دکتر امیر اکبری
استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد
Amirakbari84@yahoo.com
دکتر رضا جاللی
استادیار دانشکده علوم سیاسی واحد تهران مرکز

تاریخ روابط خارجی ایران و ایاالت متحده آمریکا
چکیده
هنگامی که انقالب اسالمی در  ۱۳۵۷اوج گرفت و به پیرروزی رسریدن نترتری عمیر از دولرت
ایاالت متحده آمریکا در ایران موج میزد .چرا که استبداد پهلوی برا کودترای آمریکرایی  ۲۸مررداد
 ۱۳۳۲قوام و دوام یافته بود و دولت آمریکا تا آخرین لحظات حیات رژیم پهلوی آن را مورد تأییرد و
حمایت قرار داده بود .با این وجودن امرام خمینری در همران آیرازین روزهرای پیرروزی از انقالبیرون
خواستند تا از حمله به سرتارتاانههرای خرارجی بهرهیزنرد .امرا ایرن خواسرته از سروی گرروههرای
مارکسیست نادیده انگاشته شد و در  ۲۵بهمن ماه  13۵۷افراد مسلح وابسته به چریکهرای فردایی
خل با حمله به ستارت آمریکا در تهرانن ویلیام سولیوان سرتیر ایرن کشرور را بره همرراه جماری از
اعضای ستارت به گروگان گرفتند .موضوع پس از چند ساعت با دخالت دولت موقت پایران یافرت و
سه روز باد نیز دولت ایاالت متحده رژیم جدید ایران را به رسمیت شناخت.
کلید واژهها :تاریخ روابط خارجین ایرانن آمریکان گروگانگیرین انقالب اسالمی
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مقدمه
پس از پیروزی انقالب اسالمین آمریکا دریافت که ورود شاه به خاک آمریکا نوعی مقابله علنری
با انقالب ایران به حساب میآید .بنابراین به او اعالم شد که ورودش به خاک آمریکا صالح نیسرت.
اما از مهرماه  ۵۸حال شاه رو به وخامت گذارد و او مجدداً درخواست ورود به آمریکا را مطرح کرد.
کاخ ستید درباره پذیرش شاهن از ستارت خود در تهران نظر خواست .کاردار آمریکا در تهران نیرز
به صراحت با آن ماالتت کرد 1.کارترن رئیسجمهور آمریکا نیز همین نظر را داشت.
اما افراد متنتذی چون کسینجرن وزیر خارجه اسب آمریکا و دیوید راکتلر سرمایهدار بزرگ که هر
دو از دوستان شاه به شمار میرفتندن کاخ ستید را برای پذیرش شاه تحتفشار گذاشتند .برژینسرکین
مشاور امنیت ملی آمریکا نیز با آنان هم عقیده و ماتقد برود کره عردم پرذیرش شراه موجر تردیرد
متحدان منطقه ای ایاالت متحده در جل حمایت این کشور در مواقر بحرانری مریشرود و عواقر
وخیمی را به نت سیاست اتحاد جماهیر شوروی به بار میآورد.
ولیکن برخالف هشدارهایی که باضی از ارگانهای دولت آمریکا در خصرو

پرذیرش شراه در

خاک آمریکا میداد و ماتقد بودند که این کار ممکن است محصول روابط بهتر با ایران را به مااطره
بیندازد و احتماالً به ستارت حمله شود.
نهایتاً نظر گروه دوم مقبول واق شد وکارتر پذیرفت که شاه برای پارهای مااینرات پزشرکی وارد
آمریکا شود .لذا در  ۳۰مهر  13۵۸محمدرضا پهلوی وارد نیویرورک شرد .بالفاصرله ایرانیران مقریم
آمریکا در مقابل بیمارستانی که شاه در آن بستری شده بودن دست به اعتراض زدند و در سراسر ایران
نیز راههیماییهای ضد آمریکایی برگزار شد.
از آغاز تا اشغال سفارت
«میرعبداللطیف بن ابوطال الموسوی شوشتری" نوه دختری ابوالقاسرم میرفندرسرکی در سرال
۱۱۰۷ن حدود  ۲۰۲سال پس از کشف آمریکا با کتاب «تحتهالاالم» اولین ایرانی است کره آمریکرا را
به ایرانیان می شناساندن وی داستان کشف این کشور به دست کریستوف کلم را به صورت تایلری
در آورد.
اما روایت درک فتحالی شاه قاجار از آمریکرا هرم شرنیدنی اسرت .وی اولرین پادشراهی در ایرن
مملکت بود که نام کشوری «آمریکا» شنیده بود .شاه قاجار که شنیده بود آمریکا «آن طررف» کرره
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زمین استن روزی به «سرهارفورد جونز»ن فرستاده سیاسی انگلیس گتته بود« :اگر امر کنم زمرین را
بکنندن به آمریکا خواهیم رسید؟»
پس از انتشار کتاب «تحتهالاالم»ن میرزا محمدصالح کازرونی شیرازی از محصلین اعزامی توسط
عباس میرزان  10سال باد در سترنامهاش شرح متصلی درباره آمریکا یا به تابیر خودش «ینگه دنیا»
نوشت.
روابط سیاسی میان آمریکا و ایران در سال  1237شمسی ( 1858مریالدی برقررار شرد و ترا
اواخر دهه  1930تماسهای میان دو کشور محدود اما دوستانه

بود2.

حاجی سیاح یا همان میرزا محمدعلی محالتین اولین ایرانی است که پا بر خاک آمریکا گذاشت.
حاجسیاح از ترس ازدواج با دختر عموی خود از محالت گریات و در پی آمروختن چنردین زبران در
اروپا راهی آمریکا شد و  9سال در آنجا زندگی کرد .رابطه او با آمریکاییها چنان خروب برود کره او
مکرر با ژنرال گرانت رئیسجمهور وقت آمریکا در کاخش مالقات میکرد.
بازگشت به ایران موجبات آشنایی او با میرزا ملکمخان و جمالالدین اسدآبادی را فراهم میآورد.
تباید این دون حاجسیاح را نیز راهی زندان و همبند میرزا رضا کرمانی میکند.
نهایتاً سیاح از ترس کامران میرزا پسر خشن ناصرالدین شاه و حاکم تهرانن به ستیر آمریکرا پنراه
می برد .ستارش ستیر به حدی کار ساز شد که رابطه میان سیاح و شراه چنران خروب مریشرود کره
سال ها باد وقتی سیاح به دلیل ارتباطات با سیدجمال از توطئره قترل شراه توسرط میررزا رضرا آگراه
میشودن بالفاصله موضوع را با امینالسلطان در جریان میگذارد.
پس از بازگشت سیاح چند سالی دوباره روابط قط بود .تا آن که در سرال  1888اولرین سرتیر
رسمی ایران یانی میرزا حسینقلیخان نوری صدرالسلطنه ر ملق به ماتمدالوزاره ر راهی آن سرامان
میشود.
صدرالسلطنه که در ادبیات مااصر به حاجی واشنگتن ماروف استهس از قترل ناصررالدینشراه در
 1896تا سه سال در آمریکا باقی میماند تا اینکه در  1899اسحاقخان متامالدوله جرایگزین او
میشود .او نیز تا  1904ستیر ایران بود و از مهمترین وقای این دوره میتوان به ستر امینالسلطان
اتابک به آمریکا اشاره کرد.
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متام همزمان با هربرت باون به مدت کوتاهی ستیر آمریکا در ایران مریشرود .پرس از براونن
ریچموند پیرسون ستیر میشود که مأموریت او با انقالب مشروطه مصرادف شرد .جانشرینان باردی
پیرسونن جان جکسون و چارلز راسل نیز با تباات انقالب مشروطه درگیر بودند.
طب گتته کورس سمیاین از اواخر قرن نوزدهمن شاهان ایران «برای مقابله با استامار انگلیس و
روسیه درصدد دوستی با آمریکا برآمدند».

3

در همین دورهن انگلستان و روسیه در امور داخلی ایران نقش مهم داشتند .این دو قردرت برزرگ
« با عملکردشان سرمش نیروهایی شدند که نظام سنتی را بره چرالش خوانرد و سررانجام سررنگون
کرد» 4.نهضت مشروطه خواهی ایران از سال  1905میالدی آیاز شردن امرا موضر دولرت آمریکرا
همواره دچار نوسان بود .در حالی که «ریچموند پیرسون»ن وزیر ماتار آمریکا نظر مواف خود نسبت
به مشروطهخواهان را به دولت آمریکا ابراز کرده بودن ولی رئیس جمهور تئودور روزولت صرراحتاً از او
خواست تا در کشمکش بین دولت و مشروطهخواهان دخالت نکند.
در سند محرمانهای که به تصوی مقامهای طراز اول امریکا رسید بر حتظ تمامیت ارضی ایرران
تأکید شد و دخالت دولتهای انگلیس و شوروی در امور داخلی ایران تقبیح شد و بر ضرورت افزایش
دایره نتوذ ایاالت متحده در امور داخلی ایران پافشاری شد.
تجاوز شوروی به خاک ایران باد از جنگن همچون خطری آشکار برای آینده کشور بود« .رفترار
مسکو تا حدود زیادی سیاست خارجی آمریکا را شکل میداد .اقدامات مسرکو در ایررانن در ترکیره و
اروپای شرقی سوظن آمریکا را به نیات استالین بارد از جنرگ دوم برانگیارت» .تجراوز همرهجانبره
شوروی باعث شد که آمریکا وارد عمل

شود5.

