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مقدمه
يكي از سطوح تحليل سياست بينالملل ،بررسي رفتار دولتها بر پايهي ارزيابي
تصميماتي است که سياستگذاران در زمينههاي مختلف اتخاذ ميکنند .بدينترتيب ،روش
تصميم گيري يكي از چهارچوب هايي است که براي بررسي روابط بينالمللي مي تواند مورد
توجه قرار گيرد .در اين راستا ،براساس تجزيه و تحليل سيستمي ،در فرآيند تبادل ميان
سيستم و محيط ،نهادههاي سيستم به دادهها تبديل مي شوند و در حقيقت دادههاي مزبور
همان تصميمات به شمار مي روند و در صحنهي سياست بينالملل ،در جريان کنشهاي
متقابل ميان داده هاي مختلف واحدهاي سياسي ،روابط بين الملل شكل ميگيرد .بر اين
اساس ،ارزيابي رفتار دولت ها در چهارچوب سيستم تصميم گيري آنها مي تواند به تجزيه و
تحليل عملكرد نظام بين المللي کمك کند .هنگامي که رفتار بازيگران سياسي ،يعني دولتها
در صحنه ي سياس ت بين الملل مورد مطالعه قرار ميگيرد ،در واقع تصميماتي که آنها به
صورت داده هاي سياست خارجي خود وارد محيط بينالملل ميکنند مطالعه مي شود .اين
تصميمات از سوي افراد ،گروهها ،نهادها و دستگاههاي مختلف داخلي آن دولتها اتخاذ
مي شوند و مجموعهي اين تصميمات بهصورت رفتار دولتها در زمينههاي سياسي ،اقتصادي،
نظامي و فرهنگي تجلي مييابند .بنابراين ،چهارچوب تصميم گيري شامل مطالعات تحليلي در
سطوح افراد و دولتهاست (قوام .)5131:14 ،در همين حال ،فهم اين نكته که نحوه
تصميم ساز ي يك واحد سياسي و نحوه نگرش تصميمسازان آن کشور به نظام بينالملل چه
تأثيراتي را مي تواند بر سرنوشت واحدهاي ديگر داشته باشد از ملاحظاتي است که به نظر
ميرسد مي تواند در فهم و مطالعات تاريخ و روابط بينالملل مفي د واقع شود .اين نوشتار با
بررسي «نظريه ي تصميم گيري »1به عنوان پايه فهم نظري و مطالعه ابعاد دکترين حقوق بشر
کارتر ميکوشد تا ضمن توجه به اهميت نقش سياستها و راهبردهاي ايالات متحده آمريكا
نشان دهد اين سياستها و تصميمات تا چه ميزان بر رجال سياسي پهلوي و به ويژه شخص
محمدرضا شاه تأثيرگذار بوده است .اين نوشتار همچنين ميکوشد تا در عين حال تأثير
حاصل از کاستيهاي روند تصميمگيري و تصميمسازي دولت وقت آمريكا و همچنين
1. Theory of Decision Makimg
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ويژگيهاي روانشناختي شخص کارتر را بر ايران در پاي ان دهه  1791ميلادي نشان دهد ،در
اين راستا پرسشي که مطرح مي شود ناظر بر اين نكته است که سازوکارهاي نظام
تصميمگيري ايالات متحده به عنوان يكي از دو قطب نظام دوقطبي وقت به همراه ويژگيهاي
شخصيتي کارتر ب ه عنوان رييس جمهوري آمريكا چه تأثيري را بر سرنوشت نظام سياسي
ايران به عنوان يك واحد سياسي در نظام بينالملل طي سالهاي  1797-1796بر جاي
گذاشته است؟ براي پاسخ به اين پرسش بر اساس مستندات تاريخي اين فرضيه مورد آزمون
قرار خواهد گرفت که به نظر مي رسد ضعف نظام تصميم گيري آمريكا به همراه ضعف
ش خصيت کارتر يكي از عوامل بسيار مؤثر در تسريع فرآيند انقلاب اسلامي ايران بوده است.
گفتار اول :مروري بر ادبيات پژوهش
در بين آثاري که ا نقلاب اسلامي ايران را از منظر تأثير عوامل مختلف مورد بررسي قرار
دادهاند ،نوشته ها و مقالات زيادي وجود دارد که مي توان هر کدام از آنها را از ابعادي نظير
تاريخي  ،ايدئولوژيك ،گفتماني ،ژورناليستي و تئوري ك مورد بررسي قرار داد .در اين ميان به
نظر مي رسد آثار تاريخي و ژورناليستي ب يشترين حجم و آثار تحليلي و تئوريك کمترين تعداد
را به خود تخصيص دادهاند .با اين وجود مروري بر همه اين منابع نشانگر اين نكته است که
در مورد ارزيابي نقش تناقضهاي نظام تصميمگيري ايالات متحده بر وقوع انقلاب اسلامي
ايران تاکنون مطالعات علمي و نظاممند ،انجام نشده است .با اين وصف در رابطه با برخي از
مطالعاتي که در اين زمينه صورت گرفته مي توان از کتاب سياست حقوق بشر کارتر و انقلاب
اسلامي ،نوشته ي فراز چمني نام برد .نگارنده در اين کتاب ،با تحليل زمينهها و شيوههاي
طرح سي است حقوق بشر کارتر و ماهيت روابط ايران و آمريكا در دوران حكومت او ،آثار
مستقيم و غير مستقيم آموزه حقوق بشر کارتر را بر تحولات انقلابي ايران و پيروزي انقلاب
اسلامي بررسي و تحليل نموده ،اما نوشتهي فوق آنچنان که اشاره شد مبناي نظري و تئوريك
ندارد و فقط بر پايهي اسناد و خاطرات است« .جيمز بيل» 1نيز در اثر خود يعني « عقاب و
شير» در فصل هفتم کتابش با عنوان آمريكا و انقلاب ايران به بررسي اصلاحات شاه ميپردازد.
1. James A.Bill
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اگرچه وي در نهايت بحث ليبراليزه ساختن ايران عصر پهلوي را تحت تأثير فشارها و مواضع
اوليهي کارتر نميداند و آن را اقدامي مستقل از سوي شاه ارزيابي ميکند؛ صادق زيبا کلام
هم در کتابي تحت عنوان«مقدمه اي بر انقلاب اسلامي» در فصول چهارم و پنجم به موضوع
حقوق بشر و فضاي باز سياسي پرداخته که اين کتاب نيز فقط روايتي تاريخي با اتكاي بر
اخبار مطبوعات بوده و منابع دسته اول نظير خاطرات مسوولان آمريكايي را کمتر مورد
استفاده قرار داده است ،ضمن اينكه اين اثر نيز همانند موارد پيشين فاقد پايهي تئوريك
است .افزون بر اين ،وي به فضاي موجود در دستگاه تصميم گيري و سياست خارجي آمريكا و
نزاع داخلي اين کشور نيز نپرداخته است .در همين حال دي گر آثار دانشگاهي موجود نيز به
مانند موارد مذکور فقط روايتي تاريخي محسوب ميشوند و موضوع را از بعد نظري مورد
بررسي قرار ندادهاند  .مطابق آنچه گفته شد در ادامه به چيستي و معيارهاي نظريه
تصميمگيري پرداخته خواهد شد.
گفتار دوم :مباني نظري
الف) چيستي و معيارهاي نظريه تصميمگيري
بهرهگيري از نظريه تصميم گيري در نظريه پردازي در روابط بين الملل ،به دهه  1741باز
مي گردد .کارهاي آغازين در اين زمينه از سوي افرادي نظير «بورتون ساپين»1؛ «اچ بروك»،2
«هربرت سايمون» :و «ريچارد اسنايدر» 5پي ريزي شد و بعدها نيز افرادي مانند «جوزف
فرانكل» 4و «گراهام تي آليسون» 6به اين حلقه پيوستند (سيفزاده.)266- 265 31:96 ،
نظريه تصميمگيري را ميتوان براي مطالعه بحران هاي سياسي و مديريت بحران مورد توجه
قرار داد به ويژه آنكه مطابق اين نظريه رفتار اشخاص ،افراد يا گروههايي که در کادر
تصميم گيري و تدبير بحران فعاليت ميکنند بيشتر مورد توجه قرار ميگيرد .در اين راستا
1. Burton Sapin
2. H.W Bruck
3. Herbert Simon
4. Richard Snyder
5. Joseph Frankel
6. Graham T. Allison
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توضيح اين نكته ضروري است از آنجايي که رفتار کادر تصميمگيري و تصميمساز متاثر از
ادراك و واکنشهايي است که تصميم سازان از اوضاع در خلال بحران دارند ،بدون شك اين
تعبير و تفسير با تعبير بحران از ديدگاه تئوريك يك ناظر بي طرف متفاوت خواهد بود .بدين
ترتيب به نظر مي رسد براي آنكه بتوان وضعيت و حالت بحران را به گونهاي دقيقتر تشريح و
تحليل کرد مي بايست برداشت ها را بر ديدگاه کساني که به صورت عملي در تصميمگيري
بحران ،شرکت داشتهاند متكي ساخت .از ديدگاه مدل تصميمگيري توجه به بحران به عنوان
متغييري که احتمال تصميم معيني را افزايش مي دهد ،مستلزم وجود سه عامل تهديد ،زمان
و غافلگيري است و در هر صورت نوسان يكي از اين عوامل مي تواند بر برايند تصميمها
تاثيرگذار باشد .به بيان ديگر از آنجايي که وضعيتهاي بحراني در تصميمگيري به تناسب
شدت تهديد ،تداوم زماني و درجه آگاهي با يكديگر متفاوت هستند ،مي توان اين وضعيت را
آنگونه که «چارلز هرمن» 1نشان مي دهد در قالب يك مكعب موسوم به مكعب بحران متصور
شد .مطابق با اين مكعب مفروض و آنگونه که مشاهده ميشود ميتوان هشت وضعيت
متفاوت را متصور شد که ميزان نقش عوامل مذکور را در تصميمگيري نشان ميدهد
(.)Russett & others, 2002: 171

1. Charles. F. Hermann
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نظريه تصميمگيري صرف نظر از تعابير مختلفي که از آن ارائه ميشود ،بر چند پيش فرض
مشترك استوار است 3نخست آنكه کارآمدترين سطح تحليل براي تجزيه و تحليل مباحث بين
المللي ،سطح تحليل خُرد است و سطح تحليل کلان و بينالمللي براي پيشبرد اهداف سياست
خارجي ،داراي اهميت فرعي و حاشيهاي است ،ديگر آنكه بهدليل انتزاعي بودن مفهوم دولت
ملي هرگاه از تصميمات يك دولت ملي سخن به ميان مي آيد ،منظور تصميمات مسئولان
دستگاههاي گوناگون در رابطه با سياست خارجي است و سرانجام نيز اينكه پيوسته راههاي
بديلي براي هر تصميمگيري وجود دارد و بنابراين ،تصميمگيرنده با انتخابها و گزينههاي
مختلف مواجه است (سيفزاده.)264 31:96 ،
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آنچنان که اشاره شد ،در فرايند تصميمگيري افراد مختلفي با زمينههاي متفاوت از قبيل
فرهنگي ،ارزشي ،اجتماعي ،سياسي و حضور دارند که هر کدام از آنان داراي روش و تفكر
متفاوتي نسبت به يكديگر هستند و در تبيين و تفسير منافع ملي و اولويتها و واکنشها نيز
گاهي همساني و هماهنگي ندارند .بر اين اساس ،به نظر ميرسد برداشتهاي تصميمسازان از
مسايل بينالمللي گاهي با توجه به تجارب شخصي است و گاهي هم در حال تغيير و تحول
است .روانشناسان سياسي بر اين باورند که اگر نوعي جا به جايي در دستگاه سياستگذاري
صورت گيرد ،دادههاي سياست خارجي نيز تغيير خواهد يافت (قوام .)5231:19 ،از سوي ديگر،
در فرايند تصميمگيري مسالهي چندگونگي علايق و منافع مطرح است و هر فرد يا گروه منافع
و علايق خاص خود را دنبال ميکند و با توجه به اهداف شخصي از استراتژي متفاوتي بهره
ميگيرند .در اين ميان ،وجود اطلاعات درست در تصميمگيري نيز بسيار مهم است ،چراکه
گاهي افراد براي جلب نظر مقام سياستگذار ،اغراق ميکنند يا اطلاعات را آنگونه که دوست
دارند به دست مقامهاي مافوق ميرسانند (خوشوقت .)21:31:94 ،گاهي کثرت و تعارض
اطلاعات براي تصميمگيران مشكلاتي ايجاد ميکند که اخذ تصميم را دشوار ميسازد و بايد
نظام ارتباطي حاکم بر تصميم گيران در رساندن اطلاعات دقت به خرج دهند و اطلاعات را به
صورت تصفيه شده ارائه کنند تا کار براي تصميمگيران سهل شود .گرچه دسترسي
تصميمگيران به منابع اطلاعاتي ممكن است نيازهاي آنان را براي برخورد با مسائل آني و
مقطعي برآورده سازد ،ليكن از آنجايي که رفتار بازيگران سياسي بايد با توجه به دگرگونيهاي
محيطي دستخوش تغيير شود ،سياستگذاران بايستي با بهرهگيري از دانش و تخصص و
مهارتها و تجارب شخصي ،تحولات آتي را از قبل پيشبيني کرده و پيشاپيش رويدادهاي
بينالمللي حرکت کنند که در اين راستا نيز چگونگي اخذ تصميمها و روشهاي سياستگذاري
در دادههاي نظام سياسي از لحاظ تأثيرگذاري بر رفتار ديگران داراي اهميت است .با اين وجود،
در بسياري از موارد ،ساختار اقتصادي و سياسي ،روشهاي تصميمگيري را مشخص ميکند.
