند انقالب را آغاز کردند اواخر آبان ماه به خیابان ھا ریختند

. محدود توسط دانشجویان به مناسبت ھای دانشجویی یا اعتراض به سفر سادات به اسرائیل انجام گرفت

ساواک در نزد  این رویه باعث کاھش قدرت و ابھت. تظاھرکنندگانی که دستگیر می شدند، به زودی تبرئه می شدند

بدین ترتیب ثابت شد که سیاست تعدیل نظارت و گسترش فضای باز سیاسی نه یک ُمسّکن «) ١۴٩.(مردم شد

نفر زندانی امنیتی به مناسبت سالروز  ٢١، ١٣۵۶در اواسط آذر ) ١۵٠(» .سیاسی بلکه محرکی نیرومند بوده است

  )١۵١.(اعالمیه حقوق بشر آزاد شدند

ایران را جزیره ی ثبات در یکی از آشوب زده ترین مناطق ) ١۵٢(ان در شب اول سال نو مسیحی، کارتر در سفر به ایر
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ھیچ کشور «: او در ادامه گفت) ١۵۴(» .سخنان او دلیلی مستند بر حمایت ھای آمریکا از شاه بود«) ١۵٣.(جھان خواند

ھیچ کشور دیگری برای بررسی . دیکتر نیستدیگری در جھان برای برنامه ریزی امنیت نظامی مشترک از ایران به ما نز

و ھیچ رھبر دیگری . مشکالت منطقه ای که مورد عالقه ھر دو طرف ما نیز ھست، ارتباط نزدیکتری از ایران با ما ندارد

بدین صورت سیاست تبلیغاتی حقوق بشر ) ١۵۵(» .نزد من احترامی عمیق تر و رابطه ای دوستانه تر از شاه ندارد

حتی رادیو لندن در تفسیری که در این زمینه داشت از این که کارتر . قابل منافع نامشروع آمریکا رنگ باختکارتر، در م

نگرانی ھای واقعی وی، باید به نفع منافع اقتصادی و «) ١۵۶.(صحبتی از حقوق بشر به میان نیاورده ابراز تعجب کرد

خنان و اصول بشردوستانه ی مدیریت وی و سیاست از این رو، س. استراتژیک این کشور در ایران تعدیل می شد

  )١۵٧( » .خارجی واقعی آن کامًال از ھم جدا شد و تقریبًا جنبه ای ریاکارانه به خود گرفت

  

  

  بختیار

کمی پس از این مالقات، مقاله ای اھانت بار از سوی رژیم علیه امام خمینی، رھبر محبوب مذھبی، منتشر شد که 

درباره ی انگیزه شاه از انتشار این مقاله چند دلیل ) ١۵٨.(دی قم شد ١٩ین غوغای زیادی به پا کرد و منجر به قیام خون

و دیگر این ) ١۵٩.(دلیل اول این است که او با کسب اطمینان کامل از حمایت کارتر، دستور انتشار آن را داد. وجود دارد

اند تا به کارتر نشان دھد با دادن به میدان بکش ۴٠که، شاید او می خواست با این کار مخالفین را مانند اوایل دھه ی 

غافل از آن که این مرتبه با افزایش و رشد آگاھی «) ١۶٠.(آزادی و فضای باز، ثبات سیاسی در ایران به خطر می افتد

ھای مردمی و صالبت و اقتدار فزاینده رھبری انقالب کنترل امور از دست عوامل نظام تحت سلطه خارج و موجب 

ھر دلیلی که داشت، شاه خود بازی خطرناکی را آغاز کرد و آتش انقالب ) ١۶١(» .ی خواھد شدپیروزی انقالب اسالم

  .شعله ورتر شد

دی، آمریکا به سفارت خود در ایران توصیه کرد در زمینه ی بھبود حقوق بشر با شاه و دیگر مسئوالن  ١٩بعد از قیام 

نیست؛ چون یک نوع دخالت خارجی تلقی می شود  صحبت شود، ولی در این زمینه به تغبیر سیستم سیاسی نیازی

  )١۶٢.(و تصویری بد از ایران، موقعیت ایران را در آمریکا و دیگر مناطق به خطر می اندازد

که نھایتًا رژیم را به ورطه ی ) ١۶٣(قم، زنجیره ای از قیام ھا و چھلم ھای خونین آغاز گردید  ١٣۵۶دی  ١٩پس از قیام 

از یک سو سعی کرد کمی آزادی بدھد و از سوی دیگر . یان شاه دست به اقدامی ناممکن زددر این م. سقوط کشاند

او در روند آزادسازی، وعده ی انتخابات آزاد را داد و نعمت اهللا نصیری رئیس ) ١۶۴.(جلوی این آزادی را می گرفت

، ١٣۵۶در بھمن ماه ) ١۶۵.(ددر عین حال سعی کرد از فعالیت ھای مخالفان جلوگیری کن. ساواک را برکنار نمود

رژیم با این ) ١۶۶.(سازمان ملل قطعنامه ای بر ضد اعمال شکنجه به تصویب رساند که ایران جزو تھیه کنندگان آن بود

  .اقدامات، می خواست خود را مبرا جلوه دھد

ما از «: ونس می گوید) ١۶٧.(در اواخر بھمن اعالم شد که صدھا زندانی تا قبل از عید در دو مناسبت آزاد می شوند

اقداماتی که شاه در جھت رعایت حقوق بشر و محدودساختن اقدامات غیرقانونی ساواک آغاز کرده بود، استقبال 

او ھمچنین اقداماتی در جھت تأمین آزادیھای سیاسی و جلب عناصر معتدل گروه ھای مخالف برای ھمکاری با . کردیم

در این مدت ھیچ گونه اعتراض جدی ای از ) ١۶٨(» .پشتیبانی ما برخوردار گردیدرژیم آغاز کرد، که ھر چند دیر بود از 

فقط از سوی سولیوان به شاه پیشنھاد شد تا از سیاست . سوی کارتر به شاه برای نقض حقوق بشر مشاھده نشد

  )١۶٩.(مشت آھنین دست بردارد و سعی کند بحران را مسالمت آمیز حل کند
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شاه تسلیم نظر واشنگتن شد و برای آرام سازی، آموزگار را برکنار و جعفر ) ١٧٠(بادان، پس از حادثه سینما رکس آ

اصالحات او، ) ١٧١.(شریف امامی اصالحات زیادی صورت داد. بر سر کار آورد» آشتی ملی«شریف امامی را با شعار 

رژیم، ) ١٧٣.(آزاد را داده بودوعده ی انتخابات  ١٣۵٧مرداد  ٢٨شاه در ) ١٧٢.(باعث بروز اعتراضات وسیع تری شد

