
 
 

 ))فــريـــب شـــــاه ومـــلــت    ((                            
 

قرارنگـرفته است  که موردبحث ونقد١٣۵٧شورش سال  وموثرترين ابعاد ا زعمـيق ترين يکـی
  .مسئله حضورفــريب وتـاثيـرات آن ميباشــد

 
بتاريـخ اين قضاوت چنان حائز اهميـت است که پادشاه فقـيدايران درکتاب پاسـخ 

کـه منهـم  نه فقط بخـاطرآن بـودکه ملت ايران فـريب خورد؛ اگرکـار بايــنجا رســيد؛:خودمينويسد
 .فريـب خوردم 

 
متوجه ملت وخودشان است که بنظرميرسدبايد به دوبخـش تقسـيم  بـيان شاه فقـيددرموردفريـب؛

 .گردد بخـش فريــب ملـت وبخــش فريـب شاه 
 

ازقـوه ١٣۵٧ريــشه داشتـه است واگردرسال ملت؛ نهــاد در زسالهای بسيـاردورريشـه فريب ملت ا
 . بوجـودآمـده اسـت ۵٧نميـتوان گفت که درهمان سال شورش  بفعل درآمـد

 
فريـب  افـرادی ازخودآن ملـت ها تاريخ نشان ميدهدکه ملت هاوياتوده های مردم يـک کشوررا

 کشورهــای يک کشورممکن است تحت تاثيرتبليغات افراد .دشهرت دار) عوامفريب(ميدهند که بـنام 
درملت  اين تبليغات اگربه نحوی به عمل افرادی ازآن کشورمتصل نباشد؛ اما خارجی قرارگيرند؛

 .بخودگــيرد درحدی محسوب نميشودکه نـام فريب ملـت را واگرهم بکند؛ تـاثــــير نميکند؛ ايجاد
واگرهم  اسی ورهبران مذهبی اسـت که فريـب گيرميـشوندتوده مردم فقط ازطريق رهبران سي

 .نه تــوده مردم وسيله وکارآنهاهميـن افرادهستند؛ خارجيان بخواهنـدمردم کشوری رابفريـبند؛
 

که برای طبقه ای بنام روحانيون قائل شده  واحترامی بود اعتبار و اعتماد ؛فريــب بزرگ ماملــت
پادشاه  خود .نيـزمستثنی نميـساخت حتـی شاهنــشاه ايـران را رام؛واحت دامنه ايـن اعتماد. بوديم

 :ميــگويد
که درمقابل دروغ پردازان شدت عمل نشـان  احترام من به ديانت وجامعه روحانيــت مانع شد"

طبقه ای پاک ومقدس ميدانست که دلهای مردم  که روحانيت را  فريب ملت اين بود".بــدهـــم
که  فريب ملت اين بود !راسـتی ودرسـتی وعزت نفس هدايت ميکــند رابسوی حقيقت وخدا؛

اين طبقه وسيله جلب رحم وشفقت خداونداست وقبول نصايح وهدايتهای آنان راه گشای تصورميکرد
فريب بزرگ ملت اين بودکه تصورميکردنيازروحانيت به رحمت ! زندگی دنيوی واخروی است

ايــن فريــب آنچنان وسيع بود  ! زروســيم وجـاه ومــقام اســت بــی نيازی اش بــــــــه و پروردگار
 توجـه کنند؛  مذهب واسـالم درطول همه آن سالـهاکه نگذاشت مردم مابه ماهيــت فلسفه اعتقادی

  .ارائه ميــدادنـد واسالم ومذهب راهمان شناختنـدکه طبقـــه روحانيـون به آنها
 

حضورفريب وترديــدکامالممکن است ونظائرفراوان داردولی  سی؛درروابط افرادجامعه بارهبران سيا
راست ودروغ حکـم مرجـع  بـه کم وکيف ويا مجازنيست که مقلد دررابطه بارهبران مذهبی؛
وقتــی ماميگوئيــم مردم مغازه  شــريعتمداری درمصاحبــه ای گفته بود؛. تقليدترديد داشــته باشـد

 اينکه چرابايدمغازه هابسته شود؛ مليـون مردم اطاعت ميکنند؛٣٠ ؛هــايــــشان را به بنــدنــد
 و برداريد اسلحه مال خداســت؛ ای سربازان؛: ديگربمردم مربوط نيست وقتــی خميـنی ميگويد

