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  فريبرز سنجری

 ٢٠١٧ سپتمبر ٢٨
  

 ًسرسپردگی شاه در ورای اسناد اخيرا منتشر شده
 و سازمان اطالعات "سيا" سازمان  توسط]اسد[ مرداد٢٨انتشار گوشه ھای ديگری از اسناد مربوط به انجام کودتای 

 بار ديگر مسايل مربوط به اين رويداد شوم تاريخی و دست امريکااز سوی دولت " ۶ آی -ام"سری بريتانيا معروف به 

  . سياست کشاندۀ صحنرا به جلو اندرکاران آن

از اين اسناد به دست نظر از تفسيرھائی که بی بی سی   صرف– از اسناد منتشر شده) ١(بر اساس گزارش بی بی سی

"  نازکۀساق" و انگليس شاه را با عنوان امريکاچه مشخص است اين است که طراحان کودتا يعنی دولت ھای   آن– داده

ھا  ھا شاه فردی ضعيف و بی اراده ای بوده است و آن توصيف می کردند که مفھوم آن جز اين نيست که از نظر آن

 و امريکائیاز اين رو مقامات .  کندءکه بايد را به درستی اجرا ھا نقشی کودتای آننگران بودند که وی نتواند در طرح 

را به عنوان ) برادر شاه( به قدرت رساندن شاھزاده غالمرضا پھلوی ۀ حدود يک ماه قبل از کودتا، گزينئیبريتانيا

 امريکا اين رو سازمان ھای جاسوسی  اول آن ھا خود شاه بود ، ازۀ البته گزين.جانشين احتمالی شاه بررسی کرده بودند

 نورمن شوارتسکف امريکائینرال جو ) عامل بريتانيا(، اسدهللا رشيديان ) خواھر دوقلوی شاه(و بريتانيا اشرف پھلوی 

ت ايفای نقش در ساقط أرا نزد شاه فرستادند تا او را متوجه اوضاع نموده و به او ياد آور شوند که اگر اراده و جر) پدر(

ششم  (١٣٣٢ ]جوزا[ خرداد١۶بنا بر يک سند به تاريح .  دولت مصدق را ندارد ، از قدرت بر کنار خواھد شدکردن

 برای ئی و بريتانياامريکائی مشترک مقامات جلسۀ در تھران ، در يک امريکا، لوی ھندرسون ، سفير ) ١٩۵٣ جون

ھندرسون سپس . قرار بگيرد" فشار شديد"ت گويد که شاه رضايت نخواھد داد مگر آن که تح بررسی طرح کودتا می

پيشنھاد کرد که بايد شاه را به طور صريح يا ضمنی تھديد کرد که احتمال اين وجود دارد که يکی از برادرانش را روی 

  .تخت سلطنت بنشانند

ق در ملی کردن ھمان طور که می دانيم در آن زمان امپرياليسم انگليس در ايران دست باال را داشت و اقدام دولت مصد

 مصدق در ۀبا توجه به چنين واقعيتی سخنان ضد و نقيضی در رابط. نفت در ايران در اساس متوجه اين امپرياليسم بود

 خوانده می شد و با شيادی امريکامطبوعات رسمی و غير رسمی مطرح می شد که در برخی از آن ھا مصدق عامل 

م می دھد نه اقدامات ضد امپرياليستی به نفع مردم ايران ، بلکه به خاطر اين طور تبليغ می شد که گويا آن چه وی انجا

کرد  چنان متزلزل و مشکوک بود که فکر می"در چنين فضائی شاه .  در تضاد با انگلستان می باشدامريکاتأمين منافع 

بر اين " .ت دارداز تخت سلطنرا گيرد ولی در باطن قصد ساقط کردن وی  بريتانيا در ظاھر عليه مصدق موضع می
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 کودتا مردد بود و از امضای فرمان عزل مصدق و انتصاب سرلشکر فضل هللا زاھدی به ۀاساس وی در ھمراھی با نقش

چھار ماه پيش از کودتا نزد ) مصطفی کاشانی(نخست وزيری طفره می رفته به طوری که وقتی پسر ابوالقاسم کاشانی 

 رخ دوم ارديبھشتؤ کار آوردن زاھدی تشويق کرد ، بنا بر گزارش سيا مشاه رفت و او را به برکناری مصدق و روی

