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تحليل چشمانداز سياسي و راهبرد دوگانهی شاه در مواجهه با انقالب اسالمي
1

محمد سمیعي

چكيده
مواجههی شاه با انقالب اسالمي نه ناآگاهانه و نه توأم با دودلي بود ،بلكه بر اساس چشمانداز سیاسي شاه
طراحي شده و مبتني بر راهبردی دوگانه بود .با مطالعهی منطق سیاسي شاه و با استفاده از روش تحلیل
موقعیت به این نتیجه ميرسیم كه شاه در مقابل خود ،دو دسته دشمن را تصور ميكرد ،یكي دشمنان قوی كه
از نظر وی ،دولتهای آمریكا و انگلیس بودند و دیگری ،دشمنان ضعیف كه شامل همهی دشمنان داخلي شاه
ميشد .راهبرد دوگانه به شاه حكم ميكرد كه در برابر دشمنان قوی كرنش كند ،چون خود را در مقابل آنان
ناتوان ميدید و امكان مقابله نداشت؛ ولي در مقابل دشمنان ضعیف ،شدت عمل بهخرج دهد .باز كردن فضای
سیاسي در سال  56و سپس سركوب مخالفان از دی ماه همان سال ،كامالً مطابق با آن راهبرد برنامهریزی
شده بود .همچنین بهكار گماردن دولت آشتي ملي جعفر شریفامامي در سال  57و سپس كشتار ددمنشانه
تظاهركنندگان در  17شهریور تنها با فاصله  11روز ،فقط بر مبنای این راهبر دوگانه قابل توضیح است.
مطالعه دقیق تاریخ انقالب اسالمي به ما نشان ميدهد كه شاه در طول دوران انقالب همواره این راهبرد را
بهكار ميگرفت و واكنشهای خود را بر اساس آن انتخاب ميكرد.
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مقدمه
در نظر اول ،عملكرد شاه در مواجهه با انقالب اسالمي تناقضآلود مينماید .او در سال  56بناگاه فضای
سیاسي را گشود ،دم از انتخابات آزاد و حكومت دموكراسي زد و برخي را به این گمان واداشت كه در صدد
حركت بهسوی ایجاد فضای باز سیاسي است ،ولي ناگهان تغییر جهت داد و به سركوب وسیع مخالفان
اقدام كرد .در میانهی سال  57نیز در اوج تالطم امواج انقالب ،شاه از درِ آشتي با مردم انقالبي در آمد،
ولي ناگهان با فاصلهی اندك به كشتاری بيرحمانه دست ميزد .این سیاستهای شاه كه شرح آن در
ادامه خواهد آمد ،تحلیلگران را به چالش كشیده است.
در تحلیل این سیاستهای تناقضآلود ،گروهي از منابع كه دربارهی انقالب اسالمي ایران نوشته شده
است ،ضعف شاه و تناقض در عملكرد وی را بهخاطر ابتال به بیماری سرطان ميدانند .اسنادی كه در
دست است نشان ميدهد كه شاه از سال  53به نوعي سرطان خون دچار شده بود كه بهخاطر آن تحت
مداوا قرار داشت ولي بهشدت از دیگران پنهان ميشد (علم :1371 ،ج .)326 ،4اما گروه دیگری از منابع،
شاه را به بيتدبیری و اتّخاذ سیاستهای متناقض متّهم ساختهاند .از نظر این گروه ،دو دل بودن شاه،
بهخاطر این بود كه مشاورانش او را به جهتهای متضادّی هدایت ميكردند و در نتیجه ،او همزمان
سیاستهای مدارا و سختگیری را پیش گرفت كه این سیاستها یكدیگر را خنثي ميكردند و از اینرو
بود كه در نهایت ،شكست خورد .امروز وقتي نوشتههای دوران انقالب را ورق ميزنیم ،ميبینیم كه در
میان مشاوران شاه دستهای گرایش به مدارا داشتند و دستهی دیگری طرفدار سختگیری بودند و هر دو
گروه سعي داشتند نظرات خود را به شاه بقبوالنند .شاه در این میان حیران بود و گاهي نظرات دستهی
نخست و گاهي نظرات دستهی دوم را بهكار ميبست« .رژیم شاه به دودستگي ژرفي دچار شده بود .برخي
ميخواستند بحران را از راه تطمیع و سازش با مخالفان پایان بخشند و بخشي دیگر ميگفتند :تنها پس از
بازآفریني قدرت دولت ميتوان به اصالحات دست زد» (میالني .)496 :1392 ،در مجموع ،شاه رهبر
سیاسي استواری نبود و در بزنگاههای تاریخ سلطنت خود فرار را بر قرار ترجیح ميداد (همان .)506 :او
كالً آدم خجولي بود و ترجیح ميداد مستقیم در مقابل كسي نایستند (عالیخاني 344 :1393 ،و  355و
.)380
ولي این هر دو نظریه در توجیه سیاستهای تناقضآلود شاه ،بهرغم اینكه در بسیاری از منابع آمده ،از
واقعیت بهدور است .بهگواهي پزشكانِ شاه كه بعدها با آنان مصاحبه شد ،بیماری سرطان ،نقشي در قدرت
تصمیمگیری وی نداشت (شوكراس .)307 :1370 ،مشاوران شاه نیز نميتوانستند وی را بهسادگي گمراه
كنند .او در سال  57سیاستمداری كاركشته بود كه سالها سرد و گرم روزگار را چشیده بود و بهتر از
بسیاری از مشاوران خود به ملزومات كنشهای سیاسي خویش آگاهي داشت .اگر سیاستهایي كه توسّط
شاه اتّخاذ ميشد ،بهظاهر متناقض بهنظر ميآید ،باید علّت این تناقض را فهمید .اصوالً باید در تحلیل
اعمال كنشگران ،تالش كنیم كه فرآیند منطق تصمیمگیری آنان را بهدقت مورد بررسي قرار دهیم .اینكه
یك كنشگر را بهسادگي به بيخردی ،نااستواری یا خجولي متّهم كنیم ،سادهترین راه پاسخ است .ولي در
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مورد كسي كه سالها بر تخت سلطنت تكیه زده و بحرانهای زیادی را با موفّقیت از سر گذرانده بود،
چنین توجیههایي از واقعیت بهدور است.
از نگاه این پژوهش ،هیچیك از توجیهاتي كه تاكنون برای رفتار تناقضآلود شاه در مقابله با انقالب
گفته شده است ،قانعكننده نیست .نوآوری این مقاله در آن است كه توضیح مناسبتری را جهت فهم
عمیقتر راهبرد شاه ارائه ميدهد .بر طبق این توضیح جدید ،در زمان انقالب اسالمي ،شاه در مقابل خود،
دشمناني قوی و دشمناني ضعیف را تصور ميكرد و در مقابله با آن دشمنان از راهبردی دوگانه بهره
ميگرفت .اقتضای راهبرد دوگانه این بود كه با دشمنان قوی كه از پس آنان بر نميآمد از در سازش
درآید و پس از كسب اطمینان از جلب نظر آنان ،دشمنان ضعیفش را بهشدت سركوب كند .دشمنان قوی
شاه ،قدرتهای خارجي و دشمنان ضعیف وی نیروهای سیاسي داخلي بودند .بر اساس این راهبرد دوگانه،
شاه از یكطرف ،تالش ميكرد بهنحوی با قدرتهای بزرگ كنار بیاید ،به آنان امتیاز بدهد ،خود را
سربهراه نشان دهد ،حرفها و توصیههای آنان را گوش كند ،شاید دست از سرش بردارند و به دشمني با
وی خاتمه دهند .از طرف دیگر ،شاه ميخواست به كساني كه در داخل به مخالفت با او قیام كرده بودند،
با شدّت عمل پاسخ دهد و آنها را سر جای خودشان بنشاند .از نظر او ،این دو كار باهم تناقضي نداشت.
این سیاستِ مدارا و سختگیری بيهدف نبود .بلكه شاه ميخواست با دشمن اصلي و البته پنهاني ،كه
خود را در مقابلش بسیار ضعیف ميدید ،از در سازش در آید و در عین حال ،دشمن ضعیف را كه بهخوبي
از پس آن بر ميآمد ،سركوب كند .در منطق شاه ،هیچ تناقض و نابخردی در كار نبود .آری ،ما امروز
ميدانیم كه منطق تحلیلي او اشتباه بود ،ولي درست یا اشتباه ،آن منطق زاییدهی چشمانداز سیاسي شاه
بود.
برای اینكه راهبرد شاه در مقابله با انقالب را بهخوبي درك كنیم الزم است عملكرد وی را بهصورت
1
روشمند مورد بررسي قرار دهیم .روشي كه در این مقاله مورد استفاده قرار ميگیرد ،روش تحلیل موقعیت
2
ارائه شده توسط كارل پوپر است كه به ما كمك ميكند فرایند تصمیمسازی را در یك كنشگر عاقل
بررسي كنیم .در این روش ،الزم است كرانهی موقعیت 3مورد تحلیل و اجزای آن را بازسازی كنیم و
سپس بر اساس اصل عقالنیت 4به تحلیل افعال كنشگر مركزی كه در این مورد شخص شاه است،
بپردازیم .توجه به نوع برداشت كنشگر مركزی از شرایط موجود و موقعیتي كه در آن قرار گرفته و نیز نوع
تقسیم بندی او از رقبا و دشمنانش ،برای درك راهبرد وی ضروری است .از این جهت ابتدا در بخشي
جداگانه به بررسي چشمانداز سیاسي شاه خواهیم پرداخت .آنگاه با رویكردی پوپری و بر پایهی گمانهها و
ابطالها 5نشان خواهیم داد كه توضیحي كه این مقاله برای رفتار سیاسي شاه ارائه ميدهد ،نسبت به
1. situational analysis
2. rational actor
3. situation boundary
4. principle of rationality
5. conjectures and refutations
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توجیهات ارائه شده در منابع دیگر برای تفسیر عملكرد وی در جریان انقالب اسالمي موفقتر است.
