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. اند جاهائى را سیاه کرده. آوریم را بطور کامل مى 32مرداد  28تاریخ سیا از کودتاى : انقالب اسالمى 

شده، ما با مراجعه به مدارك منتشر . ها را خوانده و اسامى سانسور شده را یافته است اى سیاه شده مؤسسه
  .کوشیم تاریخ سیا را شفاف و کامل کنیم مى

  .است این تاریخ و مدارك را نیویورك تایمز منتشر کرده       
است که در کودتا  از ایجاد خطر براى ایرانیانى ذکر شده  در آغاز، علت سانسور اسامى، خوددارى       

ها و  اند، در مقاله اسناد منتشره نیامدهاما این اسامى و اسامى دیگرى که در تاریخ و . اند شرکت داشته
  .اند کتابهاى منتشره، بفارسى و انگلیسى آمده

، گزارش 1953تا اوت  1952تاریخ عملیات سیا و انتلیجنت سرویس و عوامل ایرانیشان را از نوامبر       
، Donald N. Wilber ویلبر. شود که آن را دونالد ن ، یاد آور مى»یادداشت تاریخ نویس«در . کند مى

در همان تاریخ وقوع کودتا ،زیرا باید جریان کودتا نگاشته و ضبط . نوشته است 1954این کتاب را در مارس 
افزون بر این، کودتا . افراد شرکت کننده در آن، تازه بودند  هاى آن روزها، اسناد موجود و حافظه. شد مى

مختصر تاریخ را در آغاز . اند بکار آیند توانسته ه مىاست که در عملیات مشابه در آیند متضمن درسهائى بوده
  .آورد مى

بدون خیانت خائنان و تن زدن خادمان از  -آموزند که الف  تاریخ مفصل و اسناد از جمله این درس را مى       
  .دش کردند، کودتا موفق نمى اگر تجربه کنندگان تجربه را رها نمى -گرفت و ب  ایستادگى، کودتا انجام نمى

، براى 1332مرداد  28است که قدرت امریکا از کودتاى  در پایان گزارش، سیا درسهائى را فهرست کرده       
اما این گزارش به انسانهائى که بخواهند آزاد و مستقل بزیند نیز . تکرار آن در کشورهاى دیگر باید بیاموزد

برگردان گزارش و پیوستهاى آن به فارسى، فهرست مهمترین این درسها را ، بعد از نقل . آموزد درسها مى
  :کنیم مى

   
  :یادداشت نگارنده گزارش 
   
، توسط 1954این گزارش که سرنگون کردن مصدق، نخست وزیر ایران، عنوان یافته است، در مارس       

او نقش فعالى در عملیات ایفا . است نگاشته شده Donald N. Wilber ویلبر. دکتر دونالد ن
هاى  ها در حافظه و خاطره  این مطالعه نوشته شد چرا که تا کنون مدارك آماده و در دسترس. است هکرد

افزون بر این، . شد باید تاریخ عملیات بزرگ ثبت مى اشخاصى که در فعالیتها شرکت داشتند، تازه بودند، مى
ید و کامل گردند و بشکل رهنمودهائى اى از نتایج حاصل از ارزیابى عملیات، تاک بنظر عاقالنه رسید که بر پاره

  .توانند بکار روند در آیند که، در آینده، در عملیاتى از اینگونه، مى
اند، در  ، شرح شدهTPAJAX اسناد متعلق به عملیات که در این گزارش، گزارش نقشه تى پى آژاکس       

  .شوند شعبه ایران در بخش خاورنزدیک و آسیاى جنوبى، نگاهدارى مى
اند تا خالى از اشتباه و کامل  اند، به دقت، بررسى شده تمامى اسامى اشخاص که در این گزارش آمده       

هر بار که نام و نام میانى قید . کوشش جدى بکار رفته است تا نام و نام خانوادگى هر کس آورده شود. باشند
  .نشده، بخاطر آن بوده که اطالع از آن در اختیار نبوده است

  Dean L. Dodge داج. دین ل      
   بخش خاور نزدیک      
   افسر مسئول تاریخ      
  1969مارس       
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  :خالصه گزارش  
   
، روشن شد که حکومت مصدق در ایران از رسیدن به یک توافق بر سر نفت با کشورهاى 1952در اواخر     

اى غیر قانونى پیش  کسر بودجه به شیوهاین حکومت تا مرحله خطرناك تأمین . غربى ذینفع، ناتوان است
اینهمه بخاطر تمایل او . مشروطیت ایران، بخاطر ادامه نخست وزیرى مصدق، بى اعتبار گشته بود. رفته بود

شد، شاه و ارتش ایران را  کشور که با سیاستهاى غیر مسئوالنه مبتنى بر هیجان، اداره مى. به قدرت شخصى
. ایران، همکارى نزدیکى پیدا کرده بود) کمونیست(کومت او، با حزب توده ح. بود بحد خطرناکى ضعیف کرده

اگر . با توجه به این عوامل، به این ارزیابى رسیدیم که ایران در خطر واقعى رفتن به پشت پرده آهنین است
شد، یک پیروزى براى شورویها در جنگ سرد و یک عقب نشینى بزرگ براى غرب در خاورمیانه  چنین مى

  )1.(جز طرح و اجراى برنامه مخفى سرنگونى، دیگر هیچ کارى براى ترمیم وضع میسر نبود. بود
پى آژاکس سرنگون کردن حکومت مصدق و بر قرار کردن حیثیت و قدرت شاه و .هدف نقشه تى       

بر بخصوص، قصد . جانشین کردن حکومت مصدق با حکومتى بود که ایران را با سیاستهاى سازنده اداره کند
اى بر سر نفت، نایل آید چنانکه ایران از نظر اقتصادى سالم  سر کار آوردن حکومتى بود که به توافق منصفانه

حکومتى بر سرکار آید که بتواند حزب کمونیست را که . و از نظر مالى توانا به پرداخت تعهدات خویش باشد
  .بطور خطرناکى قوى شده بود، سخت سرکوب کند

کنند مصدق بر قدرت بماند و در مارس  بطور قطع مسلم شد که منافع امریکا ایجاب نمىهنگامى که       
اى شد که بنا بر آن، از راه  سیا دست بکار تهیه نقشه. ، وزیر امور خارجه، سیا را از این امر آگاه کرد1953

ونى عوامل دخیل در سرنگ«برآوردى زیر عنوان . گشت عملیات پنهانى، حکومت مصدق سرنگون مى
برآورد معین کرد که سرنگون کردن حکومت . بعمل آمد) 1332فروردین  27(، 1953آوریل  16، در »مصدق

باید با انتلیجنت سرویس  در آوریل، تصمیم بر این شد که سیا مى. مصدق از راه عملیات مخفى میسر است
در اواخر آوریل، تصمیم . م دهندتماس بگیرد و طرح و اجراى نقشه را دو سازمان، با همکارى با یکدیگر، انجا

گرفته شد سیا و انتلیجنت سرویس، در قبرس، نقشه را طرح و به نظر و تصویب دو مرکز سیا و انتلیجنت 
سفیر ) 1332خرداد  13(، 1953در سوم ژوئن . هاى خارجه امریکا و انگلستان، برسانند سرویس و وزارتخانه

وارد امریکا و بطور کامل نسبت  Loy Wesley Henderson امریکا در ایران، لوى وسلى هندرسون
وسائل مخفى براى رسیدن به این هدفها، توجیه و طرف   و هدفهاى آن و نیر قصد سیا در تدارك  به نقشه
  .شور شد

 Kermit همان زمان، آقاى کرمیت روزولت. کامل شد) 1332خرداد  20( 1953ژوئن  10نقشه در         
Roosevelt که حامل نظرهاى وزارت خارجه سیا و (خاور نزدیک و شمال افریقا در سیا ، رئیس بخش

، رئیس پایگاه سیا در  Roger Goiran و آقاى روژه گوئیران) سفیر امریکا در ایران، لوى هندرسون بود
. ننداین گردهمآئى براى آن بود تا در باره نقشه گفتگو ک. ایران و دو افسر نقشه ریز، در بیروت، دیدار کردند

به انتلیجنت سرویس، در ) 1332خرداد  14( 1953ژوئن  14نقشه عملیات، با انجام تغییرهاى جزئى، در 
  .لندن، ارائه شد

نقشه نهائى عملیات که در لندن مورد موافقت آقاى روزولت از   ،)1332خرداد  29( 1953ژوئن  19در        
صویب، در واشنگتن، تسلیم وزارت خارجه و رئیس سوى سیا و انتلیجنت سرویس قرار گرفته بود، براى ت

و در لندن، نیز،  .و لوى هندرسون، سفیر امریکا در ایران شدAllen W. Dulles  سیا، آقاى آلن دالى
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وزارت خارجه خواست، پیش از موافقت . نقشه، براى تصویب، تسلیم وزارت خارجه و انتلیجنت سرویس شد
  :با نقشه، از موافقت با دو امر مطمئن شود

به .شود  دهد که جانشین حکومت مصدق مى حکومت امریکا کمک بایسته را در اختیار حکومتى قرار مى - 1 
  و. هاى خود برآید ومت، تا دریافت درآمد نفت، بتواند از عهده هزینهترتیبى که این حک

حکومت انگلستان، بطور کتبى و در بیانى که وزارت خارجه امریکا را راضى کند، نیات خود را در  - 2 
رسیدن به یک حل و فصل خوب و منصفانه بر سر نفت، با حکومتى که در ایران جانشین حکومت مصدق 

  .کندشود، اظهار  مى
  .رضایت وزارت خارجه در هر مورد حاصل شد       
وزارت خارجه امریکا و وزارت خارجه انگلستان اجازه اجراى ) 1332اواخر تیر (، 1953در اواسط ژوئیه        

. پى آژاکس را دادند و رئیس سیا موافقت رئیس جمهورى امریکا را با اجراى آن بدست آورد. نقشه تى
همآهنگى با سیا و سفیر امریکا در ایران، هندرسن، پیشنهاد کرد آقاى روزولت  انتلیجنت سرویس با

وزارت خارجه امریکا تصمیم . فرماندهى عملیات را در تهران، در مراحل واپسین عملیات، برعهده گیرد
سفر خود را به محل  -که بعنوان مشورت به واشنگتن آمده بود  -گرفت عاقالنه اینست که هندرسون 

سیا و انتلیجنت سرویس، باتفاق، . یت خود، تهران، تا پایان عملیات در تهران، به تأخیر اندازدمأمور
یک افسر سیا بطور موقت در آن، . ساماندهى کردند تا که در جریان عملیات، قبرس مرکز ارتباط بگردد

با استفاده از امکانات  ارتباط سه جانبه سریع،. مستقر بشود و در واشنگتن، اتصال حمایت کننده اداره بگردد
  .معین شد) اواخر مرداد(زمان انجام عملیات، اواسط ماه اوت . سیا میان تهران و قبرس و واشنگتن برقرار شد

ها و روحانیان  ها، دست نوشته باید، از راه روزنامه در ایران، عوامل تبلیغاتى سیا و انتلیجنت سرویس مى       
هدف این تبلیغات تضعیف حکومت . کرد ردند که شدت روز افزون پیدا مىک تهران، تبلیغاتى را رهبرى مى
کردند که هرگونه امید  باید اظهاراتى را مى در امریکا، مقامات عالى حکومت مى. مصدق بهر ترتیب ممکن بود

که امریکا از رژیم مصدق  دادند و این اسطوره نخست وزیر، مصدق، را به کمک اقتصادى امریکا، بر باد مى
  .شکستند کند را در ذهن عموم ایرانیان، مى حمایت مى

سرلشکر فضل اهللا زاهدى، عضو سابق حکومت مصدق، بعنوان کسى که بیشتر از همه درخور           
زیرا او تنها کسى بود که شخصیت این مقام . جانشین مصدق شدن در مقام نخست وزیرى است، انتخاب شد

باید با زاهدى  سیا مى. داشت دق برخاسته بود و هواداران درخورى نیز مىرا داشت، به مخالفت آشکار با مص
او . کرد گرفت و او را از نقشه عملیات خود و قصدش بر نشاندن او بمقام نخست وزیرى، آگاه مى تماس مى

  .کرد کرد تا که سیا، با همکاریش، جزئیات نقشه عملیات را تعیین مى باید یک دفتر نظامى ایجاد مى مى
همکارى او براى اینکه پادگانهاى تهران . داد از آغاز، همکارى شاه بخش اساسى از نقشه را تشکیل مى       

از آنجا که . عملیات مورد نظر را انجام دهند و قانونى گرداندن جانشین شدن نخست وزیر جدید، ضرور بود
او براى اینکه همکارى کند، اشکال  شاه نشان داده بود که مردى بى تصمیم است، بنا بر آن شد که فشار به

  :زیر را پیدا کند
آمد و شاه را  باید از اروپا به تهران مى خواهر، دوقلو، قوى و پر تحرك شاه، شاهزاده اشرف پهلوى، مى - 1 

گفت مقامات امریکا و انگلستان با او تماس گرفته و از او  باید به شاه مى او مى. کرد وادار به عزل مصدق مى
  .اند به تهران آید و از شاه عزل مصدق را بخواهد هخواست

، رئیس هیأت Norman Schwarzkopf تمهیدات الزم بعمل آمدند تا ژنرال نورمن شوراتسکپف - 2 
شوارتسکپف . مستشارى سابق امریکا در ژاندارمرى ایران، که مورد عالقه و احترام شاه بود، به ایران آید

کرد و از شاه دو فرمان، یکى فرمان عزل مصدق از نخست وزیرى و  یح مىباید نقشه را براى شاه تشر مى
داشت ارتش را فرا خواند به تاج و  گرفت و شاه را برآن مى دیگرى فرمان نصب زاهدى به نخست وزیرى را مى

  .تخت وفادار بماند
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ف به شاه را تقویت و باید پیام شوراتسکپ عامالن بومى انگلستان که حسن نیتشان بر شاه محرز بود، مى - 3 
  .اند کردند که امریکا و انگلستان، مشترکاً تصمیم به این اقدام گرفته شاه را مطمئن مى

باید شاه را وادار  اگر اقدامات باال نتیجه ندادند، آقاى روزولت، به نمایندگى از رئیس جمهورى امریکا، مى - 4 
شدند، در روزى که بنا بر نقشه معین شده بود، سیا  مى وقتى فرمانها امضاء. کرد به امضاى دو فرمان باال مى

و . گزید باید در محلى، خارج از تهران، اقامت مى در روز موعود، شاه مى. داد آنها را در اختیار زاهدى قرار مى
زاهدى، مجهز به فرمانها و حمایت نظامى، بدون بیم از تغییر رأى شاه و بدون اینکه خطرى جان شاه را تهدید 

  .ستاند د، حکومت را از مصدق، مىکن
گشت قواى ارتش مستقر  باید تا جائى که ممکن بود، مطمئن مى از راه عوامل نظامى در تهران، سیا مى       

  .در تهران از نخست وزیر جدید که مورد تأیید شاه خواهد بود ، پشتیبانى خواهند کرد
اى بر ایران و مصدق داشتند و سهم  ند، اثر تعیین کنندهاظهارات مقامات دولت که در امریکا بعمل آمد        

  :بزرگى در سقوط مصدق یافتند
، 1953ژوئیه  29پرزیدنت آیزنهاور به نخست وزیر، مصدق، در ) 1332تیر  18((1953ژوئیه  9انتشار نامه  - 1 

  .روشن کرد کمک بیشتر امریکا به ایران داده نخواهد شد
فعالیت روز ... «، حاکى از آنکه 1953ژوئیه  28یکا در کنفرانس مطبوعاتى اظهارات وزیر خارجه امر - 2 

افزون حزب کمونیست غیر قانونى در ایران و چشم بستن حکومت ایران بر آن، موجب نگرانى حکومت ما 
دامن گستردن فعالیتهاى آن حزب و رویه اغماض حکومت ایران، موافقت با کمک به ایران را . گشته است
  ».گرداند مشکل مى

اظهارات رئیس جمهورى در اجتماع فرمانداران ایاالت امریکا در سیاتل، که در آن، پرزیدنت آیزنهاور  - 3 
شود، اثرى  تصریح کرد امریکا، دست روى دست، شاهد رفتن کشورهاى آسیا در پشت پرده آهنین، نمى

  .قطعى کردند
وقتى . هاى عمده امریکا انتشار داد ها و مجله زنامهدر همکارى با وزارت خارجه، سیا چند مقاله در رو      

ها در ایران منتشر شدند، اثر روانى منتظر را بر ایران گذاشتند و در جنگ اعصاب بر  هاى این مقاله ترجمه
  .ضد مصدق سهم پیدا کردند

اوت  15، در بعد از فشار اشرف پهلوى و ژنرال شوراتسکپف و بعد از چند دیدار با روزولت، سرانجام       
. معین شد) مرداد 25(اوت  16روز عملیات . ، شاه فرمانهاى درخواستى را امضاء کرد)1332مرداد  24( 1953

با همه احتیاطها در حفظ امنیت عملیات، بخاطر وجود درزهاى امنیتى در ارتش ایران، زمانى که فرمانده گارد 
مصدق شد، خود، توسط قواى مسلح برترى که به  شاه، با دو کامیون سرباز هوادار شاه، مأمور دستگیرى

. این شد که در آن روز، نقشه نظامى، در اجرا، شکست خورد. مصدق وفادار بودند، خلع سالح و دستگیر شد
کار او یک اقدام احتیاطى بود و در نقشه، تا حدودى، . شاه، با شنیدن خبر شکست نقشه، به بغداد گریخت

او و افسرانش که در عملیات نقش کلیدى . حت حفاظت سیا، در خفا ماندزاهدى، ت. پیش بینى شده بود
  .داشتند، از بیم توقیف توسط قواى انتظامى مصدق که به دنبال مخالفان اصلى بودند، مخفى شدند

سرلشگر زاهدى از راه . ، هندرسون به تهران بازگشت)1332مرداد  26( 1953اوت  17اوائل بعد از ظهر        
مطبوعاتى مخفى و با استفاده از تسهیالت چاپى سیا، به ایران اعالم کرد که نخست وزیر قانونى کنفرانس 

عوامل سیا شمار فراوانى فتوکپى از . است ایران است و این مصدق است که بر ضد او کودتاى غیر قانونى کرده
فرمانها تأثیر بسیار زیادى  انتشار. فرمانهاى نصب زاهدى به نخست وزیرى و عزل مصدق از آن، انتشار دادند

آنها یکه خوردند و خشمگین شدند وقتى دانستند بخاطر اعمال مصدق، شاه مجبور . بر مردم تهران گذاشت
، با شاه Burton Y. Berry برى. سفیر امریکا در بغداد، برتون واى. است کشور را ترك گوید شده

. مئن است شاه بزودى به ایران بازخواهد گشتتماس گرفت و گفت، برغم وضعیتى با ظاهر خصمانه، او مط
آقاى روزولت و پایگاه سیا در تهران، بطور . بعد از آنهم که شاه از بغداد به رم رفت، تماس با او برقرار شد
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عالمتهاى مشخص بسیار گویاى آنند که . دادند که پیروزى ظاهرى مصدق چشم فریب است پیگیر گزارش مى
پایگاه . است و برگرداندن وضعیت بر ضد مصدق و بسود شاه و زاهدى میسر استارتش هنوز به شاه وفادار 

به وزارتخانه هاى خارجه امریکا و انگلستان فشار آورد بیشترین کوشش خود را بکار برند تا شاه قانع شود 
ر، در بیاناتى علنى و رسمى ارتشیان و عوام الناس را به طرد مصدق و پذیرفتن زاهدى بمثابه نخست وزی

  .بخواند
، تظاهراتى بطرفدارى شاه، در ناحیه بازار، سرگرفت و دامنه )1332مرداد  28( 1953اوت  19در          

عامه از حرکتى . تظاهرات، بخشى، خودجوش و بروز دهنده اعتبار بنیادى شاه بودند. وسیعى پیدا کرد
ملى، براى استقرار جمهورى، آغاز کرده هراسان شده بودند که کمونیستها و نیز، برخى از جانبداران جبهه 

. بخشى دیگر سازمان یافته بود و عوامل پایگاه سیا به شروع تظاهرات بسود شاه برانگیخته بودند. بودند
ارتش بزودى به جنبش هوادار شاه پیوست و ظهر آن روز، روشن بود که تهران و نیز برخى از استانها بدست 

توانست به اجرا  وضعیت چنان بود که نقشه نظامى مى. اند شاه افتادهگروههاى مردم و ارتشیان طرفدار 
به عالمتى که پایگاه سیا داد، زاهدى از مخفى گاه بیرون آمد تا رهبرى جنبش را برعهده . گذاشته شود

ادارات ستاد کل ارتش تصرف . حکومت، حکومت او است: او، نخست، پیامى رادیوئى فرستاد و گفت. بگیرد
  .ه مصدق ویران شد و سیاستمداران و ارتشیان جانبدار مصدق دستگیر شدندخان. شدند

شاه، از اینکه مردم و ارتش او . کمى بعد، شاه به ایران بازگشت و استقبالى مردمى از او بعمل آمد       
اى عصیان کردند که سوار بر موج پیروزى  عصیان کردند و بر ضد رقیبى چون مصدق کینه توز و حزب توده

براى نخستین بار، شاه . دادند، سخت به هیجان آمده بود موقتى، آشکارا، استقرار جمهورى را سامان مى
او با این عزم بازگشت که مهار ارتش را سخت در دست گیرد و . احساس کرد که از مردم خود اعتبارنامه دارد

  .سلطنت کند
، دروغ »ا و رفتنش به پشت پرده آهنینسقوط ایران در دست کمونیسته«دست آویز  - 1:انقالب اسالمى 

مردم ایران کودتا را بر . گویند دانستند که دروغ مى هم آن روز، قدرت امریکا و همدست انگلیسیش مى. بود
افکار . نبخشیدند که براى حکومت برآنها، عامل قدرت خارجى شده بودند» ایرانیانى«امریکا و انگلستان و بر 

د مصدق و برچیدن بساط مردم ساالرى بقصد غارت ثروت یک کشور را بر عمومى جهان نیز کودتا بر ض
بدین قرار، پوزش خواهى خانم آلبرایت، وزیر خارجه امریکا، نزدیک به نیم . امریکا و انگلستان نبخشیدند

متن کامل سخنان وزیر خارجه امریکا را، بعنوان . قرن بعد، پوزش خواهى از مردم ایران و نیز جهانیان بود
  :آوریم ند مىس
   
  :پوزش خواهى خانم آلبرایت، وزیر خارجه امریکا در حکومت کلینتون 
   
، در انجمن ایران و امریکا، خانم آلبرایت در 2000مارس  17، برابر 1378اسفند  27در : انقالب اسالمى 

کا خوانده، یک سند از آنجا که، معاون او، این نطق را موضع رسمى دولت امری. واشنگتن نطق زیر را ایراد کرد
  :گذرانیم از این رو، ترجمه بى کم و کاست آن را در اختیار خوانندگان مى. است

عالیجنابان اعضاى هیأتهاى Pelletreau  با سپاس بسیار از پرفسور امیر احمدى، سفیر پلترو         
  دیپلماتیک، همکاران برجسته و میهمانان و دوستان،

نه تنها انجمن ایران و امریکا، بلکه جامعه . اى از سازمانها حضور دارند مجموعه  ،در کنفرانس امروز          
غناى . آسیائى، مؤسسه خاورمیانه و مدرسه خدمت خارجى جورج تون نیز در آن شرکت و حضور دارند

  .دهد صالحیتهاى حاضر در این اطاق عظیم است و بر اهمیت ایران گواهى مى
. اند ترین تمدنهائى است که استمرار جسته دانند، ایران یکى از قدیمى مستمعان مىهمانطور که          

سرزمین ایران تمامى یک طرف از ساحل . ترین فرهنگهاى جهان است ترین و پر تنوع صاحب یکى از غنى
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. گیرد ىاز این خلیج و تنگه، بخش مهمى از تجارت نفت انجام م. گیرد و تنگه هرمز را در بر مى» فارس«خلیج 
در آن کشورها مواد مخدر . با قفقاز و آسیاى میانه و جنوبى هم مرز است. ایران ساحل دریاى خزر نیز هست

چندین گروه تروریستى بزرگ در . کنند تولید و از آن مرزها مواد مخدر به مقیاس بزرگ بطور قاچاق عبور مى
. گیرد ا تازه دارد مورد بهره بردارى قرار مىاین کشورها مستقر هستند و منابع وسیع نفت و گاز این کشوره
  .در حال حاضر نیز ایران رئیس سازمان کنفرانس اسالمى است

گیرى آینده ایران نقش محورى در اقتصاد و امور امنیتى در قلمروئى پیدا  جاى تردید نیست که سمت        
از این رو، من این فرصت را براى . ننددا کند که بخشى مهمى از جهانیان، عاقالنه، آن را مرکز جهان مى مى

  .شمارم بحث از روابط امریکا با ایران، مغتنم مى
کنم اگر سخنان خود را با آرزوى شاد روزى، براى امریکائیان ایرانى تبار،  امیدوارم کارى بموقع مى          

  ).ه فارسىب(عید شما مبارك : کنم بمناسبت فرا رسیدن سال نو ایران و آغاز بهار شروع مى
  .کنم از ماوراى دریاها، همین شاد روزى را براى مردم ایران آرزو مى        
فصل کاشتن نهالها است و امید من اینست که ایران و امریکا، . بهار فصل امید و نو شدن است             

  .توانیم نهال روابط جدید و بهتر براى سالهاى آینده را بکاریم مى
پرزیدنت . خواهم از آن با شما بحث کنم ین چشم انداز و از این چشم انداز است که امروز، من مىو در ا         

  .کلینتون، بخصوص، از من خواسته است به این جمع بیایم و این بحث را با شما بکنم
از کسى پنهان نیست که دو دهه است بیشتر امریکائیان در ایران، نخست از خالل تصرف سفارت          

طى سالها، این . نگرند و گروگانگیرى، شعارهاى نفرت از امریکا و آتش زدن پرچم امریکا مى 1979امریکا در 
تصور بد را سرکوبگرى حکومت ایران در داخل این کشور و حمایت از تروریسم در خارج، پشتیبانى از 

کوشش براى توسعه ظرفیت   و اند گروههائى که، با توسل به خشونت، با جریان صلح خاورمیانه مخالفت کرده
  .اند تولید سالح اتمى، تقویت کرده

ما سخنان رهبران ایران را بر اینکه امریکا دشمن . است پاسخ امریکا، سیاست منزوى و مهار کردن بوده        
  .کردیم شمردیم و با ایران، بمثابه یک تهدید، رفتار مى است، حجت مى

هاى عینکى  ، ما شروع کردیم به تنظیم شیشه1997انتخاب پرزیدنت خاتمى در با وجود این، بعد از          
. با اینهمه، سیاستهاى خارجى مورد مخالفت، همچنان ادامه یافتند. نگریستیم که از خالل آن در ایران مى

  .پویائیهاى سیاسى و اجتماعى در درون ایران شروع به تغییر کردند
و من از اظهارات رئیس جمهورى جدید ایران در باب گفتگو میان دو ملت،  در پاسخ، پرزیدنت کلینتون       

ما ترتیبات را براى . ما تماسهاى فرهنگى و دانشگاهى و ورزشى را تشویق کردیم. استقبال کردیم
ما خواست خود را مبنى بر گفتگوهاى رسمى . خواهند از ایران دیدن کنند، مساعد کردیم آمریکائیانى که مى

و گفتیم ما تحوالت در آن کشور . دانند، اظهار کردیم ن، بر سر مسائلى که هر یک از دو طرف عمده مىبا ایرا
  .کنیم و چنین کردیم را از نزدیک تعقیب مى

ایم که زمان آن شده است که دامنه دیدگاه خود را دورتر بریم زیرا روند  حال، ما به این نتیجه رسیده       
اى بازتر  نسل جوان کشور جنبشى را در پیش گرفته است که هدفش جامعه. ده استتحول در ایران به بار آم

ترین زن  ترین و پرتوان زن ایرانى خود را، از نظر سیاسى، فعال. و تقرب انعطاف پذیرترى با دنیا است
  .هستندکارفرمایان نوپا بى قرار بر قرار شدن روابط بارآور از خالل دریاها . کشورهاى منطقه گردانده است

  .گویند روحانیان محترم بطور روز افزون از سازگارى ایمان و آزادى و تجدد و اسالم سخن مى        
و . آیند شود، مطبوعات با صالحیتى بوجود مى برغم تقالئى که براى بستن دهانها و شکستن قلمها مى         

نباید . تر، ظرف چند سال انجام داده است ایران، نه تنها یک که سه انتخابات بطور روز افزون دموکراتیک
ها، مخالفت شده باشد و آنچه بعمل درآمده است از کمال خود بسیار  موجب تعجب باشد اگر با این توسعه
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آزار مذهبى در مورد بهائیان و . روند تنبیهات سخت در باره انواع مخالفان هنوز بکار مى. فاصله داشته باشد
  .شود گروند، اعمال مى به مسیحیت مىنیز در باره ایرانیانى که 

اند  ایرانى یهودى ابراز کرده 13حکومتهاى دنیا از جمله حکومت ما، نگرانى خود را در باره دادرسى           
که بیشتر از یک سال است بدون اتهام رسمى، زندانى هستند و حاال صحبت از محاکمه آنها در ماه آینده 

  .نگریم ى و نتایج آن، بمثابه یکى از بارومترهاى روابط امریکا با ایران مىما در طرز این دادرس. شود مى
بظاهر توسط عناصر . ، چندین نویسنده و سیاستمدار پرمنزلت به قتل رسیدند1998در اواخر سال         

، به و همین هفته پیش، یک مدیر پرمنزلت و مشاور پرزیدنت خاتمى، در توطئه قتلش. نابکار نیروهاى امنیتى
  .سختى زخمى شد

اى  رانند و پاره برخى کشور را به پیش مى. اى، در ایران، جریانهائى چندى فعال هستند همانند هر جامعه      
برغم تمایل به مردم ساالرى، مهار نیروهاى مسلح و قوه قضائى و نیروهاى انتظامى . کشانند دیگر به عقب مى

یاست خارجى که ما بیشترین نگرانى را در باره شان داریم، خوب در دست مقام غیر انتخابى و عناصرى از س
  .اند نشده

ایرانیان بیشتر از پیش، بدون بیم با . گیرد اما حرکت در جهت اصالح داخلى، آزادى و فضاى باز قوت مى       
ها  دیشهآزادى و کثرت ان«: آورم قول او را مى. شوند ماه پیش، موافق مى 15پرزیدنت خاتمى در اظهارات 

انتقاد . کند بلکه این تحدید آزادى است که امنیت جامعه را تهدید مى. تهدیدى براى امنیت جامعه نیست
  ».بعکس الزم است. کردن حکومت و سازمانهاى دولتى، در هر سطح، مخرب نظام نیست

هائى که رهبران این  شهوزند و بسیارى از اندی هاى دموکراسى در ایران تازه به تازه مى بدینسان، نسیم        
خطرى که وجود دارد اینست که ما بیشتر از اندازه خوشبین . اند کشور بدآنهامى پیوندند، تشویق کننده

  .برند در حقیقت، هنوز بسیار زود است که با دقت بدانیم گرایشهاى مردم ساالر به کجا راه مى. باشیم
ایرانیان . لوژیک نیست و عمل و واقعیت گرائى استمسلم است که نیروى محرکه اول تغییر ایدئو         

خواهند ك حساب پس  دولتى مى. خواهند آنها جامعه با آزادى گسترده مى. خواهند زندگى بهترى را مى
برغم باال رفتن قیمتهاى نفت، اقتصاد ایران در قید فقدان بهره ورى، . خواهند ترى مى بدهد و ترقى وسیع

از جمله بخاطر عامل دموگرافیک، میزان بیکارى باالتر و درآمد . زه دولت استفساد و کنترل بیش از اندا
  .سال پیش است 20تر از  سرانه پائین

مردم ساالرى . گیرند امر مسلم اینست که ایرانیان بنا بر اندریافت خود، خط توسعه را در پیش مى          
را، در انطباق با سنتها و فرهنگ این کشور خواهد  ایران، اگر در آینده شکوفه کند، بى تردید ویژگیهاى خود

و همانند هر تحول سیاسى و اجتماعى مردم ساالر، با مرحله ها و زمان بندى که ایرانیان براى خود . داشت
  .کنند، انجام خواهد گرفت تهیه و تنظیم مى

م؟ در سطح ملت با ملت، کنیم اینست که چگونه با اینها همه مواجه شوی پرسشى که ما از خود مى         
چیزهاى . کنند امریکائیان همچنان دستهاى خود را بسوى ایرانیان دراز مى. تشخیص پاسخ مشکل نیست
ما . ما باید بکوشیم دامنه مبادالت خود را توسعه بدهیم. آموزیم و ایرانیان از ما بسیارند که ما از ایرانیان مى

. ه مدنى، در کوشش مشترك بخاطر منافع مشترك، متعهد کنیمباید خود را با دانشگاهیان و رهبران جامع
  .بدیهى است که ما باید با قوت بیشترى بکوشیم و مهارت خویش را براى توفیق همکارى بکار بریم

نیاز به بحث بیشتر نه تنها از . تر است شود، بغرنج اما یافتن پاسخ، وقتى در سطح دو دولت مطرح مى        
در بهترین حالت، روابط ما با ایران نشان از . و امیدهاى آینده، بلکه از گذشته آشفته نیزبرداشتهاى امروز 

طى سالها، هزاران معلم، مأموران بهداشت، اعضاى داوطلبان بنیاد صلح و . دوستیهاى شخصى صمیمانه دارد
نزدیک به . اند ردهدیگران توان و نیت خیر خویش را براى بهتر کردن زندگى و بهزیستى مردم ایران بکار ب

بسیارى دیگر از ایرانیان در اینجا تحصیل کرده پیش از . اند یک ملیون ایرانى میهن ما راخانه خویش کرده
  .آنکه به میهن خویش باز گردند و دانش خویش را در میهن خویش، به عمل بگذارند
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پس . بودند» ل آف فارینى سرویسجرج تون اسکو«در واقع، برخى از آنها، از بهترین شاگردان من در         
. هر دو ملت، آرمانخواه هستند. هاى مشترك بسیار میان دو ملت وجود دارند جاى تعجب نیست اگر زمینه
هر دوملت به خانواده تعلق خاطر دارند و معنویت شناس و مخالف سرسخت سلطه . هر دو ملت مغرور هستند

  .خارجى هستند
، ایالت متحده آمریکا )1332(، 1953در سال . زنند ملهاى دیگر صدمه مىهاى مشترك عا اما به زمینه     

. وزیر محمد مصدق بازى کرد نقش معنى دارى در همساز کردن عملیات سرنگونى حکومت مردمى نخست
ولى این کودتا آشکارا . کنند حکومت آیزنهاور بر این باور بود که عملیاتش را دالیل استراتژیک، موجه مى

توان فهمید چرا بسیارى از ایرانیان ، بخاطر  عقب و مانع رشد سیاسى ایران بود و آسان مى بازگشت به
  .دخالت امریکا در امور داخلى آنها، همچنان خشمگین هستند

حکومت شاه اقتصاد . از آن پس، بمدت یک ربع قرن، امریکا و غرب حمایت جدى از رژیم شاه کردند        
  .الفان سیاسى را نیز با خشونت سرکوب کردکشور را توسعه داد اما مخ

همانطور که پرزیدنت کلینتون گفت، امریکا باید سهم خود را از مسئولیت مسائلى بر عهده بگیرد که           
حتى در سالهاى اخیر، وجوهى از سیاست امریکا در قبال عراق، در . اند در روابط ایران و امریکا بوجود آمده

بینانه بوده  رسد، به ویژه در پرتو تجربیات بعدیمان با صدام حسین، کوته ، به نظر مىدوران جنگ با ایران
  .است

اشغال سفارت آمریکا در : هاى خود را داریم و آنها جدى هستند با وجود این، ما هم فهرست گالیه        
و . آنان و همه ما بودها و خانواده  المللى ایران و ضربه روحى بر گروگان هاى بین تهران، نقض مسئولیت

امریکائیان بى گناه و دوستان امریکا توسط گروههاى تروریست کشته شدند که توسط حکومت ایران 
در واقع، کنگره هم اکنون قانونى را تحت بررسى دارد که بنا بر آن دارائیهاى دیپلماتیک و . شدند حمایت مى

  .آیند که بر ضد شهروندان امریکائى، بعمل مىدیگر ایران، به جبران عملیات تروریستى اختصاص یابند 
اى را  کنیم تا راه حلى را پیدا کنیم که هم توقعات عدالت را بر آورد و هم سابقه ما با کنگره همکارى مى        

بوجود نیاورد که منافع امریکا را در یافتن راه حل دیپلماتیک و یا دیگر دارائیها به خطر اندازد و امیدها را 
  .گفتگوى موفق با ایران از میان برداردبراى 

در حقیقت، ما بر این باوریم که بیشترین امید به احتراز از وقوع تراژدیهاى مشابه در آینده، در           
اینست که تغییر در سیاستهاى ایران را تشویق کنیم و بطور مشترك و متوازن کار کنیم تا از اختالفها میان 

اما . ترساند گذشته ما هردو را مى. ران و نه ما، قادر به فراموش کردن گذشته نیستیمنه ای. دو کشور بکاهیم
آیا باید اجازه داد گذشته موجب منجمد شدن آینده شود یا : پرسشى که پیشاروى دو کشور ما است، اینست

ت، در سالهاى باید راهى یافت تا نهالهاى روابط جدید را بکاریم؟ روابطى که ما را در برخوردارى از ثمرا
  .آینده، سهیم و بر جلوگیرى از وقوع تراژدیها توانا کند

همانطور که . بدیهى است که از نظر ما موانعى وجود ندارند که رهبرى شایسته و بینا نتواند حل کند      
کمتر از اى با یکچند از کشورها دارد که  اند ایاالت متحده روابط دوستانه برخى از ایرانیان خاطر نشان کرده

  .با وجود این، ما نه قصد و نه عالقه داریم در امور داخلى کشور مداخله کنیم. ایران مردم ساالر هستند
خواهیم با ایران همکارى کنیم تا آنچه را که  ایم و مى زدایى را در پیش گرفته ما اکنون سیاست تنش 

  .نامد پایین آوریم اعتمادى مى پرزیدنت خاتمى دیوار بى
شناسیم که اسالم مرکز میراث فرهنگى ایران است و نزاعى ذاتى میان  ما این واقعیت را برسمیت مى        

. کنند بینیم که قلمروهاى منافع مشترکى توسعه پیدا مى یا بیشتر از این، ما مى. اسالم و امریکا وجود ندارد
  .القمندیمع» فارس«براى مثال، هر دو کشور ما در ثبات آینده و صلح خلیج 

ما از کوششهائى که خطر را کم کند و مشوق گفتگوهاى . زید ایران در همسایگى خطرناکى مى         
  .کنیم اى به قصد کاستن از تنشها و ایجاد اعتماد باشد، استقبال مى منطقه
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داریم از تجاوز هردو عالقه . ایم هردو کشورهاى ما دست بگریبان نزاع با رژیم قانون نشناس عراق بوده        
  .آینده عراق پیشگیرى کنیم

ایران بهاى سنگینى بابت . و نیز ما نگران بى ثباتى و صدور غیر قانونى مواد مخدر از افغانستان هستیم     
مدتهاى دراز میزبان دو میلیون پناهنده افغانى جنگ داخلى این . پردازد نزاع با قاچاقچیان در این منطقه مى

  .اند ن تن از ایرانیان در جنگ با قاچاقچیان جان خود را باختهکشور بود و هزارا
بعالوه، در حال حاضر، ایران سرآمد کشورهاى جهان از لحاظ مقدار مواد مخدرى است که در سال         

این قلمروئى است که در آن، افزایش همکارى میان امریکا و ایران معنى دار بوده . کند کشف و ضبط مى
  .است

از آن جمله هستند تشویق روابط پایدار . اما چندین قلمرو دیگر از منافع مشترك بالقوه، وجود دارند       
محیط   اى و حمایت از محلهاى فرهنگى تاریخى و حفظ میان ارمنستان و آذربائیجان و توسعه اقتصاد منطقه

  .زیست
کند  اما این امر واقعیت پیدا نمى. د داردتر و روابط مشترك بارورتر، وجو اینسان، امکان روابط عادى         

همانطور اگر ما به تنگ کردن دید خود از ایران . اگر ایران چشم انداز رابطه با امریکا را همچنان تنگ کند
  .ادامه دهیم

گیریم، نه  کنیم، ضوابطى که بکار مى وقتى ما با تروریسم و انتشار اسلحه کشتار همگانى مخالفت مى           
اند که امنیت کشورهائى که توانائى اندك دارند،  استانداردها چنان معین گشته. یکائى که عمومى هستندامر

حفظ شود و حاوى تکالیف و الزاماتى است که بیشترین کشورها از جمله ایران آنها را، به اراده خود، بر عهده 
  .اند گرفته و امضاء کرده

کنیم و به  کنیم ،بسود عموم عمل مى در خاورمیانه حمایت مىوقتى ما از پیشرفت جریان صلح           
  .رسانیم اى کمک مى برآوردن خواستهاى دهها میلیون از مردم، از عرب و اسرائیل، از هر دین و پیشینه

کوشیم ارزشهاى خود را تحمیل کنیم بلکه بر اصولى  گوئیم، نمى وقتى در باره حقوق بشر سخن مى         
هر مردمى در هر جاى جهان باید از آزادیهاى . اند یم که در منشور جهانى حقوق بشر قید شدهگذار تأکید مى

  .بنیادى، آزادى دینى، آزادى بیان و حمایت قانونى برابر برخوردار باشند
کنیم، فهرست محرمانه اى از مقاصد داریم و  و وقتى ما از ارزش گفتگوى رسمى با ایران صحبت مى          

انگیزه ما تنها سود واقعبینانه از برقرار کردن این رابطه در باالترین سطح به . کنیم ا معین نمىشروطى ر
  .ترتیبى است که بتوانیم دیپلماسى را در حل مسائل به سود مردم هردو کشور است

ش، مدت کوتاهى پی. اند در ماههاى اخیر، رهبران ایران از سیاست تنش زدائى ملت خود سخن گفته         
ایران آماده است در مقام یک لنگرگاه ثبات و عامل حل مسائل منطقه و : وزیر خارجه آقاى خرازى گفت

  .ها عمل کند بحران
ایم تا روابط  معترف است و در گذشته، ما سخت کوشیده» فارس«امریکا بر اهمیت ایران در خلیج         

ز نوع تنش زدائى و یا متعهد شدن و یا گفتگوى به روشهائى ا. مشکل با چندین کشور دیگر را بهتر کنیم
خواهیم با ایران همکارى کنیم  ما مى. کنیم حاال نیز ما همان سیاست را روش مى. سازنده و یا روشهاى دیگر

  تا دیوارى را
براى آنکه این دیوار فرو ریزد، ما باید . نامد فرو ریزیم که پرزیدنت خاتمى آن را دیوار بى اعتمادى مى 

هاى مشترك،  هیم بطور مستقیم با یکدیگر، بمثابه دو ملت سرفراز و مستقل، گفتگو کنیم و بر پایهبخوا
  .داشتند معضالتى را حل کنیم که ما را از یکدیگر جدا نگاه مى

خواهم از مجازاتهاى اقتصادى صحبت  بمثابه قدمى در بر افکندن دیوار بى اعتمادى، امروز، من مى          
مجازاتهاى اقتصادى بر ضد ایران مقرر کرده است ، زیرا نگران شیوع تولید اسلحه اتمى و بخاطر  امریکا. کنم
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از این . کنند وجود مقاماتى است که، در تهران، گروههاى تروریست را حمایت و تغذیه مالى و کنترل مى
  .کنند اند گروههائى که با بکار بردن خشونت، با جریان صلح خاورمیانه، مخالفت مى جمله

تا این تاریخ، توسعه سیاسى در ایران، سبب نشده است که نظامیانش به کوشش مصمم خود براى           
  .شناسى و مواد و کمک الزم براى تولید سالح اتمى، پایان دهند تحصیل فن

تروریسم است که سپاه پاسداران و یا وزارت اطالعات و امنیت دست از  و نیز آن توسعه موجب نگشته         
  .بردارند

تا زمانى که این سیاستها تغییر نکنند، روابط نزدیک میان دو دولت ممکن نخواهد شد و مجازاتهاى          
  .عمده برجا خواهند ماند

با اینهمه، مجازاتهاى ما براى آنند که تغییرهایى در سیاست ایران روى دهند وگرنه به خودى خود،          
  .صدمه زدن به شهروندان بى گناه نیز نیست هدف نیستند و هدفشان

بدین دلیل بود که در سال گذشته، بخاطر تأمین سالمت مسافران، من اجازه دادم قطعات یدکى مورد         
و پرزیدنت . نیاز هواپیماهاى مسافربرى به ایران صادر شوند که پیش از این، به ایران فروخته شده بودند

مواد غذائى و داروئى و پزشکى، به کشورهاى تحت مجازات، از جمله ایران، کلینتون از محدودیت فروش 
  .تواند محصوالتى چون ذرت و گندم از امریکا بخرد این تدابیر بدان معنى هستند که ایران مى. کاست 

مواد کند از ایران فرش و  کنم که قدم دیگرى برمى داریم که امریکا را قادر مى و امروز، من اعالن مى        
این قدم بیشتر کردن منطقى تعدیلهائى است که سال پیش . غذائى چون خشکبار، پسته و خاویار وارد کند

و نیز براى آنست که به میلیونها فرش باف، کشتکار و صیاد ایرانى که در این صنایع کار . ایم بعمل آورده
  .به آنها ندارد کنند و به همه مردم ایران نشان بدهیم که امریکا سوء نیتى نسبت مى

امریکا در پى لغو مقررات غیر الزم به قصد بیشتر کردن تماسها میان دانشگاهیان، : قدم دوم اینست         
  .صاحبان حرف، هنرمندان و ورزشکاران و سازمانهاى غیر دولتى امریکا و ایران است

  .شود اعتماد متقابل مى ما بر این باوریم که این اقدام سبب محکم کردن مبانى تفاهم و         
امریکا آماده شده است، تا همراه ایران، بر کوششهائى بیفزاید که هدفشان، احتماالً، : قدم سوم          

  .رسیدن به حل و فصل مطالبات قانونى هر یک از دو کشور است
امریکا و ایران بعد از سقوط شاه،   .اى نیست حل مشکل دارائیهاى توقیف شده ایران کار ساده          

، بخش بزرگى از 1981در . موافقت کردند که مطالبات موجود از طریق حکمیت دادگاه در الهه، تسویه شوند
از آن پس، نزدیک به تمام . دارائیهاى توقیف شده ایران در دوره بحران گروگانگیرى، به ایران باز گردانده شد

  .اند دهمطالبات خصوصى، از طریق دادگاه الهه، حل و فصل ش
اند را از طریق  حاال هدف ما اینست مطالبات کم شما اما بسیار اساسى که هنوز میان دو دولت حل نشده       

  .دادگاه الهه حل کنیم و این امر را براى یکبار براى همیشه پشت سر بگذاریم
پیش رفتن در جهت  قدمهائى که بر شمردم و تدابیر مشخصى که امروز اعالم کردم بیانگر میل ما به      

این قدمها تلقى نیک ما از چشم انداز بازترى هستند که . منافع مشترك از راه بهبود روابط با ایران هستند
گشایند و امید ما اینست که تغییرات داخلى به تدریج، در روابط خارجى  گرایشهاى مردم ساالر آن کشور مى

بیشتر پیدا کنند و این آزادى را از راه حمایت از قانون بین امید که ایرانیان آزادى . نیز، اثرات ببار آورد
  .المللى و پشتیبانى از ثبات و صلح، ابراز کنند

شویم که  با اتخاذ دیدى وسیعتر از رویدادهاى ایران، ما از امورى غافل نمى  که  باید اصرار بورزم          
  .مدتهاى دراز موجب نگرانى شدید ما بودند

شود و در مخالفت با  لنگر ثبات مى. کند هاى خود وفا مى ش ما به ایران اینست که براستى به وعدهنگر          
  .جوید تولید سالح اتمى و تروریسم، عمل رهبرانش با سخنشان انطباق مى
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توانند چند دهه غریبگى را یک شبه به آشنائى بدل  ما دچار این وهم نیستیم که امریکا و ایران مى          
تر از شتاب  اما جهت روابط ما بسیار مهم. اى را بنا نهیم توانیم رابطه پخته تنها بر فرش و پسته، نمى. نندک

خواهد با سرعت زیاد در این جهت  خواهد با حوصله و گام به گام و هم مى ایاالت متحده هم مى. آنست
  .حرکت کند بستگى به ایران دارد که کدام یک از دو روش را بر گزیند

و راست است که زیر این . دوشنبه آینده روز اول سال نو براى ایران و روز شروع بهار براى ما است        
. مطمئناً، زمان آن شده است که امریکا و ایران فصل نوى را آغاز کنند. آسمان، براى هرچیز فصلى است

ن طوالنى و سرد نارضایتى متقابل فصلى که در آن، اعتماد متقابل رو به افزایش باشد و گرمى جانشین زمستا
  .ما بگردد

بزرگ دیگر میان شرق و غرب یا شمال و جنوب و یا میان   ما باید بپذیریم که در دنیاى امروز، تقسیم        
امروز، در هرجا، تقسیم بزرگ میان مردمى است که هنوز در در قید مفاهیم و . این با آن تمدن نیست

  .اند ا مردمى که خود را آزاد کرده و نوید آینده را در آغوش گرفتهپیشداوریهاى گذشته هستند ب
خوانم در نوشتن فصل جدید تاریخ  امروز، بنام دولت و مردم ایاالت متحده امریکا ایران را فرا مى            

بگذار . مبگذار ما از اختالفهایمان باز سخن گوئیم و در غلبه بر آنها سخت بکوشی. مشترکمان، به ما بپیوندد
بگذار شجاعانه در باره امکانات آینده . منافع متقابلمان را تصدیق کنیم و در پیشبرد آنها سخت کوش باشیم

فکر کنیم و در تحقق بخشیدن به آنها، سخت کوش باشیم و این سال جدید و فصل امید را به واقعیت بدل 
  .تر و بهتر بیایند کنیم تا که دو ملت ما، زندگى سالم

با . شوم بهترین کوششهاى خود را بکار برم در انجام این رسالت، در این صبحگاه، من متعهد مى         
  .احترام، خواستار تفاهم، مشورت دادن و حمایت عموم هستم

  .با سپاسگزارى بسیار          
   
  :قدمهاى نخستین 
   
هاى نوامبر و  افریقا، در طول ماه نمایندگان انتلیجنت سرویس انگلیس، با نمایندگان قسمت خاور نزدیک و 

نمایندگان . ها براى معضل ایران بود قصد گفتگو در باره نقشه. ، در واشنگتن، مالقات کردند 1952دسامبر 
، که بتازگى رئیس پایگاه این Woodhouse اینتلیجنت سرویس آقایان کریستوفر مونتاگ وودهوس

عضو این پایگاه در تهران و جون بروس Falle  سازمان در ایران شده بود و ساموئل فال
نمایندگان قسمت خاورنزدیک و . ، نماینده انتلیجنت سرویس در واشنگتن بودندLokhart لوکهارت

، رئیس Leavitt لیویت. آقایان کرمیت روزولت، رئیس قسمت و جون ه: افریقاى سیاه ، عبارت بودند از
، رئیس Darling دارلینگ. سمت و جیمس آمعاون قPandleton پاندلتون. شعبه ایران و جون و

  .شعبه شبه نظامى قسمت
هیأت انگلیسى پیشنهاد عملیات سیاسى مشترك را . اى نداشت مالقات دستور از پیش معین شده        

قسمت خاورنزدیک و افریقا بهیچرو قصد بحث در . براى سرنگون کردن نخست وزیر ایران، مصدق، آورده بود
تنها پذیرفت که . مالقات بدون اخذ تصمیم پایان یافت. ا نداشت و براى آن، آماده نشده بودباره این مسئله ر

  .عمل سیاسى پیشنهادى انگلیسها را مطالعه کند
کرمیت روزولت کودتائى را که خود او رهبرى کرده بود، تاریخ کرده است با گزافه نویسها در : انقالب اسالمى 

  .باره خودش
شرح (» مرداد 28اسرار کودتاى «یز خاطرات خویش را انتشار داده و به فارسى، با عنوان اما وودهاوس ن     

گوید با چرچیل  مى. است وارد ایران شده 1952او در نیمه ژوئن . است ، منتشر شده)آجکس-عملیات چکمه 
این حکومت، مربوط بوده و پیشنهاد براندازى حکومت مصدق را به حکومت او داده و ایدن، وزیر خارجه در 



١٣ 
 

توانیم حکومت مصدق را بر اندازیم و او، وودهاوس، امریکائیها را با ساقط  گفته است ما بدون امریکائیها نمى
  .است کردن حکومت مصدق موافق کرده

  .خوانند مى» آجکس«و امریکائیها » عملیات چکمه«مرداد را  28دانستنى است که انگلیسها کودتاى      
  :کند که آماده کودتا کردن است یکائیها مراجعه مىژنرالى که با امر*  
سیا در تهران دریافت کردیم که بنا بر آن، سرلشگر باتمانقلیج   ، تلگرامى از پایگاه1953در مارس        
است که آیا امریکا از عمل  به سفیر امریکا در تهران، لوى هندرسون، مراجعه کرده) اند اسم را سیاه کرده(

گیرد که در آن، افراد ستادها و  کند یا خیر؟ مالقاتى انجام مى نگون کردن مصدق حمایت مىنظامى براى سر
. کلمات احتیاط آمیزى به ستاد تعلیم داده شد که به ژنرال بگوید. افراد پایگاه سیا حاضر بودند

  .گرداند کرد ،اما عالقه امریکا را نسبت به این فکر، آشکار مى بهیچرو امریکا را متعهد نمى  پاسخ
با توجه به . گیرد یافتیم که مخالفت با مصدق وسعت مى براساس پیشنهاد ژنرال و عالئم دیگر، در مى        

 Walter Bedell رویه یکسره مخرب و بى محاباى نخست وزیر، مصدق، ژنرال والتر بدل اسمیت
Smithاید حکومت مصدق را تأیید ، معاون وزارت خارجه امریکا، به این تصمیم رسید که امریکا دیگر نب

تغییر سیاست . باید حکومت جانشینى را ترجیح دهد که هیچیک از اعضاى جبهه ملى عضو آن نباشند. کند
به سیا ابالغ شد و به قسمت خاور نزدیک و افریقا نیز ابالغ شد که مجاز است عملیات برانداختن حکومت 

ندرسون، سفیر، و رئیس پایگاه سیا، روژه وزارت خارجه و سیا، باتفاق، لوى ه. مصدق را بسنجد
، رئیس سیا یک 1953آوریل  4در . از سیاست جدید و اجازه تدارك عملیات، آگاه کردندGoiran  گوئیران
توانست صرف ساقط کردن حکومت  پایگاه مى. تهران گذاشت  میلیون دالرى در اختیار پایگاه 1بودجه 

اختیار داده شد که با توافق یکدیگر و بدون نیاز به تصویب   گاهبه هندرسون، سفیر و رئیس پای. مصدق کند
  .واشنگتن، هر طور مصلحت دانستند، پول را خرج کنند

مارك گازیوروسکى، استاد علوم سیاسى که ترجمه تحقیق او را . است سیاه شده» ژنرال«نام : انقالب اسالمى 
او بعد از کودتا، . نویسد د، او را سرلشگر باتمانقلیج مىای مرداد، در انقالب اسالمى خوانده 28در باره کودتاى 

با وجود این، . هاى تعیین کننده، او ترس بخرج داد و پنهان شد در لحظه. سپهبد و رئیس ستاد ارتش شد
  .وقتى کودتا با موفقیت انجام گرفت، زاهدى او را رئیس ستاد کرد

دانستنى است که زاهدى مشغول : افزائیم اطالع را مى است، این بر اطالعى که در متن گزارش سیا آمده      
خواهید او را برگردانید؟ از او جز مزاحمت  چرا مى! تیمسار: گوید شود و باتمانقلیج مى تهیه تلگرام به شاه مى

  !گوید بنا بر نقشه، او باید برگردد زاهدى مى. رفته است بگذارید همانجا بماند. آید بر نمى
جز این نام، دو نام دیگر نیز . است گزارش، در شمار نامها، نامى نیز از ژنرال شیبانى آمده 54در صفحه         

