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  مردادا 28سند تازه سازمان سيا وقيام 
                                            

  حقوقدان -اميرفيض

مرداد نشان دھد توجھی به تمام زوايای ا ٢٨حثھای مربوط به رير که ميتواندحضور خودرا درکناربتح ناي
  .ھائی دارد مريکا مطرح است سخنآمرداد ندارد وتنھا دراطراف مسئله ای که بنام دخالت ا ٢٨

> گفته ازاين نمد کالھی است مرا< :درفرھنگ پرضرب المثل کشورما ضرب المثلی ھست که ميگويد
نيشابوری که بيتی ھم به مضمون  ميشود که مثل مزبور تاريخچه ای قديمی دارد که ميرسد به زمان عطار

   ,زيرھمراه دارد

  بودی کالھی     ترابودی دراين انبوه راھیگرت ھم زين نمد 

  امــــا بعد 

موقعيت تا، ھمانطور که انسان ھا درھرواقعه ورويدادی کنجکاو ميشوند واگر ميتوانند منافعی تحصيل کنند
ازدستشان نرود وبه اصطالح ازجريان کالھی بدست بياورند کشورھا ھم خيلی بيشتر از مردم عادی ازاين 

   .کنندطريق استفاده مي

ن جريان است  تا  آھای مرئی ونامرئی دولتھا کامال متوجه  درتمام جرياناتی که درکشورھا ميگذرد چشم
ينده فراھم سازند آن کشور بھره برداری کنند ويازمينه رابرای بھره برداری آی اگر ميتوانند از رويدادھا

ت کشورھا نسبت به تحوالت کشورما زمان فتحعليشاه قاجار تابه امروز شاھد اين حساسي تاريخ ايران از
  .بوده است

 رويدادی حضور دارند قادرنيستند يا اھالی يک کشور که دريک  بنابراين ميتوان قبول کرد که دولتھا و
عمل ميکنند ممانعت کنند ودرواقع مسئله مزبور متوجه کشور نقشی که دول خارجی غالبا محرمانه  از

  .ررويدادھاثالث است نه کشورومردم کشورحاضر د

وقتی ازمرزمعلوم ديپلماتيک  ،ن اشراف دارندآ بر گچنين مالحظاتی که دول خارجی وغالبا دول بزر
  .دخالت درامورکشورھا تعبيرميشود دبگذر

ثار آ خالت درامورکشورھا اگربا تراضی ودرخواست گروھی ازمردم کشورثالث باشد  دخالت ناموجه باد
ردخالت کشورھای بيگانه بدون درخواست اھالی ويا دولت کشور ولی اگ ،ناموجه وگاه خيانتکارانه است

  .هن مظلوم شناخته ميشوند نه دستيار کشور دخالت کنندآثالث باشد کشور دخالت شده ومردم 

ی قابل شماتت تجرم وعمل خالف قانون ازجمله ھمين دخالت کشورھا بنفع مردم ويا حکومت کشورھا وق
حکومت وياکشوردخالت شونده باشد  نابرموافقت ويادرخواستب ،است که عمل مداخله کشورھای خارج

   .است >، به سيستان زدند گردن مسگریھنگریآگنه کرد دربلخ < واال مصداق ھمان ضرب المثل
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  سند ابرازي جديد سازمان سيا  

مرداد نشان ميدھد ا ٢٨درجريان قيام  مريکا راآسندی که اخيرا ازسوی سازمان سيا منتشرشده ودخالت 
مريکا برخالف موازين بين المللی درامورايران دخالت کرده ولی بھيچوجه آاين رااثبات ميکند که  فقط

   .مريکا بنابردرخواست  شاھنشاه ايران بوده استآمويد اين نيست که دخالت 

مريکا به مخالفت با حکومت مصدق وبرقراری دولتی به نخست وزيری سپھبد آسند مزبور ازعالقه 
 ١٣٨۶مرداد سال  ا حسين مھری با واالحضرت شاھدخت اشرف پھلوی در احبه ومص استگفته زاھدی 

مريکا آبه مامورين اطالعاتی  نشان ميدھد که سپھبد زاھدی راھم واالحضرت برای نخست وزيری ايران
وانگليس که به ايشان مراجه وسوال کرده بودند چه شخصی مناسب برای نخست وزيری است  معرفی 

