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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۵ اگست ١٣
  

  ھای داخلی،  و سرکوبامريکاکاری حکومت اسالمی و سازش
 ای نيست؟  سياست تازه

  )بخش يکم(
    

شان گفتند و يا نوشتند و از  ھا و يا مقاالت رانی ، برخی در سخن١+۵ران با گروه ی حکومت اسالمی اياتومپس از توافق 

در حالی که . شدند» دل واپس« اظھار نارضايتی کردند و يا به اصطالح امريکاسازش حکومت اسالمی و حاکميت 

حتی قبل از آن با داری ديگر، از ھمان آغاز به قدرت رسيدنش و  حکومت اسالمی ايران ھمانند ھر حکومت سرمايه

ترين  بود به وحشيانه» آزادی و کار و نان«ھای بزرگ جھانی، انقالب مردم ايران را که برای  سازش و حمايت قدرت

 .داری برد و به شکست کشاند شکلی به مسلخ سرمايه

به تاريخ » ن نظاممسؤوالدر ديدار رمضانی با «ای، سردمدار حکومت جھل و جنايت و ترور اسالمی،  سيدعلی خامنه

 کوتاھی از روند مذاکره با  تاريخچه«نامه وين به عنوان  ، يعنی سه ھفته پيش از انعقاد توافق١٣٩۴ ]سرطان[ تيرماه۴

ھا مربوط به زمان دولت قبل است و به  امريکائیموضوع مذاکره با «: را چنين توصيف کرده است» ھا امريکائی

در آن زمان، يک نفر از محترمين منطقه به عنوان . شود کره مربوط میفرستادن واسطه به تھران برای درخواست مذا

 از او خواھش کرده که به تھران بيايد و درخواست امريکاجمھور  س ئيواسطه به ديدار ما آمد و به صراحت گفت ر

ايران به عنوان خواھيم ضمن شناخت  ھا به اين واسطه گفته بودند می امريکائیھا برای مذاکره را مطرح کند  امريکائی

 ماه برداريم البته ما به آن واسطه گفتيم به ۶ھا را ظرف  ای را حل و فصل کنيم و تحريم ی ھسته مسألهای،  قدرت ھسته

 را يک بار ديگر مسألهھايشان اطمينانی نداريم، اما با اصرار آن واسطه، قبول کرديم که اين  ھا و حرف امريکائی

  ».دامتحان کنيم و مذاکرات شروع ش

نرمش « در چارچوب سياست امريکارو با  در گوی رو و شايان است که منظور از نشستن بر سر ميزمذاکره و گفت

بينيم که   را مرور کنيم به سادگی می١٣۵٧ھای دوران انقالب  اگر تجريه سال. ، صورت گرفته و ادامه دارد»قھرمانانه

زی انقالب و چه بعد از آن، يعنی در اين سی و شش سال ، چه قبل از پيروامريکاسران حکومت اسالمی ايران و 

بنابراين، توافق اخير ايران . کاری و توافقات نھان و آشکاری با ھمديگر داشتند و ھنوز ھم دارند گذشته، روابط و سازش

 سفيد اما ھم سران کاخ. ھا بوده است ھا، نتيجه اين تماس  و مذاکرات يک جانبه آنامريکاسران حکومت اسالمی و 

 و جھان مخفی امريکا و ھم سران حکومت اسالمی، سعی دارند توافقات خود را از افکار عمومی مردم ايران و امريکا

  . نگاه دارند
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 و ايران و سرکوب وحشيانه انقالب مردم ايران در جھت امريکاھای  کاری با اين مقدمه، به بحث خود درباره سازش

  . بحثی که احتماال در چھار يا پنج بخش منتشر خواھد شد.دامه می دھيمداری، ا حفظ و تداوم منافع سرمايه

اين سياست از . جمھوری رسيد  به رياست امريکادر » بشر حقوق «، جيمی کارتر با شعار ١٣۵۵   سال]جدی[در دی ماه

و با ) ق به راکفلرمتعل(  ابتکار چيس منھتن بانک  به۵٢  ای بود که از سال ترين رھنمودھای کميسيون سه جانبه مھم

 برای ئیھا حل جانبه راه کميسيون سه.  تشکيل شدامريکاداری اروپای غربی، ژاپن و  ترين نمايندگان سرمايه شرکت مھم

داری جھانی شده بود، ارائه   در ويتنام و تحريم نفتی اعراب دامنگير سرمايهامريکامقابله با بحرانی که پس از شکست 

اين نتيجه رسيد که تالش  س و تئوريسين کميسيون مزبور به ئيجانبه، برژينسکی ر ميسيون سهبندی ک بر اساس جمع. کرد

تواند بکند،  کاری که اياالت متحده می«پديد آورده و بنابراين » اوضاعی انفجاری«مردم برای کسب حقوق خود، 

 ».مسير انتقال منظم است کوشش برای انداختن تحول از مسير آشوب و ھرج و مرج، به 

اجرا   جمله ايران به   ازامريکابايست در کشورھای بلوک  برد ھمين خط بود که می  بشر، ابزار پيش سياست حقوق

، حربه شالق و اعدام را امريکا و زير فشار ۵۵  پس از انتخاب کارتر در سال» شاه«رو حکومت  از اين. گذاشته شود

  .سرخ گشود روی صليب  ھای سياسی را به  تعديل کرد و در زندان

 وزيری و تشکيل دولت   سال نخست١٣بعد از » ھويدا« با استعفای ١٣۵۶ ]اسد[ مرداد١۵ر سياست در تاريخ ئياين تغ

و دادن » ايجاد فضای باز سياسی«نام   خود گرفت و از طرف دولت سياستی به  تری به وضع علنی» جمشيد آموزگار«

  .آزادی تدريجی به مردم شروع شد

از اين زمان خمينی برای .  چه سمتی متمايل خواھد شد گر اوضاع بود که به ھنوز خمينی ساکت و نظارهتا اين زمان 

  .ھای خود را افزايش داد ھا و سخنرانی شمار پيام» فرجه پيدا شده«و » فرصت«استفاده از 

دھد که  ، نشان می٧۵ و  ۵۶ھای   يا مطلب مطبوعات آن کشور در سالامريکائیھای  در چينن شرايطی، مواضع مقام

