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  فصل دوم

  »چگونه انگليس شاه را سرنگون کرد«

ّاکنون تقريبا مدت يکسال است که در ايران شورش و مباررزه جريان دارد،  قيام آشکار،  از .  است١٩٧٨ست سال اگ ً

 ستايش کرد، شروع شده» ُ ثباتۀجزير«عنوان ه که کارتر در اول سال نو مسيحی از ايران ب ، وقتی١٩٧٨ جنوری

  .است

شين اميرعباس ھويدا نخست وزير کرد، رو به که شاه، جمشيد آموزگار را جان اوضاع از يکسال پيش، يعنی از زمانی

 ايران را در بخش ۀّعلت اساسی انتصاب آموزگار به نخست وزيری، اين بود که او پيشرفت و توسع. وخامت گرائيده

چنين در مقابل آخوندھا آموزگار ھم. سوی کشاورزی جھت دھده ھا را ب گذاریُصنعت و تکنولوژی، کند کرده و سرمايه

ًولی در عوض عمال کارزار را عليه خود . ًرسيد که مخصوصا عليه مالھا باشدر پيش گرفت که به نظر میای دجبھه

جانبه قطع کرد،  کرد، يکطور ماھيانه پرداخت میه آموزگار پولی را که رژيم شاه به رھبران دينی ب. دولت تشديد کرد

ھای توھين  چيزی که باعث تحريک بيشتر شد، نامهدر واقع. ھای بيشترو تحريک در مساجد شدو اين باعث ناآرامی

 ١٩٧٨ين وزارت اطالعات در نشريات روز به چاپ رسيد، و در ماه مه مسؤول ۀوسيله آميزی بود که عليه آخوندھا ب

ت رسيد که شاه نسب نظر میّاما به .ھا را بيشتر شعله ور ساختهللا شريعتمداری حمله برد و ناآرامی آيتۀ به خانپوليس

مورين مخفی اعتماد کامل أتوجه است و ھمچنان به ساواک و مًبه آتشفشان در حال غليان که در زير پايش است کامال بی
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ِ حسين فردوست بود که دوست زمان جنرال ساواک بود ۀکسی که مسؤول امور روزان. دارد و اين اشتباه بزرگش بود
بر طبق اطالعاتی که اکنون . رفتند سوئيس میLe Rosey ُرزی ۀ  به مدرس١٩٣٠ھای کودکی شاه بود و با ھم در سال

دنبال ه ّدقت به  خط انقالب خمينی بود و بۀ گردانند١٩٧٩ بروریوجود دارد، فردوست برای حداقل يکسال تمام قبل از ف

ن ارتش فردوست مترصد بود که بعضی از افسرا. ين وزارت اطالعات بودمسؤولھمدستانی در ميان نيروھای ارتش و 

ھا امريکائی«: گفت کهفردوست به آنھا می.  که به انقالب اسالمی بپيوندندنماينداند، شايد قبول که مدتھا عليه شاه بوده

ّالبته تعدادی سخنان اورا قبول » .ما بايد خود را نجات دھيم، به ما بپيونديد«، بنابراين»اند که شاه را بردارندتصميم گرفته

  .کردند

ھا در صورت«نام ه اشرف در کتابش ب. اند فردوست را يک خائن به رژيم شاه دانستهجنرالاه و ھم اشرف، ًبعدا ھم ش

ّاما اشرف گفته .  ضد شاه شدۀً، گفت که بعد از قطع کمک ماھيانه به آخوندھا، مساجد اکثرا مرکز تظاھرات گسترد»نهئيآ
ًفرضا بايد منبع اطالعاتی باشد و ھمه چيز را در نظر  مخفی شاه، که پوليسجای تعجب است که ازسوی ساواک، «که 

کار گرفته اند که دستگاه ه اند و چه راھی را بکه مالھا  تا چه حد فعال داشته باشد و بداند، ھيچ گزارشی در مورد اين

، که اطالعات کردعنوان يک رابط در باالترين مقام عمل میه بايست بفردوست می. سلطنت را فلج کنند به شاه داده نشد

