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  نقش ها دربرنامه خروج شاهنشاه ازكشور
  ديماه ) ٢۶( بمناسبت  سالگرد                                        

   حقوقدان - اميرفيض 

. روزی است که باخروج شاھنشاه ايران راترک گفتند ،. روزی است که شاھنشاهروز سياھی است ۵٧ ديماه ٢۶روز 
اين صدا قلبھارا  .بصيرت شنيدند قل وبسياری باديده ع اوريختن ايران ربه ظلمات شد وصدای فر روشنائی تبديلازکشور

  .           ِ                                                                                 تکانيد واشک  دلھای پرازمھربه ايران وشاه راجاری ساخت ودشمنان ايران رادلشاد واستعماررابوجد کشيد

،  نان  بسيار کوشيده بودآادت                                         ِ   ِ                               شاھنشاه بھنگام ترک کشور، قلبش گريست واشک  درد  ازحق ناسپاسی مردمی که برای سع
  .درچشمانش حلقه زد

ِ                                                                   نامرئی  سختی که شاھنشاه ايران برای شکستن حريم عقب ماندگی ايرانيان وايران       ِدرجنگ  ، گذر گاھھای دغاز کرده بوآ     
،  نھا بشدت ازمنافع اقتصادی وسياسی کشورھای استعماری پاسداری ميکردندآداشت که ھريک از درپيش بس دشواری

نھا، باب تعالی وترقی ملت ايران رابکل مسدود ساخته آقرنھا باحمايت وحفاظت قاطع خود از ذر گاھھائی که استعمار،گ
  .بود

نميتوانست چنان باشد که شاھنشاه ايران ميخواست بلکه  ،ايران از ديدگاھھای کشورھای صنعتی جھان خاصه انگلستان
 ، غرب رابفکرانداخت تاراھی بيانديشد و. المحالهان سلطنت قاجاربودبايد چنين می بود که امروز ھست ويکصد سال دور

موخته بود که شاه قوه محرکه  ملت ايران آ تاريخ به او درسی، . دراين انديشه سياهايران متحرک رابه توقف بکشاند
وپايداری  ،مت ملی اوستآراسته ازقدرت سنتی وکرا                        ِ ، عدالت وامنيت  وبھروزی  نظم، که خالقيت ، سری بربدن ملتاست

   .، به ھمت وعلمداری شاه استواراستملت درمصائب وتمرکز تال شھای سازنده

 ما برای بيگانه ای که قصد تاراج کشور ،ه ونيستموزنده نبودآداده اند اگربرای ملت ما اين درسھاراکه تاريخ نويسان ما
نراباکمال دقت بکاربست وزيربنای توطئه عظيم خودرابربی آ         ُ                                    موزنده وپ رباربود وھست وچنانکه ميدانيم بيگانهآ، داشت را

احترامی به شاھنشاه وتوجه اتھامات پايه گذاری کرد. زيرا از نظرروانی خوب ميدانست که اگرحرمت ديرينه به شاه که 
 در نوقت زمينه ھای مساعد برای رشد بی مھری به شاه وآ، جزئی ازخون وتربيت وفرھنک ملی ماست شکسته شود

   .نھا فراھم خواھد شدآھايت امکان نضج توطئه ن

  نكته هاي هماهنگ دربرنامه خروج شاهنشاه ا زكشور

اينطور استباط ميشد که ھمکاری مشترک زکشوروخروج شاھنشاه ا ۵٧از اسناد ومدارک منتشره درابطه باشورش 
ج شاھنشاه ازکشوربوده است ولی لمان تنھا درحد ايجاد زمينه ھای مساعد برای خروآمريکا وانگلستان وفرانسه وآ

ن برداشت رافراھم ميسازد ونشان ميدھد که آ، لزوم تجديد نظر درنراين تحريرارائه ميدھدآاسنادی که بخش کوچکی از
لمان ماموريت اجرای طرح خروج شاھنشاه راازکشوربرعھده انگلستان قرارداد آمريکا وانگليس وفرانسه وآ توافق
   .صحه اثبات  ميگذارد رابه اتفاق نگاه ميکنيم ،براين برداشت ، به معلوماتی کهاکنون

  معلوم اول :

