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  آزاده شفيق االگهرو
  حقوقدان -اميرفيض

نسکی که به طرح سربه نيست کردن مبارزين معروف است  يدرتحريرات قبل دررابطه با طرح برژ
 وتوقف  آمريکاھلوی در اشرف پشاھدخت واالحضرت  توضيحاتی درباره توقف فعاليت ھای مبارزاتی 

اين توضيح الزم ميشود که باوجود توقف مبارزه واالحضرت اشرف  فعاليت  اکنون ؛رفتن اشاراتی آکامل 
زاده شفيق درفرانسه ھمچنان ادامه آ پايگاه مبارزاتی واالگھر و ،خانواده سلطنتی ايران بکلی متوقف نشد

   .الجرم مشمول وھدف طرح سربه نيست کردن مبارزين قرارگرفت و ،يافت

زادی ايران بود که آراه  اولين شھيد مبارزه در ،شفيق شھريار ت که واالگھرھمينجا اين اشاره بجاس
بنده  .مبارزه واالحضرت شاھدخت اشرف پھلوی به فعاليت سياسی ونظامی پرداخت غازآھمزمان با 

ن مالقات که چند نفری ھم بودند جوانی که آ که در ؛لندن داشتم مالقات کوتاھی با ايشان را در افتخار
نقدر بی آشناخته ميگردد  محافظ واالگھر و يپشکار شد نامش سروان ويا سرگرد جھانبانی است وگفته مي

گفتگوی بلند  ،بآ زير برنامه ھای حمله به نيروی دريائی جمھوری اسالمی از شکارا ازآ پروا وعلنا و
ولی  ،را نفی کنم ولی کسی شناخته شده نبودم که اظھارات او ،ميکرد که بنده  ھمانجا حيرت کردم بدارآ و

نسکی يخاندان سلطنت که مشمول طرح سربه نيست شدن برژ شفيق اولين فردی بود از واالگھر ،بھرحال
   .شد

  زادهآ كيفيت سربه نيست كردن مبارره واالگهر

شاھدخت اشرف پھلوی ازھمان سال اول شورش مذھبی (سال واالحضرت  <واال گھرازاده شفيق  دختر
با امکانات مالی که داشت   و ،غازکردآشت سلطنت گخواسته باز اب ژيم اسالمی رامبارزه عليه ر  )١٣۵٨

 زاد را درپاريس منتشرسازد. عده ای ازسلطنت طلبان ونويسندگان وآموفق شد تا ھفته نامه ايران 
 صوراسرافيل قراربھروز قای آنھا آراس  ن ھفته نامه را تشکيل ميدادند که درآمفسرين ھيئت مديره 

او بعنوان  از و زاده خانم انجام دادآچندين مصاحبه با ، روزنامه ھای فرانسوی ازجمله فيگارو ،داشت
نھا  تماس آزاده خانم با سلطنت طلبان ونشريات آ ،رھبرسلطنت طلبان ياد ميکرد. براستی ھم ھمينطوربود

اتھامات که  ھا و دشنام مقابل سيل زاد مانند کوھی درآنشريه ايران  ،نھا جواب ميدادآداشت به نامه ھای 
زاد تنھا نشريه آايران  –بود  استوار ،ازسوی عوامل جمھوری اسالمی وبختياربه شاھنشاه داده ميشد
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ھم منتشرميشد ولی وزن  ن زمان سنگرآ البته در ،مدآسلطنت طلبان درخارج ازکشوربه حساب مي معتبر
مکاتبات ومالقات ھائی صورت ميگرفت  رزاده خانم وسنگآبين  ،قابل مقايسه نبود زاد وسنگرآايران 

ھمانطور که درتحريرات وسنگرھا  ايران داشتم و ھم در تی ايشان راخدمت وکال خاصه که اينجانب افتخار
اشاره شده برای حفظ تداوم سلطنت وقبول نيابت سلطنت ازسوی علياحضرت  درمعيت ايشان  پس 

   .ازدرگذشت شاھشناه به قاھره رفتيم

  )١٣٧٩اه سال م (گرفته شده ازسنگراول بھمن                                                                 

وبرنامه ھای مبارزاتی  ھا قرارگرفته بود زاد مورد استقبال جوانان درداخل وخارج وخانمآسازمان ايران 
افراد  تی ايرانی تبرزين  ازن واجرا ميکرد بطوريکه اکثريت افراد شرکت کننده درمصادره کشيواجرائی تد

