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 تاده در راِه یقينــــگـــمان فقومی ب         ن ــتفکرند انـدر ره دیـــقــومــی م
 عمر خيام        کای بيخبران راه نـه آنست و نه این         که بانگ آید روزیميترسم از آنــ                  

                                                                                   
ن نه تنها عبرت انگيز بلکه آ  دکتر محمد مصدق، حادثه ای است که عواقب  و سقوط دولت١٣٣٢مرداد ا ٢٨ قيام ملی

به مصداق رباعی حکيم عمر خيام، چون گوشه های . درسی ملی ميهنی است که هر ایرانی بایستی از آن آگاه باشد
 حاصل بر آن شدم تاتاریکی از این حادثه از نظر مردم دور مانده و حقيقت پنهان شده آن با مردم در ميان گذاشته نشده

مدت چند سالی است که کتاب ها، تار نما ها و نوشته ها و مصاحبه های . جستجوی خویش را با خوانندگان شریک شوم
البته . شوبی در تاریخ سياسی و ملی ما بوده را مطالعه کرده امآمرداد ماه را که واقعا ماه گرم و پر امربوط به روز های 

آنچه در پيوست می آید ترجمه کتاب همه مردان شاه نوشته استفن کينزر است که . ادامه دارداین تحقيق و بررسی هنوز 
ارزشمندی است که مطالعه آن را به همه عالقمندان به آزادی و  توسط آقای رضا بليغ به فارسی برگردانده شده اثر

بود که باز هم به غلط بين مردم بوجود علت انتخاب این کتاب بدليل تازگی و سرو صدائی . حاکميت ملی توصيه می کنيم
 .مدآ

 
پخش  تار نمای ميهن  در قبالاین ترجمهچون .  افزوده شدهببررسی ها و مطالعات اینجانب بصورت زیر نویس به این کتا

 از جمله آقای مهدی نی چند از استادان و محققان گرامی های بررسی شده اینجانب و تتوضيح که ه بود حيفم آمدشد
بررسی ها و ضمن مطالعه این ترجمه  جانبلذا این. مخفی مانده باشدو تاریخ نگاران ایران  از دید ایرانيان شمشيری

ترجمه منتشر شده در .  و حاشيه نویسی کرده امافزودهبر آن بصورت زیر نویس  شش ماه در طولتحقيق های خود را
 ميهن مبداء این تحقيق قرار گرفته و از این بابت از آقای رضا بليغ که با ترجمه این اثر بياد ماندنی خدمتی به تارنمای

 زیر نویس ندارد و تمام زیر نویس ها از مينماید که ترجمه اصلی یاد آوری . جامعه ایرانی کرده اند سپاسگزاری مينماید
در هر مورد محل مدرک و سندیت آن یاد . ن اضافه شده استآمدارک موجود به اینجانب ميباشد که بر اساس اسناد و 

 . آور شده است
 

بنا بر اسناد موجود و شواهد در دسترس معلوم ميشود که تمام نقشه دخالت در امور داخلی ایران توسط انگليس طراحی 
 به منابع نفت و حفظ آنها از گزند آمریکا برای دست یازیدنبلکه طرح این توطئه نه برای بر کنار نمودن مصدق و شده و

 .بوده است
 

 بنا براین بوده که با علم شنگه ای که  و با مصدق نيز هم آهنگ شده بوده از پيشطرحبر اساس شواهد و قرائن موجود 
  ودر تخصص محمد مصدق بوده قرار داد معروف رضا شاه پهلوی که دست انگليس را از سرزمين ایران کوتاه کرده بود

با  . را باطل کنندرا اصالح نموده بود قرار داد ننگين ناکس دارسی قسمت های شرم آور ملی و ميهنی با پوشش های
  مطلقحاکميتدوباره  وجود نداشته  ناکس دارسی چون قرار داد دیگری جز قرار دادقراد راد ملی رضا شاهباطل شدن 

 و با این کار هم آمریکا را در سر ميشدمستولی  دیگر نقاط ایرانانگليس بر کليه مناطق اکتشافی از جمله خوزستان و 
بهمين . ه ميشد بجا آوردشان بود که نسبت به خاندان پهلوی در دلانگليس و مصدق و هم کينه قدیم ميگذاشتچاه تشنه 
طر کومونيسم را هيچگاه در مذاکرات برای ترغيب آمریکا از مسئله نفت استفاده نکرد و همواره خ انگليس دليل بود که

با وجود اینکه . خود دست نشانده انگليس بوده اند را به آمریکا گوشزد نموده اند ایادی توده ای و چپ های سنتی آنها که
اگر . مصدق قسم خورده بود به قانون اساس ایران وفادار بماند ولی هرگز قسم نخورده بود که نميخواهد شاه شود

ه طراحی شده بود به نتيجه ميرسيد ممکن بود امروز بجای جمهوری اسالمی که بنظر  امرداد آنطور ک٢۵امکانات روز 
 به ایران فرمان  های بی لياقت)قاجار ( یعنیمحمد مصدق ویا بازماندگان خانواده او!! ميآید ادامه طرح آژاکس باشد

 .ه باشد فراهم بودددر دوره احمد شاه و مظفرالدین شاه تامين بو و منافع انگليس همانطور که ندميراند
 

 و  در بين مردم عادی١٣٣٢ امرداد ماه سال ٢٨ و ٢۵ بين روز های ی ایرانافرادحراس و نگرانی که در یک یک 
 بوجود آمد باعث شد که طرح کومونيستی در خطر ميدیدند -نظاميان که جان خود را با بروی کار آمدن یک رژیم فاشيستی

 شدند محمد رضا شاهيهن پرست با فریاد صميمی و ملی خود خواستار باز گشت توطئه انگليس شکست بخورد و مردم م
نطق تاریخی دکتر فاطمی و الک و مهر کردن کاخ های ایران پس از . در و ایادی او بر هم خو مصدقو توطئه خائنانه

ثار او فقط یک آو از شاه رفت : "او در نطق خود که در تاریخ ثبت است گفت. خروج شاه از ایران دليل این مدعا است
 ."ـِنکه ملکه ثریا است که بجای مانده استتـُ
 

 گارش یافته ون  اسناد و مدارک تاریخیبر اساس کتابی آماده چاپ دارد که  امرداد٢٨باره در آقای مهدی شمشيری 
داده اند قسمت هائی از اینجانب مورد مهر فراوان این استاد گرامی قرار گرفته است که اجازه . بزودی به بازار خواهد آمد

خواندن اصل کتاب را به همه ایران دوستان توصيه . ستفاده نماید و حاشيه نویسی ها اکتاب نامبرده را در زیر نویس ها 
  شما هم.  مرداد آقای مهدی شمشيری ناقص خواهد بود٢٨سفارش من این است که هر کتابخانه ای بدون کتاب . مينماید

 .مقایسه آن با زیرنویس ها عقيده خود را خواهيد یافتپس از خواندن پيوست و 
 -ک -ح  .به همه مبارزان راه آزادی تقدیم شد
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 شب بخير، آقای روزولت

 
  

، وقتی که کاروانی غيرعادی در دل تاریکی پيش می رفت، بيشترمردم تهران در خواب ١٩۵٣ اگوست ١۵در نيمه شب 
درویی زرهی با نشان نظامی و به دنبال آن، دو جيپ و چند کاميون ارتشی پر از سرباز، در پيشاپيش کاروان، خو. بودند

هالل ماه می درخشيد، شب زیبائی . روز، استثنا داغ بود اما فرارسيدن شب، آرامشی به همراه آورده بود. حرکت بود
 .برای سرنگونی یک دولت بود

 
آسوده در خودروی زرهی نشسته بود و برای این آسودگی خاطر دليل سرهنگ نصيری، فرمانده گارد سلطنتی، با خاطری 

داشت؛ حکمی از شاه ایران، مبنی بر عزل نخست وزیر، محمد مصدق، در جيب داشت و در راه بود تا حکم را به مصدق 
 .ارائه دهد و در صورت مقاومت، او را دستگير کند

 
 تصور می کردند که ممکن است مصدق، بالفاصله ارتش را ١،سرویس های اطالعاتی آمریکا و انگليس، طراحان کودتا

از این رو ترتيبی داده شده بود تا به هنگام تماس مصدق با ارتش، کسی در آن سوی . برای حمایت از خود احضار کند
ليم سرهنگ نصيری می بایست ابتدا مقابل خانه رئيس ستاد ارتش توقف و او را دستگير کند و سپس برای تس. خط نباشد

سرهنگ همان کاری را کرد که به او گفته شده بود اما وقتی به منزل رئيس ستاد ارتش . حکم سرنوشت ساز راهی شود
رسيد با وضعی غيرعادی روبرو شد با این که نزدیک نيمه شب بود، رئيس ستاد ارتش، تيمسار ریاحی، در خانه نبود 

يری باید متوجه می شد که مشکلی پيش آمده است، اما هيچکس دیگر هم، حتی یک مستخدم یا نگهبان، سرهنگ نص
او به سادگی، به خودروی زرهی بازگشت و به راننده دستور داد تا به سوی هدف اصلی، منزل نخست وزیر محمد . نشد

 .نصيری آمال دو سرویس اطالعاتی نخبه را نيز با خود می برد. مصدق براند
 

مشروعيت حکمی .  مسئوليت خود به چنين ماموریت جسورانه ای دست بزندسرهنگ نصيری آن اندازه احمق نبود تا با
 نخست وزیر منحصرا با اجازه مجلس، نصب و عزل می ٢زیرا در ایران دمکراتيک،. که به همراه داشت مورد تردید بود

عاتی مخفی اما این ماموریت شبانه، حاصل ماه ها برنامه ریزی سازمان اطالعاتی جاسوسی سيا و سرویس اطال. شد
، ایاالت ١٩۵٣در   ٣.کودتا به دستور رئيس جمهور دولت آیزنهاور و نخست وزیر چرچيل صورت می گرفت. انگليس بود

بيشتر ایرانيان، آمریکایی ها را دوست خود و حاميان دمکراسی آسيب . متحده آمریکا، هنوز در ایران تازه وارد بود
نها را استثمار می کرد آدیو متجاوز استعمارگری که . به طول انجاميده بودپذیری می دانستند که استقرار آن نيم قرن 

 .انگلستان بود نه آمریکا
 

از آغاز سال های اوليه قرن بيستم، همان زمان که بيشتر ایرانيان در فقر به سرمی بردند، یک شرکت انگليسی که مالک 
ثروتی که از . ينه استخراج و فروش نفت ایران داشتن دولت انگليس بود، حق انحصاری بسيار سودآوری در زمآعمده 

این بی عدالتی، . زیر خاک ایران جاری می شد، نقش تعيين کننده ای در حفظ بریتانيا به عنوان قدرت جهانی داشت
، به مصدق روی آوردند که بيش از هر رهبر سياسی دیگر، خشم شان ١٩۵١سرانجام در . ایرانيان را به سختی فرسود

 ایران، وحدت بخشيد و قول داد شرکت را از ایران اخراج، ذخایر عظيم نفتی کشور را احياء -ه شرکت نفت انگليسرا علي
 ٤.زاد کندآو ایران را از سلطه قدرت های بيگانه 

 
برای دلگرمی شادی بخش مردم خود، شرکت نفت . نخست وزیر، مصدق، با شوری خالصانه به عهد خود وفا کرد

، يان کنترل پاالیشگاه عظيم آبادانپس از آن، ایران. سودآورترین تجارت انگليسی ها درجهان، را ملی کرد ایران، -انگليس
 .در خليج فارس را به دست گرفتند

                                                      
چرا انگليس و آمريکا ميبايست نگران طرحی باشند . نويسنده هر دو کشور را نام برده تا جای مالحظه برای خواننده باقی گذاشته باشد -١

 .محسوب ميشدکه در داخل ايران اتفاق ميافتاد و مسئله داخلی 
 .نويسنده اشاره دارد که ايران آن زمان دموکراتيک بوده است -٢
 . اين نکته ترديدی در مورد زير نويس پيشين باقی نميگذارد-٣
 .  اين آرزوئی بود که مردم  ايران و شاه همواره دنبال ميکردند– ۴
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این کار، ایران را در شوری ميهن پرستانه، غوطه ور و مصدق را قهرمان ملی کرد، اما در عين حال انگليسی ها را 

ابتدا از دادگستری بين المللی و سازمان ملل متحد . دق را به دزدی دارایی خود، متهم کردندآنان خشمگينانه مص. برآشفت
درخواست مجازات مصدق را نمودند سپس کشتی جنگی به خليج فارس اعزام و در نهایت تحریم خردکننده ای بر ایران 

نيان، از شجاعت مصدق به هيجان آمده و به به رغم این اقدامات، بيشتر ایرا. تحميل کردند که اقتصاد آن را نابود ساخت
 ٥.رهبران ضداستعماری در سراسر آسيا و آفریقا تبدیل شده بودند

 
ترجيح می دهد در نفت ایران " با اقدامات انگلستان، مصدق کامال درمانده شد، روزنامه ای اروپایی نوشت که مصدق 

گليسی ها، برای بازپس گيری مناطق نفتی و پاالیشگاه، ابتدا ان." بسوزد تا این که کوچکترین امتيازی به انگستان بدهد
قصد تهاجم نظامی داشتند، اما پس از این که رئيس جمهور هری ترومن از حمایت آنها امتناع کرد، از این قصد منصرف 

ر چرچيل، این برای نخست وزی. ابقاء مصدق در قدرت یا کودتا برای براندازی او: فقط دو راه دیگر باقی می ماند. شدند
 .ثمره مغرور سنت امپراطوری، تصميم گيری در خصوص کودتا دشوار نبود

عوامل انگليسی، پس از ملی شدن شرکت نفت، بی قرار و بی پروا برای حفظ منافع 
مصدق از آن آگاه شد و . خود، شروع به توطئه برای براندازی دولت مصدق کردند

همه دیپلمات های انگليسی در . ل کرد سفارت انگلستان را تعطي١٩۵٣در اکتبر 
ایران، از جمله عواملی که تحت پوشش دیپلماتيک، مخفيانه فعاليت می کردند، 
مجبور به خروج از ایران شدند و کسی نمانده بود تا کودتا را به مرحله اجرا 

 .بگذارد
 

ا انگليسی ها، بالفاصله از رئيس جمهور ترومن کمک خواستند، ترومن، اما، که ذات
با جنبش های ملی گرایانه، از آن نوع که مصدق رهبری آنها را به عهده داشت 
همدل و موافق بود، جز تحقير روش امپریاليست ها، از آن نوع که شرکت نفت 

عالوه بر آن سيا، تاکنون اقدام به .  ایران را اداره می کردند کاری نکرد-انگليس
 .ت در این کار، پيشقدم باشدسرنگونی حکومت نکرده بود و ترومن نمی خواس

، پس از انتخاب دوایت آیزنهاور به مقام ریاست جمهوری، آمریکا اساسا تغيير موضع داد و متقاعد به ١٩۵٢درنوامبر
در روزهای انتخابات، جاسوس ارشد سرویس اطالعاتی انگليس، کریستوفر مونتاگ وودهاوس، برای . انجام کودتا شد

وودهاوس تصميم داشت به طریقی غير .  سيا و مقامات وزارت امورخارجه، به واشنگتن آمدمالقات با اعضای رده باالی
 را ملی کرده است، ٦این استدالل که مصدق باید برود چون دارایی انگلستان. از روش معمول انگليسی ها، مذاکره کند

 .دوودهاوس می دانست چه باید بکن. احساسات چندانی در واشنگتن، برنيانگيخته بود
 

تش، از آمریکا آنمی خواستم متهم شوم که برای بيرون کشيدن چوب بلوط انگلستان از درون " وودهاوس بعدها نوشت 
 ."تصميم گرفتم بيشتر بر خطر کمونيسم در ایران تاکيد کنم تا نيازبه بازپس گيری قدرت در صنعت نفت. استفاده می کنم

 بود که می بایست بعد از شروع رسمی کار آیزنهاور در مقام ریاست این درخواست حساب شده، برای تهييج دو برادری
جان فاسترداالس، وزیر خارجه آتی و الن داالس، رئيس آینده . جمهوری، اداره سياست خارجی کشور را به عهده بگيرند

 و اختالف نها جهان را عرصه جنگ عقيدتی می دانستند و هرتعارضآ. بودند" جنگ سرد"سيا، که از طرفداران جدی 
 غرب می دیدند در نظرآنان، هرکشوری که به طور قطعی متحد ایاالت -منطقه ای را از پس منشور تقابل بزرگ شرق

 .متحده نبود، دشمن بالقوه آن بود، آنها به ویژه ایران را خطرناک می دانستند
 

نيستی ایران، ثروت نفتی فوق العاده، مرزی طوالنی با اتحاد جماهير شوروی، حزب کمو
به اعتقاد برادران داالس، خطر سقوط ایران، به . فعال و نخست وزیری ملی گرا، داشت

وقتی . دورنمائی از چين دوم، آنها را وحشت زده کرده بود. دامان کمونيسم، جدی بود
انگليسی ها، پيشنهاد خود را برای سرنگونی مصدق و به روی کارآوردن نخست وزیری 

 .رب ارائه دادند، برادران داالس، بی درنگ موافقت کردندقابل اعتماد و طرفدار غ
، رئيس جمهور آیزنهاور رسما آغاز به کار کرد، ١٩۵٣ ژانویه ٢٠به محض این که در 

جان فاستر داالس و آلن داالس آمادگی خود را برای سرنگونی دولت مصدق، به همتایان 
ایست، عمليات آژاکس یا به زبان نام رمزی کودتای آنان، می ب. انگليسی شان اعالم کردند

کرميت روزولت افسر سيا، با پشتوانه تجربه قابل توجه .  باشدTPAJAXنامفهوم سيا، 
 .در خاورميانه، و نوه رئيس جمهور تئودور روزولت، برای سرپرستی عمليات انتخاب شد

                                                      
توفيان آشتيانی از باالترين نيا تا محمد مصدق نگارش و تحقيق  سفارش ميکنم کتاب های شناخت مظفرالدين شاه و احمد شاه، خاندان مس-۵

 کتاب مستوفيان ۵١برگ " مصدق دائی خود فرمانفرما راسرمشق خود قرار داده بود. "آقای مهدی شمشيری در مورد مصدق را بخوانيد
 .در وابستگی فرمانفرما به انگليس ها طبق اسناد موجود شکی نيست. آشتيانی

 .ع نفت و شرکت نفت را اموال خود تلقی ميکرد که نويسنده نيز به آن اشاره دارد انگليس مناب-۶
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و به قاطع بودن در بحران ها،   ٧تکرميت روزولت، مانند دیگر اعضای خانواده اش، ميل وافری به رهبری عمليات داش

جاسوس شوروی، کيم .  ساله، رئيس بخش آسيا وخاورنزدیک سيا، و استاد مسلم فعاليت مخفيانه بود٣٧او . معروف بود
فيلبی، او را نمونه یک آمریکایی کامل توصيف کرده است؛ مودب، با صدای گرم اهالی شرق آمریکا، دارای روابط 

بيشتر از آن که روشنفکر باشد، تحصيلکرده و هم به عنوان ميهمان و هم به عنوان ميزبان، اجتماعی خدشه ناپذیر، 
او همسری استثنائی و در حقيقت آخرین نفری بود که می شد تصور کرد، تا گردن در حيله های . دلپذیر و فروتن بود
 .کثيف فرو رفته است

 
آنها اعتقاد راسخ داشتند که کاری بسيار حياتی، . سر می بردندآن روزها، ماموران سيا، در نوعی آرمان گرایی کامل به 

بيشتر آنان آميزه ای از بهترین صفات اندیشمندی و ماجراجویی بودند، و هيچ یک کامل تر . برای آزادی انجام می دهند
برای عمل جراحی وی در ابتدای جوالی، با نادیده گرفتن دستور پزشکان سيا . از کرميت روزولت، مظهر این آميزه نبود

در بيروت فرود آمد و از آنجا با اتومبيل، از طریق . فوری کليه، با هواپيما برای انجام ماموریت محرمانه خود پرواز کرد
وقتی وارد منطقه مرزی ایران شد، به سختی می . بيابان های سوریه و عراق به راه خود به سوی تهران ادامه داد

 :توانست هيجان خود را مهار کند
 

:  نوشته بود، به خاطر آوردم١٩٠٩آنچه را که پدرم، درباره ورود به آفریقا، به همراه پدرش تئودور روزولت، در 
احساس ام می بایست همانی باشد که پدرم درآن ". ماجراجویی بزرگی بود، گویی همه جهان، بکر و دست نخورده بود"

 جوالی ١٩در ... وهستانی باال می رفتيم، نشاطم اوج گرفتاعصابم تحریک شده بود و وقتی از جاده ک. زمان داشت
، وقتی آن اتفاق افتاد، در خانقين، با مامور گمرک مهاجرت نيمه باسواد و احمقی برخورد کردیم که به طور ١٩۵٣

عجيبی، سست و بی حال بود در آن روزها، گذرنامه های آمریکا، برخالف امروز، حاوی توصيف مختصری از چهره 
آن را به " آقای زخم روی سمت راست پيشانی: "با تشویق و کمک من، مامور به سختی اسمم را نوشت. ن بودآده دارن

 .فال نيک گرفتم
 

روزولت، در هفته اول اقامت در تهران، از ویالیی که یکی از ماموران آمریکای اجاره کرده بود، عمليات را رهبری می 
در ایران، به انضمام اقدامات اخير سيا، زمينه بسيار مساعدی برای او فراهم کرده چند دهه توطئه چينی انگليسی ها . کرد
از جمله این که چند جاسوس مجرب و بسيار خالق ایرانی، در اختيار داشت که، سال ها برای تشکيل یک شبکه . بود

طی بهار و . ت آن را داشتندزیرزمينی متشکل از سياستمداران همفکر، امرای ارتش، روحانيون، استحقاق دریافت هر سن
، سردبيران روزنامه، سرکردگان باندهای تبهکار خيابانی کوشش کرده بودند سيا، ماهانه ده ها هزار دالر ١٩۵٣تابستان 

به این جاسوسان می پرداخت و آنها نيز روزی نبود که حداقل یک روحانی حقوق بگير، مفسراخبار یا سياستمدار، از 
اد نکند، اما نخست وزیر که احترام زیادی برای آزادی مطبوعات قائل بود، از سرکوب این افراد نخست وزیر مصدق انتق

 .امتناع می کرد
 

مدتی . ماموران ایرانی که به ویالی روزولت، رفت و آمد می کردند، او را تنها با نام مستعارش، جيمزالکریج می شناختند
.  او را جيم صدا می زدند- بيشتر برای انبساط خاطر روزولت-ی از آنانبعد که احساس نزدیکی بيشتری با او کردند، بعض

تنها اوقاتی که نزدیک بود روزولت نقابش را از چهره بردارد، زمان هایی بود که در سفارت ترکيه و محوطه دانشگاه 
چند بار از او ". لعنت به تو، روزولت: "وقتی ضربه اشتباهی می زد، فریاد می کشيد. فرانسوی، تنيس بازی می کرد

: چرا کسی که نامش الکریج است، به این اندازه به گفتن این عبارت عادت کرده است و او جواب می داد: سوال شد
جمهور خواه پرحرارتی است و در نظر او فرانکلين، دی، روزولت آن قدر فاسد است که از نام او به عنوان لعنت استفاده 

 ٨.می کند
 

 و تا آن وقت هم قسمتی از آن انجام -آن مبارزه روانی شدیدی عليه نخست وزیر مصدق پيش بينيعمليات آژاکس، که در 
اراذل و اوباش .  با اعالميه ای مبنی بر این که شاه، مصدق را از نخست وزیری عزل کرده است، شروع می شد-شده بود

گونه کوشش مصدق را برای مقاومت خنثی و واحدهایی از ارتش، که روسای آنها حقوق بگير سيا بودند، می بایست هر
. کنند، سپس اعالم شود که شاه تيمسار فضل اهللا زاهدی، افسر بازنشسته ارتش را به نخست وزیری منصوب کرده است

 ٩ .برای این کار، به زاهدی بيش از صد هزار دالر پرداخت شده بود

                                                      
 . اين خود دليلی بر خود بزرگ بينی کرميت روزولت است که نويسنده به آن اشاره دارد-٧
 . نشانی ديگر از عقده حقارتی که در روزولت ريشه دوانده است– ٨
گروهی هم نميدانستند کدام را .  مردم بين شاه و مصدق دو گروه شده بودند. نشان ميدهد واقعا چه گذشت در اينمورد اسناد و مدارکی موجود است که -٩

شاه سخت تحت فشار بيگانگان و . ارتشبد زاهدی که در کابينه مصدق وزير داخله بود از مصدق جدا شده و به مخالفين مصدق پيوسته بود. حمايت کنند
. مصدق از اين موضوع باخبر بود که مردم زاهدی را قبول دارند و لذا شديدا بر عليه زاهدی سم پاشی ميکرد.  کندعوامل داخلی بود تا مصدق را عزل

آيت اهللا ها حکيم، بروجردی و کاشانی همه بر عليه مصدق سخنرانی ها . ولی مصدق حتی دوستان خود حِسن مکی ومظفر بقائی را هم از دست داده بود
 زاهدی که تيمسار فضل اهللا. ه از دوستان قديم مصدق بر عليه او به سازمان ملل متوصل شد تا مصدق را از سر راه برداردحسن حائری زاد. ميکردند
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 دستور سيا، به تظاهرات ضد مصدقی دست می زدند، اراذل و اوباش که به. گوست، تهران در تب و تاب بودآبا شروع 

. به خيابان ها ریختند، با در دست داشتن عکس هایی از محمد رضا شاه، شعارهایی در حمایت از سلطنت می دادند
 .ماموران بيگانه، به نمایندگان مجلس و هرکس دیگری که می توانست در کودتا مفيد باشد، رشوه می پرداختند

نه تنها او را به داشتن گرایش های کمونيستی و چشم داشتن به . به مصدق، به حد خشونت رسيدحمله مطبوعات 
هرچند مصدق اطالع نداشت اما . سلطنت، که به داشتن تبار یهودی و حتی همدلی مخفيانه با انگليسی ها، متهم می کردند

ریچارد کاتم، یکی از این . واشنگتن نوشته می شداکثر این مطالب، یا با الهام از سيا یا توسط تبليغات چی های سيا در 
 .افراد، برآورد کرد که هشتاد درصد روزنامه ها در تهران، تحت نفوذ سيا بودند

 
هر مقاله ای که باید می نوشتم تا چيزی مثل احساس قدرت را القا کند، تقریبا بالفاصله، روز بعد : "کاتم بعدها به یاد آورد

آن مقاالت، برای معرفی مصدق به عنوان همدست کمونيست ها و یک متعصب، ." می شددر مطبوعات ایران ظاهر 
 ١٠.طراحی شده بودند

 
پادشاه سی و دو ساله، که .  روبرو شد- محمد رضا شاه-همچنان که توطئه گسترش می یافت، روزولت با جدی ترین مانع

 این که، وارد چنين توطئه جسورانه ای شود، امتناع دومين پادشاه از سلسله پهلوی بود، بزدل و مردد بود و به شدت از
فاقد . او از تصميم گيری بيزار است و اطمينانی هم به تصميمات گرفته شده ندارد: " دیپلماتی انگليسی نوشت. می کرد

 ١١ ."شجاعت اخالقی است و به آسانی تسليم ترس می شود
 

هره بسيار محبوبی در تاریخ نوین ایران تبدیل شده بود و مصدق به چ. خصوصيات فردی، بيشتر موجب تردید شاه می شد
اگرچه اقدام بریتانيا برای براندازی او و اخالل در وضعيت اقتصادی کشور، او را تضعيف کرده بود، اما هنوز کامال مورد 

ی توانست به بنابراین، توطئه م. حتی معلوم نبود، که شاه حق برکناری او را داشته باشد. تحسين و محبت مردم بود
 .آسانی نتيجه معکوس دهد و نه تنها جان شاه، که سلطنت را به خطر بياندازد

 
او برای اجرای کودتا، به احکام امضا شده شاه مبنی برعزل مصدق و نصب . هيچ یک از اینها روزولت را نگران نکرد

مبارزه . جام آنها را به دست خواهد آوردتيمسار زاهدی به عنوان نخست وزیر نياز داشت و هيچ گاه تردید نکرد که سران
روزولت، زرنگ و کارآزموده و دارای حمایت قدرت بين المللی بزرگی بود و . فهم و درایت او با شاه، از ابتدا نابرابر بود

 .شاه ضعيف، بی تجربه و تنها
 

 . بر او تاثير بگذارنداولين حرکت حساب شده روزولت، فرستادن اشخاصی نزد شاه بود که احتماال می توانستند،
او ترتيبی داد تا اشرف با . ابتدا خواهر دو قلوی شاه را انتخاب کرد که به اندازه کندذهنی شاه، ستيزه جو و تيزهوش بود

از جمله این که، . دعواهای اشرف با برادرش، زبانزد بود. برادرش دیدار کرده و سعی کند به او جرات و جسارت بدهد
لمات های خارجی، از اوخواست تا ثابت کند که یک مرد است، در غير این صورت به همه ثاب خواهد یکبار در حضور دیپ
حمالت او به دولت مصدق، آنچنان . اشرف از مصدق نفرت داشت، چون او دشمن قدرت سلطنت بود. شد که موش است

ز تبعيدگاه طالیی اش با همان او، ا. شدت یافت که شاه احساس کرد بهتر است اشرف را به خارج از کشور بفرستد
 .حرارت، ناظر اتفاقات کشور بود

 
اشرف، مشغول خوش گذرانی در قمارخانه ها و کاباره های فرانسه بود که یکی از مامورین ایرانی روزولت، اسداهللا 

ليسی و آمریکایی لذا روز بعد هياتی از ماموران انگ. اما اشرف تمایلی نشان نداد. رشيدیان، او را دعوت به همکاری کرد
رئيس هيات، یک جاسوس ارشد انگليسی، به نام نورمن دربی شایر، مال . دعوت شان را با لحن شدیدتری مطرح کردند

" وقتی اشرف این دستمزدها را دید، به گفته دربی شایر. اندیشی کرد و یک کت خز و پاکتی پر از پول نقد به همراه آورد
اشرف که در . او پيشنهاد همکاری را پذیرفت و به تهران پرواز کرد. م شکستو مقاومت اش دره" چشمانش برق زد

ابتدا برادرش از پذیرفتن او . ، استفاده کرده بود، با مشکلی مواجه نشد"شفيق"این سفر از نام خانوادگی شوهرش، 
زه موشکافی نکند و نظرش را اما بعضی از اطرافيان او، که با سيا در تماس بودند از وی خواستند این اندا. امتناع کرد
مالقات آنها تنش زا بود و .  جوالی با هم دیدار کردند٢٩برادر و خواهر در غروب . شاه هم انعطاف نشان داد. تغيير دهد

بدتر از همه این که، خبر حضورش در تهران، درز . اشرف نتوانست او را وادارد تا احکام سرنوشت ساز را امضا کند
 .برای راحتی خيال همه، به سرعت به اروپا بازگشت.  از اعتراض شدکرد و موجب طوفانی

 
 را درایران سپری کرده ١٩۴٠روزولت، در مرحله بعد، منور من شوارتسکف را مد نظر قرار داد که قسمت اعظم دهه 

ه سيا ب. بود و رهبری هنگ نظامی ویژه را برعهده داشت و شاه نيز عميقا نسبت به او، احساس دین می کرد
                                                                                                                                                              

همواره در جنگ ها و نجات خوزستان و در نظاميگری پيروز بود بزرگتر و ميهن پرست تر از آن بود که اجير بيگانگان شده باشد بخصوص که زبان 
 .     وی نميدانستانگليسی و يا فرانس

 . توجه دارند که آنزمان تلگراف و اينترنت به سرعت امروز نبود و اين مدعا نميتواند درست باشد زيرا اين شخص پارسی نميدانسته– ١٠
 .اند اين درمورد شخصی نوشته ميشود که سه بار از توطئه قتل جان سالم بدر برد اگر بزدل ميبود چگونه به مسئوليت خود وفادار م-١١
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. بازرسی در لبنان، پاکستان و مصر داد که دیدارش از ایران، صرفا یک توقف جلوه کند" ماموریت جعلی" شوارتسکف 
ابتدا به مالقات . شوراتسکف، طبق یک برآورد، با دو ساک بزرگ، حاوی چند ميليون دالر پول نقد، وارد تهران شد

روز اول آگوست . دیدار و مقدار زیادی پول بين آنان توزیع کردروزولت رفت و سپس با بازیگران اصلی ایرانی عمليات، 
 ١٢.باد مالقات کردآنيز، با شاه در کاخ سعد 

 
ابتدا شاه در حالی که با ایما و اشاره نشان می داد که به وجود ميکروفون های مخفی ظنين است، از . دیدار عجيبی بود

 را به داخل سالن رقص بزرگی هدایت کرد، ميزی را به وسط سپس او. گفتن حتی یک کلمه به ميهمان اش امتناع کرد
هنوز تصميم نگرفته : در آن سالن، شاه به نجوا گفت. ن نشست و از ژنرال هم دعوت به نشستن کردآاتاق کشيد، روی 

آميز، است حکم مورد نياز روزولت را امضا کند؛ چرا که در اطاعت ارتش تردید دارد و نمی خواهد در این عمل مخاطره 
 ١٣.بازنده باشد

 
شاید یک ميهمان دیگر . وقتی شوارتسکف، به سخنان شاه گوش می داد، احساس کرد که مقاومت شاه، کم شده است

پيشنهاد خطرناکی بود، اگر روزولت . کافی بود تا نتيجه مطلوب را فراهم کند، اما آن کس می بایست شخص روزولت باشد
شوارتسکف، به . حضورش در ایران درز کند و کل عمليات را به خطر بياندازددر قصر دیده می شد، ممکن بود خبر 

 .روزولت گفت که جایگزین دیگری وجود ندارد
 

." از ابتدا مطمئن بودم یک جلسه محرمانه الزم است: " چنانکه بعدها نوشت. روزولت این پيشنهاد را پيش بينی می کرد
فقط باید رودررو با هم . ياری از مسائل دشوار پيش روی مان را حل کنيممحرمانه و تنها، شاه و من می توانستيم، بس

لذا هر چه زودتر این کار را می . به احتمال زیاد، می توانستيم نه یک بار، که چند بار با هم دیدار کنيم. مالقات می کردیم
 .کردیم، بهتر بود

 
مورد اعتمادش، اسداهللا رشيدیان را، در دوم آگوست نزد روزولت به منظور پيدا کردن راهی برای مالقات با شاه، مامور 

انگليسی ها و آمریکایی ها کودتایی را طراحی کرده اند و شاه چاره ای جز : پيغام رشيدیان ساده بود. شاه فرستاد
 .شاه در موافقت، فقط سری تکان داد. همکاری ندارد

 
سوسان دربار که با نام رمزی روزن کرانتز شناخته می شد، او از یکی از جا. فقط روزولت می توانست کار را تمام کند

یزنهاور و چرچيل، تقاضای شرفيابی آیک آمریکایی تام االختيار، از طرف " خواست تا به شاه نزدیک شود و بگوید 
ی در ظرف چند ساعت، تماس گرفته شد و شاه آن را پذیرفت و قرار شد، نيمه شب، اتومبيلی به ویال". محرمانه دارد

 .روزولت بفرستد
 

. مــــن بودم که چه بپوشآ کرـــدرف!..دو ساعت انتظار" روزولت، بعد از این که پيغام را دریافت کرد، با خود اندیشيد
لذا یک . لباس هایم می بایست مناسب این اوضاع و احوال عجيب باشد، حتی اگر برای شرفيابی شاهانه مناسب نباشد

 نوعی پای افزار ایرانی و چيزی بين کفش و -ار خاکستری گل و گشاد و یک جفت گيوهژاکت یقه برگردان تيره، شلو
 ."اما به نحو مناسبی ساده و بی پيرایه بود. لباس هایم، کامال شيک نبود.  پوشيدم-دمپایي

 
حبه و روزولت که یکبار شش سال پيش، به هنگام تحقيق برای تهيه کتابی به نام اعراب، نفت و تاریخ، با شاه مصا

. هنگام دیدار بعدی از ایران، با او مالقات کرده بود، با چند تن از همکاران اش، منتظر فرا رسيدن ساعت مالقات بود
وقتی که باالخره، نيمه شب فرا رسيد، او . فکر کرد بهتر است چيزی ننوشد، اما همکاران او به این اندازه دلهره نداشتند

 .به سمت اتومبيل رفت و در صندلی عقب آن نشست. اتومبيلی منتظر او بود. از در جلوئی ویال وارد خيابان شد
کاخ در مکان . آن ساعت از شب، که اتومبيل حامل روزولت به طرف کاخ شاه می رفت، در خيابان ها، پرنده پر نمی زد

ه بهتر است خود را پنهان مرتفعی واقع شده و هنگامی که اتومبيل سرباالیی را طی می کرد روزولت به این نتيجه رسيد ک
روزولت کف اتومبيل دراز کشيد و . پتویی تاشده روی صندلی اتومبيل بود. ظاهرا ميزبان اش هم، همين نظر داشتند. کند

 ١٤ .پتو را روی خود انداخت
 

خود سپس اتومبيل چند لحظه ای دیگر به راه . بازرسی سرسری بود. در قسمت نگهبانی دروازه کاخ، مشکلی پيش نيامد
شخص . روزولت پتو را از روی خود کنار زد و نشست. ادامه داد و پس از آن نزدیک پلکان سنگی بين کاخ توقف کرد

 .راننده از روی احتياط به درون تاریکی راند. الغر اندامی از پله ها پائين آمد و به سمت او روی صندلی خزید
 وآمریکا به ایران آمده است و شاه می تواند تایيد این امر روزولت به شاه گفت که از طرف سرویس های مخفی انگليس

چرچيل ترتيبی داده بود که در برنامه شبانگاهی رادیو بی بی سی به جای این که مثل .  بشنودBBCرا فردا شب از رادیو 
                                                      

 .پيشبينی آنها غلط از آب در آمد.  هزار دالراز اين پولها مصرف نشد١۵٠ يا ١٠٠ نويسنده ابا دارد تا بگويد بيش از -١٢
 . از خاطرات کرميت روزولت اقتباش شده و نشان ميدهد چگونه روزولت بسبک فيلم های جيمز باند داستان سرائی کرده است-١٣
 ...باند به شما دست نميدهد آيا هيجان فيلم های جميز – ١۴
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ین همه شاه در پاسخ گفت که ا." االن دقيقا نيمه شب است" ، گفته شود "االن نيمه شب است" هرشب اعالم شود 
 ١٥.دو مرد، یکدیگر را درک می کردند. تضمين الزم نيست

 
شاه، اما هنوز در پيوستن به توطئه تردید داشت، به روزولت گفت که ماجراجو نيست و نمی تواند روی احتماالت حساب 

یک کره دوم به شاه گفت باقی ماندن مصدق در قدرت، ایران را فقط به سوی کمونيسم یا . لحن روزولت تندتر شد. کند
می برد که رهبران غربی آمادگی پذیرش آن را نداشتند و برای اجتناب از این امر، نقشه سرنگونی مصدق و درنتيجه 

شاه، باید ظرف همين چند روز نقشه را قبول کند؛ در غير این صورت، . افزایش قدرت شاه را طراحی کرده بودند
 .يدخواهد کش" نقشه دیگري" روزولت کشور را ترک و 

 
سپس در اتومبيل را بازکرد و قبل از این . شاه جواب صریحی نداد و پيشنهاد کرد که فردا شب هم، با یکدیگر مالقات کنند

 ."خوشوقتم که دوباره ورود شما را به کشورم خوش آمد بگویم"که پياده شود به سوی روزولت چرخيد و گفت
 

به همان ترتيب قبلی وارد قصر می شد، با همان اتومبيل و . ر می کرداز آن پس، روزولت تقریبا هرنيمه شب، با شاه دیدا
کم کم، پليس محلی به ویالی روزولت ظنين . همان پتو، قبل و بعد از هر جلسه، با جاسوسان ایرانی اش مشاوره می کرد

یگری برای تبادل نظر ز آن ویال برای رهبری عمليات استفاده نکرد و با تهيه یک تاکسی، راه داروزولت نيز دیگر . شد
را پشت شيشه تاکسی " خارج از سرویس" در ساعات مالقات سوار تاکسی می شد و تابلوی . با مشاوران اش پيدا کرد

قرار می داد و به گوشه خلوتی می رفت، تاکسی را همان جا پارک و شروع به قدم زدن می کرد تا یکی از ماموران، فعال 
آن دو، همچنان که از ناهمواری های حومه . او را سوار اتومبيل کرایسلر یا بيوک می کردو پرانرژی، از راه می رسيد و 

 ١٦.شهر عبور می کردند، نقشه عمليات روزانه را می کشيدند
 

روزولت، در مذاکرات اش با شاه، گفت که مبلغی معادل یک ميليون دالر و چند نفر سازمان دهنده حرفه ای و بسيار ماهر 
 دشمنان، در نظر - بقول شما–د که برای پخش اعالميه، سازمان دهی اراذل و اوباش و یافتن سرنخی از در اختيار دار

اقدام از طریق مساجد، مطبوعات و خيابان ها برای تقليل محبوبيت مصدق؛ دوم، . گرفته شده اند و این کار را خواهند کرد
 کنترل خيابان ها توسط اراذل و اوباش؛ چهارم تحویل حکم عزل به مصدق توسط افسران سلطنت طلب ارتش؛ سوم،

نقشه خوشایندی بود، اما کامال متقاعد کننده نبود و شاه  ظهور پيروزمندانه زاهدی و قبول نخست وزیری از سوی او
 .می ناميد" تردید سرسختانه" دچار حالتی شده بود که روزولت آن را . دوباره با خود به کشمکش پرداخت

 
و لذا شاه را همچنان " بدون شاه، اميدی برای اجرای عمليات نيست" وق های خود در سيا تلگرام کرد که روزولت به ماف

و با امضای احکام، که فرامين ملوکانه ناميده می . در نهایت و ناگزیر، مقاومت شاه در هم شکست. تحت فشار قرار داد
 .ای آنها، تهران را ترک و به جای امنی برودشدند، موافقت کرد؛ تنها به این شرط که بالفاصله پس از امض

خانواده سلطنتی، . محمدرضا، هرگز به شجاعت معروف نبود و لذا این نمایش احتياط کاری، موجب تعجب روزولت نشد
نزدیک رامسر، واقع در سواحل دریای خزر، کلبه شکاری داشتند و دو مرد به این نتيجه رسيدند که امن ترین جا برای 

 .در همان حوالی، باند موقت هواپيما هم وجود داشت که موجب اطمينان بيشتر شاه شد. ن شاه، آنجاستپنهان شد
اگر به هر دليلی، حساب ها غلط از آب درآید، ملکه : " شاه، با بی نزاکتی به روزولت گفت

 ."و من، با هواپيما مستقيم به بغداد خواهيم رفت
 

روزولت، قبل از .  آگوست مالقات کردند٩حر دو مرد، آخرین بار یکدیگر را پيش از س
 - هرچند با اکراه-خداحافظی احساس کرد بهتر است از شاه به خاطر تصميم به همکاري

لحظه ای تاریخی و شایسته تر بود که فراتر از روش معمول، با آن برخورد . تشکر کند
 :راه جالبی پيدا کرد تا به پيغام اش آب و تاب دهد. شود

 
رئيس جمهور آیزنهاور، . ، امروز عصر تلگرامی از واشنگتن دریافت کردم"تاعليحضر" 

اميدوارم دست خدا به همراه سلطنت شما " درخواست کرد تا این پيغام را به شما ابالغ کنم 

                                                      
 اوت سـال٢٢ جـريـان ايـن اسـت که درعصـرروز   ؟..اگر اين يک کودتای آمريکائی بود چرا چرچيل وسائل را فراهم ميکرد -١۵

ـش  بـه وقـت گـريـن ويـچ پخ٤٥/١٦ مسائـل خاورميـانه بی بی سـی طـی گفتـاری کـه درسـاعـت تحليـل گـر رهـاردیـــآقای راج ٢٠٠٣
بـه اعـالم سـاعـت نيمه شـب  »"دقيقـــا«تـوسـط بی بی سـی دربرنـامـه فارسـی بااضـافه کـردن کلمـه  دربـاره پخـش پيـام رمـز گرديـد؛

 .بفـرسـتد آن پيـام رمز درنيمـه شـب بـرنـامـه فارسـی نـداشـت کـه با بی بی سی "درآن تـاريخ اصـال اظهـارداشت؛
 
هنوز هم در ايران مرسوم نيست تاکسی ها عالمت خارج از .  نشان ميدهد که تا چه اندازه سناريو نويسی شده است اين نکته کامال -١۶

 . سرويس استفاده کنند
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کامال . اگر پهلوی ها و روزولت ها، با هم نتوانند این مشکل کوچک را حل کنند، پس به جای دیگر، اميدی نيست. باشد
 ."ن را درخواهيد یافتآایمان دارم که درستی 

 
شاه آنها را امضا و فورا به پناهگاه اش در . توافق شده بود یک پيک سيا، صبح روز بعد، فرمان ها را به کاخ ببرد

 .به نظر می رسيد، همه چيز مرتب است. رامسر پرواز کند
 

باالخره، .  گرفتند و تا خرخره مشروب خوردندنجشاو و همکاران اش . روزولت، با خبر خوش به ویالی خود بازگشت
یکی از همدستان اش به زمين و زمان لعنت .  صبح به رختخواب رفت و چند ساعت بعد، از سروصدا بيدار شد۵ساعت 

پيکی که برای آوردن امضاء شاه به کاخ رفته بود، دیر . چرا که در آخرین لحظه، اشکالی پيش آمده بود. می فرستاد
 .وج سلطنتی رفته بودندز. رسيد

 
خرین لحظه، از امضای فرمان ها سرباز زده بود، روزولت مصمم بود آخواه، صرفا پيک دیر رسيده بود و خواه شاه در 

آنها نقش اساسی در کودتا داشتند، هم به کودتا مشروعيت می دادند و هم، اصل . نگذارد فرمان ها، نقشه او را عقيم کنند
حال که شاه، در تهران نبود تا آنها را امضاء کند، فرمان ها برای امضاء به نزد شاه، هرجا که . سازنده عمليات بودند
 .بود، فرستاده می شدند

 
او، سلطنت . روزولت به سرعت دریافت که مناسب ترین شخص در این لحظه سرهنگ نصيری از گارد شاهنشاهی است