بنابراین ،پیش از آنكه به تحلیل موقعیت و راهبرد دوگانهی شاه بپردازیم ،الزم است چشمانداز سیاسي وی
را مورد مطالعه قرار دهیم تا بدانیم كه كنشگر مركزی ما بر اساس چه منطقي مياندیشیده و با استفاده از
چه الگویي مسائل سیاسي را تحلیل ميكرده است.
چشمانداز سياسي شاه
بنا به شهادت بسیاری از اسناد ،شاه از نوعي «پارانویا» رنج ميبرد كه وجود دست نامرئي قدرتهای
خارجي را در پشت همهی وقایع سیاسي ایران احساس ميكرد (علم :1371 ،ج .)105 ،1او مانند بسیاری
از همنسليهای خویش ،بهویژه سوءظن خاصّي نسبت به دولت انگلستان داشت و به قول علم« :شاه قلباً
سوءظن عجیبي به انگلیسيها دارند و همهی اتّفاقات را خیال ميفرمایند اینها انگشت ميكنند!» (علم،
 :1380ج .)322 ،2شاه همچنین در موارد زیادی از دودوزهبازیهای فراوان انگلیس و آمریكا در طول ایام
سلطنتش گالیه داشت (علم :1386 ،ج.)256 ،6
سخنان و تحلیلهای خود شاه نشان ميدهد كه او دست قدرتهای خارجي را در پس همهی وقایع
مهم سیاسي كشور مشاهده ميكرد .او دو بار ترور شد ،یكي در  15بهمن  1327در دانشگاه تهران توسط
ناصر فخرآرایي و دیگری در  21فروردین  1344در كاخ مرمر توسط رضا شمسآبادی .در هر دوبار ،شاه
دست دولتهای خارجي را در پس ترور ميدید ،بدون اینكه سند محكمهپسندی داشته باشد .در مورد اول
كه شخصي بهنام فخرآرایي متهم بود ،شاه مينویسد« :تحقیقات بعدی نشان داد كه فخرآرایي با اعضای
گروههای محافظهكار افراطي بهاصطالح مذهبي ،دوستي داشته و رفیقهی وی نیز دختر باغبان سفارت
انگلیس بوده است» (پهلوی )55 :1371 ،برای كساني كه با روحیهی شاه آشنا هستند روشن است كه او
كالً نیروهای مذهبي «افراطي» را عامل دولت انگلیس ميدانست (ثابتي )491 :1390 ،و با اشاره به دختر
باغبان سفارت انگلیس نیز ميخواست كه ارتباط این قضیه را با آن سفارتخانه برقرار سازد .در مورد ترور
دوم ،شاه خطاب به منوچهر اقبال ميگوید« :نفهمیدیم این تیرها باالخره از كجا به ما شلیك شد» اقبال
توضیح ميدهد كه «اعليحضرت مطلقاً معتقد نیست كه این تیر را این افراد ،خودشان زده باشند و فكر
ميكند كار روسها یا انگلیسيها بوده است» (همان.)161 :
شاه دست انگلیسيها را در پس تلخترین خاطرات سلطنت خود ميدید و عمیقاً باور داشت كه مصدق
كه دوران نخستوزیری او تلخترین دوران برای شاه بود« ،با انگلیسيها ارتباط و وابستگي داشت»
(پهلوی .)90 :1371 ،و باالخره او معتقد بود كه انقالب اسالمي و حوادثي كه یكي پس از دیگری در سال
 57اتفاق ميافتاد ،حاصل توطئهی خارجيها بود ،گویي یك دست نامرئي همهی این برنامهها را تنظیم و
رهبری ميكند (همان .)331 :او سپس با اشاره به امام خمیني(ره) ،ميگوید« :این پیرمرد ،بازیچهی
ناتواني در دست دشمنان خارجي ایران بود و بس!» (همان.)332 ،
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اگر چنین دركي را از نوع تحلیل شاه داشته باشیم ،متوجه خواهیم شد كه چرا و با چه منطقي او
تصمیمهای مهم خود را بهویژه در سالهای بحراني انقالب اتّخاذ ميكرد .مثالً این مسأله كه چرا شاه در
سال  ،57بعد از جمشید آموزگار ،جعفر شریفامامي را كه رئیس لژ بزرگ فرماسونری ایران بود ،به
نخستوزیری گمارد ،برای برخي از تحلیلگران به معمّایي تبدیل شده است 1.درست است كه
شریفامامي از یك خانوادهی روحاني بود و پدرش حاج محمد حسین نظاماالسالم در دستگاه سید محمد
امامي ،امام جمعهی وقت تهران خدمت ميكرد ،ولي شریفامامي شخصي نبود كه ارتباطي نزدیك ،یا ارج
و قربي در میان بیوت روحانیان و مراجع تقلید داشته باشد .نكته اینجاست كه شاه مطمئن بود كه
شریفامامي ارتباطات محكمي با دولت انگلستان دارد و پیش از آن یكبار در گفتگو با پاكروان ،رئیس
ساواك ،شریفامامي را «جاسوس پدرسوخته» خوانده بود (ثابتي .)81 :1390 ،ولي چون دست انگلیس را
پشت سر حوادث انقالب ميدید ،ميخواست با انتصاب شریفامامي ،امتیازی به آن دولت استعماری بدهد
تا شاید دست از سرش بردارند (همان .)440 :انتخاب شاپور بختیار نیز به زعم شاه ،امتیازی به دولت
انگلیس بود ،زیرا شاه بختیار را كه با اسداله رشیدیان مربوط بود ،عامل انگلیس ميدانست (همان.)503 :
اینكه رادیو بيبيسي تبدیل به مهمترین رسانهی انقالبیان جهت اطالعرساني در مورد برنامههای انقالب
تبدیل شده بود ،برای شاه دلیل محكمي بود كه پشت ماجرای انقالب اسالمي ،دولت انگلیس قرار گرفته
است (پهلوی .)331 :1371 ،گویي این بدگویيهای بيبيسي دقیقاً همان نقشي را كه آن رادیو از چند ماه
قبل از سقوط پدرش پیاده كرده بود ،برای او تداعي ميكرد .اصوالً بيبيسي فارسي برای این تأسیس شد
كه حكومت رضاشاه را زمین بزند (پارسونز .)349 :1372 ،با چنین تصوّراتي كه شاه در ذهن داشت ،با
گماردن مهرههای انگلیسي در مشاغل مهم ،ميخواست قدری باج به آن دولت دهد و از فشار انقالب
بكاهد .البته شاه اشتباه ميكرد ،چون نیروهای سیاسي خارجي را گردانندگان اصلي صحنه ميدانست و از
نقش نیروهای سیاسي دیگر غافل بود و به دلیل همین غفلت ،در نهایت ،نبرد قدرت را باخت.
بههنگام انقالب «شاه -غلط یا صحیح -احساس كرده بود توطئهای از طرف انگلیس ،آمریكا و
شركتهای نفتي علیه او در جریان افتاده است» (ثابتي .)497 :1390 ،با توجه به نقش فعّال رادیوی
بيبيسي ،شاه بیش از همه ،به انگلیس سوءظن پیدا كرده بود .البته شاه همیشه به انگلیسيها مشكوك
بود و از آنها نفرت و ترس داشت .اما اینك گمان ميكرد پس از ایفای نقشي كه شاه در گران كردن
قیمت نفت در سالهای آغازین دههی  50ایفا كرده بود ،دولت انگلیس ،آمریكا را نیز با خود همصدا كرده
و عزم خود را بر بركناری وی از قدرت ،جزم كرده است .وقتي كتاب پاسخ به تاریخ را كه آخرین كتاب
شاه است ،ورق بزنیم ،متوجّه ميشویم كه وی تا آخرین ماههای عمر دقیقاً بر این پندار پابرجا بود .او در
 .1شریف امامي در خاطرات خود به اینكه از سال  1340عضو فراماسونری شده اذعان دارد .او ميگوید از طرف شاه مأموریت داشته
كه لژ بزرگ ایران را جهت متمركز كردن حدود  18لژ دیگر كه در ایران فعال بودند ،تأسیس كند .سمت او در تشكیالت فراماسونری
استاد اعظم لژ بزرگ ایران بود .البته او عضویت در آن تشكیالت را منافي تعهدات ملي و ایراني خویش نميدانست (شریفامامي،
.)284-283 :1380
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آن كتاب ،پس از نقل داستان آمدن ژنرال هایزر به ایران ،تحلیل خود را از مأموریت هایزر چنین مطرح
ميكند« :تنها چیزی كه ميتوانم بگویم اینست كه [سپهبد] ربیعي ،فرماندهی نیروی هوایي ایران ،طيّ
محاكمهاش [در دادگاه انقالب] به قضات گفت« :ژنرال هایزر شاه را مثل یك موش مرده به خارج از
كشور پرتاب كرد» (پهلوی .)424 :1371 ،بعدها همین هایزر در خاطرات خود ،نقل ميكند كه فرماندهان
نظامي ایران نیز در تحلیلهای سیاسي خود ،همین تلقّي را داشتند .آنان دستهای پنهان آمریكا را در
پشت صحنه ميدیدند و از دولت آمریكا ميخواستند كه [امام] خمیني را ساكت كند ،یا آن ورد جادویي را
بخواند و اوضاع ایران را مجدّداً آرام نماید (هایزر 28 :1393 ،و .)53
اینكه مشاهده ميكنیم شاه در فرازهای مختلف انقالب منتظر توصیه و راهحلهایي است كه از
واشنگتن برای او برسد ،دقیقاً بهخاطر همین اعتقادی است كه به قدرت ماورایي آن دولت داشت .ورق
زدن خاطرات سایروس ونس ،وزیر خارجهی وقت آمریكا بهخوبي نشان ميدهد كه همهی تصمیمهای
مهم از طرف آمریكا به شاه دیكته و سپس توسط شاه اجرا ميشده است (ونس 90 :1372 ،و .)95
برژینسكي ،مشاور امنیت ملي كارتر ،با صراحت بیشتری مطلب را بیان ميكند و ميگوید در جریان
انقالب ،شاه نميتوانست تصمیم بگیرد و «ما باید بهجای او تصمیم بگیریم» (برژینسكي.)571 :1372 ،
اینها همه به خوبي نشان ميدهد كه شاه در تصویرِ تحلیليِ بزرگي 1كه در ذهن داشت ،نقش اصلي را به
آمریكا و انگلیس ميداد و برای بقیهی نیروهای سیاسي نقش مهم و تأثیرگذاری قایل نبود.