ترين  مھم.  ميزان زيادی معطوف به سرنوشت ارتش شاه بود ثبات آن زمان به  از اوضاع بیامريکانگرانی جدی 

  . ھايزر در تھران نيز فراھم کردن تمھيداتی برای سالم ماندن ارتش در خالل انتقال قدرت بودجنرالماموريت 

من در اين موقع حساس که کشور و «: ، درباره ارتش گفته است٧١٣۵]سنبله[ شھريور۶خمينی نيز در پيام مورخ 

 و ئیسوی نيروھای زمينی، ھوا  سر دوراھی سقوط يا استقالل واقع شده، دست خود را به مان در لب پرتگاه و بر وطن

ارتش «: ننددا  که شعار میئی به ھمين دليل، مذھبيون در مقابل نيروھا».کنم  وفادار به اسالم و وطن دراز میئیدريا

  .را قرار داده بودند! »خمينی رھبر ماست ارتش بردادر ماست«، »ضدخلقی منحل بايد گردد

اين اقدام، فقط انتقال محل . ، خمينی عراق را ترک گفت و از طريق کويت به پاريس رفت١٣۵٧ ]ميزان[ مھر١٣روز 

 ايران و نيز در معرض توجه مسألهالمللی بر سر  وسيله آن خود را در کانون معامالت بين اقامت خمينی نبود، بلکه به 

  .جھانی قرار داد

. ھا و توافقات پنھانی فرانسه او را پذيرفت ترديد طی يک سری سازش دليل نبود و بی علت استقبال فرانسه از خمينی، بی

د، در مصاحبه با تھران سفر کرده بو  به ١٣٧٧جمھور وقت فرانسه، ھنگامی که در شھريور سال  س ئيدستن، ر ژيسکار

و » محض ورود به فرانسه در فرودگاه تقاضای پناھندگی سياسی کرد خمينی به  «: ، تصريح کرد»توس«روزنامه 

هللا خمينی را از سوی دولت فرانسه   او رواديد بدھم و مراتب امنيتی و حفاظتی در مورد آيت از من خواست به» شاه«

 سفير   وجود نياوريم و حتی به هللا خمينی به ترين مشکلی برای آيت  که کوچکبرای من پيغام داد» شاه… «.  کنيمتأمين

  ». و آسايش او را فراھم نکند، او دولت فرانسه را ھرگز نخواھد بخشيدئیمن گفت اگر دولت فرانسه مقدمات پذيرا
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ھای خود را   بود که او پيامجا در ھمين. ھای خمينی و اطرافيان او بود به اين ترتيب، نوفل لوشاتو، مرکزی برای سازش

 را از زبان نمايندگان امريکاھای  ھای بزرگ غرب که در گوادلوپ گرد آمده بودند، رساند و شرط  گوش سران قدرت به

  .اعزامی جيمی کارتر شنيد

. ن رسيد و انگليس و آلماامريکا سران   جمھور فرانسه و از طريق او به سئيزاده به ر وسيله قطب ھای مزبور به  پيام

يک ھفته قبل «: باره نوشته است ترين ھمراھان خمينی بود، در کتابی در اين ابراھيم يزدی که در آن روزھا از نزديک

زاده خواستند  ھا از قطب فرانسوی. گيرد زاده تماس می خارجه فرانسه با صادق قطب وزارت ) گوادلوپ( از کنفرانس

   از جانب ايشان اتخاذ خواھد شد؟ ئیھا مينی، چه نوع سياستھا روشن کند که در صورت پيروزی خ برای آن

کمی . ای تحليلی تھيه و برای وزارت امور خارجه فرانسه فرستاد سابقه زاده در زمان بسيار کوتاه و با سرعت بی قطب

 فرانسه  جمھور سئيخواھد تحقيق کند آيا ر زاده می خمينی از قطب…  گوادلوپ جمھور فرانسه به س ئيبعد از سفر ر

جمھور داده شده است؟ در ظرف چند  س ئير زاده به   ايران را در کنفرانس مطرح خواھد کرد و آيا تحليل قطبمسأله

 ايران را در کنفرانس مطرح خواھد مسألهجمھور  س ئيبله، ر«:  او پاسخ داده شد که زاده تماس گرفت و به ساعت، قطب

 قرار داده است که تأثير جمھور را تحت  سئيقدری ر زاده به  ليل قطبتح… زاده را ديده است کرد و او تحليل قطب

با خمينی خواھد …  کارتر توصيه خواھد کرد که با دولت احتمالی جديد تھران، که رياست معنوی آن ژيسکاردستن به

  ».بود، وارد مذاکره شود

 نام  ای به  ، انگليس و آلمان در جزيره، فرانسهامريکا، سران چھار کشور قدرتمند غرب، يعنی ١٣۵٧ماه   دی١۴روز 

نتيجه . ن سياست خود در قبال وضعيت بحرانی ايران تشکيل دادندئيمنظور تع گوادلوپ در دريای کارائيب اجالسی به 

  .توافق بر سر باز کردن راه خمينی بود شده به  يابی چھار کشور ياد اساسی اين کنفرانس، دست

جمھور فرانسه بودند، در  س ئي، دو نفر که نمايندگان رسمی ر۵٧ دی ماه ١٨وپ، يعنی در فردای پايان کنفرانس گوادل

  .لوشاتو با خمينی مالقات کردند و گفتند که حامل پيامی از جانب کارتر ھستند نوفل

اين اولين باری بود که نمايندگان رسمی شخص «: ، نوشته است)يزدی( درباره اين مالقات وزير خارجه پيشين خمينی

بعد از تعارفات … در اين مالقات...  مھمی مطرح باشدمسألهآمدند و روشن بود که بايد   جمھور به ديدار امام می سئير

اين پيغام از  . هللا دارند ھدف از ديدار پيغامی است که برای آيت«ھا، شروع به صحبت کرد و گفت  معمولی، يکی از آن

در مکالمه از پرزيدنت ژيسکاردستن درخواست نموده است که اين پيغام وی . باشد طرف پرزيدنت کارتر برای امام می

خروج . به نظر پرزيدنت کارتر، احتراز از ھر گونه انفجاری در ايران به نفع ھمه خواھد بود… . را به شما برسانيم

تماما زير کنترل به نظر کارتر مناسب خواھد بود که وضعيت را . قطعی است و در آينده نزديکی رخ خواھد داد» شاه«

