
مداخالت ایاالت متحده ی آمریکا در مسائل داخلی ایران سابقه ای طوالنی 
بر  پسر  پهلوِی  نشاندِن  و  کودتا  با  از سال 1332،  گفت  بتوان  شاید  دارد. 
ایران برای خود حق حاکمیت قائل می شده و  در  تخت پدر، آمریکا رسماً 
در پی آن بوده که در ریز و درشت مسائل اعمال نظرکند. آن چه در ادامه 
می آید خالصه ی بخشی از کتابی است از آقای کامران غضنفری )نویسنده ی 
کتاب راز قطعنامه( در بیان حلقه به گوشی رژیم منحوس پهلوی به اربابش. 
آن چه این وجیزه را خواندنی می کند این است که استنادات این مجموعه به 
گفته های درباریان رژیم پهلوی و کارداران وقت ایاالت متحده در ایران است. 

ایرانی که در مشت آمریکا بود...

بازخوانی ابعاد دخالت های آمریکا در ایراِن قبل از انقالب 

با ذکر 46 مورد خالصه، به روایت اسناد

شامره: 19جزوه مطالعاتیقرارگاه شهید باقری
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A آمريکا، مسئول جنايات رژيم شاه
دولت هاي ایاالت متحده ی آمریکا از ابتداي روي کار آمدن محمدرضا پهلوي در سال 
1320 تا هنگام سقوط رژیم وي در 22 بهمن 1357، همواره حامي و پشتیبان شاه 
و رژیم دست نشانده اش بوده اند. بسیاری از مقامات و مسئولین آمریکایي، خود معترف 
بوده اند که شاه فردي فاسد، مستبد، سرکوب گر و دیکتاتور بوده و هیچ محبوبیت و 
پایگاهي در میان مردم نداشته است. علي رغم علم به این موضوع، مقامات آمریکایي نه 
تنها دست از حمایت این رژیم مستبد، سرکوب گر و دیکتاتور بر نداشتند، بلکه به طرق 
و شیوه هاي گوناگون، آن را در سرکوب مردم آموزش داده، مورد حمایت و پشتیباني 

خویش قرار دادند.
امام خمینی)رضوان اهلل تعالی علیه( در همین رابطه مي فرمایند: »جنایات شاه مخلوع چیزي 
که  است  روشن  همه  بر  برد.  یاد  از  بشود  یا  و  باشد  رفته  ملت  یاد  از  که  نیست 
نظر  از  بود. چه  کرده  آمريکا  به  وابسته  از هر جهت  را  ما  پهلوي  محمدرضا 
و  معنوي  نظر  از  چه  و  نظامي  و  فرهنگي  نظر  از  چه  و  سياسي،  و  اقتصادي 
جبران ناپذير  ضربه ی  اسالم  به  مي يافت  مهلت  اگر  و  انساني؛  خصلت هاي 
مي زد. همه مي دانند که دست او و پدرش به خون بزرگ و کوچک این مرز و بوم 
آغشته است. کشتار دسته جمعي و زندان و شکنجه و تبعید، از امور رایج این رژیم 
پلید بود. شاه به حمایت و پشتیباني دولت آمریکا دست به این جنایات زد و ملت ما 

را از هستي ساقط کرد.«)1(

ایرانی که در مشت آمریکا بود...
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 1377 فروردین  در  الحرام  اهلل  بیت  حجاج  به  پیام  در  نیز  رهبري  معظم  مقام 
مقاطع  در  اسالمي  نهضت  سرکوب  در  شاه  رژیم  با   ... آمریکا  »رژیم  مي فرمایند: 

گوناگون همکاري و آن را راهنمائي کرد.« )2(
لذا ملت مسلمان ایران مّدعي است که دولت ایاالت متحده ی آمریکا در کلیه ی 
جنایات، جرائم و مفاسد رژیم شاه شریک و سهیم بوده است. براي اثبات این اّدعا، 
دالیل بسیار و متعددي وجود دارد که در اینجا فقط به برخي از آن ها اشاره مي گردد: 

انجام کودتاي 28 مرداد 1332 و تحميل يک رژيم فاسد، مستبد و . 1
ديکتاتور بر ملت ايران

در این رابطه آلن دالس )رئیِس وقِت سازمان سیا( به صراحت در برابر کنگره ی 
باز  ایران  به  را  اجرا کردم و شاه  را  اظهار مي دارد: »من کودتاي 28 مرداد  آمریکا 

گرداندم.« )3(
رمزي کالرک )وزیر دادگستري اسبق آمریکا( نیز در مصاحبه با مجله ی سان به 
تاریخ دهم ژوئن 2002 اظهار مي دارد: »ما ]آمریکا[ در سال 1953، با کودتا دولت 
دمکرات انتخابي مردم ایران را سرنگون کردیم و شاه و حکومت پهلوي را جایگزین 

نمودیم.
اقتصاِد   -1978 تا   1953 -از  ايران  بر  آمريکا  تسّلط  سال   25 طول  در 
کشاورزي ايران نابود شد و پس از آن وابستگي ايران به غرب در تمام ابعاد 
رقم خورد و از اين طريق براي 25 سال، ايران نگهبان و حافظ منافع ما در 
يکي از مهم ترين مناطق جهان يعني خاورميانه و خليج فارس گرديد. ويليام 
کولبي )رئيس سيا( بارها به من گفت که گزينش شاه و تحميل او بر مردم 
ايران، يکي از پرافتخارترين دستاوردها براي سياست خارجي آمريکا بوده 

است زيرا که شاه به مدت 25 سال، خدمات خوبي به ما داد.« )4(
جورج مک گي )معاون وزیر خارجه آمریکا در دوره ی ترومن( در کتابي که در سال 
1983 منتشر ساخت از کودتاي 28 مرداد 1332 به عنوان یک اقدام مغایر با اصول 
بین المللي که به حیثیت آمریکا سخت لطمه وارد ساخت، یاد مي کند و مي گوید: »نه 
ترومن، نه آچسون و نه من، با سیاست براندازي دولت مصدق که آیزنهاور و دالس 
در سال 1953 آن را به مورد اجرا درآوردند، موافق نبودیم. زیرا گذشته از مخاطرات 
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سیاسي آن، که اکنون به روشني آشکار گردیده، مغایر با اصول بین المللي بود. توسل 
به روش و اقدامات نامعقول در دوره ی حکومت آیزنهاور، که پرزیدنت کندي سعي در 

موقوف ساختن آن کرد، به حیثیت کشور ما در جهان سخت آسیب وارد ساخت.« )5(

تاسيس ساواک توسط سازمان سيا. 2
مبتکر تأسیس ساواک در ایران، آلن دالس )رئیس سازمان سیا( بود. )6( تیمور بختیار 

نیز به پیشنهاد مستشاران آمریکایی به ریاست ساواک منصوب گردید. )7(
مارک گازیوروسکي نیز در این رابطه مي گوید: »اياالت متحده به ايجاد ساواک 

کمک کرد و روحيه ی سرکوب گرانه ی شاه را تقويت مي کرد.« )8(
ساواک همان دستگاه سرکوب گري است که از سال 1335 تا سال 1357 به مدت 
22 سال، ده ها هزار زن و مرِد این کشور را دستگیر کرد و به زندان انداخت و تعداد 
زیادي از آنان را تحت وحشیانه ترین شکنجه هاي قرون وسطائي قرار داد که در نتیجه 
جمعي از آنان به شهادت رسیدند و تعداد کثیري نیز معلول و مجروح گردیده، برخي 
از نعمت سالمتي محروم گردیدند. خانواده هاي بسیاري نیز از هم  نیز براي همیشه 

 پاشیده و یا بي سرپرست شدند.
اما باید سؤال کرد که شیوه هاي شکنجه هاي وحشیانه توسط چه کساني به مأمورین 
امور  کارشناس  که  سیا  سازمان  سابق  کارمندان  از  یکي  شد؟  داده  آموزش  ساواک 
ایران بوده، به »اینترنشنال هرالدتریبیون« مي گوید که کارکنان ساواک طي دوره هاي 
آموزشي ویژه اي در مرکز سازمان سیا، با مدرن ترین روش هاي شکنجه آشنا مي شدند. 

)9(

روزنامه نیویورک تایمز مورخ هفتم ژانویه 1979 نیز از قول یکي از تحلیل گران سابق 
سازمان سیا مي گوید که سازمان سیا شیوه هاي شکنجه را به ساواک آموزش مي داد.)10(
که  سمينارهائي  »در  مي گوید:  جهان«  در  »شکنجه  کتاب  در  نیز  الیف  جیمز 
سازمان سيا براي اعضاي ساواک ترتيب مي داد، جديدترين شيوه هاي بازجوئي 
دستگاه هاي  از  تعدادي  و  مي داد  آموزش  را  شکنجه  شيوه هاي  مؤثرترين  و 
مورد استفاده براي شکنجه نيز جزو دستگاه هاي فني بودند که سيا در اختيار 
دوم،  جهاني  جنگ  اثناي  در  نازي ها  شکنجه ی  شیوه هاي  مي گذاشت.  ساواک 

مؤثرترین روش هاي شکنجه اي بود که در سمینارها تعلیم داده مي شد.«)11(
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ارتباط منظم سيا با شاه. 3
ویلیام شوکراس در کتاب خود مي نویسد: »رؤساي پایگاه سیا در ایران، یک بخش 
منظم از زندگي شاه و دیدگاه او را نسبت به جهان تشکیل مي دادند. مالقات هایشان با 
او غیررسمي تر و راحت تر از مالقات هاي منظم و رسمي شاه با سفراي آمریکا بود.«)12(

محمد حسنین هیکل نیز در کتاب خود در این باره مي گوید: »شاه هر هفته یک  بار 
با رئیس پایگاه سیا در تهران، مالقات مي کرد. ساعت 9 صبح روز شنبه به عنوان وقت 

مالقات دو ساعته ی آن ها معین شده بود.«)13(
»موقعي که آقاي ريچارد هلمز در  نیز در خاطرات خود مي گوید:  فرح پهلوي 
سال 1344 به رياست سيا رسيد، فوراً از او براي سفر به تهران دعوت کرديم. 
به عمل  کشورها  رؤساي  سطح  در  استقبالي  وي  از  ما  و  آمد  خانمش  با  او 
آورديم. رفت و آمدهاي آقاي هلمز به تهران تا سال 1352 ادامه يافت و در 
زمان نزديک به هشت سال که او رئيس سازمان سيا بود، ايران در اوج ثبات و 
اقتدار قرار گرفت. آقاي هلمز آشکارا از ما حمايت مي کرد و با وجود او، همه ی 

اقدامات ضد ايراني در کنگره آمريکا خنثي مي شد.«)14( 

اعالم حاميت آمريکا از رژيم پهلوی در سال 1338. 4
اطالعیه اي،  با صدور  آمریکا  امورخارجه ی  وزارت  ماه 1338،  بهمن  اول  تاریخ  در 

حمایت همه جانبه ی آمریکا از حکومت ایران را اعالم کرد.)15(

مشارکت در رسکوب عشاير فارس در سال 1342. 5
به همراه  ماه 1342  فروردین  در  ایران(  در  پایگاه سیا  )مسئول  یاتسویچ  گراتیان 
رابرت کومر )کارشناس عالي رتبه سیا در جنگ هاي روستائي( به استان فارس سفر 
و در آنجا با تیمسار ورهرام و تیمسار آریانا -که مسئول سرکوب قیام عشایر فارس 
شده بودند- مالقات مي کند. این سفر که در زمان اوج عملیات سرکوب عشایر جنوب 
تحت عنوان »غائله ی فارس« انجام گرفت، بیانگر نظارت مستقیم سازمان سیا بر این 

عملیات است.)16(
نقش جنون آمیز بهرام آریانا در قتل عام عشایر جنوب، مورد توجه سرهنگ گراتیان 
یاتسویچ و هیئت مستشاري آمریکا و محمدرضا پهلوي قرار گرفت و وي به درجه ی 
ارتشبدي رسید. سپس به توصیه ی آمریکایی ها، آریانا در تاریخ 1344/9/30 به ریاست 

