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آذر  .1338دوايت آيزنهاور رئيسجمهور وقت امريكا ،در سفر به ايران و ديدار با محمدرضا پهلوي

«خاطرات و تالمات دكتر محمد مصدق»
در آیينه نقد و نظر

آیينه ضعف و قوتهاي
آقاي نخستوزير!

محمدرضا كائيني
اث��ري كه ه��م اينك
در معرفي آن سخن
م��يرود ،در ع��داد
مجموع��ه دفترهايي
است كه از سوي دفتر
مطالع��ات و تدوي��ن
تاري��خ معاص��ر و در
نقد خاط��رات رجال
سياسي س��ده اخير
نش��ر يافته است .اين
كتاب به نقد «خاطرات و تالمات دكتر محمد مصدق»
نخستوزير دوران نهضت ملي ايران اختصاص يافته و
عباس سليمي نمين تاريخپژوه معاصر ،آن را تأليف كرده
است .نويسنده در ديباچه خويش بر اين اثر به ذكر نكات
تاريخي ذيل دست زده است:
«بدون ترديد يكي از عوامل شكست نهضت ملي شدن
صنعت نفت ،نقشآفريني حسابگرانه احزاب و افرادي
بود كه وابستگي آنها به بيگانه كام ً
ال محرز است .مأموريت
اين نيروها تالش براي نزديك ش��دن به شخصيتهاي
تعيينكننده در نهضت و وانمود كردن هواداري از آنها
بود .براي نمونه هواداري ظاهري افرادي چون :ش��مس
قناتآبادي و مظفر بقايي از آيتاهلل كاش��اني چنانكه
بعدها كام ً
ال روشن شد ،در راستاي مأموريت مخدوش
كردن فضاي سياس��ي در اطراف اين شخصيت شكل
گرفت .از ديگر س��و افرادي از قبيل دفتري ،منشيزاده
و برخي پانايرانيستها با هدف دامن زدن به اختالفات
و ايجاد فرصت مناسب براي كودتاگران ،به دكتر مصدق
نزديك ش��دند .اين دو طيف كه بعضاً آبشخور واحدي
دارند ،براي ممانعت از روشن شدن واقعيتهاي تاريخي
و برمال شدن نقش پنهان و پشت پرده دولتهاي غربي
در فتنهانگيزيها همواره كوشيدهاند تا تضاد كاذبي را به
ذهن جامعه تزريق كنند تا در پناه آن دشمن اصلي همه
اقشار جامعه به فراموشي سپرده شود .ديگر جماعتي كه
فضاي بررسي تاريخي نهضت ملي ش��دن را مخدوش
ميسازند ،زائدهاي از تحوالت انقالب اسالمياند .ميدانيم
كه با اوجگيري آگاهي جامعه از مناس��بات تلخ دوران
استبداد پهلوي و عزم راسخ ملت ايران براي پايان دادن

محمد مصدق ،در دوران نخستوزيري

كابوس ديرين امريكاييها

درباره وقوع انقالب در ايران
احمدرضا صدري

نام دولت امريكا يكي از رايجترين نامهايي اس�ت
كه در فرآين�د تاريخ پژوه�ي دوره پهل�وي دوم
تكرار ميش�ود .توجه به نقش اين كش�ور ،از آن
روي است كه زمامداران آن در فرآيند قدرتگيري
ش�اه از كودتا تا انقالب ،نقش�ي مهم و ك�م مانند
ايفا كردهاند .در مقال پي آمده تالش ش�ده است
نحوه تعامل دولتهاي امريكا با محمدرضا پهلوي
پس از س�قوط مصدق تا س�قوط شاهنش�اهي در
ايران م�ورد بازخواني قرار گيرد .مس�تندات اين
نوش�تار ،بر تارنماي پژوهش�كده مطالعات تاريخ
معاصر اي�ران آمده اس�ت .اميد آنك�ه محققان و
عم�وم عالقهمن�دان را مفي�د و مقب�ولآي�د.