چه الزم است بگويم اين است که بدانيد که خطر دخالت ارتش ھست و وقوع اين خطر  آن. خود بگيريد تا آرامش باشد

يک وسيله ارتباطی  .پرزيدنت کارتر آرزو دارد که اين پيغام کامال مخفی و محرمانه بماند. اوضاع را بدتر خواھد کرد

هللا  اين به نفع کشور شما و خصوصا آيت .ردد تا مرتب در جريان حوادث گذاشته شويدهللا بايد فراھم گ مستقيم با آيت

  ».باشد می

خواھند  اند و می نيت پيدا کرده آقای کارتر اگر حسن«گويد  پس از سخنان فرستادگان جيمی کارتر، خمينی از جمله می

  ».راھم پشتيبانی نکنند) بختيار ( ترا ببرند و دول» شاه«ست که  ھا ريخته نشوند، خوب آرامش باشد و خون

، با حامالن پيام جيمی کارتر و گرفتن اجازه و تسھيالت الزم را برای ۵٧ دی ماه ١٨بعد از مالقات خمينی در تاريخ 

 در تھران بود، تالش داشت از بروز ئی بردن ماموريت ويژه  ھايزر که در آن ايام در حال پيشجنرالپرواز به تھران، 

در ارتش ايران جلوگيری کند و در برآوردن اين نياز نقش کليدی داشت ھايزر نه فقط سران ارتش را العمل  عکس
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ھا را برای ايجاد تسھيالت ضروری فرود ھواپيمای حامل خمينی در فرودگاه مھرآباد،  ھای آن متقاعد ساخت، بلکه اقدام

  .ھدايت کردتدابير امنيتی و نظامی و حتی نقل و انتقال خمينی در سطح تھران 

از تھران، بھشتی از تھران با خمينی تماس » شاه«، يعنی يک روز پس از خروج ١٣۵٧در تاريخ بيست و ھفتم دی 

آن «: بھشتی گفته بود. را امر مفيدی توصيف کرد» شاه«گرفت و ادامه مالقات و گفتگوھای پنھانی با فرماندھان ارتش 

تماس بگيريد، « کرده بود که تأکيددر ھمين تماس خمينی نيز » .دانم طور قطع مفيد و عدم تماس را مضر می را به 

  ».ھا خيلی خوب خواھد شد گرم کنيد، اطمينان بدھيد که حال ارتشی دل

ورود آقای خمينی به ايران «: باغی در کتاب خود از مجموعه مشاھدات و تحوالت چنين نتيجه گرفته است که ارتشبد قره

ھا و بر طبق  در حقيقت در اجرای دستور خارجی… العاده از طرف دولت مراسم فوقھم با تشريفات مخصوص و  آن

  »…ر رژيم و به قدرت رسيدن مخالفان تنظيم گرديده بودئيشده برای تغ برنامه حساب

کرد،  ھنگامی که خمينی به تھران پرواز می :»شاه«، فرانسه و ارتش امريکاتھران با تسھيالت ويژه  پرواز خمينی به 

بنابراين ورود خمينی به تھران . بود» شاه«اما ھنوز مھار اوضاع در دست ارتش  . گذشته بود» شاه«روز از رفتن  ١۶

 در تھران ئی بردن ماموريت ويژه  ھايزر که در آن ايام در حال پيشجنرال. به جلب موافقت سران ارتش احتياج داشت

نيز به نوبه خود در خنثی کردن » شاه« وزير  يار آخرين نخستالبته بخت. بود، در برآوردن اين نياز نقش کليدی داشت

  .مخالفت امرای ارتش تالش کرد

سوليوان در گزارش .  ارزيابی شدامريکا سود  تر به  در تھران، بيشامريکاروی کار آمدن خمينی از نظر سوليوان سفير 

 سال گذشته استحکام پايه ١۵در . توار بوده است دو پايه سلطنت و مذھب اس  کرده که ثبات ايران تا کنون برتأکيدخود، 

 تأمينسلطنت، ايران را بر سرپا نگاھداشته و اکنون که پايه سلطنت سست شده، ناچار بايد اين ثبات با تحکيم پايه مذھب 

  .گردد

دست  ران بهنتايجی که در تھ«سان بودن نتايج گفتگوھای پاريس را با   در تھران، در کتابش، يکامريکاسوليوان، سفير 

رياست  نخستين دولت بعد از انقالب، به«کند که  می» بينی پيش«بر ھمين اساس وی . دھد  قرارمیتأکيدمورد » آورده بود

  .تشکيل خواھد شد» مھدی بازرگان

ھا شده   آنامريکائیو مستشاران » شاه«مھدی بازرگان از سوی خمينی، مامور ارتباط و تفاھم با بختيار و سران ارتش 

نخورده باقی بماند و از  دست» شاه«زد که ساختار بوروکراسی دولتی و ارتش  ود و توافق اساسی بر اين محور دور میب

  .وقوع قيام و انقالب مردمی جلوگيری شود

ھا، مستقيما مطلع نبوده و درباره  امريکائیھای خمينی با  بازرگان خود تصريح کرده است که از برخی از توافق

  :گويد وافق مبنی بر ممانعت از وقوع قيام و انقالب نيز، چنين میچارچوب کلی ت

ترتيبی بود که از طرف تيمسار مقدم داده شده بود و يک طرف قضيه ھم، که آن را مستقيما اطالع  قول و قرار به «

باشد و اين خواستند ارتش در اين جريان برکنار  ھا ھم می ھا بودند که آن امريکائیندارم، يک طرف قضيه ھم خود 

خواستيم، که اوال  ماھم خوب ھمين را می. ھا صورت بگيرد جريان انقالب ايران بدون خونريزی و بدون فاجعه و اين

ھا ممانعتی با مسلسل و با تانک از اجتماعات و تظاھرات مردم نکنند، خونريزی از مردم نشود، و بعد ھم اين با  آن

  ».ت گيردحداقل آشوب و آشفتگی و خون و خرابی صور

ای را در زمينه مذاکرات  ، دبيرکل نھضت آزادی ايران، اطالعات تازه١  جلد سوم کتاب خاطرات دکتر ابراھيم يزدی در