   .کرده اند

منتشرشده وھمچين سند تازه ارائه شده  ٣٢سال د مرداا ٢٨حکايتھای مستدلی که ازوقايع دراسناد و
    .مريکا راکرده باشد نيستآسازمان سيا ھيچ اشاره ای مبنی براينکه شاه تقاضای دخالت 

تنھا شخصی که ميتوانست ازکشورھای خارجی درخواست کمک کند ويا اعالن جنگ  ٣٢درشرائط سال 
   .ه سياسی بکند شخص شاھنشاه ايران بودند نه ھيچکسبدھد ويا قطع رابط

    .رکن اصلی قباحت وخيانت  دردخالت کشورھا درامورکشورھا تقاضای ازکشورمداخله کننده است

 مريکا رجوع کرد که افراد وشخصيت ھای جبھه ملی به کرات ازآبرای نمونه ميتوان به اسناد سفارت 
مريکا ھمان کاری راکه آحتی درخواست داشته اند که  ،اقدام کند مريکا خواسته اند که عليه پادشاه ايرانآ

. اسناد نشان ميدھد که عالوه بر درخواست سازماندھی توسط کارشناسان دريمن کرد درايران ھم بکند
لفين مخا گتن تمامی اسناد سفارت حاکی ازروابط تنگا .نھارابه قدرت مالی وتدارکاتی مسلح سازدآمريکا آ

  .نھاآوتفويض حکومت ايران به  نھم به منظور براندازی رژيم قانونی کشورآ ،ی ھاستمريکائآشاه با 
مريکا درتھران ازبازرگان پرسش ميکند که درغياب شاه روابط آدريک سند مامورسازمان سيا درسفارت 

مريکا خواھد بود به آ؟ بازرگان جواب ميدھد که ايران حافظ منافع مريکا چگونه خواھد بودآ ايران با
   .اسرائيل ھم نفت خواھد فروخت

مرداد يکطرفه عمل لغووبی اعتباراست بايد ا ٢٨مريکا وانگلستان دروقايع آاظھارنظر نسبت به دخالت 
وده ب نابرتدبيرودرخواست شاھنشاه ايرانمريکا وانگلستان بآدوطرفه باشد يعنی نشان بدھد که دخالت 

، نکبت شانش> اليق رين جريان دخالت داشتهآ ا دربله سازمان سيمريکا بگويد <آست  واال اينکه ا
ارتباط وقتی قائم به اثراست که بنابردرخواست  ؟عملشان مال خودشان به قيام مردم چه ارتباطی دارد

دون نھم بآتصميم يکطرفه يک کشور مبنی بردخالت  .طرف وقبول طرف مقابل باشد
اشته باشد که شکارباشد چه اعتباری ميتواند دآدخالت  اينکه ھدف از

  .متوسل بشوند نوشته سيا نآکسانی ازبی دليلی به 

 کرده مريکا درازآسی سال است که دست التماس به  نگاه کنيد گروھی ازايرانيان خارجبه ھمين روزھا  
تحريم کند، به  ، ايران راسازماندھی کند را نھاآ. نھا کمک کندآبراندازی جمھوری اسالمی به  اند که در
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 و ،فته استھا رابه استثنای حمله نظامی پذيرنآمريکا ھم ھمه درخواستھای آ ،امی کندايران حمله نظ
 اسرائيل و مريکاآسربازان  را نھاآمد وآوقتی ھم درمقام کمک تشکيالتی به مخالفان جمھوری اسالمی بر

وامثال اينھا    ؛) اعتراضی نکردغيرازسلطنت طلبانجمھوری اسالمی ( مخالفان از حتی يک نفر .خواند
کشور  رھبراست مريکا خودسرانه وبدون درخوآنه اينکه  ،توجيه ميکند مريکا راآست که دخالت نھا اآ

   .تی خود درامورکشورديگری محرمانه دخالت کندآبرای حفظ منافع 

سند ارائه شده ازسويی سيا ازحمايت دولت سپبھد زاھدی گفتگو دارد نه ازرژيم سلطنتی ايران  سند 
  .اھدی به رھبری شاهميگويد  حمايت ازدولت ز