«آيزنهاور» و ابزار انگاري ايران پساكودتا
از فرداي كودتاي  28مرداد تا چندين سال ،سياست
امريكا صرفاً بر تقويت و توانمندس��ازي حكومت شاه
تمركز داشت .چه اينكه تجربه نهضت ملي و متزلزل
ش��دن منافع اين كش��ور در ايران و نفوذ گس��ترده
كمونيسم ،آنان را به اين نتيجه رس��انده بود كه بايد
حكومت دس��ت نش��انده خويش در اين منطقه مهم
از خاورميانه را به هر قيمتي حف��ظ كنند .معاهدات
متعدد امريكا با ايران در اين دوره و نيز سفر آيزنهاور
به كشورمان از نمادهاي شاخص اين حمايت قلمداد
ميشود .محمدرضا چيتس��ازيان ،پژوهشگر تاريخ
معاصر ايران در بازخواني اين دوره آورده است:
«عالوه بر كودتاي  28مرداد 1332ش ،انعقاد قرارداد
كنسرسيوم نفت با دولت ايران و تالش براي تشكيل
پيمان بغداد ،از ديگر موارد شايان ذكر است كه دست
امريكاييها را در ايران بيش از پيش باز كرد .مورد ديگر
قانون جلب حمايت از سرمايهگذاري خارجي در ايران
بود كه در سال 1334ش ،به تصويب مجلس شوراي
ملي ايران رسيد و همين امر ،راه ورود سرمايهگذاران
امريكايي را ب��راي ورود به بازار اي��ران بيش از پيش
هموار كرد .بع��د از تصويب اين قانون بود كه ش��اهد
رفتوآمدهاي بسياري ميان سرمايهگذاران دو كشور
بوديم ،بهويژه امريكاييها كه ح��ال ديگر از حمايت
قانوني دولت ايران نيز برخوردار بودند .شايد مهمترين
سفري كه در اين برهه زماني اتفاق افتاد ،سفر آيزنهاور
رئيسجمهور امريكا به ايران در  23آذرم 1338ش،
بود كه با استقبال گسترده محمدرضا پهلوي و دربار

امريكاييها پس از تحميل مجدد شاه
به اي�ران به رغ�م تالش ب�راي تثبيت
موقعي�ت وي ،همواره تالش داش�تند
تا از نفرت عمومي نس�بت به حكومت
وي بكاهند .آنان ميديدند كه با وجود
بيتفاوتي پهلوي دوم ،ايران به س�وي
يك انفج�ار بزرگ م�يرود و اين براي
منافعش�ان خطرآفرين خواهد بود .از
اين روي جان اف كندي رئيسجمهور
امري�كا بيش از پيش�ينيان ب�ر انجام
اصالحات در كش�ورمان تأكيد ورزيد

روبهرو شد .بازديد آيزنهاور از ايران همزمان با انتخاب
اردشير زاهدي به س��فارت ايران در واشنگتن بود .در
واقع از اين مقطع به بعد بود ك��ه رابطه ايران و امريكا
وارد يك مرحل��ه تعاملي جديد ش��د و همين رابطه
ميطلبيد تا رئيسجمهور ساكن كاخ سفيد از ايران
ديدن كند .از سوي ديگر ،ش��اه ايران كه تاج و تخت
خود را مديون روي كار آمدن آيزنهاور در واش��نگتن
ميدانست ،تمام تالش خود را كرد تا با پذيرايي گرم
از وي ،به نوعي جبران مافات كند .شاه ايران با ترتيب
دادن يك جشن خياباني و استقبال گرم از وي ،تمام
تالش خود را كرد تا نزديكي خود را به واشنگتن ثابت
كند اما رئيسجمهور امريكا در اقامت ششس��اعته
خود در تهران ،سه بار سخنراني كرد و جالب اينجاست
كه در هر سه بار ،صحبتهاي او حاوي نكات مشابهي
بود كه عم ً
ال با چارچوب استراتژي كالن امنيت ملي
امريكا يعني همان برنامه نگاه نو انطباق داشت .او يك
بار در فرودگاه مهرآباد ،بار ديگر در مجلس ش��وراي
ملي و يك بار هم در اعالميه صادره در پايان ديدارش
از ايران ،بر نقش و اهميت استراتژيك ايران در حفظ
ثبات منطقه و ضرورت همكاري و همزيستي دو كشور
تأكيد كرد .عالوه بر اين او به جلوگيري از گسترش و
نفوذ شوروي ،دس��تيابي به ذخاير نفت منطقه خليج
فارس و خاورميانه و به صورت خ��اص ايران و امنيت
رژيم صهيونيستي اش��اره كرد و آنها را اهداف عمده
امريكا از بسط روابط با ايران برشمرد .بر اين اساس بود
كه وي بر حفظ استقالل و تماميت ارضي كشورهاي
منطقه خاورميانه و خليج فارس تأكي��د كرد و آن را
امري حياتي براي منافع امريكا برشمرد .اما آنچه وي را
از ترومن رئيسجمهور پيشين امريكا متفاوت ميكرد،
اهميتي بود كه او براي ايران به صورت خاص قائل بود.
او كشورمان را يك بازيگر مهم در زنجيره دفاعي عليه
اتحاد جماهير شوروي قلمداد ميكرد و بر نقش ايران
صحه ميگذاشت ،با اينحال در سفري كه به تهران
داش��ت ،بهصراحت به مقامهاي ايراني يادآور شد كه
قدرت نظامي به تنهايي صلح و عدالت را محقق نخواهد
كرد و ايران نميتواند فقط به بنيه و توان نظامي خود
تكيه كند». ...
«كندي» و وادار س�اختن ش�اه به اصالحات
اجتماعي
امريكاييها پس از تحميل مجدد ش��اه ب��ه ايران به
رغم تالش براي تثبيت موقعي��ت وي ،همواره تالش