داشت و در  را از ديد شاه بدور نگه مییمن مطمئن ھستم که فردوست اطالعات مھم. حياتی را به برادرم منتقل کند

  .ھای آخر رژيم شاه، با خمينی در مذاکره و زد و بند فعال بودحقيقت او در عرض سال

 ١٩٧٩مبر دس در. وری اسالمی خمينی است مخفی جمھپوليس» ساواما«امروز شايع است که فردوست يکی از رھبران 

تھمت نسبت به فردوست، شاه   با آندر رابطه. شفيق در ارتباط بودند فردوست در پاريس با قتل شاھزاده ۀکسانی از خان

زيرا که اين يک کار  .از صميم قلب اميدوارم، که اين درست نباشد« گر بعد از کشتن شفيق گفت که به يک مصاحبه

 فردوست ھميشه از اعتماد کامل پادشاه ١٩٧٩ بروریھای قبل ازولی در ماه» .آوری استّ وحشيانه و تھوعبسيار کثيف

 .برخوردار بود

 نفر ۴٠٠، بعد از يک ھفته مبارزات پراکنده در ايران، بدترين عمل تروريستی تاريخ رخ داد و بيش از ١٩٧٨ست در اگ

ًکامال معلوم بود که . ما رکس آبادان جان خود را از دست دادندسوزی وخيم در سين در يک آتش١٩٧٨ست  اگ١٩در 

ن وًھای سينما کامال بسته شده بود تا کسی راه فرار از حادثه را به بيرون از سالدرب. ًسينما عمدا به آتش کشيده شده است

ويس خبرگزاری پاريس ھم ھا و پخش اتھام دخالت ساواک در آتش سوزی سينما، سرّبا شدت يافتن ناآرامی. نداشته باشد

  .کارزار خود را شروع کرد

ھا را تحريک دودسته از نيروھا ھستند که اين جريانات و شورش«:  گفت که ١٩٧٨ت گسخبرگزاری پاريس در ھجدھم ا

 و گناه را گول زدهّ اول نيروھای مذھبی بنيادگرا و مالکين کالن که مردم عادی و بی-کنندوری میکنند و از آن بھرهمی

ھای خاص خارجی که دشمن توسعه و ھا ھستند که با گروهّدوم، آشوبگران و تروريست. کننداز آنھا سوءاستفاده می

  ».شوندپيشرفت ايرانند، تشويق به آشوب می

ھا بيشتر صحبت از اند و در خيابانحال چند ھفته است که نشريات ايرانی دشمنی خود را نسبت به انگليس زياد کرده

 لندن ترتيب داده ۀوسيله ست که بسياری از مردم قبول دارند که جنبش به رھبری خمينی و ھمراھی ديگر مالھا بااين

ھا در ايران به زبان فارسی منظور پخش اخبار دائمی شورشه سی لندن را ببیًمخصوصا نشريات ايرانی، بی. شده است

ای  سازمان کارگران ايران بيانيه١٩٧٨ جوالی در اواخر .دانندور ساختن آتش قيام در کشورعامل اصلی میو شعله

ّسی در بخش اخبار فارسی به ملت ايران بیبی«: سی منتشر ساخت بر اين مضمون که بیرسمی را در اعتراض به بی
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يس توھين کرده و به ايرانيان انتقاد کرده است، چون توسعه و پيشرفت کشور و مردم ايران را دولت امپرياليست انگل

  ».ّتواند تحمل کندنمی

-قدری زياد شده بود که نشريات لندن مجبور شدند که نسبت به حمالت پاسخه حمله به دولت انگليس در نشريات ايران ب

در «: ّمور اطالعاتی سابق بريتانيا در تايمز لندن با توجه خاص نوشتأم فونتُلرد شال، ١٩٧٨ت گس ا٢١در . گو باشند

ّھای جاری وجود دارد، يک نظريه فکری بانھايت تعجب توطئه دولت انگليس را دی برای ناآرامیتھران توضيحات زيا

تواند شاھد يا دليل منطقی برای اين تئوری کس نمیّداند، اما در يک بررسی دقيق، معلوم شده که ھيچدر تداوم آنھا می