دولتھا ھمواره  بکالمی ديگر نص قانون اساسی است نه تصميم سازمان سيا  و از ، متاثررھبری شاه
  .برھبری شاه ھستند  واين سياق مشروطيت ايران است ودولت مصدق ھم ازاين اصل فارغ نبوده است

ن وبازگشت سلطنت بوده نه براندازی آمرداد تثبيت موقعيت سلطنت وحفظ تداوم ا ٢٨ھدف سياسی قيام 
واگر مصدق فرمان قانونی  واگرشاه پايتخت راترک نميکرد قيامی ھم صورت نميگرفت حکومت مصدق 

   .نمی افتاد واجرای يک روال پارلمانی بود ی، ھيچ اتفاقعزل خودرا تبعيت ميکرد

عزل مصدق ازنخست  ،مريکا برای برداشتن مصدق قائل به تفاوت بودآقيام مردم با دخالت بايد بين 
تائيد  نراآ سی وسنت مشروطيت بوده که مصدق ھموزيری ازحقوق شاه ومقررشده درمتمم قانون اسا

اقدامات سپيھد زاھدی دررابطه باسرکشی مصدق نسبت به قانون اساسی مشروطيت بوده  وداشته است 

که  روالیوارد است  مرداد کال ناا ٢٨کودتا به قيام بنابراين اطالق  ،ه برکناری مصدق شدب که منجر

   .ا محسوب نميشودساسی وسنت مشروطيت باشد کودتون امنطبق با قان

  مريكا حفظ رژيم سلطنتي ايران نبودآهدف 

بلکه  ،ت نبودمرداد حفظ سلطنا ٢٨دخالت درامورايران دروقايع  مريکا ازآ، ھدف برخالف ظاھرقضيه
   .را تامين کندان به جمھوری مريکا ازجمله تبديل کشورايرآاستواری دولتی بود که بتواند منافع 

حفظ سلطنت  مرداد بھيچوجه برایا ٢٨مريکا درقيام آارائه اسناد زيرثابت ميکند که دخالت خودسرانه 
    .کلی متفاوت بوده استمريکا باراه وھدف قيام مردم برای حفظ سلطنت بآوراه وھدف   ه است دنبو

  سند اول  

سپھبد تيمور بختياردرايام تبعيدخود برای يکی ازفضالی بنام ونويسندگان محقق تعريف کرده که حرکت 
مرداد بھيچوجه برای پيوستن به نيروی شاه نبود بلکه ا ٢٨لشکر تحت فرماندھی من بسوی تھران قبل از

صدق حمايت کنم اما وقتی رسيدم که ورق برگشته بود م لشگرتحت فرماندھی خود از با مده بودم تاآمن 
اين باره مذاکراتی بامن شده بود سوء ظن مقامات  من ناگزير به طرفداران زاھدی پيوستم وچون قبال در و

قدمات م نسبت به من جلب نشد ونکته ديگراينکه درطراحی پيروزی سرلشگر زاھدی بعنوان نخست وزير
شاه ھمچنان   صدارت کند و ،بدون حضور شاه درصحنه ھا اهر زاھدی مامربشکلی بود که سرلشگ

نوع رژيم به ھمه پرسی رجوع شود  رامش درکشوردوباره آاعاده  صله بادرخارج ازکشورباشد ودراين فا
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اردشيرزاھدی بدون اطالع  ،ياران نظاميش بمحض پيروزی اما حسب اعتراف سپھبد زاھدی به يکی از
مقابل پرسشی که ازاودراين باب کرده  مخابره ميکند ياران زاھدی در تقاضای بازگشت شاه راپدر تلگرام 

  )۵٧کتاب طوفان در( >کاری است که اردشير کرده استاند اين پاسخ راشنيده اند <

مدارک واسناد اين  ۵٧مده است که درجلدھای بعدی طوفان آ یشادروان سياوش بشير درکتاب طوفان اثر
   .اعالم ارائه خواھد شد که متاسفانه عمرايشان باقی نماند