در آستانه انقالب، وی نماينده وقت خمينی در اين مذاکرات  . و غرب با خمينی و اطرافيانش فاش شده استامريکاپنھانی 

چنين نخستين وزير خارجه حکومت اسالمی در دولت  ابراھيم يزدی، ھم.  او بودپنھانی برای انتقال قدرت از شاه به
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او ھمراه با مھندس مھدی بازرگان، دبير کل وقت نھضت آزادی و نخست وزير . موقت پس از پيروزی انقالب بود

  .ھای پنھانی ايفا کردند دولت موقت نقشی محوری در اين تماس

پلمات مستقر در پاريس و فرستاده ھارولد ساندرز، معاون وزارت امورخارجه اولين ديدار يزدی و وارن زيمرمن دي

پنجمين و آخرين . لوشاتو انجام شد در رستوران مسافرخانه نوفل ) روز خروج شاه از ايران( ۵٧ دی ماه ٢۶روز  امريکا

  .هللا خمينی به ايران  روز قبل از بازگشت آيت۵ درست - بھمن انجام شد٧ديدار در روز 

ھای شخصی ايشان به طور نسبتا دقيقی نوشته  اطرات دکتر ابراھيم يزدی، با استناد به مدارک در دسترس و يادداشتخ

  :در اين بخش از کتاب، مواردی به شرح زير آمده است. شده است

 در نتيجه هللا خمينی، پيش از کنفرانس گوادلوپ و زاده با مقامات فرانسوی با اطالع آيت ھای متعدد صادق قطب تماس

 و برقراری امريکار موضع ئيمتقاعد شدن فرانسه به قطع اميد از شاه؛ درخواست از فرانسه تا در اين کنفرانس برای تغ

  .ھا با خمينی کمک کند تماس

ھا از درون  گستردگی، قدرت و عمق انقالب و مجموعه واقعيت با توجه به - ھای غربی در گوادلوپ،  کنفرانس قدرت

رسد که کار شاه تمام است؛ بايد کمک کرد که نيروھای راديکال قدرت نگيرند و نفوذ اتحاد  اين نتيجه می به - حاکميت،

تر و   قابل قبولئیشود که روند انتقال قدرت به نيروھا به ھمين منظور قرار براين می .شوروی محدود گردد

 .کارتر، قبل از آن که دير شود، تسھيل گردد محافظه

س جمھور فرانسه، اين مذاکرات پنھانی رسما ئيھای جيمی کارتر و خمينی، از طريق ر ادلوپ، با پيامپس از کنفرانس گو

 .شود ھا اطمينان حاصل می شود و از سری ماندن اين تماس آغاز می

از جمله مھندس بازرگان، ( ھای حاصل شده در اين مذاکرات، برخی از اعضای شورای انقالب در ايران براساس توافق

ارتشبد فردوست و ( ، مقامات امنيتی)ارتشبد قره باغی( شوند تا با سران ارتش مامور می)  بھشتی و موسوی اردبيلیدکتر

س مستشاران، ويليام سوليوان ئيَ گست رجنرال(  در ايرانامريکائیچنين با مقامات و مامورين  سپھبد ناصر مقدم، و ھم

آميز قدرت  ھا انتقال مسالمت ھا و ھماھنگی ھدف اين تماس. رار گردد برقئیھا ھا و ھماھنگی  ھايزر تماسجنرالسفير و 

 .ھا بود  نظامی شاه و جلوگيری از کودتا يا اقدامات خارج از کنترل آن- با کسب رضايت مقامات امنيتی

ان، ھا، فدائي ای توده(  و خمينی جلوگيری از گسترش نفوذ نيروھای انقالبی سکوالر و چپامريکاھدف بنيادی مشترک 

الزم به ذکر است که .  مسدود کردن نفوذ اتحاد شوروی در منطقه بودستراتيژیاين در خدمت . بود) مجاھدين و سايرين

گرا، اتحاد شوروی   ايجاد کمربند سبز به منظور جلوگيری از نفوذ نيروھای چپستراتيژی و غرب امريکادر آن زمان، 

سرنگونی حکومت سلطنتی  .جنگ سرد را نيز در دستور کار داشتندو بلوک شرق در خاورميانه و سرانجام برتری در 

پس از ( ، روابط گسترده عراق و يمن جنوبی)١٩٧٨( ھا و چپ) ١٩٧٣محمد داوود ( گرايان در افغانستان با کودتای ملی

شتاب بسياری و سرانجام انقالب ايران به تقويت و استفاده از نيروھای اسالمی  با اتحاد شوروی ) گرايان کودتای چپ

مذھبی برای مقابله با تحوالت استقالل طلبانه و - اين بر اساس يک سنت ديرينه استفاده از نيروھای ارتجاعی. دھد می

  .دمکراتيک در خاورميانه، آسيا و آفريقا بود- ملی

ز بازگشت نظامی حکومت سلطنتی و درست قبل ا-شده، با ھمکاری و ھماھنگی مقامات امنيتی اين انتقال قدرت حساب

اما سقوط غيرمنتظره . شد تا بختيار با خمينی به توافقی برسد حتی تا آخرين لحظات تالش می. هللا خمينی، انجام شد آيت

ھا و واحدھای نظامی، که درصدد سرکوب  ھا و حمله مردم و نيروھای انقالبی به پادگان دولت بختيار با شروع درگيری

 درست ھم آن وز و خمينی و نھضت آزادی به سھولت قدرت را در دست بگيرند؛برآمده بودند، موجب شد انقالب پير

 شوند، رھا شاه حکومت سرکوب ھا سال سنگين بار از بتوانند دگرانديش و سکوالر انقالبی نيروھای که آن از قبل

 .دھند افزايش را خود قدرت و نفوذ و کنند مستحکم را خود صفوف
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مصطفی چمران ھم . ا با مامورين سيا حضور داشته و در ديگری غايب بوده استدکتر يزدی در يکی از اين تماس ھ

قرار بوده در ھردوی اين مالقات ھا در تھران حضور يابد؛ ولی يکبار به دليل جنگ در کردستان بوده و بار ديگر به 

دھم ( ١٩٧٩البته دکتر يزدی، چمران و مھندس بازرگان در اول نوامبر . دليل زخمی و بستری بودن نتوانسته شرکت کند

