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 از كنفرانس گوادلوپ تا گریه ھای شاھانه 

  محمد رادمرد 

  

http://www.irdc.ir/fa/content/15996/default.aspx  

  

این كنفرانس با دعوت ژیسكارستن، رئیس جمھور وقت فرانسه به سران كشورھای آمریكا، انگلستان و آلمان صورت 

نخست وزیر (، جیمز كاالھان)صدر اعظم آلمان(كارتر، ھلموت اشمیت) ١٩٧٩ژانویه  ۴(دی ماه ١٣گرفت و بدین ترتیب

وارد جزیره شدند و طی چند روز آینده به بحث در مورد چالش ھای جھان و ھمچنین رئیس جمھور فرانسه ) انگلستان

تقریبا به ) ١٣۵٧آذر (در این كنفرانس مشخص شد كه آمریكاییھا از حدود ماه نوامبر . غرب در اقصی نقاط دنیا پرداختند

ا از ھر راھی كه شده با امام در ایران یقین پیدا كرده بودند و به ھمن دلیل نیز می كوشیدند ت) ره(پیروزی امام خمینی 

  . و اطرافیانش تماس برقرار نمایند) ره(خمینی 

در جریان وقوع انقالب اسالمی ایران، رخدادھایی به وقوع پیوسته اند كه تا به امروز كه بیش از سی سال از وقوع آنھا 

كنفرانس   یكی از این وقایع مھم. به میان آورد طور شفاف و روشن نمی توان از جزئیات آنھا سخن  می گذرد، ھنوز به

اینكه دقیقا در . در فاصله یك ماه مانده به زمان به ثمر رسدن انقالب اسالمی برگزار شد  گوادلوپ است كه تقریبا

جریان این كنفرانس چه سخنانی در رابطه با تحوالت ایران به میان آمد بیشتر متكی به خاطراتی است كه از سوی 

اما اینكه وقوع این كنفرانس چه تاثیری در روند انقالب داشت، مسئله ای . ن در این كنفرانس زده می شودحاضری

پژوھش حاضر در صدد است تا به این مسئله پاسخ دھد  بنابراین . است كه می بایست مورد بحث و بررسی قرار گیرد

از نگاه این پژوھش سقوط رژیم پھلوی با توجه  كه كنفرانس گوادلوپ چه تاثیری در روند سقوط حكومت پھلوی داشت؟

امری اجتناب ناپذیر و قطعی بود، لیكن نتایج  - حتی تا پیش از برگزاری كنفرانس-به میزان گستردگی اعتراضات داخلی 

 ، امیدھای محمد رضا پھلوی را برای بقا به)حمایت خارجی(حاصل از این كنفرانس با كنار زدن یكی از اركان رژیم پھلوی

   .نا امیدی تبدیل كرد

  پاوضاع ایران تا پیش از برگزاری كنفرانس گوادلو

دی (اوضاع سیاسی ایران در این زمان . كنفرانس گوادلوپ كمتر از دو ماه پیش از وقوع انقالب اسالمی ایران برگزار شد

رژیم پھلوی . بی ثباتی بر كشور حاكم بود. قطعی به نظر می رسیدچنان بود كه سقوط محمد رضا پھلوی امری ) ١٣۵٧

كه بسیاری از محققان و صاحب نظران آن را جرقه  ١٣۵۶از ھفدھم دی ماه . توانایی ایستادگی در برابر مردم را نداشت

در منجالبی حوادث زیادی به وقوع پیوست كه رژیم را ھر چه بیشتر  ۵٧تا دی ماه سال[ ١]انقالب اسالمی می دانند

بھمن تبریز،حادثه سینما ركس آبادان، تظاھرات عید فطر علیه رژیم  ٢٩قیام . كه خود برای خود ساخته بود، فرو برد

 ١٣شھریور، اعتصاباتی كه به طور پیاپی پشت رژیم را خم می نمود، حادثه  ١٧مستبد شاھنشاھی، حادثه خونین 

روزھای برجسته ای بود كه بنیان رژیم پھلوی را به لرزه در  ١٣۵٧ل ، راھپیمایی ھای تاسوعا و عاشورای سا۵٧آبان 

بدین ترتیب رژیم استبدادی شاه كه حتی پیش از این ھم پشتوانه مردمی نداشت، اكنون آخرین نفس ھای خود . آورد

ل راه كار سیاستمداران رژیم پھلوی ناتوان از چگونگی سامان بخشیدن به اوضاع و حفظ رژیم، به دنبا. را می كشید

  .بودند
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روی كار . در این بین حتی تغییر متوالی نخست وزیر نیز نمی توانست اوضاع نكبت بار رژیم پھلوی را بھبود ببخشد