ترتيب . با شاه نيز، روابطی صميمی داشت. ا آن به رامسر پرواز کندطلب با نفوذی بود و می توانست هواپيمایی تهيه و ب
نصيری به رامسر پرواز کرد و امضای شتابزده شاه را روی هر دو فرمان به دست آورد و چون هوا، . کار، فورا داده شد

 .برای بازگشتش با هواپيما، مساعد نبود، آنها را با اتومبيل به تهران فرستاد
 

 او با بی تابی، روز را به انتظار، کنار استخر سپری کردند، نمی دانستند چرا نصيری این همه تاخير روزولت و رفقای
حکومت نظامی، در تهران از ساعت . کرده است، شب که شد سيگار کشيدند، ورق بازی کردند و ودکا و آبليمو نوشيدند

تقریبا نيمه شب بود که صدای . د که کسی بياید نيز آنها اميدوار بودن٩ شب شروع می شد، اما حتی بعد از ساعت ٩
پشت در، چند نفر اصالح نکرده و هيجان زده، ایستاده بودند . به سرعت در را باز کردند. هياهویی از پشت درویال شنيدند

. از کردروزولت، با احتياط پاکت را ب. آنان شتابزده پاکتی به دست روزولت دادند. که، روزولت بيشتر آنها را نمی شناخت
 ١٧.امضا شده بود" به نام نامی اعليحضرت" درون آن، دو فرمان بود که طبق قانون 

 
روزولت، پس از آن که با خوشحالی دوستان جدیدش را در آغوش گرفت، گمان کرد، که حاال به سرعت می تواند کار را 

ت تاخير این بود که تعطيل آخرهفته، عل. روزولت مضطرب شد. شروع کند، اما ماموران اش از تاخير دیگری خبر دادند
ایرانيان که پنجشنبه را عالوه بر جمعه، جزو ایام تعطيلی محسوب می کنند، در این روز حتی . به زودی شروع می شد

 ١۵روزولت با اکراه پذیرفت که کودتا را روز شنبه . کار معمولی را شروع نمی کنند، چه رسد به براندازی حکومت
 .ياندازدآگوست به تعویق ب

 
او و . ن را افزایش می دهدآروزولت به نقشه اش مطمئن بود، اما می دانست که گذشت هر ساعت، احتمال لو رفتن 

تحمل شنبه حتی دشوارتر بود، چون لحظه سرنوشت ساز .  روز غيرقابل تحمل را کنار استخر گذراندند٣همکاران اش 
 ." مرم، هيچ گاه، زمان به کندی آن روز سپری نشده بوددر طول ع" روزولت بعدها نوشت . بسيار نزدیک بود

ماموران ایرانی اش به . تا این زمان، روزولت مقر فرماندهی اش را به زیرزمين محوطه سفارت آمریکا منتقل کرده بود
سيا در ندرت او را می دیدند، اما خود نيز، به شدت مشغول انجام کارهای مربوط به براندازی بودند، چنان که گزارش 

 ١٨:مورد کودتا روشن می کند
 

مطبوعات قابل کنترل، کامال عليه او انتشار می یافتند، .  عليه مصدق به اوج خود رسيده بوديدر همين زمان، جنگ روان
دستور پایگاه، اطالعاتی را که به تشخيص پایگاه مفيد می دانست، چاپ می کرد، جاسوسان سيا، توجه ... در حالی که 
این . د که روحانيون را درتهران، با صدور اعالميه های نوميد کننده، به نام حزب توده، به وحشت بياندازندخاصی داشتن

تلفن . اعالميه ها، رهبران مذهبی را تهدید می کرد که درصورت مخالفت با مصدق، مجازات شدیدی در انتظار آن ها است
 .ه خانه یکی از آنان صورت گرفتبه ای ساختگی نيز ميزی به نام حزب توده به آن ها می شد و حملآهای تهدید

شایع شد و " توطئه سرهنگ" این خبر که شاه، از اقدام مستقيم به نفع خود، حمایت می کند، به سرعت در ميان عوامل 
                                                      

 . نمونه از از دستخط و امضا پيوست شده هرگز چنين عنوانی ندارد-١٧
 ساده بودو نيازی به کودتا نبود، همانند فشار دادن سرنگون کردن کابينه مصدق بسيار" باری رابين در گزارش هايش نوشته است -١٨

مردم : "لوی هندرسن سفير وقت آمريکا بروشنی در گزارش خود به وزارت خارجه آمريکا نوشته است". يک در اينکار انجام ميشد
چاپ و در ايران نيز  برگ ١٠٠کتاب خاطرات لوی هندرسن در بيش از " کوچه و بازار از مناطق فقير نشين مصدق را سرنگون کردند

 .به پارسی ترجمه و منتشر شده است
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کایی را دید و او را به عنوان افسر رابط آمری... زاهدی، جاسوس اصلی پایگاه، سرهنگ . پایگاه نيز به آن بال وپر داد
 ١٩ .ها و نيز منتخب خود برای اجرای نقشه های ستاد، برگزید

 
، دولت زاهدی، با توجه به خالی بودن خزانه TPAJAX آگوست، پایگاه تلگرام کرد که پس از ختم عمليات ١۴در 

 را تقریبا  ميليون دالر پيشنهاد و از سيا خواسته شد که آن۵مبلغی حدود . کشور، نياز مبرمی به پول نقد خواهد داشت
 .ظرف چند ساعت پس از ختم عمليات، فراهم کند

 
وقتی . جز این که منتظر شروع عمليات باشند. بنابراین طبق گزارش سيا، پایگاه یا فرماندهی کاری نمی توانستند بکنند

ارج از  آگوست، غروب آفتاب بر شهر تهران سایه گستراند، روزولت سوار تاکسی اش شد، تابلو خ١۵که باالخره در 
وقتی . نجا، منتظر شنيدن اخبار پيروزی بودندآسرویس را بيرون انداخت و به سوی خانه امنی رفت، که عوامل اش در 
بخت، امشب خانم " ترانه مورد عالقه شان، . ودکا، اثر کرد، همراه با ترانه های صفحه گرامافون، به آوازخوانی پرداختند

د که به جهت مطابقت با موضوع، آن را به عنوان ترانه رسمی عمليات آژاکس ، کاری از گروه گایز و دالز، بو"باش
 :پذیرفتند

 
 وقت هایی که از من روی برمی گردانی، رفتار غيرخانمانه ای آنها تو را بانوی بخت صدا می زنند، اما جای تردید است

وز شب تمام نشده، ممکن است با من نزاع اما با این که هن داری امشب با من قرار داری، پول بادآورده هم فراوان است
 :بنابراین بهترین کاری که می توانم بکنم، دعاست کنی شاید رسمت را فراموش کنی، شاید نمانی

 
در طول راه، از مقابل خانه تيمسار ریاحی رئيس . روزولت، بعدا به سفارت آمریکا برگشت ای بخت، امشب خانم باش

اگر کارها مطابق نقشه پيش می رفت، تيمسار ریاحی ظرف چند ساعت . فال نيک گرفتآن را به . ستاد ارتش، عبور کرد
 .آینده، می بایست پشت ميله های زندان باشد

 
سرهنگ نصيری، افسری که روزولت برای دستگيری رئيس ستاد ارتش و نخست وزیر، انتخاب کرده بود، از هر جهت 

تسلط او بر هفتصد نفر اعضای گارد . سلطنت و از مصدق متنفر بوداو معتقد به برتری قدرت . مناسب به نظرمی رسيد
وردن آبه نظرمی رسيد که قابل اعتماد بودن خود را با به دست . سلطنتی، قوه ابتکار قابل توجهی به او داده بود

 .در آن لحظه بحرانی، ثابت کرده است" فرمان ها" پيروزمندانه 
 

 هم گذشته بود که به خانه تيمسار ریاحی رسيد و ١١ساعت از . تی نگرفت آگوست، اما، نصيری تصميم درس١۵درشب 
حال آنکه . بدون نگرانی از این امر به افرادش دستور داد تا به سمت اقامتگاه مصدق پيش روند. ن را بسته یافتآدرب 

رادش را برای خنثی کردن تيمسار ریاحی، از کودتا مطلع شده و اف. بدون اطالع او، ستون ارتشی دیگری، عازم آنجا بود
 .آن فرستاده بود

 
کمونيستی مخفی، مورد سوء " هویت دقيق خبرچين، هرگز معلوم نشد، بيش از همه، یک افسر ارتش وابسته به هسته 

سرانجام، دقيقا همان اتفاقی افتاده بود که . حتی احتمال داشت که، بيش از یک خبرچين وجود داشته باشد. ظن بود
درز خبر، خطرآفرین اما غيرقابل . بسياری از مردم، مدتی بود که از توطئه مطلع شده بودند. وحشت داشتروزولت از آن 

 .اجتناب بود
 

بعضی از افسران شورشی، از افشای . تهران، در حوالی نيمه شب، ناگهان صحنه تقابل دسيسه و ضد دسيسه شده بود
یکی . دیگران که از خطر اطالعی نداشتند به کار خود ادامه دادند. کودتا، مطلع شده و به موقع، کار خود را متوقف کردند

دیگری، وزیرامور خارجه، حسين فاطمی را بيدار و پابرهنه به بيرون . نها اداره مخابرات در بازار را تصرف کردآاز 
 .کشيد

 
کمی پيش . دکتر مصدق برسدآینده مشروطيت در ایران، در گرو این بود که کدام یک از ستون سربازان، زودتر به منزل 

در اینجا . از پيچ حشمت الدوله گذشت و سپس توقف کرد. از ساعت یک صبح، ستون شورشی به خيابان کاخ رسيد
خانه، بخشی از مجموعه بزرگتری بود که خانواده مصدق، . مصدق با همسرش، در یک خانه کوچک زندگی می کرد

سرهنگ نصيری، درزد، فرمان عزل مصدق در دست و چند ستون سرباز . سالها مالک آن بودند، در ورودی، بسته بود
 .پشت سرش بود

 
لحظاتی پس از آنکه او مقابل دررسيد، چند نفر فرمانده وفادار به دولت، از دل . سرهنگ نصيری، خيلی دیر رسيده بود

در آنجا تيمسار ریاحی، او . بردنداو را دستگير و داخل جيپ هدایت کردند و به ستاد کل، فرماندهی .تاریکی بيرون آمدند

                                                      
 .است که همانا ايادی و دست نشانده های انگليس بودند" توده ای های سياه"توده ای ها منظور از  -١٩
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کسی که می بایست مصدق را . ورد و او را به زندان فرستادآرا خائن ناميد، دستور داد که یونيفورم اش را از تن در
 ٢٠.دستگير کند، اینک خود زندانی بود

 
بار سروصدا و چند . روزولت، که راهی برای اطالع از وقایع نداشت، در سفارت منتظر تلفن سرهنگ نصيری بود

رادیو تهران، برخالف . با طلوع سپيده، نگرانی روزولت عميق تر شد. هياهوی تانک را شنيد اما تلفن هرگز زنگ نزد
 صبح، با خش خش شروع به پخش موزیک ٧ صبح شروع نکرد بلکه، در ساعت ۶هميشه برنامه خود را راس ساعت 

لت فارسی نمی دانست اما همی که از گوینده کلمه مصدق را شنيد، روزو. نظامی و بدنبال آن قرائت اطالعيه رسمی کرد
ترتيب داده شده " شاه و عناصر بيگانه" سپس مصدق شخصا صحبت و اعالم کرد، کودتایی که توسط . بسيار نگران شد

 ٢١.بود، به نتيجه نرسيد
 

ه محض این که فهميد چه اتفاقی افتاده شاه هم، که در ویالی کنار دریای خود چندک زده بود، به اخبار گوش می داد و ب
نها به سرعت ساک های کوچک خود را بستند و چند آ. است، همسرش را بيدار کرد و به او گفت که وقت رفتن است

شاه، خلبان . دست لباس که با دست قابل حمل باشد جمع کردند و به سرعت به سوی هواپيمای دو نفره شان رفتند
پس از رسيدن به بغداد، به سفير آمریکا گفت که به . ا به عهده گرفت و به سوی بغداد رفتورزیده، هدایت هواپيما ر

 .شدت منتظر اقدام است، چون خانواده بزرگی درایران و وسایل بسيار اندکی در خارج از ایران دارد
 

. هم زمان با فرار شاه، واحدهای ارتشی وفادار به دولت، در سراسر تهران مستقر شدند
چند تن از خائنين دستگير و دیگران مخفی .  شهری به سرعت به حال عادی بازگشتزندگی
 ٢٢. برای دستگيری تيمسار زاهدی، جایزه تعيين شد. شدند

 
جاسوسان سيا، با عجله دست به کار شدند تا امنيت را به سفارت آمریکا و خانه های امن 

" ، "پيروز است"عارهای ملت خود برگردانند و مردم شادمان، به خيابان ها ریختند و ش
 .سر دادند" مصدق پيروز است

 
روزولت، در درون محوطه سفارت، احساس نااميدی می کرد و چاره ای جز ارسال تلگرام 

جان والر، رئيس بخش اطالعات ایران در سيا، " .اوضاع و احوال به طرز وحشتناکی خراب است: " باین مضمون نداشت
متن . والر نگران جان جاسوسان اش در ایران بود و به روزولت پيغام فوری تلگرام کرد. دبا تاسف بسيار، آن را خوان

هرچند سال ها بعد، . این پيام، به دست نيامده است اما طبق اطالعات سيا، به روزولت دستور ترک فوری ایران را می داد
اگر در مخمصه قرار گرفته ای، : "طر آوردوالر گفت این دستور چندان هم بی قيد و شرط نبوده است و پيام را به خا

 ".عجله کن تا کشته نشوی، اما اگر در مخمصه نيستی، همان کاری را بکن که باید
 

چند تن . اوضاع و احوال برای توطئه گران، نااميد کننده به نظر می رسيد، آنها موقعيت برتر خود را از دست داده بودند
وزیرامور . ت، نخست وزیر مورد نظرشان، تيمسار زاهدی، مخفی و شاه فراری بوداز ماموران اصلی آنها خارج از عمليا

خارجه، فاطمی، که پس از چند ساعت بازداشت، آزاد شده بود نطق های آتشينی عليه شاه ایراد و شاه را بدليل همدستی 
 .با عوامل بيگانه تخطئه کرد

                                                      
 :ويسـد بـه تنـگ آمـده ودرکتـابش ميـنروزولتازخـودسـتائی های ، ١٩٧٩قبل از وقايع درايـران  سفيرآمريکاآخرين  ساليـوان  -٢٠

دربـاره  .متـواضـع نبـود آنمـرحـوم هـرچـه بـود به ارث برده است؛ مـرحوم پـدربزرگـش تئـودور از ايـن بـابـا خـودسـتائی را"
چـرچيـل  درلنـدن بـديـدار":خـودسـتائی کرميت روزولت ونقـل داستان مالقـاتـش باوينستون چرچيل نخسـت وزيـرانگلسـتان ميـنويســد 

آرزو ميـکردم جـوان بـودم ودرزيـردسـت توکـارآمـوزی کرده وتربيت  ای جـوان": مـوقـع خـداحافظـی چرچيـل بمـن گفــت. ...رفتـم
 "!ميشدم

 
 " خبر شده استمتوجه خان هم  "چنان شور بوده که  اين نشان ميدهد که تا چه اندازه کرميت روزولت در ماموريتش موفق شده -٢١
 درزيـرسـيگاری لـه کـرد؛ بايـک حرکت که نشـان ميـداد يـک روزناگهـان سـيگاری راکه دردسـت داشـت «:ويسـدملکــه ثـريـامينـ -٢٢

آنهـم ژنرال فضل اهللا  کمـک کنـد؛ وگفـت فقـط يکنفـرميتوانـدازعهـده مصدق برآمده وبما روبـه مـن کرد اسـت؛ انـرژی تازه يافته
  آن شـب ديگرنتوانسـتم خودم راکنتـرل کنم ايـن همـه شـاه نميتوانـست تصميم بگيردتاآنکـه با «:ـدملکـه ثـريـاادامه ميده» .زاهـدی اسـت

اگـراجازه  شناختـم ودوست داشتمــــآن مردی باشـی که مي  دلم ميخواهـدYou are pitifulهسـتی  وفريـادزنان باوگفتـم توقابل ترحـم
شـاه باشـنيدن اين حرفـها مدتـی انديشـيدوباالخـره گفت  . به شوروی فروخته ایدسـتی دو ايران را بدهـی مصدق سرکاربمانـد؛

ايـن نوشته های ملکـه » .امضاءميکنـم وسرلشگرزاهدی نخست وزيرتازه خواهدبـود برکنـاری مصدق را بسيارخـوب فرمـان
 ی رانشان ميدهـدکه درجستجوی خوشبختـی وخاطـرات ايـشان احساسـات زنـ .ثرياصادقانه وعاری ازمالحظات سياسی وخودستائی است

 .عشـق واقعـی است
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 تهران شنيدی که توطئه ات نافرجام ماند، به نزدیکترین ای خائن، وقتی از رادیو: " فاطمی در مقابل جمعيت گفت 

 ."کشوری که انگليسی ها در آن سفارت داشتند، فرار کردی
 

رادیو تهران گزارش داد که همه چيز کامال تحت کنترل قرار دارد و همين . عمليات آژاکس، با شکست مواجه شده بود
 .د فرماندهی سيا در واشنگتن، منعکس شدامواج شگفتی، در سراسر ستا. طور هم به نظر می رسيد

 
او تصميم گرفته بود که در تهران بماند و : روزولت، پس از آن، در حوالی نيمه شب، پيغام غيرمترقبه ای را تلگرم کرد

سيا او را فرستاده بود تا دولت ایران را سرنگون کند و او نيز مصمم بود تا قبل از . خنجر دیگری، حواله مصدق کند
 ٢٣. م آن، ایران را ترک نکندانجا

                                                      
  وحکومت شاه باعـث جـدائی مردم از سست کرد و پـايـگاه مردمی رژيم ايران را مرداد ٢٨ تبليـغات نادرسـت دربـاره قيـام -٢٣

 مرداد ٢٨برپاخيزی  شـنود گروهی ازايرانی هادرايـران ازايـنکه می  لوئـی هنـدرسـون سفيـرآمريـکا .شـکاف درجامـعه ايـرانی گـرديـد
 اوت ٢١ مورخ ٣٥١ درگـزارشی سـری شماره وه تعجـب شـد ميـگذارند؛ دچـار را به حسـاب خارجی وماموران اطالعـاتی آمريکا

بـدون دخـالـت  اندميـتو بـاورکننـدکه تحوالت مهـم سـياسی درکشورشـان کـه چـرامردم ايـران نميتواننـد اظهارتاسـف مينمايد ١٩٥٣
 . بيــان ميـکند و در همان زمان وقوعمـرداد ٢٨ دقـت بفرمائيـدهنـدرسون ايـن مطلب رادرتفسيـروقايـع .بيـگانگان انـجام يـابـد
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  دومبخش

 لعنت بر این سرنوشت
 

ویرانه های دیدنی پرسپوليس، که به نحو شگفت انگيزی از صحرای جنوبی ایران سرازخاک برآورده، با کوه هایی در 
سيعی اینجا پایتخت رسمی و معنوی امپراطوری و. دوردست، که بر شکوه آن می افزاید، شاهد عظمت گذشته ایران است

نها، هنوز از درون تاریخ به گوش می آبزرگانی که نام . است که توسط کوروش، داریوش و خشایاربنا نهاده شده بود
از ميان این دروازه، امرای . رسد، مجسمه های غول پيکر گاوهای بالدار، از دروازه همه ملت ها، محافظت می کنند

آپادانای بزرگ یا . ران ایران شان، سالی یک بار عبور می کردندحکومت های دست نشانده، برای ادای احترام به سرو
 برابر زمين فوتبال ٣تاالر شرفيابی، که در آن امرا به اتفاق یکدیگر در مقابل سلطان فقيدشان زانو می زدند، به اندازه 

دو پلکان . ار بود استو- که بعضی از آنها هنوز هم پابرجایند-ن بر ستون های سربه فلک کشيدهآسقف . وسعت داشت
عظيم، مزین به کنده کاریهای ظریف که به تاالر منتهی می شوند، نشان دهنده مراسم ساالنه فرمانبرداری است که در 

وران ایرانی، بر ثروت تاین پلکان ها، امروزه تصویر جانداری از تسلط کامل امپرا. روز اعتدال ربيعی برگزار می شد
 .ائه می کنندمندترین کشورهای روی زمين، ار

 
هریک از این حکام، هدایائی به . کنده کاریها، رژه حکام دست نشانده، از مقابل رهبر عالی مقام شان را نشان می دهند

نام هریک از این . باستانشناسان، بسياری از این تمدن ها را شناسائی کرده اند. نشانه ثروت قلمرو خود به همراه دارند
ایالميان، جنگجو که در شرق رود دجله زندگی می کردند، به نشانه . ا به خاطر می آوردفرهنگ ها، غنای دیرینگی ر

سبعيت، یک شير، آراخوزیان از آسيای مرکزی، شترها و خزهای گران قيمت، آرامی ها یک اسب و یک گلدان ظریف کار 
پرها و نيزه ها و ایونيان، طاقه دست، اتيوپی ها یک زرافه و عاج فيل، سومالی ها، یک آهو و یک ارابه، تراسيان، س

های پارچه و بشقاب های سراميک، عرب ها، یک شتر، آسوریان یک گاو نر، هندی ها، االغی انباشته از زنبيلهای 
پادشاهی که سلطنت او، قدرت . ورده بودند، که همه این باج و خراج ها در مقابل شاه شاهان قرار گرفته بودآبافته، 

 . نقاط دنيای شناخته شده می رساندیایرانيان را تا اقص
 

استعمارگران اروپائی، مرزهای ملی آنها را در قرن نوزدهم و . کشورهای خاورميانه، اکثرا به طریق ارادی ایجاد شده اند
بيستم، اغلب با کمترتوجهی نسبت به تاریخ بومی و سنت آنان، ترسيم کرده اند و از این رو، فرمانروایان این کشورها، 

 دادن احساس ملی گرائی به مردم شان، ناگزیر از خلق اساطير عجيب و غریب بودند، در مورد ایران اما، عکس برای
هزارسالی که، فاتحان . ایران یکی از قدیمی ترین کشورهای جهان و وارث سنتی هزار ساله است: موضوع صادق است

یبا خلق کردند و نيز یکی از عالی ترین سنن شعرا و هنرمندان شاهکارهای ز. بزرگ قلمروشان را وسعت بخشيدند
حتی در دوران جدید که با برهه های طوالنی هرج و مرج، سرکوب و رنج مشخص شده . مذهبی، ریشه زد و شکوفا شد

 .است، ایرانيان، قویا تحت تاثير ميراث شان قرار دارند
 

 از آن ها، کوشش مداوم و غالبا یاس آور ییک. ستتاریخ ایرانيان، تا به امروز، از موضوعات عمده ای تاثير پذیرفته ا
طش ــــيش از اسالم است، دوم، عــراث غنی دوران پــــ و مي-تلفيق بين اسالم، توسط فاتحان غرب به کشور تحميل شد

  که اینک بيشتر ایرانيان بدان- و از مذهب تشيع- که بسيار کم از آن برخوردار بودند-بهره مندی از رهبر عادل است
سوم، که آن هم با توجه به باورهای شيعی تشدید شده است، نگرشی غم انگيز به زندگی .  مایه گرفته است-گرایش دارند

و باالخره این که، ایران از دوران بسيار کهن، هدف مهاجمين . است که در مفهوم شهادت و رنج مشترک ریشه دارد
از مسير یکی از مهم ترین جاده های تجاری جهان و بر روی بيگانه، و قربانی موقعيت جغرافيائی بوده که او را 

مجموع . و همواره در جستجوی راهی برای زندگی با بيگانگان قدرت مند بوده است. اقيانوسی از نفت، قرار داده است
 ٢٤.این فشارها، موجب ظهور و سپس نابودی شخصيت برجسته محمد مصدق، در اواسط قرن بيستم گردید

 
د چهار هزارسال پيش، به دليل تخليه منابع طبيعی و قبایل مهاجم شمال و غرب، وارد ایران امروزی مهاجرین، حدو

کوروش، پادشاهی که برای اولين بار، این . در ميان آنها آریائی ها بودند که واژه ایران از نام آنها اخذ شده است. شدند
یخ بود که نخستين بار ایجاد امپراطوری، در منطقه معروف مهاجرین را متحد کرد، یکی از باهوش ترین آنان در طول تار

 .به پارس را طرح ریزی کرد
 

.  قبل از ميالد، برای تسلط بر دیگرحکام فالت پهناور ایران، ماهرانه اقدام کرد۵۵٩کوروش، بعد از رسيدن به قدرت در 

                                                      
 .  چگونه اينهمه شکوه تاريخ ناگهان به مصدق گرايش پيدا ميکند سئوالی است که استعمار گران بهتر ميتوانند جواب گويند-٢۴
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امروزه، از او هم . لحه به سوی خود کشانيدبعضی از این حکام را، در جنگ شکست داد اما بيشتر آنان را با اغوا و مصا
او دریافته بود که برای ایجاد .  یاد می شود-به دليل پيروزی های اش و هم به دليل رفتار نسبتا مالیم نسبت به اتباع اش

 .امپراطوری پایدار، این روش، از ابزار رایج تجاوز، تهدید و قتل عام، کارآمدتر است
 

هفت . د، به آسيای صغير لشکر کشيد و ليدیه با شکوه، مرکز سارد را به تصرف درآورد قبل از ميال۵۴٧کوروش، در 
در طول دهه های بعد، او و جانشينان اش پيروزی های . سال بعد، بر یکی دیگر از قدرت های منطقه، بابل، غلبه یافت

تر از آنچه که تا آن زمان دیده شده  بسيار بزرگ- نفری، ١٨٠،٠٠٠از جمله این که خشایار، با ارتش. دیگری کسب کردند
این خاندان، معروف به هخامنشيان، بزرگترین امپراطوری آن عصر را . ، مقدونيه، ترموپيل و آتن را تسخير کرد-بود

 قبل از ميالد، شامل شرق مدیترانه، از یونان تا ترکيه امروزی، لبنان، اسرائيل، مصروليبی ۵٠٠که تا سال . ایجاد کردند
ناميد که از نام مقراصلی او در    ٢٥کوروش آن را پرشيا. نب مشرق به سمت قفقاز و سواحل ایندوس ادامه داشتو از جا

 .پارس نشات می گرفت
 

شهرت هخامنشيان، به رویکرد آزاد منشانه و فراگير نسبت به زندگی، تا حدودی ناشی از پای بندی آنان به دین زرتشتی 
به عقيده زرتشتيان بشر، . کوشش به سوی ایجاد عدالت اجتماعی در زمين می دانستبود که مسئوليت دینی انسان را، 

انسان را با داوری . در نزاع دائمی بين خير و شر محبوس است، این دین که اولين دین مبتنی بروحی خوانده شده است
زیرا قضاوت خداوند، . واهد بردپس از مرگ روبرو می داند که در نتيجه، هر روح تا ابد دربهشت یا عذاب دائم به سر خ

 .بر مبنای ميزان درستکاری بشر در زندگی است که با پندار، گفتار وکردار او سنجيده می شود
 

زرتشت پيامبر، که بعدا در نزد اروپائيان به زراتوشترا، معروف شد، در زمانی بين قرن دهم و هفدهم قبل از ميالد، و در 
ست، زندگی می کرد و پس از دریافت یک رشته الهامات آسمانی، به تبليغ آئين خود محلی که اینک شمال شرقی ایران ا

زرتشت گرائی، نفوذ عميقی در تاریخ ایرانيان داشته است، نه تنها بدین سبب که کوروش با استفاده از آن اقدام . پرداخت
ر طول قرون متمادی قلوب بسياری از موفقيت آميز و جسورانه ایجاد امپراطوری را آغاز کرد، بلکه به این جهت که، د

 .معتقدین را تسخيرکرد
 

دین زرتشت به ایرانيان آموخت که شهروندان دارای حقی غيرقابل واگذاری، برای رهبری هستند و وظيفه پيروان، تنها 
ت برخوردار اگرچه رهبران، از حمای. اطاعت از پادشاهان خردمند نيست، بلکه موظفند عليه پادشاهان بدکار، بپا خيزند

به همين دليل، نسل . فره نيز، موهبتی آسمانی است که با رفتار نيکو به دست می آید. خواهند بود که فره داشته باشند
های رهبران پارسی، به منظور دعا برای طلب فره به زیارت معابد زرتشتی می رفتند، که در آنجا آتش مقدس، به نشانه 

 ٢٦.م و شرارت، پيوسته روشن بوداهميت بيداری و هوشياری، عليه ظل
 

کوروش و دیگر پادشاهان سلسله او، نقاط مختلف امپراطوری وسيع شان را با جاده ها، پل ها، پول یکسان، سيستم 
اما عاقبت و ناگزیر، جریان . کارآمد ماليات گذاری و اولين رشته طوالنی حمل و نقل در جهان، به یکدیگر متصل کردند

امپراطوری آنها بعد از داریوش، آخرین پادشاه بزرگ ایرانی که در جنگ سرنوشت ساز ماراتن . خيدنان چرآ تاریخ عليه
. ضربه نهائی، از جانب کسی وارد شده بود، که کمتر از اسکندر فاتح نبود. م شکست خورده بود، متزلزل شد. ق۴٩٠در 

 و ویرانگر، پرسپوليس را غارت کرد و به  و در هجومی مخربد قبل از ميالد به ایران لشکر کشي٣٣۴همان که، در 
 .آتش کشيد

 
ایرانيان، در طول ده قرن بعدی، و در خالل دوران حکومت سه خاندان، احساسات غرور و عظمت را پروراندند و به آن 

د از در قرن سوم بع. غنا بخشيدند و با جذب توانائی های دیگران در چهارچوب دین زرتشتی، آنها را شکلی دوباره دادند
ميالد، با تسخير انطاکيه، اورشليم، اسکندریه و حمله به حصارهای قسطنطنيه به اوج قدرت جهانی خود، در مقياسی که 

، از وجود دشمنی نزدیک، در بيزانتين در عذاب ۶٢۶ارتش ایران، در . ور عظمت پادشاهان پيشين بود، بازگشتندآیاد
ال بعد، ارتشی در شبه جزیره لم یزرع عربی ظهور و به سوی ایران چند س. اما شکست بزرگ، هنوز در راه بود. بود

 .این عرب ها نه تنها به اسلحه سنتی جنگی که به دین جدید، اسالم، مسلح بودند. حرکت کرد
 

سرنوشت . هجوم عرب ها، که در مقایسه با ایرانيان فرهيخته، بيشتر از بربرها نبودند، نقطه عطفی در تاریخ کشور بود
ارتش آن، به سبب جنگ های طوالنی از پا افتاده و رهبرانش از آنچه . ، مانند تقدیر بسياری از امپراطوری ها بودایران

که روحانيون زرتشتی، قلمرو روشنی، می ناميدند به درون تاریکی لغزیده بودند، روحانيون زرتشتی خود نيز از توده ها 
پيمان اجتماعی . اینده که توسط دربار تحميل می شد، به بينوائی دچار شدندمردم به دليل ماليات های فز. جدا افتاده بودند

                                                      
 هرگز کورش از کشورش بنام پرشيا ياد نکرد، اين يونانيهای کوته بين بودندکه چون به سرزمين پارس که پايتخت هخامنشی بود -٢۵

برای . آئر، آئير، ار اسامی است که در مورد ايران بکار برده شده. رسيدند از آن بنام پرسيک يا پرشيا ياد کردند) استان پارس امروز(
    . مراجعه شود    asp.10page/org.peymanmeli://http  نمایآگاهی بيشتر به تار

  . اولين پايه آزادی که مردمان بتوانند آزادانه در برابر نا برابری با پادشاه خيره سر بر پا خيزند و آنرا عوض کنند-٢۶
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بين حکام و مردم که به موجب تعاليم زرتشتی، می بایست اساس زندگی سازمان یافته، باشد از سوی حکام مستبد 
انی را از دست ساسانيان، آخرین سلسله قبل از اسالم در ایران، از هر دو جنبه سياسی و مذهبی حکمر. گسيخته شد

به دستور منطق بيرحم تاریخ، ایران می بایست مورد تاخت و تاز مردم سلطه جوئی قرار گيرد که با عقيده پرشور . دادند
 .در رهبران اش، هدف اش، دین اش، تهيج شده بودند

 
 بخش سوم

 
ه مانند پرسپوليس، شهر ستون تيسفون، ن. قدرت ساسانيان در تيسفون، پایتخت پرزرق و برق بين النهرین، متمرکز بود

مجموعه های باورنکردنی جواهرات، در قصر سلطنتی قرار داشتند و با مجسمه . ها، که شهری غوطه ور در افراط بود
 فوتی آن، ٩٠کانون اصلی، تاالر پذیرائی غار مانند شاه بود و قالی ابریشمی . های زرین و سيمين محافظت می شدند

یاقوت ها، مروارید ها و الماس ها با نخ های طالئی . ه مجازا نشانگر ثروت و قدرت شاه بودنقش باغ پرگلی را داشت ک
 به تيسفون رسيدند، قصر را غارت و فرش با شکوه را به مکه ۶٣٨فاتحان عرب که در . ن دوخته شده بودندآبه 

اعراب . قطعه کردن آن را صادر کرددر آنجا رهبر مسلمانان، به نشانه تحقير ثروت های دنيوی دستور قطعه . فرستادند
در گزارشی از این فتح که توسط فردوسی شاعر . هم چنين خزائن بی شماری از قبيل کتابخانه سلطنتی را از بين بردند

 :قرن نوزدهم سروده شده، سرداری این چنين مویه می کند
 
 "ه اند تا مرا به زور مسلمان کنندلعنت به دنيا، لعنت به زمان، لعنت به سرنوشت که عرب های بی تمدن آمد" 

 که چهار برابر ایلياد است وسی سال صرف سرودن آن شده است، رستم، فرمانده شکست -بعدها، فردوسی در شاهنامه
 :خورده ایران، را تصویر می کند که سوگوار این بداقبالی است

 
تو با شکوه و جالل،  ود، تو را زینت می دادندآه ایران، کجایند پادشاهانی که تو را می پرستيدندبا عدالت و انصاف خ

 در بازار چهار پایان دختر پادشاه تو را، در خيابان، ن زمان که عرب های بادیه نشين، بی تمدن و وحشی ااز  رفته اي؟
ب ایرانيان، تا زمان فتح اعراب، تجربه ای طوالنی، در جذ و در سياهی، مانده ای فروختند، تو یک روز خوش هم ندیدی

آنان فرهنگ بيگانه را مطابق ذوق و سليقه خود تغيير می دادند یا آنکه با پذیرش بخشی از آن، . فرهنگ بيگانه داشتند
آنها چاره ای جز قبول . به هنگام پذیرش اجباری دین اسالم نيز، چنين کردند. در مقابل بخشی دیگر، مقاومت می ورزیدند

اما طی چند قرن، اسالم را چنان تفسير . ، به عنوان کالم خداوند نداشتندبه عنوان پيغمبر، و قرآن) ص(حضرت محمد 
این تفسير، که تشيع ناميده می شود مبتنی بر قرائت خاصی از تاریخ . کردند که کامال با تفسير فاتحان عرب، متفاوت بود

 .نيان دارداسالمی است و تاثير اخالقی در استفاده از اسالم برای تقویت باورهای بلند مدت ایرا
 

 درصد از یک بيليون مسلمان جهان، امروزه با سنت سنی، شناخته می شوند مابقی بيشترشان شيعه هستند که ٩٠حدود 
) حضرت(شکاف بين این دو گروه، از تفاسير مختلف در زمينه جانشينی . تعداد بسياری از آنان، در ایران زندگی می کنند

 چه کسی شایسته جانشينی ۶٣٢در سال ) ص(محمد ) حضرت(ه پس از رحلت ناشی می شود به این معنا ک) ص(محمد 
است که از ) ع(علی ) حضرت(شيعيان معتقدند که جانشين مشروع او، . او به عنوان خليفه یا رهبر جهان اسالمی است

کسانی بود که ، یکی از )ع(علی ) حضرت. (کودکی مورد توجه پيامبر قرار داشت و با یکی از دختران وی ازدواج نمود
پيغمبر، وحی ها را که به نام قرآن شناخته می شود، شفاها به او می گفت و یکبار برای خنثی کردن توطئه قتل، در بستر 

خود را در موضع مخالف با ) ع(علی ) حضرت(به زودی . اما، مرد دیگری به عنوان خليفه انتخاب شد. پيغمبر خوابيد
 مذهبی، به دليل جستجوی قدرت جهانی و کاستن از خلوص ميراث معنوی، انتقاد می او از تشکيالت. عقيده عمومی یافت

 .نارضائی اقتصادی بسياری ا زمردم را به جانب او کشانيد و در نهایت، تعارض به خشونت تبدیل شد. کرد
 
عدالت اجتماعی کرد بيش از دوبار، بعد از مرگ خلفا، نادیده گرفته شد و خود را وقف تبليغ تقوی و ) ع(علی ) حضرت(

 به مقام خالفت دست ۶۵۶او باالخره در . که موجب گرد آمدن پيروان بسياری، خصوصا از طبقات پائين اجتماعی، گردید
 شهر نظامی عراق -یافت، اما فقط موجب تشدید تعارض شد و کمتر از پنج سال بعد، به هنگام نماز در داخل مسجد کوفه

اما . طبق روایت، او می دانست که در آن روز کشته خواهد شد. شد) شهيد( کشته - بودکه ملغمه ای از تعارضات مذهبی
بعد از ضربتی که براو فرود آمد بانگ ". هيچ کس نمی تواند مرگ را متوقف کند" از گریختن امتناع کرد چرا که 

 "خداوندا، چقدر سعادت مندم: " برداشت
 

 نفر از ٧٢ ، در راس ۶٨٠داده شد که او نيز در ) ع(حسين ) تحضر(، )ع(علی ) حضرت(ردای مقاومت به فرزند 
سپس قدرتمندان، برای پایمال کردن . پيروان اش و در قيامی خودکشی گونه، عليه ارتش هزاران نفری در کربال کشته شد

شده اش که بدن اش لگد کوب و سر جدا. ، دستور قتل بيشتر اعضای خانواده اش را صادر کردند)ع(حسين ) امام(ميراث 
. ن ضربه می زد، به خواندن قرآن ادامه می داد به دمشق فرستاده شدآبه اعتقاد شيعيان، حتی وقتی خليفه با چوب به 

، موجب غليان احساساتی می شود که "ساالر شهيدان) " ع(حسين ) امام(بازگوئی داستان هائی این چنين در مورد 
 . در سالگرد مرگ وی فرا می گيردهرساله، قم و دیگر شهرهای مذهبی ایران را،
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به خاطر آرمانی مقدس، به روان جمعی ایرانيان شکل داده است، در ) ع(حسين ) امام(، از سوی )شهادت(پذیرش مرگ 

دیدار از قم به هنگام سوگواری برای بزرگداشت شهادت اش، موجی از احساسات بسيار قوی شخص را فرا می گيرد که 
 به طرف - گوئی در یک خلسه–صف های مردان و پسران سياهپوش، به آرامی . شوار استن، برای بيگانه دآدرک 

زاری می ) ع(حسين ) امام(در تمام مدت اشعارغم انگيزی می خوانند و بر سرنوشت . دروازه مرقد اصلی حرکت می کنند
گه های خون جاری می شود، کنند و با زنجيرهای کوچک آنقدر به خود ضربه می زنند تا از شانه ها و پشت آنان، ر

درمساجد، روحانيون این ماجرای غم انگيز را با چنان احساسی بازگو می کنند که به محض شروع، شنوندگان، بدون 
اصالت خارق العاده . نها را خرد کرده استآاراده زاری کنان به رودرمی افتند گوئی که غم انگيزترین حادثه زندگيشان، 

اما این . قيت شيعيان ایران، در جهت تدوین باورهای مذهبی در درون سنت اسالمی استاین صحنه، شاهدی بر موف
 .موفقيت هنوز آشکارا بومی است

 
نمی دهند، اما برای شيعيان که ) ع(حسين) امام(و ) ع(علی ) امام(هرچند سنی ها، اهميت چندانی به مرگ خشونت بار

است، این وقایع، مصيبت بار و فاجعه آميزند، در نظر آنان " ن عليپيروا" یا " شيعه علي" نامشان برگفته از عبارت 
هم معنویت اسرار آميز اسالم ناب را نشان می دهند و هم زندگی ایثارگونه را که ) ع(حسين ) امام(و ) ع(علی ) حضرت(

 دو قهرمان عليه در این نظر که توسط سنت زرتشتی شکل گرفته،. هر مسلمان راستين باید آن را سرمشق خود قرار دهد
آنها خود را در محراب شيطان، قربانی کردند و . نهادی قيام کردند که فاسد شده، لذا فره خود را از دست داده بود

برای . نها قالبی را پذیرفتند که هنوز خود آگاهی ایران را شکل می دهدآبا این کار، . هرمومن واقعی باید چنين کند
) حضرت. ( نه ميل بلکه اشتياق پذیرفتن شهادت از سوی دشمنان خداوند، باقی نهادندشيعيان ميراثی از شور مذهبی و

شيعيان . به استثنای شخص پيغمبر، کامل ترین فرد و روشن بين ترین رهبری است که تاکنون وجود داشته است) ع(علی 
مظهر فداکاری است که ) ع(حسين ) امام. (هنوز در سخنان وی تعمق و هزاران جمالت قصار او را از بر می کنند

به طور کلی، شهادت او مهم تر . سرنوشت گریز ناپذیر همه کسانی است که حقيقتا، به اسالم و بشریت عشق می ورزند
پنداشته می شود چرا که، توسط سربازان حکومت و نه فقط توسط یک متعصب، صورت ) ع(علی ) حضرت(از شهادت 

 .  این احساس، اساسی استگرفت، برای فهم ایران نوین، درک عميق
 

امام . می دانند) ص(محمد ) حضرت(را اولين امام برحق، از دوازده امام یا جانشين ) ع(علی ) حضرت(شيعيان ایران، 
ن، در نظر مومنان ایرانی، او هنوز آدوازدهم، هنوز مرد جوانی بود که از نظرها پنهان شد، جدا از جهان اما آگاه از رنج 

او را به عنوان امام دوازدهم، امام غایب یا امام عصر، عزیز می داند و هر روز برای بازگشت او به . ستآشکارا، زنده ا
وقتی او بازمی گردد، مهدی یا مسيح خواهد بود که همه کژی ها را اصالح و رهبر عصر عدالت . زمين دعا می کنند
دمندی و عدالت او را سرمشق قرار دهند و با قصور تا آن زمان، وظيفه حکام دنيوی، آن است که خر. کامل، خواهد بود

 ٢٧. در این کار نه تنها حقوق بشری که خواسته خداوند را هم زیر پا نهاده اند
 

امام باطنا مراقب شخص و با روح و جسم او در ارتباط : " عالمه طباطبائی، دانشمند شيعی قرن بيستم، نوشته است
د او، همواره ضروری است، هرچند زمان ظهور و بازسازی جهانی به دست وجو. است، اگر چه از چشم وی غایب است

 " او، فرا نرسيده است
 

بر روح شيعيان ایران دارد، باورهای آنان را از سطح تعاليم قدیمی تا آنجا باال برده ) تشيع(نفوذ عميقی که این سنت 
را گرامی ) ص(محمد ) حضرت(آنها . اميده استن" نمایشی از ایمان"  فيشر، مردم شناس، آن را .ج .است که مایکل م

داستان " آنچنان که فيشر آن را . تمرکز می کنند) ع(حسين ) امام(و ) ع(علی ) حضرت(می دارند اما بسيار عميق تر بر 
آداب و نمایش عينی " و آن را با " قابل گسترشی می نامد که تاریخ، کيهان شناختی و مسائل زندگی را در برمی گيرد

حسين، الگوهایی ) امام(علی و ) امام. (تقویت می کنند" ای تجسم داستان و حفظ سطح عظيمی از سرمایه های عاطفيبر
 .بودند که نه تنها چگونه زیستن، که چگونه مردن را به مومنين آموختند

 
ب به اوج قدرت در قرن هفدهم، امپراطوری عر) ع(حسين ) امام(و ) ع(علی ) حضرت(پس از پایان زندگی این جهانی 

عرب ها که بر ایران تسلط یافته بودند، به تدریج در جمعيت از پيش مختلط کشور، .رسيد و سپس شروع به سقوط کرد
تا حدودی به این دليل که هشدارهای . همين که قدرت اعراب کاهش یافت، شيعيان قدرت را به دست گرفتند. ذوب شدند

زیاده طلبی های ترکان سلجوقی فاتح و وحشيگری ایل چنگيز خان مغول، تائيد آنان درباره فساد حکومت های دنيوی، با 
، ویران کردند و وقتی قدرت مغول ها رو به ضعف نهاد، ١٣٢٠مغول ها ایران را در سالهای پس از هجوم خود، در . شد

رده صفویان، اسمعيل، شيعه ای رکــــعی الهام گرفته بود ســـتدار یافت که از باورهای شيــــــسلسله انقالبی صفویه اق

                                                      
يت تاريخی عقيم بود و فرزندی از او بدنيا نيامد، داستان ساختگی وخيالی امام دوازدهم موجبات به روا) حسن عسگری( امام يازدهم -٢٧

 سال و تولدی ١۴٠٠پيدايش فرقه های متعدی از اسالم شد که مطالعه شيعه گری، بهائی گری شادروان احمد کسروی و کتاب های پس از 
 .کنيزان او نوشته آقای مهدی شمشيری را توصيه مينمايدديگر دکتر شجاع الدين شفا و همچنين محمد و موهوبات و 
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هستيم، اینک ) ع(حسين ) امام(ما سربازان : " که جنگجویان اش را با این شعار به جنگ می فرستاد  ٢٨افراطی بود 
 "نام ما فدائی و لقب ما، شهيد است. در ایثار، ما غالمان امام هستيم. دوره ماست

 
، خود را ١۵٠١و جمع شده بودند، در از کشورهای دیگر، گرد اسمعيل، پس از کسب چند پيروزی به کمک شيعيانی که ا

یک تابلو نقاشی . اولين اقدام وی پس از رسيدن به سلطنت، اعالم تشيع به عنوان مذهب رسمی کشور بود. شاه ناميد
 تبریز روز جمعه پادشاه عظيم الشان، به مسجد جامع: " مينياتوری معروف، این صحنه با این زیرنویس را نشان می دهد