در الجزاير با زبيگنيو برژينسکی، که مشغول سازماندھی نيروھای اسالمی منطقه برعليه اتحاد شوروی و ) ١٣۵٨آبان 

  .دولت افغانستان بوده، ھم مالقات می کنند

اميرانتظام، که به دليل سفارتش در سوئد امکان تماس بھتری را عباس ) ١٣۵٨ مھرماه ٢٣ مرداد و ٣١( ھر دو مالقات

ھا  امريکائیبه دليل مسائل امنيتی، . رود دھد و خود نيز برای شرکت در اين جلسات به تھران می داشته، سازمان می

دی در شوند اسنا کنند و حاضر نمی تصويری ارائه می- شان در مورد حمله به عراق را تنھا به صورت شفاھی اطالعات

شود تا ردی در   بالفاصله نابود میامريکاھا پس از ارسال به  چنين گزارشات اين مالقات ھم. ھا بگذارند اختيار آن

ھا را به عھده  يت اين تماسمسؤولھا، با اشغال سفارت، بازرگان شجاعانه ھمه  پس از افشای اين تماس. سفارت نماند

يک از کسانی که در اين  بنا به ادعای اين مقاله، با وجود اين ھيچ. ودگيرد تا بار اتھامات اميرانتظام سبک ش می

اند پس از برکناری از قدرت حاضر نشدند اطالعات مربوط به تدارکات نظامی عراق برای  ھا شرکت داشته مالقات

ھا   که عراقیصدر، زمانی در زمان رياست جمھوری بنی. حمله به ايران را در اختيار مقامات حکومت بعدی قرار دھند

ھا از آن اطالع داشتند، نيروھا و  امريکائیای که  ، درست در ھمان محورھای حمله)١٣۵٩شھريور ( کنند حمله می

آسا صدھا کيلومتر در خاک ايران پيش  ھا برق تجھيزات دفاعی ايران به حداقل ممکن کاھش يافته بوده، درنتيجه عراقی

 .ھا در اين جنگ کشته، زخمی و ناپديد شدند ھا و عراقی یحدود يک ميليون از ايران. کنند روی می

طبيعتا .  شمار آمد  به  اسرار سياسی  مثابه  نيز به  آن  گوادلوپ، تصميمات  کنفرانس  بودن  و غير رسمی  خاطر محرمانه به

   باره  در اين  و بعضا متناقضی اوت متف ھای  گزارش  دليل  ھمين  و به  مانده  ناشناخته چنان  مزبور ھم  از مذاکرات ئیھا جنبه

 متحد،   ملل  در سازمان  سفير ايران  و آخرين  وزير ايران  ھويدا نخست  ھويدا، برادر اميرعباس فريدون:  است  شده ارايه

  : نوشته است باره  در اين

وزير   و نخست  آلمان نجا صدراعظم رسيده، در آ  دستم  به  چھار کشور در گوادلوپ  سران  از کنفرانس  که  اطالعاتی طبق«

   حاکم  خاطر وضعيت  به  معتقد بودند که  برعکس  کارتر و ژيسکاردستن  داشتند، ولی  پافشاری  از شاه  بر حمايت انگليس

   برای  با ھم  نبود که  جز اين  ھم  مذاکراتشان  ھدف  ھر حال به.  وجود ندارد  از شاه  حمايت  ادامه  ديگر امکان بر ايران

  ٢ ». برسند  توافق  به  در ايران شان  منافع  حفظ  در جھت  راه  بھترين انتخاب

... «: گويد  مورد می  آمد، در اين  ايران  به  او  ھمراه  به  خمينی بود و سپس  از ھمراھان  در پاريس  که ئی طباطبا صادق

   اشميت  و ھلموت  ژيسکاردستن  بين  شد که  داده  ما اطالع  به مان آل  خارجه  وزارت از طريق)  گوادلوپ کنفرانس(   آن نتايج

 را   وضع  ھنوز بايد اين  کارتر معتقد بود که  که  ترتيب  اين به.  نظر افتاد  ديگر اختالف  کارتر از سوی سو و جيمی  از يک

 و   بختيار را بپذيرند، اما ھلموت ولت د  فشار آورد که  و مسلمانان  خمينی  آقای  نمود و بايد به  تحمل در ايران

   اين  موجب  زور ارتش  به  شاه  و نگھداری  است  رسيده  پايان  به  شاه  حکومت  ديگر دوران  اعتقاد داشتند که ژيسکاردستن

   سير طبيعی الب انق  که  بھتر است  بيشتر خواھد شد بنابراين  طريق  اين ھا به خونريزی.  بشوند  آرام  مردم نخواھد شد که

  ٣ ». کند خود را طی

 شود و   فرستاده  تھران  به  پيشنھاد کرد پيکی  جمھور فرانسه سئير« : که  آورده  ديگری  منبع  کنفرانس در مورد مذاکرات

   شده ت ناراح  جمھور فرانسه سئي از پيشنھاد ر کارتر که.  کند  را ترک  ايران  فوريت  به  شود که  مصرا خواسته از شاه

 را   الزم  تسھيالت  انگلستان  کند؛ اما با ھمکاری  تکليفی  شاه  به  يا رفتن  ماندن  برای  او حاضر نيست بود، اظھار داشت

  ۴ ». کردند  پيشنھاد موافقت  با اين  و اشميت کاالھان.  کرد  خواھم  فراھم  در آينده  شاه  عزيمت برای
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، گفته   نداشته  از شاه  حمايت  به  تمايلی  حاضر در کنفرانس  از رھبران يک   ھيچ رتر گفته که کا  جيمی  کنفرانس  از پايان پس

  ھر سه.  ندادند  نشان  از شاه  حمايت  به  زيادی وگو کردند، اشتياق  گفت  با من  که  از رھبرانی  يک  ھيچ در گوادلوپ«: است

  ھا در اين  کند؛ اما آن  را ترک  بدھد و ايران  غير نظامی  حکومت  يک به خود را   بايد جای  شاه کردند که ھا فکر می آن

 و عناصر تندرو   خمينی هللا  آيت  به  تمايلی گونه  ھيچ  بدھد که  بايد متحد بماند و نشان  ارتش  بودند که  عقيده  ھم مورد با من

 از   شاه  داشته، ولی  را از فرانسه  خمينی هللا  آيت خراج قصد ا  وی  که  گفت  من  به  طور خصوصی  به ژيسکاردستن. ندارد