واساسا  اين ديگربه سربازمربوط نيــست که قانون چنين اجازه وعملی راتائيدنمــيکند؛ فـرارکنيد؛



واصوال آخوندچکاره است که  که چه کند؛ خداونداسلـحه ميخواهد ويـا برداشته وفرارکند؛ چرا
 .چنــين دستوِر بدهــد

 
 ونـه عامل؛ مردمی که بمذهب پيوستگی واعتقادداشتند؛ آلــت بودند ١٣۵٧درجريان شورش سال

 عــامل درايـن شورش مذهب .آلـت به نحوی عمل ميکندکـه عامل ميخواهد اراده اســت؛ فاقــدوآلت 
 . ساختن عامــل وآلــت بـود خميــنی است کـه وســيله مرتبـط وآخوندها ودر راس آنــها؛

 
وخودرامقــيد به اطاعت ازدستـورات  عمـله وآلـت مذهـب بودند ازسـربازتارئيــس سـتادارتـش؛

چه که درسـت است که شاهنـشاه فرمانده ارتـش بود؛ ولی آن .که تقلــيدازرهبران مذهبـی بـودعامـل 
 .نقــش عـامل مذهـب بود بآن اصال تـوجه نميـــشد؛

 
مليـونهاآدم بدون آنکه بدانــندکـه رشــدی   ؛جنجال کتـاب سلمان رشــدی نمونه بارزی است

 .برای آنــکه اينـها آلــت اند برای خشونت وانتــقام براه افتــادند؛ درکــتاب چـه نوشــته؛
 

باوگفته  پيرزنـی ايرانی؛ درمصاحبه با :نوشت١٩٧٨م ماه می سالروزنامه ليبراســيون دريازده
 شاه ورهبران مذهبی  بينهروقت نزاعی کرده ام؛ گور  پادشاه را۵سال دارم و ٩٠است من 
همان اسلحـه فريب توده هاست که دراختياررهبران  عــلت؛ .شــاه بازنـده بوده است رويداده؛

 . تمام رهبران سيــاسی هم فاقــدآننــدــکهاين آن است کما مذهبی است وشاه فاقد
 

مصدق موفـق به فريب مردم حتی درهمان  اگرکاشــانی درکنارمصــدق نبود؛ درزمــان مصــدق؛
کل وجزء مردم ايران گرفتاراين فريب بزرگ شـدند؛  ١٣۵٧درشورش سال  .کوتاه مــدت نمــيشد
همه وهمه درايـن فريب  زديـن داروبـی ديـن؛ا صطالح روشنفکرو نادان؛ با از ازشـاه تا فقيــر؛

 . خداواســالم ميدانستنــد غوطه ورشــدنـدو مردم ايـن اوامرراحـکم
 مشخص و فريب آمريکائيها؛ و کشورهای صنعتی جهان شــاه ايران رافريب دادند١٣۵٧درسال 

ن دادن دوستی کارتروهمسرش برای نشا ١٩٧٧دراواخـرسال مسيـحی  . تـوجه قراردارددرمقام اول
درضيافت باشکوه کاخ نياوران  .به تهران آمدند وثــبات روابط سياسی وحمايت آمريکاازايران؛

گيالسش  خود ١٩٧٨دراولين سخنرانی سال رئيس جمهورآمريکا بعنوان جشــن سال نــومسيـحی؛
 ابسياردوستی نزديک برای دوملت م ":چنــين گـفت و يــران نوشــيدبسالمتی شــــــاه ا را

ايران بعلت رهبــری داهـيانه شاهنشـاه يک جزيره ثبات دريکی ازآشوب زده ترين  .پرمعناســت
 اين دنيا مادر .اعليحضرت ودرنتيجه رهبری شماست مناطق جهان است واين واقعيت مديون شما

 مان یآن برای امنيت متقابل نظام وبا سرزمين ديگری نمينشناسيم که اين چنين بما نزديک باشــد
آن چنين مشاوره نزديک درباره مسائل  نميشناسيم که بـا را ماهيچ کشورديگر .برنامه ريزی کنيم

 "!منطقه ای داشته باشيــم 
  

 ميــکرد؛ کــه ايـن چنين صحبتهای ريـاکارانه رااو همزمان با دستگاه سياسی دولت آمريکا؛
 .ميــکرد  مخالفـــين شــاه راتقويــت وتائــيد