که ارتشبد -اما در ایام کودتا، اخوى سرهنگ بوده است  -سرتیپ اخوى : اند توسط ایرانیان نظامى برده شده
افراشته و دیگران، او و سرتیپ سیاسى که سرهنگ  -خواند  مرداد مى 28فردوست او را طراح نقشه کودتاى 
    .شمارند را، در کودتا، صاحب نقش مؤثر مى

اگر همان کیوانى باشد که . یکى از آنها کیوانى است. است سیا نام دو عامل اصلى خود را سیاه کرده      
ما ا. اند تن بوده 6در کودتا، با زاهدى، حداکثر » ژنرالهاى«آموزش آن بود، شمار  معاون ساواك و رئیس قسمت

  بنا برگزارش،
شاه ترسان و بى تصمیم بوده و در تهران حاضر نشده دو فرمان، یکى عزل مصدق و دیگرى نصب زاهدى  - 1 

در پى شکست . اند دو متن را زیر نظر سیا، در تهران آماده و در شمال، به امضاى شاه رسانده. را امضاء کند
  .مرداد، او به بغداد گریخته است 25کودتاى 

  و. است زاهدى، حتى از تشکیل یک دفتر نظامى در مانده و سیا آن را تشکیل داده - 2 
  گریزد و باتمانقلیج، به مخفیگاه مى - 3 
  .دهد زند و روى نشان نمى اخوى، به قول فرودست، خود را به بیمارى مى - 4 
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  .در گزارش سیا، اسمى از سرتیپ سیاسى نیست - 5 
در کودتا، با درجه سرهنگى شرکت داشته اما . رفته و تبعه امریکا شده بود سرتیپ فرزانگان به امریکا - 6 

  .در ارتش سمت نظامى نداشته است
اند و او سرتیپ  آورد که در کودتا بوده دیگرى را، در شمار کسانى مى» ژنرال«گزارش،  54در صفحه   - 7 

  .شیبانى است
است چگونه کودتا موفق شد؟ حزب توده و سازمان با توجه به این ناتوانى نظامى مطلق، پرسیدنى       

خواهیم دید که آیا در قسمتهاى بعدى گزارش، پرسشها پاسخهاى ... افسرى او چرا وارد عمل نشدند؟ و
  کنند یا نه؟ درخور پیدا مى

. ، تکمیل شد»عوامل مؤثر در سرنگون کردن مصدق«اى با عنوان  ، مطالعه سنجیده1953آوریل  16در         
طالعه به این نتیجه رسیده بود که ترکیبى از شاه و زاهدى، با کمک افراد سیا در محل و حمایت مالى، اقبال م

بخصوص اگر این ترکیب بتواند توده را هرچه . کنند خوبى براى سرنگون کردن حکومت مصدق پیدا مى
تهران، از اجراى اوامر مصدق سر اى از قواى ارتش مستقر در  تر به خیابانها درآورد و بخش قابل مالحظه وسیع
  .بپیچند

با وجود . است بنا بر گزارش سیا، زاهدى را نه شاه و نه انتلیجنت سرویس، بلکه سیا بر گزیده: انقالب اسالمى 
خواسته است  ، به امریکا رفته، طرحى با خود داشته اما نمى1952گوید وقتى در ماه نوامبر  این، وود هوس مى
مدعى است وزارت . خواهد از کیسه امریکا خرج کند رند او بخاطر منافع انگلستان، مىامریکائیها گمان ب

تن از سیاستمداران تهیه کرده بود تا هریک مورد موافقت امریکا قرار  15خارجه انگلیس فهرستى از اسامى 
، گروه »ها ىبیابین«و » جدیدیدها«و » ها قدیمى«افراد این فهرست در سه گروه . گرفت، جانشین مصدق شود

  .زاهدى که در گفتگوهاى دو طرف، مورد قبول قرار گرفته بود، در گروه سوم بود. بندى شده بودند
هاى او جدى بودند اما زود  انگیزه. بعمل آمد) است همان که نامش سیاه شده(تماس بعدى نیز با ژنرال          

  .یست که بر ضد مصدق وارد عمل شودآشکار شد او نقشه مشخصى ندارد و در واقع، در آن موقعیت ن
زاهدى که یک زمان عضو هیأت وزیران مصدق بود، از هیأت وزیران بیرون رفته و اینک تنها شخصیت        

بدینخاطر، پیروان بسیارى را به خود جلب . اند عمده میان مخالفانى است که مخالفت خویش را آشکار کرده
، وابسته نیروى دریائى Pollard ا، از طریق سرگرد اریک پوالردسی  ، پایگاه1953در آوریل . است کرده

، براى اینکه تماس پوشیده با زاهدى 1953در ژوئن   .اى را بر قرار کرد در تهران، با زاهدى تماس پوشیده
تر بگردد و نیز به دالیل امنیتى، فرزند زاهدى، اردشیر زاهدى را بعنوان واسطه تماس  کارآمدتر و مطمئن

  .، تماس با ژنرال زاهدى را مستقیم کردیم1953ژوئیه  21بعد از . دیمبرگزی
در انتخابات تهران، او رئیس شهربانى کل . سرلشگر زاهدى، از دشمنان سپهبد رزم آرا بود: انقالب اسالمى 

ه تن دیگر از جبه 7ارتش شد و با وجود تقلبها، مصدق و ) رزم آرا(کشور بود و مانع از مداخله رئیس ستاد 
تر از  وقتى نفت ملى و مصدق نخست وزیر شد، او مصدق را بزرگ. ملى به نمایندگى مجلس انتخاب شدند

تیر  23در وزارت او غائله . در نخستین هیأت وزیران مصدق، او وزیر کشور شد. کرد امیر کبیر توصیف مى
از آن . ناگزیر شد استعفاء کند. داداین کافى نبود، او اسناد کودتاى رزم آرا را برد و به شاه تحویل . روى داد

  !زمان، مخالف شد
   
  :تهیه پیش نویس نقشه@ 
ویبلر، مشاور پوشیده قسمت خاورنزدیک و آفریقاى سیاه ، . ، دکتر دونالد ن1953در اواخر آوریل        

سرنگون کردن اى براى  برگزیده شد که به نیکوزیا برود و از راه همکارى نزدیک با انتلیجنت سرویس، نقشه
توانند، با  فرض ستاد این بود که برنامه گذاران طرحى را تهیه خواهند کرد که آنها مى. مصدق، تهیه کند

  .بصیرت، اجرایش را توصیه کنند
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 Norman  ، مباحثات میان ویلبر و افسر اینتلیجنت سرویس، نرمن ماتو داربى شایر1953مه  13در         
Matthew Darbyshireجون کلینس. آقاى ه. دندآغاز ش Collins رئیس پایگاه انتلیجنت ،

آقاى دربایشیر که مسئولیت شعبه ایران را نیز بر عهده . سرویس در قبرس نیز، در گفتگوها حضور داشت
به نتیجه رسیدند و  1953مه  30مباحثات در . دادشت، چندین سال در ایران گذرانده بود و در زبان روان بود

  .، پیشنویس نقشه عملیات به ستاد مخابره شد) 1332خرداد  11(ژوئن  1در 
تصور ما این . گفتگوهاى باز، بقصد بازبین تمامى شخصیتهاى مهم در صحنه سیاسى ایران، انجام شدند        

بود که ژنرال زاهدى، مهمترین سیاستمدار مخالف مصدق، تنها کس بود که دستش از لحاظ داشتن حامى، پر 
. توانیم در فهرست حامیان او بگنجانیم خواستیم بدانیم چه اشخاص و عناصرى را مى این تصور، مى بنا بر. بود

زود آشکار شد که دکتر ویلبر و آقاى دربایشیر دیدگاه مشابهى نسبت به شخصیتهاى ایرانى دارند و از 
اختالف نمایان و در طول مباحثات، . عوامل ذیمدخل در صحنه سیاسى ایران، دید براستى مشابهى دارند

و نیز آشکار شد که انتلیجنت سرویس از اینکه، در اجراى نقشه، از سیا پیروى کند، . برخورد، پدید نیامد
بر ویلبر مسلم شد که انگلستان از اینکه موافقت امریکا را براى همکارى بدست . کامالً راضى است

در همان . ا در عملیات صدمه بزند، نکنداست، بسیار راضى است و مصمم است کارى که شرکت امریک آورده
زمان، از خالل واقعیتها، مسلم شد که سیا از لحاظ پول و نفرات و امکانات، از انتلیجنت سرویس مجهزتر 

  .است
این . ویلبر گفتگوهائى را پیرامون سه مجرائى که براى انجام نقشه باید بر قرار شوند، گزارش کرد          

پیامى که از یکى از سه مجرا به . کردن ارتباط فورى با واشنگتن و نیکوزیا و تهران بودندمجارى براى بر قرار 
این راه، پایگاه . شد ترین وسیله باید به دو محل دیگر نیز فرستاده مى رسید، با سریع یکى از این سه محل مى
. بود( Middle East Communications Authority )MECA مخابرات خاورمیانه

از نابختیارى، ارتباط میان نیکوزیا و تهران آن . (مخابرات چند میل بیرون از نیکوزیا قرار داشت  هپایگا
  .)، کابل مبادله شد45در طول این دوره، بیشتر از . داشت سرعتى را که باید، نمى

س، در محور ارتباط انتلیجنت سروی. مباحثات در نیکوزیا به معرفى کردن نفرات دو طرف انجامید        
قلمروهاى مختلف، نظامى و مجلس و رهبرانى مذهبى، مطبوعات و داشهاى شهر و سیاستمداران و دیگر 

وقتى این اطالع به پایگاه تهران مخابره شد، ارزیابیش این شد که . هاى با نفوذ، برادران رشیدیان بودند چهره
حاصل این شد . اند اندازه بها داده شده آمیز است و به رشیدیانها و نفرات انتلیجنت سرویس، بیش از اغراق

شناخت اما یکى از قوتهاى بى و چون چرایشان این بود که بر  انتلیجنت همچون ما، ضعفهاى رشیدیانها را مى
، رشیدیانها این قوت را از 1953در روزهاى سخت اوت . ضد مصدق، حاضر بودند از جان و مال خود بگذرند

  .خود بروز دادند
پدر آنها، حبیب اهللا . رشیدیانها سه برادر، به اسامى سیف اهللا و قدرت اهللا و اسداهللا بودند: مىانقالب اسال 

  .رشیدیان در خدمت انگلستان بود و فرزندان خود را نیز بخدمت آنها درآورد
وامبر در ماه ن: نویسد وودهوس مى. است غیرت این رشیدیانها به ارباب انگلیسى، بیشتر از خود او بوده        

رود و قرار  که او براى گفتگو با امریکائیها در باره سرنگون کردن حکومت مصدق به واشنگتن مى 1952
دهد قرار بر متوقف کردن موقت فعالیتهاى  شود که عمال انگلیسى کارى نکنند، او به رشیدیانها اطالع مى مى

و نیز . دهند زینه خود، به فعالیتها ادامه مىرشیدیانها به ه. تواند براى او پول بفرستد ضد مصدق شد و او نمى
سخت ضد امریکائى بودند و بزحمت آنها را قانع کردیم که در کودتا، با » برادرها«کند که  خاطر نشان مى

  .امریکائیها همکارى کنند
 است و به سفارت مراجعه برد که مدیر کل یک وزارتخانه بوده وودهوس از یک ایرانى دیگرى نام مى       

وزیر آن وزارتخانه . کرده و اظهار آمادگى کرده است براى ساقط کردن حکومت مصدق، از اوامر او فرمان ببرد
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کرده و گزارش گفتگوها و تصمیمات را به او  استعفاء کرده بوده و این شخص در هیأت وزیران شرکت مى
  .است رسانده مى

اند،  اند و چه کسانى که به انگلیسها رجوع کرده کردهتا اینجا، خواه آنها که به امریکائیها مراجعه        
تواند بر آن  بنا بر قاعده نیز تا کسانى حاضر نشوند به کشور خود خیانت کنند، بیگانه نمى. اند بوده» ایرانى«

  .کشور مسلط شود
ویلبر به پیش از سفر . در پى نماینده اینتلیجنت سرویس، دکتر ویلبر نیز نفرات سیا را معرفى کرد       

البته در ازاء نفراتى . نیکوزیا، تصمیم گرفته شده بود که چه نفراتى باید به انتلیجنت سرویس معرفى بشوند
در ستاد، پذیرفته شده بود که هویت . کرد که انتلیجنت سرویس معرفى و براى اجراى نقشه وارد عمل مى

. نباید آشکار شود) ؟(ند، جلیلى و کیوانى و سیا در تهران که نقش حیاتى داشت  عامالن اصلى و مهم پایگاه
به انتلیجنت سرویس اطالع داده شده بود، این بود که سیا دو عامل اصلى در  1952آنچه در دیدار نوامبر 

دو تن : این کار شد. بنا بر این الزم بود بجاى این دو عامل، جلیلى و کیوانى، دو نفر معرفى شوند. ایران دارد
تا آنجا . آن) اند اسامى سیاه شده(و دیگرى به معاونت   یکى به ریاست پایگاه. نصوب شدندبه دو مقام مهم م

ها سیاه  زیر نویس. (دانیم، جلیلى و کیوانى، در طول عملیات، بر برادران رشیدیان شناخته نشدند که ما مى
  )اند شده

چرا . پایگاه تهران، ارتباط بر قرار بود در طول گفتگوهاى نیکوزیا، مدام با تهران و واشنگتن، بخصوص با        
  .رساند که اطالعات مأخوذ از آنها به تهیه نقشه، کمک مى

شد که تهیه نقشه و شکل نهائى آن،  گفتگوها اینک به یک رشته پیش فرضهاى اساسى محصور مى      
ه پیش فرضهائى از این تصمیم گرفته شد که جزئیات نقشه عملیاتى، باید در بر گیرند. شد برآنها استوار مى

از میان نامزدهاى بالقوه، زاهدى تنها کسى است که شجاعت و استوارى الزم را براى جلب  - 1: قبیل باشد
روشن است که، در  - 3. شود و باید او را مجبور کرد شاه با بى میلى تمام حاضر به عمل مى - 2. حامیان دارد

عملیات باید، در صورت امکان، صورت  - 4. کنند پیروى مى دهند از شاه این کار، قواى نظامى ترجیح مى
درست پیش از روز شروع عملیات  - 5. قانونى یا شبه قانونى داشته باشند و نه کودتائى بیرون از قانون

قسمت نظامى کار  - 6. ساقط کردن حکومت مصدق، افکار عمومى باید مساعد اقدام علیه مصدق بگردند
کند، مورد باز  سیا نقشه را با ایرانیانى که زاهدى معین مى  یت اجرا شود که پایگاهتواند با موفق وقتى مى

برخى . حکومت جدید تدابیر احتیاطى الزم براى مقابله با واکنش حزب توده، اتخاذ کند - 7. بینى قرار گیرد
. ابره شدنداز این پیش فرضها، پیش از آنکه تهیه نقشه کامل شود، به رمز، به تهران و واشنگتن مخ

اصرار   پایگاه. تهران و ستاد کل، همواره با آراى تهیه کنندگان نقشه موافق نبودند  واکنشهاى پایگاه
: پرسید ستاد کل مى. شود قاطعانه بر ضد مصدق عمل کند ورزید که احساسش اینست که شاه حاضر نمى مى

ن خود رهبرى عملیات ساقط کردن مصدق آیا بهتر نیست کس دیگرى را نامزد کنیم؟ آیا بهتر نیست ایرانیا
را عهده دار شوند؟ بهررو، موافقت شد که پایگاه سیا در تهران بنا بر سیاست جدید، باید از راه مطبوعات، 

دستو را به عامالن خود و به رشیدیانها، عامالن انتلیجنت   پایگاه. حمله تبلیغاتى به مصدق را شروع کند
  .مأمور شد تعداد بسیارى کارتونهاى ضد مصدق تهیه کند) ؟(سیا،  گروه هنرى. سرویس، ابالغ کرد

اجازه خروج . مالقاتها چند روز قطع شدند وقتى یکى از رشیدیانها اجازه خواست ایران را ترك کند        
  *گرفتن در دوره مصدق کار آسانى نبود

بیند یادآور شود رشیدیان اجازه خروج را نه از هر طرفدار مصدق که از شخص  در زیر نویس، جالب مى*  
کرد که بنا بر آن، گاه بگاه، فاطمى نسبت  این امر نظر دیرین سیا را تأیید مى. دکتر فاطمى وزیر خارجه گرفت

صدق و انگلیسها حسابى باز کند تا خواست با مخالفان حکومت م داد و مى به انگلیسها روى موافق نشان مى
دانست که رشیدیان عامل انگلیسها  بطور قطع او مى. اگر حکومت مصدق سقوط کرد، دستش بجائى بند باشد

  .است
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او نه تنها . دیدار کردNorman Darbyshire  در ژنو، او با افسر سیا، نورمن داربى شایر       
. کرد ،بلکه جوابهاى مقبولى به یکچند از پرسشهاى خاص دادداربایشیر را نسبت به وضعیت موجود توجیه 

ترین مخابراتچیهاى  باید خاطر نشان کرد که پایگاه انتلیجنت سرویس در نیکوزیا با استفاده از تعلیم دیده
این تماس، به فارسى، البته در زمان محدود . خود، با بى سیم، هفتگى، با رشیدیانها، در تهران، در تماس بود

بیشتر محدود شد وقتى بعد از بازگشت داربى شایر از ژنو، به او گفتیم قواى مسلح ایران اینک دستگاه  .بود
  .تواند مخابرات بى سیم را شنود کند گیرنده را دارد که مى

که به معاونت اطالعات خارجى در تهران معین ( George A. Carroll کارول. آقاى ژرژ آ       
تا واکنشها و نظرهاى ستاد کل را براى تکمیل پیش نویس نقشه، ابالغ . رد نیکوزیا شدمه، وا 29، در )بود شده
متن مخابره شده در ضمیمه (، به ستاد کل مخابره شد ) 1332خرداد  11( 1953ژوئن  1پیش نویس در . کند

  ).است الف آمده
از ستاد کل دور و مرکز سیا دور : دوقتى قرار شد نیکوزیا مرکز ارتباط باشد، معلوم شد نقائصى نیز دار        

چنانکه هرگونه اطالعى پیرامون شخصیتها، . بود و بدتر اینکه مخابرات انتلیجنت سرویس بسیار ناقص بود
  .شد بخصوص اعضاى قواى مسلح ایران، باید از پایگاه تهران و ستاد کل گرفته مى

توافق شد که رونوشت آن باید به لندن برده وقتى پیش نویس نقشه مخابره شد، با انتلیجنت سرویس         
در این فاصله، . مرکز انتلیجنت سرویس در آن ملحوظ شود  ، نظرهاى)خرداد 25(ژوئن  15شود و تا پیش از 

کرد و نتایج  همانطور که با اداره مرکزى سیا توافق شده بود، سیا باید در بیروت، نقشه را با دقت مطالعه مى
کارول تا چند روز بعد از . تاد تا بهنگام بررسى انتلیجنت سرویس، در نقشه ادغام شودفرس آن را به لندن مى

بعد از پایان اجتماع . اتمام تهیه پیش نویس در نیکوزیا ماند تا کار بر روى جنبه نظامى نقشه را شروع کند
. انم هلن اباید یاد آور شد که خ. بیروت، او براى چند روز دیگر بهمین قصد به نیکوزیا باز گشت

اى از افراد سیا که در نیکوزیا کار  ، نماینده سیا در نیکوزیا، حمایت جانانهHelen E. Morgan مورگان
  .کردند، بعمل آورد مى

   
  :تحکیم نقشه عملیاتى@ 
   
آقایان کرمیت روزولت، : کردند ، کسانى که باید در مباحثات شرکت مى)خرداد  19( ژوئن 9در بعد از ظهر   

قسمت خاورنزدیک و افریقا در سیا و رئیس عملیات که با نقشه از لندن آمد و کارول، با هواپیما، از رئیس 
تهران که با خودرو از دمشق آمد و ویلبر که از قاهره با هواپیما   قبرس آمد و روژه گوئیران، رئیس پایگاه

  .آمد
قرار بر این بود که . روز ادامه پیدا کردند 4، گفتگوها شروع شدند و بمدت )خرداد  20(ژوئن  10صبح         

. بعد، عصر هنگام، دوباره جمع شویم. بعد از ظهر ادامه دهیم 2صبح زود گفتگوها را شروع کنیم و تا حدود 
دستور اول کار آزمون مجدد تمامى عاملها و عناصر صحنه سیاسى ایران در پرتو اطالعات جارى و اطالعات 

بعد از همه این کارها، اصول راهنمائى که در پیش . نهاد ه تهران در اختیار مىدرخورى بود که رئیس پایگا
هدف اجتماع این بود . قسمت به قسمت نقشه، مورد تأمل جمع شدند. نویس آمده بودند، پذیرفته شدند

در بازدید عمومى تغییر جهتى انجام شد که موجب . چسان به هر قسمت از نقشه ساخت و قوت باید بخشید
در حقیقت، در نقشه، واکنشى در نظر گرفته شده بود که باید در قبال . م شدن تمامى فکرهاى بعدى شدسال

اما حاال تصمیم گرفتیم که . شد قوى ترین عناصر جانبدار مصدق، مثل رهبران ایل قشقائى، باید ابراز مى
ما این بود که حامیان فرض راهن. کوششهاى باید صرف بزرگ کردن و بیشتر کردن نیروهاى ضد مصدق شوند

  .مصدق، وقتى رهبرشان از صحنه خارج شد، واکنش نشان نخواهند داد
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رئیس پایگاه سیا در تهران، پیشنهاد کرد که یک نقشه بدیل براى سرنگون کردن مصدق نیز تهیه          
آمیز عملیات  ن موفقیتپایگاه سیا این نقشه را تا پایا. شدند قشقائى محور مى -بنا بر این نقشه، امینى . شود
  .آژاکس، زنده نگاه داشت. پى.تى

، افراد )خرداد  24(ژوئن  14شنبه بعد از ظهر، گروه آخرین جلسه خود را تشکیل داد و صبح روز بعد،        
  .آن، با هواپیما، به مقصدهاى چندگانه خود پرواز کردند

، Broadway برادوى 54لندن شدند و در شماره  ، وارد)خرداد  25(ژوئن  15روزولت و ویلبر، در           
از پیش نویس کار گروه در بیروت، . ساختمان انتلیجنت سرویس، به رؤساى آن، گزارش کار را دادند

  .را تهیه کردند» لندن«این شد که از نو کار کردند و پیش نویس . رونوشتى وجود ندارد
در خور . برادوى انجام شدند 54س ساختمان شماره در یکى از اطاقهاى کنفران  گفتگوهاى لندن        

از . »میهمانان خود را مهارکن«: یادآورى است که در این اطاق ، بر تابلوئى، با رنگ قرمز، نوشته شده بود
و نورمن داربى شایر که از قبرس، از راه ژنو،  Firth فیرس. سوى انتلیجنت سرویس، سرگرد موریس م

  .آنجا، او اسداهللا رشیدیان را، براى بار دوم، قبل از باز گشت به ایران، دیده بوددر . آمده بود حاضر بودند
که چند کشور خاورمیانه را در اداره خود داشت، نیز در Keen  کین. بنا بر موقع، سرگرد پادى ج       

قاتى ترین افسران انتلیجنت سرویس در مال مونتاگ وودهوس، یکى از باالمقام. کرد گفتگوها شرکت مى
  .شرکت کرد و اندك شرکتى بیش در کار نکرد

از زمانى که گفتگوها شروع شدند، روشن شد که مقامات انتلیجنت سرویس تفسیر مهمى در باره           
همانطور که در نیکوزیا نمایان . در باره نقشه بیروت نیز، حرفى جز اصالحات عبارتى نداشتند. نقشه ندارند

با وجود این، آشکار . خواهند، اجرا کنند م گشت امریکائیها مجازند نقشه را هرطور مىشد، در لندن نیز معلو
آمیز آن داشتند و گفتند به رشیدیانها دستور خواهند داد  بود که آنها اعتماد وافرى به نقشه و اجراى موفقیت

  .سیا در تهران، اطاعت کنند  بطور کامل از فرامین پایگاه
مقامات انتلیجنت سرویس گفتند . ، حاضران رهبرى آینده عملیات را باز بینى کردنددر دیدار نهائى        

کنند مدتى وقت الزم است تا از حکومتهاى خود موافقت یا عدم موافقت با نقشه و اجراى آن را  آنها فکر مى
  .بدست آورند

 28(ژوئن  18روزولت ظهر روز ، لندن را ترك گفتند و )خرداد  27(ژوئن  17روزولت و ویلبر، در          
متن در ضمیمه ب آمده . در آنجا، نقشه، بالدرنگ باز سازى و تایپ شد. ، به اداره خویش، بازگشت)خرداد 

  .شود است و از خالل گزارش روز به روز عملیات، نیز، خوانده مى
کنند اما در تهیه  راجعه مىپرسیدنى است که چرا ایرانیان به امریکا و انگلیس براى کودتا م: انقالب اسالمى 

  نقشه کودتا شرکت ندارند؟
کند که ویلبر، شرکت کننده در تهیه و اجراى نقشه و نویسنده  گازیوروسکى، بدرست، خاطر نشان مى       

  !نگرد و مدعى است آنها توانائى طراحى نقشه و اجراى آن را ندارند گزارش آن، در ایرانیان بدیده تحقیر مى
اند، به توانائیهاى  که در مقام خیانت به وطن خویش، به آنها مراجعه کرده» ایرانیانى«اگر : پرسیم مىو ما        

دادند؟ امریکا و انگلیس نیز از  کردند، چرا به نوکرى بیگانه و خیانت به وطن خویش تن مى خویش تکیه مى
فایتها انتخاب کنید تا همواره نوکران وفادار را از میان رذلها و بى ک: کردند قاعده عمومى پیروى مى

  .فرمانبردار باشند
    
  :فعالیت آغاز شد: تصمیمها گرفته شدند 
   
از زمان دیدارهاى بیروت و لندن که بالنسبه در فاصله زمانى کوتاه برگذار شدند، یعنى از رفتن تا        

در برقرار کردن ارتباط خاص و با وجود این، . بازگشتن روزولت، مراکز فرماندهى کارى نداشتند انجام دهند
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است، تنها بر افراد  این امر که نقشه عملیات تدارك شده. نزدیک با وزارت خارجه موفقیت بدست آوردند
معدودى از وزارت خارجه اطالع داده شد و باید خاطر نشان کنیم که امنیت اطالعات تا زمان عملیات بسیار 

  .عالى حفظ شد
اند، نام  از وزارت خارجه امریکا را که از نقشه کودتا بر ضد مصدق آگاه شدهدر زیر نویس، کسانى        

جان فوستر دالس، وزیر خارجه و ژنرال والتر بدل اسمیت، معاون وزارت خارجه هاریسون فریمن : برد مى
آ، بیرود معاون دسستیار وزیر امور خارجه، جون دورن فورد   ماتیو، دستیار وزیر امور خارجه و هانرى

  .جنرگان رابط و جیمس لمپتن برى
یکى نوشته کامالً سرى : اداره یونان و ترکیه و ایران، در دو نوشته، نظر خویش را در باره آن اظهار کرد       

و دیگرى، کامالً سرى » پیشنهاد در باره تغییر حکومت در ایران«، با عنوان )خرداد  16( 1953ژوئن  6بتاریخ 
  .»تدابیرى که حکومت ایاالت متحده براى حمایت از جانشین مصدق باید اتخاذ کند«بدون تاریخ و با عنوان 

وزارت . در وظیفه افسران وزارت خارجه نبود که در باره نقشه کودتا، تصمیم هائى عالى را اتخاذ کنند        
باره جانشین  شد که در باید از دولت انگلیس تضمین ستانده مى مى. خارجه این امر و همکارى را پذیرفت

  .پذیر باشد است، انعطاف حکومت مصدق، تا زمانى که مسئله نفت حل نشده
، افسر سفارت انگلستان Leslie Herbert Mitchell آقاى لسلى هربرت میتچل          
، مأمور ارتباط با سیا، خود به این امر پرداخت و تضمینها را از حکومت انگلستان )نماینده انتلیجنت سرویس(
، از سوى ) 1332مرداد  1( 1953ژوئیه  23، در memorandum()تضمینها در شکل یک یادداشت . رفتگ

از سفارت انگلستان به معاون وزارت خارجه امریکا،  Roger Mellor Makins  روژه ملور مکینس
 و نیز، از طرف وزارت خارجه امریکا کمک مالى.) این گزارش است C رونوشت آن ضمیمه. (تسلیم شد

  .درخورى به حکومت جانشین حکومت مصدق، پیش از تصویب نقشه کودتا، معین شود
در واشنگتن، او در سوم (در همان ایام، گفتگوها میان مقامات سیا و سفیر امریکا در ایران، هندرسون          

بنظر ). اند این مباحثات در یادداشت ضبط شده. (ژوئن، شروع شدند 8، در )ژوئن، براى مشورت، آمده بود
. کند نقشه بر این پایه ریخته شده بود که شاه همکارى مى. است رسید سفیر از نظر پیشین خود عدول کرده

زیرا شاه فرمان نصب زاهدى را به نخست . توان نقشه ریخت و اجرا کرد اى نمى اما سفیر گفت بر چنین پایه
کرد، غرق  اى مى ر که همواره همکارى صادقانهسفی.وزیرى، تا وقتى مجلس رأى تمایل ندهد صادر نخواهد کرد

اى بود و خود پذیرفت بازگشت خود را به تهران، به تعویق بیاندازد و  در اندیشه یافتن پیشنهادهاى سازنده
از لحاظ نقشه، حضور سفیر امریکا در تهران، در روزهاى اجراى آن، بجا تشخیص داده . به سفر اروپا برود

است که بر ضد   شخیص داده شد که ادامه غیبت سفیر، عاملى مهم، در جنگ اعصابىبعالوه، اینطور ت. نشد
  .انداختیم مصدق باید براه مى

  :مقامهاى زیر در تاریخهاى زیر، با نقشه کودتا، اخذ شد  موافقت         
  ) 1332تیر  20( 1953ژوئیه  11رئیس سیا در  - 
  ) 1332تیر   10( 1953ژوئیه  1رئیس انتلیجنت سرویس در  - 
  ) 1332تیر  10( 1953ژوئیه  1وزیر خارجه انگلیس در  - 
  ) 1332تیر  20( 1953ژوئیه  11وزیر خارجه امریکا در  - 
  ) 1332تیر  10( 1953ژوئیه  1نخست وزیر انگلستان،  - 
  ) 1332تیر  20(  1953ژوئیه  11رئیس جمهورى امریکادر  - 
ان آمران امریکائى و انگلیسى کودتا را بشناسند، بجاست بدانند، در براى آنکه خوانندگ: انقالب اسالمى 

همانطور که در کودتاى . بودند انگلستان، حزب محافظه کار و در امریکا حزب جمهوریخواه بر سر کار آمده
  و. ، در امریکا حزب جمهوریخواه زمامدار و در انگلستان، حزب محافظه کار بر سر کار بودند60خرداد 

  .س سیا، آلن دالس، برادر جان فوستر دالس، وزیر خارجه امریکا بودرئی - 
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  .رئیس این سازمان بود 1956تا  1951او از . رئیس انتلیجنت سرویس سرجان سینکلر - 
  .وزیر خارجه انگلستان، آنتونى ایدن بود - 
  .وزیر خارجه امریکا جون فوستر دالس بود - 
  .بود نخست وزیر انگلستان وینستون چرچیل - 
  .رئیس جمهورى امریکا، دوایت آیزنهاور بود - 
سیا مأموریت یافت فعالیتهاى مجاز   براى آنکه واپسین تصویب و یا رد نقشه کودتا میسر شود، پایگاه       

افزون بر اجازه عمومى ماه آوریل که پایگاه سیا در تهران را قادر به خرج یک . براى انجام نقشه را شروع کند
هر (اى یک میلیون ریال  مه، اجازه مخصوص یافت که هفته 20کرد، در  دالر در حمایت از زاهدى مىمیلیون 

  .براى جلب حمایت نمایندگان مجلس ایران، خرج کند) ریال بها داشت 90دالر امریکا، 
و کسانى را که در اواخر ماه ژوئن، پایگاه سیا با برادران رشیدیان تماس مستقیم برقرار کرد و نقش آنها         

  .در تماس با آنها بودند، در اجراى نقشه، به آنها ابالغ کرد
، براى حمایت از عملیات آماده سازى پایگاه سیا در تهران، دو )تیر  1(ژوئن  22در مراکز فرماندهى، در        

اسط که در او Carrol یک گروه به سرپرستى کارول. شعبه خاورنزدیک، تشکیل شد 4گروه، با شاخه 
هاى نظامى عملیات، بعمل  ژوئن، از نیکوزیا باز گشته بود، مأموریت یافت مطالعه پهنا نگرى در باره جنبه

قصد این بود که به زاهدى و دفتر .) این گزارش است D  گزارش کارول در باره جنبه نظامى ضمیمه. (آورد
بینند، پیشنهاد کنند  ر تغییرى را الزم مىگزیند، نقشه عملیات در میان گذاشته شود تا اگ نظامى که او بر مى

شد که هر کوششى باید بعمل آید تا ایرانیان پرحرف و اغلب غیر  احساس مى. وگرنه آن را تصویب کنند
صحت . شود، چیست منطقى را به موضعى آورد که هر کس بداند عمل خاصى که انجامش از او خواسته مى

ت رسید که ایرانیان از حفظ امنیت در نخستین عملیات سرنگونى، این احساس به اثبات رسید ،وقتى به اثبا
  .ناتوان شدند

کرد، مأموریت داشت جنگهاى روانى را برعهده  آن را سر پرستى مى Wilber گروه دیگر که ویلبر        
هنرى سیا در تهران در دست جون   مدیریت این دو گروه و رابطه با پایگاه. بگیرد که جزئى از نقشه بودند

  .شعبه خاورنزدیک بود 4، رئیس شاخه John Henry Wallerوالر
او در لندن توقف کرد تا برنامه نظامى خود را با افسر انتلیجنت . در واسط ژوئن، کارول به تهران رفت         

، به )تیر  30( ژوئیه 21سرانجام، او در . ، موضوع گفتگو کندDarbyshire سرویس، نورمن داربى شایر
مضمون . کرد گروه ویلبر رهنمودهاى خود را از راه تلگرامها و مکتوبها، به پایگاه سیا، ابالغ مى. ران رسیدته

توسط گروه، شمار قابل   .آنها گوشت دار کردن استخوان بندى جنگ روانى، منظور در نقشه کودتا بود
در همان حال، گروه هنرى . شدندو یا طرحهاى اولیه شان تهیه   اى از مقاالت ضد امریکائى نوشته مالحظه

بعالوه، . کرد هاى رادیوئى ضد مصدقى را آماده مى سیا مدام سفارشات گروه را ، براى تهیه کارتون و برنامه
. کند هنرمندان مأموریت یافتند پوسترهائى را بکشند که در آنها، شاه زاهدى را به مردم ایران معرفى مى

پایگاه سیا ) تیر  31(ژوئیه 22در . ، با پست ویژه به تهران برده شدند)تیر  28( ژوئیه 19ها و تصاویر در  نوشته
ها و تصاویر آمد را در صفحات آینده  آنچه بر سر این نوشته. مواد تبلیغاتى را میان چندین عامل توزیع کرد

  .تشریح خواهیم کرد
ترین افراد را  خاورمیانه سیا الیق قسمت. در آن زمان، دستور اجراى نقشه از مقامات ذیربط واصل شد        

 .John H  لویت. جون ه. روزولت، رئیس قسمت، رئیس عملیات در تهران شد: مأمور اجرا نقشه کرد
Leavittانتلیجنت سرویس در تماس باشد و سه خط ارتباطى را که   به نیکوزیا فرستاده شد تا با پایگاه

 Stephen Johnson  ب سرهنگ استفن جونسون میدنای. قبالً ایجاد شده بود، بر قرار نگاه دارد
Meadeمأمور شد بنمایندگى سیا، در پاریس، با شاهزاده اشرف، خواهر پرکارمایه شاه، در تماس باشد .
گودوین، رئیس پایگاه در تهران، مأموریت یافت، نقش رئیس ستاد فرمانده عملیات، روزولت، را بر . ژوزف س
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و سپس در تهران، به ژرژ کارول، رئیس اداره اطالعات خارجى در تهران را  نخست در واشنگتن. عهده بگیرد
هاى تبلیغاتى  دکتر دونالد ویلبر مأمور شد جنبه. یافت و مسئولیت اجراى قسمت نظامى عملیات واگذار شد

جون . او، از نزدیک،با گروه هنرى سیا براى تهیه مواد تبلیغاتى، کار کرد. را در طول عملیات برعهده بگیرد
گشت، مأموریت یافت که تا  والر که از مأموریت خود، در مقام رئیس اداره اطالعات خارجى در تهران باز مى

، مسئولیتهاى اداره مرکزى سیا را در پشتیبانى از عملیات را برعهده گرفت و )کودتا(پایان عملیات آژاکس 
یران، رئیس پیشین پایگاه سیا در تهران که و نیز، روژه گوئ. رابط سیا با وزارت خارجه و وزارت دفاع شد
در اینجا باید . ماند، مراحل اولیه عملیات را در تهران، رهبرى کرد روزهاى اجراى نقشه آژاکس در تهران نمى

سال، پایگاه را از توانائیها و امکاناتى  5خاطر نشان کنیم که آقاى گوئیران، بیشتر از هر افسر دیگرى، بمدت 
  .بود که ارزش و ضرورت خود را در عمیات آشکار کردندبرخوردار کرده 

   
  :افزایش فشار به شاه - 5 
   
هم از روزهاى اول معلوم شد که با توجه به مردد بودن شاه ،وى باید تحت فشار قرار بگیرد تا نقش         

همیشه، از ترس این شد که در نقشه، تدابیرى منظور شدند تا او را، یکبار براى . خاص خود را بازى کند
آزاد کنند و او را مطمئن کنند که انگستان قویاً از او حمایت خواهند » دست پنهانى انگلیس«اش از  بیمارگونه

تدابیر همچنان حاوى چنان فشارى به شاه بودند . اند بر اینکه مصدق باید برود کرد و هر دو کشور جازم شده
  .هدکه او امضاء کردن را بر امتناع از آن رجحان ن

در . ژوئن، در مراکز فرماندهى، تاریخهائى که پیامها باید براى شاه ارسال شوند، معین شدند 23در          
  :تاریخهاى تعیین شده، پیامها ارسال شدند

قرار شد در حوالى . شد در آن تاریخ در پاریس است کار اول توجیه واالحضرت اشرف بود که تصور مى       
به تهران بازگردد و پیام به شاه )تیر  29(ژوئیه  20در پاریس تماس گرفته شد و او در حدود )تیر  19(ژوئیه  10

اسداهللا رشیدیان که هنوز در ژنو بود، مأمور شد به او تلفن کند و او را براى دیدار با . را به او تسلیم کند
ز فرماندهى را مطمئن کرده انتلیجنت سرویس مراک(داربى شایر، افسر انتلیجنت سرویس و مید، افسر سیا 

، مید با هواپیما وارد لندن شد و )تیر  19( ژوئیه 10در ). بود که این تلفن به پاریس، هر زمان میسر است
واالحضرت اشرف در پاریس : اى روى داد امر پیش بینى نشده. بالفاصله، باتفاق داربى شایر، به پاریس رفتند

. مالقات کندRiviera  د تا که اسداهللا رشیدیان او را در ریویراطول کشی) تیر  24( ژوئیه 15تا . نبود
با وجود . اسداهللا رشیدیان گزارش کرد که او، بهیچرو، شوقى به انجام نقش پیشنهادى، از خود نشان نداد

ام او پذیرفت هرکار را که از او بخواهند، انج. ، دو مالقات با او بعمل آوردند»رسمى«این، روز بعد، نمایندگان 
انگیزد و امیدوار است  ورود او به تهران، واکنش شدید مطبوعات طرفدار مصدق را بر مى: اشرف گفت. دهد

. مید به لندن بازگشت و به روزولت و لویت گزارش کرد. کنیم بریم و آن را خنثى مى توان خود را بکار مى
مطالعه مید در باره . (او باقى ماند آنگاه به پاریس بازگشت و تا رفتن اشرف به تهران، در تماس نزدیک با

  .)منش اشرف در فایل آژاکس است
. ، وارد تهران شد)مرداد  3( ژوئیه 25اشرف، همچون یک مسافر عادى، با هواپیماى مسافر برى، در          

نه از شخص . همانطور که پیش بینى شده بود، بازگشت بدون اجازه او به تهران، طوفانى واقعى برانگیخت
شاه نپذیرفت او را . هر دو خشمگین بودند. اه، نه از حکومت مصدق اجازه بازگشت به تهران را نخواسته بودش

اى که اشرف آورده بود، بواسطه سلیمان بهبودى، عامل انتلیجنت سرویس در  مالقات کند اما پذیرفت نامه
. ثارى واقعى خود را به اثبات رسانیداو، در طول این دوره، جان ن. دربار و رئیس یوتات سلطنتى، دریافت کند

او نیز، بهمان شیوه به . ژنرال شوارتسکف، براى دیدن شاه به تهران خواهد آمد: نامه این خبر را در برداشت
 7(ژوئیه  29شاه از خبر آمدن ژنرال حسن استقبال کرد و خواهر خود را عصر . آید که اشرف آمد تهران مى
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روز بعد، او سوار هواپیما شد و به پاریس . آغاز شد اما با آشتى پایان پذیرفت دیدار طوفانى. پذیرفت)مرداد 
او برابر نقشه از کشور خارج شد اما به مطبوعات طرفدار مصدق اینطور وانمود شد که او بر اثر . بازگشت

  .است ایران را ترك گوید واکنش مطبوعات طرفدار مصدق ناگزیر شده
برابر نقشه، کار اول . اهللا رشیدیان، عامل اصلى انتلیجنت سرویس، وارد صحنه شدفرستاده دوم، اسد           

براى آنکه شاه مطمئن . است "سخنگوى رسمى حکومت انگلستان"رشیدیان این بود که شاه را قانع کند او 
، در شود، او جمله کلیدى را انتخاب کرد و قرار شد در تاریخ معینى، بخش فارسى رادیو بى بى سى، آن را

شایر، اقدامات الزم را بعمل آورد تا که جمله توسط بى بى سى پخش  در لندن، داربى. برنامه خود، پخش کند
او جمله را از بى . آن ماه، اسداهللا رشیدیان را بحضور پذیرفت 31و بار دیگر در ) مرداد  9( ژوئیه 30در . شود

با اینهمه، اسداهللا رشیدیان توانست . را بسنجد خواست وضعیت با وجود این، او وقت مى. بى سى شنیده بود
او تأکید کرد که این فرستاده نیز همان . شاه را براى مالقات با فرستاده امریکا، ژنرال شوارتسکف، آماده کند

پیام را به او خواهد رساند تا تضمین مضاعفى بر همکارى نزدیک انگلستان و امریکا در اجراى نقشه کودتا 
  .باشد

شوارتسکف را مدیران اجرائى نقشه از آن رو بر گزیده بودند که او در ایران دوستانى داشت و از          
، رئیس هیأت مستشارى امریکا در ژاندارمرى ایران 1948تا  1942او در سالهاى . احترام شاه برخوردار بود

ژوئن،  19در . خاورنزدیک بنزد او رفتشعبه  4، جون والر، رئیس شاخه ) 1332تیر  5( 1953ژوئن  26در . بود
او گفت او این شهرت را دارد که حقایق . او با کمال میل مأموریت را پذیرفت. در اداره مرکزى سیا، توجیه شد

تواند موافقت شاه را  او مطمئن بود که مى. گفت کردند، به او مى ناخوش آیندى را که دیگران از شاه پنهان مى
او . به شوراتسکف، مأموریتى پوششى داده شد. آورد دادنش به شاه بود، بدست مى با پیشنهادى که مأمور

مأمور سرکشى کوتاهى از لبنان و پاکستان و مصر شد تا که بازدیدش از تهران، توقف کوتاهى بر سر مقصد 
  .ژوئیه، امریکا را بقصد بیروت ترك گفت 21شوارتسکف در . اصلى، تلقى شود

کف این بود که از شاه دو فرمان و یک نامه را بگیرد که در نقشه کودتا، بطور کامل مأموریت شوارتس       
فرمان نصب زاهدى به ریاست ستاد ارتش و  - 1: این دو فرمان و یک نامه عبارت بودند از. بودند تشریح شده

ن افسران براى این نامه بکار زاهدى در قانع کرد. اى خطاب زاهدى حاکى از اعتماد کاملش به او نامه - 2
فرمان خطاب به تمامى ارتشیان، در تمامى سلسله  - 3و . آمد شرکت در عملیات کودتا، بنام و بخاطر شاه مى

توان شاه را به صدور این فرمانها قانع کرد تا  تر مى احساس شد آسان. مراتب، بر حمایت از رئیس ستاد قانونى
ه اقدام براى جانشین کردن حکومت مصدق با حکومت و نیز باور بر این بود ک. صدور فرمان عزل مصدق

  .دیگرى، از طریق مجلس، انجام خواهد شد
، ضربه هائى شدند که محافظه کارترین عناصر را که سخت از )تیر  30( ژوئیه 21برخى از حوادث          

کومت قوام و تیر، روز قیام بر ضد ح 30تظاهرات در سال روز . مصدق حمایت کرده بودند، بیدار کردند
بر همگان مسلم بود که جمعیتى را که . گرفتند کوششهائى بعمل آمدند که بقصد حل مشکل نفت انجام مى

و این امر بیشتر از هر . حزب توده گرد آورده بود، بمراتب از جمعیتى بیشتر بود که جبهه ملى جمع کرده بود
. است مت مصدق قدرتى بتمام بدست آوردهحزب توده در حکو: امر دیگرى اعالن خطر به افکار عمومى شد

کار زار تبلیغاتى بر ضد مصدق، شتاب و وسعت . در این زمان، افراد پایگاه سیا در چندین جبهه فعال بودند
باور . هزار دالر، قرضه شخصى داده شد 45، مبلغ )اطالعات(صاحب روزنامه ) عباس مسعودى(به . گرفت مى

  .ا در اختیار هدف ما قرار دهدبر این بود که او روزنامه خود ر
است،  محقق امریکائى، گازویوروسکى که توضیحات خود در باره گزارش سیا را انتشار داده: انقالب اسالمى 

باور «از این اشاره که . بر اینست که اسامى سیاه شده، روزنامه اطالعات و صاحب آن عباس مسعودى هستند
خرداد  25زیرا این عباس مسعودى بود که وقتى کودتا، در . ب دانستتوان نظر محقق را صائ ، مى»بر این بود

  .مرداد که کودتا موفق شد، او نیز به خدمت دولت کودتا بازگشت 28در . شکست خورد، نعل وارونه زد
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  .داد اداره مرکزى مواد تبلیغاتى را تهیه و از طریق پایگاه سیا، در اختیار اسداهللا رشیدیان قرار مى         
در پایان ماه، یک کارزار کامالً جداگانه که برنامه گذارى خاصى داشت، بسود شاه و بر ضد مصدق، در        

، براى انصراف توجه از نقشه )؟(نقشه موازى و بدیل، براى ارتباط نزدیک با گروه . آذربائیجان، بعمل درآمد
در فرصتى، . ادامه یافت) ؟(گو با گفت. ها، به قوت خود باقى ماند و کشف نقشهTPAJAX  آژاکس پى تى

سیا پیشنهاد کرد یکى از برادران به این منطقه فرستاده شود و اداره مرکزى بالفاصله در پى آن شد   پایگاه
بود، پیشنهاد کرد تسهیالت  انتلیجنت سرویس که از این گفتگوها آگاه شده. وسیله این سفر را تدارك کند

  .در اختیار بگذارد) ؟(ایلى در  خود را براى برانگیختن عصیانهاى
اما . اند عالمتهاى سئوال داخل پرانتزها، قسمتهائى هستند که در گزارش سیا، سیاه شده: انقالب اسالمى 

بنا بر این، به احتمال زیاد، منطقه، . اند شده دانیم که در منطقه اصفهان و با بختیاریها گفتگوها انجام مى مى
اند و انگلیسها در این منطقه  گرفته ها با خانهاى بختیارى انجام مىمنطقه بختیارى است و گفتگو

یکبار نیز، به سردستگى ابوالقاسم بختیارى یاغیان به یاغى گرى . اند عصیان براه بیاندازند خواسته مى
  .برانگیختند

از مأموریت  ،»ضد کودتا«است، در کتاب خود،  کرده اما کرمیت روزولت که عملیات کودتا را رهبرى مى      
محمد ناصر . دهد خرداد، خبر مى 27اش با خسرو و محمد حسین قشقائى، در روز  گودوین و مالقات محرمانه

میلیون دالر  5گودوین پیشنهاد کرده بود : نویسد صولت قشقائى، رئیس ایل قشقائى، در خاطرات خود مى
ت وزیرى را که شاه بنام زاهدى صادر کرده، بگیرید و زاهدى را به ایل قشقائى ببرید و در آنجا، فرمان نخس

کلیه . دو نفر از خودتان وزیر بشوید و یک نفر هم سفیر. اعالن کنید و زاهدى را بردارید بیائید بطرف تهران
  .دهیم تا مرتب از آن سهم بگیرید میلیون دالر هم مى 5ماهى . اختیارات فارس و جنوب هم با شما

  .توانیم به او خیانت کنیم ایم و نمى هند ما با مصدق همکارى کردهد دو برادر او پاسخ مى       
  .کند مرداد انجام گرفته و ربطى به پیشنهاد انتلیجنت سرویس پیدا نمى 27این مراجعه، روز      
براى رهبرى کودتا، سیا و انتلیجنت سرویس به چند شخصیت نظامى، از جمله سرتیپ محمود امینى،       

  .آن زمان، سرتیپ امینى فرمانده ژاندارمى بود و نپذیرفت در کودتا شرکت کند. ودندب مراجعه کرده
، او از تحصن مجلس بیرون )تیر  30( ژوئیه 21در . حاال دیگر پایگاه سیا در تماس مستقیم با زاهدى بود      

گودوین، رئیس جدید گفت و  که مقام خود را ترك مى  بعد از چند دیدار، گوئیران، رئیس پایگاه. رفته بود
هر دو به این نتیجه رسیدند . آن، گزارش کردند که زاهدى فاقد توان رهبرى و انرژى و نقشه مشخص است

  .هاى عمل الزم باید براى او تنظیم شود که باید از نزدیک، اداره و رهبرى شود و برنامه
کند، خود گویاى  ترسیم مى... ى وشخصیتهائى که سیا از شاه سابق و زاهدى و اشرف پهلو: انقالب اسالمى 

استعدادها . کنند، بر استعدادهاى انسانى خویش نیز آگاه نیستند این واقعیتند که آنها که قدرت را مدار مى
. گردند شوند و اینسان آدمک خیمه شب بازیهاى قدرتهاى خارجى مى کنند و انسانهائى زبون مى را تباه مى

بردند و عامل  خویش را پرورده بودند، دیگر چرا به قدرت خارجى پناه مى بدیهى است اگر توانائیهاى انسانى
  شدند؟ آنها در سلطه بر ایران مى

روزولت و : ، افرادى که نقش کلیدى داشتند در محلهاى خود مستقر شدند)مرداد  4( ژوئیه 26در         
ر امریکا در تهران، لوى هندرسون و سفی. لویت بمدت چند روز در نیکوزیا بود. شوراتسکف در تهران بودند

در نیکوزیا، لویت با کفایت کار مطمئن . در آنجا، دو هفته، دل نگران اما همکار ماند. به سالزبورگ آمده بود
گفتند بقدر کافى و مرتب اطالع دریافت  آنها مدام مى. کردن مقامات انتلیجنت سرویس را به انجام رساند

ن مقامات سیا، یک رشته پیشنهادهاى ارزشمند از لندن دریافت کردند و در مقارن این احوال، ای. کنند نمى
  .از آن جمله بود نقشه هائى با تمام جزئیات براى از کار انداختن مرکز تلفن. اختیار گذاشتند

بمنزله جزئى از اجزاى جنگ اعصاب بر ضد مصدق، . با ورود روزولت به تهران، وضعیت از نو مطالعه شد       
از ویلیام وارن، . شد مقامات عالى رتبه امریکا، تماس خود را با مقامات عالى رتبه حکومت مصدق کم کنندبنا 
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از رئیس هیأت . رئیس اصل چهارم امریکا در ایران، خواسته شد تماسهاى معمولى خود را با حکومت کم کند
اى در  ند، رفتار غیر دوستانهمستشارى امریکا خواسته شد با افسرانى که در حمایت از مصدق استوار بود

کرد،  اى که شاه باید امضاء مى در این مرحله، تصمیم گرفته شد محتوا و تعداد فرمانها و نامه. پیش بگیرد
قرار شد شاه تنها یک فرمان صادر کند و آن فرمان نصب زاهدى به ریاست ستاد ارتش بود . تغییر داده شوند

  .به عمل غیر قانونى حکومت در انجام رفراندوم در باره انحالل مجلس اى بنویسد که اعتراض بود و نیز نامه
رسید، افراد پایگاه سیا مأمور جنگ تبلیغاتى بر ضد مصدق، فعالیت  همانطور که ماه ژوئیه بپایان مى         

  )؟: (ضد مصدقى سیاستمدارانى را گزارش کردند که پیش از آن، حامى مصدق بودند
طرفداران مصدق که   اما. است مت سئوال داخل پرانتز، اسامى هستند که سیا سیاه کردهعال: انقالب اسالمى 

به مخالفت برخاسته بودند و در کودتا نقش بازى کردند، عبارت بودند از آیۀاهللا کاشانى و دکتر مظفر بقائى و 
به ترتیبى که   .ابوالحسن حائرى زاده و حسین مکى و على زهرى و عبدالقدیر آزاد و شمس قنات آبادى

قسمتهاى بعدى گزارش سیا روشن خواهند کرد، از اینان، نقش کاشانى و بقائى مستقیم و بسیار تعیین 
  .است کننده بوده

به پیشنهاد سیا، او این اظهارات را . از اظهارات آیزنهاور در کنفرانس مطبوعاتى استفاده بهینه بعمل آمد      
حزب غیر قانونى کمونیست در ایران و رویه اغماض حکومت در قبال وسعت گرفتن فعالیتهاى : بعمل آورد

در خواست . کند این وضعیت اعطاى کمک به ایران را بسیار مشکل مى. آن، موجب نگرانى دولت امریکا است
شد مطبوعات امریکا وکارزار مطبوعاتى بر ضد مصدق را منعکس کنند و مقاله هائى را که افراد گروه جنگ 

  .کردند، منتشر کنند هیه مىتبلیغاتى ت
اى را شنید که  ایران را ترك گفت و شاه جمله  ، دو روز بعد از آنکه شاهزاده اشرف)مرداد  10( اوت 1در         

کرد اسداهللا رشیدیان سخنگوى انگلستان است،  اى که باید او را قانع مى بى بى سى پخش کرد، جمله
شاه از ترس اینکه میکرفونها کارگذاشته شده باشند، ژنرال را . آوردشوارتسکف مالقاتى طوالنى با شاه بعمل 

شاه از امضاى . هر دو نشستند. در وسط آن میزى گذاشته شده بود و دو صندلى. به اطاق بزرگ رقص برد
بعالوه او باید پیشاپیش، . عذرش این بود که از وفادارى ارتش اطمینان کامل ندارد. فرمان و نامه امتناع کرد

و او باید وقت داشته باشد تا خود، ارزیابى . را تصویب کند) زاهدى(ک تک وزیران حکومت جانشین ت
شاه گفت اگر مصدق از راه رفراندوم مجلس را . شخصیش را از احتمال موفقیت یا شکست کودتا، بعمل آورد
ت وزیرى را که خود بر و نخس  کند مصدق را عزل منحل کند، بنا بر قانون اساسى، او اختیار کامل پیدا مى

برخى از آنها، میان روزولت و شاه و . این دیدار، با یک رشته دیدارها، دنبال شد. گزیند، جانشین او کند مى
شدند تا مگر بر رفتار  در این دیدارها، فشارهاى سختى بر او وارد مى. بعضى دیگر میان رشیدیان و شاه
  .متزلزل و بى تصمیمى شاه غلبه شود

هاى ارزشمند تحصیل کرده  ، روژه گوئیران، که در خدمت طوالنى خود تجربه)مرداد  11( اوت 2در           
با آنکه دانش او در مرجله تهیه نقشه . بود، تهران را ترك گفت تا در اداره مرکزى سیا، مشغول خدمت شود