آمدن شریف امامی، حربه ای بود كه رژیم با توجه به فضای كامال مذھبی انقالب برگزید، تا شای بتواند جو انقالب را 

جه ای كه بتواند ثبات را به كشور بیاورد و رژیم را حفظ كند باعث شد تا محمد رضا عدم دستیابی به نتی. كنترل كند

اما خشم . از این رو ارتشبد ازھاری مامور تشكیل كابینه شد. پھلوی چاره را در روی كار امدن یك فرد نظامی ببیند

می نیز نمی توانست مردم از حكومت و عدم مشروعیت رژیم پھلوی به حدی رسیده بود كه حتی یك دولت نظا

نفت كه به مثابه خونی در كالبد نیم . تولید نفت كشور به طور كامل متوقف شد ١٣۵٧در آبان . رویاروی مردم بیایستد

جان رژیم پھلوی بود و حیات اقتصادی آن را تامین می نمود، به دنبال اعتصابات دامن دار كاركنان شركت نفت، دیگر 

  . اقتصاد رژیم پھلوی فلج شده بودبدین ترتیب عمال. صادر نمی شد

ھر . در تمام این مدت میان رجال حاكم نیز در مرد چگونگی واكنش نسبت به وضع موجود چند دستگی وجود داشت

در میان . چه كه زمان بیشتری سپری می شد، سردر گمی بیشتر رجال سیاسی ایران را در بر می گرفت

عده ای بر آن . رویكرد در مورد چگونگی برخورد با انقالب مردم ایران وجود داشت  سیاستمدارن رژیم پھلوی دو دیدگاه و

بودند كه می باسیست با مخالفین و كسانی كه به خیابان ھا می آیند با شدت عمل برخورد نمود و به بیان دیگر برای 

كسانی چون . شنھاد می كردندمقابله با مخالفین جوی خون به راه انداخت و عده دیگر شیوه ھای مسالمت آمیز را پی

سیاست ھای  زاھدی سفیر ایران در آمریكا معتقد به سیاست سركوب بودند و كسانی چون فرح پھلوی و اطرافیان او

در این میان كسی كه می بایست تصمیم نھایی را می گرفت، ناتوان از تصمیم گیری . مسالمت آمیزتر اعتقاد داشتند

عظمت واقعی كه در حال وقوع بود، . گوناگون توان رویارویی با مخالفان را نداشت محمد رضا پھلوی به دالیل. بود

ناتوانی شخصی شاه و بیماریی كه با آن دست و پنجه نرم می كرد، ھمه و ھمه كافی بود تا شاه قادر نباشد در برابر 

رگترین انقالبھای معاصر است، انقالب اسالمی ایران یكی از بز. مخالفینی كه دیگر تاب تحملش را نداشتند، بایستد

در كنار این مسئله، نكته دیگری كه حائز اھمیت است اینكه . ایستادگی در برابر اینچنین انقالبی كاری ناممكن بود

نیز تاج و تخت خود را مدیون  ١٣٣٢او در سال . شاه شخصا فرد با اراده ای كه بتواند حكومت خود را حفظ كند نبود

مرداد، صراحتا به او این نكته را ابراز كرده بود  ٢٨ین رو بود كه در دیدار با روزولت، عامل كودتای از ھم. خارجی ھا بود

پیروی بود كه - این مسئله بیش از ھر چیز به دلیل نفس رابطه حامی . كه تاج و تخت خود را پس از خدا مدیون اوست

  .میان شاه و آمریكا برقرار بود

  وپیر -فروپاشی رابطه حامی

رجال ایرانی در . دستگی میان رجال ایرانی بیانگر تشتت آرا میان سیاستمداران آمریكایی در مورد مسائل ایران بود چند

اختالفات درون رژیم برآمده از تضارب دیدگاھھایی بود كه در میان . این زمان از استقالل فكری چندانی برخوردار نبودند

مسئله ای كه به طور ملموس می توان آن را در اختالفی  . وجود داشتسیاستمداران آمریكایی و در درون كاخ سفید 

برژینسكی در میان مقامات «. كه میان سولیوان، سفیر آمریكا در ایران و برژینسكی مشاور امنیتی كارتر مشاھده نمود

قوه قھریه و  كاخ سفید، در راس جناحی قرار داشت كه معتقد بودند، می بایست مسائل ایران را از طریق توسل به

از دیگر طرفداران این خط، می توان از ھارولد براون وزیر دفاع . دست زدن به سركوب شدید نظامی حل و فصل كرد

جناح مقابل این خط را مقامات وزارت امور خارجه آمریكا، و عده ای دیگر از شخصیت ھای كاخ سفید . آمریكا نام برد

از ھمین روست كه [ ٢]».سته ترین چھره ھای آن به شمار می رفتتشكیل می دادند، كه سولیوان یكی از برج