اتخاذ رویه ی دوگانه از سوی رژیم، امکان ھر . ، دست به کشتار مردم زد١٣۵٧شھریور  ١٧ھمراه با این اصالحات در 

کارتر از کمپ دیوید مراتب حمایت خود را از شاه با تلفن به اطالع او ) ١٧۴.(گونه سازشی را از سوی مردم از بین برد

در ضمن، اعتصابات، ) ١٧۶.(زندانی را آزاد و قدرت ساواک را محدود کند ١۴٠٠مجبور شد پس از آن،  شاه) ١٧۵.(رساند

  )١٧٧.(تظاھرات و راھپیمایی ھا شدت بیشتری پیدا کردند

اعالم کرد ایران در ) سیا(از یک طرف سازمان اطالعات آمریکا . سیاست آمریکا در این مرحله، دارای تناقض است

به «) ١٧٨.(قرار ندارد و از طرف دیگر سفارت آنھا در ایران سعی کرد با مخالفین ارتباط بیشتری بگیردوضعیت انقالبی 

» .موازات ھر چه بیشتر فرو رفتن ایران در تنش و آشوب، اختالف نظرات بین مدیران اجرایی کارتر نیز عمیق تر شد

لفان، و شورای امنیت آمریکا خواھان برخوردی جدی وزارت امور خارجه خواھان واگذاری امتیازات بیشتر به مخا) ١٧٩(

فرستادم و ضمن آن تأکید کردم که ما از ھر ] شاه[من پیامی برای او «: کارتر در این زمینه می گوید) ١٨٠.(بود

) ١٨١(» .تصمیمی که وی برای مقابله با بحران اتخاذ نماید، حتی تشکیل یک دولت نظامی پشتیبانی خواھیم کرد

شاه، بعدھا به امیراصالن افشار، ) ١٨٢.(اه، ژنرال غالمرضا ازھاری را به ریاست دولت نظامی منصوب کردسرانجام ش

تضاد نظرات در آمریکا، در ) ١٨٣.(رئیس کل تشریفات دربار، گفت علت انتخاب ازھاری فشار سفرای آمریکا و انگلیس بود

ر دولت نظامی شد که اجازه ی نامحدود سرکوب و ازھاری در حالی نخست وزی. ایران به نحو بارزی جلوه گر شد

تن از  ١١٢۶او حتی ) ١٨۵.(شاه نیز طی پیامی اعالم کرد صدای انقالب را شنیده است) ١٨۴.(خونریزی را نداشت

از جمله دستور دستگیری نصیری و . ازھاری به اقدامات اصالحی دیگری دست زد) ١٨۶.(زندانیان سیاسی را عفو کرد

در این حال، شورای امنیت ملی آمریکا استفاده شاه از قدرت را مورد تأیید قرار داد و در ) ١٨٧.(کرد ھویدا را صادر

زیرا واشنگتن یک روز از تعھدش به حقوق بشر سخن «) ١٨٨.(مقابل، وزارت خارجه به ایران بدون شاه می اندیشید

» .ی آمریکا را با شاه مجددًا یادآوری می کرد می گفت و روز بعد بر ضرورت ثبات تأکید می کرد و اھمیت روابط ویژه

)١٨٩(  

از جرج بال، معاون پیشین وزارت خارجه و لیبرال منتقد شاه، خواست تا گزارشی «شھریور، کارتر  ١٧کمی پس از 

بال در گزارش خود نوشت که شاه در قدرت باقی نخواھد ماند مگر ... درباره ی بحران ایران برای کاخ سفید تھیه کند

، ١٩٧٨دسامبر  ٧زمانی که در ) ١٩٠(» .ینکه قدرت خود را به سرعت تعدیل کند و از حضور نظامیان در حکومت بکاھدا

این چیزی است که . امیدوارم که این طور بشود. من نمی دانم«: از کارتر در مورد امکان بقای شاه سئوال شد، او گفت

شاه ) ١٩١(» .در امور سیاسی داخل ایران را نداشتیم و نداریمما ھیچ گاه قصد وارد شدن . به دست مردم ایران است

پاسخی که به شاه ) ١٩٢.(با شدت یافتن اوضاع، نظر آمریکا را در مورد استفاده از سیاست مشت آھنین جویا شد

اره ی کارتر درب) ١٩٣.(داده شد، این بود که زمانی که دولت در برقراری نظم ناکام شود می تواند از آن بھره بگیرد

باید بگویم که شاه تسلیم پیشنھادھایی بود که از سفارت ما انشاء می «: نظرخواھی ھای شاه از آمریکا می گوید

دست ) ١٩۵.(شاه با موافقت واشنگتن با برخی رھبران جبھه ملی گفتگوی بی سرانجامی انجام داد) ١٩۴(» .شد

ته ای را برای تشکیل دولت جلب کند، به ناگزیر آخر، و پس از آنکه نتوانست موافقت ھیچ شخصیت مخالف برجس

) ١٩۶.(تصمیم گرفت شاپور بختیار را به نخست وزیری بگمارد که شرط او برای نخست وزیری خروج شاه از ایران بود

امیراصالن افشار، مدعی است که ) ١٩٧.(البته، قبًال پیامی از واشنگتن برای شاه مبنی بر لزوم ترک کشور رسیده بود
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تصمیم به خروج شاه در کنفرانس گوادلوپ ) ١٩٨.(قصد خروج از کشور را نداشت و باالجبار به این خواسته تن دادشاه 

) ١٩٩.(گرفته شده بود؛ کنفرانسی که در آن سران چھار کشور آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه شرکت داشتند

  )٢٠٠.(واشنگتن طی پیامی حمایت خود را از بختیار اعالم کرد

موضوعی که پس از رفتن شاه . ولی برای دوام رژیم نتیجه بخش نبود) ٢٠١.(تیار ھم اصالحات دیگری صورت دادبخ

کارتر برای حل بحران، ژنرال رابرت ھایزر را به ) ٢٠٢.(موجب نگرانی بود این بود که احتمال فروپاشی ارتش می رفت

در این زمینه دو فرضیه ) ٢٠۴(» .ه ای از ابھام قرار داردھدف اصلی مأموریت ھایزر، در پرد«) ٢٠٣.(ایران اعزام نمود

. یکی این که جلوی کودتای خودسرانه افسران را بگیرد و دیگر این که ارتش را وادار به حمایت از بختیار کند. وجود دارد

ولیوان ارسال می پیام ھایی که از واشنگتن برای ھایزر و س) ٢٠۵.(او نیز دستورھای متضادی از آمریکا دریافت می کرد

بعضی اوقات دستوراتی که به من و ھایزر داده می .... «: سولیوان در این باره می گوید) ٢٠۶.(شد با ھم در تضاد بود

) ٢٠٧(» .شد به قدری با ھم متفاوت بود که گویی ما با دو شھر مختلف یا مقامات دو کشور مختلف صحبت کرده ایم