بحران آذربایجان زمینهای آزمایشی برای نظریه «مهار» شوروی بود .گذشرته از نیرت شروروین
این بحران باعث شد که شاه و سیاستمداران بانتوذ آمریکا تجاوز شوروی را بهانهای بررای آزمرایش
سیاست مهار شوروی به دست آمریکا قرار دهند .بدین ترتی ن حتظ حاکمیت ایرانن جرز الینتکری از
استراتژی مهار شوروی درآمد و این تحول مطلوبی برای شاه بود .در این زمرانن سیاسرت آمریکرا در
ایران بر محور حمایت از ایران در چارچوب یک طرح جهانی برای مهار شوروی قرار گرفت.
ایرانیان «توق نداشتند که آمریکا در ارتباط با ایران رفتاری بهتر از بریتانیا و روسیه داشته باشرد؛
زیرا ذهنیتی که ایرانیان از عملکرد این قدرتها داشتند این بود که این قدرتهرا از روابرط صرادقانه
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طتره میروند و در دوستی خود باظرافت خاصری ظاهرسرازی مریکننرد؛ بنرابراین ایرانیران همرواره
میبایستی نسبت به نیات قدرتهای بزرگ هوشیاری و بیداری خرود را حترظ کننرد و بره اصرطالح
پشت قضایا را باوانند».
بیثباتی دولت محمدرضا شاه از یکسرو و بریتجربگری وی در سرالهرای  1324ترا 1332
( 1945تا  1953میالدی از منظر جنبش ملیگرای ایران که در این سالها شکل گرفرت ضراف
شاه تلقی میشد .پیشرفت اجتماعی ر اقتصادی به صورت پراکنده وجود داشرت .امرا برا ملری شردن
شرکت نتت ایران و انگلیس ( AIOSدر سال  1951( 1930میالدی این پیشرفت به نقطه اوج
خود رسید .در استندماه ( 1330آوریل  1951میالدی ن مجلس شورای ملی به ملی شدن شررکت
نتت ایران و انگلیس رأی داد .این امر موجبات نارضایتی و خشم سرمایهگرذاران انگلریس را فرراهم
آورد .رهبر این جنبش یانی دکتر محمد مصدق به ناست وزیری رسید .آمریکا کوشرید کره در ایرن
قضیه بیطرف باشد بهطوری که ضمن حتظ دوستی خود با انگلیسن مایل بود که ایرران اداره منراب
طبیایاش را در دست گیرد.
ناکامی مصدق برای حلوفصل قضایا تهدیدی برای سقوط کامرل اقتصراد ایرران برود .مصردق
به منظور کس حمایت مالی و اخالقی آمریکا در نامهای به تاریخ  23مه سال  1953بره آیزنهراور
هشدار داد
«چنانچه هماکنون کمک فوری و مؤثر به این کشور نشودن هر قدمی که در آینده بررای جبرران
یتلت از وضایت امروز برداشته شود بسیار دیر خواهد بود» .از نظر آمریکاییان این پیام به مانری آن
بود که ایران ممکن است از آن پس به دامن کمونیسم بیافتند».
این پیام دقیقاً تأثیر نامطلوبی بر آنچه منظور بود داشرت .آیزنهراورن بره عروض آنکره از تهدیرد
کمونیسم به واهمه افتد و به کمک مصدق بشتابدن تصمیم گرفت که در عملیات آژاکرس برا بریتانیرا
همکاری کند و مصدق را از اریکه قدرت به زیر بکشد .نقش آمریکا در سقوط مصدق و بازگشت شاه
در سال  1953( 1332میالدی از تباید موقتن کلید درک روابط ایران و آمریکا از آن زمان به باد
است .این تحول فوقالااده مهمی بود و تصوری که از آمریکا در ایران وجود داشتن برهم

زد6.

پیرامون واقاه سقوط مصدق «کوتم» اینگونه مطرح میکند:
«این دو نمونه بهویژه درخور توجه است .اول اینکه آمریکاییها که متتارر بودنرد از ارزشهرای
ملیگرایانه دموکراتیک و لیبرال حمایت میکنندن در ایران به گونهای عمل کردنرد کره حکومرت آن
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کشور را که میتوانست از این آرمانها به نام ارزشهای سیاسری در ایرران بهرره جویرد در تنگنرا و
محرومیت قرارداد .دوم آنکه عناصری از توده مردم یانی طبقه شهری و متوسط جاماره کره باردها
پایگاه حمایت از شاصیت کامالً ضد آمریکایی آیتاهلل خمینی شدند همران اقشراری بودنرد کره در
پیروزی آمریکاییها و انگلیسها بر مصدق مشارکت کردند».
به نظر عبدالرضا مهدوی:
«بیشترین تقصیرهای کودتا به حساب سازمان سیا گذاشته شد و بنابراین نقش کودتاچی از خرود
در ذهن اذهان ایرانیان باقی گذاشت .در حالی که کودتا را دولت انگلیس طراحری کررد و بره دسرت
حامیان ایرانی اجرا شد اما آمریکا به نام کودتاچی مارفی شد».
بنابراین آنچه مهم است تصوری است که هم در ایران و هم در آمریکا ایجاد شد مبنی بر اینکره
آمریکا تاجوتات شاه را حتظ کرد.
آمریکا اهمیت ایران را باسیاست مهار خود (در قبال شوروی میبیند ولی آنچه برای شاه اهمیت
داشت حتظ سلطنت

بود7.

در طول دهه باد از کودتان شاه قدرت خود را تحکیم باشید .مجلس فقط حضور نمادین داشت و
ناستوزیر صرفاً نقش عامل اجرایی شاه را داشت .ازاینپس آمریکا دست خود را بررای مداخلره در
ایران باز میدید« .سیاست آمریکا باد از  28مرداد  19( 1332اوت  1953این بود که بیچون و
چرا از حکومت حدید در ایران حمایت کند».
آمریکا در دهه  1950میالدین کمکهایش را برای استقرار ثبات در ایران به نام کشور طرفدار
یرب افزایش داد .در عین حالن شاه مکرر خواستار کمکهای بیشتر نظام و جز آن میشد.
گازیروسکی می نویسد که یک رابطه فروشنده و خریدار بین آمریکا و شراه برقررار شرد و «ایرن
موقایت گروههای ایرانی ماالف شاه را بارد از کودترای  1332ضرایف کررد و بررعکس دسرتگاه
سرکوبی حکومت و شیوههای به سازش کشاندن ماالتان تقویت

شد»8.

با پیروزی «جان .اف .کندی» در آمریکان بحث اصالحات در ایران بهطور جدی مطرح شد .خرط
مشی کندی تحت نام «دکترین اتحاد برای پیشرفت» مبتنی بر ایجاد اصالحات در جوام زیر سلطه
آمریکا اجرا شد که ایران نیز طبیاتاً مستثنی نبود.
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این دکترین براین اساس استوار بود تا از فروپاشری حکومرتهرای متحرد برا آمریکرا در مقابرل
جنبشهای ملی و کمونیستی ممانات کند و در همین راستا به اصالحات سیاسی  -اجتماعی کنتررل
شدهای دست زد و بر شاارهایی نظیر اصالحاتن دموکراسین آزادین حقروق بشرر و کرامرت انسرانی
تأکید کرد.
سیاستهای کندی در ایران با عنوان طرح  14ماده ای به وقوع انقالب سرتید شراهن اصرالحات
ارضی و ناستوزیری علی امینی منجر شد.
اجرای این برنامهها موج شد وزارت امور خارجه آمریکا در  21ژانویه ( 1963اول بهمن 42
در گزارش خود به کاخ ستید و کنگره بنویسد:
«آمریکا از اوایل سال  1961عملکرد جدید و مثبتی در خصو

ایران داشته است .برنامههرای

آمریکا به دقت برنامه ریزی شده و احتمال سرنگونی شاه و خارج شدن اوضاع از کنترل آمریکرا و در
نتیجه روی کار آمدن نیروهای ضد یرب را منتتی نموده است».
در سال  1340شمسی ( 1961میالدی ن دولت کندی دقیقاً متوجه افرزایش رونرد سررکوبی و
بیثباتی در ایران شد .دولت کندی شاه را وادار کررد کره باهردف تجرددگرایی برهویرژه در مالکیرت
زمینه ای کشاورزی اصالحاتی بکند و اعطای هر گونره کمکری را در آینرده منروط بره اجررای ایرن
اصالحات شد .دولت آمریکا بر این عقیده بود چنانچره مالکیرت زمینرهای کشراورزی در کشرورهای
درحالتوساه اصالح بشودن میتواند ناآرامیها را کاهش و مقاومت در برابر کمونیسم را افزایش دهد.
در این راستا شاه «انقالب ستید» را اعالم کرد.
انقالب ستید و به ویژه برنامه اصالحات ارضی ماالتت سات روحانیان ایران به رهبری آیرتاهلل
روحاهلل خمینی را برانگیات .آیتاهلل [امام] خمینی درنتیجه نقشی که در قیام داشتن تباید شد .ایرن
اقدام باعث شد که وی بیش از گذشته متقاعد شود که شاه تنها با کمک و حمایت آمریکا برر اریکره
قدرت تکیه زده است .قیام مردمی علیه انقالب ستید بهخوبی نشان داد که رسانههای یربی ترا چره
اندازه میتوانند درنتیجه گیری و تتسیر یلط ازآنچه در جهان سوم میگذردن نقش داشته باشند .عردم
توجه مقامات آمریکایی و مطبوعات آمریکا (که به نظر میرسد بهصورت هوشرمندانه و هدفمنرد بره
مسائل داخلی ایران میپرداختند به ریشهیابی علل واقای قیام کمک میکند؛ یانی« :نداشتن پایگراه
مردمین مشروعیت نداشتن حکومت در دیردگاه بسریاری از ایرانیران بره علرت وقرای سرال 1332
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( 1953میالدی و نارضایتی فزاینده طبقه متوسط شهری» در رسانههای جمای آمریکرایی از ایرن
قیام به نام یک قیام «ارتجاعی» یاد میشد که تنها بر اعتبار اصالحات شاه

میافزود9.