اما این هرگز به این معني نیست كه شاه از نقش نیروهای سیاسي دیگر بهطور كلي غافل بود .او
روحانیان ،روشنفكران ،چپگرایان و تودههای مردم را نیز مشاهده ميكرد كه در مقابلش قد علم كردهاند
و عزم بر ساقط كردنش از اریكهی قدرت دارند .ولي از نظر او ،اینان همگي دشمنان ضعیفي بودند كه
مانند مهرههای شطرنج ،بدون اراده و یا اغفال شده ،در دستان نیرومند و پنهاني دشمنان قوی یا همان
قدرتهای بیگانه قرار داشتند و دانسته یا نادانسته ،توسط آن قدرتها تحریك شده و مدیریت ميشدند و
ميخواستند تالشهای شاه را كه بهزعم خود برای حركت بهسوی تمدّن بزرگ ميكرد ،خنثي كنند.
راهبرد دوگانهی شاه
اینك باید ببینیم بر اساس این منطق سیاسي كه ذهن شاه را احاطه كرده بود ،چگونه او بهعنوان یك
كنشگر عاقل بهدنبال اجرای راهبرد دوگانهی خویش بود .برای این مقصود ،ضمن یك مرور گذرا بر تاریخ
انقالب ،در ادامه نشان ميدهیم كه چگونه نظریهی راهبرد دوگانه ميتواند عملكرد سیاسي شاه را در
مواجهه با انقالب با موفقیت و بهخوبي تبیین كند و از پس كاری بر آید كه دیگر تحلیلگران تاریخ انقالب
از آن عاجز بودند.

1. big picture
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شاه سال  56را همراه با مشكالت متعدّدی آغاز كرد .اما از همه بدتر اینكه جیمي كارتر با شعار
طرفداری از حقوق بشر از زمستان سال  55در كاخ سفید مستقر شده بود .ميگویند وقتي شاه خبر
پیروزی كارتر را در انتخابات شنید ،بهیكي از محارم نزدیكش گفت« :اینطور كه بویش ميآید طولي
نميكشد كه فاتحهی ما را بخوانند!» (اشرف و بنوعزیزی .)165 :1387 ،شاه پس از ایفای نقش در باال
رفتن قیمت نفت ،ميدانست كه دشمناني در میان دولتهای غربي پیدا كرده است و همان دشمنان در
پس دعاوی گستردهی حقوق بشری ضد او هستند .شاه بهنیكي آگاه بود كه غرب ،دعاوی حقوق بشری را
بهعنوان ابزاری برای زمین زدن مخالفانش مورد بهرهبرداری قرار ميدهد .از اینرو ،شامّهی تیز شاه،
بوهای ناگواری را احساس ميكرد .در چنین شرایطي در  23اردیبهشت  56سایروس ونس ،در كاخ نیاوران
با شاه مالقات كرد و پیام كارتر را به شاه ابالغ نمود كه حقوق بشر یكي از عناصر اصلي سیاست خارجي
دولت جدید است (ونس.)469 :1372 ،
راهبرد دوگانهی شاه اقتضا ميكرد كه در مقابل دشمنان قوی سر فرود آورد و وقتي رضایت آن
دشمنان حاصل شد ،دشمنان ضعیف را سركوب كند .بنابراین ،در مرحلهی نخست او باید فضای سیاسي را
باز ميكرد و به مسائل حقوق بشری توجه مينمود .او دقیقاً همین كار را كرد .در خرداد ماه  56تعداد 343
زنداني سیاسي آزاد شدند كه برخي از آنها بعدها نقش برجستهای در انقالب ایفا كردند (اشرف و
بنوعزیزی .)166 :1387 ،نیز مقرّر شد كه مخالفان سیاسي ،بهجای دادگاههای نظامي در دادگاههای عادی
محاكمه شوند و بازرسان صلیب سرخ بتوانند از زندانها بهصورت مرتّب بازدید كنند .اعطای این آزادیها
در حقیقت ،كرنشي بود در مقابل آمریكا ولي هنوز كافي نبود .در  16مرداد ،امیرعباس هویدا ،پس از قریب
 13سال نخستوزیری ،جای خود را به جمشید آموزگار داد .برخي تحلیلگران گمان ميكنند كه شاه
بركناری هویدا را تحت فشار آمریكا انجام نداد و واقعاً قصد اعمال اصالحات داشت .ولي این تحلیلگران
در اشتباه هستند ،زیرا اگر شاه واقعاً هویدا را ناكارآمد تشخیص داده بود ،نباید او را به وزارت دربار كه
چیزی كم از نخستوزیری نداشت ،ميگماشت .علم در واپسین ماههای عمر و در آخرین یادداشت خود،
این مطلب را بهخوبي انعكاس ميدهد« :مردم از شاهنشاهِ من گله دارند كه اگر مسؤول این كارها دولت
هویدا بوده ،پس دادن كار مهمّ دیگری به او چه معني دارد!» (علم :1386 ،ج .)560 ،6وزرای كابینهی
هویدا نیز برخي ابقا و برخي به مشاغل مهم دیگری گمارده شدند .شاه فقط ميخواست با مهرههای خود
بازی كند تا رضایت دشمن قوی را بهدست آورد .او خود اذعان دارد كه در تغییر نخستوزیر ،به «سیاست
خارجي» توجّه داشته است (پهلوی.)365 :1371 ،
طبعاً نیروهای مخالف شاه تالش كردند كه از فضای سیاسيِ باز استفاده كنند .در  22خرداد  56سران
جبههی ملي نامهای سرگشاده به شاه نوشتند و از «این همه ناهنجاری از وضع زندگي ملي» شكایت
كردند و آن را نتیجهی «طرز مدیریت كشور» دانستند (نجاتي :1379 ،ج .)29 ،2كانون نویسندگان در
محل انستیتو گوته از تاریخ  18تا  27مهرماه ،شبهای شعرخواني برگزار كرد كه از آن استقبال وسیعي
شد و پس از سال ها اختناق و سكوت ،رژیم به صورت جدّی توسط مخالفان نقد شد .نیروهای اسالمگرا
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نیز از فرصت استفاده كردند و فعّالیّتهای ضد رژیم خود را افزایش دادند .دو اتّفاق تاریخي مهم ،بیش از
پیش به مخالفت اسالمگرایان دامن زد .یكي مرگ مشكوك علي شریعتي در  29خرداد  56در شهر
ساوتهمپتون انگلستان بود .بسیاری از پیروان شریعتي مرگ وی را شهادت بهدست عامالن ساواك
دانستند و او را «معلّم شهید» لقب دادند .این برداشت كه در فضای آن دوران طرفداران زیادی پیدا كرد،
محرّك بزرگي برای دانشجویان و دیگر پیروان شریعتي بود تا در هر موقعیّتي كه ميتوانستند به
فعّالیت های ضد رژیم دامن بزنند .اتّفاق دوم مرگ مشكوك و ناگهاني مصطفي ،پسر ارشد امام خمیني(ره)
در اول آبان همان سال در نجف بود .در این مورد نیز فرضیهی شهادت وی قوّت گرفت و همین فرضیّه
به فضای مخالفت با رژیم ،دامن زد.
آن سال ،در فضای نسبتاً بازی كه فراهم آمده بود ،مجالس و سخنرانيهای مذهبي در مساجد و مراكز
اسالمي ،بیش از پیش رنگ سیاسي به خود ميگرفت .در ماه مبارك رمضان كه از  25مرداد شروع شد،
مساجد و مجالس مذهبي رونق زیادی داشت و با سخنراني روحانیان و شخصیتهای ملي -مذهبي رنگ
سیاسي بیشتری ميیافت .نماز عید فطر در زمینهای قیطریه در  23شهریور به امامت حاج سید ابوالفضل
موسوی زنجاني با شكوه خاصي برگزار شد .این خود تمریني بود برای نماز عید فطر سال بعد در همان
محل ،كه یكي از فرازهای مهم انقالب اسالمي بهشمار ميرود .مراسم مذهبي بهویژه پس از مرگ
مشكوك مصطفي خمیني و برگزاری مراسم متعدّد ختم و هفتم و چهلم در قم ،تهران و برخي شهرهای
دیگر رونق بیشتری یافت و بردن نام امام خمیني(ره) روی منبر كه سالها ممنوع بود ،به این مناسبت
رواج یافت .این خود باعث توزیع بیش از پیشِ نوار سخنرانيهای ضبطشده و پخش اعالمیههای امام
خمیني(ره) بود.