  .زاد بودندآگروه ايران 

منع مبنی  بر  Henry Prechtپرشت باری ھدف ازمقدمه مزبور اين است که عليرغم طرح ھنری 
فعاليت سلطنت طلبی برای خاندان پھلوی وبا وجود اينکه تمام افراد خانواده سلطنتی ايران درخارج کشور 

 را از اھنشاه که درخارج ازکشوربودند  فعاليت سياسی خودوھمچنين شخصيت ھای سياسی زمان ش
زاده شفيق  ھمچنان آيا اصال وارد فعاليت نشدند تنھا شادروان پرنسس  و ،محور سلطنت طلبی جداکردند

  .درسنگرسلطنت طلبی وحفظ تداوم سلطنت اعليحضرت رضاشاه دوم مقاومت ميکرد

طرح  نجا که اطالعی ازآ از ؛پھلوی متوقف گرديدھنگاميکه فعاليت سياسی واالحضرت شاھدخت اشرف 
 نھا ناآ يکی از لایرھا ونظرات گوناگونی متداول شد دست نبود، فال در Henry Prechtپرشت ھنری 

گاه بودند قابل آھا برای کسانی که به روحيه وسرسختی واالحضرت  اميدی واالحضرت بود ولی اين فال
   .نميرسيد قبول بنظر

يقين بود  مبارزه سلطت طلبان داشت و انی درگکه توقف مبارزه واالحضرت يک تاثيرھمولی باوجود اين
خواھد گرفت ولی اينطور نشد ومبارزه ايشان  ن توقف قرارآزاده ھم تحت تاثير آکه مبارزه پرنسس 

  .ھمچنان تند وتيز وبا تفکر ادامه داشت

  نسكي يزاده شفيق مشمول طرح برژآپرنسس 

تشريح شد معھذا قسمت اصلی طرح مزبور برای سھولت مطالعه نسکی يطرح برژ ،درقسمت دوم تحرير
   .ورده ميشودآبه اينجا 

بھمن) خود به يک  ٢٢يادداشتھای روز يکشنبه يازدھم فوريه ( در يت ملی کارترننسکی  مشاورامي<برژ
   :جلسه اضطراری که برای بررسی اوضاع ايران تشگيل شده بود مينويسد

 ديويد نيوسام ازطرف وزارت خارجه چارلزدونکان و کاخ سفيد وارن کريستوفر و درجلسه اضطراری
شورای ملی  دم ازآمانند گاری سيک وسرھنگ  -ژنرال جونز به اتفاق چندتن ازمقامالت برجسته سيا

  .حضور داشتند  ماسه راه حل را مورد بررسی قرارداديم

  .بيايد يت هللا خمينی کنارآن نخست وزير اول اينکه ازفرماندھان ارتش بخواھيم بامھدی بازرگا
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ماده آبکشد ودرپادگان ھای خود بحال  کنار را ارتش بخواھيم درجريان انتقال قدرت خود دوم اينکه از
  .نسکی ھمان اعالميه بيطرفی ارتش است که اجراشد)يباش باقی بماند  (اين بند ازطرح برژ

يکی سربه  ،يکی را نھاآرايکجا تصفيه نميکند بلکه  نظامی ندولت جديد عاقل باشد فرماندھا اگر ،سوم
  .نيست ميکند اول بدره ای وبعد نوبت ديگران

نسکی به طرح سربه يت کردن که عين ترجمه طرح است، طرح برژسبه اعتبارھمين عبارت سربه ني
   .نيست کردن مخالفان جمھوری اسالمی شھرت يافته است

  زاده هدف طرح سربه نيست شدنآپرنسس 

 و Henry Prechtپرشت زاده شفيق بمناسبت امتيازاتی که داشت دراجرای طرح ھنری آ الگھروا
  .ن طرح کرده بود ھدف طرح سربه نيست شدن قرارگرفته بودآمقاومتی که پرنسس درمقابل 

شاھنشاه پرچم مبارزه  خاندان پھلوی دخترخواھر نھم ازآن زمان تنھا يک خانم آ اينکه در 
  .ی را بدست گرفته است تجديد خاطره ژاندارک بودعليه جمھوری اسالم

 نظر تاريخ اسالم وتشيع نشان ميدھد که ھرگاه زنی درمقابل حکومت ھای مذھبی ايستاده از 
فلسفه  ھم بايد در را علت اين امر ،روحی ضربه ھولناکی به حکومت زده است روانی و