به نظر میرسد این تحلیلها از سوی مطبوعات و رسانههای آمریکایی به دلیل مالکیت اکثریرت
مطبوعات آمریکایی توسط یهودیان و طرفداران اسراییل است .برا توجره بره جنرگ میران اعرراب و
اسراییل و جایگاه استراتژیک ایران در مقابل آنهرا و جلروگیری از گسرترش نتروذ کمونیسرمن ایرن
اناکاس اخبار را تائیدمیکند.
انقالب ستید نشان داد که سیاستهای تحمیلشده یک کشور به کشور دیگر چه خطرهای ذاتی
بهویژه در جهان سوم داشته باشد.
جاماه ایراناساساً با جاماه آمریکا تتاوت میکرد و برداشتهایی که پایههرای سیاسرت آمریکرا را
تشکیل میداد سرانجام راه را برای سازماندهی جنبش جدید اسالمی و ظهور آیتاهلل [امام] خمینری
به نام رهبر مذهبی ر سیاسی هموار کرد.
در اواخر دهه  60و اوایل دهه  70میالدین شاه با شتاب به سرمت توسراه اقتصرادی برهپریش
میرفت .حکومت او « یک برنامه گسترده توساه را به توساه را به اجرا گذارد که نتیجه آن پیردایش
توساه ناهمگون در باشهای اقتصادی و سیاسی شد .بهعبارتدیگر اقتصاد نوسازی میشرد بردون
آنکه ماالتتی را بهساتی سرکوب

کند»10.

با به قدرت رسیدن «ریچارد نیکسون» به رییس جمهوری ایاالت متحدهن مقدمات تجهیز ارتش
ایران به عنوان ژاندارم منطقه مهیا شد .ارزش ماامالت نظامی ایران و آمریکا در سالهای  1351تا
 1356به رقمی بالغ بر  16/1میلیارد دالر رسید و این به مانی این بود کره امرور نظرامی بریش از
 40درصد بودجه کشور را به خود اختصا

میداد

در اواخر دهه 1960ن نیکسونن با درک اهمیت استراتژیک خلیجفارس با مناب سرشار نتتی آنن
برای تضمین امنیت و ثبات منطقه سیاستی جدید در پیش گرفت .دولت نیکسون که با جنگ ویتنرام
دست و پنجه نرم میکرد و برای حضور نظامی آمریکا در خاورمیانره برا ماالترتهرایی روبررو برودن
خطمشیای را دنبال کرد که به «دکترین نیکسون» ماروف شد.
یک هتته بادن کنسولگری آمریکا در تبریز توسط عدهای که هویتشان به درستی روشن نشردن مرورد
حمله قرار گرفت و کاخ ستید ناگزیر شد که کنسرولگریهرای خرود در تبریرزن اصرتهان و شریراز را
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تاطیل کند 11.همچنین در راههیمایی هایی که به طور مداوم در نقاط ماتلف کشور برگرزار مریشردن
شاارهای ضدآمریکایی یکی از اصلی ترین شاارهای مرردم برود و مطبوعرات و گرروههرای سیاسری
مواض شدیدی علیه آمریکا اتااذ کرده

بودند12.

دو حملهای که به ستارت آمریکا شد با تحریک گروههای چپ بود که دولت بازرگران برهخروبی
توانست آن را مهار کند .بهریم این حمالتن آمریکا به احساسرات ضردآمریکایی در فضرای سیاسری
ایران توجهی

نداشت13.

به این ترتی روشن بود که احساسات ضدآمریکایی در ایران چه نزد نابگان سیاسی و چه نرزد
افکار عمومی عمی و گسترده است و هر اقدام حساب نشدهای میتواند اوضراع را از کنتررل خرارج
سازد .اما چنین می نماید که دولت آمریکا به این موضوع توجه کرافی نداشرت و از ایرن رو وقتری در
اردیبهشت ماه  ۵۸حبی اهلل القانیانن رئیس انجمن کلیمیان تهران به اتهام خیانت به کشور بره نتر
اسرائیل به اعدام متهم شدن وزارت امورخارجه آمریکا این اقدام را مورد سررزنش قررار داد .همچنرین
سنای آمریکا نیز با صدور قطانامهای اعدامهای وابستگان رژیم گذشته ایران را محکوم کرد.
این اقدام دولت آمریکان دخالت آشکار در امور داخلی ایران تلقی شد و به موض گیری شدید امام
خمینی و بسیاری از گروههای سیاسی علیه آمریکرا انجامیرد .همچنرین وزارت امورخارجره ایرران از
دولت آمریکا خواست تا اعزام ستیر جدید خود به تهران را به تاویر بینردازد 14و در سراسرر کشرور
راههیماییها در تقبیح دخالت آمریکا در امور داخلی ایران از سر گرفته شد 15.در مقابلن دولت آمریکرا
اعالم کرد که ستیر دیگری ییر از کاتلر را انتااب نمیکند و روابطش با ایرران را در سرطح کراردار
نگاه خواهد داشت 16.اسناد بدست آمده از ستارت آمریکا در تهران نشان میدهد کره در ایرن زمران
دولت آمریکا بدون در نظر داشتن حمایت های خود از رژیم پهلوی و تأثیرات ناخوشایند این اقردام در
افکار عمومی مردم ایرانن از برداشتن گامهای عملی برای بهبود روابط دو کشور خودداری میورزیرد
و منتظر بروز نشانههای مثبت از سوی دولت ایران

بود17.

این نشانهها از سوی دولت ایران مشاهده نشدن بلکه به عکس جو ضد آمریکایی در ایران روز به
روز تقویت می شد .بدین ترتی ن ایاالت متحده آمریکا پس از چند ماه صبر و انتظار بره ایرن نتیجره
رسید که خود باید گام اول را در راه بهبود مناسبات با ایران بردارد.آمریکا در شهریور مراه  13۵۸برا
تقاضای دولت موقت ب رای برخی خریدهای نظامی از آمریکا موافقت کرردن سرهس یرک محمولره از
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تسلیحات خریداری شده در زمان شاه را به ایران تحویل داد و صرادرات فروق الاراده نترت سرتید و
کروزون به ایران را تصوی کرد.
ظاهراً روابط بین دو کشور اندکی بهبود یافرت .از ایرن رو در  ۱۱مهرمراه  13۵۸دکترر ابرراهیم
یزدی وزیر امور خارجه دولت موقت که برای شرکت در اجالس مجمر عمرومی سرازمان ملرل بره
نیویورک ستر کرده بود با سایروس ونس همتای آمریکایی خود دیردار و دربراره مسرائل فریمرابین
گتتگو کرد .این گتتگو از سوی دکتر یزدی دوستانه و بیپرده توصیف شد .یکی از توافقرات صرورت
گرفته در این مذاکرات ارسال قطاات یدکی نظامی به ایران بود که پیش از انقالب خریداری شرده و
آمریکا تا این زمان از تحویلشان سر باز

میزد18.

شرح این نکته الزم است که آمریکا پس از خروج شاه از کشور در دی ماه  13۵۷آماده پرذیرش
وی در خاک خود بود .چون از نظر آنها محمد رضا پهلوی هنوز سرنگون نشرده برود و یرک مقرام
رسمی به شمار میآمد .اما او برای ایرن کره چنردان از ایرران دور نباشرد و بتوانرد در صرورت لرزوم
بیدرنگ به کشور بازگرددن به مصر و سهس مراکش رفت.
پس از پیروزی انقالب اسالمین آمریکا دریافت که ورود شاه به خاک آمریکا نوعی مقابله علنری
با انقالب ایران به حساب میآید .بنابراین بره او اعرالم شرد کره ورودش بره خراک آمریکرا صرالح
نیست 19.اما از مهرماه  ۵۸حال شاه رو به وخامت گرذارد و او مجردداً درخواسرت ورود بره آمریکرا را
مطرح کرد.
کاخ ستید درباره پذیرش شاهن از ستارت خود در تهران نظر خواست .کاردار آمریکا در تهران نیرز
به صراحت با آن ماالتت کرد .کارترن رئیسجمهور آمریکا نیز همین نظر را داشت.
اما افراد متنتذی چون کسینجرن وزیر خارجه اسب آمریکا و دیوید راکتلر سرمایهدار بزرگ که هر
دو از دوستان شاه به شمار میرفتندن کاخ ستید را برای پذیرش شاه تحتفشار گذاشتند .برژینسرکین
مشاور امنیت ملی آمریکا نیز با آنان هم عقیده و ماتقد برود کره عردم پرذیرش شراه موجر تردیرد
متحدان منطقه ای ایاالت متحده در جل حمایت این کشور در مواقر بحرانری مریشرود و عواقر
وخیمی را به نت سیاست اتحاد جماهیر شوروی به بار میآوردن 20ولریکن بررخالف هشردارهایی کره
باضی از ارگانهای دولت آمریکا در خصو

پذیرش شاه در خاک آمریکا میداد و ماتقد بودند کره
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این کار ممکن است محصول روابط بهتر با ایران را به مااطره بیندازد و احتماالً بره سرتارت حملره
شود21.