تواند عامل  او در این موقع، مىتى پى آژاکس بیش از آن بکار آمد که بتوان ارزیابى کرد، بنظر رسید که رفتن 
  .دهد مهمى در جنگ اعصاب بر ضد مصدق باشد و بهنگام اجراى نقشه، توان مقابله را آن را کاهش مى

شود که برغم نقشى که گوئیران در تدارك مقدمات کودتا بازى  گازیوروسکى یادآور مى: انقالب اسالمى 
غیر از او، دو تن از متخصصان ایران در سیا نیز با . ا تغییر دادنداز این رو او ر. بود، با کودتا موافق نبود کرده

  .کودتا مخالف بودند
، مستشار سفارت امریکا Gordon Henry Mattison در این وقت، گوردن هانرى ماتیسون        

، افسر سیاسى ارشد، در باره نقشه تى MelbourneRoy Malcolm  در تهران و روى ملکم ملبورن
، رهنمود پایگاه سیا را در )؟(ماتیسون در مصاحبه با . توجیه شدند و با رزانت، مددیار گشتند پى آژاکس

  .آژاکس، بکار برد.پى.از نقشه تى) ؟(کوشش موفقى براى منصرف کردن توجه گروه 
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سیا با آنها ارتباط » در طرح موازى«اگر مراد همان گروه و اشخاصى باشند، که بنا بر : انقالب اسالمى 
  .شان توضیح داده شد است، پیش از این در باره گرفته

کوشید ابتکارى در کار آورد و قرار  در طول این دوره، مصدق، همچون همیشه، در حال آماده باش، مى         
. گرفتند در مجلس، مخالفان قوت مى. توجه او به مجلس منعطف شد. از مخالفان روز افزون خویش، بستاند

تنى چند از نمایندگان که بى . ، او از نمایندگان حامى حکومت خواست استعفاء کنند)تیر  23( ژوئیه 14در 
اداره مرکزى اصرار . تن استعفاء کردند 28در جمع، . طرف و یا مخالف خجول او بودند نیز، استعفاء کردند

. لس متحصن شوندورزید نمایندگان مخالف مصدق تشویق شوند بر مقام نمایندگى خود باقى بمانند و در مج
اند، مجلس قانونى را تشکیل  تدبیرى که ساخته و پرداخته شد این بود که نمایندگانى که استعفاء نداده

عمل انحالل مجلس، . این تدبیر، تا حدودى از عوامل تقویت باور مصدق به لزوم انحالل مجلس شد. دهند مى
با وجود این، . ره اختیارات او، چند ماه باقى مانده بودبخصوص که دز دو. کرد او را دیکتاتور بالمنازع ایران مى

بنا بر قانون اساسى، تنها شاه اختیار انحالل مجلس را داشت و مصدق براى انحالل مجلس باید راهى 
در آن مردم به پاسخ آرى یا نه، با انحالل مجلس موافقت یا . راه حلى که او یافت، رفراندوم بود. جست مى

اوت، رفراندوم در سراسر کشور انجام  4در . رفراندوم بطور آشکار و ملموس قالبى بود .کردند مخالفت مى
این مانور، آنسان که مصدق پیش بینى . گفتند» نه«گفتند و چند صد نفر نیز، » آرى«  میلیون 2حدود . شد

ایج آن، فرصت رفراندوم و نت. است کرده بود، قرین موفقیت نشد و روشن بود که نقض قانون اساسى نیز شده
و مجوزى را فراهم کرد تا که مطبوعات مخالف مصدق که تحت اداره سیا و انتلیجنت سرویس بودند، او را 

ترین عناصر جامعه که  عمل رفراندوم اعالن خطرى شد به با ثبات. آماج حمالت سخت بى رحمانه خود کنند
  .تافتند ز بر نمىآمیز قانون اساسى را نی وطن دوست بودند اما اینسان نقض تقلب

کوششهاى متعدد عامالن . داد در طول روز رفراندوم پایگاه سیا گزارش وضعیت را با جزئیات آن مى         
و نیز، همه . پایگاه در بهره بردارى از غیر قانونى بودن این رفراندوم، پیش و در روز همه پرسى، گزارش شدند

خاطر   پایگاه. د بر غیر قانونى بودن رفراندوم، تأکید گذاشتنداظهاراتى که از سوى رهبران مذهبى بعمل آمدن
کارتون ضد مصدق که سیا تهیه  15آورند و  نشریه مخالفت سختى را با مصدق بعمل مى 20نشان کرد که 

  .اند کرده بود، در هفته رفراندوم، در این مطبوعات، انتشار پیدا کرده
  :چند تذکر مهم: انقالب اسالمى 
شد، کودتا نیز انجام  کنند اگر رفراندوم نمى زمان تا امروز، کودتا کنندگان و آنها که گمان مىاز آن  - 1 

آیا در قانون اساسى سابق، همه پرسى منع شده . ورزند گرفت، بر غیر قانونى بودن همه پرسى، اصرار مى نمى
منوع نشده، مباح نیست؟ و آیا بنا وجود ندارد و بنا بر این اصل، آنچه م» اصل اباحه«آیا در حقوق، . بود؟ خیر

بر آن قانون اساسى، حاکمیت با مردم کشور نبود و رفراندوم یکى از مهمترین روشهاى ابراز این حاکمیت 
  .بنا بر این، رفراندوم قانونى بود. نیست؟ چرا

سیا و  خوانیم و در قسمتهاى دیگر آن نیز خواهیم خواند، اما همانطور در این قسمت از گزارش مى -  2 
بنا بر این، عزل مصدق توسط مجلس غیر . اند انتلیجنت سرویس در کار خریدن نمایندگان مجلس بوده

نفر دیگر را  10توانستند  مى. تن از نمایندگان را خریده بودند 30مصدق خود گفته است . است محتمل نبوده
  .بنا بر این، از نقشه و کار امریکا و انگیس آگاه بود. نیز بخرند

بخصوص که . است گوید که عزل توسط مجلس میسر بوده مى1360اگر تجربه وجود نداشت، تجربه خرداد      
رجایى نخست وزیر منتخب مجلس و منصوب شاه بود وبنى صدر رئیس جمهورى منتخب مردم بود و عمل 

ت ، بدستور اس مجلس اول مالتاریا، یکسره خارج از قانون اساسى و همانطور که هاشمى رفسنجانى نوشته
  .خمینى بود
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شد، آن  همه پرسى که در آن تقلب نمى. است میلیون نفر ذکر کرده 2گزارش سیا آراى موافق را حدود  - 3 
شهرها رأى دادند و ج  - زنان حق رأى نداشتند و ب  -زیرا الف . کرد زمان، بیشتر از این، رأى دهنده پیدا نمى

  .ى به صندوقها ریخته نشدندرأى قالب -محدودیت سنى وجود داشت و د  -
، 1327بهمن  15  بعد از تیر اندازى به شاه در. بر خالف ادعاى سیا، شاه حق انحالل مجلس را نداشت - 4 

مصدق نه آن مجلس . مجلس مؤسسانى قالبى تشکیل دادند و آن مجلس اختیار انحالل مجلس را به شاه داد
ه نمایندگى مجلس شانزدهم، نخستین کارش، ارائه طرح بمحض انتخاب شدن ب. و نه آن اختیار را پذیرفت

  .کان لم یکن اعالم کردن مجلس مؤسسان قالبى و مصوبات آن بود
که به دستور فرماندهى عملیات آژاکس رفراندوم را مخالف قانون اساسى » رهبران مذهبى«اما  - 5 

  :خواندند، عبارت بودند از آیات اهللا کاشانى و بهبهانى
شرکت در رفراندوم خانه برانداز که با نقشه اجانب طرح ریزى «اینکه کاشانى در تحریم نامه خود، طرفه *  

شود که مضمون تحریم او را نیز فرماندهى عملیات آژاکس تهیه کرده  و امروز روشن مى. را تحریم کرد» شده
  !بود

وطیت و باعث ضعف و انحطاط اساس مشر«بهببهانى در نامه به مصدق، همه پرسى را موجب متزلزل شدن *  
  .خواند» ابدى و روحى مجلس و قانون اساسى

کوشش بهبهانى براى آنکه مرجع تقلید وقت، آیۀاهللا بروجردى را به تحریم همه پرسى بر انگیزد، به         
  .شکست انجامید

بعد از آنکه در خانه  مرداد، روزى 8در . اما مراجع وقت نجف نیز نپذیرفتند همه پرسى را تحریم کنند        
اى با امضاى آیات اهللا سید جمال  کاشانى، صفائى به منبر رفت و به مصدق ناسزا گفت و به او حمله شد، نامه

گلپایگانى و سید عبدالهادى شیرازى و شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا و میرزا آقا اصطهباناتى منتشر 
ام شامخ روحانیت و مخصوصاً حضرت مستطاب آیۀ اهللا نسبت به مق«در آن، آنان از توهین و جسارت . شد

  .اظهار تأثر کردند» آقاى حاج سید ابوالقاسم کاشانى
   
  :مصدق از علت آمدن اشرف به تهران آگاه شد و الزم شد نقشه کودتا با شتاب انجام گیرد 
   
قعى سفر اشرف به تهران، سیا اطالع داده شد که مصدق از علت وا  ، به پایگاه)مرداد  13( اوت 4در        

( اوت 4در . به افراد حاضر این احساس قوى دست داد که باید بسیار زود عملیات را آغاز کرد. است آگاه شده
، )مرداد  18(اوت 9قرار بود در . ، هندرسون، سفیر امریکا در تهران، از سالزبورگ راهى تهران شد) مرداد 13

اما حاال . و را متقاعد کرده بودیم مراجعت خود را به تأخیر بیاندازندما ا. او در بیروت با لویت دیدار کند
در همین روزها، هندرسون و مقامات رسمى وزارت خارجه و . شدیم باید بدون فوت وقت دست بکار مى مى

کردند که در صورت موفق شدن عملیات آژاکس،  مقامات وزارت خارجه انگلستان، اظهاریه هائى را آماده مى
  .آوردند ت باید بعمل مىدو دول

، اسداهللا رشیدیان نقشه عملیات را، جزء )مرداد  11( اوت 2در . در تهران، مالقاتها با شاه ادامه داشت        
او گزارش کرد که شاه پذیرفت مصدق را برکنار و زاهدى را به نخست وزیرى و . به جزء، براى شاه تشریح کرد

 12( اوت 3در . اه همچنین پذیرفت سرلشگر وثوق را رئیس ستاد کندش. جانشین فرمانده کل قوا نصب کند
آخرین جمله هایش به شاه این بود که او . اى با شاه بعمل آورد ، روزولت دیدار طوالنى و بدون نتیجه)مرداد 

روزولت خاطرنشان کرد که راه . امروز اقبالى روى آورده که نباید آن را از دست داد. یک ماجراجو نیست
حاال دیگر، یک طرف مصدق و قوه او است و طرف دیگر شاه است با . گرى براى تغییر حکومت نیستدی

او چند روز دیگر : سرانجام، روزولت به شاه گفت. ارتشى که هنوز با او است اما زود است که از او روى گرداند
گر شاه از گرفتن تصمیم طفره ا. ماند بدان امید که شاه تصمیم مثبتى بگیرد و آنگاه کشور را ترك گوید مى
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او اینطور نتیجه گرفت که حکومت او، . گرداند راند و کشور را کره دومى مى برود، ایران را بسوى کمونیسم مى
  .امریکا، حاضر نیست امکان کمونیست شدن ایران را بپذیرد و نقشه دیگرى را ممکن است به اجرا گذارد

شاه تقاضا کرد روزولت از پرزیدنت آیزنهاور درخواست کند او  در آخرین دیدار روزولت با شاه،        
روزولت به او گفت او این . اطمینانهاى الزم را به شاه بدهد که اقدام به برکنارى مصدق، کار بایسته ایست

رساند اما او مطمئن است که رئیس جمهورى رفتارى را  درخواست را به اطالع رئیس جمهورى امریکا مى
از خوش اقبالى و بطور کامالً اتفاقى، رئیس جمهورى، . کرد که نیات امریکا بر شاه روشن شود اتخاذ خواهد

امریکا : ، به وضعیت در ایران گریز زد و گفت)مرداد  12( اوت 4بهنگام سخنرانى براى فرمانداران ایاالت، در 
رات رئیس جمهورى سود روزولت از اظها. گذارد تا ایران به پشت پرده آهنین برود دست روى دست نمى

در حقیقت، احساس کرد دادن اطمینانها در باره : او به شاه گفت. جست و وسیله رسیدن به هدف خود کرد
رفتار امریکا نسبت مصدق ضرور نیست اما بیان او در باره ایران، در کنوانسیون فرمانداران، بدانخاطر بعمل 

موضوع را از نو با رشیدیان موضوع بحث قرار : گفت در پایان، شاه. آمد که رضایت خاطر شاه بعمل آید
باور او اینست که اگر بدون شاه، نقشه به اجرا : نویسد در تلگرامى، روزولت در توصیف این دیدار، مى. دهد مى

و باید تصمیم گرفت که آیا در دو و سه . آمیز آن وجود دارد گذاشته شود، اطمینان بیشترى به اجراى موفقیت
روزى به تأخیر انداخته شود تا مگر شاه موافقت  10واپسین فشار به شاه وارد شود و یا اجرا نقشه روز آینده 

  .کند
اوت یا  10شاه موافقت کرد عملیات در شب . ، رشیدیان، از نو، با شاه مالقات کرد) مرداد 16( اوت 7در       

او با بى تصمیمى شاه مبارزه . شاه دیدار کرد، روزولت بار دیگر با )مرداد  17( اوت 8در . دیرتر انجام بگیرد
بعد او . کردند، زبانى، به این کار تشویق کند اى در عملیات شرکت مى شاه پذیرفت افسران برگزیده. کرد

اگر عملیات موفق شدند، او . گذارد ارتش بدون اطالع رسمى او عمل کند مى. خواهد به رامسر برود گفت مى
، رشیدیان بنوبه خود با بى تصمیمى شاه )مرداد  18( اوت 9در . کند صب مىزاهدى را به نخست وزیرى ن

خواهد  پیش از آن، مى. اوت به رامسر برود 12خواهد در  شاه مى: مبارزه کرد و حاصل آن را گزارش کرد
 به آنها بگوید زاهدى را به نخست  زاهدى و افسرانى را که در عملیات نقش کلیدى دارند، بحضور بپذیرد و

  .است وزیرى برگزیده
شاه را مالقات کرد و اسامى افسران که حاضر بودند با   ، سرهنگ حسن اخوى) مرداد  19(اوت 10در         

شاه از نو، اعالن کرد که با اجراى نقشه موافق است . دریافت دستورى از شاه، وارد عملیات شوند را به او داد
  .کند ى به این تصمیم اعتراض مىاخو. کند اى را امضاء نمى اما هیچ نوشته

و همزمان با او، سرهنگ اخوى دستگیر » شاهنشاهى«سرهنگ نصیرى، رئیس گارد : انقالب اسالمى 
اخوى، در رکن دوم ستاد ارتش، . است بنا بر قول فردوست، نصیرى را سرهنگ اخوى معرفى کرده. شوند مى

  .اند دو در کودتا شرکت داشتهاست و هر  همکار سرتیپ سیاسى رئیس رکن دوم ستاد بوده
گوید کسى به او تلفن کرده و کودتا و اسامى شرکت کنندگان  اما مصدق در دادگاه نظامى فرمایشى، مى       

سرهنگ بزرگمهر این شخص را محمد حسین آشتیانى معرفى کند که کسانى از . است در آن را به او داده
اند و او از زبان آنها، بوجود کودتاچیان و هویت آنها  راوده داشتهاش با دربار پهلوى و اشرف پهلوى م خانواده
  .است پى برده

رشیدیان پیامى از سوى . از نو، شاه به دنبال رشیدیان فرستاد تا این امر مهم را با او موضوع بحث کند        
م، ایران را ترك خواهد روزولت براى شاه برد که اگر او در همین روزها تصمیم نگیرد، روزولت با بیزارى تما

اما . رود بیند و بعد به رامسر مى زاهدى را مى. کند فرمانها را امضاء مى: در پایان گفتگوها، شاه گفت. گفت
ها آمده و براى او به  شاه قول داد بمحض اینکه نامه. برغم قول به رشیدیان، براى امضاء شاه آماده نشدند

  .کند رامسر فرستاده شوند، امضاشان مى
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بعد از بحث میان روزولت و رشیدیان، قرار شد به نقشه اصلى تى پى آژاکس بازگردند که در لندن تهیه         
یکى فرمان عزل مصدق و دیگرى فرمان نصب زاهدى به نخست . یعنى شاه دو فرمان را صادر کند. شده بود
( اوت 12رك را آماده کردند و در رشیدیان و بهبودى رئیس دفتر شاه و عامل قدیمى انگلستان، مدا. وزیرى

  .، سرهنگ نصیرى، رئیس گارد شاهنشاهى، فرمانها را به رامسر بردند)مرداد  21
هاى تحت مهار  روزنامه. در همین زمان، جنگ روانى بر ضد مصدق به حداکثر شدت خود رسیده بود        

کردند که  ه سیا، مطالبى را چاپ مى، تحت هدایت پایگا)؟(دو نشریه . کردند همه بر ضد مصدق تبلیغ مى
  .داد آنها را مفید تشخیص مى پایگاه

دورتر، فهرست روزنامه نگارانى را که با سیا و انتلیجنت سرویس، در کودتا، همکارى : انقالب اسالمى 
آتش به  توانند روزنامه داد به صاحب امتیازى ابوالحسن عمیدى نورى و اما دو روزنامه، مى. ایم اند، آورده کرده

اند در کودتا نقشى فعال  چرا که این دو، خود، گفته. صاحب امتیازى سید مهدى میر اشرافى باشند
شود  رود، نگران مى کند هندرسون نزد مصدق مى تا جائى که عمیدى نورى وقتى اطالع پیدا مى. اند داشته مى

  !مبادا امریکا در اجراى نقشه کودتا منصرف شود
هاى  بنام حزب توده، نامه. برد به نگران کردن رهبران مذهبى تهران، از خطر، بکار مىعمال سیا توجه جدى  

شدند اگر بر ضد مصدق عمل کنند، بشدت تنبیه  آنها تهدید مى. فرستاد تهدیدآمیز تهیه و براى آنها مى
ذارى در و یکى از چند طرح ، بمب گ. کردند بنام حزب توده، آنها را تهدید تلفنى نیز مى. خواهند شد

  .هاى این رهبران مذهبى بود خانه
هاى تهدیدآمیز را دستگاه بهبهانى تهیه و براى روحانیان طراز اول شهرهاى کشور و  نامه: انقالب اسالمى  

در دستگاه او، شخصى بود به اسم سید ابراهیم ابطحى، معروف به سید ابراهیم جزوه . فرستاد تهران و قم مى
و البته، در تمام مدت، حزب توده که گویا . شدند ها تهیه و فرستاده مى و این نامهاز جمله، در خانه ا. کش
  !بود، در خواب بود» ترین سازمان سیاسى بزرگ«
، بسرعت پخش »گروه سرهنگها«کند، با تشویق سیا و  این امر که شاه از عمل مستقیم حمایت مى         

فرزانگان را دید و او را افسر رابط خود با امریکائیها  سیا، سرهنگ عباس  زاهدى عامل اصلى پایگاه. شد
سرهنگ کریمى   بعد فرزانگان سرلشگر باتمانقلیج و. گرداند و نیز نماینده او شد در دفتر مجرى طرح کودتا

 22( اوت 13بر قرار کرد و در » گروه سرهنگها«کارول، افسر سیا، تماس نزدیک با . زند را بدیدار زاهدى برد
بارى، این مالقات . ، در اجتماع اشخاصى که مسئولیت انجام نقشه را بر عهده داشتند، حاضر بود)مرداد 

قطع شدن تماس و با وجود آن، اجرا شدن . سیا در آن حضور یافت  آخرین مالقاتى بود که افسر پایگاه
  .نقشه، ثابت کرد نتایج جدى داشته است

گ نصیرى با در دست داشتن فرمانهائى که شاه امضاء کرده ، سرهن) مرداد 22( اوت 13دیرگاه عصر        
، سرانجام این )که هیچگاه تأیید نشد(بنابر قول او . بود، به تهران باز گشت و آنها را به زاهدى تسلیم کرد

اگر این امر راست باشد، ثریا متحدى بوده است بکلى دور . ثریا بود که شاه را قانع کرد فرمانها را امضاء کند
  .انتظار از
کند او شاه را از تردید به تصمیم  تصریح مى) 220تا  211ثریا نیز در خاطرات خود صفحات : انقالب اسالمى 

  :است آورده
اى اندیشیدن و تردید او، به این نتیجه رسیدیم که براى نجات کشور از هرج و مرج و  پس از لحظه«       

  ...باشد» شیر مرد پیر«ولو این حرکت به زیان . ام گیردجلوگیرى از نفوذ حزب توده، کودتائى باید انج
  :اش تغییر داد و با حرکتى تند گفت ناگهان در اندیشه -شاه پس از مدتى فکر      
  تا کنون آیا دیده شده که پادشاهى علیه دولت کشورش دست به کودتا بزند؟«      
  ...زنید ىبله، اما شما اولین کسى هستید که دست به این کار م      
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نخستین بار است که او را ... کند لرزید، مدتى دراز به من نگاه مى در حالى که سیگار میان انگشتانش مى       
  ...بینم، چشم دیدن مرد ضعیفى را که اوست دیگر ندارم اینگونه مى

ن عروسک که، با کنند، ای گیرى، این مهره که قدرتهاى بزرگ جا به جایش مى این شاه عاجز از تصمیم       
  ...شود توصیه این و آن، به این سو و آن سو کشیده مى

من با . ، سرلشگر زاهدى پنهان و ناشناس در دفتر شاه حاضر شد)1332مرداد  11( 1953اوت  2در        
  :او با صدائى رسا پرسید... ام در مذاکرات حاضر بودم وجود سن بسیار جوان و بى تجربه

  »کى اقدام کنم؟فرمائید  مى«      
ام  حوصله. بود همین امروز صبح با چند مشاور بى حال و شل و ول، مشورت کرده. شاه باز مردد ماند      

مبادا اقدامى علیه مصدق انجام دهید که برایتان خطرناك «: مشاوران به او گفته بودند. رسید دیگر بسر مى
  ».است

  »ا برکنار کنم؟ثریا واقعاً باید مصدق ر«: به من گفت       
  :اى داغ تبدیل شد و فریاد کشیدم آن حرارت بیست سالگى که در وجود داشتم، ناگهان، به شعله        
!... برید گویا از این حال حقارت و افسردگى که دارید، لذت مى. راستى که موجودى قابل ترحم اید«        

اگر حکومت مصدق ادامه . گذاشتم، بازیابید ام مىباید مقام و شخصیتى را که پیشتر داشتید و به آن احتر
  ...یابد، باید چوب حراج ایران را به نفع مسکو زد

است،  نگاهش از من به فضل اهللا زاهدى که منتظر جواب مانده. است آنجا، در دفترش، او باز مردد مانده        
  :گوید عاقبت مى. است سرگردان شده

کنم که با آن، مصدق را برکنار و شما را به سمت نخست وزیرى منصوب  من فرمانى را امضاء مى«       
  ».کنم مى

  :زاهدى باز پرسید       
  »فرمائید؟ کى اجازه شروع عملیات را به چاکر مى«       
  :شاه با حرکتى سریع دفتر یادداشتهایش را ورق زد و پس از نگاهى دقیق، گفت       
  »...تر به دست مصدق برسانید رسد و باید هرچه سریع به دست شما مى) ادمرد 22(اوت  13فرمان در «       
تلگراف کرد که با انجام نقشه آژاکس و زمامدار شدن حکومت زاهدى،   پایگاه)مرداد  23(اوت  14در     

سیا   میلیون دالر کمک تصویب شد و پایگاه 5مبلغ . کند خزانه کشور خالى است و نیاز فورى به پول پیدا مى
( اوت 14در   .در نظر گرفت در ساعات اول بعد از موفقیت عملیات، آن را در اختیار حکومت زاهدى بگذارد

توانستند که  سیا در تهران جز این نمى  مراکز فرماندهى و پایگاه. ، هیچ خبرى از تهران نرسید) مرداد 23
  .شروع عملیات را انتظار کشند

   
  :کوشش نخست 
   
حکایتهاى . اند و ترتیبشان هنوز بدقت، معین نگشته) 1332مرداد  24( 1953اوت  15شب  رویدادهاى      

اند، باندازه کافى با یکدیگر اختالف دارند که نتوان حقیقت را در آن  اولیه که شرکت کنندگان مختلف گفته
این مسیر را دو امر اساسى . با وجود این، مسیر اصلى این کوشش نخستین، روشن است. شب تاریک، یافت

نقشه از راه سر نگاه نداشتن یکى از افسران شرکت کننده در : این دو امر عبارتند از. کنند آشکار مى
توانست با موفقیت اجرا شود اگر بیشتر  با وجود لو رفتن، نقشه مى. عملیات، در گفتگوهاى روزانه، لو رفت
  .دادند ن تصمیم گرفتن را از دست نمىدادند و در بزنگاهها، توا شرکت کنندگان بى رمقى بخرج نمى

سیا در تهران اطالع نیافتند که عملیات از آن شب به شب   ، افراد پایگاه)مرداد  23( اوت 14تا عصر          
عامل اصلى سیا در تهران، سرهنگ فرزانگان ارتباط خود را با حوادث از دست داده بود و . اند بعد محول شده
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در واقع، این او بود که . شگر باتمانقلیج، رئیس ستاد منصوب زاهدى را رهبرى کندتوانست سرل پایگاه نمى
  .بیشترین مسئولیت را بر عهده داشت

، از )مرداد  24( اوت 15بعد از ظهر روز  5بنا بر قول سرتیپ تقى ریاحى، رئیس ستاد ارتش، او در ساعت       
خانه خود را در  -و بنا بر قول خود او  -ا شگفت آنکه ام. نقشه کودتا با تمامى جزئیات آن، آگاه شده بود

تا . اند کرده اعضاى جبهه ملى، زیرك زاده و حق شناس نیز در آن خانه زندگى مى. کند شمیران ترك نمى
  .کند در آن خانه بوده و در آن ساعت، خانه را به قصد ستاد ارتش، ترك مى 20ساعت 

به . یابد کند و ریاحى را در آنجا نمى مصدق، او به ستاد ارتش تلفن مىبرابر اظهارات دکتر   :انقالب اسالمى 
بعد از . آید او به ستاد ارتش مى! کند که با وجود وضعیت بحرانى چرا در ستاد ارتش نیست اش تلفن مى خانه

یر شوند و زیرك زاده و حق شناس را دستگ اش مى حرکت او، مأموران کودتاچیان براى توقیف او، وارد خانه
، از نقشه کودتا با تمامى )مرداد  24( اوت 15بعد از ظهر  5این امر که سرتیپ ریاحى، در ساعت . کنند مى

است، از جمله اماره هائى است که به استنادشان، برخى به  در خانه مانده 8جزئیاتش آگاه بوده و تا ساعت 
ر پذیرانه با کودتاچیان را پذیرفته اند که سرانجام سرتیپ ریاحى همکارى دست کم کا این نتیجه رسیده

او از دادن دستورى خوددارى : کرد، گفت خود او، در دادگاهى که او را باتفاق مصدق محاکمه مى. است
  .آمد داد، وضعیت دیگرى پیش مى است که اگر مى کرده

تهم سرتیپ ریاحى را م) 1310 - 1334خاطرات من، یادداشتهاى دوره (سرهنگ حسینقلى سرشته       
  :است مرداد یارى رسانده 28کند که به کودتاى  مى

گزارش غلط به مصدق داده و از او، اجازه توقیف سرهنگ اشرفى، فرماندار نظامى را گرفته و اجراى  - 1 
سرتیپ ریاحى . است سرهنگ سررشته دستور را اجرا کرده. است دستور را از سرهنگ سررشته خواسته

در نتیجه، فرماندارى نظامى بدون فرماندار نظامى مانده و این مهمترین سبب فرماندار جدید معین نکرده، 
  .پیروزى کودتا گشته است

در . است ، آرام بوده1332مرداد  28روز  30:3با خنثى شدن حمله اوباش و کودتاچیان، شهر تا ساعت  - 2 
ه تلفن ستاد ارتش کار کند ک این ساعت، سرهنگ ممتاز مدافع خانه مصدق، به سرهنگ سررشته تلفن مى

رود و از سرتیپ  او به ستاد ارتش مى. خواهد براى مقابله با مهاجمان، به یارى او برود کند و از او مى نمى
اما رئیس . اى سرباز به یارى سرهنگ ممتاز برود خواهد اجازه دهد با چند دستگاه تانک و عده ریاحى مى

اما بجاى دستور رفتن به یارى . از گردید و منتظر دستور بمانیدشما به دفتر کار خود ب: گوید ستاد به او مى
کند که از این پس،  فرستد و او به سرهنگ سررشته ابالغ مى سرهنگ ممتاز، سرتیپ ریاحى سرهنگى را مى
  !هر اقدام او در دژبانى، باید با موافقت او باشد

 28ى شدن صنعت نفت ایران و کودتاى جنبش مل(اما سرتیپ ریاحى در مصاحبه با غالمرضا نجاتى        
یگانه (مرداد را من از روى یادداشتهاى روزانه ستادم  28تا  24جزئیات وقایع «است  گفته) 1332مرداد 

  ».است ام، ولى هنوز موقع افشاى کامل آنها نرسیده ، به تفصیل نوشته)مدرکى که با خود بردم
از ستاد ارتش که اینک سرلشگر باتمانقلیج ) مرداد 29(مه شب بعد از نی 2: گوید در این مصاحبه، او مى      

روز، در ستاد ارتش بوده و  4اند و تا  رئیس ستاد دولت کودتا رئیس آن بود، آمده و او را به ستاد ارتش برده
او  گردد و باتمانقلیج آماده رفتن به نزد روزى که شاه باز مى. است کرده نهار و شام را با باتمانقلیج صرف مى

حرفى : دهد ریاحى پاسخ مى. »تقى بیا با هم همکارى کنیم«: گوید شود، خطاب به سرتیپ ریاحى مى مى
حاال که تو در ستاد هستى، زاهدى را زندانى کن مصدق بشود نخست وزیر، آن وقت با تو . به یک شرط. ندارم

یه منتقل و تحت مراقبت قرار همان شب مرا به جمشید. او سخن مرا به شاه گفته بود. همکارى خواهم کرد
  .دادند

، معاون خود، 23در ساعت . دهد ، ریاحى به فرمانده تیپ اول زرهى دستور آماده باش مى23در ساعت        
کیانى و چند . گارد شاهى نیز در باغ شاه مستقر بود. فرستد سرتیپ کیانى را براى سرکشى به باغ شاه مى



٣١ 
 

وسط سرهنگ نصیرى که زودتر از او به باغ شاه رسیده بود، دستگیر کردند، ت افسر که از او حمایت مى
  .شود مى

دقیقه آنها به خانه ریاحى  30و  23حدود . دادند کار توقیفها را گروهى از سربازان هوادار شاه انجام مى         
و نیز، در . کنند زیرك زاده و حق شناس را توقیف مى. بینند او از خانه رفته است روند و مى در شمیران مى

به خانه دکتر فاطمى، وزیر خارجه مصدق،   دقیقه، چند افسر با گروه بزرگى از سربازان 30و  23حدود 
توقیف شدگان را به محل . دهند کنند و حتى اجازه پوشیدن کفش را نیز به او نمى روند و او را توقیف مى مى

  .برند عمل گارد شاهنشاهى، در سعدآباد، مى
اما افسرانى که ندانسته . بودند ریاحى آگاه شده است، دیگر دست به عملى نزدند  سرانى که دانستهاف        

  .بودند ریاحى آگاه است، وارد عملیات شده بودند
هاى دیگرانى  تلفنهاى خانه فاطمى و خانه. دقیقه، حمله محدودى به مرکز تلفن شد 30و  23پیش از          

و سرهنگ اسکندر . سیمهاى ستاد ارتش به باغ شاه قطع شدند. قطع شدندشدند،  که باید توقیف مى
  .آزموده، با نیروى نظامى کوچکى، مرکز تلفن بازار را اشغال کرد

کند که از بیم روز  در قسمت اول این گزارش خواندید که سیا فاطمى را کسى معرفى مى: انقالب اسالمى 
رفتار کودتاچیان با فاطمى، واکنش . شود جا، ارزیابى سیا نقض مىدر این. دهد مبادا، به رشیدیان گذرنامه مى

مرداد، بعد از شکست کودتا نیز، او از نادر کسانى است که فکر بازگشتن  26در . در برابر قاطعیت او است
  .شود کند و خواستار انقراض سلسله انگلیس ساخته پهلوى و اعالم نظام جمهورى مى وضعیت را نمى

         
آنطور که خود گفته (شود، او  وقتى ریاحى دید از سرتیپ کیانى که به باغ شاه رفته بود، خبرى نمى        

به سرهنگ ممتاز، فرمانده تیپ دوم کوهستانى و سرهنگ شاهرخ، فرمانده تیپ اول زرهى تلفن   )است
ان و یا پیش از آن، به افسران در همان زم. دهد با قواى خود به باغ شاه بروند کند و به آنها دستور مى مى

دیگر، از جمله به سرهنگ پارسا، فرمانده تیپ کوهستانى و سرهنگ اشرفى، فرماندار نظامى و فرمانده تیپ 
بنا بر حکایت اشخاصى که   .دهد سوم کوهستانى و سرهنگ نوذرى فرمانده تیپ دوم زرهى آماده باش مى

در باغ شاه توقیف شدند و مدتى در کنار کیانى زندانى   ىزاهدى مأمور عملیات کرده بود، ممتاز و شاهرخ
  .ماندند

بگفته : جریان ابالغ فرمان عزل مصدق را، توسط سرهنگ نصیرى، جز این گزارش کردند  منابع دولتى       
سرتیپ ریاحى، سرهنگ ممتاز در راه باغ شاه بود که در خیابان با سرهنگ نصیرى روبرو شد و او را توقیف 

اوت، سرهنگ نصیرى با چهار کامیون نظامى پر از  16صبح  1بموجب اطالعیه رسمى حکومت مصدق، . کرد
اما . اى براى مصدق دارد کند نامه او ادعا مى. سرباز و دو جیپ و یک زره پوش، در برابر خانه مصدق بوده است

  .شود توسط قواى محافظ خانه نخست وزیر، دستگیر مى
دقیقه، در خانه مصدق، دستگیر  30و  23سرهنگ نصیرى در : کند ى از ماجرا مىفرزانگان حکایت دیگر     

اند دو دقیقه تأخیر در رسیدن نایب سرهنگ  کند که به او گفته بعد از توقیف او، نصیرى تأکید مى. شود مى
  .زند کریمى با دو کامیون سرباز، موجب شکست عملیات شد

ته بود پیش از نیمه شب، واحدهاى نظامى را در نقاط استراتژیک رسد که ریاحى توانس بنظر قطعى مى       
اما چه حادثه یا واکنشى از سوى ریاحى و دیگر . گرفتند مستقر کند که به احتمال قوى مورد حمله قرار مى

افسران وفادار به مصدق سبب شده بود افسران طرفدار زاهدى در انجام وظیفه قصور کنند، بروشنى دانسته 
وجود این، دانسته شد که رئیس ستاد ارتش، منصوب زاهدى، سرلشگر باتمانقلیج، ترسید و به مخفى با . نشد

همین اثر را پخش سریع . این امر، بدون شک روحیه افراد نظامى را، در لحظه حساس، خراب کرد. گاه رفت
به ستاد ارتش  ،) مرداد 25(اوت  16سرهنگ فرزانگان، یک صبح . توقیف سرهنگ نصیرى ببار آورد  خبر

معلوم شد ژنرال تا ستاد ارتش آمده تا مگر آن را بگیرد اما وقتى . رفت تا با سرلشگر باتمانقلیج دیدار کند
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بعد او شتابان نزد زاهدى رفته و به اوگفته است . است اند، وحشت کرده دیده است قوا و تانکها تسلیم شده
کامیونهاى حامل توقیف شدگان، از سعدآباد به ستاد ارتش بهر رو، . است فرار کند اما زاهدى به او خندیده

آنها که اختیار کامیونها را بدست . آمده بودند، اما این بار، توسط مخالفان کودتا به سعد آباد بازگردانده شدند
  .آورده بودند، توقیف شدگان را آزاد کردند

در حدود . را تا باشگاه افسران اسکورت کندزاهدى، بیهوده، در انتظار ماند تا اسکورتى بیاید و او        
خواستند عملیات را بانجام رسانند، وقتى دیدند واحدها تقویت  صبح، ایرانیانى که هنوز مى 3:2ساعت 
پرسند چه خبر است، متقاعد  کنند و مى روند و خودروهارا توقف مى اند و قواى بیشترى بطرف شهر مى شده

، در شهر، 3:2فرزانگان و سرلشگر باتمانقلیج، خود، در حدود ساعت سرهنگ . اند شدند که شکست خورده
سرلشگر باتمانقلیج بزودى توقیف شد و سرهنگ فرزانگان   .بعد، احتماالً، از یکدیگر جدا شدند. گشت زدند

  .سیا را مأمن یافت و بدان پناه برد  پایگاه
عملیات شکست خورد و جیپ . عذب گذراندنددر سفارت، اعضاى پایگاه ، ساعتها را با اعصاب سخت م        

  .اى براى آنکه بدانیم در شهر چه روى داده، نماند مجهز به رادیو ارتش فراخوانده شد و دیگر وسیله
   
  :مرداد 25شکست آشکار کودتا در  
   
  :را کودتاچیان چگونه و با انجام چه کارى به شب رساندند؟) 1332مرداد  25 1953  اوت 16 
، رادیو تهران برنامه خود را با اطالعیه )1332مرداد  25( 1953اوت  16دقیقه صبح  45و  5ر ساعت د        

 6در ساعت . است گفت نیمه شب پیش، کودتائى رخ داده و به شکست انجامیده اطالعیه مى. دولت آغاز کرد
دریافت و تدابیرى  صبح، مصدق جلسه هیأت وزیران خویش را تشکیل داد تا گزارشهاى پیرامون وضعیت را
اطالعیه، بار دیگر . براى تقویت قواى تأمین امنیت ساختمانهاى دولتى و نقاط حساس تهران اتخاذ کند

  .دقیقه، از رادیو پخش شد 30و  7ساعت 
علت شکست . آنها شب را در دفتر خود بیتوته کرده بودند. سیا به اضطراب افتادند  اعضاى پایگاه         

نه جیپ حامل : شدند، انجام نشدند باید اجرا مى که یکچند از قسمتهاى نقشه نظامى که مى کودتا این بود
در ساعت . است مسلم بود که چیزى و یا همه چیز مختل شده. رادیو عمل کرد و نه سیستم تلفن از کار افتاد

در اطراف خانه  صبح، تا که آزادى عبور و مرور بر قرار شد، کارول گشتى در شهر زد و گزارش کرد که 5
سرهنگ فرزانگان به دفتر تلفن کرد که . مصدق، تانکها و قواى مسلح متمرکز و در جنب و جوش هستند

اى از  ، او آمد و خالصه6در ساعت . رود تا پناه بجوید اند و او خود نیز به سفارت مى بگوید اوضاع بد شده
  .و شتابان راهى مخفى گاه شد گزارش او همانند اطالعیه حکومت بود. وضعیت را گزارش کرد

دستگیر شدند، ) مرداد 25(اوت  16روز   سرهنگهایى که در کودتا شرکت کرده بودند و: انقالب اسالمى 
  :عبارتند از

مرداد  28سرهنگ اخوى که در بیمارستان تحت نظر قرار گرفت و در کودتاى  - 2سرهنگ نصیرى،  - 1 
 - 6همردیف سرهنگ پرورش،  - 5سرهنگ منصور پور،  - 4ى، سرهنگ دوم زند کریم - 3نقش پیدا کرد، 

سرهنگ در سفارت امریکا  7بنا بر این، هیچیک از این . سرهنگ هادى کسرائى - 7سرهنگ روحانى و 
اند، نبوده است، بناچار  یکى از دو سرهنگ عامل سیا که نقش مهمى در کودتا داشته  اگر. اند مخفى نشده

او و یا سرهنگ عباس فرزانگان باید به . است أمور از کار انداختن تلفن بازار بودهسرهنگ آزموده بوده که م
  .سفارت رفته و گزارش شکست کودتا را داده باشد

باید نقشه کودتا را از شکست کامل نجات  یافت که مى این کوشش را بر عهده مى  حاال، پایگاه ، ناگهان       
نیاز اول این بود که با اردشیر زاهدى، پسر . ید کرد، تصمیمهائى گرفتدر باره پى آمد شکست و آنچه با. دهد

. صبح، او پیامى به پایگاه فرستاد و محل خود را اطالع داد 8در ساعت . سرلشگر زاهدى، تماس بر قرار شود
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ر؟ آیا هنوز امیدى به وضعیت دارند یا خی. گویند روزولت به شمیران رفت تا بشنود اردشیر و پدر او چه مى
بالفاصله تصمیم گرفته شد کوششى عظیم باید بکار رود در متقاعد کردن مردم ایران بر اینکه زاهدى 

باید خاطر نشان شود، که (است  نخست وزیر قانونى و مصدق غاصب مقام است و این او است که کودتا کرده
اگر ارتش ناگزیر شود میان شاه و  گرفت که برابر نقشه، از این زمان، اقدام بهر عملى، بر این ارزیابى بنا مى

بدین منظور، با استفاده از ). دهد کند و به نداى شاه پاسخ مثبت مى مصدق انتخاب کند، شاه را انتخاب مى
سیا، پیامى به دفتر مرکزى آسوشیتد پرس در نیویورك فرستاده شد مبنى بر   تجهیزات مخابراتى پایگاه

یکى مصدق . اند ند که رهبران کودتا، مجهز به دو فرمان از شاه بودهگزارشهاى غیر رسمى حاکى از آن«اینکه 
براى   ».کرد را از نخست وزیرى برکنار و دیگرى ژنرال زاهدى را، بجاى او، به نخست وزیرى منصوب مى

، رئیس مستشاران نظامى امریکا، را مأمور کرد شاه MacClure مصرف داخل ایران، پایگاه ژنرال مک کلور
اما، در ساعات بعدى، اطالع حاصل شد که شاه با . آیا فرمانها معتبر هستند یا خیر  و از او بپرسد را ببیند

  .هواپیما رفته است
با   .دکانها باز شده بودند و مردم بسر کارهاى خود رفته بودند. دقیقه، شهر آرام بود 30و  9در ساعت         

اخهاى شاه که مهر موم شدند، تانکها و سربازان و پاسبانان وجود این، در نقاط کلیدى، از جمله در اطراف ک
ها را به خود جلب  یکى از شایعه که توجه. شایعات شروع به پخش شدن کردند. به مراقبت ایستاده بودند

  .اى براى اقدام بر ضد شاه، بدست آورد کرد، این بود که کودتا را مصدق خود ترتیب داده است تا بهانه
ى همین ساعات، روزولت ژنرال مک کلور را نزد ژنرال ریاحى، رئیس ستاد، فرستاد تا از او در حوال       

آیا هیأت مستشارى نزد حکومت مصدق پذیرش رسمى دارد و یا نزد حکومت دیگرى؟ چرا که : بپرسد
ریاحى تکذیب . است سفارت شنیده است شاه فرمانى صادر و ژنرال زاهدى را به نخست وزیرى نصب کرده

تر  ایران و مردم آن از شاه و هر حکومت خاصى مهم«: او گفت  .»به اصالت امضاء شده باشد«رد که فرمان ک
  ».کنند ارتش از مردم هستند و از مردم حمایت مى. هستند

رسید که مک کلور  بنظر مى. چند ساعتى طول کشید تا مک کلور گزارش این دیدار را به روزولت بدهد       
  .او امیدوار است ریاحى را بر برانداختن حکومت مصدق برانگیزد. ریاحى کار کند آماده است روى

شجاعت که بجاى بسوى آینده، نشریه اصلى حزب . اند نیز منتشر شده  هاى صبح حاال دیگر روزنامه         
سد نقشه کودتا نوی حاال مى. ، وقوع کودتا را پیش بینى کرده بود)مرداد  22(اوت 13شود، از  توده، منتشر مى

مرداد  23(اوت  14اما مصدق در . ، ریخته شد)مرداد  18(اوت 9بعد از مالقات شاه با ژنرال شوارتسکف، در 
چگونگى . ها آگاهى داشت باید خاطر نشان کرد که حزب توده، همانند حکومت از نقشه. از آن آگاه شد)

  !وقوفش بر نقشه دانسته نشد
کردند، به  عمل مى  خود مختار اما با زیرکى بى مانندى  از جلیلى و کیانى که تیم عامل اصلى سیا مرکب      

اند تا  اى جارى، داستانى را ساخت و منتشر کرد حاکى از اینکه کودتا را براى آن ترتیب داده استناد شایعه
هان، در صفحات و کی. ، نشریه صبح، این داستان را منتشر کرد»ملت ما«. گیرى کنند شاه را ناگزیر از کناره

  .است داخلى خود، نخستین اشاره را به فرمانى کرد که بنا بر آن، زاهدى به نخست وزیرى منصوب شده
در آن، جزئیات کم دیگرى بر اطالعیه اول افزوده . صبح، اطالعیه دوم حکومت منتشر شد 10در ساعت        

ها  در نقاط مختلف شهر، این گروه. دادند هاى کوچکى تشکیل این زمان، اعضاى حزب توده گروه. شده بودند
ترى از ملى هاى طرفدار مصدق نیز در  هاى کوچک گروه. کردند تشکیل شدند و سخنرانان سخنرانى مى

اما درست وقتى . است کودتائى در کار بوده: شایعه تازه دیگرى بر سر زبانها افتاد. خیابانها گرد آمدند
دو خبرنگار نیویورك تایمز، توسط  11در ساعت . است د کودتا زدهخواسته اجرا شود، مصدق دست به ض مى

او اصل فرمان . بجاى او، پسرش اردشیر را دیدند. سیا، به شمیران برده شدند تا زاهدى را ببینند  پایگاه
این . عکسى از فرمان را نیز در اختیار آنها گذاشت. انتصاب زاهدى به نخست وزیرى را به آنها نشان داد

در پى این دیدار، پایگاه سیا حفظ اصل . توسط ایرانیهائى تهیه شده بود که در کودتا شرکت داشتند عکسها
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سیا عکسهائى از فرمان تهیه کرده بود اما اصل آن را تا پیروزى نهائى، نزد خود . فرمان را عهده دار شد
  .محفوظ داشت

بدون استعمال عنوان نخست وزیر، منتشر ظهر، رادیو تهران متنى را به امضاى دکتر محمد مصدق،        
  :بدین شرح. کرد

انتخابات براى . شود است، مجلس هفدهم منحل مى بموجب اراده مردم که در همه پرسى ابراز شده«       
  ».تشکیل مجلس هیژدهم بزودى انجام خواهد شد

ب توده از چهره خود و شعار این بیانیه همراه با اظهارات سخت ضد شاه فاطمى و نقاب بر گرفتن حز        
دادن بسود استقرار رژیم جمهورى، ابزارى شدند که افکار عمومى را قانع کردند که مصدق قصد برافکندن 

  .رژیم سلطنتى را دارد
او گفت مدتى بود که حکومت گزارشهائى . ، وزیر خارجه کنفرانس مطبوعاتى بر قرار کرد14در ساعت         

تدابیرى براى . کند کرد حاکى از اینکه گارد شاهنشاهى کودتائى را تدارك مى مى از چندین منبع دریافت
سپس او به بازگوئى حادثه کودتا پرداخت و همان نکاتى را باز . خنثى کردن امثال این نوع کودتا اتخاذ شدند

دربار، توقیف  ابوالقاسم امینى، وزیر: او در پاسخ پرسشى گفت. هاى حکومت آمده بودند گفت که در اطالعیه
نظر شخص مرا : توان وزارت دربار را از طراحى و اجراى توطئه کودتا مبرى دانست و افزود زیرا نمى. است شده

دقیقه، بطور کامل،  30و  17این سرمقاله را رادیو تهران، در ساعت . در سرمقاله باختر امروز خواهید یافت
زانه به شاه و حتى رضا شاه، مردى بود که افکار عمومى سرمقاله حمله طوالنى، وحشیانه و کینه تو. خواند

باید گفت که این سرمقاله در برانگیختن احساسات عمومى . بمقیاس وسیع، برایش خشوع و احترام قائل بود
  .بر ضد حکومت مصدق، سخت مؤثر افتاد

در آغاز گزارش، بزعم . دهد در اینجا، سیا نظر سابق خود را در باره دکتر فاطمى تغییر مى: انقالب اسالمى 
ترین حمله را به  در اینجا، او سخت. دهد کند و به رشیدیان گذرنامه مى سیا، دکتر فاطمى فکر روز مبادا را مى

بعد از وقوع کودتا، سرمقاله را از عوامل بر انگیخته شدن مردم بر ضد حکومت مصدق . کند شاه و پدر او مى
مردم را انجام دادند؟ بهر رو، در آن سرمقاله،  28ضد مصدق کودتاى  آیا این مردم بودند که بر. گرداند مى

  :فاطمى از جمله نوشته بود
دیگر شما و فامیل شما از این یک مشت پا برهنه و لختى که بیست سال پدرت : یکى نیست بپرسد«       

ت را به غارت خواهید؟ ثروت یک مملک چه مى... آنها را به نفت جنوب، زیر نظر مستقیم خویش فروخت
امالك و اموال و نوامیس مردم از دست این خانواده، سى سال است در امان نبوده، حاال هم مثل دزدها . بردید

  »!برید کنید و براى استراحت به کالردشت تشریف مى ها، از تاریکى شب، براى کودتا استفاده مى و بدکاره
در تهیه . داد تهیه بیانیه شد که ژنرال زاهدى باید انتشار مىسیا مشغول   در طول بعد از ظهر، پایگاه           

وقتى بیانیه آماده شد، . این بیانیه، با اردشیر زاهدى و برادران رشیدیان و سرهنگ فرزانگان رایزنى شد
 10یکى از رشیدیانها، . اى را پیدا کنند که تحت مراقبت مأموران دولت نباشد مأموران سیا نتوانستند روزنامه

در اختیار خبرنگاران خارجى، روزنامه   به امضاى ژنرال زاهدى رساند و سپس. سخه ماشین شده تهیه کردن
وقتى بیانیه توزیع شد که دیگر دیر بود و . نگاران ایرانى و دو ارتشى صاحب دو مقام کلیدى گذاشت 

ان پایگاه ، جلیلى و از طرفى هم، مأمور. ، درج شود)مرداد  26( اوت 17توانست در مطبوعات صبح  نمى
  .کردند کیوانى با پایگاه ارتباط نداشتند و باتفاق رشیدیانها، یا سرهنگ فرزانگان، به تدبیر خود عمل مى

، چاپ )مرداد  26( اوت 17اى را از قول زاهدى جعل کردند و آن را همراه با فرمان، در  آنها مصاحبه      
به ابتکار خود عمل کردند و با   یگر، مأموران عالى رتبه پایگاهدر این وضعیت، همچون موارد مشابه د. کردند

برخى از آنها در خانه کارمندى . انجام کارهاى بایسته، کفایت سخت رضایت بخشى را از خود بروز دادند
در خارج از محوطه سفارت، مخفى   هاى کارمندان پایگاه در محوطه سفارت و برخى دیگر در خانه  پایگاه
 17سرلشگر زاهدى را سیا در . سیا بود  در دست پایگاه)مرداد  25(اوت  16یر زاهدى از صبح اردش. شدند
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 18با این استثناء که روز . اوت توسط پایگاه سیا مخفى شدند 16رشیدیانها از . مخفى کرد)مرداد  26(اوت 
را   وت و سرتیپ گیالنشاها 16سیا سرهنگ فرزانگان را از صبح . ، از مخفى گاه بیرون رفتند)مرداد  27(اوت 

  نیز از صبح آن روز مخفى کرد
سیا مخفى کرد هم براى جلوگیرى از توقیف شدن آنها و هم اینکه آنها را در   این اشخاص را پایگاه       

  .جاهائى داشته باشد که امریکائیها منطقاً و به آسانى بتوانند به آن جاها آمد و شد کنند
دقیقه، جمعیت در میدان بهارستان اجتماع کردند تا سخنان  30و  19ساعت  عصر آن روز، حدود        

سخنرانان، نمایندگان مجلس . شدند سخنرانیها بطور مستقیم از رادیو تهران پخش مى. سخنرانان را بشنوند
موسوى، دکتر سید على شایگان، مهندس زیرك زاده، مهندس رضوى و وزیر امور خارجه، ) جاللى(سابق، 
بهنگام . تمامى سخنرانان به شاه حمله کردند و خواستار خلع او از مقام سلطنت شدند. فاطمى بودنددکتر 

پایگاه چندین   .است شنیدن این سخنرانیها، مردم براى اولین بار دانستند که شاه با هواپیما به بغداد رفته
دو مقام سیاسى سفارت، از ، 16در ساعت . ساعت پیش از آن آگاه شده بود که شاه به بغداد رفته است

حال آنکه روزولت اصرار داشت که هنوز این امید هست که کودتا . موفقیت نقشه کودتا، امید بر گرفتند
متونى را براى   پایگاه. موفق شود اگر شاه از رادیو بغداد پیام فرستد و اگر زاهدى موضع تهاجمى اتخاذ کند

  .ید از رادیو بغداد ایراد کندفرستاد حاوى سخنانى که شاه با مرکز سیا مى
 25(اوت  16دقیقه صبح  30و  1ساعت اختالف ساعت، مرکز سیا در واشنگتن، در ساعت  7با توجه به        

و ساعات کمى بعد از آن، به . ، پیام اول پایگاه سیا در تهران را مبنى بر ناکامى کودتا دریافت کرد)مرداد 
روز داشت به پایان . شاه را به ایراد سخنرانى از رادیو بغداد برانگیزددرخواست پایگاه ، دست بکار شد تا 

این . رسید که به پایگاه گزارش شد که وزارت خارجه قویاً مخالف کوشش امریکا براى تماس با شاه است مى
سخ مثبت نیکوزیا، با هیجان، به پیشنهاد پایگاه ، پا  .وزارت بر اینست که این تماس را باید انگلیسها بگیرند

پایگاه انتلیجنت سرویس برآن شد که موافقت لندن را براى پرواز لویت و داربى شایر به بغداد، با جت . داد
آوردند که از  این دو باید به شاه فشار مى. ، بدست آورد)مرداد  26(اوت  17نیروى هوائى انگلیس، صبح روز 

  .لندن مخالفت کرد. رادیو بغداد پیام بفرستد
   
  :1332مرداد  28نزدیک به کامل از شرکت شرکت کنندگان در کودتاى فهرست  
آمیز آغاز  اعضاى پایگاه ، شب دیگرى را با بیتوته به صبح رساندند و روز جدید را با خبرهاى تشویق      

اند  کرده اى، سربازان آنها را به زیر کتک گرفته و مجبور مى شب پیش، در حال سرکوب گروههاى توده: کردند
ژنرال زاهدى . »نقشه از میان نرفته است«همچنان بر این احساس ماند که   پایگاه. »جاوید شاه«فریاد کنند 

  .و سرتیپ گیالنشاه و برادران رشیدیان و سرهنگ فرزانگان همچنان مصمم بودند اجراى نقشه را پى بگیرند
هدایت اهللا گیالنشاه، وقتى رزم آرا، . یستاند جز گیالنشاه ن ژنرالى که اسم او را سیاه کرده: انقالب اسالمى 

به درجه . بعد از کودتا، فرمانده نیروى هوائى شد. رئیس ستاد ارتش بود، رئیس رکن دوم این ستاد بود
فرصتى شد که سرهنگ خاتمى، شوهر فاطمه . در خرید هواپیما، سوء استفاده کالن کرد. سپهبدى نیز رسید

ظهور و سقوط  222ص (فردوست . ا در فرماندهى نیروى هوائى بگیردپهلوى، خواهر شاه سابق، جاى او ر
هزار تومان  750نویسد او قمار باز قهارى بود و خانه خود را در زعفرانیه به ساواك، به  مى) سلطنت پهلوى

  .کند فردوست او را افسرى عامل انگلستان معرفى مى. فروخت
نیروى سوم نوشته بود کودتا را شوراتسکف . اند ها منتشر شده ، روزنامه)مرداد 26(اوت  17حاال، صبح          

