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 مقدمه
 

 ایاالت ملی امنیت آرشیو ،7998 سال کودتای سالروز شصتمین در ،( 7938)  امسال مرداد 82

 مراسالت مجموعه از کرد منتشر تازه سند 71 غیردولتی، و غیرانتفاعی ستا نهادی که متحده،

 آزادسازی قانونٔ  پایه بر پژوهشگاه این که اسنادی ؛7998 سال رخدادهای جریان در هاآمریکایی

 اببازت هم ایران هایرسانه در انتشار روز همان تازه اسناد این خبر. بود آورده دست به اطالعات

 اج هیچ اما پرداختند، آن به خبری هایسایتوب و هاروزنامه ٔ همه تقریبا و تیاف ایگسترده

 هم جایی دو یکی. هیچ مطلقا نشد، منتشرشده تازه اسناد این محتوای و مفاد به ایاشاره هیچ

 ترهاپیش هک پرداختند اسنادی به اشتباه به کردند، منتشر چیزهایی «تازه اسناد متن» نام به که

 منتشر را تازه سند 71 این ٔ همه متن بخش چند طی اکنون .تازه اسناد این نه بودند، شده منتشر

 .کندمی

 اسناد اصلی را می توانید در ضمیمه های همراه کتاب مشاهده نمایید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 



۶ 

 

 شود منحل نباید مجلس
 

 مخالف نمایندگان به پیشنهاداتی و هفدهم مجلس انحالل رفراندوم -۱

 جا به جا مرداد، 82 کودتای آمریکایی مجری و طراح روزولت، کرمیت سند، نخستین این در

 رسیدن بستبن به از بعد آمریکا جمهوررئیس که اینامه دارد، آیزنهاور ٔ نامه به هاییاشاره

 مالی هایکمک گرفتن برای مصدق درخواست به پاسخ در بریتانیا، و ایران میان نفتی مذاکرات

 درخواست بود، محرمانه که نامه این در آیزنهاور. نوشت ایران وزیرنخست به متحده، ایاالت از

 بترتی بدین و داد هارسانه به را نامه سیا، آمریکا، مرکزی اطالعات سازمان اما کرد رد را مصدق

 .شدند امیدوارتر موفقیتشان به و گرفتند روحیه مصدق مخالفان

 

  1 ٔ شماره سند
 

 [7998 تیر 89] 7319 ٔ ژوئیه 7۱

 [شده حذف گیرنده نام]

 روزولت آقای: طرف از

 :آمده دست به ژوئیه 13 روز اطالعات این. 1

 [شده حذف]

 :یدرس نتایج این به و داشت توفانی ایساعته دو ٔ جلسه ژوئیه 78 روز ملی ٔ جبهه فراکسیون. آ

 و کنند تحریم را مجلس آتی جلسات اعضایش خواهدمی ملی ٔ جبهه فراکسیون از مصدق. 7

 منصبش در او مایلند «مردم» آیا اینکه کردن مشخص برای است پرسیهمه اعالم پیشنهادش

 .نه یا بماند
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 کندمی حمایت مصدق از «جایش این تا: »گفت و داد را رویه این پیشنهاد رضوی[ احمد. ]8

 .نیست مجلس کردن تعطیل به تمایلش اما

 هب شد موکول اشادامه که بود تاب و تب پر و شدید آنقدر قضیه این مورد در هابحث و جر. 9

 .ژوئیه 79 روز صبح 7۱ ساعت

 و معظمی[ عبداهلل] با داشت پنهانی دیداری مکی[ حسین] شد، اشاره که ایجلسه متعاقب. ب

 گاهجای آیزنهاور جمهوررئیس ٔ نامه که داشتند توافق قضیه این سر نفرشان سه هر و رضوی،

 تمایل باشد، «بد قدراین وضعیت اگر» گفتند رضوی و ظمیمع. کرده تضعیف سخت را مصدق

 اعضای از یکی مصدق جانشین داشتند تأکید اما است مصدق «شر از شدن خالص» به هاآن

 9۱ از بعد به شود موکول باره این در تصمیم گرفتن کردهمی اصرار مکی. باشد ملی ٔ جبهه

 .مصدق نیسرنگو برای قوام تالش سالگرد ،(ژوئیه 87) تیرماه

 :گفت او به اطالعات، ٔ روزنامه ناشر مسعودی،[ عباس] با محرمانه وگوییگفت در مصدق. پ

 رد آمریکا ٔ  وجهه به زد زیاد بسیار و جدی آسیب بلکه نزد آسیبی ایران به» آیزنهاور ٔ نامه ـ7

 .«خشمگینانه بسیار» لحنی با ،«ایران

 .«شده آماده( »ژوئیه 87) تیرماه 9۱ روز در انبوه مردمی تظاهرات برگزاری برای دولت. 8

 ریزیبرنامهٔ  جلسه در شرکت برای[ تیرماه 89] ژوئیه 7۱ روز در مجلس به رفتن قصد مصدق. 9

 برنامه عوضش مصدق.« بکشند را من خواهندمی( مخالفان) هاآن» چون ندارد استیضاحشٔ  شده

 .بدهد عمومی پرسیهمه صالی و کند تعطیل را مجلس دارد

 و مجلس هایمطبوعاتی االن و داشته مهیب و شگفت تأثیری آیزنهاور ٔ نامه[ شده حذف]

 دوران ٔ همه وضعیت ترینبحرانی در او جایگاه. اندشده مصدق علیه خارجی سیاست اعضای

 من. است افراد کردن دستگیر قدرت و اختیار برایش مانده باقی سالح تنها. است اشایحرفه

 ویس از تالشی گونه هر. شود شروع مخالفان ٔ  گسترده هایدستگیری وئیهژ 7۱ روز از منتظرم
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 هاآن» کرد؛ خواهد رویگردان او از را نمایندگان «قطعا» مجلس کردن تعطیل و بستن برای مصدق

 .«بدهند دست از را پرنفوذشان موضع و کار خواهندنمی

 

 :آمده دست به ژوئیه 13 روز اطالعات این. 2

 :بگذارند تأثیر نقشه روی است ممکن که جاری تحوالت

 .پرسیهمه برگزاری و مجلس انحالل به کندمی تهدید مصدق. 7

 رکتش استیضاح ٔ جلسه در باید دولت است معتقد ملی ٔ جبهه فراکسیون هاگزارش مطابق. 8

 دارند یه،قض این به مخالفان پای شدن باز از جلوگیری برای شده شایعه اما باشد پاسخگو و کند

 .شوندمی مجلس جلسات در غیبت یا استعفا ٔ آماده

 .داشت خواهد آمریکایی ضد منشی که بدهد «مجوز» تظاهراتی به احتماال مصدق. 9

 .کرد خواهد مطرح مردم با را مساله و گفت خواهد سخن رادیو در مصدق ساعت، ۱2 ظرف. ۱

 ایاالت] سفارت مطبوعاتی ٔ وابسته بروس چهار، اصل اداره مدیر وارن، اخراج خواهان مردم. 1

 و ند،هست[ ایران در] متحده ایاالت تاسیسات دیگر و متحده ایاالت سفارت تعطیلی ،[متحده

 .است پیوسته بریتانیا به ایران علیه کنندمی متهم را متحده ایاالت

 ایجشنواره ده،کر مالی کمک[ رومانی در] جوانان ٔ جشنواره به[ دالر] هزار چند توده حزب. ۶

 .دارد ادامه هم هنوز و آمدند گردهم ژوئیه 3 روز کنندگانششرکت که

 تصمیم و داده تشکیل(« تیرماه 9۱) ژوئیه 87 سالگرد مراسم برگزاری ٔ کمیته» توده حزب. 1

 .بدهد سامان و سر عمومی تظاهراتی روز آن در دارد
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 :گفت را[ شده حذف] این[ شده حذف] پسر ژوئیه، 11 شب. 3

 .کرده دلگرم بسیار را مخالفان آیزنهاور ٔ نامه. آ

 یدارید کند، برقرار ارتباط زاهدی پسر با کندمی تالش دارد مجلس، مستقل ٔ نماینده فخر،. ب

 .شود انجام ژوئیه 7۱ یا 79 شب رفتمی انتظار که

 در االن اما بوده هابیماری این ردرگی سالی چند و داشته نقرس و رماتیسمی ٔ حمله زاهدی. پ

 .دارد خوبی ٔ روحیه و است سالمت وضیعت

 زاره دویست تا فرستاد دارایی وزیر برای «فوری محرمانه دستورات» مصدق ژوئیه 77 روز. ت

 ٔ  اشاره معتقدند مخالفان. کند پرداخت «اوراق چاپ جهت» کشور وزارت به( دالر هزار دو) ریال

 شتال در دارد، را اشبرگزاری قصد مصدق کنندمی فکر که بوده ایپرسیمهه هایبرگه به او

 .دارد مردمی پشتیبانی اینکه دادن نشان و بروز برای

 

 [.شده حذف] است ژوئیه 12 رسیده گزارش این تاریخ. 4

 عمنب این .نه یا است خارج عازم شاه که دارد ایپایه شایعه این آیا پرسید پایگاه ٔ نماینده. 7

 نیست حصال به ایران از غیبتش االن است معتقد و شده دلگرم آیزنهاور ٔ نامه از بسیار شاه گفت

 هم ار اسپانیا به خودش اخیر سفر اکنون که ایملکه است، موافقش نظر این در هم ملکه حتی و

 شستنن فرو تا شاه احتماال کند، تجدید نو از را فشارش مصدق اگر. پنداردمی بزرگ اشتباهی

 .خزر سواحل به گشت برخواهد صرفا توفان

 بار زیر او بکند، را کار این و بشود مجلس انحالل قدمپیش شاه خود بخواهد مصدق اگر. 8

 اهش به درخواستی چنین مصدق که باره این در هست تردید بسیار حال این با. رفت نخواهد

 «رانیحکم» که «سلطنت» نه قدرت و اختیار شاه اینکه تصدیق و پذیرش یعنی این چون بدهد،

 .دارد
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 [شده حذف] ژوئیه 14 تاریخ به گزارش این. ۵

 هااستان به مخالفان ارسالی هایروزنامه هاینسخهٔ  همه تهران پستٔ  اداره در دولتی مقامات. 7

 .کنندمی نابود را هاشهرستان و

 هستند زاهدی ٔ سرسپرده سخت و سفت که اندایندهنم 8۱ شامل مخالفان اکنون مجلس، در. 8

 .کنندمی همکاری او با که نماینده 77 و

 متزلزل اکنون ملی، ٔ جبهه طرفدار ٔ نماینده قشقایی، خسرو و مستقل هاینماینده از فخر،. 9

 .مخالفان سمت به اندیافته هاییگرایش و اندشده

 

*** 

 

  2 ٔ شماره سند
 

 [7998 تیر 8۱] 7319 ٔ ژوئیه 71

 [شده حذف گیرنده نام]