 
روزالين  شهبانوی ايران که با :مينويسد١٩٧٨زمستان سال و درپائيز  واشنگتن کوارترلی؛مجله

روزالين دريافت  نامه ای از به شاه اطالع داد؛ مکاتبه خصوصی داشت؛ کارتر کارتــــر همسر
وازاين نظرشاه هيچ  کرد ازشاه حمايت خواهد باتمام قوا داشته است مبنـی براينکـه دولت آمريکا

ماجرای  کارترهم در که همسر چگونه ممکن اسـت کسی تصورکنـد. داشته باشـــد نگرانی نبايد
 و وليعهدوقت ايران ميگيرد عکسی با وهمزمان روی چمن کاخ سفيد فريب شاه ماموريت دارد؟

ســياست خارجی پايــه های مهمی است که کل  ايران يکی از با ما که دوستی واتحاد اعالم ميکنـد



 بگــيرد؛ وليعهد با چه الزامی داشت که چنيـن عکسی را جيمی کارتر .برآن متکی اســت ما
 .نداشــت  شــاه ايـران را فريب اگـرقصد

 
پس ازبازگشت ازکاخ گزارش  :کتاب ماموريت درتهران مينويسد در آمريکا آقای ساليوان سفير
سئوال  به آمريکا وت شاه راخابره کردم وامکان دعباشاه به واشنگتن م را جريان مالقات خود

ساعت پيام  ٢۴فاصله کمتراز در زيرا نمودم؛ ســرعت پاسخ واشنگتن به اين پيام تعجب آوربود؛
ازطرف رئيس  که شاه را  دريافت کردم که بمن اجازه داده شده بود–مفصلی ازواشنگتــن 

 . کرده وبه واشنگــتن اطالع بدهم ســئوال او از جمهوردعوت کنم وتعدادهمراهــان را
 

ليســت  ما اعضای نهضت آزادی ودرتعقيب همين مذاکرات؛ پس ازمذاکرات با :ساليوان مينويسد
پستهای  تهيه کرديم که ميبايست پس ازخروج شاه ازکشوراز را ارشد افسر ١٠٠اسامی متجاوزاز

که  ومدعی هستند هم خجالت نميکشندباز مداخله رابنگريد؛( ندازايران خارج شو استعفاداده و خود
يک مقام  توصيه کردم هرچه زودتر بدولت آمريکا) امور ايران نداشــته است دخالتی در آمريکا
 وزارت خارجه شخصی بنام .مذاکره شود باخمينـی وارد به پاريس فرستاده تا دولتی را ارشد

سی هم ميدانست برای مذاکره داشت وفار افغانستان را که سابقه سفارت در را) تئودوراليوت(
ين ساعات روزپنجم درنخست .ششم ژانويـــــــه به پاريس حرکـت کند روز شد وقرار انتخاب کرد

 که در که ماموريت اليوت لغــو شده است وازمن خواسته شده بود ژانويه تلگرافی بدستم رسيد
معلوم  بعــد و .نداريم نی راتماس ومذاکره باخمي قصدديگر اولين فرصت به شاه اطالع بدهم که ما

 قــرارگرفته )! مشخصــی( وضع براساس تشکيــل جلسه گوداولـوپ در که سياست جديدآمريکا شد
 .ماموريت درتهران١۵٨ صفحه .اســت 

 
 چــه لزومی داشته که مالقات نماينده آمريکـا  .دراين فريبکاری نکته های توجه کردنی بسياراســت

ايرانيان مخالف باطــالع  مـگرهمه مالقاتهای ساليوان با .ع شاه ايران برسـدبه اطال خميــنی؛ بـا
 ازتصميم را آن عجله انصراف خود با علــت چه بوده که دولت آمريکا . ميرسيده اســت شـــــاه

 خواســته شود او از و باطالع سوليوان برساند خمينی را اعزام نمايــــنده بــه پاريــس ومالقات با
 از که اعالم انصراف آمريــکا آيــنده نشان داد .باطالع شـــاه ايران برســاند  فورا مراتب راکه

  قاطـع  ازهرگــونه اقدام شـاه را  است تاخميـنی يک دروغ وفريــب بيــشترنبوده مذاکره با تماس و
ـت شورش آگــاه موفقي مانـع وباعث شـد که شــاه درآخريـن لحظات از فريبهای آمريکا .دارد باز
 .برقــراری جمهــوری در ايــران تــالش مــيکند بــرای  که آمريـکا شود