سولیوان به دنبال . ختیار به قدرت، سولیوان با بازرگان و نمایندگان روحانیون دیدار کردتنھا چند روز پس از رسیدن ب.... «

آن دیدار، بازرگانان را ترغیب کرد تا به منظور تسھیل زمینه ھای انتقال آرام قدرت به انقالبیون، با قره باغی، رئیس 

  )٢٠٨(» ...ستاد نیروھای مسلح، دیدار کند

در ) ٢٠٩.(امام خمینی وارد ایران شدند و پس از ده روز انقالب اسالمی به ثمر رسیدپس از کشمکش ھای طوالنی، 

  )٢١٠.(گرماگرم انقالب در ایران، توجه واشنگتن معطوف به قرارداد کمپ دیوید و مذاکرات اعراب و اسرائیل بود

، فقط مایل به اعطای از زمانی که شاه تصمیم گرفت تغییراتی در سیستم سیاسی به منظور آزادسازی ایجاد کند

از این گذشته شاه در پی دادن آزادیھای ) ٢١١.(محدود فضای سیاسی بود و حاضر نبود به تقسیم قدرت بپردازد

در نھایت نیز او ) ٢١٢.(مستمر و دمکراتیزه کردن کشور نبود و به صورت مقطعی این سیاست را دنبال می کرد

به ویژه، حزب رستاخیز و احزاب قبل . سیاسی مد نظر داشت پیاده کند نتوانست آنچه را که از دموکراسی و فضای باز

شاه تا روزھای پایانی نزدیک به سقوطش نیز به سیاست حقوق بشر کارتر ) ٢١٣.(از آن با شکست روبرو شده بودند

ا مترادف شاه وجود آزادی ر) ٢١۴.(او معتقد بود مشکالتی که برایش ایجاد شده منشأ خارجی دارد. اعتقادی نداشت

  )٢١۵.(اغتشاش و ھرج و مرج می دانست

فقط می خواست کمی اصالحات صورت بگیرد تا . کارتر واقعًا در پی آن نبود که به تغییر کامل سیستم سیاسی بپردازد

اما شاه، گمان می برد فقط اصالحات بزرگ و جدی است که . در سایه ی آن منافع آمریکا تأمین شود و رژیم ثبات یابد

او در روزھای نزدیک به سقوطش آن اندازه به خارجی ھا بدبین بود که گمان می برد آنھا در . کا را راضی می کندآمری

  )٢١۶.(صدد حذف او ھستند

شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر دوران پھلوی، مانند بسیاری دیگر از طرفداران بقای رژیم، آمریکا و به خصوص کارتر و 

کریم سنجابی از اعضای جبھه ملی ) ٢١٧.(ر جریان وقوع انقالب مقصر قلمداد کرده استسیاست حقوق بشر او را د

حتی احسان نراقی، معتقد ) ٢١٨.(نیز، سیاست حقوق بشر کارتر را عاملی در به راه افتادن جنبش ضدشاه می داند

دون شک اگر آمریکای زمان ب«: او در ادامه می گوید) ٢١٩(» .عدم حمایت آمریکا از شاه انقالب را عملی کرد«است 

کارتر نظیر آمریکای زمان نیکسون از شاه حمایت بی دریغ می کرد، معلوم نبود انقالب ایران چه صورتی به خود می 

می توان گفت، سیاستی که کارتر در قبال ایران در پیش گرفت، موجب نارضایتی شاه و رژیم او و ) ٢٢٠(» .گرفت

زیرا سیاست نیم بند او نه دولت ھای مرتجع را راضی می کرد و نه انبوه مردم آزادیخواه ... «ھمین طور انقالبیون گردید 
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در واقع، از موقعی که موج انقالب شدت و خروش بیشتری یافت، سیاست حقوق بشر را تحت الشعاع خود ) ٢٢١(» .را

  .قرار داد و واشنگتن جز نجات شاه به مسئله ی دیگری نمی اندیشید

  نتیجه گیری

رتر در شرایطی روی کار آمد که مدت ھا بود آمریکا به دلیل بحران واترگیت و جنگ ویتنام از وجھه ی عمومی خوبی کا

  .در دنیا برخوردار نبود و الزم بود در سیاست ھای خارجی خود کمی تجدیدنظر کند

آمریکا بر روی سیاست گذاری  ایران و آمریکا در دوران پھلوی روابط گسترده و عمیقی داشتند، به ھمین دلیل، تحوالت

با . قبل از انتخابات، شاه تالش خود را به کار گرفت تا از به قدرت رسیدن کارتر جلوگیری کند. ھا در ایران تأثیرگذار بود

سیاست خارجی ای که او در رابطه با ایران در پیش گرفت، ادامه . وجود این، کارتر با سیاست حقوق بشر روی کار آمد

آمریکا برای تأمین منافع خود در ایران اصالحاتی را توصیه می کرد که باعث ثبات و . رجی گذشته بودی سیاست خا

ایران به عنوان متحد آمریکا . یک حکومت قوی و خوشنام می توانست حافظ منافع آمریکا باشد. دوام حکومت ایران شود

ا سقوط شاه مرتب بر وضعیت حقوق بشر در ایران او، از ھمان ابتدا ت. می بایست به اصالح وجھه ی خود می پرداخت

تأکید می کرد، منتھا این امر با فشار جدی از سوی آمریکا ھمراه نبود و کماکان به حمایت از شاه پرداخت و به فروش 

شرایط داخلی . این گونه بود که تشدید سیاست فضای باز سیاسی در ایران مطرح شد. اسلحه به شاه نیز ادامه داد

با ھر . انقالبیون و مخالفین، از شرایط جدید به بھترین وجه بھره برداری کردند. ، در این زمان آماده ی انقالب بودایران

قدمی که شاه در برابر اعترضات و نارضایتی ھای داخلی و فضای تبلیغاتی خارجی برای دادن کمی آزادی و تغییر 

مسلمًا آمریکا . قالبیون به فراگیری انقالب نزدیک تر می شدندصوری در شیوه ھای مواجھه با مخالفان برمی داشت، ان

واشنگتن در ھنگام بروز بحران در ایران، نتوانست راه حلی . مایل نبود در ایران انقالب شود؛ چون با منافعش در تضاد بود

و تزلزل در شاه بیمار باعث تردید . به شاه ارائه دھد، بلکه تصمیمات و سیاست ھای دوگانه ای که از آمریکا می رسید

کارتر، حتی در . به حدی که از او ھم، تصمیمات متضاد سر می زد. گردید و او را در تصمیم گیری دچار مشکل ساخت

در روزھای پایانی عمر رژیم، . روزھای پرتنش و آشوب که منجر به خشونت رژیم می گردید، شاه را محکوم ننمود