ستاد بزرگ ارتشتاران برگزیده شد.)17(
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حاميت از کشتار 15 خرداد 1342. 6
جیمز بیل )محقق آمریکایی( در مورد ماجراي 15 خرداد 1342 مي نویسد: 
نظير  برنامه هايي  و  اصالحاتي  از سياست هاي  دليل حمايت  به  »آمريکا 
افراد طبقه ی  از  سپاه صلح، وجهه ی آمريکا را در نزد گروه هاي خاصي 
متوسط ايران باال برد. با اين وجود، اقدامات سرکوب گرانه و خشن رژيم 
شاه به شکلي که هزاران ايراني غيرمسلح تظاهرکننده را در کوچه ها و 
خيابان هاي شهرهاي سراسر کشور به خاک و خون کشيد، اين وجهه ی 

آمريکا را خدشه دار ساخت. 
را  اصالحات  برخي  انجام  اعتبار  مي توان  که  صورت  همان  به  درست 
به آمريکا داد، بايد هم چنين گناه سياست سرکوب را نيز به گردن آن 

گذاشت.«)18(
خرداد،  هفدهم  و  شانزدهم  روزهاي  در  شاه  خرداد،  پانزدهم  کشتار  از  پس 
دوبار به وسیله ی تلفن با جان.اف.کندي )رئیس جمهور آمریکا( درباره این حوادث 

مذاکره کرد تا از پشتیباني او مطمئن شود.)19(
کندي در تاریخ 1342/5/30 یعني دو ماه و نیم پس از کشتار پانزده خرداد 
42، بر ادامه ی کمک به رژیم جنایتکار شاه تأکید مي کند و مي گوید: »کمک به 
ایران باید همچنان ادامه یابد و آمریکا نباید برنامه هاي دفاعي مشترک خود با 
ایران، پاکستان، ترکیه، کره و دیگر کشورهایي که در جوار قدرت هاي کمونیست 

قرار دارند را به هم بزند.«)20(

حاميت ليندون جانسون از جنايات شاه. 7
استراتژي سیاست خارجي جانسون نیز که پس از ترور کندي در آذرماه 1342، 
رئیس جمهور شده بود، با شیوه ی برخورد کندي با شاه تفاوتي نداشت چرا که او 
نیز به اصطالح اصالحات شاه را مورد تأیید قرار داد و بر رفتار خشونت بار رژیم 
علیه مخالفان و تظاهرکنندگان در سال 1342، اصرار مي ورزید. از نظر جانسون، 
محمدرضا شاه تنها حافظ جّدي و وفادار منافع ایاالت متحده به حساب مي آمد.

)21( جانسون و مشاورین او حتي از این که شاه به قدر کافي خشن نیست، گله 

مند بودند!)22(
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نیز در کتاب خود مي نویسد: »لیندون جانسون ضمن دیداري  ماروین زونیس 
رسمي از ایران، موضع دقیق ایاالت متحده را نسبت به شاه و مردم ایران روشن 
ما  داشت:  اظهار  تهران  مهرآباد  فرودگاه  در  خداحافظي  مراسم  در  وي  ساخت. 
در  متحده  ایاالت  زمینه صداقت  در  ملت شجاع  این  رهبران  که  داریم  اطمینان 

هواداري از ایران هیچ تردیدي ندارند.«)23(

حاميت ريچارد نيکسون از رژيم شاه. 8
شاه در تاریخ 29 مهر 1348 بنا به دعوت نیکسون )رئیس جمهور وقت آمریکا( 
دیداري رسمي از واشنگتن به عمل آورد. نیکسون در سخنان خود ضمن ستایش 
از اقدامات شاه بر این امر تأکید ورزید که »روابط ایران و ایاالت متحده هیچ گاه 
به خوبي امروز نبوده است. این حسن روابط مربوط به این واقعیت مي شود که ما 

روابط خاصي نه تنها با کشور شما، بلکه با شخص شما داریم.«)24(
ریچارد کاتم )محقق آمریکایی( نیز معتقد است که در تمام دوران جانسون و 
نیکسون، با آن که دو رئیس جمهور مي دانستند که شاه به صورت جابرانه بر کشور 
مي کند،  سرکوب  را  خود  مخالفان  وحشیانه  ساواک،  دستگاه  و  مي کند  حکومت 
باز به سبب اهمیت استراتژیک ایران در حفظ منافع آمریکا، از وي به طور کامل 

حمایت مي کردند.)25(
ویلیام شوکراس نیز در مورد حمایت نیکسون از جنایات شاه مي نویسد: »قدر 
مسلم این است که او هیچ مخالفتي با شیوه هاي ساواک نکرد.« گري سیک )دستیار 
برژینسکي در امور ایران( که پرونده ی مالقات سال 1972 شاه و نیکسون را خوانده 
بود، بعدها نوشت که: »وقتي ساواک در سال هاي دهه 1970 به مخالفان حمله 
کرد، شاه داليلي داشت که سرکوب عناصر مخالف، با استقبال واشنگتن 
روبه رو خواهد شد و شيوه ی او با مقدار زيادي اغماض تلقي خواهد شد ... 
بود، تشکر  نيکسون درباره ی مخالفان داخلي کرده  از توصيه اي که  شاه 

کرد و گفت، آن ها را به زندان خواهد افکند.«)26(
در یک سند »سّري« سفارت آمریکا به تاریخ 13 شهریور 1348 چنین آمده: 
»بنابر گفته ی خود شاه، ... وي در صحنه ی جهاني، سیاست خارجي کشور را با 
اعتماد کامل هدایت کرده و به صورت غیر علني به ترویج مواضع مورد نظر آمریکا 

در میان دوستان ایران پرداخته است.«)27(
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انتصاب نخست وزيران با نظر دولت آمريکا. 9
به  اقبال  منوچهر  دکتر  انتصاب  موقع  »در  مي گوید:  مورد  این  در  پهلوي  فرح 
نخست وزیري، محمدرضا نظر سفیر کبیر آمریکا در تهران را هم استعالم نمود و با 
خوشحالي به من گفت: »هم آمریکا و هم انگلستان بر سر نخست وزیري دکتر اقبال 

توافق دارند.«
سفراي  با  جديد  نخست وزيري  حکم  صدور  از  قبل  هميشه  محمدرضا 
آمريکا و انگلستان مشورت مي کرد. او اين عادت را از زمان اشغال ايران در 

شهريور ماه 1320 پيدا کرده بود!«)28(
البته پیش از ماجراي دکتر اقبال، آمریکا و انگلیس در قضیه کودتاي 28 مرداد 
1332، سرلشگر فضل اهلل زاهدي را به عنوان کاندیداي مشترک دو کشور استعمارگر 
براي تصّدي پست نخست وزیري، در نظر گرفته بودند. کریستوفر وودهاوس )رئیس 
پایگاه M.I.6 در ایران( در کتاب خود مي نویسد: »در خالل بحث با مقامات آمریکایی 
خیلي زود معلوم شد که او به احتمال زیاد هم براي ما و هم براي سیاست مداران 
با زاهدي در تماس بودم و  ایران،  از  از اخراج  قابل قبول است. من قبل  آمریکایی 

معلوم بود که آمریکایی ها هم بعد از رفتن ما با او در تماس بوده اند.«)29(
و هفتم  بیست  از کتاب خود چنین مي نویسد: »در  وودهاوس در بخش دیگري 
آوریل ]هفتم اردیبهشت 1332[ تأیید رسمي وزارت خارجه آمریکا مبني بر قابل 

قبول بودن زاهدي به عنوان کاندیداي مشترک ما دریافت شد.«)30(
دونالدویلبر )مشاور بخش خاورنزدیک و آفریقاي سازمان سیا و یکي از عوامل مؤثر 
در کودتاي 28 مرداد( در گزارشي که در ماه مارس 1954 در مورد مراحل مختلف 
»سپهبد  مي نویسد:  این باره  در  کرده،  تهیه  مرداد   28 کودتاي  اجراي  و  طراحي 
فضل اهلل زاهدي، عضو سابق کابينه ی مصدق، به عنوان مناسب ترين جانشين 
نخست وزير انتخاب شد؛ زيرا وي تنها شخص برجسته و قدرتمندي بود که 
دائمًا به طور آشکار با مصدق مخالفت کرده بود و مدعي بود طرفداران قابل 
مالحظه اي دارد. C.I.A بايد به زاهدي نزديک شده و او را از عمليات و اين که 
آن ها قصد دارند وي را به عنوان نخست وزير جديد معرفي کنند، آگاه نمايند. 
 C.I.A قرار شد زاهدي يک دبيرخانه ی نظامي را تاسيس نمايد تا بدان وسيله

طرح ستادي عمليات را نهائي نمايد.«)31(
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در سال 1339 نیز دولت آمریکا به محمدرضا پهلوي فشار آورد که هرچه سریع تر 
علي امیني را با اختیارات کامل به نخست وزیري منصوب کند. شدت فشار آمریکا 
به وي  او به سوئیس،  در مسافرت زمستاني سال 1339  بود که ظاهراً  به حدي 
اعالم شد که اگر با خواست آمریکا موافقت نکند، با سقوط سلطنت و بعد با ریاست 

جمهوري امیني مواجه خواهد شد.)32(
از  بهره برداري  امیني،  انتصاب  به  شاه  واداشتن  براي  آمریکا  اقدامات  دیگر  از 
وضعیت،  این  درک  با  آمریکا(  )رئیس جمهور  کندي  بود.  ایران  مالي  ناگوار  وضع 
به  مالي  کمک  اولیه  و  اصلي  پیش شرط  به عنوان  را  امیني  علي  نخست وزیري 
ایران معین نموده و پیشنهاد کرده بود که در صورت صدور فرمان نخست وزیري 
علي امیني، وام 35 میلیون دالري مورد تقاضاي ایران را در اختیار رژیم پهلوي 
نخست وزیري  به  را  امیني  علي   ،1340 اردیبهشت   17 در  نیز  مي گذارد.)33( شاه 

منصوب کرد.)34(
داستان نخست وزیر شدن حسنعلي منصور در اسفند ماه 1342 نیز جالب است. 
1342/11/12، جالل الدین  تاریخ  به  ساواک  »خیلي محرمانه«  گزارش  یک  طبق 
تهراني )از کهنه کارهاي سیاست غرب در ایران( گفته بود: »وزير مختار سفارت 
با او سر و سّري دارد،  آمريکا که از مستأجرين حسنعلي منصور است و 
علنًا گفته که من منصور را به نخست وزيري خواهم رساند؛ همان طور که 

علي اميني را نخست وزير کردم.«)35(
 ،1342/7/29 تاریخ  به  هم  ساواک  دیگر  »خیلي محرمانه«  گزارش  یک  در 
حسنعلي منصور اظهار داشته: »موضوع نخست وزیري من تمام شده است و این 

مسئله را با آمریکایی ها هم حل کرده اند.«)36(
پایگاه سیا در  )رئیس  یاتسویچ  با گراتیان  ارتباط خود  و  پیوند  بي پروا  منصور، 
ایران( را به رخ دیگران مي کشید. وي مي گفت دوستان آمریکایی به من قول قطعي 

داده اند که در آینده نخست وزیر ایران خواهم شد.)37(
باالخره شاه در اسفند ماه 1342 وي را تحت فشار آمریکایی ها به نخست وزیري 

منصوب کرد.)38(
پس از ترور حسنعلي منصور در سال 1343، امیرعباس هویدا به جاي وي به 
نخست وزیري رسید. فرح پهلوي در مورد چگونگي انتخاب هویدا براي نخست وزیري 
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مي گوید: »محمدرضا که پس از مرگ منصور به دنبال يافتن جانشيني براي 
او بود، با آقايان راکول و هلمز، از سفارت آمريکا، مشاوره کرد و هر دوي 
آن ها هويدا را توصيه کردند. سپس آقاي گرايتان ياتسويچ هم به ديدن 
محمدرضا آمد و ضمن شرح شّمه اي از تالش هاي هويدا در تشکيل کانون 
مترقي و گردآوردن فن ساالران، او را به محمدرضا توصيه کرد. محمدرضا، 
سفير کبير انگلستان را هم خواست و براي نخستين بار ديديم انگليسي ها 

هم برروي نخست وزيري هويدا اعتراض ندارند!«)39(
پس از روي کار آمدن کارتر در آمریکا، مقامات آمریکایی در سال 1356 خواهان 
به جاي وي شدند. در یک  آموزگار  کنار رفتن هویدا و روي کار آمدن جمشید 
امانپور  خانم  اظهار  به  »بنا  آمده:  چنین   1356/4/28 تاریخ  به  ساواک  گزارش 
)مدیرکل تشریفات نخست وزیري(، یکي از منابع دیپلماتي آمریکا اظهار داشته که 
دولت آمریکا به طور خیلي جّدي خواستار تعویض کابینه ی هویدا از سوي شاهنشاه 