در آبان همان سال ،شاه برای دیدار با كارتر به واشنگتن رفت .در كاخ سفید ،كارتر دربارهی فشاری كه
افزایش قیمت نفت بر اقتصاد غرب تحمیل كرده بود ،سخن گفت و از شاه خواست كه از تثبیت قیمت
نفت حمایت كند .پاسخ شاه مساعد بود .به گفتهی سایروس ونس« :شاه در این زمینه با ما همآواز شد و
گفت كه صدمه دیدن اقتصاد كشورهای غربي برای ایران هم زیانآور است» (ونس .)473 :1372 ،متعاقباً
ایران بهوعدهی خود عمل كرد و در اجالس اوپك آن سال ،بههمراه عربستان ،امارات ،كویت و قطر ،رأی
به تثبیت قیمت نفت داد و با توجه به اینكه این پنج كشور ،دو سوّم تولید اوپك را در اختیار داشتند ،نظر
آنان به كرسي نشست 1.در نتیجه ،قیمت نفت در سال  ،1978نهتنها افزایشي پیدا نكرد ،بلكه كمي هم
كاهش یافت .در واقع ،شاه تمام تالش خود را بهكار ميبست كه به دشمن قوی نشان دهد دیگر سربهراه
شده است .ولي او هنوز مطمئن نبود كه طرف مقابل ،این مسأله را پذیرفته باشد.
اما بازدید گرم و صمیمي كارتر از شاه در تهران در شب سال نو میالدی ،واقعهای بود كه شاه را نسبت
به حمایت آمریكا كامالً مطمئن ساخت .كارتر در آن سفر بههمراه یك گروه  500نفری از مقامات و
1. https://mees.com/opec-history/1977/12/26/opec-price-disagreement-means-de-facto-freeze-for]1978/ [accessed 19/02/2017
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روزنامهنگاران و فیلمبرداران و مأموران امنیتي به تهران آمده بود .سولیوان ،سفیر آمریكا در تهران ميگوید
كه در ضیافت شامي كه به افتخار كارتر برگزار شد ،كارتر متن تهیه شده توسط سفارت را قرائت نكرد و
فيالبداهه سخن گفت و «از شاه بهعنوان رهبر محبوب ملّتش نام برد و ایران را یك جزیرهی ثبات در
منطقه خواند» (سولیوان .)128 :1372 ،او سپس اضافه نمود كه «من نسبت به هیچ رهبری مانند شاه،
اینهمه احساس حقشناسي عمیق و دوستي صمیمانه ندارم» .این سخنان كارتر برای ناظران ،قدری
شگفتيآور بود .آنتوني پارسونز ،سفیر انگلیس در تهران ،لحن سخنان اغراقآمیز كارتر در آن شب را
«زننده و تهوّعآور» ميداند (پارسونز .)332 :1372 ،اما شاه الاقل در ذهنیت خود پیام را به صورت روشن
و واضح دریافت كرد .نظر آمریكا نسبت به او مثبت شده بود .مرحلهی نخست از راهبرد دوگانهی او با
موفّقیت انجام شده و دشمن قوی ،دشمني را كنار گذاشته بود .شاه وقتي كارتر را در فرودگاه بدرقه ميكرد
به سولیوان گفت« :شما آمریكائيها واقعاً مردمان خوب و نازنیني هستید!» (سولیوان.)130 :1372 ،
اینك نوبت به انجام مرحلهی دومِ راهبرد دوگانه ،یعني سركوب دشمنان ضعیف ميرسید .كمتر از یك
هفته پس از سفر كارتر ،یك پاكت مهر و موم شده توسّط داریوش همایون ،وزیر اطّالعات و جهانگردی
به روزنامهی اطالعات تحویل داده شد .این پاكت حاوی متن یك مقالهی اهانتآمیز به امام خمیني(ره)
بود كه توسّط شخصي با نام مستعار احمد رشیدی مطلق نوشته شده بود .داریوش همایون بعدها گفت كه
آن مقاله به دستور شاه در دفتر مطبوعاتي هویدا تهیه شده و از طرف وزارت دربار جهت انتشار به وی داده
شد .او ادّعا ميكند كه بدون اینكه آن مقاله را بخواند ،آن را بالفاصله به روزنامهی اطّالعات فرستاد و
روزنامه پس از اخذ تأیید دربار در  17دی  56مقاله را منتشر ساخت (نجاتي :1379 ،ج.)64 ،2
در آن مقاله« ،روحاهلل خمیني» با نام ذكر شده و بهشدّت مورد اهانت قرار گرفته بود .از نظر نویسندهی
مقاله ،وی مردی با سابقهی مجهول و سرسپرده به مراكز استعماری بود كه با عنوان «سید هندی»
شناخته ميشد .سپس در مورد لقب هندی و چرایي معروف شدن به این لقب ،افسانهپردازیهای نامربوط
شده بود .آنگاه خمیني بهعنوان «غائلهساز  15خرداد» ،دست در دست عوامل دولت استعماری انگلیس،
مسؤول ایجاد آن خاطرهی دردناك معرّفي شده بود .برای عملي كردن مرحلهی دوم از راهبرد دوگانه ،شاه
ميخواست بهخیال خودش ،این دشمن ضعیف را بيآبرو كند و هر كس هم كه از او طرفداری كند،
بهشدت سركوب نماید .سناریو اینگونه طرّاحي و اجرا شد.
جالب این است كه امام خمیني(ره) در یك سخنراني در اواخر دیماه همان سال ،به روشني به همین
راهبرد دوگانهی شاه و سناریو پیش رو اشاره كرده است:
آنجا [در آمریكا نزد دشمن بزرگ] دستبوسي ميكنند و چاپلوسي ،وقتي كه ميرسند به مملكت
خودشان شروع ميكنند به كارهای هرزگي! من قبالً كه ميگفتند آزادیهایي دادهاند ،همین جا این مطلب
را به آقایان عرض كردم كه اگر این آدم ،نوكری خودش را تحكیم كند با این كارتر خبیث ،این دفعه یك
سیلي بهصورت مردم بزند كه باالتر از همه! لكن ما نميدانستیم به این زودی ،همچو دنبال اینكه [ ]...با
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كارتر حسابش را تمام كرد و نوكریاش را تثبیت كرد ،بهانه درست كند كه ضرب شست نشان بدهد
(خمیني :1395 ،ج.)301 ،3
ولي چرا از میان همهی مخالفان داخلي ،شاه امام خمیني(ره) را انتخاب كرد؟ گفته ميشود كه در
همان ایام ،نصیری ،رئیس ساواك ،نزد شاه رفت و یكي از اعالمیّههای امام خمیني(ره) را كه در كشور
توزیع شده بود ،به او نشان داد .لحن تند اعالمیه ،شاه را بهخشم آورد (میالني .)381 :1380 ،حدس ما این
است كه متني كه نصیری به شاه نشان داد ،همان اعالمیّهای باشد كه در  21آبان  56بهعنوان تشكّر از
مجالس ختمي كه برای مصطفي خمیني برگزار شده بود ،انتشار یافت .در آن اعالمیّه ،امام خمیني(ره)
ضمن سپاس گزاری از اقشاری كه در مرگ فرزند با ایشان اظهار همدردی كردند ،در پیامي روشن از مردم
ميخواهد كه جنبههای شخصي مسأله را كنار بگذارند و به جنبههای سیاسي اولویّت دهند .سپس با اشاره
به مجالس متعدّدی كه برگزار شده بود ،مشاركت مردم در آن مجالس را در حقیقت« ،اظهار تنفّر از
دستگاه جبّار و رفراندم حقیقي و رأی عدم اعتماد بر دستگاه خیانتكار» قلمداد ميكند .آنگاه با لحني
آتشین به شاه اخطار ميكند« :تمام گرفتاری ملت ایران در این پنجاه سال سلطنت غیرقانوني دودمان
خیانتكار پهلوی از شخص آن پدر و این پسر سیاه روی بوده و هست؛ اینها بودند و هستند كه دستشان تا
مِرفق در خون ملت مظلوم فرو رفته( »...خمیني :1395 ،ج .)261 ،3با اینكه شاه مخالفان زیادی داشت،
ولي هیچكدام جرأت و جسارت بهكار بردن چنین لحن تندی را در خود نميدیدند .به این خاطر بود كه
شاه ،سركوب دشمنان ضعیف را با انتشار آن مقالهی توهینآمیز به امام خمیني(ره) آغاز كرد.