   ايران  مخالف  که  کشور ديگر عربی  يا يک  در ليبی  خمينی هللا  کار را نکند، زيرا اگر آيت  بود اين  کرده او درخواست

  ۵ »...تر خواھد بود  خطرناک  مراتب  مستقر شود به است

  رھبران«:  نوشته است  آن  مذکور و تصميمات  کنفرانس ، در خصوصامريکائی  ف معرو  روبين، محقق پروفسور باری

 ايراد کرد،   بعد از ھمه  ژيسکاردستن  که سخنانی.  است  شده  ديگر تمام  کار شاه  بودند که  موافق ئی کشور اروپا سه

   کشته  زيادی مردم.  خواھد شد  داخلی دچار جنگی   بماند ايران  اگر شاه او گفت.  بود  قوی  خيلی  نکته  اين مخصوصا درباره

 حاضر در  امريکائی   نظامی نھايتا مستشاران.  خواھند آورد  دست  به  زيادی العاده ھا نفوذ فوق خواھند شد و کمونيست

   گفت ر ادامه سازد، او د ھا را فراھم  روس  دخالت  زمينه  است  امر ممکن شوند و اين  در زد و خوردھا درگير می صحنه

  ۶ ». است  منطقه  و ثبات  ايران  دارد، نفت  اروپا احتياج چه آن

   اياالت  پاسخ  راه  به  چشم  که  ايران، در حالی شاه« : نوشت  اينترنشنال  يونايتد پرس  روزنامه  روز بعد از کنفرانس يک

   پايان  منجر به  است  ممکن  که  مرخصی  يک د، يا به بمان  در ايران  بگيرد که  تصميم ست، بايد سرانجامامريکا  متحده

  ٧ ». کند  از او حمايت توان  ايران، نمی  مردم  جانبه  و ھمه  روزافزون ھای  خاطر مخالفت  بهامريکا.  شود، برود سلطنتش

 نظر   چھار کشور، اختالف  سران  در بين  از شاه  حمايت  و عدم  حمايت  برای  ھستند که  عقيده گران، بر اين برخی تحليل

   توافق  به  از ايران  شاه  در مورد رفتن  در کنفرانس کننده   شرکت  کشورھای  ديگر، سران از سوی.  است وجود داشته

   پيروزی  را برای  راه  کنند يا آن که  را سرنگون  شدند تا شاه  جمع  کنفرانس  سران  معنا نبود که  بدان  اين رسيدند؛ ولی

 را   و خودشان  شاه  بماند، منافع توانست  ديگر نمی  شاه  که کردند در وضعيتی  می ھا تالش  آن  ھموار سازند؛ بلکه نقالبا

 دسامبر  از ماه... « : گفته که  از ايران  وی  بر خروج  مبنی  کنفرانس  تصميم  درباره  پھلوی محمدرضا شاه.  کنند تأمين

   اوليه  ائتالفی، شرط  دولت  يک  بر سر تشکيل  مذاکره  چند ھفته  شد، طی  از کشور شروع ن م  رفتن  بيرون فشار برای

 و   با پيشنھاد انگليس  و آلمان  فرانسه  گوادلوپ  در کنفرانس  گمانم به...  بود  از تعطيالت  استفاده  برای  خارج  به  من عزيمت

  ٨ »... کردند  موافقت  من  در اخراجامريکا

  بندی، حاصل  جمع  در يک توان  آشکار شد می  غرب ھا، آثار و نيز عملکرد رھبران  از گفته چه  ھر تقدير آن به

 از   که  داشتتأکيد حقيقت   محور تصميمات، بر اين ترين مھم:  کرد  خالصه  را چنين  ايران  درباره  کنفرانس وگوھای گفت

 و   او اميد بست  سياسی  آينده  به توان  و ديگر نمی  است  رسيده  خط  پايان  به  اکنون  کنفرانس، شاه کنندگان نظر شرکت

 خواھد زد؛ در  تر دامن  بيش  و آشوب  ناآرامی  خواھد انجاميد و به  انقالب  و گسترش  بحران  توسعه حضور او تنھا به

   عنوان  به  که ئی گردھما  اين  نتيجه ترين جسته بر بنابراين.  را دشوار خواھد ساخت  بر اوضاع  کشور و غلبه  کنترل نتيجه

 بايد خود در مورد   شاه  بود که  يافت، اين  انعکاس  خبری ھای  در رسانه  قدرتمند غربی ھای  دولت  نظر مشترک نقطه

   ھيچ  به  شاه با  و فراگير مخالفت  فزاينده  موج  سبب  به  غربی  بگيرد؛ زيرا ممالک  تصميم  از ايران حضور يا خروج

  ٩ . نيستند  از وی  پشتيبانی  قادر به طريق

   فروپاشيده  شاھنشاھی  نظام  استوار بود که  اصل شود، بر اين  می  گذار شناخته  دوران  که  مرحله  در اينامريکا  سياست

تر با   سريع  بايد ھر چه  غرب  بنابراين. وجود ندارد  خمينی هللا  آيت  رھبری  تندرو به  جز بختيار يا مخالفان  و انتخابی است

ھا را در  حل کارھا و راه  راه  ھمه زيرا شاه.  باشد  غير نظامی  بايد دولتی  ھم  جانشين  نظام  نمايد و اين  توافق  جانشين رژيم
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 از   از خروجش  پس ھای ل در سا  شاه  زندگی جا که  ديگر از آن از سوی.  بود  نگرفته ای  نتيجه  ھيچ  و از آن  آزموده عمل

   نتيجه  اين  داد و به  نشان  حساسيت  آن  به  نسبت  گوادلوپ  بود، اجالسامريکا   ويژه  به  غرب  ديگر از معضالت  يکی ايران

  ١٠ . آورد کند، فراھم  می  کشور را ترک  چند روز آينده  در عرض  را که  از شاه ئی پذيرا  ترتيب رسيد که

   يک  عنوان  به سؤال   ايران، اين  آينده  درباره گيری  و تصميم  شاه  خروج  برای  غربی  بزرگ ھای  دولت ق از تواف پس

   جديد چگونه  در وضعيت  غرب  از منافع  شاه، حفاظت  با استعفا يا خروج  که  واداشت  انديشه  را به  آنان  اساسی دغدغه