اگرچه که تصميمگيري در سياست خارجي منحصر به دولت است ،اما گاهي از جانب قوهي
مقننه ،احزاب ،گروههاي ذي نفوذ ،افكار عمومي و ارتباط جمعي محدوديتهايي وارد ميشود و
فشارهاي درون سازماني و فشارهايي که از خارج وجود دارد نظام سياسي را تحت تأثير قرار
ميدهد .در بسياري از موارد نيز تصميمگيران با وجود درك منافع ملي و اولويتهاي کشور
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متبوع خويش تحت تأثير فشارهاي بينالمللي در دادههاي سياست خارجي خود تجديد نظر به
عمل ميآورند .در فضاي بين المللي چون رفتار و واکنش واحدهاي سياسي در مقابل سياست
اتخاذي داراي اهميت است ،تصميمگيران بايد راهي کم هزينه و پر سود را برگزينند بهويژه
آنكه هر نوع تصميمي آثار و پيامدهايي را به همراه دارد و تصميمگيران بايد اين آثار و پيامدها
را از قبل پيشبيني کنند و نتايج را مورد ارزيابي قرار دهند و در صورت لزوم اصلاحات
(بازخورد )1انجام دهند.
ب) مدلهاي تصميمگيري
نظريه تصميمگيري منجر به ايجاد برخي از مدلها براي تسهيل فهم اين نظريه شده است.
بر اساس مدل مفهومي «آليسون» 2فرض بر اين است که تصميمگيران کاملاً عقلايي عمل
نميکنند و فقط در برخي از زمينهها ميتوان انتظار رفتار عقلايي از تصميمسازان داشت .در
5
مدل تلفيقي آليسون که مشتمل بر دو مدل «فرايند سازماني» :و «سياستگذاري بورکراتيك»
است ،اهداف با توجه به مسير تصميم ممكن است تغيير نمايند و تصميمساز نيز موجودي
احساسي ميتواند تصور شود که گاهي ميتواند به واسطه جايگاه ،ارزشها ،نگرشها و رقابت با
ديگران تصميمات مهم و تأثيرگذار را براي سرنوشت کشور متبوع خويش اتخاذ کند .در اين
مدل تلفيقي ،همچنين بر اين نكته تاکيد ميشود که حكومت يك کشور يكپارچه نيست ،بلكه
متشكل از هرمي از سازمانها و نهادهاي مختلف است و افزون بر محدوديتهاي اعمالي از
سوي ساختار سازمان اداري تصميمگيري ،بازي قدرت بين افراد تصميم گيرنده نيز در فرايند
تصميمگيري تأثير بسيار زيادي دارد .آليسون يادآور ميشود که پيامد بازيهاي سياسي بر
آيندهي افراد تصميمگيرنده چنان است که هرکدام از افراد تصميمگيرندهي سياست خارجي
خواهان دستيابي به هدفي خاص هستند و يا تفسير شخصي از منافع ملي دارند .از اين رو وي
نتيجه ميگيرد که تصميمات و اقدامات سياست خارجي ،را ميبايست نتيجه فرايندهاي
1. Feedback
2. Graham T. Allison
3. Organizational Process Model
4. Bureacratic Politics Model
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سياسي مذاکره و بازي قدرت موجود در سازمانهاي تصميمگيرنده محسوب کرد
( .)Alison, 17673671مضاف بر اين به عقيده «فرانسيس رورك» ،1ديوانسالاريها همانند
حكومتها ،به ويژه نوع بروکرات آن ،با محدوديتهاي بودجهاي روبرو هستند و همين امر باعث
تقابل مدافعان طرحها در ديوانسالاري ميشود .به بيان سادهتر ميتوان گفت 3بازيگران ديواني
به خاطر کمبود بودجه مجبور ميشوند براي رسيدن به اهداف خود با يكديگر رقابت کنند.
رورك در ادامهي اين مطلب ،بيان ميکند که 3هرچند مؤسسات ديواني ميتوانند به ديدگاههاي
رهبران سياسي و مردم در موضوعات سياست خارجي شكل دهند و غالباً واجد تواناييهايي فني
نيز هستند که آنها را قادر به تأثير گذاري بر روند حوادث ميکند ،با اين حال اين مؤسسات
صرفاً جزئي از سيستم سياسي دموکراتيك را تشكيل ميدهند .قدرت آنها در نهايت به تمايل
مجلس و رئيسجمهور -براي پشتيباني از آنها ،پذيرش توصيه هايشان ،يا همراه شدن با آنان و
مشروع ساختن فعاليتهايشان بستگي دارد (فالتزگراف و دوئرتي.)92531:15 ،
در همين حال «جيمز روزنا» نيز با طرح دو مدل موسوم به «پيشنظريه» ضمن برشمردن
مهمترين عوامل موثر بر فرايند تصميمگيري ،مدل تصميمگيري مشخصي را براي جوامع
مختلف پيشبيني ميکند .مطابق نظريه روزنا ،اگر بتوان جامعه آمريكا را در زمره کشورهاي
بزرگ ،با اقتصاد پيشرفته توام با جامعه باز و فرهنگ رسوخپذير متصور شد آنگاه به نظر ميرسد
عوامل موثر بر تصميمسازي و شكلگيري و تدوين سياست خارجي اين کشور در مباحثي که
بهصورت مستقيم با پرستيژ دولت آمريكا مرتبط است به ترتيب متاثر از متغيرهاي نقشي يا
همان ميزان صلاحيت جايگاه نهادهاي تصميمگيرنده ،سپس متغيرهاي ملي و افكار عمومي،
پس از آن شرايط محيطي و نظام بينالملل و در ادامه فرصتها و محدوديتهاي نظام سياسي
دموکراسي ليبرال و در نهايت نيز نقش توانايي و ويژگيهاي شخصيتي تصميمگيران است؛
نكته جالب توجه در اين مدل و در ارتباط با موضوع بررسي اين مقاله ميتواند اين نكته باشد
که از منظر روزنا ،نقش توانمنديهاي فردي و شخصي براي مهار بحرانها ،درجامعه آمريكايي
در پايينترين و نازلترين مرتبه قرار دارد (.)Rosenau,21163196

1. Francis E. Rourke
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از سوي ديگر در مدل بينش فوقالعاده ،تأکيد بر تواناييها ،استعدادهاي فوقالعاده ،ابتكارات،
نوآوريها و خلاقيت فردي است .بهگونهاي که گاهي اوقات اين ويژگيهاي شخصي رهبران
سياسي ،نظرها و نقش ساير عوامل و نهادهاي تصميمگيري را تحتالشعاع قرار ميدهند .در اين
راستا روانشناسان سياسي بر اين باورند که تصميمگيرندگان صاحب بينش فوقالعاده ،عناصر
کليدي سياستگذاري هستند (قوام.)4531:19 ،
هر چند ممكن است چنين به نظر رسد که نظريات و مدلهاي فوق چندان پاسخگوي
شرايط متفاوت و مقتضيات گوناگون و مقاطع حساس و بحراني نيستند و گاهي اوقات
تصميمگيران تحت تأثير افرادي خاص و يا بهدليل عدم وجود ثبات شخصيت ،نداشتن اتكاء به
نفس ،ناتواني در کسب اطلاعات مطلوب و سالم در زمان مناسب ،عدم تصور واقعي از مناسبات
بينالمللي و نگاه آرماني به مسائل خارجي نميتوانند تصميم درستي اتخاذ کنند و حتي با
وجود آنكه گاهي اوقات نيز عدم فرمانبري مسئولان رده پايين بهدليل اينكه تصميم گيران را از
مسايل پشت پرده و بازيهاي سياسي مطلع نميدانند ،موجب ميشود تصميمات و مأموريتها
به درستي انجام نپذيرد .اما به نظر ميرسد عناصر مشترك در نظريات تصميمگيري ميتواند
فضاي مناسبي را براي تحليل کاستيهاي احتمالي تصميمات فراهم کند .مطابق آنچه در مورد
نظريه تصميم گيري گفته شد ،اين مقاله در ادامه با بررسي موردي سياست خارجي آمريكا در
دوران تصدي کارتر و مروري بر تصميماتي که شخص کارتر و ديگر تصميمسازان آمريكايي در
قبال ناآراميها و انقلاب ايران اتخاذ کردند ،ميکوشد تا ضعف نظام تصميمسازي و تصميمگيري
آمريكا را بر اساس ملاحظات «نظريه تصميمگيري» نشان دهد.