 
 وزارت خارجـه آمريــکا تشتــت خـط ســياسـی در را نــام فريـــبهای آمريــکا ساليوان درکــتاب خود
 تا که او ميايـدچنين بر خروج ازايران نوشته است؛ ازکتابی که شاه پس از :گذاشتـــته وميــنويـسد

براسـاس يک طرح ونقشـه اساسی درايران پيـش  سياسـت آمريکا آخرين لحظــه تصورميـکرد
 وحفـظ سلطنت در آمــريـکا دائــره نفوذ درجــه اول حفظ ايـران در اين طرح در وهدف از ميرود

فــدای  را ت خودحکومت وسلطنــ شـاه آماده شــده بود تصـورات؛ و باهمين اميـدها خاندان اوست؛
 .هدف بزرگتری بکند

 
 اتحاد يکسو از .به ويرانی کشاند ايـران را ترکــيب عجيــبی ازنيـروها؛ :شاه فقيدايران ميــگويـد

  برخی کمپـانی های نفتـی و رسانـه های عمومی؛ ومـاليان وازسـوی ديـگر طبيعی کمونيــستها غير
 که بالهای  ان سلطنت من هروقـت که غرب الزم ميديـددرتمام دور انــگليسی؛  و محافل آمريکائی

 .پرداختــند ايرانی  به دادن شعارهای ضــد مطـبوعات بيــن المللی؛ دانشجويان و به چيـند؛ مرا



 تلويزيون عربستان که در مصاحبه با آقای ساليوان در  ســال پس ازايـن بيان شــاه؛ ده
 پرســيد؛ پاسـخ شنونـده ای که علت سقوط شــاه ايران رادر پخش گرديد؛ مــاسـاچوســت آمريــکا

 !وميبايســت ميــرفت   بود بال گــرفته و پـر  خيلی  شاه ايران :گفت
 

 و محرمانه تنظــــيم  ١٩٧٧ که درسال ١٣۵۵ تا ١٣٣۴درکتاب تشريح وضع کلی ايران درسالهای
 بی چون وچرای ايران  شـــاه رهبر . اسـتچنــين آمـده گزارش شــده؛ بـــه وزارت خــارجـه آمريکا

ساله سلــطنتی  ٢۵٠٠ سياسی برروی رسومصحنـه در تسلط بدون رقيب او .مـدرن ميباشــد
 نائـل آمده است که درجای خود دهــه اخــير او بـه پيــشرفتهای قابـل مالحظه ای در .پــابـــرجاسـت
موقعيت موثری  ومـوفق گرديده که يک احترام وا .هـــــم بهمـراه داشــته است مشـگالتــی را

 را به نفس خود چون شــاه اعتماد ازطرف ديگر .درصحنه بين المللـــی بـــرای ايــران کـسب کند
 به خيلی از دسترسی ما درحـال حاضر يافته است وايران بصورت قدرت منطقه ای درآمـده؛ز با

 آمريکا از که وابســتگی آنرا  شـاه کوشــش دارددرارتـــش هـم .بخشـهای جامعه مشگل شده اسـت
 تا ۵۵صفحات  از.   تـــسليـحــات را گـوناگــون کـرده اسـت منابع خريد وبرای اين کار کمتـرکند

 . آمريکاآخرکتاب اسناد
 

 بوده است وبهمين دليل هم جا انگلســتان ومجری آن آمريــکا ؛١٣۵٧طــراح اصلی شـورش سال
جانب  فريبی که از آشــکار برجستـه تريــن موارد شايد .بسـيارمشخص اســت اپاهای آمـريـک

 رژيم شاهنشاهی ايران که باتفاق ساليوان در صرفنظرازقول پشتـيبانی از انگلستان صورت گرفت؛
به  بختيار انتصاب  در کوشـش جرج براوون را به شاه ايران داده شده بود؛  ١٣۵٧سال شهريور

 .بتــوان بحسـاب آورد وج شــاه از ايران؛خر نخست وزيری و
 

يه های مصرانه ای برای صباور تحقيقاتی ما اين است که اگر شهبانوی ايران به شاهنشاه تو
 زانتصاب بختيار به نخست وزيری نمی فرمودند، توصيه های جورج براون که فصل مشخصی ا

 .ردفريب انگلستان محسوب ميشود، نمی توانست جامه عمل بخود بگي
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