دو روزنامه داد و . »ایست اند شاه برگ برنده امریکائیان ساده اندیش فکر کرده«. اند باتفاق شاه طراحى کرده
کیهان، به نقل از رادیو لندن، . اند خواند، سرزنش کرده شاهد حکومت را بخاطر آنچه که خود کودتا مى

گوید بنا بر فرمان شاه، او نخست وزیر است و شاه از آن رو ایران را ترك گفت که  است که زاهدى مى نوشته
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هاى رادیوئى خارجى،  در ساعات صبح، ایرانیانى که رادیو قوى دارند، از فرستنده. حیاتش در خطر بود
  :شاه گفته است. شنوند است، مى سخنانى را که شاه در بغداد ایراد کرده

او، بنا بر قانون اساسى، مصدق را از . آنچه در ایران انجام گرفته است، بمعناى واقعى کلمه، کودتا نیست«     
است که  او ادامه داده. است نخست وزیرى عزل و سرلشگر زاهدى را بجاى او، به نخست وزیرى منصوب کرده

  ».ئن استاست و به وفادارى ملت ایران نسبت به خود، مطم از سلطنت استعفاء نکرده
سیا در تهران فکر کرده بود شاه باید بگوید هرچند آن قوت منتظر   این سخنان، همانها بودند که پایگاه       

  .دهند ها بغداد از روزهاى آشوب و حوادث خونین خبر مى روزنامه. را نداشتند
کرد،  با شاه خوددارى مىمرکز سیا و وزارت خارجه همچنان از صدور اجازه براى تماس مستقیم   چون        

در این میان، . در خواست کرد امام خالصى، روحانى مقیم بغداد، و آقاخان روحیه شاه را تقویت کنند  پایگاه
، )مرداد  25(اوت  16، مالقات خود را با شاه، عصر Burton Berry سفیر امریکا در بغداد، برتون برى

کرد و بعد از وقوع به  کرده بود، همانها بودند که پایگاه پیشنهاد مىاظهاراتى که شاه بابتکار خود . گزارش کرد
  .او رسیدند

ها،  صبح، بخش مهمى از قواى نظامى که در سطح شهر پراکنده بودند، به سربازخانه 10حدود ساعت          
دقیقه،  30و  10در ساعت   .چرا که حکومت از تسلط خود بر اوضاع مسلط، مطمئن است. اند فراخوانده شده

در پى آن، اسامى دستگیر شدگان را . رادیو تهران از ژنرال زاهدى خواست خود را تسلیم مقامات دولت کند
فهرست . دستگیر شدگان یا در کودتا شرکت داشتند و یا بنوعى در رویدادها، وارد شده بودند. خواند

اسامى که زیر آنها خط .در برداشت جداگانه حاوى اسامى که روز پیش دستگیر شده بودند، اسامى زیر را 
  :است، اسامى هستند که پایگاه از شرکتشان در کودتا آگاه است کشیده شده

  :اند اسامى را بخوانند اما توانسته. است سیا نزدیک به تمام صفحه را سیاه کرده: انقالب اسالمى 
  .ابوالقاسم امینى، کفیل وزارت دربار - 1 
  .تیپ دوم زرهى سرهنگ نوذرى، فرمانده  - 2 
  .سرهنگ زند کریمى، رئیس ستاد تیپ دوم کوهستانى که در کودتا شرکت داشت - 3 
  .سروان پوالد دژ، افسر شهربانى - 4 
  .سرهنگ نعمت اهللا نصیرى، رئیس گارد شاهنشانى که در کودتا شرکت داشت - 5 
  .داشت نایب سرهنگ آزموده فرمانده تیپ یکم کوهستانى که در کودتا شرکت - 6 
  .سرهنگ پرورش، رئیس باشگاه افسران  - 7 
  .ستوان یکم نیاحى که در کودتا شرکت نداشت -  8 
  ارنست پرون، تبعه سوئیس - 9 
  .سرلشگر نادر باتمانقلیج افسر بازنشسته که در کودتا شرکت داشت - 10 
  .سرهنگ هادى کارائى، فرمانده گارد شاهنشاهى در رامسر  - 11 
  .شیبانى که باز نشسته بود  سرتیپ - 12 
  .رحیم هیراد، رئیس دفتر مخصوص شاه - 13 
  .بیوتات سلطنتى که در کودتا شرکت داشت  سلیمان بهبودى رئیس - 14 
  .نایب سرهنگ حمیدى، رئیس اداره گذرنامه که در کودتا شرکت داشت - 15 
  .سوار  سرهنگ منصور پور، فرمانده اسکادرات - 16 
  .روحانى، رئیس ستاد تیپ سوم کوهستانى سرهنگ  - 17 
  .سروان بالدى - 18 
  .ستوان یکم نراقى - 19 
  سروان شقاقى - 20 
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  سروان سلیمى - 21 
  ستوان یکم اسکندرى - 22 
  ستوان یکم جعفرى - 23 
  اشترى - 24 
  محمد جهاندارى - 25 
  ستوان یکم روحانى -  26 
  .داشتدکتر مظفر بقائى که در کودتا شرکت  - 27 
» ایرانیان«نماید فهرست کاملى از  کند، الزم مى اینک که سیا گزارش خود را منتشر مى: انقالب اسالمى 

این فهرست را با مراجعه به مآخذ مختلف و پرس و جو از مطلعان . دست اندر کار کودتا را ترتیب دهیم
را ... لف بر محورهاى زاهدى و بقائى ونخست افراد دربار پهلوى و آنگاه گروه بندیهاى مخت. ایم ترتیب داده

  :آوریم مى
  :پهلویها و افراد نزدیک به محمد رضا پهلوى -رالف  
  محمد رضا پهلوى، - 1 
  اشرف پهلوى - 2 
   ثریا اسفندیارى - 3 
شد و  او همان کس است که به اطاق خواب شاه نیز وارد مى. ارنست پراون، جاسوس انگلیسها در دربار - 4 

دهد که کودتا  مرداد، او به شاه خبر مى 25در . کرد ریا در گذران شاه در رختخواب نیز مداخله مىبه قول ث
  .شکست خورد

او بعد از . نقش اول را بازى کرد 1299پدر او اردشیر جى، نیز، در کودتاى . سر شاپور ریپورتر، فرماسون - 5 
  !الن، دریافت کردکودتا، دالل اسلحه شد و پاداش شرکت در کودتا را، بسیار ک

تشکیل شد و در  1330آذر  10این لژ در . بانى لژ فراماسونرى پهلوى بود  محمد خلیل جواهرى - 6 
  .، این لژ تعطیل شد1334پس از کودتا، در . برانداختن حکومت ملى مصدق نقش پیدا کرد

بى دلیل نبود که از . ودندبدیهى است که لژهاى دیگر فراماسونى نیز، بر ضد نهضت ملى ایران فعال ب      
  .کودتا ببعد، بتدریج، تمامى مقامهاى کلیدى دولت از آن فرماسونها شدند

، وزیر دربار شد و تا سفر به فرانسه 1345اسداهللا علم که بعد از کودتا، نخست وزیر و سپس، در آذر  - 7 
دو . بار نزد شاه رفت و عازم اروپا شد، براى آخرین 1356تیرماه  28در . براى درمان بیمارى، در این مقام ماند

علم شگفت . هفته بعد از ورود به فرانسه، شاه از او خواست بخاطر بیمارى استعفاء کند و او نیز چنین کرد
اما شاه . نویسد پیش از مرگ، علم نامه مفصلى به شاه مى. است زده شد وقتى دانست هویدا جانشین او شده

، 1357او در فروردین ! »کند مشاعر علم دیگر کار نمى«: گوید دهد و مى ىخواند و به هویدا م آن را نمى
  آموزند؟ آیا بندگان قدرت درس عبرت مى. گذرد بهنگام اوج گرفتن انقالب، در مى

  .بودند» دوستان انگلستان«پدر او امیر شوکت المللک و پدر همسر او قوام الملک شیرازى، هر دو از       
تن از نخست وزیران  5پدر آنها امام جمعه خوى بود و . بخصوص جمال و نورالدین امامى برادران امامى، - 8 

کودتا براى این شد که اما این قرار : این جمله معروف از جمال امامى است. ایران دامادهاى این خانواده بودند
  !را تصویب کنیم) کنسرسیوم نفت(داد 

  .ازمان ملل و زمانى نیز سفیر ایران در امریکا بودنصراهللا انتظام که نماینده ایران در س - 9 
  .آوریم نظامیان را در فهرست جداگانه مى       
  :روحانیانى که نقش اول را در کودتا داشتند -ر ب  
پدر او، سید عبداهللا بهبهانى . اى از روحانیان داشت سید محمد بهبهانى که در تهران و قم و نجف شبکه - 1 

فرزند . ت نقش داشت و پیش از آن، در جریان تحریم تنباکو، سرسپرده انگلستان شددر انقالب مشروطی
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سید محمد، سید جعفر بهبهانى نیز در کودتا نقش بازى کرد و در مجلسى که حکومت کودتا، با انتخابات 
  .قالبى، تشکیل داد، از تهران نماینده شد

مصطفى کاشانى، بخاطر نقشش در کودتا، نشان . نىسید ابوالقاسم کاشانى و فرزند او سید مصطفى کاشا - 2 
اى از روحانیان داشت که  کاشانى نیز شبکه. اما بطرز مرموزى مرد. درجه اول تاج گرفت و نماینده مجلس شد

  .از جمله آنها، سید روح اهللا خمینى در قم بود
بر اینست که » وىظهور و سقوط سلطنت پهل«مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى سیاسى در جلد دوم  -ر ج  

کردند که آن را شاپورجى و اسداهللا علم اداره  عمل مىbedamn( )» عملیات بدامن«گروهى زیر عنوان 
، شروع 1948این عملیات، با ورود شاپور جى به ایران، در سال : نویسد مارك گازیوروسکى مى. کردند مى
دوتن ایرانى که، در گزارش، . است ه بودههدف آن جلوگیرى از نفوذ روسیه و قوت گرفتن حزب تود. اند شده

است،  نامهاى مستعار نرن و سیلى را دارند، با شاپور ریپورتر که وابسته مطبوعاتى سفارت امریکا بوده
آمده است که این دو، ) 181و  180صص (» ظهور و سقوط سلطنت پهلوى«در جلد دوم . اند کرده همکارى مى

مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى سیاسى که جلد دوم را تهیه . اند لم بودهنامهاى شاپور ریپورتر و اسداهللا ع
کرده و بدیهى است مشى پاك کردن دامن روحانیانى چون کاشانى و شبکه او را دارد، بر اینست که تظاهرات 

، به اسامى این گروه. اند مرداد، را عوامل نفوذى شبکه بدامن سازمان داده 28تا  26اى نماها، در روزهاى  توده
  :عبارتند از) 185ص (روایت این کتاب 

بعد از کودتا، وزیر راه و معاون وزیر دربار . نصرت اهللا معینیان در روزنامه آتش و اداره تبلیغات بود - 1       
عباس شاهنده  - 4و ) صاحب امتیاز صداى وطن(على جواهر کالم  - 3دکتر مظفر بقائى کرمانى و  - 2و . شد

فردوست . کرد هفته نامه جوانان را بخرج ارتش منتشر مى(جعفر شاهید  - 5و ) وزنامه فرمانصاحب امتیاز ر(
ما عالقه «رساند مبنى بر اینکه  را به او مىBP  ، یکبار پیغام فریزر، رئیس شرکت نفت41نویسد، در سال  مى

 -  7و ) نامه کیهانصاحب امتیاز روز(مصطفى مصباح زاده  - 6و ) »داریم سپهبد بختیار نخست وزیر شود
 -  10و ) صاحب امتیاز روزنامه اطالعات(عباس مسعوى  - 9و ) مدیر روزنامه کیهان(عبدالرحمن فرامرزى 

مهدى  - 12و ) صاحب امتیاز مجله خواندنیها(على اصغر امیرانى  - 11و ) در حزب توده بود(هادى هدایتى 
  ).در حزب توده بود(رویزى رسول پ - 13و ) صاحب امتیاز روزنامه آتش(میر اشرافى 

   ر برداران رشیدیان و شبکه آنها 
سرتیپ (همکار نزدیک او، یکى دکتر سپهبدى و دیگرى على زهرى و سومى حسین خطیبى   ر بقائى و سه 

همکارى این گروه با ). افشارطوس رئیس شهربانى حکومت مصدق را در خانه او ربودند و بردند و کشتند
، با رسیدن ژنرال آیزنهاور به ریاست جمهورى امریکا )193ص (ا بر زندگى نامه بقائى بن(ها  شبکه رشیدیان

همکارى باند بقائى با بدامن، بنا بر قول ریچارد کاتم، اگر زودتر شروع نشده باشد، باید از . است شروع شده
ى ارتباط با بهبهانى و زمانى شروع شده باشد که انگلیسها او را براى ارتباط با کاشانى و رشیدیانها را برا

را براى تماس با نظامیان هوادار انگلستان به مسئول ) سرلشگر و رئیس ساواك بعدى(سرهنگ پاکروان 
  .کنند پى آژاکس، کرمیت روزولت، معرفى مى.اجراى نقشه تى

مطلقه  بقائى طراح نظریه والیت فقیه شد و عامل او، حسن آیت، طرح والیت  ،1357بعد از انقالب بهمن      
دانسته است حسن  صدر گفته است نمى آقاى منتظرى به آقاى بنى(فقیه را، با امضاى خود و آیۀ اهللا منتظرى 

منتشر کرد و در مجلس ) آرى: است اند با والیت فقیه موافق است و او پاسخ داده از او پرسیده. آیت کیست
  .خبرگان براى به تصویب رساندن آن، از هیچ کار فروگذار نکرد

با سازمان نظامى از طریق حسین . داشت و بقائى سازمان مخفى و سازمان نظامى خاص خود را نیز مى         
  :خطیبى ارتباط داشت

  .سرهنگ حسن اخوى که در کودتا نقشى با اهمیت بازى کرد - 1 
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اوباش جنوب سرتیپ حبیب اهللا دیهیمى که رئیس رکن دوم ستاد ارتش بود و در براه انداختن دستجات  - 2 
  .مرداد نقش داشت 28شهر در 

  .سرهنگ حسن پاکران که بعد از کودتا، معاون و سپس رئیس ساواك و وزیر و سفیر شد - 3 
او بعدها رئیس رکن دوم ستاد . سرتیپ ولى قرنى که بهنگام کودتا درجه سرهنگى داشت و در رشت بود -  4 

اما . بعد از انقالب، رئیس ستاد ارتش شد. محکوم شددید که دستگیر و  کودتائى را تدارك مى. ارتش شد
  ؟!است گفتند گروه فرقان او را ترور کرده. استعفاء داد و ترور شد

  سرهنگ ارفع - 5 
  .سرهنگ آریانا که بعدها ارتشبد و رئیس ستاد شد - 6 
کودتا، شد و در ایام  این افسران با سرلشگر حسن ارفع که عامل سیاست انگلستان محسوب مى - 7 

  .بازنشسته بود، ارتباط داشتند
  :نظامیان -ر ج  
  مرکب از سرلشگر فضل اهللا زاهدى  گروه زاهدى - 1 
و مصطفى . است و فرزند او اردشیر زاهدى و شوهر خواهر او، صادق نراقى، که پول سیا را براى کاشانى برده 

  .مقدم که زاهدى نخست در باغ او مخفى بود
  :اند نى که نامهاشان آمدند، نظامیان زیر در کودتا نقش اول را داشتهغیر از نظامیا       
سیا رفت و زاهدى را به اداره رادیو و از » خانه امن«مرداد، با تانک، به  28سرتیپ گیالنشاه که در روز  - 3 

  .آنجا به باشگاه افسران برد
ا به خانه او برد و رئیس گارد مرداد، فرمان عزل مصدق ر 25سرهنگ نعمت اهللا نصیرى که در شب  - 4 

  .شاهنشاهى بود
  .سرلشگر باتمانقلیج که رئیس ستاد شد - 5 
وقتى . سرهنگ عباس فرزانگان، بعد از کودتا، سرتیپ و وزیر پست و تلگراف و سخنگوى دولت شد - 6 

  !کاشانى زبان به مخالفت گشود، او را سید کاشى خطاب کرد
پس از آنکه دختر او را آلوده کردند و کشته شد، خودکشى (  حجازىسرلشگر عبدالحسین  - 9و   8و  7 

، بهمراه آریانا، توقیف 1331مهر  21و سرلشگرمهدیقلى علوى مقدم و سرتیپ حاجى انصارى که در ) کرد
  .اند دیده بنا بر اعالمیه دولت، زاهدى باتفاق این افسران و گروهى دیگر، کودتا را تدارك مى. شدند

وقتى معلوم شد در کودتا شرکت . محمد دفترى خویشاوند مصدق که رئیس گارد گمرك بودسرتیپ  - 10 
. روزى پیش از کودتا، به دختر مصدق، همسر دکتر متین دفترى پناه برد. دارد، مصدق دستور توقیف او را داد

خائنى چون تو  از بد اقبالى، امروز محتاج: مصدق دفترى را احضار کرد و به او گفت. او نزد پدر خود رفت
  .گذارم سرنوشت ایران و نهضت ملى را در دست تو مى. ام شده

دهد و با دو حکم، یکى از زاهدى و دیگرى از  او قول وفادارى مى. گرداند مصدق او را رئیس شهربانى مى     
  .رود مصدق، به شهربانى مى

  .است سرتیپ سیاسى که رئیس رکن دوم ستاد بوده - 11 
  .دستان که در پى کودتا، فرماندار نظامى شدسرتیپ دا - 12 
  سرهنگ دو اسکندر آزموده، - 13 
  .سرهنگ دو فرهنگ خسرو پناه خویشاوند مصدق - 14 
  سرهنگ دو زند کریمى - 15 
  .سرهنگ تیمور بختیار که فرمانده تیپ کرمانشاه بود - 16 
  سرهنگ دو منصور پور - 17 
  سرهنگ روحانى - 18 
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  شهربانى حمیدىسرهنگ دو  - 19 
  .سرهنگ دو هادى کسرائى - 20 
جنبش ملى شدن صنعت نفت ایران و «غیر از اینها، افسرانى هستند که سرهنگ نجاتى در کتاب        

است با  افسرانى که در این فهرست آورده. است فهرست کرده) 345و  344صص (، »1332مرداد  28کودتاى 
یادداشتها و وصیت نامه سرگرد «از این اسامى، برخى در . اند کردهافسران شرکت کننده در کودتا همکارى 

  :است 1332مرداد  28این یادداشتها ضمیمه کتاب جنبش ملى شدن صنعت نفت و کودتاى . اند آمده» علمیه
  :دهد ر سرگرد علمیه که بازپرس کودتاچیان دستگیر شده بوده است، اسامى این افسران را نیز بدست مى 
سروان  - 24   ستوان یک جهان بینى - 23  سرگرد حسین فردوست - 22ن یک ریاحى ستوا - 21 

 -  29  سرگرد کاوسى -  28  سرگرد امان اهللا صفائى - 27  سرگرد سپهر - 26سروان سپهر  - 25  بالرى
سرگرد محسن مبصر، رئیس شعبه تجسس رکن دوم ستاد که  - 31  سرگرد مؤید - 30  سرهنگ شاهرخ

  سرتیپ محمد معینى - 32. شهربانى شد بعدها رئیس
اند و نامهاشان در کتاب جنبش ملى شدن صنعت نفت و  افسران زیر نیز در شمار این نوع افسران بوده  ر 

  :اند مرداد آمده 28کودتاى 
سر لشگر شد و در خوزستان، با حسن عرب نزاع کرد و او را زد و (سروان شقاقى  - 34  سرگرد رکنى - 33 

... ما را بگو که کودتا کردیم این شاه: وقتى خبر بازنشستگى خود را شنید، گفت. شاه بازنشسته شدبدستور 
اى در مغز خود  پس از اداى این جمله، گلوله! فروخت... را از رم بازگرداندیم و حاال او ما را به حسن عرب

ستوان دوم  - 38نراقى و ستوان یک  - 37ستوان آزمون و  - 36  ستوان یک اسکندرى - 35  )خالى کرد
  ستوان قادرى - 41سروان صاعدى  - 40  سرگرد خیر خواه - 39  جعفرباى

اولى رئیس . است سرهنگ نجاتى نامهاى سرهنگ مبصر و سرهنگ حسینقلى اشرفى را نیز آورده       
) 121 - 116صص (، »خاطرات من«اما سرهنگ حسینقلى سررشته در . شهربانى و دومى فرماندار نظامى بودند

. دهد که سرهنگ اشرفى با کودتاچیان همکارى نداشت و توقیف او، کمک بزرگى به کودتا بود توضیح مى
  .اى حساس، بدون فرمانده گرداند زیرا فرماندارى نظامى را در لحظه

مرداد وارد اطاق سرتیپ ریاحى شده و به او اطالع داده است که  28گوید روز  سرهنگ سررشته مى       
بجاى این اجازه، ریاحى او را از . سرهنگ ممتاز در محاصره است و اجازه خواسته است نیرو به کمک او ببرد

است که در کودتا شرکت داشته و  در حضور او، سرتیپ سیاسى بوده. است ریاست دژبان نیز برکنار کرده
این همان افسرى است که . دسرتیپ فوالدوند بوده که در پى کودتا، سرلشگر و فرمانده دانشکده افسرى ش

شخص سوم، سرهنگ روح اهللا نویسى بوده که بعد از . خواهد تسلیم شود رود و از او مى به خانه مصدق مى
  .کودتا، سرتیپ شد

  .داند سرهنگ سررشته سرهنگ ناصر شاهرخى، فرمانده پادگان جى را در شمار کودتاچیان نمى       
  .افسر در صف، سخن رفته است 40اند، از  لیات تى پى آژاکس شرح شدهدر پیوستى که جنبه نظامى عم       
است که حاوى نامهاى افسرانى است که در ساعات آخر  ر سرهنگ نجاتى فهرستى از افسران نیز تهیه کرده 

  :اند اند و یا در خارج از تهران بوده به کودتاچیان پیوسته
سرهنگ امیر قلى  - 3  کیا که بعد معاون ساواك شد سرهنگ دوم علوى - 2سرتیپ اسماعیل ریاحى و  - 1 

 -  7  سرهنگ محمدتقى مجیدى - 6  سرگرد پرویز خسروانى - 5سرهنگ عباس معینى و  - 4و  ضرغام
ستوان  - 11  سروان عسگرى - 10  سرگرد مولوى - 9  سرهنگ غالمحسین افخمى - 8  دریادار نصیر زند

 16  ستوان یک غفارى - 15سرگرد جلیلى و -  14وان هوائى برنجیان سر - 13  سرگرد صیادیان - 12دانشور 
 -  20  سرگرد جاوید پور - 19  سرهنگ دوم مرعشى - 18  سرگرد مجلسى - 17 ستوان یک وکیلى -

سرگرد  - 24  سرگرد کیومرث آگهیان - 23  سرگرد زمانیان - 22سرگرد مرادیان و  - 21  سرگرد اکبر زند
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سرهنگ جعفر قلى  - 28  سرهنگ رضا زاهدى - 27  استوار ایروانى - 26و  د رزاقىسرگر - 25  خدایارى
  .سرهنگ على خواجه نورى - 30  سرگرد حسین دولو - 29  صدرى

اى که در آن، کیانورى  ، نامه333تا  331خاطرات نورالدین کیانورى، صص (بدین قرار ادعاى کیانورى        
در کودتا، اندك . نادرست است) او توانا به جلوگیرى از کودتا نبوده انددهد حزب و سازمان نظامى  نظر مى

تن  40شرکت کنندگان اصلى، از بازنشسته و در خدمت، بزحمت به . اند شمارى از افسران ارتش شرکت کرده
 »ها آیۀاهللا«از آن روز به بعد، ابتکار عمل بدست . خورد مرداد شکست مى 25کودتایشان در . اند رسیده مى
مهار . شدند نیز بکارى توانا نمى» ها آیۀاهللا«شدند،  بدیهى است اگر این اندك شمار نظامیان مهار مى. افتد مى

اند  توانسته داشته و ارتشیان وفادار به نهضت ملى مى این گروه نیاز به سازمان نظامى حزب توده نیز نمى
  .کودتاچیان را دستگیر و از کار باز بدارند

بنا بر . مرداد است که نیاز به مطالعه تاریخى دارد 28تا  26میان، نقش حزب توده در روزهاى  در این        
) وابسته به انگلیس و امریکا و حزب توده» روحانیت«دربار و (گزارش سیا، نوعى همکارى مثلث زور پرست، 

  :است کودتا را ممکن کرده
اعدام )مرداد  29(اوت  20ران دستگیر شده در شوند حاکى از آنند که افس ها که پخش مى شایعه       

در واحدهاى نظامى مستقر در تهران، در شهربانى و در ژاندارمرى، افسران با یکدیگر مالقات . شوند مى
اند همه چیز خود را به خطر بیاندازند و  یکچند از آنها تصمیم گرفته. کنند تا در باره وضعیت گفتگو کنند مى

  .خیزندبه یارى رفقاى خود بر
سیا، در طول روز، در پخش فتوکپى فرمانها، بخصوص در میان ارتشیان، کوشش بزرگى بکار   پایگاه        

مسلم شد که اطالع عمومى از وجود . برد و بیش از پیش کوشید آنها را در مطبوعات درج و موضوع بحث کند
اگر چنین . است؟ فرمانهائى را صادر کردهآیا راست است که شاه «: پرسد هر کس مى. فرمانها، اثر داشته است

  »است؟ گوید؟ آیا این کار سرزنش بارترین کارى نیست که او کرده است، مصدق چرا دروغ مى
این   که در دادگاه مصدق نیز صحت آن مسلم گشت و(برابر یادداشتهاى سرگرد علمیه : انقالب اسالمى 

روز پنج شنبه صبح از رامسر یا «: بازجوئى گفته است ، سرهنگ نصیرى، در)کند گزارش نیز آن را تأیید مى
با دو فرمان و یک پیام به مرکز حرکت نموده به این ترتیب که دو کاغذ مارکدار «کالردشت، بقول خودش، 

سفید که ذیل آنها را اعلیحضرت همایونى توشیح فرموده بودند، در دست داشته، نزد هیراد، رئیس دفتر 
دارد که در این دو کاغذ سفید مهر، متن این دو مینوت را که خط خوردگى داشته،  مخصوص آمده و اظهار مى

یکى به خط خود، مبنى بر عزل دکتر مصدق و دیگرى به خط کسى که معلوم نشد، در مورد نخست وزیرى 
کسى که اسم آنهم در آن مینوت نوشته نشده بود، بنویسد و اسم نخست وزیر جدید را سرلشگر زاهدى قید 

بعداً که فرمان صبح آن روز منتشر شد، بنطر اینجانب، حتى با مینوت اصلى هم عبارات و مفادش فرق » .دکن
بایست قید شود در صورتى که در فرمان منتشر شده، در  زیرا در مینوت، اسم زاهدى در وسط مى. داشت

  ».نهم فرق داشتباالى فرمان اسم ایشان قید شده و در متن فرمان ذکر کلمه شما، شده و مینوت آ
غیر از . ها، در واقع، دو کاغذ سفید با دو امضاء بیشتر نبود اند فرمان. است بدین قرار، مصدق دروغ نگفته    

کند شاه سابق به  اینکه شاه حق عزل نخست وزیر را نداشته است، سپردن دو نامه سفید امضاء، مسلم مى
امر سیا و انتلیجنت سرویس را بترتیبى که حداقل او. است اختیار خود، این دو فرمان را صادر نکرده

  .است مسئولیت را متوجه او کند، اجرا کرده
   
  :شوند ها و حزب توده وارد عمل مى آیۀاهللا 
   
مرداد، با  25شود که در این گزارش، علل شکست کودتاى  گازویوروسکى بدرست یادآور مى: انقالب اسالمى 

جزئیات آن را . اند گوید برخى از ایرانیان دست اندر کار، آن را بروز داده مىگزارش . اند جزئیات آن، قید نشده
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بر ایراد . شود حزب توده، چند روز پیش از اجرا، از نقشه کودتا، با جزئیات آن، مطلع مى. کند گزارش نمى
از : است حق اینست که حزب توده بسیارى از ابهام را تا این زمان روشن نکرده: گازیوروسکى باید افزود

کرد؟  مرداد چه مى 28تا  26جمله اینکه دستگاه اطالعاتى که نقشه کودتا را با جزئیاتش به آنها اطالع داد، از 
چطور ممکن شد سیا توانست بدون اطالع حزب توده، بنام این حزب کارهائى را بکند که در این گزارش 

را به حالت آماده باش درنیاورد؟ دست کم چرا مرداد، چرا سازمان نظامى خود  25اند؟ باوجود کودتاى  آمده
  ...به آنها تعلیمات ضرور را نداد؟ و

کند عواملى که فعال بودند  مرداد، مسلم مى 28مرداد و پیروزى آن در  25بهر رو، شکست کودتا در       
ل شدند و غیر فعا) ستاد ارتش و فرماندارى نظامى و حزب توده و جبهه ملى و سازمانهاى وابسته به آن(

روحانیان، اوباش که بسیج شدند، گارد شاهنشاهى که (عواملى که غیر فعال مانده بودند، فعال شدند 
  ...)اش در دسترس بود و اسلحه

. در آن، او از پرواز شاه به بغداد سخن گفت. ، فاطمى کنفرانس مطبوعاتى ترتیب داد25و  13در ساعت        
او دیدگاههاى مشروح . اند افسر توقیف شده 14: او گفت. ار در توقیف را خواندنامه ابوالقاسم امینى، وزیر درب

او از جمله این . بطور عمده، حمالت سراسر ناسزا به شاه است. است خود را در سرمقاله باختر امروز نوشته
سلطنت شما تاریخ جنایت بار ! اى بى آزرم مرد! اى شاه خائن«: ها را در سرمقاله خود آورده است جمله

  ».خواهد شما را از تخت سلطنت فرو کشد و روانه زندان کند مى... ملت. پهلوى را کامل کردید
در راه فرودگاه مهر آباد، . اوائل بعد از ظهر، هندرسون، سفیر امریکا در ایران، از بیروت، وارد تهران شد       

، منظره )اسفند 24میدان (بان شاه رضا رفتند، در انتهاى خیا اعضاى سفارت که براى استقبال از سفیر مى
مجسمه میدان سپه را نیز فرو افکنده . هاى او بر پایه مانده بود تنها چکمه. مجسمه برنزى رضا شاه را دیدند

از جمعیتى که به تخریب مجسمه . بردند بودند بقایاى مجسمه و اسب را در پى خود، کشان کشان مى
  .ا اعضاى حزب توده بودپرداخته بود، بدون تردید، اکثریت ب

از سوى حکومت، دکتر غالمحسین مصدق، فرزند نخست وزیر و دکتر عالمى، وزیر کار به استقبال        
دقیقه، پایگاه سیا گزارشى تلگرافى فرستاد و در آن، برآوردى از  30و  16در ساعت . هندرسون آمده بودند

و اصرار شده . است هاى آینده، تقویت شده براى هفته بنا بر برآورد، وضعیت مصدق. وضعیت محلى بعمل آورد
نزدیک به پایان روز، حکومت صدر بالقى، واعظ، را بکار . بود که سیاست مخالفت با او باید ادامه پیدا کند

  .گرفت و او از رادیو، به شاه حمله کرد
و على جاللى رسیدند و عامالن اصلى فرخ کیوانى . سیا بود  ترین زمان پایگاه عصر هنگام فعال       

. در محل سفارت، روزولت و کارول با سران تیم خود، شوراى جنگى طوالنى تشکیل دادند. تعلیماتى دادند
سرلشگر زاهدى و اردشیر زاهدى و سرتیپ گیالنشاه و برادران رشیدیان، هر سه، و سرهنگ فرزانگان در 

ارت خانه داشتند آنها رادست بسته و یا در حال بعضى از این افراد در بیرون سف. این شورا شرکت داشتند
  .خوابیده در کف خودرو، به سفارت آوردند

تر، سفیر کبیر امریکا، هندرسون و ژنرال مک کلوردر، در باغ سفارت، در برابر  کمتر از صد یارد آن طرف       
و اگر مصدق . مخفى نیست داد که هیچ ایرانى در محل سفارت اقامت گاه سفیر، روزولت به آنها اطمینان مى

  .تواند بگوید هیچ ایرانى در سفارت نیست پرسید، او در کمال شرافت مى
در پایان تصمیم گرفته شد برخى عملیات باید چهارشنبه . ساعت بطول انجامید 4شوراى جنگى بمدت         

  :آمدند بعمل مى براى تدارك این عملیات، چند فعالیت خاص باید. ، بعمل آیند) مرداد 28( اوت 19
در قلمرو عمل سیاسى، تصویب شد که آیۀ اهللا بهبهانى به قم فرستاده شود و او بکوشد آیۀاهللا العظمى *  

گرفت، اعالن جهاد بر ضد کمونیسم  فتوائى که آیۀاهللا بهبهانى باید مى. بروجردى را به صدور فتوائى بر انگیزد
وقت آنست که افسران وفادار ارتش و «: با این شعار برپا کندو در همان روز، او باید تظاهرات بزرگى . بود

  ».سربازان و مردم به حمایت دین و سلطنت برخیزند
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سرهنگ فرزانگان در خود روئى که . در قلمرو عمل نظامى، حمایت از بیرون از تهران، بنظر اساسى رسید*  
او . کرد، به کرمانشاه فرستاده شد ىآن را رانندگى مGerald Towne  سیا، جرالد تاون  یک عضو پایگاه

اردشیر . مأموریت داشت سرهنگ تیمور بختیار، فرمانده تیپ کرمانشاه را متقاعد کند جانب شاه را بگیرد
مأموریت آنها این بود که سرتیپ ضرغام فرمانده لشگر . زاهدى باتفاق کارول به اصفهان فرستاده شدند

سیا، براى پیغام بران شناسنامه و   با استفاده از امکانات پایگاه. داصفهان را راضى کنند جانب شاه را بگیر
  اوراق الزم عبور و مرور به ترتیبى که جعلى بودنش قابل تشخیص نباشد، تهیه شد

، ستادهاى سیا و انتلیجنت سرویس کارى براى کاستن از ) مرداد 26( اوت 17در تمام ساعات دراز روز        
ستاد سیا تلگرامى به پایگاه سیا در تهران فرستاد که بخاطر حفظ جان . کرد توانستند شدت یأس نمى

همزمان تلگراف . این تلگراف شدت یأس را باز هم بیشتر کرد. روزولت باید هرچه زودتر ایران را ترك کند
، سفیر امریکا در بغداد فرستاده شد حاوى رهنمود در باره نحوه عملش در دیدار Berry دیگرى به برى
رهنمودهاى تبلیغاتى براى ایستاگاههاى سیا در کراچى و دهلى نو و قاهره و دمشق و . بعدیش با شاه

درست بعد از ظهر، . استانبول و بیروت فرستاده شد حاکى از اینکه حکومت زاهدى تنها حکومت قانونى است
را به ) فرقه اسماعیلیهرهبر (پاریس را به جنوب فرانسه فرستاد تا آقا خان  ستاد سیا یک افسر پایگاه

. کرد در این تلگراف، آقاخان باید از شاه حمایت و روحیه او را تقویت مى. فرستادن تلگرافى به شاه برانگیزد
آقاخان گفته . است است اما نتیجه منتظر بدست نیامده بسیار دیرتر، ستاد مطلع شد که تماس حاصل شده
بعد از این اظهارات، دیگر . گردد کند، هرگز باز نمى ىاست شاهى که کشور و تخت و تاج خود را رها م

البته، دیرتر او این آمادگى را پیدا کرد که بشنود . کوششى براى اینکه او به حمایت شاه برخیزد، بکار نرفت
  .تواند تاج و تخت خود را بازیابد شاه مى

در لندن و وزارت خارجه، سخت  از مرکز خود. در نیکوزیا، ستاد انتلیجنت سرویس سخت ناامید بود       
در . کوشید اجازه رفتن به بغداد را بدست آورد همچنان مىDarbyshire  داربى شایر. عصبانى بودند

کرد، در خور ستایش است، اما نباید  همان حال که پافشارى و اعتقادى که پایگاه انتلیجنت سرویس ظاهر مى
  .دادند چیزى را از دست نمى از یاد برد که در صورت شکست کامل نقشه کودتا،

که از نقشه کودتا اطالع  -در هر کشورى که بودند  -ترین ساعت براى همه کسانى  ، پر مشغله18ساعت        
. بغداد را بقصد رم ترك گفتBOAC  دقیقه، صبح ، شاه با هواپیماى مسافر برى 30و  7ساعت   .داشتند، بود

روز تهران با گروههاى کوچکى که در خیابانها . خبر به تهران برسد چند ساعت بیشتر الزم نبود براى اینکه
حزب توده مرکز حزب پان ایرانیست، واقع در نزدیکى مجلس، را ویران و . به حرکت درآمدند، شروع شد

به رهبرى خلیل (میان افراد حزب توده و نیروى سوم ). کیوانى و جلیلى محرك این تخریب بودند(غارت کرد 
  .و خوردهائى روى دادندزد ) ملکى

ها،  با استقرار افراد پلیس مخفى در چاپخانه. هاى صبح در ساعات معمول، منتشر شدند روزنامه       
کردند که سلطنت  هاى طرفدار مصدق اعالم مى روزنامه. توانستند منتشر شوند هاى مخالف کمى مى نشریه

  .پهلوى به پایان رسید
- کند  برغم اطمینان دادن ناشر آن که از مشى پایگاه سیا حمایت مى -ت در همان حال که اطالعا       
ملت مخالفت شدید خود را با کودتا در سود بیگانگان ابراز کرد و روزنامه داد به درج دوباره : نوشت مى  

دو  و کیهان. روزنامه شاهد فرمان شاه را درج کرد. داد فرمان شاه و مصاحبه زاهدى، به کوشش خود ادامه مى
شد و ارگان  شجاعت که به جاى بسوى آینده منتشر مى. یادداشت کوتاه در باب دعاوى زاهدى انتشار داد

ها، این نخستین  بعد از هفته. کرد حزب توده بشمار بود، بیانیه کمیته مرکزى حزب توده ایران را منتشر مى
به تحریک انگلیس و امریکا را تقبیح و  بیانیه حوادث اخیر،. کرد بیانیه بود که کمیته مرکزى حزب منتشر مى

در طول صبح، . باید باشد» و زنده باد جمهورى دموکراتیک! مرگ بر سلطنت«: افزوده بود که شعار روز
در آن، . خبرگزارى فرانسه گزارش کرد که هدف از آن این بود که نقش مهمى در خارج از ایران ایفا کند
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آماده جانبازى براى حفظ استقالل و «: یران، گنجانده شده بوداظهارات زاهدى خطاب به افسران ارتش ا
  .»کند، بشوید سلطنت ایران و دین مقدس اسالم که اینک کمونیستهاى بى دین آن را تهدید مى

محل حزب پان ایرانیست به رهبرى پزشکپور در خیابان شاهپور بوده و دفتر وکالت او در : انقالب اسالمى 
  .است مرداد، به محل حزب ملت ایران به رهبرى فروهر حمله شده 27و در . ستا بهارستان قرار داشته

براى   خواند، حاکى از آنند که حکومت به کوششهاى خود، هاى نظامى که رادیو تهران مى اطالعیه       
ى که هزار ریال جایزه براى کس 100در یکى از این اطالعیه ها، . دهد تحکیم کنترل خود بر اوضاع، ادامه مى

خواست خود را  اطالعیه دوم از سرهنگ عباس فرزانگان مى. مخفى گاه زاهدى را نشان دهد، معین شده بود
و  10در ساعت . کرد اطالعیه سوم هرگونه اجتماع و تظاهرات را ممنوع مى. به فرماندارى نظامى معرفى کند

افسران عالى رتبه ارتش را جمع کرد  دقیقه، سرتیپ ریاحى، رئیس ستاد، در قرائت خانه دانشکده نظامى، 30
  .و براى آنها، گزارش عصیان را خواند و تأکید کرد که آنها باید نسبت به حکومت مصدق وفادار بمانند

را به )مرداد  25(اوت  16بردند تا تصمیمهاى  سیا در تهران تمامى کوشش خود را بکار مى  افراد پایگاه       
در پیامى به مرکز سیا، پایگاه . کردند اى رویاروئى با هر احتمالى آماده مىعمل درآورند و نیز خود را بر

پیام دیگرى نظر نظامیان ایرانى . نفر از ایران، آماده کند 15خواست وسائل الزم را براى تخلیه مخفیانه حدود 
: الخره از مرکز پرسیدو با. بنا بر آن، شاه باید دستورهاى خود را از طریق رادیو، ابالغ کند. کرد را منتقل مى
پایگاه انتلیجنت سرویس در نیکوزیا . باید به اجراى نقشه آژاکس ادامه دهد و یا از آن دست بدارد آیا پایگاه

کند تا لندن را به لزوم  است همه کار مى ابراز تأسف کرده و گفته) مرداد 25کودتاى (از شکست اولیه 
در دنباله پیام، اظهارات شاه در بغداد نقل شده . ا متقاعد کندپشتیبانى از پایگاه در ادامه دادن به کوششه

انتلیجنت سرویس از مرکز خود در لندن خواسته بود شاه را برآن دارد به زیارت عتبات عالیه   پایگاه. بود
  .کند چرا که در آنجا، در تماس مستقیم با روحانیان مقیم زیارتگاهها پیدا مى. عراق برود

ها نبودند بلکه به اظهارات منابع مختلف راجع  د از ظهر، بیشترین خبرها مربوط به عملدر مدت بع        
کرد که در بغداد قیامى بر ضد شاه روى  فاطمى، وزیر خارجه، در کنفرانس مطبوعاتى خود، اعالم مى. بودند
اتى که ماجرا را در آنجا، خطاب به مطبوع. ، شاه وارد رم شد15ساعت . سخن او دروغى کامل بود. است داده

کردند و اما بهیچرو دعوت به  این اظهارات امیدهاى هواداران او را ناامید نمى. کردند، بیاناتى کرد تعقیب مى
همان که صبح، در . و نیز، بعد از ظهر، رادیو مسکو بیانیه حزب توده ایران را قرائت کرد. عملى نیز نبودند

  .روزنامه شجاعت چاپ شده بود
توان گفت چه امرى علت اصلى این  مشکل مى. هنگام، خشونت در خیابانهاى تهران مستقر شد عصر         

عامل اول، پرواز شاه، مردم را آگاه کرد که مصدق تا کجا رفته : توان عاملها آن را بر شمرد اما مى. امر شد
بود که حزب توده  عامل دوم، روشن. که هوادار شاه بودند با نیروهاى خشمگینى درآمیخته  است و مردم

این ارزیابى نادرست یا از رابطان حزب با شورویها و یا از . توانائى خود را بیش از آنچه بود، برآورد کرده بود
هاى شاه را پائین کشیده بود بلکه پرچم  در طول روز، حزب نه تنها مجسمه. رهبران حزب و یا افراد حزب بود

زب تابلوهاى اسامى خیابانهاى را که بنام پهلوى نام گذارى شده و همچنین، ح. خود را نیز برافراشته بود
داشت و بجاى آنها،  بودند و یا یادآور رویدادهائى بودند که با بر قرار شدن سلسله پهلوى ربط داشتند، بر مى

رسید حزب آماده دست زدن به کوشش آخرى براى  بنظر مى. کرد نصب مى» مردمى«تابلوهائى از اسامى 
شود و یا که حزب موفق  بر این باور که مصدق با حزب سرشاخ نمى. است» اى دموکراسى توده«استقرار 

عامل سوم، اینکه حکومت مصدق شروع کرد به نگران شدن بابت . شود او را در خیابانها شکست بدهد مى
عامل   .و نیروى سوم سخت از وضعیت ناخشنود بودند  حزب پان ایرانیست خشمگین. وحدتش با حزب توده
جلیلى و کیوانى براى متهم کردن حزب توده به فعالیتهاى تروریستى، به اوج خود   چهارم اینکه فعالیتهاى

که بنام حزب توده ترس و وحشت   هدف این بود.  -اند  که جزئیات آن در صفحات پیشین آمده -رسید  مى
. ى را، در خیابانها، به حرکت درآوردنددر این عصر، جلیلى و کیوانى دستجات توده ایهاى قالب. شد ایجاد مى
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ها حمله و آنها را  مأموریتشان این بود در الله زار و خیابان امیریه و هرجاى دیگر که ممکن است، به مغازه
  .زند غارت کنند و بباورانند که این حزب توده است که دست به این کارها مى

  :کنند ت زیر ابهامها را رفع مىدر باره این قسمت از گزارش، توضیحا: انقالب اسالمى 
شود در  دهد و حاضر نمى بنا بر تحقیق مارك گازیوروسکى، آیۀاهللا بروجردى به بهبهانى پاسخ منفى مى - 1 

  .خیانت کودتا شرکت کند
. ، بهبهانى و کاشانى به راه انداختند»آیۀ اهللا«مرداد، دستجات اوباش را دو  28مرداد و روز  27عصر روز  - 2 

  .ران رشیدیان همکار بهبهانى در به راه انداختن این دستجات بودندبراد
ایهاى  توده«مرداد، نخست اعضاى حزب توده، در گروهها، به راه افتادند و در پى آن بود، که طرح  27در  - 3 

ت اما چرا حزب توده نتوانست گروههائى را خنثى کند که عوامل سیا و انتلیجن. به اجرا گذاشته شد» قالبى
  .است سرویس، بنام این حزب، به راه انداخته بودند؟ این پرسشى است که هنوز پاسخ روشنى پیدا نکرده

قواى انتظامى دستور . مرداد، تمامى این عاملها دست بدست دادند و وضعیت را دیگر کردند 27عصر           
دوستان سرهنگ حمیدى، . جدى شد یافتند خیابانها را از تظاهر کنندگان خلوت کنند و حاصل آن، نزاعهاى

ایهاى قالبى نداشته باشند، در  در شهربانى، دستور گرفتند کارى بکار زدن و شکستن و غارت کردن توده
  .عوض تودایها را بزنند و بسود شاه شعار بدهند

اعضاى  شود و حزب توده از قرار زود به این امور پى برد و دانست که در پوشش حزب، نقشى بازى مى        
آنها افراد خود را بیرون آوردند تا . او براى منازعه با قواى انتظامى، به اندازه کافى قوى نیستند

  .هاى خود بروند تظاهرکنندگان را قانع کنند به خانه
رشته کار و رهبرى آن از ید شعبه و قسمت . مرکز سیا روزى را با کزکردگى و نا امیدى به شب رساند       

مشتى از افراد مشغول تهیه پیامى شدند که دستور . ترین مقامها قرار گرفت و در دست عالىبیرون رفت 
  :عصر هنگام، پیامى که فرستاده شد، بر مبناى نظر وزارت خارجه تهیه شده بود. متوقف کردن عملیات بود

  .».نقشه به اجرا گذاشته شد و عملیات شکست خوردند«       
  :ین بودموضع دولت انگلیس ا       
  »توانیم وارد جنگ بشویم ما باید تأسف بخوریم از اینکه نمى«       
  :و موضع مرکز سیا این بود        
هاى قوى مخالف با پایان دادن به عملیات، از سوى هندرسون و روزولت، عملیات  با وجود فقدان توصیه«       

  ».بر ضد مصدق باید متوقف شوند
هاى خارجه انگلیس و امریکا و سیا دستور توقف  مرداد، وزارتخانه 27، در ظهر بدینسان: انقالب اسالمى 

از این ساعت، ابتکار عمل بدست دو آیۀاهللا، یکى بهبهانى و . کنند عملیات ضد حکومت مصدق را صادر مى
ل شود که در گزارش، نسبت به دستجاتى که عوام گازیوروسکى، بدرست، یادآور مى. افتد دیگرى کاشانى مى
تواند داشته باشد که سیا و انتلیجنت سرویس،  علتى جز این نمى. است اند، جز اشاره، نیامده سیا براه انداخته

ها بودند که با  از آن پس، آیۀاهللا. مرداد، شکست کودتائى را که رهبرى کرده بودند، پذیرفتند 27در ظهر روز 
ا بکار انداختند و شکست سیا و انتلیجنت سرویس هاى چماق بدست ر استفاده از مبارزه با حزب توده، گروه

  .را به پیروزى برگرداندند
هاى سیاسى هوادار مصدق وارد عمل نشدند؟ با توجه به گزارش سیا، مسلم است اگر  اما چرا سازمان       

 خورد؟ بنا بر مرداد شکست مى 27ها نیز همان روز  شدند، عملیات دوم به رهبرى آیۀ اهللا وارد عمل مى
موضوع گفتگوهاى رهبرى این . مدارك تاریخى، براى نیروى سوم، خطر اصلى و عاجل، حزب توده بود

  .است که تجهیزات براى زد و خورد با حزب توده فراهم و در محل حزب انبار کنند سازمان این بوده
ش از کودتا، پی. نیز، همین ضعف در تشخیص کارى که باید کرد مالحظه شد 60در کودتاى خرداد         

 25در . نخست به دفاتر همآهنگى مردم با رئیس جمهورى یورش بردند و سازمان دهندگان را توقیف کردند
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خرداد، نوبت به گروه رجوى رسید  30در . خرداد، سازمانهاى سیاسى، هریک به دلیلى، میدان را خالى کردند
بدیهى است تفاوتهاى کمى . فقیت کودتا شدنتیجه مو. تا به خیال خود، فرصت را بسود خویش مغتنم بشمارد

، قواى مسلح حاضر در تهران در اختیار 60از جمله، در کودتاى خرداد . و کیفى میان دو رویداد وجود دارند
شود،  ولى در آنچه به حضور مردم در صحنه و درهم شکستن گروههاى کودتاچى مربوط مى. کودتاچیان بود

  .کنند خیره مى چشم را» تکرار تاریخ«مشابهات و 
   
  ؟!»شود شاه پیروز مى« 
   
نخست وزیرى  ، تنها شاهد، روزنامه بقائى، فرمان شاه را که بنا بر آن، زاهدى به)مرداد  27(اوت  18در        

شد، آنها که زود بیدار  ، در دقایقى که شهر بیدار مى) مرداد 28(اوت  19منصوب شده بود، منتشر کرد، در 
هاى ستاره  توانستند عکس فرمان و یا متن ماشین شده آن در روزنامه زدند، مى نه بیرون مىشدند و از خا مى

ها و شاهد و  چهارتاى اول این نشریه. اسالم، آسیاى جوان، آرام، مردآسیا، ملت ما و ژورنال دو تهران، ببینند
ر این مصاحبه که آن را جلیلى د. اى جعلى با زاهدى را نیز منتشر کرده بودند داد، عالوه بر فرمان، مصاحبه

در همان   .ساخته و پرداخته بود، از قول زاهدى گفته شده بود که او تنها نخست وزیر قانونى ایران است
و نیز با آنکه هریک از . صبح، کمى دیرتر، صدها ورقه حاوى فرمان و مصاحبه زاهدى در خیابانها، پخش شدند

هنوز ساعت . ى داشتند، خبرهاى مندرج در آنها، در تمام شهر پیچیدها که میزان انتشار محدود این روزنامه
افراد این گروهها نه تنها میان شاه و مصدق، شاه . صبح نشده، گروههاى طرفدار شاه در بازار اجتماع کردند 9

 را انتخاب کرده بودند، بلکه از فعالیت حزب توده در روزهاى پیش از آن روز، خونشان به جوش آمده بود و
  .تنها نیاز به رهبرى داشتند. آماده عمل بودند

. گیرد مرداد را درز مى 28نویسد گزارش سیا رویدادهاى  گازیوروسکى حق دارد وقتى مى: انقالب اسالمى 
برد بمحض آنکه فرمان منتشر شد، مردم و ارتشیان براه  خواند گمان مى اى که این گزارش را مى خواننده
اما گروههاى طرفدار شاه خود به ! کشور به دست حزب توده نیز مزید بر علت شدترس از افتادن . افتادند

ریال و دالر (این گروهها را بهبهانى و برداران رشیدیان، با توزیع اسکناس . خود در حوالى بازار جمع نشدند
قداران، به تن از چاقوکشان بنام و چما 400حدود . جمع کردند) چون امکان تعویض دالرها را نیافته بودند

این عده که . سرکردگى طیب حاج رضائى و حسین رمضان یخى، سبزه میدان و خیابان ارك را اشغال کردند
ها و مؤسسات دولتى  نفرى حمله به وزارتخانه 40و  30به چماق و چاقو و هفت تیر مسلح بودند، در گروهاى 

  .را آغاز کردند
د را کاشانى و دستیار او شمس قنات آبادى و بقائى و حزب چماقدارانى که در سرچشمه گرد آورده شدن      

اینها به سرکردگى چاقوکشانى چون امیر موبور حمله خود را با احزاب از میدان بهارستان . او گرد آوردند
  .شروع کردند

سرتیپ دفترى که از سوى مصدق و نیز زاهدى، دو . توانستند کودتا کنند بدیهى است این عده نمى       
م ریاست شهربانى را در دو جیب خود داشت، با افراد گارد گمرك به شهربانى رفت و به قواى انتظامى حک

  .دستور داد جانب چاقوکشان و چماقداران را بگیرند
خرداد  15آموز اینکه، بدستور شاه، طیب و رمضان یخى، در پى قیام  اما درس بزرگ و بسیار عبرت       

ماه  8زاهدى، بعد از . سرلشگر شد و بعنوان دزدى، در دادگاه نظامى محکوم شددفترى . ، اعدام شدند1342
  .نخست وزیرى، به سوئیس تبعید شد و تا آخر عمر در تبعید ماند

و وقتى در پى تیر اندازى به عال، نواب صفوى و واحدى، رهبران فدائیان . کاشانى سید کاشى لقب گرفت     
خود او گفته بود . به اتهام دست داشتن در قتل رزم آرا، دستگیر کردند اسالم را گرفتند، کاشانى را نیز
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اما اگر هم فشار دالس نبود، اقدام قاطع . دالس، وزیر خارجه وقت امریکا به شاه فشار آورد او را آزاد کند
  .آیۀاهللا بروجردى براى آزاد کردن او کافى بود

: او به شاه پیغام کرد. آمد و شد به خانه او را ممنوع کردند، برق خانه بهبهانى را خاموش و 42و در خرداد     
  .اما مرگ به او فرصت تالفى نداد! دانم با تو چه کنم مى! تاج و تخت خود را از من دارى و اینست پاداش من

! خواست او را بکشد من نگذاشتم شاه مى: بقائى را چند نوبت زندانى و تبعید کردند و زاهدى گفته بود       
  ...و
ها را  دیکتاتور نخست چوبست: کند، ورد زبان بقائى بود اى که قدرت از آن پیروى مى طرفه اینکه قاعده        

  .مرداد، از او یک دیکتاتور ساختند 28شاه نیز اول آنها را از میان برداشت که با کودتاى ! دارد بر مى
ترین مقام دینى، آیۀاهللا بروجردى، در  که بیانیه عالىدر دمادم آغاز روز، کیوانى جلیلى اطالع دادند         

. است تا از این بیانیه استفاده بایسته بعمل آید تواند منتشر بشود و تدارك الزم بعمل آمده جریان روز، مى
جیپ و کامیونهاى . جلیلى و دو تن از دستیاران سخت فعال او، منصور افشار و مجیدى در منطقه بازار بودند

 85نقشه آنها این بود که فرمان را در این شهر که در . ر داشتند و آماده رفتن به قزوین بودنددر اختیا
چرا که حکومت مصدق خفقان مطبوعات را تشدید کرده . کیلومترى غرب تهران قرار داشت، به چاپ رسانند

ار شاه دارند گرد بمحض آنکه جلیلى و مجیدى و رضائى یکى دیگر از عوامل جزء دیدند گروههاى طرفد. بود
جلیلى رهبرى یک گروه را در پیشروى بسوى . آیند، بسوى آنها رفتند تا نیاز آنها را به رهبرى برآورند مى

این روزنامه نیمه . مجلس بر عهده گرفت و در راه آنها را به آتش زدن اداره روزنامه باختر امروز برانگیخت
آمیزى را به  ، حمالت دشنام)مرداد  27و  26(اوت  18و  17در روزهاى . رسمى و صاحب آن وزیر خارجه است

هاى حزب توده، شهباز، بسوى آینده و  در همان زمان، افشار عناصر دیگرى را بسوى روزنامه. شخص شاه کرد
  .ادارات این روزنامه ها، همه، غارت و ویران شدند. جوانان دموکرات راهبرى کرد

  .بگیرد، بهبهانى بود و به این کار موفق نشد» فتوا«آیۀاهللا بروجردى کسى که قرار بود از : انقالب اسالمى 
حرکت شتابان خیابانهاى بزرگ را فرا . دهد خبرها حاکى بودند که امرى سرنگون کردن دارد روى مى       