 روزولت آقای: طرف از

 جلس،م انحالل برای مصدق احتمالی اقدام و ملیٔ  جبهه فراکسیون استعفایٔ  قضیه به عطف. 7

 .اتفاقات این به است پیشنهادی هاییواکنش ٔ دربرگیرنده پیام این

 انونیق مجلس ٔ ماندهباقی جمع که کنند تأکید قضیه این روی ایوسیله هر به باید مخالفان. 8

 هایندهنمای از تعداد هر. ایستاده مصدق دیکتاتوری جلوی که است حکومت دموکراتیک کانون و

 ودشمی که تعدادشان هر و است برپا و زنده هنوز مجلس بگویند باید است، ممکن که مجلس

 وافقتم است الزم. بدهند ادامه را کارهایشان انجام و بنشینند ستب مجلس در باید کرد، ترغیب
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 کاری هچ دقیقا کی شود مشخص همچنین و کنیم خرج پول هدف این به دستیابی برای که شود

 .بکند

 حاضرند، نفرشان 2۱ نماینده، 79۶ عوض به وقتی که شود مطرح حقوقی بحث این باید. 9

 .نباشد قانونی هم نفر 9۱ با ردندا دلیلی پس است، قانونی مجلس

 ایهکمیته و متصدیان بعد و بگذارند جلسه ممکن زمان اولین در باید مخالف هاینماینده. ۱

 معاف داخلی، هاینامهآئینٔ  واسطه به را ملیٔ  جبهه فراکسیون نمایندگان بعد. کنند انتخاب تازه

 شودمی وقت آن چون کنند حل را بنصا حد معضل اقدام این با و کنند جلسات در شرکت از

 .نیستند جلسات در شرکت از معاف که ایبرگزیده هاینماینده تعداد

 فراکسیون استعفای کرد خواهند اعالم مخالفان که هست هم این چهار و سه موارد پیامد. 1

 .نشده انجام مجلس داخلی هاینامهآئین قواعد مطابق چون است غیرقانونی[ ملی ٔ جبهه]

 :رندبردا را هاگام این اشاره صورت در جلساتشان در باشند آماده باید مجلس ٔ ماندهباقی بعد. ۶

 را اقدامش نکرد، تمکین وقتی. کنند احضار مجلس به را مصدق متمم، ۶۱ ٔ ماده استناد به. آ

 .عالی دادگاه به بدهند ارجاعش متمم ۶3 ٔ ماده مطابق و کنند تقبیح

 مجلس انحالل اختیار شاه فقط ۱2 اصالحی ٔ  ماده مطابق که باشد داشته ذهن در باید هپایگا. 1

 1۱ ٔ ماده داشت خاطر به باید همچنین. بگیرد صورت کاری چنین داد اجازه نباید و دارد را

 .فرابخواند ویژه جلساتی برگزاری به را مجلس دهدمی اختیار شاه به متمم

 داشته یاراخت در که را شما پاسخ. نیست ساده پیشنهادات این کدامیچه انجام که باشید متوجه. 2

 نقشه در دبای تغییراتی چه مجلس ٔ قضیه به پرداختن برای کرد مشخص توانمی بهتر باشیم،

 که کنیم تأکید قضیه این روی بتوانیم اگر که است متمایل سمت این به فکرها جهت اکنون. داد

 توانیممی هستند، مجلس ٔ نماینده هنوز هاآن و نبوده نونیقا ملی ٔ جبهه اعضای استعفای

 ساساح همچنین. بدهد جلسه تشکیل درخواست بود، نیاز گاه هر نقشه مطابق هم شاه بخواهیم
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 سازگار هم نقشه خود نشستن بست به مربوط مفاد با هانماینده فوری نشستن بست کنممی

 .است
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 کنید آماده را موفق کودتای یک از پس آمریکا بیانیۀ
 

 مصدق برکناری برای مجلس و زاهدی نقشه -۲

 

  3 ٔ شماره سند
 

 [7998 تیر 81] 7319 ٔ ژوئیه 7۶

 [شده حذف گیرنده نام]

 روزولت آقای: طرف از

 :آمده دست به ژوئیه 71 روز اطالعات این

 یاتعمل برای را نقشه این و هستند فرمانش به ارتش جهیزاتت و هانیرو کندمی ادعا زاهدی ـ 7

 :دارد

 :کنندمی ایفا فعال نقش که نظامی هاییچهره ـ 8

 [شده حذف. ]آ

 [شده حذف. ]ب

 [شده حذف. ]پ

 [شده حذف. ]ت

 [شده حذف. ]ث

 (:شاه همکاری فرض با) عملیات ٔ نقشه ـ 9

 دارد انتظار خواهد،نمی و داندمی «سیاسی خودکشی» را فراقانونی حرکت هر زاهدی چون. آ

 :بیاورد دست به هاراه این از یکی ٔ واسطه به را سلطنت پشتیبانی
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 «غیرقانونی اقدامات» مصدق که دلیل این به کند، منصوب وزیرینخست به را زاهدی شاه، ـ 7

 .است کرده تخطی اختیاراتش ٔ محدوده از و

 خابانت» و نظامی فرماندار بشود زاهدی کند؛ برکنار جانشین انتصاب بدون را مصدق شاه، ـ 8

 .«مجلس ٔ عهده به بیافتد وزیرنخست

 درجا هم زاهدی و منصوب ارتش ستاد ریاست به ریاحی محمدتقی جای به را زاهدی شاه، ـ 9

 .کند دستگیر را ریاحی

 تهگذاش کنار درجا دربار، کنونی وزیر امینی، و کند منصوب باردر وزیری به را زاهدی شاه، ـ ۱

 .شود

 [شده حذف. ]ب

 

*** 

 

  4 ٔ شماره سند
 

 [7998 تیر 8۶] 7319 ٔ ژوئیه 71

 [شده حذف گیرنده نام]

 روزولت آقای: طرف از

 :مدهآ دست به پایگاه طریق از ژوئیه 7۶ روز اطالعات این

 هاینماینده ٔ ژوئیه 71 روز ی«استعفا» مجلس، مخالف هاینماینده از یکی ٔ گفته به بنا ـ 7

 ــ اندمصدق طرفدار که ملی ٔ جبهه فراکسیون اعضای مشابه اقدام متعاقب ــ مخالف و مستقل



1۵ 

 

 طتوس عمومی پرسیهمه برگزاری از جلوگیری هدف با شده، «انگاشته» استراتژیک اقدامی

 .دقمص

 :داد توضیح شکل این به را اقدام این پشت فکر مخالف ٔ نماینده ـ 8

 تأثیر و نفوذ بردن بین از واسطه این به و مجلس کردن تعطیل ملی، جبهه ی«استعفا» از هدف. آ

 .بود نهاد این در مخالفان

 د،برس نمخالفا شرط و قیدبی تسلیم به پرسیهمه در «تقلب» با داشت قصد مصدق. ب

 .بود کامل دیکتاتور یک به او شدن تبدیل اشنتیجه که ایپرسیهمه

 دیکتاتوری علیه نهان در دارند بیشترشان» که نمایندگانی دیگر ی«استعفا» مورد در. پ

 مصدق دوش از را پرسیهمه هاینقشه کردن عملی به الزام ظاهر به اقدام این ،«جنگندمی

 .برداشت

 شدن طرح صورت در جز هااستعفا که است این مخالفان ی«برنده برگ» منبع، این ٔ هگفت به. ت

 علیف وضعیت در بنابراین. نیست قانونی نمایندگان، جمع سوی از پذیرش و مجلس صحن در

 انبرگزاریش که زمان هر را مجلس جلسات توانمی و نداده استعفا کسهیچ که است این نکته

 .تازه وزیرنخست انتصاب برای مجلس اقدام جهت مثال ــ کرد ربرقرا دوباره است، الزم

 توافق مخالفان «سخت ٔ هسته» ٔ دهنده شکل ٔ نماینده 71 داد توضیح مخالف ٔ نماینده ـ 9

. «دشو مصدق جانشین کسی که زمانی تا» بشوند، مجلس وارد[ شده حذف] ساعتی هر اندکرده

 نای برنامه. اندرسیده توافق این به[ شده حذف] روز بعدازظهر اول دیدار در مخالفان گفت او

 :است

 .ماند خواهند مجلس ساختمان در هانماینده. آ

 [شده حذف. ]ب

 [شده حذف. ]پ



1۶ 

 

 :گفت همچنین او ـ ۱

 .است کجا از دانمنمی من که دارند ایمالی پشتیبانی مخالفان. آ

 خانه در و هاخیابان از بیرون[ تیرماه 9۱] ژوئیه 87 روز هراتتظا در کردند توافق مخالفان. ب

 .بمانند

 

*** 

 

  ۵ ٔ شماره سند
 

 [7998 تیر 97] 7319 ٔ ژوئیه 88

 والر آقای: به

 [شده حذف فرستنده نام: ]طرف از

 و هیهت مسوولیت ویلبر آقای و شما خواهندمی روزولت آقای بگویم شما به شده خواسته من از

 .بگیرید برعهده «موفق» کودتای یک متعاقب را آمریکا رسمی ٔ بیانیه سازیآماده

 

*** 

 

  ۶ ٔ شماره سند
 

 [7998 مرداد 7۱] 7319 اوت 1

 [شده حذف فرستنده و گیرنده نام]
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 هامدت از ایران کنونی وضعیت: »است[ متحده تایاال] خارجه امور وزارت پیشنهادی متن این

 را مردم اقتصادی و سیاسی ٔ فزاینده هایتنش ظاهرا. است بوده ما بسیار نگرانی ٔ مایه پیش

 باال اربسی سرعتی تحوالت ایران در. کنند طلب تازه دولتی شانشاه رهبری تحت تا داد سوق

 ظهارنظریا برای بسنده بنیانی حاضر حال در م،داری نظر زیر دقت به را وضعیت ما اینکه با و دارد

 خرسندیم ما» یا) پنداریممی ما کرده، تأیید را تازه دولت شاه چون. نداریم باره این در جامع

 ارتقای و ایران استقالل حفظ سیاست تازه دولت که( «کنیم اشاره تازه دولت هایبیانیه مطابق

 تایاال همیشگی خواست که سیاستی گرفت، خواهد پی را اجتماعی و اقتصادی رفاه سطح

 تمامیت حفظ برای ایران به کمک پی است هامدت[ آمریکا] دولت. بوده ایران برای متحده

 هایدولت سو،این به جنگ زمان از. بوده آزاد ملل جمع در جایگاهش و اقتصاد سالمت ارضی،

 و دباش آمریکا کمک طالب هتاز دولت که صورتی در. اندداشته را آمریکا کمک ایران پیشین

 همتحد ایاالت باشد، داشته را ایران حداکثری منافع جهت در کار قصد امیدواریم، ما که چنان

 یریجلوگ برای ایران توان بهبود در و بدهد گسترش را هایشکمک کماکان بتواند دارد انتظار

 .«کند همکاری هاکمونیست هایخرابکاری از
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 شودمی تقدیر آژاکس لیاتعم نیروهای از
 