گفتار سوم :سياست خارجي آمريكا در دورهي كارتر
الف) سياست خارجي كارتر
دولت «جيمي کارتر» زماني به قدرت رسيد که آمريكا در برابر چالشهاي بزرگ داخلي و
خارجي قرار گرفته بود .چالشهاي دروني ايالات متحده در دههي  91صبغهاي اقتصادي داشت
که اين امر به واسطه افزايش تورم و کاهش توليدات صنعتي حاصل از چهار برابر شدن قيمت
نفت طي سالهاي  179:و  ،1795اتفاق افتاد .مسالهي افزايش قيمت نفت در سطح
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بينالمللي ،موجب کمبود بنزين در آمريكا شد و در پي اين کمبود ،صفهاي طولاني رانندگان
براي سوختگيري در جايگاههاي سوخت ،در نهايت سبب بروز اعتراضات اين قشر شد .افزون بر
اين چالش ،رکود اقتصادي ،سبب کمبود شغل در اين کشور شد و تمامي اين مشكلات،
موجبات نارضايتي افكار عمومي را به همراه داشت (داربيشر .):731:67 ،همزمان با اين
اتفاقات داخلي ،کارتر با کوهي از مسائل و بحرانهاي خارجي مواجه بود .چالشهاي دولت کارتر
در بعد خارجي را ميتوان مشتمل بر مسئله اعراب و اسرائيل و تلاش براي صلح کمپ ديويد،
مساله تقابل با نفوذ کمونيسم ،مساله حقوق بشر در کشورهاي زير چتر ايالات و مذاکرات
پيچيده با چين دانست .پيامد اين حجم گستردهي مسائل بينالمللي اين بود که سياستمداران
آمريكايي نظم ذهني خود را از دست دادند .اين بحرانهاي متعدد بينالمللي موجب عدم
برخورداري از زمان کافي براي تصميمگيران دولت کارتر شد اين درحاليست که بر اساس نظريه
تصميمگيري ،يك از دشوارترين شرايط براي اخذ يك تصميم مناسب هنگامي است که زمان
کافي در اختيار تصميمسازان نباشد و تصميمگيران به واسطه محدوديت زمان نتوانند،
1
راهكارهاي متعدد را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار دهند .در اين رابطه برژينسكي
ميگويد« 3پائيز  1791زمان فرايند کمپ ديويد و پيامد آن بود .همچنين زمان تلاش دربارهي
انجام مذاکرات «سالت» بود و طي روزهاي بحراني دسامبر ،ما از يك جلسه که در آن
پيچيدهترين مواضع درباره ي دستگاه کشف رمز از راه دور يا تعريف موشك کروز مورد بحث
قرار ميگرفت ،وارد جلسه ديگري ميشديم که سرنوشت ايران موضوع بحث بود .پائيز و بويژه
نوامبر و دسامبر مرحلهي اساسي در مذاکرات محرمانه ميان آمريكا و چين تلقي ميشد و اين
وظيفه مقداري از وقت رئيس جمهور و بيشتر وقت مرا ميگرفت» (برژينسكي .)59231:97 ،در
همين حال و در شرايطي که بر اساس نظريه تصميمگيري شرايط تصميمگيران در فرايند
تصميمگيري از اهميت قابل ملاحظهاي برخوردار است .کارتر و دولتش به دليل چالشهاي
داخلي و خارجي دههي  1791در يك فضاي بحراني قرار گرفته بودند و فرصت مناسبي براي
تصميمگيري وجود نداشت .افزون بر نوع شرايط تصميمگيران ،اطلاعات شخصي تصميمگيران
نيز که براي يك تحليل و برگزيدن راه حل مناسب ،بايد جامع و کافي باشد در مورد
1. Zbigniew Brzezinski
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تصميمسازان ارشد آمريكايي صادق نبود .با نگاهي به خاطرات مسئولان آمريكايي ميتوان به
اين نتيجه رسيد که کارتر ،در زمينه امور خارجه کم اطلاع بود (همان )2 ،و بياطلاعي کارتر در
امور خارجه مشكلاتي را به وجود آورده بود .اين ناآگاهي کارتر از امور خارجي تا آنجا پيش رفت
که حتي کارکنان وزارت خارجه در مورد نظرات وي با لحني تمسخرآميز سخن ميگفتند و
درصدد توجيه کارتر در امور خارجه بر ميآمدند (سوليوان .)19 31:61 ،به نظر سوليوان اين امر
سبب شده بود که مسئولان وزارت خارجه علاوه بر اينكه احترامي براي نظرات رئيس جمهور
قائل نبودند ،عكس دستورات وي نيز عمل ميکردند( .همان.)19 ،اين شواهد حاکي از آن است
که کارتر افزون بر اينكه اطلاعات درستي در مورد اتفاقات کشورهاي ديگر نداشت ،بلكه نسبت
به محيط بينالمللي نيز از آگاهي مناسبي برخوردار نبود.
ب) تناقضهاي تصميمگيري كارتر در قبال ايران
همانطور که پيشتر آمد جيمي کارتر به موجب ارتقاي وجههي بينالمللي آمريكا،
شعارهاي اخلاقگرايانه سر ميداد ،و در همين زمينه بر رعايت حقوق بشر تأکيد مينمود .از نظر
برژينسكي يك نوع تناقض اخلاقي در رفتار آمريكا مشاهده ميشد و دولت کارتر نيز تلاش
مي کرد تا با جدايي از رفتار گذشته نه چندان دور ايالاتمتحده ،تلفيقي بين امور خارجه و
ارزشها و آرمانهاي اخلاقي ايجاد کند تا بتواند چهرهي آمريكا را که به واسطه تجربه ويتنام
تخريب شده بود ،بازسازي کند (برژينسكي.)14231:97 ،
رئيس جمهور وقت آمريكا همچنين تلاش ميکرد که با استفاده از روشهاي صلحطلبانه و
بشردوستانه وجهه خوبي از کشورش به دنيا ارائه کند و به همين منظور قصد داشت توليد
کال اهاي نظامي را کاهش بدهد و نسبت به حكومت هاي مستبد سختگيري مضاعف کند (همان،
 .)145به موجب اين سياستهاي کارتر ،کميتهي حقوق بشر در وزارت خارجه آمريكا تشكيل
شد ،تا اين اقدام علاوه بر نشان دادن اهميت حقوق بشر براي دولت آمريكا ،اجراي سخنان
اخلاقي کارتر را نيز تضمين کند .مهمترين چالش آمريكا در اين زمينه ،کشورهاي مستبدي به
شمار ميرفتند که با آمريكا متحد استراتژيك بودند و همچنين در مقابل نفوذ کمونيسم
ايستادگي ميکردند .کارتر معتقد بود« 3ترس مفرط کشور از کمونيسم که در دوران حكومت
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نيكسون مطرح شد ،سبب آن شده که تمام حكومتهاي ديكتاتوري غير انساني ،به عنوان
سربازان مفيد عرصه شطرنج جهاني به بازي گرفته شوند» .وي در مراسم سوگند خود نيز عنوان
داشت« 3ما بهدليل داشتن آزادي نميتوانيم نسبت به سرنوشت آزادي بيتفاوت باشيم .تعهد ما
به حقوق بشر بايد قاطع باشد( ».همان .)141 ،سياست حقوق بشر ،در  19فوريه  1791تدوين
و به امضاي رئيس جمهور کارتر رسيد .مهمترين نكات اين سياست جديد به شرح ذيل بودند3
.1تعيين اولويتهايي دربارهي آرمانهاي حقوق بشر آمريكا از جمله کاهش نقضض حقضوق مضردم
توسط دولتها در سطح جهان و افزايش آزاديهاي مدني و سياسي؛
 .2اتكاي بيشتر به انگيزههاي مثبتي که به بهبود وضعيت موجود ميانجامضد ،بضراي مثضال از راه
تخصيص کمك به مناطق بهويژه از سوي آمريكا.
 .:آمريكا «به جز در شرايط استثنايي» نبايد از اقدامهاي دولتهايي که بضهطضور جضدي حقضوق
بشر را نقض ميکنند ،پشتيباني کند.
 .5ابتكارهاي حقوق بشر آمريكا در سازمانهاي مالي بينالمللي بايد موکول به آن باشد که
«نگرش اساسي آمريكا در حفظ اين سازمانها بهعنوان ابزارهاي مؤثر اقتصادي را
تحتالشعاع قرار ندهد( ».همان.)146 ،
با توجه به رهيافت تصميمگيري و تصميمسازي ايالات متحده ،از جمله کشورهايي که در
راستاي اجراي اين تصميمات قابل تأمل و بررسي است ،ايران عصر پهلوي دوم بود .ايران که در
زمان تصدي نيكسون در ايالات متحده مهمترين بازيگر نقش دکترين« نيكسون-کسينجر»
تلقي ميشد ،از ابتداي رياست جمهوري کارتر مورد بيتوجهي شخص کارتر قرار گرفت.
محمدرضا پهلوي که در زمان تصدي «کندي» 1تحت فشار دموکراتها دست به انقلاب سفيد
زده بود ،نمي خواست بار ديگر تحت فشار خارجي عملي را انجام دهد که از نظر وي چيزي جز
تجملي غربي نبود (برير و بلانشه ،)4631:41 ،به همين علت در انتخابات رياست جمهوري
بهصورت ناشيانهاي براي حمايت از فورد جمهوريخواه  121ميليون دلار از طريق اردشير
زاهدي سفير ايران در آمريكا هزينه کرد تا کارتر پيروز نشود (اسناد ساواك .)2:731:91 ،کارتر
نيز پس از پيروزي بر فورد به نشانهي اعتراض اين عمل حكومت پهلوي ،پاسخ تبريك شاه را
1.John F. Kennedy
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نداد و برعكس پيشينيانش ،او را مورد بيمهري قرار داد .کارتر در ابتداي رياست جمهوري
موضع سرسختانهاي نسبت به برخي نظامها از خود نشان داد .وي در سخنراني  11مه 1796
خود ميگويد« 3زماني که يك دولت مردم را شكنجه ميکند ،يا آنها را به خاطر باورهايشان در
زندان اسير ميکند ،يا با اقليتها برخورد عادلانه نميکند ،يا به آنها اجازه مهاجرت يا پرستش
خدا را نميدهد ،ما نميتوانيم از اين قضيه چشمپوشي کنيم» (برژينسكي.)14:31:97 ،
رئيس جمهور وقت آمريكا در اوايل دوران زمامداري خويش تصريح کرد« 3در توزيع منابع
محدود برنامه کمكهاي سياست خارجي آمريكا ،تمايل ايالاتمتحده کمك به کشورهايي است
که در مسير مردم سالاري براي نيل به توسعه گام بر ميدارند و نه فقط اين کمكها مشمول
رژيمهايي که حقوق بشر را نقض ميکنند نميشود ،بلكه روابط آمريكا با اين قبيل حكومتها
محدود خواهد شد» ( . )Gilbert, 2111322وي در ادامهي سياستهايش تلاش ميکند تا
جديت خود را در مخالفت با ديكتاتورها ،بيش از پيش به نمايش گذارد .به همين سبب در 17
مه  1799سياست جديدي را در مورد محدود کردن انتقال تسليحات و محدوديت برخي از
کالاها به تمام کشورها ،جز کشورهايي که موافقتنامههاي دفاعي عمده با آمريكا دارند ،اعلام
کرد .اين استثناها عبارت بودند از 3کشورهاي عضو ناتو ،ژاپن ،استراليا ،نيوزيلند و اسرائيل و
عجيب بود که نام کشوري نظير ايران که خريدار ثابت بيش از نيمي از توليدات سلاح
کمپانيهاي آمريكايي در آن سالها بود در فهرست مذکور جايي نداشت (بيل.):62 31:91،
نكتهي قابل توجه ديگر در سياست کارتر در مورد ايران اين است که بعد از اتمام مأموريت
سفير وقت ايالات متحده در ايران يعني «ريچارد هلمز» 1که در آن زمان از جمله متهمان
واترگيت 2بود و در  4دي  1:44از ايران خارج شد ،آمريكا تا  11خرداد  1:46که ويليام