داش��تند تا از نفرت عمومي نس��بت به حكومت وي
بكاهند .آنان ميديدند كه ب��ه رغم بيتفاوتي پهلوي
دوم ،ايران به س��وي يك انفجار ب��زرگ ميرود و اين
براي منافعش��ان خطرآفرين خواهد بود .از اين روي
جان اف كندي رئيسجمهور امريكا بيش از پيشينيان
بر انجام اصالحات در كشورمان تأكيد ورزيد .محمد
اسماعيل شيخاني ،پژوهش��گر تاريخ معاصر ايران در
اين باره مينويسد:
«سفر جريانساز ديگر شاه پهلوي به امريكا در دوران
كندي سيوپنجمين رئيسجمهور تاريخ امريكا رقم
خورد .نكته مهمي كه بايد در پيشينه روابط محمدرضا
و كندي به آن توجه كرد ،اش��تباه اس��تراتژيك شاه
پهلوي درباره كندي بود .محمدرضا پيش از انتخابات
رياست جمهوري امريكا تمام تخم مرغهاي خود را در
سبد نيكسون رقيب كندي قرار داده بود و همين مهم
سبب شد او پس از انتخابات رياست جمهوري امريكا
با يك نخستوزير تحميلي از سوي كندي ،يعني علي
اميني مواجه شود .مهمترين دستاورد شاه در جريان
س��فر به امريكا همچنان در راس��تاي تثبيت قدرت
ش��خصي خودش بود .ش��اه در ديدار با كندي موفق
شد تا او را متقاعد به بركناري اميني كند و دليلش نيز
ناكامي اين نخستوزير در اجراي اصالحات اجتماعي
در ايران بود .در واقع شاه در اين سفر ،بار ديگر خود را
به عنوان مصلح واقعي ايران به كندي قبوالند و كندي
نيز به دست كشيدن از حمايت اميني و بركناري وي
راضي شد .محمدرضا در اين سفر به كندي وعده داد
بخشي از هزينههاي نظامي خود را كاهش دهد و در
مقابل براي بهبود وضعيت اقتصادي بيش��تر بكوشد،
البته اين مهم بيشتر در حد وعده باقي ماند! دستاورد
مهم ديگر شاه در اين سفر ،اين بود كه بالفاصله پس از
بازگشت ،موفق شد حمايت تمام قد كندي را به سود
خود جلب كند تا جايي كه براس��اس اسناد تاريخي،
كندي نخستين فردي بود كه تصويب اصول شش گانه
شاه را كه بعدها آن را اجرا كرد ،تبريك گفت». ...
به نظر ميرس��د در اين بخش ،الزم باش��د كه لَختي
در باب محتواي اصالحات م��ورد نظر و عالقه كندي
سخن رود .امري كه به رغم تفاوتهايش با روش ديگر
رؤساي جمهور امريكا چندان باعث نگراني شاه نشد و
به قول محمداسماعيل شيخاني ،او را از مرگ كندي
خوشحال نساخت:
«با روي كار آمدن دولت كندي و حزب دموكرات در
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به عمر رژيم دست نش��انده و سلطهگران خارجي ،تنفر
از وابستگان به پهلويها به ش��دت گسترش يافت و در
سالهاي اوليه انقالب اسالمي ،به اوج خود رسيد .از اين
رو بسياري از س��لطتطلبان ،نقاب مليگرايي بر چهره
زدند تا از اين طريق بتوانند از موضعي متفاوت به ضديت با
خيزش ملت ايران بپردازند .دفاع اين قشر از دكتر مصدق
و مخالفتشان با آيتاهلل كاشاني كام ً
ال غيراصولي و غير
منطبق بر واقعيتهاي تاريخي است .از آنجا كه شايسته
استبادوريجستنازفضاسازيهايهدفمند،بهبررسي
اين مقطع مهم از تاريخ مبارزات ملت ايران كه ميتواند
بسيار درسآموز باشد ،بپردازيم ،شناخت اين حواشي
بسيار ضروري است .خوشبختانه خاطرات دكتر مصدق
ميتواند ما را از تجليلها و بزرگنماييهاي غيرواقعي از
يكسو و تخريبهاي غيرمنصفانه اين شخصيت از ديگر
سو دور سازد .البته اين بدان معني نيست كه دكتر مصدق
در مقام اداره دولت برآمده از نهضت ملي داراي ضعفهاي
چشمگير نبود ،بلكه هدف از نقد و بررسي مقاطع حساس
تاريخ معاصر ،كسب تجربه از فراز و نشيبهايي است كه
ملت هزينه سنگيني براي آن پرداخته است .همانگونه كه
اشاره شد ،از آنجا كه آخرين خيزش ملت ايران قبل از قيام
سراسري مردم عليه اس��تبداد و استعمار كه به پيروزي
انقالب اسالمي منجر شد ،ميتواند سنگري مؤثر براي
هجمه به رهبري اين انقالب باشد ،بسياري از دشمنان
حركت استقاللطلبانه اين سرزمين ،از آن حسابگرانه
بهره جستند .تنها سلطنتطلبان متمايل به غرب نبودند
كه تالش كردند با رويك��رد خاصي از دكتر مصدق بهره
جويند ،بلكه حتي اكثريت چپهاي وابسته به شرق نيز-
به ويژه بعد از فروپاشي اتحادجماهيرشوروي -درصدد
برآمدند تا در س��نگر مليگرايي درآين��د .اين رويكرد
غيرصادقانه براي زير سؤال بردن رهبري انقالب اسالمي،
دكتر مصدق را آنچنان به اوج برده و ميبرد كه با آنچه اين
شخصيت در خاطرات خود به ثبت رسانده ،كام ً
ال بيگانه
است .اين تالش حسابگرانه ،بنا را بر پيگيري مستندات
تاريخي قرار نميده��د و اصوالً كمترين اعتقادي نيز به
مصدقندارد،زيرادستكمنخستوزيرنهضتمليشدن
صنعت نفت ،در عمل ثابت كرد كه در برابر هرگونه سلطه
بيگانه بر ايران ايستادگي ميكند». ...