شاه خود نيز تا مقابل منبر . به واعظ مسجد که یک از شيعيان عالی مقام بود، دستور داد تا به باالی منبر برود. رفت
 ."خدا او را سالمت بدارد. ورد و چون آفتاب درخشان همانجا، ایستادآشمشير را از غالف بيرون . پيش رفت

اسمعيل از . به تنهائی مهم ترین گام بسوی ایجاد کشور ایران بوداین کار، بيش از آنکه صرفا یک عمل مذهبی باشد، 
امپراطوری که در ظرف ده سال پس از تاج گذاری نه تنها شامل قسمت . تشيع برا ی ایجاد امپراطوری، استفاده کرد

ایران، . ه داشتاعظم ایران امروزی بود، که از آسيای مرکزی تا بغداد و از قفقاز بسيار سرد تا سواحل خليج فارس ادام
ایرانيان، پيش تر، به دليل جغرافيای . در دوران حکومت اسمعيل، هم از جهت سياسی و هم ازجهت معنوی شکل گرفت

اما هيچ یک از این رشته ها مانند . فظه جمعی از افتخار باستانی، به یکدیگر وابسته بودند بی ثبات، زبان واحد، یک حا
 .رفتن تشيع، ایرانيان اسالم را پذیرفتند اما نه به طریقی که فاتحان سنی می خواستندبا پذی. شور وحدت بخش تشيع نبود

 
 . آنها شورش کردند، حال آنکه به نظر می رسيد تسليم شده اند

 
شاید مهم تر از همه، این بود که ایرانيان نهادی یافتند که می بایستی در نهایت، آنها را الاقل از نظر روحی، از اقتدار 

 رهائی دهد، اسمعيل و دیگر شاهان صفوی پس از او، تصور می کردند قدرت تسلط بر تشيع را دارند و به مدت دولت
 سال بعدی، هم این قدرت را داشتند اما عنصر مکمل تشيع، همانند عنصر مکمل زرتشتی گری، این باور است که ٢٠٠

اشته باشند در نهایت این باور به توده های شيعه و نيز حکام فقط تا زمانی که عادل باشند می توانند قدرت را در دست د
 .به رهبران مذهبی، قدرت سياسی و عاطفی اعطا کرد تا حکومت های دنيوی را ساقط کنند

 
در اوایل قرن نوزدهم، روشنفکران شان در . هنگامی که اسمعيل به قدرت رسيد، ایرانيان به اوج فرهنگی رسيده بودند

لسوفان، و دانشمند ترین علما به جهان اسالمی سفر کرده، کتاب های افالطون، ارسطو، جستجوی خردمندترین في
هنرمندان، پيشرفت های فوق . ارشميدس، اقليدس، بطلميوس و دیگر متفکران ایرانی را مطالعه و ترجمه کرده بودند

ی ابداع کردند که توسط استادان، از مينياتوریست های ایرانی، روش. العاده ای، در زمينه معماری و هنر سفال گری کردند
شعرای بزرگ، شعرهائی لبریز از شور و . قسطنطنيه تا جلگه های آسيای مرکزی، تقليد شد، اما هرگز با آن برابری نکرد

بيشتر آنان، مانند جالل الدین رومی افسانه ای، هم عرف و . احساس سرودند که هنوز در سراسر جهان خوانده می شود
 :می کنندسنتی را رد 

 
نه از برم، به از  زرتشتی، مسيحی، یهودی، بی دین مسلمان یا کافر نه شرقی ام و نه غربی من نه دینی دارم، نه آئينی

نه در بهشتم،  نه در این نزدیکی ها به دنيا آمده ام، نه در دوردست ها و یا هيچ چيز در پائين یا باال، پيوندی ندارم بحرم
 خانه من و معشوق، وطن من، فراتر از نام و نشان است  آدم و حوایم، نه از تبار فرشتگان باالنه از نسل نه در این خاک

این دستاوردهای فرهنگی به این معنا بود که ایرانيان وقتی،  من همه ام و جزئی از همه  در جایی، ماوراء مکان است
 اقتدار نظامی و روحی، برای ورود به عصر جدید سرانجام به وحدت سياسی دست یافتند، با اطمينان از قدرت خالق و نيز

 شاه عباس، پادشاه صفوی که الهام بخش آنها برای بعضی از بزرگترین دستاوردهای شان به عنوان یک .ثابت ماندند
، به مدت بيش از چهل سال، سلطنت ١۶٢٩ تا ١۵٨٨او از . ملت بود، هنوز مانند یک قهرمان، گرامی داشته می شود

ت او در متحد کردن مردم اش و دادن احساس سرنوشت مشترک به آنها، الاقل به اندازه عمق موفقيت هم موفقي. کرد
او، جاده هائی احداث کرد که تجار اروپائی را به . عصران او، اليزابت اول در انگلستان و فيليپ دوم در اسپانيا بود

دستگاه اداری او، ماليات ها را . دیگر محصوالت بنا کردکارگاه هائی برای توليد ابریشم، سفال و . شهرهای ایران آورد
جمع آوری و دادگستری را تقویت نمود و زندگی را چنان سامان بخشيد که از عصر کورش و داریوش، یعنی بيش از دو 

 .هزار سال پيش، چنين سامانی نيافته بود
 

 که متعهد به آوردن بهترین های جهان در داخل نه تنها به این دليل. عباس، نمونه آرمانی، حکام ایرانی را خلق کرد
رمانی بود به دليل این که، حکومت استبدادی جابرانه ای تحميل کرد و اجازه مبارزه  آاو نمونه. قلمرو پادشاهی اش بود

ان سال ها پسر. شکنجه و اعدام در دوران حکومت او امری پيش پاافتاده و معمولی بود. با استبداد و مطلق گرائی نداد
به آنان اجازه برخورداری از زن و متعه را می داد اما، آنان را از . خودش را در داخل قصر سلطنتی محبوس کرد

شاید هم عباس، از . دستيابی به تحصيالت و تربيتی که می توانست آنها را برای رهبری آینده آماده کند، محروم می کرد
 .ترش را کشت و دو پسر دیگر، دو برادر و پدرش را کور کرداو دو پسر بزرگ. شورش عليه حکومت خود می ترسيد

                                                      
داستان چگونگی پيدايش .  سرکردگان صفوی سنی مذهبان خشک ذهنی بودند که به دسيسه های سياسی و اقتصادی رو به شيعه آوردند-٢٨

 .شيعه در کتاب های آقای مهدی شمشيری بروشنی توضيح داده شده است
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بزرگترین ميراث مادی عباس برای آیندگان، پایتخت شکوهمند اصفهان بود که به یکی از باشکوه ترین شهرهای جهان 
يره تبدیل شد، تا امروز گلدسته های سربفلک کشيده، کاخهای سلطنتی با طراحی ماهرانه، سالن های عبادت که بطرز خ

کننده ای کاشی کاری شده، در بيننده هيبت ایجاد و او همانند نسل هائی از ایرانيان تصدیق می کند که، اصفهان نصف 
عباس، صنعتگران ارمنی را، برای ساختن شهر، بازرگانان آلمانی را برای افزایش دسترسی به بازار بزرگ . جهان است

نيم ميليون . يدن حال و هوای جهان وطنی به شهر، به اصفهان آوردشهر، سياستمداران از اکناف جهان را برای بخش
اصفهان هنوز نماد، . نفر، در آن جا زندگی می کردند و تنها چند شهر در روی زمين می توانست با عظمت آن، رقابت کند

 .نه تنها درخشندگی ایران، که نماد جنبه تاریک حکومت عباس است
 

رچيزی، از کثرت تزئينات کاشيهای مسجد گرفته تا حوض ها و باغچه های گل اطراف ه: نویسنده ای معاصر نوشته است
عمارت کاله فرنگی شاه، نشان از هنری دارد که هدف اش تنها زیبائی نبود بلکه با قدرت و عظمت حکومت، تقویت می 

ا بهتر درک می کنيم، همه ما اینجا آميزه عجيب آزادی خواهی و بی رحمی، توحش و فرهيختگی، جالل و شهوانيت ر. شد
 .آنچه که تمدن ایران را پدید آورده است

 
با توجه به سبعيتی که شاه عباس، در مورد جانشينان بالقوه تاج و تخت اش اعمال کرد، عجيب نيست که ایران بعد از 

آن . جوم آوردند، مردان قبيله ه١٧٢٢همسایگان شروع به دست اندازی به آن کردند و در . مرگ او، دچار آشفتگی شد
را اشغال و حتی اصفهان را غارت کردند، افغان ها، در نهایت توسط یکی از آخرین رهبران بزرگ ایران، نادرشاه یک 

 .سنی ترک، بيرون رانده شدند
 

نادرشاه، سپس به دهلی لشکر کشيد و یکی از جواهراتی که از آنجا به غنيمت آورد، تخت طاووس و جواهر نشان بود 
 ترور شد و پس از یک رشته مبارزه قدرت که تقریبا پنجاه سال به ١٧۴٨او در سال . ا، نماد پادشاهی ایران شدکه بعده

 .طول انجاميد، خاندانی جدید، به نام قاجاریه به قدرت رسيد
 

فاسد و  بر ایران سلطنت کرد، پادشاهان ١٩۵٢قاجار، قبيله ترک مستقر در نزدیک دریای خزر، از اواخر قرن هجدهم تا 
در حاليکه جهان با شتاب بسوی تجدد گرائی پيش می رفت، . کوته بين اش، جدا مسئول فقر و عقب ماندگی کشور هستند

 .ایران زیر سلطه قاجار می پوسيد
 

در کشوری چنين عقب افتاده از پيشرفت های : " لرد کرزن سياستمدار انگليسی، مقارن انتهای دوره قاجار، نوشت
ی از تشکيالت، قوانين و قراردادها و چنين قاطعانه در سنت زمان های دیرین شرق، متحجر شده، اساسی، چنين ته

حکومت ایران به هيچ وجه با به کار گيری مستبدانه قدرت . عنصر انسانی هم چنان که انتظار می رود، رو به رشد است
 ".یک دهکده کوچک، تفاوتی نداردتوسط یک مجموعه از واحدها، در مقياس نزولی از پادشاه تا رئيس قبيله 

 
حکومت یک رژیم قوی و کارکشته بر ایران در طول قرن نوزدهم، شاید به منظور فرار از جاه طلبی های قدرت های 

موقعيت جغرافيائی، ایران را در مسير دو قدرت . فشارها، اما در هر مورد می توانستند، شدید باشند. بيگانه بوده است
وقتی انگليسی ها به ایران نگاه می کردند، کشوری می دیدند که .  زمان، بریتانيا و روسيه قرار دادامپراطوری بزرگ آن

در سر راه زمينی به هند، ثروتمندترین و ارزنده ترین مستعمره آنها قرار دارد، روس ها نيز اقبالی برای تسلط بر یک 
این حقيقت که ایران توسط پادشاهان ضعيف . ندنوار وسيع از خشکی به طرف مرزهای جنوبی تحميلی شان، می دید

. النفس و خود شيفته، اداره می شد، آن را در نظر دو امپراطوری، چنان وسوسه انگيز کرد که نتوانستند مقاومت کنند
 .هر دو حمله کردند تا خالء قدرت به جا مانده از قاجاریه بی کفایت را پر کنند

 
گران لغزیدن ایران بسوی سرسپردگی بودند، یا اگر هم نگران بودند، مصمم شدند تا به نظر نمی رسيد پادشاهان قاجار، ن

آنها تصور می کردند که مردم ایران، هرچه . آنجا که می توانند از سرنوشت ظاهرا غيرقابل اجتناب آن، بهره برداری کنند
 قاجاریه به دليل فساد و خصوصا تمایل .را که حاکمان شان امر کنند می پذیرند، که معلوم شد تصور اشتباهی بوده است

به این که ایران، تحت تسلط قدرت های بيگانه قرار گيرد، همراه با مردم اش سقوط کردند و سرانجام، حق حکومت را از 
ایرانيان مسلح به اصول شيعی که به شهروندان عادی، حق براندازی حکومت استبدادی را اعطای . دست دادند، فره را

ا آرمان هائی از ظهور دنيای جدید، به طریقی قيام کردند که پدران شان هرگز نکرده بودند درخواست های می کند و ب
پایان بخشيدن به تسلط قدرت های بيگانه در کشور، و تاسيس مجلس، برای : شان، به اندازه نفس قيام، حيرت انگيز بود

نيان تاکنون طراحی کرده بودند و می بایست، منجر به این افراطی ترین برنامه ای بود که ایرا. بيان خواست عمومی
 .سرنگونی سلسله قاجار شود و همه تاریخ بعدی ایران را، مشخص کند
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 بخش چهارم

 آخرین قطره خون ملت
 

 طلوع کرد، همان هنگام که، همسران ناصرالدین شاه، قليان ١٨٩١دمکراسی در ایران، در یکی از روزهای دسامبر سال 
مصرف تنباکو، یکی از . ی نهاده، عهد کردند ازآن پس دیگر قليان نکشند و این از خود گذشتگی ناچيزی نبودرا به کنار

متعه های زیبا و شاداب، در حالی که به مخده های مجلل لم می دادند، هر روز، . بزرگترین لذت های زندگی در حرم بود
رفنظر کردن از آن، از شاه، از نهاد سلطنت مطلقه و از از این رو با ص. ساعت ها وقت صرف کشيدن قليان می کردند

 ٢٩.روش امپراطوری که قسمت اعظم جهان به آن روش اداره می شد، نافرمانی می کردند
 

زنان حرم، هنگامی این گام سرنوشت ساز را برداشتند، که همسرشان، ناصرالدین شاه، مدت چهل سال بر تخت طاووس، 
حرم، جائی که شاه قسمت اعظم اوقاتش . اهان قاجار، بدليل افراط کاری هایش زبانزد بودتکيه زده بود و هم چون دیگرش

او، پدر صدها شاهزاده که آزادانه به .  همسر عقدی، صيغه و خواجه را دربرمی گرفت١۶٠٠را در آن سپری می کرد، 
د و زمانی که از مصاحبت حرم خزانه دولتی دسترسی داشتند، با جواهرات پرزرق و برق قصرهای خود را زینت می دا

او می خواست نه تنها شاه شاهان، که پناهگاه جهان، . کسل می شد، همراه با جمعيتی انبوه، عازم سفر اروپا می گردید
کسانی که، القاب او را . مهار کننده اوضاع، قاضی مردم، نگاهبان مردم، فاتح کشورها و سایه خدا بر زمين، ناميده شود

تند به شالق، قرار گرفتن در مقابل توپ، زنده بگور شدن یا سوزانده شدن در ميدان های عمومی محکوم گرامی نمی داش
 .می شدند

 
ناصرالدین شاه، برای تامين نيازهای پایان ناپذیرش، مشاغل حکومتی را می فروخت مالياتهای طاقت فرسا تحميل و 

مکان اخذ پول فراهم نبود، طرح فروش ثروت های ملی به اموال تجار ثروتمند را مصادره می کرد و وقتی که دیگر ا
مقامات بریتانيائی، که از . انگليسی ها، اولين مشتریان او بودند. دولت ها و شرکت های خارجی، به ذهنش خطور کرد

، ١٨۵٧قيام های بومی هندوستان نگران و خواستار کشيدن خط تلگراف به مراکز فرماندهی شان در هند بودند، در 
گروه های آلمانی، فرانسوی، اتریشی، . متياز کشيدن این خط تلگراف را که از ایران عبور می کرد، خریداری نمودندا

یک انگليسی آلمانی تبار، به نام بارون ژوليوس دوریتر، از بنگاه خبری . امتيازات متعدد دیگری از دولت ایران گرفتند
ریتر در قبال مبلغ ناچيزی و با وعده پرداخت حق امتياز در آینده، ، دو١٨٧٢در . معروف، صاحب مهم ترین امتياز شد

انحصار اداره صنایع کشور، آبياری زمين های کشاورزی، استخراج منابع معدنی آنها، توسعه راه آهن و جاده های 
ترین و کامل" لردکرزون این معامله را چنين توصيف می کند. شهری، ایجاد بانک ملی و ضرب سکه را به دست آورد

استثنائی ترین واگذاری کل منابع صنعتی یک پادشاهی به یک نفر اجنبی در تاریخ، امری که به خواب هم دیده نشد چه 
 ".رسد به آنکه واقع شود

 
ميهن پرستان ایرانی که تعداد قابل مالحظه ای هم بودند، . امتيازات شدیدا یکسویه دوریتر، موجب خشم عده کثيری شد

روحانيون نيز، نگران موقعيت .  می دیدند این فرصتها از آنان ربوده شده است، طبيعتا به خشم آمدندتجار و کسبه که
روسيه، قدرتمندترین همسایه ایران، از این . خویش در کشور شدند که این چنين تحت تسلط منافع بيگانگان درآمده بود

حتی دولت . رت کسب کرده است، وحشت زده شدندکه، یک انگليسی درست نزدیک مرزهای جنوبی اش تا این اندازه قد
ناصرالدین . ن مشورت نکرده بود، در عاقالنه بودن معامله تردید کردآانگلستان که دورویتر در مذاکرات کسب امتياز، با 

یک سال لذا تمام امتيازات اعطایی را، در حالی که کمتر از . شاه، سرانجام پی برد که پا را از حد خویش فراتر نهاده است
 .از عمر آن می گذشت، لغو کرد

 
 سه ظرف چند سال آتی، به کنسرسيوم انگليسی. حرص و طمع شاه، اما مانع می شد که دست از اعطای امتياز بشوید
 حق - که در مدت کوتاهی به دوریتر تعلق داشت-یامتياز بهره برداری واگذار کرد که عبارت بودند از حق اکتشافات معدن

س بانک و حق انحصاری تجارت در طول رود کارون، تنها رود قابل کشتيرانی ایران، روسيه اعتراض انحصاری تاسي
به دليل این امتيازات و . کرد، اما وقتی شاه انحصار شيالت خاویار به بازرگانان روسی واگذار کرد، آسوده خاطر گردید

. ست ایرانيان خارج و در اختيار اجانب قرار گرفتامتيازات دیگر، تسلط بر ارزشمندترین سرمایه های ملی کشور، از د
درآمد حاصل از فروش این امتيازات، چندی موجب ادامه زندگی مسرفانه و توام با عيش و نوش دربار شد، اما آن هم به 

 .پایان رسيد و شاه، دریافت وام از بانک های انگليسی و روسی را، آغاز کرد

                                                      
 يک انگليسی از کنترل فروش داخلی تنباکو توسط کشاورزان و دالالن به تحريک  انگليسی ها توسط يک  تحريم تنباکو بدنبال شکست-٢٩

مالی شيرازی صورت گرفت و بدنبال آن دولت انگليس ادعای خسارت تبعه انگليسی خود را پی گيری نموده و دولت قاجار برای اولين 
  .   ارت تاجر انگليسی شدبار مجبور به گرفتن وام از دولت انگليس و پرداخت خس
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بازار، درشهرهای بزرگ کانون . ابستگی فرو می رفت، عطش تغيير، ملت را فراگرفتهم چنانکه ایران در باتالق فقر و و

اصالح گران مذهبی، فراماسون ها، و حتی سوسياليست ها به افشاندن بذر اندیشه های نوین و انقالبی . اعتراض شد
 عثمانی، طبقه باسواد کشور اخبار مربوط به منازعات و درگيرهای در مورد قانون اساسی اروپا و امپراطوری. پرداختند

 .مقاالت تحریک کننده، کتابها و شب نامه ها به جریان افتاد. را بيدار کرد
 

در . ناصرالدین شاه اما، محبوس در جهان شخصی خویش در دربار قاجار، از نارضایتی روز افزون مردم بی خبر ماند
به موجب این امتياز، هر . فروش رسانيده بود پوند به ١۵٠٠٠، امتياز صنعت تنباکوی ایران را به مبلغ ١٨٩١

کشاورزی که به کشت تنباکو اشتغال داشت می بایست محصول خود را به شرکت تنباکوی پادشاهی انگليس بفروشد و هر 
 .مصرف کننده ای می بایست آن را از فروشگاهی خریداری کند که جزء شبکه خرده فروشی شرکت بود

هزاران تن از کشاورزان خرده . وز، کشوری کشاورزی و نيز مصرف کننده مخدرات بودایران آن روزگار، هم چون امر
پا در سراسر کشور، در زمين های کوچک خود، تنباکو کشت می کردند و طبقه متوسط آن را برداشت، خشک، بسته 

ه محصولی بومی، از این امر ک. عده بی شماری از ایرانيان نيز آن را به مصرف می رساندند. بندی و توزیع می کرد
مردمی که آن را توليد می کردند، گرفته و ابزار درآمد انحصاری بيگانگان شود، نشان دهنده اهانت بسيار بزرگی بود، 
ائتالفی از روشنفکران، کشاورزان، تجار و روحانيون، که در تاریخ ایران بی سابقه بود، تصميم به مقاومت عليه 

 روحانی با نفوذ کشور، شيخ شيرازی، اعتراض آنان را تائيد کرد، در یک اقدام خردکننده، .واگذاری امتياز تنباکو گرفتند
داد، مادام که خارجی ها صنعت تنباکو را در اختيار دارند، مصرف تنباکو، نافرمانی از امام زمان ) یا دستور مذهبی(فتوی 

سی ها ایجاد کرده بودند، به تمام کشور مخابره خبر این فتوا، توسط خطوط تلگرافی که چند دهه پيش، انگلي. است) ع(
ناصرالدین شاه، ابتدا شگفت زده و سپس مغلوب یکپارچگی . ن آگاهی یافت، اطاعت کردآشد و تقریبا هرکس که از

. اعتراض شد و آنگاه که همسران اش نيز، از کشيدن قليان خودداری کردند، دانست که چاره ای جز لغو امتياز ندارد
این بی آبروئی، ناچار شد با دریافت وام یک ميليون پوندی از بانک انگليسی، خسارت شرکت شاهی انگليس را عالوه بر 
 ٣٠.جبران کند

 
مبارزه با . آن گاه که مردم به وجود روشی، جز اطاعت کورکورانه پی می برند، تاریخ مسير خود را تغيير می دهد

در . باستيل در انقالب فرانسه، جشن چای بوستون، از این قبيل بودندمسيحيت رسمی توسط مارتين لوتر، هجوم به زندان 
مورد ایران، پایان سلطنت مطلقه با اعتراض به انحصار تنباکو آغاز شد که ایران را وارد عصر سياسی جدیدی کرد، 

 دیگر منفعل باقی زمانی که دولت قاجار مردم را سرکوب می کرد و ثروت ملی آنان را به بيگانگان می فروخت، ایرانيان
 .نماندند

 
حرم ( ناصرالدین شاه که ازوظایف سلطنتی و نيز حقيقت سلطنت دور و دورتر می شد، هنگامی که به زیارت مسجدی 

عده قليلی، سوگوار . در حوالی تهران رفته بود، مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد) ع(حضرت شاه عبدالعظيم 
، کشوری تحت سلطه اجانب، مبتال به بيکاری فراوان، با تورمی فلج کننده و کمبود جدی او پس از خود. مرگ او شدند

او به تخت طاووس تکيه زد، نيازهای ضروری مردم اش را نادیده  مواد غذائی، باقی نهاد و پسرش مظفر که پس از
پس از رسيدن به سلطنت و با او . گرفت و چنان در فسق و فجور غوطه ور شد که ایرانيان را از قاجاریه بيزار کرد

 این بار از سرمایه گذاران -دریافت وام از دولت سوریه، عازم سفری پرخرج به اروپا شد و در بازگشت وام دیگري
ایرانيان منزجر و به جان . و در عوض سهمی از عواید گمرکی خویش را، به آنان واگذار کرد.  دریافت کرد-انگليسي

ا تقبيح کردند و وقتی او با دستگيری محرکين پاسخ داد، شورش های ضد دولتی در تهران و مده، در انظار عمومی او رآ
 .سایر شهرها آغاز شد

 
. مظفرالدین شاه، به جای این که مردم را به سوی خود جلب کند، اقدام دیگری به عمل آورد که آنان را خشمگين تر کرد

) و( اج، توسعه، ارائه مناسب برای تجارت، انتقال و فروش گاز، امتياز ویژه و انحصاری تحصيل، استخر١٩٠١در سال 
این واگذاری، یک دهه قبل از . نفت را به مدت شصت سال، به ویليام ناکس دارسی سرمایه گذار مقيم لندن واگذار کرد

امپراطوری استخراج توسط دارسی و بيش از یک دهه قبل از اینکه امتياز دارسی به ابزار ساده ای از خط مشی سياسی 
 .مظفرالدین شاه، تنها با اعطای این امتياز، همه تاریخ آینده ایران را شکل داد. بریتانيا تبدیل شود صورت گرفت

نها به این امر که آاعتقاد . در دهه پس از واقعه تنباکو، شعور سياسی ملت ایران به طور شگفت انگيزی رشد کرده بود
 ملزم کرده است، موجب شد که بسياری از - یکی از اصول مسلم تعليمات شيعي– خداوند، رهبران را به حکومت عادالنه

با طلوع قرن بيستم، عده ای حتی، به اصل . آنان، آرمان های حکومت جمعی را که درجامعه مطرح شده بود، بپذیرند
 کتاب های مربوط به .انجمن های مخفی متعهد به براندازی حکومت در شهرهای مختلف، تشکيل شد. سلطنت تردید کردند

                                                      
 همانطور که پيشتر  توضيح داده شد چون انحصارگران قادر به کنترل فروش های بومی نبودند و لذا به انگليسی ها ضرر وارد ميآمد -٣٠

آنرا تحط به تحريک مالی شيرازی بدنبال فتوای تحريم تنباکو هم خسارت دريافت داشتند و هم از طريق پرداخت وام به ايران تا ابد 
گرچه اين امر از يکطرف به انگليس کمک نمود ولی از جانب ديگر موجب روشنگری گرديد و ريشه های اصلی . کنترل در آوردند

 .آزادی خواهی را آبياری نمود که به انقالب مشروطه منجر شد
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مفهوم امکانات . انقالب فرانسه از جمله آنها که دانتون و روبسپير را می ستودند، بين مشتاقان دست به دست، می شد
نامحدود که با خبر شکست انگلستان ظاهرا شکست ناپذیر، توسط بوئرهای نوخاسته در آفریقای جنوبی افزایش یافته، و 

در روسيه شکست ارتش به دست ژاپن منجر به بروز شورشی شد که، سزار . ت شد روسيه، تقوی١٩٠۵با اغتشاش 
صحنه برای انقالب در ایران آماده گشت، تنها جرقه ای الزم بود تا . نيکالس دوم را وادار به پذیرفتن مجلس نمود

 .کشوررا مشتعل کند
 

بهای شکر دستگير و با چوب و فلک در  زده شد، هنگامی که تنی چند از تجار در نزاعی مربوط به ١٩٠۵جرقه در 
چوب و فلک تنبه مورد عالقه قاجار بود که در آن قربانيان راازکمرآویزان کرده و با چوب به . انظار عمومی تنبيه شدند

درآغاز، معترضين تنها درخواست عزل فرماندار محلی را داشتند که . بازارازاعتراض منفجر شد. کف پایشان می زدند
اما مردم با درک قدرت فزاینده شان خواستار کاهش ماليات ها نيز شدند، و . و فلک را صادر کرده بودفرمان چوب 

به منظور انجام اصالحات در : " سرانجام دریکی از تظاهرات اوج گيرنده، تقاضای حيرت انگيزی جدیدی به آن افزودند
ضمين این امر که قانون به طور یکسان در همه یک مجمع ملی مشورتی ایجاد شود برای ت... تمام امور، ضروری است

نقاط کشور اجرا می شود، آنچنان که تفاوتی بين طبقات پائين و باالی جامعه نباشد و همه امکان یابند تا به شکایت آنان 
با این مردم در آستانه قيام، . این تقاضا، به زودی تقاضاهای دیگر را تحت الشعاع خود قرار داد". رسيدگی شود

پس از موافقت، اما، تعلل ورزید و بمدت چند ماه . ظفرالدین شاه چاره ای جز، پذیرفتن ایجاد مجلس در تهران نداشتم
اعتراضات مجددا شروع شد و روحانيون رهبری را به دست گرفتند و با . اقدامی جهت تحقق خواست ملت به عمل نياورد

از محرومين جامعه ) ع(ار خون خویش هم چون امام حسين عهد کردند با نث) ع(حسين بن علی ) حضرت(استناد به 
احساسات به اوج خود . ، به خيابان ها سرازیر شدند١٩٠۶مده از لفاظی ها، در تابستان آمردم به هيجان . حمایت کنند

م به رسيد، چند صدتن از افراطيون، در جستجوی محلی برای سازماندهی خود که از حمله ارتش هم در امان باشند، تصمي
آنها مقر هيئت نمایندگی انگليس را انتخاب کردند که . بست نشينی یا پناهندگی در مقرهای هيئت نمایندگی سياسی گرفتند

بيشتر اعضای سفارت در تعطيالت تابستانی به سر .  ساختمان را در بر می گرفت١۶محوطه ای وسيع بود و زمين آن 
با " اما . ميدوار است که آنان محل دیگری برای بن بست نشينی بيابندهرچند ا: نان گفتآمنشی سفارت به . می بردند

توجه به رسم پذیرفته شده در ایران و حق قدیمی بست نشينی، اگر آنها وارد مقر هيئت شوند، او نه آنها را به زور 
یرانی در داخل  ا١۴٠٠٠طولی نکشيد که ". اخراج خواهد کرد و نه موجب استفاده از زور در اخراج آنها خواهد شد

آنها متناسب با صنف ورسته خود در چادرها زندگی می کردند و از غذایی می خوردند که در . محوطه جای گرفتند
 ٣١ .آشپزخانه عمومی تهيه می شد

 
. این اجتماع به سرعت به مدرسه ای تبدیل شد که اصول دمکراسی، هسته اصلی برنامه آموزشی آن را تشکيل می داد

مبارزان درمورد پيشرفت های . ت روزنامه های اصالح طلب، با صدای بلند برای مردم قرائت می شدهر روز مقاال
اجتماعی سخنرانی می کردند و روشنفکران و آنان که در خارج از کشور تحصيل کرده بودند، آثار فالسفه اروپائی را به 

ه تشکيل هيئتی جهت اداره وزارت دادگستری شاه، نگران اما ناتوان از درک عمق جنبش، ب. فارسی ترجمه می کردند
آنها، خواهان مجلسی با قدرتی واقعی بودند نه صرفا هيئتی . فرمان داد که به سختی معترضين را راضی می کرد

قانون باید آن باشد که مجلس تصویب می کند و هيچکس حق دست کاری " معترضين، در بيانيه ای اعالم کردند .مشورتی
 ".س را نداردکردن قوانين مجل

 
شاه در نهایت، با اکراه و با این شرط موافقت کرد که قوانين مصوب مجلس پيش از این که قدرت قانونی بيابد، به امضا 

 قرن پيش بود، سياستمداری انگليسی، ٧لحظه ای تاریخی بود، و قابل مقایسه با امضا مگنا کارتا در انگلستان . او برسد
 که به راستی ارزش آن را -خصيصه قابل توجه این انقالب: " ن به انگلستان مخابره کردبهت و حيرت خود را این چني
 این است که روحانيون، در جانب پيشرفت و آزادی قرار گرفته اند و به نظر من این امر در -دارد که انقالب ناميده شود

وردن آن ها جنگيده اند، آ برای به دست اگر اصالحاتی که مردم با کمک روحانيون. تاریخ جهان تقریبا بی سابقه است
 ٣٢ ".ازدست خواهد رفت) روحانيون( تحقق یابد، تمام قدرت آنها 

 
معترضين شادمان، با کسب رضایت اکراه آميز شاه، محوطه را ترک و انجام کارهای مقدماتی آنچه را که بسياری عقيده 

 یکی از -انون اساسی را بر اساس قانون اساسی بلژیکنها پيش نویس قآداشتند ایران نوینی خواهد بود شروع کردند 
عده ای از .  نماینده مجلس برگزار کردند٢٠٠ تهيه و انتخابات ملی برا ی انتخاب -پيشرفته ترین قوانين اساسی در اروپا

ب، ساعت برای هریک از اصناف، بقال، آهنگر، چاپچی، قصا. نمایندگان با رای مستقيم مردم و بقيه منتخب اصناف بودند
 . تشکيل شد١٩٠۶ اکتبر ١٧ساز، پزشک، خياط و غيره، یک نفر انتخاب و اولين جلسه تاریخی مجلس در 

                                                      
ت انگليس رخ داد حتی سفارت انگليس به  پس از نماز جمعه در مقابل سفار٢٠٠۴ در تظاهرات اخيری که در هفته های آخر ماه مه -٣١

 . بست نشينی در سفارت انگليس با تائيد قبلی دولت فخيمه انگليس بود. پخش اذان و دعا های مذهبی از بلند گو ها مبادرت نمود
ريک انگليس  دولت انگليس بعد از وقوع مشروطه در ايران نگران از بين رفتن قدرت روحانيون شدولذا مشاهده ميشود که به تح-٣٢

قانون اساسی ايران با دستکاری هائی که بعدا در آن بعمل آمد تصويب قوانين را قبل از به امضا شاه رسيدن ميبايست توسط پنج روحانی 
 .با قوانين اسالمی مطابقت داده شود
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عجله ای که در طرح نظام جدید به کار رفت و بی تجربگی کسانی که می . مجلس جدید، با مشکالت بسياری مواجه شد

. بعضی از نمایندگان فاقد تحصيالت بودند.  مجلس شدخواستند در حکومت ایران سودمند باشند، موجب بروز اختالف در
مذاکرات در مورد قانون اساسی پيشنهادی، با . فقدان احزاب سياسی نيز، مانع تشکل آنها در گروههای مختلف می شد

بدتر آنکه، قانون . شبهه و تردید مواجه شد، چرا که هيچکس نمی دانست چگونه باید قدرت حکومت را تقسيم کرد
می بایست با شتاب هر چه تمام تر تصویب می شد، چون مظفرالدین شاه در حال احتضار و و ليعهد او محمد اساسی 

 به تصویب رسيد و ایران را ١٩٠۶ دسامبر ٣٠قانون اساسی سرانجام در . علی، به انزجار از دمکراسی، معروف بود
 .هفته بعد مظفرالدین شاه درگذشت. اشدوارد قرنی کرد که می بایست قرن پيشروی نابرابر به سوی دمکراسی ب

چند تن از نمایندگان، پيشنهاد کردند . ن را نادیده گرفتآمحمد علی شاه، پادشاه جدید، مجلس را مورد تمسخر قرار داد و 
ضد حمله های ناخوشایند سلطنت طلبان، مذاکرات خشن که گاه با . او در صورت ادامه مقاومت، از سلطنت خلع گردد

گروه های قومی و منطقه ای، با پشتگرمی رشوه و فساد .  کشمکش خيابانی همراه بود، پایتخت را لرزاندبرخورد و
به تدریج مردم عادی، . برنامه ریزی شده، اعتراضاتی به عمل آوردند که شدیدا موجب تضعيف جنبش مشروطيت شد

نکه، اتحاد سست روحانيون و اصالح آ بدتراز همه. واژه قانون اساسی را تداعی کننده زدوخورد و اغتشاش پنداشتند
روحانيونی که از اصالحات حمایت کرده بودند از اصرار افراطيون مبنی بر لغو قوانين . گران غيردینی، از هم گسيخته شد

شرعی و جایگزینی آن با قوانين عرفی، هراسيدند و دربار قاجار با زیرکی از این نگرانی به نفع خود بهره برداری و 
 .اری از آنها را متقاعد کردند که منافع واقعی شان، در حمایت از سلطنت قرار داردبسي
 

به صالح ایران نيست که مشروطه شود زیرا در حکومت های : " یکی از درباریان در نطقی در مجلس، ادعا کرد
از اشخاص بر آزادی مشروطه، باید همه چيز آزاد باشد و در این صورت، آزادی مذهب هم جایز خواهد بود و بعضی 

 ".مذهب اصرار خواهند کرد که بر خالف منافع اسالم است
 

هنگامی که مجلس در مورد الیحه قانونی کردن مدارس غير دینی، . بسياری از روحانيون در این نگرانی، شریک بودند
اهد انجاميد؟ آیا دروس به آیا ورود به این مدارس به محو اسالم نخو: " بحث و بررسی را آغاز کرد یکی از آنان پرسيد

دیگران، حتی درمبانی " زبان های بيگانه و مطالعه فيزیک، و شيمی موجب تضيعف ایمان، دانش آموزان نخواهد شد؟
آزادی طلبان، با بکار بردن دو واژه وسوسه آميز عدالت و شورا، برادران ما را در : " اوليه جنبش اصالحات تردید کردند

اسالم، کاملترین و جامع ترین دین، جهان را با عدالت و شورا، تسخير کرده ... ملحدین، فریفته اندمشترک کردن آرمان با 
 " ...ما را چه رسيده که باید، قواعد عدالت را از پاریس و مقررات شورا را، از انگلستان وارد کنيم؟. است

 
 بخش پنجم

 
در سراسر تاریخ نوین ایرانيان بازتاب داشت، چرا که این تنازع و کشمکش بين روحانيون و اصالح طلبان غيرمذهبی، 

نيمی بر این باور بودند که . پس از آن جدال دیگری، این بار، در درون روحانيت آغاز شد و طبقه مذهبی را دوپاره کرد
این . تندمذهب اسالم قابل انطباق با اندیشه مدرن است و نيم دیگر این دو را مغایر دانسته و از جنبش اصالحی دست شس

قدیم در مقابل جدید، مذهبی در مقابل غيرمذهبی و ایمان در مقابل : مجادله، اختالفات دیرینه ایران را منعکس می کرد
خصلت ایرانی آزاد اندیشی و ادغام، را در مقابل خصلت اسالمی و سنت گرائی قرار " این تقابل" به گفته مورخی . عقل
 .داد
 

عوامل او .  همراهی اکثر روحانيون، مبارزه خشن و رعب انگيزی را عليه مجلس آغاز کردمحمد علی شاه، با اطمينان از
به " ما قرآن می خواهيم، مشروطه نمی خواهيم" ، گروهی از اراذل و اوباش را گردآورده و با شعار ١٩٠٨در ژوئن 

مردم ایران در شهرهای مختلف . ادسپس به بریگاد قزاق دستور بمباران و غارت مجلس را د. خيابانهای تهران فرستادند
عده زیادی در زد وخوردهای خيابانی کشته شدند، برای مدتی به نظر می رسيد که یک جنگ . به اعتراض برخاستند

 .داخلی تمام عيار در حال وقوع است و حتی شاه، مدتی در مقر هيئت نمایندگی روسيه، بست نشست
 

ها نآ تسلط برایران بودند دریافتند که جنبش اصالحات، اینک، موقعيت برتر دو امپراطوری بریتانيا و روسيه که خواهان
یکی از . مجلس، هنوز به کار خود ادامه می داد. را در کشور تهدید می کند و شاه را به ادامه مقاومت تشویق کردند

شوستر با . ارایی ایران بود آمریکایی بنام مورگان شوستر به عنوان وزیر ددارلوایحی که تصویب کرد، استخدام یک بانک
انرژی فراوان وارد ایران شد و اولين اقدام اش لغو روش پيچيده معافيت های مالياتی و نيز معامالت پشت پرده ای بود 

دولت های امپراطوری، تقاضای عزل شوستر را کردند و . نها، بریتانيا و روسيه به غارت ایران مشغول بودندآکه توسط 
وقتی . وسيه سربازان خود را به ایران اعزام کرد تا خواست خود را با توسل به زور، محقق سازد، ر١٩١١در پائيز 

مجلس جسورانه از عزل شوستر خودداری کرد، دربار قاجار که به دليل حضور سربازان بيگانه، قدرت فراوانی یافته 
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 پنج سال جنجالی، انقالب مشروطه، اولين به این ترتيب،. بود، آن را تعطيل و بسياری از نمایندگان را دستگير کرد
 ٣٣ .کوشش جمعی ایرانيان، برای تلفيق سنت ایرانی با دمکراسی مدرن، سپری شد

 
برخالف جنبش تنباکو که هدفی محدود برای . تجارب این سالها، روانشناسی جمعی ایرانيان را شکل نوینی بخشيده است

. قالب مشروطيت، برقراری نظم کامال نوین اجتماعی و سياسی بودغلبه بر تنها یک قانون خودسرانه داشت، هدف ان
اگرچه این انقالب با کمک جدی قدرت های بيگانه، به شکست انجاميد اما تنها پس از آن بود که ایرانی دمکراتيک پی 

 امر به معنای این. قانون اساسی تدوین و تصویب شده بود که به موجب آن انتخابات می بایستی قانونی، باشد. ریزی شد
در سال های پس از آن، حکام ایرانی، خواستند و توانستند که . فعاليت های سياسی یا الاقل شبيه به مذاکره علنی بود

افکار عمومی را نادیده بگيرند، نقض کنند و برخالف آن اقدام کنند، اما هرگز نتوانستند این اعتقاد راسخ مردم را از بين 
درس هائی که مردم در این دوران انفجار شور . تند و هيچ دولتی نمی تواند آنها را سلب کندببرند که واجد حقوقی هس

 .موختند، موجب انقالب صلح آميزی شد که نيم قرن بعد، محمد مصدق رهبری، آن را به عهده داشتآاصالح طلبی 
ور، موجب نجات آنان از فقری خواهد ایرانيان، زیر پرچم دمکراسی گرد آمدند زیرا باور داشتند که حکومت قانون در کش

یکی از این دو، دربار قاجار و مثال بارز . با افزایش خشم؛ به سوی دو هدف سوق داده شدند. شد که در آن می زیستند
، در دوازده سالگی به تخت ١٩٠٩در درجه اول محمد علی شاه ننگين و در درجه دوم پسر چاق او احمد بود که در سال 

دیگری، نقش سرکوبگرانه ای بود که قدرت های بيگانه، خصوصا بریتانيا و روسيه در ایران به . ودسلطنت نشسته ب
 .عهده داشتند

 
مجلس تا . اصالح طلبان، در خالل انقالب مشروطيت، بارها کوشيدند تا ایران را از مدار قدرت های بيگانه خارج سازند

پس از آن، قانون تاسيس بانک ملی را تصویب . روسی، امتناع کردنجا پيش رفت که از قبول وام پيشنهادی بانکداران آ
این کوشش ها، اما بی ثمر بود و ایران همچنان در اسارت ناشی از فروش . کرد که اداره آن به عهده ایرانيان قرار داشت
 .ثروت های ملی توسط قاجاریه، فرو می رفت

 
.  بودند که به موجب آن، ایران بين این دو دولت تقسيم شد، قراردادی منعقد کرده١٩٠٧بریتانيا و روسيه در سال 

محدوده بين این دو منطقه، بی طرف اعالم . بریتانيا ایاالت جنوبی و روسيه، ایاالت شمالی را تحت تسلط خود قرار دادند
شان به عمل نياوردند به این معنی که ایرانيان می توانستند در آن، مادام که اقدامی مغایر منافع ميهمانان عالی قدر. شد

نکه معاهده در سن پطرز بورگ به آایران، در تنظيم این معاهده، مورد مشورت قرار نگرفت و پس از . حکومت کنند
آنچه که تاکنون تسلط غيررسمی قدرت های جهانی بر ایران بود، اینک، . امضای طرفين رسيد صرفا از آن، اطالع یافت

هنگامی که معاهده، جهت . ریتانيا و روسيه، به تقسيم آشکار و صریح تبدیل شدبه پشتوانه حضور نيروهای نظامی ب
این : رسميت بخشيدن به آن، برای تصویب به پارلمان انگلستان ارائه شد یکی از معدود مخالفين، با تاسف اظهار داشت

 ٣٤ .ا انداخته استمعاهده ایران را نيمه جان، تکه شده، تقریبا مثله، درمانده و بی کس، در مقابل پای م
 

پس از . هم چنان که روسيه، در اثر جنگ داخلی و انقالب تحليل می رفت، نفوذش در ایران نيز روی به کاهش می نهاد
، قدرت را به دست گرفتند از تمام امتيازات شان در ایران صرف نظر و نيز بدهی دولت ایران ١٩١٧آنکه بلشویک ها در 

بریتانيا، اینک در اوج قدرت امپراطوری اش برای پر کردن این خالء، بسرعت . ردندبه دولت روسيه تزاری را لغو ک
 پرشيا که از امتياز دارسی روئيده -شرکت نفتی تازه تاسيس انگليس. نفت، کانون جدید توجه آنها بود. دست به کار شد

جایزه ای از سرزمين افسانه " ن را بود، شروع به استخراج مقادیر فراوانی نفت از خاک ایران کرد و وینستون چرچيل آ
 ٣٥ .ناميد" ها و فراتر از افسار گسيخته ترین رویاهای مان

 
 قرارداد بی رحمانه ای به رژیم بی صالحيت احمد شاه تحميل ١٩١٩انگلستان، با علم به ارزش بسيار این منبع جدید، در 

به موجب مقررات این قرارداد، بریتانيا، . ب رسانيدکرد و با پرداخت رشوه به مذاکره کنندگان ایرانی، آن را به تصوی
انگليسی ها، برای تضمين قدرت . تسلط بر ارتش ایران، خزانه داری، نظام حمل و نقل و شبکه ارتباطات را به دست آورد

 استدالل لرد کرزن، که در مقام وزیر امور. جدیدشان، حکومت نظامی را تحميل و با اقتدار شروع به حکومت کردند
 :خارجه، یکی از طراحان اصلی این قرارداد بود، تبلور یک قرن، خط مشی بریتانيا در مورد ایران بود

 
اگر سوال شود که ما اصوال، چرا باید وظيفه ای به عهده بگيریم و چرا ایران نباید به حال خود گذارده شود تا در " 

                                                      
 از جانب روس و انگليس  همانطور که مالحظه ميشود چون کار های مجلس مانع دزدی و غارت انگليس و روسيه ميشد تحريکات-٣٣

 .موجب به توپ بسته شدن مجلس شد
مخالفين معاهده اين " معدود"  توجه کنيد؛ معاهده بدون مشورت با ايران امضا شده و در مجلس انگلستان تحقيری که آنهم از سوی -٣۴

  .چنين توصيف ميشود
رخانه داران با استفاده از گسترده نمودن افکارمارکسيستی  پيدايش بلشويک ها در روسيه با کمک يک انگليسی از تبار تجار و کا-٣۵