سوليوان را بهعنوان سفير خود در ايران بر گزيد ،هيچ سفيري در ايران نداشت که اين موضع
نشان ميدهد که دستگاه سياست خارجي دولت کارتر نسبت به رژيم پهلوي از همان ابتدا دچار
سردرگمي بوده است .سوليوان در ارتباط با اين امر در خاطرات خود اينگونه مينويسد3
«حكومت کارتر کمي ديرتر از موعدي که انتظار ميرفت براي تعيين مأمور ديپلماتيك خود
دست به کار شده بود» (سوليوان .) 731:61 ،با گذشت چند ماه ،کارتر با کسب اطلاعات فراواني
1. Richard Helms
2. Water Gate
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از مشاوران خود ،به ويژه شخص برژينسكي که معتقد به دکترين نيكسون -کسينجر در قبال
ايران بود ،و البته موضوع گران شدن نفت و پافشاري شاه ايران بر بالا رفتن قيمت نفت اوپك در
بازار جهاني و همچنين موضوع معاملات تسليحاتي ايران و شوروي ،سياست دولت کارتر در
مورد ايران به کلي دستخوش تغيير گرديد .هرچند فشارهاي سازماني و نيروهاي نفوذ نيز در
اين چرخش سياسي تأثير زيادي داشت .بر اساس نظريهي تصميمگيري و مدل «جيمز روزنا»
گروههاي ذينفوذ ،احزاب ،رسانهها و افكار عمومي در جوامع باز ،تأثير بسياري بر روند
تصميم گيري دارند .در همين ارتباط وجود برادران راکفلر ،کسينجر ،نيكسون ،برژينسكي و
دوستان سناتور محمدرضا پهلوي که از جمله پهلويگرايان آمريكايي بودند و تأثير فوقالعادهاي
بر دستگاه سياست خارجي داشتند ،اين پيام را به ما ميرساند که قطعاً اين افراد بر تغيير
سياست کارتر نقش بزرگي داشته اند .چه آنكه عملكرد اين اشخاص در جريان پذيرش شاه در
آمريكا بعد از سقوط کاملاً مشهود است (بيل .)41:،1:913علاوه بر تأثير اين گروهها ،مأموران
وزارت خارجه نيز در تلاش بودند تا نگرش کارتر را در مورد شاه تغيير دهند .مطابق اسناد
محرمانه موجود در آرشيو امنيت ملي آمريكا ،مقامات وزارت خارجه بارها به کارتر در مورد
اي نكه فشار به شاه ممكن است منجر به ناخشنودي وي شو د ،هشدار داده بودند ( Gilbert,
 .)2111: 11به مرور زمان مسوولان امور خارجه تلاش کردند تا با ارائهي اطلاعاتي که اهميت
بالاي اتحاد دو کشور ايران و آمريكا را نشان مي داد ،کارتر را توجيه کنند که دوستي با ايران
منافع ملي ايالات متحده را در منطقه تضمين ميکند .البته روشن است که اين تعريف منافع ،از
سوي افراد خاصي صورت گرفته بود که دوستي و رابطهي فوق العاده و غير رسمي با شاه ايران
داشتهاند .در اين ارتباط ميتوان بر سند ذيل اشاره کرد که نشاندهنده تأثير پهلويگرايان بر
سياست خارجي و تعريف منافع ملي است .بر اساس اين سند ،که تحت عنوان « اهداف حقوق
بشر و ايران» تدوين شده بود« ،منافع ايالات متحده در ايران بايد در چارچوب مجموعهاي
پيچيده ،متشكل از ،ارزشمندي روابط با ايران و سنت کهن سلطنت در ايران فهم شود» که اين
خود گوياي کمرنگ شدن اهميت موضوع حقوق بشر و تفكرات اخلاقي کارتر در ايران ميباشد؛
در همين زمينه وارن کريستوفر معاون وقت وزير خارجه آمريكا نيز طي يادداشتي محرمانه در
اواخر سال  1799از کارتر ميخواهد تا در مذاکره با شاه ايران  4اولوي ت را مد نظر قرار دهد؛
نگاهي اجمالي به اين اولويتها بيانگر اين نكته است که در حالي که موضوعاتي نظير نفت و
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انرژي ،همكاريهاي هستهاي و ثبات خاورميانه بهترتيب از بيشترين اولويت در مذاکرات
برخوردار بودند .موضوع حقوق بشر بهعنوان اولويت پنجم و کم اهميت مورد توجه قرار
ميگرفت ).(Gilbert, 2111311
با گذشت چند ماه از پيروزي کارتر در انتخابات و آشنايي وي با فضاي بينالملل و درك
اهميت منافع آمريكا در اتحاد با ايران ،دولت ايالاتمتحده تلاش کرد تا دوباره روابط
فوقالعاده اش با پهلوي را دنبال کند .از اين روي سوليوان به عنوان سفير واشنگتن در تهران
انتخاب شد .به دنبال دوستي محمدرضا پهلوي و دولت کارتر و جبران تيرگي روابط دو کشور
«سايروس ونس» 1وزير امور خارجهي کارتر در بهار  1799به تهران سفر کرد و در ملاقات با
شاه تلاش نمود تا به شاه بفهماند که هرچند واشنگتن بر اهميت حقوق بشر تاکيد دارد ليكن
خواستار ادامه ي روابط دوستانه و همكاري دو کشور است .ونس در پي آن بود که به شاه
بفهماند کارتر در مورد رعايت حقوق بشر قصد فشار به ايران را ندارد (هوشنگ مهدوي،
 .) 11131:19در همين ارتباط برژينسكي در توجيه عملكرد دولت کارتر توضيح ميدهد که
« هرگز از شاه خواسته نشد به حقوق بشر توجه کند و در واقع آمريكا سعي ميکرد تا شاه را
تشويق کند که نسبت به مخالفان خود سختگيرتر باشد» (برژينسكي .)59131:97 ،در ادامه
چرخش کارتر نسبت به ايران ،ونس در کاخ نياوران از شاه براي سفر به ايالات متحده دعوت
رسمي به عمل آورد (بيل ) :6531:91،و در همان ملاقات ونس به شاه خبر داد که دولتش
تصميم گرفته در مورد فروش  161فروند هواپيماي اف 15اقدام کند .دولت کارتر در پائيز
 1799تلاش کرد تا معاملهاي به ارزش  122:ميليارد دلار که شامل هواپيماهاي آواکس 2ميشد
را با شاه انجام دهد (بيل ):6631:91 ،همچنين وي در  9ژوئيه  1799پيشنهاد فروش هفت
فروند هواپيماي مجهز به راداري پيچيده ،شامل هواپيماهاي بوئينگ 919 :مجهز به رديابهاي
راداري قارچ مانند  :1فوتي که از بدنه ي اين هواپيماها بيرون زده شده بود ،را تسليم کنگره
کرد (بيل .) :6931:91،دولت کارتر که عميقاً خود را متعهد به کاهش معاملات تسليحاتي

1. Cyrus Vance
)2. Airborn Warning and Control System( Awace
3. Boeing
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1

ميدانست ،معاملات بسياري نظير فروش  161فروند جنگنده اف 16ساخت جنرال ديناميكس
به ارزش  1/1ميليارد دلار و نيز فروش 151فروند اف  15را با ايران به امضا رسانيد (همان،
 .):67در ديدار سوليوان با کارتر ،سفير سوليوان از وي در مورد فروش سلاح به ايران سوال کرد
و کارتر چنين پاسخ داد« 3ميخواهم در معامله با ايران کاملاً سخاوتمند باشم و در ليست
سفارشات ايران هم مورد خاصي که منعي براي فروش آن وجود داشته باشد نديدهام» .در مورد
فروش نيروگاه هستهاي نيز افزود « 3در فروش نيروگاه اتمي به ايران به شرط آنكه ايران مقررات
بينالمللي را رعايت کند و سوخت مصرف شده را به آمريكا باز پس دهد مانعي نميبينم»
(سوليوان .)14 31:61 ،حتي برژينسكي به صراحت اين نكته را بيان ميکند که سياست دولت
کارتر در قبال شاه ايران همان سياست نيكسون است .وي در ادامه ميگويد« 3اگرچه که شاه را
تشويق به اتخاذ يك مسلك دموکرات ميکرديم ،اما برنامه ي کاري مفصلي دربارهي اين که
چنين دگرگوني سياسي با چه سرعت و گسترهاي بايد انجام شود در دست نداشته و ضرورت
آن را نيز احساس نميکرديم» (برژينسكي .)59:31:97 ،مقايسهي آمار معاملات نظامي دايرهي
کمك وزارت دفاع ايالات متحده از سال  1767تا 1791تصديق کنندهي اين نظر است که،
کارتر عليرغم ژستهاي صلح دوستانهاش وقتي در جريان امور واقعي بينالمللي قرار گرفت
نه تنها به سخنان پيشين خويش توجهي نداشت ،بلكه حاميان و دوستان جمهوريخواه شاه
نظير نيكسون و کسينجر 2را هم پشت سر نهاد تا از منافع کشورش دفاع کند .جدول ذيل که از
سوي نگارندگان مطابق آمار (استمپل ،)1:99 ،تنظيم شده ،روند فروش تسليحات نظامي
آمريكا به ايران را بر اساس ميزان سفارش و ميزان تحويل نشان ميدهد.

1. General Dinamix
2. Henry A. Kissinger
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جدول  -1فروش تسليحات نظامي آمريكا به ايران (به ميليون دلار)
منبع (استمپل)101 :1711 ،

در نمودار فوق نسبت تقاضاهاي اسلحه از سوي شاه و ميزان فروش و تفاهم بر سر معاملات
از طرف آمريكاييها ،در دههي  1791قابل رؤيت است .در يك تحليل کوتاه ميتوان گفت ،بعد
از جنگ اعراب و اسرائيل در  179:که منجر به تحريم نفتي از سوي اعراب براي فشار به غرب
شد 2ب حران انرژي اتفاق افتاد که پيامد آن افزايش چهار برابري قيمت انرژي و نفت در بازار
جهاني بود .اين بحران به سود شاه بود ،زيرا در پي آن درآمد نفتي شاه از دو ميليارد دلار به
بيست ميليارد رسيد .همين امر موجب افزايش تقاضاي شاه براي خريد تسليحات شد .اما دولت
نيكسون خيلي به شاه بها نداد ،اگرچه که به شاه در سياست خود نقشي مهم واگذار کرده بود
ولي سعي مي کرد شاه را کنترل کرده و در اين مورد فقط نيازهاي ضروري وي را برطرف کند.
اين سياست در زمان فورد به همين ترتيب ادامه يافت .در زمان کارتر بعد از گذشت چند ماه از
انتخابات آمريكا ،شعارهاي کارتر در عمل تناقض ايجاد کرد و همانطور که در نمودار ميتوان
مشاهده کرد از سال  1794با امضاي معاملات تسليحاتي بين دو کشور ،فروش تسليحات ،بسيار
افزايش يافت تا حدي که در سال  1796تحويل سلاح از تقاضاي آن بيشتر شد .حتي اگر
امضاي اين قرارداد متعلق به دولت قبلي باشد ،کارتر به عنوان رئيس دولت ميتوانست از تحويل
آن جلوگيري کند ،اما هيچ مانعي بر سر راه اين قرارداد ايجاد نشد و درسال  1791بزرگترين
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معامله ي نظامي بين دو طرف انجام گرفت و از سفارش دو ميليارد و پانصد و هشتاد و شش
ميليون دلاري شاه ايران ،يك ميليارد و هفتصد و نود و دو ميليون دلار آن برآورده شد .اين
موضوع بيانگر تناقضي ديگر در تصميمگيري دولت کارتر است چرا که هر چند از سويي از
کاهش معاملات تسليحاتي با برخي کشورها نظير ايران خبر ميداد ،از سوي ديگر بزرگترين
معاملهي نظامي تاريخ دو کشور با يكديگر در زمان وي انجام گرفت.