درست در موقعى که او با اعضاى هیأت وزیران خود، جلسه . رسید این حرکت به خانه مصدق مى. گرفت مى
خبر آمد که اداره باختر  10در ساعت . صبح پایگاه سیا این خبرها را دریافت کرده بود 9در ساعت  .داشت

. ، با برادران رشیدیان تماس بر قرار شد10و نیز، در ساعت . اند امروز و باشگاه مرکزى حزب ایران ویران گشته
هائى که به جلیلى و کیوانى داده هاى آنها و نیز دستور بکار بستن دستورالعمل. آنها سخت شادمان بودند

آنها به تصرف . انگیخت شده بودند، اینک، نیروهاى انتظامى را بطرفدارى از تظاهر کنندگان بر مى
بسا دانسته نشود و نیز، جزئیات ) سیا(وسعت کوششهاى خاص عامالن ما . شدند رادیو بر انگیخته مى  پایگاه

  .شوند ىهیجانهائى که بروز کردند، بتدریج معلوم م
صبح زود، سرهنگ دماوند که در تهیه نقشه کودتا شرکت داشت، در میدان بهارستان، در برابر مجلس،        

انجام این   این گردان موظف به. دوم تیپ دوم زرهى آورده بود  او بر تانکى سوار بود که از گردان. ظاهر شد
افراد . دو کامیون، از همان گردان، به او پیوستندنایب سرهنگ خسرو پناه و سروان على زند با . عملیات بود

و  10در ساعت . گارد شاه که مرخص شده بودند، بر این کامیونها سوار شدند و در خیابانها به حرکت در آمدند
  .هاى اصلى مستقر شده بودند دقیقه، افراد نیروهاى نظامى طرفدار شده، سوار بر کامیونها، در چهار راه 15

جنبش ملى شدن صنعت «سرهنگ نجاتى در . فرمانده تیپ دوم زرهى، سرهنگ شاهرخ بود: مىانقالب اسال 
قول سرهنگ عزت اهللا ممتاز، مدافع خانه مصدق را در باره ) 418ص (» 1332مرداد  28نفت ایران و کودتاى 

  :کند رفتار این فرمانده، اینطور نقل مى
ایرادى که از من ) زرهى 2فرمانده تیپ (سرهنگ شاهرخ پس از اینکه از زندان آزاد و مرخص شدم، «       

آن روز دستور «: گفت براى تبرئه خودش مى. ام گرفت، این بود که بیهوده و بیش از اندازه مقاومت کرده مى
  ».را قطع کنند» جى«دادم سیم تلفن پادگان 
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یرد که چند عامل سیا استقالل گرفت جانب استقالل ایران را بگیرد و این ننگ را نپذ اگر او تصمیم مى     
آورد که  اى را پیش مى براى آنها که تاریخ لحظه. شد کشورش را بر باد بدهند، تاریخ طور دیگر نوشته مى

تواند سرنوشت کشورى را این یا آن کند، سرنوشت کسانى چون این سرهنگ، سخت  تصمیمشان مى
  .آموز است عبرت

هاى براستى بزرگ،  گروه. کردند ها به قسمت شمال شهر نفوذ مى وهدقیقه، گر 30و  9در حدود ساعت        
آمیختند  رسیدند، در هم مى آمدند و وقتى به میدان سپه مى مجهز به چوب و سنگ، از جنوب شهر تهران مى

در آنجا، قواى مسلح در مقام اخطار به جمعیت، صدها تیر . آمدند و بطرف شمال و مرکز شهر به حرکت در مى
در نتیجه، . خواهند به جمعیت طرفدار شاه تیراندازى کنند اما آشکار بود که نمى. کردند شلیک مىهوائى 

در الله زار که از خیابانهاى عمده محل خرید بود، . توانست بسوى نقاط کلیدى به حرکت در آید جمعیت مى
  .تآتر سعدى که بانى آن حزب توده بود، به آتش کشیده شد

  .سعدى در خیابان شاه آباد قرار داشت تآتر: انقالب اسالمى 
نمود و  جمعیت مصمم مى. شاه پیروز است: داد جمعیتى که جوشیده بود، زن، مرد و کودك شعار مى      

اند و مردم  نمود که فشارهاى بیرونى از میان برخاسته این طور مى. هواى جشن خیابانها را فراگرفته بود
هاى گذشته مرکب از جوانان نخاله  ها، مثل هفته جمعیت. ظهار کنندتوانند احساسات واقعى خود را ا مى

بودند که توسط شهروندان  -بسیارى لباسهاى خوب در بر داشتند  -بلکه از تمامى طبقات مردم . نبودند
 5نزدیک ظهر، . کامیونها و اتوبوسها پر از جمعیت در حرکت بودند. شدند دیگر یا هدایت و یا تشویق مى

این جمله که چراغهاى . کامیون سرباز به جمعیت پیوستند و حرکت جنبه دیگرى بخود گرفت 20تانک و 
خودروها با چراغهاى روشن . شدند در شهر، عکسهاى شاه پخش مى. خود را روشن کنید، بسرعت پخش شد

  .کردند بنشان وفادارى رانندگان به شاه و بوق زنان آمد و شد مى
ه، سرتیپ ریاحى به مصدق اطالع داد که دیگر ارتش در مهار او نیست و از او دقیق 30و  10در حوالى        

سرهنگ ممتاز . اما مصدق از او خواست استوار بر کار خود بماند. کسب تکلیف کرد که راه نجاتى نیست
  .توانست تنها یک گردان را جمع و جور کند و بر نیروى اطراف خانه مصدق فرمانده بود مى

دادند، تحت فرماندهى نظامیان و افسران  اى که جمعیت را تشکیل مى ر، عناصر پراکندهحدود ظه       
کردند، اینک،  باید در عملیات نظامى طرح تى پى آژاکس عمل مى افسران ارتش که مى. شهربانى قرار گرفتند
و تلگراف و ، مرکز مخابرات وزارت پست 13در ساعت . کردند شایسته مى  کردند و کارى جداگانه، عمل مى

، 13خبرنگار خبرگزارى فرانسه کمى بعد از ساعت . تلفن، در میدان سپه، به دست سلطنت طلبها افتاد
بعد، صحنه جنگ، در چند صد متر دورتر، شهربانى و وزارت خارجه . گزارش کوتاهى از جنگ مخابره کرد

  .، مقاومت کرد16مدافعان شهربانى تا حدود ساعت . شد
آنها را بطور کامل . اى رفت که زاهدى و گیالنشاه در آن مخفى بودند والى ظهر، روزولت به خانهو نیز، ح        

  .منتظر دستورات باشند: از رویدادهاى صبح آگاه کرد و گفت
مرداد، بدستور روزولت،  28در . زاهدى و همراه او در خانه زیمرمن، افسر سیا، مخفى بودند: انقالب اسالمى 

فرستنده رادیو و از آنجا به باشگاه افسران برد   او را سوار تانک کرد و از این خانه به پایگاهسرتیپ گیالنشاه 
  .که زاهدى مقر نخست وزیرى خود کرد

بعد از ظهر به شهربانى  2او در حوالى . و سرتیپ دفترى فرمانده گارد گمرك و در شمار کودتاچیان بود      
  .رسید و خیانت کرد

به ) دستیار وابسته نظامى( William R.Keyser د، کارول و سرگرد ویلیام کیسرساعتى بع        
ها و دفاتر  در اوائل بعد از ظهر، بسیارى از هدفهاى اصلى مرکز شهر، ماند روزنامه. نظامى گزارش کرد  پایگاه

بود، امکان آن بود با تسهیالت مهمى که در اختیار قرار گرفته . تبلیغاتى به تصرف سلطنت طلبها در آمده بود
حتى در وسط گرماى روز، کمتر . که به استانها تلگرام شود و از آنها خواسته شود به حمایت از شاه برخیزند
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او در خیابان فردوسى جمعیت را . سیا جلیلى هنوز در خیابانها بود  عامل پایگاه. کاهشى در فعالیت روى نداد
ربانى و ستاد ارتش بروند و سرلشگر باتمانقلیج و سرهنگ خواست بسوى شه کرد و از جمعیت مى رهبرى مى

در همین اوقات، . دادند، مقاومتى نکردند سربازانى که نگهبانى مى. جمعیت چنین کرد. نصیرى را آزاد کنند
گشت و افراد گارد شاه را گردآورى  عامل سیا، ژنرال نقى و قدس نخعى در خود رو خویش در شهر مى

اوائل بعد از ظهر، جمعیت به خانه . گرد آورد که در حمله به خانه مصدق شرکت کردند سربازانى را. کرد مى
  .این زمان، او احتماالً آماده ترك خانه خود بود. شدند شدند و با مقاومت مدافعان روبرو مى مصدق نزدیک مى

صورت ظاهرى از است، خلع سالح افراد گارد،  همانطور که سرهنگ سر رشته توضیح داده: انقالب اسالمى 
براى افراد گارد، کار . »در انبار نهادند«اسلحه را از افراد گارد گرفتند و در همان سعد آباد، . خلع سالح داشت

  !برداشتند و راه افتادند» انبار«اسلحه را از : آسان بود
کرد بلکه  مى تصرف آن نه تنها موفقیت عملیات در تهران را کامل. رادیو تهران مهمترین هدف بود        

در گرماگرم فعالیت، رادیو از قیمت . داشت بسرعت جانب حکومت جدید را بگیرند استانها را نیز برآن مى
اما در . دقیقه، برنامه رادیو قطع شد 30و  10در ساعت . کرد گفت و سرانجام تنها موسیقى پخش مى پنبه مى

مایل، با  3بطرف شمال شهر، حدود . حرکت درآمد اوائل بعد از ظهر بود که جمعیت بسوى پایگاه فرستنده به
صرف حضور . پیمود اتوبوس و کامیون، پر از جمعیتى از شهروندان و افراد نظامى و شهربانى باید راه مى

تن  3بعد از نزاع مختصرى، که طى آن . جمعیت، ظاهراً، مدافعان پایگاه فرستنده را در مقاومت سست کرد
در این ساعت، رادیو . رادیو در دست سلطنت طلبها بود  دقیقه، پایگاه 12و  14کشته شدند، در ساعت 

موجى از کسانى که . نخستین خبر پیروزى سلطنت طلبها را منتشر کرد و فرمان شاه را نیز خواند
کردند که در اجراى  برخى از از آنها از عناصرى نمایندگى مى. خواستند از رادیو سخن بگویند، برخاست مى

سیا آنها را   بعضى دیگر کسانى بودند که پایگاه. اکس شرکت کرده و به موفقیت آن اعتماد داشتندنقشه آژ
هاى مخالف بختیار و  در میان عناصرى که در اجراى نقشه شرکت کرده بودند، صاحبان روزنامه. شناخت نمى

  .زلزله و نیز یکى از پسران آیۀاهللا کاشانى و اعتضادى بودند
اعتضادى معلوم » ملکه«اعتضادى، همان . پسر آیۀاهللا کاشانى، سید مصطفى کاشانى بود - 1: انقالب اسالمى 

در آن روز، از روزنامه نگاران کودتاچى، عمیدى نورى مدیر روزنامه داد و مهدى میر اشرافى،  - 2. الحال بود
اید کرد به مصطفى ثروتى که ع. عمیدى نورى معاون زاهدى شد. مدیر روزنامه آتش، از رادیو سخن گفتند

در آغاز انقالب، توسط امید نجف آبادى محکوم به مرگ و اعدام . و میراشرافى ثروت اندوخت. الموتى رسید
او در حضور امید نجف آبادى تلفن . توانید از سر من کم کنید او به امید نجف آبادى گفته بود یک مو نمى. شد
اما امید نجف آبادى رااعدام . رسد او را اعدام نکنید مىدر پى این تلفن، از خمینى دستور کتبى . کند مى
. است میر اشرافى اعدام شده! اى کاش دستور ساعتى پیش رسیده بود: گوید کند و به آورنده دستور مى مى

  .امید نجف آبادى نیز بنوبه خود اعدام شد: بدیهى است خمینى مزد عدم اطاعت را کف دست او گذاشت
است که در اجراى نقشه  نجاتى در کتاب خود، فهرست روزنامه نگارانى را آورده سرهنگ غالمرضا       

  :آژاکس شرکت کردند
آتش، مدیر مهدى میر اشرافى  - 2روزنامه داد، مدیر ابوالحسن عمیدى نورى و سردبیر مصطفى الموتى،  - 1 

طلوع،  - 4لى جواهر کالم، صداى وطن، مدیر سید على بشارت، سردبیر ع - 3و سردبیر نصرت اهللا معینیان، 
بعد از انتشار این (بختیار، مدیر تراب سلطان پور  - 6صداى مردم، مدیر فرى پور،  - 5مدیر هاشمى حائرى، 

 -  8ستاره، مدیر احمد ملکى،  - 7، )فهرست در انقالب اسالمى، او شرکت خود را در کودتا تکذیب کرد
پرچم  - 11آسیاى شرق، مدیر دکتر صیرفى،  - 10ك صابر، کى به کیه، مدیر بیو - 9فرمان، عباس شهنده، 

اراده  - 14ملیون، مدیر صبورى،  - 13نور و ظلمت، مدیر سلطانى،  - 12خاورمیانه، مدیر حسن عرب، 
جوانمردان، مدیر جعفر شاهید،  - 16سحر، مدیر سلیمان انوشیروانى،  - 15آذربائیجان، مدیر رحیم زهتاب، 

پارس، مدیر فضل  - 19تهران مصور، مدیر عبداهللا واال،  - 18ر محمد على مسعودى، پست تهران، مدی - 17
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اطالعات ،مدیرعباس  - 22مرد مبارز، مدیر خلیل رزم آرا،  -  21خراسان، مدیر تهرانیان،  - 20اهللا ترقى، 
  مسعودى،

بهمان ترتیب که در ( به صاحب امتیازى دکتر مصطفى مصباح زاده  غیر از این فهرست، روزنامه کیهان      
ها و هفته  نیز در شمار روزنامه... هاى ستاره اسالم و پرچم اسالم و شاهد و و روزنامه) گزارش آمده است

  .هاى مخالف مصدق بودند نامه
کردند و نامهاشان در تاریخ  و از روزنامه دارانى که در کودتا، با سیا و انتلیجنت سرویس همکارى مى     

کردند و نامهاشان در تاریخ کودتا  ندگان و روزنامه نگارانى نیز بودند که با مصدق دشمنى مىاند، نویس آمده
نویسد، آن روز نیز  را مى» اشتباه بزرگ ملى شدن نفت«براى مثال، ابراهیم صفائى که امروز کتاب . اند نیامده

که عبداهللا کرباسچیان » لتنبرد م«روزنامه . کارش تهیه اوراق تبلیغاتى ضد مصدق و نضت ملى ایران بود
دانیم که  امروز مى. کرد کرد و ارگان فدائیان اسالم بود، در دشمنى با مصدق، هیچ فروگذار نمى منتشر مى

این . سالحى که با آن دکتر فاطمى ترور شد، توسط عوامل سید ضیاء در اختیار فدائیان اسالم قرار گرفته بود
  .ار مبارزه با حکومت مصدق و نهضت ملى ایران گرفتبود که این گروه را بک» خط سید ضیاء«
بعد از او، . دانستنى است که بعد از مصدق، فدائیان اسالم قصد ترور زاهدى را داشتند که نتوانستند     

. حسین عال را ترور کردند که موفق نشد و فرصتى را بدست شاه و رژیمش داد که بساط این گروه را بر چیند
  .پایان رسیده بود تاریخ مصرفشان به

از میان حامیان خود جوش شاه که از رادیو سخن گفتند، سرهنگ على پهلوان و سرگرد هوشنگ        
بر صحت فرضیه آژاکس مبنى بر  -هر چند فرضیه به واقعیت پیوسته بود  -حضور اینان دلیل بود . میرزادیان

شد و  براى مدتى، رادیو تهران خاموش مى. پیوندند اینکه در اوضاع و احوالى از این نوع، ارتشیان به شاه مى
سرانجام توسط مهندسان براه انداخته شد که بقول یکى از گویندگان، براى آن آمده بودند که . افتاد بکار مى

براى مثال، اگر . دیگر، اقبال یار شد  هاى در این مرحله، چون یکچند از مرحله. رادیو را بکار بیاندازند
  .افتاد رساندند، کار مهار پایتخت، به تأخیر مى رادیو به تسهیالت آن صدمه مى  همدافعان پایگا

کردند و وقتى ناگهان  هاى رادیو را تعقیب مى در سفارت امریکا، اعضاى پایگاه سیا، پخش برنامه        
گاه راه  یکبار دیگر، روزولت بسوى مخفى. شنیدند که بدست سلطنت طلبها افتاد، از شادى از جا پریدند

کمى پیش از  -سرلشگر زاهدى و سرتیپ گیالنشاه  -با آنها . افتاد تا مأموریتهاى ارزشمند خود را انجام دهد
. هردو، درجا، لباس پوشیدند. زمان آنست که شما نقش فعالى ایفا کنید: به آنها گفت. ، مالقات کرد16ساعت 

 30و  16ر بر تانک منتظر او است، در ساعت توافق شد که سرلشگر زاهدى با سرتیپ گیالنشاه، که سوا
سرتیپ . گفت رفت و با ملت سخن مى و باید با تانک به پایگاه رادیو مى. دقیقه، در گوشه خیابان دیدار کند

در طول راه، وقتى او دو افسر نیروى . گیالنشاه، از مخفى گاه، توسط سرگرد کیسر با جیپ نظامى برده شد
در خیابان، این افسران بگرمى او . خواهد مراقب همه چیز باشد مى: ده شود و گفتهوائى را دید، خواست پیا

آیا : از او پرسیدند. را پذیرا شدند و وقتى گفت نیاز به یک دستگاه تانک دارد، درجا، برایش تانک آوردند
آنها از . ار کنددقیقه با او دید 30و  16داند او کجاست و قرار است ساعت  داند زاهدى کجاست؟ او گفت مى مى

بدینسان، او تانک را بطرف محلى که خانه مخفى . او خواستند آنها را نیز در این ساعت، به دیدار زاهدى ببرد
در ساعت . تانک بار دیگر به حرکت آمد. زاهدى از خانه بیرون آمد و برتانک سوار شد. گاه زاهدى بود، راند

  .، از نو، پخش شدند21سخنان او کمى بعد از ساعت . تدقیقه، زاهدى از رادیو تهران سخن گف 25و  17
   
  :دهد سیا مهار کودتاچیان را بر کشور، سازمان مى 
   
در اواسط راه، خود رو . با وجود این، پیام زاهدى پیش از پیام فرزانگان، عامل سیا، از رادیو پخش شد      

صبح به . ، با یک نفت کش، با ناراحتى طى کندهر چند او توانست بقیه راه را. فرزانگان بکلى از کار افتاد
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. بنا بر دستور پایگاه، او تلگرامى به سرهنگ بختیار مخابره کرد. سیا تماس گرفت  تهران رسید و با پایگاه
معناى این جمله این بود که . »آیم من امروز براى دیدار از خواهر بیمارم مى«: تلگرام این رمز را داشت
از حرکت سرهنگ بختیار   اطالع جنبى جالب. ود را بسوى تهران به حرکت در آوردسرهنگ بختیار لشگر خ

- لشکر کرمانشاه بعد از آنکه تهران بدست طرفداران شاه افتاد، وارد تهران شد  -بسوى تهران این که 
در بختیار . لشگر وقتى وارد همدان شد که حزب توده تظاهرات وسیعى بطرفدارى از مصدق ترتیب داده بود  

تنها شهردار همدان بود که بیشتر از توده ایها از مشاهده . چشم برهم زدنى تظاهر کنندگان را پراکنده کرد
  .ورود لشگر کرمانشاه به همدان، شگفت زده شد

، 19ستاد ارتش تصرف شد و در پایان روز، ساعت . رفت در خود تهران، واپسین مقاومتها از میان مى        
  .هرچه در آن بود، به کوچه برده شد و در معابر، فروخته شد. منهدم شد خانه مصدق تصرف و

و  14رادیو سنندج، در ساعت   پایگاه: گزارشها پیرامون واکنشها در استانها، شروع کردند به رسیدن       
فداران دقیقه، رادیو تبریز گزارش کرد که این پایگاه بدست طر 55و  15در . دقیقه، ناگهان از صدا افتاد 50

همانطور که رادیو سخنان گویندگان را . است و افزود که تمامى آذربائیجان در دست ارتش است شاه افتاده
، یک مأمور »فدکاران آذربائیجان«کرد، روشن شد که یکى از گویندگان، محمد دیهیم، سردسته  پخش مى
  .است سیا، نقش مهمى در رویدادهاى تبریز، ایفا کرده  دون پایه

رادیو اصفهان برنامه خود را با اظهارات محکم در هوادارى از شاه و زاهدى، توسط   ، پایگاه18در ساعت        
همه . روزنامه نگاران محلى و یک عضو حزب زحمتکشان بقائى، رهبران مذهبى و افسران، پخش کرد

  .رکت جستندگروههائى که امیدوار بودیم چنین روشى را در پیش گیرند، در ابراز حمایت ش
در این ساعت، حمایت خود را ابراز . رادیو کرمان حمایت خود را ابراز نکرده بود  ، پایگاه20تا ساعت        

  .کرد
سازمان . مقاومت رئیس شهربانى کرمان، سرگرد عباس سخائى، به قیمت جان او تمام شد: انقالب اسالمى 

یادآور شود افسرانى چون او در ارتش و شهربانى و بموقع است . مخفى دکتر بقائى او را تکه تکه کردند
شمار افسرانى که جانبدار نهضت ملى ایران بودند، از شمار کودتاچیان بسا . داشتند ژامدار مرى وجود مى

. اال اینکه آنها در مقامهاى فرماندهى نبودند و بسیارى از کودتاچیان در این مقامها بودند. بیشتر نیز بود
تن از این  36، اسامى »1332مرداد  28جنبش ملى شدن صنعت نفت ایران و کودتاى «سرهنگ نجاتى در 
  .است افسران را آورده

ها، بمحض آنکه خبر تغییر وضعیت را از رادیو  اما تمامى مذهبى. شد رادیو مشهد هیچ شنیده نمى       
هاى طرفداران حزب  مغازه توده ایهاى شناخته شده تحت تعقیب قرار گرفتند و. شنیدند، شاه پرست شدند

  .توده غارت شدند
گرچه . به پیروى از دستورهاى زاهدى، سرهنگ فرزانگان، باتفاق کارول، عملیات را به پایان رساندند       

باتمانقلیج رئیس ستاد شد، اما این فرزانگان بود که از ستاد ارتش، تلفنى، شرکت کنندگان شناخته شده در 
پس از در دست . س را به فرماندهى واحدهاى پادگانهاى نظامى تهران، نصب کرداجراى نقشه تى پى آژاک

  .شدند، برابر فهرست، شروع کرد گرفتن مراکز کلیدى و نظامى، توقیف کسانى را که باید توقیف مى
چنانکه وقتى . کرد شدند، فهرست مى سیا همچنان کسانى را که باید توقیف و حذف مى: انقالب اسالمى 

از جمله . شدند را سیا فهرست کرد نظامى حزب توده کشف شد، اسامى کسانى که باید اعدام مىسازمان 
. پدر او از دوستان ایام جوانى زاهدى بود. اعدام شدگان، سرگرد ژاندارمرى، دکتر هوشنگ وزیریان بود

د دست به او پیغام داده بو. زاهدى نتوانست فرزند دوست دوران جوانى خود را از مرگ نجات دهد
  .امریکائیهاست و کوششم براى تخفیف مجازات او بجائى نرسید

از . کرد هاى بى ربط پخش مى پذیرفت، رادیو تهران نیز کمتر برنامه همانطور که بعد از ظهر پایان مى        
دقیقه، نمایندگان آسوشیتدپرس و  45و  18در ساعت . کرد ، اطالعیه هاى کوتاه دولتى را پخش مى18ساعت 
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هاى کوتاه  اطالعیه. نیویورك تایمز، گزارش مختصرى از رویدادهاى روز، به دفتر خبرگزارى و روزنامه، دادند
از پى خالصه اخبار . کردند هرگونه تظاهرات ممنوع است شدند به ساعات عبور و مرور و اخطار مى مربوط مى

، 22پیش از ساعت . نى مستقر شداو در دفتر رئیس شهربا. ، اظهارات سرلشگر زاهدى پخش شدند21ساعت 
اما نه . اى کشته شدند عده. روز تب دار پایان پذیرفت و تب فرو خوابید. پایگاه رادیو برنامه خود را پایان داد

نیروى نظامى و انتظامى سخت در مهار بودند و براى . به آن اندازه که در گرماگرم عملیات، اظهار شده بود
  .لفى آماده بودنددرهم شکستن هرگونه کوشش مخا

طرفهاى ذیعالقه دیگر با این روز پرهیجان چگونه برخورد کردند؟ یکى از آنها که باید احساس          
اى از  بسیار دیرتر از تمامى دنیا، خالصه.در ایران بودند  تشویش کرده باشد، اتحاد شوروى و هوادارانش

رادیو مسکو، در برنامه فارسى رادیو . ویچ، انتشار دادبوقت گرین  23رویدادهاى این روز تهران را، در ساعت 
پراودا تحت عنوان . مسکو خود که در اول بعد از ظهر پخش کشد، در اطراف مقاله پراودا تهیه شده بود

. این برنامه اوائل عصر، بار دیگر منتشر شد. اى انتشار داده بود ، مقاله»شکست ماجراجوئى امریکا در ایران«
ا رادیو مسکو، دیرگاه عصر و در برنامه صبحگاهى، به زبانهاى انگلیسى، عربى، بلغارى، همین مقاله ر

در زمان پخش آن، تقریباً . لهستانى، چک و اسلواك، هلندى، آلمانى، ایتالیائى، پرتغالى و ترکى پخش کرد
  .ه بوداست که در آن مقاله اظهار شد دانستند واقعیت خالف نظرى شده تمامى شنوندگانش دیگر مى

این رویه را در پیش گرفته » شوروى«بیند توضیح بدهد چرا  گزارش نویس سیا الزم نمى: انقالب اسالمى 
اند،  اى که واقعیتها تکذیب آن بوده بود؟ با وجود همه گونه امکانات، چرا سکوت رویه کرده و با پخش برنامه

  :توانند پاسخ به این پرسش باشند مىدر خام کردن مردم ایران، سهمى پیدا کرده بود؟ سه اطالع 
یاد . اند وارد جنگ جهانى شوند اند که بر سر ایران آماده کند که به شوروى اخطار کرده ایدن تصریح مى*  

  .شود که بنا بر قرارداد یالتا، ایران در منطقه نفوذ غرب قرار گرفته بود آور مى
این واقعیت در همان زمان، . میانه، سخت نگران بودند روسها از اثرات پیروزى نهضت ملى ایران بر آسیاى*  

شد اما با فروپاشى امپراطورى، مسلم گشت که سیاست خارجى مسکو بر این پایه قرار گرفته  خاطر نشان مى
اقتصادى پیدا کند که جمهوریهاى آسیاى میانه را تحت تأثیر قرار  -بود که ایران نباید موقعیتى سیاسى 

اى سخت بر سر رهبرى  زمان وقوع کودتا، استالین مرده بود و کرملین عرصه مبارزهبخصوص که در . دهد
  .حزب و دولت بود

اگر حزب توده وارد معرکه : زاهدى مورخ الدوله سپهر را به سفارت روسیه فرستاده و پیغام داده بود*  
اگر حزب وارد عمل . ر نکنددهد به امریکا و هیچ کشور دیگر غرب، پایگاه نظامى واگذا نشود، ایران قول مى

  .شود، بسختى سرکوب خواهد شد و ایران به امریکا پایگاه نظامى خواهد داد
طرفهاى دیگر، آنها در تهیه و اجراى نقشه کودتا شرکت داشتند، احساس غرور و بلکه از خود راضى          

یا دوتا از   با وجود این یک. رش استپرداختن به واکنشهاى شاه در رم، فراتر از محدوده این گزا. پیدا کردند
چرا که به برخى از فرضهاى اولیه نقشه . اظهار نظرهاى او ارزش آن را دارند که در این گزارش آورده شوند

این ملت من بود که به من نشان داد که به سلطنت اعتقاد دارد و «: او گفت. شوند پى آژاکس مربوط مى تى
کشور من کمونیستها را نخواست و نسبت به من «: و باز» ات دروغ کافى نبودوفادار است و دو سال نیم تبلیغ

  ».ابراز وفادارى کرد
هاى رادیوئى تا ساعات اواسط بعد از ظهر، بوقت محلى، گزارشها را منتقل و توزیع  در نیکوزیا، گیرنده         

این یکى چنان به هیجان آمد که  وقتى لویت ، داربى شایر را از موفقیت عملیات آگاه کرد،. نکرده بودند
هاى  کارى که او و همکارانش همواره در هفته. دوست خود را یک راست به دفتر خود در خارج از شهر برد

  .کردند پیش، از انجامش، پرهیز مى
وقتى کسى وارد هال . صبح دریافت کرد 9داد، ساعت  مرکز سیا، نخستین گزارش را از آنچه روى مى       

چرا که افسردگى ناشى از خبرهاى روز پیش که گویا . رى را داد که نخست شوخى بدى تلقى شدشد و خب
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در طول صبح و بعد از ظهر و حتى تا دیرگاه شب، . موفق بیرون آمدن مصدق از زورآزمائى، هنوز برجا بود
وز، تنها دو گزارش در تمامى طول ر. بردند کارکنان در راهروها شتابان، گزارشهاى جدید را براى مقامها مى

با وجود این، بر اثر احساس هیجان و رضایت خاطر و شادى، آن روز، . تلگرافى آژاکس از پایگاه دریافت شد
  !برگ ما برنده شد و شاه پیروز شد. روزى بود که پندارى پایان ندارد

   
  :گزارش به لندن 
   
او، با هواپیماى وابسته دریائى، اریک پوالرد، . د، وارد لندن ش)شهریور  4( اوت 25روزولت، بعد از ظهر         

خلبان و خدمه (از بحرین، با یک هواپیماى نظامى دایره ترابرى . پنهانى، تهران را بمقصد بحرین ترك گفت
عصر آن روز، فرت او را به   دیدار کرد وFirth  در لندن، با فرت. به لندن رفت) آن از هویت او آگاه نبودند

از همان ابتدا به او گفتند و . آلکساندر سینکلر و دیگر مقامات انتلیجنت سرویس، برد. ژدیدار سرلشگر 
نه تنها به خاطر موفقیت عملیات، بلکه بخاطر اثراتى نیز که . فراوان که انتلیجنت سرویس سپاسگزار است

در . آورد ار مىموفقیتهایش بر شهرت انتلیجنت سرویس و روابطش با مافوقهایش، ببار آورده و همچنان بب
شناسى خود را از حمایتى که پایگاه سیا دریافت کرد اظهار کرد و پذیرفت که ضعفهائى که  برابر، روزولت حق

اند از ندرت گزارشها که لندن و واشنگتن از تهران  در حمایت کردن از پایگاه سیا بروز کردند، ناشى بوده
او توضیح داد اگر گزارش . ارشها، دچار زحمت شدروزولت در توضیح چرائى ندرت گز. کردند دریافت مى

ایم و به ما دستور  کردند که ما دیوانه شده کردیم که به چه کارى مشغولیم، لندن و واشنگتن فکر مى مى
کردیم که چرائى دست زدن به چنان عملى را  اگر ما دالیلى را گزارش مى. دادند فوراً دست از کار بداریم مى

این شد که تصمیم گرفتیم راه سوم را در پیش . ماند تى براى دست زدن باقى نمىکردند، وق توجیه مى
این تصمیم بر این فرض اتخاذ شد که با ادامه کار .عمل کنیم و عمالً گزارش از عملکرد خود نکنیم: بگیریم

تها همانطور که ساع. کودتا چیز کمى را ممکن است از دست بدهند و همه چیز را ممکن است بدست آورند
سینکلر و اعضاى دفتر . شد گذشتند، این امید که عملیات اقبال بزرگ پیروزى دارند، بیشتر و بیشتر مى مى

ترین  او گفتند آنها بطور کامل وضعیت را درك کردند و خوشحالند که از دید آنها، روزولت بهترین و سازنده
شد، مقامات مرکزى رفتار دیگرى پیدا  مى پذیریم که اگر نتیجه کار دیگر ما مى. است ها، را گرفته تصمیم
باید بسرعت و از سوى کسانى اتخاذ شوند که در محل  ها مى سینکلر توضیح داد که اینطور تصمیم. کردند مى

و نیز او خواست که روزولت در توجیه . باید عملها را ترکیب و رهبرى کند کنند و فرماندهى مى عمل مى
بدون استثناء، از . در روزهاى آینده، روزولت چنین کرد. ه تأکید کندمقامات وزارت خارجه بر این جنب

ویسنتون چرچیل به چشم کور نلسون (چرچیل تا لرد سالیسبرى، با هیجان، تصمیم تهران را تأیید کردند 
  ).رجوع داد

زارت در ، روزولت مقامات وزارت خارجه را، یک به یک دید و از وابسته این و)شهریور 5( اوت 26در        
مسئول خاور ( James Bowker جیمس بوکر) رجینالد(او نخست از سر . انتلیجنت سرویس شروع کرد

و دو عضو دفتر او دیدار کرد و به آنها گزارش تحولها و جو روانى ایران را داد بدون اینکه ) نزدیک و افریقا
نزد   تواند یجنت سرویس از اینکه مىبه او این احساس دست داد که انتل. جزئیات عملیات کودتا را بازگوید

معلوم شد روابط آنها، در این زمینه، نه . کند، خوشحال است مقامات بلند پایه وزارت خارجه اینسان جلوه مى
صبح روز بعد او یک ساعت و نیم، با معاون عملیات وزارت خارجه، لرد . است نزدیک و نه صمیمى بوده

لر خواسته بود، روزولت جزء به جزء عملیات را براى سالیسبرى شرح همانطور که سینک. سالیسبرى، گذراند
. تر از رفتار بوکر بود پذیر و مترقى رفتار او بسیار انعطاف. است کرد و بنظرش رسید که لرد کامالً مفتون شده

 نمایان بود که او دل نگران کمک به حکومت جدید ایران است و بسیار آگاه بر مسائلى است که روابط با
پذیرفت که در کوتاه مدت، کمک اقتصادى نتایج فورى و  او مى. آورد انگلستان براى این حکومت ببار مى
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» حل و فصل مسئله نفت«کرد که کمک بلند مدت باید با  اما خاطر نشان مى. جدى با این حکومت است
  همراه شود

ده بود، به شاه و زاهدى از سوى دولت روزولت به سالیسبرى گزارش کرد، همانطور که به بوکر گزارش کر       
همانطور که هر یک از آنها چنین  -سالیسبرى اطمینان داد . ها را داده است پادشاهى انگلستان نیز تأمین

اند و انگلستان بر این ارزیابى است که رسیدن به  اند و خوب ابراز شده که این اظهارات موجه بوده -کردند 
حکومت ایران، هر چه زودتر، ضرورت دارد و ما کامالً آماده انجام این توافق با   یک توافق را بر سر نفت

  .هستیم
داونینگ استریست، در  10او در ساختمان شماه . ، روزولت به حضور نخست وزیر رسید14در ساعت         

ر در شنیدن صدا، سخت دچا. نخست وزیر وضع جسمانى بدى داشت. ترین فرصت بود پراحساس. بستر بود
با وجود اینهمه، . چشم چپ او، در دید، دچار مشکل بود. ها را ادا کند توانست جمله بزحمت مى. مشکل بود

او بر روزولت غبطه خورد . کرد کرد و از مهربانى فرو گذار نمى تمام هیجان را بخاطر موفقیت عملیات، ابراز مى
او همان اظهارى را که به . کرد دمت مىجوانتر بود و تحت فرماندهى او خ» چند سالى«و آرزو کرد کاش 

ترین عملیات از جنگ دوم بدین سو  اگر موفقیت عملیات حفظ شود، عالى: سینکلر کرده بود، تکرار کرد
کمک . او تأکید کرد که قویاً بر این نظر است که هرکار ممکن براى کمک به حکومت جدید انجام بگیرد. است

او تا آنجا رفت . دن روابط سیاسى با انگلستان یا حل مسئله نفت بگردداقتصادى ایران نباید معطل برقرار ش
کند پیش از آنکه روابط دیپلماتیک بر قرار  اگر الزم باشد، او، شخصاً، به ایران کمک اقتصادى مى: که گفت
ایران او توضیح داد که براستى شرکت نفت انگلیس و . او توضیح نداد این کار چگونه باید انجام بگیرد. شوند

. و او کامالً مصمم است دیگر نگذارد چیزها خراب شوند» همه چیز را خراب کرد«در چند سال گذشته، 
اى را داده است و با استفاده از آن، باید تمامى سیماى  عملیات ما به ما فرصت ذیقیمت و غیر منتظره

مهورى امریکا بگوید او احساس در خاتمه، او از روزولت خواست که به رئیس ج. خاورمیانه را تغییر بدهیم
همچنین او از روزولت خواست . »باید بر مقام ماند تا هر وقت الزم است، مى«کند بسیار بهتر است و باید  مى

  .بعد از دیدار با رئیس جمهورى، به او بنویسد و در آینده، با او در ارتباط باشد
نگرد و  و به انتلیجنت سرویس بمثابه دایره خود مىدادند ا نخست وزیر چندین اشاره کرد که نشان مى         

رسید قضاوتهایش گرفتار ابهامند  شاید بخاطر وضع جسمیش بهنگام دیدار، بنظر مى. عالقه قلبى به آن دارد
او در باره سینکلر و تشکیالت اطالعاتى . دهد و میان اسکالتند یارد و انتلیجنت سرویس تمیز روشنى نمى

اما او تصور . ، براى او هیچ معنائى نداشتCIA حروف اول اطالعات مرکزى امریکا،. م بودامریکا گرفتار ابها
  .مبهمى داشت از اینکه روزولت باید با دوست قدیمى او بدل اسمیت ارتباط گرفته باشد

 گذارد اگر نه او و نه اعضاى دایره او، در طول سینکلر گفته بود او اثر بهترى بر مخاطبان خود مى       
داند که رزولت نخست وزیر و  و نیز او مى. گزارشهاى روزولت به دیگر اعضاى دولت انگلستان، حاضر باشند

آیا روزولت در گفتگو با سر ویلیام : او پرسید. او تنها یک استثناء قائل شد. کند وزیر خارجه را مالقات مى
نگ منشاء هدایت سیاسى او و استرانگ، معاون وزارت خارجه، حاضر باشد؟ او توضیح داد که استرا

تجویزهائى است که از وزارت خارجه درخواست شد و گفت او نگران اثر برخى از قسمتهاى این گزارش بر 
در جریان گفتگو، آشکار شد که آن قسمتى که بطور خاص مورد نظر سینکلر بود این بود که . استرانگ است

سینکلر کسى نیست که احساس . است امل کارها را ندادهاوت، گزارش ک 19تا  15سیا در فاصله   چرا پایگاه
اما هیجان چهره او را بر افروخت وقتى استرانگ با صمیمت به توضیحات پاسخ میداد و . خود را نمایان کند
اند، تنها کارى  کرد که رزولت تنها کار ممکن را کرده و تصمیماتى که اتخاذ و اجرا شده خاطرنشان مى

آمدند، یکى از اعضاى دفتر سینکلر، با شادى  وقتى آنها از دفتر استرانگ بیرون مى. شد ىاست که باید م بوده
این هدیه : سینکلر به روزولت آفت. اى داراى روبان قرمز، شامل اشیاء هنرى، بسوى او آمد بسیار، با بسته
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یر موضع وزارت باشد و این تغی عالمت تصویب طرحى که آنها پیشتر از اجراى آن، روى برگرداندند، مى
  .است خارجه بیمن موفقیت در ایران، بعمل آمده

   
  :کند مرداد را منتشر مى 28سیا تاریخ کودتاى ننگین :آموزند آنچه عملیات مى 
   
قسمت از گزارش سیا که انتقاد از خود و از انتلیجنت سرویس انگلستان است، بسیار   این: انقالب اسالمى 

شکند که، در  ینکه با توضیح ضعف انتلیجنت سرویس آن اسطوره را مىنخست بخاطر ا. آموز است عبرت
واقعیت دوم درس . هر چند هنوز که هنوز است، اسطوره برجاست. ایران، از انتلیجنت سرویس ساخته بودند

شد، امریکا و انگلستان، بر روى هم، توانائى کودتا را  اگر از درون به قدرت خارجى مراجعه نمى: آموزتر است
. ماند بدین قرار، استبداد در ایران بر نظامى متکى است که بدون تکیه گاه خارجى، برجا نمى. کردند دا نمىپی

. بخش حاکم در این نظام، اصرارش به تحت سلطه بردن اقتصاد و دولت ایران، بسى بیشتر از سلطه گر است
در رابطه با خارج، قطع رابطه . دادباید طرز فکرها و نظام اجتماعى را تغییر  پس این در درون است که مى

گروه بندیهاى حاکم با قدرتهاى خارجى نیز از مهمترین کارها در مبارزه بخاطر استقالل و آزادى و بدین دو 
  .اصل، دست یافتن به مردم ساالرى است

 d ز پیدا بدین کار نیا  سرعت بخشیدن به عملیات را، وقتى  دو عنصر، از عناصر پشتیبان عملیات، توانائى
افراد بسیارى از افسران ارتباطات، در اداره . این دو، ارتباطات و دائره جنگ روانى بودند. شد، نداشتند مى

کردند و اهل ابتکار بودند، غیرت  مرکزى سیا و در پایگاه هاى سیا در نیکوزیا و تهران ساعات بسیار کار مى
 990سپتامبر، در جمع،  1مه تا  14در فاصله . دندآم دادند و از عهده حجم بزرگ ارتباطات بر مى بخرج مى

نارسائى در کار ارتباطات میان . پیام، مربوط به عملیات آژاکس، از اداره مرکزى فرستاده و یا به دست رسید
در تهران، تسهیالت اداره ارتباطات خاورمیانه، به پایگاه سیا، . اداره مرکزى با نیکوزیا و نیکوزیا با تهران بود

تا . داد ستادن و گرفتن همزمان مخابرات از هریک از سه پایگاه مخابراتى به دو پایگاه دیگر، یارى مىبا فر
فرستاد و پیامهائى که از آن  نزدیکى پایان دوره عملیات، فاصله بزرگى میان پیامهائى که تهران به نیکوزیا مى

تعداد کمى از پیامهاى . رفت نبود تظار مىزمان ارسال آنقدر سریع که ان. کرد، وجود داشت پایگاه دریافت مى
فرستاد، از  اما وقتى تهران چنین پیامى را مى. شدند از هریک از سه پایگاه فرستاده مى» عملیات بالدرنگ«

  .کشید درصد طول مى 4تا  3زمان به رمز درآوردن آن تا رسیدن به اداره مرکزى سیا و کشف رمز شدنش، 
از  -هر دو، اداره و مقامات باالتر دلواپس موضوعات . ره جنگهاى روانى استمداد کرددر ماه ژوئیه از ادا        

چون . شد که باید در مطبوعات این کشور منتشر مى -هاى جدید، تفسیرها و سرمقاله  جمله متون مقاله
به خاور شع 4کردند، توسط شاخه  سیا در تهران معین مى  متون ا حول موضوعاتى که اداره مرکزى و پایگاه

ها به پایگاه فرستاده شود تا میان مطبوعات  اى از این مقاله قرار این بود که خالصه. شد نزدیک، تهیه مى
اداره جنگهاى . این حمایت بعمل نیامد. مجلس دوست توزیع شود و تبلیغات ضد مصدقى را تقویت کنند
ه آنها بدون اینکه بدانند منشاء آن کجاست روانى نتوانست تماسهائى را با ناشران امریکائى برقرار کند چنانک

در . است، تغییر دهند منتشر کنند و بدون آنکه در متحواى متون ، بخصوص قسمتهائى که برآنها تأکید شده
این کار را . اى از سیا را در نیوزویک، منتشر کند برابر این ناتوانى، میز ایران در وزارت خارجه توانست نوشته

تواند چنین  پذیرفتن این واقعیت که سیا نمى. طه عادى افسر خود با این مجله، انجام دادبا استفاده از راب
برقرار کردن تماسهائى از آن . مجرائى را بکار گیرد، بمعناى آنست که تحصیل چنین توانائى بایسته است

ران و صاحبان باید تدبیرى بعمل درآید تا که سردبی. گونه براى تأمین انتشار مواد، خواستنى و بجاست
  .مطبوعات روشن شوند و مواد، براى انتشار، به آنها داده شوند

 d  برحسب  -در جریان عملیات، اعضاى سیا با اعضاى انتلیجنت سرویس، در واشنگتن و نیکوزیا و لندن و
در . ایم غیر از واشنگتن، در بقیه نقاط ما در سرزمین آنها با آنها تماس داشته. قاهره، در تماس بودند -اتفاق 
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واقعیت . ایم ى افراد این سازمان، بودهها موقعیت نفوذ در سازمان آنها، بویژه با قصد پى بردن به تاریخچه
تر در این عملیات شرکت کند، در قسمتهاى پیشین  اینست که این سازمان حاضر بود بمثابه شریک کوچک

بردند دوستى و اعتماد  اى بکار مى افسران انتلیجنت سرویس کوشش بایسته. است این گزارش، قید شده
وجود اصطکاك میان اداره مرکزى انتلیجنت سرویس . بدست آورند افسران سیا را که با آنها در تماس بودند،

با اینهمه، آنچه از دیدگاه عملیات بیشترین توجه را . و پایگاه انتلیجنت سرویس در نیکوزیا براى ما جالب بود
و در نیکوزیا، تنها دو افسر انتلیجنت سرویس و د. کرد، تعداد معدود اعضا براى خاورمیانه بود بخود جلب مى
در اداره مرکزى انتلیجنت . عمل در ایران و چندین کشور خاورمیانه، را بر عهده داشتند  ماشین نویس

در آن سازمان، تنها یک متخصص امور . سرویس در لندن، حتى یک تن که کارش تنها ایران باشد، نبود
. آورد آمد و شگفتى مى مىاین کمبود نفرات، در هر فرصت، در نظر اول، بچشم . خاورمیانه و دور وجود داشت

یک نمونه از این واقعیت، اینکه نماینده انتلیجنت سرویس در واشنگتن بخش مهمى از وقت خود را صرف به 
ما آگاه شده . خاصه کمبود نفرات براى ما از نظر دیگرى درخور توجه بود. کرد رمز درآوردن و رمز گشودن مى

ت کرده بودند و تمامى مقامات عالى مقام اداره هند، از بودیم که تمامى اعضائى که در مستعمرات خدم
البته دو افسرى که در نیکوزیا با ما همکارى داشتند، جوان و داراى تحصیالت و . بودند خدمت معاف شده

تر و  دیگرى که جوان. سال در قبرس بود و در زبان، سخت روان بود 6یکى از آنها . تعلیمات عمیق بودند
  .شناخت نیز خوب زبان را مى هنوز کارآموز بود

 d  از درسهاى دیگرى که آموختیم، توانائى اداره مرکزى سیا در برنامه گذارى و کفایت این مرکز و پایگاه
  :هایش در اجراى دستورهاى عمومى و خاص بود

  :باید برنامه گذارى اداره مرکزى سیا را انتقاد کنیم نخست، مى*  
ایم، نقشه عملیات بطور مستقیم بر اساس یک رشته از فرضها،  ح دادههمانطور که در صفحات پیش، توضی 

اگر بخواهیم آنها را تا جائى که باید . ها را سیا با همکارى انتلیجنت سرویس، تهیه کردند این فرض. تهیه شد
  شوند از خالصه کنیم، عبارت مى

  .شد، انجام دهد که از او خواسته مى شد عملى را آمدند، شاه باید متقاعد مى اگر همه فشارها وارد مى - 1 
شود و هم به او توانائى  تضمین حمایت شاه از زاهدى که هم موجب برانگیختن زاهدى به عمل مى - 2 

  .دهد حمایت بسیارى از افسران داراى مقامات کلیدى را بدست آورد مى
مختلف ارتش و افسران آنها،  هاى با مجبور شدن میان پیروى از فرامین شاه یا دستورهاى مصدق، رده -  3 

  .کنند از فرامین شاه اطاعت مى
حال آنکه در درستى آنها . این فرضها بدون آنکه وضعیت جارى سنجیده شود، پایه نقشه عملیات شدند      

سفیر امریکا در ایران و افسر میز ایران در وزارت خارجه امریکا و نیز افسر دایره . تردید وجود داشت
هندرسون، سفیر . ورزیدند که فرض اول کامالً سطحى است رت امور خارجه امریکا اصرار مىاطالعات وزا

  .کند، دروغ است کبیر، گفت که این وعده که شاه همکارى مى
این فرض که امید داشته باشیم شاه از : سیا در تهران نیز در این جمالت، نظر مشابهى را اظهار کرد  پایگاه*  

اداره اطالعات و تحقیقات وزارت خارجه، در مطالعه . ایت کند، غیر واقع بینانه استکودتائى توسط ارتش حم
، این »برآورد نتایج محتمل برکنارى مصدق از نخست وزیرى«، با عنوان 1953ژوئیه  29مخصوصى، بتاریخ 

ونى عقیده را خاطر نشان کرد که مخالفان مصدق ضعیف هستند، فاقد نقشه عمل هستند و از عناصر ناهمگ
چرا باید نقشه کشان اداره مرکزى سیا، از آگاهان به امور . اند که توانا به وحدت عمل نیستند تشکیل شده

ایران، اینسان بریده و منزوى باشد؟ بدین علت بود که نقشه عملیات، بضرورت، از پذیرفتن وضعیت آنسان 
اى را در نظر بگیرد تا که  متهوارنهکه هست، پرهیز کرد و ناگزیر شد بر اصل قوت و عمل مثبت، اقدامات 

باید خاطر نشان کرد که در جریان گفتگوهاى بیروت و در پیامهائى که بعد از   .فرضها را به واقعیت بدل کنند
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گذاشتند، برغم مخالفت اولیه،  باید نقشه را در تهران به اجرا مى آن رد و بدل شدند، اعضاى سیا که مى
  .ا نزدیک شدن زمان عمل، همآهنگى کامل برقرار شدچنانکه ب. فرضها را پذیرفتند

 d  نه تنها فرضهاى مبناى نقشه آزمایش شدند، بلکه عوامل دیگرى که در نقشه با ارزیابى جزئیات
این عوامل، در نیکوزیا و بیروت، موضوع بحث و پیش . روانشناسى ایرانیان، تعیین شده بودند، تجربه شدند

داد که همه ایرانیان دست اندرکار اجراى نقشه، عملى را که از آنها خواسته اما تجربه نشان . سنجى شدند
شود،  گیرند، کار را به ترتیبى که از آنها توقع مى حتى آنهائى که کار را بر عهده مى. دهند شود، انجام نمى مى

این تحلیل . نددر نتیجه، عملیات کوششهاى مکرر براى دست یافتن به هدفها را ایجاب کرد. دهند انجام نمى
ایرانیانى که بطور مستقیم به آنها مراجعه . در حقیقت، اقدامات نظامى اولیه بیراهه روى شدند. صحیح بود

  .دانست، سرباز زدند سیا اجرایشان را اساسى مى  شد، در نهایت، از پیروى از رهنمودئى که پایگاه
شد، متوازن یا کامل   ابراز دشمنى علنى با مصدق این امر که جنبه نظامى نقشه، با عملى که نتیجه آن        

شد، در این زمینه، بدانخاطر بود که آنهائى که مأمور اجراى نقشه بودند، از انجام بیشترین جزئیات آن، 
اما معلوم شد عملى . تر بر ضد حکومت مصدق بود تکیه نقشه بر برنامه تحصن هرچه وسیع. منحرف شدند

و نیز، بدان علت که بیشترین رهبران مذهبى روشنفکر . ا مجلس منحل شدکردن آن غیر ممکن است زیر
این امتناع رهبران، بچشم برنامه گذاران آمده . رفتند شد، نمى زیر بار انجام کارهائى که از آنها خواسته مى

خواسته اما عامالن اصلى انتلیجنت سرویس اطمینان داده بودند که این رهبران کارهائى را که از آنها . بود
  .شود، انجام خواهند داد مى

 d به مأموران   برخى از مخالفتها را پایگاه. خصومت همگانى با حکومت مصدق، از طرق دیگر برانگیخته شد
در صفحات گذشته، از این . خود القاء کرد و برخى دیگر را مأموران خود اندیشیدند و به اجرا گذاشتند

. در اینجا، تنها یک نتجه حاصل در خور تکرار است. سخن رفته است فعالیت، ضمن شرح رویدادها در تهران،
باید پذیرفت که در سالها و ماههاى کار با . و آموزشى است که در باره نفوذ مطبوعات در ایران، تحصیل شد

بت هنوز مطمئن نبود که آیا با  ، در تهران، پایگاه)یا میهن دوست(مطبوعات پراکنده و روزنامه نگاران پولکى 
با وجود این، در ژوئیه و اوائل اوت، تمامى ! است یا نه؟ است، نتایج مطلوب، بدست آورده پولى که خرج کرده

با توجه به واکنشهاى . روزنامه هائى که ما و یا انگلستان روابط کارى بر قرار کرده بودیم، بر ضد مصدق شدند
ات مطبوعات بطور مستقیم در همگان اثر جدى اوت، جاى تردید نیست که تبلیغ 16مردم در روزهاى بعد از 

اى از عملیات مطبوعاتى باید بعمل آید  تحلیل جداگانه. نهاد و آنان را به اندیشیدن بر نهج مثبت برانگیخت
  .تا در عملیات آینده، راهنما شود

 d  کار . کردند، نیز شدعملیات، زمان آزمون عامالن اصلى امریکا و مأموران پایگاه سیا که در عملیات شرکت
زیرا آنها اجراى . آسان است بگوئیم آنها کارى عالى به انجام بردند. تمامى این عامالن و مأموران عالى بود

واقعیتى که در اینجا باید مد نظر قرار داده . دادند کردند بلکه با جان و دل، عملیات را انجام مى دستور نمى
است که  اد، در یک دوره طوالنى، سیااز ضابطه پیروى کردهشود اینست که در گزینش و استخدام افر

در آینده نیز، این عامل در . ایدئولوژى آنها با سیاست امریکا در باره ایران و روسیه شوروى، موافق باشد
در باره این امر که کالیبر باالى مأموران در دست آوردهاشان   .استخدام مأموران در ایران، باید رعایت شود

هاى پایگاه سیا، تماس عامالن اصلى، على جلیلى و فرخ کیوانى، با  در یکى از خطیرترین دوره. است منعکس
  .خواست انجام دهند اما آنها بابتکار خود، عملیاتى را انجام دادند که پایگاه سیا مى. سیا قطع شد

عامل دیگرى . کند ا ثابت مىعملکرد عالى مأموران بومى، ارزش عامل برنامه گذارى دراز مدت پایگاه ر       
مدارکى که وقتى . که داراى اهمیت واقعى است، توانائى پایگاه در تولید مدارك بومى، در زمانى کوتاه است

از مدتها پیش، نقشه این کار، انجام و دستگاه مدرك سازى آماده شده . نمودند ساخته شدند، کامالً اصیل مى
  .بود

 d ها پرداخت تدابیر بلند مدت دیگرى هستند که باید بدان عملیات بر ما معلوم کردند که:  
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دو خانه کامالً امن، تا لحظه آخر اجراى عملیات، باید در . هاى امن از اهمیت ویژه برخوردار است تهیه خانه*  
هاى اعضاى سفارت، بهترین استفاده را کردند  با آنکه مجریان نقشه از ساختمان سفارت و خانه. اختیار باشند

  .توانست این استفاده را غیر ممکن بگرداند ما مراقبت مأموران حکومت مىا
کند باید بعمل در آیند، یکى ایجاد چاپخانه و تسهیالت  از میان تدابیر دیگرى که پایگاه احساس مى*  

. دبر این باور است که این تسهیالت باید در درون سفارت خانه کار گذاشته شون  پایگاه. انتشار مستقل است
کند یا  این امر که آیا چاپ اوراق و بردن آنها از سفارت به خارج براى توزیع، مشکالت جدى امنیتى ایجاد مى

  .نه، موضوع بحث است
 d اما این بدان معنى نیست . نقش عمده را در اجراى عملیات را مأموران امریکا و پول امریکا برعهده گرفت