نهایتاً نظر گروه دوم مقبول واق شد وکارتر پذیرفت که شاه برای پارهای مااینرات پزشرکی وارد
آمریکا شود .لذا در  ۳۰مهر  13۵۸محمدرضا پهلوی وارد نیویرورک شرد .بالفاصرله ایرانیران مقریم
آمریکا در مقابل بیمارستانی که شاه در آن بستری شده بودن دست به اعتراض زدند و در سراسر ایران
نیز راههیماییهای ضد آمریکایی برگزار

شد22.

حضور شاه در خ اک آمریکا و سرساتی سیاستمداران آمریکایی برای نزدیرک شردن برا رهبرران
انقالبن یانی کسانی کره از حمایرت تروده مرردم برخروردار برودنن باعرث شرد کره برر احساسرات
ضدآمریکایی ایرانیان افزوده شود .مالقات برژینسکی برا بازرگران و دو نترر از وزرای دولرت ایشران
(دکتر ابراهیم یزدی وزیر ا مور خارجه و دکتر مصطتی چمران وزیر دفراع در اول نروامبر در الجزایرر
این نظر انقالبی ها را قوت باشید که آمریکا در پی آن است که باهمکاری لیبرالهای تحصیلکررده
یربی از شور انقالبی مردم بکاهند و سرانجام سلطنت پهلوی را بازگردانند.
در همین حالن گروهی از دانشجویان دانشگاههای تهران که شدیداً با سیاسرتهرای آمریکرا در
مقابل ایران ماالف بودند و شراید از چنرد هتتره پریشترر فکرر تسرایر سرتارت آمریکرا را در سرر
می پروراندندن تصمیم به تصرف سرتارت و دسرتگیری اعضرای آن گرفتنرد .ایرن گرروه نرام خرود را
دانشجویان مسلمان پیرو خط امام گذاشته بودند تا مرزبندی دقیقی با مارکسیستها داشرته باشرند و
در عین حال با منتس کردن خود به شاص رهبر انقالبن از نسبت داده شدن به گروههای سیاسی
رقی در امان

بمانند23.

روز چهارم نوامبر سال  13( 1979آبانماه  1358ن کمتر از دو هتته از ورود شاه به آمریکرا و
سه روز باد از دیردار الجزایررن چهارصرد دانشرجوی دانشرگاههرای تهررانن ملری (شرهید بهشرتی ن
پلیتکنیک (امیر کبیر و صناتی شریتکه خود را «دانشجویان مسلمان پیرو خط امام»مینامیدنردن از
جم تظاهرکنندگان جداشده و وارد ستارت آمریکا شدند و  53نتر از آمریکاییهای حاضر در ستارت
را به گروگان گرفتند و خواستار استرداد شاه شدند.
به گتته ریچارد کوتم «تقریباً طییک نسل یا بیشتر سیاست آمریکا سب شد حسرن ظرن خروبی
که در مورد آمریکا وجود داشت و شاید ناماقول بودن به نترتی شدید که آنهم ماقرول نبرودن تبردیل
شود»24.
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این گروه پیام امام خمینی به مناسبت اولین سالروز کشتار دانشآموزان تهران در  ۱۳آبان 13۵۷
را دلیل قاطای بر موافقت امام با اقردام خرود فررض کردنرد .امرام در ایرن پیرام گتتره بودنرد« :برر
دانش آموزانن دانشگاهیان و محصلین علوم دینیه است که با قدرت تمام حمالت خود را علیه آمریکا
و اسرائیل گسترش داده و آمریکا را وادار به استرداد این شاه جنایتکار مالوع نماینرد و ایرن توطئره
بزرگ را بار دیگر شدیداً محکوم

نمایند»25.

از زمان انجام عملیات گروگانگیری همواره گتتهشده که این واقاه نتیجره مسرتقیم قبرول ورود
شاه به آمریکا بوده ولی این گتته نمیتواند صحت داشته باشد .این اقدام حاصل جنرگ قردرت برین
گروههای اسالمی و چپگرایان بود .هر دو گروه هدفی مشترک داشتند .میخواستند دولرت میانرهرو
بازرگان را سرنگون کنند و از این طری به سیاست حتظ روند عادیسرازی روابرط آمریکرا و ایرران
خاتمه دهند .پس از ورود شاه به آمریکان گرروههرای چرپ بره تبلیترات «ضردآمریکایی» افزودنرد و
نیروهای ماتلف عقیدتی را بسیج کردند .دانشجویان اسالمی نیز که نمیخواستند از نیروهرای چرپ
عق بمانند به سهم خود تصمیم گرفتند ستارت آمریکا را بره تصررف درآورنرد و ابتکرار عمرل را از
دست نیروهای چپ یانی فداییان خل و مجاهردین خلر خرارج کننرد .بره گتتره عبراس عبردین
« دانشجویان بر این باور بودند که با توجه به نقشی که افکار عمومی آمریکا در خاتمه جنرگ ویتنرام
داشت در قضیه اشتال ستارت نیز می توانند افکار عمومی را در جهت آرمانشران بسریج کننرد .آنران
پیشبینی کرده بودند میتوانند که کالً ستارت را برای کمتر از یک هتته در اختیار میگیرند و سهس
روابط دو کشور به حالت عادی

بازمیگردد»26.

بحران روابط پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران
روزنامه کیهان بادازظهر  ۱۳آبان در گزارشی که به چاپ سوم روزنامه منجر شردن در ایرن براره
نوشت:
«صبح امروز گروهی که در جم تظاهرکنندگان مراسرم دانشرگاه شررکت داشرتند و از خیابران
طالقانی عازم دانشگاه بودند جلو ستارت آمریکا شروع به دادن شاارهای ضدامهریالیستی کردنرد و از
باالی در و دیوار ستارت خود را به محوطه ستارت رساندند و آنجا را اشتال کردنرد .ایرن جریران در
ساعت  ۱۱صبح امروز اتتاق افتاد و گروهی که وارد ستارتاانه شدهاند برین  ۱۵ترا  ۳۰نترر هسرتند.
جریان اشتال ستارت به کالنتری  ۷و کمیته انقالب منطقه  ۶اطالع داده شد و پاسداران این کمیتره
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اقدامات فوقالااده ای را برای خارج کردن تظاهرکنندگان آیاز کردند .گوهری مسئول ارشراد کمیتره
انقالب منطقه ۶ن ساعت  ۱۲:۱۵ظهر امروز در این مورد به خبرنگار کیهران گترت :نظرر بره مسراله
راههیمایی اقدامات احتیاطی الزم را انجام دادیم و گروهی از پاسداران این منطقه و گروهی دیگر که
مربوط به منطقه دیگر بودند پشت دیوارهای ستارت آمریکا گماردیم تا آنان از وارد شدن بره داخرل
ستارت جلوگیری کنند ولی علیریم تالش برادران پاسدار ما هجروم مرردم بررای داخرل شردن بره
ستارت باعث شد تا گروهی وارد ستارت شوند .از طررف کمیتره اقردامات الزم بررای خرارج کرردن
مهاجمین و تظاهرکنندگان صادر شده است و چون پاسداران ما اجرازه ورود بره داخرل سرتارتاانه را
ندارند به این خاطر تالش آنان بر این است که از ورود اشاا