کارل مارکس و حواله پول به لنين از راه کانادا و اعزام لنين در قطار سربسته توسط انگليس خود تاريخی مفصل است که نياز به چندين 
 .کتاب دارد
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 اهميت منافع ما در کشور، امنيت آینده امپراطوری غربی انحطاط فرو رود، جواب این است که موقعيت جغرافيائی ایران،
 از آنچه که در ایران اتفاق می افتد، خود را محروم -ما، مانع از آن است که اینک، درست مثل همه پنجاه سال گذشته

سيا می کند، بعالوه اینک که تقریبا قيمومت عراق را به عهده داریم که ما را دارای مرز مشترک با مرزهای غربی آ. کنيم
نمی توانيم اجازه دهيم، اغتشاش ناشی از بی قانونی، توطئه دشمن، هرج ومرج مالی و بی نظمی سياسی، بين مرزهای 

هم چنين، اگر ایران به حال خود . امپراطوری هندی ما و بلوچستان و آن کشورهای تحت الحمایه جدید، وجود داشته باشد
باالخره این که، ما درجنوب .  که تحت نفوذ بلشویک ها از شمال قرار می گيردگذاشته شود، دالیل بسياری وجود دارد

غربی، منافع زیادی به شکل حوزه های نفتی داریم که از آنها برای ناوگان انگليسی استفاده می شود و به ما، نفوذ 
 ٣٦ ."بسيار در آن بخش از دنيا می دهد

 
ل و حاکميت ایران را محو اما در عين حال شور تازه ای در جنبش ملی  پرشيا، آخرین نشانه های استقال-قرارداد انگليس
ميهن پرستان ایرانی، تحت تاثير ظهور نيروهای ضد استعماری سایر کشورها، از جمله چند کشور تحت . گرائی ایجاد کرد

د و پس از آنکه افراطيون در استانهای شمالی ایران، حزب کمونيست را تاسيس کردن. سلطه انگلستان قرار گرفتند
نيروهای شوروی، در حوالی سواحل دریای خزر، مستقر شدند و مناطق اطراف را جمهوری سوسياليست شورائی ایران، 

در اکثر نقاط کشور، . ناميدند، به نظر می رسد که به زودی دو قدرت جهانی در خاک ایران به جنگ خواهند پرداخت
جنبش های تجزیه طلبانه، . شرایطی که تا بحال مانند آن را ندیده بودند. کردندميليون ها نفر در بدترین شرایط زندگی می 

ایران، در آستانه نابودی قرار داشت، شرایط برای ظهور رهبری فرهيخته فراهم . در بعضی از استانها به قدرت رسيدند
 .، مردی خشن، سوار براسب، بنام رضا در اندیشه ایرانيان ظهور کرد١٩٢١در. بود
 

در اوان جوانی زادگاه اش را ترک کرد تا طبق سنت . مدآ، در یکی از کوهپایه های البرز، نزدیک مرز روسيه بدنيا رضا
به جای پيوستن به یک ارتش خصوصی محلی، دربریگاد قزاق، تنها واحد نظامی . خانوادگی، به ارتش ملحق شود

افسران روسی اعزامی از سوی سزار، پایه ریزی و عمدتا این واحد، توسط . سازمان یافته و منظم و مدرن، ثبت نام کرد
رضا، به عنوان مهتر استخدام شد اما، پس از مدت کوتاهی، یونيفورم نظامی . حافظ منافع بيگانگان و شاهان قاجار بود

، مردی خشن.  اینج داشت۴ فوت و ۶قامتی به طول . به وی داده شد و او شروع به طی مدارج ترقی تا پادشاهی کرد
به جهت شهامت و شجاعت مورد تحسين .  بدزبان، فحاش و تند خو بود- هم با شمشير و هم با مسلسل، -جنگ آزموده

 در صورتش دیده می شد که آن را مهيب و ترسناک - که در کودکی به آن مبتال شده بود–ردپائی از آبله . قرار گرفته بود
 ٣٧ .می کرد

 
افت تا به گوشه و کنار کشور سفر کرده و از نزدیک شاهد بدبختی مردم اش رضا، در خالل دوران سربازی، امکان ی

در بسياری از عمليات سرکوبگرانه عليه قبایل، راهزنان و اشرار که بربخش عمده ای از حاشيه ایران تسلط . باشد
اشت راهزنان یا به نظر می رسد در هر اقدامی که برای بازد" سياستمداری انگليسی گفته است . داشتند، شرکت کرد

رضا به زودی، با مردم کشورش در نفرت ."  انجام شده، او شرکت کرده است- در هر نقطه کشور–فرونشاندن اغتشاش 
این نفرت او را به ابزاری برای انگليسی ها تبدیل کرد که از سروکار داشتن با رهبران قبيله . از حاکمان قاجار، همدل شد

انگليسی ها، او را در بریگاد قزاق یافتند، برای .  نياز به دولت مرکزی قوی تر داشتندای دمدمی مزاج به ستوه آمده و
ربودن قدرت بریگاد و اخراج افسران روسی آن، تصميم گرفتند با کودتا، شخص مورد نظر خود را، به جای نخست وزیر 

برای . مزاج، به نام سيد ضياء بودنامزد مورد نظر آنان، روزنامه نگاری آتشين . شاه، به نخست وزیری منصوب کنند
رضا و جمعی از . او نيز به این نزدیکی تمایل داشت. تامين قدرت نظامی مورد نياز سيد ضياء به رضا، نزدیک شدند

رضا با نطقی پرشور .  سرباز را به حوالی تهران فرستادند٢٠٠٠، ١٩٢١افسران زیر دست او، در عصر بيستم فوریه 
اما باید ... هم قطاران من، شما برای دفاع از سرزمين اجدادی تان، همه گونه فداکاری کرده اید " :سربازان را تهيج کرد

این اشخاص حقير ... اعتراف کنيم که فداکاری ما، صرفا برای حفظ و حمایت مشتی دزد و خيانتکار در پایتخت بوده است
هيجان در اردو به نهایت رسيد، و رضا، این مرد  "همان عناصر خائنی هستند که آخرین قطره خون ملت را مکيده اند

پيش از سحر روز بعد سربازان اش وارد تهران شده و نخست وزیر و دیگر اعضا هيئت . ناشکيبا، از فرصت بهره جست
سيد ضياء باید به سمت نخست وزیر و شخص : رضا، از شاه فاسد احمد شاه، دو درخواست کرد. دولت را دستگير کردند

کودتا در ظرف چند . شاه، نه اراده و نه امکانی برای مقاومت داشت.  فرمانده بریگاد قزاق منصوب شوداو به سمت
ساعت و تقریبا بدون هيچ مقاومتی، پيروز شده بود که، شاهدی بر قدرت انگلستان، ضعف خاندان در حال احتضار قاجار 

 ٣٨ .شکار رضا خان بودآواعتماد به نفس 

                                                      
قرار داد بسياز زيانبخش آرميتاژ "، "غر خان اتابک اعظماسرار قتل علی اص" برای درک بيشتر از استثمار انگليس به کتاب های  - -٣۶

 .قای مهدی شمشيری مراجعه شودآنگارش " شناخت مظفرالدين شاه و احمد شاه بر اساس اسناد"و " سميت
 

نگارش  آقای مهدی شمشيری و اسناد معتبر ديگر در مورد " راه رضا شاه بزرگ"  برای آگاهی از خصوصيات رضا شاه به کتاب -٣٧
 .اين شخصيت ميهن پرست مراجعه شود

 . نامبرده شده است٣۶  همان منبع و بخصوص ابتدای کتاب هائی که در زير نويس شماره -٣٨
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 سهاو، درست . قدرت به دست رضا خان افتاد. آرام کردن کشور و سرکوب ارتش ها ی محلی شدهنگ قزاق، فورا عازم 

ماه بعد از کودتا، سيد ضياء را عزل و وادار به ترک کشور و پس از چندی، شاه را متقاعد به سفر به خارج از کشور، 
انده ارتش و رهبر واقعی حکومت احيا این سرباز جاه طلب، به سرعت نخست وزیر، فرم. ظاهرا به بهانه بيماری، کرد

 .شده ایران شد
 

در . رضا، خود را ملی گرا، اعالم کرد اما، هم به قدرت حاميان انگليسی اش و هم به دینی که به آنها داشت، واقف بود
ود به روز قبل از ور... در مداخله افسران انگليسی، تردیدی نيست: " یک بررسی از کودتا چنين نتيجه گيری شده است

هيچ ایرانی .  سرباز زیر دست اش پرداخت کرد٢٠٠٠تومان به ٢٠٠٠٠ تومان به رضا خان و ٢٠٠٠تهران، سيد ضياء 
 ٣٩ ".نمی توانست در زمانی چنين کوتاه، این مقدار پول نقد فراهم کند

 

 بخش ششم
 کشف حجاب

 
 ک نظام سياسی شد که در قالب آنرضا خان، به محض این که به انتهای پلکان قدرت رسيد، ناگزیر از انتخاب ی

او که به شدت کمال آتاتورک، اصالح گر ترک را، تحسين می کرد ابتدا در نظر داشت که با تاسی از . حکمروائی کند
اما این امر موجب هراس طبقه مذهبی شد که از . آتاتورک، ایران را جمهوری و خود را رئيس جمهور اعالم کند

سلطنت و خالفت اسالمی، عميقا وحشت زده بودند لذا، به رضا خان اصرار کردند تا رژیم تصميمات آتاتورک در امحاء 
 .سلطنتی را حفظ کند و در نهایت نيز او را با خود همراه کردند

 
رضا خان، هرچند تحصيالت چندانی نداشت و به سختی قادر به خواندن و نوشتن بود، اما درک عميقی از مصلحت 

چند سال پس از کودتا، نمایش تصنعی طراحی کرد که به درستی پيش بينی می کرد او را به اوج . اندیشی ایرانی داشت
به بهانه اندیشيدن و تعمق کردن، به دهکده کوچکی عزیمت کرد و از همه مقام های دولتی خود . قدرت خواهد رسانيد

اش، درخواست های زیادی برای بازگشت او پيش از عزیمت به دهکده، ترتيبی داده بود که توسط دوستداران . استعفا داد
اما پس از آن، همچنان . وی برای مدتی وانمود کرد که در مقابل این خواست ها، مقاومت می کند. یدآبه قدرت به عمل 

، خود را ١٩١١مجلس که پس از شکست . که اميدوار بود، احمد شاه منفور اعالم کرد که قصد بازگشت به ایران را دارد
                                                      

 رضا شاه موثر بوده ١٢٩٩در بثمر رسيدن کودتای ) زمان قاجاريه( ژنرال آيرون سايد مامور وزارت جنگ انگلستان در ايران - ٣٩
ژنرال آيرون سايد با . ود و بر خالف نظر وزارت امور خارجه و دولت انگلستان عمل نموده استولی بطور مستقل و به ابتکار خ

استفاده از اختيارات تام و کلی که هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت جنگ پادشاهی انگليس و بر خالف رای وزارت امور خارجه 
 .نکشور به وی داده بود اين عمل را خودسرانه انجام ميدهدآ

 
 رضا شاه از قبل مطلع ١٢٩٩بنا براين نه دولت انگلستان، نه وزارت خارجه و نه سازمان های انتليجنت انگليس از برنامه کودتای 

 .نبوده و لذا نظرکلی مبنی بر کمک دولت انگليس به رضا شاه منتفی ميگردد
 

رح داده است هدف آيرون سايد از کودتا بر سر کار آوردن ش" شناخت مظفرالدين شاه و احمد شاه بر پايه اسناد"بطوريکه نويسنده کتاب 
دولتی خارج از گروه اشراف و سياستمداران فاسد، منفور و بدنام قديمی بوده است و در مورد رضا خان و قزاقهائی که تحت فرماندهی 

 .توی به انجام کودتا مبادرت ورزيدند فقط به چشم ابزاری برای تحقق هدف مزبور نگاه ميکرده اس
 

انتصاب رضا خان به فرماندهی قزاقها، توسط آيرون سايد را از يک نظر ميتوان به انتصاب نادر قلی افشار توسط شاه طهماسب دوم 
همانطور که نادر قلی با شجاعت، زيرکی و زرنگی از آن انتصاب برای رساندن خود به پادشاهی . صفوی به فرماندهی سپاه تشبيه نمود

 .استفاده نمود
 

 خان با اين شرط توسط آيرون سايد به فرماندهی گمارده شد که تحت هيچ شرائطی احمد شاه برکنار نگردد و رضا خان به عنوان رضا
هرگز آيرون سايد تصور نميکرده اين شخص چند سال بعد . حافظ و نگهبان احمد شاه و دولت منتخب به فرماندهی قزاق ها ادامه بدهد

 . اهد رساندخود را به پادشاهی ايران خو
 

ابراز نظرات مخالف از طرف انگلستان بعد از موفقيت کودتا و بخصوص پس از به خطر افتادن منافع انگليس و به زندان افتادن ايادی 
انگليس که سال ها برای تربيت و تعليم آنها زحمت کشيده بود نشان ميدهد که دولت انگستان نه تنها در بقدرت رسيدن رضا خان سردار 

کوچکترين نقش و دخالتی نداشته بلکه بعدا بطور کامل و عمال نظر مخالف خود را با اين امر ابراز داشته و اقداماتی در خنثی سپه 
 .نمودن آن نموده است
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کرده اما هرگز قدرت واقعی نيافته بود، از این خبر، وحشت زده شد و در شورشی یکپارچه، دولت قاجار را بازسازی 
 . ساقط و تخت طاووس را به رضا پيشنهاد کرد

 
 - آن را قبول و خود را رضا شاه خواند و اعالم کرد که سلسله جدید او با نام خانوادگی پهلوی ١٩٢۶ آوریل ٢۵رضا در 

 . شناخته خواهند شد-نام زبانی که ایرانيان، پيش از فتح اسالم به آن سخن می گفتند برگرفته از 
  

 او همان دیکتاتوری ٤٠ .رضا شاه مخالف تحقير انگليسی ها در انظار نبود، اما آنها، با هم منافع اساسی مشترک داشتند
تند با وی وارد معامله شوند و در صورت شخصيتی قابل اعتماد که می توانس. که انگليسی ها در جستجویش بودندبود 

ایران قدیم، : " یک سياستمدار همواره هوشمند انگليسی، بنام هارولد نيکلسون می گفت. ضرورت او را سرنگون سازند
ن با بی دقتی، بيکدیگر وصل شده و بر پایه اش قرار داشت، هرم ایران جدید نيز، تقریبا به آهرم نامتعادلی بود که وجوه 

 ." اندازه بی انسجام است، اما بر روی راسش قرار دارد، لذا سرنگونی آن آسان تر استهمان
 

رضا شاه، به هيچ طریقی نمی توانست کشورش را از مدار نفوذ قدرت های بيگانه، خصوصا دولت انگلستان خارج کند؛ 
اما پس از تحکيم قدرت اش، مستمرا در جهت محدود 

وامی از سرمایه هيچ . کردن نفوذ آنها تالش کرد
گذاران خارجی نگرفت، فروش اموال را به غير ایرانی 
ممنوع و امتياز انحصار ضرب سکه بانک شاهی 
ایران را که صاحبان واقعی آن انگليسی ها بودند، لغو 

حتی مقامات وزارت امور خارجه را از حضور در . کرد
وقتی . ميهمانی های سفارت بيگانه، ممنوع ساخت

 که بزرگترین -ای ساختن راه آهنانگليسی ها بر
 بر استخدام مهندسين اروپائی -رزوی او بود آ

پافشاری کردند، با این شرط پذیرفت که مهندسين 
اروپائی و خانواده های شان زیر هر پلی که توسط 

نان ساخته می شود و برای اولين بار قطار از آن آ
 .عبور می کند، بایستند

 
با نيروی نظامی، نيازمند مهار گسترده پنهاور ایران، 

ن، رضا شاه اراده خود آدر فقدان . ارتش عظيمی بود
. را با ایجاد وحشتی عبرت انگيز اعمال می کرد

داستان بی رحمی های او ابتدا مردم را ترسانيد و 
 .سپس آرام کرد

 
، عليه کشف حجاب بانوان و ١٩٣۵روحانيون، در 

صدها مومن در .  اعتراض کردند-اس پيشانی آنها با خاک به هنگام نماز می شد که مانع تم-الزام مردان به پوشيدن کاله 
به محض آنکه رضا شاه، از این تجمع مطلع شد، فرمان کشتار مردم . اجتماع کردند) مشهد مقدس(مسجد خراسان مقدس

 او صورت بيش از صد تن کشته شدند و دیگر اعتراضی عليه اصالحات مذهبی. جمع شده در مسجد را صادر کرد
 ٤١.نگرفت

 
به عنوان مثال، روزی هنگام بازدید از شهر همدان در . رضا شاه، مشکالت را با چنين قاطعيت وحشيانه ای حل می کرد

نجا در گرسنگی بسر می برند چون نانوایان گندم را به منظور افزایش قيمت، آغرب ایران، به او گفته شد که مردم 
صبح روز . دن اولين نانوا، فرمان داد تا او را ميان تنور انداخته و زند زنده سوزانيدندشاه به محض دی. احتکار کرده اند

 ٤٢ .بعد، هرنانوائی در شهر، پر از نان ارزان قيمت بود
 

وردن این که کشورشان آبعضی از ایرانيان، از حکایت هائی این چنين، وحشتزده می شدند اما بعضی دیگر، با به خاطر 
 .کوه برخوردار می شد که مردی قدرتمند در راس آن قرار داشت، سکوت یا او را تحسين می کردندتنها هنگامی از ش

 
او که اشرار را که در بيشتر نقاط ایران ناامنی ایجاد می کردند، از بين . کسی نمی تواند منکر دستاوردهای رضا شاه شود

 بزرگراه ها، کارخانه ها، بنادر، - مراکز خرید-بان ها برنامه عمرانی عظيمی را آغاز کرد که کشور را، دارای خيا. برد
                                                      

 .ئيدنوشته آقای مهدی شمشيری مراجعه فرما" راه رضا شاه بزرگ"و " قرارداد بسيار زيانبخش آرميتاژ سميت"  در رد اين مدعا به کتاب -۴٠
 .دستور کشتار صادر نشده بود.  درشورشی که مذهبيون بوجود آوردند تر تيبی داده شد که در مقابله با نظاميان دولتی منجر به کشته شدن افراد گردد-۴١
 .  اغراق گوئی ابزاری است که تاريخ نويسان وابسته همواره بدست گرفته اند-۴٢
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اولين خدمات دولتی .  کرد- هم برای پسرها و هم برای دخترها-بيمارستان ها، ساختمان های دولتی، خطوط آهن، مدارس
ماده آ. کردو ارتش ملی را ایجاد و نظام متریک، تقویم جدید، استفاده از نام خانوادگی و ازدواج و طالقی عرفی را باب 
مجموعه . برای محو سنت، پوشيدن لباس های سنتی را محدود و عبور کاراوان های شتر را ازميان شهرها ممنوع کرد

، اعالم کرد بيش از این تحمل ١٩٣۵در . های قوانين را منتشر و شبکه ای از محاکم عرفی برای اجرای آنها، ایجاد کرد
 - و بر واژه ایران،- واژه ای که عمدتا توسط بيگانگان به کار می رفت-د نمی کند که کشورش بنام پرشيا خوانده شو

 تاکيد کرد و با قاطعيت مخصوص به خود، فرمان داد که هر محموله -ن استفاده می کردندآکلمه ای که هموطنان اش از 
 .ارسالی از خارج کشور که به نشانی پرشيا فرستاده شود، ناگشوده، بازگردانيده شود

 
شاه، با وجود شور اصالح رضا 
هرگزنتوانست دگرگونی  طلبانه،

در حکومت او، . واقعی ایجاد کند
 روزنامه ها کامال سانسور شدند،

تشکيالت کارگری ممنوع، 
شخصيت های مخالف کشته، 
حبس یا مجبور به فرار از کشور 

قبایل چادرنشين را که . شدند
یادگار گذشته و در تضاد با 

 در وضعيت جدید می دانست
مناطق لم یزرع اسکان داد که در 
نتيجه، هزاران تن از آنان بيمار 

تجارت، در . شدند و در گذشتند
دستهای دولت و عده قليلی از 

متمرکز  سرمایه گذاران وفادار،
از طریق اخذ رشوه از . بود

معامالت خارجی و اخاذی از 
 سرکردگان قبایل، شخصا فوق

 آنقدر زمين .العاده ثروتمند شد
 اظهار  نگلستان ایکی از اعضای مجلس .ط و مصادره کرد که در اوج قدرت اش، ثروتمندترین مالک کشور بودضب
رضا شاه، همه دزدان و راهزنان را ریشه کن کرد تا مردم کشورش بدانند که ازآن پس فقط یک دزد در ایران " کرد

 ٤٣ . بدل شد" وجود دارد
 

 از  که همين دو مرد با یکدیگر به خوبی کنار آمدند اما. با آتاتورک دیدار کندکرد تا   به ترکيه سفر١٩٣۴رضا شاه، در 
به کشور . شهرک های ترکيه بازدید کردند، شاه از سرعت حرکت ترکيه به سوی تجدد گرائی، افسرده و مایوس شد

اق و بدون توجه به با شورواشتي. تصميم گرفت، کوشش خود را برا ی دگرگونی جامعه ایران دوچندان کند بازگشت و 
اما از آنجا که از دولتمردی و مهارت سياسی . الگوهای اجتماعی درازمدت کشور یا باورهای مذهبی آنان، به پيش تاخت

 .آتاتورک، برخوردار نبود، بيشتر جمعيت کشوررا عليه خود شوراند
 

در نظراو موسولينی، .  کرده بودند در اروپا ظهور١٩٣٠رضا شاه، شيفته جنبش های فاشيستی بود که در سالهای دهه 
تصفيه و یکپارچه کردن ملت های بی نظم و : فرانکو، هيتلر، همان راهی را در پيش گرفته بودند که او انتخاب کرده بود

به منظور . او برا ی نابود کردن هویت اقليت ها، خصوصا کردها و آذری ها مبارزه بيرحمانه ای را آغاز کرد. ضعيف
 ٤٤  .عمومی در ستایش خود و عقایداش انجمن تشکيل دادهدایت افکار 

 
لمان، نيل به افتخارات گذشته، با ایجاد غرور ملی، آهدف اصلی کشور : " یکی از روزنامه های طرفدار شاه نوشت

                                                      
سلطنـتش متوجـه  آخـر ولـی درسالـهای. ادشـاهی رضاشـاه کاری بـاونـداشـتند وعليه اوکـاری نميـکردندانگليسـها درسالـهای اول پ:  ميـگويـند-۴٣

خاصـه آنـکه ميـديـدند رضـاشـاه . بکشـد آزاد شـدندکـه ايـن مـرد کـوهسـتانی عـاشـق ايـران اسـت؛ و ازايـران ميخواهـد؛ ايـرانـی رابسـازد کـه نفسـی
اين بود کـه صـدای انگليسی ها ازراديوی لنـدن . ـانـها پيـداکـرده اســت؛ تمايـلی که آنـروزها درافـکارعمومـی نيـزتائيـدميشـدملآتمايـل خاصـی به 

ن رضا شاه در راه خروج از ايران در خانه آقای هرندی در کرما.  بلنـدشـد؛ وصدای روسـها ازحلقوم توده ايـها کـه رضـاخـان چنيـن بـود و چنـان شـد
ديدی خارجيها چه :دقيقه گردش درباغ مرا مخاطب قرارداده؛ فرمودند چند اعليحضرت پس از..." آقای هرندی در مصاحبه ای گفته است. اقامت نمود

ه نکرده باوجوداين بخداقسم اگرباکمک يکديگربکشورمـا حملــ. آنهاديدنداگرده سال ديگرايران باين ترتيب جلوبرود؛ ديگرحريف مانخواهندشد. کردند
 ." بودندوجداگانه ميامدند؛ قادرنبودندبسرحدات ماتجاوزکنند

رمان های ملی و هويت ايرانی اهميت ميداد و همچنين بهره گيری رضا شاه از آ چنين ادعائی درست نيست، فقط بدليل اينکه رضا شاه بشدت به -۴۴
ا شاه هرگز با افکار فاشيستی بحکومت نرسيد و فقط بدليل مخالفتش با استعمار گران رض. آلمانی ها در ساخت و توسعه ايران نميتواند دليل اين مدعا باشد
 .همين سرنوشت را پسرش به ارث برد. به سرنوشتی مشابه امير کبير و علی اصغر خان اتابک مبتال شد
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 انزجار از بيگانگان و جلوگيری از اختالس و خيانت نسبت به کشور توسط یهودیان و بيگانان است، اهداف ما نيز همان
  ."است

 
رضا شاه، با آرمان آلمان همدلی قابل مالحظه ای احساس می کرد، تا حدودی به این دليل که نياز به یک دوست خارجی 

در آغاز جنگ جهانی دوم، سياست بی . داشت تا دشمنی فزاینده اش نسبت به انگلستان و روسيه را با او تقسيم کند
برای کسب حمایت . به صدها عامل آلمانی اجازه فعاليت در ایران داد.  شدطرفی اتخاذ کرد و کامال بسوی آلمان متمایل
رهبران غربی، از این که نازی ها از ایران به عنوان سکوئی برای حمله از . جنگ ساالران منطقه ای، کوشش بسيار کرد

به هراس . ر می شدطرف مرز جنوبی اتحاد جماهير شوروی استفاده کنند که در این صورت، کار متحدین جنگ دشوارت
هواپيماهای . ، نيروهای انگليس و شوروی وارد خاک ایران شدند١٩۴١ آگوست ٢۵برای جلوگيری از آن، در . افتادند

ما تصميم گرفته ایم که آلمان ها : " اعالميه ها حاوی این مطلب بود. شان از آسمان اعالميه بر روی تهران می ریختند
 ." اخراج نکند، انگليس ها و روس ها این کار را خواهند کردباید بروند، اگر ایران آنها را

 
بعضی از ایرانيان، باید بازی روزگار را در مورد این دو کشور درک کرده باشند که خود را دوست و حامی ایران وانمود 

ساس کشور، بعد از تصرف نقاط ح. ارتش ایران، ظرف چند روز تسليم شد. می کردند، اما نمی توانستند کاری بکنند
لمان را قطع کند و به نيروهای آنان اجازه  آفرماندهان متحدین درخواست کردند که رضا شاه، رشته پيوند حکومت اش با

رضا شاه چنانچه، خود را تقریبا از هر طبقه جامعه ایرانی، منزوی نمی کرد و به جای . استفاده از قلمروی خود را بدهد
و یا تبعيد کند، گروهی از آنان را در کنار خود نگه می داشت، شاید می توانست این که مشاورین خردمند را بکشد 

اما او خود را تنها یافت و رویاهای اش به دليل خودخواهی کوته بينانه، فساد و خودبينی بی حدوحصرش، . مقاومت کند
 .برباد رفت

 
، از سلطنت کناره ١٩۴١ سپتامبر١۶تند، لذا در آنها نيز به او نيازی نداش. رضا شاه نمی خواست با متحدین همکاری کند

خبر . ن روز پسر ارشد او، محمدرضای بيست و یکساله، سوگند یاد کرد که راه او را ادامه دهدآفردای . گيری کرد
 ٤٥ . سال بعد، در ژوهانسبورگ درگذشت٣او . دیگری از رضا شنيده نشد

 
ت، اما در واقع، سنت استبداد یا حاکميت مطلق را که قلب رضا شاه، اگرچه می پنداشت که شخص بصير و نوآوری اس

اصالحات او، سطحی بود و دليل آن که با خشونت اعمال می شد، عميقا موجب بيزاری پيروان . ایرانيان است، تقویت کرد
 . اش گردید

 
کوشش او، در . داو، در جهت ایجاد احساس مشترک و مسئوليت شهری که بمنزله قلب جوامع موفق است، پيشرفتی نکر
سرانجام، اميال . نجات ایران از نفوذ بيگانگان، از جنبه نظری قابل تحسين اما از جنبه عملی ناموفق و مصيبت بار است

کناره گيری او، ایران را در دست . مستبدانه اش، با کشاندن او به سمت اتحاد با قدرت های فاشيستی، او را سرنگون کرد
سلطنت، بازهم از عهده حل بحران مداوم توسعه و هویت .  سردرگم و ضعيف النفس باقی نهادهای بيگانگان و شاه جوان

 .با پایان جنگ جهانی دوم، ایرانيان، نيازمند رهبر ی از نوع دیگر بودند. کشور برنيامد

                                                      
نزده سال ازآن تاريخ ميگذرد هنوز جزئيات آنرا اکنون باآنکه شا«: هرندی گفت.  آقای هرندی يک شهروند کرمانی آخرين ميهماندار رضا شاه بود -۴۵

بودکه شاهرخ فرماندار وقت کرمان مرابفرمانداری احضارکرد و گفت تايکی ١٣٢٠شهريورسال٢٧درست روز. موبه مو بخـاطردارم
فرماندار درآنموقع بمن . ده کنیماآبايد وسائل پذيرائی کاملی را . بسرخواهدبرد دوروزديگرميهمان عاليقدروبزرگی به کرمان ميايد ويکشب دراينجا

اعليحضرت پس ازچنددقيقه گردش درباغ مرا ....  ولــی خودمن به حدس دريافتم که اين ميهمان شاهنشاه فقيد ميباشد.نگفت که ميهمان عاليقدرکيست
باوجوداين بخداقسم .يگرحريف مانخواهندشدآنهاديدنداگرده سال ديگرايران باين ترتيب جلوبرود؛د.ديدی خارجيهاچه کردند:فرمودند "مخاطب قرارداده؛

ولی آنهابدون اعـالن جنــگ ازشمال وجنوب .قادرنبودندبسرحدات ماتجاوزکنند اگرباکمک يکديگربکشورمـا حملــه نکرده بودندوجداگانه ميامدند؛
باينجهت ماهم ناچاربوديم که دستورمتارکه  .دادندبکشورماحمله کردندوشهرهای ماراکه بهيچوجه خودرابـرای دفاع آمــاده نکرده بودند؛موردحمله قرار

برای مـردم گذاشتم  من ثروت زيادی را من برای اين مملکت خيلی زحمت کشيدم؛: :فرمودند بنظـر ميرسيدند؛ حاليکه خيلی متاثر در بعد" .صادرکنيم
 کشورشان و وبه ثروت ودرآمدخود کارکنند بايد .ـت کنندقناعـ آبگوشت نبايد بفهمانم که به نان و آن بودکه بمردم کشور اينکار من از ومقصود
 ".بيفزايند
همين » .ولـی اعليحضرت فقيد ازپذيرفتن اوخودداری کردند .درکرمان بودکه کنسول انگليس اجازه شرفيابی خـواسـت دوم اقامت شاهشاه فقيد روز

 . نواده اش را مجبور به ترک ايران بکننداستقامت شاه فقيد در مقابل انگليسی ها موجباتی فراهم آورد تا او و خا
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 بخش هفتم

 موج نفت
 

ن و جنگ ساالران حکمروایی می کردند، سال ها زندگی در بيابان های سنگی ایران، آن جا که آبله بيداد می کرد، راهزنا
 ممکن بود مردی  یاکن استم درجه هم بيشتر می شد، م١٢٠آب حياتی، اما در دسترس نبود و درجه حرارت، اغلب از 

رینولدز اما، از آن مردان افسانه ای بود که پایداری و . ضعيف تر از جرج رینولدز را به جنون یا بدتر از آن بکشاند
او زمين شناسی خود آموخته و مهندس نفت بود که ماموریت های . یخ جهان را عوض کرده استشجاعت اش تار

او در خالل دهه اول قرن بيستم، در ابتدای پنجاه سالگی، زمين . متعددش به جنگل های سوماتران به اعتبار او می افزود
دان لهستانی و حفاران کانادایی، یک گروهی از مر. های خشک و لم یزرع ایران را به جستجوی نفت در می نوردید

 برا ی حمل تجهيزات حفاری و - که حتی نمی دانستند نفت چيست-پزشک بی صالحيت هندی و چند ده نفر از مردان بومي
اتوان، به ـــــــروهی چنين نـــگ: " حفر چاه، او را همراهی می کردند او در نامه ای به کشورش با تاسف نوشته بود

 ."ندرت دیده ام
 

دارسی، . خانه، برای او لندن بود که در آنجا، حامی ميليونرش ویليام ناکس دارسی مشتاقانه، منتظر اخبار خوش بود
او می دانست که . ثروت اش را از استخراج و اکتشاف طال در استراليا به دست آورده بود، اما به این مقدار راضی نبود

بی " و ایران، به گفته زمين شناسی که تقریبا تمامی آن را مساحی کرده بود نفت ماده گرانبهاتر و پرارزشتری از طالست
 قراردادی منعقد کرد و به ،، با شاه ایران، مظفرالدین شاه١٩٠١دارسی، در سال ". تردید، سرزمين نف خيزی است

 مجموع تگزاس و  وسيع تر از-ن، امتياز انحصار و اکتشاف و استخراج نفت را در حوزه وسيعی از ایران، آموجب 
" کودک سالخورده"  به دست آورده بود و برای تضمين آن، به شاه که به توصيف کاردار انگلستان در تهران -کاليفرنيا
 درصد ١۶ پوند پرداخت و به همين ميزان، او را در سهام شرکت شریک کرد، به انضمام این که، وعده ٢٠٠٠ای بود، 

 .از عواید آینده را داد
 

يلوی سرشناس طبقه ممتاز لندن، که به خاطر حرکات مسرفانه، مانند دعوت از انریکو کارسوی آوازه خوان دارسی، سب
در عوض رینولدز را استخدام و با . در ميهمانی های خصوصی اش، شهرت یافته بود، هرگز فکر سفر به ایران را نکرد

 وقتی ١٩٠۴نشاط او در ژانویه . ، حمایت می کردميزآصدور چک، طی ماه ها و سال های متمادی، از این کسب مخاطره 
ذره ذره . که باالخره رینولدز به نفت رسيد، اوج گرفت اما، چند ماه بعد که چاه خشک شد، سرزندگی او هم فروکش کرد

 که حتی از او هم -از ثروت اش کاسته می شد و در نهایت مجبور شد قسمت اعظم امتيازش را به اتحادیه گالسکو
 . واگذار کند-تر بودثروتمند

 
سرمایه گذار اسکاتلندی که مسئول اکتشاف نفت در ایران بود، دریافت که تحولی اساسی، در شرف وقوع است و جهان و 

سوخت داخلی موتورها، به زودی تمام جنبه های حيات انسانی را دگرگون خواهد . بریتانيا را شکل تازه ای خواهد داد
نفت، پيش از آن در حوالی . نها، کليدی برای به دست آوردن قدرت جهانی استآمين سوخت کرد و تسلط بر نفت، برای تا

دریای خزر، هلند شرقی، هندوستان و در ایاالت متحده آمریکا کشف شده بود اما نه انگلستان و نه هيچ یک از 
انگليسی ها اگر نمی . ده نبودمستعمرات اش، موفق به استخراج نفت نشده بودند و اميدی نيز برای استخراج آن در آین

 ٤٦ .توانستند نفت را در جایی کشف کنند، بر امواج نيز نمی توانستند تسلط یابند
 

 بيش از نيم ميليون پوند صرف این سرمایه گذاری مخاطره آميز در ١٩٠٨دارسی و شرکاء اسکاتلندی اش، تا سال 
ه این نتيجه رسيدند که باید عمليات اکتشافی شان را متوقف و ایران کرده اما چيزی به دست نياورده بودند و در نهایت، ب

در آغاز ماه می، تلگرامی با این مضمون به رینولدز مخابره کردند که در مضيقه مالی . در جای دیگر به جستجو بپردازند
ه انتقال آن می ارزد، کار را متوقف، کارمندان را اخراج، هرچه از تجهيزات را که به هزین: " قرار دارند و دستور دادند

 ".جهت بازپس فرستادن به ساحل منتقل کن و به خانه برگرد
 

می بایست لحظات توانفرسایی برای رینولدز بوده باشد، کسی که سال ها در سخت ترین شرایط قابل تصور، برای یافتن 
 هرچقدر -ای به دست آوردن زمانبا تالشی نوميدانه بر. گنجی زحمت کشيده بود که می دانست جهان را تغيير خواهد داد

                                                      
 کليد اصلی قضيه در همين است که خاور ميانه ميدان کشمکش بين آمريکا و انگليس شده، جائيکه انگليس آنرا ملک شخصی و حياط خلوت خود -۴۶

 ...  پول و ابتکار خودميداند و با چنگ و دندان در حفظ آن ميکوشد حتی اگر به قيمت لشکر کشی به عراق باشد، آنهم نه با
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 به مردان اش گفت که در چنين جای دور افتاده ای، به صحت تلگرام ها، نمی توان اطمينان داشت لذا باید -که ممکن بود
 .به کارشان ادامه دهند تا متن تلگرام بوسيله نامه تایيد شود

 
جد سليمان، در خواب بود که صداهایی نامفهوم و رینولدز، در چادرش واقع درپایگاه عملياتی غرب ایران، به نام مس

برخاست و به سوی جلگه سنگی دوید و دید . ، او را از خواب پراند١٩٠٨ می ٢۶ صبح ۴فریادهایی وحشيانه ساعت 
در آنچه که شاید از آخرین تالشهایش محسوب شود، بزرگترین حوزه . که نفت، از یکی از چاه هایش در حال فوران است

 .مان را، حفاری کرده بودنفتی آن ز
 

، ترتيبی دادند که گروهی از سرمایه ١٩٠٨در پائيز . رهبران بریتانيا، این فرصت و پی آمدهای آن را به سرعت ربودند
 پرشيا را تاسيس کنند تا انحصار دارسی و تسلط بر تحقيق و توسعه نفت در -گذاران، شرکت جدیدی، شرکت نفت انگليس

 که جنگ جهانی را پيش بينی کرده -پنج سال بعد به اصرار رئيس دریاداری، وینستون چرچيل. ندایران را درخود جذب ک
 ٢ دولت بریتانيا -و برای تامين سوخت کشتی ها که پيروزی در جنگ را در گرو آنها می دانست، به نفت احتياج داشت

 -د منافع بریتانيا و شرکت نفت انگليساز آن لحظه به بع.  درصد از سهام شرکت پرداخت۵١ميليون پوند برای خرید 
 ".تفوق، جایزه این سرمایه گذاری مخاطره آميز بود" چرچيل اعالم کرد . پرشيا مشترک و غيرقابل تفکيک شد

 پرشيا، در خالل سال های نخستين موجودیت خود، چاه های متعدد حفر و بيش از صد مایل، خطوط -شرکت نفت انگليس
همچنين جایگاه های متعدد پمپ بنزین در سراسر کشور شاهنشاهی .  بشکه نفت استخراج کردنفتی ایجاد و ميليون ها

مهم تر آن که، شروع به ساختن پاالیشگاهی در . انگلستان ساخت و نفت را به کشورهای اروپائی و استراليا فروخت
 . بوددر خليج فارس کرد که به مدت نيم قرن بزرگترین پاالیشگاه جهان(!) جزیره آبادان

 
از گل و الی رودخانه هایی . آبادان، واقع در انتهای شمالی خليج، به تدریج و در مدت زمانی هزارساله به وجود آمد

 پرشيا به آنجا -اولين مهندسی که شرکت نفت انگليس. ساخته شد که به هم پيوسته و آبراه شط العرب را تشکيل می دادند
آبادان جایی : ، نوشت١٩٠٩ر دیوید سون، در نامه ای به کشورش در سال ا فرستاد، مردی بيست و هشت ساله به نام

 از داغ ترین یکامال مسطح و بدون حتی یک سنگ بزرگتر از دست انسان و یک" فتاب درخشان، لجن، حشراتآ" است با 
 قایق، اسکله و با این همه در طول چند سال، دیوید سون بيش از هزار کارگر بومی برای ساخت. مکان های روی زمين

آبادان به زودی، دارای ایستگاه توليد برق، چندین فروشگاه، کارخانه، جایگاه . ساختمان های آجری در اختيار داشت
احداث اولين خط لوله نفت در ميدانی که به ميدان توليد نفت معروف شد، در سال . تصفيه آب و حتی خط آهن کوتاهی شد

 .ال بعد به جریان افتاد به اتمام رسيد و نفت، در س١٩١١
 

از باشگاه . طولی نکشيد که آبادان، شهر شلوغی شد با بيش از یکصد هزار سکنه که بيشتر آنان، کارگران ایرانی بودند
خصوصی ایرانيان، که در آن پيشخدمت های یونيفورم پوشيده به مدیران انگليسی خدمت می کردند، تا اقامتگاههای پر 

تقریبا . ، منطقه ای مستعمراتی به شيوه قدیمی بود" نه برای ایرانيان" و منبع های آب با عالمت ازدحام کارگران ایرانی
تمام تکنسينها و کارمندان، انگليسی بودند و برای آن ها و خانواده شان که در خانه های آراسته با چمن های اصالح شده 

 .تی بودآبادان شهری با صفا و بهش. و تراس های زیبا زندگی می کردند
 

آنها در زاغه ها و آلونک های باریک و دراز زندگی می کردند . زندگی ده ها هزار کارگر ایرانی، اما بسيار متفاوت بود
با این همه، . مغازه ها، سينماها، اتوبوس ها و دیگر تسهيالت، برای آنها ممنوع بود. که دارای بهداشتی ابتدایی بود
ن شبکه ای از لوله های غول آسا، مخزن های غار مانند و در سایه دودکش های بلند که کارگران ایرانی زندگی را در ميا

هوای سنگين از گاز سولفور، یادآور . تمام شبانه روز از آن دود بيرون می آمد، با کارفرمایان شان تقسيم می کردند
 .یر می شد پرشيا سراز-دائمی ثروت عظيمی بود که اززیر خاک ایران به خزانه شرکت انگليس

 
در این جنگ همچنانکه . هرگونه تردید در مورد ارزش این منبع جدید، با تجربه جنگ جهانی اول از بين رفته بود

طی سال های بعد، ميزان نفتی ". روی موجی از نفت، در پيروزی شناور شدند"لردکرزن آن را توصيف کرده بود متحدین 
، به پنج برابر آن در سال ١٩١۴ هزار تن در سال ٣٠٠یش نهاد و از کمتر از که از آبادان جاری شد به تدریج رو به افزا

آنچه باقی می . شرکت ، اولویت را به ناوگان سلطنتی داده بود که نفت را با تخفيف زیاد خریداری می کرد.  رسيد١٩٢٠
 .اط جهان فروخته می شدماند به مشتریان صنعتی و رانندگان در بریتانيا و سپس با افزایش مقدار آن به سایر نق

هرچند آنها امکانی برای کشف یا استخراج منابع شان بدون . نفت، می توانست شاهان قاجار را مقتدر و ثروتمند سازد
کمک بيگانگان نداشتند اما با دور اندیشی بيشتر، می توانستند معامله بهتری با شرکاء انگليسی شان کنند، حال آنکه حق 

 درصد از منافع خالص ١۶ بر اساس قرارداد، ١٩٢٠ی فروختند پرداخت حق امتياز ایران در سال مسلم خود را به پشيز
ن را مائده آسمانی تلقی می کرد، حال آنکه در مقایسه با آنچه به خزانه آاحمد شاه .  پوند بود۴٧٠٠٠شکت، یعنی 

 ٤٧.شرکت سرازیر می شد مبلغ ناچيزی بود

                                                      
 . برای آگاهی از جزئيات قرار داد آرميتاژ سميت ننگين تراز قرارداد دارسی به کتاب آقای مهدی شمشيری مراجعه فرمائيد-۴٧
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رضا هم چنان که پایه های حکومت خود در ایران را . رضا خان را به همراه داشتسال بعد، افول دولت قاجار و طلوع 

.  داشت- سرمایه اصلی و محوری شرکت- پرشيا و امتياز دارسي-استوار می کرد نگاهی تحقير آميز به شرکت انگليس
د، بيشتر مورد سوال  درصد محاسبه شده بو١۶مد شرکت، ارقامی نجومی بود و روشی که طبق آن سهم ایران آميزان در

رضا، که اکنون رضا شاه ناميده . قرار گرفت و شکاف بين زندگی انگليسی ها و کارگران ایرانی به تدریج عميق تر شد
انگليسی . ، به وزرای دولت خود دستور داد تا پيمان جدید و منصفانه تری با شرکت منعقد کنند١٩٢٨می شد، در سال 

زمانی که او، جوش و خروش می .  سال با امتناع و تاخير او را سردوانيدند۴ به مدت ها، رضا شاه را جدی نگرفتند و
رضا شاه، . کرد، بحران جهانی گسترش یافت و سودی که شرکت به دولت ایران می پرداخت، شروع به کاهش کرد

صور ناسزا گفت و ، به وزراء به دليل این ق١٩٣٢ نوامبر ٢۶در جلسه هيات دولت در . سرانجام از خشم منفجر شد
هنگامی که پرونده به حضورش آورده شد، آن را در . دستور داد تا پرونده چهار ساله مذاکرات شان را حاضر کنند

 ٤٨ .بخاری انداخت و روز بعد به شرکت اعالم کرد که امتياز دادرسی را لغو کرده است
 

 پرشيا در ایران و در نتيجه، مرگ -شرکت انگليساین عمل، اگر امکان باقی ماندن می یافت، به معنای پایان عمليات 
به جامعه ملل شکایت بردند و درآنجا، با ادعای . مقامات انگليسی، وحشت زده و مضطرب و درمانده بودند. شرکت بود

متقابل نمایندگان ایرانی مواجه شدند که شرکت را متهم می کردند که به صورت ماهرانه ای، در حساب های شرکت دست 
 پرشيا که هشت -سرجان کارمن، رئيس شرکت انگليس.  و با فریب، ایران را از سهم قانونی خود محروم کرده استبرده

کارمن به تهران . سال پيش در جشن تاجگذاری رضا شاه شرکت کرده بود، دریافت که باید مستقيما با او مذاکره کند
به موجب این مصالحه، منطقه   ٤٩ . دیگر به توافق برسندفقط چند روز طول کشيد تا دو دوست قدیمی با یک. پرواز کرد

تضمين شد که سهم ایران ساالنه .  آن تقليل یافتهفتاد و پنج درصدای که تحت پوشش امتياز دارسی قرار داشت به 
ر رضا شاه نيز، مدت انحصا.  پوند خواهد بود و شرکت پذیرفت که، شرایط کار در آبادان را بهبود بخشد٩٧۵٠٠٠حداقل 

 منقضی می شد، سی و دوسال دیگر تمدید کرد و توافق شد که چون شاه نام پرشيا را دوست ندارد ١٩۶١را که در سال 
شخصا "کارمن، در تلگرافی به کشورش نوشت .  ایران خوانده شود-شرکت از آن پس، به نام شرکت نفت انگليس