ی و بدون نام ئاديری پول را در چند حساب شمارهان مقّالبته دولت اير«دھد که او ادامه می» .عجيب پيشنھادی ارائه دھد

  ».نتيجه خواھد ماندبی) لندن(ّاما محتمل است که اين کار در اينجا . در سوئيس تعقيب کرده است

 ۀِ تظاھرات صدھا ھزار نفری کشاورزان درمانده و سرگردان بيکار در حاشيۀوسيله  قيام به رھبری رھبران شيعه، و ب

مھاجرت از روستا به شھر نيز محصول سياست اقتصادی دولت آموزگار بود، که . افتيی ايران تداوم مشھرھای بزرگ 

ھای ساختمانی و عمرانی، بيکاری زيادی  در بين نيروی کاری متخصص و با متوقف کردن بسياری از پروژه

ھای  نيز تحريک شده و به گروهوجود آورده بود و با مھاجرت کشاورزان از روستاھا به شھرھا، اينھاه غيرمتخصص ب

در تضاد با . گردانندگان اصلی انقالب، مالھا در مساجد بودند. گرفتند پيوستندای میشورشی که با ھر حرکتی قدرت تازه

   و مجريان انتظامی، مساجد مرکز اجتماعات شده بودپوليس

شد و مردم راسر کشور تکرار می ديگر درسپرداختند و در صدھا شھرھای مشھور به سخنرانی عليه رژيم میهللاآيت

شدند و ھا سرازير میھا جمعيت از مساجد به خيابانو در انتھای اين سخنرانی. کردندج میييسواد را تحريک و تھکم

اين جريان يک انقالب سياسی . کردندخواندند و تکرار می که در تبعيد بود، میهللا خمينیآيتشعارھا و عباراتی را از 

انديش درمانده و احساساتی ايرانی را به سياسی کارھای خود سازی بود، که کشاورزان ساده فرقهۀود، بيشتر يک پروسنب

 وقتی. ّ اما در سطح يک کشور بودجيم جونز مذھبی ۀجمعی فرق شکل داد، که شباھت به خودکشی دستهتغييرنابود کننده، 

شوند و به  مالھا به آنھا گفته شود که با کشته شدن شھيد میۀوسيل هکه گروھی از مرتجعان مذھبی و بعضی ترياکی، ب

ه بنابراين ھر چه قدر بيشتر ب). اندستفاده کردهارسم مذھب شيعه که قرنھاست از آن مالھا سوء(بھشت خواھند رفت، 

م شيعه، در چھلمين  و سپس براساس رس کردپيمايان را بيشتر تحريک به تظاھرات میشدند،  راه کشته میپوليس ۀوسيل

. اش موج کشتار جديد بودشد، که نتيجه ديگر به يادبود آن کشتار ترتيب داده میئیروز بعد از ھر مرگ، يک راھپيما

در . يافتّ شروع شده بود، در طول تمام سال با سرعت و شدت بيشتر ادامه ١٩٧٨ چھل روزه که از بھار ۀاين دور

 ۀوسيله ھا به تظاھرات پرداختند، شاه بھا نفر چندين روز مداوم در خيابانکه ميليون  باالخره، بعد از اين١٩٧٨مبر سپت

اين حکومت نظامی فقط به عنوان . ھای ارتش تحت فشار قرار گرفت که حکومت نظامی برقرار کندجنرالبعضی از 

الملل نگران بود، بلکه سفيران  بينتنھا از گزارش عفوشاه نه. الملل عليه شاه تبليغ شدنقض حقوق بشر از جانب عفو بين

ً و انگليس در  تھران نيز متحدا به او اولتيماتوم دادند که اگر حکومت نظامی برقرار کند، موقعيتش در انظار امريکا

) مالھا(از اين جھت ترديد زياد شاه برای محکم ايستادن در برابر اين رھبران مذھبی. شدت صدمه خواھد ديده جھانی ب