جلروگیری نماینرد .از سروی دیگرر

چون امروز روز یکشنبه است و ستارت آمریکرا تاطیرل رسرمی مریباشردن ظراهراً کسری در داخرل
ستارتاانه نبوده است و ما هنوز نمیدانیم با چه اقدامی کسانی را که در داخل ستارت شدهاند از آنجا
بیرون کنیم و در این باره منتظر اخذ دستور از مقامات باال هستیم .از سوی دیگر کالنتری  ۷تهرران
موضوع اشتال ستارت آمریکا را از سوی گروهری از تظاهرکننردگان تأییرد کررد و یکری از افسرران
کالنتری گتت :جریان اشتال ستارت به کالنتری اطالع داده شرده اسرت و اقردامات الزم از سروی
کالنتری انجام شده است .این افسر از تاداد کسانی که وارد ستارت شدهاند اظهار بیاطالعی کرد.
کمیته منطقه  ۶در این مورد گتت :طب اطالعات رسیدهن در پی اشتال سرتارتن افرراد سرتارت
برای جلوگیری از ورود تظاهرکنندگان به داخل ستارت شروع به پرتاب گاز اشکآور کردهاند .یکی از
مسئوالن کمیته در مورد اینکه چه اقدامی برای خارج کردن مسالمتآمیز افراد اشتالگر انجام داده یرا
خواهید دادن گتت :در پی این ماجرای تاسف بار ابتدا ما تصمیم گرفتیم چند تن از برادران پاسردارمان
را بدون سالح داخل ستارت بترستیم تا با مذاکره از راه مسالمتآمیز مهاجمران را وادار بره خرروج از
داخل ستارت کنیمن ولی نظر به اینکه ورود بدون اجازه به داخل ستارت ممکرن نیسرتن ایرن اقردام
عملی نشد».
به نوشته روزنامه کیهان ساعت  ۱۲:۱۵همان روز یک مقام بلندپایه وزارت خارجه در تماسی برا
این روزنامه درباره اشتال ستارت آمریکا توسط گروهی ناشناس گتت:
«از صبح که به ما موضوع را گزارش دادندن ناستوزیرین سهاه پاسرداران و شرهربانی اقردامات
الزم را از طری ستارت انجام دادهاند .تاکنون عدهای از این تظاهرکننردگان وارد زیررزمین سرتارت
شدهاند و از طرف ستارت هم با پرتاب گراز اشرکآور اقردام بره متتررق کرردن آنهرا شرده اسرت.
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تظاهرکنندگان مشتول قرائت قطانامه هستند .پاسداران و کمیترههرا حتاظرت سراختمان را برعهرده
گرفتهاند .وی افزود ۵۰ :نتر داخل ساختمان شدهاندن منتها در زیرزمین ساختمان مستقر شدهاند البتره
درگیری هنوز وجود دارد و پاسداران و افراد شهربانی و کمیتهها مشتول جلروگیری از ورود آنران بره
ساختمان

هستند27».

از ساعت  ۱۶همان روزن آزاد کردن گروهی از ایرانیانی که به عنوان ارباب رجروع یرا کارمنرد در
داخل ستارت بودند آیاز شد و آمریکاییها با چشم بسته به محل دیگری منتقل شدند .همزمان یکی
از متحصنین که در داخل ستارت بودن پس از خارج شدن از آنجا در گتتوگو با روزنامهها گتت ما به
عنوان اعتراض به سیاست آمریکا اینجرا را اشرتال کررده ایرم و گروهری از دانشرجویان در محوطره
متحصن شدهاند و اعالم کردهاند که تحصن آنها ادامه خواهد داشت.
فردای آن روز روزنامهها پر بود از گزارشهای اختصاصی از اشتال ستارت آمریکا .موضوعی کره
حاال به بزرگ ترین بحران در روابط ایران و آمریکا تبدیل شده بود .امام به مناسبت  ۱۳آبران پیرامی
داده بود که در آن آمده بودند .پیامی که مطل ناستین اطالعیه دانشجویان مسلمان پیرو خط امرام
شد .آنان در این اطالعیه با اعالم اینکه «انقالب ایران موقایت آمریکا را در ابااد سیاسین اقتصرادی
و استراتژیکی در منطقه برهم زده است»ن افزودند« :ما دانشجویان مسلمان پیرو خرط امرام خمینری
ضمن دفاع از موض قاطاانه امام در مقابل آمریکای جهانخوار به منظور اعتراض بره دسیسرههرای
امهریالیستی و صهیونیستی ستارت جاسوسی آمریکا در تهران را به تصرف درآوردهایرم ترا اعترراض
خویش را به گوش جهانیان برسانیم».
در جریان اشتال ستارت آمریکان  ۷۲آمریکایی به عنوان گروگان بدست دانشجویان افتادند .سره
تن از دیهلمات های آمریکایی آن روز برای مذاکره با وزیر خارجه به وزارت امور خارجره رفتره بودنرد.
پس از اشتال ستارت تا ش به امید حل شدن موضوع همان جرا ماندنرد ولری بارد از آن در وزارت
خارجه به صورت تحت نظر در اختیار دانشجویان قرار گرفتند.

28

سیوشش ساعت باد از اشتال ستارت آمریکا در تهرانن بازرگانن همراه دولت موقت در اعتراض
به وض موجود در کشور استاتا کرد.
دولت موقت در شرایطی استاتا کرد که یک روز پیش از استاتان مهدی بازرگان از سروی سرران
حزب جمهوری اسالمی به دلیل مالقات با زبیگنیو برژینسکین مشاور امنیت ملری کرارتر در الجزایرر
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مورد بازخواست قرار گرفته بود .بازرگان در پاسخ به این سؤال که چرا چنین مالقراتی را برا آیرتاهلل
خمینی و شورای انقالب هماهنگ نکردهن گتته بود:
«اون ناست وزیری که باواهد برای مالقات با وزرا اجازه بگیردن برای الی جررز خروب اسرت
مگر من هویدا هستم و یا امام (آیت اهلل خمینی ن محمد رضا شاه هستند که آب خوردن را مرا اجرازه
بگیریم؟ این چه حرف بی منطقی است؟»
در دوره ناست وزیری مهدی بازرگانن حکومت ایران فاقد ریریس جمهروری و پارلمران برود و
دادگاههای انقالب نیز خارج از حاکمیت دولت قرار داشرت .یکری از مهرمتررین چرالشهرای دولرت
بازرگان در این زمان و در تمامی  ۹ماه فاالیت آنن وجود کانونهای قدرت مستقل از دولت در کشور
بود .مهدی بازرگان روزی که استاتا داد این مشکل را چنین توضیح داد:
«در این مملکت میگویند با دو تا ماما سر بچه کج در میآیردن ولری مرا صرد ترا مامرا داشرتیم.
شهرهای صد کالنتر داشتیم که روز به روز هم الحمد اهلل زاد و ولد میکردند .آرزوی مرا وقتری کره
ش سر میگذاشتیم و میخوابیدیم این بود که یک کشورن یک ملت و یک قرانون و یرک دولرت و
یک حکم داشته باشیم .ولی حاال ما در حالی دولت را ترک میکنیم کره نره تنهرا ایرن آرزو محقر
نشدهن که با تتییرات عمیقی که در قانون اساسی دادهاندن نگران هستیم که بازهم کسی تکلیف خرود
را در مملکت نداند .ما با این نگرانی بزرگ کار خود را ترک میکنیم که بریم داریرم حاکمیرت ملرت
نباشد و حاکمیت طبقاتی وحتی طبقه روحانی حاکم شود».
روزنامه کیهان فردای آن روز در خبری نوشت:
«مهندس مهدی بازرگان ناستوزیر استاتای خود را تقدیم امام کرد .به دنبال اسرتاتای دولرت
امروز اعالم شد که این استاتا دیروز در قم تقدیم امام شده است .صادق طباطبرایی ماراون سیاسری
ناستوزیر و سانگوی دولت در گتتوگوی کوتاهی درباره تکلیف کارهای جاری مملکت تا تایرین
تکلیف دولت جدید اعالم کرد :تا تایین تکلیف قطای پذیرش استاتای دولت بازرگان و تایین دولرت
جدیدن مهندس بازرگان و اعضای هیات دولت ایشان کارهای جراری مملکرت را انجرام خواهنرد داد.
طباطبایی گتت :اعضای کابینه که در هیات حسن نیت مذاکرات کردستان عضویت دارنرد همچنران
کارهای مربوطه و مذاکرات خود را دنبال خواهند کرد .طباطبایی در مورد اینکه آیا استاتای دولرت از
سوی امام پذیرفته شده است یا خیرن سکوت کرد».
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متن استاتای مهندس بازرگان که در روز  ۱۴آبان  13۵۸در قم تقدیم امرام شردن بردین شررح
است:
«بسماهللالرحمن الرحیم .حضور محترم حضرت آیتاهللالاظمی امرام روحاهلل الموسروی الامینری
دامة برکاته .با کمال احترام ماروض میدارد پیررو توضریحات مکررر و نظرر بره اینکره دخالرتهران
مزاحمتهان ماالتت ها و اختالف نظرهان انجام وظایف محوله و ادامه مسئولیت را بررای همکراران و
اینجان مدتی است ییرممکن ساخته و در شرایط تاریای حساس حاضر نجات مملکرت و بره ثمرر
رساندن انقالب بدون وحدت کلمه و وحدت مدیریت میسر نمیباشدن بدین وسریله اسرتاتای خرود را
تقدیم میدارد تا به نحوی که مقتضی می دانند کلیه امور را در فرمان رهبری بگیرند یا داوطلبرانی را
که با آنها هماهنگی وجود داشته باشد مأمور تشکیل دولت فرمایند .با عرض سالم و دعای توفیر .
مهدی

بازرگانن29.»۱۴/۸/۵۸

کارتر در کتاب خاطرات خود میگوید 4« :نوامبر  13( 1979آبان  58تاریای است کره مرن
آن را هرگز فراموش ناواهم کرد ...ما شدیداً نگران برودیم» وی مریافزایرد« :در روزهرای ناسرت
تصور میکردم گروگان ها به زودی آزاد خواهند شدن اما پس از آنکه بازرگرانن ناسرت وزیرر دولرت
موقت در کوششهای اولیه خود برای آزادی گروگانها با شکست مواجره شردن نگرانریهرا افرزایش
یافت»30.