بعد از مساله معاملات نظامي موضوع مورد علاقهي کارتر در مورد ايران،کاهش قيمت نفت
بود .موضوعي که در روند تغيير سياست کارتر نسبت به شاه از اهميت بسياري برخوردار بود،
زيرا کاهش قيمت نفت و افزايش توليد اين مادهي حياتي سبب کاهش نرخ سوخت ميشد و در
پي آن موجبات رضايت رانندگان آمريكايي فراهم ميشد و اين امر ميتوانست به مثابه يك
پيروزي اقتصادي براي کارتر باشد .ونس تلاش دولت ايالاتمتحده براي جلب نظر شاه در جهت
کاهش قيمت نفت را بدينسان توضيح ميدهد« 3ما سعي ميکرديم تا شاه را متقاعد سازيم
افزايش قيمت نفت را که موجب بروز اختلافات عمدهاي در اقتصاد بينالمللي ميشد ،متعادل
کند» (بيل .) :2131:91،در همين ارتباط کارتر تصميم گرفت شاه ايران را به کشورش دعوت
کند تا ضمن بازديد اين متحد قديمي و تصريح دوستي دو کشور ،وي را به اخذ يك تصميم و
موضع مناسب ،در مورد قيمت گذاري نفت در اجلاس اوپك 1که در دسامبر  1799بود ،تشويق
کند .مسائل عمده اي که در طول سفر شاه به واشنگتن مورد بحث قرار گرفتند ،عبارت بودند از3
قيمت نفت ،سفارشات تسليحاتي ،نيروگاه هستهاي ،مسئله اعراب و اسرائيل و نفوذ شوروي در
سومالي و اتيوپي (همان.):9: ،در تابستان  1799بحران و تورم آمريكا را فرا گرفته بود و
کارشناسان اقتصادي ،مسئله ي افزايش قيمت نفت را يكي از عوامل تورمزا ميدانستند .ايران نيز
به عنوان يكي از کشورهاي بزرگ صادرکنندهي اوپك و پيشگام افزايش قيمت نفت مورد توجه
قرار گرفته بود (سوليوان .)1531:61 ،اين موضوع در جريان ديدار شاه از واشنگتن پيگيري شد،
بطوري که بعد از مذاکرات شاه و کارتر ،در يك کنفرانس خبري ،محمدرضا پهلوي تصميم خود
را درباره ي مخالفت با هرگونه افزايش قيمت نفت در کنفرانس دسامبر اوپك اعلام داشت
(همان .)7: ،در اين زمان روابط صميمانهي دو کشور از سر گرفته شده بود و کارتر و شاه روابط
)1. Organization of Petrolium Exporter Contries(opec
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خوبي پيدا کرده بودند .اما در اين سالها شرايط داخلي ايران تغيير کرد و مخالفان حكومت
پهلوي هر روز قويتر ميشدند و شاه رو به ضعف ميگراييد .با اوج گيري مخالفتها در ايران
که با اعلام دکترين حقوق بشر کارتر مقارن شده بود و همچنين گلايههاي شاه از اين سياست
آمريكا در قبال کشورش ،آمريكاييها تصميم به حمايت از شاه گرفتند .البته اين حمايتها بر
اساس منافع آمريكا صورت ميگرفت .آمريكاييها هرگز دوست نداشتند تا متحد ديرينهي خود
را در حساسترين منطقه ي جهان از دست بدهند .وجود شاه در ايران به عنوان حافظ منافع
ايالات متحده در خليج فارس ،جلوگيري شاه از نفوذ شوروي و کمونيسم ،حمايت پهلوي از
اسرائيل که در منطقه از سوي اعراب محاصره شده بود ،از جمله مهمترين مواردي است که
موجب مي شد کارتر جز حمايت از شاه به چيز ديگري فكر نكند .در راستاي حمايت آمريكا از
شاه ،کارتر در 11سپتامبر ،بعد از کشتار ميدان ژاله در تماسي تلفني حمايت و دوستي خود با
شاه را ابراز ميدارد (برژينسكي )59131:97 ،حتي برژينسكي در گفتگو با شاه بر اين حمايت
بدون هيچ ملاحظهاي تاکيد ميکند و ميافزايد« 3ما از تصميم هاي شما در رابطه با شكل و يا
ترکيب حكومت مورد تأکيد شما پشتيباني خواهيم کرد» (همان .)515 ،اين اقدام سبب شد تا
انقلابيون ايران ،نسبت به کارتر بدبين شوند و او را نيز همدست و حامي خشونتهاي شاه تلقي
کنند.
بزرگترين و مشخص ترين ابراز دوستي کارتر به محمدرضا پهلوي در تهران صورت گرفت.
سفري که در برنامهريزيهاي قبلي گنجانده نشده بود ،و وي به تنهايي ،در ژانويه  1791تصميم
گرفت در فاصله مسافرت بين لهستان و آفريقا يك شب در تهران بماند (سوليوان.)7531:61 ،
در شب ضيافت شام تهران ،کارتر بدون توجه به متن تهيه شده از سوي سفارت ،بهصورت
في البداهه شروع به سخنراني کرد و مطالب اغراق آميزي را به زبان آورد (همان.)76 ،
معروفترين جمله وي اين بود که ايران در يكي از بحرانيترين مناطق دنيا جزيره ثبات است.
اين سخن بدين معنا بود که کارتر از شاه رضايت دارد ،انتقادات و نظرات گذشته را از نظرش
دور کرده است و ديگر رعايت حقوق بشر در رابطه دو کشور کوچكترين اهميتي ندارد و تنها
نكته مهم حفظ حكومت شاه براي منافع آمريكاست .در جريان بحران ايران ،به جز يك گروه که
در بدنهي وزارت خارجه قرار داشت ،هيچ يك از مسوولين ارشد آمريكايي ،حاضر نبودند به
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حكومتي غير از حكومت شاه فكر کنند .در يكي از جلسات مسئولين وزارت خارجه که آرون،1
سيك 2و پرشت :در آن حضور داشتند ،ديويد آرون از پرشت سوال کرد « 3هنري! به من بگو
مخالفين دقيقاً چه کساني هستند؟» پرشت با لحن نيشدار و تندي پاسخ داد« 3مردم! ديويد!
مردم!» .در پايان آرون فقط گفت« 3خوب! ممكن است حق با شما باشد ،اما چارهاي جز حمايت
از شاه نداريم »و گري سيك نيز اين مطلب را تأييد کرد (بيل .)51131:91،اين نوع نگرش در
رابطه با ايران به موجب دو دليل عمده بود 3
 نگرش خاص کارتر و برژينسكي در مورد ايران و شاه؛ کمبود اطلاعات در مورد بروز جريانات واقع شده در ايران.در مورد نگرش کارتر و برژينسكي بايد اين نكته را مد نظر داشت ،که کارتر به شدت تحت
نفوذ مشاور امنيت ملي خود بود ،و او نيز تحت تأثير آراء کسينجر -برژينسكي جزء حلقه دوم
دوستان پهلوي بود که شامل تسريعکنندگان روند قانوني ميشد (همان .)462 ،وي به هيچ
چيزي جز اينكه شاه چگونه بر اريكه قدرت خواهد ماند علاقه نداشت .هنري پرشت در توصيف
نگرش برژينسكي چنين ميگويد« 3برژينسكي به سادگي ميخواهد که شاه بماند و ما از او
حمايت کنيم و چيزي غير از اين نميخواهد بشنود ،فقط ميخواهد بداند که چگونه اين را
عملي کند» (استانيلند .)11131:91 ،وجود همين نگرش سبب شد تا عوامل دستگاه اطلاعاتي،
اخبار درستي از وقايع ايران و مخالفان شاه به مسوولان سياست خارجي ندهند .همانطور که
در رهيافت تصميمگيري آمد متغير اطلاعات براي تحليل مناسب و نيل به يك تصميم معقول
بسيار با اهميت است و عدم وجود همين فاکتور بزرگترين ضربه را به نظام تصميمسازي دولت
کارتر وارد آورد .گري سيك در مورد کمبود اطلاعات در  6نوامبر خطاب به برژينسكي نوشت3
«در حال حاضر اساسيترين مشكل ،فقدان عجيب اطلاعات مهمي است که ميخواهيم راجع به
ايران داشته باشيم» (استاني لند .)12631:91 ،اين مطلب را برژينسكي اينگونه تصديق
ميکند که « 3با رئيس جمهور گفتگو کرده و با وي به بررسي وضعيت اسفبار اطلاعات سياسي

1. David Aron
2. Gary Sick
3. Henry Precht
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دولت آمر يكا در ايران پرداختم و پيشنهاد کردم که طي يادداشتي خطاب به من ،ونس و ترنر،1
نارضايتي خود را نسبت به جريان امور اظهار دارد» (برژينسكي .)51631:97 ،رئيس جمهور هم
در  11نوامبر  1791اين کار را انجام داد و نسبت به اين مورد ابراز نارضايتي کرد (ونس و
برژينسكي .)117 31:62 ،کارتر بعدها در مقابل اين سوال که چرا آمريكا و سيا کاري نظير سال
( 174:کودتاي )1::2 ،را در  1797انجام نداد؟ چنين پاسخ داد که «3حتي سيا هم
محدوديتهايي دارد و قادر به انجام هر عملي نيست .سيا نميتوانست چيزي را که غير قابل
پيش بيني است ،پيش بيني کند و همچنين نمي توانست از چيزي که قابل جلوگيري نيست،
جلوگيري کند» (آمبروز .)51131:61 ،اين در حالي است که براي اخذ تصميم مناسب،
تصميمگيران بايد پيشاپيش تحولات آتي بينالمللي حرکت کنند در حالي که هيچکدام از
دستگاههاي مربوطه توان اين کار را در سال  1797نداشتند .اين مصاحبه ي کارتر که توجيه
عملكرد سيا بود ،نشانگر ضعف عميق دستگاه اطلاعاتي آمريكا است ،که مهمترين وظيفهي خود
يعني پيش بيني اتفاقات آتي و تحليل آن را به دليل عدم برخورداري از اطلاعات دقيق ،انجام
نداده بود .مسئله عملكرد ضعيف سيا مربوط به کمبود اطلاعات ميشود که در زمان تصدي
نيكسون نيز در مورد ايران اتفاق افتاد ،زيرا اطمينان بيش از اندازهي دولت نيكسون 2به ساواك،
سبب شد که سيا در سال  1767بسياري از عمليات جاسوسي خود در ايران را کنار گذاشته و
به اطلاعات ساواك ايران بسنده کند .در اين راستا کسينجر در آن زمان طي تصميمي نادرست
براي منافع آمريكا  ،بررسي مسائل ايران از جانب آمريكا را لغو کرد و آن را مداخلهي غير
ضروري در سياستهاي داخل ايران دانست (استاني لند .)11731:91 ،در سفارت آمريكا هم
کارکنان سياسي مأمور تهيه و تنظيم گزارش در مورد ايران ،تا سال  176:حدود بيست نفر
بودند که در ماه مه  179:اين تعداد به شش نفر کاهش پيدا کرد و تا انقلاب اسلامي نيز به
همين ميزان باقي ماند (بيل.)116 31:91،
افزون بر اين چالش در دستگاه سياست خارجي ايالات متحده ،از جمله ديگر دلايل مهمي
که آمريكاييها را در امر تصميمسازي و تصميمگيري با چالش مواجه ميساخت ،اختلاف نظر
دو مقام ارشد در دو نهاد مهم تصميمساز آمريكا يعني وزارت امور خارجه و شوراي امنيت ملي
1. Stansfield Turner
2. Richard Nikson
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آمريكا بود که موجب شد تا بحران تصميمسازي در آمريكا بيشتر نمودار شود .اختلاف
برژينسكي و ونس که ابتدا در مورد راهها و ابزارهاي رسيدن به اهداف بود با وخيمتر شدن
اوضاع به اختلاف بر سر اهداف بدل گشت (استاني لند .)12531:91 ،برژينسكي اختلاف خود با
ونس و کريستوفر 1را تا حدي گسترده يافته بود که آنان را مخالف شاه و حكومتش ميدانست و
در واقع وزارت خارجه را عامل وقت کشي در مورد ايران و سقوط شاه تصور ميکرد.