دو ھفته يا دو ماه نه ، فقط دو "دو روز صبر کن ، : شاه به پسر کاشانی پاسخ داد) ١٩۵٣ اپريل ٢٢ (١٣٣٢ ]ثور[

 سازمان ۀشک و ترديد شاه در ارتباط با نقش). ١٩۵٣ اپريل ٢٢ -  ١٣٣٢رخ دوم ارديبھشت ؤگزارش سيا م" (.روز

راستی با رأی  توطئه ھا بۀرغم ھم  در رابطه با ساقط کردن دولت قانونی مصدق که علی۶آی - ھای جاسوسی سيا و ام

، شاه به منابع )١٩۵٣ مه ٢١( ارديبھشت ٣١رخ ؤبنا بر يک سند م"مردم بر سر کار آمده بود ، تا به آن حد بود که 

آن ھا پدرم . ا خاندان قاجار را بيرون انداختند و پدرم را سر کار آوردندھ انگليسی: " در تھران گفته بودامريکاسفارت 

ھا  اگر انگليسی " :افزايد اين سند با نقل قول مستقيم از شاه می" .را بيرون انداختند و می توانند من را ھم بيرون بيندازند

 ارديبھشت ٣١ -  می باشد ١٩۵٣ مه ٢١سند تاريخ  (. " بدانم تا بی سر و صدا برومًمی خواھند که من بروم ، بايد فورا

١٣٣٢( 

جمالت نقل شده از شاه در اين اسناد در حالی که حد سرسپردگی شاه به اربابانش و اوج حقارت يک مزدور را با 

روشنی تمام در جلوی چشم ھمگان به نمايش می گذارد ، خواننده را ياد صحبت ھای تيمسار ربيعی فرمانده نيروی 

ئيد آميز آن را در آخرين کتابی که به نامش چاپ أطنت می اندازد که محمد رضا پھلوی ، خود با لحن تھوائی رژيم سل

ھويزر شاه را چون موش مرده ای از ايران : "تيمسار ربيعی در بيدادگاه جمھوری اسالمی گفته بود که.  شد درج نمود

ھای امپرياليستی را بدرستی نشان می  به قدرت اين سخنان تيمسار ربيعی که ماھيت وابستگی شاه."  بيرون انداخت

 اين سند باز ھم با نقل ۀ جالب است که در ادام. منتشر شده نيز با وضوح آشکاری ديده می شودً، در اسنادی که اخيرادھد

ر و صدا  بدانم تا بی سًھا می خواھند که من بروم ، بايد فورا اگر انگليسی: "قول مستقيم از محمد رضا شاه آمده است که

 خاندان پھلوی با قدرت ھای ۀو خواری و خفت نھفته در جمالت فوق ماھيت رابط" صادقانه"اين اعترافات " .بروم

 فريبکار کسانی را آشکار می کند که ۀامپرياليستی را به روشنی در مقابل ديد ھمگان قرار می دھد و در عين حال چھر

به نيروھای انقالبی ، حقانيت سخنان آنان مبنی بر وابستگی " طئهتئوری تو"سعی می کردند با زدن انگ پيروی از 

  .رژيم شاه به امپرياليست ھا را الپوشانی نمايند

حساس قدرتی حرف می زد که  شاه بعدھا وقتی قدرت ارباب را پشت سرش ديد ، در مقابل مردم مبارز ايران با چنان ا

 حتی اين تصور نادرست را ايجاد می کرد که می تواند در ميان راستی قدرتی مستقل و متکی به خود می باشد وگوئی ب

 مرداد خود را ٢٨او که بر اساس اسناد رو شده در ارتباط با کودتای ". مانور بدھد"تضادھای امپرياليست ھا با يکديگر 

 به بيرون چنان خوار و زبون می ديد که معترف بود که انگليسی ھا می توانند او را نيز ھمچون پدرش از مملکت

 رستاخيز به توده ھای مبارز ايران گفت ھر کس مخالف ۀ و در جريان ايجاد حزب شاه ساخت١٣۵٣پرتاب کنند در اسفند 

ھا می خواھند که من  اگر انگليسی: " شاه کهۀآيا با يادآوری اين گفت!  من است بايد پاسپورت بگيرد و ايران را ترک کند