  .اسالمی وکوچکی وحقارت زن درمقابل مرد دانست

ق برادرواالگر بوسيله جمھوراسالمی بقتل رسيده بود ويک حس انتقام قھری شادروان شفي 
ن حس انتقام آورد که مردم ايران به آميتوانست برقوت مقاومت وپايداری پرنسس بوجود 

  .احترام ميگذارند

جمھوری اسالمی خاصه زيان  دگان اززاآمه ھای داخل کشور وجوانان وھ بطور طبيعی خانم 
 مبارزه پرنسس جانبداری ميکردند ودرواقع قطب اميد مبارزه درداخل و زا ،ديدگان انسانی
  .بود خارج ازکشور

باورعمومی براين بود که پرنسس تحت حمايت وھدايت واالحضرت شاھدخت اشرف پھلوی  
 فعاليت ميکند و ،شھرت عام درسرسختی درمبارزه وپشتکاردرحمايت ازسلطنت را داشتندکه 
   .خود بھره مند خواھند بود سی مادرحمايت ھای مالی وسيا از

لود عقيده داشت واين چيزی بود که ھم ايرانيان داخل وخارج آزاده به مبارزه قھرآپرنسس  
   .ميکردند ن فکرآبه 

را  Henry Prechtپرشت ورده بود که طرح ھنری آن مبارزه پرنسس را بصورتی درآ اينھا ونظاير
   .زده وبراه خود ادامه ميدھد دور

 ،نسکیيخالف طرح برژ ولی چرا بر ،بود که طرح سربه نيست کردن مبارزه پرنسس به جريان افتاد اينجا
   .طرح ترور او به جريان نيفتاد
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  چرا پرنسس ترورنشد 

سربه نيست  تررو يکی ازطرق سربه نيست کردن مخالفان است ولی وقتی بشود بطرق ديگری طرف را
ه سربه نيست شدن ب ،اليت مبارزاتی درجھت سلطنت نکرديعنی فع کرد ومشمول طرح ھنری پرشت نمود

    .مفھوم مورد نطر طراح انجام گرديده است

  زادآتعطييل هفته نامه ايران 

که اسباب اصلی  چرا ،زاد بودآتعطيل ايران  ،نسکی نسبت به فعاليت پرنسسياولين اقدام طرح برژ 
زاد خلع سالح آايران  ،متوقف ميشدوقتی  زاد بود وآزاده ھمان نشريه ايران آمبارزه پرنسس 

  .ميگرديد

شخصيت ھای وزارت خارجه شاھنشاھی ايران بود  مصباح زاده که از قعدل باجناقای پرويزآ را کاراين 
ته سفره ھای واالحضرت ميگذراند  خودش نوشته بود که روزگارش را از به سلطنت ميکرد و تظاھر و

 درنامه ای به سنگرنوشت (من = عدل و خود عدل  و ؛فتوبعد ھا باطن کثيفش را نشان داد صورت گر
  ١. زاد را تعطيل کرديم)آصوراسرافيل نشستيم وايران 

زاد وارد دستگاه کيھان لندن باجناق آزاد بود با تعطيل ايران آصوراسرافيل که رئيس ھيئت مديره ايران 
گفته شده که  ،المی مينوشتپرويز عدل شد وتحت عنوان کتانه سلطانی مرتبا مقاله عليه جمھوری اس

   .زاد ازکيھان لندن دريافت  ميکردآايران  در زمان کار بمراتب باالتر از یحقوق

البته که فعاليت پرنسس محدود شد ولی اين محدوديت متوجه  ؛زادآپس ازتعطيل ھفته نامه ايران  
يعنی  نژمااين موقع سرھنگ عيسی پ در ؛مطبوعاتی گرديد نه فعاليت ھای گروھی ايشان کار

ھمان سرھنگی که بازی ارتش ملی را درخارج ازکشور به جای ارتش شاھنشاھی راه انداخت که 
کتابش نوشته  در بوده و ۵٧طرفداران شورش  از ومده آن درقسمت قبلی اين تحرير آتفصيل 
   :است

زمين به  خواست مردم وبدست مردم وبرای ايران ه<انقالب ايران يکی ازپديده ھای بزرگ قرن است ک
ثمررسيد. ھرکس ازھرطبقه ازمردم يا بيگانگان  که انقالب ايران را ساخته وپرداخته بيگانگان ميدانند 