آریامهر شده است.«)40(
تاج الملوک آیرملو )مادر محمدرضا پهلوي( هم در کتاب خاطرات خود در این باره 
نخست وزیر  را  آموزگار  جمشید  آمریکایی ها،  فشار  تحت  »محمدرضا  مي گوید: 
کرد. آموزگار هم تبعه ی ایران بود و هم تبعه ی آمریکا و پاسپورت آمریکایی هم 

داشت.«)41(
 29(  1958 سپتامبر   20 مورخ  آمریکا  سفارت  »خیلي محرمانه«  سند  یک  در 
طرفدار  قطعاً  »آموزگار  آمده:  چنین  آموزگار  جمشید  مورد  در   )1337 شهریور 
آمریکا مي باشد، لیکن در بروز احساسات، خود را یک مخالف وانمود مي سازد.«)42(

مارتین هرتز )رئیس اداره اطالعات سفارت آمریکا( در یک گزارش سّري به تاریخ 
نهم سپتامبر 1967 درباره ی مهندس جعفر شریف امامي )استاد اعظم فراماسوني( 
که یک بار در دهه ی 1330 به نخست وزیري رسید و بار دیگر در شهریور ماه 1357؛ 
یکي از مرتبطین فّعال سفارت آمریکا بوده است، مي نویسد: »شريف امامي شايد 
مولدترين رابط من در اينجا بوده است ... او از محدوده ی خود فراتر رفت 
تا نشان بدهد که مي خواهد با اياالت متحده همکاري کند و او مي تواند در 

اين مورد سودمند باشد.«)43(



10

بازخوانی ابعاد دخالت های آمریکا در ایران قبل از انقالب

مشورت  با  شاه   ،57 تابستان  در  شریف امامي  تالش هاي  شکست  از  پس 
آمریکایی ها، ارتشبد غالمرضا ازهاري را به عنوان نخست وزیر دولت نظامي به روي 
کار آورد. ازهاري بعد از کودتاي 1332 که ارتش ایران در زیر سلطه مستشاران 
نظامي آمریکا قرار گرفت، براي طي دوره هاي متعدد به آمریکا اعزام شد و دوره هاي 
ستاد و اطالعات را در آمریکا گذرانید و چندي نیز در اداره ی مستشاري خدمت 

مي کرد.)44(
فریده دیبا )مادر فرح( در مورد او مي گوید: »ازهاري بيشتر از آن که به پادشاه 
مي گفت،  محمدرضا  که  آن طور  بود.  وفادار  آمريکايی ها  به  باشد،  وفادار 
به  ازهاري در موقع تحصيل نظامي در آمريکا جذب آمريکايی ها شده و 
ارتش  ستاد  رياست  به  و  پيموده  را  ترقي  و  رشد  مراتب  آن ها  توصيه ی 
آمريکايی ها  راست  دست  سنتو،  پيمان  در  مدت ها  ازهاري  بود.  رسيده 

بود.«)45(
تیمسار فردوست نیز در این مورد چنین مي گوید: »محمدرضا تنها شانس خود 
یک  زیرا  داد  تشخیص  مهره  بهترین  را  ازهاري  و  مي دانست  نظامي  دولت  در  را 
آمریکایی تمام عیار بود. درست است که ازهاري یک افسر پشت میز نشین بود، 
او  حامی  آمریکایی ها  و  داشت  را  ارتش  ستاد  ریاست  سال ها  و  بود  ارتشبد  ولي 

بودند.«)46(
دولت  کارآمدن  روي  در  آمریکایی ها  نقش  به  نیز  دیگري  جاي  در  فردوست 
»ناکامي دولت آشتي ملي شريف امامي روشن بود و  اشاره مي کند:  ازهاري 
تظاهرات هر روز اوج بيشتري مي گرفت ... محمدرضا تصميم گرفت که بار 
ديگر شانس خود را امتحان کند و با راهنمائي آمريکايی ها دولت نظامي 

ازهاري را سر کار آورد.«)47(
دولت نظامي ازهاري نیز نتوانست با کشتار و سرکوب، خواسته ی آمریکا و شاه 
را محقق سازد؛ لذا به سراغ شاپور بختیار که از چند دهه قبل، هم با تشکیالت 
اطالعاتي انگلیسي ها مرتبط بود و هم با سازمان سیا، رفته و براي انحراف و سرکوب 
انقالب اسالمي، او را به عنوان نخست وزیر به روي کار آوردند. یوسف مازندي درباره ی 
نخست وزیر شدن بختیار چنین مي گوید: »بدون تردید، حضور شاپور بختیار در 

رأس دولت جدید، با پشتیباني آمریکا صورت پذیرفته بود.«)48(
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خود بختیار نیز در مورد نقش آمریکایی ها در به قدرت رسیدن او مي نویسد: »چند 
نفر از اعضاي سنا و دیگر آمریکایی ها فقط چند روز قبل از رسیدن من به قدرت، 

به مالقاتم آمدند.«)49(
موارد ذکر شده، فقط چند نمونه از نخست وزیران دوران شاه بود. نهایتاً مي توان 
گفت که اکثریت قریب به اتفاق نخست وزیران رژیم شاه از شهریور 1320 تا بهمن 
1357، با توصیه و یا فشار دولت آمریکا به روي کار آمده؛ در نتیجه دولت آمریکا 

در کلیه ی جنایات، مفاسد و غارتگري هاي آنان شریک مي باشد.

انتصاب فرماندهان نريوهاي نظامي با تأیيد آمريکا. 10
فرح پهلوي به نقش آمریکا در انتصاب فرماندهان نیروهاي نظامي، چنین اشاره 
مي کند: »محمدرضا برايم فاش ساخت که آمريکايی ها براي دادن کمک هاي 
از جمله شرايط آن ها، قراردادن  ايران شرايطي دارند که  به ارتش  نظامي 
افراد خاصي در پست هاي عمده ی ارتش ايران است. بنابراين، براي انتخاب 

رئيس ستاد و فرماندهان عالي رتبه ی ارتش بايد با آن ها رايزني کرد.«)50(
ارتشبد فردوست نیز در این باره مي گوید: »در دوران محمدرضا، فقط و فقط با 
حمایت سفارت هاي انگلیس و آمریکا بود که افرادي مي توانستند به مقامات مهم 
و  مشاغل  که  کساني  همه ی  مورد  در  بلکه  من،  درمورد  تنها  نه  امر  این  برسند. 

پست هاي درجه اول را در اختیار داشتند، صادق است.«)51(
آریانا  ارتشبد  انتصاب  مانند  زد  مثال  مي توان  را  متعددي  نمونه هاي  این باره  در 
به ریاست ستاد ارتش در سال 1344 )52(؛ انتصاب ارتشبد ازهاري به ریاست ستاد 
امیر  به فرماندهي هوانیروز، سپهبد  انتصاب سرلشگر منوچهر خسروداد  ارتش)53(؛ 

حسین ربیعي به فرماندهي نیروي هوائي)54( و ...

حاميت از شاه در سال 1354. 11
در گزارش »خیلي محرمانه« سفارت آمریکا مورخ 28 ژانویه 1976 )هشتم بهمن 
1354( تحت عنوان »خاندان سلطنتي ایران«، دلیل حمایت آمریکا از شاه، چنین 
بیان شده است: »از طریق سیاست هاي بیست سال گذشته ی ما در ایران، عالوه بر 
کمک به ایران، توانسته ایم حاکم ایران را نیرومند و متکي به خود بسازیم ... شاه 
نیز به ارزش وجود یک ایران با ثبات براي آمریکا واقف است و مي داند که به همین 

دلیل ما باید از او حمایت نمائیم.«)55(
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حاميت از شاه در سال 1355. 12
در یک گزارش »سّري« سفارت آمریکا مورخ هشتم جوالي 1976 )هفدهم تیر 
1355( چنین آمده: »از نظر شاه، آمریکا مهم ترین حامي اوست؛ بنابراین ما باید در 

مورد مسائل دو جانبه با صراحت بیشتري با وي تبادل نظر کنیم.«)56(
طبق اظهارات فرح پهلوي، شاه نيز به خاطر قدرداني از اين مهم ترين 
حامي خود، در سال 1355 مبلغ 120 ميليون دالر صرف هزينه هاي تبليغاتي 

جرالد فورد در انتخابات رياست جمهوري آمريکا نمود.)57(

مسافرت هاي مکرر شاه به آمريکا و مالقات هاي متعدد او با رؤساي  . 13
جمهور آمريکا

که  دعوتي  براساس  شاه  تهران،  به  سادات  انور  سفر  از  پس   ،1356 ماه  آبان 
سایروس ونس )وزیر خارجه آمریکا( به او ابالغ کرده بود، براي دیدار با کارتر راهي 
آمریکا شد. شاه در طي 27 سال پیش از آن، 39 بار به طور رسمي و غیررسمي 
به آمریکا سفر کرده بود و با هفت رئیس جمهور پیشین آمریکا، به دفعات مالقات 

داشت.)58(
مورخ  آمریکا  امورخارجه  وزارت  »خیلي محرمانه«  گزارش  رابطه،  همین  در 
بازرسي در مورد هدایت  سپتامبر 1978 )شهریور 1357( تحت عنوان »گزارش 
روابط با ایران« حاکي است که: »روابط بین آمریکا و ایران خوب است. مدت بیش 
از سي سال است که با یک دیگر در زمینه ی مسائل حائز اهمیت از نظر منافع ملي 
دو کشور همکاري کرده، و در اين مدت عادات و روابط کاري از جمله بين شاه 
و يکايک رؤساي جمهور پيشين آمريکا برقرار نموده ايم که بسيار سازنده 
و صميمانه بوده است. این وضع تا زمان دولت کارتر ادامه یافته است. شخص 
رئیس جمهور در زمینه ی اتخاذ سیاست ها در قبال ایران بسیار دخیل بوده و با شاه 

دید و بازدید کرده اند.«)59(
در  که  آن طوري  »اگر  مي نویسد:  خود  خاطرات  کتاب  در  نیز  پهلوي  اشرف 
روزنامه ها مي نوشتند، برادرم چنان پادشاه قسي القلب و مستبدي بود، بي تردید 
بایستند و شریک گناهاني  او  هشت رئیس جمهور آمریکا نیز مي بایستي در کنار 
باشند که به اصطالح به او نسبت داده مي شد. زیرا که هر هشت نفر ایشان به مدت 

چهار دهه از رژیم ایران پشتیباني کرده و رسماً سلطنت او را ستوده بودند.«)60(
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تشويق شاه توسط حزب جمهوري خواه آمريکا براي رسکوب مردم. 14
فرح پهلوي در این زمینه مي گوید: »حزب جمهوري خواه آمریکا با سیاست هاي 
محمدرضا در سرکوب اخالل گران و مخالفان غرب، موافق بوده و محمدرضا را به 

اعمال قدرت و اداره ی مملکت از طریق سیاست هاي آمرانه تشویق مي کرد.« )61(
حزب  از  آمريکا  )رئيس جمهور  نيکسون  ريچارد  سفر  از  قبل  ماه  چند 
از  نفر   120 از  بيش  ساواک  ايران،  به   1351 سال  در  جمهوري خواه( 
دانشجويان و فارغ التحصيالن دانشگاه هاي ايران را به اتهام راه انداختن 
و  محاکمه  شاه،  رژيم  عليه  مسلحانه  مبارزه ی  انجام  به منظور  تشکيالتي 
بيش از بيست نفر آنان را تيرباران کرده بود ... علي رغم آن بگیر و ببندهاي 
هر  آمریکا  نظر  »از  که  مي کند  تأکید  شاه،  با  مذاکراتش  ضمن  نیکسون  شدید، 
این  از  از پیش  باید بیش  ایشان  اقدامي که اعلي حضرت بنمایند درست بوده و 
کارها بنماید.« معناي صریح تر و غیر دیپلماتیک سخنان نیکسون در تهران به شاه، 

آن بود که آمریکا اعمال ساواک را تأیید مي کند.)62(

اعالم حکومت نظامي به توصيه برژينسکي براي کشتار 17 شهريور . 15
1357

 1357 شهریور  شانزدهم  در  نظامي  حکومت  اعالم  مورد  در  شولزینگر  رابرت 
برژینسکي،  توصیه  به  بنا  شاه  شهریور[   16[ سپتامبر  هفتم  روز  »در  مي نویسد: 