پهلوي دوم و دولتهاي امريكا ،از مرداد  32تا بهمن 57

از ف�رداي كودت�اي  28م�رداد تا
چند سال ،سياس�ت امريكا صرف ًا
بر تقويت و توانمندسازي حكومت
شاه تمركز داشت .چه اينكه تجربه
نهضت ملي و متزلزل شدن منافع
اين كشور در ايران و نفوذ گسترده
كمونيس�م آنان را به اي�ن نتيجه
رسانده بود كه بايد حكومت دست
نشانده خويش در اين منطقه مهم
از خاورميانه را به هر قيمتي حفظ
كنن�د .معاه�دات متع�دد امريكا
با اي�ران در اي�ن دوره و نيز س�فر
آيزنهاور به كش�ورمان از نمادهاي
شاخصاينحمايتقلمدادميشود

امريكا ،واش��نگتن حمايت بيقيد و ش��رط خود
از دولته��اي غير دموكراتي��ك از جمله ايران را
محدود ساخت .دليل در پيش گرفتن اين سياست
نيز مشخص بود .كندي ترس اين را داشت كه به
دليل آسيبپذيري و مشكالت سياسي -اجتماعي
كشورهايي همچون ايران كمونيسم امكان رخنه
و نفوذ داش��ته باشد .بر اين اس��اس دولت كندي
درصدد برآمد برنامه كمكه��اي نظامي خود را
قطع و اعطاي وام و س��رمايه براي رشد و توسعه
اقتصادي را جايگزين کند .در واقع برنامه كندي
اين بود كه با انج��ام اصالحات از باال و به ش��كل
مس��المتآميز ،جلوی انقالب از پايين را بگيرد.
بدين منظور برنامههايي چون اصالحات ارضي،
بهبود نظام آموزشي ،بهداشت ،مسكن و توسعه
صنايع در اولويت قرار گرفت .با اين حال پيشبيني
شده بود كه در صورت عدم موفقيت اين برنامهها
و پديدآمدن آش��وبهاي سياسي ـ اجتماعي در
اين كش��ورها ميتوان از نيروي نظامي استفاده
كرد .بدين ترتي��ب دكترين كندي ب��ا نام اتحاد
براي پيشرفت شكل گرفت ...در مجموع در دوران
كندي ،از آنجا كه سياست وي مبتني بر نوسازي و
دگرگوني براي جلوگيري از بسط و نفوذ كمونيسم
در جهان س��وم ب��ود ،در ايران ش��اهد تغييراتي
بوديم .در عين حال روابط ايران و امريكا همانند
گذشته به صورت مستحكمي تداوم يافت .در واقع
حكومت ايران كه از حمايت امريكا برخوردار بود
با بهكارگيري زور سيطره سياسي كامل بر كشور
را بهدست گرفت .اين سيطره در قيام  15خرداد
1342ش ،به وضوح و آشكار خود را نشان داد كه به
سركوب خونين معترضان انجاميد .با ترور كندي و
روي كار آمدن جانسون ،سياست خارجي امريكا
در قبال شاه و سلطنت وي دچار تغيير نشد ،چراكه
او نيز همانن��د كندي همزمان ه��م از اصالحات
ش��اه حمايت ميكرد و هم رفتار خش��ونتآميز