مقابل  در یانقالب ايران انقالبی است خود جوش ومردم ،بزرگترين اھانت ھارابه ملت بزرگ ايران ميکنند
   >.ظيم استمقايسه با انقالبات ديگر جھان بسيارمتفاوت ودرعين حال بزرگ وع

  کتاب انگشت ساواک = عيسی پژمان) ١۶۴(صفحه                                                            

                                               
ر) بعد ھا درمجله ای که يھودی ھا در نيويورک اداره ميکنند بنام پيام، نوشته ھايی را سرھم ميکرد که پرويز عدل (دکت -١

آذر  ٢١مرتبا در البالی نوشته ھا توھين و تحقير ھايی نسبت به شاھنشاه روا ميداشت و يک نمونه آن در باره روز ھای 
نوشته شد و درخواست شد اگر بار ديگر چنين نوشته ھايی چنان وقيحانه سرھم شده است که اعتراضی به مجله ياد شده 

را منتشر کند بايستی طبق قانون مطبوعات نوشته انتقاد از نوشته ھای پرويز عدل را در مجله خود چاپ کنند. تا آن زمان 
من نوشت چرا گيرنده مجله بودم و به ھمين دليل ديگر مجله به من فرستاده نشد تا پرويز عدل درگذشت. آن روز کسی به 

  ک-مرگ اورا ياد آوری نکردی نوشتم مرگ ضد ملی ھا موجبی برای ياد آوری نيست. ح
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جريانی صحبت ميکند که  کتابش از او در پژمان سخت با مبارزه باجمھوری اسالمی مخالف بود و
(قضيه مفصل است  ؛کرد برای مبارزه عليه جمھوری اسالمی دعوت را واالحضرت اشرف پھلوی او
مختصراينکه پژمان نتيجه مالقات با  )؛مراجعه کنند ٧٩ماه سال  دی ١۵وعالقمندان ميتوانند به سنگر

  :واالحضرت اشرف را درکتابش چنين نوشته است

فتند قصد دارم با کمک گايشان  ،<واالحضرت ازسوابق خدمتی من سوال کردندکه مفصال توضيح دادم
  ،ن وسايرغيرنظاميان  ميھن پرست ترتيب براندازی رژيم جمھوری اسالمی را بدھمافسران، درجه دارا

عالقه  مناسب دانسته و برای اين کار کارھائی انجام شده وبا اظھارنظرھائی که شده شما اين مسير در
 سه نفر ،درحال حاضرارتشبد اويسی رھبرافسران را عھده داراست ،اين مسيرھمکاری کنيد دارم در

شيخ عثمال ھم  نقشبندی برادر مظھر و ،ن دکترشاھقلی وزيربھداری، اسالمی نيا وکيل سابق مجلسقاياآ
 ،بامن مالقات وپولی دريافت داشته اند که ھرکدام درمسيرخود وبا توجه به امکاناتی که دارند فعاليت کنند

قابل توجھی تفنگچی حال حاضرتعداد  در اقدام به تشکيل حزبی درمنطقه کردستان و ،جمله نقشبندی از
  >.دارد که مرتبا با جمھوری اسالمی ايران درحال زدو خورد ھستند

دارد وچه ضرورتی دارد که به افسران وديگران  اين کارھا چه ربطی بشما« ؛گفتم ،پژمان نوشته است
است من به ھيچوجه نميتوانم خودمرا راضی کنم  که ممکن  پول بدھيد که سازمان راه بياندازند .......

 بعقيده من عرض خود ميبری وزحمت ما ،نھم سلطنت خاندان پھلوی به ايران بازگرددآرژيم سلطنتی 
  »ميداری..........

جب افسرجوان وکارکشته وبا تجربه ای بمن معرفی ع« :واالحضرت ناراحت شد وروترش کرد وگفت
 خداحافظی مارا تنھا گذاشتند و بدون د  ......يگفتند پس شما برای کشورتان چه ميخواھيد بکن و ،کردند
  >رفتند

 )٣١تا  ٢۶(مشروح درھمان کتاب صفحات                                                                      
 راه پرنسس قرار سر ،چنين شخصی که درکتاب خودش نوشته درسابق توده ای بوده وبه زندان ھم رفته

بدين ترتيب تنھا  و  ،شد  که ديگرنامی ازپرنسس درمبارزه شنيده نميشد او مسلط بر چنان و  ؛ه شدداد
   .قطع شد بلند وزنده بود کامال Henry Prechtپرشت صدائی که عليرغم طرح ھنری 