.  خود گرفته بودندکنترولھا را در ھای تظاھرات و کشته شدنًنده، آنقدر به آنھا نيرو داده بود که مرتبا حرکتتحريک کن

ھای شاه اکنون با برقرار کردن حکومت نظامی نه فقط با مردم ھموطن خودش درگير جنگ شده بود بلکه با دولت

، ١٩٧٨مبر در جمعه ھشتم سپت. ئی شروع شده بود نھارو قدرت ھره  و انگليس نيز درگير جنگ خواھد بود، بامريکا

س گارد شاھنشاھی يکی از افراد برجسته و أًاو قبال در ر. ول حکومت نظامی معرفی کردؤرا مس غالمعلی اويسی شاه

داليل معلوم بسياری از مردم، با وجود اعالم برقراری ه ب.  نيز شھرت زيادی داشتئیمھم ارتش شاه بود و به جنگجو



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

روز به ھا بعد ھمانرا نشنيده گرفتند و به تحريک رھبران قيام مردم ساعت مت نظامی از راديو و تلويزيون، آنحکو

روز حدود پانصد نفر از تظاھرکنندگان  و نيروھای تظاھرکننده درگرفت و ھمانپوليسھا آمدند، زد و خورد بين خيابان

گرچه . گرد نبود شاه وارد مبارزه شده بود و حاال ديگر راه عقب.شھرت يافت»  سياهۀجمع«کشته شدند، که اين روز به 

و ترديد در تصميم او خيلی گران برايش تمام  ّشاه ھنوز حاضر به مصالحه با مردم بود، اما از مصالحه ديگر خبری نبود

  .شدمی

-پالرمقاله نويس فرانسوی، س. روز بعد از کشتار جمعی، شايع شد که کاخ سفيد تصميم گرفته که شاه را ازقدرت بردارد

بينی شاه برای مصالحه کردن با در روزھای اخير آشکار بود که محاسبه و پيش«: گزارش داد که ِدالگورسماری

و تمام شواھد نشان . رو مذھبی شيعه برای آشتی ملی و برطرف کردن اختالفات، به شکست خواھد انجاميدنيروھای ميانه

وبی دريافته بود که کنار خه توانست بيش از اين صبر کند و ب حکومت نظامی، نمیدھد که شاه برای برقراری می

 ۀ ديگری در دايرو راه ھای حل. اش مورد بحث استامريکائیش آشکارا در ميان متحدين طوالنی مدت گذاشتن

سی بیو بی) پی.بی( شرکت نفت انگليس ؤسسۀاز خارج از ايران، دو م» .گردانندگان واشنگتن در حال آماده شدن است

 دولت ايران و ١٩٧٨دانست که در طول تمام سال کس نمیھيچ. کردندور میخصوص جنگ مردم عليه شاه را شعلهه ب

مذاکرات برروی تجديد . کردندکنسرسيوم نفت به سرکردگی شرکت نفت انگليس برای قرارداد جديد نفت مذاکره می

امريکن و برگرداندن شاه به تخت سلطنت، منعقد شده بود - از کودتای انگلو بعد١٩۵٣ ساله بود که در سال ٢۵قرارداد 

بر و شروع شده و در طول تمام سال ادامه يافت، ولی در ماه اکت١٩٧٨ جنوریاين مذاکرات از . و اکنون رو به پايان بود

گفتند که با رد قرارداد  میايرانيانی که در جريان اين مذاکرات بودند ،. نرسيدئیجاه  مذاکرات شکست خورد و ب١٩٧٨

ھای آينده دولت ايران را تھديد و ارعاب خواھد کرد و در نفت و عدم قبول آن از طرف ايران، دولت بريتانيا در سال

ميليون بشکه و  ٨و متحدين او اجازه داشتند که روزانه حداکثر تا ) پی.بی(اگرچه شرکت نفت انگليس . گذاردتنگنا می

. بستند ميليون بشکه قرارداد می۴ تا ٣ خريداری کنند، اما فقط ١٩٧٨ ميليون بشکه از نفت ايران را درسال ۵حداقل 