 کودتا از پس توده حزب -۳

 

  1 ٔ شماره سند
 

 رؤیت جهت صرفا

 [7998 مرداد 83] 7319 اوت 8۱

 مرکزی اطالعات سازمان عملیات مدیر: برای نامه

 .کردند تخدم آژاکسپیتی عملیات در که ارتباطی نیروهای برای پیشنهادی ٔ  تقدیرنامه: موضوع

 شمنتقل اعمال جهت ایتوصیه قالب در و تأیید قلب صمیم از که شده پیشنهادی من به ـ 7

 کلیش به کردند، خدمت آژاکسپیتی عملیات در که ارتباطی نیروهایی اینکه شما؛ به کنممی

 اهمخو قدردان است، الزم تقدیری چنین که موافقید شما اگر. شوند تقدیر شما طرف از خاص

 کار مدید هایساعت که مایی آورید،می تقدیرشوندگان ٔ زمره در هم را هایمنیرو و من که بود

 .داشتیم نظر زیر را ارتباطی نیروهای دشوار

. یدباخبر بود، نیازمندش عملیات این که ارتباطاتی عظیم اندازهبی حجم از شما دارم حتم ـ 8

. کردند آن وقف مشهودی وریبهره و نیرو با ار خودشان عملیات در درگیر ارتباطی عوامل

 راسرس و اضافی ساعاتی بسیاریشان، دارم حتم اما نیستم آگاه حقایق و نکات ٔ همه از من اگرچه

 هارونی این هایفعالیت ٔ مشخصه که حرارتی و شور از مثال یک فقط. کردند کار را هاشب طول

 رایب ما تخمینی مهلت تهران، از دیروز ارسالی هایپیام نخستین در که است نکته این بود،

 یامیپ داشتیم انتظار ما که را زمانی وقت اول) ریختند هم به ساعت دو نزدیک را پیغام دریافت

 خرسند و گرفتم قرار تأثیر تحت بسیار همچنین من(. باشیم داشته خودمان پیشاروی هاآن از



1۹ 

 

 که [شده حذف شخص نام] مدیر به شبانه پیام آن قبال در هانیرو سریع و جدی رفتار از شدم

 .زدم زنگ شما به موردش در

 ندهکلال ژنرال با را پیشنهادی ٔ تقدیرنامه این موضوع شما که بود خواهد این من پیشنهاد ـ 9

 در که هاآن هم و هااینجایی هم درگیر، عوامل ٔ  همه مورد در ایشان طرف از تا بکنید مطرح

 واهمخ خوشحال من موافقید، پیشنهاد این با اگر. شود انجام کاری کردند، خدمت عملیات میدان

 کار این ودتانخ بدهید ترجیح اینکه مگر کنم، تنظیم تقدیرنامه این برای متنی شما امضای با شد

 .بدهید انجام را

 ویزنر. جی فرانک

 (هاطرح ٔ دایره) مدیر مقامقائم

 

*** 

 

  2 ٔ شماره سند
 

 [7998 شهریور ۱] 7319 اوت 8۶

 [آفریقا و خاورنزدیک ٔ حوزه با مرتبط امور عملیاتی واحد] ایایانسی واحد: برای نامه

 تقدیرنامه: موضوع

[ شده فحذ] والر، جان کار خصوص به و ستاد پشتیبانی کار از را تانقدردانی شما اینکه با ـ 7

 ابتب والر جان از است قرار برسانم اطالعتان به مشخصا و رسما باید ایدکرده ابراز ای،ایانسی

 .شود تقدیر آژاکسپیتی عملیات در کارش



2۱ 

 

 در ات بود کار اوج که انجامش زمان تا رفت پیش و شد شروع عملیات این کار که زمانی از ـ 8

 طحیس خودش از منطقه، در حاضر تیعملیا نیروهای از پشتیبانی در او متعاقبش، ٔ مرحله مدت

 در دهش انجام هایفعالیت برای او. است داده نشان گیریتصمیم قدرت و هوش پشتکار، از باال

 توانایی همچنین او. داده انجام ستاد این درخور ایپشتیبانی کار و سوزانده دل عملیات طی

 بهره هاآن هایراهنمایی از و ادهد نشان خارجه امور وزارت ارشد افسران با تعامل برای باالیی

 ما رسیدن در اثرش که کرد حفظ را اینگریواقع و آرامش او عملیات، مدت ٔ  همه در. گرفته

 .نبود کم هیچ عملیات در موفق اینتیجه به

 ویزنر. جی فرانک

 (هاطرح ٔ دایره) مدیر مقامقائم

 

*** 

 

  ۹ ٔ شماره سند
 

 رؤیت جهت صرفا

 [7998 شهریور ۱] 7319 اوت 8۶

 [شده حذف: ]برای نامه

 تقدیرنامه: موضوع

 موضوع همین با مدیر مقامقائم به والر آقای اوت 8۱ ٔ نامه: به عطف

 ایآییس ٔ تقدیرنامه امنیتی پیامدهای مورد در ایشان بگویم شما به خواستند من از ویزنر آقای

 [.شده حذف نامه باقی] که برخورده هاییگرفتاری به
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*** 

 

  1۱ ٔ شماره سند
 

 [7998 شهریور 73] 7319 سپتامبر 7۱

 [شده حذف نامه مخاطب عنوان]

 توده حزب ضد بر زاهدی دولت هایفعالیت: موضوع

 [شده حذف: ]به عطف

 ایران، سراسر در را توده حزب سرکوبٔ  برنامه انجام و نظارتٔ  وظیفه زاهدی وزیرنخستـ  7

 .کرده محول تهران، نظامی فرماندار دادستان،[ فرهاد] سرتیپ به

 توده حزب اعضای از نفر ۱78 دادستان[ ماه شهریور 7۱] سپتامبر 1 روز از امر، همین به بنا ـ 8

 تاندادس نظر به که ژندی محمود و نوروزی داوود قاسمی، مرتضی: شانجمله از کرده، دستگیر را

 .اندتوده حزب مرکزی ٔ کمیته اعضای از

 .شوند تبعید لرستان به است قرار توده حزب ٔ دستگیرشده عادی اعضای ـ 9

 .شده تصرف توده حزب ٔ چاپخانه «چندین» و اسلحه انبار سه ـ ۱

 هآمد دست به اسناد و شده حمله توده حزب دهایستا «از بخشی» به کندمی ادعا دادستان ـ 1

 .ارتش دو رکن به شده منتقل هاآن از

 هاروزنامه این. کندمی چاپ هاییروزنامه دارد شورویٔ  سفارتخانه داخل در االن توده حزبـ  ۶

 است دخوانب کلمه ؟] روسیه نمایندگی دفتر به کنندمی منتقل دیپلماتیک هایماشین طریق از را

 و کنندمی دستهدسته را توده حزب هایروزنامه آنجا[. شده برگردانده «روسیه» به تردید با و

 نای دیپلماتیک هایماشین بعد. گذارندمی کیهان و اطالعات هایروزنامه از هاییشماره رویشان
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 نزدیک) آبادمفت ،(آهنراه ایستگاه نزدیک) جوادیه: پخش مرکز چهار به برندمی را هاروزنامه

 ،مراکز این در. دیگر نامشخص مرکز یک و مجیدیه آبجوسازی ٔ کارخانه ،(تپهدوشان فرودگاه

 توی را هاروزنامه روندمی که جواز بدون هاییجیپ توی اندازندمی را هاروزنامه هایدسته

 .کنندمی پخش و ریزندمی هاخیابان

. انددولتی هایوزارتخانه از توده حزب اعضای اجاخر موافق عموما وزرا دولت درون در االنـ  1

 این برای دارد کماکان زاهدی. کنند پیدا را هاآن باید و شناسندنمی را توده حزب اعضای وزرا

 .آوردمی فشار بهشان کار

 ٔ  ارهدرب زاهدی سرلشکر هایدیدگاه مورد در بیشتر اطالعات برای[ شده حذف] واشنگتن نظر)

 (.موضوع این

 دارطرف عناصر با ائتالفی کندمی تالش دارد اما است زیرزمینی االن توده حزب فعالیت ـ 2

 ینکها و گسسته هم از را توده ـ مصدق ائتالف گویدمی مؤکدا دادستان. بدهد تشکیل مصدق

 هب است ممکن که را محتملی مالی منابع دقت با دادستان. کرده رها را مصدق دیگر هم بازار

 .دارد نظر زیر کنند، کمک توده حزب

 آفریقا و خاورنزدیک امور واحد عملیاتی مدیر
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 کرد موافقت مصدق اعدام با شاه
 

 محاکمه از قبل مصدق حکم -۴

 

 

  11 ٔ شماره سند
 

 [7998 شهریور 9۱] 7319 سپتامبر 87

 [شده حذف گیرنده نام]

 روزولت آقای: طرف از

 [شده حذف خط چند]

 ارندد دیهیمی،[ اهللحبیب] سرتیپ و اخوی[ حسن] سرهنگ ارتش، ستاد معاونان از نفر دو ـ 7

 سرلشکر تا بیندازند منصبش از را باتمانقلیچ،[ نادر تیمسار] ارتش، ستاد رئیس کنندمی توطئه

 سپهبد] یک هب است ارفع کردن تبدیل هدف[ شده حذف. ]شود جانشینش ارفع[ حسن]

 .دیگر آرایرزم[ حاجعلی

 [شده حذف]

 :کرد آشکار را نکات این زاهدی وزیرنخست با گوییوگفت[ شده حذف]

 نامزدهای به خواهدمی زاهدی. کردهمی مالی پشتیبانی را بهبهانی اهللآیت ایران دولت ـ 7

 بهبهانی، رپس جعفر، حال این با. دهدب کلیدی مناصب از ترپایین هاییشغل بهبهانی پیشنهادی

 ٔ  نتیجه و است ناممکن منصبی چنین به او گماشتن. خواهدمی را ملی اقتصاد وزارت مسند

 .است آورده پیش را بهبهانی و او میان رابطه سردی کار، این انجام در وزیرنخست ناکامی
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 در و کرده زاهدی به ریبسیا هایکمک وزیر،نخست معاون نوری، عمیدی[ ابوالحسن] ـ 8

 .شد نخواهد گذاشته کنار ،«نکند اشتباهی کار» که صورتی

 فیمخ پلیس ریاست از او شد، پیدا پایدار سرهنگ برای دیگری منصب هرگاه است قرار ـ 9

 .شود گذاشته کنار کشور

 شتهگذا کنار شهربانی ریاست از مقدم علوی[ قلیمهدی] سرلشکر نزدیک ٔ آینده در احتماال ـ ۱

 .شد خواهد

 رنظ زیر واحد در داده دستور ،توسعه ٔ ساله هفت ٔ برنامه سرپرست امامی، شریف[ جعفر] ـ 1

 محقق رعتس به وزیرنخست دستورات اگر. کنند تغییر شده، آشکار فسادشان که انتصاباتی او،