 <رابطه ايشان با مبارزين بکلی قطع شد بطوريکه ھيچ سلطنت طلبی ازاحواالت او واحتماال گرفتاری و
  )٧٩(گرفته شده ازسنگراول ديماه سال             خبرنداشت> دد کرده بودنلودگی ھائی که برای اوايجاآ

 باغی است که دره ھمدردی ازمرگ قر گھی تسليت وآ ؛او دراسناد مبارزه ديده ميشود خرين اثری که ازآ
   . مان ديده شدژکيھان لندن درکنارسرھنگ پ

  كنترل فعاليت هاي ايرانيان خارج ازكشور

منفی بوده است  ھيچ  ردراين مورد نقش شخصيت ھای سياسی است که بکل منفی اند نحستين اشاره الزم
انصاری  ھوشنگ صدائی درجھت حمايت ازتداوم سلطنت درخارج ازکشور شنيده نشد اصال کسانی مانند

نقدر ساکت بودند آسلطنت طلبان بودند  موزگار که وزنه ھای سياسی مورد انتظارجمشيد آ قای دکترآويا 
يا مراکش  و مصر قای نصراصفھانی که درآ روايتی است از ،راھم نميکرد نھاآکه انسان فرض حيات 
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شاھنشاه اسامی  بحضورشاھنشاه شرفياب شده وخواستارھدايت درمورد مبارزه با جمھوری اسالمی شد و
که اصال گفت  یدند  نھاوندش ورآنھاوندی را ياد ھوشنگ قای آ انصاری وھوشنگ  ارتشبد اويسی ودکتر

اين اشاره اين است که ھيچ  مقصود از ؛انصاری ھم که چه عرض کنم جمھوريخواھم وفرماسيون و
واقع ھمه به  در کشور درمقام حفظ تداوم سلطنت برنيامد و خارج از شخصيت سياسی شناخته شده در

   .قرارگرفتند Henry Prechtپرشت حمايت واجرای طرح ھنری 

ن شدند خير اما آن شخصيت ھا مخالف سلطنت وتداوم آشود اين تحرير نميخواھد بگويد که ھمه اشتباه ن
ھمچنين تفاوت است بين وفاداری خالص  و ،سکوت با اقدام برای حفظ تدوام سلطنت فرق است بين اختيار
  با وفاداری سياسی 

   فعاليت شخصيت هاي نظامي 

ريانا  وسپبھد امجدی فعاليت آارتشبد  –رتشبد اويسی درنخستين سالھای مبارزه سه شخصيت نظامی ا
اعترافنامه ارتشبد اويسی وسپيھد امجدی وفاداری به سلطنت وقانون  در ،ھای سياسی ونظامی داشتند

 حتی قوه به  فعل ولی ھيچگاه اين تصريح از ؛اساس مبارزه معرفی شده بود پايه و و اساسی کامال ذکر
  .نگرفتپايداری قرار و درعرض تکرار

  

واژه  شاھنشاه تجليل ميکرد وھم بجای نظام شاھنشاھی از ريانا که وضع درھمی داشت ھم ازآارتشبد 
اين واژه  استفاده ميکرد وسنگرھای متعددی درمکاتبه با ايشان مصرف شد که دست از» فرمداری«

ت بصح پيوست و بختيار نميدانند نشد که نشد وبعد ھا ھم به» فرمدار« سازی ھا بردارد که مردم چيزی از
  ارتش ملی کرد. بھتراست به ھمينقدراشاره کفايت شود که قضيه مفصل ميگردد از
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  بي تفاوتي 

 ۶٠درسی  ويکم ارديبھشت سال  بود  که سنگر شخصيت ھای نظامی مذکور چشمگير یبی تفاوت نقدرآ
   :اھان چنين نوشتامجدی تحت عنوان ايران پن ريانا وآ مقاله ای خطاب به ارتشبد اويسی و در

بی تفاوت می بينم. دادگری، بی مايه وعجولی بی منطق  را نچه ميگذرد شماآبراستی  که نسبت به «
ولی مستعدی ھستم  که حق  ،نميگردانيد رھا نميسازيد واقتدارش را باز را نيستم که بگويم چرا ايران

    .نرا شھيد وفراموش شده می بينمآ ميدان واقعيتھا بررسی ميکنم نرا درآوقتی  مبارزه را ميشناسم و

فلسفه قانون اساسی مشروطه را  استقرار و مردانی که بسوگند سربازی خود وفادار ؛باورکردنی نيست
با روند رويداد ھای داخل  وخارج کشوراين چنين بيگانگی نشان حق ملی وتکليف پرکوش خود ميدانند 

  )۶٠ارديبھشت  ٣١(مشروح درسنگر                                       »خرآالی   دھند ..................