و (، چريکھای فدائی خلق ايران و ديگر نيروھای انقالبی محق نبودند "ر و صدا بروم بدانم تا بی سًبروم ، بايد فورا

که او را سگ زنجيری امپرياليست ھا می خواندند؟  چنين موجودی با ھمه دستگاه عريض و طويل حکومتش آيا ) نيستند

و می (نام ديگری ھم می توانست جز سگی دست آموز که وابستگی تمام و کمال خود به امپرياليسم را فرياد می زد ، 

  .  داشته باشد) تواند

 امکان انتشار پيدا کرده امريکا ۀاسناد مذکور که به صورت قطره چکانی ھر از گاھی از آرشيوھای دولت اياالت متحد

ن  کوچکی از عمق وابستگی و سرسپردگی رژيم سلطنت به امپرياليست ھا را نشاۀبه مطبوعات راه می يابد تنھا گوشو 
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 برای چنين موجود حقيری قدرت مانور و با تکيه بر اين اسناد بايد نادرستی تحليل کسانی را ياد آور شد که. می دھد

چنان به توصيف گويا قدرت مانور شاه در  پنجاه تحليل ھای اپورتونيستی ۀدر دھ. حدی از استقالل قائل بودند و يا ھستند

امروز .  شاه در دست ھمان امپرياليست ھا قرار داردۀموش می کردند که قالدمقابل امپرياليست ھا می پرداختند که فرا

را ديکتاتوری ) و ھست(پيروان تحليل ھائی که ديکتاتوری شاه که در واقع ناشی از سلطه امپرياليسم در جامعه بود 

 در ارتباط با کودتای امريکاًفردی شاه می ناميدند و يا می نامند بايد حداقل در اسناد جديدا منتشر شده از طرف دولت 

 مرداد تأمل کنند تا متوجه رسوائی چنان تحليل ھائی بشوند؛ و به خصوص کسانی که تحليل چريکھای فدائی خلق ٢٨

مبنی بر سرسپرگی شاه و رژيمش به امپرياليست ھا و سگ زنجيری بودنش را به حساب تحليل ھای دائی جان ناپلئونی 

  .ورشکستگی تحليل ھای ناشی از توھم خود اعتراف کنندمی گذاشتند الزم است که به 

می ناميد نه تنھا " شاھنشاه آريامھر"و " شاه شاھان" مورد بحث نشان می دھند که کسی که خود را  ۀاسناد منتشر شد

 فاقد ھرگونه استقاللی در مقابل اربابانش بوده است ، بلکه ھر زمان اوضاع بحرانی می شده خودش خبر می فرستاده

جدا از اين اسناد غير قابل انکار، ) ٢.(رفع زحمت کنم" بی سر و صدا"است که اگر مرا نمی خواھيد اطالع دھيد تا 

کسی که سرنوشت خود را به سياست ھای قدرت ھای امپرياليستی گره می زند و سال ھا چون تجربه نشان داده که 

ده و در پيشبرد سياست ھای آن ھا از ھيچ دنائت و جنايتی غالمی خانه زاد به اجرای فرامين ارباب ھای خود مشغول بو

 که قدرت - کشورش دريغ نمی ورزد ، ھر چه بوده و ھست جز سگ زنجيری امپريالست ھا ۀدر حق مردم ستمديد

  .  نمی باشد-واقعی را در ايران به دست دارند 

 ديگری ھم ۀاز زاويداده شده ، در شرايط کنونی  شاه با اربابانش که در اين اسناد به وضوح نشان ۀتوجه به ماھيت رابط

 و اعالم سياست ھای جديد دولت امريکا ۀمپ در اياالت متحدين روز ھا به دنبال قدرت گيری ترا .قابل تعمق است

 ۀکيد بر حمايت از نيروھای مخالف رژيم ، قند در دل سلطنت طلبان و ھمأ در رابطه با جمھوری اسالمی و تامريکا

خيال برشان داشته  بسته اند ، آب شده و آن ھا امريکا که برای رسيدن به قدرت چشم به امداد ھای امپرياليسم نيرو ھائی

نوبت "مپ قصد به قدرت رساندن آن ھا در ايران را دارد؛ از اين رو بی محابا فرياد سر می دھند که است که گويا تر

 مرداد به روشنی نشان می دھند که کسی که برای به قدرت ٢٨ی اما اسناد منتشر شده از کودتا. است" ايران فرا رسيده