بههر حال ،انتشار آن مقالهی توهینآمیز در روز  17دی یكي از بزرگترین اشتباهات شاه بود و مانند
جرقّهای در انبار باروت عمل كرد .در روز  18دی ،درسهای حوزهی عملیّهی قم تعطیل و اوضاع شهر
متشنّج شد .مردم به بیوت علما و مراجع ریختند و آنان ضمن سخنراني برای مردم ،نسبت به اهانت به
یك مرجع تقلید بهشدّت اعتراض نمودند .عصر آن روز ،در روزنامهفروشيها مردم روزنامهی اطّالعات را
پاره ميكردند .فردا در  19دی ،ضمن تعطیل بازار قم ،تظاهراتي با حضور ده هزار نفر شامل اقشار مختلف
مردم شكل گرفت .تظاهركنندگان ناگاه با تیراندازی كماندوهای رژیم مواجه شدند ،تظاهرات به خاك و
خون كشیده شد ،تعدادی كشته و تعدادی نیز مجروح شدند .شاه تعداد كشتهها را  6نفر (پهلوی:1371 ،
 )363و منابع دیگر  14نفر ذكر كردهاند (نجاتي :1379 ،ج.)67 ،2
سنّت اربعین ،یعني برگزاری مراسم یادبود برای درگذشتگان در چهلمین روز پس از مرگ ،باعث امتداد
تظاهرات  19دی شد .در  29بهمن در شهر تبریز مردم برای شركت در مراسم یادبود شهدای قم در كنار
مسجد میرزا یوسف اجتماع كردند ،هزاران تن به خیابانها ریختند و با به آتش كشیدن سینماها و
مشروبفروشيها و نیز حمله به برخي بانكها و ساختمانهای دولتي و با هجوم به چند قرارگاه پلیس و
محل حزب رستاخیز ،نارضایتي فراگیر خود را به نمایش گذاشتند كه به كشته و زخمي شدن تعداد زیادی
منجر شد (همان.)72 ،
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مراسم اربعینهای زنجیرهای باز هم ادامه یافت .در دور بعدی در  10فروردین  ،57تظاهرات در چند
شهر منجر به برخوردهایي با نیروهای انتظامي شد .در یزد این برخوردها شدیدتر بود .در آن شهر  20هزار
نفر تظاهرات كردند و ادّعا شده كه در برخورد با نیروهای ارتش بیش از یكصد نفر كشته شدند .در دور بعد
در  18اردیبهشت موج اعتصابات ،بیشتر بازارها و مؤسسات آموزشي بسیاری از شهرها را به تعطیلي كشاند.
در همان روز و روز بعد تظاهراتي در تهران و قم برگزار شد و در اكثر دانشگاههای كشور ،جنگ و گریز
میان دانشجویان و نیروهای انتظامي در جریان بود .در سالروز  15خرداد ،از طرف مجامع انقالبي تعطیل
سراسریِ اعتراضآمیز اعالم شد و تا حدّ زیادی موفقیتآمیز بود (بازرگان .)15 :1363 ،دور چهارم چهلمها
به  28خرداد افتاد و در بسیاری از شهرها درگیری شد.
در  28مرداد یك فاجعهی بزرگ اوضاع را وخیمتر كرد .در حاليكه جمعیت زیادی در سینما ركس
آبادان مشغول تماشای فیلم انتقادی گوزنها بودند ،ساختمان سینما توسط افراد ناشناسي به آتش كشیده
شد و چون درهای خروجي بسته شده بود ،حدود  400نفر زن و مرد و كودك و بزرگسال در سینما بهطور
فجیعي جان باختند .رژیم شاه ،گناه را به گردن «ماركسیستهای اسالمي» انداخت و در مقابل ،نیروهای
انقالبي ،رژیم را متّهم كردند .ولي فضا آن قدر ضد رژیم بود كه كفّهی اتّهام رژیم بهصورت محسوسي
سنگیني ميكرد .یك خبرنگار خارجي از این تعجّب ميكند كه حتي كساني كه در رژیم شاه منافع زیادی
داشتند و بهنفعشان بود كه رژیم در قدرت بماند ،بهخود تردیدی راه نميدادند كه این جنایت ،كار ساواك
بوده است (آبراهامیان.)98 :1394 ،
اینك با اینكه هر دو مرحله از راهبرد دوگانهی شاه انجام شده بود ،ولي در عمل ،نتیجهی مطلوب
حاصل نشد .به احتمال زیاد ،شاه بهاین فكر افتاد كه اگرچه آمریكائیان با او كنار آمدهاند ،ولي ناآراميها
باید هنوز نتیجهی دخالت دستان «خبیث» انگلیس باشد كه او را رها نميكند .او معتقد بود كه انگلیسيها
با نفوذی كه در دستگاه سیاسي آمریكا دارند ،همواره ميتوانند آن كشور را با سیاستهای خود هماهنگ
كنند .اینجا بود كه او تصمیم گرفت كه آموزگار را از نخستوزیری بركنار و شریفامامي را كه مهرهی
انگلیس ميدانست ،روی كار آورد .پیش از این گفتیم كه شاه مطمئن بود كه شریفامامي ارتباطات
مستحكمي با دولت انگلستان دارد و یكبار در گفتگو با پاكروان ،شریفامامي را «جاسوس پدرسوخته»
خوانده بود (ثابتي .)81 :1390 ،پرویز ثابتي كه از نزدیك در جریان تغییر نخستوزیر قرار داشت،
شریفامامي را فرد مناسبي برای این منصب نميدانست .اما هوشنگ انصاری ،وزیر امور اقتصادی و
دارایي ،تالش ميكرد شاه را قانع كند كه شریفامامي جای آموزگار را بگیرد .ثابتي نزد هویدا ،وزیر دربار،
ميرود و از او تقاضا ميكند كه نگذارد شریفامامي انتخاب شود .پاسخ هویدا شنیدني است .او ميگوید:
متأسفانه نميتوانم كاری بكنم! زیرا اعلیحضرت اكنون روی نظرات انصاری خیلي حساب ميكند ،چون
فكر ميكند نظر هوشنگ انصاری نميتواند بدون تأیید آمریكایيها صورت گرفته باشد و چون شریف
امامي را هم عامل انگلیسيها ميداند ،تصوّر شاه شاید این باشد كه با گماردن شریفامامي ،هردو سیاست
بزرگ توافق كردهاند كه شریفامامي نخستوزیر شود (همان.)440 :
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ثابتي تعجّب ميكند و از هویدا ميپرسد« ،شاه واقعاً تا این اندازه به نظر سیاست خارجي دربارهی
مسائل داخلي اهمّیت ميدهد؟» جواب هویدا مثبت بود (همان) .بنابراین ،تحلیل شاه در آن مقطع این بوده
است كه انگلیس بهخاطر آوردن آموزگار كه مهرهی آمریكایي بوده ،از شاه دلخور شده و راه برطرف كردن
این دلخوری این است كه نخستوزیری روی كار بیاید كه عالوه بر آمریكا مورد تأیید انگلیس هم باشد.
نتیجهی این تحلیل كه در حقیقت ،مرحلهی نخست از راهبرد دوگانهی شاه بود ،این شد كه در روز 5
شهریور ،شریفامامي جای آموزگار را بگیرد .اگرچه شریفامامي دولت خود را دولت «آشتي ملي» نامید،
ولي شاید در پس ذهن شاه ،دولت او دولت «آشتي انگلیس و آمریكا» بود.
شریفامامي ميخواست به مخالفان ،بهویژه مخالفان مذهبي ،نشان دهد كه رژیم از كردههای خود
نادم است و ميخواهد روی گذشته خط بطالن بكشد و كارهایي را كه موجب خشم ملت شده ،جبران كند.
او تقویم شاهنشاهي را به هجری شمسي بازگرداند ،نظام تكحزبي را كنار گذاشت و به احزاب دیگر
اجازهی فعالیت داد ،اعالم كرد كه بازگشت امام خمیني(ره) به كشور بالمانع است ،برخي روحانیان را از
تبعید باز گرداند و برخي را از زندان آزاد كرد ،به مطبوعات آزادی داد ،حقوق كارمندان دولت را بسیار
افزایش داد و كازینوها و قمارخانهها را تعطیل كرد .طُرفه آنكه برخي از همان كازینوها توسط بنیاد پهلوی
در زماني كه شریفامامي ریاست آن را بر عهده داشت ،تأسیس شده بود (پارسونز.)344 :1372 ،
اما تدابیر شریفامامي چیزی را تغییر نداد .نیروهای مخالف شاه ،دولت آشتي ملي را جدی نگرفتند و از
شدّت ناآراميها و تظاهرات كاسته نشد .در  13شهریور نماز عید فطر در سراسر ایران برگزار شد و صدها
هزار نفر جمعیت شركت كننده در مراسم عید ،آن مراسم را به تظاهرات ضد رژیم تبدیل كردند .در تهران
دو نماز عید بزرگ برگزار شد :یكي در زمینهای قیطریه و یكي در خیابان ژاله كه گفته ميشود صدها
هزار نفر در آن دو مراسم شركت كردند (عاقلي ،)1369 ،ولي برآورد ساواك یكصد هزار نفر بود (ثابتي،
 .)449 :1390مراسم عید فطر مقدمهای برای راهپیمایي بزرگ روز پنجشنبه  16شهریور بود كه در تهران
تا میدان شهیاد -از همان روز ،میدان آزادی نامیده شد -ادامه یافت و در آنجا قطعنامهای قرائت شد كه بر
آزادی ،استقالل و حكومت اسالمي تأكید داشت .در روزنامههای آن زمان ،تعداد شركتكنندگان در آن
تظاهرات بیش از یك میلیون نفر ذكر شد ،ولي برآورد ساواك فقط  150هزار نفر بود (همان) .راهپیمایيها
در طول آن هفته ،بهصورت كامالً مسالمتآمیز برگزار شد و مردم هنگامي كه از كنار كامیونهای ارتشي
پر از سرباز عبور ميكردند ،شعار ميدادند «برادر ارتشي چرا برادركُشي» (عاقلي .)1369 ،در همان روزِ
شانزدهم بود كه قرار تظاهرات فردا مصادف با جمعه  17شهریور گذاشته شد.