  دين به تاريخ 

معلوم نبود  ،ن زمان، بی حالی وسرگردانی افسرانی که داعيه مبارزه با جمھوری اسالمی را داشتندآ در
کم به  ،ه وسواس متورمی دچارشده وکمکه چه بود به اينجھت ايرانيان داخل وخارج وقدری ھم سنگرب

  .بدبينی ونا اميدی تبديل ميگرديد

ھای ه ارتش کامال محسوس بود دريکی ازشمار وفاداری به شاه و ن زمان احساسات شاه دوستی وآ در
نجا آ در نجلس تشکيل داد وآلوس  در درمقاله ای بنام گزارش ازجريان نشستی که بختيار ۶٠سال  سنگر

مسائلی ازاين دست که با سوگند سربازی ارتشيان کامال منافات  و رھبری بختيار ملی وارتش  سخن از
تيمسار اعزازی  سپھبد امجدی و ،افسران ارتش شاھنشاھی ھم حضورداشتند عده ای از و ،داشت

   :ن اظھارات چنين استآ بازگو کردند جمله ای ازراودکترميرخانی  با مخالفت شديد باورخودشان 

ھا وسازمانھای رژيم  پشتيبان کليه گروهی ايران ھن درجه داران وسربازان ارتش شاھنشا<ما افسرا
ھی را خواھيم رفت ولی درمورد رژيم ايران ھمان رارط اينکه ايرانی فکرکنند تيم بشغاصب کنونی ھس

 يان دادامجدی سخنان خودرا با اين جمله پا مساريت ؛اين راه شھيد گرديده اند عزير ما در که ھمقطاران 
قانون اساسی  برابر رژيم سلطنت مشروطه را و <ارتش شاھنشاھی ايران ايران را نجات خواھد داد

  .>ساخت ............خواھد  مشروطه ايران برقرار

 امجدی وسرتيپ اعزازی و <درتمام مدتی که تيمسار :مده استآخر اين گزارش چند صفحه ای آدربخش 
فرط   احساات ميکردند وکسانی از کليه حاضرين درجلسه بشدت ابرازقای دکترميرخانی سخن ميگفتند آ

  )۶٠شھريورماه سال  ١۵( مشروح درسنگر   . ندتاحساسات ميھن پرستی وشاه دوستی بشدت ميگريس

  را اين احساسات ازقوه به فعل درنيامدچ

که نبود پائين وجود  باال ،که شاه است ،الستبا ماعی وبيشتر فرھنگ نظاميگری ما ايرانيان ازفرھنگ اجت
ارتش ايران ارتشبد است  ارتشبد وقتی در ؛اسمی ممکن است داشته باشد ولی وجود کاری وفعلی ندارد
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 ه چيزاين جريان که نبود ھم ،قوه است و يک جريان نورارتش مانند  شاه در ،شاه داشته باشد ،که ارتش
   .تاريک وسردرگم وغيرقابل تصميم گيری است

ماده جانبازی وجود داشتند وبا نيروھای ارتشی مخالف جمھوری آ درخارج ازکشورارتشيان وفادار و
  .)شاھد بنده درگفتگو وشنيده مذاکرات تلفنی امجدی با يارانشان درايراناسالمی ھم درتماس بودند (

که موجود  نراآيعنی وجود عينی وقانونی  ؛ود وجود عينی نداشتولی جريان اصلی که قدرت معنوی شاه ب
ھا باطرح لعنتی ھنری  ئیآمريکابان برمبنای قانون اساسی روح وقدرت قانونی يافته بود آدرنھم  بود و

ھم  ارتشبد ،عادی شد ر که شاه تبديل به شاھزاده وفرداين حالت ھمانطو در و ،نر قطع کرده اندآپرشت 
اين طرح وجود  طرح حفاطتی قرارگرفت که اگر ق جمھوری اسالمی دربدين طري و ؛صفر باز شد سر

  .باقی نميماند ۶٠نداشت اثری ازجمھوری اسالمی درھمان سال 

قابل  ن بی خلل وآبستگی وساخت جامعه ايرانی به شاه گرچه عموميت دارد ولی درجامعه نظاميگری حد 
   .ن درجامعه غيرنظاميگری نيستآمقايسه با تاثير 