  :قای بختياراستآبيانات شاھنشاه درکتاب پاسخ به تاريخ درباب  چگونگی نخست وزيری 

. ھميشه بختيارراطرفدارسياست بی ميلی وتحت فشارخارجی موافقت کردم بختياررابه نخست وزيری منصوب کنم با«
> که وعامل شرکت نفت ميدانستم. زيربنای اواستحکام سياسی الزم رانداشت ........ دراين موقع <جرج براونانگلستان 
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درحاليکه دست  ،، لرد براونمدآزمانی وزيرخارجه دولت کارگری انگليس بود واز دوستان قديمی من بود به ديدارمن 
  .»بختيارراتائيد کردمرادردست خودداشت، التماس ميکرد کشورراترک وسپس قاطعانه 

  : معلوم دوم

ن شخص ھيچ آ؟ ماازاين سوابق ؟ ونقش وسابقه فعاليت ساسی او چه بوده استاکنون به بينيم لرد جرج براون کيست
   .روز بختيارکه از انتشارات نھضت مقاومت وابسته به بختياراست انتشاريافت ٣٧ئينه  آاطال عی نداشتيم تا کتاب در

طراح کودتای مصر به ايران زير تيتر درشت < ۵٧ديماه سال  ١٩نقل از اطالعات سه شنبه ب ٣١کتاب مزبوردرصفحه 
  نوشت  مد >آ

   :تلويزيون لندن دربرنامه ديشب خود که بيدرنگ توسط يک بيننده ايرانی به تھران تلفن شد اعالم کرد

غاز کرد وی که به اعتقاد آمذاکرات محرمانه ای رابامقامات ايران  ،وزيرخارجه اسبق انگستانن ولرد جرج برا<
   .،  خالی  از تجارب عميق درمبارزات وشورشھای داخلی نيست نظرياتی تسليم دولت ايران خواھد کردخودش

  معلوم سوم :

  ن مطلع شديم آروز> بختيارانتشاريافت ومااز ٣٧ئينه آاين معلوم که بسيارحائز اھيمت است نيز توسط ھمان کتاب < در

  خبرراديو لندن راباعبارت زيرمنتشرساخت  ۵٧ديماه سال  ٢۵بنقل ازروزنامه اطالعات شماره ۶۶کتاب مزيوردرصفحه 

  .بختيار بايد تضمين کند که شاه برود وباز نگردد 

  معلومات تبعي  

ن نتيجه گيری اين تحريرومعلومات اصلی رامحکم آاستفاده از ،  معلومات تبعی ديگری بدست ميايد کهاز معلوات باال
  ميسازد

  معلوم تبعي اول :

دولت  ۵٧، وابسته به حزب کارگر، يعنی ھمان حزبی بوده که درسال لرد جرج براون وزيرخارجه سابق انگلستان
  .انگستان نسبت به ايران باشدت . بنابراين ماموريت جرج براون نميتوانسته خارج از سياسانگلستان راتشکيل داده بود

   : معلوم تبعي دوم

 ، بنابراين ورود او، بتھران واردشده استقای بختيار، ازطرف مقدمآام پيشنھاد نخست وزيری ھنگ ،  درستلردبراون
مسلما درجھت سياست دولت  ،ن ماموريتآبتھران يک امراتفاقی نبوده بلکه برای انجام ماموريتی بوده که انجام 

   .زسوی شاھنشاه بوده  استخاصه مسئله ترک کشور  ا ،به ايران انگلستان نسبت

   : معلوم تبعي سوم

، ازبھختياربعنوان يک عامل انگليس ياد کرده ولرد براون باقاطعيت تمام بختياررابرای نخست وزيری به شاه توصيه شاه
   .نموده است
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   : معلوم تبعي چهارم

   .بختيار، شرط قبول نخست وزيری خودراخروج شاھنشاه  ازکشورگذاشته بود

  : م معلوم تبعي پنج

 لرد براون بادولت بختيارمذاکره کرده است نتيجه مذاکرات درجائی ثبت نيست ولی مسلما درمورد خروج شاھنشاه  از
   .وتامين منافع انگلستان بوده است کشور

   : معلوم تبعي ششم

بختيار مريکا که بابختيار مکرردرتماس بوده اند <آ باسلسله پھلوی مخالف وبنابه گزارش مامورين سفارتبختيارذاتا 
اسناد سفارت  ٢٠جلد اه (درپی بھره برداری ازھرگونه فرصتی خواھد بود برای اقدام عليه حکومت ش ،تقريبا بطور حتم