حکومت نظامي اعالم کرد.«)63(

اعالم حاميت آمريکا از کشتار 17 شهريور 1357. 16
پس از آن که رژیم شاه با کمک کماندوهاي اسرائیلي بیش از چهارهزار نفر را در 
روز 17 شهریور 1357 در تهران به شهادت رساند؛ آمریکا و انگلیس حمایت خود 

را از حکومت نظامي اعالم داشتند و شاه را به مقاومت تشویق نمودند.)64(
از  پس  شاه،  از  آمریکا  حمایت  مورد  در  آمریکا(  خارجه  )وزیر  ونس  سایروس 
کشتار 17 شهریور مي نویسد: »کارتر در روز دهم سپتامبر ]19 شهریور[ ضمن 
گفتگوي تلفني با شاه، پشتیباني آمریکا را از وي در اقداماتي که براي برقراري نظم 

)!( به عمل مي آورد، تأیید کرد.«)65(
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در  خود  کتاب  در  نيز  آمريکا(  سفارت  اطالعاتي  )افسر  استمپل  جان 
اين باره مي گويد: »دو روز بعد از جمعه ی سياه، برژينسکي به طور خصوصي 
نظم، هر کاري که الزم است،  اعاده ی  براي  و گفت که  تلفن کرد  به شاه 

انجام بده.« )66(
در یک گزارش »سّري« سفارت آمریکا به تاریخ 27 شهریور 1357 )ده روز پس 
از کشتار 17 شهریور( به این مطلب که »آمریکا در گذشته به صورت یکپارچه از 

شاه حمایت مي کرده« به طور ضمني اعتراف شده است.)67(
طبق یک گزارش »خیلي محرمانه« ساواک به تاریخ 1357/7/25، آنتوني پارسونز 
)سفیر انگلستان( نیز اظهار مي دارد: »دولت هاي انگليس و آمريکا صرف نظر 
از اين که از رژيم سلطنت در ايران جانبداري مي کنند، از شخص شاهنشاه 
حمايت مي نمايند چون اگر روزي قرار باشد شاه برود و وليعهد بيايد، همه 

چيز در ايران از بين خواهد رفت.«)68(

توسط دولت . 17 براي رسکوب گسرتده مردم  آمريکا  طراحي سفارت 
نظامي

پس از آن که کشتارهاي انجام گرفته توسط حکومت نظامي و دولت شریف امامي 
نتوانست انقالب را سرکوب کرده و موقعیت رژیم دست نشانده را تثبیت کند؛ آمریکا 
اعمال سرکوب هاي  با  با روي کار آوردن یک دولت نظامي،  تصمیم مي گیرد که 

گسترده تر و خشن تر، انقالب ملت مسلمان را خاموش کند.
در یک سند »سّري« که در روز دوم نوامبر 1978 )یازدهم آبان 1357( از جانب 
را  اقداماتي  ارسال شده،  آمریکا  امورخارجه  وزارت  براي  آمریکا(  )سفیر  سولیوان 
که دولت نظامي مي بایست پس از روي کار آمدن انجام دهد، چنین برمي شمارد: 
با تظاهرکنندگان  »هر راه حل نظامي، بايستي لزومًا يک درگيري سخت 
و تعداد قابل مالحظه اي از کارگران اعتصابي داشته باشد تا بتواند همه ی 
اعتصابيون را به سر کار باز گرداند. محدود کردن مطبوعات هم غيرقابل 
اجتناب است. انجام اين عمليات به طور حتم هزاران دستگيري به دنبال 
سياسي  زندانيان  از  بسياري  احتماالً  آن ها  ميان  در  که  داشت  خواهد 

خواهند بود که در يکي دو سال اخير آزاد شده اند«.
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در ادامه ی این سند آمده است: »از آنجا که مخالفین آشکار کرده اند که آماده ی 
خشونت هاي  با  بود  خواهد  مجبور  ارتش  هستند،  چریکي  شیوه ی  به  مقاومت 
قادر  باید  ارتش   ... تروریسم مخفي خارج شهري مقابله کند  گسترده ی شهري و 
باشد ناآرامي ها را خارج از شهرهاي بزرگ نیز کنترل کند. براي جریانات شهري، 
پلیس و ساواک باید اختیارات بیشتري نسبت به آنچه در ماه هاي اخیر داشته اند، 
وثوق  مورد  که  ارتش  اطالعات  دایره  توسط  که  الزم شود  شاید  و  آورند  به دست 
راه حل  واقع شدن  مؤثر  براي  شوند.  داده  یاري  است،  ارتش  عالي  فرماندهي 
نظامي، بايستي ايران را به کشور شديداً کنترل شده اي، مانند ايران قبل 
از شروع برنامه ی اعطاي آزادي هاي سياسي در اواسط سال 1976، تبديل 
نمود ... در این شرایط خون ریزي، افزایش خواهد یافت و بر جمعیت بیشتري از 
آن چه تاکنون در تاریخ پهلوي اثر گذاشته، تأثیر خواهد گذاشت. زخم هاي رواني 

این عملیات تا زماني طوالني بعد از پایان اقدام نظامي، ادامه خواهد داشت.«)69(

بر . 18 آمريکا  امورخارجه  تحقيقات وزارت  و  اطالعات  اداره ی  تأييد 
رسکوب مردم

در یک سند »سّري« اداره ی اطالعات و تحقیقات وزارت امورخارجه آمریکا به 
ایران  مردم  بر سرکوب  این چنین  آبان 1357(  )یازدهم  نوامبر 1978  دوم  تاریخ 
مي گیرد،  صورت  چگونه  انتقال  روند  که  این  به  توجه  »بدون  است:  شده  تأکید 
مطمئناً سرکوب هاي کوتاه مدت براي پایان بخشیدن به ناآرامي ها ضروري است.«)70(

تشويق شاه توسط کارتر براي اعامل قدرت از طريق دولت نظامي . 19
در آبان 57

کارتر )رئیس جمهور آمریکا( در مورد نگراني و اضطراب شاه در آبان 57 مي گوید: 
شاه  بود.  شديدي  اضطراب  و  نگراني  دچار  خود  آينده ی  درباره ی  »شاه 
انتخاب  را  راه  سه  اين  از  يکي  احوال،  و  اوضاع  به  توجه  با  مي کرد  سعي 
يا حتي  برقرار سازد؛  نظامي  موقت تشکيل دهد؛ حکومت  کند: حکومت 
از  او را ترغيب کرديم که  از سلطنت کناره گيري کند. ما  در صورت لزوم 
سلطنت کناره گيري نکند و با قدرت کشور را اداره کند و روي پشتيباني ما 

نيز حساب کند.«)71(
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نشان دادن قدرت و رسکوب . 20 براي  برژينسکي  توسط  تشويق شاه 
مردم در آبان 57

در روز سوم نوامبر 1978 )دوازدهم آبان 1357( یعني یک روز قبل از کشتار 13 
آبان در دانشگاه تهران و سه روز قبل از معرفي دولت نظامي ازهاري، برژینسکي 
)مشاور امنیت ملي کارتر( به دستور کارتر مستقیماً به شاه تلفن کرده و حمایت 
تلفني  مکالمه ی  این  مورد  در  برژینسکي  مي کند.  اعالم  را  وي  از  آمریکا  کامل 
مي گوید: »به شاه گفتم اوالً آمریکا به طور کامل و بي هیچ قید و شرطي از شما در 
بحران کنوني حمایت مي کند ... ثانیاً هر تصمیمي که شما درباره ی شکل و ترکیب 
دولت آینده ی خود بگیرید، مورد تأیید ما است ... هدف من از تماس با شاه، روشن 
ساختن این مطلب بود که او را از حمایت رئیس جمهور و دولت آمریکا مطمئن 
سازم و او را پیش از آن که اوضاع از کنترل خارج شود، تشویق به انجام اقدامات 

قاطع کنم.«)72( 
برژینسکي در جاي دیگر، در مورد تحت فشار قرار دادن شاه براي »نشان دادن 
-البته  را  شاه  من،  و  کارتر  که  مي دهد  نشان  »سوابق  مي گوید:  قدرت«، 
چنان چه مايل بود و اراده مي کرد- به اندازه ی کافي تشويق کرديم تا موضع 
سرسختانه تري اتخاذ کند؛ ولي شايد الزم بود که زير فشار بيشتري قرار 
گيرد تا اقدامي را که به طور مؤثر و پيوسته انجام نمي داد، يعني نشان دادن 

قدرت و انجام اصالحات ضروري، انجام دهد.«)73(
در اینجا برژینسکي اعتراف مي کند که از نظر وي و کارتر، کشتارهائي مانند 17 
شهریور تهران، کافي نبوده و شاه مي بایست با انجام قتل عام هاي گسترده تر، ملت 
مسلمان ایران را به طور کامل سرکوب کند تا منافع دولت آمریکا با خطر مواجه 

نگردد. 

اعالم حاميت آمريکا از روي کارآمدن دولت نظامي ازهاري. 21
روزنامه ی نیویورک تایمز در تاریخ هفتم نوامبر )شانزدهم آبان( یعني یک روز 
پس از روي کار آمدن دولت نظامي ازهاري مي نویسد: »دولت کارتر که مدت ها 
منتظر یک تصمیم سرنوشت ساز توسط شاه بود، حمایت شدید خود را از انتصاب 
امورخارجه  وزارت  سخنگوي  نمود.  ابراز  ایران  در  نظم  ایجاد  براي  نظامي  دولت 
آمریکا )جیل شوگر( گفت: ما از شاه در این تصمیم حمایت مي کنیم. شاه وقتي 
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نمي تواند  دیگر  که  شد  مسلم  وي  براي  که  زد  نظامي  دولت  انتصاب  به  دست 
... وزارت امورخارجه آمریکا گفت که در شرایط  ائتالفي تشکیل دهد  یک دولت 

فوق العاده کنوني، سولیوان به طور مرتب با شاه مالقات مي کند.«)74(
ارتشبد فردوست نیز در مورد حمایت هاي مقامات آمریکایی از رژیم شاه در دوره 
دولت نظامي ازهاري مي گوید: »در این دوران نیز تماس هاي تلفني مکرر کارتر با 
محمدرضا و رزالین با فرح، و اعالم پشتیباني ادامه داشت. در اکثر این مدت نیز 
تماس  برژینسکي  با  دائماً  بود و طبق معمول  نزد محمدرضا  و  تهران  زاهدي در 
تلفني مي گرفت و برژینسکي به او اطمینان مي داد که اگر محمدرضا مقاومت کند، 

ما از او پشتیباني مي کنیم.«)75(

مالقات هاي منظم و مکرر مسئولني آمریکایی با شاه در تهران. 22
در یک سند »خیلي محرمانه« وزارت امورخارجه آمریکا مربوط به ماه سپتامبر 
ایران بیشتر بر شخص شاه  با  ما  1978 )شهریور 1357( چنین آمده: »رابطه ی 
متمرکز است زیرا روند تصمیم گیري ها در این کشور از تخت طاووس سرچشمه 
مي گیرد. بنابراین، اجراي مؤثر سیاست هاي آمریکا در ایران، به توان قابل مالحظه ی 
سفیر و دیگر همکارانش در داشتن دسترسي به شاه و محفل کوچکي از مقاماتي 
که بر او نفوذ دارند، بستگي دارد. سفیر قادر است به طور مداوم و با سهولت، با شاه 

تماس برقرار سازد.«)76(
اکتبر 1974  ماه  به  مربوط  آمریکا  امورخارجه  وزارت  در یک گزارش »سّري« 
آمریکا  نظامي  مستشاران  هیئت  »رئیس  است:  آمده  چنین  نیز  )مهرماه 1353( 
در ایران، نه تنها با افسران ارشد نظامي ایران به طور مرتب مالقات مي کند، بلکه 
به طور متناسب با شاه نیز دیدارهایي دارد. این دیدارها حتماً چه قبل و چه بعد 
از انجام آن، با سفیر مورد بررسي قرار مي گیرد. مقام دیگر آمریکایی که گاه گاهي 
با شاه مالقات مي کند، رئیس سازمان سیا است. باز هم سفیر قبل و بعد از این 
مالقات ها به طور کامل در جریان قرار مي گیرد. )77( البته رئیس پایگاه سیا در تهران 