 ."غاز خواهد کردآبا ایران راضيم، امتياز جدید از هر نظر، دوره جدیدی را در روابط ما 
 

هشت سال بعد که انگليسی ها او را وادار . ، موقعيت شرکت را در بقيه دوران حکومت رضا شاه تثبيت کرد١٩٣٣پيمان 
رهبری را برکنار کردند که آنقدر قوی بود تا بتواند قوانين خود را به زور بر کشوری که به طور  ٥٠. به استعفا نمودند

. نارضایتی از موقعيت ممتاز شرکت، به تدریج در طول سال های جنگ رو به افزایش نهاد. بود، تحميل کندرام آ فزاینده نا
 . افزایش یافته بود١٩۴۵ ميليون تن در ۵/١۶ به ١٩۴١ ميليون تن در ۵/۶هم چنانکه ميزان نفت استخراجی شرکت از 

 
 در آبادان دست به کاری زدند که در دوران - در کمتر از یک سال پس از سکوت تفنگ ها-١٩۴۶کارگران در مارس 

به اعتصاب دست زدند، در خيابان های شلوغ آبادان راهپيمایی و شعارهایی . رضا شاه، حتی تصور آن را هم نمی کردند
را فریاد کردند که در آن ها، خواستار خانه های بهتر، بهداشت جدی تر و تعهد کارفرمایان به رعایت حقوق کار در ایران 

انگلستان، با تجربه ای که در مبارزات بوميان ناراضی داشت، نه تنها حاضر به مذاکره نشد که روش مقاومت . بودند
عرب های بومی و قبایل جدایی طلب مناطق اطراف را، در اتحادی ساختگی، سازمان دهی و آنها را جهت . فعال را برگزید

 پا شد و دهها کشته و بيش از صد نفر زخمی به جای گذاشت و تنها هنگامه ای خونين به. مقابله با اعتصاب، راهی کرد
زمانی پایان یافت که مدیران شرکت، با اکراه رعایت قوانين کار ایران را پذیرفتند و البته هرگز بدان عمل نکردند و برای 

ميز به نمایش گذاشتند و با نشان دادن قدرت خود به ایرانيان، دو کشتی جنگی را در اطراف آبادان با مانورهای تهدید آ
حال آنکه در حقيقت، افکار عمومی را بيشتر تهييج کردند و گامی . این قدرت نمایی، پنداشتند که بحران را رفع کرده اند

 .دیگر بسوی پرتگاه برداشتند
 

دگی خود بازمی جنبش کارگران ایرانی، تنها نهادی نبود که بعد از کناره گيری رضا شاه و پس از سکوتی طوالنی به زن
مجلس، با این که موجودیت خویش را از دست نداده بود اما رضا خان اجازه . وضع مجلس هم از همين قرار بود. گشت

نمی داد که آزادانه عمل کند و اینک که مانند سایر نهادهای ایران، بوسيله شورش آبادان به خشم آمده بود شروع به 
 متهورانه تصویب کرد که به موجب آن اعطای هرگونه امتيازی به شرکت های  قانونی١٩۴٧در سال . ابراز وجود کرد

 . ایران را مورد بررسی دوباره قرار دهد-بيگانه ممنوع می شد و به دولت دستور می داد قرارداد فعلی انگليس
 

نماینده ای   ٥١ . قرار داداین قانون، اولين ضربه در نبردی طوالنی بود که ایران را در مواجهه ای مصيبت بار با بریتانيا
                                                      

 ..!خيانت به ايران قلمداد ميکنند و رضا شاه را دزد می نامند" وابستگان انگليس"  و اين را توده ای های سياه -۴٨
 . در حاليکه رضا شاه چشم ديدن انگليسی ها را نداشت. در اينجا گنجانده شده" دوست"رانه کلمه  چگونه ماه– ۴٩
 ..! در بخش قبلی نويسنده اشاره ميکند که رضا شاه کناره گيری نمود و اينجا به دروغ پردازی خودش اقرار ميکند– ۵٠
 بادام –شار انگليس و اقدام بدون فکر شخصی بنام جيمی کارتر  با ف١٩۵٧ به کنار زدن مصدق و در سال ١٩۵٣ مصيبتی که در سال -۵١

 .  به سرنگونی جامعه ايران انجاميد–فروش 
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که پيش نویس این قانون را تهيه کرد و آن را به تصویب مجلس رسانيد، ملی گرایی فعال در اوایل قرن بيستم بود که 
او اکنون . توسط رضا شاه مجبور به کناره گيری از سياست شده بود و مدت بيست سال در گمنامی زندگی می کرد

 . پرشور منافع ایرانيان بودبازگشته و مانند هميشه، مدافع
 

 خصوصا -دو باور اساسی، شعور مصدق را شکل می داد، اول ایمانی قوی به حکومت قانون که او را دشمن خودکامگي
این . دوم این که، ایرانيان خود باید سرنوشت خود را به دست گيرند و تسليم اراده بيگانگان نشوند.  کرده بود-رضا شاه

او و شرکت در اواسط قرن .  ایران کرده بود-یه عذاب و دشمن آشتی ناپذیر شرکت نفت انگليسدو خصيصه، او را ما
 .داستان یکی، بدون داستان دیگری قابل گفتن نيست. بيستم ایران، در نبردی حماسی در مقابل هم قرار گرفتند

از هموطنان اش می توانستند ، از امتيازی برخوردار بود که تنها عده کمی ١٨٨٢ می ٩مصدق، از لحظه تولدش در 
چنين امتيازی داشته باشند، مادر او شاهزاده قجری و از خانواده ای بود که فرماندار، وزیر کابينه و سفيران زیادی 

شتيان و بيش از بيست سال در مقام وزیر ماليه ناصرالدین شاه خدمت کرده آپدرش، اهل قریه معروف . تربيت کرده بود
مصدق جوان، مطابق رسم، در حرفه اش دست یافت که مقامی تشریفاتی . سالی مصدق از دنيا رفتبود که در زمان خرد

این شغل نه تنها او را با پيچيدگی . او به سمت رئيس حسابرسی اداره ماليات خراسان، استان زادگاهش منصوب شد. نبود
با این همه او مسئوليت . از درون می فرسائيدمسائل ماليه بلکه با فساد و هرج و مرجی آشنا کرد که خاندان قاجار را 

توریستی که مصدق را بالفاصله پس از انتصاب به این مقام دیده بود در . خویش را به نحو درخشانی به انجام رسانيد
 ٥٢   :دفتر خاطراتش می نویسد

 
دب رفتار می کند، بدون با مردم محترمانه و از روی ا. ميان مردان روشنفکر و تحصيل کرده، نزاکتش بی نظير است"

شاید گاهی با همقطارانش از قبيل مقامات بلند پایه و وزرای ماليه از روی تحقير . این که از شان و موقعيت خود بکاهد
برخورد کرده باشد اما نشان داده است که با سایر مردم صميمی و محترمانه رفتار می کند مقدر است که چنين جوان 

 ." بزرگ شودشایسته ای یکی از مردان
 

به هنگام جنبش تنباکو هشت ساله بود و با توجه به بلوغ پيش . شوب تاریخ ایران، به بلوغ رسيدآمصدق، در زمان پر
رس و وابستگی والدین اش به مسئوليت اجتماعی، حدس قریب به یقين این بود که او به دقت راه آنان را در پيش می 

وقتی .  او، شاهزاده مقتدر، فرمان فرما، نقش مهمی در انقالب مشروطيت داشتچند تن از بستگان، از جمله عموی. گيرد
 برگزار شد، مصدق نامزد و از شهر اصفهان به نمایندگی انتخاب گردید، اما نتوانست ١٩٠۶که اولين انتخابات مجلس در 

 ٥٣ .اما حيات سياسی او در راه بود. به مجلس راه یابد، چون هنوز به سی سالگی نرسيده بود
 

مصدق، در دوران جوانی، به چيزی بيشتر از یک دیدگاه سياسی دست یافته و ویژگی های عاطفی فوق العاده ای از خود 
اما . اعتماد به نفس بی اندازه اش او را به مبارزه ای بی امان، در راه اصول اعتقادی اش می شکاند. نشان داده بود

، وقتی ١٩٠٩اولين بار در سال . ی شد و در سکوتی مرگبار فرو می رفتوقتی دیگران را بی عالقه می یافت خشمگين م
که محمد علی شاه مجلس را به توپ بست، دست به این کار زد، به جای ماندن و جنگيدن در کنار یاران دمکرات خود، به 

نيان هم طبقه اش، اومانند بيشتر ایرا. این نتيجه رسيد که ایران هنوز آمادگی روشنگری ندارد و کشور را ترک کرد
 .نجا رفت تا در مدرسه علوم سياسی، تحصيل کندآبه . پاریس را مرکز جهان متمدن می دانست

 
مصدق در خالل اقامت اش در فرانسه، از بيماری هایی رنج می برد که در طول زندگی اش گرفتار آنها بود، کسی قادر به 

و گاهی عود می کردند و موجب زخم، خونریزی، ترشح معده و بيماری ها البته واقعی بودند . تشخيص دقيق آنها نشد
نه پزشکی محض . شفتگی های روانی می شدندآاما رگه ای عصبی نيز داشتند که منجر به حمله و . دیگر عالئم می شدند

راش او سياستمدار با احساسی بود که کشو. و نه روان درمانی، اثری نبخشيد و بيماری ها جزیی از وجود مصدق شدند
بارها هنگام ایراد سخنرانی چنان احساساتی می شد که اشک روی گونه هایش سرازیر می . تا کنون به خود دیده بود

 ٥٤ . غش می کرد و تا پای مرگ پيش می رفت- خواه در اثر حالت عاطفی و خواه به علت شرایط فيزیکي-یگاه. گشت
 

بيگانه این جنبه از شخصيت اش را به باد استهزا گرفتند و وقتی که چهره ای جهانی شد، دشمناش اش در پایتخت های 
 چيزی که -اما در ایران، جائی که قرن ها مراسم مذهبی شيعيان، همه را به عمق احساسات جمعي. او را تحقير می کردند

رسد که این به نظر می .  فرو برده بود، این احساسات نه تنها باورنکردنی که قابل تحسين بود-در غرب ناشناخته است
 .امر ثابت می کند مصدق تا چه اندازه عميق و کامل، ناراحت و در رنج کشورش سهيم بود

 
در ایران می . شروع بيماری، مصدق را واداشت تا پس از یک سال تحصيل در فرانسه، آن را رها کند و به ایران بازگردد

.  از سلطنت خلع شده بود- محمد علی شاه- او متنفر بودتوانست استراحت کند، تا حدودی به دليل آنکه حاکمی که ذاتا از
                                                      

 ..!  قابل توجه است که اين توريست يک انگليسی بوده-۵٢
 .د شکی نيستمصدق همواره راه دائی خويش فرمان فرما را رفته است وازاين که فرمان فرما عزيز کرده و جيره خوار انگلستان بو -۵٣
 !! بيشتر غش های او مصلحتی بود وفقط پزشک مخصوصی که او هم منصوب اوبود اجازه داشت به او نزديک شود-۵۴
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در آنجا وارد .  فرزند و مادر مورد عالقه اش به اروپا و این بار به نيوشاتل بازگشت٣پس ازبهبودی به همراه همسر و 
 درجه ای او اولين ایرانی بود که موفق به دریافت چنين.  موفق به اخذ درجه دکترای حقوق شد١٩١۴دانشگاه و در سال 

گو این که ابتدا به کشورش . سپس تصميم گرفت که از سوئيس تقاضای شهروندی کند. از یک کشور اروپایی شده بود
 ٥٥ .بازگشت تا تحقيقات اش را برای نگاشتن کتابی در مورد قوانين اسالم تکميل نماید

 
شروطيت، طعم ميوه ممنوعه مصدق به کشوری بازگشته بود که در آتش درگيری و کشمکش می سوخت، انقالب م

مهم . حکومت قاجار، در حال سقوط بود. نها مشتاق مقدار بيشتری از آن بودندآدموکراسی را به ایرانيان چشانده بود و 
تر آن که شروع جنگ جهانی اول همه امور مسلم سياسی را زیر سوال برده بود و به نظر می رسيد که هر چيزی احتمال 

 عمال ایران را بين خود تقسيم کرده بودند، هنوز قدرت واقعی را در دست ١٩٠٧و روسيه که در سال بریتانيا . وقوع دارد
گروهی از ایرانيان، گرد . اما بيزاری و نفرت از آنان، تعدادی از ایرانيان را با امپراطور آلمان همدل ساخت. داشتند

نجا پيش رفتند که در آت نقشی اساسی داشت و تا شخصی به نام حسن تقی زاده جمع شده بودند که در انقالب مشروطي
تاسيس و روزنامه های افراطی منتشر کردند که این کميته در نهایت، قصد به دست گيری قدرت را " کميته آزادي"برلين 

مصدق، دلگرم از این تحوالت، به جای بازگشت به سوئيس، به هيئت علمی دانشکده حقوق و علوم . در تهران داشت
ایران و موافقتنامه های "او در کتاب خود به نام .  اولين دانشگاه مدرن در ایران پيوست-انشگاه تهرانسياسی د

استدالل کرده بود که ایران با برداشتن گامی حياتی، می تواند متجدد، دارای نظام حقوقی اروپایی و سيستم " کاپيتوالسيون
گانگان به طور عادالنه اعمال کند و هرگز به هيچ کس امتيازات باید قوانين را بر همه کس، ولو بي": های سياسی باشد
 ".ویژه اعطا نکند

 
که به نخست وزیری رسيده بود   ٥٦ کمتر از یک سال از بازگشت مصدق به کشور می گذشت که عموی وی فرمان فرما،

ق روابط خانوادگی به مصدق برای آنکه متهم نشود که از طری. وردآاز او، جهت تصدی وزارت ماليه دعوت به عمل 
، در باکو مورد عمل جراحی آپاندیس قرار گرفت و ١٩١٧او در سال . قدرت رسيده است، از پذیرفتن این مقام امتناع کرد

در این زمان، عموی اش . در خالل بهبودی اش، پيشنهاد دیگری، این بار برای پست معاونت وزارت دارایی دریافت کرد
رد و پس از کمتر از دو سال  اصرار فساد و رشوه خواری و اصرار بر تنبيه مقصرین آزدیگر نخست وزیر نبود و به 

بار دیگر به این نتيجه رسيد که ایران، قدر . اشتغال، اخراج شد
زحمات او را نمی داند پس به نيوشاتل بازگشت و با این کار ثابت 
نی کرد بيشتر از آنکه واقع بين و اهل عمل باشد، خيال پرداز و آرما

او در .است و مرگ افتخارآميز را به مصالحه ننگين ترجيح می دهد
 .طول زندگيش بارها چنين کرد

 
 پرشيا را - انگليس١٩١٩مصدق وقتی خبر انعقاد قرارداد ننگين 

دریافت کرد که، عمال ایران را در حد کشوری تحت الحمایه بریتانيا 
ره دررفت و او، از کو. قرار می داد، در نيوشاتل به سر می برد

یکی از . برای اعتراض به هرکاری که می توانست، دست زد
 : زندگينامه نویسان ایران می نویسد

 
او با دیگر شخصيت های برجسته ایرانی مقيم اروپا مکاتبه و "

اعالميه منتشر کرد و به جامعه ملل در اعتراض به این . مذاکره کرد
مهری برای کميته مقاومت ملی که بيانه های . ی پالستيکی به برن رفتحتی فقط برای ساختن مهر. قرارداد نامه نوشت
خشم، درماندگی و تنهایی بایستی روی اعصاب او اثر گذاشته باشد، چون بعيد است . ن صادر می شدآضد قرارداد به نام 

زنی "نها در قالب یکی از آ... که چنانکه تصور می کرد، توسط عناصر جاسوسی انگليسی تحت مراقبت قرار گرفته باشد
 "امشب سيگار می کشيد؟": که در همسایگی او زندگی می کرد او را از بالکن صدا می زد" خوش پوش و زیبا و شادمان

 ".ببخشيد خانم، من خسته ام، سرم شلوغ است، بيمارم، مرا ببخشيد وقت ندارم"و مصدق جواب می داد، 
 

                                                      
بدليل ١٩٢٠درسال .واصول مـورد اعتـقادش لطمه نـزند قبـول داشـت که بمقاصد آنجـا تا دکترمصدق عرف وعادت وقانون ومقررات را" -۵۵

مصدق را  درهمين سال فرستاده بودکه کرزن  بـه لرد انگليس درتهران؛ سفيـر  گزارشی ازدروالی فارس شده بود و گليـسهاان ارتباطش با و وابستگيها
 ".توصيـف کـرده بـود  بمادارای احساسات فوق العاده دوستانه نسبت و  واليق  تحصيلکرده هوشمند؛ شـريف؛

 
 درتحليـل نهائی؛" .تجاوزنکنـد ازحـد آدم معقـولی است کـه ميداند درکجا؛ او ":يف ميکردندمصدق توصــ اين عبارت از با انگليسها درمجـلس عوام؛

از  او غشـهای مکرر .اشـک نريختـه است  عامدرمالء او به حال درايران بيشتراز هيچکـس تا .يک هنرپيشه بـود شايد بيش ازآنکه سياستمدارباشد؛
از سخنان عبد الحسين " ؟! ميـشد عـارض داشـت؛ دراوج زمانـی که وی بـه همـدردی وهمدلـی نـياز غالـباايـن حـالت  اما .يـک بيمـاری ناشـی ميـشد
 .مفتاح وزير کابينه مصدق

 
 ...!دچار اشتباه شده است"  Uncle آنکل" فرمانفرما دائی مصدق بود ظاهرا مترجم هنگام ترجمه -۵۶
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پس از چند ماه به این نتيجه رسيد .  پرشيا، مبهوت بود-د انگليسمصدق از قصورهموطنان اش در اعتراض عليه قراردا
و در سرزمين مادری اش برای او جایی نيست . که آرمان ميهن پرستی ایرانی، برای هميشه با شکست مواجه شده است

 وکالت، و تصميم گرفت که درخواست شهروندی از سوئيس را به جریان بياندازد و بقيه عمرش را در سوئيس اشتغال به
چون اقامت در سوئيس آخرین انتخاب او بود و . متاسفانه قوانين مهاجرت سوئيس، دشوارتر شده بود. سپری کند

پرسشنامه با تاخير تسليم شده بود، به فکر تاسيس شرکت واردات و صادرات افتاد و تصميم گرفت به ایران سفر و 
در سفر به . ه محض ورود به خاک ایران، دوباره درگير سياست شدب. درآنجا با بازرگانان ایرانی قرار داد، منعقد کند

، از او خواستند که پول فراوانایران از استان فارس عبور کرد و وقتی مقامات محلی از حضور او آگاه شدند، با پيشنهاد 
 ٥٨ .وق خدمت کنداو پذیرفت، هرچند که پيشنهادهای مالی را رد و اصرار کرد که بدون دریافت حق  ٥٧ .استاندار شود

 
.  به قدرت رسيد، کوشش کرد تا از استعدادهای آشکار مصدق استفاده کند١٩٢١رضا خان، پس از این که در سال 

اما به . مقامی که در واقع شایسته آن بود. مصدق ابتدا، وزیر دارایی شد. همکاری کوتاه مدت و نااميد کننده ای بود
غاز کرد که رضا شاه و یاران اش را ترسانيد و مجبور به استعفا آفساد را محض شروع کار دراین مقام، مبارزه با 

 - جایی که اتحاد جماهير شوروی سعی در ایجاد جنبش های جدایی طلبانه در آن داشت-سپس استاندار آذربایجان   ٥٩.شد
 ٦٠.ودداری نمود، استعفا کرداما به دليل آنکه رضا خان از دادن اختيارات کافی به وی، نسبت به یک پایگاه نظامی خ. شد

چند ماهی در مقام وزیر امور خارجه فعاليت کرد و در نهایت به این نتيجه رسيد که رضا خان بر خالف او، فاقد غرایز 
از سمت وزارت خارجه نيز استعفا و در انتخابات مجلس شرکت کرد و به . دموکراتيک و خوی ضد امپریاليستی است

اکنون او یک نماینده مستقل بود و به سرعت به سرسخت ترین مخالف . جلس انتخاب گردیدسهولت به عنوان نماینده م
 .شاه تبدیل شد

 
، به عنوان نماینده وارد مجلس شد، سياستمداری تمام عياربود که درک عميقی از ١٩٢۴هنگامی که مصدق در سال 

 به غارتگری اربابان بيگانه منسوب می کشورش، نظام سياسی اش و باالتر از همه عقب ماندگی اش داشت که آن را
به جهت اصراری که بر اعمال یکسان قانون بر مردم داشت، بسياری . کرد، اما هرگز واقعا عضو یک نهاد سياسی نبود

حتی بعضی از حاميان او، از اعتماد به نفس بی حدش که . از ایرانيان ثروتمند و با نفوذ، او را خائن به طبقه می دانستند
 .نها را نادیده بگيرد، آزرده بودندآمی شد منتقدان خود را نادان و احمق دانسته و موجب 

 
تاده و ـــقد بلندی داشت اما شانه های فرو اف. ظاهر مصدق، به نحو چشمگيری مانند شخصيت اش غير معمولی بود

 داد که صبورانه به سوی  به او تصویری، چون یک محکوم می- که انگار بار سنگينی را تحمل می کردند-خميده اش
ن را با آصورت اش کشيده و با چشمانی غمگين و بينی بلند و بسيار معروف که دشمنان اش اغلب . محل اعدام می رفت

پوستی نازک و گندم گون داشت و به طور کلی با چنان اراده ای . منقارکرکس مقایسه می کردند، از دیگران متمایز بود
 .ز هموطنانش او را منبع الهام موثری یافتندزندگی می کرد که بسياری ا

 
چيزهایی که در بعضی کشورها برای یک سياستمدار . درتحصيالت روشنفکری، یک سروگردن از دیگران بلند تر بود

ورود او به . نقطه ضعف به شمار می رود، اما در ایران مردم عادی، اغلب اشخاصی این چنين را تحسين می کنند
مرحله جدیدی در سمت نمایندگی او بود، چنانکه یکی از عموزاده هایش در دفتر خاطرات خود می مجلس، معرف آغاز 

 :نویسد

                                                      
  . چيزی که هميشه در نظر مصدق بوده؛ پول ومقام-۵٧
 بوساطت نصرا لدوله، همباند سياسی و شوهر خواهر و پسر ١٩٢١ نوامبر ١٢  مصدق با تاکتيک های قهروآشتی در جلسه مورخ -۵٨

همچنين رشوه هائی که سفارت انگليس به مشير .  نفر حاضر بتصويب مجلس رساند۵٩ رای مثبت از ۴١دائی اش ماده واحده ای رابا 
داده بودو با ترفند هائی مصدق را در کابينه قوام السلطنه به عنوان وزير ماليه به احمد شاه معرفی کردندد تا الدوله و باند های فرمانفرما 

 اولين حق االمتياز مربوط به ١٩٢١ مارچ ٣١در سال مالی منتهی به . در تسجيل و تاکيد قرارداد آرميتاژ سميت رل خود را بازی نمايد
سميت فرا می رسيد که بدون در نظر گرفتن حق ايرا ن از شرکت های تابعه مخصوصا شرکت نفتکش بعد از انتعقاد قرار داد آرميتاژ 

اين کار از عهده هيچ خيانکاری بر نمی آمد مگر شارالتانی مانند . محاسبه شده بود توسط مصدق بدون هيچگونه اعتراضی پذيرفته شد
رميتاژ سميت مخالف بوديد چرا حق االمتياز استعماری آنرا بدون يک کلمه کسی نبود از مصدق سئوال کند اگر شما با قرار داد آ. مصدق

اين مبلغ بالغ بر .  چرا مجلس را در جريان نگذاشتيد که در مورد آن اظهار نظر نمايد. اعتراض پذيرفتيد وبدين وسيله به آن رسميت داديد
وزارت ماليه بحساب ايران واريز شده است و از طرف وزير  ليره انگليسی بود که دو ماه و نيم بعد از انتصاب مصدق به ٠٠٠،۵٨۵

 هزار تومان سوء استفاده از طرف يکی ۵٠آنوقت همين مصدق به بهانه کشف مبلغی نزديک به . ماليه پذيرفته و به مصرف رسيده است
چکترين سندی درخواست سلب در آن زمان وکيل مجلس شورا نيز بود با روش خالف قانون و بدون کو از کارمندان وزارت ماليه که

مصونيت پارلمانی  ميکند و با اينکار دولت قوام السلطنه را که قبل از تصدی مصدق به وزارت ماليه موجبات امضای قرار داد با 
 .  استاندارد اويل آمريکا را فراهم نموده بود را ساقط ميکند

 ..! جالب است که نويسنده مطلب را وارونه جلوه ميدهد-۵٩
اين هم تحريف تاريخی است، زيرا مصدق و دامادش با قرار مداری که گذاشته بودند اسرار نظامی را به ايادی روس ها ميرساندند و  – ۶٠

 . رضا شاه از اين موضوع آگاه شده هردو را مجبور به استعفا نمود
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 از نظر. با چشمانی فروافتاده و پيشانی بلند اشرافی، به نظر نمی رسيد مصدق مردی باشد که ملت را تکان خواهد داد"

زه در انتخابات تقلب شده و چه اندازه اعضای آن فاسد صرفنظر از این که چه اندا. او، تنها سخنگوی مردم، مجلس بود
هستند، مجلس تنها جایی بود که قدرت اش نه به نفوذ بيگانه، نه به خاندان سلطنتی بلکه به اقتدار قانون اساسی، متکی 

ند تا بارها انتخاب شدن توسط مردم تهران، موجب شد که از تریبون مجلس استفاده ک. مجلس سکوی خطابه او شد. بود
وقتی می گفت، ایرانيان بهتر از هر کس قادر به . رفتار نادرست دولت های روسيه، انگليس و بعدا آمریکا را محکوم کند

تا این که . اداره امور خویشند، نه تنها یک عقيده که هدفی را اعالم می کرد که می بایست با عزمی راسخ آن را دنبال کند
 ٦١ .اهر شد و پایه های نهاد نفتی جهان را لرزاندتصویر او روی جلد مجله تایمز، ظ

 
 به همکاران اش، به نمایندگان مجلس ایمان اندکی داشت و تنها ااگرچه مصدق از خود تصميمی ایرانيان، دفاع می کرد ام

رق ـِقد عمصدق آنها را متهم می کرد که ترسو، بی ابتکار و بدتر از همه فا. عده قليلی از نيش زبان او در امان ماندند
حرکاتی خشم . اعتراضات و انتقادات او از پشت تریبون مجلس، هم تهدید کننده و هم نمایشی بود .ميهن پرستی هستند

گين و دست هائی که بی اراده مشغول پاک کردن اشکهای معروف او بود که به هنگام خشم یا عصبانيت سرازیر می آ
 شنوندگانش - حتی وقتی آنان را افشاء و بی نقاب می کند-رنج می بردبا صداقت یک کشيش که بهمراه قربانيانش . شدند

چنان به کشورش ایمان داشت که ـــــــمتشخص، بسيار احساساتی و سرتا پا اشرافی، آن... را به باد انتقاد می گرفت
 ."ستمصدق اولين رهبر واقعا محبوب ایران بود وخود این را می دان. سخنان اش به گوش مردم عادی رسيد

 
اگر ایران تنها با مسائل و مشکالت داخلی روبرو بود مصدق ممکن بود هنوز به عنوان حامی پرشور اصالحات تجدد 

ستان و باالخص شرکت نفت لن به قدرت های بيگانه خصوصا انگآاما مشکل اصلی کشور، در وابستگی .گرایی تلقی شود
 .يم این قدرت های تحميلی کردند اما مصدق هرگزبسياری از ایرانيان خود را تسل.  ایران بود-انگليس

 
مصدق، در خالل سال های اول نمایندگی در مجلس، غالبا برای سخنرانی به پا می خاست، در موضوعات مختلف، از 
فساد ارتش گرفته تا صنایع جدید در ایران به سخنرانی می پرداخت، اما محور اصلی نطق های او اغلب، دمکراسی و 

اگر سعادت و رفاه کشور با کار ملت های بيگانه تامين می شد، هر " در یک سخنرانی گفته بود . ود بوداتکاء به خ
کشوری می بایست بيگانگان را به کشور خود دعوت کند و اگر انقياد و تسليم سودمند بود، هيچ کشور تحت سلطه ای 

 ."دبرای استقالل خود به جنگ های خونين با خسارات سنگين متوسل نمی ش
 
 که تاکنون مورد بررسی مجلس قرار گرفته بود -، یکی از وسيع ترین و دامنه دارترین طرح ها١٩٢۵ اکتبر سال ٢٩در 

مصدق به . از سوی حاميان رضا به مجلس ارائه شد که مشتمل بر درخواست خلع قاجار و تعيين رضا به عنوان شاه بود
ابتدا قرآن به دست گرفت و از نمایندگان . د، همگان سکوت کردند سخنرانی او فرا رسيتهراس افتاد و وقتی که نوب

  ٦٢ .همه چنين کردند. حاضر درخواست کرد تا اقرار کنند، به قرآن سوگند خورده اند که از رژیم مشروطه دفاع کنند
اگر رضا : سپس در یکی از طوالنی ترین و پرشورترین سخنرانی های اش، از دستاوردهای رضا قدردانی کرد اما گفت

می خواهد بر کشور حکومت کند باید نخست وزیر شود نه شاه، تمرکز سلطنت و قدرت اجرایی در دست های یک نفر 
مصدق، . خواهد بود، روشی آن چنان نا به هنجار که حتی در زنگبار هم امکان اجرا ندارد" ارتجاع و استبداد مطلق"

و پيش بينی کرد که به سلطنت رسيدن او، کشور را به کام استبداد و تلویحا نسبت به تمایالت استبدادی رضا هشدار داد 
 ٦٣ .خودکامگی خواهد افکند

 
آیا برای رسيدن به دیکتاتوری بود که مردم در انقالب مشروطيت جان خود را فدا کردند؟ اگر سرم را : " مصدق پرسيد

 ."قطع و بدنم را قطعه قطعه کنند با این طرح موافقت نمی کنم
 

رضا، قدرت رو به افزایشی بود در کشوری که در . چار این توهم نبود که می تواند مانع پادشاهی رضا شودمصدق د
رضا در . آستانه نابودی قرار داشت و مجلس تنها دو روز پس از نطق آتشين مصدق تاجگذاری رضا شاه را تصویب کرد

د، به نشانه عزم راسخ اش برای حکومت، آنچنان که مراسم تاجگذاری، مانند ناپلئون، تاج مرصع را خود بر سرخود نها
چند ماهی، به تنهایی حکمرانی کرد و سپس مطمئن از قدرت خویش، نخست وزیری برگزید و به او . خود می خواهد

مصدق حمایت مردمی و اعتبار ملی خدشه . حرکت زیرکانه ای بود. دستور داد تا وزارت خارجه را به مصدق پيشنهاد کند
 . داشت که می توانست به خوبی به دولت نوپا خدمت کندناپذیری

                                                      
را فقط برای ارضای اميال شخصی خود استفاده ميکرد و دموکراسی و استفاده از تريبون مجلس    مصدق خود کمتر به اين موضوع واقف بود،او-۶١

 . او گريان ترين نماينده مجلس، و غشی ترين نخست وزيران ايران بود. نمايش هائی که به غش کردن و گريه منتهی ميشد
را در دست ميگرفت نه قرآن را که  اگر او يک فرد ملی بود و نيرنگی در کارش نبود ميبايست قانون اساسی و پرچم سه رنگ شير و خورشيد نشان -۶٢

 . همواره ابزار دست ماليان مزدور و وابسته به استعمار انگليس بوده اند
 اين دقيقا نگرانی بود که فکر انگليسی ها پس از پيروزی رضا شاه را شديدا بخود مشغول نموده بود و در صدد بودند تا اورا از سر راه بردارند و -۶٣

 روز يکی از طرح های انگليسی بود که هنوز به نتيجه نرسيده بود و بقيه سناريو را آقای محمد مصدق اجرا ٩٠د ضياء پس از سرنگون نمودن دولت سي
 . مينمود
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او عالقمند بود که نماینده ای مستقل باشد و بدون تردید می دانست که . مصدق اما پيشنهاد را رد کرد و تعجبی هم نداشت

نهاد الحاق به او به رد پيش. بيزاری او از دیکتاتوری و خودکامگی، به زودی او را در مقابل شاه جدید قرار خواهد داد
در سخنرانی اش، دو نفر از وزرای . هيات دولت اکتفا نکرد و وقتی باالخره هيات دولت تشکيل شد، آن را محکوم کرد

 ٦٤ . پرشيا، خائن ناميد-آینده را، به جهت نقش آنان در انعقاد قرار داد انگليس
 

 مانند رئيس دیوانعالی کشور و حتی نخست رضا شاه، طی ماه های بعد، چند بار به مصدق پيشنهاد مقام های دولتی
، دوباره به عنوان نماینده مجلس انتخاب شد تا ١٩٢۶وقتی که در پایان سال . وزیری داد و مصدق همه آنها را رد کرد

این عمل می بایستی مانع از آن . آنجا پيش رفت که از ادای سوگند خودداری کرد چرا که متضمن وفاداری به شاه بود
 .اما شخصيت محکم و نيروی اراده اش، مانع از مخالفت با او شد. ه مجلس راه یابدشود که ب

 
رضا شاه، احزاب را . مجلس مانند دیگر نهادهای ایران، خيلی زود در حد مهری الستيکی برای رضا شاه تنزل کرد

امات سرکوبگرانه، تردیدی به محض شروع این اقد. غيرقانونی اعالم و رهبران شان را از خدمات اجتماعی محروم نمود
 نزدیک شد، رضا شاه دستور ١٩٢٨وقتی که موعد انتخابات . نماند که مصدق به زودی یکی از قربانيان آن خواهد بود

مصدق جزء افرادی بود . داد که شمارش آراء باید به نحوی صورت گيرد که هيچ یک از مخالفين او به مجلس راه نيابند
 . سالگی به نظر می رسيد که حيات سياسی او به پایان رسيده است۴۵در سن . که در انتخابات برنده نشد

می توانست از مخالفت با رضا شاه دست بردارد و در . چند راه عملی و ممکن برای این سياستمدار معزول وجود داشت
وانست با اقدام به فعاليت می ت. درون رژیم مشغول به کار شود، اما این امر با توجه به اصول اعتقادی او غيرممکن بود

های براندازانه، با رژیم مبارزه کند که ممکن بود موجب قتل او شود کما این که، چند تن از متحدین قدیمی رضا شاه، 
انتخاب آخر، بهترین انتخاب بود که نه . هنگامی که شاه نسبت به وفاداری آنان تردید کرد، به چنين سرنوشتی دچار شدند

او به سادگی، از انظار مخفی شد و به ملک شخصی اش در احمد . لکه با شخصيت مصدق هماهنگی داشتتنها با زمان، ب
نام او از روزنامه ها و مباحث .  رفت و خود را وقف مطالعه و کشاورزی تجربی کرد- شش مایلی غرب تهران-آباد

بيشتر . نگ و سپس محو گردیدهم چنان که قدرت رضا شاه افزایش می یافت، تصویر مصدق کم ر. عمومی حذف شد
 .ایرانيان تصور می کردند که زمان او به سرآمده است، خود مصدق هم

 
مصدق، بعد از گذشت چند سال اوليه از تبعيد خود تحميلی، به جهت مصائب تنهایی و انزوا، کاهش وزن یافت و از 

 ایران را برای اداره صنعت -شرکت انگليس بيمار شد، پيمانی که به موجب آن رضا شاه، حق ١٩٣٣شنيدن اخبار پيمان 
 ناچار شد، جهت مشاوره با متخصصين به آلمان ١٩٣۶آنقدر از دهان خونریزی کرد که در سال . نفت کشور، تایيد کرد

، ١٩۴٠روزی در سال . رضا شاه حتی در زمان بيماری مصدق را ترساند. در آنجا علت بيماری را نيافتند. سفر کند
بل خانه مصدق در احمد آباد ظاهر شدند، خانه را در جستجوی مدرکی دال بر دخالت او در براندازی سربازان در مقا

او در کالنتری، با عصبانيت به رئيس . حکومت، زیرورو کردند و سپس اگرچه مدرکی نيافتند، اما مصدق را توقيف کردند
 ٢۴باید واضح باشد و در غير این صورت ظرف اعتراض و به قانونی استناد کرد که به موجب آن، اتهام هر زندانی 

تنها قانونی که می شناسد خواست رضا شاه است که دستور حبس مصدق را بی : رئيس در پاسخ گفت. ساعت آزاد گردد
او را سوار اتومبيلی کردند که منتظر بود تا وی را به . این امر مصدق را از کوره بدر کرد. هيچ اتهامی صادر کرده است

در .  اما فقط به حالت اغماء فرو رفت-در راه، ظاهرا به قصد خودکشی، قرص آرام بخش زیادی مصرف کرد. ببردزندان 
سلول اش، یک بار سعی کرد با تيغ، رگ دستش را قطع کند و بار دیگر، دست به اعتصاب غذا زد که این اعمال موجب 

 چند ماه، به وساطت ارنست پرون، دوست سوئيسی شاه که پس از. شدند تا زندانبان اش آنها را نشانه جنون مزمن بنامد
در بيمارستان اهدایی مادر مصدق، بستری شده و بهبود یافته بود، اجازه بازگشت به احمد آباد یافت و در آنجا تحت نظر 

 .قرار گرفت
 

ه و رژیم اش را مدت بيست سال که بخشی از آن در فعاليت های سياسی و بقيه در گمنامی سپری شد، مصدق، رضا شا
بزرگترین دشمن ایران می دانست و اینک ناگهان، رضا شاه رفته بود که به معنی تغييرات زیادی، هم برای ملت و هم 

مصدق از خلوتگاه اش بيرون آمد، . ، اولين انتخابات آزاد پس از سال ها بود١٩۴٣انتخابات . برای شخص مصدق بود
اما هرچند که دشمن قدیمی اش از سلطنت خلع . رای را به خود اختصاص داددر انتخابات مجلس شرکت کرد و بيشترین

انگلستان، به ویژه : شده بود، دشمن جدید و قدرتمندی ظهور کرده بود که مانع تحقق رویاهای او در مورد ایران بود
اینک می بایست توجه مصدق .  ایران که کشور را به نحو بی سابقه ای تحت سلطه خود درآورده بودند-شرکت نفت انگلي

 .خود را معطوف این دو کند
 
 
 
 

                                                      
 . همان قرار دادی که خود با قبول مفادش آنرا جاری و تسجيل کرده بود– ۶۴
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 بخش هشتم

 فرامين اربابش
 

 -، وقتی ایران بدليل قيام های تجزیه طلبانه تکه تکه می شد و شرکت نفت انگليس١٩۴٠محمد رضا شاه، دراواخر دهه 
او پای ثابت .  زن بودایران، خون ایران را می مکيد، توجهش معطوف اتومبيل های اسپورت، مسابقات اسب دوانی و

ميهمانی های بين المللی و شيفته کاباره های لندن بود و با هنرپيشه های درجه دو سينما، مانند جوان دوکارلو، جين 
 طریق سرکوب مردم و تقلب آراء درصدد تحکيم موقعيت ازتيرنی و سيلوانا منگانو روابط عاشقانه ای داشت، چندین بار

روزنامه ها او را غالم حلقه بگوش انگليس می ناميدند و راهپيمایی .  موجب تمسخر خود گشتمتزلزل اش برآمد اما فقط
ه از نفرت بيشتر ایرانيان نسبت به خود بی خبر بود اما تصور چاو، اگر. های عمومی در جهت انتقاد از او برگزارمی شد

 ٦٥ .نمی کرد با شرکت در جشن ساليانه دانشگاه تهران، خطری متوجه او باشد
 

همين که شاه از ماشين پياده و به پلکان نزدیک شد، مرد جوانی در هيات عکاس، . ، برف می بارید١٩۴١ فوریه ۴روز 
مرد، اما، ناشيانه شليک . تنها شش فوت بين آن دو فاصله بود. تپانچه ای بيرون کشيد و به سوی او تيراندازی کرد

در واکنشی غيرارادی، شاه بسوی او چرخيد که گلوله چهارم، گونه . کرد گلوله اول فقط به کاله نظامی شاه اصابت ٣.کرد
ظاهرا محافظان، و افسران پليس، بدون توجه به وظيفه خود برای حفظ جان شاه، در جستجوی . راستش را خراشيد

و گلوله شانه اش با شليک پنجم، شاه سرش را دزدید . دقایقی دو مرد رو در روی هم، تنها ماندند. پناهگاه گریخته بودند
گلوله . صدای خفيفی شنيده شد. ضارب با تنها گلوله باقيمانده سينه شاه را نشانه گرفت و ماشه را چکانيد. را زخمی کرد

 . در تفنگ گير کرده بود
 

ا محمد رض. خطر که رفع شد، افراد امنيتی بيرون دویده و بسرعت ضارب را دستگير و به او تيراندازی کردند تا جان داد
 ساله دقایقی بعد خود را بازیافت، در حاليکه هنوز بسختی نفس می کشيد اظهار کرد دستی غيبی او را نجات داده ٢٩شاه 

روز بعد اونيفورم خونی را به باشگاه افسری فرستاد و دستور داد که در . است، شاید هم به این گفته اعتقاد داشت
 .این پس، همچون پدرش، اراده خود را برایران تحميل کندو تصميم گرفت که از . معرض نمایش گذاشته شود

 
، وارد عصر جدیدی شده بود، بسياری از فرمانبران پيشين از ١٩۴١ایران، با کناره گيری رضا شاه از سلطنت، در سال 

بودند، ترک رفتن شاه مسرور شدند هزاران خانوار عشایر، قرارگاه های فالکت بار را که به اجبار در آنها اسکان یافته 
کردند و به کوههای اجدادی و زندگی چادرنشينی بازگشتند اما دیگران حتی آنها که تحت قوانين خشن رضا شاه بودند، از 

ناخشنود بودند احساس . این که تنها حصار کشور در مقابل هرج و مرج، آشوب و حاکميت بيگانگان، را از دست داده اند
وش مدرسه، وقتی که ناگهان معلم سخت گير آنان بيمار می شود، آميزه یی از رهائی و بيشتر مردم، مانند بچه های بازیگ

گروه های . نگرانی بود روزنامه ها، احزاب سياسی، اتحادیه های کارگری، و نهادهای اجتماعی ناگهان سربرآوردند
انمی متشخص، راننده اش را روزی خ. تبهکار هم، وحشتی که رضا شاه در قلوب مردم ایجاد کرده بود ناگهان ذوب شد

مهم نيست، حاال دیگر رضا شاه : توبيخ کرد که در خيابان یکطرفه در جهت عکس، رانندگی کرده بود، راننده جواب داد
 ٦٦ .رفته است

 
نند انگليسی ها، بعد از اجبار دیکتاتور به کناره گيری، ابتدا در نظر داشتند که خاندان بی اعتبار قاجار را به قدرت بازگردا

و فقط پس از آنکه دریافتند که مدعی تاج و تخت مقيم لندن حتی به فارسی صحبت هم نمی کند، به محمد رضا اجازه 
پس از تاجگذاری او را واداشتند که محمد علی فروغی، سياستمدار طرفدار انگليس را، به نخست  ٦٧. تاجگذاری دادند

انگليسی ها برای تثبيت قدرتشان، روش قدیمی تقسيم . می کردندو توسط فروغی بر ایران حکمرانی . وزیری منصوب کند
نيروهای شوروی کنترل شمال و انگليسی ها، کنترل استان های جنوبی شامل حوزه . ایران به سه بخش را احياء کردند

ند که بر تهران و های نفتی، پاالیشگاه آبادان و راه زمينی که به هند می رفت را در دست گرفتند ایرانيان نيز اجازه یافت
 . حکومت کنند-ن هم زیر نظر اشغالگرانآنواحی تقسيم نشده، 

 
نه تنها مقادیر متنابهی نفت استخراج کردند، که چند پایگاه . متحدین، در طول جنگ، کمال استفاده را از ایران کردند

توده مردم، اما، شاهد . دایت نمودندن جا عمليات نظامی خود را به طرف خاورميانه و شمال آفریقا هآعظيم ساختند و از 
قسمت عمده خواروبار و مواد غذایی بجای مصرف شهری، به مصرف نظامی می . تنزل شدید سطح زندگی شان بودند

                                                      
 .ان بهره گيری خود را در قسمت دوم افزايش داده باشد نويسنده قسمت اغراق آميز و دور از حقيقت اول را آورده است تا امک-۶۵
در پاسخ يکی از .  از جمله مذهبيون محلی و نظاميان قرار گرفتی رضا شاه که از مرکز نظامی در آذربايجان ديدن ميکرد مورد تشويق گروه زياد-۶۶

ن روزی را بکنيد که من نباشم، همه تکيه شما بمن آفکر : "يم گفتافراد محلی که ضمن ستايش شاه ابراز داشت ما بدون شما به اين امر توفيق نميافت
 ." .نباشد، فکر آنروز را بکنيد

 .  تاجگذاری در سال های بسيار ديرتر از اين زمان اتفاق افتاد و بهيجوجه ربطی به اين قسمت ازتاريخ ندارد-۶٧
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کاميون ها و خطوط راه آهن عمدتا برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار می گرفت، با اوج گرفتن داللی و سفته . رسيد
ش یافت و در نتيجه کمی محصول، مردم گرسنه ماندند خشم عمومی فروغی را نشانه گرفت و او از بازی، قيمت ها افزای

 ٦٨ .نخست وزیری برکنار شد اما جانشين اش، از او بهتر نبود
 

بتدریج، اما حيات سياسی . رام و خفيف بودآتا زمانيکه جنگ ادامه داشت و ایران تحت اشغال نظامی بود نارضایتی 
همگان دریافتند که جنگ و اشغالگری شرایطی موقتی هستند و پس از پایان آنها، کشور از نو، . رفتمجددا رونق گ

 .ساخته خواهد شد
 

نه محمدرضا شاه جوان، نه نخست وزیران متعددش، درجهت جلب افکار عمومی کاری نکردند اما یک کهنه سرباز 
وان سرپرست مامورین نظامی وارد ایران شده بود، موفق متظاهر آمریکایی، به نام ژنرال نورمن شوارتسکف، که به عن