  .مريکاآ

  :معلوم تبعي هفتم 

  )جلد بيستم  اسناد سفارتست که از شاھنشاه حمايت نکند (مريکا خواسته اآبختيار از 

  اعتراف صريح بختيار – خرآمعلوم تبعي 

  ه گيری اين تحريراست چنين ميباشد:شکاربختيار که پشتوانه نتيجآاعتراف صريح و

بايد يا شاه ميماند وارتش ھم  –من برای عزيمت شاه به خارج پافشاری کردم  – دشاه نميخواست از ايران بيرون برو
نقدر که توانستم جلوی آدرصورت يکپارچگی ارتش کشتارميشد.  –.  ارتش فقط به شاه وابسته بود يکپارچه ميماند

  )١٩٧٩بختيار درمصاحبه درباشگاه مطبوعات پاريس سپتامبررتش راگرفتم (آ

  از معلومات به مجهوالت

   .شرط خروج شاه ازکشورازسوی بختيارباقصد کامل واستفاده از موقعيت واجرای سياست خارجی بوده است -١
پيشنھاد نخست وزيری بختيار از سوی  پيشنھاد نخست وزيری بختيارکه دالئل دردست نشان ميدھد که -٢

  .علياحضرت ھم تائيد وپشتيبانی ميگرديده يک امرسرخود نبوده ودرارتباط باسياست انگليس بوده است
طراح ومجری طرح خروج شاھنشاه ازکشوردولت انگلستان بوده است وکاراصرارولجاجت انگستان دراجرای  -٣

 ، از بختيارتضمين خواسته که اوال شاه را به خارج از کشورنانگلستا شکاراست کهآنجا معلوم وآاز اين طرح
  .اعزام وثانيا تعھد کند که شاه برنگردد

ی منطقه ای خودرابه ايران اعزام تادرمعييت ، يکی ازمامورين متخصص دربرپائی شورشھا، براونانگلستان -۴
  .طرح خروج شاه رابه اجرا بگذاردمامور ديگرخود شاپور بختيار

  .ز بازنگرددگ، طرح خروج شاھنشاه ازکشوررابه اجراگذاشت وتضمين کافی ھم داد که شاه ھربختيار -۵

  >)نوئل کوپن< بختيار درباشگاه مطبوعات فرانسه با اظھارات(

ابدا طرح بختيارنبود بختيارفقط يک مجری بود دليل اين امر اين است که کسی که  رطرح خروج شاه ازکشو -۶
   .گاه نيستآنکه ماموراجراست آن اگاه است ولی آما از عواقب طرحی راتدارک ميبيند مسل

  :ديماه يعنی قبل از  خروج شاه ازکشوربروزنامه اطالعات گفته است ٢۵بختياردرمصاحبه مورخ
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  )۶۶نقل از کتاب بختيار صفحه (  »نميدانم بعد ازرفتن شاه چه خواھد شد«

کر بی اراده ای بوده که جزاطاعت کورکورانه وظيفه ديگری اظھارات بختيار کاشف است از اينکه ايشان يک مامورونو
نھمه اصراروشرط وبيع بخواھد که شاه کشورراترک آ برای خودنميشناخته  وگرنه چگونه ممکن است نخست وزيری با

  .کند ولی خودش نداند که بعد از رفتن شاه چه خواھد شد

  خائن رابايد شناخت 

 دراين مھم نخستين کسی که انسان کنجکاو را .. بايد خائن راشناختديده شده است که خائنی اقرار به خيانت کند بندرت 
   .ياری ميدھد خود خائن است

جرای طرح خروج شاھنشاه ازکشوربود ويقين کنيد که اين طرح توسط ، ابدانيد وميدانيم که عامل اساسی سقوط ايران
  .ن بوده استآشورشيان مذھبی تھيه وشخص بخييارمجری وماموراجرای انگليس برای پيروزی 

 ، صدای انگليس راکه گفت شاه بايد برود وراانقالب ميدانند وميگويند ملت شاه رابيرون کرد۵٧نھا که شورش ننگين ۀ
   .بختيارھم تعھد کند که شاه برنگردد بياد بياورند وشرم کنند

  

          

   

                      

 