یک امر، . توانست به انجام رسد مأموران و پول آن کشور، مىکه نقشه بدون همکارى فعال انگلستان و 
واداشتن شاه به همکارى در اجراى نقشه، بدون قانع کردنش توسط امریکا و انگلستان که آماده حمایت از او 

آنها هر اطالعى   شدند، اما اگر در عملیاتى مأموران انگلستان دخالت داده نمى. کرد هستند، واقعیت پیدا نمى
درس این . کوشیدند تا موجب شکست آن شوند رساندند یا فعاالنه مى آوردند، به حکومت مى بدست مىرا 

معامله . در عرصه جهانى، منافع امریکا و انگلستان و فعالیتهاشان باید همساز گردند: تجربه روشن است
هاى  در زمینهبزرگ اینست که وقتى دو طرف دیدند مقاصدشان براستى یکى هستند، همآهنگى مستقیم 

  .خاص فعالیت بعمل آورند
 d از زمانى که نقشه به اجرا گذاشته شد، بخش . واپسین موضوع در خور توجه، امنیت این نوع عملیات است

در این بخش و حتى در . خاور نزدیک و افریقا کوشش جدى براى عملى کردن تدابیر امنیتى را انجام داد
به انجام رسیدند،   با وجود این، وقتى عملیات. ، به اجرا گذاشته شد»یازاطالع به اندازه ن«شعبه آن ،قاعده 

بخش خاورنزدیک و افریقا،  4شعبه . از آنچه شد، اطالع یافته بودند -انگلیسى و امریکائى  -اشخاص زیادى 
 شمار کسان بسیار بیشتر از. اسامى اشخاصى را که از طرح و اجراى آن اطالع داشتند، فهرست کرده بود

شعبه چهارم اطالع داده باشد، وجود  راهى براى آگاه شدن از طرح، بدون آنکه. تن 89در جمع : اندازه بود
این امر راست است که همکارى مستقیم امریکا و انگلستان در اجراى عملیات، تنها به افراد . نداشت

تى از این نوع و به این بزرگى و با وجود این، بجاست که در آینده، وقتى عملیا. معدودى اطالع داده شده بود
به او این . شود، یک افسر خاص تأمین امنیت در جمع مجریان عملیات منظور شود حساسیت طراحى مى

  .باید مطلع باشند، به بیرون درز نکند مسئولیت داده شود که بدقت مراقبت کند اطالع از میان کسانى که مى
    
، از نیکوزیا به مراکز سیا و انتلیجنت 1953اکس که در یک ژوئن طرح اولیه عملیات تى پى آژ: ضمیمه اول 

  :سرویس مخابره شد
   
  :خالصه طرح اولیه که توسط نمایندگان انتلیجنت سرویس و سیا در نیکوزیا تهیه شد      
   
 I - عملیات اولیه:  
  :تأمین نیاز پولى نیروى مخالف -الف  
  .دهد دالر به زاهدى مى 35000سیا  - 1      
  .دهد دالر به زاهدى مى 25000انتلیجنت سرویس  - 2      
  .شوند عوامل ایرانى انتلیجنت سرویس مأمور رساندن پول به زاهدى مى - 3      
  .در صورت لزوم، سیا دست به خریدن رهبران نظامى که مقامهاى کلیدى دارند، خواهد زد - 4      
  :تحصیل همکارى شاه -ب  
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متقاعد کردن شاه به اینکه هدف مشترك انگلستان و امریکا اینست که او را از ترس : مرحله اول -  1 
  .اش از تحریکات انگلیسها بر ضد او، رها کنند بیمارگونه

این دو : هندرسون سفیر کبیر امریکا شاه را از حمایت مشترك انگلستان و امریکا مطمئن کند -الف      
  .مصدقکنند و نه از  کشور از او حمایت مى

هندرسون به امریکا بگوید فرستاده ویژه امریکا بزودى نزد او خواهد رفت تا او را از نقشه مشترك  -ب       
  .انگلستان و امریکا مطلع کند

  :نماینده ویژه امریکا شاه را مالقات خواهد کرد و امور زیر را با او در میان خواهد گذاشت: مرحله دوم - 2 
  :شوند ه در میان گذاشته مىامورى که با شا -الف  
  دانند مسئله نفت را ثانوى مى  هر دو دولت - 1      
بدین خاطر است که . هدف اول حفظ استقالل ایران و جلوگیرى از سقوط آن در دامن شوروى است - 2      

  .مصدق باید برود
  .سلطنت بهترین پشتیبان حاکمیت ملى است - 3      
  .ر قدرت است، امریکا هیچگونه کمک مالى به ایران نخواهد کردتا وقتى مصدق ب - 4      
  .مصدق باید برود - 5      
  .شود، داده خواهد شد کمک مالى انگلستان و امریکا به حکومتى که جانشین مصدق مى - 6      
شار راه حل قابل قبول مشکل نفت پیشنهاد خواهد شد اما حکومت جانشین براى قبول آن تحت ف -  7      

  .قرار نخواهد گرفت
  :تقاضا از شاه -ب  
  .شما باید رهبرى سرنگون کردن مصدق را بر عهده بگیرید - 1      
  .اگر چنین نکنید، مسئولیت سقوط کشور بر عهده شما خواهد شد - 2      
  .شود کند و حمایت انگلستان و امریکا از شما، قطع مى اگر چنین نکنید، سلطنت شما سقوط مى - 3      
  )رود تا او زاهدى را نام ببرد سعى و مانور بکار مى(خواهید جانشین مصدق کنید؟  چه کسى را مى - 4      
  .به شما هشدار داده شود که در این باره با کسى صحبت نکند - 5      
  .نقشه عملیات با زاهدى با شما در میان گذاشته خواهد شد - 6      
 II -  زاهدىترتیب دادن کار به:  
بعد از بدست آوردن موافقت شاه، به زاهدى اطالع داده خواهد شد که با حمایت انگلستان و امریکا،  -الف  

  .است به ریاست حکومت جانشین برگزیده شده
دو راه براى رساندن زاهدى به نخست وزیرى وجود . موافقت با نقشه ویژه عملیات و زمان بندى آن - ب  

  :دارند
  .کند ک به راه قانونى، شاه، با صدور فرمانى، زاهدى به به نخست وزیرى منصوب مىنزدی - 1      
  .کودتاى نظامى - 2      
آمیز بود، قسمتى از ماشین نظامى کودتا  اگر موفقیت. نخست باید روش نزدیک به قانون را در پیش گرفت     

  .اى نظامى به اجرا گذاشته خواهد شداگر شکست خورد، در ساعات بعد، نقشه کودت. بکار گرفته خواهد شد
 III - روابط با مجلس:  
  .کند وکالى مجلس خریدارى شوند سرنگونى نزدیک به قانونى مصدق، ایجاب مى     
براى آنکه برکنارى مصدق به ترتیب . رأى بر ضد مصدق تدارك شود 41که   هدف اصلى اینست -الف      

انتلیجنت . (نماینده نشود 53نمایندگان حاضر در مجلس بیشتر از  شبه قانونى انجام بگیرد، باید حد نصاب
  .)اى که در مهار نیستند باید خریدارى شوند نماینده 20سرویس بر اینست که 
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عامالن ایرانى انتلیجنت سرویس مأموریت نزدیک شدن به نمایندگان و خریدارى آنها را برعهده  -ب       
از راه وارد کردن فشار به نمایندگان و تأمین قسمتى از بهائى که به در صورت لزوم، سیا . خواهند گرفت

  .نمایندگان باید پرداخت شود، به انتلیجنت سرویس کمک خواهد کرد
 IV-  روابط با رهبران مذهبى:  
  :رهبران مذهبى باید کارهاى زیر را انجام دهند 
  صدور بیانیه در نفى مصدق -الف       
  ات سیاسى در پوشش مذهبىترتیب تظاهر -ب        
   حمایت هرچه بیشتر از شاه -ج        
بعد از سقوط حکومت مصدق و استقرار حکومت زاهدى، با ایراد پیامهاى رادیوئى، اطمینان دادن به  -د        

  .مردم که حکومت جدید به مبانى دین پایبند است
امور مذهبى و یا احیاى اصل بالاجرا مانده  ممکن است به مقام مرجعیت، بروجردى، وزیر مشاور در       

مجتهد طراز اول باید قوانین مجلس را از لحاظ  5اصلى که بنا بر آن، . قانون اساسى وعده داده شود
  .انطباقشان با احکام دینى، تصویب کنند

  .تشویق آزار و تهدید مستقیم نمایندگان طرفدار مصدق -ه        
  V - روابط با بازار:  
اسها با بازار، براى انتشار شایعات ضد حکومت و احتماالً بستن بازار بمثابه اظهار مخالفت با حکومت، تم   

  .باید بکار روند
 VI - حزب توده:  
زاهدى در انتظار واکنش شدید حزب توده باشد و باید آمادگى رویاروئى خشونتى در حد اعال را داشته     

  .پیدا کند
  هبران حزب توده و جبهه ملى،تن از ر 100توقیف  -الف  
  .بستن جنوب تهران بقصد پیشگیرى از تظاهرات حزب توده -ب  
  از راه -ج  
 VII - مطبوعات و برنامه تبلیغاتى:  
  .ضربه اول، تشدید تبلیغات ضد مصدق است -الف  
  :رئیس واقعى تبلیغات را معین کند و او باید بکارهاى زیر بپردازد  زاهدى، باید بزودى -ب  
  توجیه تمامى خبرنگاران خارجى، - 1      
  .هاى امریکا و انگلستان را پخش کند بیانیه - 2      
  .حداکثر استفاده از رادیو تهران - 3      
 VIII - روابط با ایلها:  
کودتا هیچگونه واکنشى را از سوى بختیاریها، لرها، کردها، بلوچها، ذوالفقاریها، ممسنیها، بوئر  -الف  
  .مدیها و ایالت خمسه برنخواهد انگیختاح
  .مشکل اصلى خنثى کردن رهبران ایل قشقائى است -ب  
 IX - ساز و کارهاى سرنگونى شبه قانونى:  
ترتیب دادن پناهنده شدن انبوهى از . است) ؟(در این لحظه، بهترین کار اجراى نقشه معروف به نقشه  - الف  

توانند به حرکت درآورند و کسبه  عناصرى که رهبران مذهبى مى. تظاهر کنندگان مذهبى به مجلس است
تن که عوامل انتلیجنت سرویس در مهار خود دارند و افراد دیگرى  4000پیوندند، حدود  بازار که به آنها مى

  .تواند بسیج کند که سیا مى
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بیانگر مخالفت مردمى با چنانکه این پناهنده شدن . باید با وسعت هرچه بیشتر، دو زمینه پخش شود -ب  
  :این کار باید به ترتیب زیر انجام شود. حکومت مصدق باور شود

  زمینه اول اینکه حکومت مصدق، - 1        
از این راه که بیشترین شمار روحانیان تأکید کنند میان مصدق و حزب توده و . از اساس، ضد مذهب است 

  .رندمیان مصدق و روسیه شوروى، پیوندهایى وجود دا
اش، کشور را بطرف ورشکستگى کامل سوق  زمینه دوم اینکه مصدق، با دیکتاتورى بى قرار و قاعده - 2       

سیا توانائى آن را . تواند بمقیاس وسیع پول تقلبى وارد بازار کند در دمادم شروع این تبلیغ، سیا مى. دهد مى
  .سکناس واقعى قابل تشخیص نباشددارد که اسکناس تقلبى چاپ کند، و بمقدار زیاد، که از ا

ساخت سیا ) از اسالم سیلى خورد(شود سخن خمینى در باره مصدق  بدینسان روشن مى: انقالب اسالمى 
سال بعد که خمینى و دستیارانش با ریگان و بوش معامله محرمانه کردند، از همین تبلیغ سود  30. است بوده

  .جستند
بالفاصله، مجلس باید رأى عدم اعتماد به . اید به مجلس پناهنده شوندها اول صبح روز کودتا ب مذهبى -ج  

درپى این رأى، مصدق باید مستعفى شناخته شود و از زاهدى بمثابه جانشین او باید حمایت . مصدق بدهد
 .اگر کار با موفقیت انجام شد، در اول بعد از ظهر، کودتاى شبه قانونى باید بطور کامل انجام شود. بعمل آید

  .باید عصر آن روز بعمل آید اگر موفقیت حاصل نشد، کودتا مى
دانستند وکال را یا خریده  انتلیجنت سرویس اطالع نداشتند و نمى -آنها که از نقشه سیا : انقالب اسالمى 

. شمردند بودند و یا مشغول خریدنشان بودند، همه پرسى براى انحالل مجلس را از اشتباههاى مصدق مى
 28شد، ضربه  اگر از طریق مجلس برکنار مى. را نیز بست» برکنارى شبه قانونى«را بست و راه مصدق مجلس 

همین تجربه بود که . کرد که ساخت استبداد را باید تغییر دهد مرداد جامعه ایرانى را از این واقعیت آگاه نمى
» قانونى«دیده بود که استبداد  مالتاریا تدارك آن را: ، بکار آمد57در ایران بعد از انقالب اسالمى بهمن 

قانون اساسى خود را تصویب کرده بود و کافى بود از خود یک رئیس جمهورى هم پیدا . خویش را برقرار کند
صدر علت نامزد  با اطالع از این نقشه مالتاریا بود که بنى. خویش را بگستراند» قانونى«کند و بساط استبداد 

. یز خطر تجاوز عراق و دست آویز استقرار استبداد شدن جنگ، قرار دادشدن خود را خطر عود استبداد و ن
. صدر و انتخاب او این شد که استقرار استبداد قانونى غیر ممکن گشت حاصل اقبال مردم کشور به بنى

میلیون  35، ناگزیر شد بگوید اگر همه ملت بگوید بله و اگر 1360خرداد  25و  6خمینى در دو نوبت، در 
، ملت ایران را آگاه کرد که استبداد تاریخى از میان 60بدینسان کودتاى خرداد . گویم نه بله، من مىبگویند 
با فاصله گرفتن روحانیان از رژیم مالتاریا، از . رود مگر به برداشتن سه پایه داخلى متصل به پایه خارجى نمى

  .است سه پایه، یکى، پایه درحال فروریختن مالتاریا بیشتر نمانده
بهررو، بر هر ایرانى است که این نقشه را نیک بخاطر بسپارد زیرا روش عمومى قدرت پرستان را         

  .دهد بدست مى
   
  :عملیات آژاکس که لندن آن را تصویب کرد 
   
 I - مقدمه:  
   
است حکومت مصدق را با حکومت دیگرى  سیاست هر دو حکومت امریکا و انگلستان بر این شده       

. زیرا خطر ورشکست اقتصادى ایران قطعى و قرار گرفتن ایران در مدار شوروى محتمل است. ن کنندجانشی
توان تمامیت ارضى و استقالل کشور را تأمین  تنها از راه تغییر برنامه گذارى و مهار شده این حکومت مى

  .کرد
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ومت جدید قرار گیرد و نفوذ تواند در رأس حک در ایران امروز، ژنرال زاهدى تنها کسى است که مى      
  .روسیه شوروى را سد کند و در کشور اصالحات اساسى بعمل آورد

دو مرحله او، مقدم بر عمل نظامى، انجام . شود، سه مرحله دارد نقشه، به ترتیبى که ذیالً تشریح مى       
نگاه کنید به . (شوند این دو مرحله شامل مرحله حمایتى کنونى و کارزار تبلیغاتى نیز مى. خواهند گرفت
این مراحل براى منافع مشترك امریکا و انگلستان ارزش واقعى دارند و اگر با موفقیت انجام ). پاراگراف زیر

  .افتد شود و دیگر نیازى به عملیات نظامى نمى بگیرند، حکومت مصدق بطور روز افزون متزلزل مى
دالر را امریکا و  147000شود که از آن،  هزار دالر مى 285000اجراى این نقشه، در جمع،   هزینه        

  .پردازند دالر را انگلستان مى 137000
 II - نقشه عملیات:  
  :حمایت مقدماتى از نیروى مخالف حکومت مصدق -الف  
در ارتباط نزدیک به ) برادران رشیدیان(سیا و گروه عامل انگلستان   براى یک دوره چند ماهه، پایگاه      

  .است ، در مقام حمایت، پرداخته)میلیون ریال 5تا  4(دالر  50000گروه انگلیسى معادل . اند دى بودهزاه
، تا حداکثر دو ماه که این حمایت بعمل خواهد آمد، امریکا 1953در طول این مرحله، در اول ژوئن        

سیا در   این محل، توسط پایگاهپرداختهاى اولیه از . دالر دیگر خواهند پرداخت 25000و انگلستان  35000
  .اند تهران، بعمل آمده

آید براى مصارفى که پایگاه هاى  وجوهى که انگلستان مى پردازد، همچنان از مجارى کنونى بعمل مى      
  .دهند انگلستان و امریکا تشخیص مى

طرفداران و تقویت نظامى سیا در محل، براى توسعه دامنه   وجوه امریکا، بطور مستقیم، از سوى پایگاه       
  .و سیاسى زاهدى، پرداخت خواهند شد

در ابتداى این دوره، زاهدى، از این حمایت دو جانبه و قصد مشترك این دو کشور به افزایش حمایت         
  .ملموس، باید بطور کامل آگاه شود

داده شود که شاه با دادن  در طول این دوره، به کسان طرف تماس زاهدى، همچنان این احساس باید         
  .کند پول، از زاهدى حمایت مى

در اجراى نقشه، همساز کردن فعالیتهاى پایگاه هاى سیا و انتلیجنت سرویس در تهران، از طریق       
افراد محلى سیا باید . سیا و گروه عامالن انگلستان، بعمل خواهد آمد  تماسهاى مستقیم میان اعضاى پایگاه

  .دستورها و تأمین ارتباط از جانب انگلستان عمل کند تا امنیت ارتباطات افزایش پیدا کند از راه انتقال
قدمهاى بایسته برداشته خواهند شد تا اطمینان حاصل شود که سیاست امریکا منطبق بشود با این         

  .نقشه
  :نقش شاه بمثابه کانون مخالفت -ب  
همکارى شاه بهترین اقبال . که همکارى شاه بدست خواهد آمد شود فرض بنا مى  این نقشه بر این       

اند که  با وجود این، عملیات به ترتیبى اندیشیده شده. گذارد موفقیت را براى کودتاى نظامى، در اختیار مى
  .همکارى شاه ولو ناخواسته، تأمین شود

بنا بر طبیعتش، آدمى بى تصمیم . تشاه براى اینکه نقش خود را ایفا کند، خواستار تدارکات ویژه اس       
نقش ایجابى او باید حد . او باید متقاعد شود تا نقش خود را بازى کند. دستخوش تردیدها و ترسهااست. است

  .ترین زمان انجام بگیرد اقل و در کوتاه
بیشترین  ما بر این نظر هستیم که شاهزاده اشرف، خواهر دو قلو، قوى و توطئه گر او، کسى است که         

سرنگون کردن   ما اطمینان داریم که اشرف از همکارى براى. اقبال در متقاعد کردن شاه به ایفاى نقش دارد
  با وجود این،. کند مصدق، استقبال مى



٦٣ 
 

سیا   تماس میان اشرف و پایگاه. و روانه تهران کرد  نزد اشرف رفت و او را نسبت به نقشه توجیه  باید به 
  .باید حفظ شود

در این سه مرحله، اشرف باید او را آماده ایفاى . در سه مرحله شاه را باید آماده ایفاى نقشش کرد         
مرحله اول این خواهد بود که شاه را قانع کند امریکا و انگلستان هدف واحدى در ایران دارند . نقش خود کند

مرحله دوم این . ، رها کند»گلستان در توطئهدیدن دست ان«اش از  و در همان حال، او را از ترس بیمار گونه
مرحله . رود خواهد بود که او را با عبارات خاص، آگاه کند که در آینده نزدیک، انجام چه کارى از او انتظار مى

  :جزئیات این سه مرحله بشرح زیرند. سوم موافقتهاى خاص از او ستانده شوند
  :مرحله اول - 1 
کند و به او اطمینان  دهد، رهبر گروه عامالن انگلیس شاه را مالقات مى شاه مىبا اطالعى که اشرف به       

خواهند از او حمایت کنند تا بیشترین  دهد که امریکا و انگلستان در ایران هدف مشترك دارند و هردو مى مى
تواند  مى رهبر گروه عامالن انگلیس به شاه خواهد گفت او در موقعیتى است که. مخالفت را با مصدق بکند

ثابت کند انگلستان حامى شاه است و او، رهبر عامالن انگلستان در ایران، مجاز است از سوى انگلستان 
اى را که شاه پیشنهاد کند، در تاریخهاى متوالى، از برنامه  سخن بگوید و محض اطمینان شاه، هر جمله

  .فارسى بى بى سى، پخش خواهد شد
  :مرحله دوم - 2 
رئیس سابق هیأت مستشارى (دهد، ژنرال شوراتسکف  العى که شاهزاده اشرف به شاه مىدر پى اط      

این نماینده را شاه خوب . ، بمثابه نماینده دولت امریکا به نزد شاه خواهد رفت)امریکا در ژاندارمرى ایران
شاه واجد  سخنان او به. آمیزش، در چند سال گذشته، مورد ستایش است شناسد و بخاطر خدمت موفقیت مى

  :دو نکته خواهند بود
موضوع اول طرف توجه دو . دانند در این موقعیت، هر دو حکومت، موضوع نفت را ثانوى مى -الف       

هر دو حکومت مصممند به ایرانیان کمک کنند تا آنها، به خود، در . حکومت تحصیل استقالل ایران است
اگر مصدق بر قدرت بماند، سقوط اقتصادى ایران . دحفظ کشورشان از افتادن به دامن شوروى، کمک کنن

است بطور وسیع در همه جا رخنه کنند، سقوط  مصدق به حزب توده اجازه داده  مسلم است و از آنجاکه
  .آورد اقتصادى ایران ،بقدرت رسیدن کمونیستها را به دنبال مى

  .هترین ضامن حاکمیت ملى استهر دو حکومت بر این نظر هستند که ادامه سلطنت پهلوى ب -ب        
تا وقتى مصدق بر قدرت است، کشور هیچگونه کمک مالى جدید از امریکا دریافت نخواهد کرد و  -ج        

  .تواند قطع شود کمک کنونى نیز مى
  .مصدق باید برود -د        
آورند، خواهد  ر کارش مىاز راه همان نیروهائى که بر س  جانشین او حمایت قوى از هر دو حکومت، -ه        

  .یافت
یک راه حل قابل قبول براى مشکل نفت پیشنهاد خواهد شد اما قصد آن نیست که آن را تنها راه  -و       

  .حل بدانند و در صدد اجبار کشور به پذیرفتن آن باشند
اند یک واو  فتهگ: زاهدى قرار داد کنسرسیوم را به مجلس برد و گفت. واقعیت غیر آن شد: انقالب اسالمى 

منت هم گذاشت و مدعى شد که تا هفت، هشت سال دیگر، انرژى اتمى . هم نباید از آن کم و زیاد شود
شود، کنسرسیوم  اما چون قرارداد خود به خود تمدید مى. ماند شود و نفت روى دست ما مى جانشین مى

  .ى سواد، انجام دادندکودتائى را بدست افسرى تا این حد ب! مجبور است پول ایران را بدهد
  :قسمت دوم شامل نکات زیر است       
خواهد شاه بماند، محور تمامى نیروهاى ضد مصدق این  شاه بر سلطنت است و بطور قطع مى -الف        

  .سلطنت است
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اگر شاه نخواهد با این نیروها همگامى کند، به تنهائى مسئول سقوط کشور و از دست رفتن  -ب        
  .ل آن استاستقال

برخالف بد فهمى شاه، . کند و بسیار زود اگر شاه بخواهد تنها براه خود برود، سلطنت او سقوط مى -ج        
. اند اما اگر حاال شاه از همکارى تن بزند، این حمایت سلب خواهد شد امریکا و انگلستان از او حمایت کرده

  .او موضوع بحث قرار دهد باید پى آمدهاى این امر را با نماینده امریکا مى
بعداً، شاه گفته است . شاه گفته است زاهدى بمثابه جانشین مصدق، براى او، قابل قبول است -د        

  .کمکهاى مالى توسط امریکا و انگلستان به نیروى براندازى مصدق، باید بنام و از طرف او بعمل آیند
با کمک . ل بر این نظرند که زاهدى تنها نامزد واقعى استحکومتهاى امریکا و انگلستان بطور کام -ه        

. امریکا و انگلستان، زاهدى آماده است در آینده نزدیک دست بکار شود و کار را با موفقیت به انجام رساند
. ، حداقل عمل توقع خواهد شد)شاه(هاى زاهدى قرار خواهد گرفت و از او  شاه بطور کامل در جریان نقشه

د از دیدار نماینده امریکا، رهبر گروه عامالن انگلستان به دیدار شاه خواهد رفت و همانگونه بالفاصله بع
  .سخنان را به او خواهد گفت

  :مرحله سوم - 3 
باالفاصله بعد از دیدارهاى نمایندگان امریکا و . این مرحله در مسئولیت تنهاى شاهزاده اشرف است       

انگلیس، هنوز که شاه تحت تأثیر سخنان آنهاست، شاهزاده اشرف باید امضاى او را پاى سه مدرك بدست 
این . ن تاریخ باشددومى و سومى باید بدو. باید تاریخ داشته باشد نخستین مدرك از این سه، مى: آورد

  مدرکها عبارت خواهند بود از
یک نامه سرگشاده خطاب به تمامى افسران وفادار و دعوت از آنها به همکارى با حامل نامه در  -الف       

همکارى با او در اعاده احترام به خود و ابراز . بیند کوششهائى که براى باز سازى اعتبار ارتش الزم مى
  .کشور فداکارى نسبت شاه و

  .فرمان نصب زاهدى به ریاست ستاد ارتش   -ب        
  .هاى ارتش مبنى بر اطاعت کامل از دستورهاى رئیس ستاد منتصب او فرمانى خطاب به تمامى رده -ج        
نامه سرگشاده باید در اختیار زاهدى قرار بگیرد و دو . این سه مدرك باید درجا از کاخ بیرون برده شوند       

  .سیا برده و براى موقعى نگاهدارى شود که موقع استفاده از آنها است  نامه دیگر به پایگاه
در پى کوششى که از شاه توقع شده و با امضاى این مدارك انجام داده است، ممکن است شاه حالت        

رو، او را باید از  از این. کند به اندیشناك شدن و تردید کردن زود یا دیر او شروع مى. غلیان پیدا کند
او باید در مشهد بماند تا که زاهدى مهار . مرجح اینست که به زیارت مشهد برده شود. پایتخت به سفر برد
او تنها وقتى به پایتخت باز خواهد گشت که نخست وزیر جدید مستقر گشته و شاه . امور را بدست آورد

  .تصویب او را اظهار کند
  :ق زاهدىسامان دادن کارها باتفا -ج  
به روشن شدن روز   تماسهاى مداوم افراد سیا و عوامل انتلیجنت سرویس با زاهدى یا نمایندگان او       

این مواد و گزارشهاى . اند هاى او و عناصرى که او امیدوار است به کمک او برخیزند، کمک کرده افزون نقشه
  .اند آمده» سازماندهى کودتا«اطالعاتى در تهیه 

رپى تماسها با شاه، بشرحى که گذشت، هر دو حکومت امریکا و انگلستان بطور مستقیم به زاهدى د       
اند و زمان آنست که نقشه تفصیلى آماده شود و  اطالع خواهند داد که از شاه موافقت محکمى براى او گرفته

  .به اجرا درآید
او . ، در اختیار زاهدى قرار داده خواهد شدنامه دعوت شاه از افسران وفادار به همکارى با حامل آن        

زاهدى همچنین نامزد . خواهد توانست، با استفاده از این نامه، دستیاران نظامى خود را بخدمت درآورد
این نقشه با زاهدى موضوع . شناسانده خواهد شد» نقشه براندازى مصدق«امریکا و انگلستان براى اجراى 
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الزم است تمایالت و . خواهد داشت قسمتى را تکمیل و یا تغییر بدهدتبادل نظر خواهد شد و او فرصت 
به زاهدى گوشزد خواهد شد که بنا بر نقشه، در مرحله پیش از زمان کودتا نیز، در . قابلیتهاى او رعایت شوند

تمامى عناصر بالقوه مخالف مصدق . حمایت پوشیده از عملیات، امریکا و انگلستان همآهنگى کامل دارند
باید مخالف بالفعل شوند چنانکه در روز کودتا، سرنگون کردن حکومت مصدق، به وسائل قانونى، میسر  مى
باید به زاهدى حالى شود که منش و شهرت حکومت جانشین بهتر خواهد شد اگر عمل نظامى محدود . شود

  .کند به تأمین کنترل شهر شود وقتى به این موفقیت قانونى اعتراض مى
براى   جود این، بسا ممکن است شاه از قبول پیام نماینده امریکا تن زند و یا نخواهد مدرکهارابا و        

به زاهدى باید اطالع داده شود که در صورت موافقت زاهدى، امریکا و انگستان . زاهدى را امضاء کند
ه کوششى براى اینکه شاه ولو باید به هرگون ما مى. اند، بدون همکارى فعال شاه، نقشه را به اجرا بگذارند آماده

ناخواسته، در اجراى نقشه کودتا شریک شود و همان نتیجه بدست آید که اگر او بطور فعال در اجراى آن 
  .کرد شرکت مى

  :سازماندهى عملیات سرنگونى حکومت مصدق -د  
گذاشته شود تا تغییر  سیا در تهران با زاهدى در میان  آیند باید از طریق پایگاه موادى که در زیر مى       

  .بایسته در آن بعمل آید
در این ارزیابى، توانائى قواى طرفدار . آیند تحت عناوین آینده، قواى موجود یا بالقوه و نقشهایشان مى        

  .اند مصدق نا دیده گرفته شده
  :سازماندهى کودتا - 1 
اما امریکا و . کند ه زاهدى منصوب مىرئیس این دفتر با افسرى خواهد بود ک: دفتر نظامى -الف       

این دفتر با . افسران عالى رتبه معدودى عضو این دفتر خواهند شد. انگلستان نیز باید او موافق باشند
اى براى تأمین امنیت تهران  باتفاق امریکا و انگلستان نقشه اولیه. سیا در تهران در ارتباط خواهد بود  پایگاه

هزار دالر، در اختیارش قرار  75000نکه دفتر نظامى از عهده کارهایش برآید، مبلغ براى ای. تهیه خواهد کرد
  .خواهد گرفت

افسرانى . ترین وظیفه دفتر گزینش افسرانى با مقامهاى کلیدى در تهران است فورى: وظایف دفتر -ب        
  .که در عملیات برضد مصدق، بتوان روى آنها حساب کرد

کودتا، تهیه شده توسط امریکا و انگلستان، را، عمل به عمل، ارزیابى خواهد کرد تا  دفتر نظامى نقشه       
برخى از این عملیات، تدابیرى هستند که باید . که اطمینان حاصل شود کودتا با موفقیت انجام خواهد شد

ادارات مرکزى  هاى مصدق و اطرافیان او، رادیو تهران، خانه  تصرف ستاد ارتش، پایگاه: بالدرنگ بعمل آیند
. شهربانى و ژاندارمرى، مرکز پست و تلگراف و تلفن، مجلس و ادارات مطبوعات و بانک ملى و چاپخانه آن

اى از  کنند و گزیده توقیفها شامل وزیران مصدق و افسرانى که مقامهاى کلیدى دارند و با مصدق همکارى مى
  .شوند مدیران مطبوعات مى

منتظر واکنش شدید حزب توده باشد و کامالً   زاهدى باید. توده باید اتخاذ شوندتدابیرى بر ضد حزب        
است، امکان خنثى کردن حزب  تا وقتى حکومت مصدق جانشین نشده. آماده رویاروئى با حداکثر قهر باشد

تن به کند تا وقتى که حزب توده توانائى ریخ با وجود این، از زمانى که حکومت تغییر مى.توده وجود ندارد
تن از رهبران حزب توده و جبهه  100بهنگام انجام کودتا، . خیابانها را پیدا کند، چند ساعتى وقت خواهد بود

 80توقیف شدگان کسانى خواهند بود که اسامیشان در فهرستى از . ملى و روزنامه نگاران باید توقیف شوند
شود اسامى  بر آنها افزوده مى. اند هران، تهیه شدهسیا در ت  اند که بتازگى توسط انگلستان و پایگاه اسم آمده

مهار خیابانهاى تهران از اجتماع اعضاى حزب و دیگران، پیشگیرى . که زاهدى بر فهرست خواهد افزود
تر اعالمیه، با امضاى کمیته مرکزى حزب توده ایران، باید اعضاى حزب را غرق  توزیع هرچه وسیع. کند مى

براى امریکا میسر است گاز اشک آور، جوهر پاك ناکردنى . عمل آنها پیشگیرى کند ابهام کند و از اجتماع و



٦٦ 
 

توانند  هواپیماهاى نیروى هوائى مى. شود یا مواد دیگرى در اختیار بگذارد که مانع از جمع شدن افراد مى
  .اخطاریه هائى را پخش کنند و مردم را از عواقب اجتماع در خیابانها بر حذر کنند

به ترتیبى که . در این عملیات، اساساً، از همان رهنمودها پیروى خواهد شد: عملیات در روز کودتا -ج       
  :این سه وضیعت عبارتند از. در هر یک از سه وضعیت، شدنى باشند

در پى آن، بالفاصله، اقدام نظامى بعمل . تر روحانیان بحکومت مصدق اعتراض هرچه وسیع: وضعیت الف      
  .خواهد آمد

این عمل مصدق یا نتیجه قوت . شود اى که شاه بزور مصدق ناگزیر از ترك کشور مى لحظه: وضعیت ب      
کند و یا بر اثر قوت گرفتن نیروى مخالف  گرفتن نیروى مخالفى است که شاه، خود خواسته، آن را رهبرى مى

  .گیرد است و شاه خود ناخواسته در رأس آن قرار مى
تواند ناشى باشد  این عمل مى. شود استعفاى خود را تقدیم کند اى که مصدق بر آن مى هلحظ: وضعیت ج       

یعنى خواستار . از نگرانى او از قوت گرفتن مخالفان و همان شکل را پیدا کند که در گذشته به نمایش درآورد
  .بکشاندها را به خیابانها  کند، توده حمایت شخص شاه شود و به این عنوان که شاه حمایت نمى

  :در وضعیت الف، عملیات زیر باید انجام گیرند       
او، بالدرنگ، . کند در اوج وضعیت الف، زاهدى با عملیات محدود نظامى، ستاد ارتش را تصرف مى       

جلسه مجلس منعقد . برگزیده خود را بر ستاد ارتش خواهد گمارد و اقدام به توقیف مصدق خواهد کرد
در این حال، خواه با در . ان به مصدق رأى عدم اعتماد و به زاهدى رأى تمایل خواهند دادخواهد شد و مخالف

دست داشتن فرمان نخست وزیرى از شاه و یا بدون آن، زاهدى حکومت را تصدى خواهد کرد و عملیات 
یگر مشکلى وقتى مهار خویش را محکم کرد، د. مختلف کودتا را که در باال بر شمرده شدند، انجام خواهد داد

  .تنها در آن وقت، شاه به تهران مراجعت خواهد کرد. براى تحصیل رأى اعتماد از مجلس نخواهد داشت
  :در وضعیتهاى ب و ج عملیات زیر باید انجام شوند      
تنها تغییر در نقشه این خواهد شد که زمان بندى عملیات کودتا تا زمان بحران کنونى جلو انداخته        

  .هاى نظامى با هم انجام شوند جنبهشوند و 
  :سازمان دهى ایجاد حداکثر مخالفت مردمى با مصدق پیش از انجام کودتا - 2 
برنامه عمومى اینست که مخالفت مردمى و بى اعتمادى و ترس مردم از مصدق و حکومت او، ایجاد  -الف      

تواند  این برنامه مى. شود ر اختصاص داده مىهزار دال 150براى اجراى این برنامه، . و توسعه و تشدید یابد
  :مراحل زیر را داشته باشد

حمایت مقدماتى از زاهدى با پول گذاشتن در اختیار او براى اینکه بتواند بر شمار دوستان  -مرحله اول      
  .خود بیفزاید و اشخاص داراى موقعیتهاى کلیدى را با خود موافق گرداند

ها  تر بر ضد مصدق و حکومت او اما مصدق خود باید آماج اصلى حمله تبلیغات هرچه وسیع: مرحله دوم      
این کار باید تنها یک تا دو هفته پیش از وضعیت الف انجام بگیرد به ترتیبى که مصدق مجال واکنش . باشد

  .مؤثر را پیدا نکرد و بر اثر طول زمان، اثر آن از میان نرود
  .رحله همان وضعیت الف است که پیش از این، تعریف شداین م: مرحله سوم       
  :وظایف عناصر خاص -ب       
در مرحله حمایت، گروه انگلیسى به مطبوعات کوچک خط ضد مصدقى : مطبوعات و تبلیغات -) 1(      

از آنها بنفع ها و کاغذهاى دیوارى ،برخى  ها، شبنامه آن در تهران، مقاله  در مرکز سیا و در پایگاه. خواهد داد
نوشته هائى که براى بى اعتبار کردن . شاه و بعضى دیگر بر ضد مصدق، تهیه و به فارسى ترجمه خواهد شد

  :شوند باید مضامین زیر را داشته باشند مصدق تهیه مى
  ).این مضمون باید با مدارك جعلى ثابت کرد. (مصدق پشتیبان حزب توده و اتحاد شوروى است -) الف(      
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هاى این حزب را به پیش  مصدق دشمن اسالم است چرا که متحد حزب توده است و هدف  -) ب(      
  .برد مى

  .برد کند و توانائیش را براى حفظ نظم از میان مى مصدق بعمد روحیه ارتش را خراب مى -) ج(      
ن مهار ارتش از مناطق ایل این کا را با برداشت. کند مصدق بعمد عناصر تجزیه طلب را تقویت مى -) د(      

یکى از هدفهاى برداشتن مهار ارتش بر این مناطق، آسان کردن تسلط شوروى بر . دهد نشین انجام مى
  .استانهاى شمالى ایران است

  .کشاند مصدق بعمد اقتصاد کشور را به ورشکست مى -) ه(      
آدم وارسته سالهاى پیش، اثرى قدرت مصدق را فاسد کرده است طورى که دیگر از آن  -) و(      

  .او اینک همان غریزه سرکوبگرى را یافته است که مستبدها دارند. است نمانده
بر مبناى این مضامین باید اصرار شود که مصدق قربانى القائات اطرافیان جاه طلب و بى ایمان خود  -) ز(      

  .شده است
دیر تبلیغات مطبوعاتى را انتخاب کند که معاون نخست باید که م رسد که زاهدى مى بنظر اساسى مى       

سیا در تهران نام شخصى را که باید مورد موافقت امریکا و انگلستان نیز باشد، از   پایگاه. وزیر نیز باشد
تهیه برنامه . یک یا دو هفته قبل از وضعیت الف کوشش تبلیغاتى پرحجم باید انجام بگیرد. زاهدى بگیرد
  .سیا در تهران است  لیغات وظیفه اولیه پایگاهاجرائى، این تب

اگر بهنگام کودتا، مجلس مشغول کار بود، کوشش خواهد شد : توجیه تمامى خبرنگاران خارجى -) 2(     
اگر در تعطیالت بود، نمایندگان توسط یکى از افسران منتخب که . تغییر حکومت بصورت ظاهر قانونى بشود

  .شکیل جلسه فراخوانده خواهند شدعضو مخالفان مصدق است، به ت
هنوز تصمیم . در تدارك تغییر حکومت، به یکچند از نمایندگان، بقصد خریدنشان، نزدیک باید شد       

تا وقتى او . است که خریدن نمایندگان توسط گروه انگلیسى انجام بگیرد و یا توسط خود زاهدى گرفته نشده
یکى و یا هر دو کار خرید نمایندگان را . راى انجام این کار دارددر تحصن مجلس است، بهترین موقعیت را ب

براى خرید نمایندگان اختصاص داده خواهد شد با چهارچوبى که با توافق دو   بودجه خاص. انجام خواهند داد
تواند از تماسهاى خود سود جوید و عوامل مختلف  سیا نیز مى  در این کار، پایگاه. طرف معین خواهد شد

  .را براى انجام این عمل، بکار اندازدخود 
در . شود که اکثریت نصف بعالوه یک بر ضد مصدق بدست آید بنا بر وضعیت الف، هدف اصلى این مى          

البته در . اند تا بر ضد مصدق رأى بدهند نماینده خریدارى و آماده گشته 30حال حاضر، برابر برآورد، تعداد 
قابل تذکر است که تمامى نمایندگان مجلس در . ى وجود دارد که اکثریت شوندصورتى که ببینند اقبال قو
با اینهمه، الزم است سعى شود نصف بعالوه یک، در لحظه رأى دادن بر ضد . جلسه حاضر نخواهند بود
حداقل دو سوم نمایندگان باید در تهران حاضر باشند تا جلسه مجلس بتواند . مصدق، وجود داشته باشد

از این رو کوشش باید بکار برد و نمایندگان اضافى خریدارى کرد نه براى اینکه بر ضد مصدق . ودتشکیل ش
  .رأى بدهند بلکه تنها براى اینکه در مجلس بمانند تا حد نصاب وجود داشته باشد

  :عناصر سیاسى غیر از حزب توده -) 3(      
اند، نقش کوچکى در این کار زار خواهند  احزاب سیاسى یا گروههائى که اینک مخالف مصدق شده      

اى از حزب پان ایرانیست تنها و بسیار محدود در  احزابى چون حزب زحمتکشان و سومکا و شاخه. داشت
با وجود این، حزب زحمتکشان در تبلیغات ضد مصدقى که شرح . اغتشاش خیابانى بکار گرفته خواهند شد

  .دادیم، نقش مهمى ایفا خواهد کرد
تواند  درخور یادآورى است در همان حال که این احزاب نقش ناچیزى خواهند داشت، گروه انگلیسى مى       

  .تن فعال خیابانى را در ایجاد وضعیت الف، بسیج کند 3000حدود 
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باور ما بر اینست که همه رهبران مذهبى مهم با پیروان بسیار، سخت مخالف : رهبران مذهبى -) 4(       
در . سیا در تهران و هم گروه عامل انگلیس با این رهبران تماسهاى محکم دارند  م پایگاهه. مصدق هستند
  .ها، ظرفیت حمایت از زاهدى، بسیار بزرگ است قلمرو مذهبى

هم سیاسى مانند بهبهانى و کاشانى و   غیر سیاسى نظیر ؟ و؟  این رهبران در برگیرنده رهبران دینى       
  .دسته تروریستش

شد، وکالى خریدارى  یکى اینکه اگر مجلس منحل نمى: شوند تا اینجا، دو واقعیت آشکار مى: اسالمى انقالب 
و دیگر اینکه در کودتا بر ضد مصدق، فدائیان اسالم نیز نقش . کردند شده حکومت مصدق را ساقط مى

ترور کردند بى آنکه موفق  عالء را. موفق نشدند. بعد از کودتا، آنها کوشیدند زاهدى را ترور کنند. اند داشته
بدنبال این کودتا بود که رهبران و بسیارى از اعضاى فدائیان اسالم و کاشانى دستگیر . به کشتن او شوند

  .نواب صفوى و واحدى، مرد شماره یک و دو اعدام و کشته شدند. شدند
هاشان باید اعمال زیر را قبل از کودتا، در دوران تبلیغات شدید ضد مصدقى، رهبران مذهبى و مرید        

  :انجام دهند
  .انتشار قول و نوشته در تکذیب مصدق  -) الف(      
  .اظهار حمایت از مظهر تاج و تخت و روحیه دادن به شاه از راه تماس مستقیم با او در معابد -) ب(      
وسیع از تهران، همانطور که ذکر شد، تشکیل گروههاى مذهبى ضد مصدقى که در بخشهائى  -) ج(      

  .تظاهر کنند
گروه تروریست باید تهدید کند که آماده است بر ضد نمایندگان طرفدار مصدق و اطرافیان و  -) د(      

  اعضاى حکومت او، دست بعمل بزند
  .شرکت کامل خود و طرفدارانشان در ایجاد وضعیت الف -) ه(      
تضمینها از طریق رادیو تهران و مساجد داده خواهد شد که ترین  بعد از تغییر حکومت، محکم -) د(      

  .حکومت جدید به احکام دین وفادار است
  :تاجران بازار - 5 
مقصود از تاجران کم شمار، تاجران بزرگ بازار هستند که نظرگاهى نیمه مذهبى دارند و در بازار ریشه       

با این بازاریان هم از سوى گروه کارگزار انگلستان و . دارند و نفوذى بسیار بر قشرهاى دیگر بازاریان دارند
  .سیا در تهران، تماس بر قرار است  هم از جانب پایگاه

گیرى  این تاجران مخالف مصدق هستند زیرا حکومت با بوجود آوردن رکود کسب، قطع واردات و سخت      
  .است در اخذ مالیاتها و مضیقه پولى، تجارتشان را کساد کرده

در مرحله تبلیغات شدید بمنزله پیش درآمد وضعیت الف، این تاجران در مورد زیر، بکار گرفته خواهند         
  :شد

  پخش شایعات ضد حکومتى در بازار، -الف  
  .برانگیختن محدود جنوب تهران در اعتراض به سیاستهاى اقتصادى حکومت مصدق -ب  
  باید و بعد، بهنگام وضعیت الف، آنها مى       
  .تمامى بازار را به تعطیل بکشانند -ج  
   
  :واپسین عملیات بالفاصله پیش از کودتا -ج  
با وجود . توانند حاصل وضعیتهاى الف، ب و یا ج باشند همانطور که خاطر نشان شد، عملیات نظامى مى       

گیرند که وضعیت الف را  این، فعالیتهاى پیش از کودتا سازمان، همانسان که تشریح شدند، بدانقصد انجام مى
  :توان اینسان توصیف کرد این فعالیتها را مى. ایجاد کنند

  .بگیرند  در روز معین، حمالت وسیع باید بر ضد رهبران دینى برخوردار از احترام عمومى انجام - 1 
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یت دیگر رهبران روحانى باید بگویند این حمالت بدستور مصدق و بعنوان واکنش نسبت به بى حما - 2 
  .اند شدن خود در پى رهنمود روحانیان سراسر کشور، بعمل آمده

  .باید در مجلس تحصن گزینند شمارى از مهمترین رهبران روحانى مى - 3 
هاى شدید الحنى را بر ضد رفتار ضد  در این هنگام، این رهبران روحانى، از راه مریدان خود، اظهاریه - 4 

  .مذهبى مصدق انتشار خواهند داد
ترین کارزار تبلیغاتى را با انتشار مدارك ساختگى  ، پایگاه سیا وسیع)ه) (4(ب و . 2همزمان با عملیات  - 5 

، »مدارك«بنا بر این . مى باشند ، به راه خواهد انداخت که حاوى جزئیات توافق محرمانه مصدق با حزب توده
  .و نیروى انتظامى بکار برددهد تمامى توان خود را بر ضد روحانیان و ارتش  حزب توده قول مى

در پى آن، رهبران دینى از پیروان خود دعوت خواهند کرد در مساجد، ادارات پست و تلگراف و تلفن و  - 6 
توانند، براى  سیا تمامى گروهها را مى  گروه کارگزار انتلیجنت سرویس و پایگاه. بست نشینند... بانکها و

و همزمان، تاجران به بستن بازار خواهند . کنند ان، بسیج مىتظاهرات و تقویت صفوف طرفداران روحانی
هدف از بست نشینى همگانى فلج کردن زندگى عادى و فعالیت در شهر و نشان دادن وسعت . (کوشید

. آمیز است که سنتى دیرین در ایران است این همان روش مقاومت مسالمت. بیزارى مردم از حکومت است
  .)نشینند، ناتوانند مل بر ضد مردمى که بست مىقواى نظامى و انتظامى از ع

شود، زاهدى، در مقام رئیس ستاد ارتش،  تر مى پیشاروى جو خصمانه و غیر عادى که سنگین و سنگین - 7 
  .گیرد دهد که با توقیف آنها، قسمت اساسى مرحله نظامى کودتا انجام مى ترتیب توقیف کسانى را مى

شوند تا رأى به تغییر  مجلسیان به جلسه فوق العاده مجلس فراخوانده مى درست بعد از اقدام زاهدى، - 8 
  .حکومت بدهند و کودتا را کامل کنند

اما مالتاریا در سال . این قسمت از برنامه، بخاطر انحالل مجلس در پى همه پرسى، تغییر کرد: انقالب اسالمى 
  .، بى کم و کاست، این نقشه را به اجرا گذاشت60و خرداد 

 II- ارزیابى اقبالهاى موفقیت نقشه کودتا:  
. شود آن را بازى کنند ماند که به شرقیها پیشنهاد مى مواد این نقشه به سناریو یک فیلم وسترن مى       

باوجود این، تهیه کنندگان نقشه آن را بیمن معلومات عمیق خویش از کشور و مردم آن تهیه کرده و جزء به 
با توجه به ناتوانى ایرانیان از تهیه نقشه و یا عمل به . اند رانى، ارزیابى کرده و آزمودهجزء آن را از دیدگاه ای

اى، همچون یک سناریو فیلم وسترن مطالعه  ترتیب دقیق و منطقى، ما نباید انتظار داشته باشیم چنین نقشه
  .و صحنه محلى اجرا شود

دازه کافى گسترده و بقدر بایسته قابل فهم است که کنیم که نقشه به ان با وجود این، ما احساس مى         
  .اگر هم صد در صد اجرا نشود، اقبال موفقیت معقولى را دارد

با توجه به منش ایرانى، امنیت عوامل محلى دست اندر کار اجراى این نقشه، جدیدترین ضعف ذاتى این        
کند، تدابیر مصدق را در سرکوب کودتاگران در پى  ما باید از این امر آگاه باشیم که اگر نقشه درز. نقشه است

  .آورد مى
کودتاى رضا شاه طبیعتى بکلى متفاوت با . اى از این نوع عملیات وجود ندارد در سالهاى اخیر، پیشینه        

اند زیرا در آن کشورها تهدید جدى  کودتاهاى اخیر در کشورهاى خاورمیانه آسان بوده. داشت این کودتا مى
  .کمونیست وجود نداشت و در رأس حکومت نیز شخصیتى با حمایت قوى افکار عمومى قرار نداشتحزب 

مقدم بر ارزیابى اقبالهاى موفقیت، توجه به نکات زیر، در رابطه با برداشت عمومى از کودتا، حیاتى        
  :است

  :تواند نتیجه یکى از دو امر زیر بشود شکست کودتا مى -الف  
  .روش سخت ضد امریکائى از سوى حکومت و امکان اخراج امریکائیان از ایراناتخاذ  - 1 
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اضمحالل ماشین عملیاتى انگلستان یا کارگزاران انتلیجنت سرویس که قصد برانداختن حکومت مصدق  - 2 
  .را دارد

بعد، ممکن است کودتا به شکست بیانجامد اما امریکائیان از ایران اخراج نشوند و و در تاریخى  -ب  
سیا، در   اما امریکا و انگلستان، بلحاظ از میان رفتن گروه کارگزار انگلستان و پایگاه. حکومت سرنگون شود

  موقعیتى نباشند که از موقعیت سود جویند
اگر کودتا انجام نگیرد، هنوز ممکن است سفارت امریکا بسته شود و سقوط اقتصادى در حکومت کنونى  -ج  

سقوط کند و حزب توده و اتحاد   عى همراه شود و متعاقب آن، حکومت مصدقمصدق، با آشوب اجتما
  .شوروى بر کشور دست یابند

اگر نقشه کودتا در این زمان، پذیرفته و اجرا نشود، نقشه دیگرى باید تهیه شود تا بهنگام سقوط  -د  
  .اقتصادى و آشوب داخلى به اجرا در آید

موافقت زاهدى با مواد اساسى این نقشه، تصویب تغییرات  با وجود حمایت شاه و: حاصل سخن     
کند، تهیه کنندگان این  پیشنهادى او از سوى ما و اطمینان ما که او طبق نقشه و زمان بندى آن عمل مى

  .شود نقشه بر این باورند که کودتا قرین موفقیت مى
این ضمائم بر . اند یند، در نقشه نبودهآ شود که ضمائمى که از این پس مى سیا یاد آور مى: انقالب اسالمى 

  .شوند انبوهى از فعالیتهاى جاسوسى و اطالعات مبتنى هستند که به نقشه و اجراى آن مربوط مى
ها فهرست بسیار تفصیلى تمامى حامیان در اختیار و یا محتمالً در اختیار زاهدى، با اسامى و  ضمیمه       

نتقادى مواضع نمایندگان مجلس، ارزیابى اهمیت مقام و انسجام مقامهاى نظامى افسران ارتش، بررسى ا
  .در بردارند... رهبران دینى حامى زاهدى، اعضاى هیأت وزیران حکومت زاهدى و

   
  ضمیمه ج 
  وزارت امور خارجه انگلستان،) 1332مرداد  1( 1953ژوئیه  23یادداشت  
  :خارجه امریکا از مکینز، سفیر انگلستان، به اسمیت، معاون وزارت امور 
   
 7حکومت اعلیحضرت با نظرگاههاى وزارت خارجه امریکا، آنسان که بنا بر گزارش، در گفتگوى «        

  .اند، نظر مساعد دارد ، اظهار شدهBealey و آقاى بیلى Byroade  ژوئیه، میان آقاى بایرود
باید به حکمیت یک دادگاه بین  را مى نماید اینست که تمامى مسئله غرامت ناگزیر مى  اى که مالحظه       

باید چنان باشند که سبب برانگیختن به فسخ  و نیز، توافقهاى آینده نیز مى. المللى بى طرف گذاشت
با توجه به این امر، حکومت اعلیحضرت خود را براى . قراردادها و یا برهم زدن قیمتهاى نفت مقرر نشوند

این حکومت همچنان متقاعد است که هرچند . است آماده کردهارائه توافقى به مردم ... بیشترین کمک
اى در باره روشها و زمان  طرف شور قرار نگرفته است، اما رفتار سختاوتمندانه) بریتیش پترولیوم(شرکت 

  .بندى پرداخت غرامت به شرکت، اتخاذ خواهد کرد
  :اند، عبارتند از ى که در گزارش آمدها بدین قرار، پاسخهاى سفارت ما در واشنگتن به پرسشهاى ویژه        
اما جریان دگر باره نفت را در بازارهاى . تواند گذران کند دولت انگلستان بدون این نفت نیز مى -الف  

که   اى است که با اینهمه، حکومت اعلیحضرت نگران حل و فصل مناقشه. شمارد سنتیش را امتیازى مى
از این رو، این . ر آلود کرده و عامل تشویش در تمامى منظقه استزه) ایران(روابطش را با کشور مربوطه 

توافقى که در آن، . حکومت آماده همکارى با حکومت جدید در کوشش براى رسیدن به یک توافق است
  .اصول مندرج در بند دوم، رعایت شوند

بخشیدن به حل  داند از اینکه ابتکار عمل در تقدم حکومت اعلیحضرت مفهوم نقشه را عبارت مى - ب  
. داده شود) ایران(مشکل نفت، در رابطه با برنامه عمومى او، و نیز طبیعت این توافق، به نخست وزیر آینده 
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البته حکومت ما همه . در پیشنهادهاى ماه فوریه، تأمل کند) نخست وزیر(این حکومت امیدوار است که او 
هرگاه او پیشنهادهاى بدیل او را با همان حسن تلقى  .گونه توضیح در باره آنها در اختیار او خواهد گذاشت

  ».مورد مالحظه قرار خواهد داد مشروط بر اینکه اصول یاد شده در آنها ملحوظ شده باشند
   
  :گزارش در باره جنبه نظامى نقشه تى پى آژاکس 
   
باید  چند فرض مى. د، کارول مأمور شد نقشه نظامى عملیات آژاکس را تدارك کن1953در اوائل تابستان      

  :شدند در نظر گرفته مى
  .شدند عملیات باید عملیات مشترك سیا و انتلیجنت سرویس مى -الف  
  .گشتند باید سخت بر عزم نظامیان بر جنگ براى شاه، تنظیم مى عملیات مى -ب  
  .قواى ارتش در ایران تحت حکومت مصدق قویاً تحت مهار افسران طرفدار مصدق هستند -ج  
قواى نظامى در مهار انتلیجنت سرویس و سیا آن توانائى را ندارند که هدفهاى نظامى طرح آژاکس را  -د  