ً خود را بر آن اساس تنظيم کند و از طرفی سعی کرد که نفت را مستقيما ۀبنابر اين دولت ايران  مجبور بود که بودج

  . شدراه موفق نيزبفروشد، که در اين

 اقتصاد ايران با بريتيش پتروليوم وارد ۀ در اوج انقالب، شاه و شرکت ملی نفت ايران برای آيند١٩٧٨بر واکنون، در اکت

ای که ايران پيشنھاد ًپی سريعا درخواست شرکت نفت ايران را برای قول خريد نفت ايران به اندازه.بی. مذاکره شدند

شاه و . خواھد نفت بخرد ً دارد انحصارا ھر ميزان و ھروقت در آينده میّکرد، رد کرد، اما درخواست کرد که حق

شاه درنظر داشت که اگر بتواند قيام مردم . ًشرکت ملی نفت ايران آخرين پيشنھاد شرکت نفت انگليس را تماما رد کردند

فت را از کنسرسيوم آزاد ً کامال آزاد خواھد بود که قانون فروش ن١٩٧٩وقت ايران درسال را در کشور آرام کند، آن

ھای فرانسه، اسپانيا، و برزيل و بسياری کشورھای ديگر مطابق نرخ تواند که نفت ايران را به شرکت کرده و سپس می

  : نوشت١٩٧٨مبر المللی در سپت کيھان بينۀسرمقال. روز بفروشد

ً نشان دھند، احتماال وقت آن برای دولت خواھند که در قرارداد نفت انعطاف بيشتر از خودپی نمی.اگر کنسرسيوم و بی«

 ساله با کنسرسيوم و ٢۵بازبينی مشارکت » .ھا  دوباره بازنگری کندايران فرارسيده که تمام قراردادھا را  با اين شرکت

. دھد که اين رابطه برای ايران رضايت بخش نبوده استپی که اکنون پايان يافته، نشان می. پنجاه ساله با بیۀنيز رابط

و کليه وظايف . عھده بگيردً نفت را تماما خود بهۀريزی کند که ادارھای آينده بايد برنامهشرکت ملی نفت ايران برای سال

ھای نفتی زمان منافع جذب بازار سودآور تمام فراورده شرکت ملی نفت قرار گيرد، و ھمۀ گذاری در نفت به عھدسرمايه
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ال مطرح ؤاکنون در نزد مديريت صنايع نفت ايران اين س. ارخود خواھد گرفترا نيز شرکت ملی نفت ايران دراختي

   فرارسيده است يا خير؟تغييراست که باالخره وقت اين 

ًتقريبا، ھمزمان با اين مذاکرات، اولين آثار ناآرامی و اعتصاب کارگران صنعت نفت شروع شد و استخراج نفت چندين 

 ۀدر وسط مذاکرات شرکت نفت انگليس و ايران ، اين سرماي. زلی رسيد و کند شد بسيار ناۀدرج به ١٩٧٨بار در سال 

ارزش شد تا طور ناگھانی تبديل به يک کاالی بیه  کنسرسيوم بۀوسيله  ايران نيز بود، بئیعظيم، که مھمترين دارا

براساس گزارشات، نيمی از . دبدينوسيله شرکت نفت انگليس وکنسرسيوم بتوانند به قرارداد سودآورتری دستيابی پيداکنن

 به خوزستان فرستاده شده برتراند راسل نيروھای راديکال که توسط بنياد صلح ۀوسيله ًکارگران شرکت نفت اکثرا ب

ّ حتی يک سطر در طول تمام دوران انقالب، در مورد امريکاّاما در نشريات . برای اعتصاب سازماندھی شدند بودند،

. شدخارج برده میه ھا از ايران بھمزمان بسياری از سرمايه. چاپ نرسيده نفت انگليس، بجنگ دولت ايران با شرکت 

در .  بريتيش پتروليوم ترتيب داده شد که گروھی از صاحبان سرمايه را از ايران خارج کردۀوسيله ّحتی يک پرواز ب

 داران انگليس از آنھا با سرمايه نوزدھم بعضیداران يھودی و بانکداران و تجار ايرانی بودند که از قرنميان آنھا سرمايه