وي با مخالفان را م��ورد تأييد قرار م��يداد .بايد
گفت رويكرد امري��كا در دوران كن��دي در قبال
حكومت محمدرض��ا پهلوي ،تف��اوت چنداني با
دولتهاي قبل و بعدش نداشت و بهرغم تغييرات
و تفاوتهاي تاكتيكي ،در راهبرد دچار تغيير نشد.
راهبرد كندي همچون ساير رهبران كاخ سفيد بر
حمايت از شاه تأكيد داشت ،هرچند در چارچوب
مبارزه با كمونيسم ،تالش داشت شاه ايران را به
انجام اصالحات اجتماعي و اقتصادي ترغيب سازد.
بر اين اساس ميتوان گفت ترور كندي ،نه باعث
خوشحالي شاه و نه باعث نگراني او شد». ...
«نيكسون» دوست قديمي پهلوي دوم
انتخاب ريچارد نيكس��ون به رياس��ت جمهوري
امريكا ب��راي پهلوي دوم خبري خ��وش قلمداد
ميش��د .چه اينكه او پيش��تر و از مقطع رياست
جمهوري آيزنهاور ،دوستي خويش را با شاه نشان
داده بود .محمدرضا پهلوي در دوران رقابتهاي
انتخاباتي ،بخشي از هزينه تبليغاتي وي را پرداخت
و پ��س از انتخاب او از مواهب آن برخوردار ش��د!
سيدمرتضي حسيني ،پژوهش��گر تاريخ معاصر
ايران در اين باره منظري به ترتيب پي آمده دارد:
«آغ��از رياس��ت جمه��وري ريچارد نيكس��ون
جمهوريخواه در سال 1347(1969ش )،براي شاه
و نخبگان سياسي طرفدار امريكا بسيار خوشحال
كننده بود ،چراكه دوس��تي ش��اه و نيكسون به
س��ال  ،1332يعني زماني كه نيكس��ون معاون
آيزنهاور بود ،بازميگش��ت .نيكسون با مشاركت
و همراه��ي در كودتاي  28م��رداد و برگرداندن
شاه به س��لطنت ،حق بزرگي بر گردن او داشت.
در دوران رياس��ت جمهوري نيكس��ون ايران به
بازيگر اصلي سياس��ت منطق��هاي امريكا تبديل
شد .به ويژه اينكه در راهبرد او مقابله با كمونيسم
و نفوذ شوروي بر مبناي ايجاد و تقويت قدرتهاي
وابسته و پرتحرك بود .بر اين اساس دولت امريكا
ملل آسيايي را تش��ويق ميكرد مسائل امنيتي و
دفاعي را بين خود حل كنند و خودشان مسئوليت
آن را به عهده بگيرند .نيكس��ون در روزهاي دهم
و يازدهم خرداد 30(1351مه  ،)1972به همراه
وزير امورخارجهاش هنري كیس��ينجر به دعوت
ش��اه به ايران آمد .در اين ديدار شاه و نيكسون بر
حل مخاصمات هند و چي��ن و منازعات اعراب و
اسرائيل بر اساس قطعنامههاي سازمان ملل تأكيد
كردند .آنها همچنين در اعالميه مشتركي مراتب
رضايت خود را از روابط صميمانه بين دو كشور و
ادامه روابط در آينده ابراز داشتند .شاه همچنان بر