 .است رفتنی امامی شریف نشود،

 [شده حذف]

 

*** 

 

  12 ٔ شماره سند
 

 [7998 مهر 8] 7319 سپتامبر 8۱

 [شده حذف گیرنده نام]

 روزولت آقای: طرف از

 [شده حذف]



2۵ 

 

 پیشین وزیرنخست مصدق توده، حزب آن در و بدهد رسمی ایاعالمیه دارد قصد زاهدی ـ 7

 معرفی مرتبط ایران هوایی یروین هواپیماهای در سپتامبر 88 روز خرابکاری با را دیگرانی و

 .کند

 ارتیمس] فورا خرابکاری، ماجرای بابت کنندمی تحریک را او دارند زاهدی نزدیک مشاوران ـ 8

 .کند برکنار را ارتش ستاد رئیس باتمانقلیچ،[ نادر

 سرتیپ و اخوی[ حسن] سرهنگ ارتش، ستاد معاونان شاه خواهدمی دلش زاهدی ـ 9

 تا بدهد فرصت هفته یک باتمانقلیچ به دهدمی ترجیح اما کند، برکنار را دیهیمی[ اهللحبیب]

 .کند پاک نامطلوب عناصر از را ارتش

 لسمج انتخابات بتواند تا دارد نگه خودش برای را وزیرینخست منصب است مایل زاهدی ـ ۱

 .کند کنترل را آینده

 دماتمق نظامی دادگاه بدهد دستور خواسته او از و شاه برای فرستاده پیغام بار پنج زاهدی ـ 1

 .است نکرده موافقت هنوز شاه. کند فراهم را دیگران و مصدق اعدام

 ت،هدای[ عبداهلل] سرلشکر با تهران وقت به بعدازظهر دو ساعت سپتامبر 89 روز زاهدی ـ ۶

 رعناص دیگر و توده زبح اعضای دهد دستور تا داشته دیدار باتمانقلیچ و ملی دفاع وزیر

 .بشوند پاکسازی مسلح نیروهای از هفته یک ظرف موجود خطرناک

 

*** 

 

  13 ٔ شماره سند
 

 [7998 مهر 7۱] 7319 اکتبر 8

 [شده حذف گیرنده نام]
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 روزولت آقای: طرف از

 [شده حذف]

 اما ود،ش محکوم اعدام به و محاکمه باید پیشین، وزیرنخست مصدق، که گرفته تصمیم شاه ـ 7

 یا کرد تبعید ایران از درجا و عفو حکومتی حکم با را مصدق باید بعدش نگرفته تصمیم هنوز

 .شود اعدام درجا باید اینکه

 معنای به او ٔ محاکمه پی از مصدق شر از شدن خالص در تأخیری هرگونه است معتقد شاه ـ 8

 را مصدق جان» چون شعاری لوای در حمله ضد به( مصدق طرفداران و) هتود حزب از دعوت

 .بود خواهد «دهید نجات

 رأی صدور از پیش( 8 بند باال، به کنید نگاه) توده حزب سوی از اقدامی بروز صورت در ـ 9

 .بکشند را او درجا مصدق نگهبانان داده دستور شاه مصدق، دادگاه

 ظرف ودهت حزب گویدمی که گزارشی است، آشفته رسیده، دستش به هک گزارشی بابت شاه ـ ۱

 .داد خواهد انجام ایحمله آتی روز 9۱

 

*** 

 

  14 ٔ شماره سند
 

 [7998 مهر 71] 7319 اکتبر 3

 [شده حذف گیرنده نام]

 روزولت آقای: طرف از

 [شده حذف]
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 دقمص توسط سنا مجلس کردن تعطیل او نظر به گفت زاهدی وزیرنخست اکتبر ۶ روز ـ 7

 از اپذیرنجدایی جزئی سنا مجلس چون بوده، غیرقانونی شاه فرمان رغم به پیشین، وزیرنخست

 .است ایران اساسی قانون

 .نندنک برگزار ایرسمی ٔ جلسه مجلس، تشکیل از پیش تا اندداده قول زاهدی به هاسناتور ـ 8

 سر بر شدید اختالفاتی مجلس، در زاهدی طرفدار هاینماینده از مکی، حسین و زاهدی ـ 9

 در خواهدب که را سناتوری هر کرده تهدید مکی. اندداشته سنا مجلس بازگشایی پیشنهادی روند

 هارسناتو به تعرضی مکی اگر گفته زاهدی. زد خواهد «کتک» کند، شرکت سنا مجلس ٔ جلسه

 .بزنند تیر با را او داد خواهد دستور بکند،

 77] اکتبر 9 روز باز و( دالر 78۱۱ تقریبا) تومان هزار ده[ مهرماه ۱] سپتامبر 8۶ روز زاهدی ـ ۱

 .است داده پول بهبهانی آخوند به( دالر ۶۱۱ تقریبا) تومان هزار پنج[ مهرماه

 

*** 

 

  1۵ ٔ شماره سند
 

 [7998 مهر 82] 7319 اکتبر 8۱

 [شده حذف گیرنده نام]

 روزولت آقای: طرف از

 [شده حذف]

. کرد دیدار او با کاشانی آخوند ٔ خانه در زاهدی وزیرنخست اکتبر، 7۱ روز ظهر 78 ساعت ـ 7

 .است بوده دوستانه طرفین لحن دیدار این در
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 دومی با ردنک کار گفته و کرده انتقاد بقایی، مظفر دکتر و مکی حسین نماینده، دو از کاشانی ـ 8

 ردهک موافقت کاشانی ٔ گفته این با بوده، حاضر جلسه در که هم آبادیقنات شمس. است سخت

 .است

 رهبران دیگر از را او کاشانی، نظر جلب طریق از کندمی تالش دارد زاهدی[ شده حذف] ـ 9

 .بیندازد شکاف جبهه این در و کند دور کرده، احیا را خودش که ملی ٔ جبهه
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 کنیمی نابود را ما ٔ آوازه داری تو! مصدق
 

 ایران هایروزنامه در سیا مقاالت -پایانی و ۵

 

 عدب تا کردمی تولید ایآیسی که مقاالتی و هایادداشت از هستند هایینمونه آخر، سند دو این

 امالنع یا آمریکا مأموران از که مطبوعاتی شوند؛ منتشر ایران مطبوعات در فارسی، به ترجمه از

. بودند تاکود تحقق و طرح در ایآیسی تبلیغاتی بازوی از بخشی و گرفتندمی پول اشداخلی

 .هستند 7998 تابستان به متعلق زیاد احتمالبه اما ندارند تاریخ سند دو از کدامهیچ

 

  1۶ ٔ شماره سند
 

 ما لیم منش

 ایتالیا، در که هایشانکتاب در ــ عباسشاه روزگار از ــ اندآمده ایران به هاخارجی که زمانی از

 از واال ییهاتعریف. اندکرده هاایرانی از هاتحسین بسیار شده، منتشر انگلستان و فرانسه آلمان،

 به. اندگذارده دنیا مردمان نترینوازمهمان و تریندانآداب ٔ زمره در را ما و اندکرده ما

 ژادن از روادار مردمانی دانیم،آداب مهمانانمان برابر در ما گفتند آمریکا و اروپا در خوانندگانشان

 خصلت این ٔ درباره ژرف ایگفته ایران، ماجراهای موشکاف فرانسوی شاردن. دیگر مذهبی و

 غنی فرهنگ که خوانده مهربان و نجیب مردمانی را ما ایران فرنگی مسافر این. دارد دانیآداب

 هدوستان هایمعاشرت به را مدید هاییساعت دارند دوست که مردمانی ــ داریم انگیزیشگفت

 و اندباییزی و هنر شعر، عاشق ایرانیان نوشتند. بیزارند فیزیکی خشونت جور هر از اما بگذرنند

 .دارند نفرت گستاخانه رفتارهای و نزاکتیبی از

. است حق به آوازه این دارند اعتقاد و هایمانمرز بیرون در ما ٔ آوازه به کنندمی افتخار یرانیانا

 مداری یاد به را شرمساریمان. ایمنکرده زندگی مانآوازه درخور ما که بوده روزگارانیٔ  گذشته در
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 نوازینمهما هایسنت معدود نفری چند وقتی آمد، ایمبری سرگرد سر بر پیش هاسال آنچه بابت

 کشورمان در دیگر رخدادهایی چنین ایمکرده عزم است هامدت ما. بردند یاد از را ما رواداری و

 .نشوند تکرار

 عوض به داده؟ رخ چه شده، متحد هاشوروی ٔ توده حزب با دیکتاتور مصدق که زمانی از اما

 مانمردمان بعضی. اندبرده یاد از دوستی و اندشده گستاخ ما، سنتی دانیآداب و خوش مشرب

 هر دارند هاایرانی مان،سنتی رواداری عوض به. اندکرده توهین هاخارجی به هایمانخیابان در

 .کنندمی زننده رفتارهای هستند، ما از متفاوت که مردمی برابر در پیش از بیش روز

. اندپاشیده داسی آرژانتین سفیر همسر صورت به که اندرفته پیش جایی تا حتی ما مردمان بعضی

 که هاییآدم به شوندمی بدل دارند هاایرانی خشونت، از بیزاریمان و ما سنتی نجابت عوض به

 ضیبع. فیزیکی خشونت به شوندمی متوسل و دارند زمخت رفتارهای و کنندمی بیداد و داد

 اخیر روزهای در و اندندهز سنگ هاخارجی ماشین به و اندکرده حمله هاخارجی به هایمانآدم

 اکنون. مجلس در حتی ــ اندشده گالویز و اندکرده دعوا همدیگر با مردممان که شده هابار

 ایاالت ٔ خارجه امور] وزیر به شده گزارش. شودمی نابود آمریکا و اروپا در دارد ما کهن ٔ آوازه

 رد جسمی خشونت خطر ونچ نکند دیدار ما کشور از شده توصیه دولت،[ فاستر جان متحده،

 .هست قبالش

 هاایرانی رواداری و نوازیمهمان دانی،آداب توده، حزب و دیکتاتور مصدق میان اتحاد زمان از

 شتربی دارند مردمانمان از بسیاری. شده غیردوستانه و خشن زمخت، هاایرانی رفتار. شده کمتر

 فاسد را نایرا مردم منش داری تو دیکتاتور، قمصد. هاایرانی تا کنندمی رفتار هابلشویک شبیه

 ارید و ایگذاشته کنار کرده، بزرگ مردمانی به بدل را هاایرانی ما که هاییخصلت تو. کنیمی

 .کنیمی نابود هایمانمرز بیرون در را ما ٔ آوازه

 رد هاکمونیست ایریشه هایتاکتیک از ــ باشد کافی که ماناندازه آن نه اما ــ ما از بسیاری

 یزهاییچ مطلعیم، داشته، نگه متحد را کشور این آنچه هر کردن اعتباربی و تخریب برای ایران