این تحلیل که سیاست حقوق بشر . عیت انقالب اسالمی ایران قرار گرفتسیاست حقوق بشر کارتر تحت الشعاع وض

این سیاست، فقط شرایطی . کارتر، مستقیمًا باعث سقوط شاه و سلسله پھلوی شده باشد، تحلیل درستی نیست

ز برخورد شاه در ابتدا گمان می برد این طر. را فراھم کرد تا نیروھای خفته ی مخالف، بیدار شوند و نھضت فراگیر شود

و در روزھای پایانی، با . آمریکا، اھرمی است برای این که حمایت از او منوط به تغییر در سیاستھای داخلی شود

دست آخر، کارتر نتوانست اھدافی . بدبینی کامل، تقریبًا اطمینان یافته بود که خواھان برداشتن او از سلطنت ھستند

ت در ایران اجرا کند و سیاست او برای آمریکا و رژیم شاه شکست را که با اجرای سیاست حقوق بشر مدنظر داش

  .خورد و در ایران، پیروزی انقالب اسالمی محقق گردید

  :ھا نوشت پی

، محسن میالنی، ترجمه ی مجتبی عطارزاده، )از سلطنت پھلوی تا جمھوری اسالمی(شکل گیری انقالب اسالمی .١

  .٢٠٢، ص ١٣٨٧گام نو، چاپ پنجم، : تھران

  .١۵۵، ص ١٣۶۴سال حاکمیت آمریکا بر ایران، جواد منصوری، بی جا، چاپ اول، تابستان  ٢۵. ٢

  .٢٣٩، ص ١٣٨١صدای معاصر، چاپ اول، : تاریخ روابط خارجی ایران در دوران پھلوی، دکتر علیرضا امینی، تھران.٣

  .١۵۵سال حاکمیت آمریکا بر ایران، پیشین، ص  ٢۵. ۴
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١۴ 
 

دکتر عبدالرضا ھوشنگ مھدوی، اطالعات سیاسی ــ : ای غربی، دکتر دیوید اوئن، ترجمهبیماری شاه و دولت ھ.۵

  .١١۶، ص ١٣٨٧اطالعات، مرداد و شھریور : ، تھران١٢و  ١١، شماره ٢٢اقتصادی، سال 

 در آن قرار داشت و به دستور نیکسون در آن) حزب رقیب نیکسون(واترگیت نام ساختمانی بود که دفتر حزب دمکرات .۶

  .میکروفن و دوربین مخفی کار گذاشته بودند

  .١٠٩ــ ١١٢، صص ١٣۶۶محراب قلم، چاپ ششم، زمستان : سازمان ھای جاسوسی دنیا، احمد ساجدی، تھران.٧

مروری بر سیاست خارجی ایران دوران پھلوی، دکتر منوچھر : ، نک٢٠٣شکل گیری انقالب اسالمی، پیشین، ص .٨

  .١٣٠، ص ١٣٧٧چاپ اول، پاییز نشر دادگستر، : محمدی، تھران

مؤسسات : کریم میرزایی، تھران: ، جیمز پرالف، مترجم)شورای روابط خارجی و افول آمریکا(سایه ھای قدرت .٩

  .١٣٠مروری بر سیاست خارجی ایران دوران پھلوی، پیشین، ص : ؛ نک٢١۵، ص ١٣٧١خدمات فرھنگی رسا، چ اول، 

سازمان انتشارات و : رحیم قاسمیان، تھران: ریکا، یان داربی شر، مترجمتحوالت سیاسی در ایاالت متحده آم.١٠

  .١٨٧، ص ١٣۶٩آموزش انقالب اسالمی، چ اول، 

مرکز اسناد : ، دکتر ابراھیم متقی، تھران١٩۴۵ــ  ١٩٩٧تحوالت سیاسی خارجی آمریکا، مداخله گرایی و گسترش؛ .١١

  .٧٣، ص ١٣٧۶انقالب اسالمی، چ اول، 

چ : احمد تابنده، تھران: ، ترجمه)١٩٣٨ــ  ١٩٨٣تاریخ سیاست خارجی آمریکا (گری، استفن آمبروز،  روند سلطه.١٢

  .٣٩٩، ص ١٣۶٨سوم، مھر 

  .٧۴تحوالت سیاست خارجی آمریکا، پیشین، ص .١٣

  .٣٩٩روند سلطه گری، پیشین، ص .١۴

  .٣۶١، ص ١٣٧١ر نشر کوبه، چ اول، بھا: ، تھران١عقاب و شیر، جیمز بیل، مھوش غالمی، ج .١۵

: ، تھران٨و  ٧، شماره ١٩نقش حقوق بشر در ھژمونی آمریکا، عبداهللا قنبرلو، اطالعات سیاسی ــ اقتصادی، س .١۶

  .١٧، ص ١٣٨۴اطالعات، فروردین و اردیبھشت 

  .٣۶١عقاب و شیر، جیمز بیل، مھوش غالمی، پیشین، ص .١٧

  .٣۶١پیشین، ص .١٨

  .۴٠۵روند سلطه گری، پیشین، ص .١٩

تحوالت سیاسی در ایاالت متحده آمریکا، پیشین، صص : ، نک٧۴تحوالت سیاست خارجی آمریکا، پیشین، ص .٢٠

  .١٨٧ــ ١٨٨

، ترجمه محمود طلوعی، تھران، انتشارات )ضمیمه، مقاله سایروس ونس وزیر خارجه آمریکا(خاطرات دو سفیر، .٢١

  .٣۶١، تھران، ص ١ج عقاب و شیر، جیمز بیل، : ؛ نک۴۶٣، ص ١٣٧۵علم، چ سوم، 

  .۴۶٣، پیشین، ص )مقاله سایروس ونس وزیر خارجه آمریکا(خاطرات دو سفیر، .٢٢

، ص ١٣٧۵البرز، چ سوم : ، عبدالرضا ھوشنگ مھدوی، تھران)١٣٠٠ــ ١٣۵٧(سیاست خارجی ایران در دوران پھلوی .٢٣

۴۶۴.  