تصميم ايران در تقويت نيروي دفاعي خود تأكيد
كرد و نيكس��ون نيز اطمينان داد اياالت متحده
مانند گذشته به همكاري با ايران جهت تقويت اين
حوزه ادامه خواهد داد .طرفين همچنين اتفاق نظر
داشتند توسعه اقتصادي و رفاه كشورهاي ساحلي
خليج فارس براي ثبات اين منطقه واجد اهميت
است .نيكسون در حاشيه همين سفر با تمجيد از
شاه گفت من بيش از  80كشور جهان را ديدهام...
در ارزيابي سران كش��ورها و رؤس��اي دولتها،
اعليحضرت شاهنشاه شخصيتي هستند كه نه تنها
نسبت به مسائل فيمابين دو كشور تفاهم دارند،
بلكه گذشته از آن تفاهمي عميق نسبت به عصري
كه در آن زندگي ميكنند و مس��ائل بينالمللي
دارند ...معناي اين تعابير زماني روشن ميشود كه
بدانيم ش��اه در زمان رقابتهاي انتخاباتي امريكا
چند ميليون دالر به كمپين انتخاباتي نيكس��ون
كمك كرده بود». ...
«كارتر» ،بازگشت سياست خارجي امريكا
به دوران كندي
به نظر ميرسد در ميان رؤساي جمهور امريكا در
دوران پهلوي دوم ،دموكراته��ا دركي واقعيتر
از وقايع ايران داش��تند .آنها آشكارا ميديدند كه
شرايط ايران به س��وي يك انقالب غير قابل مهار
ميرود و شاه به جاي عقبنشيني از جاهطلبيهاي
خويش هر روز بر موج سركوب خويش ميافزايد!
سياس��ت كارتر در دوران رياس��ت جمهوري را
ميتوان ادامه سياس��ت كندي قلم��داد كرد كه
ضمن حمايت قاطع از جايگاه او سعي داشت تا وي
را به ايجاد اصالحاتي وادار س��ازد .زهرا سعيدي،
پژوهش��گر تاريخ معاصر ايران به ش��رح ذيل اين
مقوله را بسط داده است:
«كارت��ر بعد از رب��ودن گ��وي س��بقت از رقيب
جمهوريخ��واه خود در عرصه سياس��ت خارجي،
سياست حقوق بشر را به عنوان يكي از دغدغههاي
اصلي خود مطرح نمود .بر اين اساس ،بسياري از
حكومتهاي ديكتاتوري از جمله حكومت شاه به
عنوان حكومتغيردموكراتيك كه اصول حقوق
بشر را نقض كردهاند،خوانده شدند .ازاينرو زماني
كه شاه قصد س��فر به امريكا را داشت ،با اينكه در
كاخ سفيد و سطح باالي حكومت امريكا بازديد شاه
از امريكا امري كام ً
ال عادي مينمود ،اما در سطوح
پايينتر چ��ه در دولت و چه در تش��كيالت حزب
دموكرات ،نارضايتيهايي از اين دعوت به چش��م
ميخورد و بعضيها علناً از اينكه رئيس كشوري
كه اصول حقوق بشر را رعايت نميكند ،ميهمان
رسمي كارتر شده است ،ابراز انزجار ميكردند .در
كنار موضوع حقوق بشر ،محدود كردن سياست
فروش تس��ليحات نظامي ،بُعد نظامي سياس��ت
خارج��ي كارتر بهش��مار ميآمد .براين اس��اس،
ممنوعيت فروش بس��ياري از تس��ليحات نظامي
به كشورهاي غيردموكراتيك در دستور كار قرار
گرفت .اين موضوع باعث شد شاه با نگراني هر چه
تمامتر ،ضمن ايجاد فضاي باز سياسي ،دموكراتها