اقتضای راهبرد دوگانهی شاه این بود كه اكنون كه با روی كار آوردن شریفامامي امیال دشمنان قوی
را برآورده ساخته ،بهفكر برخورد خشن با دشمنان ضعیف خود باشد .در  16شهریور ،فقط یازده روز پس از
روی كار آمدن دولت «آشتي ملي» در جلسهی شورای امنیت ملي و سپس بالفاصله در جلسهی
فوقالعادهی هیأت دولت كه از ساعت  22و  30دقیقه تا نیمهشب تشكیل شد و تصمیم گرفته شد كه در
تهران و یازده شهر دیگر حكومت نظامي برقرار شود .جلسهی شورای امنیت ملي به دستور شاه جهت
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بررسي حكومت نظامي تشكیل شده بود .در پایان مذاكرات« ،نخستوزیر نتیجهی تصمیم هیأت دولت را
از همان جلسه ،تلفني به عرض اعلیحضرت رسانید[ ]...و بنا به تصویب اعلیحضرت ،ارتشبد غالمعلي
اویسي فرماندهی نیروی زمیني به فرمانداری نظامي تهران و حومه انتخاب گردید» (قرهباغي.)21 :1365 ،
اویسي همان فرماندهی كشتار  15خرداد بود كه در آن زمان به «قصّاب تهران» معروف شده بود 1.بوی
خون بهمشام ميرسید.
این برهه از تاریخ انقالب ،تحلیلگران را بهطور جدی به مشكل انداخته است .آیا شاه واقعاً مایل بود
كه از درِ مسالمت در آید و دست شریف امامي را جهت اعطای امتیازات به مخالفان باز گذارد و به قولِ
شریفامامي در یك مصاحبهی مطبوعاتي «آنقدر امتیاز ميدهیم كه مخالفان تمام خواستهای خود را
برآورده شده ببینند و دیگر چیزی برای خواستن نداشته باشند» (عاقلي)1369 ،؛ آیا واقعاً شاه سیاستِ مدارا
با مخالفان را پیش گرفته بود؟ اگر چنین بود ،برقراری حكومت نظامي و فرماندهي را به اویسي سپردن ،در
فاصلهی یازده روز پس از معّرفي «دولت آشتي ملي» و حتي پیش از آنكه آن دولت از مجلس شورای ملي
رأی اعتماد بگیرد 2،چه صیغهای بود؟ آیا این تصمیمات را شاه از روی نابخردی ميگرفت یا منطقي پشت
آن وجود داشت؟ در پاسخ باید گفت كه در تحلیل اعمال یك كنشگر عاقل ،باید نهایت تالش خود را
بهكار ببندیم كه منطق تصمیمگیری وی را درك كنیم .شاه در چشمانداز سیاسي خویش ،خود را در مقابل
دو دشمن خارجي و داخلي ميدید كه باید به اعمال و حركات آنها واكنش نشان ميداد .آوردن
شریفامامي چراغ سبزی به انگلیس و آمریكا بود .حال با سرعت گرفتن روند صعودی تظاهرات در ماه
رمضان و بهویژه تظاهرات عید فطر و  16شهریور ،دشمنان داخلي شاه باید بهشدت سركوب ميشدند.
شاه پیش از واكنش به اوضاع باید از جلب نظر دشمن قوی اطمینان كامل حاصل ميكرد .سولیوان در
خاطرات خود به یك مالقات با شاه اشاره ميكند كه طبق شواهد و قرائن موجود ،باید در همان هفتهای
انجام شده باشد كه منتهي به جمعه  17شهریور شد .3او ميگوید كه شاه در آن مالقات بهشدت از آمریكا
و سازمان سیا انتقاد كرد كه چرا به مخالفان او كمك ميكنند .به نوشتهی سولیوان« ،او با لحن مردی
سخن مي گفت كه ناجوانمردانه مورد خیانت واقع شده و گویي دادخواهي ميكرد» سولیوان كه تازه از
واشنگتن به تهران آمده بود ،در پاسخ ،به شاه اطمینان ميدهد كه «آمریكا همچنان پشتیبان اوست و
رئیس جمهوری و سایر مقامات ارشد آمریكایي كامالً مسائل و مشكالت او را درك ميكنند» به گفتهی
سولیوان آن جلسه با آرامش نسبي شاه به پایان ميرسد (سولیوان .)146-145 :1372 ،ولي ظاهراً شاه
 .1فردوست ميگوید كه كشتار  17شهریور به دستور بدرهای انجام شد و اویسي مایل به این كشتار نبود (فردوست.)581 :1382 ،
 .2بحث از كابینهی شریفامامي از  19شهریور در مجلس شورای ملي آغاز شد.
 .3سولیوان به تاریخ این مالقات اشاره نكرده است ولي مي گوید كه پس از آن مالقات ،او از وزارت خارجه آمریكا خواست كه
نامهای حمایت آمیز از طرف كارتر برای شاه ارسال شود ،ولي چون كارتر درگیر مذاكرات كمپدیوید بود ،نتوانست آن نامه را امضا
كند .مذاكرات كمپدیوید از  5تا  17سپتامبر مطابق  14تا  26شهریور بوده است .از آنجا كه آن مالقات پیش از  17شهریور (مطابق
 8سپتامبر) صورت گرفته است ،ميتوانیم نتیجه بگیریم كه مالقات در همان هفتهی منتهي به  17شهریور انجام شده است.
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صرفاً با اطمیناني كه جناب سفیر به او داد ،قانع نشد .او ميخواست تضمیني از طرف شخص كارتر
دریافت كند كه واقعاً آمریكا از وی پشتیباني خواهد كرد .برای جلب اطمینان شاه ،اردشیر زاهدی از
واشنگتن با پیامي حمایتآمیز از طرف كارتر ،قبل از  17شهریور محرمانه به ایران سفر كرد .چون آن سفر
محرمانه بود ،برخي از منابع ،تاریخ  18و برخي دیگر  21شهریور را برای آن ذكر كردهاند .ولي زاهدی
بعدها در مصاحبهای اذعان ميكند كه در شبِ پیش از  17شهریور ،وقتي در دولت در مورد حكومت
نظامي تصمیمگیری ميشد و شاه تلفني آن تصمیم را تأیید كرد ،وی در تهران در كنار شاه حضور داشته
است (زاهدی .)7 :1381 ،مضمون پیامي كه زاهدی از طرف كارتر آورده بود به نقل از منابع غیر رسمي،
چنین بود« :دولت ایاالت متّحده آمریكا از رویّهی سابق خود كه جلوگیری از اعمال قدرت توسّط شاه بود،
دست برداشته است و به شاه آزادی كامل در تصمیمگیری ميدهد تا خود هر طور كه بهتر ميداند در
صدد رفع مشكالت بر آید( »...هویدا .)59 :1365 ،بهاین نحو ،اطمینان شاه از ناحیهی دشمن قوی حاصل
شد .اینك بر اساس راهبرد دوگانه ،شاه با اطمینان از پشتیباني آمریكا باید خودش بهحساب مخالفان
ميرسید .و این همان كاری بود كه در  17شهریور انجام داد.
چون تصمیم اعالم حكومت نظامي در تهران و یازده شهر دیگر در ساعت  12نیمهشب گرفته شد،
طبیعي بود كه صبح وقتي مردم برای تظاهرات  17شهریور به خیابانها ميآمدند ،از آن بياطّالع باشند.
اگرچه رادیو مراتب را از ساعت  6صبح اعالم كرد و از طرف ارتش در شهر با بلندگو اطالعرساني ميشد،
ولي بدون شك ،بسیاری از كساني كه در تظاهرات شركت كردند و حتي برخي از كشتهشدگان ،ممكن
است از برقراری حكومت نظامي بدون اطّالع بودند .شرایط اتّخاذ تصمیم برای برقراری حكومت نظامي و
یكشبه به جریان انداختن آن ،قدری غیرطبیعي مينمود و مشخّص بود كه رژیم تصمیم به شدّت عمل
نشان دادن در مقابل امواج خروشان مردم گرفته بود.
از همان صبح اول وقت ،تانكها و نیروهای نظامي در شهر مستقر و نیروها و تجهیزات كمكي از
شهرستانها فراخوانده شد .در همان حال ،هزاران نفر از مردم پا به خیابانها گذاشتند و راهپیمایي طبق
برنامهی قبلي آغاز شد .برخورد ،غیر قابل اجتناب مينمود .در میدان ژاله -از آن پس میدان شهدا نامیده
شد -نظامیان دیوانه وار جمعیت غیر مسلّح را زیر رگبار گرفتند و از كشته ،پشته ساختند .تا ساعتها صدای
تیر شنیده ميشد .آمار رسمي از  87كشته و  205زخمي حكایت داشت ،ولي آمار غیر رسمي سر به هزاران
ميگذاشت .یك خبرنگار غربي ميگوید« :منظره به میدان اعدام شباهت داشت» (نجاتي :1379 ،ج،2
.)92
پس از كشتار  17شهریور ،كارتر تلفني از كمپ دیوید با شاه صحبت كرد و بر حمایتش از وی تأكید
نمود (سولیوان .)150 :1372 ،این رفتارِ كارتر كه خود را قهرمان حقوق بشر معرّفي ميكرد و ندای دفاع
وی از صلح و سازش و حقوق بشر ،گوش جهانیان را كر كرده بود ،شگفتآور مينمود .در واقع ،قهرمان
حقوق بشر ،پیش از كشتار  17شهریور با فرستادن زاهدی و اطمینان دادن به شاه ،دست از طرفداری از
حقوق بشر كشید و دست شاه را در كشتار مردم بيدفاع باز گذاشت و پس از كشتارِ بيرحمانهی مردمِ غیر
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مسلّح كه اخبار آن به سراسر دنیا مخابره شد ،از عامل آن كشتار پشتیباني نمود .بحث از دو دل بودن شاه
یا ضعف نفس وی بر اثر بیماری ،یا دلرحم بودن وی و مانند اینها نبود ،مسأله این بود كه از منظر شاه ،او
برای باقي ماندن در قدرت باید ابتدا و با اولویتِ نخست ،نظر آمریكا را جلب ميكرد ،اگر ميتوانست نظر
انگلیس را هم جلب ميكرد و آنگاه باید مخالفان خود را بهشدّت سركوب مينمود .او جز عمل به مقتضای
راهبرد دوگانهی خویش كاری نكرد.