رسيدن چشم به قدرت ھای امپرياليستی ببندد ، پس از ايفای يک نقش مزدوری و عروسکی برای امپرياليست ھا 

دند  مرداد به قدرت بازگردان٢٨ئی ھا و انگليسی ھا با کودتای امريکااگر شاه را . سرنوشتی بھتر از شاه نخواھد داشت

مپ  اين دل خوش کرده اند که دولت ترو امروز در کتابش حال و روز درمانده اش را می خوانيم ، وضع آن ھائی که به

 نظامی به ايران راه قدرت گيری آن ھا را ھموار سازد ، در شرايط امروز جھان امپرياليستی چه ۀبا تحريم و حمل

ا را در سرنوشت دولتمداران وابسته و مزدور در عراق و سرنوشتی پيدا خواھند کرد؟ بھتر است وصف حال آن ھ

 به اين کشور ھا ھمچون عروسک ھای امريکا دنبال کنيم که به دنبال تجاوز و لشکر کشی امپرياليسم اافغانستان و ليبي

  .ل با درماندگی حکومت می کنندوتحت کنتر

بنابر اين ، با استناد به اسناد مذکور بايد . ده استگيری از آن و ھموار نمودن راه آين ھدف از بررسی تاريخ برای درس

گفت که آن ھائی که برای رسيدن به قدرت دست به طرف امپرياليست ھا دراز می کنند ، در تدارک ساختن آينده ای 

 را به ھمين دليل ھم جوانان ما نبايد فريب شعار ھا و تبليغاتی.  ايران می باشندۀوخيم و بس تاريک برای مردم ستمديد

مپ از طرف سلطنت طلبان و آن ھائی که با نامه نگاری و ز ھا به خصوص با روی کار آمدن تربخورند که اين رو

ُئی به ميتينگ ھای شان دم برای امپرياليست ھا تکان می دھند ، به راه انداخته شده امريکادعوت از شخصيت ھای 

آن .  شاه بھتر نشان می دھدۀ اسناد منتشر شده در بارۀطالعحد دمکرات بودن و ميھن پرستی چنين نيرو ھائی را م. است
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ھائی که در تقابل با سياست ھای خانمان برانداز سردمداران جمھوری اسالمی از استقالل و ميھن پرستی و دمکرات 

جز بازی چاره ای بودن دم می زنند ، اما در تالش اند تا با کرنش در مقابل قدرت ھای امپرياليستی به قدرت برسند ، 

ه ب. در بساطی ندارند که ھمين قدرت ھا در جھت ھر چه بيشتر تحت سلطه نگاه داشتن مردم ايران برای شان چيده اند

 بار انقالبی سرنگونی جمھوری اسالمی زمانی متحقق می شود که اين ۀ ھمًرغم ادعا ھا و تبليغات چنين نيرو ھائی اتفاقا

چرا که .  قدرت به زير کشيده شودۀ آن ھا و تحت رھبری کارگران از اريکبه دست مردم و به قدرترژيم جنايتکار 

  . حق شان مھيا می شودهتنھا در چنين شرايطی است که امکان رسيدن مردم به خواست ھای اساسی و ب

  

  :زير نويس ھا

 از طرف دولت  مرداد منتشره٢٨ بی بی سی در رابطه با اسناد مربوط به کودتای ۀ اين مقاله با رجوع به نوشت-١

  .  نوشته شده استامريکا ۀاياالت متحد

 مين سالگرد مرگ شاه اطالعيه ای داده و محمدرضا ٣٧و در  ١٣٩۶ مرداد ۵ فرح پھلوی آخرين ھمسر شاه در -٢

 اين صفت ناچسب با آن چه که خود شاه در اين اسناد گفته ۀمقايس. معرفی نموده است" ايران دوستى راستين"پھلوى را 

، ھم حد ايران دوستی اين مزدور را بھتر آشکار می سازد و ھم نشان می دھد که فرح پھلوی با رياکاری تمام است 

اگر : "ش در اين سخن آشکار استاه مزدور بزدلی بود که که شخصيتنخواسته است به روی خود بياورد که ش

چنين شخصی چگونه می تواند ميھن ".  بروم بدانم تا بی سر و صداًھا می خواھند که من بروم ، بايد فورا انگليسی

  ؟!پرست ھم باشد
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