شوارتسکف، فارغ التحصيل وست پوینت، و رئيس پليس ایالت نيوجرسی بود . به جلب افکار عمومی به سوی خود شد
گنگ " که در جریان بازجویی آدم ربایی ليندبرگ، به اشتهار رسيده بود چند سالی نيز بازیگر نمایشنامه های رادیویی 

فرمانده متحدین، او را مامور تبدیل . با شروع جنگ جهانی دوم مجددا به ارتش ملحق و به ایران اعزام شد. بود" وسترب
 سال، ۶در طول . نيروی پليس نامنظم روستایی، به یک وحد ورزیده کرد که وی با شوروشوق این ماموریت را پذیرفت

او . ر او و ژاندارمری سلطنتی ایران برای سرکوبی حضور می یافتنددر شرائط بحرانی مانند بلوای نان یا اعتراضات دیگ
وی در نظر ایرانيان . هم چنين، به تربيت جوخه ای محرمانه پرداخت که بالی جان چپ گرایان و سایر مخالفين گردید

از قضای . دادبيشتر از واقعيت خود جلوه کرد، انتقام جوی رعب انگيزی که قدرت شاه را تا اقصی نقاط کشور توسعه 
 به منطقه بازگشت ١٩٩٠-٩١روزگار، پسرش ژنرال نورمن شوارتسکف، در مقام فرمانده عمليات طوفان صحرا در سال 

 .و تاثيری ماندگار، بر تاریخ آن منطقه باقی گذارد
 

ند و مانند ایرانيان، دراواسط قرن بيستم، همچنان در جستجوی راه حلی برای مشکل دیرینه فقر و توسعه نيافتگی بود
، رضا شاه ١٩٣٠در دهه . همتایانشان در کشورهای دیگر، تحت تاثير ایدئولوژی در حال طلوع کمونيسم، قرار گرفتند

چند ده تن از استادان چپ گرا و سازمان دهندگان سياسی را راهی زندان کرده بود که آنان در طول سال های اسارت، 
 نفره را تشکيل دادند و در ۵٣بعد از کناره گيری رضا، آنها گروه . ودندوقت بسياری را صرف مباحثات سياسی کرده ب

جستجوی خط مشی سياسی جدید، بعضی از آنان به گروه نامتجانسی متشکل از آزادیخواهان، اصالح طلبان و فعالين 
ی حزب که در سال در اولين گردهم آی.  را تشکيل دادند- حزب توده-اجتماعی، ملحق شدند و اولين حزب واقعا سياسی، 

 برگزار شد، حزب توده طرحی مترقی مبتنی بر حمایت دولت از مردم عادی در مقابل استثمار ثروتمندان، تصویب ١٩۴٢
نوپا، ميهن پرستانه و آرمان گرا، . کرد این برنامه مدافع اصالحات همه جانبه، و نه انقالب یا حکومت تک حزبی بود

انگليسی ها به حزب اجازه فعاليت دادند و عوامل دولتی روسی خشنود از . رسيدجنبش اميدوارکننده ای به نظر می 
 .حضور کمونيست ها در الیه های مختلف حزب، فعاالنه از آن حمایت کردند

 
اقليت طرفدار شوروی حزب، اما، بتدریج رشد . حزب توده، با عقاید تجددگرایانه و اروپایی، برای مدتی رونق یافت

این حزب کامال به سوی مارکسيسم چرخيد و به اقدامات .  کنترل را به دست گرفتند١٩۴۴ نهایتا در سال بيشتری یافتند و
موفقيت حزب در روز اول ماه می، برای به خيابان کشاندن دهها . سازمان یافته ای، در ميان شهروندان فقير، دست زد

 .هزار تظاهر کننده درتهران و آبادان چشمگير بود
 

 تن از رهبران حزب توده در انتخابات مجلس، پيروز شدند و به تصویب قوانينی مانند محدودیت کار اطفال، آن سال، چند
 . ساعت کار درهفته، لزوم مرخصی زایمان و تعيين حداقل دستمزد کارگران همت گماشتند۴٨تعيين 

 
در طول . عليه ایران به عمل آوردقدرت فزاینده حزب توده، اتحاد جماهير شوروی را وسوسه کرد تا اقدامی جسورانه 

جنگ جهانی دوم، سه قدرت متحد توافق کرده بودند که نيروهایشان را ظرف شش ماه پس از پایان جنگ، از ایران خارج 
او به تهدیدات مبهم عليه امنيت .  استالين آن را نادیده گرفت-١٩۴۶ اوایل سال -اما در پایان مهلت شش ماهه،. کنند

و هنگامی که فعالين . ، باقی خواهد ماند- آذربایجان- و اعالم کرد ارتش سرخ دراستان شمالی ایران، شوروی و استناد
حزب توده، در آنجا جمهوری خلق آذربایجان اعالم کردند، استالين به نيروهایش دستور داد تا از ورود سربازان ایرانی 

 .به استان، برای احياء قدرت خویش، جلوگيری کنند
 

مدتی چنين می نمود این استان . نيروی محلی شبه نظامی مجهز به سالحهای مسکو، در آذربایجان ظهور کردبه زودی 
احتماال ازایران جدا و به اتحاد جماهير شوروی ملحق و یا از آن به عنوان سکوی پرش شوروی، عليه ترکيه، استفاده 

نخست وزیراحمد قوام، . یکتاتوری دیگر، شورش کردتصور د خواهد شد اما آذربایجان رضا شاه را به خاطر آورد واز
استثنائا با استعداد، به مسکو سفر کرد تا استالين را به عقب نشينی از مرز درگيری متقاعد کند، و به محض  سياستمدار

                                                      
سری مبتال نشده باشد و کدام کشور تمام سعی خود را در رساندن  اين وقايع در زمان جنگ رخ داد و کدام کشور بود که به چنين درد-۶٨

 آب و آذوقه به خط اول جبهه بکار نبرد؟؟
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 و به این که افراد ژنرال شوارتسکف وارد تبریز، مرکز استان، شدند، استالين سربازان اش را از آذربایجان خارج کرد،
آذربایجانی های شادمان، با اعدام شتابزده هر عضو . این ترتيب از جمهوری خلق آذربایجان، تنها خاطره ای باقی ماند

 ٦٩. حزب توده که نتوانستند بيایند، جشن گرفتند
 

 توانستذربایجان، نآمحمد رضا شاه از حزب توده که کامال ضد سلطنت بود، وحشت داشت اما تا چند سال بعد از غائله 
، بهانه را فراهم کرد با این که همه شواهد حکایت از آن داشت که ١٩۴٩سوء قصد،  .بهانه ای برای اقدام عليه آن، بيابد

ضارب ناکام، یک مذهبی افراطی بود اما شاه، شواهد را نادیده گرفت و با متهم کردن حزب توده به سازماندهی سوء قصد 
 ٧٠ .ز رهبرانش را راهی زندان کردآن را ممنوع اعالم و چند ده نفر ا

 
شاه، با کسب همدلی عمومی ناشی از تيراندازی، گام هایی دیگر در جهت افزایش قدرتش برداشت، ابتدا دستور تاسيس 

.  هرگز تاسيس نشده بود١٩٠۶را صادر کرد که به رغم پيش بينی در قانون اساسی " سنا" مجلس قانونگذاری دیگری، 
سپس . نونی اساسی عالقمند بود که حق انتصاب نيمی از نمایندگان مجلس سنا را به شاه می دادای از قا او به ماده

مجلس را به تصویب قانونی ترغيب کرد که در صورت تمایل او به اختيار انحالل هر دو مجلس و برگزاری انتخابات دیگر 
طبق قانون اساسی . نتصاب نخست وزیر بودباالخره و شاید مهمترین گام او تصویب قانون تغيير نحوه ا. را می داد
اینک به موجب قانون جدید . ، ابتدا مجلس نخست وزیر را انتخاب و سپس شاه رضایت خود را اعالم می کرد١٩٠۶

 .بطریق عکس آن عمل می شد، ابتدا شاه نخست وزیر را معرفی و سپس مجلس نامزد انتخابی او را تایيد یا رد می کرد
 

مقامات بریتانيایی، سال های متمادی . ن اقدامات را طبق توصيه محرمانه و با حمایت انگليس انجام دادمحمد رضا شاه، ای
محمد رضا، هرگز بدون رضایت . عقيده داشتند که به دليل منافع حياتی خود در ایران، این کشور باید باثبات و آرام باشد

، وقتی اعتراضات ١٩۴۶در سال . بت به آنان کامال آگاه بودنان، به سلطنت نمی رسيد و به همين دليل از دین خود نسآ
 ٧١ .مدندآخشن در پاالیشگاه انگليسی ها شروع شد، برای وصول طلب خود 

 
این کار تا حدودی . شورشی که آبادان را تکان داد، بسياری از ایرانيان را واداشت تا در جهت آرمان کارگران متحد شوند

ن عمل آ انگليس تحت -فت ایرانـــرکت نــــليل قرارداد آشکارا غيرمنصفانه ای بود که شخارج از همدردی ذاتی، و به د
)  ميليون دالر١١٢معادل ( ميليون پوند، بعد از کسر ماليات، ۴٠ سود شرکت ١٩۴٧به عنوان مثال، در . می کرد، بود

 طبق موافقتنامه -ت هرگز به تعهدات خود، بدتر آن که شرک.  ميليون پوند به ایران پرداخت شد٧بود که از این مبلغ فقط 
 مبنی بر پرداخت دستمزد بيشتر به کارگران و فراهم کردن امکان پيشرفت برای - که با رضا شاه منعقد کرده بود١٩٣٣

منوچهر فرمانفرمائيان که در سال . نان، و احداث مدارس، بيمارستان ها و جاده ها و یا سيستم مخابراتی عمل نکردآ
 ٧٢ .یر موسسه نفتی ایران شد، از آنچه که در آبادان می گذشت هراسان شد مد١٩۴٩

 
نه برای مرخصی، پرداختی وجود داشت و نه برای ترک کار بعلت بيماری، .  سنت در روز بودند۵٠دستمزدها کمتر از " 

 .خسارت از کارافتادگی نيز پرداخت نمی شد
 

 چه رسد به تجمالتی مانند -اغذی، بدون داشتن آب آشاميدنی یا برق یا شهر ک-کارگران در آلونک هایی بنام کاغذآباد
زمين در زمستان، زیر آب فرو می رفت و تبدیل به دریاچه مسطحی می شد که آب از .  زندگی می کردند-یخچال و پنکه

می شدند وقتی آن می جوشيد گل و الی در شهر تا به زانو می رسيد و بلم ها در طول جاده ها برای حمل و نقل آماده 
باران فروکش می کرد ابری از حشرات کوچک بالدار و گزنده، از آبهای راکد بيرون می آمد تا سوراخ بينی را پر کند، 

 . دور لبه ظرفهای خوراک پزی جمع شود و چرب و چسبنده پنکه های پاالیشگاه را از کار بياندازد
 

 چسبنده و -بدترین چيزی که دیده ام. گرما سوزان بود. هان نازل می شدبدون نشانه ای از بهار، ناگ. تابستان اما بدتر بود
 در حاليکه باد و طوفان شن، بيابان داغ را تازیانه می زد، آلونک های کاغذ آباد ساخته شده از بشکه های نفت -بی امان

از نفت سوخته، می پيچيد در هر سوراخی بوی تعفن، بوی گند سولفور ناشی ... چکش خورده، تبدیل به اجاق داغ می شد

                                                      
 . مراجعه نمائيد asp.tabriz/org.peymanmeli.www برای آگاهی بيشتر در مورد آذربايجان به تار نمای  -۶٩
که همگی وابستگان به استعمار انگليس بودند با ساختاری از مذهبيون " سياه"يقيت شاه کار درستی انجام داد زيرا توده ای های  درحق-٧٠

 . در هم آميخته و قصد داشتند شاه را که مانع نفوذ انگليس ميشد رااز سر راه بردارند
 . اسناد تاريخی برعکس اين پاراگراف را تائيد ميکند -٧١
عبد الحسين ميرزا .  با نيرنگ بازی های خود علی اصغر خان اتابک را ساقط کرد١٨٩۶ الحسين ميرزا فرمانفرما در نوامبر  عبد-٧٢

دارو دسته مصدق و فرمان فرما از سر سپردگان انگليس بودند که جليل بزرگمهر وکيل مدافع محمد مصدق در . دائی محمد مصدق ميبود
از اقربای نزديکش گويم، دامادش دکتر احمد متين دفتری به سرسپردگی دولت فخيمه :  مينويسددادگاهای نظامی ضمن خاطرات خود

دکتر مصدق در برشماری سر سپردگان در مواردی که پيش می آمد اسم متين دفتری دامادش را در رديف آنان . انگليس اشتهار داشت 
تی ايران دست انگليس را در آستين امور نفتی ايران بخوبی آشکار انتصاب فرمانفرما به مديريت موسسه نف." براحتی بزبان مياورد

 .  ميسازد
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که یادآور تلخ روزانه بيست هزار بشکه، یا یک ميليون تن در سال بود که به مصرف پاالیشگاه می رسيد و شرکت نفت 
 . ایران، یک سنت هم از بابت آن به دولت نمی پرداخت-انگليس

 
 اتاق های تهویه دار، طفيلی هایی بی  ایران با لباسهای اتو کشيده زرد و-کارگران، در نظر مدیران شرکت نفت انگليس

. بخش انگليسی آبادان، چمن کاری شده دارای باغچه های رز، زمين های تنيس و استخر شنا بود... هویت بودند
در اینجا از حوض های کاشی شده و ميدان . کاغذآباد، اما، هيچ نداشت به چاپخانه، نه حمام و نه حتی یک تکدرخت

کوچه های خاکی ناهموار، محل آمد .  خبری نبود- ولو فقير یا کم آب-از هر شهرایرانی استمرکزی پرسایه که جزیی 
تنها، . کسبه، در حاليکه برای فرار از گرما، بر بشکه های آب نشسته بودند، کاالیشان را می فروختند. وشد موشها بود

 ایران، به رهبری –شرکت نفت انگليس ." مسجد خشت و گلی و نيم ویران محله قدیمی شهر، رهایی را نوید می داد
سخت گيری . سرویليام فریزر، اسکاتلندی بسيار لجباز، که از مصالحه متنفر بود، هر درخواست اصالحی را رد کرد

بریتانيا، بدليل موفقيت در استخراج منابع طبيعی کشورهای مستعمره اش، : فریزر و دولت بریتانيا به سادگی قابل فهم بود
 ایران مستقيما به دولت بریتانيا پرداخت می شد که صاحب -بيش از نيمی از درآمد شرکت انگليس. ی شده بودقدرتی جهان

 درصد سهام آن بود عالوه بر آن شرکت ساليانه ميليونها پوند دیگر به عنوان ماليات پرداخت و نفت مورد نياز ۵١
 نست بوین، وزیر امور خارجه که می گفت بدون نفت ایرانار. ناوگان سلطنتی را به قيمت کمتر از بازار، تامين می کرد

 .، اغراق نمی کرد"اميدی برای دستيابی ما به سطح زندگی مورد نظرمان در بریتانيای کبير، وجود نخواهد داشت"
اد اعضای مجلس اصرار داشتند که شرکت نفت پيشنه. ایرانيان، البته به سختی می توانستند با انگليسی ها همدردی کنند

 ده تن از آنان تا آنجا پيش رفتند که الیحه لغو امتياز شرکت، را تقدیم ١٩۴٩مناسب تری به ایران، بدهد و در سال 
. فشار آنان و خطر خشونت مداوم در آبادان، آن چنان شدت یافت که انگلستان نتوانست آن را نادیده بگيرد. مجلس کردند

 .موقعيت خود، به قالب جدیدی نياز داشتندانگليسی ها برای دادن مشروعيت دوباره به 
 

قرارداد پيشنهادی او به متمم قرارداد .  ماه بعد از سوء قصد به جان شاه، برای ارائه پيشنهاد، وارد ایران شد٣فریزر، 
این متمم حاوی چند . ، امضا کرده بود، الحاق شود١٩٣٣زیرا می بایست به قراردادی که رضا شاه در سال . معروف شد

 ميليون پوند به عنوان حق امتياز، تقليل محدوده مجاز برای حفاری، تعهد ۴تضمين پرداخت ساليانه حداقل : صالحيه بودا
به تربيت تعداد بيشتری از ایرانيان جهت احراز پست های اداری، اما با اینهمه به ایرانيان قدرت بيشتری در اداره شرکت 

نخست وزیر ایران، پيشنهاد را مبنای بحث و مذاکره تلقی و از فریزر برای . یا حق حسابرسی دفاتر شرکت را نمی داد
فریزر او را نادیده گرفت و اعالم کرد پيشنهادش نهایی است و . وردآمذاکره در زمينه های مورد اختالف دعوت به عمل 

 .با هواپيمای شخصی اش به لندن پرواز کرد
 

انگليس ها، تمام جهان را می "  شتابزده فریزر از ایران اظهار داشتعباسقلی گلشائيان وزیر دارایی، بعد از خروج
اما محمد رضا شاه، که می دانست باید همان کاری را بکند که انگلستان می خواهد، به هيئت دولت دستور داد تا " خواهند

 اما، منوط به تصویب نفوذ قرارداد،.  هيئت دولت نيز اطاعت کرد١٩۴٩ جوالی ١٧و در . متمم قرارداد را تائيد کند
 .مجلس و خارج از کنترل شاه بود

 
بسياری از اعضای مجلس، پيش از اینکه هيئت دولت متمم قرارداد را تائيد کند، آن را محکوم کردند وزیر دارایی، 

يدل، استاد  در اجرای ماموریتی که گيلبرت گ- که موقعيت اش او را در مقام نوکر وفادار انگلستان قرار داده بود-گلشائيان
 ایران، با حيله های -معروف حقوق بين الملل به او داده بود گزارشی پنجاه صفحه ای ارائه کرد که شرکت انگليس

حسابداری، مبالغ عمده ای سر ایران کاله گذاشته بود، با این گزارش بقيه اعضاء مجلس هم عليه متمم قرارداد موضع 
کندری، سخنرانی پرشوری در محکوميت متمم قرارداد ایراد و با هشداری نماینده ای خشمگين بنام عباس اس. گرفتند

اسکندری درخواست کرد که . نچنان گسترده ختم کرد که شاید حتی خود او هم نمی توانست پيامدهایش را درک کندآ
یران تقسيم کند،  ایران، همانند شرکتهای نفتی آمریکایی، در کشورهای دیگر منافعش را پنجاه پنجاه با ا-شرکت انگليس

 .ن امتناع کند ایران صنعت نفت را ملی اعالم و راسا نفت خام را استخراج خواهد کردآو هشدار داد اگر شرکت از قبول 
بسياری از نمایندگان نمی خواستند با رای منفی به متمم . دوره مجلس در حال انقضاء بود و انتخابات نزدیک می شد

 اما با توجه به اضطراب افکار عمومی، به سختی می توانستند در موافقت با متمم، رای قرارداد، شاه را به خشم آورند
را در پيش گرفتند، مجلس چهار روز تمام، انتقادات طوالنی عليه ) برای منع تصویب طرح( لذا روش اطاله کالم. دهند

تمم قرارداد برای مجلس بعدی باقی در نهایت زمان سپری و م. قرارداد و نيز خيانت کلی انگلستان را منعکس می کرد
 .گذاشته شد

 
نچه ضروری است انجام دهد تا مجلس بعدی از او اطاعت آمحمد رضا شاه، ناخرسند از چرخش حوادث، تصميم گرفت که 

شکار انتخاباتی، ترتيبی داد آ و تقلب ٧٣ با استفاده از روشهای مختلف، از بسيج نامزدهای شاه پرست گرفته تا رشوه. کند
اما تصور او، که می تواند مانند پدرش جعل آراء کند، کامال . ا انتخابات را با حضور نامزدهای انعطاف پذیر، بيمه کندت

. ایرانيان تشنه دمکراسی بودند و بيش از این نمی توانستند وحشت زده و مرعوب، سکوت کنند. اشتباه از آب درآمد
                                                      

 !! اگر شاه چنين قدرتی داشت که ميتوانست مجلس وکشور را در کنترل داشته باشد چه نيازی به پرداخت رشوه ميبود-٧٣
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 که، نامزدهای ملی گرا و در راس آنان محمد مصدق بسيار شورش در تهران. چندین شهر از اعتراض منفجر شد
 .محبوب، بازنده اعالم شدند، شدیدتر بود

 
 اکتبر را در مقابل خانه او اجتماع ١٣زاد، دعوت کرد تا روز آمصدق، با صدور بيانيه ای، از همه معتقدین به انتخابات 

مقابل دروازه کاخ نطق . بان ها به کاخ سلطنتی هدایت کردمصدق آنها را با عبور از خيا. هزاران نفر حاضر شدند. کنند
او به . تشينی ایراد و اعالم کرد تا زمانيکه شاه با انتخابات مجدد و منصفانه موافقت نکند از آنجا تکان نخواهد خوردآ

هایت، شاه که در ن.  شبانه روز با چند ده تن از دمکرات ها، روی چمن های کاخ بست نشستند٣گفته اش وفادار ماند، 
 .ماده مسافرت به ایاالت متحده و لذا عالقمند به جلوگيری از شورش بود، تسليم شدآ

 
 -شاه، با انتخاب آمریکا برای مسافرت، قدرت جهانی دیگری را به رسميت می شناخت، که می بایست تاریخ ایرانيان را

 از - اميدوار بود از این دیدار که بمدت چند هفتهرئيس جمهور ترومن،. قاطعانه تر از آنکه بتوان تصور کرد شکل دهد
 بطول انجاميد، استفاده و شاه جوان را متقاعد کند که پيش از هراقدامی، باید خود را وقف -١٩۴٩نوامبر تا دسامبر 

سم ترومن معتقد بود که تنها اصالحات اجتماعی، و نه نيروی نظامی، ایران را از خطر کموني. بهبود زندگی مردمش کند
 .حفظ خواهد کرد

 
ن شاه آپس از . و او را در هاوس بلر، جای داد. ترومن، هواپيمای شخصی خود، را فرستاد تا شاه را به واشنگتن بياورد

به نيویورک رفت و در موزه هنری متروپوليتن مورد استقبال قرار گرفت و هم چنين از شهرهایی مانند آیداهو، کنتاکی، 
شرکت هایی مثل الک هيد، جنرال .  کرد که معموال جزو برنامه مسافرت مقامات عاليرتبه نيستندآریزونا و اوهایو دیدار

ادارات دولتی ترتيبی دادند که شاه در دانشگاه پرینستون و . موتورز، به افتخار او ضيافتهای باشکوه شام برپا کردند
جرج تاون و جرج واشنگتن شرکت کرد و قبل از او در مسابقه فوتبال بين دو تيم . ميشيگان، مورد تجليل قرار گيرد

 گلوله توپ مورد استقبال ٢٠در وست پاوند و آناپوليس با شليک . شروع بازی، کاپيتان افتخاری تيم جرج واشنگتن شد
 .قرار گرفت

 
رال در مالقات با ترومن، دین چسن وزیر کشور و ژن. پشت صحنه، اما، دیدار شاه از آمریکا به خوبی پيش نمی رفت

عمر برادلی، رئيس مشاوران نظامی رئيس جمهور، شاه پی درپی تاکيد می کرد که ایران بيش از هر چيز به ارتش 
و درخواست تانک، اسلحه ضد تانک، کاميون، انبارهای بزرگ ذخيره مهمات و نيز . بزرگتر و سالح های بيشتر نياز دارد

طبق قانون . ليم یافته تر، در واحد افسری بسيار گسترده می نمودپول برای پرداخت حقوق دهها هزار سرباز بيشتر و تع
اساسی ایران، شاه منحصرا کنترل ارتش، را در اختيار داشت لذا یک ارتش قوی، عامل مهمی برای حفظ قدرت اش 

 دست و وقتی ميزبانان اش در مورد نيازهای اجتماعی ایران مذاکره می کردند او عالقمندی اش را از. محسوب می شد
همان جا که رهبر ملی گرا، چيانگ کای . چسن به او هشدار داد تا به آنچه که در چين روی داده بود، توجه کند. داد

شک، از تفوق عظيم نظامی خوشنود بود اما قدرت را به کمونيست های ژنده پوش، باخت چرا که تنها در جستجوی راه 
در پایان، ترومن ميهمان اش را بدون کمک نظامی مورد . يافتنددو طرف به فهم مشترک دست ن. حل صرفا نظامی بود

هنگام عزیمت شاه، اطالعيه مشترکی صادر شد حاکی از آن که آمریکا، تقاضای او را برای . نظر شاه به وطن بازگردانيد
 .کمک های نظامی، مد نظر قرار خواهد داد

 
، به ایران - که آرزوی قلبی او بود- تدارک نظاميشاه، پس از شکست در ترغيب آمریکایی ها به کمک مالی برای
موافقت او برای الغاء نتایج انتخابات تقلبی اش، نشان . بازگشت تا دریابد مخالفان او از هميشه سازمان یافته تر شده اند

محوطه بيست تن از معترضين پيروز پس از ترک . که البته اثر دوردست تری هم داشت. دهنده محدودیت های قدرتش بود
ميز، در خانه مصدق با یکدیگر مالقات کردند و تصميم گرفتند که پيروزی خود را با آمقابل کاخ، با نتيجه تحصن موفقيت 

تشکيل ائتالفی جدید از احزاب سياسی، اتحادیه های تجاری، گروههای شهری و دیگر سازمانهای وفادار به تقویت 
و نام ائتالف را جبهه ملی گذاشتند و به اتفاق آراء . یران افزایش دهنددمکراسی و محدود کننده قدرتهای بيگانه در ا

 و - برای اولين بار- ساله با حمایت سازمانی رسمي۶٧ریش سفيد . محمد مصدق را به عنوان رهبر آن انتخاب کردند
ياسی موجود را در افکار عمومی تهييج شده موافق، حاال همه وسایل مورد نياز برای مبارزه ای طاقت فرسا با نظم س

 .اختيار داشت
 

 بنيانگذار دیگر جبهه ملی، در انتخابات جدید مجلس، که شاه را وادار به برگزاری آن کرده بودند، پيروز ۶مصدق و 
یک جبهه ملی مخالف سازمان یافته، آگاه، : نها، ورود عنصر جدیدی را در سياست ایرانی اعالم می کردآموفقيت . شدند

ظهور آن مانع قابل توجهی هم برای هدف آنی شاه . لی گرایان پرشور و مطمئن از حمایت وسيع مردمیتهييج شده با م
دو دیدگاه مغایر آینده . یعنی تصویب متمم قرارداد، و هم برای طرح بلند مدت وی یعنی بازسازی قدرت سلطنت، بود

 .ایران، اینک در تعارضی شدیدتر از هميشه قرار گرفته بودند
 

اه، نخست وزیران ضعيف النفس را ترجيح می داد چرا که می توانست آنها را به سوی خود متمایل کند، اما در اگرچه ش



 همه مردان شاه

 142 از  ٤٣ برگ 

، او و انگليسی ها، به شخصی به اندازه کافی قوی، نياز داشتند تا مجلس را وادار به تصویب متمم قرار ١٩۵٠آغاز سال 
 عالقه بود و حتی از این که آن را برای رای گيری یوافقت نامه بمحمد ساعد، انتخاب اول شاه کامال نسبت به م. داد کند

اما علی . شکارا هوادار انگليس را، جانشين او کردآشاه، پس از دو ماه علی منصور، شخصيتی . ارائه کند، امتناع کرد
ل سفير جدیدی بنام  در آوری٧٤ .صبر انگليسی ها تمام شد. منصور هم عالقه چندانی به مبارزه برا ی موافقتنامه نداشت

سرفرانسيس شفرد، به تهران اعزام کردند که دارای تجارب سياسی در کشورهایی بود که توسط دیکتاتورها یا قدرتهای 
شفرد در یکی از اولين تلگرامهایش . السالوادور، هائيتی، پرو، کنگوی بلژیک و هلند شرقی هند: بيگانه اداره می شدند

متمم قرارداد را هرچه "ان، گزارش داد هر چند شاه به منصور دستور داده است که به وزارت امور خارجه انگلست
 وزارت امور  .ندارد" توجهی به اجرای فرامين ارباب اش"، به نظر می رسد که وی "سریعتر به تصویب مجلس برساند
. رد مورد نظر آنان نيست ایران، در اندک مدتی به این نتيجه رسيدند که منصور م-خارجه انگلستان و شرکت انگليس

. شخص مورد نظر آنان، بر خالف روش معمول در ایران، غير نظامی نبود. آنان به نخست وزیر قوی تر احتياج داشتند
به اعتقاد انگليس ها، . را، یکی از افسران مورد اعتماد ژنرال شوارتسکف و رئيس ستاد ارتش بودآبلکه تيمسار رزم 

 ٧٥ . بود مصدق و جبهه ملی را از بين ببردفقط نخست وزیری قاطع، قادر
 

.  نفره ای را تصویب کرد تا متمم قرارداد را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد١٨ ژوئن تشکيل کميته ٢٠مجلس، در
انگليسی ها این عمل را اقدامی اعتراض آميز تلقی و به شاه توصيه کردند در پاسخ نخست وزیر، منصور را عزل و 

 .چنين توصيه ای را نمی شد نادیده گرفت. را به جانشينی او انتخاب کندژنرال رزم آرا 
 

 ساله و به ۴٧او سربازی حرفه ای، . قامت باریک و لبخند چاپلوسانه رزم آرا، هوش و جاه طلبی او را پنهان می کرد
ده کرده بود، اما در مثل بيشتر افسران ایرانی از موقعيت های رشوه خواری، استفا. بی رحمی و خونسردی معروف بود

قهرمانش رضا شاه پيشين و با او در این عقيده شریک بود که ایران، . عين حال مردی بود با استعدادی غير قابل تردید
اما برخالف رضا، جهان وطنی آگاه بود . تنها تحت حکومت فرمانروایی خشن و بی گذشت، به بزرگی دست خواهد یافت

صيل کرده و عميقا آگاه بود که برای رهبران ایرانی، فرونشاندن خشم قدرتهای بيگانه، که در مدرسه نظامی فرانسوی تح
به انگليسی ها، تصویب سریع متمم قرارداد، به روس ها، آزادی رهبران حزب توده که پس از . تا چه اندازه مهم است

ا که به خاورميانه عالقمند شده سوء قصد به جان محمد رضا شاه، به دستور وی زندانی شده بودند و به آمریکایی ه
 .بودند، گوشی شنوا و حمایت در مبارزه عليه کمونيسم، وعده داد

 
هيچکس تعجب نکرد وقتی مصدق . مجلس، برای مذاکره در مورد انتصاب رزم آرا، در پایان ژوئن تشکيل جلسه داد

 مستعد برای دیکتاتوری شدن، مورد انتقاد سخنرانی نيشداری ایراد و رزم آرا را به عنوان آلت دست قدرتهای بيگانه و
رزم آرا قدرتش را در کمک به . قرار داد هم چنين تعجبی نداشت که انتصاب او پس از پایان سخنرانی ها، تصویب شد

 .مبارزه انتخاباتی بيش از نيمی از نمایندگان به کار بسته بود و اینک آنان بدهی شان را می پرداختند
رت نشست با این اعتقاد که سرنوشت او را برای بازگرداندن ایران به شکوه و عظمت گذشته، رزم آرا، به مسند قد

 نفردر رویارویی آینده می ٣شاه هم، تنها یکی از این . مصدق هم همين عقيده را در مورد خود داشت. برگزیده است
 .توانستند پيروز باشند

 بخش نهم

 داستان ترور رزم آرا

. ودمينم، برای مردی با قدرتی کمتر از او را نااميد کننده ١٩۵٠مقام نخست وزیری، در تابستان اولين روز رزم آرا در 
کسی چيزی عليه . ورود سفير جدید آمریکا، هنری گریدی، موجب شروع شورشی شد که در آن چندین نفر کشته شدند

انگان در امور کشورشان ناخشنود بودند ميخته، آن چنان از دخالت بيگآشخص گریدی نمی دانست اما ایرانيان با سياست 
نخست . که صرف حضور کسی در مقام افسر دارای اختيارات کنسول، کافی بود تا هزاران نفر را به خيابان ها بکشاند

او . وزیر رزم آرا، به هنگام برنامه ریزی خط مشی سياسی خود، می بایست این ملی گرایی فزاینده را نيز به حساب آورد
 مجلس خواهد رسانيد و ب انگليسی اش گفت که در صورت اصالح موافقت نامه تکميلی، آن را به تصویبه حاميان

 ایران با موافقت درباره گشودن دفاترش بر روی حسابرسان ایرانی، تربيت -درخواست کرد اجازه دهند تا شرکت انگليس
نشانه حمایت از توسعه ملی، پيشنهادش را ایرانيان برای مشاغل مدیریتی و پيش پرداخت قسمتی از حق امتياز به 

 ایران، جبهه ملی را از بن برمی انداخت و موقعيت -با قبول آن، شرکت انگليس. اظهار نظر زیرکانه ای بود. دلچسب کند
سفير شفرد . اما انگليسی ها، برای ترساندن رزم آرا این پيشنهاد را رد کردند. خویش را در سالهای آینده تثبيت می کرد

درمان رایگان بعضی از " به رزم آرا گفت که پيشنهاد شرکت، نهایی است و تنها دلچسب کننده ای که مورد قبول اوست 
انگليس ها، با عدم تشخيص این که عصر استعمار در ". نمایندگان دیوانه است که به انتقاد از متمم قرارداد، ادامه ميدهند

                                                      
 انجام کار سر پيچی ميکردند؟؟  اگر منتخبين شاه انگليسی بودند وشاه نظرات انگليس را برآورده ميکرد پس چرا از – ٧۴
 . فراموش نکنيد که شوارتسکف آمريکائی بود-٧۵
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تنها با همکاری با نيروهای فزاینده ملی گرایی، می توانستند حفظ کنند، حال پایان بود و آنها قدرت جهانی شان را 
 ٧٦ .فرصتی تاریخی را از دست دادند

 
او شخصی را به .  ایران نداشت-رزم آرا چاره ای جز انطباق خود با خواست شاه، وزارت امور خارجه و شرکت انگليس

یکی . و کوشش برای تصویب متمم قرارداد را از سر گرفتوزارت دارایی گماشت که به طرفداری از انگليس، شهره بود 
از متحدین اصلی او، چهره معروف رادیویی، بهرام شاهرخ بود که به عنوان تبليغ کننده حزب نازی به شهرت رسيده 

صدای پرشور و حرارتش، اخبار روزانه را در . ، رئيس بخش فارسی رادیو برلين بود١٩۴٠او در طول اوایل دهه . بود
برنامه های . ميز روابط ایران و آلمان، به گوش ایرانيان می رسانيدآورد پيروزیهای کشورهای محور و آینده افتخار م

رادیویی او سرشار از فحاشی نسبت به انگليسی ها بود که به نفرت از امپریاليسم انگليس منتشر شده در ایران، دامن 
بعضی از افسران امنيتی نازی به . ار آميزی، شغل خود را ازدست داداو، با تغيير مسير امواج جنگ به نحو اسر. ميزد

طولی نکشيد که در کمال حيرت شنوندگان اش، در رادیو . تصور این که عامل انگليسی هاست به او ظنين شده بودند
 به سمت رزم آرا، او را. تهران حاضر شد و با دست و دلبازی شروع به پخش گزارش هایی در حمایت از انگليس کرد

رمان شرکت آو او با همان حرارتی که در دهه پيش برای نازی ها به خرج ميداد، به . گماشت" رادیو و تبليغات"مدیر 
 ایران -شرکت انگليس.  ایران ایمان آورد و عالوه بر این که شخصا گزارش های پرشور تهيه و پخش می کرد-انگليس

 .ای انعطاف پذیر روزنامه، رشوه دادرا متمایز کرد و به مقاله نویسان و سردبيره
 

مصدق، البته در ميان آنان بود و در جلسه اول کميته، . مجلس، تا این زمان اعضای کميته نفتی خود را تعيين کرده بود
بسياری از اعضای آن، بيشتر از شرکت . کميته هفته ای دو روز تشکيل جلسه ميداد. به عنوان رئيس انتخاب شد

منوچهر فرمانفرمائيان، مدیر موسسه نفتی ایران در بسياری از جلسات کميته . به مصالحه عالقه نداشتند ایران، -انگليس
 :شرکت کرده و درباره آنها نوشت

 
کميته ظاهرا برای تحقيق و بررسی در مورد موافقتنامه الحاقی و پيدا کردن زمينه هایی برای مصالحه تشکيل می شد "

نمایندگان در نفت مهارت نداشتند و به آن تا جایی .  موافقتنامه به ندرت مطرح ميشداما جنبه های فنی و اقتصادی
 .در عوض دل بسته ارزش های انسانی بودند. عالقمندی نشان می دادند که به سياست مربوط می شد

 
 سال در آن ٢۵ل او از هر چيزی با گوشه و کنایه انتقاد می کرد که در طو. مصدق امور را تحت تسلط خود درآورده بود

مصدق به دالرها و سنت ها ............. سالی که جز ایراد گرفتن و سرزنش کردن کاری نکرده بود٢۵. مهارت یافته بود
و اینک حاکميت ملی ایران توسط . او موضوع اساسی را حاکميت ملی می دانست. یا تعداد بشکه ها اهميتی نمی داد

این، چيزی بود که مصدق . نافع انگليسی ها کرده بود، زیر قيمت به فروش می رفتشرکتی که زندگی ایرانيان را فدای م
و این بود آنچه که او را وادار کرد تا قاطعانه تصميم بگيرد که شرکت . را از تمایل دولت برای مصالحه خشمگين می کرد

 77 ." ایران باید برود-نفت انگليس
 

تهران در آن پائيز، به تدریج افزایش می یافت انگليس ها با امتناع از شور و حرارت افکار عمومی، با سرد شدن هوای 
                                                      

 پايان استعمار و استثمار ١٩۵٠ اگر نويسنده تصورش بر آن بود که انگليس دست از سر نفت و ايران و منطقه برميدارد و سال -٧۶
 !انگليس است اشتباه ميکند

 جبهه افتخار ابتکار آنرا به محمد مصدق ميدهد و مصدق در کتاب خاطرات خود اين  مردم عوام ملی شدن نفت را از جبهه  ملی و-٧٧
در صورتيکه آن سال هائی که کومونيست های ايران در گيالن و مازندران و آذربايجان از لغو . عمل را به حسين فاطمی نسبت ميدهد

البته فراموش نشود که علی . ود يا يکی دو سال بيشتر نداشتامتياز شرکت نفت انگليس سخن ميراندند حسين فاطمی هنوز دنيا نيامده ب
شاه کودن وکودک مغز . شايگان، کريم سنجابی، و حسين مکی نيز هرکدام ادعای رستم دستانی شکستن شاخ غول را بخود نسبت ميدهند

ز اکتشاف نفت را به نماينده ويليام ناکس قاجار، مظفرالدين شاه از زمانی که با گرفتن رشوه به پادوئی نصراهللا خان مشير الدوله امتيا
انگليس که تجربه بيشتری . دارسی انگليس دادند روس ها متوجه شدند رو دست خورده اند و از همان زمان مخالفت با آن را آغاز نمودند
اتوم ميداد ويا مردم عوام را در سياست داشت کار ها را پنهانی و دور از چشم انجام ميداد و يا به تهديد و ارعاب متوسل ميشدو اولتيم

آنقدر ار طريق مال های تطميع شده مردم را در مساجد . پنهانی بر عليه زمامدارانشان می شوراند امتياز رژی تنباکو نمونه ای از آن است
ت به انگليسی ها بر عليه رژی تنباکو تحريک کردند تا ناصرالدين شاه مجبور به لغو امتياز شد و چند صد هزار ليره به عنوان خسار

.  که سهم روسيه را از تقسيم ايران که سه برابر سهم انگليس ها بحساب آورد روس ها را مدتی راضی کرد١٩٠٧قرار داد . پرداخت نمود
و با آغاز جنگ جهانی دوم روسها مصمم شدند در مورد نفت شمال به ايران فشار آورند ميتينگ و راه پيمائی حزب توده در پناه سربازان 

.  خورشيدی، که بدنبال مسافرت کافتارزاده رخ داد نمونه ای از اعتراض روس ها بود١٣٢٣نفربر های ارتش سرخ در تهران در سال 
احساسات ضد انگليس که از زمان مشروطه خواهی در زير پوست مردم بود زمينه مساعدی برای تحريک و بخيابان کشيده شدن مردمی 

از سوی ديگر ترور های سياسی مانند کشتن هژير؛ دکتر زنگنه، و سر لشگر رزم آرا . آنان فشار ميآورد بودکه بيکاری و نرخ کاالها بر 
و اعالميه های ابولقاسم کاشانی به حمايت از الغا قرار داد نفت عده زيادی ازجمله بازاريان و مقلدان کاشانی را به طرفداری از ملی شدن 

تازه اول . شده بتصويب رسيد» مجذوب و مرعوب«نکه بدون هيچگونه مخالفتی از طرف مجلس نفت در سراسر کشور بر انگيخت تا اي
زيرا با تمام هو و جنجال جبهه ملی ووابستگانش بتصور اينکه استعمار پير را به زانو در آورده اند خريداری برای نفت ملی . بدبختی بود

کار بجائی رسيد که هم خشکسالی و حمله ملخ و .  طمع صاحبش کشته شده بودمرغی که روزی تخم طالئی ميکرد به دليل. شده پيدا نميشد
 . آفات نباتی مزيذ بر علت شد
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حتی گروههای مذهبی متعهد به . مصالحه، ترتيبی داده بودند گروهی از فعالين سياسی را عليه افکار عمومی متحد کنند
چند تن از . دادندزادیخواهان غيرمذهبی، حتی تحت فشار قرار آقوانين اسالمی را برای ائتالف با مصدق و دیگر 

 از پيوستن به این - که سی سال بعد به عنوان رهبر کبير کشور ظهور کرد-روحانيون، از جمله روح اهللا خمينی جوان
اما بعضی از روحانيون با نفوذ از سر . ائتالف امتناع کردند چرا که معتقد بودند مصدق و متحدینش اسالم را واگذاشته اند

یکی از متنفذترین آنها آیت اهللا کاشانی آتشين مزاج و افراطی بود که هرگز به عنوان .  شدندمصلحت، با جبهه ملی متحد
 .دانشمندی مذهبی مورد توجه قرار نگرفته بود اما به شخصيتی اصلی جنبش ضد امپریاليستی ایران تبدیل شد

 
و شخص کاشانی نيز . ن کشته شده بودپدر کاشانی، در طول جنگ جهانی اول هنگام مبارزه با انگليسی ها در بين النهری

او پس از آزادی از زندان، بالفاصله چون رهبری . در مدت اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، در زندان انگليسی ها بود
اما وی از بيروت در . محمد رضا شاه، با تبعيد او، کوشيد او را وادار به سکوت کند. محبوب و آتش افروز ظهور کرد

. فشار افکار عمومی، شاه را واداشت تا به او اجازه بازگشت دهد. س شرکت و به نمایندگی انتخاب شدانتخابات مجل
و او در سخنرانی اش، مصدق و جبهه ملی را به عنوان ميهن . صدها هزار نفر برای استقبال از کاشانی ازدحام کردند

 .پرستان واقعی ایران، گرامی داشت
 

زادیخواهانه بود وعقيده داشت مسلمانان تنها در صورت انطباق قوانين عرفی با آز عقاید کاشانی جدا ضد غربی و بيزار ا
او، اگر ملی گرا هم .  باید از آن اطاعت کنند- معروف به شرعيات-سنت قانونی اسالم،

کاشانی تصور می کرد که ایران پس از اخراج کفار . بود فقط در این مفهوم محدود بود
با . واهد شد که می بایست هم با کمونيست و هم با غرب، بجنگدکشوری کامال اسالمی خ

اینهمه مانند روحانيون حامی انقالب مشروطيت در نيم قرن پيش، مبارزه ضد انگليسی 
جناح . به دليل همين تکليف، به جانب سياسيون کشيده شد. را تکليف شرعی می دانست

وشش کرد تا گروهها را برای خود را در مجلس تشکيل داد و به طور خستگی ناپذیر ک
اسالم مسلمانان را : "او در یک راهپيمایی اعالم کرد. تحقق آرمان مصدق بسيج کند

با اقدامات کاشانی روحانی ریشو، و  "برحذر ميدارد از این که تسليم سلطه اجنبی شوند
مصدق اشراف مآب تحصيل کرده سوئيس، که به آتش ضد انگليسی سوخت می 

نخست . ت افکار عمومی مجلس عليه موافقتنامه تکميلی، شدیدتر شدرسانيدند مخالف
 بر درخواست تائيد موافقت نامه در مجلس ایراد کند  وزیر رزم آرا، کوشيد نطقی مبنی
 بازگشت، بيش از چند ده نفر هنگامی که به جایگاه خود. اما در سيلی از ناسزا غرق شد

 هيوالیی نوانـــــــــ ایران را به ع-ی پاسخگویی برخاستندکه همه آنان شرکت انگليسبرا بنيادگرای کاشانی آيت اهللا ابولقاسم 

 .مصدق از همه پرشور تر بود. طمع کار و رزم آرا را به عنوان نوکر آن محکوم کردند     که در آغاز به   دينی بسيار قدرتمند

  دليل اینکه ابزار بردگی بود انتقاد کرد و سپس در موخره ایاو از موافقتنامه الحاقی به       حمايت مصدق برخاست اما بعد به

 اگر از موافقتنامه"هوشمندانه، به طور نمایشی بسمت رزم آرا چرخيد و به او گفت     جبهه مقابل او پيوست، کيم روزولت 

 "رگز نمی توانيد آن را محو کنيدحمایت کنيد لکه ننگی از خود بجای گذاشته اید که ه        روز قبل از کودتا ده هزار دالر ي ک

 . د برايش فرستا
 

جلسه کميته مثل .  نوامبر، موافقتنامه تکميلی را برای رای گيری در مقابل کميته پارلمانی ارائه کرد٢۵مصدق، در 
آفتاب درخشان روی برف سبکی که بيرون را پوشانده بود، می . هميشه در یک پيش تاالر در مجلس تشکيل شده بود

مصدق و چهار نفر دیگر از اعضای کميته که متعلق به جبهه ملی بودند شق افراطی ملی کردن شرکت نفت . دتابي
 .اما بقيه اعضای کميته آمادگی نداشتند که تا آن حد پيش روند .ایران را پيشنهاد کردند -انگليس

 
  .وافقت نامه دادکميته باتفاق آراء رای به رد م. و اگر چه با تردید، اما مخالفتی ابراز نشد