قضیه گروگان گیری نقطه عطتی در روابط میان دو کشور ایران و آمریکا محسوب میشود که به
برقراری تحریمهای اقتصادی آمریکا بر ایران

انجامید31.

تصرف ستارت آمریکا بالفاصله روابط ایران و آمریکا را متأثر ساخت .روابط رسمی بین دو کشور
قط و آمریکا برای حل این بحران مجبور شد که تمهیدات سیاسین اقتصادین حقوقی و نظامی علیه
ایران به کار گیرد.
در پی عدم توفی کارتر در حل بحران گروگانگیری در ایرانن در نهایت روز  ۱۹فروردین ۱۳۵۹
جیمی کارتر رییس جمهوری آمریکا طی دستوری قط روابط سیاسی و بازرگانی با جمهوری اسالمی
ایران را اعالم کرد .این دستور که  ۵ماه پس از تصرف سرتارت آمریکرا در تهرانتوسرط دانشرجویان
مسلمان پیرو خط امام صادر شردن عکرس الامرل جدیرد دولرت آن کشرور در برابرر گروگرانگیرری
دیهلماتهای آمریکایی در ایران بود.
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کارتر در سانان خود درباره قط رابطه با ایران گتت:
« ...مطالبات شاکیان آمریکایی و شرکت هان از اموال مسدود شده ایران در آمریکا برداشت خواهد
شد و مسئولیت بحران با شورای انقالب ایران است که خود را پشت سر دانشجویان پنهان میکنرد.
اگر گروگانها آزاد نشوندن تصمیمات شدیدتری علیه ایران اتااذ خواهد شد و آمریکا برا هرمپیمانران
خود اقدامات مقتضی به عمل خواهد آورد .هیچ ویزای جدید برای ایرانیان صادر ناواهد شد و کلیره
ویزاهای صادر شده پس از بحران باطل میباشد.»...
در پی این تصمیمن از یکسو دفتر امام خمینی اعالم کرد «نظر امام در مورد گروگانهرا عروض
نشده و مثل گذشته ستارت و گروگانها تا تشکیل مجلس شورای اسالمی و تایین سرنوشت آنهرا
توسط وکالی مردم در دست دانشجویان باقی خواهد ماند» و از جان دیگر امام خمینی خود بیانیره
جداگانهای در این رابطه منتشر کردند.
«بسم اهلل الرحمن الرحیم
ملت شریف ایرانن خبر قط رابطه بین آمریکا و ایران را دریافت کردم .اگر کرارتر در عمرر خرود
یک کار کرده باشد که بتوان گتت به خیر و صالح مظلوم است همین قط رابطه است .رابطره برین
یک ملت بهاخاسته برای رهایی خود از چنگال چهاولگران بینالمللی با یک چهاولگر عالمخوار همیشه
به ضرر ملت مظلوم و به نت چهاولگر است .ما این قط رابطه را به فال نیک میگیریم چون که این
قط رابطه دلیلی بر قط امید دولت آمریکا از ایران استن ملت رزمنرده ایرران ایرن طلیاره پیرروزی
نهایی را که قدرت ستاکی را وادار به قط رابطه یانی خاتمه دادن به چهاولگریها کرده اگرر جشرن
بگیرد ح دارد.
ما امیدواریم که نابودی سرسهردگانی مثرل سرادات و صردام حسرین بره زودی انجرام گیررد و
ملتهای شریف اسالمی به این انگل های خائن آن کنند که ملت ما با محمدرضا خائن کرد و دنبال
آن برای آزاد زیستن و به استقالل تمام رسیدن قط روابط با ابرقدرتها خصوصاً آمریکا نمایند.
من کراراً گوشزد نمودهام که رابطه ما با امثال آمریکا رابطه ملت مظلوم با جهانخرواران اسرت.
شما ای ملت عزیز که برای رضای خداوند متاال با بانگ اهلل اکبر بر دشرمنان خرود چیرره شردید و
آزادی و استقالل را به دست آوردیدن با اتکا به خداوند تاالی و حتظ وحدت کلمه مهیرا باشرید بررای
رودررویی دشمنان اسالم و دشمنان مستضاتینن شما به خواست خردای تارالی پیرروز هسرتید و برر
مشکالت یلبه خواهید کردن صدام حسین که همچون شاه مالوع چهره قبیح ییراسالمی و انسرانی
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خود را نشان داده و به هدم اسالم و حوزه مقدسه نجف کمر و با علمرای اسرالم خصوصراً حضررت
آیتاهلل آقای سید محمدباقر صدر آن کند که رضاخان و محمدرضا پهلوی با علما و روحانیون و سایر
طبقات کردند باید بداند که با این اعمال ضد اسالمی گور خودش و رژیرم تحمیلری و ییرانسرانی و
ییر قانونی باث را با دست خود میکند.
ملت شریف عراق شما اخالف آنان هستید که انگلیس را از عراق راندند به پرا خیزیرد و قبرل از
آنکه این رژیم فاسد همه چیز شما را تباه کند دست جنایتکار او را از کشور اسالمی خود قط کنیرد.
ای عشایر فرات و دجله همه با همه ملت اتحاد کنید و این ریشه فسراد را قبرل از آنکره فرصرت از
دست برود قط و قم نمایید و برای خدا دفاع از کشور اسالمی خود و از اسالم مقردس نماییرد کره
خدا با شما است ای ارتش عراق اطاعت از این ماالف اسالم و قررآن نکنیرد و بره ملرت بگراییرد و
دست آمریکا را که از آستین صدام بیرون آمده اسرت قطر کنیرد و بدانیرد اطاعرت از ایرن سرتاک
ماالتت با خدای متاال است و جزای آن عار و نار است .از خداوند متاال عظمت اسالم و مسلمین و
کشور ایران را خواستارمن والسالم و علیکم و رحمهاهلل.
روح اهلل الموسوی الامینی»
گرچه گروگانهرا در  29دیمراه سرال  19( 1359ژانویره  1981مریالدی آزاد شردندن امرا
مجازات ایران هنوز ادامه دارد .این مجازات که بهصورت اعمال تحریمهای گوناگون صورت گرفترهن
دیگر به علت سرنگونی شاه دستنشانده آمریکا یا گروگانگیری دیهلماتهای آمریکایی نیست؛ بلکه
رفتارهای نامطلوب دیگری که ادعا میشود ایران از سال  1981( 1360مریالدی از خرود نشران
می دهد سب شده این کشور همچنان مورد تحریمهای آمریکا قررار گیررد و بره نظرر مریرسرد در
سالهای آینده نیز این موضوع یکی از ویژگیهای اساسی سیاست آمریکا درباره ایران باشد .آمریکرا
تالش کرد ایران را ازنظر سیاسین نظامی و اقتصادی منزوی کند و بره همرین منظرور تحرریمهرای
گستردهای را بهطور یکجانبه برقرار کرده است و صادرات کاال به ایران را مهار میکنرد .در مرحلره
اولن این تحریم ها به علت اشتال ستارت آمریکا در تهران برقرار شد .بره دنبرال آزادی گروگرانهران
اهداف آمریکا در استتاده از تحریمها تتییر یافت و این گونه مطرح شد که تداوم این تحریم بهمنظور
نهذیرفتن رفتار سیاسی و نظامی ایران و به امید ایجاد تتییر در این رفتار است.
روزشمار روابط ایران و ایاالت متحده از پیروزی انقالب تا آزادی گروگانها
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 25بهمن ۱۳۵۷؛ ستارت امریکا به وسیله  ۱۵۰نتر از افراد مسلح منتس به گروه چپ مورد
حمله قرار گرفت .همچنین در این روز امریکا برای لتو خرید اسلحهن از ایران یرامت خواست.
۲۸بهمن ۱۳۵۷؛ دولت موقت توسط امریکا به رسمیت شناخته شد.
۲۹بهمن ۱۳۵۷؛ اعالم شد که امریکا حاضر است هواپیماهرای اف ۱۴را از ایرران خریرداری
کند .اول اسفند ۱۳۵۷؛ کنسولگری امریکا در تبریز به آتش کشیده شد.
۲اسفند ۱۳۵۷؛ گروهبان «کنت کراوس» تتنگدار دریایی مأمور حتاظت از ستارت امریکا در
تهران که به اتهام تیراندازی به سوی ایرانیان بازداشت شده بودن آزاد شد.
۷اسفند ۱۳۵۷؛ اعالم شد برای حتظ ثبات و ایجاد حضور نظامین امریکا قصد دارد به خلریج
فارس نیروی نظامی اعزام کند.
۲۳اسفند ۱۳۵۷؛ دانشجویان خشمگین مقابل ستارت امریکا تجم کردند و پرچم این کشور
را آتش زدند.