ھمانطور كه گفته شد، بازتاب این . سولیوان و برژینسكی در نوشته ھای خود یكدیگر را به باد انتقاد می گیرند
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یم پھلوی سیاست دوگانه در میان رجال ایرانی نیز ھویدا بود و این مسئله ناشی از ذات رابطه میان دولت آمریكا و رژ

رژیم شاه   پیرو بین آمریكا و -می باشد كه به دنبال آن یك رابطه حامی ١٣٣٢مرداد  ٢٨كودتای «سر آغاز این رابطه. بود

دولت حامی با حمایت از دولت پیرو منافع خود را . در رابطه حامی پیرو ھر دو طرف رابطه سود می برند[٣]»ایجاد شد

دولت پیرو نیز به پشتوانه دولت حامی، ضریب . در آن قرار دارد، حفظ می كنددر كشور و منطقه ای كه دولت پیرو 

امنیتی خود را در منطقه باال می برد و از آن باال تر از جا كه دولت ھای پیرو عموما از مشكل عدم مشروعیت داخلی 

سلط به شیوه ھای این ت. رنج می برند، به پشتوانه دولت حامی بر اوضاع نابسامان داخلی خود مسلط می شود

سركوب قیام ملی شدن صنعت و استفاده از اصالحات ارضی برای پیشگیری از قیام . مختلفی ممكن است كه رخ دھد

مردمی دو شیوه كامال متفاوتی است كه دولت آمریكا به عنوان یك دولت حامی در ایران به اجرا گذاشت، تا ایران را در 

  .اردوگاه خود حفظ نماید

می ایران اما از جنسی نبود كه یك دولت حامی به راحتی بتواند برای ایستادگی در برابر آن نقشه و انقالب اسال

كارتر تا . باھمه این احوال آمریكایی ھا تمام تالش خود را نمودند كه ایران را در اردوگاه غرب حفظ نمایند. طرحی بیاندازد

لیكن وخامت اوضاع حكومت پھلوی به حدی بود كه . نمود مدتی پیش از كنفرانس گوادلوپ صراحتا از شاه حمایت می

در این بین اجالس گوادلوپ بیش از ھر چیز تكلیف جھان غرب را در مورد . آمریكایی ھا نیز كاری بر نمی آمد  حتی از

  .و نوع نگاه و بر خورد با آن مشخص نمود  مسئله ایران

  پبرگزاری كنفرانس گوادلو

  كارائیب  دریای  شرق  و در قسمت  اطلس  اقیانوس  در غرب  كه  است  و زیبایی  كوچك  جزیره از دو  یكی  نام» گوادلوپ«

  كنفرانس. دارد  تعلق  فرانسه  دولت  به  ھزار نفر جمعیت ٣٦٠و   كیلومترمربع ١٨٧٠  با وسعت  جزیره  این. شده  واقع

در این [ ۴]».گرفت  نام» گوادلوپ  كنفرانس»  جزیره  نام  مناسبت  برگزار شد، به  جزیره  در این  ش ١٣٥٧در   كه  مھمی

شاید موضوع انقالب اسالمی ایران مھمترین موضوع این كنفرانس . كنفرانس موضوعات مھمی مورد بحث قرار گرفت

البته نكته شایان توجه ای كه نباید از آن غافل شد اینكه، بررسی اسناد و خاطرات سیاسی سران كشورھای . بود

ت كننده در كنفرانس نشان می دھد كه تصمیم درباره آینده محمدرضا شاه و لزوم خارج شدن از كشور، پیش از شرك

در كمیته مخصوص ھماھنگی و شورای  ١٩٧٩و سوم ژانویه  ١٩٧٨دسامبر  ٢٨كنفرانس گوادلوپ، یعنی در جلسات 

ه ابالغ شده بود و كنفرانس مذكور تنھا مھر امنیت ملی كاخ سفید اتخاذ گردیده بود و حتی توسط سفیر آمریكا به شا

  [۵.]تائیدی بر این تصمیم بود

این كنفرانس با دعوت ژیسكارستن، رئیس جمھور وقت فرانسه به سران كشورھای آمریكا، انگلستان و آلمان صورت 

نخست وزیر (ان، جیمز كاالھ)صدر اعظم آلمان(كارتر، ھلموت اشمیت) ١٩٧٩ژانویه  ۴(دی ماه ١۴گرفت و بدین ترتیب

و طی چند روز آینده به بحث در مورد چالش ھای [ ۶]و ھمچنین رئیس جمھور فرانسه وارد جزیره شدند) انگلستان

) ١٣۵٧آذر (در این كنفرانس مشخص شد كه آمریكاییھا از حدود ماه نوامبر . جھان غرب در اقصی نقاط دنیا پرداختند

