
 
  شاه» انقالب سفید«اراده یھودیان آمریكا در پس 

خورد 1960در ابتداي دھھ  كا در بر ستھاي امری سي در سیا ظر اسا ید ن یك تجد شدت  میالدي ضرورت  بھ  سلطھ  حت  شورھاي ت با ك
طر. شد احساس مي با خ كا  شانده امری ست ن جھ زیرا حكومتھاي د مي موا ھاي مرد ند انقالب حزب .  بود یداي  ندي، كاند لد ك جان فیتزجرا

ھوري،. اي را مطرح كرد جمھوري، نظرات ویژه دمكرات براي ریاست ستھاي  این نظرات پس از انتخاب او بھ ریاست جم ساس سیا ا
 . امریكا قرار گرفت

میز توده ھدف سیاستھاي جدید، در كشورھاي تحت سلطھ، اجراي قالب قھرآ گیري از ان ظور جلو بھ من ھا و  اصالحات از باال بھ پایین 
 . اجرا سپرده شد مطرح و بھ دست» اتحاد براي پیشرفت«در راه توسعھ نفوذ اتحاد شوروي بود كھ باعنوان  ایجاد مانع

بود»كوبا« این برنامھ ابتدا براي امریكاي التین و با ھدف جلوگیري از ایجاد شده  حي  گر طرا شرفت«طرح . ھاي دی براي پی حاد  » ات
ین بود متضمن تقسیم اراضي ب ست  مان فرود بھ مرد فاھي  خدمات ر موزش و اعطاي  شت و آ سعھ و بھدا شاورزان و تو ین. ك طرح  ا

 . ھاي مردمي روبرو بودند ـ اجرا شد حركت كھ با خطر رادیكالیزه شدن بعدھا در دیگر كشورھاي تحت سلطھ نظیر ایران ـ

فرت روز سركوبگرانھ و نظامي ھاي ھاي جدید بھ دلیل شكست سیاست سیاست« قاتي و ن فزایش فاصلھ طب كا و ا فزون از آن  گري امری ا
  1. ».بود ھا در كشورھاي تحت سلطھ اتخاذ شده ھا و نابساماني  العلل بدبختي بھ مثابھ علت كشور

فضاي «و ایجاد » انتخابات كنترل شده«شده، برگزاري  ھاي ھدایت استقرار دولتھاي غیر نظامي دست نشانده در چھارچوب دمكراسي
 . كندي بود.اف.سیاسي دولت جان خطوط اصلي اقدامات» باز سیاسي

 » روستوـ كندي«طرح 

مھ كندي پس از استقرار. اف. جان طرح و برنا سفید،  یژه در كاخ  شاه ھاي و بھ  بود،  كرده  تدوین  یران  براي ا كھ  كرد و  اي را  بالغ  ا
طرح . براي اجراي آن پافشاري و اصرار ورزید بھ  كھ  مھ  ـ«این برنا ندي روستو  نام » ك با  عدھا  فت، ب شھرت یا ھان  قالب «در ج ان

 . در ایران اجرا شد» سفید

مــده بــود، در شــمار  بــھ دنیــا آ در یــك خــانواده یھــودي 1916او كــھ در ســال . نــام داشــت» والــتر ویتمــن روســتو«ایــن برنامــھ  طــراح
نوان جامعھ بھ ع سالھا  شت و  قرار دا ھان  مدار ج سان نا شاور جان شنا كرد م یت  ندي فعال سلھ . ك یك سل ندي  جان ك مان  ستو در ز رو
سیاي ھاي اقتصادي و  رفورم نھ و آ ین و خاورمیا كاي الت شورھاي امری جرا در ك براي ا ضي را  شرقي  طرحھاي اصالحات ار جنوب 

نام  در كتابي 1339برابر با سال  1960ھاي خود را در سال  او تئوري. طراحي كرد ست غیر «با  یك مانیف صادي؛  سعھ اقت حل تو مرا
 . انتشار داد »كمونیستي

سنتي«جوامع بشري را بھ  روستو یھودي سیم مي» جامعھ صنعتي«و » جامعھ  كھ تق شت  قاد دا حل  كرد و اعت طي مرا پس از  عھ  جام
قع. شود مي» ماقبل طیران«سنتي وارد مرحلھ  ین مرحلھ در وا گذار از  ا نھ«دوران  شتھ» نو«بھ » كھ ید در ر لذا با ست و  یر  ا ھاي غ

  2. است» اصالحات ارضي«ترین آنھا  كشاورزي، تحوالت انقالبي صورت گیرد، كھ مھم صنعتي، بویژه