۹فروردین ۱۳۵۸؛ سانگوی ستارت امریکا در تهران اعالم کررد؛ در حرال حاضرر سرتارت
امریکا برای متقاضیان ستر به امریکا ویزا صادر نمیکند و برنامه یی نیز برای از سر گرفتن عملیرات
کنسولی در ایران وجود ندارد.
۱۱فروردین ۱۳۵۸؛ ویلیام سولیوان ستیر امریکا در ایران بره ایرن کشرور فراخوانرده شرد و
چارلز ناس سرپرستی ستارت را عهده دار شد.
۱۸فروردین ۱۳۵۸؛ سولیوان ستیر امریکا در تهران که به واشنگتن احضار شده بودن تهرران
را به مقصد واشنگتن ترک کرد.
۲۵فروردین ۱۳۵۸؛ ایران قرارداد آموزش ناویان را با امریکا لتو کرد.
اول اردیبهشت ۱۳۵۸؛ وزارت خارجه امریکا از صدور حکم ییابی اعدام برای شراه مالروع
اظهار تأسف کرد.
چهارم اردیبهشت ۱۳۵۸؛ اداره مهاجرت امریکا اعالم کرد تا دهرم شرهریور هریچ ایرانری
مقیم ایاالت متحده که مدت اقامت آن ها تمام شده یا برخالف قوانین اقامت رفتار کردهانردن از ایرن
کشور اخراج ناواهند شد.
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۱۰اردیبهشت ۱۳۵۸؛ اعالم شد که باش کنسولگری امریکا در تهران در طرول روزهرای
جاری کار خود را برای دادن ویزای دانشجویی به داوطلبان از طری وزارت فرهنگ و آموزش عرالی
آیاز میکند.
۱۸اردیبهشت ۱۳۵۸؛ حبی القانیان سرمایه دار ماروف اعدام شد .این مساله واکنش سری
دولت امریکا را در پی داشت.
۲۱اردیبهشت ۱۳۵۸؛ دولت موقت جمهوری اسالمی ایران به رویه سنای امریکا در مقابرل
ایران شدیداً اعتراض کرد و آن را دخالت آشکار و ییرقابل قبول مقامات حاکم امریکا در امور داخلی
ایران دانست.
۲۸اردیبهشت ۱۳۵۸؛ قطانامه شدیداللحنی توسط سنای امریکا علیه ایران صادر شد.
۳۱اردیبهشت ۱۳۵۸؛ اعالم شد که قرارداد دوجانبه نظامی ایران و امریکا لتو خواهد شد.
اول خرداد ۱۳۵۸؛ در پی کاهش تاداد کارکنان ایرانی ستارت امریکرا در تهررانن ۱۲۰ترن از
کارکنان ایرانی اداره مستشاری امریکا در تهران در مقابل این ستارت دست به تظاهرات زدند.
همچنین در این روز دولت امریکا اظهار امیدواری کرد سوتتاهمی که در روابرط ایرران و امریکرا
پدید آمده استن به زودی از بین برود و عزیمت والتر کاتلر ستیر جدید امریکرا در تهرران بره محرل
مأموریت وی امکان پذیر شود.
دوم خرداد ۱۳۵۸؛ «کیسینجر» سقوط شاه را برزرگتررین شکسرت امریکرا پرس از جنرگ
جهانی دوم دانست.
چهارم خرداد ۱۳۵۸؛ برگزاری تظاهرات گسترده ضدامهریالیستی در مقابل ستارت امریکا در
تهران.
۱۶خرداد ۱۳۵۸؛ دکتر «ابراهیم یزدی» وزیر خارجه ایران اعالم کرد؛ دولت ایران از پذیرش
«والتر کاتلر» ستیر پیشنهادی امریکا در تهران خودداری میکند .اگر امریکا عالقه مند اسرت روابرط
خود را با دولت جمهوری اسالمی ایران بهبود بباشدن باید ستیری بترستد که دارای سرواب بهترری
از «کاتلر» باشد .وی دارای سواب دخالت در امور داخلی کشور «زئیر» بوده است.
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۲۸خرداد ۱۳۵۸؛ وزارت خارجه امریکا اعالم کرد؛ «ناس» کاردار ستارت امریکا در تهران به
امریکا فراخوانده شده و به جای وی «بروس لینگن» به عنوان کاردار موقت تایین و به تهران اعزام
شده است.
۳۱خرداد ۱۳۵۸؛ امریکا صدور گندم و برنج به ایران را آیاز کرد.
چهارم تیر ۱۳۵۸؛ پس از گذشت  ۲۱سال متن کامل موافقتنامه نظامی ایران و امریکا برای
اولین بار انتشار یافت.
۱۱تیر ۱۳۵۸؛ دولت ایران به خبرنگار «لس آنجلس تایمز» در تهرران دسرتور داد بره دلیرل
انتشار اخبار تحریف شده خاک ایران را ترک کند.
۱۹تیر ۱۳۵۸؛ آژانس ارتباطات بین المللی ایاالت متحده امریکرا نسربت بره قطر روابرط دو
کشور ایران و امریکا هشدار داد.
اول مرداد ۱۳۵۸؛ وزارت ارشاد ملی به خبرنگار «نیویورک تایمز» دستور داد در اولین فرصت
خاک ایران را ترک کند.
۹مرداد ۱۳۵۸؛ وزارت دفاع امریکا اعالم کرد مذاکرات ایران و امریکرا پیرامرون بازخریرد ۷۸
جنگنده «اف » ۱۴و موشکهای «فونیکس» آیاز شد.
۲۰مرداد ۱۳۵۸؛ قرارداد تسلیحاتی  ۹میلیارد دالری ایران با امریکا لتو شد.
۲۴مرداد ۱۳۵۸؛ یک دادگاه استیناف امریکا به سود دولت ایران رأی داد و به شرکت «تلتن
و تلگراف بل» اخطار کرد  ۳۰میلیون و  ۲۰۰هزار دالر پول ایران را پس بدهد.
۳شهریور ۱۳۵۸؛ سانگوی وزارت امور خارجه اعالم کررد؛ «دکترر ابرراهیم یرزدی» وزیرر
خارجه ایران از «اندرو یانگر» نماینده مستاتی امریکا در سازمان ملل متحرد بررای سرتر بره ایرران
دعوت به عمل آورده است.
همچنین در این روز اعالم شد امریکا حاضر است تسلیحاتی را که ایران در دوره شاه مالروع از
امریکا خریده بودن تحویل دهد.
۴شهریور ۱۳۵۸؛ «تام» سانگوی وزارت خارجه امریکا گتت؛ ما اعتقاد داریرم بررای ثبرات
منطقه و حتظ آرامش در ایرانن این موضوع اهمیت دارد که اعتبار نتوذ حکومت «بازرگران» تقویرت
شود.
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۱۱شهریور ۱۳۵۸؛ یک دادگاه امریکایی در پی شکایت شرکت «آی دی ای» مجری پروژه
کامهیوتری کردن سازمان تأمین اجتماعی میلیونها ریال اموال دولت ایران را ضبط کرد.
۱۸شهریور ۱۳۵۸؛ کنسولگری امریکا در تهران در ساختمان جدید صدور ویزا برای ستر بره
امریکا را آیاز کرد.
۲۱شهریور ۱۳۵۸؛ وزیر خارجه امریکا طی پیامی به «بازرگان» ناست وزیررن رحلرت آیرت
اهلل طالقانی را تسلیت گتت.
۲۵شهریور ۱۳۵۸؛ قانون استادام افسران و درجه داران امریکایی لتو شد.
۱۱مهر ۱۳۵۸؛ «ابراهیم یزدی» وزیر امور خارجره ایرران بررای شررکت در اجرالس مجمر
عمومی سازمان ملل به امریکا ستر و با سایروس ونس همتای امریکایی خود دیدار کرد.
۲۰مهر ۱۳۵۸؛ محمدرضا پهلوی به بهانه ماالجات پزشکی به نیویورک وارد شد.
اول آبان ۱۳۵۸؛ کارتر به شاه مالوع پروانه اقامت در امریکا داد.
۱۰آبان ۱۳۵۸؛ مهدی بازرگانن ابراهیم یزدی و مصطتی چمران اعضای دولت ضمن شرکت
در مراسم سالگرد استقالل الجزایر با برژینسکی مشاور امنیت ملی رئیس جمهور امریکا دیدار کردند.
۱۱آبان ۱۳۵۸؛ میلیونها ایرانی در راههیمایی عظیم امریکا را بره علرت پنراه دادن بره شراه
محکوم کردند.
۱۳آبان ۱۳۵۸؛ ستارت امریکا در تهران توسط دانشجویان مسلمان «پیرو خط امرام» اشرتال
شد.
14آبان ۱۳۵۸؛ رهبر انقالب در ارتباط با تصرف النه جاسوسی امریکا در ایران عنوان داشت؛
امروز در ایران باز انقالب است .انقالبی برزرگ ترر از انقرالب اول .در ایرن انقرالب شریطان برزرگ
«امریکا» است.
۱۵آبان ۱۳۵۸؛ قرارداد  ۱۹۵۹ایران و امریکا لتو شد .این قرارداد همکاری برا امریکرا را لترو
میکرد .همچنین دولت موقت استاتای خود را تقدیم رهبر انقالب کرد و با قبول استاتای بازرگرانن
شورای انقالب مأمور اداره کشور شد.
۱۶آبان ۱۳۵۸؛ شورای امنیت سازمان ملل خواستار آزادی گروگانهای امریکایی شد.
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۱۷آبان ۱۳۵۸؛ رهبر انقالب گتت؛ هیچ کس ح ندارد با امریکا مذاکره کنرد .امریکرا هریچ