نیز هفته اي یک بار با شاه یک مالقات دو ساعته داشت.«)78(
در  آمریکا  سفیر  فرد  به  منحصر  نقش  به  خود  کتاب  در  زونیس  ماروین 
تصمیم گیري هاي ماه هاي آخر حکومت شاه، چنین اشاره مي کند: »گروه مشاوران 
مورد اعتماد شاه در پنج ماه آخر حکومت او فقط به يک نفر يعني سوليوان 

)سفير آمريکا( تقليل يافته بود.«)79(
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اعرتاف ژنرال الکساندر هيگ مبني بر اعزام ژنرال هايزر براي انجام . 23
يک کودتا

در دي ماه 1357، مقامات آمریکایی تصمیم گرفتند که ژنرال رابرت هایزر )معاون 
فرمانده نیروهاي ناتو در اروپا( را به ایران اعزام کنند تا با طراحي یک کودتاي نظامي، 
و با قتل عام گسترده ی مردم، نهضت اسالمي را خاموش سازند. ژنرال الکساندر هیگ 
)فرمانده نیروهاي ناتو در اروپا( در مقدمه ی کتاب خاطرات ژنرال هایزر، به این مطلب 
چنین اعتراف مي کند: »مذاکرات بعدي با مقامات کاخ سفید نشان داد که هدف از 

این کار، به راه انداختن یک کودتا در ایران است.«)80(

اعرتاف سوليوان مبني بر مأموريت هايزر براي مقابله با انقالب. 24
سولیوان در مورد دستوراتي که از آمریکا به هایزر داده مي شد، چنین مي گوید: 
و  تقویت  به  را  او  که  مي کرد  دریافت  واشنگتن  از  دستوراتي  مرتب  به طور  »هایزر 

احیاي روحیه ی نیروهاي مسلح براي مقابله با انقالب ترغیب مي نمود.«)81(
وي در جاي دیگر مي گوید: »از هایزر خواسته شده بود که نیروهاي مسلح ایران را 

براي مقابله و سرکوب مخالفان در صورت لزوم آماده کند.«)82(

اعرتاف ژنرال هايزر بر قصد انجام کودتا. 25
ژنرال هایزر در مورد جلسه روز دهم ژانویه 1979 )بیستم دي ماه 1357( با سران 
غیرنظامي  دولت  از  آن ها  اگر  که  دادم  اطمینان  ارتش  سران  »به  مي گوید:  ارتش 
]بختیار[ حمایت کافي به عمل آورند، مي توانند روي حمایت آمریکا حساب کنند؛ 

حتي در آن روزي که انجام کودتاي نظامي اجتناب ناپذیر شود.«)83(

اظهارات فرح پهلوي در مورد کودتاي هايزر. 26
فرح پهلوي نیز در این مورد اظهار مي دارد: »پس از خروج ما از کشور، بختيار 
با حمايت فرماندهان ارتش و ژنرال آمريکايی –رابرت هايزر- در حدود يک 
ماه مقاومت کرد ... ما در مصر از طريق تلفن با فرماندهان عالي رتبه ی ارتش 
ارتشبد  نبود.  مستقيم  تماس ها  البته  داشتيم؛  روزانه  تماس  بختيار،  نيز  و 
سرگرم  هايزر،  رابرت  همکاري  با  که  مي داد  اطمينان  ما  به  مرتبًا  قره باغي 
پايان  آشوب ها  به  و  کند  يکسره  را  کار  که  است  مؤثري  کودتاي  طراحي 

دهد.«)84(
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اعرتاف برژينسکي مبني بر طرح انجام کودتاي نظامي در بهمن . 27
ماه 57

پس از خروج ژنرال هایزر از ایران، کارتر در روز پنجم فوریه )شانزدهم بهمن( 
را چنین  دیدار  این  برژینسکي جریان  به حضور مي پذیرد.  را در کاخ سفید  وي 
»روز پنجم فوريه، هايزر شخصًا در کاخ سفيد درباره اوضاع  نقل مي کند: 
ايران و موقعيت نظاميان به رئيس جمهور گزارش داد ... در پايان جلسه، 
آيا  اين سؤال شدم که  به  پاسخ مستقيم و صريح  از هايزر خواستار  من 
ارتش مي تواند در صورت ارسال عالمت از سوي واشنگتن، اقدام به کودتا 
کند؟ هايزر پاسخ مثبت داد. بنابر اين در مجموع، ما تـا آخريـن لحظه به 

داليـلي معتقد بوديم که اقدام نظامي امکان پذير است.«)85(
البته آمریکایی ها پیش بیني کرده بودند که انجام چنین کودتایي منجر به حدود 
پنجاه هزار نفر تلفات خواهد شد.)86( اما براي آن ها چنین کشتاري از ملت مسلمان 
ایران، هیچ اهمیتي نداشت؛ چرا که تنها چیزي که براي آنان اهمیت داشت، همانا 

منافع استعماري و نامشروع شان در ایران بود.

اظهارات ارتشبد قره باغي. 28
دولت  و  شد-  کشور  وزیر  -که  امامي  شریف  نخست وزیري  دوران  از  قره باغي 
ازهاري -که رئیس ستاد ارتش شد- و دولت بختیار -که هم رئیس ستاد ارتش و 
هم عضو شوراي سلطنت بود- به گفته ی خود تقریباً همه روزه با سفراي انگلیس 
و آمریکا که جداگانه به مالقات او مي رفتند، دیدار داشت و با آن ها تبادل اخبار 
کامل مي شد و هر دو سفیر در هر مالقات، پشتیباني خود را اعالم و او را دعوت 
و  آمریکا  اظهار مي داشت که سفراي  قره باغي هم چنین  مقاومت مي کردند.)87(  به 

انگلیس مکرراً از محمدرضا شاه اعالم پشتیباني مي کردند.)88(

اظهارات ژنرال يوجني تاي. 29
طبق سند »سّري« ساواک، ژنرال یوجین تاي در مورخه هشتم آذرماه 1357 در 
مالقات با تیمسار مقدم )رئیس ساواک( اظهار مي دارد: »کلیه ی مقامات آمریکایی و 
جامعه ی آمریکا از ارتش شاهنشاهي ایران تحت فرماندهي عالي شاهنشاه حمایت 

مي کنند.«)89(
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اعالم حاميت رزالني کارتر. 30
مایکل لدین در کتاب خود در این باره مي نویسد: »در طول ماه هاي فصول پاييز 
و زمستان 1978، ميان فرح و رزالين کارتر ]همسر جيمي کارتر[ نامه هاي 
که  قاطعانه مي داد  قول  فرح  به  آمريکا  اول  بانوي  بدل مي شد.  و  رد  گرمي 
آمريکا به طور جّدي در پشت شوهرش قرار گرفته است و براي اين که بحران 
عاقبت خوشي نيز داشته باشد، آمريکا آنچه در توان خود دارد، به کار خواهد 

گرفت.«)90(

اظهارات اردشري زاهدي در مورد سخنان کارتر. 31
از شاه  اردشیر زاهدي )آخرین سفیر شاه در آمریکا( در مورد حمایت هاي کارتر 
مي گوید: »رئیس جمهور آمریکا از من مي خواست به شاه بگویم محکم بایستد و هرچه 
به مصلحت و امکان پذیر مي داند، عمل کند. از جمله به من یادآوري کرد به شاه بگویم 

که نگران وعده اي که براي رعایت حقوق بشر در ایران داده است، نشود.«)91(
معناي این سخن آن است که شعار »طرفداري از حقوق بشر« که کارتر سرلوحه ی 
سیاست خارجي خود قرار داده بود، یک شعار توخالي براي فریب مردم جهان بیش 
نیست و آمریکا با گرفتن چنین ژستي فقط مي خواهد چهره ی کریه دیکتاتور منشانه 

و جنگ طلب خود را از اذهان مردم دنیا بزداید.

اظهارات شاهپور غالمرضا پهلوي در مورد حاميت مقامات آمريکا از . 32
شاه و نظام شاهنشاهي

مقامات  حمایت  مورد  در  پهلوی(  محمدرضا  )برادر  پهلوي  غالمرضا  شاهپور 
آمریکایی از شاه مي گوید: »در سال 1357، سایروس ونس و برژینسکي هر دو در 
مورد اصل موضوع یعني حفظ شاه و نظام شاهنشاهي در ایران کاماًل با هم اتفاق نظر 
داشتند و اختالف آن ها فقط در نحوه ی اجراي این خط مشي بود. آقاي برژينسکي 
به شّدِت عمل و استفاده از نيروهاي مسلح اعتقاد داشت ولي سايروس ونس 
نظرش اين نبود و راه حل سياسي و مصالحه را توصيه مي کرد. در اين ميان 
جريان  واشنگتن  در  که  را  حرکاتي  معني  و  بود  شده  سردرگم  محمدرضا 
داشت نمي فهميد. محمدرضا نمي دانست آمريکا که در بيست و چند سال 
او  از  يکباره  به  او حمايت کرده است، حاال  از  به طور همه جانبه اي  گذشته 

دست کشيده يا نه؟!«)92(
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حاميت مقامات آمریکایی در ازاي رشوه هاي دريافتي از شاه. 33
سلطنت  طول  در  آمریکایی  مسئولین  و  مقامات  و  رؤساي جمهور  از  بسیاري 
به  مي کردند،  دریافت  او  از  که  گوناگوني  رشوه هاي  ازاي  در  پهلوي،  محمدرضا 
از  برخي  به  فقط  اینجا  در  مي پرداختند.  او  جنایتکار  و  فاسد  رژیم  از  حمایت 

نمونه هاي آن اشاره مي گردد.
فرح پهلوي در مورد سفر به آمریکا در زمان کندي )در فروردین ماه 1341( و 
رشوه هاي پرداختي در طي این سفر مي گوید: »محمدرضا يک رشته جواهرات 
بي نظير متعلق به »ريچارد شيردل« را که از يک جواهر فروش در لندن به 
مبلغ دو ميليون پوند خريداري کرده بود، به ژاکلين کندي ]همسر جان.
اف.کندي[ هديه داد. اين هديه ی سخاوتمندانه باعث شد که نوع برخورد 

کندي و همسرش به کلي با ما عوض شود.«)93(
فریده دیبا )مادر فرح( نیز در این باره مي گوید: »این جواهرات شامل یک سري 
الماس و  انگشتر  الماس، دستبند جواهر نشان،  برلیان، گل سینه  کامل گردنبند 

گوشواره هاي برلیان بودند.«)94(
علي محمد بشارتي نیز در مورد رشوه ی دیگري که شاه به کندي مي دهد مي نویسد: 
از  »در آن سال ها که خزانه ی مملکت تهي بود و محمدرضا نمي توانست 
خزانه ی دولت هديه ی چشمگيري به کندي تقديم کند، تقاضاي يک وام 
به  را  ميليون دالر  مبلغ، 35  آن  از  کرد.  آمريکا  از  ميليون دالري  پنجاه 
کندي بخشيد و 15 ميليون دالر نيز سهم ليندون جانسون )معاون کندي 

و رئيس جمهور بعدي آمريکا( شد.«)95(
ابعاد دیگر رشوه هاي پرداختي توسط شاه در طي سفر  فریده ی دیبا در مورد 
رئیس جمهور  براي  فرح  و  محمدرضا  که  هدایایي  بر  »عالوه  مي گوید:  آمریکا  به 
سناتورها  از  بسیاري  و  نمایندگان  مجلس  و  سنا  رؤساي  بودند،  آورده  ژاکلین  و 
متنفذ  شهرداران  و  روزنامه نگاران  حتي  و  سیاست مداران  و  مجلس  وکالي  و 
شهرهاي آمریکا هم هدایایي دریافت کردند که بیشتر این هدایا، قالي و قالیچه هاي 
خوش بافت ایراني بودند. من که در مسائل سیاسي خام و بي اطالع بودم، علت این 
سخاوتمندي هاي حاتم گونه را نمي فهمیدم. فرح مرا از بي اطالعي درآورد و گفت 
در آمریکا تصمیمات دولت تحت تأثیر فشار افراد متنفذ است و اگر این افراد تحت 
تأثیر سخاوتمندي هاي ما قرار بگیرند، در تصمیمات کنگره آمریکا و کاخ سفید، به 