از میان انواع مخالفتهای داخلي ،آن چیزی كه كمر رژیم را شكست ،امواج گستردهی اعتصابات بود.
تظاهرات را مي شد با ارتش سركوب كرد ،ولي اعتصاباتِ گسترده هیچ راه عالجي نداشت .امواج اعتصابات
در پاالیشگاهها ،كارخانهها ،كشتیراني ،بنادر و بسیاری از صنایع و خدمات حیاتي ،رفتهرفته فراگیر ميشد و
كشور را فلج ميكرد .با شروع سال تحصیلي ،دانشگاهها و مدارس شاهد ناآراميهای فراوان بود و بهمرور
همهی مؤسسات آموزشي تعطیل و دانشجویان و دانشآموزان به خیل وسیع تظاهرات ملحق شدند.
تظاهرات و درگیریها با محوریّت مساجد و دانشگاهها همچنان در حال گسترش بود .مشخص بود كه
دولتِ بهاصطالح «آشتي ملي» شكست خورده است و شاه باید مجدّداً در منطق سیاسي خود دنبال راه
حل جدیدی باشد.
با ناكامي دولت شریفامامي در برقراری نظم و آرامش و با خرابتر شدن اوضاع ،سوءظن شاه نسبت
به توطئه های انگلیس دوچندان شد .نخستین كاری كه شاه باید در آن شرایط ميكرد ،بركناری آن
مهرهی «انگلیسي» بود و پس از آن ،باید به فكر یك جایگزین مطمئن ميافتاد .در میان نیروهای سیاسي
موجود ،شاه به هیچ كسي بیشتر از نظامیان اطمینان نداشت و طبیعي بود كه پس از شریفامامي باید
بهفكر تشكیل یك دولت نظامي ميافتاد .شاه در این زمینه در جلسات خود با سفرای آمریكا و انگلیس كه
در آن ایام ،یك روز در میان تشكیل ميشد ،رایزني ميكرد .باالخره در روز جمعه  12آبان ( 3نوامبر) شاه
یك تماس تلفني از برژینسكي دریافت كرد و به او اطمینان داده شد كه دولت آمریكا از هر راهحلي كه
شاه مناسب بداند پشتیباني ميكند (برژینسكي .)526 :1392 ،فردای آن روز شاه یك مالقات دو ساعته با
سفرای آمریكا و انگلیس داشت و نظر آنان را بهصورت مشخّص در مورد روی كار آمدن یك دولت نظامي
جویا شد .سولیوان پاسخي شبیه برژینسكي به شاه ارائه داد ،ولي شاه توقّع داشت كلمات صریحتری بشنود
و از آمریكا پیامي مبني بر حمایت از روی كار آمدن دولت نظامي دریافت كند .ولي سولیوان چنین
دستوری نداشت (سولیوان .)160 :1372 ،در هر صورت ،همین كه آمریكا بهطور كلي به تصمیم شاه
احترام ميگذاشت ،برای شاه كافي بود .اما در مورد پارسونز ،سفیر انگلیس ،مسأله متفاوت بود .او اصوالً
نظر مساعدی نسبت به روی كار آمدن دولت نظامیان نداشت و نظر منفي خود را با صراحت ابراز نمود
(پارسونز .)371 :1372 ،این برخورد سفیر انگلیس ،بر سوءظن شاه افزود .شاه مطمئن شد كه انگلیسيها
ميخواهند كه شورشها ادامه پیدا كند و از این طریق او را از تخت سلطنت به زیر بكشند .بههمین دلیل
از آن پس مالقات های یك روز در میان خود با سفیر آمریكا را بدون حضور سفیر انگلیس برگزار ميكرد
(همان .)176 :همچنین شاه تصمیم گرفت كه درس عبرتي به دولت انگلیس بدهد.
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در روز  14آبان ،شهر تهران بهصورت غیرطبیعي ناآرام شد و گروهي آشوبگر به ساختمانهای دولتي
و بانكها حمله كردند و بسیاری از ساختمانها در آتش سوخت .اوضاع شهر بهحدی بههم ریخته بود كه
سفیر انگلیس ميگوید از پایان جنگ جهاني دوم به این طرف نظیر آن منظره را ندیده بود (پارسونز،
 .)374 :1372گفته شده كه  400شعبهی بانك در آتش سوخت (عاقلي .)1369 ،اوضاع با تظاهرات
مردمي كه پیش از آن برگزار ميشد ،بهكلي متفاوت بود و در میان مردم شایع بود كه این آشوب كار
ساواك است .قرهباغي كه در آن زمان وزیر كشور بود ،اذعان ميدارد كه در زمان نخستوزیری
شریفامامي ،برخي از آشوبها توسط ساواك هدایت ميشد (قرهباغي .)27 :1365 ،در همان روز،
شریفامامي استعفا داد .نكتهای كه قطعات پازل نظریهی ما را در مورد منطق سیاسي شاه تكمیل ميكند
این است كه در جریان شلوغيهای آن روز ،آشوبگران به سفارت انگلیس حمله كردند .جالب اینجاست
كه یك كامیون نظامیان در حاليكه آشوبگران به سفارت حمله ميبردند ،بياعتنا از كنار سفارتخانه عبور
ميكند (پارسونز .)375 :1372 ،از نظر سفیر انگلیس این حمله از طرف ساواك و نظاميها ترتیب داده
شده بود (همان .)379 :سولیوان نیز ميگوید در مالقات خود از شاه پرسید كه در شهر شایع شده كه
آتشسوزی آن روزِ تهران بهدست عوامل ساواك اتّفاق افتاده است« .شاه با قیافهی خستهای بهمن نگاه
كرد .شانههایش را باال انداخت و گفت :كسي چه ميداند؟ این روزها من هر چیزی را باور ميكنم!»
(سولیوان .)166 :1372 ،شاید شاه نميتوانست بهتر از این تأیید كند كه بلوای آن روز ،كار ساواك بوده
است و با این وسیله او ميخواست لزوم روی كار آمدن یك دولت نظامي را به همگان نشان دهد.
همچنین با حمله به سفارت انگلیس او در صدد پاسخ دادن به توطئههای موذیانهی آن دولت
«استعمارگر» بوده است .ظاهراً این همان درس عبرتي بود كه شاه ميخواست به انگلیس بدهد .آری،
جهانبیني سیاسي شاه اینگونه بود.
پاسخ به يك اشكال
در روز  15آبان دولت نظامي ارتشبد ازهاری بهشاه معرّفي شد .در همان روز ،شاه در تلویزیون نطقي
مسالمت جویانه ایراد كرد .او ضمن تأیید انقالب مردم ،روی كار آمدن دولت نظامي را جهت برقراری نظم
و جلوگیری از گسترش هرج و مرج و آشوب ضروری دانست .شاه از همه خواست كه به فكر ایران باشند
و به آیندهی فرزندان این مرز و بوم بیندیشند.
سؤالي كه در برخي منابع مطرح ميشود و ما باید اینجا بر مبنای راهبرد دوگانهی شاه ،پاسخ دهیم ،این
است كه چرا در طول دولت شریفامامي و ازهاری ،شاه هنوز هر دو سیاست مدارا و سختگیری را در
پیش ميگرفت كه یكدیگر را خنثي ميكردند .پیش از این دیدیم كه ایجاد فضای باز سیاسي توسط
شریفامامي همزمان با اعالم حكومت نظامي ،ناهماهنگي عجیبي بهوجود آورده بود و توضیح دادیم كه
آن ناهماهنگي بهخاطر اتّخاذ راهبرد دوگانه از سوی شاه بود .اما پس از  17شهریور نیز در بسیاری از
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موارد ،نیروهای نظامي دستور شلیك به تظاهرات را نداشتند .شاه دستور داد« :مقرّرات فرمانداری نظامي
با شدّت الزم اجرا نگردد و تیراندازی منجر به كشته شدن صورت نگیرد» (ثابتي.)456 :1390 ،
تظاهركنندگان و مخالفان كه در بدو امر از حكومت نظامي واهمه داشتند ،وقتي متوجّه شدند كه
سربازان دستور شلیك ندارند ،جسورتر شدند و این خود بر دامنهی ناآراميها افزود .همین سیاست در
دوران ازهاری ادامه یافت .ازهاری این سیاست مالیم را كه بهدستور شاه اعمال ميشد ،دلیل تضعیف
روحیهی نیروهای مسلّح ميدانست .او گله ميكند كه در طول چهار ماه ،نیروهای مسلّح «در مقابل انواع
فشارها و توهینها و بدرفتاریهایي كه با آنها ميشود ،حداكثر ميتوانند دست به تیراندازی هوایي بزنند»
(سولیوان .)194 :1372 ،تناقض سیاستهای شاه اینجا نمود ميكند كه در عین اتّخاذ این سیاست نسبتاً
مالیم ،صدها نفر در همان فاصلهی زماني توسّط نیروهای مسلّح كشته شدند .شاه همچنین بسیاری از
دوستان و خدمتگذاران قدیمي خود را در اثر اِعمال سیاستِ مالیم ،قرباني كرد .دولت ازهاری در ابتدای
زمامداری ،جمعي از مقامات عاليرتبه را از جمله هویدا ،نصیری ،آزمون ،ولیان ،همایون و نیكپي،
بازداشت كرد .این موارد ،نو عي اعطای امتیاز به مخالفان بود .اصوالً برخورد دولت ازهاری با بحرانها،
بیشتر مانند یك دولت عادی بود تا یك دولت سختگیر نظامي (قرهباغي .)65 :1365 ،اشكال اینجاست
كه اگر ما توانستیم ناهماهنگيهای ظاهری در واكنشهای شاه را با راهبرد دوگانهی او توضیح دهیم ،چرا
هنوز پس از اعمال راهبرد دوگانه و روی كار آمدن یك دولت نظامي ،ناهماهنگي در تصمیمات و
برخوردهای شاه با مخالفان بهچشم ميخورد؟
پاسخ این اشكال این است كه طبق این نظریه كه شاه از راهبرد دوگانه تبعیّت ميكرد ،شاه باید نظر
دشمنان قوی را به هر قیمت تأمین مينمود .مشكل شاه اما اینجا بود كه در میان كشورهای غربي ،بهطور
عام و در درون دستگاه سیاست خارجيِ آمریكا بهطور خاص ،وحدت نظر وجود نداشت .در كاخ سفید یك
جناح بهرهبری برژینسكي ،مشاور امنیت ملي ،معتقد بودند كه شاه باید به هر بهایي كه شده در تخت
سلطنت باقي بماند و باید در برابر مخالفان از سیاست «مشت آهنین» استفاده كرد .اما جناح دیگری
بهرهبری سایروس ونس ،وزیر خارجه ،اولویت را به متابعت از سیاستهای حقوق بشری ميدادند .آنان
طرفداریِ بيقید و شرط از شاه را در جهت منافع دولت آمریكا نميدانستند و از سقوط شاه استقبال
مي كردند .كارتر نیز در میان این دو جناح ،قرار گرفته بود و گاهي به این سمت و گاهي به آن سمت
متمایل ميشد.