 دولت به وفاداری قانون، و نظم به احترام والدین، از شنویحرف و خانوادگی پیوندهای چون
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 اقیب دیگر آن، پس از کنند، فاسد را ما هایخصلت و منش بتوانند هاآن اگر. تخت و تاج به و

 افتاده، آن در مصدق که است بزرگی دام این. شد خواهد محقق آسانی به خواهند،می آنچه

 ما. نزاکت از خارج و زشت زمخت، رفتار به ما تشویق و ترغیب برای هاکمونیست به پیوستن

 .بمانیم وفادار مانسنتی ملی منش به و هابلشویک شبیه کردن رفتار از برداریم دست باید هاایرانی

 

*** 

 

  11 ٔ شماره سند
 

 مصدق جاسوسی سرویس

 دقمص. است کرده غریبی کارهای بودن منجی این برای اما است، ایران منجی او گویدمی مصدق

 افسرهای و زده ارتش ٔ بودجه از و بدهد نجات ارتش دست از را ایران خواهدمی گویدمی

 ارتش آنکه از پیش هست یادمان به ما از بسیاری اما. کرده متنفر همدیگر از را ممرد و ارتش

. را رعشای و ایالت هایتاراج و حمالت داریم یاد به بسیاریمان. بود چطور ایران باشیم، داشته

 و تجار به که را راهزنانی را، دزدیده کاالهای را، سوخته روستاهای داریم یاد به بسیاریمان

 التای شر از را ایران ارتش، بدون خواهدمی چطور بپرسیم مصدق از مایلیم ما. زدندمی مسافران

 خواهد قشقایی، جانی هایخان خوبش، دوستان از کنیممی فکر ما. بدهد نجات عشایر و

 .کنند حفاظت ما از خواست

 دارانیزمین از عظیمی مبالغ اما داد، خواهد نجات دارانزمین شر از را ایران گویدمی مصدق

 خودمان با اما بدهیم نجات دارانزمین شر از را ایران خواهیممی هم ما. گرفته پول هاامینی چون

 ادهاستف کشاورزانمان به کمک برای آن از آیا کند؟می چه پول این با مصدق پس کردیم فکر

 ویسسر گیردمی رکابه را پول این مصدق! نه بخرند؟ زمین خودشان برای بتوانند تا کندمی

 که کندمی را هاشوروی ٔ  توده حزب جاسوسی آیا. بیندازد راه را خودش مخصوص جاسوسی
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 ردندک کمک که کندمی را دوستانش جاسوسی او! نه بربایند؟ را ایران آذربایجان کردند سعی

 .بیاورد دست به را نفتش دوباره ایران کردند کمک و برسد قدرت به ملی نهضت

 بقایی، دکتر مکی، شایگان، حکیمی، هایخانه از پاییدن ٔ واسطه به مصدق هایجاسوس

 اهللآیت هایخانه پاییدن ٔ واسطه به. کنندمی حفاظت ایران از آبادیقنات شمس و زادهحائری

. کنندمی حفاظت اسالم از شاه مسجد و صفوی نواب فلسفی، مالحسن بهبهانی، اهللآیت کاشانی،

 برابر در را ما آریا حزب و سومکا حزب سوم، نیروی ایران، حزب ستادهای دنپایی ٔ واسطه به

 ،«آزاد ٔ جبهه» ،«مصور تهران» هایروزنامه از جاسوسی ٔ واسطه به. کنندمی حفظ بلشویسم

 اشگاهب پاییدن ٔ واسطه به. کنندمی حفاظت دشمن تبلیغات برابر در ما از «آسیا مرد» و ،«کیهان»

 .کنندمی حفاظت ما ارتش از ریاحی، هنگسر ٔ خانه و افسران

 بدهی؟ نجات را چی خواهیمی تو دانیممی ما مصدق؟ ایران، نجات برای است تو روش این آیا

 !بدهی نجات ایران در را مصدق دیکتاتوری خواهیمی تو



 1سند شماره 
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F?:J:.~: l:r. Roc;;cvelt 

1. Ee rcsicne.tion lkti:::-nall·:o-.-.:::::snt Fro.ction a.n:i possibility a!~tc;;;pt 
l·~os:·.deq d.issolve Eajlis, this :wessL!t;e covBrs sugr:;e~tcd r0action • 

. 2. O?p:>si tion 17iUSt stress by r:;ver:y t'1eans 1·,.;-;d renains of K~jlis is lc-.-[P..l 
~:1:1 ~6::-:oc1"..:.ti.c cc:1ter of £CVC:'!":.-:10rrt as cp;;,o.:.ed J~:cssc;.deq d.ictc.to::,~~·!:~p. As ::.··.ny 
7"\:J.::.sit.le O')':•ositic·n ce-:-mties r.:'-lst state K::;jlis still alive and as f;';i':.l1Y o.f v-.s::'l 
;;:.n be F·2'~;2ded ;nust tr:..ke 1-x.st i..rl l·:ajlis p-.1ryose c<~rry on business of b::>Ciy. 
R~ccgnize ~~11 be necessary eA7end money this purpose and dete~~!e precisely 
Y.~1o does 1-f:in.t. 

3. Leca.J f:.rgu::tent to be put up that if eichty bstes.d of 136 '\·,·ere fu.'1ctio.·.int 
le~:olly l·;£:jlis then no :r·et:son 1·k1y thirty should not function. 

4. As soon poss5.ble 0}.1f!Osition de?uties to meet then elect ne1i officers c.;-;d . 
cs·:: .. : .. it~~es. 'l':'1en by int•:::rnal re[l.:.1:::tions e.xcuse from attend.ance rn<.:=21be:L's t:ctior:al · 
J.::;ve::.t;nt F:"<i cti on c.s this o.cti on solve quol"'\:!m p:;·o ble:n si...'1ce q'-lo!"llin bz.sed on nu.::.ber 
eL·cted r.,-;:r:!bers not excu;;;ed .from atte:1G.ing sessions. 

5. .,•.s cc·roJ.le..ry ite::.:s ttree r-.11d focr- op:po~iticn 1-:vuld state that resicr1:.t.ivn 
F:.·r,ctio:-J illecal since not done in ·v.sy laid dc•v:n by in-~r;:"'iill rc£._>.;l~tior;s ::c.~l:..s. 

6. f...fter rur.::.p i·:ajlis r.;e:ets should be ready t:.ake foll·:''\·d.n,G steps if v;hen 
di.rect.c::d: 

A. By suppl art 60 SUi1rr;-,on l{ossadeq appear before it. lihen i.r.:;nores order 
C:en::'.lnce hi.'n to :3"'J.r,re:~,e Court as per suppl art 69. 

B. Pass r..ajority vote no confidence in !•i:ossadeq c.s per suppl art 69. 
\ 

7. 8td:i. on to ke"'p i:K mind that only,Sh::.h by art. 4S as amen.:ied has c.uthority 
dissolve J.:ajl:i.s a.."'ld must not be c.llo'h·ed do so~_}:.U.st also. rem.ember suppl art 54 
gives Shcili authority call sp.ecial meeting l·fu~?-~s~-

. . 

8. Realize none above sugsestior.s easy execute~ '\':hen hav·e your re;:;ction to 1 
eral'line better able deterruine ho>v rr.odi.f.y pla.n to cover l·~jlis situation. J;ow in
cline believe if w-e able stre=:s liationa.l J·~ove:;:;:,ent not legally resigned and still 
r::e:::bers then can have Shah caJl session at time required by plan. Also feel im:::ed: 
ate bast by m~Lbers fits into bast concept of plan. , 

.. 

EO 13526 
3.3(b) (1)>25Yrs 

APPROVED FOR RELEASED: 
06-21-2011 
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·' - ... ""( I 
q.r---------~ 

i 

,. 

1 •. 3c..!ladi clo.ir;-.s to ht=.."N follo-vr~ng r.ilit?.r'/ &:3se;ts, c..nd h;:.s follo·.,-:L'1g 

o: r:.ction: 

.t .• 

....---........ r. / ~ ~----~.---------------------------------------------__j 
";' 

... ·. 
c.::. :.:::.s 

'· .-.. f-1.!1Ce 
:'-c_ .. ~l 

:.:r:,.·"i:Lli~£ tt ~v:i ~- i.~2.l s~.:.ici-..:: eH t--::- P).~vr:=.-:.. -:.~!:.1 :1:JVe, 
:"o:"': :'"';e in o;ie -:.f I .. ol}c.;i~·._s \,e-:~-s: 

(1) 3hc.h to c.rpoi~!t ~=-hPdi ?:ri~:·.e !:.inis~e.r 
o~'~'ice by 11 ~-;cc·nstitut:i.c.::al acts 11

• 

he 

(2) s:-jah to d:.s::J.~=-s I-::)~~r;c.Jeq ... , .. it~~.a~..lt c.::-·:)Oi.s.'"'ltirq~ s·-icCeSSO:'; ~ahedi 
te:..r,:::-ar;:r ~;j,lit<:n-;: Gov;;rr:or 11 r··=n.:.in::; S<:'lE-ction or ?l•i:-.e :·:ir.ist"'r by 1:c.jlis

11
• 

(3) ~-ha.h c.:;;oint...ent Z:=:J~cli to rephce F....i.oo.hi c:.s Chief Staff; 
ic:J€di.:.:lte arrest Riahi by Zah.;:;di. 

( i+) S:i3.h IS a;:·poin~;:-.;:;nt 

k:.ini, ;.rr·eSE;:1t ::in Cou!·t. 

Z.::..!~~C.i·.;.:~""1i:3t;~ C::..1rt; b:-.. ed.iate isolction 

B. 

• • 

!APPROVED FOR RELEASE: 06-21-20111 

EO 13526 
3.3(b) (1)>25Yrs 
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1 
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F?..OH: !Ir. R.onevelt 

Following r0ceived from stc:.tion 16 July: 

1, Accordi!1& on·::: Cppv:s:.t:.on dE:pt:.ty "rasicr:3tion11 of indepen::ent a.:-td. 
Opposition deputies 15 July - follo·,>:tng siEilar ;~cti.on by n·~;;.bers r-::-·o..J.;o;osac1cq 
l~aticnal i~oVETIG!'it Fracticn - ~:as t!cor.side!'nci 11 c:.ct of :3t:,;;tGQ' a:i.J:;·::<l at he~.dlng 
off p'..l.blic r~.i.'e!"'endu::t by l·:.os;;<::d•::q. 

A, Objective of Ka.tional Front 11 rc;sit:!1E:tionn 1'."2s to close J:ajlis L:-!Cl 
thus el~iln&te ir.fl~ence of Opposition in that rody. 

B. !{.::ssadeq ir.tended ·:ain Ofposittc:n's unccnciit:!.0!1a.l S1~rre:·.d.sr by 
"rigt:c.d11 refcrencw. ,,·hich \•muld h~;ve resulted in his becc·::-.i."lt; C:}:7tplete dictator. 

c. In aruounc:Lng 11 r.::si::::.e~don 1 " o't.i;er G.e:'::t:! es, !:;:,,:.ny of v.!'lo'll fig~:t.ir.g 
secretly ar:cinst dict.ato1·ship11 

1 oste:r:sibly re:;,oyed r.::ces.dty fe>r !-~cesdeq to go, 
through •d.th rei'ere:-:.du:.n plam. 