  . و شرکت نفت انگليس ارتباط فاميلی داشتند

. طور تاريخی ھميشه ارتباط بين تاجرھای بازار و رھبری شيعه برقرار بوده استه تر، بنئي ديگر، در بخش پائیاز سو

-ھا با آنھا برقرار میو اقتصادی به نفع بازاریھای تجاری براساس نياز تجار بازار به وام، قراردادھای سياسی و بانک

فارس و ھای خليجنشينھا از قديم از ايران به شيخھمچنين بازاری. کردند و تجار از قدرت زيادی برخوردار بودند

ھای يھودی ثروتمند و با قدرت عظيم و در بين آنھا تجار و فاميل. کردندکشورھای عربی ھمسايه، پول قاچاق می

 پول از ايران در دالرداران قادر بودند که با بيرون بردن دھھا ميليون اين سرمايه. ِدی تجارت فرش ايران نيز بودنداقتصا

  .ظرف چند ساعت، اقتصاد ايران را به ھرج و مرج بکشانند

 ۀوسيله  پول بدالر بيش از ھفتصد ميليون ئیبر به تنھاو گزارش داد که در ماه اکت١٩٧٨بر وُنيويورک پست در اکت

موران أکدام از اين اتفاقات بدون چراغ سبز از طرف دولت انگلستان، که مھيچ.  يھوديان از ايران خارج شده استۀجامع

  .دادُکردند، رخ نمیفارس و ايران دنبال میاطالعاتی او با دقت زياد جريانات را در خليج

عنوان راھی ارتباطی که در بين ه فارس بدر را در خليجھا تجارت و قاچاق مواد مخّھمچنين برای مدت دو قرن انگليس

از ھمين کانال نيز در دوران قيام مقدار . اند خويش داشتهکنترول خاور دور، آسيا، و غرب قرار دارد، در ئیمثلث طال

 .ران خارج شدھای زيادی نيز از ايطور قاچاقی وارد شده و پوله ّزيادی اسلحه و مھمات به ايران، برای قيام کنندگان ب

 ۀ بود که شاه آخرين فرصت برای محکم کردن رابط١٩٧٨مبر  تا اوايل نو١٩٧٨ّدر اين مدت يعنی بين اواخر سپتمبر 

  . خود با انگليس را از دست داد

اند که رژيم شاه را سرنگون دانستند که آخوندھا به پشتيبانی انگليس مصمم خوبی میه  مردم ايران ب١٩٧٨ اکتوبردر 

 تقابلًاگر شاه تصميم گرفته بود که با دولت انگليس آشکارا و مستقيما وارد .  اين موضوع در تھران بحث روز بود.کنند

-کار گرفته میه  شاه بۀوسيله بايست بژی میياين سترات. دادًو مشاجره شود، احتماال شرکت نفت انگليس را شکست می

پی در . بريتانيا و بیم امپرياليسۀعلت توطئه که امنيت ايران ب م اين با اعالًعلنا» انقالب خود را«که  شد مبنی بر اين

که در خدمت دولت لندن » ارتجاع سياه«عنوان ه بود که روحانيون را بدر آن صورت او قادر می. خطر است، بيان کند

اسی اطرافيان شاه اما مديريت ضعيف سي. سوی خود جلب کنده ھای سياسی را بباشند، معرفی کرده و بسياری نخبهمی

که شانس خود را در انقالب با روحانيون آزمايش   متوسط و روشنفکر را، به اميد اينۀدر عوض تعداد زيادی از طبق

 جھانی نيز، برای شاه شرايط آماده بود که يک کودتای سياسی عليه ۀدر صحن .سوی خمينی بنيادگرا سوق داده کنند، ب
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 کنسرسيوم  را ۀگرفت که بريتيش پتروليوم و بقيطور ناگھانی تصميم میه ی بود که او باين در صورت. بريتانيا انجام دھد

 پايان رسيده  ساله به٢۵چون قرارداد . ًملی اعالم کرده و خودش شخصا برای تمام نفت ايران در جھان بازاريابی کند