(برژينسكي .)42431:97 ،بدينترتيب در حالي که حفظ نظام پهلوي در آن زمان مساوي با
حفظ منافع ملي آمريكا در منطقه بود ،برخي مسوولان وزارت خارجه به سادگي با اين مساله به
صورت احساسي و ارزشي برخورد ميکردند .همانطور که پيشتر اشاره شد در فرايند
تصميمگيري افراد با نگرش هاي گوناگون وجود دارند و بر اساس همين نگرش به تفسير و
تبيين منافع ملي و اولويتها و چگونگي واکنشها ميپردازند .در همين حال 2با پيشرفت بحران
ايران ،مشكلات سياست خارجي آمريكا و ضعف شناختي اين دولت از حكومت شاه و مخالفان
وي بيش از پيش خود را نمايان ساخت .در زماني که حكومت شاه رو به افول ميرفت ،دولت
کارتر همچنان شناخت خوبي از ماجرا براي انتخاب حسابگرانه نداشت .از آنجا که نگرش کارتر
نسبت به شاه تغيير يافته بود ،وي تلاش مي کرد با حمايت از شاه حكومت پهلوي را حفظ کند و
اين موضوع تا بدانجا پيش ر فت که کارتر به هيچ عنوان به نظر مخالفان خود در مورد حكومت
شاه توجه نمي کرد و حتي براي سخنان سفير و فرستادگان خود در مورد ايران محلي از اعراب
نميگذاشت .در اين ارتباط ميتوان به تلگراف سوليوان با عنوان « فكر کردن به آنچه قابل
تصور نيست» اشاره کرد .سوليوان د ر اين تلگراف گفته بود که حكومت شاه ماندني نيست و
آمريكا بر اساس منافع ملياش بايد با مخالفين مذاکره کند (سوليوان .)15431:61 ،بعد از اين
گزارش ،مسو ولين آمريكايي سوليوان را عنصر خودسر پنداشتند و به او بيتوجه شدند .سوليوان
در اين رابطه ميگويد« 3در واقع ارتباط من با واشنگتن از دي ماه 1:49روز به روز مغشوشتر
ميشد و گزارشاتم غالباً بيجواب ميماند» .اين امر به دليل نگرش برژينسكي و کارتر اتفاق
افتاد .بر همين اساس ،نظرات «بلومنتال»( 2وزير خزانهداري) و «بووي»( :مرد شماره  :سيا) که
1. Warren Christofer
2. Mike Blumenthal
3. Bob Bowie
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در سفر خود به تهران ،شاه را در مقابل بحران ايران ناتوان ارزيابي کرده بودند نيز مورد توجه
قرار نگرفت (همان .)1:1 ،حتي به تحليل «جرج بال» 1که به خواهش کارتر در مورد ايران
تحقيق کرده بود هم توجه نشد ،و «بال» تنها به افزايش اختلاف تصميم گيران دامن زد
(برژينسكي .)56131:97 ،با شروع سال  1797کمکم اين باور در آمريكاييها قوت گرفت که
بايد به دنبال يك دولت انتقالي باشند ،و دريافتند که شاه بايد برود و دولتي سر کار بيايد که
هم دموکراتيك عمل کرده و هم منافع آمريكا را حفظ کند .حمايت از دولت بختيار در اين
راستا انجام شد .با رفتن شاه از کشور احتمال تضعيف ارتش قوت گرفت ،دولت آمريكا در اين
زمان تصميم گرفت ارتش ايران را بدون شاه حفظ کند .به همين منظور ژنرال «هايزر» 2معاون
ژنرال «هيگ» :فرمانده ي ناتو در اروپا به ايران اعزام شد .مأموريت هايزر اين بود که ارتش را
حفظ کند تا آنان از دولت بختيار حمايت کنند و در صورت لزوم دست به يك کودتاي نظامي
بزنند (استاني لند .)15131:91 ،دولت کارتر که ابتدا از دولتهاي دموکرات حمايت ميکرد ،در
اين زمان مي خواست در ايران يك دولت کودتا را طراحي کند .برژينسكي مينويسد« 3طي
دورههاي بعد به تدريج و با بيميلي به اين باور گرايش پيدا کردم که حكومت نظامي بدون شاه
تنها گزينهي قابل دوام به شمار ميرفت» (برژينسكي .)57231:97 ،کارتر هم در صحبت با
ونس اظهار داشت« 3تهديد کودتاي نظامي بهترين راه جلوگيري از دستيابي امام خميني به
قدرت است» (همان .) 415 ،در دستوراتي هم که به هايزر داده شده بود کلمهي رمز ' 'cهايزر
به معناي گزينهي راه حل نظامي بود (همان.)419 ،
آخرين نكتهاي که دکترين حقوق بشر کارتر را در مورد ايران به چالشي عميق ميکشاند،
حمايت کارتر از طرحي بود که بختيار در مورد منحرف ساختن هواپيماي حامل امام
خميني(ره) در راه بازگشت به ايران و سپس ربودن ايشان ،کشيده بود .برژينسكي در مورد اين
امر ميگويد «3هنگامي که کارتر را در جريان طرحهاي بختيار قرار داديم او گفت« 3بسيار
عالي»( .امام) خميني بازگشت خود به تهران را به تأخير انداخت و اگرچه بختيار از بعد رواني
اندك پيروزي را کسب کرد ،اما مسئله همچنان حل نشده باقي ماند» (همان .)414 ،با شكست
1. George Ball
2. Robert Huyser
3. Alexander Haig
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اين طرح ،آخرين اتفاق يعني پيروزي انقلاب رخ داد .بعد از سقوط حكومت پهلوي تنها بحثي
که در اين باب مطرح شد اين بود که« چه کسي ايران را از دست داد؟» در توصيف کارتر هم
بايد گفت اگرچه که او باهوش بود ،اما قدرت تحليل خوبي نداشت و نميتوانست بين دو مسئله
ارتباط برقرار کند و تحليلي جامع ارائه دهد (بيل .)51131:97 ،همين امر سبب شد تا وي
قدرت تصميمگيري به موقع و مناسب را از دست بدهد زيرا زمان ،عاملي تعيينکننده در
رهيافت تصميمگيري ميباشد و به عبارتي تصميمگيران در قفس زمانمندي اسير هستند.
ج) پيامد تصميمسازي دولت كارتر در ايران
با پيروزي کارتر بر فورد جمهوري خواه ،نقشههاي شاه که شامل توسعهي افسار گسيخته و
فتح دروازههاي تمدن مي شد ،رنگ باختند .اين موضوع به شدت بر عملكرد محمدرضا پهلوي و
سياستهاي توسعه طلبانهاش تأثير گذاشت .شاه که در آن سالها بهدليل افزايش قيمت نفت
بعد از جنگ هاي اعراب و اسرائيل ثروتمند شده بود ،بر اين باور بود که با جيمي کارتر که
يادآور خاطرات تلخ شاه با جان اف کندي بود ،نخواهد توانست سياستهاي طراحي شدهي
قبلي را به سهولت ادامه دهد .شاه اگرچه با تكيه بر ارتشي عظيم و نيروي مخوف ساواك در
مقابل فشارهاي داخلي براي کاهش استبداد ايستادگي ميکرد ،اما در مقابل فشارهاي خارجي
به خصوص فشارهاي آمريكا همواره کرنش مينمود .زيرا آنچه در نگرش محمدرضا پهلوي
اهميت داشت ،کسب مشروعيت و مقبوليت خارجي بود .در واقع شاه بيش از آنكه خواستار
مقبوليت از جانب مردم ايران باشد ،در پي کسب محبوبيت در ميان رهبران خارجي ،به ويژه
رؤساي جمهور آمريكا بود (زونيس .)12:31:91 ،شاه به صورت اعجابانگيزي به اصول دکترين
کسينجر -نيكسون و جمهوري خواهان اعتقاد داشت .يعني خودش را متكي به آمريكا
ميدانست به خصوص به جمهوري خواهان ،و با دموکراتها خود را فلج ميديد (هوشنگ
مهدوي .)11131:19،شاه ايران در گفتو گويي با احسان نراقي در رابطه با اين مسئله چنين
عنوان ميکند« 3مسئله اين است که حزب دموکرات در جهت ژئوپولتيك جهاني حرکت
نميکند .دموکراتها در بسياري از زمينهها ،افكاري غيرقابل انعطاف دارند ،در حالي که
جمهوريخواهان ،منعطف ترند و واقعيات سياسي و استراتژيك مناطق و کشورهاي مختلف را در
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نظر ميگيرند» (نراقي .)14131:14 ،محمدرضا پهلوي که در تجربه ي پيشين خود با
دموکراتها تحت فشار زيادي قرار گرفته بود و از سر اجبار اصلاحاتي را تحت عنوان «انقلاب
سفيد» انجام داده بود ،براي جلوگيري از تكرار مجدد اين اتفاق تلاش کرد در انتخابات آمريكا از
يك جمهوري خواه حمايت کند .در اين راستا اردشير زاهدي مأمور تبليغ براي فورد شد ،اما از
اقبال بد شاه ،کارتر پيروز انتخابات گرديد و شاه اين موضوع را نميتوانست درك کند ،که چرا
کارتر تنها به حقوق بشر توجه ميکند و سياست سد نفوذ شوروي را فداي حرفهاي تجملاتي
از نوع غربي ميکند .بدين ترتيب ،کارتر به عنوان تصميمگير نتوانست با ايجاد رابطهاي مطمئن
با شاه ايران اعتماد محمدرضا را جلب سازد .اگرچه که عملكرد کارتر بهطور کلي در قبال ايران
دست کمي از جمهوريخواهان نداشت ،اما موضع اوليهاش خسارات سنگيني را براي متحد
ديرين اين کشور به همراه داشت و به موجب اين سياست بود که شاه اعتماد به نفسش را از
دست داد و خود را بدون حامي بزرگ و قدرتمندش ،درميان مشكلات مقابلش تنها ديد ،و رفته
رفته تضعيف شد .تمام کساني که به ملاقات شاه ميرفتند از سوليوان گرفته تا هايزر و ونس و
سناتور بيرد ،1او را در مقابل اين بحران شكست خورده ميپنداشتند .هر چند در آغاز ،رژيم شاه
به اشكال مختلف در برابر مسئلهي حقوق بشر مقاومت ميکرد ،و با اشاره به خطر رخنه
کمونيسم در ايران ،سابقه  2411ساله شاهنشاهي و فرامين کوروش ،بهعنوان نخستين منشور
حقوق بشر ،را به رخ جهانيان و از جمله آمريكاييها ميکشيد ،اما در نهايت به دنبال تحولاتي
که در سطح جهاني به وقوع پيوسته بود ،رژيم ناچار به پذيرش و اعمال برخي از جنبههاي
حقوق بشر شد (بهمن .) 131:11 ،سخنان کارتر در خصوص فضاي باز سياسي و عدم شكنجه و
عدم حمايت از نظامهاي ديكتاتوري ،موجب شد که شاه همچون زمان «کندي» خود را زير
فشار خارجي حس کند ،و براي خارج شدن از اين فشار دست به اقدامات اصلاحطلبانهاي بزند تا
دوباره ،حمايت آمريكا را بدست آورد .در سال  ،1794سازمان عفو بينالملل ،با انتشار گزارشي
تاکيد کرد که هيچ کشوري در جهان کارنامهاي بدتر از ايران در نقض حقوق بشر ندارد
)گازيوروسكي .) :1931:91 ،هرچند مسئولان آمريكايي از جمله برژينسكي ،بعدها گفتند که به