D. Op~of.ition's '1.2.ce in h0le 11 _, ·a.ccOl\·::.:·l~ to sou. ce, is thct resiEnc:.ti.::1s 
are not. le[al unle~s br·:mt;ht up ln Eajlis s::::c:sicn o?.:-v'i ::ccepted by ass~:-.bled 
de~1:1ti,•s. Th•.1s_, u.,"'l=.er p:·.a,~el:t sit..:.r-.t.:..c·n_, no o:·.a h·· .. s in .;,'c,ct. ;.'c;sic:·J9d and J.:ajlis 
sessio:;,s ::.;,e.y r-:;cor.Ye::e c..t any tir-.~ a.ctior: is •1-::G;;:;d - for sx&.mple: to t <:.ke 
Parli1'll~.entary a ~tion to 112-.~-:.e ne~ot :-'r·.L·.e E:L"li~tcr, 

3. Opposition C:cr•uty e-xplained that Opposit ·on 1:h"-r-d core" of 15 .~e;:-:-:..1ti€·S 
agreed enter ~~jlis th::.t hour "until !·:::=.s?.deq is replsced". He sc..id 
Op:>osition agreed this strate@Y earlier i."l_ evening c:t m;:,~ting\ Th~s 
is plan: · • · \. 

· A. Deputies 1-dll remain in ?arlia..;;ent building. 

c. 

APPROVED FOR RELEASE: 
06-21-2011 cre~:ffi' 
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4. He ~lso stated th~t: 

Jl .. • 'V;,.i}.l:_;..)_.l.I.;J..L:J.l .1. ~ \...ot:.:..·~ W.J...;.J.f:, 

•~•ere fro;n11. 

B, Cppositivn agre-3d str;.y off Etr.:o-d.s tnd i."l ho::-,e d.uri.'1g 21 J'J.ly 
de:tonstrr-tio.!"l.S, 

• 

. 

-· 

\ .. 

. . 

\ 
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~>:- ~·~ .~:::!.' ·:~ .. ~ ~··,..-' .. - - .. ) 
·'I. 

To: Mr. Waller 

22nd July 1953 

I have been asked to tell you th&t Mr. Roosevelt 

wishes you d.na Mr. Wilber to pursue the question of the 

preparation of an official American statc·r:1ent to follow a 
' . 

"successful" coup. 

• 

·. 

.. EO 13526 3. 3 (b) (1) >25Yrs 

. ,. 
' ... 

•·"J 

APPROVED FOR RELEASED: 
06-21-2011 

\ 
\ 



 6 سند شماره

  



C01383707 

j,. 

. j 

I 
I 

, . 
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J 

. if . 

/._____/ 
Follo1d.ng is proposed te..--:t of State Dep.:..rtrr.ent rele<::set 

11 This s:i..hl,,t.ion :b T.;;·<'.n !';:~'3 lc,;-:g ( .. :, ;n t1·,-3 · n;~~ject of f::L'c::.t concex'l1 to us. 
!·~cunting political '"~d. :.::,c._;:·_~ .. -:i.c te.:.:::,i.c ::s t.h~l~'.) lEYe ap;,-.a;rc,ntly l;;;d the Ir<onian 
people, 1,,;.,.,1or the le::1d2rship of thdr S!~:::.h, to seek a ne-..,. goverr.raent. DeYclo?
ment's in Iran c:.re nlovi.ng very rapidly and, •Hilile , .. -a o.re 1:;a't.chir!g the situ.:::.tion 
closely, \-.:e do not yet b.ve ·:;uffid.s::t t.::..si.s for tr-1ch co::cr •. ;nt at this ti1::e, i·.re 
assu..rna fr·o;n .fc:.di c;,.:~.h !-:E.s ch·nn his :. 1~:n•.::Jval to the nc;., gove:::·n:.:·:s-nt (or: w.~e 
are ghd to nif...o tro!ll e:t'-'t ~ .. :tsilt3 '!::y n.:\'r ,sovcr.J;::c:nt 11 ) thst the w;·vi goY:::·I'J';';l::mt will 
.foll0\'1' a 'policy of Jr.a:i..;,Ld.ni:r!g Il·s.n 1 s i:K!ependence a:1d prc::toting its eco:)o::·ic 
and social "·ell ceir_g, '"hich is v.-hat the U,S, hss alv.:~.~·s "'1.shed for Iran. This 
goverrcent has long sought. to ass,ist Iran to r..aintain ~ts territorial inteerity, 
economic health and position in the co:;-.:nunity of free na.tions, Iran, u.n:ior · ·. 
pre-..i.ous governments since the ..,.,'ar, hO'.s r-eceived 1..!:-,erican aid, Pr·ovi.ded the new 
gove:rru:tent desires }t;;Jerican assistance, and, as ve hope, int<m·::s to wcrk in t~e 
best interests of Ir-:>.n, the u.s. expects to be aHe to c!:lntbt:.e to extend a 
helping hand and to cooperate in buildir..g Ir.;.n' s strE-ngth to r·.?sist cc:,'!.r.'.mi:;t 
subversion." 

APPROVED FOR RELEASE: 
27 -Jun-2011 

EO 13526 3.3(b)(1 )>25Yrs •. 
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APPROVED FOR RELEASE: 
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·t.l . '\ \ .... J 

S<!c:Jri~ lnfcrmatio_n: 

20 August 1953 

MFMCR.ANDUH FOR: The Acting Director of Central Intelligence 

SUBJECT I Prop~sed C~endatl,on for COtWnnications Personnel 
wo have serviced the TPAJ AX Operation. 

. . .... . .a.:.«*"~'l . . . . ; .... 
''"'··-: ..... 

1. ! suggestion bas been made to me which I heartily endorse 
and pass on to you as a recommendation for yOlU' aotim -- that the. 
communications personnel -who have serviced the TPAJAX ope~ation 
receive a special commendation :tro=L you. If you agree that such 
a commandat.ion should be given, I should appreciate it 1:r you 
could associate myself' and our starr personnel, who are a;oare of 
the long hours or hard work put in by the canmunicaticns people, 
with· the corn.11e.ndation. 

2. I am sure that you are avare of the exceptionally heavy 
volume o! traffic which this operation has necessitated. The 
COl'llintmica~icns personnel involved have conducted themselves vith 
conspicuous-energy and efficiency. Although I do not know all the 
facts, I a111 sure that many of them vorked extra hours and through
out the nights. Just one illustration of the zeal \mich has marked 
their activities is the fact that en tP~ first messages fr~ Teheran 
yesterday the com:nunications people b~at our es'ti.lnated deadline 
(as to the earliest time "-"B could expect to have tr.e messages in 

... .. 

front or us) by nearly two hours. I was also most favorably impressed 
by the serious and expeditious treatme.nt -of the midnight message to 

. the DirectorJ J about lihich I .called you·. · . 

3. My sug:;es tion. wrould be that you address the proposed com
mendatioo to General HcClella..-,d~ to be ahawn by him to aJ.l hands, 
both here and in the field, who -w~re involved. If you approve of 
this su~gestion 1 I will bo glad to qrav up the caa~endatian for 
your s:l.cnatura that is unless you would prefer_ to do so y~sel!. ., 

I 
L. 
i 
1 

.... ~ .- I"'! .. • ;- \:·.·~,, :,:·~:.~ ,': ; _::.,:••., .•~"1••. :i 
. ,. · .• - - ;_·· . ·, ·• C!.ASSIFICATIOH_l .. mE_w:..mi~:J.'.· 

.. , .-.. ~. ·' · CONDUCTED (Jlf · ·. 
~, ... DERIVATIVE. CL.: ·:!12!2:i?a~ 4 ~ •1 

0 DE:CL 0 DD\'1!1\!ll TO £!1!'"•.-r..r,--;~,)J-
FRANK G •. \-J!Sfl!::R REVW ON · .,.:z '~ ,,r. Ay q r -

Deru ty Director ( Plar.s) DERIVED FiiDII \'I '1 c 
....... 1- '. 

DD/P:FGT:1/vwh 20 At.O.gust 1953 
Distribntion: Jor.n ",<Taller concurs i·• this reca:~mendation 

Ol.i'! •. A l''t'"< •• ,."' ar.cl h:,lS co:1::-• .:nt€'d ver·vf.:lzu:-:=.1:-ly on the "Savvy" 
""" '\\..~ ,t_; ~-, :Jw... / 1 • '' • . / +- t d b h 

1 cc·. -r: '·· ~ • ··r"l·~.r·~~ 00. p /E·ie.> Onl· ·fc{~v de:.:Dnt' .. ra c· y t e 
:.J,.t r-""- ·--~~· ~ "- tt.I.Q. I :.) ·-. j . v ,.. ""\ ,_, 1 C) r.· ,·;_, 

1 cr:-: on 'r• c:.,..,.~'·'-":.~ .... '""F-t>"'?,.,'-:·i• ..... . .!:.,..',.) Ft Plf'o '-'.::X::.-0 pe~.p .. -.~ .. -, .. u.~., . 
• • ·--~ ··-·--"" • !'.· • .... '(:~ · ; ~ ~·;:~- : ' - r :· : . ·; . i-;. · <\}. _q .1 •. ; :--/ 

.• l I ·, ... ,) I.:. . ~ 

. '· ,. -~· ... -.. 

... . ·. ::: 
·, . 

.. ! •/ .... : ~ ~' 
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c 
20 August 1953 

}1E1ffi.A1TDUM FOR: The Acting Director of Central Intelligence 

SUBJECT : Proposed Corr~endation for Communications Personnel 
who have serviced the TPAJAX Operationc 

1. A suggestion has been made to me which I heartily endorse 
·and pass on to you ·as a recOlllr.lendation for your action -- that tlie 
co!"'.mur.ications personnel '\-rho have serviced the TPAJAX operation 
receive a special commendation from youo If you agree that such 
a commendation should be given, I should appreciate it if you 
could associate myself and our staff personnel, who are aware of 
the long hours of' hard work put in by the communications people, 
with the commendation& 

2. I am sure that you are avrare of the exceptionally heavy 
volume of traffic which this operation has necessitated0 The 
corr.munications personnel involved have conducted themselves with 
conspicuous energy and efficiencyo J..lthough I do not ·1mow all the 
facts, I am sure that many .of them :t·wrked extra hours and through
out the nights. Just one illustration of the zeal. which has marked 
their activiti8s is the fact that on the first messages from Teheran 
yesterday the communications people beat our estL~ated deadlin~ 
(as to the earliest time we could expect to have the messages in 
front of us) by nearly two hours. I was also most favorabiy impressed 
by the serio~s and exleditious treatment of the midnight message to 
the Director_ _about Which I called you. 