: ھای خارجی، مارتین استانی لند، ترجمهسقوط دوستان، ایاالت متحده آمریکا و تغییر حکومت ھا در کشور.٢۴

  .١١٠ -١١١، چ اول، صص  ١٣٧٨بدرالزمان شھبازی، تھران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 

آمریکا در بند، پیر سالینجر، : ؛ نک۴۶٣، پیشین، ص )مقاله سایروس ونس وزیر خارجه آمریکا(خاطرات دو سفیر، .٢۵

  .١٨، ص ، بی تا١٣۶٢کتاب سرا، دی : تھران
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١۵ 
 

  .٢٧، پیشین، ص )خاطرات ویلیام سولیوان(خاطرات دو سفیر .٢۶

  .۴۶۶، پیشین، ص )مقاله سایروس ونس وزیر خارجه آمریکا(خاطرات دو سفیر .٢٧

  .۴۶۶پیشین، ص .٢٨

  .پیشین.٢٩

رکبیر، چ سوم امی: ناصر ایرانی، تھران: ، مایکل لدین ــ ویلیام لوئیس، ترجمه)روایت دست اول(کارتر و سقوط شاه .٣٠

  .۴٣، ص ١٣۶٣

  .٢٠٢شکل گیری انقالب اسالمی، پیشین، ص .٣١

  .پیشین.٣٢

انتشارات : احمد باقری، تھران: ، خاطرات جیمی کارتر، ترجمه)ماجرای گروگان ھای آمریکایی در ایران(روز  ۴۴۴. ٣٣

  .١٠، ص ١٣۶١ھفته، آبان 

نشر : احمد گل محمدی، محمد ابراھیم فتاحی و لیالیی، تھران: یرواند آبراھامیان، ایران بین دو انقالب، مترجمان.٣۴

  .۶١٧، ص ١٣٨٨نی، چ پانزدھم 

  .۴۵کارتر و سقوط شاه، پیشین، ص .٣۵

علیرضا طیب، : چارچوبی تحلیلی برای سیاست خارجی جمھوری اسالمی ایران، پروفسور روح اهللا رمضانی، ترجمه.٣۶

  .۵٨، ص ١٣٨٠نشر نی، چ اول : تھران

  .۴۵ــ ۴۶ر و سقوط شاه، پیشین، صص کارت.٣٧

  .١٠ــ ١١روز، خاطرات جیمی کارتر، پیشین، صص  ۴۴۴. ٣٨

؛ ١۵٢، ص ١٣٨٧آخرین سفر شاه، ویلیام شوکراس، عبدالرضا ھوشنگ مھدوی، نشر ذھن آویز، تھران، چ شانزدھم .٣٩

حسین سرفراز، تصحیح و من و خاندان پھلوی، احمدعلی مسعود انصاری، تنظیم و نوشته ی محمد برقعی، : نک

ــ  ١٣۵٧(، سیاست خارجی ایران در دوران پھلوی ۶۵، ص ١٣٧١فاخته، چ دوم : مقدمه از دکتر حسین ابوترابیان، تھران

  .۴۶١، ص ١٣٧۵البرز، چ سوم : ، عبدالرضا ھوشنگ مھدوی، تھران)١٣٠٠

از کودتا تا (نج ساله ی ایران تاریخ سیاسی بیست و پ: ؛ نک١١٠ــ ١١١سقوط دوستان، تھران، پیشین، صص .۴٠

  .١٨ــ ١٩، صص ١٣٨۴مؤسسه خدمات فرھنگی رسا، چ ھفتم : ، تھران٢جلد، ج  ٢، سرھنگ غالمرضا نجاتی، )انقالب

  .١١٨پیشین، ص .۴١

حسن کامشاد، : در خدمت تخت طاووس، یادداشت ھای روزانه آخرین سفیر شاه در لندن، پرویز راجی، ترجمه.۴٢

بقعه، چ : روزشمار روابط ایران و آمریکا غالمرضا کرباسچی، تھران: ؛ نک۴١، ص ١٣٨١طرح نو، چ اول انتشارات : تھران

  .٢۴۵، ص ١٣٨٠اول 

، به )م١٩٩٩ــ  ١٨٣٢/ش ١٣٧٧ق ــ  ١٢۴٨(روزشمار روابط ایران و آمریکا : ؛ نک٣۵٣، پیشین، ص ١عقاب و شیر، ج .۴٣

  .٢٣٢، ص ١٣٧٩ر خارجه، چ اول انتشارات وزارت امو: کوشش بھروز طیرانی، تھران

  .١۴۵، پیشین، ص ۶یادداشت ھای امیر اسداهللا علم، ج .۴۴

روزشمار روابط ایران و آمریکا، غالمرضا کرباسچی، : ؛ نک۴۶٢سیاست خارجی ایران در دوران پھلوی، پیشین، ص .۴۵

  .٢۴٩پیشین، ص 

مرکز بررسی اسناد تاریخی و زارات اطالعات، چ  رجال عصر پھلوی به روایت اسناد ساواک، اردشیر زاھدی، تھران،.۴۶

  .٢٣٧، ص ١٣٨٧اول، دی 
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١۶ 
 

  .٣٠۵، ص ١٣٨١عطایی، : سال در کنار شاه، خاطرات اردشیر زاھدی، به کوشش ابوالفضل آتابای، تھران ٢۵. ۴٧

  ).به نقل از روزنامه اطالعات( ٢٣٢روزشمار روابط ایران و آمریکا، به کوشش بھروز طیرانی، پیشین، ص .۴٨

  .٣۵٣، پیشین ، ص ١عقاب و شیر، جیمز بیل، ج .۴٩

 ٢، شنبه ٣٧، س ١٨مصاحبه شاه با مدیر دفتر خاورمیانه مجله آمریکایی بیزینس ویک، مجله خواندنیھا، شماره .۵٠

  ).دی ١٨: تاریخ مصاحبه( ۵٧ــ  ۵٩و  ۴، صص ٢۵٣۵بھمن 

  .پیشین.۵١

  .۶١۵ایران بین دو انقالب، ص : ؛ نک١٧، ص ٢تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ایران، ج .۵٢

  .١٣ــ ١۴، پیشین، صص ٢تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ایران، ج .۵٣

  .١٧ایران بین دو انقالب، پیشین، ص : ؛ نک١٧پیشین، ص .۵۴

  .۶١۶ایران بین دو انقالب، پیشین، ص .۵۵

  .٢١خاطرات دو سفیر، ص .۵۶

  .۶١٧ایران بین دو انقالب، ص .۵٧

  .٣۴۵ــ ٣۴۶، صص ١یر، جیمز بیل، ج عقاب و ش.۵٨

رویارویی یا تعامل؟ دکتر جواد اطاعت، ماھنامه اطالعات سیاسی ــ اقتصادی، سال بیست و سوم، : ایران و آمریکا.۵٩

  .۴، مؤسسه اطالعات، ص ٢۶٣ــ ٢۶۴، ١٣٨٨ش یازدھم و دوازدھم، مرداد و شھریور 

مرکز نشر اسناد النه : ، تھران٧ن پیرو خط امام، ج دانشجویان مسلما: اسناد النه جاسوسی، به کوشش.۶٠