شاه در مورد حقوق بشر فشاري وارد نشد ،اما تقارن زماني اين گزارش با مواضع دولت کارتر
1. Robert.C.Byrd
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موجب شد که شاه ،بدون هيچ شك و ترديدي خود و کشورش را مخاطب سخنان رئيس
جمهور جديد آمريكا حس کند .تحت تاثير فشار دولت کارتر ،محمدرضا پهلوي يار وفادار و
حامي فسادهاي دربار يعني امير عباس هويدا را براي جلب نظر کارتر و اصلاحات سياسي قرباني
کرد .در يكي از اسناد فوق محرمانهي ساواك در تاريخ  21تير  1:46به نقل از مدير کل
تشريفات نخست وزيري (امانپور) ،آمده است که کارتر به خاطر ولخرجيهاي دولت ايران براي
پيروزي فورد ،خواستار برکناري هويدا از پست نخست وزيري شده است .امير عباس هويدا پس
از 1:سال ،در 14مرداد  1:46از نخست وزيري عزل گرديد و به وزارت دربار نائل گرديد ،پستي
که به خاطر بيماري لاعلاج اسدالله علم خالي مانده بود .اين پايان ماجراي هويدا نبود و شاه به
پيشنهاد ارتشبد ازهاري که در سال  1:49مسئول تشكيل کابينهي حكومت نظامي گرديد با
هدف آرام کردن افكار عمومي در آبان  ،1:49هويدا را زنداني کرد تا از مخالفتهاي انقلابيون
بكاهد (گزارش مرکز مطالعات و پژوهشهاي سياسي .)231:11 ،انتصاب جمشيد آموزگار به
مقام نخست وزيري به جاي هويدا هم در راستاي ليبراليزه کردن ايران بود .آموزگار يك
تكنوکرات بود و شاه اين را خوب ميدانست که او ،تحصيل کردهي دانشگاههاي امريكاست و
تكنوکراسي و درك و شيوهي وي هم به سبك و سياق آمريكاييهاست .شاه با اين تصور ،گمان
ميبرد که مي تواند با جمشيد آموزگار ،کارتر اصلاح طلب را راضي کند و در واقع نزد رهبر غرب
مشروعيت لازم را کسب نمايد (بيل .):4131:91 ،ترس شاه از کارتر باعث شد ،سياست مداران
ليبرال ديگري نيز به دستگاه حكومت ورود پيدا کنند .افرادي چون داريوش همايون که در سال
 1799وزير اطلاعات و جهانگردي شد و در سطوح پايينتر هم ميتوان از امير طاهري و احمد
قريشي نام برد (همان .) :4: ،از ديگر اقدامات شاه براي کاهش فشار خارجي و کسب رضايت
کارتر ،دستور آزادي زندانيان سياسي بود .وي در سال  1:46مجبور شد  461نفر از زندانيان
سياسي را آزاد کند (زيبا کلام .)21731:19 ،اغلب اين زندانيان از رهبران مخالفان شاه تشكيل
شده بودند و در روند انقلاب ايران فوق العاده مؤثر بودند .با ايجاد فضاي باز سياسي اتفاقاتي در
ايران افتاد که حكومت شاه را در داخل متزلزل ساخت .در اين رابطه ميتوان به نامهها و
اعتراضات گسترده روشنفكران و روحانيون اشاره کرد .در اين دوره تدوين نامهي سرگشاده از
طرف سياسيون ،روشنفكران ،وکلا و حقوقدانان باب شد ،که شاه را براي نخستين بار ،مورد
خطاب قرار مي دادند و خواستار رعايت قانون اساسي ،آزادي زندانيان سياسي ،احترام به
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آزادي هاي سياسي و حقوق بشر ،انحلال ساواك و انجام انتخابات آزاد در ايران بودند (اميني،
 .) 2:431:11اين اتفاقات به سبب حكومت سرکوبگر پهلوي تا آن زمان بيسابقه بود .تشكيل
جمعيت طرفداران آزادي حقوق بشر ،برپايي شبهاي شعر از سوي کانون نويسندگان،
اجتماعات عمومي و سخنراني ها و تظاهرات اسلامي نيز از جمله پيامدهاي ديگر فضاي بازي بود
که شاه ،به موجب فشار خارجي که مسببش را کارتر ميدانست ،به وجود آورد (بازرگان،
 .)2431:6:از مهمترين نامههاي سرگشاده ميتوان به تحليل دويست صفحهاي علي اصغر
حاج سيدجوادي اشاره کرد ،که شخص شاه را به شدت مورد انتقاد قرار داده بود (بيل،
 .):4731:91نامهي چهل نويسنده که خواستار آزادي بيان بودند ،و اعلاميهاي که از سوي
شصت و چهار وکيل و قاضي امضاء شده بود نيز در همين زمان منتشر شد .زماني که
روشنفكران ،ملي -مذهبيها و اديبان به اين سمت سوق يافتند ،امام خميني(ره) هم در يك
سخنراني به روحانيون و طلاب توصيه نمود که اين فرصت جديد را مغتنم شمرده و روحانيت
نيز همين شيوه را دنبال کند «3اين فرصت را غنيمت بشمارند ،آقايان بنويسند ،اعتراض کنند.
الآن نويسندههاي احزاب دارند مينويسند ،امضاء ميکنند .شما هم بنويسيد ،صد نفر از علما
امضاء بكنند ،مطلب را گوشزد بكنند ،اشكالات را بگويند .امروز روزي است که بايد گفت .و من
خوف آن را دارم که خداي نخواسته اگر اين فرصت از دست برود و اين مرد(شاه) پايش يك
خرده محكم بشود ،همچو لطمه اي بزند به مردم که آن طرفش پيدا نباشد و اولش شما
روحانيون هستيد »(امام خميني )1:46/1/11 ،افزون بر اين دولت شاه در سال  1799اقداماتي
سياسي -تبليغاتي نظير کاهش فشار سانسور و تشكيل کميسيونها و گروههاي تحقيق مختلف
براي رسيدگي به شكايات مردم انجام داد که اين امر نشان دهندهي تأثير سياست جديد کارتر
و فشار افكار عمومي بر وي بود .از سوي ديگر موضوع شكنجه در زندانها مورد توجه مدافعان
آزادي فردي و سازمانهاي عفو بينالملل و صليب سرخ قرار گرفته بود و اين فشار گسترده و
همهجانبه به شاه ،موجب شد که وي براي اولين بار اجازهي بازديد از زندانهاي ايران را به
سازمانهاي بينالمللي نظير صليب سرخ بينالملل ،عفو بينالملل و کميسيون بينالمللي
حقوقدانان بدهد و از آنان درخواست کرد تا براي بررسي شرايط سياسي و اجتماعي ايران از
نزديك ،از اين کشور ديدار کنند (بيل .):4631:91،بعد از آموزگار ،شاه به منظور حفظ سلطنت
خود تحت فشار دولت کارتر دست به اصلاحات بسيار عظيمي زد که همين اقدامات مخالفين را
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قدرتمندتر و جسورتر ساخت و شاه با اين اصلاحات در واقع دست به خودزني سياسي زد .براي
مثال در اقدامي ديگر شاه ،جعفر شريف امامي را به نخست وزيري منصوب کرد و شريف امامي
نيز سانسور مطبوعات را به کلي از ميان برداشت ،دستور داد مذاکرات مجلس مستقيماً از راديو
پخش شود و محدوديت فعاليت احزاب سياسي را لغو نمود .به نظر سوليوان ،شريف امامي با
اين اقدامات تصور ميکرد صف مخالفان با اعطاي اين آزاديها استحكام خود را از دست خواهد
داد و مخالفان به دستههاي مختلفي منقسم خواهند شد (سوليوان .)11931:61 ،بعد از
اصلاحات شريف امامي ،آخرين چيزي را که ممكن بود شاه به آن بينديشد ،سلطنت طبق قانون
اساسي مشروطه به جاي حكومت بر مردم بود .شاه اين موضوع را در يك ملاقات با سوليوان و
پارسونز 1عنوان کرد (همان .)111 ،اين کار در واقع اوج تأثير سياست حقوق بشر کارتر و
اهميت سخنان آمريكاييها بر شاه ايران بود که ديگر چارهاي براي حاکم ايران نگذاشته بود.
اين مستندات تصديق ميکند که حقوق بشر کارتر چه ضربه ي مهلكي به شاه ايران وارد آورد.
در واقع هيچ چيز نميتوانست حكومت پهلوي را اين طور سست و متزلزل سازد و به مخالفين و
انقلابيون فضاي اعتراض و تظاهرات گستر ده بدهد .اگرچه که اين موضع انتقادي کارتر از شاه تا
اعزام سفير سوليوان بيشتر دوام نياورد و او نيز چون اسلاف خود با توجه به منافع ملي دولت
متبوعش حمايت از شاه را در پيش گرفت ،اما همين مدت کوتاه براي انقلابيون کافي بود تا
محمدرضا پهلوي را تضعيف کنند .دولت کارتر بعد از اين جريانات تلاش کرد که از شاه حمايت
کند و بدين منظور وزير خارجهي آمريكا (ونس) به تهران رفت و در ملاقات با شاه علاوه بر
تاکيد به ادامه ي دوستي دو کشور ،خاطرنشان کرد که مسئله ي حقوق بشر در معادلات سياسي
جايگاهي ندارد (بيل .):9131:91 ،در همين زمينه برژينسكي مدام با شاه تماس ميگرفت و
به شاه دلگرمي ميداد که آمريكا از تمام سياست هاي او حمايت خواهد کرد و شخص کارتر نيز
مدام از طريق سوليوان بر همين نكته تأکيد ورزيد و حتي بعد از کشتار ميدان ژاله ،بهصورت
علني دوستي و حمايت خود را به شاه ابراز داشت .سوليوان در مورد اين مشي آمريكا به اين
نكته اشاره کرده است که در دوران تصدي خود هيچ گاه تذکري از مقام طراز اولي براي لزوم
رعايت حقوق بشر در ايران دريافت نكرده است (سوليوان .)11131:61 ،هرچند که دولت کارتر
1. Anthony Parsons
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در اين زمان ديگر فشاري براي رعايت حقوق بشر به پهلوي وارد نميکرد و حتي از روش
سرکوب مخالفان طرفداري مي کرد ،ليكن شاه ديگر توان سرکوب مخالفان را نداشت و تصور
ميکرد مي تواند با تساهل و تسامح در مقابل انقلابيون ،سلسله پهلوي را حفظ کند .در همين
زمينه ،بعد از فاجعه ميدان ژاله که بعدها به جمعهي سياه مشهور شد ،شاه دستور داد که به
سربازان تأکيد شود در تظاهرات مردم ،به طرف هيچ کس شليك نشود و در واقع با مردم مدارا
شود (همان .)117 ،احسان نراقي در اين راستا ميگويد 3وقتي در مورد قتل يك تظاهر کننده
از سوي گروهبان ارتشي به شاه خبر دادم ،شاه خيلي سريع از ازهاري خواست تا جريان را
پيگيري کند و دستور اخراج اين نظامي را صادر کند (نراقي .)1731:14 ،اين موضعگيريها
موجب شد تا مردمي که ابتدا از حكومت نظامي وحشت داشتند با دريافت اين مطلب که کسي
به آنان تعدي نخواهد کرد بيشتر به خيابانها آمده و در پي انجام تظاهرات گستردهتري باشند.