گرفتند و تحريم ايران را ناديده می، ھرگونه درخواست انگليس برای جاپان غربی و المانبود و کشورھای فرانسه، 

  .) در زمان مصدق افتاد١٩۵١مانند اتفاقی که در سال . (بستندای با ايران میقراردادھای جداگانه

 شاه از ١٩٧٨ اکتوبراواخر . ش ھمچنين آماده بودند که شاه را عليه خمينی پشتيبانی کننداتحاد جماھير شوروی و متحدين

  .ھای تبريکی برای تولدش دريافت کردسياری سران کشورھای اروپای شرقی تلگرام برژنف، و از بليونيد

 ١٩٧٨در . کيد کرده بودأ در پيامش به گسترش روابط اقتصادی و سياسی بين شوروی و ھمسايگانش تبرژنف

ه ن است بھا در ايراکه مسکو باعث ناآرامی امريکن را مبنی بر اين-خبرگزاری تاس از مسکو گزارش خبری انگلو

خصوص بايد در سياست ه ِا ب- آی- ھای حاضر در ايران را، رئيس سازمان سیداليل ناآرامی«:سرعت رد کرد و نوشت 

 نقش شوروی در ۀ درباراستنسفيلد ترنرھای رئيس سيا، تاس خاطرنشان ساخت که برچسب» . بررسی کندامريکاکشور 

 در تھران امريکاموران اطالعاتی أپوشانی برای رد گم کردن متبليغات و ال«ھا در ايران يک دامن زدن به ناآرامی

  ».است

 وارد عمل ١٩٧٨ سپتمبر ٢٧دقت زيرنظر داشت، در دولت عراق در ھمسايگی ايران، که مخالفت خمينی عليه شاه را به

 بلکه بسياری از نه تنھا عراق. اش تحت نظر قرار گرفتّدر نجف شھر مقدس عراق در خانهرا ) خمينی(هللا شد، و آيت

ًکشورھای عربی که ترس از آن داشتند که انقالب روحانيون بعدا به جھان عرب سرايت کند، حاضر بودند که شاه را 

  .طور جدی وارد عمل نشده ّھا پشتيبانی کنند، اما شاه بعليه مذھبی

سی چندين دوجين خبرنگار .بی. بی١٩٧٨در درازنای تمام سال . سی نبود، خمينی وجود نداشت.بی.اگر خبرگزاری بی

 ئیھاوقت خارجی و گاھی انگليساد نيمهبه  شھرھا و روستا ھای  سراسر ايران فرستاد، اين خبرنگاران بعضی افر

 برای به ثمر رساندن انقالب مورين اطالعاتی انگليسأعنوان مه بودند که در استخدام سازمان جاسوسی بريتانيا بودند و ب

سی در محل خبر را به .بی. کوچکی در ھر جا، خبرنگار بیۀبه محض وقوع ھر حادث. کردندليت میخمينی در ايران فعا

 ئینماسی، با بزرگ .بی.کرد، و در ظرف مدت چند ساعت بخش فارسی زبان بیسی در تھران مخابره می.بی.مرکز بی

و ھر روز . بانانشان تبديل شده بودسی به بلندگوی مالھا و پشتي.بی.بی. کردآن حادثه را در سراسر ايران پخش می

کرد و به دولت داد بدون بررسی درستی و صحت آن گزارش می در ايران رخ میپوليس ۀوسيله جنايات خونينی را که ب

سی .بی. مانند ابراھيم يزدی، بیئیھاچیدرعوض به تبليغ. شد به اين گزارشات داده نمیئیگوايران ھيچ شانس پاسخ

 ۀ دشمنان شاه در ايران با عالقۀوسيله ًو گفتارشان تماما ب. داد که دشمنی خود عليه شاه را اظھار کنندھا وقت میساعت

  .شد وپخش می شدوافر گوش داده می

. کردطور کامل پخش میه هللا خمينی را بوار آيتھای توھين آميز و ديوانهسی سخنرانی.بی.، بی١٩٧٨ز ئيدر اواخر پا