اند، بايد با   را رھا کرده  باخت  در حال ھا اگر پادشاه  ابرقدرت  نبود که  جز اين ين راھکار بنياد ًمطمئنا.  خواھد شد ممکن

   مخاطره  به  پايدار آنان  غرب، منافع  متحدان  از گردونه  ايران  شدن  نمايند تا با خارج  معامله  ايران  آينده رقيب رھبر بی

  ای  نشده بينی  پيش ھای  با دشواری  غرب  صنايع-    جھانی  انرژی  منبع ينتر  بزرگ  اين-    نفت  صادرات  قطع  ويژه نيفتد و به

   ايران چه.  از ھر سو متضرر خواھند شد  تندرو و بنيادگر، آنان  حکومتی  کار آمدن  از اين، با روی گذشته.  نشود مواجه

 و   بر نفت  صنعتی  ممالک  و استمرار سيطره  خاورميانه  ثبات تأمين آشکار در   سھم  منطقه  قدرت  بزرگترين  عنوان به

 بر  اش  غربی  بيشتر از ديگر متحدان  آلمان  صدراعظم  اشميث  گوادلوپ، ھلموت در کنفرانس.  را داشت  منطقه سياست

  ١١ . بود  ورزيدهتأکيد   نکته اين

 تا از   را واداشت  آنان  بود که  غرب  حياتی نافع م  حفظ  برای ئیجو کنندگان، چاره  شرکت تر برای  مھم  نکته  دليل  ھمين به

 از  گذار حکومت جھل و جنايت، ترور و اعدام اسالمی و نيز ممانعت ، بنيان وگو با  خمينی  و گفت  ايجاد ارتباط راه

  .دار نشود داری در ايران خدشه  سازند تا منافع سرمايه  را محقق  ھدف  ارتش، اين  شدن متالشی

   و حصول  است  خمينی هللا  آيت  کار در پاريس، در دست  کليد اصلی  سوليوان، معتقد بود که امريکائی  قامات م در ميان

 و ساندرز در   با ونس، نيوسام  از تھران  سوليوان  اساس بر ھمين.  اوست  موافقت  به  منوط  رژيم  مخالف  با نيروھای توافق

 از حضور  کارتر تا پيش.  برقرار شود  تماس  در پاريس خمينی هللا   با آيت  کرد که و پيشنھاد  گرفت  تماس  خارجه وزارت

   به  سوليوان  اصرارھای در نتيجه.  نورزد  دريغ  از شاه  پشتيبانی  جھت  کوششی  از ھيچ  داشت  سعی  گوادلوپ در کنفرانس

  ١٢ .شدند  می  انگاشته  ناديده  گوناگون انحا داليل

   کارتر را به  که شخصيتی.  متقاعد شد  توصيه  اين  پذيرش  گوادلوپ، کارتر به  کنفرانس  مفصل وگوھای  گفت ناما در جريا

 در کشورش، بتواند   از حضور خمينی  با استفاده  اميد داشت  بود که  ژيسکاردستن  والری  کشاند تا حد زيادی  موضع اين

   فرانسه  که  امکاناتی  پاس  به خمينی هللا  کرد آيت او تصور می.  باز کند در ايران   رژيم  مخالف  را با نيروھای  واسطه نقش

   را تلقين  انديشه  کنفرانس، اين  اعضای  خواھد کرد، لذا به  حفظ  را در ايران  دولت  اين  گذاشته، منافع در اختيار وی

  ١٣ . کنار آمد  با ايشان توان  می کرد که می

   پيشنھاد او قرار شد تا با يک  به ، سرانجامامريکائی   با مقامات  از مشورت  و پس  واشينگتن  به اجعت از مر کارتر پس

 در   توافق  ھمين براساس.  برقرار شود  مستقيم  تماس  با خمينیامريکا از   نيابت  به  فرانسه  دولت  از طريق  يعنی واسطه

 لوشاتو وارد   نوفل  به  ديدار با امام  برای  جمھور فرانسه سئي ر  از سوی، دو نفر)١٩٧٩   ژانويه٨( ١٣۵٧  ماه  دی١٨

  .شدند

دو نفر ... « :گويد  مورد می  در اين  افراد مزبور با خمينی بوده  خود شاھد و ناظر مذاکره  که  ھمئی طباطبا صادق

 و  ايم  آمده  جمھور فرانسه سئي ر  ما از طرف  لوشاتو شدند و ابراز داشتند که  در نوفل  امام  اقامت  وارد محل پوش شيک

  به(  شديم  می ھا ظنين  آن  به  نسبت  بود که  دو نفر را ديديم، طبيعی  اين  غروب نزديک.  کنيم  را مالقات  امام خواھيم می

  توانيد برای  داد و شما می  خواھيم  امام  شما را به  ما پيغام  که  دو گفتم  آن  در پاسخ  من  دليل  ھمين به)  امنيتی خاطر مسايل

ھا   آن  که  کردم مالحظه.  رسيد زاده  قطب  صادق  آقای شدند، ناگھان  داشتند رد می ھا که آن.  کنيد  فردا مراجعه  پاسخ دريافت

   با امام قات مال  ھستند و خواھان  ژيسکاردستن  از طرف  آقايان  که  ابراز داشت  ھم زاده شناسند و قطب ھمديگر را می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

.  و عشا بيايند  از نماز مغرب  روز پس ھا ھمان  آن  شد که  دادند و قرار بر اين  اطالع  امام  به  ھم  اشراقی آقای. ھستند

 باشند؛   حضور داشته  از نزديکان ای  عده ً با آنھا تنھا نباشند و حتما  اصرار داشتند که ھا امام  مالقات  گونه اصوال در اين

اند   شده  سری  با چند نفر وارد مذاکره  مخفيانه  امام  بگويند که طلب   فرصت ای  عده  است معتقد بودند ممکن) ايشان(  ا کهچر

   اوضاع  که  رسانده  کارتر پيام  آقای  گفتند که  امام  دو نفر خدمت اين.  بود  امام  دقيق  از ھوشياری  ناشی ھا ھمگی و اين

   پيش  بحران  سمت  دارد به ً شديدا  ھم  آن  وشرايط  است  حساسی  منطقه  ھم  و منطقه  است  و بحرانی ناک بسيار خطر ايران