  .٨۵، ص ١٣۶٩جاسوسی آمریکا، زمستان 

  .۴۶۶، ص )ضمیمه، مقاله سایروس ونس(خاطرات دو سفیر .۶١

  .١١٨پیشین، ص .۶٢

  .۴۶٧پیشین، ص .۶٣

  .٣۵۵، ص ١عقاب و شیر، ج .۶۴

  .٣۵١، ص ١پیشین، ج .۶۵

  .٣۵٢ــ ٣۵٣پیشین، صص .۶۶

  .٧٨، ص ٧اسوسی، ج اسناد النه ج.۶٧

  .٣٠٧، ص ١٣٨٨نشر البرز، چ دھم، پاییز : پاسخ به تاریخ، محمدرضا پھلوی، به کوشش شھریار ماکان، تھران.۶٨

  ).به نقل از روزنامه آیندگان( ۴، ص ١٣۵۵خرداد  ١٨، سه شنبه ٧٣، ش ٣۶مجله خواندنیھا، س .۶٩

  .٢، ص ١٣۵۵تیر  ٨، سه شنبه ٧٩، ش ٣۶پیشین، س .٧٠

  .٢، ص ١٣۵۵مرداد  ٣٠، شنبه ٩۴، ش ٣۶شین، س پی.٧١

  .٢٣۵روزشمار روابط ایران و آمریکا، بھروز طیرانی، ص .٧٢

  .٣١٠، ص ١٣٧٠گفتار، چ اول : ، تھران٢جلد، ج  ٢روزشمار تاریخ ایران از مشروطه تا انقالب اسالمی، باقر عاقلی، .٧٣

  .٣٣ــ ٣۶در خدمت تخت طاووس، صص .٧۴

  .٣٨پیشین، ص .٧۵

  .٢٣٢ــ ٢٣٣روزشمار روابط ایران و آمریکا، بھروز طیرانی، صص .٧۶

  .٢٣٢پیشین، ص .٧٧
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١٧ 
 

  .۴٣ــ ۴۴کارتر و سقوط شاه، پیشین، صص .٧٨

  .۴۵پیشین، ص .٧٩

  .٣۵۴، ص ١عقاب و شیر، ج .٨٠

  .۴۵کارتر و سقوط شاه، ص .٨١

  .۴۴، ص ٢تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ایران، ج .٨٢

  .۴۴، ص ٢سداهللا علم، ج یادداشت ھای امیر ا.٨٣

  .٢٣۴روزشمار روابط ایران و آمریکا، بھروز طیرانی، .٨۴

  .۵٧ــ  ۵٨، صص ١٣٨١در خدمت تخت طاووس، .٨۵

  .٢٣۵ــ ٢٣۶روزشمار روابط ایران و آمریکا، بھروز طیرانی، صص .٨۶

  .۵٧ــ  ۵٨، صص ١٣٨١در خدمت تخت طاووس، .٨٧

  .۴۶٧، ص )ضمیمه، مقاله سایروس ونس(خاطرات دو سفیر : ؛ نک٢٠۵شکل گیری انقالب اسالمی، پیشین، ص .٨٨

  .٣۶٨، ص ١عقاب و شیر، ج .٨٩

  .٢، ص ١٣۵۵بھمن  ٩، شنبه ١٩، شماره ٣٧خواندنیھا، س .٩٠

  .٢، ص ١٣۵۵بھمن  ٢٣، شنبه ٢١، شماره ٣٧پیشین، س .٩١

  .٣، ص ١٣۵۵اسفند  ١۴، شنبه ٢۴، ش ٣٧پیشین، س .٩٢

  .١٩، ص ٢تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ایران، ج : ؛ نک۶١٨پیشین، ص ایران بین دو انقالب .٩٣

  .٢، ص ١٣۵۵اسفند  ٢٨، شنبه ٢۶، شماره ٣٧خواندنیھا، س .٩۴

  .۶١٨ایران بین دو انقالب، پیشین، ص .٩۵

  .١٩، ص ٢تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله، ایران، ج .٩۶

  .٣۵۴، ص ١عقاب و شیر، ج .٩٧

  ).مصاحبه شاه با ادوارد سابلیه مفسر فرانسوی( ١٣۵۶تیر  ۴، شنبه ٣٩اره ، شم٣٧خواندنیھا، س .٩٨

  .، به نقل از مصاحبه شاه با روزنامه شیکاگو تریبون١٣۵۵اسفند  ٢٨، شنبه ٢۶، شماره ٣٧پیشین، س .٩٩

  .٣۵۶، ص ١عقاب و شیر، ج .١٠٠

  .١٩، ص ٢تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ایران، ج : ؛ نک٣۵۶پیشین، ص .١٠١

، ص ٢، تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ایران، ج ۶١٨یرواند آبراھامیان، ص : ؛ نک٣۵۶، ص ١عقاب و شیر، ج .١٠٢

  .٢٠۶، شکل گیری انقالب اسالمی، ص ٢٠

  .٢٠۶ایران بین دو انقالب اسالمی، ص .١٠٣

  .٨٨ــ  ٨٩، صص ١٣٧۴خاطرات ھادی غفاری، دفتر ادبیات انقالب اسالمی حوزه ھنری، تھران، اول، .١٠۴

  .۶١٩ایران بین دو انقالب، ص .١٠۵

روزشمار روابط ایران و آمریکا، به کوشش بھروز : ؛ نک۴۶٨ــ ۴۶٩، صص )مقاله سایروس ونس(خاطرات دو سفیر .١٠۶

  .٢٠٢؛ شکل گیری انقالب اسالمی، ص ٢۴٢طیرانی، ص 

  .۶١٨ایران بین دو انقالب، ص .١٠٧

  .٢٠٣ب اسالمی، ص شکل گیری انقال: ؛ نک۶١٨پیشین، ص .١٠٨

  .٢٧ــ ٢٩، صص )خاطرات ویلیام سولیوان(خاطرات دو سفیر .١٠٩
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١٨ 
 

  .۵۶پیشین، ص .١١٠

  .٢٠۴شکل گیری انقالب اسالمی، ص .١١١

  .۵۶، ص )خاطرات ویلیام سولیوان(خاطرات دو سفیر .١١٢

  .١۵۵پیشین، ص .١١٣

نشر َاسیم، چ : ھوشنگ مھدوی، تھران در حاشیه سیاست خارجی از دوران نھضت ملی تا انقالب، عبدالرضا.١١۴

  .٢٠، ص ٢؛ تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ایران، ج ۶١٨ایران بین دو انقالب، ص : ؛ نک٢٧١، ص ١٣٨۵دوم، 

سال در کنار شاه، ص  ٢۵: ؛ نک٢٧١در حاشیه سیاست خارجی از دوران نھضت ملی تا انقالب، پیشین، ص .١١۵