ن یقین پیدا كرده بودند و به ھمن دلیل نیز می كوشیدند تا از ھر راھی كه در ایرا) ره(تقریبا به پیروزی امام خمینی 

و اطرافیانش تماس برقرار نمایند و اعالمیه ھای پشت سر ھم آمریكائی ھا در حمایت از ) ره(شده با امام خمینی 

ا برایی حفظ منافعش شاه نیز بیشتر برای فریب دادن مقامات رژیم سعودی صادر می شد تا آنھا گمان نكنند كه آمریك

پیرو - اینگونه بود كه حتی پیش از برگزاری كنفرانس گوادلوپ رابطه حامی[ ٧.]دست از حمایت دوستان خود بر می دارد
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كنفرانس گوادلوپ تنھا از این جھت مھم بود كه تصمیم غربی ھا درباره ایران یكدست می . آمریكا و شاه قطع می شود

  .متحد نگرانی خود را از تسلط روس ھا بر ایران اعالم می كنندھمچنین جھان غرب به طور . شود

  وپیر - آمریكا و تالش برای حفظ رابطه حامی

با توجه به آنچه در ایران رخ می داد و وسعت انقالبی كه در ایران در جریان بود، آمریكایی ھا كه ایران را از دست رفته 

آنھا از یك سو تالش . كم و تقریبا به طور ھمزمان را آزمایش كردند می دیدند دو راھكار متفاوت با فاصله زمانی نسبتا

آنھا سعی می كردند تا نشان دھند در صورت . را راضی كنند تا دولت بختیار را تائید نماید) ره(نمودند تا امام خمینی 

باعث شد تا آنھا ) ره(نیرویكرد انقالبی و سازش ناپذیر امام خمی. احتمال كودتای ارتش وجود دارد) ره(مخالفت امام 

سال پیش مورد  ٢۵در واقع آمریكا تالش نمود تا راه حلی را كه . كودتا درایران. رویكرد دوم خود را مورد تاكید قرار دھند

آزمون قرار داده بود و در آن موفق شده بود دولت مصدق را سرنگون كند و ملی شدن صنعت نفت را به چالش بكشد، 

  .به ھمین دولیل بود كه ژنرال ھایزر را به ایران اعزام نمود. مون قرار دھدیك بار دیگر مورد آز

ماموریت اصلی او در ایران ترتیب خروج شاه از صحنه و . ژنرال ھایزر به دنبال كنفرانس گوادلوپ به تھران اعزام شد

نفرانس گوادلوپ را به ھایزر رئوس تصمیمات ك. جلوگیری از واكنش منفی نظامیان در برابر كنارگذاشتن شاه بود

فرماندھان رده باالی نظامی ایران ابالغ كرد و به آنھا گفت كه آمریكا با ھرگونه اقدام نظامی برای جلوگیری از سقوط 

برژینسكی . البته ھایزر ماموریت دیگری نیز در ایران داشت[ ٨.]شاه و یا ساقط كردن حكومت بختیار مخالف است

طرح یك «تاب خاطرات خود توضیحات مفصلی در این باره می دھد و صراحتا بیان می كند مشاور امنیت ملی كارتر در ك

روند تاریخی [ ٩.]»كودتای نظامی در ایران در صورت شكست بختیار یكی از وظایف اصلی ھایزر در تھران بوده است

انست جای روزولت عامل كودتای ھایزر نتو. انقالب نشان داد كه تاریخ بیست و پنج سال گذشته یك بار دیگر تكرار نشد

  .با نھضت ملی شدن نفت قابل قیاس نبود) ره(به رھبری امام خمینی ۵٧زیرا انقالب بھمن . مرداد را بگیرد ٢٨

  یجمع بند

كنفرانس گوادلوپ اجماع كشورھای غربی برای رھا كردن محمدرضا پھلوی در میانی بحرانی بود كه او ھرگز از پس آن 

ھا نیز در محاسبات خود دریافته بودند كه بودن آنھا نیز نمی تواند كمكی به محمد رضا شاه كند، غربی . بر نمی آمد

زیرا دریافته بودند كه دامنه قیام علیه حكومت پھلوی آن چنان گسترده است كه نمی توانند كاری از پیش ببرند، اینگونه 

خروج محمد رضا پھلوی از كشور، . ت خود را از دست دادبود كه رژیم پھلوی حمایت ابرقدرت ھا، یعنی یكی از اركان قدر

البته آمریكایی ھا ھمچنان در تالش . بر خالف بیست و پنج سال قبل كه بازگشتی داشت، این بار بازگشتی نداشت

مید و شكست طرح ھای ھایزر آنھا را نا ا) ره(اما سازش ناپذیری امام خمینی. بودند كه ایران را در جبھه خود نگه دارند
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