3D l~ suggestion would·be that you address the proposed· com
mendation to General "1'1cClelland, to be shoW11. by him to all hands, · 
both here and in the field, who were involved" If you approve of 
this suggestion, I will be glad to dralol" up the co,:-nmendation for ·· 
your signature -- that is unless you n•ollld prefer to do so yourself' • 

' FRANK G. WISNER 
Dern ty Director (Plans) 

, 
;· 

.-
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26 August 1953 

', 

UEi.KlRANDUY FOOa CNEA DIVISION 

SUBJECT: Co::nme..~dation 

1. YJ11ilc you have expressed your appreciation of 
Headquarters support, a."ld particularly that ot John l:aller.t 
CHE.1U t..'rds is to notify you 'for:nally and officially, that 
John 'f:al.lcr is to be cornnended for his work in TPAJAX. 

2. From the time the operation bcean to develop" up 
to the pea..tc and through this follo'=';-up phase" he ha:s demon
strated diligence~ intelliEence, a~d hidh level of jud~nt 
in his support to the field action. He m.a.nil'estcd a real 
approciation of tho fiald activities L~ the appropriate 
support that Beadqua.rters co~ furnish. He .further de!!!On
strated a hitil level of ability to deal lfith and elicit 
guidance of senior State Departnent officers. 'l'hroubhout, 
he r.laintained cal!w.~ess and objectivity 'lrllich, in no small 
measure, contributed to the successful result. 

DD/P:i 18/24/53 
Distribution: 

Orlg - Adse 
1 - PD/c (subj rue)V 
1 - DD/P subj file 
1 - DD/P chrono file 

l"RANK o. msurn 
Deputy Director (Plans). 

. ' 

.. . _, , 
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26 August 1953 

', 

UEi.KlRANDUY FOOa CNEA DIVISION 

SUBJECT: Co::nme..~dation 

1. YJ11ilc you have expressed your appreciation of 
Headquarters support, a."ld particularly that ot John l:aller.t 
CHE.1U t..'rds is to notify you 'for:nally and officially, that 
John 'f:al.lcr is to be cornnended for his work in TPAJAX. 

2. From the time the operation bcean to develop" up 
to the pea..tc and through this follo'=';-up phase" he ha:s demon
strated diligence~ intelliEence, a~d hidh level of jud~nt 
in his support to the field action. He m.a.nil'estcd a real 
approciation of tho fiald activities L~ the appropriate 
support that Beadqua.rters co~ furnish. He .further de!!!On
strated a hitil level of ability to deal lfith and elicit 
guidance of senior State Departnent officers. 'l'hroubhout, 
he r.laintained cal!w.~ess and objectivity 'lrllich, in no small 
measure, contributed to the successful result. 

DD/P:i 18/24/53 
Distribution: 

Orlg - Adse 
1 - PD/c (subj rue)V 
1 - DD/P subj file 
1 - DD/P chrono file 

l"RANK o. msurn 
Deputy Director (Plans). 

. ' 

.. . _, , 
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St!EJI:DT 

1. General J:s<1sct.an, KU:i.t:;;:ry Govc...-rnor of Tclrran_, 1-'?s been as~lgno.i 
l:y I'ri:i!S }:inister Zahedi task or diroctin.g co1.111~'Vid.e craekdc-..m on l'udeh !'arty. 

- . . . . . . . 
2. · !~..s of S Se?te::n'ber Da.ds~tan na.a ·s.rrcstro /J2 T--ur:1cll w.cnbers includ:

ingt gortt<:za (:asff'l-l J 'Davud I!cruzi ~nd }~UE;ud Zbnfl..i, !!ham D.e.usets.n e-or~.Siders . 
Dcs'b~·ra of '1"-~eh Csnh~a.J. Cc~1ittoe. · · · · · · : 

3·. Tht:t::!·.:.31'U1 file T-de~ -:::~cr..bcr.s;.-_v~ are arrested~ .aro to ba hl..-Ttished. 
i;..o It;r:i.::tan. 

. . 
rzlnting ~~~SGS have been 

5. Dadscte.n cl.,~~s !lr~rt of11 'I1.rle.b ~~-~qt"-'1.!'tl3r.s bas ooen rclde::J and 
cs.;tu.red oocu::Jr;n.ts tt:rned ever t-0 T.r-.;.n.1.an 0-2. 

6. Tuc'lcll Fart.y is nc,.,; yril:t:!ng n~rsr..:i.;t.rs in Sorl&t F1:1'b-assy-. N'c.:s
rar.c::--s c.re t:r<:..!:s;:crtcd in dil:..lc:r~'l.tiC cir:s to :lu.'llG.nlan Lega.tion. There 'l'udeb nE:wS
p~l!?E:!'S r.;.re ;.laced ln "tu...•1r3lcs vith :r..o't.:sraper etteln.a.t and J~eymn· en top. Nwsrnpe...'""S 
are then ta'ten by diplO:!>..a.tic ~;.TS to four Gietributic!l f>Oints: J'avadiyeh (near> . 
railroad et:st~cn); 1-l.oft.'l.hW. {~es.r Dc·sba.n 'raJ:r-eh llrl'ield); lt.ajid.ieh Ere-.;ecy; and · 
one n!i!etcr:!ined roint.. From t'h.esa rcinte1 b'.mdles .are trs.:rtm into unlicensed · · 

jeeps which ti-.l'w. bu~l~s on~ streets~·.. . :. _::~.;;,/·.·.~:-·'.·:: ~. }· .. <:·· , ... _ ~~ .. ~··;.:_:.:T:" _:~:-: .... ,·::~: ... \ ~-
7. Yi tl'J.n .. Govern:nent nw r.dnist~ers ·. ere . gan()rally I agreed . on.·· o~ting .. ·.. .: . 

Tu~eb. rae;uoors i'ro:n Govern:nent run!stri.es. I!..irrl,.sters. do net 1~ Tuaeb nembere ani.·. : 
~t uncover thm. ZaheC!i continua to preas for· action~ ·, ':.::?. ~ .:-_-:.) ~-.!.!.;.;·>:·;'. ,,.~;~ .:·~-,:.~:"2., ·.:)· ;;,<\ 
{WnsM rr...on Cc::::tent •. I I :for !'vTt~er. ~nfonM.tion. :e.oneerning Gf;'tT!eral. Zahedi 'a'·:: 
vie--rs on tr.J s subj:ect.) · ·. ·- -· ·: . ' · ·· . ' · . · 

s. Tuaeh PartY i~ TJDV. unt1er~ hit is trying· tO .rO'l"l:! e~i,tion ~ · · 
~{ossadeq el~ents. Da.dsetan states e::a.;;hat!cally that b·e has severed l·tO~saceq- '-. 
Ttrleh alllc.nea ·and that Baz.o.ar has a'ha.rdonod 11ossade:t. Dadset~ is' ·vatching closelr 
for ross:i ble sotu•ces or fins.ncial. support rcrr "lt:iieh Party.. .. . .. 

~.o 13526 3.3(b)(1 )>25Yrs .· 
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21 Septer;,ber 19 53 

FROl{: ~:r. Roose-..--elt 
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.. . : ··! . ~·:::. ·r 
··, ·l 
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•· 
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i 

. .. 

1. The t"u deputy Chie.fs of staff~ Generals Akhavi and Dehim.i, are intrl
guing·to renove Chief of Staff Batrr~gelich in favor of General Arfa. 

L.._ _________ ....Jiobj~ctive is to uE.ke J..rfa another P..azmara. ·. 

I I an interview ;d.th ?rime Einister Zahedi' revsaled foll01d.ng: 
1. The Iranian Goverri!Zlent -ha.s been financially supporting Ayatollc:.h Ee~1behani. 

Zahedi is willi..n.g to give Eehbehani 1s candidate·s jobs of less importance 
than key positions. HO\·.'Bver, Eehbeh~ni's son Jalfar \IE!lts the portfolio of 
Ki.nister of national Economy. Sach an appointment is impossible and 
failure of the Pri1n.e l~inister to carry it out has resulted in the estro.nge
ment of the P*1e. 1-!i.nister c...nd Ber,beha..Tl1. 

: · .. 
. . . ~ . 

. ~· . _l..t:dd.i .liuri1 the Deputy Prine Hini:ster.J has helped. Za:-Dedi· greatly and "''ill 
·.. not be ·reUloved unless he ttdoes so:nething -,:rong. 11 ...• :, . • .·~. . .: : · · 

·~·~y····~~l~n~l: ~aidar :is' tq·-~e .remov~ ·a·~ h~ad -~~ the ·.s~c~:~·c::~li~~ -~~~:·-~~~th~~ 
.. ;-,:· .. ··_.·:. :posit~on iS/~f~, r~. him~·. . .. · ·.. . ~ ~-:._ :-.: · · .. :.:.<: ... :·"?~, . _ .... ''· ·-~./_~:::F~i·~f,~;~:-~.:·:·:>. 

4 • .o:~·ief ~~' Po~ice Gene:ral ~vi Koq~a.:n~ may be removed ~- th_~- ~~f-.,~t~~-·:.· ·:~-~-·-. 
5.~ Sharif. Th-'.ami,·.h~~ of the Seve~ Y~ar Plan ·Organi~tion, has:be~ ~st·ro~t.ed -

to change certain corr-..lpt appointments in his department. If the Prima 
Uinister's instructions are not carried out promptly, Ir...ami is· to. be 

, . ; 

removed.. · -· ··-... " :~ .. -· .. '" : . . 

-· 

\'·· 
-~. . . 

,i ~-· j ·' i .. . •.' 

·•' .... 
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2h SeptG::;~ber 1953 

FR0!1: Hr. Roosevelt 

1- Z:::.hedi intends to issue a press statei:".ent. linking Tudeh Party-, former 
Priwe M"i-.ister l{o3sadeq a.'ld others to sabotage of the Ir2.nia<1 Air Force 
planes on 22 September. 

2. Close ad.-..risers of Zahedi are ureing him to d:!.sci:::s·cr.ief of Staff 
Batm~~gelich ~~ediately because of the sabotage incident. 

3~ Zahedi 'oT3.11ts the Shah to dis:n.iss ,Deputy Chiefs of Staff, General AY...hc.vi 
and General Deihimi, but prefers to give Bc.tm<>..ngelich one \veek to rid 
the Army of unc'tetsirable elej!lents. 

4. Za.'·H:lcii desires to retain himself the post of J.~inister. of L11terior in order 
to control ele_?tion for the next 1>-~ajlis. 

5. Zahedi has .sent five messages to the Shah :requesting that the .S~eh o:r-der 
the lulitary Tribunal to e:x.7edit~ execution of l1cssadeq ami others • The 
Shah has not yet complied. . . 