  .٢۴٢ا، به کوشش بھروز طیرانی، ص ، روزشمار روابط ایران و آمریک٢٩۶

  .٢٨٣سال در کنار شاه، ص  ٢۵. ١١۶

رجال عصر پھلوی، جمشید آموزگار به روایت اسناد ساواک، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات، بھار .١١٧

  .٣٧۶، چ اول، تھران، ص ١٣٨٢

  .٢٩۶سال در کنار شاه، ص  ٢۵. ١١٨

امیر مستعان، چ اول، : اشرف پھلوی، تھران: ، به قلم)خاطرات اشرف پھلویمتن کامل (چھره ھایی در آئینه .١١٩

  .٢۴٨ــ  ٢۴٩، صص ١٣٨١

  .۴۶٢ــ  ۴۶٣سیاست خارجی ایران در دوران پھلوی، صص .١٢٠

  .۴۶۴ــ  ۴۶۵پیشین، صص .١٢١

  .۶١٨ــ  ۶١٩ایران بین دو انقالب، صص : ؛ نک٢٠۶شکل گیری انقالب اسالمی، ص .١٢٢

  .۴۶۵ی ایران در دوران پھلوی، ص سیاست خارج.١٢٣

  .٣۶٨، ص ١عقاب و شیر، ج .١٢۴

مؤسسه خدمات فرھنگی رسا، چ چھارم، : سعید آذری، تھران: از کاخ شاه تا زندان اوین، احسان نراقی، مترجم.١٢۵

  .١٢٨، ص ١٣٨١

  .١٣۵۵اسفند  ١۴، شنبه ٣٧، س ٢۴خواندنیھا، ش .١٢۶

  .٢١، ص ٢ن، ج تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ایرا.١٢٧

  .۶٢٠ــ  ۶٢١ایران بین دو انقالب، صص : ؛ نک٢٠٣شکل گیری انقالب اسالمی، ص .١٢٨

  .٢٠٣شکل گیری انقالب اسالمی، ص : ؛ نک١١١، ص )ضمیمیه، مقاله ویلیام سولیوان(خاطرات دو سفیر .١٢٩

ران و آمریکا، بھروز طیرانی، ص ؛ روزشمار روابط ای١١١ــ ١١٢، صص )خاطرات ویلیام سولیوان(خاطرات دو سفیر .١٣٠

٢۴۵.  

  .۴٧١، ص )ضمیمیه، مقاله سایروس ونس(خاطرات دو سفیر .١٣١

  .٨٧حدیث بیداری، ص .١٣٢

، ٢تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ایران، ج : ؛ نک٣، ص ١٣۵۶آبان  ٢٨، شنبه ١٠، شماره ٣٨خواندنیھا، س .١٣٣

  .۴٧ص 

  .۴۴٨ــ ۴۴٩، صص )خاطرات کارتر(خاطرات دو سفیر .١٣۴

  .۴۴٩پیشین، ص .١٣۵

  .٢، ص ١٣۵۶آبان  ٢٨، شنبه ١٠، شماره ٣٨خواندنیھا، س .١٣۶
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١٩ 
 

  .۵۴، ص ٢تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ایران، ج .١٣٧

ضمیمه، مقاله سایروس (خاطرات دو سفیر، : ؛ نک١٢٣ــ ١٢۴، صص )خاطرات ویلیام سولیوان(خاطرات دو سفیر .١٣٨

  .٩ــ  ١٠روز، صص  ۴۴۴؛ ۴٧٢ص ) ونس

  .٢، ص ١٣۵۶آبان  ٢٨، شنبه ١٠، شماره ٣٨خواندنیھا، س .١٣٩

  .٢٨کارتر و سقوط شاه، ص .١۴٠

  .٢١، ص ٢تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ایران، ج .١۴١

  .٢٠۶شکل گیری انقالب اسالمی، ص .١۴٢

  .پیشین.١۴٣

  .۶٢١ایران بین دو انقالب، ص .١۴۴

  .۶٢٢پیشین، ص .١۴۵

  .٣١١ــ ٣١٢، صص ١٣٨١صدای معاصر، چ اول، : کتر کریم سنجابی، تھرانخاطرات سیاسی د.١۴۶

  .۶٢٢ایران بین دو انقالب، ص .١۴٧

  .۶٢٣پیشین، ص .١۴٨

  .پیشین.١۴٩

  .پیشین.١۵٠

  .٢، ص ١٣۵۶آذر  ١٩، سه شنبه ١٣، شماره ٣٨خواندنیھا، س .١۵١

  .٢، ص ١٣۵۶دی  ١٧، سه شنبه ١٧، شماره ٣٨پیشین، س .١۵٢

؛ ٢۵٠؛ چره ھایی در آئینه، ص ١٢٨، ص )خاطرات ویلیام سولیوان(خاطرات دو سفیر : ؛ نک١٧ر بند، ص آمریکا د.١۵٣

  .١۵آخرین سفر شاه، ص 

تبدیل تھدیدھا به فرصت ھا، دکتر رضا سیمبر، مجله : دیپلماسی ایران و تحوالت تازه منطقه ای در خلیج فارس.١۵۴

  .٢٢، ص ١٣٨۴، فروردین و اردیبھشت ٨و  ٧، شماره ١٩اطالعات سیاسی ــ اقتصادی، س 

  .٢۵٠، چھره ھایی در آئینه، ص ١٧آمریکا در بند، ص .١۵۵

  .، تفسیر رادیو لندن١۶، ص ١٣۵۶دی  ١٧، سه شنبه ٣٨، س ١٧خواندنیھا، شماره .١۵۶

  .٢٠٣شکل گیری انقالب اسالمی، ص .١۵٧

؛ ١٣٧٧نشر دادگستر، چ اول، پاییز : ی، تھرانمروری بر سیاست خارجی ایران دوران پھلوی، دکتر منوچھر محمد.١۵٨

، شکل گیری انقالب اسالمی، ۶٢٣؛ ایران بین دو انقالب، ص ١٣٢، ص )خاطرات ویلیام سولیوان(خاطرات دو سفیر : نک

  .٢١١ص 

  .٣٠۵سال در کنار شاه، ص  ٢۵. ١۵٩

  .٣٠۴ــ ٣٠۵پیشین، صص .١۶٠

  .١٣١ــ ١٣٢صص مروری بر سیاست خارجی ایران در دوران پھلوی، .١۶١

  .٧٢، ص ١اسناد النه جاسوسی، ج .١۶٢

  .۶٢۴ایران بین دو انقالب، ص : ؛ نک١۵آخرین سفر شاه، ص .١۶٣

  .۶٢٧ــ  ۶٢٩ایران بین دو انقالب، صص : ؛ نک٣١۴ــ ٣١۵شکل گیری انقالب اسالمی، صص .١۶۴