ت تحريرا حمد مدنی که درا دريا دار نقش ارتشبد فريدون جم طرفداری او از از ،ن به موضوعاقمندعال
ارتشبد جم اولين کسی بود که بدعت پيمان شکنی باشاه  ؛غافل نمانند ،سابق عرض موضوع شده است

  .مصاحبه ھای او)بدون پروا مبارزه عليه جمھوری اسالمی را غيرالزم ميدانست ( و ،را معمول کرد

  مبارزه غيرنظاميان  وم د

 شاپور فعالين سياسی مشخص درخارج ازکشور علی امينی و ۵٩بان ماه سال آزمان سوگند نھم  در
 اساسا بختيار يده ای نداشتند  وعق ،ن به وليعھدآتائيد سلطنت وحقانيت انتقال  که ھيچکدام در ،بود بختيار

  .)اظھارات اعليحضرتد (رضا پھلوی ھم مخالف بوبا فعاليت سياسی اعليحضرت حتی بنام 

برفعاليت دکترامينی که تحت عنوان جبھه نجات فعاليت ميکرد چندان مخفی  طرح ھنری پرشت نظارت
ئی مربوط بوده است ودوم اينکه آمريکاامينی بنابراعالم خودش با مقامات  نبود زيرا اول اينکه خود دکتر

ه ھمه کار معرفی شده آمريکاطين مورد اعتماد راب با نام رمز از آمريکاشاھين فاطمی که دراسناد سفارت 
 ئیآمريکان برای نظارت کامل آتناد به دی است  که ارزش اسامينی بود ولی درمورد کنترل  بختيار سن

  :است ايرانيان عليه جمھوری اسالمی موجه ھا برمبارزه 

  سند مزبور

 ۵٨مھرماه  ٢٨درتاريخ   ۴ست که بشماره آمريکاسند مورد استناد ازاسناد سری وغيرفوری سفارت 
    .بت استث ٣٧درجلد 

رئيس تيمسارمخاطب رفيعی  ن شخصآودرصفحات بعد نام   ١موری که با اسم رمز پ/دراين سند ما
 برگ  ٢١با بختيارھم منسوب است ( معرفی شده و پيشين دبيرخانه سفارت شاھنشاھی ايران درواشنگتن

 به او اطالع داديم به بختيار مد ماآبطرف ما  ١پ/ نکه آ بعد از« :)  دراين سند امده استھمان کتاب
اما به او توصيه ميکنيم برای عرضه نظرياتش به سيا  ،ميخواھد عمل کند بگويد که مختاراست ھرطور
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موقعيتی  بگويد ما در روشن کرديم که بايد به بختيار ١برای پ/. بعنوان يک رابط استفاده کند١پ/ از
اما اين کانال رابعنوان وسيله ای که   راھنمائيی کنيم ی ياکمک ياتامين مال را نيستيم بتوانيم حرکت او

 ١اين پيامی بود که پ/ ،مورد مقاسد ومقدورات خود به ما خبربدھد تھيه ديد ه ايم ن درآاوبتواند توسط 
تھيه اين کانال ممنون است  اين بود که او از پاسخ بختيار ،) باخود به پاريس بردتيمسارمخاطب رفيعی(

  )١۴ھمان کتاب صفحه (                                ».......رجريان خواھد گذاست ومارا د

تمام فعاليت ھای ارائه اين سند اين است که سارمان سيا با گماردن تيمساررمخاطب رفيعی  مقصود از
   .وبختيارھم اين سيستم نظارت را قبول داشته است ،را کنترل ميکرده سياسی بختيار

ت بلکه عدم سامکان مالی کمک به بختياررا نداشته باشد؟ باورکردنی ني آمريکاکردنی است که يا باورآ
   ٢. نسکی درجھت حمايت ازجمھوری اسالمیيامکان برميگردد به طرخ برژ

   شاهد ديگر

با مدعی شد که او  آمريکا سيد احمد مدنی درمصاحبه با کيھان لندن درمورد دريافت مبالغ نقدی از
گاه بوده که ھرنوع دريافت آيعنی او . ھرطور که ميخواھد مبارزه کند کهشرط کرده است  ئيھامريکاآ

نحوه مبارزه را افتخاری  زادی درآاو اين  و ؛کمکی ويا حتی ھمکاری مستلزم قبول کنترل سازمان سياست
   .ميدانست که بارھا به مناسبت ھای مختلف ادعا کرده بود