و از جمله شخص كارتر را دشمن خود تلقي نمايد،
چراكه اين ش��عار س��رآغاز تحوالت جديدي در
ايران بود .چنانكه فضاي سياس��ي باز باعث شد
تا مخالفان سياسي شاه با شناسايي بيشتر شاه و
تجاربي كه در طول مبارزات گذشته بهدست آورده
بودند ،به ميدان بیایند و براي كسب آزادي سياسي،
شاه را تحت فشار گذارند و مهمتر آنكه بسياري از
مخالفان مذهبي نيز فرصت بهرهمندي از رهبري
قاطع و آشتيناپذير حضرت امام خميني را بهدست
آوردند .با توجه به اين تحوالت ،محمدرضا پهلوي با
نگاهي بدبينانه ،كارتر را مقصر اصلي سقوط خود
تلقي نمود .حتي رئيسجمهور كارتر هم دريافته
بود كه ش��اه باور دارد كه امريكا با وي بدرفتاري
كرده است و اكثر آنچه گفته شده و اقدامات كارتر
و مقامات عاليرتبه اين دولت ،به ضرر ش��اه بوده
اس��ت .محمدرضا پهلوي از اين قضي��ه عصباني
بود ،اما اين موضوع بس��ياري از مقامات امريكايي
را متعجب كرد ،زيرا از نظر آنان دولت كارتر ،مانند
پيشينيان خود از ش��اه حمايت كرده و او را رهبر
مشروع كشور خوانده بود .واقعيت امر اين است كه
بسياري از منتقدان شاه در امريكا از دولت كارتر نيز
به خاطر حمايت از وي انتقاد كرده بودند! از سوي
ديگر نبايد از ياد برد كه امريكا و ش��خص كارتر تا
آخرين لحظه به حمايت از شاه و رژيم او پرداختند.
رد پاي اي��ن حمايتها را ميتوان در بس��ياري از
موارد همچون حمايت آش��كار كارت��ر در ايجاد
حكومت نظامي در ش��هريور  1357ديد .اين در
حالي است كه در اين زمينه ميان سياست اعالمي
و اعمالي اياالت متحده ،تفاوت وجود داشت .يكي
از مقامات امريكا كه در بحبوحه انقالب در ايران
حضور داشت ،در خصوص اين موضوع در نامهاي
به محمدرضا پهلوي آورده اس��ت :ايشان  -كارتر
 از من خواس��تهاند به اطالع ش��ما برس��انم كهقصد دارند از تالش شما در برقراري نظم و ايجاد
يك حكومت غير نظامي حمايت كنند .ش��ما در
پذيرايي از من و اعضاي كنگره ،بسيار سخاوت به
خرج داديد و فرصتي دست داد تا درك بهتري از
مشكالت شما داشته باشيم ...كارتر پس از حادثه
 17شهريور  ،1357طي يك تماس تلفني از شاه
حمايت و او را در ايج��اد حكومت نظامي ترغيب
كرد .طبق اطالعات موجود ،كارتر حتي ش��خصاً
در تاريخ  8سپتامبر ،يعني همان شبي كه كشتار
ميدان ژاله به وقوع پيوست و طي آن صدها نفر به
قتل رسيدند ،به شاه تلفن كرده بود تا پشتيباني
كامل خود را از اقدام��ات نظامي در آن روز اعالم
نمايد و براي ايرانيان بسيار دشوار بود كه چنين
موضوع��ي را فراموش كنند .اين سياس��ت باعث
شده بود تا بسياري از مردم ،كارتر را به رياكاري
متهم و طي ش��عارهاي خود از او اع�لام انزجار و
تنفر كنند». ...