  .٢١۴پیشین، ص .١۶۵
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٢٠ 
 

  .٣، ص ١٣۵۶بھمن  ٢٩، شنبه ٣٨خواندنیھا، س .١۶۶

  .٣، ص ١٣۵۶بھمن  ٢٩، شنبه ٢٣، شماره ٣٨شین، س پی.١۶٧

  .۴۶۶ــ  ۴۶٧صص ) مقاله سایروس ونس(خاطرات دو سفیر .١۶٨

  .٢١٧ــ ٢١٨شکل گیری انقالب اسالمی، صص .١۶٩

  .٢١٧شکل گیری انقالب اسالمی، ص .١٧٠

  .۶٣۴؛ ایران بین دو انقالب، ص ٢۵٢چھرھایی در آئینه، ص : ؛ نک٢١٨ــ ٢١٩پیشین، صص .١٧١

  .٢۵٣چھره ھایی در آئینه، ص .١٧٢

  .٣٢٢پاسخ به تاریخ، ص .١٧٣

خاطرات (؛ خاطرات دو سفیر ۶٣۴ایران بین دو انقالب، ص : ؛ نک٢١٩ــ ٢٢٠شکل گیری انقالب اسالمی، صص .١٧۴

  .١۵۴، ص )ویلیام سولیوان

کراس، عبدالرضا شکست شاھانه، ویلیام شو: ؛ نک١۵٠، ص )خاطرات ویلیام سولیوان(خاطرات دو سفیر .١٧۵

  .١۵، چ شانزدھم، ص ١٣٨٧ھوشنگ مھدوی، نشر ذھن آویز، تھران، 

  .٢٢٠شکل گیری انقالب اسالمی، ص .١٧۶

  .۶٣٨ــ  ۶٣٩ایران بین دو انقالب، صص .١٧٧

  .٢٢١ــ ٢٢٢شکل گیری انقالب اسالمی، صص .١٧٨

  .٢٢۴پیشین، ص .١٧٩

  .پیشین.١٨٠

  .۴۵١، ص )خاطرات جیمی کارتر(خاطرات دو سفیر .١٨١

  .٢٢۵شکل گیری انقالب اسالمی، ص : ، نک۶۴٠ایران بین دو انقالب، ص .١٨٢

  .٢١شکست شاھانه، ص .١٨٣

  .٢٢۵شکل گیری انقالب اسالمی، ص .١٨۴

  .۶۴٠ایران بین دو انقالب، ص : ؛ نک٢٢۶پیشین، ص .١٨۵

  .۶۴٠ایران بین دو انقالب، ص .١٨۶

ــ ١٧٠، صص )خاطرات ویلیام سولیوان(؛ خاطرات دو سفیر ٢٢٧ شکل گیری انقالب اسالمی، ص: نک. پیشین.١٨٧

  .٢٩؛ شکست شاھانه، ص ١۶٨

  .٢٢٧شکل گیری انقالب اسالمی، ص .١٨٨

  .٢٣شکست شاھانه، ص : ؛ نک۶۴١ایران بین دو انقالب، ص .١٨٩

  .۶۴۶ایران بین دو انقالب، ص .١٩٠

سعیده لطفیان و احمد : یکا، یوناه الکساندر ــ الن نانز، ترجمهتاریخ مستند روابط دو جانبه ایران و ایاالت متحده آمر.١٩١

  .۶۶٧، ص ١٣٧٨قومس، چ اول، : صادقی، تھران

  .٢٣٢شکل گیری انقالب اسالمی، ص .١٩٢

  .پیشین.١٩٣

  .١۵روز، ص ۴۴۴. ١٩۴

  .۶۴۶ــ  ۶۴٧ایران بین دو انقالب، صص .١٩۵
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٢١ 
 

  .٢٣٢شکل گیری انقالب اسالمی، ص .١٩۶

  .٢٩شکست شاھانه، ص : ؛ نک٢٠٩، ص )خاطرات ویلیام سولیوان(یر خاطرات دو سف.١٩٧

  .٢٩شکست شاھانه، ص .١٩٨

، صص ٢تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ایران، ج : ؛ نک٢٠٣، ص )خاطرات ویلیام سولیوان(خاطرات دو سفیر .١٩٩

  .٢١٣ــ ٢٢۵

  .٢٢٠، ص )خاطرات ویلیام سولیوان(خاطرات دو سفیر .٢٠٠

  .۶۴٧و انقالب، ص ایران بین د.٢٠١

  .٢٣٣شکل گیری انقالب اسالمی، ص .٢٠٢

  .٢٣۴پیشین، ص .٢٠٣

  .پیشین.٢٠۴

  .٢٣۴ــ  ٢٣۵پیشین، صص .٢٠۵

  .٢١٧، ص )خاطرات ویلیام سولیوان(خاطرات دو سفیر .٢٠۶

  .٢٠٩پیشین، ص .٢٠٧

  .٢٢٢ ، ص)خاطرات ویلیام سولیوان(خاطرات دو سفیر : ؛ نک٢۴٣شکل گیری انقالب اسالمی، ص .٢٠٨

  .٣۵١ــ ٣۶٧، صص ٢تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ایران، ج .٢٠٩

  .١۵۶، ص )خاطرات ویلیام سولیوان(خاطرات دو سفیر .٢١٠

  .٢٠٧شکل گیری انقالب اسالمی، ص .٢١١

مؤسسه خدمات فرھنگی رسا، چ چھارم، : سعید آذری، تھران: از کاخ شاه تا زندان اوین، احسان نراقی، مترجم.٢١٢

  .١٢٨ص ، ٣٨١

  .٣١٧ــ ٣١٩پاسخ به تاریخ، صص .٢١٣

  .٣پاسخ به تاریخ، ص .٢١۴

  .٣١۵ــ ٣١۶پاسخ به تاریخ، صص .٢١۵

  .٢٢شکست شاھانه، ص .٢١۶

حبیب : خاطرات شاھپور بختیار، طرح تاریخ شفاھی ایران، مرکز مطالعات خاورمیانه، دانشگاه ھاروارد، ویراستار.٢١٧

  .٩٠ــ ٩٢، صص ١٣٨٠زیبا، چ اول، : الجوردی، تھران

  .٣١١ــ ٣١٢خاطرات سیاسی دکتر کریم سنجابی، صص .٢١٨

، ١٣٧١انتشارات جامعه ایرانیان، چ پنجم، بھار : در خشت خام، گفتگو با احسان نراقی، سیدابراھیم نبوی، تھران.٢١٩

  .٧٩ص 

  .٢٣٢پیشین، ص .٢٢٠

  .۴۶٣ــ  ۴۶۴سیاست خارجی ایران در دوران پھلوی، صص .٢٢١

فصـــلنامه مطالعـــات تـــار  : منبـــع مقالـــه    ٣۶شماره   ،یخی