6. Zah~di is meeting with.Gene;al Heda~t, Minister of National Defense,~ 
and Batmangelich at 1400 hom·s Tehran time on· 23 September to issue.. . . . 
instructions that the Tudeh and other dangerous .ele..nents must be ~rged . \ 
i'ro111 the J.rmed Fqrce~ 'Within one week.~'.· . :, ---: · · ·:· .:: .: . ;: ·· · . ·~ -· . ,.·.,~ ~· ........ · .. · .. '"·.-:·.· .. _. . ~, :: :::\·.:. A. , ... ·. ~ ;;;.~_;;:;?,;::· .':c- ·.·. ~: ... :/.". ·> · .... ·· 

. , ·. '. ~- .. :- EO 13526 3.3(b )( 1 )>~SYrs , .. . . .: . 
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. ........ 

.. 

; ... ·- -·- ·- .. ·-·· -· - ·- . --- -~--·· ~-·- ~-- -· . . .. 

APPROVED FOR RELEASED DATE: 
06-21-2011 

:, .... 

. ,. 

. : .... 

CLA!SJFIIiATioN R:EVJ~W £o .12065. ·- · 
CONDUCTED ON i<IJ /11.4 Y: r/. 

·- DERJVATIYE·CL R' f . 
0 DECL 0 DOVIJICR TO @CJII'./7'11~ ,J 

REVW ON d 'I , '; ~,/.) ,J-;; · . 
D'ERIYEil FROM [\ "1.'-. 

:• 



 13 سند شماره

  



I 
! 

--·. j 
I 

li 
i 

I 
{ 
l. 

; \ 
- \ 

; 

00 

I~ ':- ,, o . 2 October 195.3 
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1. The Shah has decided that former ?rime Minister Hossadeq must 
be tried and condemned to deatl\ 1 but he has not decided whether !{:::~ssadeq 
should then be pardoned by royal decree and innnediately banished from 
Iran or Lr.m1ediatezy executed. 

2. The Shah believes that a:ny dela~ in disposing of Jiossadeq1 
follo1·d .. ng the trial~ l'10uld invite .Tudeh (and pro-:Mossadeq) counter
attack under a slogan such as "Save 1-~ossa.deq_ 's Lif~". 

3. In the event of a Tudeh move (see paragraph 2 above) prior to 
the sentencing of Mossadeq, the Shah_has ordered that Kossadeq be 
ld.lled· i,m;-:,ed?-ately by his guards. · · . · · 

4. The Shah is. greatly disturbed bi 'a report, \-ll'lich he received 
that the Tudeh ~1..1.1 attack 'h.oithin thirty days. · .. . . . · 

. . S .;.,. •r • ~. • .1\ 
•• 0 • • • • ·.~ • 

. ... ·: ·,:. :: -.;_._ ··:·_.:( .. ·'/~:-_\. :::.: -~?~- ._ ~· .. <· ·.: ... _ .. ~ -~:-.. -: ._ :-.': ':." . ~-,.: ' .. --~-:- ~> -~-'. :: .. ' ~·::.::.:~~:. _: ~~ \{) .. _ ... ~:--.~~i. ·;: :_i:::;~_~_;:-. ~-;,-.::-~:;:;: ... : ... 
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9 Octc·l :r 19 53 

FROI~: 1!.r. Roosevelt 

1. On 6 October Prime l·J.nister Z&..hed.i stated that he considered the 
closing of the Senate by former Pri:ne c.anister Hossc.:ieq illegal despite the 
Shah's fir.-uan because the Senate is part ·or the Ir;:ni2.n organic law. ' 

2. Zahedi has been promised bt senators that they ~~11 not hold 
for~A.l session until t~e l·2jlis is convened. 

3. Ze..hedi o.nd Ho;cyn Ha1dd, pro-Zahedi Eajlis Deputy, had violent 
disa.greeraents over pr:Jposed Se!1de re-opening. 1-iaY.Jd threatened to "beat". 
any senator "r/no attE!m,pted to attend a session of the Senate. Zahedi declared 
that he 1vould order Ha.kki shot if he molested the senators. 

4. On 26 Septe!nbar Za'l1edi gave l·~ullah Behbehani lO,O::X) tomans 
(appro)d~ately $1,200) and again on 3 October 5,000 tomans (approximately 
~6DO). 

EO 13526 : . ·., 
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1. At 1200 hciura. on 10 October .Prime lHnist.er Z?.hedi visited~;:::'·.~··-

•( 'o , .. , t"o, •:•• !••,:• '••'t'"'-" ••'~ ..,{ ... - ~· ,, • ·~ o w·~•, • ," 

Hullah Kashani at.latt_er's home~·- .. The tone·of'.:the meeting was friendly~ 
. • : . . · ... , .• ; .. JO:~· ~ :...::~~ •. : :.: .t./.' · ... J:~}~'r:· ~ ::.:.::t;:;~ ;~~~~:-=~;l::.~i li£~~t:.::i?·;i7' ":: ~: ~~~ ~ r ... ~·~;: ·.; :;i:·.:~~· .~.'.: 4 • ·: ··~. ; ~ .. ' ~ :· •• : :. : :·.:: • :· • 

2. r..a~ham · ·~;it;i'ciiz.~\i~i>~t:I~~ :~}IJ;~;;. ~it~~f~~tnt .. t.ro~ir<lr :13~ghai, 
stating that J.atter ~were diff'ichlt. tq work vd.th~.~·.· Shams .Qanatabadi; .'\\"ilO was 
present, concurred 1-rl.th'Kashani 1s statement~ · .,.,., -.~-·.::: ·,.: · · ... · 

0 H •• '1l::-~<~;~·.:_..·.: 0 -· -~~--:-.:·:·. 00 0 -: 

3. Zal:led.i is. trying.·t.o' split revived National Front 
woo.in~g~K:-a-s-=-h-a-ni-=--a-v-.ra.-y-f=r-o_m__Jother leaders.,····,:- · ·,-. · · :: : · : .. ·· ~ · . .': , ; 
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OUR H.'.TIOJ~AL CEA.FJ.CTER 

As long as foreigners have been coming to Iran - since _the days of Shah 

Abbas -they have written m~ny flattering thinbs about Iranians in their books 

published in Italy. Germany, France a·nd England. They complimented us highly 

and .listed us as the most polite people in the world and among the most hos~ 

pitable. They told their readers in Europe and America that we were polite to 

visitors and very tol~rant of men of a different race and religion. Chardin, 

tho astute French observer of the Iranian scene, made a very profound state-

ment on this characteristic of polite'ness. ·The foreign travelers in Iran have 

described us as a bentle people with a wonderfully rich culture - a people that 

likes to spend lon5 hours in friendly discussion but that abhors any form of 

physical violence. They wrote that Iranians love poetry, art and beauty and 
• 

despise vulgarity and incivility. 

We lranians are proud of our reputation abroad and believe that it is 

justified. There have been times in our past when we have not lived up to our 

reputation. Ire reoember with shame what happened to lk.jo:r Imbrie many years ago 

when a few people forgot ou:r traditions of hospitality and tolerance. We have 

long been determined that suoh events do not recur in our country. · 

• 
But what·has happened in Iran since the dictator Mossadeq made an alliance 

with the Soviet Tudeh Party? In place of our··traditional friendliness. p611te• 

ness,#and hospitality, Iranians are becoming rude and unfriendly. Some of our 

people have been insulting foreigners on our streets.- In place of our traditional 

tolerance, Iranians are acting increasingly hateful tawards people who are 

different. Some of our people have e~~n gone so far as to have thrown acid 

on the wife of.the Arbentine P_mbassador. In place of our traditional gentleness 

/ 
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C01384521 
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and abhorrence of violence, Iranians are becoming noisy and rough and are re-

sorting to physical violence. Some of our people h£:tve attacks foreigners and 

hnve stoned foreign cars and many times in recent days groups of our people hav~ 

fouLht each other - even in the }~jlis. Already our reputation of old is being 

destroyed in Europe and America. It is reported tho.t Secretary Dulles v.-a.s ad-

vised not to visit our country because of the danLers of physical violence. 

Ever since the alliance between the dictator Mossadeq and the Tudeh Party, 

Iranians have been less polite, less hospitable, and less tolerant. Iranians 

have been rude, rough, and unfriendly. Uany of our people are actint more like 

Bolsheviks than like Iranians. Dictator !lossadeq, you are co:rruptin0 the char-

acter of the Iranian people. You have case aside the qualities that have made us 
• 

a breat people and you are destroyint our reputation abroad. 

Uany of us·:.. but not enough of us- are aware that the fundamental tactics 

of the cornmunitts in Iran is to undermine and discredit everything that keeps 

the country together, such as family ties and parental authority, respect for 

law and order, loyalty to the government and the throne. If they can corrupt 

our characters then all the rest that they desire will f'ollow along easily. That·, 
• 

is the great trap into which Mossadeq has fallen, to join with the communi:ta in 

encouraging us to be rude, uncouth and coarse~ We Iranians must stop acting like 

Bolsheviks and remain true to our traditional national character. 

/ 

. 
' • 

·-
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JlOSE:J..DEQ'S SPY S!::EVICE 

Uossadeq says he is the s~vior of Irun, but he does strante thin~s for a 

savior. Uossadeq says he ·wants to save Iran from the army and he has cut down the 

funds for the army and has stirred hatred among the officers and men. But many 

of us remember what it was like in Iran before we had an army. Many o~ us remember 

the raiding and pillacing of the tribes. Many of us remember the burned village~, 

the stolen goods~ the disruptions to trade and travel. We would like to ask 

Jlossadeq how he will save· Iran from the tribes without an army. We imagine he 

will ask his ~ood friends, the murderous Qashqai Khans. to protect us. 

Mossadeq says he ~ill save Iran from the lando~~ers. However~ he has re-

ceived large sums from landowners s~ch as the J..minis. We too v:ant to save Iran 

froni the lando..,mers but we wondered what }fossadeq does with this money. Does he 
.. 

use it to help our farmers buy their own land? No( Mossadeq uses this money 

to build up h5s priv~te spy service. And does he.spy abainst the Soviet Tudeh 

Party that tried to rob Iran of Azerbaijan? No: He spies atainst his friends 

who helped bring that national movement into power and -v;ho helped Iran regain ita 

oil. Jlossadeq 's spies are protecting Iran b~· watching the homes of Hakimi• Shayegan. 

Uaki, Dr. B~ghai, Haerizadeh and Shams Qanatabadi. They are protecting Islare by .· 

Tiatching the homes of Ayatoilah Kashani. Ayatollah Behbehani. Lullah Hasan Falsafi. 

Navab Safavi and the },{aajid-i-Shah. They are ._guarding at;a:inst Bolshevism by 

watching the headquarters of the Iran Party, the Third Force, The Sumka ?arty. 
··' 

and the Arya Party. They protect us from enemy propab~nda by spying on the 

newspapers Tehran-i-Mossavar, Jebheh Azad, Kayhan, and Mard-i-Asia. They are 

safeguarding our &.rmy by watching the 'officers Club~ the Retired Officers Club • 

and the house of General Rtahi. 

Is this the way you save Iran, }!.ossadaq? We know what you want to save. 

You want to save Mossadeq's dictatorship in Iranf 
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