نفع ما عمل خواهند کرد.«)96(
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بنابر اظهار فرح پهلوي: »جواهرات ریچارد شیردل کار خودش را کرد و کندي 
قول داد از استمرار سلطنت پهلوي حمایت کند ... در پایان مسافرت رسمي ما به 
آمریکا، اعالمیه ی مشترک به امضاي جان.اف.کندي و محمدرضا منتشر گردید که 

طي آن آمریکا با صراحت، خود را متعهد به پشتیباني از شاه ایران کرده بود.«)97(
فرح پهلوي در جاي دیگري نیز اظهار مي دارد که شاه در سال 1355 مبلغ صد 
انتخابات ریاست  و بیست میلیون دالر براي هزینه هاي تبلیغاتي جرالد فورد، در 
جمهوري آمریکا هزینه کرد.)98( البته پیش از آن نیز شاه براي هزینه هاي تبلیغاتي 
خرج  دالر  میلیون  ده ها  آمریکا،  جمهوري  ریاست  انتخابات  در  نیکسون  ریچارد 

کرده بود.
فریده دیبا )مادر فرح( نیز در مورد برخي از موارد رشوه دادن هاي شاه به مقامات 
آمریکایی در سال 57، چنین مي گوید: »چند ماه قبل از پيروزي انقالبيون و 
خروج محمدرضا از ايران، به هوشنگ انصاري مأموريت داده شد تا به آمريکا 
برود و با محافل قدرتمند آمريکايی در مورد ابقاي شاه و سلطنت صحبت 
کند. در واقع، هوشنگ انصاري سفير محرمانه ی محمدرضا در آمريکا بود. 
هوشنگ انصاري با عده اي از افراد قدرتمند مانند ديويد راکفلر، ريچارد 
هلمز، هنري کيسينجر و... دوستي و رفاقت صميمانه اي داشت. محمدرضا 
و يک  کرده  استفاده  قدرتمند  افراد  نفوذ  از  بتواند  بود هوشنگ  اميدوار 
بايد بگويم  بياورد.  به وجود  از محمدرضا  نيرومند در جهت حمايت  البي 
هوشنگ سعي و تالش فراواني به عمل آورد و در اين راه ميليون ها دالر 
با شخصيت هاي قدرتمند  و  اهداي هداياي گران بها هزينه کرد  به صورت 
ديدار و گفتگو کرد -و البته تا حدود زيادي هم موفق شد- تا اين افراد 
به جيمي کارتر و دمکرات ها فشار بياورند که پشت رژيم را خالي نکنند 
خرج  پول  به خصوص  نکند.  قطع  شاه  از  را  خود  حمايت  آمريکا  دولت  و 
و  معالجه  براي  را  آمريکايی ها محمدرضا  تا  باعث شد  انصاري  کردن هاي 

عمل جراحي در نيويورک بپذيرند.«)99(
فرح پهلوي نیز در مورد رشوه هائي که شاه از طریق اردشیر زاهدي )سفیر شاه 
در آمریکا( به مقامات آمریکایی پرداخت مي کرد، چنین مي گوید: »اردشیر خان 
و  ملي  عرق  داراي  و  نیستند  ملت  یک  آمریکایی ها  که  این  به  اعتقاد  با  زاهدي 
احساسات وطن دوستانه نمي باشند، مي گفت هر آمریکایی یک قیمتي دارد و آن ها 
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را مي شود به راحتي خرید. این حرف آقاي زاهدي درست بود و اردشیر خان به زودي 
با اهداي قالیچه، پسته و خاویار، عده ی زیادي را در مطبوعات و کنگره ی  موفق شد 
آمریکا به طرفداري از ایران وادار کند. عده اي نیز جزو حقوق بگیران رسمي سفارت ایران 
در آمدند. اردشیر خان این افراد را به بهانه هاي مختلف استخدام مي کرد و در مواردي 
به یک نماینده کنگره  که مشکالت استخدامي وجود داشت و مثاًل نمي شد مستقیماً 
آمریکا پول داد، همسر یا فرزندان او را به عنوان مشاور هواپیمائي ایران و یا یکي از ادارات 

ایراني استخدام مي کرد!«)100(

اعرتاف شاه به اجراي دستورات منطقه اي و فرا منطقه اي آمريکا. 34
مي گفت:  محمدرضا  که  مي کند  نقل  چنین  را  شاه  اعترافات  از  بخشي  پهلوي  فرح 
»تمام عمرم را صرف سرکوب نیروهاي کمونیستي و چپ گرا کردم تا منافع غرب و در 
رأس آن آمریکا را حفظ کنم ... هرچه به من گفتند، از جان و دل پذیرفتم و مانند یک 

غالم حلقه به گوش، مجري دستورات منطقه اي و فرا منطقه اي آن ها بودم.«)101(

اقرار شاه مبني بر خدمت به اياالت متحده. 35
فرح پهلوي در جاي دیگر مي گوید: »در مراکش، محمدرضا به آقاي پارکر )سفیر کبیر 
آمریکا در رباط( گفت: من تمام عمر خودم را در خدمت به ایاالت متحده گذرانیده ام و 

حاال حق دارم براي معالجه به آمریکا بروم.«)102(

اعرتاف شاه مبني بر اين که هر کاري که آمریکایی ها گفتند انجام دادم. 36
فرح در جاي دیگر نقل مي کند که محمدرضا مي گفت: »من در طول سي و هفت 
سال سلطنت خودم هر کاري که آمريکايی ها گفتند، انجام دادم و ثروت ايران 
را به کام شرکت هاي آمريکايی ريختم؛ به دستور آن ها تحريم نفتي اعراب را 
شکستم و به اسرائيل نفت مجاني دادم؛ در جنگ ويتنام، هواپيماهاي جنگي 
ايران را در اختيار فرماندهي نيروهاي آمريکايی در ويتنام قرار دادم و سوخت 
انگلستان،  به دستور  کردم. در جنگ ظفار  تامين  را  آمريکا  ارتش  نياز  مورد 
که  سازي  هر  به  خالصه  و  فرستادم  ظفار  انقالبيون  جنگ  به  را  ايران  ارتش 

آمريکايی ها و انگليسي ها زدند، رقصيدم.
بيرون  کشور  از  خاصيت  بي  تفاله ی  يک  مانند  مرا  آن ها  سرانجام،  اما   

انداختند!«)103(
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اعرتاف شاه مبني بر برنامه ريزي اقتصاد کشور و نريوهاي نظامي و امنيتي . 37
توسط آمریکایی ها

شاه در آخرین روزهاي حیات سیاسي اش در ایران، خطاب به وزیر خزانه داري آمریکا که به 
دیدار او آمده بود، مي گوید: »ارتش در دست شما بود؛ اقتصاد مملکت را خودتان برنامه ریزي 
مي کردید؛ ساواک را خودتان و اسرائیل تأسیس کردید؛ پلیس را دولت شما تربیت کرد؛ چیزي 
به گردن من  را  نباید همه شکست هایتان  باشم. حاال هم  از شما پنهان کرده  نبود که من 

بیاندازید.«)104(

شده ی . 38 ديکته  سياست هاي  اجراي  بر  مبني  فردوست  ارتشبد  اظهارات 
آمریکایی ها توسط شاه

بود که در همه چیز  اظهاراتش مي گوید: »این محمدرضا  از  فردوست، در بخشي  ارتشبد 
تصمیم مي گرفت و سیاست گذاري مي کرد و در واقع سیاست هاي دیکته شده ی آمریکایی ها 

و انگلیسي ها را پیاده مي نمود.«)105(
که  اطالعاتي  هر  که  بود  گفته  کّرات  به  شاه  که  مي کند  اشاره  دیگر  جاي  در  فردوست 

آمریکایی ها و انگلیسي ها مي خواهند، ساواک دراختیارشان بگذارد.)106(

اعرتاف بروس لينگن مبني بر حاميت آمريکا از رژيم منفور شاه. 39
براي  که  نامه اي  در   1358 مهرماه  در  تهران(  در  آمریکا  سفارت  )کاردار  لینگن  بروس 
خانواده اش ارسال داشته، در مورد حمایت آمریکا از رژیم شاه مي نویسد: »ما از رژیم منفور 

تحت نظر شاه، به طور خیلي واضح حمایت مي کردیم.«)107(

اظهارات رمزي کالرک در کنفرانس برريس جنايات آمريکا در ايران. 40
در خرداد ماه 1359، کنفرانس »بررسي جنایات آمریکا در ایران« با شرکت حدود سیصد 
نماینده از پنجاه کشور جهان در تهران گشایش یافت. از کشور آمریکا، رمزي کالرک )وزیر 
پیشین دادگستري آن کشور( علي رغم دستور کارتر مبني بر ممنوعیت سفر به ایران، به عنوان 
رمزي  یافت.  کنفرانس حضور  این  در  دیگر  نفر   9 با  همراه  آمریکا،  نمایندگي  هیئت  رئیس 
تأکید کرد که: »باید مسئولین سیاست آمریکا مانند  از سخنراني هاي خود  کالرک در یکي 
وزارت  مقامات  از  برخي  و  نیکسون  ریچارد  کیسینجر،  هنري  روزولت،  کرمیت  دالس،  آلن 
خارجه و سازمان سیا که سال ها به عنوان حامیان درجه ی یک شاه سابق فعالیت مي کردند، 
پاسخگوي جنایات آمریکا در ایران باشند نه یک عده ی بي گناه که به عنوان گروگان نگاهداري 

مي شوند.«)108(
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اظهارات پارکر، سفري آمريکا در مراکش. 41
فریده دیبا )مادر فرح( در مورد ماجراي دیدار پارکر )سفیر آمریکا در مراکش( با 
شاه در رباط )پایتخت مراکش( مي نویسد: »يک روز به ما اطالع دادند که آقاي 
پارکر، سفير آمريکا در رباط، مي خواهد به ديدار شاه بيايد. محمدرضا، پارکر 
خاطراتش  در  پارکر  بعدها   ... پذيرفت  حضور  به  کاخ  کتابخانه  محل  در  را 
نوشت: موقع ترک شاه، از اين که اياالت متحده با يک متحد خود اين طور 
رفتار مي کند، احساس شرم مي کردم. اين شاه همان کسي بود که بيش از 

سه دهه به منافع ما در خاورميانه خدمت صادقانه کرده بود.«)109(

گزارش مورخ 19 دسامرب 1978 وزارت امورخارجه آمريکا. 42
در گزارش »سّري« مورخ 19 دسامبر 1978 )28 آذر 1357( وزارت امورخارجه 
آمریکا چنین آمده است: »براي آمريکا که مدت سه دهه از يک نفر پشتيباني 
کرده و در جريان سه ماه گذشته به صورت روزانه به شّدت بر اين پشتيباني 
اّدعاي  مي کند،  سقوط  او  وقتي  که  است  دشوار  فوق العاده  ورزيده؛  تأکيد 

پيروزي کند.«)110(

گزارش خييل محرمانه استانيل اسکودرو. 43
در گزارش »خیلي محرمانه« استانلي اسکودرو )از عناصر اطالعاتي سفارت آمریکا 
در تهران( مورخ بهار و تابستان 1979 تحت عنوان »چه اشتباهي در ایران رخ داد؟«، 
چنین آمده: »گفتن این مطلب که پس از سال 1953، شاه به صورت بازیچه ی آمریکا 

در آمده بود، مبالغه آمیز است؛ ولي این مبالغه چندان شدید نیست.«)111(

گزارش مورخ پنجم مارس 1979 تامست به وزارت امورخارجه آمريکا. 44
تهران(  در  آمریکا  سفارت  دیپلمات هاي  )از  تامست  »خیلي محرمانه«  گزارش  در 
اسفند 1357(  )چهاردهم  مارس 1979  پنجم  مورخ  آمریکا،  امورخارجه  وزارت  به 
چنین آمده: »به دست آوردن شواهدي که نشان دهد ایران واقعاً آن چیزي نبود که 
ما مي خواستیم، چندان دشوار نبود ولي با سماجتي هرچه تمام تر، در نادیده گرفتن 

آن ها اصرار مي ورزیدیم.«)112(
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گزارش آژانس ارتباطات بني املليل اياالت متحده آمريکا. 45
در گزارش »خیلي محرمانه« آژانس ارتباطات بین المللي ایاالت متحده آمریکا، مورخ 
دهم جوالي 1979 )19 تیر 1358( چنین آمده: »مناسبات نزدیک ما با شاه و پشتیباني 
طوالني و درازمدت از رژیم او فراموش نشده و به این زودي ها فراموش نخواهد شد ... 
به خاطر حمایت ایاالت متحده از شاه، سیاست حقوق  بشر آمریکا در معرض سوءظن 