 
گوئی حوادث . سياسيون ایران بسوی قلمرویی ناشناخته حرکت می کردند و دست قدرت مندی بر سکان حکومت نبود

هر روز دو دستگی بيشتری ایجاد و هر . خودسرانه به وقوع می پيوستند هيچ اقليتی، نسبت به دیگری، حسن نيت نداشت
 . شدگفتمانی با اهانت و نطق آتشين هدایت می

 
 قرارداد جدیدی با عربستان سعودی منعقد - آرامکو- آمریکایی، -در پایان دسامبر، به تهران خبر رسيد شرکت نفت عربي

سفير شفرد، فورا تلگرامی به لندن .  پنجاه با سعودی ها تقسيم کند-کرده است که بموجب آن منافعش را نسبت پنجاه
هم وزارت امور خارجه انگلستان و هم . ن هم پيشنهاد مشابهی به ایران کند ایرا-مخابره و توصيه کرد که شرکت انگليس

شرکت، از پذیرفتن این توصيه سرباززدند و با این کار، فرصت دیگری را جهت حل بحران، پيش از وقوع فاجعه، از 
" ، توصيه کرد نورث کرافت به دفتر شرکت در لندن. دی. جی. ایران در تهران، ای-مدیر شرکت انگليس. دست دادند

 .برای جنبش ملی گرایی قائل نشود" اهميت زیادي
 

موضع انگليسی ها، چنان دور از واقعيت بود که معاون نورث اف، مصطفی فاتح، باالترین مقام ایرانی شرکت و نوکر 
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دیره او نامه بيست و سه صفحه ای پر احساسی به یکی از اعضای هيئت م. وفادار آن بمدت چند دهه، اعتراض کرد
.  ایران، ادوارد الکينگتون، نوشت چون او را از زمانی که در ایران مقامی در شرکت داشت می شناخت-شرکت انگليس

بيداری ملی گرایی و شعور سياسی " نامه هشداری گویا بود که ضرورت دارد شرکت برای جلوگيری از وقوع فاجعه 
نشان دهد همچنين اتحاد شرکت " یگر مردم و تفکری شفافسعه صدر، قدرت تحمل آراء د" را دریابد و" سياآمردم 
ناميد و " فاجعه آميز، منسوخ و غير عملي" ، "مقامات اداری زالو صفت" و " طبقات حاکم فاسد"  ایران را با -انگليس

د، هنوز و تقبل دوره شرکت، موافقتنامه را اصالح نمای   ٧٨  ۶٠-۵٠پيشنهاد کرد اگر شرکت با قبول تقسيم سود بميزان 
موافقتنامه از منظری دیگر هم محکوم به شکست . بقدر کافی حامی در مجلس وجود دارد تا آن را به تصویب برساند

فریاد رسای او ". زادیخواه و پيشرو را در انگلستان بيزار کرده استآطبقات " است چرا که خط مشی های شرکت 
 ".چندان مورد اعتماد نيست" به او نشان داده شد، گفت فاتح سياستمداری انگليسی هنگامی که نامه . ناشنيده ماند

 
چرا که باور . اميد موفقيت ملی گرایان را هيجان زده کرده بود. اینک به نظر می رسد که رویارویی اجتناب ناپذیر است

در . سی خارج کنندداشتند تاریخ، سرانجام به آنان امکان داده است تا کشورشان را از زیر سلطه امپریاليست های انگلي
، فراخوانی برای راهپيمائی کردند تا مبارزه ای متکی بر توده مردم و با هدف اجبار به ملی کردن شرکت ١٩۵١ژانویه 
اولين سخنرانان از جبهه ملی بودند و همينکه خواسته خود را . جمعيت انبوهی حضور یافتند.  ایران را آغاز کنند-انگليس

پس از سياستمداران، چند تن از . اما این فقط آغاز بود. ه ای مورد تشویق قرار گرفتندمطرح کردند به نحو شایست
خرین نفر آنها فتوایی آ. روحانيون سخنرانی و اعالم کردند هر مسلمان شریفی شرعا مکلف است از ملی کردن حمایت کند

ن حق مسلم ایران به اجانب کافر، از بهشت، دولت رزم آرا را به جهت فروخت) ص(محمد ) حضرت( را قرائت کرد که 
هرچند غيرمذهبی های جبهه ملی و بنيادگرایان مذهبی که پيرو آیت اهللا کاشانی بودند، در اتحاد با . لعنت کرده است

 .یکدیگر احساس آرامش نمی کردند، اما به خاطر هدفی بزرگ تر، اختالفات عميقشان را به کناری نهاده بودند
 ها، پيش از این اعالم کرده بودند که او در بهترین  ایتوده. وقعيتی غيرقابل تحمل قرار داشترای بيچاره، در مآرزم 

او نيز به کرات پاسخ داده بود که معترضين داخل یا خارج . حالت، آلت دست انگليسی ها و در بدترین حالت خائن است
با این که او مصرانه . ه با انگليسی ها را داردمجلس، رویایی جنون آميز را تعقيب ميکنند و منفعت کشور اقتضاء معامل
 ایران و نه وزارت خارجه، سر سوزنی از او -کوشيد تا انگليسی ها را از این وضعيت نجات دهد، نه شرکت انگليس

خدمت " سفير شفرد تا آنجا پيش رفت که با ارسال نامه ای به او، توصيه کرد عليه ناسپاسانی که از . حمایت نکردند
 .اتخاذ کند" موضع محکمي" قدردانی نکردند، " انگليسی ها به بشریتعظيم 

 
 مارس در مقابل کميته نفتی ظاهر شد و مجددا مخالفت خود را با طرح ملی کردن ٣در . رزم آرا، شجاعانه مقاومت کرد

 مثل کند و این امر او ملی کردن را، غيرقانونی دانست که موجب خواهد شد انگلستان مقابله به. صنعت نفت، ابراز کرد
سخنرانی " جان کالم" سفير شفرد آن شب به انگلستان تلگرام کرد که او، . نابودی اقتصاد ایران را در پی خواهد داشت

 .رزم آرا را نوشته بود
 

" مرگ بر انگليس"  مارس، شعار ٧در راهيپمایی . ایرانيان، بيشتر ظنين شدند و با اعتراضی دیگر، واکنش نشان دادند
شاه محرمانه از سياستمداران، . انشين، شعار ملی کردن نفت شد، رزم آرا فرصتی نداشت حتی شاه هم آن را می دانستج

 .مصدق: پاسخ همه یکسان بود. پرسيد که چه کسی را برای نخست وزیری پيشنهاد می کنند
 

بينی می کرد که دوره او این همه می دانستند که شمارش معکوس برای رزم آرا شروع شده است اما کمتر کسی پيش 
روزی که هزارها تظاهرکننده در تهران، گرد آمدند تا انزجارشان از انگلستان را فریاد . چنين خشونت بار به پایان برسد

مرد . کنند، رزم آرا و دوست شاه بنام اسداهللا علم، برای تشييع جنازه یکی از روحانيون به مسجدی در تهران رفته بودند
افسران پليس ضارب . رزم آرا در دم جان سپرد. طپانچه از ميان جمعيت بيرون آمد و بسوی رزم آرا شليک کردجوانی با 

  .را که نجاری بنام خليل تهماسبی و عضو گروه مذهبی فدائيان اسالم بود دستگير کردند
 

ل و در جهت رهایی مسلمانان اگر خدمت کوچکی انجام داده ام، برای رضای خداوند متعا: " تهماسبی به بازپرسان گفت
شواهد حاکی از این بود که شليک . واقعيت ترور رزم آرا، هرگز آشکار نشد "محروم ایران از بندگی اجنبی بوده است

مهلک نه بوسيله خليل تهماسبی که توسط یک سرباز به دستور شاه یا اعضای باند مخفی او صورت گرفته و اسداهللا علم 
سالها بعد یک سرهنگ بازنشسته ایرانی، در خاطرات خود نوشت که گلوله . قرار شوم کشانده بودآگاهانه او را به سوی 

  .مهلک از یک تپانچه کلت که تنها سربازان به آن دسترسی دارند، شليک شده بود
 

شده بود یک گروهبان ارتش در لباس شخصی برای انجام این کار انتخاب و به او گفته "این سرهنگ بازنشسته ادعا کرد 
آنها که زخمهای بدن رزم آرا را .... که با کلت رزم آرا را بکشد، به محض این که تهماسبی شروع به تيراندازی کرد

 "وارسی کرده بودند، تردید نداشتند که او در اثر اصابت گلوله کلت و نه گلوله تفنگی ضعيف، کشته شده است
ترور او محکوم به شکست بود و روز بعد از ترور کميته نفتی آرمان رزم آرا، آخرین اميد مصالحه، حتی پيش از 

                                                      
 .  باشد که احتماال در تايپ يا ترجمه اشتباه شده است۵٠-۵٠ ظاهرا اين رقم بايستی -٧٨
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 انگليس را ملی اعالم –مجلس، شرکت نفت ایران . مصدق، گام سرنوشت ساز را برداشت و به اتفاق آرا، پيشنهاد کرد
 ٧٩ .کند
 

 کاشانی ضمن تائيد یت اهللاآهزاران تن از مردم روز بعد با شرکت در تظاهراتی پرشور و نشاط، سرور انگيز، شنيدند که 
اینک هيچ چهره ملی بدون ترس از برانگيختن خشم مردم نمی توانست . رای کميته از مجلس خواست که سریعا اقدام کند

با ملی کردن مخالفت نماید حتی نخست وزیر جدید، حسين عال، سياستمدار تحصيل کرده انگلستان، که از پی آمدهای ملی 
 .ا آن را نداشتکردن مطلع بود، جرئت مخالفت ب

 
سفيرشفرد در سفارت انگليس، هنوز تصور می کرد قادر به مهار سيل است و به عملياتی دست زد تا اعضای مجلس را 
. ترغيب کند روز رای گيری در مورد ملی کردن صنعت نفت، در خانه بمانند تا تعداد اعضای مجلس به حد نصاب نرسد

سپس با نخست . بر شاه دوستان و محافظه کاران، استفاده کند" از همه نفوذش" تا ابتدا به شاه پيغام فرستاد و تاکيد کرد
و برای اولين " قانونا، فعاليت شرکت با ملی کردن خاتمه نمی یابد"   مالقات و با خشونت او را مطلع کرد کهءوزیر عال

 پاسخ ءعال. رصدی سود، آماده باشد د۵٠ ایران، اینک ممکن است برای پذیرفتن تقسيم -بار پيشنهاد کرد شرکت انگليس
 ."توافق پنجاه درصدی سود کمی پيش از این ممکن بود، مورد قبول قرار گيرد اما حاال چيزی بيشتر مورد نياز است"داد 

 نماینده از جمله همان چند نفری که به شاه قول ٩۶.  مارس تشکيل جلسه داد تا رای تاریخی خود را بدهد١۵مجلس در 
پنج روز بعد . در مجلس حضور به هم رسانيدند همه در موافقت با ملی کردن نفت رای دادند. دن داده بودنددر خانه مان

مجلس سنای تشریفاتی نيز، که تنها چند سال از عمر آن می گذشت و نيمی از اعضایش توسط شاه منصوب می شدند، 
  .باتفاق آرا، ملی کردن نفت را تصویب کرد

 
مع ـــــبه محض خروج از خانه موافقانش دور او ج  ٨٠ . نی در مقياس حماسی تبدیل شده بودمصدق، اینک به، قهرما

تی کمونيستهای ـــح.  او را به عنوان منجی، قابل مقایسه با کوروش و داریوش، تکریم کردیآیت اهللا کاشان. می شدند
او، . قدیمی او را با اکثریت آراء تصویب کردمجلس در طول چند هفته بعد، همه لوایح ت.  نيز او را تائيد کردند ایتوده

شکارا مرد لحظه ها، شده بود که نخست وزیر عالء دليلی برای ماندن در مقام نخست وزیری نمی دید و در نيمه آآنچنان 
 .آوریل استعفا کرد

 
ری که با ایرانيان تقریبا و با استعفای وزیر امور خارجه، بوین، به بهانه بيما. دولت انگلستان، اما، سرتسليم شدن نداشت

موریسون سی سال صرف . گاه، تصميم او راسخ تر شدآهمدلی نشان داده بود، و جایگزینی هربرت موریسون بسيار نا
غرورآفرین ترین دستاورد او، ساختن پل جدید . طی مدارج حزب کرده بود و هرگز ادعای تخصص در امور جهانی نداشت

او مبارزه مردم ایران را به سادگی شورش ملتی بی تمدن، عليه نفوذ دنيای .  لندن بودواترلو و بازسازی سيستم ترابری
در یکی از اولين بيانيه های عمومی اش، در مقام وزیر امور خارجه، اعزام سربازان انگليسی را . متمدن، تلقی می کرد

سياست سازان رده   "فتی پرشيا شوندماده باشند در صورت لزوم وارد حوزه های نآ " به سوی ایران پيشنهاد کرد تا
گروه تحقيق بر روی "باالی وزارت امور خارجه، دریا نوردی، بانک انگلستان، وزارت گاز و نيرو، به اصرار موریسون 

گروه چند کار تحقيقی انجام داد تا به عنوان پس زمينه، در مقابله با بحران مورد استفاده قرار . را تشکيل دادند" پارس
محقق، دیپلمات انگليسی، ادعا کرد که نوع ایرانی . بود" روانشناسی ایرانيان"کی از این تحقيقات، بررسی ی. گيرد

پارسيان عادی مغرور، ..... نادرستی بی پروا، دیدگاه جبری و بی توجهی نسبت به رنج : "برانگيخته می شود با
نجام آن را ندارند، تعلل گر، فاقد پایداری و ا یا قصد نادرست، عالقمندان به دادن قول در مورد آنچه که می دانند قدرت

انرژی، اما در مورد نظم اصالح پذیر، هستند مهم تر آنکه از توطئه لذت می برند و هرجا که پای نفع شخصی در ميان 
ن باور اگرچه با مهارت دروغ می گویند، انتظار ندارند که حرفشا. باشد بسرعت به سوی کلی بافی و نادرستی می چرخند

آنها معلومات سطحی و موضوعات فنی را به آسانی فرا می گيرند و خود را فریب می دهند که موضوعی اساسی را . شود
 ."دریافته اند

 
لذا وزارت خارجه، برای تسلط دوباره بر آنان  .با چنين اشخاصی، معامله برابر با شرافتمندانه، البته نامعقول، خواهد بود

دوم سيد ضياء . طراحی کرد اول، محمد رضا شاه باید متقاعد شود که مجلس را منحل کندخط مشی سه شاخه ای 
نورچشمی سالخورده انگليسی ها، که سی سال پيش در به قدرت رساندن رضا شاه کمک کرده بود به نخست وزیری 

 توافق یا اختالف نظر با الاقل به عدم"سوم به مسئوالن اداری ترومن در واشنگتن اکيدا توصيه شود که . انتخاب شود
 ایران، مقرری کارگران ایرانی را تقليل داد -به محض تصویب این خط مشی، شرکت انگليس". دیدگاه ما اشاره نکنند

 .هزاران کارگر، در اعتراض، کار را رها کردند
 

افظ و دو رزمناو، مخفيانه  ناو مح٣انگليسی ها، بالفاصله کشتی های جنگی را روانه آبهای آبادان، کردند، نيمه آپریل، 
                                                      

آنرا به منظور ترور های سياسی فراهم خود رزم آرا    سرهنگ ناشناس، کسی جز سرهنگ دفتری نبود که جزو باند تروری بود که-٧٩
 . آورده بود

 . آناتول فرانس" بيچاره آن ملتی که احتياج به قهرمان داشته باشد "– ٨٠
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کارگران نفتی، خودسرانه به خيابان های . این عمل موجب کشمکش بيشتر شد. وارد محدوده دیدرس پاالیشگاه شدند
بعضی از . خاکی ریختند و در چند درگيری، شش ایرانی، دو کارگر نفتی انگليسی و یک دریانورد انگليسی کشته شدند

 .يسی ها عمدا دست به عمل تحریک آميز زدند تا بهانه ای برای دخالت نظامی فراهم کنندایرانيان معتقد بودند که انگل
 

و بر نخست . سفير شفرد می پنداشت اگر ایران نخست وزیر قاطعی داشته باشد، می تواند وضع را تحت کنترل برگرداند
ای گيری در مورد نامزد معرفی شده مجلس ر. وزیری سيد ضياء اصرار می ورزیدند، شاه نيز بی چون و چرا اطاعت کرد

شفرد در آن صبح، بيانيه ای صادر و اعالم کرد دولت فخيمه بریتانيا، تحت تهدید ملی .  آپریل موکول کرد٢٨را، به روز 
با این نمایش قدرت و حضور دوستش سيد ضياء، در راس دولت، پيش بينی می . کردن، هيچ مذاکره ای انجام نخواهد داد

این طرح اما، بشدت غيرواقع گرایانه بود و یکبار دیگر نشان داد . نات در جهت مخالف حرکت خواهند کردکرد که جریا
 .که انگليسی ها وضعيت ایران را تا چه اندازه نادرست ارزیابی کرده بودند

 
ی بيشتر هنگامی که مجلس برای بحث و بررسی در مورد انتصاب سيد ضياء به عنوان نخست وزیر تشکيل جلسه داد حت

همه . ملی گرایان پرشور هم قادر به پيش بينی اتفاقات، نبودند چشم ها، البته به مصدق، قهرمان زمان، خيره شده بود
انتظار داشتند که او با یکی از آن نطقهای آتشين و خجل کننده، جبهه مخالف عليه انگلستان و پادوهای خائنش را رهبری 

 چه کسی مذاکره را شروع خواهد کرد مصدق عکس العملی نشان نداد در عوض کند، اما وقتی رئيس مجلس پرسيد که
نماینده سرشناس جناح راست جمال امامی که جزو حقوق بگيران دولت انگلستان بود، تاالر مجلس را فتح کرد، امامی 

کشور با نق زدن اما مصدق را به دليل کشاندن مجلس به بی حرکتی و فلج کردن . حتی اسمی هم از سيد ضياء نياورد
های دائم مورد استهزا قرار داد و با تحقير گفت که اگر پيرمرد قصد مبارزه دارد باید خود نخست وزیر شود تا مشکالت 

ن آاین مقام را دریابد و ادامه داد که دليل رد پيشنهادات مکرر برای تصدی شغل دولتی، از طرف مصدق را ميداند، او از 
است که از سخنرانی درباره اشتباهات دیگران لذت می برد اما هرگز پيشنهاد سازنده ای ارائه روده درازان غير مسئولی 

 . نمی کند
 

با آرامی و متانت گفت . مصدق دقایقی درنگ کرد و سپس برخاست. مجلس در پایان سخنان امامی در سکوت فرو رفت
یر شود و در کمال تواضع، پيشنهاد را می که از پيشنهاد نخست وزیری خرسند است و افتخار می کند که نخست وز

امامی بيش از همه، بزودی بهت به غوغا و هياهو تبدیل شد، رسما پيشنهاد شد که مصدق . همه بهت زده شدند. پذیرد
 رای موافق در ٧٩پيشنهاد با تفاوت . وردآو رئيس مجلس برای رای گيری فوری دعوت به عمل . باید نخست وزیر شود

گاه از قدرتی که در آن لحظه داشت اظهار کرد که نخست وزیری را می پذیرد امصدق . به تصویب رسيد رای ١٢مقابل 
 ایران را تصویب کند بموجب مواد این قانون، کميته ای -مشروط بر این که مجلس طرح اجرای ملی کردن شرکت انگليس

د غرامت را بسنجد، ایرانيان را برای آموختن پارلمانی می بایست دفاتر شرکت را حسابرسی کند، ادعای دو طرف در مور
مجلس در . نحوه اداره صنعت نفت به خارج از کشور اعزام و طرحی برای تشکيل شرکت نفت ملی ایران تهيه نماید

 . ایران را تصویب کرد-بعدازظهر همان روز، قانون ملی کردن شرکت انگليس
 

ی گرایی ایران و مقاومت در مقابل قدرت سلطنت، ناگهان به اوج مصدق، نماد مل. غيرممکن، اینک به وقوع پيوسته بود
اما . همه می دانستند که نزاع غولها نزدیک می شود. لحظه ای هيجان انگيز اما شدیدا بی ثبات بود. قدرت رسيده بود

 .کسی نمی دانست پيامد آن را برای ایران و بقيه جهان پيش بينی کند
 

 بخش دهم

  جادشمنان نامرئی در همه
 

همگی می دانستند به . ، ميليون ها ایرانی و آمریکایی، مشتاق و نگران گرد رادیوها جمع شدند١٩۵٠ ژوئن ٢۶روز 
اخباری گوش خواهند داد که برای هميشه قالب و شکل تازه ای به زندگی آنها می بخشد، اکثرا اندوهگين و هراسناک 

به هيچ روی با مشکلی که ناگهان آمریکا با آن مواجه شد، ارتباطی هرچند بحرانی که ایران را فرا گرفته بود . بودند
 .نداشت

. ن روز شاه ایران اعالم کرد که تيمسار علی رزم آرا، فرمانده بد طالع ارتش را نامزد پست نخست وزیری خواهد کردآدر 
 جمع شده بودند و از یکدیگر می مردم در گوشه و کنار کشور، از مغازه ها و کارخانه ها گرفته تا قهوه خانه ها گرد هم

این انتخاب چه معنایی دارد؟ آیا در آخرین دقایق رزم آرا قادر به انجام معامله با انگليسی ها خواهد بود؟ اگر : پرسيدند
نه، چه رخ خواهد داد؟ آیا امکان حمله نظامی انگلستان به ایران وجود دارد؟ آیا انقالب خواهد شد، به راستی کشور به 

 نجات و رستگاری روان است یا فاجعه و مصيبت؟سوی 
 

کمونيست . سربازان سوی مرزهای جنوبی در حال پيشروی بودند. آمریکائيان اما، شيفته و مجذوب اخبار دیگری بودند
وارد کره شده و به شورای امنيت سازمان ملل، با انعقاد جلسه ای اضطراری هشدار داد، در صورتی که متجاوزان عقب 
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نکنند، جنگ درخواهد گرفت، به دليل دسترسی هر دو ابر قدرت، به مهمات اتمی، عده ای از نزدیک شدن آخر نشينی 
 .زمان هراسان شده بودند

 
نچه ایرانيان را مجذوب و مشغول ساخته بود و آنچه آمریکائيان در آن روز ماه ژوئن با آن مواجه بودند، تفاوتی آميان 

 .ی بود که دو کشور را در آغاز نيمه دوم قرن بيستم در چنگال خود گرفته بودعمده وجود داشت و بازتاب وحشت
ایران در مواجهه ای هولناک با امپراطوری انگليس و شرکت نفتی خود به سر می برد و آمریکا نيز چشم اندازی چندان 

مریکا، در نزاعی جهانی جنگ در کره دليل قاطعی برای احتمال درگيری کشورشان، آ. روشن و آرام در پيش رو نداشت
 ٨١.عليه دشمنی ترسناک بود

 
. آن روزها، هيچ یک از این دو ملت نمی دانست، که این دو بحران در نهایت یکی خواهد شد و یا بهم گره خواهد خورد

ایاالت متحده درگير مبارزه ای که از نظر اکثریت ملت، توسط کمونيست های رعب انگيز از پيش تجهيز و تدارک دیده 
رامی از نگاه به ایران به عنوان کشوری با تاریخی بی بدیل که با رویارویی سياسی عجيب و غریبی مواجه آشده بود، به 

در این . است، دست کشيد و بدین ترتيب چالش ميان ایران و بریتانيا، تابعی از مبارزه ميان شرق و غرب تلقی گردید
هرچند .  و دلهره به ویژه هراس از محاصره شدن، شکل داده بوددوران، ذهن آمریکائيان را احساس عميقی از ترس

رهبران دول متحد، کسانی که دو ماه بعد از پایان جنگ دوم جهانی در پوتزدان با یکدیگر مالقات کرده بودند، متعهد به 
ادی عميقی شدند، اما ورای این واژگان فخيم، بی اعتم" ميز و دمکراتيکآبر اساس روشی صلح "همکاری و مساعدت 

 بر ١٩۴۶حکومت های کمونيستی در . قدرت شوروی، التویا، ليتوانيا و استونيا را به انقياد درآورده بود. موج می زد
آلبانی و یوگسالوی نيز به کمونيسم گرائيدند و کمونيست های یونانی برای به دست گيری قدرت . چکسلواکی تحميل شد
 .دست به خشونت زدند

 
 به آزمایش موفقيت آميز ١٩۴٨روسيه شوروی در .  ماه در برلين بستند١۶ های زمينی را به مدت سربازان روسی راه

در همان سال نيروهای طرفدار غرب در چين، در جنگ های داخلی از کمونيست ها به رهبری . سالحهای اتمی پرداخت
 .ور داشتنداز دیدگاه واشنگتن، دشمنان آماده در همه جا حض. مائوتسه تونگ شکست خوردند

 
 در پاسخ به شرایط متغير بين المللی، ایجاد سازمان ١٩۴٧رئيس جمهور ترومن، در 

تعهدات غير مشخص و ابتدایی این سازمان به . جاسوسی آمریکا را تصویب کرد
" تامين اهداف و اجرای وظایف مشخص و ابتدایی این سازمان به منظور " منظور 

ط با تشکيالت اطالعاتی و جاسوسی موثر بر تامين اهداف و اجرای وظایف مرتب
عمليات تخریبی " بود که، سال بعد، ابعاد تازه ای به خود گرفت و شامل " امنيت ملي

جنبش : اخالل در کمک به ... و ضد تخریبی، اقدامات موثر براندازی و عقب نشينی
از های مقاومت زیرزمينی، فعاليت های آزاد سازی آوارگان و چریکها و حمایت 

در ژانویه . شد" عناصر بومی ضد کمونيست در کشورهای مورد تهدید در جهان آزاد
 را جهت تامين نياز ۶٨-سي.اس. ، شورای امنيت ملی، سندی معروف به ان١٩۵٠

ایاالت متحده آمریکا، برای مواجهه با جنبش های کمونيستی نه تنها در مناطق دارای 
 .که در صورت وقوع در هرجای دیگر جهان، آماده کردمنافع حياتی و امنيتی برای آمریکا، بل

در چارچوب فعلی، " این سند با تاکيد بر وجود حمله و تعرض به نهادهای آزاد، در همه نقاط جهان نتيجه گيری کرد که 
جنگ سرد موجب گردید که آمریکا نه تنها به قدرت دشمنان که به اهميت حياتی دوستان ." یعنی قدرت قطبی می شود

 یازده کشور از دوستانش را به اتحادی نظامی فرا خواند که، بستر اصلی و ١٩۴٩از این رو، در بهار . ود نيز پی ببردخ
یا همکاری بين دول ایاالت متحده آمریکا و انگلستان بود و اختالف ) ناتو( اساسی این ائتالف، معاهده آتالنتيک شمالی 

                                                      
در فرانسه نيز اجرا شد؛ هر بار که .   ملی کردن صنايع و بانکها و سازمان های مالی از اهداف اقتصادی سوسياليست هاست-٨١

مصدق در خاطراتش اعالم ميکند . يع و سازمان های ملی شده به تصاحب مالکيت خصوصی در آمدسوسياليست ها شکست خوردند صنا
تقريبا يک ماه پيش . دو ماه بعد از پيشنهاد حائری زاده در کميسيون نفت.  جلسه ای در خانه نريمان تشکيل شد١٣٢٩ آذر ۴عصر روز 

 آبان ١٣صورتجلسه مذاکرات کميسيون نفت " ( نفت بايد ناسيوناليزه شودما معتقديم که"از جلسه خانه نريمان حسين مکی اعالم ميکند 
از تصادف .  روز قبل از حسين فاطمی مسئله ملی شدن مطرح شده بود٢١روی اين اصل . به نقل از کتاب سياه حسين مکی) ١٣٢٩

سيد ابوالقاسم کاشانی و عبدالقدير آزاد و روزگار مصدق در جلسه خانه نريمان آخرين فردی بود که پيشنهاد ملی کردن را امضا کرد و 
 کميسيون مخصوص نفت ١٣٢٩مصدق در جلسه سوم مهرماه .  محمود نريمان  بيشتر از مصدق از طرح ملی کردن صحبت کرده بودند

اين کميسيون به مهم اين است که آيا ما صالحيت داريم که يک گزارشی بدهيم که اين نفت چه بايد بشود يا خير؟ خير نداريم، : "ميگويد
سفسطه " . عقيده بنده اگر اوراق را بياورند و ورق بزنند نخواهندتوانست يک گزارشی بدهد که بنظر من قرار داد بايد اينطور تنظيم شود

م ما صالحيت نداري...  آقای گلشائيان باالترين خيانت را به مملکت کرد١۵در همين دوره : "مصدق وقتی آشکار تر ميشود که مي گويد
چون رضا شاه راه آهن سراسری "او ميگفت . مصدق عادت داشت تمام مخالفان خود را خائن بنامد" بگوئيم چه چيز درست يا غلط است

را کشيد او خيانت را مرتکب شد؛ گلشائيان بواسطه امضا قرار داد الحاقی و رزم آرا بزرگترين خائن است، بعد ها مظفر بقائی، ابوالقاسم 
ن امامی، حسين مکی، نمايندگان مخالف مجلس به اضافه مديران نشريات افسران ارشد، و دهها فرد ديگر که با انديشه کاشانی، سيد حس

  "    های مصدق مخالق هستند خائن هستند
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رئيس جمهور ترومن، از .  ایران، نمی بایست موجب تضعيف آنها شودنظر، بر سر چگونگی برخورد با کشوری مانند
یک روز بعد از حمله کره شمالی به . کسانی بود که اعتقاد داشت روسيه بر آن است تا، ایران را در مدار خویش وارد کند

وی "  می سازدکره، تنها کشوری نيست که او را مضطرب و نگران: " کره جنوبی، ترومن به یکی از دستيارانش گفت
قدم زنان به کره جغرافيایی کنار ميز کارش نزدیک شد و با گذاشتن انگشت بر روی نقطه ای که ایران را نشان می داد 

 ."در صورتی که مراقب نباشيم، آغاز مزاحمت شوروی، از اینجا خواهد بود: " گفت
 

یرانيان، موجب نفرت و انزجار بسياری از آنان طی بيش از یک قرن، بریتانيا و روسيه با زیر پا گذاشتن حق حاکميت ا
آمریکائيان تقریبا به دیده . شدند، در حاليکه ایرانيان نسبت به ایاالت متحده آمریکا، احساسی از تمجيد و ستایش داشتند

می اندک آمریکائيانی که شناخته بودند، افرادی بخشنده، از خود گذشته و فداکار به نظر . تحسين نگریسته می شدند
 .رسيدند که بی اعتنا به قدرت و ثروت شان، عالقمند کمک به آنها بودند

 
بود  ٨٢ معروفترین و شناخته شده ترین آمریکایی نزد مردم عادی ایران، معلمی جوان و جدی، به نام هوارد بسکرویل 

 همچون شهيد مورد  وی ٨٣ .د، در کنار دوستان ایرانی خود، در مبارزات انقالب مشروطه کشته ش١٩۵٩که در سال 
گذشتگی بسکرویل نزد ایرانيان، دليل واضحی برای از خود . احترام بود و از او به عنوان الفایت آمریکایی یاد می شد

  .تمجيد و ستایش آنان، از آمریکائی ها نسبت به دیگر خارجی ها بود
 

هم زمان با به خون غلطيدن بسکرویل توسط سربازان طرفدار سلطنت معلمی دور اندیش از 
با . اهالی آمریکا به نام ساموئل جوردن اقامت چهل و سه ساله اش در تهران را آغاز کرد

تاسيس مدرسه البرز، او یکی از مدرن ترین مدارس دوره متوسطه کشور را ایجاد کرد که 
ن، در شکل دهی به زندگی ایرانيان، نقشی عمده به عهده آنفر از فارغ التحصيالن هزاران 
اعضای کليسای پرسبيتری، که جوردن برای آنها می کرد، یک بيمارستان و یکی از . گرفتند

 .معدود مدارس دخترانه کشور را اداره می کردند
 

با تحسين و عالقه ای تقریبا جهانی نگریسته می شدند، آمریکایی ها " بعدها یکی از فارغ التحصيالن این مدرسه نوشت 
آمریکایی ها بدون ... سهم آنها در بهبود غرور جریحه دار شده کشور جنگ زده ما، فراتر از شماره اندک آنها بود

 هرگونه کوششی برای تحميل شيوه زندگی و دین خود برما، فارسی را آموختند و شروع به ایجاد مدارس، بيمارستان ها
 .و درمانگاه های پزشکی در نقاط مختلف ایران کردند

 
تنها دليل ستودن آمریکا توسط ایرانی ها نه فداکاری و حسن نيت این مردان و زنان نمونه که انتقاد موثر ایاالت متحده از 

ه ایران راه پيدا ن، بریتانيا توانست به عنوان قدرتی استعماری بآ ميان ایران و انگليس بود که بر اساس ١٩١٩قرارداد 
رئيس جمهور ویلسون، تنها رهبر جهان بود که در همان سال در ورسای، از ادعای ناموفق ایران، برای جبران . کند

از این رو، در . خسارت ناشی از اشغال کشور، توسط روسيه و بریتانيا، در خالل جنگ جهانی اول، حمایت کرده بود
ایرانيان از هر طبقه اجتماعی که باشند، هنوز "ن می توانست چنين گزارش دهد ، سفير آمریکا در ایرا١٩٢٠اواسط دهه 

 ."اعتماد بی اندازه ای به آمریکا دارند
 

پا به " قدرت" تا شروع جنگ جهانی دوم، آمریکا سياست فعالی نسبت به ایران نداشت، اما پس از جنگ، به عنوان یک 
برانگيخت تا با توجه به نقش قاطع نفت در پيروزی دول متحد در جنگ، دنيا گذاشت و سياست گذاران مقيم واشنگتن را 

 .توجه خود را معطوف خاورميانه سازند و با تشدید جنگ سرد به تقویت منافع خود بپردازند
 

در این مقطع، دین آچسن چهره شاخص تاریخ دیپلماسی آمریکا سياست آمریکا را در قبال ایران رهبری و با جنبش های 
او با هيکل نحيف، کت و شلوار راه راه، کاله لبه دار و ریش تروتميز، از هر لحاظ وطن . ان سوم، همدلی می کردملی جه

وی در جوانی، جمهوریخواهی بود که تئودور روزولت را تحسين می کرد، بعدها به حزب . پرست به نظر می رسيد
 .ددمکرات پيوست و در دوران فرانکلين روزولت، به خدمت مشغول بو

 
هر . ، او را به عنوان وزیر خارجه برگزید١٩۴٨ترومن، با احساس قرابت نسبت به آچسن، پس از پيروزی در انتخابات 

 .آمریکا، نه روسيه ای دیگر، که دوست واقعی آنها است. دو مصمم بودند تا به مردم فقير و تهيدست جهان نشان دهند
مرد پر انرژی و آزاد منش تگزاسی را به عنوان معاون وزیر آچسن پس از تصدی پست وزارت خارجه، جرج مک گی 

                                                      
دومی يعنی   Morgan Shuster و    Howard Baskerville  دو نام در تاريخ ايران از جمله فراموش نشدنی ها است -٨٢

 در تبريز در جنگ بين مشروطه خواهان و دولت مرکزی قاجار همراه ايرانيان می جنگيد توسط گلوله تک ١٩٠٩ که در سال باسکرويل
. معلوم نيست اين تير از جانب مشروطه خواهان و طرفداران ستارخان بوده يا از سوی نيرو های نظامی دولتی. تيراندازی کشته ميشود

  htm.baskerville/famous/54rahnama/com.geocities.www://http:  زندگی ميکرد٠٩١٩- ١٨٨۵باسکر ويل بين سال های 
 .  کشته شد واين تاريخ احتماال اشتباه تايپی است١٩٠٩ تشريح شد باسکرويل در ٨٢ همانطور که در شماره -٨٣
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 سال ٣٨وقتی مک گی مقام پراهميت معاونت را احراز کرد، تنها . در امور خاور نزدیک، آسيای جنوبی و آفریقا، برگزید
کسفورد، به او در دانشگاه اوکالهما زمين شناسی خوانده و با دریافت کمک هزینه مطالعاتی رودس از دانشگاه آ. داشت

 انگليس به عنوان متخصص و ژئوفيزیک، به -پس از پایان تحصيالت، از سوی شرکت نفت ایران. انگلستان رفته بود
موفقيت وی . او با رد این دعوت، به ایاالت متحده بازگشت و شرکت نفتی خویش را دائر نمود. کار در ایران دعوت شد

زمينه .  بدون دریافت حقوق، در وزارت خارجه به خدمت مشغول شددر اداره شرکت، چنان او را ثروتمند کرد که
به گمان آنها او درصدد تضعيف . مطالعاتی و دانش او در صنعت نفت، موجب سوء ظن وزارت خارجه بریتانيا گشت

. آن سازد جایگزین - که شاید منافع پنهانی در آنها داشت- ایران بود تا شرکت های نفتی آمریکایی را-شرکت نفت انگليس
ت هایی که محمد رضا پهلوی، طی مالقات هایش با مقامات عالی رتبه س، مک گی در بسياری از نش١٩۴٩در اواخر سال 

آمریکایی در آن کشور داشت، شرکت کرده و از بلند پروازی های نظامی خود نمایانه و غيرواقعی این شاه جوان، آزرده 
مل آورد و در ـــوت به عــ مقامات شرکت نفت انگليس برای دیداری دعاندکی پس از آن، او از. و خشمگين شده بود

نان گفت که، با مطالعه تازه ترین گزارش ساالنه شرکت، از سود سرشاری که عاید آنها می شود، شگفت آجلسه ای به 
 ایران تقسيم سپس پيشنهاد کرد، شاید وقت آن رسيده باشد که شرکت عوایدش را بگونه متعادل تری با. زده شده است

ميهمانان اش این نظر را در خور اعتنا نيافتند و حتی یکی از آنها تا بدانجا پيش رفت که ادعا کرد، اگر شرکت تسليم . کند
 .خواسته های ایرانيان شود به زودی، هيچ چيز برایش باقی نخواهد ماند

 
مک گی، مکررا به . این بحث در ماه های آتی، حدت و شدت بيشتری یافت

گردانندگان شرکت، هشدار داد که اگر می خواهند از تيمسار رزم آرا، نخست وزیر 
ایران، برای متقاعد ساختن مجلس جهت تصویب قرارداد های بيشتر، حمایت کنند، 

وی خشمگين و برافروخته از پافشاری انگليس ها . باید امتيازات بيشتری بدهند
 ایران، از ریچارد فان خوزر، مبنی بر، ناتوانی در پرداخت عواید بيشتر به

متخصص بخش نفتی وزارت خارجه خواست تا گزارشی در مورد عمليات شرکت 
بر مبنای این گزارش، شرکت نفت انگليس نه تنها به گونه ای استثنایی . ارائه دهد

 برابر هزینه توليد به فروش می رساند، ٣٠ تا ١٠سود آور بود و نفت را بين 
 .رت مردم ایران قرار داشتــــتنایی، عميقا مورد انزجار و نفــــو بی اعخوت ــــبلکه بدليل ن

 
مک گی نگران از چشم اندازی چنين فاجعه آميز، تصميم گرفت به لندن برود تا شخصا بر دعوی حقوقی خویش پافشاری 

ستان و شرکت نفتی، قاطعانه مقامات عالی رتبه دولت انگل. ، با سردی تمام در آنجا پذیرفته شد١٩۵٠او در سپتامبر . کند
تعداد بيشتری از ایرانيان را برای مدیریت، . در آنجا به او گفته شد که، شرکت. درخواست مصالحه وی را رد کردند

آموزش نخواهد داد، دفاتر خود را به روی بازرسان ایرانی نخواهد گشود و به ایران سهم بيشتری از عواید نفت را 
پرداخت یک پنی "یليام فریزر، رئيس جلسه با گفتن این دروغ بی شرمانه و حيرت انگيز که سرو. پيشنهاد نخواهد کرد

پس از آن، مک گی عازم . روشن ساخت که گفتگوها بی ثمر بوده است" بيشتر به ایران، موجب ورشکستگی خواهد شد
 .آمریکا شد

 
 فرو رفته بودند از این که دولت ترومن، حاضر مقامات انگليسی که تا خرخره در آداب و رسوم دست و پا گير استعماری،

 بپذیرد، - که ساليان دراز بر روی آنها کار کرده بود-نيست ادامه بهره کشی انگلستان از کشورهای تحت الحمایه اش را
 آنچه پيش از این ها، از دید ایرانی ها و در حال حاضر از نظر آمریکایی ها، امپریاليسمی حریص و. شگفت زده بودند

نها، بر این نکته پافشاری می کردند آ. طماع جلوه می کرد، از سوی انگليسی ها امری عادی و همه فهم انگاشته می شد
که با حضور و فعاليت در ایران، خدمت بزرگی به جهان می کنند، به طوری که سردونالد فرگسون، مشاور دائمی وزیر 

 :در وزارت سوخت و نيرو، در خاطرات خود نوشت
 
نها با تاسيس آ. ن جسارت، مهارت و مساعی انگليسی ها بود که موجب کشف و استخراج نفت از زمين های ایران شدای"

در سی یا چهل ... پاالیشگاه، تجهيز آن به تانکهای ذخيره و پمپهای بزرگ، جاده، وسائل توزیع و ناوگانی از تانکر و 
 دولت و مردم ایران قادر به انجام آن نبودند و تمام اینها در زمانی کشور جهان، بازاری برای نفت ایران ایجاد کردند که،

 ."صورت گرفت که، روزنه اميدی برای صنعت نفت ایران در رقابت با صنعت پيشرفته آمریکا وجود نداشت
از دو ، با اعزام سفيرانی ١٩۵٠مریکایی ها و انگليسی ها از علت وجود بحران ایران در آاین شکاف عظيم، در برداشت 
هنری گریدی سفير آمریکا، اقتصاد دانی با تجارب دست اول در کشورهای هند و یونان بود، . کشور به ایران، متبلور شد

گریدی معتقد بود، اگر ایاالت متحده . دو کشوری که سياستهای آنها از طریق ملی گرایی شکلی نو به خود می گرفت
 . آنها به سوی مارکسيسم و شوروی روی خواهند آورد.  سوم همگام نسازدآمریکا، خود را با نيروهای ملی گرا در جهان

 .تشه و به همان ميزان مخالف امپریاليست ها بودآاو ضد کمونيستی دو 
 

چه در خوی و منش و چه در سياست، گریدی، کامال ضد همتای انگليسی خود در تهران سرفرانسيس شفرد آتشين مزاج 
 به کشور متبوع خود مخابره می کردند، چندان با یکدیگر مغایر بودند که به سختی می شد گزارش هایی که این دو،. بود
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از یک سو، گریدی، ایران را غوطه ور در فقر و استثمار شده از . پذیرفت، کشور واحدی را تصویر و توصيف می کنند
 -چون خدمتکاری رفتار می کند کشوری که خون و حيات ملک وملت را مکيده و با شاه درمانده هم-جانب انگلستان

ترسيم می نمود و از سوی دیگر شفرد انگليسی، بدون عنایت به ایرانيان ناسپاس و سياستمداران فضول آمریکایی، که 
 ایران را پدرمآب و خردمندی جلوه می داد که جز نيکی، ارمغانی برای -طوری دیگر می اندیشيدند، شرکت نفت انگليس

 ٨٤ .ندارد ایران
 

یکی از . ، جرج مک گی، تمام سفرای آمریکایی در خاورميانه را، برای مالقاتی در استانبول احضار کرد١٩۵١ریه در فو
موارد اصلی دستور کار، در این نشست، بررسی چالش و اصطکاک موجود بين دو کشور انگلستان و آمریکا بر سر 

تند که، یکی از بزرگترین موانع سياسی، نخوت و غرور دیپلمات های حاضر در این مالقات، نتيجه گرف. مسئله ایران بود
 ایران است که موجبات تحریک احساسات مردم را فراهم می آورد و منافع آنها، در خاورميانه را به -شرکت نفت انگليس

د سياست های مرتجعانه و واپس گرایانه شرکت، نه تنها موج"نها در بيانيه ای سری اظهار داشتندآ. خطر می اندازد
در دوران حکومت ."شرایط خطرناک و انفجاری، بلکه مانع و رادعی جدی برای کنترل و مهار کمونيسم در ایران است

 .ترومن این اجماع عقيده، راهنمای سياست های آمریکا، شد
 

نخست وزیر رزم آرا، روز هفتم مارس ترور شد و مجلس رای . بحران ایران، ظرف چند هفته، عمق بيشتری یافت
یخی خود را، مبنی بر پذیرش اصولی که براساس آن، نفت در تمام ایران ملی اعالم می شد در روز پانزدهم مارس تار

توانا به اقامه کدام برهان عليه کشوری " همان گونه که وزیر امور خارجه ارنست بوین با خود اندیشيده بود . صادر کرد
ار گرفته است؟ کاری که ما هم در کشور خود، در حال انجام آن هستم که، حق خویش را برای ملی کردن منابع اش به ک

بعضی از نمایندگان نيز معتقد بودند، ." ملی کردن منابعی همچون زغال سنگ، برق، راه آهن، حمل و نقل و فوالد: هستيم
هی برای تحمل این از آنجا که مجلس انگليس اخيرا برخی از صنایع کليدی خود را، ملی کرده است، انگلستان در نهایت را

 .رای خواهد یافت
 

هرچند در زمان اوج بحران ایران، بوین از منصب خود برکنار شده بود، اما کسانی که هم چنان در قدرت بودند، بر این 
نکته که ملی کردن در انگلستان، راهی خردمندانه و سياستی معقول و در خارج ازمرزها غيرقابل تحمل است، اتفاق نظر 

 ٨٥ .داشتند
 

درست پس از رای مجلس مبنی بر ملی کردن صنعت نفت، مک گی، به تهران پرواز کرد و وقتی در هفدهم مارس به 
 آمریکایی را به خاطر -یوی آمریکا، به ویژه آرامکو شرکت نفت عرب. تهران رسيد، سفير شفرد، را گرفته و مغموم یافت

قبال در مورد "مک گی در پاسخ گفت . و کشور، سرزنش می کرداعالن تقسيم برابر عواید حاصل از فعاليت شرکت، بين د
شرکت نفت انگليس، به وضعيت تازه ایران که نيازمند رویکردی " تقسيم مساوی عواید، هشدار داده بود و گوشزد کرد