شاه خود وضعیت را چنین توصیف ميكند :در طول پاییز و زمستان [ ،]1357مرتّباً این دو سفیر [آمریكا
و انگلیس] مرا به ادامه و گسترش سیاست آزادسازی تشویق ميكردند .من شخصاً با اصل این سیاست
موافق بودم ،ولي فكر مي كردم كه در دوران اغتشاش و ناامني و بدون داشتن كادر سیاسي الزم ،به فاجعه
منتهي خواهد شد .عجب در اینكه غالباً شخصیّتها یا فرستادگاني از آمریكا بهدیدار من ميآمدند و
سیاستِ مقاومت و اِعمال قدرت را توصیه ميكردند( ...پهلوی.)416 :1371 ،
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مقصود شاه این است كه هر دو پیام متناقض همزمان از طرف دولت آمریكا به وی ميرسید .سولیوان،
سفیر آمریكا كه مستقیماً با وزارت خارجه آن كشور در ارتباط بود ،از آن جناحي بود كه مخالف سیاست
«مشت آهنین» بودند ،ولي برخي از فرستادگان دولت آمریكا كه از ناحیهی برژینسكي اعزام ميشدند ،شاه
را تشویق به ایستادگي و سركوب ميكردند.
امروز وقتي خاطرات كارتر ،برژینسكي ،ونس و سولیوان را ورق ميزنیم ،بهخوبي متوجّه وجود تفاوت
فاحشي میان تحلیل این دو جناح ميشویم .در یك جناح ،ونس و سولیوان ،نميخواستند شاه به هر قیمت
كه شده ،روی تخت سلطنت باقي بماند .آنان معتقد به اعمال سیاست «مشت آهنین» نبودند زیرا« :اوالً
ارتش ایران كه بیش از  50درصد آن را افراد وظیفه تشكیل ميدادند 1،قادر به انجام چنین كاری نبود.
ثانیاً حمایت ما از سیاست مشت آهنین با اصولي كه قبالً مورد تأكید حكومت كارتر قرار گرفته بود ،تضادّ
داشت» (ونس .)487 :1372 ،اما در جناح مقابل كه برژینسكي رهبری ميكرد ،معتقد بود كه باید شاه را بر
تخت سلطنت نگاه داشت و قدرت این یار دیرین غرب در منطقه را بههر قیمتي تثبیت نمود .از نظر
برژینسكي اعمال سیاستهای حقوق بشری غرب در ایران جایگاه شاه را تضعیف ميكرد« .هرچه ما
بیشتر سعي ميكنیم شاه را به اعطای آزادیهای سیاسي و ادامهی سیاست آزادسازی تشویق كنیم از
قدرت او كاسته ميشود و اگ ر ما نتوانیم شاه را در طریقي هدایت كنیم كه دادن امتیازات سیاسيِ سازنده را
با اعمال قدرت توأم سازد ،نابود خواهد شد» (برژینسكي .)523 :1372 ،او معتقد بود كه آمریكا بیش از
حد ،شاه را جهت اجرای سیاستهای حقوق بشری زیر فشار گذاشته است (همان.)524 ،
بنابراین ،ميتوان به این اشكال چنین پاسخ داد كه در مواردی كه تناقض و تعارضي در رفتارهای شاه
بهچشم مي خورد ،رفتارهای او صرفاً اختالفات موجود در دستگاه سیاست خارجي دولت آمریكا را بازتاب
ميداد .شاه فقط ميخواست طبق راهبرد دوگانهی خود ،نظر دشمن قدرتمند خود را تأمین كند ،ولي
همانطور كه خود اذعان دارد ،گاهي نميتوانست تشخیص دهد كه نظر آمریكا دقیقاً چیست .چیزی كه
مسلّم است ،دولتهای قدرتمند غربي دیگر یكصدا حامي شاه نبودند .در واقع ،پس از مشكالت نفتي
كه میان شاه و غرب ایجاد شد و در پي تبدیل شدن شاه به یك قدرت منطقهای كه ميتوانست در مقابل
غرب دردسرساز باشد ،دیگر اجماعي در میان كشورهای غربي دربارهی حمایت بيچون و چرا از شاه وجود
نداشت .حاال كه شاه ميخواست سربهراه شود ،او دیگر حتي نميدانست واقعاً باید چه بكند .این یكي از
بنبستهای راهبرد دوگانهی شاه بود.
نتيجهگيری
عملكردهای تناقضآلود شاه بسیاری از تحلیلگران را به چالش كشیده است .ولي با مطالعهی دقیق
چشمانداز سیاسي وی و نیز با تحلیل مطالبي كه خود نوشته یا اظهار داشته و نیز با بررسي اسناد و مدارك
 .1این آمار چندان دقیق نیست .قرهباغي نسبتِ سربازان وظیفه به كل نیروهای مسلّح را  %75ميداند (قرهباغي.)230 :1365 ،
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موجود تاریخي ،ميتوان از راهبردی كه در مواجهه با انقالب اسالمي ایران در پیش گرفته بود ،تصویر
نسبتاً خوبي ترسیم كرد .شاه خود را در مقابل دو دسته دشمن ميدید ،دستهی نخست ،دشمنان خارجي
وی بودند؛ دشمنان بسیار نیرومندی كه از نظر شاه ،حدود دو قرن صحنهگردانان واقعي همه وقایع سیاسي
ایران بودند و پس از وقایع نفتي اوایل دههی  50كینهی شاه را در دل داشتند .دستهی دوم ،شامل همهی
دشمنان داخلي شاه ميشد كه شاه احساس ميكرد با اتكا به ارتش مقتدر و نیز با بهرهگیری از نیروی
ساواك نسبت بهآنان برتری كامل دارد.
طبق این راهبرد ،شاه باید سر در مقابل دشمنان قوی فرو ميآورد ،چون ابزاری برای مقابله با آنان
نداشت و قدرت آنان را بهنوعي قدرتي ماورایي ميدانست .اما او همهی ابزار الزم را برای سركوب
دشمنان داخلي در اختیار داشت و برای بقای خود در تخت سلطنت باید این كار را ميكرد .این راهبرد
ميتواند زوایای مختلف عملكرد شاه را بهخوبي تبیین كند.
بنابراین ،تصمیم شاه به ترك كشور ،نه به خاطر این بود كه واقعاً ميخواست در مقابل انقالب سر فرود
آورد یا اینكه بهخاطر دلرحم بودن ،مایل به خونریزی بیشتری نبود .او فقط از دولت آمریكا اطاعت كرد،
همانگونه كه وقتي پدرش از ایران تبعید شد ،مجبور به اطاعت از دولت بریتانیا شد .البته شاه بعداً در یكي
از مصاحبههای خود اذعان ميدارد كه اشتباه كرده بود كه به حرف آمریكائیان گردن نهاد« :بزرگترین
اشتباه من این بود كه به گفتههای آمریكایيها و انگلیسيها در زمینهی امور داخلي كشورم گوش دادم.
نصیحتي را كه آمریكا از طریق سفیرش ویلیام سولیوان داد ،بهمن كمك نمود كه در آخرین لحظات
[ناخواسته] سعي نمایم راهحلّي برای بهقدرت رسیدن مخالفین پیدا كنم» (قرهباغي .)261 :1365 ،ولي
درست ،یا اشتباه ،شاه در مواجهه با انقالب بهمقتضای راهبرد دوگانهی خویش عمل ميكرد و تنها این
راهبرد ميتواند انواع واكنشهای وی را بهخوبي توضیح دهد.
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