 بختيار   از دولت  شما خودتان  که  است  کشور اين  نمودن  و دموکراتيزه  روند سياسی  کشور و صالح رود و صالح می

   انتخابات  با سيستم  از مدتی تا پس.  شود  آرام  اوضاع  کنند که  عمل  چنين  اين  کنيد که  سفارش  ھم  افرادتان  کنيد و به حمايت

 بياورد و   ديگر نتواند تاب  ارتش  دارد که  امکان  شود و گرنه  معلوم  در ايران  حکومت  تکليف  در نھايت يا چيز ديگری

   چنين  امام  پيغام  اين  از دادن پس. شود  می  وسيع خونريزی   نمايد منجر به  ارتش  که  ھم  شود و دخالتی  دخالت مجبور به

   کشور دموکرات  در يک  که  دموکرات  آدم  يک  که کنم  می  کارتر تعجب  از آقای  من  اول در مورد قسمت« : دادند پاسخ

  کند که  می  قانون، چرا از ما مطالبه ھستند و پايبند  دموکرات  پايبند باشد و اگر ايشان  قانون کند بايد به  می دارد حکومت

   بختيار که داند که  و مگر نمی  است  غيرقانونی  در ايران  شاه  سلطنت  ندارند که  مگر اطالع  کنيم؟ ايشان  عمل  قانون خالف

   رای  مجلسی سط و او تو  غيرقانونی است  و سمتش  پست  دليل  ھمين  به  است  نموده  منصوب وزيری  نخست   او را به شاه

   قوانين  ما خالف  دارند که  توقعی  چطور از ما چنين و ايشان.  است  غيرقانونی ً اساسا  ھم  مجلس  آن  که  است اعتماد گرفته

 را   چيزی  چنين  ايران  دھم، مردم  انجام  عملی چنين   ھم  اگر من  ندارد و تازه  امکان  چيزی م؟ چنينئي نما  عمل خودمان

ما . کنند  تھديد می  کارتر دارند ما را با سرنيزه  آقای  بر موارد ذکر شده  عالوه  گفتند که  در ادامه  و ايشان خواھند پذيرفتن

کنم   می  توصيه  چنين  ايشان  به  ھستند، من  ايران  ارتش  اگر نگران  و ايشان ايم  کرده  زندگی  زير سرنيزه  که  عمر است يک

   جرات  نيست، اصال  سرش  پشت  خارجی ھای  دولت  کند که  احساس  ايران  بردارند و اگر ارتش  ايران رتش از ا  دست که

 و خاک؛ ھرگز   آب  و سرباز اين  است  مسلمان  ايران  ارتش از طرفی، بدنه.  بايستد  ايران  ملت  روی  روبه کند که نمی

 بدانند   را ھم  نکنند و اين  در امور دخالت  ايشان  بھتر است بنابراين. تدايس  نمی  خويشتن  و خواھران  برادران رودرروی

   برقرار کنند، کيفيت  جھان با کشورھای...)  اقتصادی-   از سياسی اعم(  ای  اگر بخواھند رابطه  ھم  از پيروزی  ما پس ملت

گذرد و فردا   می  که  است  مقطعی  نکنيد امروز يک  گمان بنابراين.  مد نظر قرار خواھند داد ھا را با انقالب برخورد آن

   زودی  به شأهللا  و ان١۴ . موارد را مد نظر قرار خواھد داد  اين  ما تمام ملت! خير.  باز خواھد شد  جديدی  دفترچه صفحه

  ١۵ ».فروشيم  می رفتار کرد،  با ما خوب  که  ھر کی  را به آيد و بعد ما نفت  سرکار می  در ايران  اسالمی حکومت

 دھد و از بختيار نيز   پايان  از شاه  حمايت  بهامريکااگر «:  کرد  اعالم  رابطه  در ھمين ای  در مصاحبه   خمينی  از آن پس

  ١۶ ». خواھد بودامريکا   با مردم  و عادالنه  رفتار دوستانه  دارای  نکند، وی پشتيبانی

 با خمينی در جھت حفظ منافع   سازش  يعنی  کنفرانس ئی نھا  نتايج  توانستند ، سرانجام و نمايندگان کارتر  خمينی  ترتيب بدين

  . ر دھدئيداری تغ  سود سيستم سرمايه  به  غرب  از منافع  حفاظت خود در ايران و برای

ديگر برقرار ای با يک ، روابط سياسی و نظامی محرمانهامريکا مردم ايران، حاکميت ايران و ۵٧پس از پيروی انقالب 

  . کردند

 شد، دولت جيمی کارتر  شناخته میامريکانشانده  ، شخصی که دست١٩٧٩سال  پس از سقوط محمدرضا شاه دردر واقع 

  . سعی کرد تا روابطش را با حکومت جديد اسالمی در تھران بھبود ببخشد

 ١٩٧٩ويسد که در اواسط سال ن می) ٢٠١٣( »روابط خارجی اياالت متحده و انقالب ايران«کريس امری در کتاب 

و وزارت امور خارجه برای تقسيم اطالعات جاسوسی با ايران را تصويب  ای آی تر طرح مشترک سی دولت کار

 از امريکاچون وضعيت نظامی عراق و نگرانی   ھم-العاده حساس   کاخ سفيد اميدوار بود که اگر اطالعات فوق١٧ .کرد
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 را در اختيار برخی از - تواند موازنه قدرت در منطقه را بر ھم بزند   انقالب میاين که فروپاشی ارتش ايران در پی

. شود تر در ايران حمايت می  قرار دھد، رابطه جديدی آغاز خواھد شد و از عناصر معتدلتأسيسافراد حکومت جديدال

 در تھران حمله امريکاسفارت ھا به   تندرو١٩٧٩ نوامبر ۴ھا در شرف آغاز بودند، در  انه زمانی که اين تالشمتأسف

تر ناکام  ھای دولت کار  روز به گروگان گرفتند و به اين ترتيب تالش۴۴۴ را به مدت امريکائی ديپلمات ۵٢کرده و 

  .ماند

   ٢٠١۵ت گسازدھم ا دو-  ١٣٩۴ ]اسد[چھارشنبه بيست و يکم مرداد

   .ادامه دارد

  

 