تا بھ شت  سعي دا ضي  صالحات ار صادي  طور كلي باید گفت دولت آمریكا با انجام اصالحات، بھ ویژه ا گاه اقت ماعي و پای بط اجت روا
ین شبكھ سنتي روستاھا را زیر و رو كند و از نظر سیاسي ً پایگاه و نفوذ طبقھ مالك و زم یان بھ دنبال این ھدف بود كھ اوال دار را از م

ً ابتكار عمل را از دست مخالفین خارج كند حركت سرمایھ را از بخش سنتي كشاورزي بھ  امریكا ھمچنین قصد داشت تا. بردارد و ثانیا
 . رقیب انباشت سرمایھ درآورد دولت را بھ صورت مركز بي بخش شھرنشین و صنعتي تشویق نماید و نھاد

  امریكا ھاي امیني مجري برنامھ

شت پي دا یني را در  یرا وي از. پیروزي جان فیتز جرالد كندي، موفقیت علي ام لت  ز سناتور ایا بھ عنوان  كھ  ماني  ست«ز » ماساچو
یني و در لي ام بود فعالیت داشت، از دوستان ع مداري او  ھواداران زما مھ. شمار  طرح و برنا ساس  ین  برا ندي تدو شاوران ك كھ م اي 

بر این . وزیري ایران باشد مقام نخست دار بودند، قرار بود علي امیني بھ عنوان مجري اصالحات ظاھري مورد نظر كندي، عھده كرده
ستند شاه خوا ً از  ست اساس دولتمردان امریكایي مجددا بھ نخ یني را  لي ام صالحات  تا ع جراي ا براي ا ند و راه را  وزیري منصوب ك

 . امریكا ھموار سازد مورد نظر
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پاره محمد یت  ست  اي از رضا پھلوي كھ بھ اتكاي قدرت ساواك و حما ین درخوا پذیرش ا بھ  مایلي  گان ت بھ بیگان ستھ  قدرت واب فل  محا
لف حاء مخت بھ ان شت و  مت مي ندا كا مقاو ستة امری ین خوا بل ا ناگون، در مقا یدات گو كارگیري تمھ بھ  با  ما. كرد و  نة  ا شار قاطعا ف

بھ  28مقامات امریكایي ـ كھ با اجراي كودتاي  آورد و بھ او فھماند كھ بدون جلب رضایت دیپلماسي امریكا او را بھ خود  مرداد وي را 
ست سلطنت برگردانده بودند ـ كن ا غیر مم برایش  خت  تاج و ت كھ  بھ. ماندگاري در موضع قدرت و ادامة فرمانروایي و حفظ  یژه این و

ً  این بار. این بار نحوه عمل كارگزاران امریكا با دفعات قبل تفاوت داشت سا خود رأ مقامات كاخ سفید بھ پیامھاي شفاھي اكتفا نكردند و 
بھ كھ وفاداري امیني را ـ و با صراحت دكتر علي سیوم  قرارداد كنسر یم و عقد  یان تنظ كا در جر بھ امری بھ  اش  ـ را  بود  سیده  بات ر اث

قام حراز م ست عنوان كاندیداي مورد نظر امریكا براي ا مھ نخ جراي برنا یران و ا ند و  وزیري ا ندي معرفي كرد جان ك ھاي اصالحي 
شي رژیم رضا پھلوي محمد تا و فروپا ید  را براي اجراي این امر در فشار و تنگنا گذاشتند، حتي او را بھ كود یران تھد شاھي در ا شاھن

 : نمودند

شار آورد  را كنار گذاشت و با قاطعیت وارد گود شد و بھ محمد 1339 ـ 1332دولت آمریكا تردید و دودلي سالھاي ... « لوي ف رضا پھ
بھ نخست چھ سریع كھ ھر مل  یارات كا با اخت یني را  لي ام ند تر ع صوب ك شار. وزیري من َ در  شدت ف ◌ً ظاھرا كھ  حدي بود بھ  كا  امری

ست  او بھ سوئیس بھ وي اعالم 1339مسافرت زمستاني سال  سلطنت و ریا سقوط  با  ند،  شد كھ اگر با خواست جدید امریكا موافقت نك
  3» ...مواجھ خواھد شد جمھوري امیني

بھ  از علي امیني و تھدید بیشتر محمد در ھمین زمان، امریكا براي نشان دادن عزم خود در پشتیباني رضا پھلوي، برخي مجامع وابستھ 
 : كنیم ھا نگاه مي اعالمیھ بھ یك نمونھ از این. ھایي در حمایت از ریاست جمھوري علي امیني انتشار دھند اعالمیھ خود را واداشت تا