  شاهد ديگر

نظامی خودش را درجھت سرنگونی جمھوری  –فعاليت سياسی  ۵٩ھمان سال تيمسارسپھبد امجدی که از
واالحضرت شاھدخت اشرف پھلوی  بشرحی که قبال ھم بازگفته شده ايشان با ھدايت دفتر کرد غازآاسالمی 
به دوستان داخل  ھمان خانه بنده  تيمسار بشرح تکراری از باز مدند وباھم مذاکره داشتيم وآبه لندن 

برای اين بود که  ھمه اين برنامه ھا و ،ت و گفتگو ھائی که بنده ھم ميشنيدم انجام شدتھران تماس گرف
وسيله ای بشوم که اعليحضرت به تيمسارفرمان  واقعی وحقيقی است و بنده مطمئن شوم که فعاليت تيمسار

  :ينکهغافل ازا ..براندازی جمھوری اسالمی رابدھند وووووو

  ھمه گويند برويم درسلطان بازاست  درو ديواربه تنھائی من مينگرند

                                               
پيش از رفتنش به واشنگتن شغل بسيار حساسی در زير نظر دبيرخانه وزارت امورخارجه مخاطب رفيعی، يمسار ت -٢

در ھا و وزارت امور خارجه دسترسی داشت. او  و سری بين نمايندگیرا داشت که به کليه مکاتبه ھای رمز 
اخته بود و برای بدست عادت به قمار بازی داشته و تقريبا پاک بايران ھم با آمريکايی ھا تماس داشت. گويا 

که سازنده دستگاه ھای رمز دولت » کريپتو آ گ«گزارشی که سالھا پيش شرکت آوردن پول ھرکاری ميکرد. در 
در وبسايت خود در پی  )خش ھای ارتشبار شاھنشاھی، و وزارت امورخارجه و برخی بشاھنشاھی (ساواک، در

نوشته بود، شرکت کريپتو آ گ مسئول کشف رمز وزارت امور خارجه  شکايت رژيم اسالمی منتشر کرده بود
که اين مورد به جناب زمانی ود. نبوده و خود تيمسار مخاطب رفيعی اين کاررا با آمريکايی ھا ھمآھنگ کرده ب

آقای زاھدی گزارش شده بود، اورا از نظارت بر امور سری سفارت شاھنشاھی در واشنگتن برکنار کرده بودند. 
 ک-قول از جناب آقای زاھدی اين مورد را تاييد ميکند. حنقل 
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ھا  ئیآمريکايا آدرجريان مذاکره پرسش کردم که 
ايشان جواب  ،گاھندآکم وکيف فعاليت شما  از

نھا بمن گفتند که ھرفعاليتی آولی  ،گفتند نه دقيق
  .الف) باشدکه ميکنيد بايد با اطالع تيمسار (

  رابطه كمك مالي ونظارت 

بطه مالی بين کشورھا وافراد اساسا ھرکجا که را
افراد کشور خودی ويا بيگانه وجود داشته  اعم از

باشد به حکم طبيعت موضوع نظارت ھم پيش 
کمک برای ھدفی پرداخت ميشود که  ايد زيرآمي

 ھای فعاله می گروولذا تما ،جنبه اشتراک دارد
ھا  يئآمريکاکه از دستگاھھای خبری سياسی و

لطبع ميکنند با وکمک مالی دريافت ميکرده اند 
  .کنترل کمک دھنده قراردارند دستور و زير

  كاوياني درفش –نمونه 

سفير پيشين  -قای ھاشم حکيمیآوان شادر
ازچگونگی تعطيل فعاليت راديوئی خودشان که درنروژ و به کمک مالی  درگزارشی که شاھنشاه در نروژ،

که  دولت نروژ فعاليت داشت  منتشرکرده اند  درمورد تعطيل فعاليت راديو درفش کاويانی نوشته اند
من داشتند که نميتوانستم قبول کنم اين  ھا درخواستی از ئیآمريکا< :دکترگنجی به ايشان گفته است<

قای گنجی چه آ از آمريکاخواست  ن گزارش معلوم نشده که درآ > درقطع کردند راديو را بود که اعتبار
ا ی ھمکاری بقای گنجآ از آمريکان است درخواست يمی حدس زده ممکقای حکآشادروان ولی  ،بوده

   .مجاھدين خلق بوده باشد

ووجود فرماندھی برفعاليت ھای ايرانيان خارج مطلب قابل استفاده اين تحقيق  اثبات نظارت 
  ست آمريکاازسوی ازکشور

  ادامه دارد
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