از ديگر فاکتورهاي رهيافت تصميمگيري ،استفاده از ابزار مناسب در شرايط متفاوت است.
دولت کارتر به دليل ضعف شناختي نتوانست در مورد بحران ايران ابزارهاي متناسب با اين
مقوله را بيابد و به همين دليل تا ديماه  1:49به جز لفاظي ،نميدانست بايد چه اقدامي را در
جهت حم ايت از شاه انجام دهد .شاه که تا پيش از اين منتظر يك حمايت فوقالعاده از سوي
مسئولان آمريكايي بود ،در همين مدت فهميد که ايالاتمتحده هيچ گونه طرحي براي نجات
حكومت او نداشته و واقعاً براي شاه نميتواند کاري انجام دهد .اين موضوع را شاه وقتي دريافت
که مأموريت «اليوت» 1با تصميم رئيسجمهور لغو گرديده بود .اليوت مأمور شده بود به پاريس
برود و با امام خميني در مورد يك دولت توافقي مذاکره کند .شاه در آن زمان آماده شده بود
که با ايجاد شوراي سلطنت ،حكومت را به ميانه روها انتقال دهد تا در آن صورت ارتش باقي
بماند (سوليوان .)14731:61،در اين شرايط حفظ سلطنت شاه براي آمريكا منفعتي نداشت و
شاه بايد حكومت را رها ميکرد .سوليوان ميگويد« 3در دي  49پيامي از واشنگتن دريافت
داشتم مبني بر اينكه در اولين فرصت شاه را ملاقات کنم و به او بگويم که دولت ايالات متحده
آمريكا مصلحت شخص شاه و مصالح کلي ايران را در اين ميبيند که هرچه زودتر ايران را ترك
کند» (همان .)162 ،اما مشكل اساسي اين بود که با عدم حضور شاه ،ارتش هم قدرت خود را از
1. Theodor L.Eliot
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دست خواهد داد و در نبود نيروي نظامي قدرتمند ،خطر افتادن ايران در دام شوروي زياد بود.
لذا ژنرال هايزر مأموريت ي افت براي حفظ ارتش و کمك به دولت بختيار و در صورت لزوم ايجاد
کودتاي نظامي به ايران برود .اما حتي در آخرين و حساسترين لحظات در واشنگتن وحدت
نظر براي يك تصميم وجود نداشت و هايزر در ايران گاهي بلاتكليف و گاهي مشغول مذاکره با
رهبران نظامي بود (هايزر .)2131:14 ،در  15دي به هايزر پيامي مبني بر توقف دستورات داده
شد و تنها دو روز بعد سايروس ونس پيام داد که طبق دستور قبلي عمل شود (همان.)21 ،
هايزر عقيده داشت که تأخير واشنگتن در تصميم گيري و اتخاذ موضعي مشخص ،باعث بروز
مشكلاتي جدي براي ما در مذاکرات شده بود (همان .)22: ،بر طبق رهيافت تصميمگيري در
شرايط بحراني سرعت اخذ تصميم بسيار مهم است .افزون بر اين ،آمريكاييها نميتوانستند
شرايط موجود را درك کنند و بر اساس تغييرات زمان موضع گيري کنند .تيمسار
ربيعي(فرماندهي نيروي هوايي) در ديدار با هايزر مطرح ميکند که پرزيدنت کارتر همهي
کارهايش را با برنامه ي حقوق بشر شروع کرده ،حالا کشور ما بايد دردسرش را بكشد (همان،
 .)45هايزر عدم وجود طرحي جامع را اينگونه مطرح ميکند که براون (وزير دفاع وقت) در
تلگرافي به او ميگويد « 3ارتش بايد صد در صد از دولت غير نظامي حمايت کند ،اين دستوري
نبود که از قبل به من داده شد ،من ابتدا به عنوان مشاور به ايران آمدم اما الآن بايد جهت هم
ميدادم» (همان.)17 ،
از سوي ديگر ،کارتر در گردش آشكار از مواضع اولياش مبني بر پرهيز از دخالت در امور
داخلي کشورها ،نشان داد که در وقت مقتضي حاضر است دخالت در امور داخلي کشورها را به
صورت علني انجام دهد .که اين تغيير موضع بعدها و به ويژه در جريان عملياتي کردن کودتاي
طبس نيز موجب شد تا مخالفان شاه بيش از پيش نسبت به نيات آمريكا بدبين شوند؛ صرف
نظر از نارضايتي مردم ايران ،اين نحوه تصميم گيري پارادوکسيكال ،همچنين آنچنان که
برژنسكي نيز اشاره مي کند به عامل اصلي شكست سياسي دولت کارتر بدل گشت (ونس و
برژنسكي .)165 31:62 ،بدينترتيب ملاحظه مي شود در حالي که گروه تصميم ساز آمريكا در
دوران کارتر نه فقط قدرت تجزيه و تحليل را نداشت و به شدت منفعلانه عمل مي کرد .بلكه
کثرت افراد با نگرشهاي مختلف نيز موجب تشتت آرا و در نهايت سختتر شدن تصميمگيري
براي دستگاه سياست خارجي آمريكا و سردرگمي بيشتر شاه ناتوان شد.
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نتيجه گيري
اين نوشتار با بررسي نظريهي«تصميم گيري» و «سياست حقوق بشر کارتر» کوشيد تا با
توجه به اهميت نقش آمريكا در ايران عصر پهلوي نشان دهد سياستها و تصميمات آنان تا چه
ميزان بر رجال سياسي پهلوي و به ويژه شخص محمدرضا شاه تأثيرگذار بوده است .بزرگترين
چالش دستگاه تصميم ساز دولت کارتر ،کمبود اطلاعات و زمان کافي در مورد ايران بود،
موضوعي که بهطور حتم سببساز اختلال در دستگاه تصميم گيري ايالات متحده شد .اين امر
همچنين موجب عدم شناخت شرايط حاکم بر ايران و در نهايت سردرگمي مسئولان تصميمساز
و تصميم گير آمريكايي شد .بررسي شخصيت کارتر از منظر روانشناختي به همراه مروري بر
ساختار نظام تصميم سازي ايالات متحده نشان داد که تصميم گيريهاي به هنگام و بحراني در
نظام سياسي آمريكا به ميزان قابل توجهي با چالش مواجه است .به بيان بهتر ،کارتر به عنوان
رئيس دستگاه تصميمگيري ايالات متحده نتوانست با نگرش واقعگرايانه به درك مناسبي در
مورد اهميت ايران در مواجهه با منافع ملي آمريكا دست يابد و نيز توان تجزيه و تحليل
اطلاعات واصله را نداشت .او به دليل کمبود اطلاعات نتوانست به درستي شرايط شاه ايران را
شناسايي کند ،که در اين صورت احتمالاً منافع آمريكا در ايران دچار آسيب نميشد و
ايالاتمتحده ميتوانست از مزاياي رابطه با ايران همچنان بهرهبرداري نمايد .در اين راستا کارتر
نه تنها منافع ملي آمريكا را تأمين نكرد ،بلكه با لفاظيهاي بشردوستانه و سرزنش متحدان
آمريكا به واسطه نقض حقوق بشر ،آسيبي جدي به منافع بينالمللي کشور متبوع خود وارد
ساخت .هرچند دولت کارتر بعد از چند ماه تغيير موضع داد و تصميم گرفت همانند گذشته با
شاه رابطهي فوقالعادهي پيشينيانش را تجديد کند 2ليكن آب رفته را نتوانست به جوي
بازگرداند ،و اين تلاش ها نوش دارويي پس از مرگ سهراب براي حكومت محمدرضا بود .افزون
بر اين ،تأخير در مأموريت ديپلماتيك سوليوان سبب شد تا واشنگتن شش ماه بدون گزارش
جامع از اوضاع ايران و مخالفان شاه باقي بماند ،اين امر موجب بروز مشكلات بعدي در دستگاه
سياست خارجي آمريكا شد بهصورتي که مسوولان اين کشور زماني با اتفاقات ايران مواجه شدند
که فرصت زيادي را براي تصيمسازي و تصميمگيري از دست داده بودند و در واقع با يك شوك
بزرگ ا طلاعاتي و امنيتي مواجه شدند .در رهيافت تصميمگيري ،اطلاعات به موقع ،در
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تصميمگيري اهميت فزاينده اي دارد .در همين حال ،برژينسكي ،به عنوان مشاور امنيت ملي
وقت ايالات متحده ،در صدد اين بود تا نظر خود را به واقعيات آن روز ايران تحميل کند.
برژينسكي با اصرار بيش از حد ،موجب تنش بين خود با ونس و همكارانش در وزارت امور
خارجه ايالات متحده گشت ،و اين اشتباه سبب شد ،تا تصميمسازي براي بحران ايران با مشكل
مواجه شود .از سوي ديگر ،سازمان اطلاعات مرکزي آمريكا ،به عنوان ديگر نهاد تصميمساز در
آن کشور ،به حدي از تحولات و مس ائل ايران بي خبر بود که حتي مخالفان رژيم ايران را به
درستي نميشناخت ،و براي کسب اطلاعات از اوضاع ايران فقط به گزارشهاي نادرست و
مبالغهآميز ساواك اکتفا مي کرد .البته ،از اين مطلب نبايد به سادگي عبور کرد ،که در آن برهه
از تاريخ ،چالشهاي فراواني در برابر دولت کارتر نظير «بحران سوخت و انرژي»« ،مسئلهي
چين»« ،امضاي سالت  2با شوروي» و «مساله اعراب و اسرائيل» به همراه «قرارداد کمپ
ديويد» ،قرار داشت که هر کدام از اين موارد ميتوانست براي سياست خارجي يك دولت ،به
ميزان کافي دردسر ساز باشد .با اين حال ،ژستهاي سياسي کارتر مسبب از دست رفتن اعتماد
به نفس شاه شد ،و همين امر شاه را در مقابل انقلابيون تضعيف کرد.
بدين ترتيب ملاحظه ميشود اختلال در نظام تصميمگيري آمريكا ،به همراه ضعف
شخصيتي کارتر به عنوان تصميمگيرنده از عوامل بسيار مؤثر در فرايند تسريع انقلاب اسلامي
ايران بوده است ،ضعف دستگاه سياستگذاريکارتر زماني مشخص شد که هيچ طرح دقيقي
براي نجات شاه و حفظ حكومت پهلوي وجود نداشت و نيز اين امر وقتي نمايانتر شد که
دستورات صادره به ژنرال هايزر بصورت مداوم و مستمر تغيير ميکرد .آمريكاييها بعد از سقوط
شاه ،بحران تصميم گيري را در دولت کارتر درك کردند و به همين منظور هر کدام از مسوولين
دست به افشاگري هايي زدند تا شايد بتوانند ديگري را متهم به از دست دادن ايران کنند .از
دست رفتن ايران براي آمريكا يك مفهوم داشت و آن اين بود که آنان ،به موجب بحران
اطلاعاتي و ضعف دستگاه تصميمساز و تصميمگير نتوانستند در مورد ايران به درك صحيحي
برسند .بزرگترين زيان و ضربه براي واشنگتن افزون بر از دست رفتن ژاندارم خليج فارس ،از
دست رفتن اعتماد دوستان آمريكا نسبت به اين کشور بود که با سقوط شاه اين امر رخ داد.
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