  .متحقق گردانند
  :شود باید در بر بگیرد امور زیر را اى که طراحى مى بنا بر این، نقشه        
  مطالعه تفصیلى در باره شخصیت فرماندهان نظامى در ایران، -ه  
  .تفصیلى توانائى رزمى ارتش ایران با تأکید بر قواى مستقر در تهرانمطالعه  -و  
مطالعه تفصیلى ارتباطات، ذخیره مهمات، ذخیره اسلحه و مهمات، ساخت فرماندهى در ارتش ایران،  -ز  

  زمان و فاصله قسمتهاى مختلف ایران از تهران شامل راهها و راههاى آهن، از دیدگاه نظامى،
  .ى امکانات نظامى که انتلیجنت سرویس در اختیار داردبررسى تفصیل -ح  
  .امکانات غیر نظامى در مهار سیا نیز. باید توسعه دهد امکانات نظامى بکار بردنى که سیا مى -ط  
اشخاصى که در تهیه این . ژرژ کارول در واشنگتن شروع به مطالعه ابتدائى براى تهیه نقشه نظامى کرد      

و  Jerome F. Bergert  برگرت. ص ارزشمند بود، عبارت بودند از ژروم افنقشه، کمکشان بخصو
و Eugene E. Cilsdorf  سیلسدورف. ا  و اوژن Willim Fowlks, Jr ویلیام فولکس ژیر

و  Betty J. Caldwell کالدول. و بتى ژ Elisabeth E. McNeill مکنیل. الیزابت ا
  .Arthur W. Dubois آرتور دبل یو، دوبوا

ترین اطالعات  سیا در تهران رد و بدل کردیم، کوشیدیم تازه  از راه تلگرامهائى که در تابستان با پایگاه        
کوشید هر نوع  وزارت دفاع امریکا مى 2 -میز ایران در ژ . را در باره توان رزمى ارتش ایران بدست آوریم

. همواره ناموجود بود 2 -دسترس در این ژ  اطالع در. اطالعى را که بکار تهیه این نقش آید، بدست آورد
فاقد نقشه تاکتیکى بود که محل  2 -ژ . اطالعات مربوط به زندگى نامه رهبران نظامى بس ناچیز بودند

باید پذیرفت که سیا نیز براى تهیه نقشه این نوع عملیات آمادگى پیدا . استقرار قوا را در تهران نشان دهد
سیا دست اندر کار آغاز   گرفت و این در حالى که پایگاه باید انجام مى ر محل مىو کار سنگینى د. نکرده بود

  .مراحل آژاکس بود
) سیا و وزارت دفاع(مشکل اولى که تهیه نقشه با آن روبرو بود، این بود که نه در محل و نه در مراکز        

، سیا توجه کافى به این امر مبذول پیش از آن. هاى نظامى ایران وجود نداشت اطالع تفصیلى پیرامون چهره
  .نکرده بود

آموختیم که گزارشهاى عملیاتى تا کجا اهمیت دارند و بلکه  رفت، ما مى بتدریج که زمان پیش مى         
  .حیاتى هستند

در طول ماه ژوئن، گروه مطالعه و تهیه نقشه، اطالعاتى از ایران دریافت کرد که امکان دادند در یابد         
تیپ مستقر  5دادند که در تهران،  گزارشهاى واصل از ایران توضیح مى. واى مستقر در تهران در چه کارندق
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تیپ، چهار نیروى مسلح دیگر وجود  5افزون بر این . از آنها، سه تیپ کوهستانى و دو تیپ زرهى. هستند
و نیز، دانست . رى نظامى تهرانو شهربانى و گارد مسلح گمرك و قواى تحت امر فرماندا  ژاندارمرى: داشتند

که رئیس ستاد جوان ارتش، سرتیپ تقى ریاحى و اعضاى ستاد او از اعضاى حزب ایران طرفدار مصدق 
و نیز فرض بر . بدینسان، فرض این بود که رئیس ستاد و اعضاى ستاد در مهار مصدق هستند. اند گزیده شده

بنا بر آزمون، این . کامل تحت امر سرتیپ ریاحى بودند تن فرماندهان تیپها بطور 5این بود که سه تن از 
انتلیجنت سرویس گزارش کرد که سرهنگ اشرفى، فرماندار نظامى تهران و فرمانده . فرضها واقعیت داشتند

این اطالع بعداً غیر صحیح از آب . تیپ سوم کوهستانى، ممکن است به قواى مجرى نقشه آژاکس بپیوندند
این امر که سرلشگر . انگاشت باید آن را مفروض مى کننده نقشه نظامى، در ماه ژوئن، مىدرآمد اما گروه تهیه 

زاهدى که در نقشه آژاکس، نخست وزیر در نظر گرفته شده بود، هنوز دست مایه نظامى در اختیار نداشت، با 
  .کرد شد تکیه حتى در تشکیل دفتر نظامى خود نیز نمى  به سرلشگر زاهدى. تهیه نقشه جور نبود

در اوائل ژوئیه شاخه عملیاتى به تهیه نقشه براى خنثى کردن پادگان تهران و منزوى کردن تمامى        
. توانست تکیه کند آن زمان، معلوم شد که سیا بر نیروهاى بسیار اندکى مى. دیگر تیپها در ایران، توانا شد

نقشه اولیه ما بر استفاده از تیپ سوم کوهستانى، از این رو، . بیش از همه، بر تیپ سوم کوهستانى در تهران
براى دستگیرى و توقیف افسران ستاد ارتش و نیز توقیف و خنثى کردن تمامى دیگر نیروهاى مستقر در 

  .شد شهر تهران، بنا مى
شد از آنجا که سیا هیچگونه نیروى نظامى که به اجراى نقشه آژاکس یارى رساند، در اختیار نداشت، بنا        

در یک خانه امن، در واشنگتن، فرزانگان . به سرهنگ عباس فرزانگان، عامل پایگاه سیا، تعلیمات داده شود
گرچه در مدرسه فرماندهى . کنند دانست او را براى چه کارى آماده مى فرزانگان نمى. تحت تعلیم قرار گرفت

لجیستیک دیده بود، اما هرگز در  ، او تعلیمات عالى درLeavenworth در پادگان لون ورت(و ستاد کل 
باید افزود که بمدت چند سال، او معاون وابسته نظامى ایران در   .عملیات نظامى شرکت نجسته بود

از این رو، . پیش ازآن نیز افسر رابط ارتش ایران با هیأت مستشارى نظامى امریکا در تهران بود. واشنگتن بود
بخاطر شدت حساسیت تبى پى . بنا بر حرفه، او افسر مخابرات بود. بوداو بر روشهاى نظامى امریکا نیک دانا 

در روزهاى اول ماه ژوئیه، . با دستگاه دروغ سنج آزمایش شد. از فرزانگان آزمایش شدTPAJAX  آژاکس
  .فرزانگان مأمور شد به تهران برود و تمامى روابط دیرین با ارتشیان ایران را، از نو، برقرار کند

،  Donald Wilber ماه ژوئن، کارول مأمور شد بطور موقت به قبرس برود و با دونالد ویلبردر        
همکارى با انتلیجنت   .افسر برنامه گذار براى خاورمیانه و شمال افریقا و انتلیجنت سرویس، همکارى کند

دست آورد که هاى نظامى نقشه متمرکز کرد تا اندازه نیروهاى نظامى را ب سرویس را، کارول بر جنبه
زیرا بنا بر نقشه، شاه فرمان عزل مصدق . سخت نگران بود) سیا(مرکز . انتلیجنت سرویس بر آنها مهار داشت

اما هیچ اطمینانى وجود نداشت که در صورت اطاعت نکردن مصدق از فرمان، افسران ارتش . کرد را صادر مى
در حقیقت، سیا و انتلیجنت سرویس . اشته باشندو افراد آن سازمان کافى را براى راندن مصدق از مقامش، د

نیروهاى نظامى قابل سازماندهى براى تبدیل شدن به نیروى رزمنده، در اختیار نداشتند و بیم از آن بود که 
  .تدارك نیروهاى نظامى جدید و سازمان دادن آنها براى تبدیل شدن به نیروى رزمنده، بموقع انجام نپذیرد

نتلیجنت سرویس گفت در میان ارتشیان، چندین دوست داریم اما از میان دوستان آنها، در قبرس، ا         
انتلیجنت سرویس بر این بود . توانست به اجراى نقشه ما کمک کند، سرهنگ اشرفى بود تنها افسرى که مى

ه کارول بود برنامه گذار نظامى ک. که ما باید فرض را بر این بگذاریم که سرهنگ اشرافى همکارى خواهد کرد
گفت که نقشه نظامى ما باید  تردید داشت که یک تیپ براى سرنگون کردن مصدق کافى باشد و صادقانه مى

و نیز، او گفت امیدوار است با رسیدن به تهران، افزون بر سرهنگ اشرفى، . سخت آزمایشى تلقى شود
گرداند که کار  ننده بود زیرا روشن مىاز نظر نظامى، مباجثات قبرس سخت ناامید ک. نیروهاى دیگرى را بیابد
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و باز آشکار کرد که کارول و سرهنگ . خواهیم انجام دهیم اما وسائل اندك بیش در اختیار نداریم بزرگ مى
  .گشت زیرا در آنجاست که نقشه نظامى بضرورت باید کامل مى. فرزانگان باید هرچه زودتر وارد ایران شوند

در آنجا، انتلیجنت سرویس نقشه نظامى را طى دو روز . ، کارول به لندن رفت) تیر 24( ژوئیه 15در          
انتلیجنت سرویس پذیرفت که اگر تى پى . مطالعه کرد و آن را با اظهار نظرهاى کمى، پذیرفت

صفر شروع کند و با سرعت کار کند تا مگر   بخواهد با موفقیت اجرا شود، سیا باید کار راازTPAJAX آژاکس
و دو افسر  Keen در لندن، کارول، باتفاق سرگرد کین. ن فرماندهان ارتش ایران، دوستان قوى بجویددر میا

دیگر ارتش انگلیس که مأمور خدمت در انتلیجنت سرویس بودند، دو نقشه نظامى را که شاخه عملیات ویژه 
  .تهیه شده بودند، را بررسى کردند

این . قیف شوندگان نظامى و غیر نظامى را در بر داشتندهر دو نقشه نظامى ما همان فهرست تو        
در عمل، ثابت شد که که دست کم . فهرستها حاصل مطالعه طوالنى در شناسائى ایرانیان هوادار مصدق بود

پس از آنکه کارشناسان و زندگى نامه دانان انتلیجنت سرویس آنها را مطالعه . اند درصد آنها صحیح بوده 90
ایها، توسط  در سومین فهرست توقیف شوندگان، شامل توده. ا فهرستها را تصویب کردندکردند، انگلیسه

اینطور معلوم شد که ارزیابى . کارشناسان حزب توده، بدقت مطالعه شد و بدون کم و بیش کردن، تصویب شد
  .است ما از ایرانیان، بر مبناى اطالعات تقریباً مشابهى بعمل آمده

شد،  فهرستهاى توقیف شوندگان توسط کارشناسان انتلیجنت سرویس مطالعه مى در همان حال که        
نقشه اول بر این فرض . کارول و سرگرد کین و سرگرد انگلیسى به کار بررسى دو نقشه نظامى پرداختند

و تیپ سوم کوهستانیش از او (طراحى شده بود که سرهنگ اشرفى یک عامل انگلیسى تحت مهار است 
شدند  باید خنثى مى بعد از آزمون جزء به جزء هدفهائى که بنا بر نقشه، در تهران، مى). برد فرمان مى

فهرستى : انتلیجنت سرویس گفت...) کارخانه تسلیحات ارتش، وزارت پست و تلگراف و تلفن، ستاد ارتش و(
وابجمعى تیپ سوم اید که باید خنثى شوند و وظائفى که ما براى هر یک از اب که شما از هدفهائى تهیه کرده

  .اید، صحیح هستند ایم، و نیز صحیح هستند و محلى که براى پیشنهاد روش دیگر قائل شده معین کرده
این نقشه بر این فرض طراحى شده بود که کارول، . بعد، ما به بررسى نقشه نظامى دوم خود پرداختیم        

شوند سه تیپ را به مهار خود  د که قادر مىشود همکارى نیروهاى دیگرى را جلب کن در تهران، موفق مى
ما قبول داشتیم که بنا را بر همکارى یک تیپ از پنج تیپ گذاشتن، خود را یکسره به بخت و اقبال . درآورند

انتلیجنت سرویس نقشه . آوردیم باید نیروهاى دیگرى را بخدمت در مى در صورت امکان، ما مى. سپردن است
روز بعد، او هر دو نقشه را بدون اظهار . قشه را در اختیار یک سرتیپ گذاشترا تصویب کردند و هر دو ن

  .نظرى باز گرداند
» نیروهاى نظامى«در آن، پایگاه سیا . در طول این گفتگوها، تلگرافى از تهران، از راه قبرس رسید     

یگاه سیا مدتها کوشیده پا. کرد این پیام تمامى ترسهاى ما را تأیید مى. کرد سرلشگر زاهدى را گزارش مى
است سرلشگر زاهدى را متقاعد کند که او باید فهرستى از نیروهاى نظامى در اختیار خود را ترتیب دهد و 

تیپ در مهار او  5سر انجام سرلشگر زاهدى گزارش کرد که هیچیک از . چگونگى بکار بردن آنها را معین کند
رد شاهنشاهى و برخى از واحدهاى اداره ترابرى ارتش و طرح نظامى او بر امکان استفاده از گا. نیستند

و نیز، او امیدوار بود سرهنگ تیمور بختیار بتواند از . شد قسمتهائى از شهربانى و گارد گمرك، بنا مى
انتلیجنت سرویس از کارول خواست ارزیابى خود را از نقشه زاهدى براى آنها . کرمانشاه نیرو به تهران بیاورد

ارزیابى خود، کارول اظهار نظر کرد که شاه فرمان عزل مصدق و نصب زاهدى را به نخست وزیرى در . بنویسد
توان قواى نظامى مستقر در تهران را از تسلط  کند تا وقتى که زاهدى بر او معلوم نکند چگونه مى امضاء نمى

بخواهد با موفقیت TPAJAX  او احساس کرد اگر تى پى آژاکس. سرتیپ ریاحى، رئیس ستاد ارتش، رها کرد
  .تیپ مستقر در تهران، نیروهائى هوادار اجراى طرح بگردند 5باید در  به عمل درآید، مى

  :شوند  در لندن، انتلیجنت سرویس، بر این نظر بود که در عملیات نظامى، این اولویتها باید رعایت        
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  تصرف و اشغال نقاط معین شده، - 1 
  اشخاصى که اسامى آنها در فهرستها مندرجند، دستگیر و زندانى کردن - 2 
  خنثى کردن قواى نظامى هوادار مصدق در تهران، - 3 
  و) از عمل بازداشتن مردم تهران(خنثى کردن شهر تهران  - 4 
  .تقویت قواى هوادار زاهدى در تهران با قواى خارج از تهران - 5 
آن بود که ارتباطات هرچه زودتر قطع شوند تا هواداران این اولویتها دستور العمل شدند زیرا بایسته        

  .مصدق نتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند
ژوئیه وارد تهران شد و  21او در . کارول، در پایان این گردهمآئیها، با اولین هواپیما، لندن را ترك گفت        

  .با سرهنگ فرزانگان تماس گرفت
، )بعد از ورودش به تهران(فرزانگان، پیرامون تماسها و گفتگوهاى مهم خود با حالجى کردن گزارش        

فرزانگان گفتگوهاى خود را با . دادند کارول نام دو افسر را یافت که از لحاظ اجراى نقشه، امید نوید مى
وب هر دو از دوستان قدیمى و خ. سرلشگر نادر باتمانقلیج و سرهنگ حسن اخوى، در گزارش خود آورده بود

ژوئیه،  21کردند که در پى نمایش قدرت  هر دو افسر ترس از حزب توده را منعکس مى. فرزانگان بودند
و کارول توافق کردند که کارول هرچه زودتر Goodwin  و گودوین Goiran گویران. همگانى شده بود

هدى هیچگاه دفتر نظامى زا. است، دیدار و گفتگو کند باید با افسرى که زاهدى مأمور کار بر روى طرح کرده
  .تعیین نکرد و الزم بود که ما دفتر نظامى خود را ایجاد و بسط دهیم

آشکارا ضعیف سرلشگر زاهدى در میان نظامیان شاغل و بخاطر اینکه روشن بود که   بعلت موقعیت          
ند، به پى بردن به باید ابتکار عمل را در دست بگیرد و نقشه نظامى و نیروهاى نظامى تدارك ک سیا مى

سرهنگ فرزانگان مأمور شد معین کند چه امکاناتى را . توانهاى در اختیار سرهنگ اخوى شتاب داده شد
نقشه . را پیشنهاد کرد» نقشه الف«سرهنگ اخوى نخست . تواند در اختیار ما قرار دهد سرهنگ اخوى مى

بعد به سرهنگ فرزانگان تأکید شد . شود باید اجرا یک کودتاى نظامى بدون اینکه معلوم باشد چگونه مى
اى رسید که  ژوئیه، از سرهنگ اخوى نقشه 30و در . تر شود سرهنگ اخوى را متقاعد کند واقع بین

تواند، ظرف دو ساعت، توقیفها را بعمل  گفت او مى سرهنگ اخوى مى. تر اما سخت ناقص دریافت شد مشخص
تأسیسات و نیروهاى نظامى که حاضر به همکارى . تیار درآوردآورد و هدفهاى تعیین شده در نقشه را به اخ

مهمترین امرى که در گزارش سرهنگ اخوى بود، این بود که او . ادعائى بى معنى بود. شوند را خنثى کند نمى
سرهنگ . با سه سرهنگ جوان در ارتباط است که در پادگان تهران، احتماالً قواى مهمى را تحت امر دارند

ن به سرهنگ فرزانگان گفته بود سرلشگر باتمانقلیج فاقد شجاعت است اما اگر شاه او را رئیس اخوى همچنی
رسید که با  سرهنگ اخوى نامى از سرلشگر زاهدى نبرد و بنظر نمى. کند ستاد ارتش کند، قوت قلب پیدا مى

گذارد  ائى در تماس مىسرهنگ فرزانگان به سرهنگ اخوى گفت او را با یکى از دو امریک. او در ارتباط باشد
  .است که در امریکا مالقاتش کرده

  .در این زمان، شاه نیز خاطر نشان کرد که بر قواى نظامى مهمى مهار ندارد       
. با اخوى و فرزانگان مالقات کرد و برنامه گذارى را شروع کرد)مرداد  11یا  10(اوت  3یا  2کارول در        

او گفت او دوستانى دارد . دانست آن را چگونه باید بکند اما نمى. رى بکندسرهنگ اخوى سخت مایل بود کا
توانند تیپهاى دوم و سوم کوهستانى را به مهار خود در آورند اما به سرهنگ اشرفى، فرمانده تیپ  که مى

و به سرهنگ ممتاز فرمانده تیپ دوم ) شد عامل انتلیجنت سرویس است که گفته مى(سوم کوهستانى 
اگر : سرهنگ اخوى گزارش کرد که سرلشگر باتمانقلیج، روز پیش، با او گفته است. نى، اعتماد نداردکوهستا

در پى این دیدار با . است شاه وارد عمل شود، او حاضر به انجام هر خدمتى و در صورت لزوم مردن بخاطر شاه
ار است دوستان خود را قانع سرهنگ اخوى، معلوم شد که او خود بر نیروئى فرماندهى ندارد و تنها امیدو

  .کند که عمل کنند
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دوست او سرهنگ زند کریمى، معاون . بعد، کارول مستقیماً با سرهنگ اخوى و دوست او دیدار کرد       
سرهنگ زند کریمى فهرست بلند باالئى از نیروها در پادگانهاى تهران، بخصوص . سرهنگ ممتاز از کار درآمد

، )مرداد  17و  16و 15(اوت 8و  7و  6در روزهاى . و فرماندهان هنگها، ارائه کردمعاونان فرماندهان تیپها 
اى را آوردند که بر پایه واحدها ئى تهیه شده بود که بنا بر  سرهنگها، اخوى و زند کریمى و فرزانگان نقشه

عبارتند سرهنگ زند کریمى گفت دوستان اصلى او . قول سرهنگ زند کریمى تحت فرمان دوستان او بودند
تهران و سرهنگ اردوبادى افسر ژاندارمرى منطقه تهران و سرهنگ منصور   از سرهنگ حمیدى افسر پلیس

کرد که بدست این دوستان و دوستان دیگرى که در میان  او ابراز اطمینان مى. پور فرمانده سوار نظام
کنند  ان تهران فرماندهى مىها دارد و برخى از آنها بر واحدهاى مهم پادگ فرماندهان هنگها و گردان

سرهنگ روحانى، معاون فرمانده تیپ سوم کوهستان، سرهنگ دوم خسروپناه، فرمانده هنگ توپخانه تیپ (
، )شد دوم کوهستان، سرهنگ دوم یوسفى که به زودى فرمانده هنگ توپخانه تیپ سوم کوهستانى مى

زند کریمى با فرماندهان گردانهاى توپخانه و از راه این افسران، سرهنگ . شود پیروزى نهائى از آن ما مى
با اینهمه، این افسران آن سازماندهى و تعلیم و تربیت را پیدا . بشترین فرماندهان گروهانها در ارتباط بود

بودند و آمادگى آن را نداشتند که مهارى را قطع کنند که سرتیپ ریاحى از طریق فرماندهان تیپها  نکرده
باید سرهنگ شاهرخ،  خواستیم موفق شویم، مى براى مثال، اگر مى. رار کرده بودمستقر در تهران بر ق

فرمانده تیپ اول زرهى و سرهنگ پارسا، فرمانده تیپ اول کوهستانى و احتماالً، سرهنگ اشرفى، فرمانده 
سرهنگ نوذرى، فرمانده تیپ دوم زرهى، . تیپ سوم کوهستانى و فرماندار نظامى تهران را توقیف کنیم

  .شد رسید که معاون او، نایب سرهنگ بهرامى باید توقیف مى ماند اما بنظر ما الزم مى احتماالً، بى طرف مى
آیا پیش از آنکه : کرد به این امر بدینسان، از دیدگاه نظامى، روشن شد که موفقیت ما بستگى پیدا مى         

کند یا نه؟ محک توانائى، تأمینى بود که  قیف مىما دوستان سرتیپ ریاحى را توقیف کنیم، او دوستان ما را تو
  .توانستیم براى تمامى دوستان خود، در دوره آماده کردنشان براى ورود به عمل، بر قرار کنیم مى

باید تدبیرى بیاندیشیم تا اگر دسته اول افسران ما دستگیر شدند، بتوانیم نقشه  و نیز روشن بود که مى        
بمدت دو شب روى سیستمى کار ) فرزانگان و زند کریمى(دین خاطر، باتفاق سرهنگها ب. خود را اجرا کنیم

  .کردند که اگر افراد گروه اول توقیف شدند، سیستم همچنان عمل کند
کردند توقیف  باید مستقل عمل مى ها و گروهانها مى عالمت خطرى که با مشاهده آن، فرماندهان گردان       

ضعف نقشه ما در این بود که پایگاه سیا خود با فرماندهان . ترین دوستان او بود کسرهنگ زند کریمى و نزدی
بهنگام بحث پیرامون این . جست باید ارتباط مى ها و گروهانها ارتباط نداشت و از راه زند کریمى مى گردان

عد از دریافت ساعت ب 48هاى فرماندهى ظرف  ترین رده تواند با پائین او مى: امر، سرهنگ زند کریمى گفت
  .فرمان شاه، تماس برقرار کند

زیرا چند روز مهم در اختیار ما گذاشت که در آنها، ما با . تردید شاه در امضاى فرمان بسود ما شد      
اى که بر استفاده از واحدهاى تحت فرمان  نقشه. خود کوشیدیم  سرهنگ زند کریمى، در کامل کردن نقشه

این مشکل پیچیده شد وقتى سرهنگ اخوى سخت بیمار شد و . ه بوددوستان زند کریمى، طراحى شد
شد و ربط تنش ناشى  شد، تنش بیشتر مى همچنانکه روز عمل نزدیک مى. سرانجام ناگزیر شد بسترى شود

با وجود این، سرهنگ اخوى توانست بر سر پا ایستد و . از ترس با بیمارى سرهنگ اخوى، غیر قابل فهم نبود
بعدها ثابت شد که این گفتگو در موفقیت مرحله نظامى تى پى . اه دیدار و گفتگو کنداوت با ش 9در 

تا وقتى سرهنگ اخوى شاه را ببیند او مطمئن نبود که . نقشى حیاتى داشته است TPAJAX آژاکس
بعد از دیدار با شاه، سرهنگ اخوى . اند بدون تصویب شاه ، عمل کنند دوستان وى در پایگاه تهران آماده

توانست به سرهنگ زند کریمى بگوید که شاه خواهان حمایت نظامیان است، آنگاه که بر آن شود فرمان را 
  .امضاء کند
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شاه از سرهنگ اخوى پرسیده بود اگر او فرمان عزل مصدق را صادر کند، ارتشیان حمایت خواهند کرد         
است که اگر  اى تهیه شده و نقشه سنجیدهیا خیر؟ سرهنگ اخوى به شاه گفته بود با کارول دیدار کرده 

بعد، شاه از اخوى نامهاى افسرانى را پرسیده بود که حاضر . کند درست اجرا بشود، پیروزى را تضمین مى
و اخوى همان اسامى را گفته بود که پیش از آن، از راه اسداهللا رشیدیان، ما در اختیار . اند همکارى کنند بوده

  .از اخوى خواسته بود بدیدار سرلشگر زاهدى برودشاه . شاه گذاشته بودیم
خواهد از  آیا امریکا مى: با گزارش مفاد اساسى گفتگوهایش با شاه، سرهنگ اخوى از پایگاه سیا پرسید       

هر دو افسر گفتند . خواهد از او حمایت کند سرلشگر زاهدى حمایت کند؟ به او گفته شد امریکا مى
  .کنند او رهبر بسیار خوبى است ى با سرلشگر زاهدى ندارند اما فکر مىا ماههاست هیچگونه رابطه

 40، نقشه عملیات همچنان بر بکار بردن )1332مرداد  22و  21و  20(اوت  13و  12و  11در شبهاى          
سرهنگ اخوى با سرلشگر . کردند، بنا داشت فرمانده در صف که در تیپهاى مستقر در تهران خدمت مى

باتمانقلیج خواست با . تواند رئیس ستاد ارتش بگردد دیدار کرد و او پذیرفت سرلشگر باتمانقلیج مىزاهدى 
این دیدار . ها گفتگو کند ها فرزانگان و اخوى و زند کریمى در باره نقشه کارول دیدار کند و با او و سرهنگ

آنکه سرلشگر باتمانقلیج برابر آن  بتأخیر افتاد تا زمانى که احساس کردیم نقشه بقدر کافى کامل است براى
  عمل کند،

سرلشگر زاهدى و . ، زاهدى از اخوى خواست باتفاق فرزانگان بدیدار او بروند) مرداد 20(اوت 11در        
فرزانگان گزارش کرد سرلشگر زاهدى امداد امریکائیان را سخت ارج . ساعت گفتگو کردند 3فرزانگان بمدت 

ت افسر رابط میان او و امریکائیها در امور نظامى بگردد و نیز از او خواست افسر نهاد و از فرزانگان خواس
  .است مسئول دفتر نظامى او بگردد که در جریان هفته گذشته با کارول مالقات کرده

، فرزانگان سرلشگر باتمانقلیج را بدیدار سرلشگر زاهدى برد و سرلشگر ) مرداد 21( اوت 12در         
و نیز، فرزانگان سرهنگ زند کریمى را بدیدار زاهدى برد و . به سرلشگر زاهدى هرگونه یارى داد  باتمانقلیج

بینیم  نگریم مى اینک که بعد از وقوع به گذشته مى. او گزارش پیشرفت نقشه عملیات نظامى را به زاهدى داد
هدى و سرلشگر باتمانقلیج باید صرف بررسى نقشه عملیات باتفاق زا نیکوتر آن بود که وقت بیشترى را مى

را در دست  TPAJAX باید اجراى مرحله نظامى تى پى آژاکس زیرا در آن زمان، زاهدى مى. کردیم مى
شناخت و سر لشگر باتمانقلیج نیز تعداد  گرفت حال آنکه هیچیک از افسران جوان دست اندر کار را نمى مى

  .شناخت کمى از آنها را مى
، کارول با سرلشگر باتمانقلیج و اعضاى دفتر نظامى مرکب از ) مرداد 24( اوت 15در بعد از ظهر          

بیشتر . ها بودند در انتظار صدور فرمان. سرهنگ فرزانگان و سرهنگ اخوى و سرهنگ زند کریمى دیدار کرد
ما تماس فرمانده در صف دوست  40گفتگوها در این باره بود که چه مدت الزم است براى اینکه زند کریمى با 

، )عزل مصدق و نصب زاهدى(بعد از یک بحث طوالنى، همه پذیرفتند که از زمان صدور فرمانها . بر قرار کند
و نیز موافقت شد که سرهنگ نصیرى، فرمانده گارد . باید آغاز بگیرند ساعت، عملیات مى 48ظرف 

باید رادیوئى را به پایگاه  مى شاهنشاهى، فرمان عزل مصدق را به او تسلیم کند پیش از آن، سرهنگ نصیرى
  .فرستاد که بر اساس طول موج فرستنده فرماندهى سرهنگ زند کریمى، تنظیم شده باشد سیا مى

  .، به رامسر برد) مرداد 22( اوت 13سرهنگ نصیرى فرمانهاى امضاء نشده را، در         
   
  پیوست ه 
  :برنامه گذارى نظامى کودتا گرفتیمهاى  درسهائى که از تى پى آژاکس، جنبه: انتقاد نظامى 
   
  :مسئله ارزیابى کارکنان - 1 
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سیا   خواهد یک حکومت خصم را، با بکار بردن نیروهاى مسلح بر ضد آن، سرنگون کند، اگر سیا مى -الف  
  .باید نیروهاى دوست را شناسائى کند، با آنها تماس بر قرار کند و با موفقیت بکارشان برد مى

ه یک کودتاى نظامى تنها زمانى باید اتخاذ شود که قطعى شده باشد که قواى بکار بردنى تصمیم ب -ب  
وقتى بنا بر . تمیز داد» همآواز اما ناکارآمد«و » فعاالن«باید میان  در این ارزیابى، مى. بالقوه وجود دارند
ى، در صورت امکان، از دهد، داشتن زندگى نامه تفصیل شود، آنطور که تجربه نشان مى ارزیابى نیروها مى

هاى  زندگى نامه. تمامى کارکنان نظامى که حضورشان بر چند و چون عملیات داشته باشد، ضرور است
  .دوستان و هم دشمنان ضرور هستند

باید بطور مداوم اطالعات، حتى جزئیات، پیرامون . توان در کوتاه مدت فراهم کرد ها را نمى زندگى نامه -ج  
هاى نظامى مجارى معمولى براى بدست آوردن این گزارشها  وابسته. ن گردآورى شوندزندگى شخصى افسرا

اما گروه مستشارى و کمک نظامى، در هر کشور که بکار هستند، بهترین منبع اینگونه اطالعات . دارند
د در این باره گوی تجربه ما مى. روند کنند و با آنها به تفریح مى زیرا آنها درکنار افسران بومى کار مى. هستند

هاى کوتاه  هاى افسران گرد آمده، جز اشاره اطالعات ارسال شده و در پرونده. است تأکید بایسته بعمل نیامده
باید نشان دهند این افسر به  از تمامى اطالعاتى که مى. به مأموریتها، ترفیعات، مدالها و نشانها، نیستند
  .است ، غفلت شده...یزند، دوستان او چه کسانى هستند وانگ راستى چه کسى است، چه عواملى او را بر مى

هاى عامالن سیا در نیروهاى مسلح کاملتر است اما این عامالن اغلب در رکن دوم ستاد  زندگى نامه -د  
  .ارتش و ادارات دیگر هستند و نه در میان فرماندهان نیروها

اطالعات کافى و انگیزه هاشان، در اختیار هستند، کار هاى افراد نظامى، حاوى  وقتى هم که زندگى نامه -ه  
در این نقد افراد، به معرفت روشن بر سنتها . بعدى ما نقد دقیق منش هر فرد نظامى تحت ارزیابى است

افسر ایرانى، معموالً، بى . براى مثال، در ایران، ارتش سنت جدید شکست دارد. نظامى محلى، نیاز است
از این رو، مگر بخت یارى کند که . پوشاند ش را با گزافه گوئى و با منم کردن مىتصمیم است و حقارت خوی

خوبى » نمونه نوعى«توان گفت شاه  مى. و از جان مایه بگذارند  بتوان رهبرانى یافت که بخواهند رهبرى کنند
  .ضعف او در تمامى افسران ارتش بازتاب یافته بود. از افسر ایرانى است

زیرا ارزش او در . دیگر، یک رهبر واقعى، در ارتش، کسى است که به اندازه وزنش طال استبه سخن         
  .ایران بسیار بیشتر از کشورهاى دیگرى است که در آنها، شجاعت ارزش است

پس از آنکه ارزیابى شخصى افسران کامل شد، سیا افسران خوب و بد را، در همه بخشها، باید تمیز  -و  
ذیل ارزیابى افسران، . باید برآورد شوند سیاسى و وطن دوستانه، تا آنجا که ممکن است، مى هاى انگیزه. دهد

عملیات غیر نظامى، براى آنکه شرائطى درخور تشدید یا تضعیف . باید شناسائى شود محیط سیاسى مى
کن است ضرور ها فراهم آیند و بدان، عوامل و نیروهائى به صحنه درآیند که هنوز حضور ندارند، مم انگیزه
  .شوند

و بسیارى » استعمار سفید«و » سازمان ملل متحد«و » امریکا«و » دنیاى آزاد«  دوستى نسبت -ز  
، »هوادار شاه«سیا، در ایران، افسران را عموماً . شوند هاى سیاسى دیگر در همه کشورها یافت مى انگیزه

هر فرد، در هر مورد، بیش یا کم و اغلب کم  هاى سیاسى شدت انگیزه. یافت» ابن الوقت«، یا »هودار مصدق«
طلبى، حسادت، بیزارى افسران جوان از افسران پیر و بر عکس،  هاى شخصى، چون جاه تر از انگیزه اهمیت
اما رضا شاه مهار حکومت را با بکار بردن موقعیت نظامى . سنت انقالبهاى نظامى در ایران وجود ندارد.است

هاى شخصى در محیط  با اینهمه، انگیزه سیاسى افسران و انگیزه. ت آوردخود، بمثابه سکوى پرش، بدس
  .باید در نظر گفت سیاسى، عواملى بودند و هستند که در ارزیابى افراد نظامى، مى

ارزیابى او از هر دو نظر اهمیت برابر . در ایران، شاه هم فرمانده کل قوا است و هم رئیس دولت است -ح  
باید شامل ژرفاى  این ارزیابى مى. شد باید ارزیابى مى مى، شاه، بمثابه فرمانده کل قوا، مىاز دیدگاه نظا. داشت
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استفاده از او بمثابه نقطه کانونى یا محور . گشت نفوذ او، توانائى فرماندهى او و شجاعت او زیر آتش، مى
  .شد وضوع ارزیابى مىباید م توانند گرد آیند نیز مى همگرائى که بر آن، اشخاص و گروههاى نظامى مى

هاى زیر، مثبت  بى آنکه دالیل را بیاوریم، گوئیم که ارزیابى ما از بایسته بودن استفاده از شاه در زمینه       
  :بود

  کند؛ ورزد، برکنار مى در مقام رئیس دولت حکومتى را که خصومت مى - 1 
  .فرمانده کل قوا و مظهر گردآورى و انسجام است - 2 
  :هاى زیر، ارزیابى ما از شاه منفى بود زمینهدر        
  آید؛ فرمانده کل قوا بمثابه برنامه گذار و شرکت کننده در عمل نظامى، بکار نمى - 1 
حاصل ارزیابى از شاه این شد که او را بمثابه مظهر بکار بردیم در برانگیختن بخش مهمى از ارتشیان به  -ط  

  .عمل
نظامى ما را به این نتیجه رساند که سرلشگر زاهدى بهترین افسرى است که ارزیابیهاى ما از افراد  -ى  

  دالیل ما عبارت بودند از. توانائى رهبرى قوا را بسود شاه و بر ضد حکومت خصومت ورز دارد
  او تنها مردى در ایران بود که آشکارا در پى رسیدن به مقام نخست وزیرى است؛ - 1 
  است؛ ى از خود نشان دادها او در عمل شهامت یگانه - 2 
سالگى، بمثابه یک سرباز، در جنگ با  25او در . است در گذشته نیز، او شجاعت خود را نشان داده - 3 

  .بلشویکها، توانائى فرماندهى از خود نشان داد و درجه سرتیپى یافت
  .سالگى درجه سرتیپى یافت 27است که او در  آمده: انقالب اسالمى 
  .دنده او، از مرگ نجات داد 4ریکائى او را، با برداشتن یک پزشک ام - 4 
سال، به امریکا  6او به هوادارى امریکا شناخته بود و فرزند خود اردشیر زاهدى را براى تحصیل، بمدت  -  5 

  .در مقام یک سرلشگر ارشد، از احترام بسیارى از افسران ارشد و جزء، برخوردار بود. فرستاده بود
  منفى او عبارت بودند ازصفات          
  شناخت؛ چندین سال از ارتش خارج بود و افسران جوان را نمى - 1 
او هرگز . قابلیت او براى رهبرى یک کودتا شناخته نبود. رفت در برخى محافل، مردى پولکى بشمار مى -  2 

  افسر ستاد و دفتر نشده بود و همواره افسر صف و فرمانده بود؛
  .داشت دوستان نظامى اندك شمارى مى. غیر نظامى بودندبیشتر دوستانش  - 3 
  ؟ -ك  
در واشنگتن، ارزیابى دقیق فرماندهان پادگانهاى تهران، تا وقتى تعلیمات به پایگاه سیا، براى در اختیار  - ل  

براى مثال، مرکز سیا نامهاى هیچیک از فرماندهان . کرد گذاشتن اطالعات، داده نشدند، پیشرفت نمى
وزارت دفاع نیز هیچگونه اطالعى ) اطالعات(شگفت اینکه رکن دوم . شناخت مستقر در تهران را نمى تیپهاى
پیش . نه رکن دوم وزارت دفاع و مرکز سیا هیچ تصورى از ترتیبات نظامى و جنگى در ایران نداشتند. نداشت

. فرستاد امى را به مرکز سیا مىباید اطالعات نظ از ارزیابى دقیق از فرماندهان صف، پایگاه سیا در تهران مى
  .آوردند باید گرد مى هاى نظامى، روز به روز، مى این اطالعات را وابسته

و . افسران صف که فرمانده واحدهاى نظامى در عملیات نظامى هستند: اند افسران دو دسته: انقالب اسالمى 
  .پردازند افسران دفترى که بکارهاى ادارى و سازماندهى مى

وز ارزیابى شخصى افسران در مرکز سیا انجام نگرفته، وزارت امور خارجه تصمیم به براندازى هن  -م  
این تصمیم، بدون تصور روشنى از وضعیت نظامى . حکومت مصدق را، با توسل به هر وسیله ممکن، گرفته بود

میان افسرانى که  ایران، حتى بدون داشتن فهرستى از افسران و مناصب و وظایف آنان و بدون داشتن عوامل
بنا بر این، قابل درك است که چرا در تمامى مراحل عملیات . مقامهاى فرماندهى داشتند، گرفته شده بود
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شدند و تصمیمها  باید شتابان انجام مى ارزیابیها مى. شد باید حرکت هرچه شتاب گیرتر مى نظامى ما، مى
  .گرفت شد که هرکار بموقع خود انجام مى وقتى مىبدیهى است که امنیت کمتر از . شدند باید گرفته مى مى

ما او را در . ارزیابى ما از رئیس ستاد ارتش منصوب مصدق، سرتیپ تقى ریاحى، با دقت انجام گرفت -ن  
این مطالعه شامل اشخاصى که سرتیپ ریاحى با آنها زندگى . پرتو تمامى محیط زندگیش، مطالعه کردیم

او از کار برکنار کرده بود، اشخاصى که او بکار گمارده بود، اشخاصى که در  اشخاصى که. شد کرد نیز مى مى
از دیدگاه سیاسى، جاى . ستاد گرد آورده بود، اشخاص سیاسى که جمع او با آنها جمع بود نیز، مطالعه شدند

سایه ما مطمئن بودیم که ریاحى چون . (براى شک نبود که مصدق رئیس ستاد خود را خوب انتخاب کرده بود
ما . اما از نظرگاه نظامى، سرتیپ ریاحى چند ضعف داشت). کند رود و از شاه پیروى نمى دنبال مصدق مى

توانستیم استنباط کنیم که ریاحى بدین خاطر که افسر صف نیست و تجربه فرماندهى  مطمئن نبودیم اما مى
. تواند مهم و تعیین کننده باشد ىو رزم راندارد، بوقت پدید آمدن معرکه، ناتوانى بروز خواهد داد که م

ما پى بردیم که او به سه تن از اعضاى برجسته حزب ایران هوادار . شجاعت و پاکى او محل بحث نبودند
او و بیشترین همکاران او در ستاد . کند مصدق هم خانه است و گروه هواداران مصدق در ارتش را رهبرى مى

ر کار دفترى و ستادى بسیار دقیق و در کار صف و فرماندهى اینان د. ارتش تحصیل کرده فرانسه هستند
  .بسیار خام هستند

وقتى پایگاه ارسال گزارش در باره فرماندهان تیپها و جانشینان آنها و فرماندهان هنگها و گردانها  -س  
بر ما مسلم . مستقر در تهران و دیگر نقاط ایران را آغاز کرد، ما در روشنائى بیشترى وضعیت را ارزیابى کنیم

تر  هاى پائین و این از رده. شد که الزم است بسیارى از فرماندهان تیپها را یا توقیف و یا برکنار کنیم
این ارزیابى بعداً صحیح از آب درآمد و موجب . کردیم باید نیرو براى عملیات تدارك مى فرماندهى بود که مى

داشتن حصار امنیتى مستحکم ایجاب . برخودار شویمشد که در زمان صرفه جوئى کنیم و از امنیت بیشترى 
کرد که از آغاز، تنها با کسانى ارتباط برقرار کنیم و آماده شان کنیم که اقبال پیروزى ما را قوى  مى
  .گرداندند مى

رسانند که داشتن زندگى نامه حاوى بیشترین اطالعات، در موفقیت  نکات باال ما را به این نتیجه مى -ع  
شود که شکست یا پیروزى  بسا مى. عملیات که بکار بردن افراد نظامى را ایجاب کنند، حیاتى استهرگونه 

  .کند به نادرستى یا درستى ارزیابى یک افسر بستگى پیدا مى
   
 II . اطالعات نظامى بمثابه پایه عملیات براندازى حکومتهاى دشمن -الف:  
باید مجهز  یاز به عمل انقالبى شود، افسران شبه نظامى مىهر جا پایگاه سیا وجود دارد و ممکن است ن - 1 

هاى مختلف تهیه شوند و در آنها، ترتیب کامل نبرد، بر اساس  باید به اندازه ها مى نقشه. به یک نقشه باشند
باید با  مى... هاى مهمات و گازوئیل و بنزین و پوشاك و تجهیزات و موجودى زاغه. وضعیت جارى، قید شود

بدیهى است که مأمور کردن یک تیپ براى اقدام بر ضد یک حکومت دشمن وقتى هر . ص شونددقت مشخ
  .اى است فشنگ دارند، کار بى فایده 6یک از افراد آن تنها 

در ایران، حکومت مصدق . باید با دقت، بررسى شود سنجد، مى تدابیر دفاعى که حکومت خصم مى - 2 
حکومت او به هر تانک، تنها براى یک . است موتور خانه جمع آورده بیشترین وسائط نقلیه موتورى را در یک

هاى مهمات  حافظت از زاغه. است توزیع مهمات به حداقل ممکن کاهش داده شده. دهد ساعت کار، بنزین مى
  .تنها سه هفته پیش از سرنگونى حکومت مصدق، عالمتهاى رمز ارتش تغییر یافتند. است سخت تقویت شده

  )؟(فضاى خالى  
گرد آورد و با   در دو لحظه بحرانى، سرتیپ ریاحى، رئیس ستاد، تمامى افسران را در پادگان تهران      

از دید او، وطن دوستى در حمایت از مصدق بروز . لحنى پر هیجان، حس وطن دوستى آنها را فراخواند
شود و در مواردى، افسران سرتیپ ریاحى دستور داد فهرست پالکهاى خود روهاى افسرانى تهیه . کرد مى
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هاى افسران، بشکل تصادفى، مورد کنترل تلفنى قرار  و نیز، خانه. گرفتند تحت تعقیب و مراقبت قرار مى
  .گذرانند گرفتند تا بدانند کدامیک از افسران شبهاى خود را بیرون از خانه هاشان مى مى

براى انجام . یا حمایت شوند، مطالعه شوندهمچنین الزم است تمامى تأسیسات نظامى که باید تصرف و  -ب  
در آغاز تهیه نقشه . این کار، الزم است نقشه تفصیلى مراکز نظامى، مراکز مهم ارتباطات، و غیره، تهیه شود

تنها چند مطالعه عالى براى خرابکارى در تأسیسات . تى پى آژاکس، ما هیچیک از این اطالعات را نداشتیم
  .دندغیر نظامى، در اختیار بو

باید مقامات کلیدى کشورى که باید توقیف شوند و تأسیسات  در عملیاتى از این نوع، پیشاپیش، مى -ج  
براى ارزیابى شخصیتهاى سیاسى، امکان مراجعه به چندین . غیر نظامى که باید اشغال شوند، مشخص گردند

ها و ایستگاه هاى رادیو و  خانه اما جمع آورى اطالعات در باره مشخصات تلفن. منبع اطالعات وجود دارند
این بدان معنى . داند در پى چیست باید یک افسر شبه نظامى سرپرستى کند که مى فرودگاهها و غیره را مى

در صورتى چنین افسرى مأمور این کار . تواند اینگونه اطالعات را گرد آورد نیست که یک افسر اطالعاتى نمى
  .یه شودشود، دستور کار او باید با دقت ته

باید  از این رو، از پیش، مى. وضعیت جوى ممکن است در موفقیت عملیات، نقشى سخت حیاتى پیدا کند -د  
براى مثال، ممکن است هوا مه آلود بشود و عاملهاى زمان و فاصله جز آن شوند که پیش بینى . سنجیده شود

تصمیم در این باره که . توانند چنین کنند ز مىباران و توفان نی. اند و اجراى نقشه را غیر ممکن بگردانند شده
در جاهائى . آیا نقشه در روز باید اجرا شود و یا در شب، یک تصمیم حیاتى است و در محل باید اتخاذ شود

در . وجود حکومت نظامى ممکن است شرائط را از اساس تغییر دهد  که مقررات حکومت نظامى بر قرار است،
براى مثال، عادت به خواب قیلوله و . توانند از نظر نظامى سخت پر اهمیت باشند ىنقاط دیگر، عادات مردم م

همچنین، روزى در هفته که جنبه مذهبى دارد و . توانند مهم باشند بستن بیشتر دکانها در مناطق کسب، مى
ى که در آنها، روزهائ. توان کرد، مطالعه شود اى که از آن مى نیز ایام تعطیلهاى مهم باید از لحاظ استفاده

براى مثال، تعلیم . باید بدقت مطالعه شوند شوند، مى شوند و یا خنثى کردنى مى گروههاى مخالف خنثى مى
نظامى واحدها در برخى محلها ادوارى است و ممکن است گسیل یک واحد خصم به بیرون از قلمرو عمل، 

  .اقدامى بجا در روزى باشد که در آن، نقشه باید اجرا شود
در مواردى . تواند بسیار سودمند افتد ستاد ارتش مى) امور پرسنلى(کسب اطالعات پیرامون رکن یکم  -ه  

توان افسران دلخواه را جانشین افسرانى کرد که وجودشان مخل اجراى نقشه است و یا موجبات نصب  مى
مناسب و در موقع  نشاندن افراد مناسب در مقامهاى. مجدد افسران را به مقامهاى مورد نظر فراهم کرد

مناسب، البته مهمترین عامل هرگونه عملیات نظامى است و در عملیاتى از اینگونه، هیچگاه نباید از آن 
  .غفلت شود

عملیاتى که ممکن است بر ضد شما روى دهند، باید با دقت مطالعه شوند و شما باید، از پیش، اطالعات  -و  
ه در برابر عملیات انجام شده قرار بگیرید، خویشتن را براى در این باره را بدست آورید و پیش از آنک

توان  هاى گوناگون مى بشیوه  )اطالعات(و نیز باید دانست که از دوایر رکن دوم . رویاروئى با آنها آماده کنید
ها به دوایر رکن دوم بدهید، بسا  اگر شما اطالعات منحرف کننده در باره وجود دسیسه چینى. بهره جست

در ایران، از این امر که چند گروه از افسران . بتوانید از آنها در ایجاد وحشت در صفوف دشمن، سود جوئید
یافت، گزارشها از این نوع  همانسان که تنش شدت مى. مظنون به تدارك کودتا بودند، سخت استفاده کردیم

، براى فعالیتهاى ما و رفقاى ما کرد گرچه این گزارشها حکومت خصم را گوش بزنگ مى. شدند نیز بیشتر مى
با . باید مطالعه شود طبیعى است که تمامى این موضوع، با توجه به شرائط محلى، مى. نیز پرده استتار بودند

  .وجود این، در کشورهاى دیگرى که اوضاع و احوال مشابهى دارند، بسا تجربه ما بکار آید
در این . دیگر براى مبارزه با حکومت دشمن، تشکیل شوند و نیز، کامالً متصور است که گروههاى نظامى -ز  

شود برخى از این  بسا الزم مى. صورت، ما باید هویت این گروهها را بشناسیم و بدانیم قصدشان چیست



٨١ 
 

در هر دو حال، عمل . گروهها را از میان برداریم و یا الزم شود آنها را جذب کنیم و در قواى خود ادغام کنیم
تحریکى که باید بعمل آوریم، بدقت باید سنجیده . ریف و براساس اطالعات نیکو، انجام شودباید ظ ما مى
تدابیر الزم براى جبران مافات در صورت ناکام شدن تحریک و بدام افتادن هریک از دوستانمان، . شود
  .باید اتخاذ شوند مى

برآورد میزان امنیت . که بایدمان کردجمع آورى اطالعات در باره دوستانمان، بسا، مهمترین کارى است  -ح  
در ایرن، در عین توجه به . گیرد، شایسته توجه است خود، بنحو پیگیر، براى کسى که تصمیمهاى جارى را مى

در همان حال، . پذیرفتیم، ما سرهنگهاى جوان را، در پى ارزیابى سریع، تعلیم دادیم خطرهائى که مى
  .آوردیم، اطالعات کسب کنیم ره افرادى که بخدمت در مىکوشیدیم تا جائى که ممکن است، در با

اگر ممکن باشد نیروئى سرى تدارك کرد که اعمال دوستان ما را تحت مراقبت قرار دهند، تشکیل آن  -ط  
تواند سخت سیال باشد و مطلقا حیاتى است که بدانیم چه  چرا که وضعیت نظامى مى. سخت سودمند است

باید آن توانائى باشد که بمحض پاره شدن پوشش . یا نقش دوگانه دارد و غیره کسى زخمى شد، توقیف شد، 
این امر در مراحل . در پى آن، هشدار دوم به دیگر نیروها باید رسانده شود. امنیتى، هشدار اول داده شود

  .اجراى عملیات، کامالً مهم و راست است
ما باید در باب تمامى حوزه امنیتى، اطالع داشته . کنترلهاى امنیتى ممکن است روز به روز تغییر کنند -ى  

شود که یکى از افسران ما و یا یکى از  براى مثال، در بحبوحه وضعیت نظامى سخت سیال، الزم مى. باشیم
شوند در ساعاتى که عبور و مرور ممنوع است، سفرهائى عاجلى را به شهرهائى  عامالن اصلى ما ناگزیر مى

در تجربه ایران، ثابت شد که توانائى ما در تهیه . ساعتى پایتخت هستند 10و  8له انجام دهند که در فاص
  .آمیز مأموریتها، سخت ضرور است مدارك جعلى، براى انجام موفقیت

در ایران، فرستنده رادیوئى نیروى . اطالعات در باره شبکه رادیوئى و تلگرافى بسیار مهم هستند -ك  
ارمرى، فرستنده رادیوئى ارتش و شبکه تلگرافى شرکت نفت وجود هوائى، فرستنده رادیوئى ژاند

. باید بدقت مطالعه شوند به دالیل مسلم مى  شمار و پهنه شبکه تلگرافى اغلب مایه شگفتى است و  .داشتند
اى،  هاى ساده از جمله. در یک مرحله از عملیات تى پى آژاکس، ما از شبکه تلگرافى دولت استفاده کردیم

براى ارتباط با یکدیگر، تلفن وسیله آسانى هم براى نیروهاى . هیم عملیات مورد نظر، استفاده کردیمبراى تف
بنا بر این الزم است پیرامون گستره دستگاههاى شنود، اطالع تحصیل . خودى و هم براى قواى دشمن است

که حزب توده در سیستم  در ایران، معلوم شد. شود و در صورت امکان باید بدانیم کجاها تحت شنود هستند
با وجود این، ما از این سیستم استفاده کردیم زیرا، در یک مقطع زمانى، . است ارتباطات دولت نفوذ کرده

ناامن بودن عمل، متحقق بود اما در آن اوضاع و احوال، خطر را . تمامى دیگر وسائل ارتباطى از کار افتادند
  .پذیرفتیم باید مى مى

کند، کدها مهمترین  کومت و یا در مرکز کدى که رئیس ستاد ارتش از آن استفاده مىدر مرکز کد ح      
توان نفوذ کرد باید از کار انداخت و براى نیروهاى خودى  در این مرکز نمى. روند ارتباطات دشمن بکار مى

  .وسائل ارتباط باید ایجاد کرد
نفوذ بایسته . ، بکار برد»ها براى اقدام بهانه«اختن توان در س اطالعات تدارك شده را، بنا بر اقتضاء، مى  -ل  

است اما عموم از آن  دهد اقداماتى بر مالء کرد که این حکومت در نظر گرفته در حکومت دشمن امکان مى
در کوشش براى بخدمت هدف خویش گرفتن افراد، وقتى انگیزه شان براى اینکه آنها را بعمل بر . خبر ندارند

  .زم است آنها را، در نظام خاص خودشان، به عمل برانگیزیدانگیزد، همواره ال
   
 III - برنامه گذارى نظامى بمثابه شالوده کودتا:  
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بدیهى است . تر از آنست که در این نوشتار بگنجد تر و شناخته دانش برنامه گذارى نظامى ژرف -الف  
ن افسران نیروهاى مسلح برگزیده شوند شوند، باید از میا افسرانى که مسئول تهیه برنامه گذارى نظامى مى
  .که صاحب تجربه در اینگونه برنامه گذاریها باشند

اساس یک . افزون بر سابقه در برنامه گذارى نظامى، افسران باید در عملیات مخفى نیز تجربه دار باشند -ب  
ساس امنیت، آزمودگى است ا. دهند غافلگیرانه عملیات را انجام دهیم کودتا، امنیتى است که به ما امکان مى

  .آید که تنها از راه تجربه بدست مى
خواه در . ممکن است یک دفتر نظامى مرکب از افسران بومى برنامه گذارى خاص محل را بر عهده گیرد -ج  

تواند  شود و یا در خارج آن تشکیل شود، این دفتر تنها وقتى مى خود کشورى که عملیات در آن انجام مى
  .تمامى اطالعات جارى و اطالعات نظامى در اختیار داشته باشدعمل کند که 

ممکن است توسط رهبر آینده حکومت دوست معین شوند و یا مستقل از او   اعضاى این دفتر نظامى -د  
  .در هر یک از دو حالت، سرى انجام شدن عملیات ضرورت حیاتى دارد. تعیین گردند

در ایران، ما به این . نظامى معرفى شود، بستگى به شرائط محلى دارد دفتر  این امر که یک افسر سیا به -ه  
او نیز، بنوبه خود، پى برد که باید با افسران . نتیجه رسیدیم که کار را باید به یک برنامه گذار سیا بسپریم

 کاهد و در بدیهى است که این ترتیب از امنیت عملیات بازهم مى. بومى، در سطحى برابر، همکارى کند
  .صورت امکان باید از آن پرهیز کرد

باید توقیفها  هاى توقیفهاى نظامى را باید برنامه گذار نظامى سیا تهیه کند و تعیین قوائى که مى فهرست -و  
باید هدفهاى نظامى و غیر نظامى را مشخص  افسر نظامى سیا و دفتر نظامى مى. را انجام دهند نیز کار او است