قرار گفته است.«)113(

اظهارات امني سايکل، محقق انگلييس. 46
ایران 1921-1979«  انگلیسي( در مقاله ی »سیاست خارجي  امین سایکل )محقق 
اظهار مي دارد: »شاه در سال 1978 ]1357[ از سوي مردمش به عنوان »آلت دست« 
و  بود  شده  حفظ  و  رسیده  قدرت  به  آمریکایی ها  توسط  که  کسي  و  متحده  ایاالت 

“دشمن” مردم ایران بود؛ طرد شد.«)114(

A  :نتيجه
 C.I.A همان گونه که ذکر گردید، دولت هاي آمریکا و انگلیس طبق برنامه اي که توسط
و M.I.6 طراحي شده بود، کودتاي 28 مرداد 1332 را اجرا کرده، دولت دست نشانده 
زاهدي را بر سر کار آورده و شاه را نیز که از کشور فرار کرده بود، دوباره به تاج و تخت 
نفت  ملي شدن صنعت  قانون  اجراي  جلوي  هم  آنان  کار،  این  با  بازگرداندند.  سلطنت 
ایران را گرفتند و هم یک قرارداد استعماري دیگر را جایگزین قرارداد قبلي کردند. طبق 
اعتراف خود مقامات آمریکایی، در این ماجرا دولت آمریکا نقش اصلي و عمده را برعهده 

داشته است.
ماده 2 منشور ملل متحد است که مقرر  بند چهارم  آمریکا، مغایر  اقدام دولت  این 
مي دارد: »کلیه ی اعضاء در روابط بین المللي خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه 
تمامیت ارضي یا استقالل سیاسي هر دولتي، یا از هر روش دیگر که با مقاصد ملل متحد 

مباینت داشته باشد، خودداري خواهند کرد.«
هم چنین بر طبق اصول کلي حقوقي که مطابق با ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللي 
دادگستري جزو منابع حقوق بین المللي مي باشند، دولت ها حق مداخله در امور داخلي 
یکدیگر را ندارند. اما انجام کودتاي 28 مرداد 1332 مصداق بارز و آشکار مداخله آمریکا 

در امور داخلي ایران مي باشد.
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اعالمیه ی »اعطاي استقالل به کشورها و ملت هاي تحت استعمار« مصوب مجمع 
عمومي ملل متحد در سال 1960، نیز اعالم مي دارد که: »همه ی ملت ها حق تعیین 
سرنوشت خویش را دارند و با استفاده از این حق، مي توانند وضعیت سیاسي خود را 
آزادانه تعیین کرده و توسعه ی اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را آزادانه پیگیري 

کنند.«
آن  گروه  یک  که  مي شود  ملت ها  از  گروه  سه  شامل  فقط  سرنوشت  تعیین  حق 
یعني ملت هایی که تحت حاکمیت مطلقه ی  بیگانه هستند  ملت هاي تحت سلطه ی 

دولت هاي دست نشانده مي باشند.
از آنجایي که حکومت شاه بنا بر اعتراف صریح خود وي و مقامات آمریکایی، یک 
حکومت دست نشانده ی بیگانگان در ایران بود، ملت ایران حق داشت که براي سرنوشت 
خویش تصمیم گیري کرده و با ملي کردن صنعت نفت کشور، جلوي غارت منابع ملي 
خود را بگیرد. اما دولت آمریکا با انجام کودتاي 28 مرداد، ملت ایران را از حق تعیین 
سرنوشت خود محروم ساخت و از طریق تباني با دولت دست نشانده ی زاهدي، کنترل 

منابع نفتي ایران را به دست گرفت.
تا سال  به قدرت،  بازگرداندن شاه  و  اجراي کودتا  زمان  از  آمریکا  هم چنین دولت 
با  انقالب مردمي سرنگون شد؛  توسط  پهلوي  فاسد و سر سپرده ی  رژیم  1357 که 
کشتارهاي  هدایت  آن؛  به  شکنجه  آموزش  و  سیا  سازمان  توسط  ساواک  راه اندازي 
گوناگون ملت مسلمان ایران طي دو دهه؛ تحمیل نخست وزیران و فرماندهان نظامي 
دست نشانده؛ تشویق شاه به اعالم حکومت نظامي و سپس روي کار آوردن یک دولت 
نظامي جهت سرکوب ملت ایران؛ طراحي یک کودتاي خونین در بهمن ماه 1357 و ... 
طي سه دهه از یک رژیم فاسد، سرکوبگر و دیکتاتور در ایران حمایت کرده و در واقع 

در تمام این جرم و جنایت ها سهیم و شریک بوده است.
ایاالت متحده  این جرم و جنایت ها متوجه دولت  پیامدهاي همه ی  لذا مسئولیت 
غرامت  ایران؛  ملت  از  رسمي  عذرخواهي  بایستي ضمن  آمریکا  دولت  و  بوده  آمریکا 
و معلول و هم چنین غرامت هزاران خانواده متالشي  نفر شهید، مجروح  صدها هزار 
شاه  محمدرضا  حکومت  یعني  آمریکا  دست نشانده  حکومت  از  خورده  ضربه  و  شده 

پهلوي را بپردازد.
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ص401

141 فرح1پهلوی1."1اسرار1زندگي1شاه1و1فرح".1به1کوشش1ابوالفضل1آتابای1.1تهران:1راه1مظفر1.113821،1ص286.

151 بهروز1طيرانی1."1روز1شمار1روابط1ايران1و1آمريکا".1تهران:1مرکز1چاپ1و1انتشارات1وزارت1امور1خارجه1.
،1.113791ص1461
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161 عبداهلل1شهبازی1."1ظهور1و1سقوط1سلطنت1پهلوي.1جلد1دوم".1جستارهائي1از1تاريخ1معاصر1ايران.1تهران:1.
اطالعات1.113821،1ص2241

171 مرکز1بررسی1اسناد1تاريخی1."1نظاميان1عصر1پهلوي1به1روايت1اسناد1ساواک.1ارتشبد1بهرام1آريانا".1تهران1:1.
مرکز1بررسی1اسناد1تاريخی1وزارت1اطالعات1.113821،1ص1چهارده

181 جيمز1بيل1."1عقاب1و1شير".1ترجمه1مهوش1غالمی1.1تهران:1نشر1کوبه1.113711،1ص2481.

191 مسعود1بهنود1."1از1سيد1ضياء1تا1بختيار".1تهران:1جاويدان1.113691،1ص4901.

201 روز1شمار1روابط1ايران1و1آمريکا.1پيشين،1ص1641.

211 عليرضا1ازغندی1."1روابط1خارجي1ايران".1تهران:1قومس1.113761،1ص2851.

221 عقاب1و1شير.1پيشين،1ص2521.

231 ماروين1زونيس1."1شکست1شاهانه".1ترجمه1عباس1مخبر1.1تهران:1طرح1نو1.113701،1ص3571.

241 روابط1خارجي1ايران.1پيشين،1ص2921.

251 سيد1سعيد1ميرترابی1."1رژيم1شاه1و1سازمان1هاي1حقوق1بشر".1تهران:1مرکز1اسناد1انقالب1اسالمی1.113791،1.
ص1691

261 فخر1روحانی1."1اهرم1ها؛1سقوط1شاه1و1پيروزي1انقالب1اسالمي".1بی1جا1:1نشر1بليغ1.113701،1ص4221.

271 دانشجويان1مسلمان1پيرو1خط1امام1."1دخالت1هاي1آمريکا1در1ايران".1تهران:1بی1نا1،1بی1تا1.1ص491.

2 " دختر1يتيم" .1به1کوشش1احمد1پيرانی1.1تهران1:1به1آفرين1.113821،1ص3661	.8

291 کريستوفر1وودهاس1."1عمليات1چکمه".1ترجمه1فرحناز1شکوری1.1تهران1:1نشر1نو1.113641،1ص401.

301 همان.1ص551.

311 دونالد1ويلبر1."1عمليات1آژاکس".1ترجمه1ابوالقاسم1راه1چمنی1.1تهران:1مؤسسه1فرهنگی1مطالعات1و1تحقيقات1.
بين1المللی1ابرار1معاصر1تهران1.113801،1ص1971

321 ظهور1و1سقوط1سلطنت1پهلوي.1جلد1دوم.1جستارهائي1از1تاريخ1معاصر1ايران.1پيشين،1ص3061.

331 دفتر1پژوهش1هاي1موسسه1کيهان."1نيمه1پنهان.1جلد1،131علي1اميني".1تهران:1کيهان1.113811،1ص1251.

341 شکست1شاهانه.1پيشين،1ص3561.

351 شورای1نويسندگان1."1کابينه1حسنعلي1منصور1به1روايت1اسناد1ساواک.1جلد11".1تهران1:1مرکز1بررسی1اسناد1.
تاريخی1وزارت1اطالعات1.113841،1ص991
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361 همان.1ص281.

371 عباس1ميالنی1."1معماي1هويدا".1تهران:1نشر1اختران1.113851،1ص1771.

381 محمود1طلوعی1."1چهره1ها1و1يادها".1تهران:1نشر1علم1.113811،1ص1101.

391 دختر1يتيم.1پيشين،1ص5731.

401 اسکندر1دلدم1."1زندگي1و1خاطرات1اميرعباس1هويدا".1تهران1:1نشر1گلفام1.113751،1ص3841.

411 تاج1الملوک1آيرملو1."1خاطرات1ملکه1پهلوي".1تهران1:1به1آفرين1.113801،1ص4681.

421 دانشجويان1مسلمان1پيرو1خط1امام1."1اسناد1النه1جاسوسي1آمريکا،1کتاب1هشتم".1تهران:1مؤسسه1مطالعات1.
و1پژوهشهای1سياسی1.113861،1ص1671

431 دانشجويان1مسلمان1پيرو1خط1امام1."1اسناد1النه1جاسوسي1آمريکا،1کتاب1دوم".1تهران1:1مؤسسه1مطالعات1.
و1پژوهشهای1سياسی1.113861،1ص13741-3751

441 داود1علی1بابايی1."1بيست1و1پنج1سال1در1ايران1چه1گذشت؟1جلد1اول".1تهران1:1اميد1فردا1.113811،1.
ص911

451 فريده1ديبا1."1دخترم1فرح".1ترجمه1الهه1رئيس1فيروز1.1تهران:1به1آفرين1.113801،1ص3841.

461 ظهور1و1سقوط1سلطنت1پهلوي.1جلد1اول.1پيشين،1ص5701.

471 همان.1ص5881.

481 يوسف1مازندی1."1ايران،1ابرقدرت1قرن1؟1".1تهران1:1البرز1.113731،1ص6281.

491 عمادالدين1باقی1."1بررسي1انقالب1ايران.1جلد1اول".1قم1:1نشر1تفکر1.113701،1ص3361.

501 دختر1يتيم.1پيشين،1ص14051صورت1.
تصويب11111111111111111111111111111111111111111111111111 به1 بايد1 برسد،1 شاه1 تصويب1 به1 و1 شود1 فرستاده1 دربار1 به1 که1 اين1 از1 پيش1 ارتش1 افسران1 ترفيع1

مستشاران1آمريکايي1مي1رسيد.11
رک.1به:1يوسف1قرشی1و1محمد1جميری1."1اصل1چهار1ترومن1در1ايران".1فصلنامه1تخصصی1تاريخ1معاصر1ايران1

.1تابستان1.113871ص1971

511 ظهور1و1سقوط1سلطنت1پهلوي.1جلد1اول.1پيشين،1ص3441.

521 نظاميان1عصر1پهلوي1به1روايت1اسناد1ساواک.1ارتشبد1بهرام1آريانا.1پيشين،1ص1چهارده.

531 دخترم1فرح.1پيشين،1ص3841.
هم1چنين1رک.1به:1ظهور1و1سقوط1سلطنت1پهلوي.1جلد1اول.1پيشين،1ص5701
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541 ظهور1و1سقوط1سلطنت1پهلوي.1جلد1اول.1همان.1ص2881.