اش را متوقف سی پخش اخبار مغرضانه.بی.، شاه اعالم کرد که چنانچه بی١٩٧٨ دسمبر و نومبری ھاچندين بار در ماه

ّاما . پلماتيک ايران را با بريتانيا قطع خواھد کرديک بار نيز تھديد کرد که روابط د. نکند عليه لندن تالفی خواھد کرد
شاه دو . ت و دولت ھيچ نفوذی بر روی آن نداردسی يک شرکت خصوصی اس.بی.ًدولت انگليس قانونا استناد کرد که بی

گاھی گاه. سی اعتراض کرد، ولی ھيچ سودمند نبود.بی.بار حداقل، سفير بريتانيا را در تھران فراخواند و به اعمال بی

  .کرد، ولی کار ديگری نکردسی را اخراج می.بی.دولت ايران يک خبرنگار بی

سی اجازه داده شده .بی.ال را در مجلس مطرح کرد که چرا به بیؤادان اين س آبۀ حسين دانشی نمايند١٩٧٨ نومبر٣٠در 

- سی را به.بی.کس از اعضای مجلس نقش بیّکه نقش تحريک کننده در مبارزات مردم را داشته باشد، اما قبل از او ھيچ
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 ۀ موذيانۀدھد که نقشيک نگاه به حوادث و اتفاقات جھان در سال گذشته نشان می«دانشی گفت . ال نبرده بودؤزير س

زبان ه اش بسی در ضمن سه برنامه.بی.بينيد که بی ايران در دست است، بنابراين جای تعجب نيست اگر میۀتجزي

او گفت .  ديگری نداردۀھم ريختن اوضاع ايران و ھرج و مرج ھيچ برنامه فارسی در روز، جز تحريکات برای ب

 سؤال. دنبال اين است که از ديگران تغذيه کنده  برای خودش غذا فراھم کند و ببريتانيا اين روباه پير، ديگر قادر نيست

 وقايع ۀکند و چرا مردم را دربارھای سياسی را روشن نمیچرا دولت واقعيت«: من از اعضای دولت اين است که

 چپاول منابع ۀس که ھنوز مز انگليۀکند و چرا پرده از نقشراه افتاده است، آگاه نمیسياسی در جھان که عليه ايران به

  » بالفعل انقالب در ايران شده است؟ۀّسی به اين شدت ھماھنگ کنند.بی.دارد؟ چرا در حقيقت بیچشد، برنمیايران را می

سی، مالھای تھران ھمزمان قادرند در شھرھای ايران که ھزار مايل از .بی. بیۀوسيله  ساعت ب٢۴ّ ظرف مدت کمتر از 

-ھای طرفدارش دستور میکرد و به نيروھا و فرقهدر پاريس خمينی نوار آماده می. ظاھرات برپا کنندھم فاصله دارند، ت

زبان فارسی از مراکز ه ًدر ظرف چندين ساعت، دستورات او دقيقا با صدای خودش ب. ھا بريزندداد که به خيابان

  .شدسی در لندن، به سرتاسر ايران پخش می.بی.بی

شاه از :  شروع به پخش شايعاتی کرد از قبيل١٩٧٨ دسمبرازوی مخصوص دولت انگليس، در عنوان به سی ب.بی.بی

 تھرانی وزير دسمبردر . کشور فرار کرده، يا تخت پادشاھی را به پسرش واگذار کرده، و يا شاه ديوانه شده است

يک خبرنگار . کندسی را متھم کرد که کارکنان شرکت نفت را به اعتصاب تحريک می.بی.اطالعات ايران بی

در آن ماه . قتل رسيده است، از ايران اخراج شده که گزارش داد که شاه ب علت اينه سی ب.بی.يونايتدپرس وابسته به بی

ُبرای مدت کوتاھی واشنگتن پست گزارش داد که بی آيد و عنوان دشمن شماره يک مردم ايران به شمار میه سی ب.بی.ّ

ّاما ديگر خيلی دير .  پخش اخبار تحت فشار گذاشته استکنترولسی را برای .بی.دولت نظامی غالمرضا ازھاری بی
  .شده بود
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