  ملت آزادیخواه ایران«

شد  انتخابات درسي بھ ما داد كھ ھرگز از خاطره دستگاه حاكمھ در ایام كھ... ھا فراموش نخواھد  با  پس از آن  بات  سخره انتخا بازي م
سكھ  شاھنشاه دلقك رسوایي ھر چھ تمامتر و استھزاء مردم جھان پایان یا فت، بھ مجلس در كال تن  بازي دیگري از خود درآورد و با رف

خودش  ھاي بي سر معني این كمدي را تكمیل كرد، غافل از آنكھ با این نطق ھاي مطنطن و بي نطق سلطنتي و ایراد قط  و تھ و مسخره ف
كود مردم خوب مي. تواند فریب دھد را مي ما ر شور  كھ در ك ند  ندگي و  دان نھ ز ني ھزی سنگي و گرا ستي و گر قر و تنگد صادي و ف اقت
. حقایق را بپوشاند تواند یابد و این الفاظ رنگارنگ نمي  ھاي ملي روز بھ روز توسعھ مي و غارت ثروت خواري و دزدي و چپاول رشوه
ھوري! پرستان ایران میھن شكیل رژیم جم لت در ت شور و م جات ك عي مي ن مودن اصالحات واق لي ن یك وعم شد دموكرات یم . با ھا رژ تن

كھ  رژیم. زمین بھ دھقانان و كار بھ بیكاران و افزایش درآمد نصیب تجار و كارفرمایان كند تواند جمھوري است كھ مي جمھوري است 
براي بي میھن. استبداد برھاند تواند آزادي واقعي مردم را تأمین كند و آنھا را از یوغ سلطنت و مي یران،  ستان ا شور  پر كردن ك طرف 

 . مبارزه كنید كنند، آمیز نظامي كھ كشور را غارت مي ھاي كمر شكن و جنون و نظامي و تقلیل ھزینھ ھاي سیاسي  بندي از دستھ

سلطنتي  درود بھ. ھاي نظامي، مرده باد رژیم سلطنتي نابود باد پیمان دانشجویان كھ اقبال خائن، یعني نوكر شاه و طرفدار رژیم پوسیده 
تك زده و ند را ك شگاه كرد فرار از دان بھ  بور  مامتر او را مج چھ ت ھر  فت  چھ ما مي. با خ ھر  شوند و  خواھیم  ندانیان آزاد  تر ز زود

ً تنبیھ شوند یران  مجلس شورا اعضاي. مسئولین كتك زدن و توقیف مردم شدیدا صداي خود را بھ دفاع و پشتیباني از حقوق مقدم مردم ا
 . راه انحالل مجلس قدم پیش بگذارند بلند كرده و در

  دكتر امیني درود بر جمھوري ایران و رئیس جمھور آینده آن

  4»گروه جمھوریخواھان. مرگ بر استبداد و ظلم و استعمار

بھ  اعالمیھ مسئولین سازمانھاي اطالعاتي و امنیتي بر این نكتھ وقوف داشتند كھ اینگونھ البتھ شاه و ستھ  ھا از سوي محافل و مجامع واب
ست، محدود انتشار مي العاده و در تیراژي فوق» سیا«سازمان  یم ا شاه و رژ بھ  شار  یراد ف ھا ا قدامات تن نھ ا ھدف از اینگو و اال  یابد و 

ھاي  مي مرداد 28ھایي در شرایط دیكتاتوري بعد از  تھیھ و توزیع چنین اعالمیھ شكنجھ و زندان و مجازات سیر  توانست عده زیادي را ا
 . چشید از ھمھ دكتر امیني، كاندیداي مورد حمایت آنھا طعم این مجازات را مي شك و قبل سنگین كند كھ بي

ناگوار از ضع  برداري از و ھره  یني، ب صاب ام بھ انت شاه  شتن  براي وادا كا  قدامات امری گر ا بود دی یران  ین . مالي ا با درك ا ندي  ك
كھ در   شرط وزیري علي امیني را بھ عنوان پیش وضعیت، نخست بود  كرده  شنھاد  موده و پی ین ن یران مع اصلي و اولیھ كمك مالي بھ ا
 : گذارد رژیم پھلوي مي میلیون دالري مورد تقاضاي ایران را در اختیار 35وزیري علي امیني، وام  فرمان نخست صورت صدور

كھ . ھاي مأمور در ایران زد فوریت دست بھ تشكیل گروه اندازه نگران بود، بھ حكومت كندي كھ در مورد ایران بي« شت  یم آن دا چھ ب
مھ... آستانھ تغییر حكومت باشد  در] ایران[ ھا و برنا شد ریزي حاصل فعالیت مأمور آن  ھاي  سفیر  ھاي گروھ بھ  كا در ا ]كھ  قت امری و
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كھ  میلیون 35توصیھ كنند، ما حاضرین ) آرمین مایر] (یران كاري  ھر  یان  كھ ایران دالر در اختیار دولت ایران قرار دھیم، بھ شرط آن
ما اصالح و پیشرفت الزم مي ما در جھت شنھادھاي  ست دانیم بھ اجرا درآورند، و این شامل نظریات و پی خاب نخ مورد انت وزیري  در 