551 دانشجويان1مسلمان1پيرو1خط1امام1."1از1ظهور1تا1سقوط".1تهران:1مرکز1نشر1اسناد1النه1جاسوسی1آمريکا1،1.
1.11366ص1911

561 همان.1ص2231.

571 دختر1يتيم.1پيشين،1ص6111.

581 از1سيد1ضياء1تا1بختيار.1پيشين،1ص7351.

591 دخالت1هاي1آمريکا1در1ايران.1پيشين،1ص851.

601 چهره1هائي1در1آئينه.1پيشين،1ص2661.

611 دختر1يتيم.1پيشين،1ص3651.

621 فرشته1سادات1اتفاق1فر.1"سقوط1محمدرضا1پهلوي1و1وابستگي1به1آمريکا".1مجموعه1مقاالت1دومين1همايش1.
بررسي1علل1فروپاشي1سلطنت1پهلوي.1موسسه1مطالعات1و1پژوهش1هاي1سياسي،1،13871ص1721

631 رابرت1شولزينگر1."1ديپلماسي1آمريکا1در1قرن1بيستم".1ترجمه1محمد1رفيعی1مهرآبادی1.1تهران:1مرکز1چاپ1.
و1انتشارات1وزارت1امور1خارجه1.113791،1ص5771

641 ظهور1و1سقوط1سلطنت1پهلوي.1جلد1اول.1پيشين،1ص5801.
شاه1در1کتاب1پاسخ1به1تاريخ1نيز1در1اين1مورد1مي1نويسد:1در1شهريور113571هنگامي1که1بحران1جدي1تر1شد،1سفراي1
آمريکا1و1انگليس1نزد1من1آمدند1و1پشتيباني1دولتين1متبوع1خود1را1اعالم1داشتند1و1گفتند1که1بر1خالف1سال119511

)1330(1در1تأييد1سياست1دولت1ايران1اتفاق1نظر1کامل1دارند.1
رک.به:1محمد1رضا1پهلوی1."1پاسخ1به1تاريخ".1تهران:1شهر1آب1.113711،1ص14151

651 ويليام1سوليوان1و1آنتونی1پارسونز1."1خاطرات1دو1سفير".1ترجمه1محمود1طلوعی1.1تهران:1علم11.113751،1.
ص4791

661 جان1دی1استمپل1."1درون1انقالب1ايران".1ترجمه1منوچهر1شجاعی1.1تهران1:1مؤسسه1خدمات1فرهنگی1رسا1.
،1.113771ص1691

671 وزارت1اطالعات1."1فرازهائي1از1تاريخ1انقالب1به1روايت1اسناد1ساواک1و1آمريکا".1تهران:1روابط1عمومی1.
وزارت1اطالعات1.113681،1ص1351

681 مرکز1بررسی1اسناد1تاريخی1وزارت1اطالعات1."1بدون1شرح1به1روايت1اسناد1ساواک".1تهران:1مرکز1بررسی1.
اسناد1تاريخی1وزارت1اطالعات1.113871،1ص4491

691 ايران1در1انقالب.1پيشين،1ص2511.
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701 همان.1ص2451.

711 خاطرات1دو1سفير.1پيشين،1ص4511.

721 زبيگنيو1برژينسکی1."1قدرت1و1اصول".1ترجمه1مرضيه1ساقيان1.1تهران1:1مرکز1چاپ1و1انتشارات1وزارت1امور1.
خارجه1.113791،1ص4841

731 همان.1ص4721.
ريچارد1نيکسون1)رئيس1جمهور1سابق1آمريکا(1نيز1در1پايان1کار1شاه1چنان1برآشفته1بود1که1اعتقاد1داشت1شاه1چندان1که1

بايد1در1سرکوب1نيروهاي1مخالف،1سنگدلي1و1خشونت1به1خرج1نداده1است!1
رک.1به:1دوست1خوب1شاه.1پيشين،1ص12551

741 ابراهيم1يزدی1."1آخرين1تالش1ها1در1آخرين1روزها".1تهران1:1قلم1.113631،1ص361.

751 ظهور1و1سقوط1سلطنت1پهلوي.1جلد1اول.1پيشين،1ص5911.

761 دخالت1هاي1آمريکا1درايران1)11(.1پيشين،1ص111.

771 دانشجويان1مسلمان1پيرو1خط1امام1". اسناد1النه1جاسوسي1آمريکا؛1کتاب1اول".1تهران:1مرکز1نشر1اسناد1النه1.
جاسوسی1آمريکا1.113661،1ص4041

781 ايران:1روايتي1که1ناگفته1ماند.1پيشين،1ص401.

791 شکست1شاهانه.1پيشين،1ص2641.

801 رابرت1هايزر1."1مأموريت1در1تهران".1ترجمه1ع1.1رشيدی1.1تهران1:1اطالعات1.113651،1ص131.

811 ويليام1سوليوان1."1مأموريت1در1ايران".1ترجمه1محمود1مشرقی1.1تهران:1هفته1.113611،1ص1651.

821 همان.1ص1681.

831 مأموريت1در1تهران.1پيشين،1ص711.

841 دختر1يتيم.1پيشين،1ص7821.

851 قدرت1و1اصول.1پيشين،1ص5101.

861 ايران:1روايتي1که1ناگفته1ماند.1پيشين،1ص3031.

871 ظهور1و1سقوط1سلطنت1پهلوي.1جلد1اول.1پيشين،1ص6091.

881 همان.1ص5921.

891 مرکز1بررسی1اسناد1تاريخی1."1جبهه1ملي1به1روايت1اسناد1ساواک.1جلد1اول".1تهران:1مرکز1بررسی1اسناد1تاريخی1.
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وزارت1اطالعات1.113791،1ص2981

901 شاه1و1کارتر.1پيشين،1ص731.

911 و1هوشنگ1. اباصلتی1 پری1 به1کوشش1 زاهدي".1 اردشير1 ناگفته:1خاطرات1 رازهاي1 1". زاهدی1 اردشير1
ميرهاشم1.1تهران:1به1آفرين1.113811،1ص1541

921 احمد1پيرانی1."1شاهپور1غالمرضا1پهلوي".1تهران:1به1آفرين1.113821،1ص4441.

931 دختر1يتيم.1پيشين،1ص4251.
هم1چنين1رک.1به:1شاهپور1غالمرضا1پهلوي.1پيشين،1ص2981

واضح1است1که1هر1اندازه1روابط1مقامات1آمريکا1با1شاه1شخصي1تر1مي1شد،1سياست1آمريکا1نيز1به1پشتيباني1از1
سلطنت1مطلقه1فردي1مي1گراييد.

رک.1به:1حسام1الدين1آشنا.1"ديپلماسي1فرهنگي1آمريکا1در1ايران؛1انجمن1ايران1و1آمريکا".1فصلنامه1مطالعات1
تاريخي.1پاييز1،13841ص1111

941 دخترم1فرح.1پيشين،1ص1741.

951 علی1محمد1بشارتی1."1محمدرضا1پهلوي1از1منظر1اطرافيان".1فصلنامه1حضور1.1زمستان1.113871ص741.
هم1چنين1رک.1به:1من1و1فرح1پهلوي.1پيشين،1ص9471

961 دخترم1فرح.1پيشين،1ص1781.

971 دختر1يتيم.1پيشين،1ص4271.

981 همان.1ص6111.

991 دخترم1فرح.1پيشين،1ص2691-2701.

دختر1يتيم.1پيشين،1ص1001.5961

1011.872s1همان.1ص
خبرگزاري1فرانسه1نيز1طي1گزارشي1در1ماه1مي119791)ارديبهشت13581(1بيان1مي1دارد:1شاه1در1طول1سلطنت1

خود1در1حقيقت1مجري1سياست1آمريکا1در1منطقه1بوده1است.
1غالمرضا1خارکوهي."1روزهاي1پر1مشقت1يک1ديکتاتور".1فصلنامه1151خرداد1.زمستان1.113881ص13411

علي1دشتي1)سفير1ايران1در1لبنان1در1زمان1شاه1و1از1حاميان1رضا1شاه1و1محمدرضا1شاه(1در1خاطرات1خود1
مي1نويسد:1به1ياد1دارم،1زماني1که1کابينه1دکتر1علي1اميني1بر1سر1کار1بود1و1جان1اف1کندي1رئيس1جمهور1آمريکا1
شده1بود،1روزي1حضور1شاه1شرفياب1شدم1و1ايشان1را1بسيار1نگران1يافتم.1ناگهان1بدون1مقدمه1گفت:1دشتي،1
کمک1هاي1آمريکا1هم1مثل1باران،1وقتي1به1مرزهاي1ايران1مي1رسد،1متوقف1مي1شود.1تمام1کشورهاي1خاورميانه1
از1کمک1هاي1بي1دريغ1آمريکا1استفاده1مي1کنند1و1با1اين1که1ايران1همچنان1طرفدار1غرب1باقي1مانده1و1مجري1

سياست1آنهاست،1کمکي1دريافت1نمي1کند!1
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عبداهلل1شهبازی1."1زندگي1و1زمانه1علي1دشتي".1فصلنامه1مطالعات1تاريخی1.1بهار1.113831ص1941
هم1چنين1شاه1در1مالقاتی1با1کنت1دومورانش1)1رئيس1سرويس1اطالعاتی1فرانسه1(1در1سال113571می1گويد1:1من1بهترين

مدافع1غرب1در1اين1منطقه1هستم1...1احمقانه1است1که1مرا1با1ديگری1جايگزين1کنند1.1
هوشنگ1نهاوندی."1آخرين1روزها1؛1پايان1سلطنت1و1درگذشت1شاه1".1ترجمه1بهروز1صور1اسرافيل1و1مريم1سيحون1.1

لس1آنجلس1:1شرکت1کتاب1.120041،1ص12111

همان.1ص1021.8691

همان.1ص1031.8101

محمد1تقی1کرامتی1."1وسوسه1شيطان1بزرگ؛1جريان1شناسی1فعاالن1رابطه1با1آمريکا1؛1از1دولت1موقت1تا1دولت1041.1
اصالحات1".1قم1:1همای1غدير1.113831،1ص351

ظهور1و1سقوط1سلطنت1پهلوي1جلد1اول.1پيشين،1ص1051.3951

همان.1ص1061.3331

اسناد1النه1جاسوسي1آمريکا؛1کتاب1دوم.1پيشين،1ص1071.3261

ايران،1ابر1قدرت1قرن.1پيشين،1ص1081.1341-1351

دخترم1فرح.1پيشين،1ص1091.4241

دانشجويان1مسلمان1پيرو1خط1امام1."1ايران1در1انقالب".1تهران:1مرکز1نشر1اسناد1النه1جاسوسی1آمريکا1101.1.113701،1
ص3701

همان.1ص1111.5061

همان.1ص1121.4531

دخالت1هاي1آمريکا1در1ايران.1پيشين،1ص11381و1131.1421

گاوين1همبلی1و1ديگران1."1سلسله1پهلوي1و1نيروهاي1مذهبي1به1روايت1تاريخ1کمبريج".1ترجمه1عباس1مخبر1141.1.1
تهران:1طرح1نو1.113711،1ص12161



بعد از مطالعه، این جزوه را به دست دیگر هم جبهه ای ها برسانید! 
همچنین می توانید فایل جزوات را از پایگاه اینرتنتی قرارگاه شهید 

باقری )q-b.ir( دریافت و به نام تشکل خودتان چاپ کنید.

محمدرضا  که  می کند  نقل  جايی  در  پهلوی  فرح 

سلطنت  سال  هفت  و  سی  طول  در  »من  می گفت: 

خودم هر کاری که آمریکایی ها گفتند، انجام دادم و 

ثروت ايران را به کام رشکت های آمریکایی ريختم؛ به 

دستور آن ها تحريم نفتی اعراب را شکستم و به ارسائيل 

نفت مجاين دادم؛ در جنگ ويتنام، هواپيامهای جنگی 

در  آمریکایی  نريوهای  فرماندهی  اختيار  در  را  ايران 

ويتنام قرار دادم و سوخت مورد نياز ارتش آمريکا را 

تامني کردم. در جنگ ظفار به دستور انگلستان، ارتش 

ايران را به جنگ انقالبيون ظفار فرستادم و خالصه به 

هر سازي که آمریکایی ها و انگليسی ها زدند، رقصيدم. 

اما رسانجام، آن ها مرا مانند يک تفاله ی بی خاصيت از 

کشور بريون انداختند!«