یلطی نمیتواند بکند .امریکا نمیآید به میدان شما .با قلم میآید به میدان شما .برا قروای انتظرامی
نمیآید اینجا.
همچنین در این روز جیمی کرارتر بره اسرتناد «قرانون کنتررل صرادرات تسرلیحات» صرادرات
تسلیحات و جنگ افزار نظامی به ایران را ممنوع کرد و این اولین تحریم ایران توسط امریکا بود.
۲۰آبان ۱۳۵۸؛ رهبر انقالب عنوان کرد؛ آقای کارتر ما را از مبارزه نترساند .مرا مررد جنگری
هستیم و اهل مبارزه .ما ترجیح میدهیم که آبرویمان حتظ شود و شکم مان گرسنه.
۲۲آبان ۱۳۵۸؛ دولت امریکا به استناد «قانون گسرترش تجرارت» واردات نترت از ایرران را
ممنوع کرد.
۲۳آبان ۱۳۵۸؛ با فرمان اجرایی ۱۲۱۷۰ن کلیره دارایریهرای دولرت ایرران نرزد بانرکهرای
امریکایی مسدود شد.
۲۷آبان ۱۳۵۸؛ رهبر انقالب؛ با کارتر مالقات نمیکنم.
۲۹آبان ۱۳۵۸؛ امریکا ایران را به به کارگیری راههای دیگری برای حل مشکل گروگانگیری
ییر از راه حل صلح آمیز تهدید کرد.
همچنین در این روز ایران برای نشران دادن حسرن نیرت  ۱۰گروگران سیاههوسرت زن و مررد
امریکایی را آزاد کرد.
۳۰آبان ۱۳۵۸؛ رهبر انقالب بیان داشرت؛ کرارتر گراهی مرا را از لحرام نظرامی و از جهرات
اقتصادی میترساند و خودش هم میداند که این طبل میان تهی است که دارد می زند .نه او عرضه
سیاسی دارد و نه از او گوش میکنند.
اول آذر ۱۳۵۸؛ جرج هانس نماینده کنگره امریکا برای حل مساله گروگانها با صادق قطر
زاده وزیر خارجه ایران دیدار کرد.
۲۴آذر ۱۳۵۸؛ دیوان بین المللی الهه در پی شکایت امریکا خواستار آزادی گروگانها شد.
۲بهمن ۱۳۵۸؛ انجمن ایران و امریکا با حکم دادستانی کل انقالب منحل شد.
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۸بهمن ۱۳۵۸؛ پنج نتر از گروگان ها به همراه یک وابسته اقتصادی امریکا در تهرران بارد از
فرار از النه جاسوسی به ستارت کانادا پناهنده شده و باد از سه ماه اقامرت برا گذرنامره کانرادایی از
تهران گریاتند.
۱۰بهمن ۱۳۵۸؛ بانک مرکزی ایران  ۱۵شابه نمایندگی بانرکهرای امریکرایی در ایرران را
تاطیل کرد.
۲۸بهمن ۱۳۵۸؛ صادق قط زاده وزیر امرور خارجره ایرران و هرامیلتون جرردن در پراریس
پیرامون مساله گروگان ها سه ساعت به طور محرمانه گتت وگرو کردنرد .قطر زاده در ایرن دیردار
خواستار کشتن شاه از سوی امریکاییها شد.
۱۰فروردین ۱۳۵۹؛ جیمی کارتر رئیس جمهور امریکا با ارسال پیامی برای رهبر انقالب بره
اشتباهات امریکا در قبال ایران اعتراف کرد.
۱۱فروردین ۱۳۵۹؛ جیمی کارتر پیامی برای بنی صدر رئیس جمهور ایران فرستاد.
۱۹فروردین ۱۳۵۹؛ روابط ایران و امریکا از سوی دولت امریکا قط شد.
۲۰فروردین ۱۳۵۹؛ دولت امریکا صدور ویزا برای ایرانیان متقاضی ستر به امریکا را ممنروع
کرد .همچنین در این روز رهبر انقالب طی پیامی عنوان داشت جیمی کارتر در عمر خرود یرک کرار
کرده باشد که بتوان گتت به خیر و صالح مظلوم است همین قط رابطه ایران است و مرا آن را بره
فال نیک میگیریم.
 ۲۸فروردین ۱۳۵۹؛ فرمان اجرایی ۱۲۱۱۱ن امریکاییان را از هر گونه ماامله مالی با ایرانیان
من کرده و هر نوع واردات از ایران و تمامی سترها به ایرران یرا از ایرران را ممنروع کررد و تمرامی
تجهیزات خریداری شده یا ستارش داده شده از دولت ایران را توقیف کرد.
۵اردیبهشت ۱۳۵۹؛ حمله نظامی امریکا به ایران به واسطه توفان شن در طبس به شکست
انجامید.
۸اردیبهشت ۱۳۵۹؛ «سایروس ونس» وزیر خارجه امریکا در اعتراض بره عملیرات نظرامی
امریکا در ایران استاتا داد.
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۱۰اردیبهشت ۱۳۵۹؛ حمله هواپیماهای اف ۱۴امریکا به یک هواپیمرای گشرتی ایرران در
دریای عمان خنثی شد.
 ۱۰خرداد 1359؛ تحریم اقتصادی امریکا علیه ایران آیاز شد.
۲۲تیر ۱۳۵۹؛ محاکمه «اکسل مانترد»ن «مانال پتر» و «ماریون پتر» سه تباره خرارجی کره
پس از حمله نظامی امریکا در کویر طبس دستگیر شده بودندن آیاز شد.
۲۰مرداد ۱۳۵۹؛ یک مرکز جاسوسی امریکا در خیابان گاندی تهران از سوی سهاه پاسرداران
کشف شد.
۱۳آبان ۱۳۵۹؛ مسوولیت نگهداری گروگانها به دولت سهرده شد.
۱۶آبان ۱۳۵۹؛ رونالد ریگان نامزد حزب جمهوریخواه رئیس جمهور امریکا شد.
۱۸آبان ۱۳۵۹؛ نحروه و مشرکالت آزادی سرهردههرای ایرران در امریکرا از سروی مقامرات
امریکایی اعالم شد.
۲۰آبان ۱۳۵۹؛ مذاکره مقامات الجزایر و امریکا درباره گروگانها آیاز شد.
اول آذر ۱۳۵۹؛ هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس اعالم کرد امریکا کلیه شرایط ایران را برای
آزادی گروگانها پذیرفته است.
۱۰آذر ۱۳۵۹؛ بهزاد نبوی وزیر مشاور در امور اجرایی گتت؛ تا شرایط پیشنهادی ایران کرامالً
اجرا نشود گروگانها آزاد ناواهند شد.
۲۴آذر ۱۳۵۹؛ «بنی صدر» رئیس جمهور بیان کرد؛ هر نوع اتحاد بین ایران و امریکرا حکرم
روابط گرگ و میش را خواهد داشت.
۱۶دی ۱۳۵۹؛ دولت امریکا اعالم کرد اگر گروگان هرا محاکمره شروند مرا دسرت بره اقردام
خواهیم زد.
۲۲دی ۱۳۵۹؛ ریگان رئیس جمهور امریکا گتت؛ رابطه با ایران وقتی ممکن است کره افرراد
میانه روتری در این کشور روی کار آیند.
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۲۷دی ۱۳۵۹؛ بهزاد نبوی گتت؛ امریکا متاهد شده است سهردههای ایرران را کره براسراس
حکم رئیس جمهور امریکا در بانکهای امریکایی و شا اروپایی آنها توقیرف شرده اسرت قبرل از
آزادی گروگانها به حساب بانک مرکزی کشور ثالث واریز کند.
۳۰دی ۱۳۵۹؛ امریکا آزادی گروگان ها را با افزودن تبصره یی خرارج از قررارداد الجزایرر بره
تاوی انداخت و گروگانها از فرودگاه مهرآباد مجدداً به بازداشتگاه منتقل شدند.
اول بهمن ۱۳۵۹؛ بانک انگلیسی اعالم کرد؛ داراییهرای مسدودشرده ایرران در امریکرا بره
حساب ماصو

الجزایر واریز شد و گروگانهای امریکایی آزاد شدند.
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نتیجه گیری
قضیه گروگانگیری نقطه عطتی در روابط میان دو کشور ایران و آمریکا محسوب میشود که به
برقراری تحریمهای اقتصادی آمریکا بر ایران انجامید.
تصرف ستارت آمریکا بالفاصله روابط ایران و آمریکا را متأثر ساخت .روابط رسمی بین دو کشور
قط و آمریکا برای حل این بحران مجبور شد که تمهیدات سیاسین اقتصادین حقوقی و نظامی علیه
ایران به کار گیرد.
در پی عدم توفی کارتر در حل بحران گروگانگیری در ایرانن در نهایت روز  ۱۹فروردین ۱۳۵۹
جیمی کارتر رییس جمهوری آمریکا طی دستوری قط روابط سیاسی و بازرگانی با جمهوری اسالمی
ایران را اعالم کرد .این دستور که  ۵ماه پس از تصرف ستارت آمریکا در تهران توسرط دانشرجویان
مسلمان پیرو خط امام صادر شردن عکرس الامرل جدیرد دولرت آن کشرور در برابرر گروگرانگیرری
دیهلماتهای آمریکایی در ایران بود.
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