  .اى خودى آنها را از کار بیاندازند و یا اشغال کنندباید نیروه کنند که مى
این شبکه میان افسران سیا در . باید ایجاد شود در صورت امکان، شبکه رادیوئى سیا، خاص کودتا مى -ز  

. کند محل و دفتر نظامى و میان این دفتر با مرکز سیا و فرماندهى واحدهاى نظامى دوست، اتصال برقرار مى
اما در هر وضعیتى یک وسیله . باید متکى شد عمل میسر نیست، بر دیگر وسائل ارتباط مى در جائى که این

  .باید ایجاد شوند ارتباط و یک وسیله بدیل مى
روند و بدین  باید بر این اصل بنا شود که برخى از عناصر عضو نیروهاى دوست ما، لو مى نقشه نظامى مى -ح  

باید اعالم خطر خود به خود گذار از  این رو، عالمتهاى اعالم خطر مىاز . خاطر نباید عملیات شکست بخورند
اعالم خطر بستگى دارد به اینکه چه کسانى یا چه واحدهائى بر . یک مرحله به مرحله دیگر را در بر بگیرند

در ایران، دلیل قوى وجود دارد بر درستى این نظر که عالمتهاى خطر براى . اند حکومت خصم مکشوف شده
  .اند و ادامه موفق عملیات به قصد تغییر حکومت، نقش اساسى داشته حفظ

در آن،   کنند، امکان وقوع جنگ داخلى را باید بپذیرند و نظامیان ما که نقشه عملیات را تهیه مى  -ط  
تواند شامل ضرورت  در نظر گرفتن این احتمال، مى. تدابیر الزم براى مقابله با این احتمال را منظور کنند

ها وقوع  امکانها و احتمال. آید ایجاد وضعیت امن براى حکومت دوستى بگردد که در پى کودتا بر سرکار مى
بدیهى است که پیش . باید، ارزیابى و سنجیده شوند جنگ داخلى تنها بر اساس تحلیلهاى وضعیت محلى مى

  .بینى آن مشکل نیست و قطعاً براى آن باید نقشه تهیه کرد
باید، پیش از درگیرى قواى دوست در  هاى تماسهاى عملیاتى مى هاى امن بعنوان پایگاه تهیه خانه - ى  

باید در اختیار قرار بگیرند تا اگر یک یا چند خانه  چندین خانه امن یا پایگاه امن مى. عملیات، انجام بگیرد
ضاى سیا همگى در سفارت در مواردى که اع. امن لو رفت یا رفتند، بتوان ارتباط با عناصر دوست را حفظ کرد

هاى امن عالى  این خانه. ها و پایگاههاى امن تدارك شوند کنند که خانه مستقر هستند، عملیات ایجاب مى
شوند وقتى به فرستنده و گیرنده رادیوئى، تلفن مستقل و یا به تناسب وضعیت محل، به دیگر وسائل  مى

ل نقد، اسلحه و مهمات، لباس، غذا و مدارك مخفى در وضعیتهائى که الزم است پو. ارتباطى مجهز باشند



٨٣ 
 

ها و آنچه در آنها پنهان  داشته باشند که توانائى نگهبانى از خانه باید محافظانى ن هاى امن مى شوند، خانه
  .شوند را داشته باشند مى

آماده نگاه  باید فراهم و پیشا پیش خود رو، تاکسى و دیگر خودروهاى الزم دیگر را پیش از عملیات مى -ك  
  .داشت

باید  دهند، در محلهاى جدا مى هر جا ممکن باشد، افراد و واحدهائى که نیروهاى دوست را تشکیل مى - ل  
لو رفتن بخشى از عملیات، افراد در بازجوئى نتوانند تمامى نیروها و   چرا که نباید در صورت. مستقر شوند

  .نقشه ما را لو بدهند
زیرا تحت . حت هیچ اوضاع و احوالى، نباید بطور فعال در عملیات شرکت کنندافراد دفتر نظامى، ت -م  

  .بازجوئى ممکن است همه چیز را لو بدهند
و از آنجا که شرائط محلى را نیز . باید شامل افسران دفترى و صف، هردو صنف، باشد شوراى نظامى مى -ن  

وجود یک افسر ستاد . عضویت داشته باشند باید در آن باید در نظر گرفت، چند تن کارشناس نیز مى مى
  .تواند بسیار سودمند باشد متخصص در ارتباطات مى

سیا که در اینگونه عملیات   باید مدنظر تمامى افسران احتمالهاى واکنش بر ضد امریکا، همواره مى -س  
شوند، گوئیم اندك  ىاگر نگوئیم هیچ عملیاتى تا حد این نوع عملیات انفجارآمیز نم. کنند، باشد شرکت مى

ترین افسران که بتوان یافت،  کند که کارآزموده این امر ایجاب مى  .شمارند عملیاتى تا این اندازه پر مخاطره
  .به این کار گمارده شوند

باید احتمال شکست کامل و بنابر این تدابیر الزم براى تخلیه افراد سیا و عوامل بومى  نقشه نظامى مى -ع  
هاى فرار و دیگر تجهیزات  هاى نظامى امریکا، شبکه هواپیماى وابسته. لو بروند را در بر گیردکه ممکن است 
اگر هیچیک از این عوامل و تجهیزات وجودندارند، پیش از . باید بخدمت گرفته شوند مى  خاص عملیات
  .اید استفاده شودب از این مخفى گاهها، در جریان عملیات، نمى. باید مخفى گاهها تهیه شوند عملیات، مى

باید تعهدى باشد که بتوانیم خوب از عهده  گیریم، مى تعهدى که در قبال دوستان خود برعهده مى -ف  
زیرا احساس کردیم افسرانى که رشوه را . در ایران، ما بنا را بر رشوه دادن نگذاشتیم. انجامش برآئیم

در ایران، ما یک . دهند ه، عملیات را بر باد مىپذیرند، در صورت قرار گرفتن در مشکل، براى مثال شکنج مى
  .دینار نیز براى خریدن افسران خرج نکردیم

  .باید بکنیم هاى افسران دوست خود را نیز مى فکر آینده همسران و خانواده -ص  
باید احتمال  گیرند، مى هرگاه اسلحه امریکائى معمول ارتش کشورى نبودند که عملیات در آن انجام مى -ق  

  .بکار بردن اسلحه ساخت کشورهاى دیگر را در نظر گرفت
زیرا بر این نظر بودیم . باید اشغال شود، در نظر گرفتیم مرکز ارتباطات را بعنوان نخستین هدفى که مى -ر  

. که جلوگیرى از برقرار کردن ارتباط میان حکومت دشمن و نیروهاى تحت امر آن، اهمیتى تعیین کننده دارد
چراکه ما تصور . باید پیش از دستگیریها، اشغال شوند مراکز ارتباط، از جمله شرکت تلفن مى از دید ما،

هاى  کردیم نیروهاى دوست بتوانند در زمان معین شده، افرادى را توقیف کنند که اسامیشان در فهرست نمى
  .اد کنندتوانند در این تدبیر، تغییر ایج البته شرائط محلى مى. توقیف شوندگان آمده بودند

در ایران، این مکانها . ها و پایگاه نباید از نظر دور داشت احتمال حبس نیروهاى دشمن را در سربازخانه -ش  
  .اغلب داراى یک راه ورود و خروج هستند

باوجود این، عالمتهاى . احتمال استفاده از شبکه رادیوئى فرماندهى ارتش کشور نباید از نظر دور بماند - ت  
باید متصدیان رادیوى ارتش را از کسانى انتخاب کرد که به  از این رو، مى. ه ارتشها معمول هستندخطر در هم

  .آنها اعتماد کامل بتوان کرد
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در هر کشور . احتمال درگیرى با اوباش، شامل نیروهاى شبه نظامى کمونیست را نیز باید در نظر گرفت -ث  
ها و ایجاد  ت باید چنان باشد که با مسدود کردن جادهکه این احتمال وجود دارد، آرایش نیروهاى دوس

  .مقرهاى بازرسى و مهار کردن عبور و مرور و محدود کردن ساعات آن، این نیروها خنثى شوند
باید فهرست کاملى از جا و موقع افسران در ارتش جدید تهیه شود  گفتن ندارد که پیشاپیش، مى -خ  

  .اندچنانکه محلى براى هیچگونه ابهام نم
تا جائى که ممکن است، ترجیح در اینست که از تدارکات ارتش محلى استفاده کرد و نیازمند به ایجاد  -ذ  

و نیز، . بسیار بهتر است که عملیات را از درون کشور رهبرى کرد تا از خارج از آن  .تدارکات مخفى نشد
افراد . در محل باشند و نه در خارج از آنتر است که عملیات وقتى انجام بگیرند که افسران سیا  بسیار آسان

  .باید تحت پوشش کامل باشند تا بتوان دشمن را از توان واکنش، محروم کرد شرکت کننده در عملیات مى
   
  :آموزد مى 1332مرداد  28درسهایى که گزارش سیا پیرامون کودتاى  
   
آموزد و درسهایى که به مردم یک  جنبش مىدرسهایى که به رهبران یک : کنیم درسها را دو دسته مى         

  :آموزد کشور مى
   
  :آموزد درسهایى که گزارش به رهبران یک جنبش مى -الف  
درس اول و بزرگ اینست که از رهبران نهضت ملى ایران، کسانى در صف دشمنان حکومت مصدق قرار  - 1 

، 32مرداد  28اند و در  کار عمل را بدست گرفتهاند که ابت مرداد، اینها بوده 25با شکست کودتا در . اند گرفته
اند و سرنوشت غمبار و عبرت آموزى را  اینان، بدون استثناء، مطرود دولت کودتا شده. اند کودتا را موفق کرده

  اند که بنا برآن، اى را رعایت نکرده چرا؟ زیرا قاعده. اند پیدا کرده
کند که از او سلب  ها در آید، آنها را محکوم مى ار نامشروعهر مشروعى که از خود بیرون برود و در شم       

  .مشروعیت کنند واو راطرد کنند 
توضیح اینکه وقتى یکچند از رهبران نهضت ملى به عمل شاه و زاهدى مشروعیت دادند، آنها        

دارند که به آنها توانند قدرت خویش را فاقد مشروعیت بدانند و بپذیرند که مشروعیت را از رهبرانى  نمى
اند که براى  این رهبران خطاکار بوده. است ناگزیرند بگویند مشروعیت از آن آنها بوده. اند جواز کودتا داده

باید دولت را  ناگزیرند زیرا اگر خود را فاقد مشروعیت بشمارند، مى. اند جبران خطاى خود به آنها روى آورده
همان قاعده است که در رابطه با قدرت، همواره از یاد کسانى  این. بکسانى واگذارند که مشروعیت دارند

گردانند و خود  رود که مشروعیت دارند و از راه مصلحت، قدرت نامشروع و یا بخشى از آن را مشروع مى مى
، بیانگر »شود بدهکار را که رو بدهى، طلبکار مى«بدین قرار، ضرب المثل . شوند قربانیان نخستین آن مى

دهد هیچ ،  در حقیقت، بدهکار بمحض خارج شدن از موقعیت بدهکارى ، طلب را که نمى. است ههمین قاعد
من باب نمونه ، اگر . باید طلب او را بپردازد چرا که اگر چنین نکند، مى!ناگزیر است طلبکار را نیز بدهکار کند

اند و براى  ا پذیرفتهخواند که بخاطر وطن، سختى مهاجرت ر شخصى مثل حجاریان ،کسانى را بى وطن مى
کنند، از آن رو است که بخشى از این وطن دوستان به کسانى  استقالل وطن و آزادى مردم خویش مبارزه مى

» اصالح طلب«اند و امروز به کسوت  شرکت داشته 60در کودتاى خرداد   اند که مشروعیت بخشیده
زیرا اگر بگویند موقعیت و مشروعیت خویش را . توانند وطن دوستان را نفى نکنند حجاریانها نمى. اند درآمده

را تصدیق و مردم را به شرکت در دادن رأى » اصالح طلبان«اند که از راه مصلحت، حکومت  از کسانى یافته
دارند، تجربه انقالب   آئید که مشروعیت چرا بخدمت کسانى در نمى: اند، از آنها خواهند پرسید تشویق کرده
آنها . مردم ساالرى باور دارند و عاملند؟ ناگزیرند بگویند مشروعیت از آن خودشان است اند، به را رها نکرده

همین موقعیت را . کنند، خطاکاران مطرود هستند که امروز، از راه مصلحت، مردم را دعوت به دادن رأى مى
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اینان تجربه شده . دهند کنند در قبال کسانى که، از راه مصلحت، به آنها مشروعیت مى پهلوى طلبها پیدا مى
کنند بگویند  زیرا پهلویها و پهلوى طلبها را ناگزیر مى. آورند کنند و جز پشیمانى بچنگ نمى را تجربه مى

بردند و این بقیه بودند که  اند که ایران را بسوى تمدن بزرگ مى آنها بوده. مشروعیت در اصل از آن آنهاست
  .گویند همانطور که مى! اه کردندانقالب براه انداختند و روزگار ایران را سی

ماند اما براى از میان برداشتن اختالف، گمان  و چنین است وقتى مشروعى بر مشروعیت خویش مى - 2 
. کنند هستند و هر نجسى را پاك مى» آب کر«به قول روحانیان . تواند نامشروعى را مشروع کند برد، مى مى

آنها مرا هدایت : گفت دهد، مى ان نهضت ملى را بخود راه مىگرفتند چرا دشمن وقتى به کاشانى ایراد مى
تواند کسى را  دانست که او نمى گرداند و مى اگر او قرآن را روش مى! کنم کنند من آنها را هدایت مى نمى

شد  کند، شاید سرنوشت او و نهضت ملى ایران جز آن مى هدایت کند و هرکس خود خویشتن را هدایت مى
  .که شد

، از )ترکیب نخستین جبهه ملى(با مخالف آن اتحاد کرد   جانبدار مردم ساالرى  قتى برخالف قاعده،و       
پیش، شکست را پذیرفته است زیرا در درون خود، قدرت را مدار و هدف کرده و بنا بر این، پذیرفته است که 

: در امریکا، بسى گویا استگفتگوى دکتر آذر با منصور فرهنگ . شود سرانجام رهبرى از آن قدرتمدارها مى
دکتر آذر در توجیه بى عملى در روزهاى کودتا، گفته است در ارزیابى به این نتیجه رسیدیم که قدرت یا از 

مصلحت کشور را در آن دیدیم که به . گیرد شود و یا به طرفداران شوروى تعلق مى آن طرفداران امریکا مى
  .یان مطلقا ضد رفتار مصدق است، اما بیانگر قاعده استهرچند این ب! طرفداران امریکا باز گذاریم

با وجود این واقعیت که تجربه نهضت ملى ایران، این تجربه بود، پس از کودتا و در جریان انقالب ایران و        
مرداد کوشیدند رژیم شاه را به  28با وجود تجربه، کسانى که بعد از کودتاى : پس از آن، تکرار شد و چه تلخ

پردازند و نیز آنها که، همچنان  و بهاى بسیار سنگین مى. ه صواب آورند، بهاى بسیار سنگین پرداختندرا
ترکیبى » اپوزیسیون«برند  کوشند رژیم مالتاریا را به راه صواب آورند و آنها که گمان مى برغم تجربه، مى

  .است نا متجانس از جانبدار آزادى و استقالل و زور پرست وابسته
. است، اختالف است بنا بر گزارش، آنچه موجب حضور قدرت مسلط در درون رهبرى نهضت ملى شده - 3 

اما آن روز نیز . است دانیم که اختالف بر سر نظر نبوده و بر سر قدرت بوده امروز که بعد از تجربه هستیم، مى
یکى ابهامى است که پوشش   از ابهامها،. شد اختالف بر سر نظر را از اختالف بر سر قدرت تشخیص داد مى

باید به زدودن این ابهام تقدم  رهبران نهضت ملى مى. شود اختالف بر سر قدرت در اختالف بر نظر مى
گشت که اختالف نه بر سر نظر که بر سر قدرت است، اختالف کننده بى اثر  چرا که اگر روشن مى. دادند مى
درت نشود، جریان آزاد و شفاف اندیشه و اطالعات براى آنکه اختالف نظر پوشش اختالف بر سر ق. شد مى

کردند و از راه مبارزه با سانسورها،  باید نظرهاى خویش را شفاف ابراز مى رهبران نهضت ملى مى. بایسته بود
درون رهبرى از جامعه پوشیده ماند تا روزى که در یک رشته . آوردند مثلث زورپرست را به انزوا در مى

مثلث . در جریان انقالب ایران، درس این تجربه بکار آمد. د و رهبرى را متالشى کردانفجارها، نمایان ش
این تجربه را ادامه باید داد تا ایران از این مثلث بیاساید و . شود تر شد و مى زورپرست روز به روز ناتوان

  .کشور رهبرى مردم ساالر بجوید
است، مراجعه قدرتمداران زیر  زیر سلطه -ط سلطه گر اى از قواعد حاکم بر رواب درس اول که یک قاعده - 4 

علت آنست که قدرتمدارها حفظ قدرت . سلطه به سلطه گر و خود را در اختیار سلطه گر گذاشتن است
دانند که فعال شدنشان در جامعه، ساخت جامعه و بنا بر این  اى مى خویش را در گرو حذف نیروهاى محرکه

در ایران . دهند و در نتیجه، قدرت مدارها موقعیت خود را از دست مىکند  ساخت قدرت را دگرگون مى
دوران نهضت ملى کردن صنعت نفت، نیروهاى محرکه یکى جامعه جوان و دیگرى نظریه استقالل و آزادى بر 

از سوى : شدند این دو نیرو، از دو سو، وابسته به دو قطب سلطه در جهان، تهدید مى. اصل موازنه منفى بود
یافتند و جانبدار تجددى بودند که  هاى به غرب که در سازمانهاى فرماسونرى و غیر آن، سازمان مى تهوابس
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و دیگرى، حزب توده . دادند مى» ناسیونالیسم مثبت«کرد و بدان عنوان  وابستگى به غرب را توجیه مى
این دو . این سلطه گر وابسته به سلطه گرى که روسیه بود و ایدئولوژى مارکسیسم سازگار با وابستگى به

. مرداد را میسر کردند 28قدرتمدار بود، کودتاى » روحانیت«رأس مثلث زور پرست، با رأس سومى که 
حزب : است ، از حزب توده، دو نوع استفاده شده32مرداد  28گذارد که در کودتاى  گزارش جاى تردید نمى

و استفاده از حزب توده . ى مصدق میسر نیستتوده بعنوان خطرى که رفع آن جز به کودتا بر ضد حکومت مل
  .ها بقصد ایجاد وحشت هاى تهدیدآمیز به روحانیان سراسر کشور و براه انداختن دسته براى نوشته نامه

نفت نیروى محرکه سومى بود که با ملى شدن آن و نقش پیدا کردنش در اقتصاد ملى،سایر نیروهاى        
فعال شدن نیروهاى محرکه . انداخت که جامعه آن روز ایران بود رشد مى کرد و در مسیر محرکه را فعال مى

بنا بر این همه آنها که در این تغییر . نیاز به تغییر ساخت جامعه، بر وفق اندیشه راهنماى مردم ساالرى داشت
د که این ش. گرفتند و گرفتند دادند، جانب سلطه گران خارجى را مى بنیادى، موقعیت خویش را از دست مى

شود که بنا بر خاطرات ایدن،  یادآور مى. دست نشاندگى سلطه گران را بر زندگى در وطن آزاد ترجیح دادند
ما بزودى او را سرنگون . نخست این شاه بود که توسط سهیلى پیغام داد با مصدق توافقى را امضاء نکنید

ایرانى پیدا کرد و به حذف رژیم  جهتى که تحول جامعه. کنیم کنیم و مشکل نفت را بسود شما حل مى مى
باید تغییر ساخت دولت و جامعه  سلطنتى وابسته انجامید، جاى تردید باقى نگذاشت که نهضت ملى ایران مى

  .داد که نیروهاى محرکه آزاد و فعال شوند را به ترتیبى مى
  :تآموزد اینس بدین قرار، درسى که بخدمت قدرت خارجى درآمدن قدرتمدارها مى        
بخصوص وقتى اداره دولت را . باید غفلت کنند رهبران یک جنبش از ضابطه استقالل هیچگاه نمى       

دانند و  ناپذیر مى باید بکسانى سپرده شوند که استقالل را ارزشى خدشه تمامى مقامها مى. گیرند بدست مى
ت را از ساخت استبدادى به و نیز، تغییر ساخت دول. کنند آن را ضابطه سنجش عمل خویش و دیگران مى

  .دارند ساخت مردم ساالر مقدم مى
آموزد، اینست که قدرتهاى سلطه گر بر سر سهم خویش از چپاول زیر  درس دومى که گزارش کودتا مى - 5 

توافق امریکا و انگلستان و رضایت . کنند وگرنه، در سلطه گرى با یکدیگر نزاع نمى. کنند ها نزاع مى سلطه
» امیدها و ناامیدیها«دکتر سنجابى، در . با کودتا، از عوامل موفقیت کودتائى با نیروى اندك شد ضمنى روسیه

کنید دکتر مصدق یک کمى زیاده روى کرده باشد در باز گذاشتن دست  آیا فکر نمى«در پاسخ این پرسش که 
: خود او به من گفتیک وقتى . شناخت مصدق توده ایها را خوب مى«: گفته است» حزب توده در آن زمان؟

آشکار است که در روزهاى کودتا، حزب توده دیگر سوارى نداد، چرا که . »ام ایها شده سه بار سوار توده  من
  .اختیارش در دست شوروى سابق بود

  :آموزد اینست بدینقرار، درسى که گزارش کودتا مى     
باید تضاد میان آنها را دستمایه  داخل، نمى و در. باید راه داد قدرتهاى خارجى را بدرون کشور نمى        

برخ امریکا کشاندن خطر کمونیسم و برخ روسیه کشیدن خطر سلطه مجدد غرب بر ایران، در . سیاسى کرد
دوران نهضت ملى کردن نفت، و گروگانگیرى در دوران انقالب اسالمى ایران، دو خطاى بزرگ بودند که مردم 

  .ى را پرداختندایران بابت آنها بهاى بس سنگین
بنا بر این گزارش، از ابهامها، یکى ابهام در سیاست . ها سالح اصلى بودند که در کودتا بکار رفتند ابهام - 6 

رابطه با . نیز پرخطر شد 1357این ابهام، در انقالب بهمن . خارجى، بخصوص در رابطه با قدرت امریکا بود
به ترتیبى که این دو قدرت امکان هیچگونه . شد برخوردار مىباید  امریکا و روسیه از شفافیت کامل مى

تبعیض بسود امریکا، بدان امید که به انگلستان . یافتند فعالیت آشکار و پنهان مغایر با استقالل ایران نمى
اگر حکومت مانع فعالیتهاى علنى و غیر علنى سفارت . فشار آورد بر سر نفت با ایران موافقت کند، خطا بود

هاى  یافت خانه آورد، کجا پایگاه سیا در تهران امکان مى د و فعالیتهاى اعضاى آن را تحت مراقبت مىش مى
هاى اعضاى سیا، پنهان کند؟ چنانکه اگر رابطه با  امن تدارك کند و سرلشگر زاهدى و همدستان او را در خانه
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ى و پى آمدهاى آن، از جمله محور بود، محلى براى گروگانگیر امریکا، در جریان انقالب اسالمى، شفاف مى
  .شد سیاست داخلى مالتاریا شدن، پیدا نمى

هاى  آموزد، اینست که شفاف کردن رابطه با قدرت بدینسان، درسى بزرگ از درسهایى که گزارش مى         
  .ترین کارهاست خارجى، از واجب

به ترتیبى که آمد، رهبران یک وقتى جنبش در کشورى روى میدهد که میان دو قدرت خارجى است،   - 7 
موازنه عدمى و منفى را اصل راهنما کنند یعنى به هیچیک از دو قدرت، مجال عمل در  - باید الف  جنبش مى

تکیه بر نیروهاى بیرون از . بر اصل موازنه عدمى، نفس خویش را مکلف بدانند  -ب . داخل کشور ندهند
کسانى که نباید در مقامهاى کلیدى باشند، جاى  - 1اگر  گوید گزارش مى. شود جنبش، از عوامل شکست مى

سپردند که به نهضت ملى ایران معتقد و متعلق بودند، به سخن دیگر، اگر مقامهاى  خود را بکسانى مى
رهبران جز به  -شدند که به نهضت ملى ایران تعلق داشتند و ب  لشگرى و کشورى به کسانى سپرده مى

نیز  60همین درس را کودتاى خرداد . شد کردند، کودتا ممکن نمى تکیه نمى نیروى وفادار به نهضت ملى
شاه در دوران نهضت ملى و خمینى در دوران مرجع انقالب (مقام اول   در هر دو کودتا، مالحظه. آموزد مى
  .و سپردن مقامها به کسانى که مطلوب این مقام بودند، از عوامل کودتا شدند) ایران

بهائى که بابت ضابطه کردن حق و نه شخص و مقام، هرچه باشد،باید  - 1گزارش اینست که  درس بزرگ        
نفس خویش  - 2و . پرداخت ، از بهائى که بابت ضابطه کردن شخص و مقام باید پرداخت، بمراتب کمتر است

در صحنه نگاه  باید دائم، بحال آماده باش، بنا بر این، نیروى اصلى جنبش است که مى. را باید مکلف شمرد
  .داشت

مرداد، بیانگر این واقعیت است که هرجا جنبش  28خرداد و پیروزى آن در  25شکست کودتا در  - 8 
حاصل شرکت همگانى مردم است، حضور فعال مردم در صحنه ، از مهمترین عوامل پیروزى جنبش و 

خالى شدن کوچه و خیابانها . باشد باید در تصرف مردم کوچه و خیابانها همواره مى. پیشگیرى از کودتا است
. مردم، به کودتاچیان امکان داد آنها را با چماقداران پر کنند و کودتا را ممکن بگردانند 28و  27در روزهاى 

باید  دفاتر همآهنگى مى. در دوران مرجع انقالب ایران، توجه به این درس تجربه بود اما نه آنسان که باید
اما به این امر بطور . دادند اختیار کوچه و خیابان شدن مردم را سازمان مى حضور مردم در صحنه و صاحب

این شد که چماقداران تحت حمایت افراد مسلح مالتاریا، کوچه و خیابانها را تصرف . جدى پرداخته نشد
  .کردند

دکتر سنجابى در . باید در صحنه حاضر باشند از اتفاق، مصدق بر این نظر بوده است که مردم همواره مى        
شود گفت غیر  او عقیده داشت که باید افکار عمومى بطور کلى و تقریباً مى«: گوید مى» امیدها و ناامیدیها«

باید  صدر نیز بر این نظر بود که مردم مى بنى. »متشکل و همیشه آماده و حاضر در صحنه از او پشتیبانى کند
باید این  دفاتر همآهنگى مى: افزود توجه به درس تجربه، مىجز اینکه با . در صحنه حضور فعال داشته باشند

با وجود، در عمل، نه جبهه ملى در دوران نهضت ملى کردن نفت و نه دفاتر . حضور را سازمان دهند
  .همآهنگى مردم با رئیس جمهورى، در دوران مرجع انقالب ایران، بدین کار توانا نشدند

کنند که در  اند، تصدیق مى که رهبران نهضت ملى انتشار داده  گوید و گزارشهایى گزارش سیا مى - 9 
کردند، مراجعه  باید نقش اول را ایفا مى روزهاى سرنوشت، از رهبران نهضت ملى کسى به مردمى که مى

  :نویسد دکتر صدیق مى. است نکرده
او بطور . ارتباط داشتم مرداد، در خانه نخست وزیر بودم و با رئیس شهربانى 25من بعد از ظهر روز «       

سخنان ناطقین میدان بهارستان را . کردم داد و من با نخست وزیر مشورت مى منظم، اخبار را به من اطالع مى
بعد از ظهر، آقایان دکتر شایگان و مهندس رضوى به خانه دکتر مصدق  7حدود ساعت . هم اجماالً شنیدم

توده ایها از میدان بهارستان در حال شعار دادن به : و گفتدر همین موقع، رئیس شهربانى تلفن کرد . آمدند
من به اطاق دکتر مصدق رفتم و با تندى به دکتر ... اند و معلوم نیست برنامه آنها چیست حرکت درآمده
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باید ... هاى تند اید اینجا بعد از آن سخنرانى اید و آمده مردم را رها کرده«: شایگان و مهندس رضوى گفتم
حساسیت موقع را باید براى دهها هزار تن مردمى که در آنجا جمع شده بودند، . کردید دایت مىمردم را ه
  ».کردید تشریح مى

. بدین قرار، رهبران نهضت ملى ایران، تنها اجتماع بزرگى را که تشکیل دادند، به حال خود رها کردند         
. دیدند مرداد را تدارك مى 28میان شد که کودتاى در نتیجه، ابتکار عمل از آن حزب توده و روحانیان و نظا

. داد چرا چنین کردند؟ زیرا رهبرى نهضت ملى تصورى از رژیم بدون شاه خود نداشت و به جامعه نیز نمى
بدین قرار، خود عامل تشدید ابهام ذهنى مردم از سوئى و ایجاد این تصور که خطر آن وجود دارد که حزب 

آن عاملى . ود آورد، از سوى دیگر، تعادل روانى جامعه را بزیان نهضت ملى برهم زدتوده رژیم جانشین را بوج
  .که در نقشه کودتا پیش بینى نشده بود و اینسان بوجود آمد، این عامل بود

کند که راه بى اثر  ، معلوم مى32مرداد  25با آنکه اجتماع بزرگ مردم تهران در میدان بهارستان، در       
است، رهبرى عامل بر سر کار آوردنش، یعنى مردم را،  ب توده نیز حضور مردم در صحنه بودهکردن عامل حز
  .بى نقش گذاشت

کند،  مراجعه نکردن به مردم، غیر از نبود تصور روشن از رژیم جانشین، به ترتیبى که گزارش معلوم مى       
ه حل مشکل را در محدوده دولت را. است عامل دیگرى که فقدان یک هسته منسجم باشد نیز مؤثر بوده

مرداد، نخست  28بنا بر روایت دکتر صدیقى، صبح  -توضیح اینکه الف . است جستن نیز مزید بر علت شده
اما هنوز حکم ابالغ نشده، نخست . شود سرتیپ شاهنده بجاى سرتیپ مدبر، به ریاست شهربانى منصوب مى

فرماندار نظامى توقیف و فرماندارى نظامى . ى صادر کندخواهد حکم دیگرى بنام سرتیپ دفتر وزیر از او مى
است، حتى قواى کمکى به یارى  است، رئیس ستاد از اداره پادگانهاى نظامى در مانده بى فرماندار مانده

پیش از آن، در جمع رهبران وفادار به نهضت ملى،  -ب ... سرهنگ ممتاز مدافع خانه مصدق نفرستاده است و
خوانیم وقتى او از جلسه رهبران نهضت ملى به  در زندگى نامه دکتر فاطمى مى. است دهتنش شدید حاکم بو

مرا ببین با چه کسانى : گوید گرید و مى کند، مصدق مى رود و جریان جلسه را به او گزارش مى نزد مصدق مى
  !ام به جنگ امپراطورى انگلستان رفته

بدون هسته منسجمى از : با مالتاریا، درس این تجربه بکار آمدبهنگام تجاوز عراق به ایران و در مبارزه        
  .کنند کند و مردم کمتر از نیروى سازمان یافته عمل مى رهبران مصمم و استوار، نیرو عمل نمى

کنند که در لحظه تصمیم، تصمیم  گوید و گزارشهاى مقامات حکومت نهضت ملى تصدیق مى گزارش مى - 10 
گیرد، رادیو تا وقتى بدست کودتاچیان افتاد، وضعیت را  رئیس ستاد تصمیم نمى! ندگیرند که تصمیم نگیر مى

احزاب جانبدار نهضت ملى . از مردم پنهان داشت، در لحظه حضور در میان مردم، از هیچ کس خبرى نیست
  ...و. پندارى از تهران غایبند

اند و چاره را  است، مأیوس بوده کتر آذر گفتهاند؟ آیا آنسان که د اما چرا در لحظه تصمیم تصمیم نگرفته       
اند؟ با آنکه رفتار مصدق در آن روزها و مدافعات مصدق مسلم  دیده جز تحویل دادن دولت به کودتاچیان نمى

شاه بود که » فرمان«شد، این  است دولت را تحویل بدهد و اگر بر این نظر مى کنند که او بر آن نبوده مى
رها کردن تجربه وقتى . است ما بر اداره کنندگان نهضت ملى، نه امید که یأس غالب بودهپذیرفت، ا باید مى مى

باید تا  اى که مى مرداد روى داد، نیز گویاى این واقعیت است که در نهضت ملى بمثابه تجربه 28کودتاى 
  :گویا هستنداظهار نظرهاى دارندگان مقامهاى کلیدى بسیار . نگریستند رساندن به نتیجه پى گرفت، نمى

  .قول دکتر آذر را پیش از این آوردیم*  
گوید که زمان انتشارشان  سرتیپ ریاحى، در گفتگو با سرهنگ نجاتى، از یادداشتهاى خود سخن مى*  

ثانیاً شخصیت «: است دیده داند که بر نظرها و تصمیمهاى مصدق روا مى علت را انتقادهایى مى. است نرسیده
. ملت ما ارزش دارد و بازهم سالهاى دراز باید ملیون ارزش او را هر روز باال ببرنددکتر مصدق هنوز براى 

وقتى در ستاد بودم، خیلى از اعمال هیأت دولت و نظریات خود ... شاید ذکر بعضى اتفاقات صحیح نباشد
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مصدق  کردم ناخداى کشتى دکتر ولى همواره فکر مى. دیدم دکتر مصدق را منطبق با وضع سیاسى دنیا نمى
است،  اما بارها به سرلشگر مهنا که معاون وزارت جنگ بود و زنده. است و باید چشم بسته به او اعتماد کرد

معذلک معتقد بودم که باید ماند و دستورات مصدق را . گفتم که از پشت میز ستاد به زندان خواهم رفت مى
  ».اجرا کرد

  .است تصمیم در لحظه سرنوشت ناتوان بودهگوید چرا از گرفتن  مى  با این اظهارات، او     
  .ها که برنامه گذارى کودتا بر آن قرار گرفته بود، یأس و تردید مصدقیها بود یکى از پایه*  
  کند، پیشنهاد خود کشى که نریمان به مصدق و دیگر حاضران در اطاق او مى*  
شدت بود که بعد از کودتا، دکتر تنشهاى درونى بدانحد از . گفتگوى فاطمى با مصدق و گریه مصدق*  

  !است شد که اسباب چین کودتا بوده فاطمى کسى شمرده مى
کیفیت تشکیل و خصوصیات شخصى و مرامى اعضاى جبهه «: دکتر صدیقى در گفتگو با سرهنگ نجاتى  * 

را از » ترکیب سیاسى نمایندگان مجلس هفدهم و تأثیر پذیرى برخى از آنها از جریانات نامطلوب«و » ملى
  .شمارد عوامل پراکندگى نیروهاى ملى مى

همین آشنا نشدن و بیشتر از . و نظرگاه مصدق در باره سلطه بر همکاران او ناآشنا بود و ماند  موازنه منفى*  
زیر سلطه و اصل راهنماى پندار و گفتار و کردار نگشتن موازنه  -آن، بطور شفاف در نیافت نظام سلطه گر 

ت ملى را از بسیارى نا توانائیها، از جمله توانائى سود جستن از اختالف نظر و مصون منفى، رهبرى نهض
  .ماندن از اختالف بر سر قدرت و توانائى به انزوا درآوردن مثلث زور پرست، محروم کردند

   
  :آموزد که گزارش سیا به مردم ایران و هر کشور دیگر مى  درسهایى  -ب  
 6در . توانست سرنوشت ایران را دگرگون کند ضور همگانى مردم در صحنه، مى، ح32مرداد  28در روز  - 1 

 35«و اگر » کنم اگر همه مردم موافقت کنند من مخالفت مى«: نیز، پس از آنکه خمینى گفت 60خرداد  25و 
امر این . توانست کودتا را غیر ممکن کند ، حضور مردم در صحنه مى»گویم نه میلیون نفر بگویند بله من مى

اما انقالب ایران را مردم بدون فراخوان . که رهبرى آنها را به صحنه نخواند، عذر بکلى غیر موجهى نیست
خمینى تا مدتها بعد از جنبش . رهبرى پدید آوردند و این مردم بودند که رهبرى انقالب را خلق کردند

نا بر این، مواقعى هست که جامعه ب. دید اى را نیز در خود نمى همگانى، هنوز یاراى صادر کردن اعالمیه
گزارش . در دو روز سخت تعیین کننده، مردم از صحنه غایب شدند. باید بطور خودجوش عمل کند مى
گوید بخش بزرگى از نقشه کودتا به کارپذیر کردن مردم اختصاص داشته و به ترتیبى که دیدیم، ناتوانى  مى

با وجود این، کارپذیر شدن مردم . بودند، انجام داد رهبرى کارى را که کودتاچیان فکرش را هم نکرده
در مقام توضیح، یادآور شویم که . از جمله آن علتها، یکى اعتیاد به قدرت است. علتهاى دیگر نیز دارد

اید از شهر خود در برابر لشگر مهاجم دفاع  محمود غزنوى به مردم نیشابور عتاب کرد که چه حق داشته
طى قرون، دولت ! وظیفه شما اطاعت است از هرکس غالب شد. من و قشون من استاین کار برعهده . کنید

  .اطاعت: استبدادى بیگانه با ملت، براى مردم حق قائل نبود وظیفه قائل بود
اطاعت از قدرت . بود، ایرادى به اصل اطاعت نداشت بیان دینى که در بیان قدرت از خود بیگانه شده     

  .است والیت فقیه بر روانشناسى کارپذیرى و بر اعتیاد به قدرت بنا شده. کرد صالح را تجویز مى
را با باور به آزادى جانشین نکند، فرهنگ آزادى و   آموزد که تا وقتى ملتى اعتیاد به قدرت گزارش مى    

صلى آن مرداد بود که در دوران مرجع انقالب، کار ا 28با توجه به تجربه کودتاى . کند استقالل را پیدا نمى
بخش از رهبرى انقالب که به اصول راهنماى انقالب وفادار ماند، مبارزه با قدرت باورى و کوشش براى 

  .جانشین آن کردن آزادى باورى شد
، بیانگر این 60موفق شدن کودتا در خرداد . آن زمان، جز این بخش از رهبرى، بقیه آزادى ستیز بودند       

  .یابد ن باید ادامه یابد و ادامه یافت و مىواقعیت شد که این کوشش همچنا
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غرب و اندیشه . اند گوید تهیه کنندگانش آن را بر ثنویت خیر و شر تهیه کرده گزارش سیا مى - 2 
اما در سطح مردم . اند راهنمایش، لیبرالیسم، خیر و دنیاى کمونیست و اندیشه راهنمایش، کمونیسم، شر بوده

اندیشه علمى «بود که در خود یاراى رویاروئى نه با تجدد غرب داشت و نه  ایران، باور دینى بیان قدرتى
چنانکه بهنگام . داشتند» عقده ایدئولوژى«روشنفکران جانبدار آزادى و استقالل نیز . »لنینیسم -مارکسیم 

 او مصدق را. صدر مخالفت کردند هاى داراى این عقده، با کار بنى»مصدقى«انتشار نطقهاى مصدق، نیز، 
ها و اثر  زیر سلطه میان مجموعه -اى در باب سلطه دانسته بود که نظریه بیانگر روابط مسلط  صاحب نظریه

بنا بر این، تغییر هر نظام اجتماعى از رهگذر . هاى در رابطه است آن بر ساختهاى اجتماعى هر یک از مجموعه
هاى مصدق، نوعى ستیز با واقعیت تلقى مخالفان مقدمه او را بر نطق. شود استقالل از این روابط میسر مى

امروز هم که تجربه حکم خود را صادر کرده و ! »لنینیسم است -امروز امور بر مارکسیسم «: کردند و نوشتند
عقده «توان تصور کرد که  مى. است، هنوز اندیشه استقالل در ایران غریب است زمان شهادت داده

عقده «اگر نهضت ملى ایران از . دى و استقالل را ناتوان ساخته بودتا کجا تمایلهاى جانبدار آزا» ایدئولوژى
کرد، جامعه ایرانى بمقدار  پروراند و در سطح جامعه تبلیغ مى آسود و اندیشه استقالل را مى مى» ایدئولوژى

شت ترس از رفتن ایران به پ«توانستند  امریکا و انگلیس نیز نمى. داد زیاد، اعتیاد به قدرت را از دست مى
با استفاده از این درس تجربه بود که در فاصله نهضت ملى ایران و انقالب . را دست آویز کنند» پرده آهنى

ایران، اندیشیدن در اندیشه راهنما، کار اصلى آنها شد که در نهضت ملى ایران شرکت کرده بودند و 
  .است و باید رهایش کرد پذیرفتند که تجربه را شکست خورده نمى

در عمل، کاشانى و بهبهانى و آن گروه از . است گزارش سیا نقشى نیز براى روحانیت قائل شدهدر  - 3 
. گنجید پى آژاکس نیز نمى.روحانیان که با آنها بودند، نقشى ایفا کردند که در مخیله تهیه کنندگان نقشه تى
دو ایدئولوژى وارداتى نیز  .چرا بدین کار توانا شدند؟ از جمله به این دلیل که باور دینى بیان قدرت بود

اثر بیان قدرت بر رفتار مردم اینست که . رهبرى نهضت ملى در تدارك بیان آزادى نشد. بیانهاى قدرت بودند
باید اختیار آن در دست  برد قدرت وسیله است و مى گمان مى. شمارد قدرت را نه مشکل که راه حل مى

جند و نه مرد را به حق و در نتیجه، هرآنچه را روحانى سن پس اگر مردم حق را به مرد مى. رهبران باشد
پندارند، بخاطر از خود بیگانه شدن دین بمثابه بیان آزادى در دین بمثابه بیان  گوید دین مى مطلوب آنها مى
گوید و نه مردم امر و نهى با هدف  توانستند جز آن گویند که دین مى وگرنه، نه روحانیان مى. قدرت است
  .پذیرفتند قدرت را مى

مرداد  28آموزد که در دوران بعد از کودتاى  است، درسى را مى گزارش سیا که این زمان منتشر شده        
تجربه . گرفته شد -کسانى که در صدد پرس و جو از علتهاى موفقیت کودتا برآمدند،-، از سوى آنها، 1332

گذارد که دین ستیزى راه حل  ، جا براى تردید نمىدوران مرجع انقالب ایران و انزوائى که مالتاریا پیدا کرد
گویند که این راه حل را  نتایج تجربه مى. نبود و نیست، بازجستن دین بمثابه بیان آزادى، راه حل بود و هست

هاى مسلمان و هم حال و آینده  چرا که هم حال و آینده ایران، هم حال و آینده جامعه. باید پى گرفت
  .د بیان آزادى است، بدان نیاز داردانسانیتى که نیازمن

بنا بر . بود انقالب ایران که به جنبش بطور خودجوش سازمان یافته ایران میسر شد، هنوز روى نداده - 4 
این، تهیه کنندگان نقشه کودتا، بنا بر گزارش سیا، امکان حرکت خودجوش مردم را به ذهن نیز نیاورده 

چنانکه وقتى با . دهد داد و مى منش روانى مردم ایران را تشکیل مى» هانتظار کارپذیران«در واقع، . بودند
کنند تا او نزد زاهدى برود و آمدن و بردن مصدق و همراهان او را به زندان، ترتیب  شریف امامى گفتگو مى

شب شریف امامى به زاهدى محل دکتر مصدق و یاران او را گزارش  8کند  بدهد، دکتر صدیقى پیشنهاد مى
بدین . شب؟ زیرا اگر در این فاصله وضعیت برگشت، مصدق و یاران او در دست دشمن نباشند 8چرا . کند

قرار، این انتظار کارپذیرانه از عوامل ذهنى بازدارنده یک جامعه و رهبران آن از پیشگیرى پیش از وقوع 
تا بر وجود برنامه ضد کودتا پس اگر نقشه کود. کودتا و عمل در زمان وقوع آن و باز عمل بعد از وقوع آن شد
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کند و در آن، به وجود  شود و اقدامات حکومت مصدق را حداکثر یک رشته تدابیر احتیاطى فرض مى بنا نمى
برنامه عملى براى مردم و سازمانهاى سیاسى ، براى جلوگیرى از کودتا و در صورت وقوع براى مقابله با آن، 

و عادت به روز به روز زندگى کردن، محلى براى » ظار کارپذیرانهانت«شود، از آن روست که  اشاره نیز نمى
گذارد و وجدان جمعى را از برنامه گذارى عمل پیگیر  ابتکار را حق و ذاتى حیات موجود زنده دانستن نمى

  .دارد جمعى که رشته بهم پیوسته ابتکارها باشد، باز مى
، کوشش تمام بکار رفت تا مردم از غفلت از استعداد با توجه به درس تجربه بود که در دوران مرجع         

با مردم از یک برنامه . ابتکار و خلق رها شوند و فعالیتهاى فردى و جمعى دراز مدت را برنامه گذارى کنند
باید بیانگر استعداد  دفاتر همآهنگى که بطور خودجوش پدید آمدند، مى. ساله سخن گفته شد 25گذارى 

. شدند برنامه گذارى گذار از نظام اجتماعى زیر سلطه به نظام اجتماعى آزاد و مستقل مىابتکار و عقل و علم 
نیاز بدان بود که انسان ایرانى خود را . زیرا نیاز به جهاد اکبر یا مبارزه با اعتیادها بود. اما در عمل، جز این شد

. اهنماى آزادى را جانشین کنداندیشه ر. بمثابه مجموع استعدادها و حقوقى کشف کند که ذاتى او هستند
، »انتظار کارپذیرانه«انتظار را از عمل خویش داشته باشد و از اعتیاد به . اعتیاد به قدرت را ترك گوید

  خویشتن را رها کند و
بدیهى است که زندگى در استبداد، اعتیاد به ابهامها را بوجود . و در خود، اعتیاد به ابهامها را درمان کند - 5 

با آنکه باور به روشنائى و ناباورى به تاریکى، بخش بزرگى از پندارها و گفتارها و کردارها مبهم . دآور مى
دارد و پندار و گفتار و کردار مبهم را بر پندار و گفتار و  پندارى جامعه ایرانى ابهام را دوست مى. هستند

گ روانى و القاء باورهاى دروغ به نقشه کودتا، بخصوص در آن قسمت که به جن. نهد کردار شفاف رجحان مى
این اعتیاد بدانحد شدید است که هرگاه با . شود، یکسره بر اعتیاد به ابهام بنا شده است مردم مربوط مى

پندارد که گوینده با سخن شفاف خود،  ترین سخنان را بگوئى، درجا آن را دلیل وجود امرى مى کسى شفاف
اندازد تا بنام حزب توده  پس اگر سیا گروههائى را به راه مى! وشاندخواهد آن امر را از دید شنونده بپ مى

شوند حکومت نهضت ملى ایران را  شرارت کنند و اگر در برابر چشمان مردم، گروههاى چماقدار موفق مى
باید بطور شفاف  این امر که رهبران نهضت ملى مى. سرنگون کنند، قسمتى در نتیجه اعتیاد به ابهام است

گذاشتند، یک سخن است و این امر که مردم نباید حاضر بشنیدن سخن غیر  در جریان امور مى مردم را
در دوران حکومت مصدق، مالیات دهندگان به این عنوان که حکومت . شفاف بگردند، یک امر دیگر است
بر آن و چون کودتا شد، از کرده پشیمان شدند چرا که حکومت کودتا . مصدق ملى است، مالیات پرداختند
پوشیدن زندگى از قدرت نامحرم رویه همگانى ایرانیان در جریان تاریخ . کرد میزان، از آنها مالیات مطالبه مى

از   اى اگر مردم بدانند که زندگى مجموعه. است اما همین رویه از اسباب دوام استبداد نیز شده. است بوده
بهر رو، . شوند گذارد، از استبداد آزاد مى قى نمىحقوق است و اینسان زندگى کردن، دیگر محلى براى زور با

شفاف کردن بیان : زیر سلطه، نیاز به یک رشته شفاف کردنها دارد -مبارزه با استبداد حاصل روابط مسلط 
زیر سلطه و اثراتش، شفاف کردن روابط  -دینى و هر اندیشه راهنمائى، شفاف کردن روابط سلطه گر 

هر جنبش، شفاف کردن ضعفها و قوتهاى فردى و   کردن اصول راهنماى اجتماعى و نظام جامعه، شفاف
و بخصوص شفاف کردن قدرت به هر شکل که در ... ها، جمعى بقصد آسودن از ضعفها، شفاف کردن رهبرى

  .آید
تر از همه است، اینست که از اهل سیاست و دین و  اما آنچه انسان ایرانى و جامعه ایرانى را بایسته        
خواست بیان خود را شفاف کند و  اى بسا اگر از خمینى مى. مبهم را نپذیرد  نش و هنر و فن بیان و عملدا

با وجود آن تجربه، هنوز . گشت مبانى دینى آن را مشخص بگرداند، بیان انقالب ایران راهنماى نظام جدید مى
  .کنند نیز، مردم ایران از مدعیان بیان و عمل شفاف مطالبه نمى

آورد زیرا مردم را  اند که کودتا دولت پایدار در پى مى بدیهى است تهیه کنندگان نقشه در این فکر نبوده - 6 
 28اما وقتى به گزارش کودتا در . گرداند به اعتیادها، از آن جمله اعتیاد در نیمه رها کردن تجربه، باز مى
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ى که بنا بر آن، مردم نقش تماشاچى را عادت. کند پردازد، بازگشت به عادت پیشین را گزارش مى مرداد مى
کنند و در پایان ستیزشان، یکى غالب و  دارند و گروه بندیهاى قدرت مدار، بر ضد یکدیگر قوا بسیج مى

. کند خواهد شروع مى گذارد و خود کارى را که مى غالب کار مغلوب را نیمه تمام مى. شود دیگرى مغلوب مى
بنا بر این، همانطور که انقالب مشروطیت را در نیمه رها کردند، نهضت   .دکنن مردم نیز کار نیمه را رها مى

براى اینکه این اعتیاد ترك شود، بخصوص بر عهده . ملى کردن صنعت نفت را نیز در نیمه رها خواهند کرد
 باوجود این، رها کردن انسان ایرانى از ضد فرهنگ تکرار. رهبران است که تجربه را در نیمه رها نکنند

در حقیقت، . و آموزش فرهنگ تجربه را تا نتیجه پى گرفتن، درسى است که از کودتاها باید گرفت» تجربه«
سلطه بیگانه و . شد کردند، کودتا در ایران محال مى اگر ایرانیان مردمى بودند که تجربه را تا نتیجه رها نمى

  .استبداد نیز
شمارد، در  قشه که گزارش سیا اوصاف افسران ایرانى مىتردید و ترس و دو روئى و ناتوانى از تهیه ن - 8 

همان حال که بیانگر عادت به در نیمه رها کردن تجربه هستند، بیانگر زندگى در روابط شخصى قدرت نیز 
این روابط، تصمیم گرفتن و اجراى . آمد نظام اجتماعى از یک رشته روابط شخصى قدرت بوجود مى. هستند

خود را در نظر بیاورد و روابط شخصى خود را   کافیست، هر کس روابط شخصى. ندک آن را بسیار مشکل مى
است رها  چند در صد از تصمیمهایى که گرفته: در خانواده در نظر مجسم کند و آن وقت از خود بپرسد

این روابط است که در بزنگاههاى . است داده اند زیرا روابطى که دارد، امکان عملى کردنشان را نمى شده
مرداد توانستند خود را از  28چند در صد از جوانان ایران در . کند تاریخى بخش متحرك جامعه را فلج مى

شوند چنانکه حزب سازمان حزب  که حتى در سازمانهاى سیاسى نیز مانع تحرك مى -روابط شخصى قدرت 
  کودتا وارد عمل شوند؟ رها کنند و بر ضد - مرداد شدند  28توده و احزاب ملى مانع تحرك جامعه جوان در 

آموزند که آزاد کردن زن و نیز مرد و تغییر هدف و چند و چون  بدین قرار، کودتاها این درس را مى        
رشد . ازدواجها و آزاد کردن انسانها از روابط شخصى قدرت، از کارهائى است که بجد باید بدان پرداخت

  .گرو آزاد کردن انسان ایرانى از روابط شخصى قدرت است جامعه ایرانى در استقالل و آزادى، از جمله در
بود که  نقشه کودتا نیز چنان طرح شده. اند دیوان ساالرى و قشون ساالرى دو تکیه گاه کودتاچیان بوده - 9 

. جانشین شود) زاهدى و وزیران او(با رأس دست نشانده ) مصدق و وزیران او(رأس دیوان و قشون ساالرى 
درآمد نفت . آن زمان، هنوز، دستگاه دولت در بودجه خود، تاحدود زیاد، متکى به مالیاتها بودباوجود این، 

کارکنان کشورى و لشگرى هنوز آن کم و کیف را پیدا نکرده بودند که . رابطه دولت با ملت را تغییر نداده بود
الح دستگاه ادارى و قشون، بنا بر این، اص. و دستگاه ادارى خود هدف خویش بگردد» قشون جامعه جداگانه«

رسید و تغییر ساخت قشون و دستگاه ادارى از یک ساخت استبدادى  تنها با تصفیه افراد فاسد، به انجام نمى
با آنکه در دوران مرجع انقالب، این دوکار در تمامى دستگاه ادارى و . به یک ساخت مردم ساالر نیز ضرور بود
بدین انقالب، دو گروه سازمان یافته، یکى . جام رسید، تجربه موفقى شدقشون به انجام نرسید، هرجا که به ان

دست نشانده غرب و دیگرى دست نشانده شوروى سابق نیز، از تسلط بر دستگاه ادارى و ارتش ناتوان 
  .شدند مى

گر توانسته است کودتا کند و ا قشون به تنهائى نمى -دهد که الف  مرداد نشان مى 25شکست کودتاى         
توانست  یافت، قرار گرفتن یک سرتیپ دفترى در رأس شهربانى و فرماندارى نظامى نمى ساخت آن تغییر مى

تیر این درس گرفته شده بود که  30اگر از  -ب . قواى تحت فرمان او را بر ضد حکومت ملى به حرکت درآورد
ارتش «رز فکر و سازمان قشون از تغییر یابد و این تغییر در جهت تحول ط  باید رابطه قشون و جامعه مى

یافتند، تن به  گرفت و ارتشیان وظیفه جدید، احساس غرور جدید را مى ، به ارتش ملى انجام مى»شاهنشاهى
در جریان انقالب ایران و نیز در جریان تجاوز عراق به ایران، با استفاده از . دادند تحت امر سیا نمى  کودتاى

 - تغییر در ارتش به انجام رسید و اثر آن را برگرداندن شکست به پیروزى مرداد، این دو  28درس کودتاى 
آن پیروزى را بر باد داد و از ارتشى که اینک ارتش ملى شده بود،  -هرچند مالتاریا با طوالنى کردن جنگ 
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کشور مسلمان به ایران آمدند، کار ارتش را بیشتر از یک  8، چنان بود که وقتى رؤساى -انتقام گرفت 
شد که  مانع از آن مى: کرد تغییر رابطه ارتش با ملت کار دیگرى را مى -ج . حماسه، یک معجزه خواندند

قشون اجازه دهد گروهى بازنشسته ارتشیان را در کنار چماقداران، براى مسلط کردن بیگانه بر مقدرات 
سو و گروههاى چماقدار که  منظر جمهور مردم و جمهور ارتشیان و اداریان در یک. کشور، به حرکت درآورند

روحانیان و غیر روحانیان شرکت کننده در کودتا بسیج کرده بودند و افسران خود فروخته در سوى دیگر، 
گشت که در آن، امریکا و انگلیس، در ایران بود که در کار کودتا شکست  مرداد دیگرى مى 28منظره 

گرفت، در نظر  ن در نیم قرن گذشته در پیش مىتوان اثر این شکست را بر جهتى که جها مى. خوردند مى
  .مجسم کرد

باید آموخت را  که مى  را ارزیابى علمى کرده بودند و درسهایى 32مرداد  28اگر ایرانیان نیز کودتاى          
از آغاز، برنامه مردم . شد بردند، دست کم، در بهار آزادى، کودتاى مالتاریا میسر نمى آموختند و بکار مى مى

  ...گشت و مى» نهاد انقالب سازى«ساالر کردن دستگاه ادارى و قشون جایگزین 
   
   

 