  5» ...خواھد شد كھ بتواند از عھده اجراي اصالحات پیشنھاد شده برآید، نیز

 : را تأیید كرد آرمین مایر، سفیر كبیر وقت امریكا در ایران، بعدھا صحت این مسئلھ

كھ« كرد  شار  یران ف كا در ا سابق امری سفیر  ـ  كا در ازاي . اف. جان واشنگتن، خبرگزاري پارس  شین امری ھوري پی یس جم ندي رئ ك
سپس... خواستار انتصاب علي امیني شده بود میلیون دالري 35پرداخت یك وام  یران و  كا در ا سفیر امری  ً بال بوده  آرمین مایر ق پن  ژا

مشاوران كندي درخواست . ھاي خود را جبران كند پرداخت  میلیون دالري شده بود تا كسري موازنھ 35ایران خواستار یك وام ... است
شود ایران را مطالعھ كردند و در یران منصوب  یر ا ست وز بھ سمت نخ شخص بخصوصي  كھ  شد  ... چھارچوب یك برنامھ پیشنھاد 

یش از نخست كھ پ بود  یني  لي ام شد، ع سمت شخص بخصوصي كھ در ماجراي مذكور مطرح  بر  وزیر  شنگتن را  یران در وا سفیر ا
  6» ...رفت ھا بھ شمار مي عھده داشت و از نزدیكان كندي

: كند گفتگوي دیگر نیز بھ ھمین موضوع اشاره مي در یك. سفیر كبیر امریكا در ایران بود 1969تا  1965آرمین مایر كھ طي سالھاي 

یران« ید مي دولت كندي سخت نگران اوضاع ا فوري را تأك قدامات  لزوم ا بود. كرد بود و  یان  یران در م گروھي. ترس اضمحالل ا
یران در  ولي. اش باید پایدار بماند سالھ 2500گفتند كشور ایران با سابقھ تاریخي حدود  مي كھ ا ند  قاد بود ین اعت بر ا ستگران  بیشتر سیا

 . متحده اقدام فوري و مؤثري بھ عمل آورد شرف نابودي است؛ مگر آنكھ ایاالت

برنامھ  كھ بھ سفیرمان توصیھ كنیم كھ بھ ازاي واگذراي سي و پنج میلیون دالر كمك بھ ایران سرانجام نتیجھ مذاكرات ما بھ اینجا رسید
ستگي  پیشرفت و توسعھ مورد نظر واشنگتن انجام شود و ھمچنین علي امیني ، كاندیداي شده، شای شنھاد  فورم پی جراي ر براي ا كھ  ما 

  7» .گردد وزیر معرفي كافي دارد بھ عنوان نخست

مور خارجھ را  وزیر وقت، شاه براي رھایي از فشار دولت آمریكا مبني بر تعویض نخست ست وزارت ا یني پ لي ام كھ ع پیشنھاد كرد 
شار. بپذیرد ھم ف ست بھ این ترتیب  براي نخ كا  یان مي آمری یني پا بط وزیري ام بود روا براي بھ بود  یني مجبور  ھم ام فت و  یران و  یا ا

  8. یافت پشتیباني امریكا از علي امیني خاتمھ مي امریكا بھ مسكو سفر كند و امتیازاتي بھ شوروي بدھد در این صورت، عالقھ و

  1381، 3پژوھشھاي مؤسسھ كیھان، جلد  نیمھ پنھان، دفتر: بھ نقل از

 : ھا نویس پي

 . 72خرداد، بھ روایت اسناد، جلد اول، ص  15تاریخ قیام  ـ منصوري، جواد،1

 . 302پژوھشھاي سیاسي، ظھور و سقوط سلطنت پھلوي، جلد دوم، ص  ـ مؤسسھ مطالعات و2

 . 306ھمان، ص  ـ ظھور و سقوط،3

 . 306ـ 307ـ ـ ظھور و سقوط، ھمان، ص 4

 . 201نشر فاختھ، چاپ اول، ص  ـ بیل، جیمز، شیر و عقاب،5

 . 30/7/1356ـ روزنامھ آیندگان، مورخ 6

 . 174غالمرضا، تاریخ سیاسي بیست و پنج سالھ ایران، جلد اول، ص  ـ نجاتي،7

  .77خرداد بھ روایت اسناد، جلد اول، ص  15تاریخ قیام  ـ منصوري، جواد،8
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