چه باب بوده ونيز عنايات شاھنشاه  ريامھر ازتيمسار زاھدی ازآاين سند نشان ميدھد که کدورت شاھنشاه 
مريکا درھرفرصتی عليرغم آميدھد که ی داشته است وھمچنين نشان ياردشيرزاھدی چه منشا قایآبه 

  .ی برای تغيير رژيم ايران بوده استروابط بسيارحسنه واعتماد انگيز شاھنشاه ايران درفکر فرصت

يز ن باد ونيزکودتای قرنی راآدانشگاه تھران وکاخ سعد  اگر درکنار سند مزبور سوء قصد به شاھنشاه در
  بوده اند نلطنتی ايراــسالھا قبل درتدارک براندازی رژيم سمريکا وانگلستان ازآاضافه کنيم می بينيم که 

  قاي شريف امامي آسند دوم  شهادت 

يک روز ضمن بنابراظھارشريف امامی < ١٣٣٩درزمانی که شريف امامی نخست وزيربود حدود سال 
مريکا درايران اعليحضرت کشوی ميزخودرابازکرد ويک آشرفيابی حضورشاه وصحبت پيرامون نقش 

قای شريف امامی به تاريخ شفاھی ايران آ ؛نرابخوانيدآقای شريف امامی داد وبه اوميگويد آرچه به دفت
مده آن آ قای ابتھاج ھم درآدران دفترچه موضوع تغييررژيم ايران مطرح شده بود ونام گفته است  <

  )۵٣۶خاطرات ابتھاج (                                                                                       >بود

  قاي ابتهاج آشهادت  –سند ديگر 

ازموضوع تغييررژيم ايران درزمان رياست جمھوری کندی صحبت کرده که  قای ابتھاج درکتاب خودشآ
ن موضوع يعنی تغييررژيم ايران ازطرف اشخاصی ازجمله ويليام داگالس که زمانی رئيس ديوان عالی آ

   .مريکا بود مطرح شدآ کشور

   :داشته گفته ھائی دارد ميگويد ۵٧که درشورش  نقش حساسی ب خاطرات خودش ازويليام داگالس درکتا

 مد وآجک کندی صحبت کردم ووقتی شاه برای يک ديداررسمی به واشنگتن  درموردايران به کرات با<
کندی مالقات کرد جک کندی به اين نتيجه رسيد که شاه فاسد است وقابل اعتماد نيست ودرنتيجه صحبت  با

 ن زمانآ رابرت کندی که در قشقائی يکی ازروسای عشايرايران با ناصرجک کندی ومالقات  ھای من با
يت مريکا حماآکندی اين بود که  نظر ،گستری بود کندی ھا نسبت به مسائل ايران عالقمند شدندوزيرداد

  >ازشاه قطع کند وبدين وسيله اورا واداربه استعفا کند .......... را خود

  سند ديگر شهادت بازرگان 

 ٢٨يعنی يکسال قبل ازقيام  ١٣٣٢درج شده نشان ميدھد که ازسال  ١۶٠۶٩طالعات اين سند که درا
   .مرداد سفارت امريکا درتھران بامخالفين شاه درتماس بوده ودرجريان قطع حمايت ازشاه بوده استا
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  )١٣٨۴ مردادا ١۵متن سند درسنگر(                                                                            

لطنتی ايران موافق ـــستان بارژيم ســـمريکا وانگلآوال ـــاين اسناد وبسياری ديگر نشان ميدھد که اص
درفکروبرنامه خاتمه دادن به رژيم سلطنتی ايران بوده اند واين مھم  ٣٢مرداد سال ا ازقبل از نبوده اند و

رشت بی مد وسپس ھم باطرح ھنرآدلپ به اجرا درآکشوربزرگ درگو ۴باتصيمم  )١٣۵٧( ٧٩درسال 
   .گاھيد مانع فعاليت برای بازگشت سلطنت شدندآبشرحی که 

 مريکا درھرحدی برای حفظ سلطنت ايران نبوده  وآخالت غيرقانونی بااين سوابق بايد يقين کرد که  د
   .تی بوسيله دولت طرفدار وحل مسئله نفت وازجمله تغيير رژيم ايران بوده استآنھا تامين منافع آھدف 

**  

  ديرنشد               موقع ديرشد ولی بازھم از یھرچند  اين تحرير قدر

  

   

  

    

    

 