 ."تازه و جدید بود، پی نبرد و با انعطاف ناپذیری، چنين دردسری را برای خود ایجاد کرد
 

وی بعدها چنين . مان روز، به مالقات شاه رفت و در جلسه ای مشوش و پرتنش حضور یافتمک گی، در غروب ه
من حدود یک سال و نيم قبل از این مالقات، هنگام دیدار رسمی شاه از آمریکا، او را دیده بودم، مرد مغروری : "نوشت

 جایی که مرا -رایی رسمی و تاریکاما وقتی وی را در سالن پذی. که اصرار داشت، خواسته هایش جدی تر تلقی شوند
احساس می کردم از احتمال ترور .  دیدم، مردی مایوس و سرافکنده و حتی شکست خورده به نظر می رسيد-پذیرفت

آیا گمان می کرد که با حمایت ما، می تواند مانع از ملی کردن نفت شود؟ شاه گفت، ... شدن خود هراسان شده است
ندارد و از ما خواست تا چنين تقاضایی از او نداشته باشيم، او، حتی قادر به تشکيل یک دولت توانایی انجام این کار را 

شاه گنگ و سرگشته و تمام امور نااميد کننده به ... همه هراسان بودند، دشمنی نامرئی در همه جا حضور داشت. نبود
. ت اندوهگين و مغموم او را به یاد خواهم داشتمن او را، در آن اتاق تاریک تنها گذاشتم اما هميشه، صور. نظر می آمد

 ٨٦ ."من نيز هنگام خداحافظی غمگين بودم. شبح مرگ و هرج ومرج، همچون ابری سياه، تهران را پوشانده بود
 

. مک گی، در راه بازگشت، در لندن توقف و با ویليام فریزر، رئيس شرکت و موریسون وزیر امور خارجه مالقات کرد
 طوفانی و پرآشوب شد که، موریسون، تصميم گرفت برای ارائه ادعای حقوقی خود، یک هيات نمایندگی، این جلسه چنان

 روز به طول انجاميد، هيئت نمایندگی بریتانيا استدالل می کرد که، دادن ٩طی این جلسات که . روانه واشنگتن سازد
روزی برای روسيه تلقی می شود، بلکه موجب وارد مجوز ملی کردن نفت به ایران، از منظر بين المللی، نه تنها یک پي

                                                      
ه در ظاهر گريدی و شفرد بر خالف نظرات هم صحبت ميکردند ولی در نهايت به يک نتيجه ميرسيدند که انگلستان در نظر  گرچ-٨۴

انگليسی ها ميکرد و گريدی در صدد بود آمريکا را برای حفظ و حراست ونجات آنچه نگرانی توليد " اموال"داشت، شفرد مراقبت از 
 . ميشه ميخواست آمريکا بجای او وارد عمل شودانگليس  مثل ه. نموده بود تشويق کند

 .زيرا منافع طوالنی مدت آنهادرخطر نابودی قرار ميگرفت!  آنچه بر خود روا ميداشتند بر ديگران حرام بود-٨۵
ر اين او د!  مردی که نگران سرمايه ملی کشورش بود وقتی ميديد چگونه کرکسان برسر تقسيم آن دور ميزنند حق داشت نگران باشد-٨۶

 .چالش سهمگين تنها بود
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آمدن خسارتی حدود یک صد هزار ميليون پوند در تراز پرداخت های دولت بریتانيا، خواهد شد و از این رو بر هزینه 
ر بود که ایران، شکایتی اساسی عليه فرانک، مصِّ  ٨٧. زندگی و برنامه تجدید تسليحات آنها، تاثيری جدی خواهد گذاشت

او شرکت نفت . نگلستان، و شرکت نفتی ندارد اما انگستان جدا نگران از دست دادن مهم ترین نياز استراتژیک خود استا
را نه تنها به عنوان عاملی موثر در تراز پرداختها، بلکه از نظر قدرتی که برای کنترل و جابجایی مواد خام به غرب 

او معتقد بود، نفت ایران نقشی حياتی برای دفاع مشترک آنان دارد و از . ارزانی می کرد، سرمایه ای مهم تلقی می نمود
 .دست دادن آن، توانایی آنها را برای تجدید سالح از بين می برد

 
بار دیگر باید به : مک گی، در سکوتی مایوسانه، برای چندین روز فقط شنونده بود و آنگاه که نوبت به او رسيد، گفت

او تاکيد !  که تنها دو راه پيش رو دارد، تن دادن به مصالحه با ایران یا رویارویی با یک فاجعهانگلستان هشدار داده شود
 درصد برای هریک از طرفين بپردازد تا از نظر مردم عادی، ۵٠کرد، شرکت باید عواید را به مناصفه یعنی سهمی برابر 

 آوریل، مجبور ١٨زیاد، طی آخرین مالقاتمان در من با تاسف "مک گی، بعدها نوشت . منصفانه و قابل درک، تلقی شود
شدم به فرانک تذکر دهم که طرح های پيشنهادی آنها، برای سازش و توافق با ملی کردن نفت، فاقد مواردی بود که ما، 

 ."برای موفقيت پيش بينی می کردیم
 

، محمد رضا ١٩۵١ در اول ماه می .با اتمام مذاکرات در واشنگتن، ایران مسير تازه و شجاعانه ای را در پيش گرفت
روز .  ایران را لغو و قانون خطير جایگزینی شرکت ملی نفت ایران را، تصویب نمود-شاه، امتيازات شرکت نفت انگليس

ششم ماه می، محمد مصدق، پس از معرفی هيات دولت به مجلس . بعد، انگلستان خواهان به تعویق افتادن این قانون شد
 .نخست وزیر ایران شدو کسب صالحيت آن، 

 
به دست گرفتن قدرت توسط مصدق، به همان اندازه که برای مردم ایران لحظه ای تاریخی به حساب می آمد، برای 

آنها که به تعویض نخست وزیران و تغيير آنها همچون مهره های شطرنج، . انگليسی ها، لحظه ای مبهوت کننده بود
رادیو تهران، بعد از وزارت . رو شدند که به نظر می رسيد از آنها نفرت داردعادت کرده بودند، ناگهان با مردی روب

 سال گذشته، ناشی از مسئله نفت و یغماگری ۵٠تمام بدبختی ها، بی قانونی ها و فساد ایرانيان در "مصدق اعالم کرد 
 ."شرکت نفت بوده است

 
وی سوسياليست و کسی .  مایل به انجام مصالحه استبرای لحظات کوتاهی، به نظر رسيد که آتلی، نخست وزیر انگلستان

آتلی، در نشست هيئت دولت، پيشنهاد کرد که . بود که در تهيه برنامه ملی کردن صنایع اصلی انگلستان، شرکت داشت
انگلستان می تواند، با صدور بيانيه ای عمومی، ملی شدن شرکت نفت را بپذیرد و بدین وسيله، فرصتی برای حفظ حيثيت 

هربرت . ویش، به مصدق بدهد تا سپس، تحت پوشش معامله ای پيچيده، بتواند تمامی امتيازات خود را ابقاء کندخ
او به آتلی هشدار داد که دادن هرگونه امتياز به ایران، سنت و رویه . موریسون، قویا به این پيشنهاد اعتراض کرد

آتلی، در تلگرافی به . ج ملی گرایان دیگر ملل، خواهد شدغيرقابل تحملی را به وجود می آورد و موجب ترغيب و تهيي
نفت ایران از چنان اهميتی برای اقتصاد انگليس "فرانک، سفير انگلستان در واشنگتن، دستور داد تا به آچسن بگوید 

 نقض پيمان برخوردار است که آماده هستند با هر اتفاق محتملی که مانع طفره رفتن ایرانيان از زیر بار تعهدات و موجب
مصدق، نماینده تحولی عميق، با جوهره ملی گرایی است که "با وجود اینکه آچسن، معتقد بود  "آنان گردد، روبرو شوند

او و دیگر سياستمداران و دولتمردان هيات دولت ." نه تنها ایران بلکه تمام خاورميانه را در کام خود کشيده است
ن انگليسی خود، مبنی بر اجتناب از سياست مواجهه و پيشنهاد سازشی قانونی ترومن، هرگز از تشویق و ترغيب همتایا

نها بر ارائه چنين پيشنهادی، به رغم آگاهی آنها نسبت به این نکته بود که معامله کردن آابرام . با مصدق، دست نکشيدند
 :تصویر شخصيت مصدق نوشتبا مردانی همچون مصدق کار ساده ای نيست، همانگونه که روزنامه نيویورک تایمز در 

 ایران را در هفته های اخير در خود گرفته، اکنون به گونه ای غير -امواج تمایالت ملی گرایی که شرکت نفتی انگليس"
از دید . منتظره، یکی از رهبران عوام فریب و پر هيبت ایرانی، محمد مصدق سالخورده را، به قله اقتدار برکشانده است

وزیر جدید، نمایانگر عدالت تالفی جویانه ای است که، مجلس تاثير پذیری را تحریک و پيروزی اکثریت مردم، نخست 
 ایران را، رهبری کرد، اژدهایی که از نظر بسياری، ساليان دراز، هست و نيست -آنها بر اژدهای، شرکت نفت انگليس

ی خواست تا توضيح دهد، چگونه مبادرت یک دیپلمات خارجی که موفق به دیدار مصدق شد، از و ...کشور را غارت کرد
به سلب مالکيت از شرکت نفتی خواهد کرد؟ دکتر مصدق، مدت نيم ساعت به تشریح ناروایی های امپریالسم انگليس در 

این بار، . صد سال اخير پرداخت و وقتی سخنانش را به پایان برد، دیپلمات مذکور بار دیگر سوال خود را تکرار کرد
این پرسش که گام بعدی مصدق چه خواهد بود؟ همچنان بی .  امپریاليسم پرداخت و مصاحبه پایان پذیرفتمصدق به تقبيح

 ."پاسخ باقی ماند و هرکسی می توانست، در مورد آن گمانه زنی کند
  

 
، ميان لندن و واشنگتن رد وبدل می شد، هيچ تاثيری در نزدیک ساختن اختالف ١٩۵١پيام هایی که در اواسط سال 

                                                      
 همين نظريه پانويس های قبلی را تائيد ميکند که روسيه و توده ای ها بيشتر عالقه به ملی شدن نفت داشتند و علت نزديک شدن -٨٧

 . مصدق به توده ای ها هم ميتواند همين باشد
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آمریکا در روز هجدهم ماه می، طی بيانه ای رسمی و . نظرهای دو متحد، بر سر چگونگی برخورد با مصدق، نداشت
علنی، اعالم کرد که حق حاکميت ایران را به رسميت می شناسد و با مردم ایران که خواهان افزایش درآمد حاصل از 

سون، پس از خواندن بيانيه، در عصر همان روز با موری. توسعه صنعت نفت خود هستند، همدردی و همفکری می کند
مریکا، از روش نسبتا بی تفاوت آمریکا نسبت به شرایطی چنين حياتی و آارسال تلگرامی به فرانک، سفير انگلستان در 

 .مهم برای همه، ابراز آزردگی کرد
 

کنترل نفت، عمده " نحو توصيف کندپس از آن، در پيامی به آچسن، تالش کرد تا موقعيت انگلستان را به شفاف ترین 
براساس احساسات عمومی و ... ترین سرمایه ای که ما در حوزه مواد خام در دست داریم، از اهميتی واال برخوردار است

پارلمانی در کشور، انگلستان در موقعيتی قرار ندارد که به راحتی، حق کنترل بر چنين سرمایه با اهميتی را واگذار 
 ٨٨  ."نماید

 
 ماه می، ترومن، با ارسال یادداشتی برای آتلی، بار ٣١مریکائيان نسبت به این پيام، واکنشی نشان ندادند ولی در روز آ

دیگر او را ملزم به مذاکره فوری با ایران کرد تا از شرایط انفجار آميزی که هر دم، ابعاد تازه ای می یافت، جلوگيری 
یران برای محقق ساختن ملی کردن صنعت نفت، نگران کننده ترین بازتاب ها را آتلی، در پاسخ گفت که، اجازه به ا. کند

وی در قبال پافشاری و اصرار ترومن، پذیرفت که انگلستان، دست کم برای جلب و . زاد خواهد داشتآدر تمام جهان 
 .جذب محمد مصدق، نمایشی را به اجرا درآورد

 
ن، هياتی رسمی به ریاست باسيل جکسون، قائم مقام رئيس شرکت را،  ایرا-براساس پيشنهاد آتلی، شرکت نفت انگليس

مصدق درست در روز ورود هيات به ایران، با اعزام ژاندارم های ایرانی، برای . برای انجام مذاکرات به تهران فرستاد
ت، برای زمينه سازی از آنجا که این مقدما. به آنها خوشامد گفت) کرمانشاه( کنترل و اداره شرکت در شهر غربی ایران 

با توجه به "کافی نبود، سفير گریدی، در مصاحبه ای با روزنامه وال استریت ژورنال مواضع آمریکا را چنين تبيين کرد 
این که، مسئله ملی کردن نفت، عملی تحقق یافته است، خرد چنين حکم می کند که انگلستان، موضعی مسالمت جویانه در 

 ."صدق، تبلور معتدل ترین و باثبات ترین عناصر سياسی، در یک مجلس ملی استحزب جبهه ملی م. پيش گيرد
ایرانيان بر سر ميز مذاکره، اعالم کردند، در صورتی مشتاق و عالقمند به گفتگو هستند که نمایندگان لندن، ملی شدن 

نکته که ایران، بر اساس جکسون، با پافشاری بر این . شرکت سابق را، امری محقق و غيرقابل بازگشت تلقی نمایند
 ساله قرارداد، نمی تواند آن را نادیده بگيرد، از پذیرش ۶٠، متعهد است و تا انقضای مدت زمان ١٩٣٣توافقنامه 

 ميليون پوند و عالوه بر آن تا زمانی که ١٠شرکت "او با ارائه یک ضد پيشنهاد، اعالم کرد . پيشنهاد ایران، سرباز زد
شرکت هم چنين، عالقمند به انتقال تمام دارایی .  ميليون پوند به ایران خواهد پرداخت٣هانه نيز مذاکرات جریان دارد ما

ها، به شرکت جدید است مشروط بر این که بتواند با تاسيس یک شرکت تازه، حق انحصاری استفاده از آن دارایی ها را، 
 ."داشته باشد

 
 پذیرش واقعيت ملی شدن نفت ایران توسط انگلستان را، کتمان کند، بلکه این پيشنهاد نه تنها چندان زیرکانه نبود، تا عدم

انعکاس موضع تغيير نيافته وزارت خارجه بود که فقط نسبت به تقسيم سود، اداره کردن یا شراکت انعطاف نشان می داد 
 .نهاد را، رد کردندبدون تردید، مذاکره کنندگان ایران، این پيش. و، مسئله کنترل شرکت را، نمی توانست بپذیرد

 ژوئن، مصدق، مهندسی تحصيل کرده فرانسه، به نام مهدی بازرگان را، به عنوان مدیر شرکت ملی نفت ٢٠در روز 
بازرگان، فورا به آبادان، جایی که مدیران اداری انگلستان، اداره پاالیشگاه را به عهده داشتند، رفت و خود . ایران برگزید

اولين فرمان او، تسليم رسيدها، توسط فرماندهان نفتکش های انگليسی، قبل از حرکت و .  کردرا رئيس جدید آنها معرفی
 .هم چنين تهيه فهرستی از ميزان محموله های نفتی بود، او قادر به تعيين مقدار نفت صادراتی، باشد

لل، نفت به وضوح، دارایی براساس ادعای سفير آنها در سازمان م. انگليسی ها این فرمان را، غيرقابل تحمل یافتند
هنگامی که فرماندهان نفتکش ها، از ارائه رسيدها خودداری کردند، بازرگان .  ایران بود-قانونی شرکت نفت انگليس

از آنجا که . تهدید کرد که اریک دریک، مدیر عامل شرکت نفت را، به خاطر کارشکنی و خرابکاری بازداشت خواهد کرد
یحه تقدیمی به مجلس، مرگ بود، شفرد، سفير انگلستان در ایران، به او توصيه کرد تا مجازات این جرم، براساس ال

اریک دریک، با قبول این پند، اداره شرکت را از بصره در آن سوی شط العرب به عهده گرفت و . ایران را ترک کند
ز لندن فرمانی صادر کرد که برمبنای با اصرار ایرانی ها، سرویليام فریزر، ا. همچنان، از تسليم رسيدها خودداری نمود

 .ن، فرمانده هان نفتکش ها می بایست، تمامی نفت ها را در انبارها تخليه و آبادان را ترک کنندآ
 

با آنکه ایران، تا آن زمان چهارمين صادر کننده نفت در دنيا بود و نود درصد نفت اروپا را تامين می کرد حتی یک 
فریزر، همچنان معتقد بود، سرانجام خواهد توانست ایرانيان را نرم و .  قطره ای نفت نبودنفتکش نداشت و قادر به صدور

نها وقتی به پول نياز پيدا کنند، در حال خزیدن بر شکم هایشان به سوی آ"او پيش بينی کرد . با خواسته خود همراه نماید
 ."ما خواهند آمد

                                                      
انه بزرگ بين آمريکا و متحدان اروپائی خود در عراق از  انگليس هنوز هم باين نظر باقی است و لذا در کشمکش های بين خاور مي– ٨٨

 .طريق ماليان دست نشانده خود استفاده ميجويد وهرگز در نظر ندارد دست از سر مردم منطقه بردارد
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انگلستان، اندیشه ملی کردن نفت، به رغم وقوع، پوچ و غيرممکن ازنظرفریزر و همکارانش و حتی مقامات رسمی دولت 

آنها ایران را جدی نمی گرفتند، از دید آنان، تمامی مبارزه احتماال بلوفی ساده لوحانه یا طرحی برای در . به نظر می آمد
 فضوالنه و جسورانه مضيقه قرار دادن لندن به منظور اخذ پول بيشتر بود و درغير این صورت، چيزی نبود جز طغيانی

 .که به محض آشکار شدن نتایج و تبعاتش، پایان می گرفت
 

، حتی تصور فرا رسيدن زمانی که ما در ایران ١٩۵١تا یک یا دو سال قبل از "اریک دریک، بعدها به خاطر آورد که 
کت نفتی بود، بنابراین، دليلی حضور ما بر اساس قراردادی بين المللی، ميان دولت ایران و شر. نباشيم، باور کردنی نبود

  ."برای آنکه، روزی بياید که ما دیگر در ایران نباشيم، وجود نداشت
 

تایمز لندن، دولتمردان بی مسئوليت را در خور سرزنش . مطبوعات انگليسی، مشتاقانه بر قطار ضد مصدق سوار شدند
شرکت، سپر بالی تاریخ "مجله اکونوميست، نوشت . که، احساسات عوام و توده بی سواد را، تحریک کرده بودند. یافت

شده است و گرنه کدام ایرانی، با اندک بهره ای از عقل سليم می تواند شرکت را عامل و علت فقر تکان دهنده توده مردم 
کسی که اندیشه بيگانه " فرانکشتاین اندوه زاه" مجله ابزرور، مصدق را روبسپيری متعصب و یک ." معرفی نماید

واشنگتن . اما در آن سوی اقيانوس اطلس حال و هوا کامال متفاوت بود. ی او را مسخر نموده است، می نمایاندستيز
 ایران را به دیده دولتی در حال رشد، در ميان دولتی غوطه ور در -کثيری از ایرانيان، شرکت نفت انگليس"پست نوشت 

به گفته نيویورک تایمز بعضی از کارشناسان خاورميانه،  ".فقر، می نگرند که مظهر و تجسم بدبختی و نکبت آنهاست
 :شيکاگو دیلی نيوز، گزارش داد. مصدق را منجی و رهایی بخش در خور قياس با توماس جفرسون و توماس پين یافتند

نها، در برخورد با مسئله نفت به کار بسته است، مضطرب و آحتی عده ای از انگليسی ها، از شيوه ای که دولت "
 :خبرنگاری از لندن نوشت." راضی هستندنا

 
منتقدین بریتانيایی، مک گی، را مسئول واقعی بحران ایران نمی دانند و بر این نکته که کل قضييه به نحو بدی، توسط "

در خود بریتانيا نيز اختالف .  ایران با همکاری وزارت خارجه صورت گرفته است، توافق دارند-شرکت نفت انگليس
مشاور کارگری شرکت، پسر فردریک له گت به یکی از دوستانش در وزارت امور خارجه نوشت .  داشتعقيده وجود

شرکت در وضعيت اسفناک و رقت انگيزی به سر می برد، چرا که از به رسميت شناختن آرزوی ملی ایرانيان غفلت "
نظری و فقدان آگاهی سياسی شرکت کنت یانگر، وزیر امور خارجه، در یادداشتی به موریسون از کوته " ورزیده است

ارل مانت باتن، به مافوق . گله کرد و اظهار داشت که شرکت هرگز به طور جدی به ارزیابی درست موقعيت خود نپرداخت
انگلستان برای گوش دادن به نصایح موریسون جنگ طلب، در مورد چگونگی " های خود در نيروی دریایی گفت 

کبر، باید این واقعيت را دریابد که تهدید های اقتصادی و نظامی، تنها، مسائل و اختالفات ترسانيدن این ملت گستاخ و مت
 ."را سخت و پيچيده می کند

 
وابسته سياسی . حتی برخی از سياستمداران انگليسی گزارش های ضد ونقيضی به وزارت امور خارجه ارائه می کردند

آنها در کلبه های آجری و گلی، : ا، رقت انگيز و اسفناک خواند و گفتوزارت کار از تهران، وضعيت کارگران در آبادان ر
بدون آب و برق و امکانات بهداشتی، به واقع در آشغالدانی زندگی می کنند و وزیر خارجه انگليس، از تل آویو گزارشی 

چه روی داده است را  ایران استحقاق آن-از اورشليم پست ارسال کرد، مبنی بر این که متقاعد گشته که شرکت انگليس
این گزارش نوشته یک اسرائيلی بود که چندین سال را در کنار ایرانی ها گذرانده بود، او ایرانی ها را، فقيرترین . دارد

 :موجودات روی زمين توصيف کرد
  

 که توسط این توده مردم، در زمستان به سالن های بزرگ...  ماه گرم از سال را زیر درختان زندگی می کنند٧آنها " 
هر خانواده فضایی به .  هزار نفر است، جای داده می شوند۴ تا ٣شرکت ساخته شده و فاقد هرگونه دیواری مابين این 

در گفتگو با همکاران انگليسی، ما غالبا تالش می ...در آنجا دستشویی وجود ندارد. اندازه یک پتو را اشغال می کند
ما : "گران ایرانی، مرتکب چه اشتباهی می شوند و پاسخ آنها معموال این بودکردیم تا به آنها نشان دهيم که با کار

سوسياليزم در داخل کشور البته چيز جالبی است، اما خارج از . انگليسی ها تجربه صد ساله رفتار با اهالی بومی را داریم
 ٨٩ ."مرزها باید سروری کرد

 
سی در آبادان اعالم کرد که ایران، مشتاقانه خواستار بهره مندی  ژوئن، مصدق به مدیران و فن ساالران انگلي٢٨در روز 

فریزر، . از مهارت و تجارب آنان است و چنانچه آنها به کار خود ادامه دهند، با شوق و حرارت، پذیرای آنها خواهد بود

                                                      
شکم خالی  انگليس هنوز هم بر اين عقيده استواراست، از اين رو نميتوانند کشوری را آباد و آزاد ببيند زيرا همواره معتقدند که – ٨٩

 . نوکری اقتضا ميکند



 همه مردان شاه

 142 از  ٥٦ برگ 

با صدور فرمان ترک ایران با اطمينان به این که ایرانيان بدون آنها، قادر به اداره پاالیشگاه نيستند به این درخواست 
 ٩٠ .توسط کارمندان انگليسی، پاسخ داد

 
در واپسين روزهای ماه ژوئن، گام بعدی ایرانی ها که کنترل دفاتر شرکت در کرمانشاه را به دست گرفته بودند، کنترل 

ولگری محلی مسئول دفاتر آبادان، زیرکانه مدارک حساس را به کنس. دفاتر و مراکز شرکت در آبادان وتهران بود
اما ریچارد سدن، مسئول دفاتر تهران، بدان سرعت . انگستان، که ایرانيان اجازه ورود به آنجا را نداشتند، منتقل کرد

عمل نکرد و هنگامی که یک هيات نمایندگی از ایران، به منظور تحقيقات و جستجو وارد خانه اش شد، هنوز تعداد قابل 
یکی از مسئوالن . یی که در بخاری دیواری در حال سوختن بودند، در آنجا وجود داشتتوجهی پرونده به عالوه پرونده ها

 :وزارت خارجه ایران که آن شب در خانه سدن حضور داشت، یافته های خود را چنين تعریف می کند
 

 ایران - انگليسبا وجود انتقال بخشی از مدارک رسوا کننده، اسناد فراوانی بجای مانده بود که اثبات دخالت شرکت نفت
این اسناد، فاش می ساختند که شرکت، . را، در تمام وجود و جنبه های حيات سياسی ایران، برای مصدق تسهيل می نمود

سناتورها، نمایندگان مجلس و وزرای اسبق هيات دولت را تحت نفوذ داشت و کليه کسانی را که با او مخالفت ورزیده 
به روزنامه ها، مبالغ هنگفتی پرداخت می کرد تا در مقاالت .  مقامشان خلع کرده بودبودند با زیرکی و شيادی و زور، از

 . ایران هستند-منتشره خود ادعا کنند، بسياری از رهبران جبهه ملی آلت دست شرکت انگليس
اح و در ميان مدارک موجود، شواهدی دال بر این مطلب وجود داشت که علی منصور نخست وزیر پيشين ایران، با الح

 خواستار ابقای مقام - مشروط بر آن که وزیر دارایی مقبول تری را انتخاب نماید-التماس از شرکت نفت ایران و انگليس
مجموعه ای از نامه ها فاش می ساخت، شرکت، به بهرام شاهرخ کمک کرده بود تا مدیریت رادیو ایران و . خود شده بود

احکام و گزارش هایی مبنی بر، . ری به لندن او را به استخدام خود درآوردبخش تبليغاتی آن را به دست گيرد و در سف
نفوذ بر اصناف، از طرف شهردار تهران وجود داشت که، مقرر می کرد آنها عليه کسانی که در بازار از جبهه ملی 

 .حمایت می کنند، بپا خيزند
 

. الیلی برای اثبات خيانت های شرکت قلمداد کردنددولت، سریعا این مدارک را منتشر و علنی ساخت، عده ای آنها را د
این مدارک ثابت می کند که انگليسی ها درگير مبارزه ای شيطانی، موذیانه و ناروا و در تالش برای : مصدق گفت

نمایندگان مجلس نيز به اندازه مفسران خبر، به اوج خشم و نفرت سوق داده . سرنگونی مردم ساالری در ایران بوده اند
اکنون که پرده باال رفته و هویت واقعی خائنان درهيات مطبوعاتی " یکی از این مفسران در روزنامه تهران نوشت. ندشد

ها، نمایندگان مجلس، استانداران و حتی نخست وزیران بر ما آشکار شده است،این خيانتکاران باید با گلوله سوراخ شده 
 ."و الشه کثيفشان به طرف سگها پرتاب شود

 
س جمهور ترومن، همچنان اميدوار به یافتن راه حلی برای بحران، در پایان ماه ژوئن، اعضای شورای امنيت ملی رئي

جرج مک گی، در تالش بود تا وزارت خارجه و . واقعيت پيش روی او، هشداردهنده بود. کشور را به نشستی فرا خواند
 .ه بودند، تحت تاثير و نفوذ قرار دهد ایران را، که کامال با شکست مواجه شد-شرکت نفت انگليسي

کشتی های جنگی . توقف کامل پاالیشگاه قطعی به نظر می رسيد. شرکت، آغاز به انتقال کارکنانش از آبادان کرد
کارشناسان امور خاورميانه در شورای امنيت ملی، در گزارشی . انگليسی، در سواحل کشور به گشت زنی پرداختند

بنابه ادعای ". بارزه نفت به طریقی سامان نيابد، متضررشدن دنيای آزاد، احتمالی مبرهن استاگر م" هشدار دادند که
گزارشی، انگلستان به طور جدی در حال بررسی حمله و تجاوز به ایران بود و در مورد چنين تهاجمی که موجب شقاق 

حتمالی دولت ایران به شوروی جهت در جهان آزاد، ایجاد وضعيتی پرآشوب و هرج و مرج در ایران و سبب رویکرد ا
 .درخواست کمک گردد، زنهار می داد

 
چند روز بعد وحشت و نگرانی او با دریافت دو پيام، به اوج . این مسئله، بيش از هر زمان ترومن را نگران می ساخت

مصدق، . رار دارنداولين پيام از جانب مصدق، روشن می ساخت که ایران و انگلستان همچنان رودرروی هم ق. خود رسيد
از کوشش های بریتانيا برای اخالل در طرح ملی سازی خود، شکایت و اضافه کرد که هيچگونه خطر مالی و جانی، 
انگليسی های مقيم ایران را تهدید نمی کند و تنها انتشار شایعات کذب از سوی عوامل شرکت سابق، موجب بروز نگرانی 

 .ها ودلواپسی هایی می شود
 

وی با ارسال تلگرامی . های مصدق، در قالبی تند و صریح، روز اول جوالی توسط سفير گریدی، دریافت شداخطاریه 
مضطربانه به ترومن، هشدار داد که ایران در آستانه انفجار است و برای اولين بار گزارش کرد که انگليسی ها، در 

 موریسون برآنند که با پيروی از شيوه های جستجوی راهی برای براندازی حکومت ایران هستند و به رهبری آقای
 ٩۵در حالی که سقوط محمد مصدق که از حمایت . قدیمی، که مشکالتی در پی دارد، حکومت جدید ایران را سرنگون کنند

 .  درصد مردم برخوردار است، کامال خطا است٩٨تا 

                                                      
اعتراف نمود که قادر به اداره صنايع نفت .  اين بزرگترين اشتباهی بود که مرتکب شد اگر مصدق آدم انگليسی ها نبود ميتوان گفت -٩٠

 !نيست و لذا در اين بازی پوکر دست خود را در مقابل انگليس باز کرد
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آنها، اميد به متقاعد کردن مصدق . ام آن بودندآنچه گریدی، خطای کامل می پنداشت همان بود که انگليسی ها در حال انج

سفير شفرد در تلگرامی به لندن . را از دست داده بودند و آمادگی پذیرش امتيازاتی را که او خواستارش بود، نداشتند
برای ما، لحظه تالش جهت براندازی مصدق فرا رسيده است، تا ایران بار دیگر نخست وزیری معقول و صميمی "نوشت 
 ."ایگزین فردی نامعقول و انعطاف ناپذیر سازدرا ج

 
در حالی که دو کشور در حال انجام مذاکرات بودند، دیوان . در روز پنجم جوالی، خبری از الهه مسائل را پيچيده تر کرد

ه شرکت تا ب" بين المللی دادگستری که درخواستی از جانب بریتانيا را بررسی می کرد، طی بيانيه ای به ایران توصيه کرد
بنابه اظهار ایرانی ها، دادگاه تنها اجازه . ایران از قبول این توصيه سرباز زد."  ایران اجازه فعاليت بدهد-نفت انگليس

 ميان یک شرکت خصوصی و دولت ایران منعقد شده بود، حق ١٩٣٣قضاوت بين دولتها را داشت و از آنجا که قرارداد 
و دخالتی " بی اعتبار"ن را از نظر حقوقی آ ایران در الهه با رد این توصيه، نماینده. دخالت در این مورد را نداشت

 .آشکار در امور داخلی کشورش دانست
 

در ایران شرایط وخيم و : موریسون وزیر خارجه آهنين اراده انگستان با عزمی جزم به مجلس عوام رفت و اظهار داشت
ده انجام تعهدات خود برنياید برای درک مصدق از ميزان خشم غيرقابل تحمل شده است و در صورتی که ایران از عه

  .آنها، ممکن است فرمان ورود ناوگان سلطنتی مستقر در آبهای سواحل ایران صادر شود
 

کنترل نفت ایران برای او امری فرعی محسوب می شد، او . ترومن اکنون خطر را سهمگين تر از هميشه احساس می کرد
مریکا و انگليس بود که می توانست بر سر این موضوع، از کنترل خارج و موجب شکاف و آميان بيشتر نگران قرارداد 

ترومن مصمم بر به کارگيری آخرین تالش ها برای مصالحه و به منظور . دوگانگی در اتحادیه آتالنتيک شمالی گردد
 :ميانجيگری آمریکا، در نامه ای به مصدق نوشت

 
من بسيار مصمم و جدی، به . فاه و سعادت کشورتان، انگلستان و همه جهان آزاد استاین موضوعی پرمخاطره برای ر"

من شاهد شکست مذاکرات و تعطيل شرکت که متضمن خسارت فراوان به ... این مسائل پيچيده و غامض اندیشيده ام
من ... اجتناب از آن پيدا کنداین فاجعه ای است که یقينا درایت سياسی می تواند راهی برای . ایران و جهان است بوده ام

ن را به دقت مورد توجه قرار آاز این رو جدا به شما توصيه می کنم که پيشنهاد ... بر اقامه دعوی در دادگاه تاکيد می کنم
دهيد و بر این عقيده ام که به اظهارات و بيانيه دادگاه نه به عنوان تصميمی که در چارچوب قوانين می گنجد یا نه، بلکه 

 .نهادی از سوی گروهی بی طرف و منصف که خود را وقف برابری و عدالت جهانی صلح آميز کرده اند، تلقی کنيدپيش
آقای نخست وزیر من صميمانه آرزو دارم تا آنجا که ممکن است در این اوضاع و احوال برای شما مفيد باشم، از این رو 

ز مشاوران نزدیک و از محترم ترین شهروندان ماست، بحث در مورد این موضوع مفصال با آقای آورل هریمن که یکی ا
اگر شما مایل به پذیرش او باشيد، خوشحال خواهم شد او را به عنوان نماینده شخصی خود روانه . و تبادل نظر کرده ام

 ."تهران کنم تا در مورد این موقعيت فوری و اضطراری با شما مذاکره کند
 

 که به عنوان سفير در انگلستان روسيه و به عنوان مدیر در طرح مارشال، در اروپا اورل هریمن سياستمداری موفق بود
پس از آنکه . او محمد رضا شاه را می شناخت و گفته می شد در مسائل ایران دارای تجاربی است. خدمت کرده بود

 در خانه اش واقع در ترومن او را از سفرش آگاه ساخت، هریمن یک هيات نمایندگی مرکب از مقامات عاليرتبه را
دین آچسن وزیر امور خارجه، جرج مک گی معاون وزیر، دو نماینده دیگر از وزارت امور خارجه، و . واشنگتن پذیرا شد

 .سراوليور فرانک وزیر امور خارجه انگلستان، همگی بر وضعيت بيش از حد خطرناک ایران، صحه گذاشتند
وچک در آبادان، موجب دخالت نظامی انگلستان و به تبع آن سبب درخواست آنها نگران این بودند که بروز یک حادثه ک

بدون این اتفاق هم، تعطيلی پاالیشگاه به تنهایی می توانست موجد آشفتگی های سياسی و . کمک مصدق از روسيه گردد
 .اجتماعی شود

 
موریسون در یادداشتی . مخالف بودماموریت هریمن پيش از شروع با مشکالتی مواجه شد، زیرا انگلستان با کل قضييه 

انگلستان با مشکل بزرگی مواجه است و نه به مذاکرات بيشتر که به " عجوالنه به آچسن وزیر امور خارجه نوشت
باید به شما بگویم یکی از مشکالت عمده ما در برخورد با " موریسون ادامه داد " حمایت صميمانه آمریکا نيازمند است

 ناشی از وجود اختالف عقيده بين آمریکا و -شوار که ایرانيان فراوانی هم بدان اعتقاد دارنداین موضوع بغرنج و د
انگلستان بر سر مسئله نفت است و اعزام یک هيات نمایندگی از جانب رئيس جمهور آمریکا به ایران تنها موجب تقویت 

 ."این اندیشه و تشجيع دکتر مصدق خواهد شد
 

ود که اعتقاد داشت موریسون چيزی از روابط خارجی نمی داند و وضعيت موجود را درک نمی این پيام موید نظر آچسن ب
شفرد به مجرد . آچسن او را فاقد ابتکار و طرفدار مکتب قدیمی دیپلماسی تلقی می کرد، این بی عالقگی دو طرفه بود. کند

 در یک مصاحبه خبری -وط به خود می دانست کاری که مرب-آگاهی از اعزام هيات نمایندگی به منظور مداخله در ایران
ما از آنها برای ميانجيگری : او از شفرد پرسيد . خود را نسبت به اقدام متهورانه آمریکا، اظهار کرد" زردگيآحيرت و "
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وی . دعوت نکرده ایم، رفتن هریمن به ایران چه سودی برای ما دارد؟ این برافروختگی بسيار غير سياستمدارانه بود
 .بعد با فشار وزارت خارجه، اظهارات خود را تکذیب کردروز 

 
او با لباسی سفيد بر تن و . در چنين فضای سياسی بود که سفير گریدی برای تسليم نامه ترومن، به مالقات مصدق رفت
 .کالهی بر سر، در حاليکه خندان و خوشحال برای عکاسان دست تکان می داد، وارد ایران شد

 
پيش نرفت و به درخواست مصدق، گریدی نامه را با صدای بلند قرائت کرد و وقتی به آنجا رسيد جلسات حضوری خوب 

. که ترومن از او می خواست توصيه دیوان بين المللی دادگستری را بپذیرد، ناگهان شروع به خنده ای تشنج زا کرد
ایران معتقد " در نهایت اظهار داشت مصدق. هنگامی که باالخره دست از خنده کشيد، لحظاتی چند سکوت حکمفرما شد

است که دیوان بين المللی حق قضاوت در این پرونده را ندارد و سپس خشمگينانه آمریکا را مورد سرزنش و توبيخ قرار 
مریکا زمانی به اصول و مسلمات سياسی بين المللی معتقد بوده ولی در حال حاضر زیر فشار آداد و گفت اگر چه 
نطق آتشين مصدق چنان خصمانه بود که گریدی لزومی برا ی ." یش و عالقمندی را از دست داده استانگلستان این گرا

آچسن پس از آگاهی از این دیدار و گفتگوی طرفين، آنقدر آزرده و خشمگين شد که . دیدار احتمالی هریمن احساس نکرد
 :در یادداشت تندی به گریدی گفت ماموریت هریمن این است 

 
از نظر من قابل قبول نيست . يس جمهور نکته مثبت جدیدی را دارد که او و من اهميت بسياری به آن می دهيمپيشنهاد رئ

بدیهی است که مالحظه ادب و خردمندی . که واکنش نهایی مصدق پس از تعقل و تفکر همچون واکنش اوليه او باشد
 از همين ، و نماینده ویژه اش ترغيب خواهد کردهمراه با مساعدت و هم فکری، او را به پذیرش پيشنهاد رئيس جمهور

 با به کارگيری شيوه ای مدبرانه او را به بازنگری اندیشه اش ،رو ازشما می خواهم که مجددا در دیداری فوری با مصدق
 .تشویق کنيد

 
ه در این مورد محق گریدی آنچه را او گفته بود انجام داد و اطمينان آچسن به قدرت اثر گذاری او، حکایت از آن داشت ک

ده .  وارد تهران شد١٩۵١ جوالی ١۵او مصدق را متقاعد کرد ماموریت هریمن به نفع همه است، هریمن در . بوده است
 .از او استقبال کردند!" مرگ بر هریمن"ها هزار ایرانی خشمگين با فریاد 

 

 !شما نمی دانيد آنها چقدر شرورند
 
 

تنها، ليموزین سياه رنگش می بایست . ات اوليه موجب سوء ظن و بدگمانی نشدورود آورل هریمن به تهران، در ساع
او به سالمت به کاخ . برای اجتناب از برخورد با جمعيت خشمگين ایرانی، راه دیگری را از فرودگاه تا مقصد انتخاب کند

پليس و سربازان به حال . کردميهمان رسيد، اما شام را در فضایی آکنده از صدای تيراندازی و پژواک گلوله ها صرف 
نيمه های شب، شهر لبریز از خون و . ماده باش، مستقر در ماشين های زرهی به سوی تظاهرکنندگان شليک می کردندآ

 . تن زخمی و مجروح به خواب رفته بود٢٠٠ کشته و نزدیک به ٢٠گازهای اشک آور با بيش از 
یان رسيد؟ فردای آن روز، روزنامه ها محمد رضا شاه و فضل اهللا چرا تظاهرات با چنين کشت و کار و حشتناکی به پا

زاهدی، وزیرکشور ارتجاعی و سخت گير را برای آنکه به هریمن وانمود کنند، ایران دچار آشوب و هرج و مرج است، 
رت مصدق خشمگين، قبل از پایان روز، زاهدی را از وزا. متهم به تحریک عمومی، جهت دست زدن به خشونت کردند

 ٩١ .عزل کرد
 

این مالقات با تمامی دیدارهای عمر طوالنی فعاليت سياسی اش کامال . هریمن، عصر همان روز به دیدارمصدق رفت
مصدق عبایی از موی شتر به تن داشت و به تخت . او به اتاق طبقه باالی خانه کوچک مصدق هدایت شد. متفاوت بود

من خوشامد گفت و اظهار اميدواری کرد، در خالل مذاکره دریابد که آیا آمریکا او با بی حالی به هری. خواب تکيه داده بود
واقعا دوست مردم ستمدیده و محروم ایران است یا عروسک خيمه شب بازی دولت فرومایه انگلستان؟ وقتی هریمن 

 آنها را نمی شناسيد و شما: مصدق گفت. سال ها مقيم لندن بوده است، آنجا هم انگليسی های خوب دارد هم بد: پاسخ داد
 ٩٢ .زمزمه وار تکرار کرد، شما آنها را نمی شناسيد

 
مصدق هرگز مغایرتی ميان احترام بی پایان خود نسبت به عرف مبتنی بر قانون اساسی انگلستان و تحقير آن به خاطر 

                                                      
ن جيره خود را از انگليس گرفته و تشنجی بجود آوردند تا موجبات کاری را که انگليس در  بسياری از تظاهر کنندگان و آشوب گردانا-٩١

نظر داشت در ذهن نماينده آمريکابوجود آورند و تا حدی او را قانع کنند که در صورت عدم همکاری با انگليس، ايران تحط سلطه روسيه 
 !. شخص تهران آغشته بخون بخواب رفته باشدنميتواند بی دليل باشد که هنگام ورود اين . در خواهد آمد

 ساله ای بود بر ميگشت و رفت و آمد هائی که انگليسی ١٣ مصدق راست ميگفت، تجربه شناخت او از انگليس ها به زمانی که طفل -٩٢
 ! ها به خانه فرمانفرما دائی مصدق داشتند دليل اين مدعا است
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ه مورد عالقه اش، طی یکی از جلسات با هریمن، پس از صحبت مصدق راجع به نو. دولت و تاریخ پادشاهی آن ندید
 چطور؟ چه جای دیگری جز انگلستان؟: هریمن پرسيد نوه شما در کجا تحصيل می کند؟ مصدق پاسخ داد

هریمن در تلگرامی به واشنگتن، مصدق را مردی انعطاف ناپذیر و مصمم به انحالل فعاليت شرکت و پایان بخشيدن به 
حال نویس، برداشت او از پيرمرد، بازتاب دلسردی و نوميدی او بنا به گزارش یک شرح . نفوذ آن در ایران توصيف کرد

 :بود
 

لوی بارها و بارها . لوی او را همراهی می کرد.ج.در مالقات های هریمن با مصدق، یک کارشناس امور نفتی به نام والتر
. ری روبرو خواهد شدتکرار کرد در صورتی که دولت مصدق تصميم به اداره پاالیشگاه آبادان بگيرد با موانع بی شما

. زیرا در ایران تقریبا هيچ فرد آموزش دیده و تربيت شده ای برای تصدی پست های باالی اداری و فنی وجود نداشت
حتی اگر بر اساس معجزه ای، ایران توانایی اداره پاالیشگاه را پيدا می کرد، فاقد نفتکش هایی بود که بتواند نفت 

 ميليون ١٠ تقریبا به ١٩۵٠از دست دادن عواید حاصل از نفت که در سال . ين المللی کنداستخراجی را روانه بازارهای ب
پوند رسيده بود، نه تنها ایران را به کشوری متزلزل و بی ثبات مبدل می ساخت بلکه احتمال داشت دولت مصدق، 

 چنين حمایتی به نوبه خود، سرنگون و دولتی وابسته به حزب توده و مورد حمایت مسکو، جایگزین آن شود و طبيعتا
هيچ یک از این ادله، کوچکترین تاثيری بر مصدق نگذاشت و او . دخالت قدرت های بزرگ غربی را به دنبال داشت

 قرن پيش با حمله اسکندر مقدونی به ایران و سوزاندن پرسپوليس آغاز شده بود، ٢۴مصرانه دخالت بيگانگان را که از 
هرگاه لوی بعد از بيان آنچه گمان می کرد نکته موثر و و یژه ای در مورد لطماتی که . ریشه تمامی مشکالت دانست

: ایران از عدم توافق با انگلستان خواهد خورد، درنگ می کرد، مصدق چشمانش را می چرخاند و به سادگی پاسخ می داد
 ٩٣ .بسيار بد برای ما

 
: بعدها ورنون والترز یکی از مفسرین آمریکایی نوشت. ندهریمن و دستيارانش به عرف سياسی بده و بستان عادت داشت

پس از یک روز مذاکره، هریمن، . دکتر مصدق می دانست برای برداشتن یک گام به جلو، بایستی دو قدم به عقب برود"
 دکتر مصدق را به موضع تازه ای می کشانيد، اما روز بعدف وقتی که مذاکرات از سر گرفته می شد، وی نه تنها در

 ."او به موضع اواسط دو روز قبل خود بازگشته بود. موضع پایان روز قبل بلکه حتی در موقعيت دو روز پيش هم نبود
در آن زمان والترز، ژنرال ارتش ایاالت متحده بود که در مهارت های کالمی اش توجه روسا را به همراه داشت و به 

 منجر به کسب مقاماتی چون قائم مقام رئيس سيا و سفير پيشرفت او در طی مسير شغلی اش کمک کرد و در نهایت
دماغ : "یک بار با اشاره به بينی مصدق گفت. او ظرافت طبع و شوخ طبعی بی ادبانه ای داشت. مریکا در آلمان شدآ

مهم تر آنکه، او می دانست چه زمانی تعابير !" جيمی دورانت در قياس با بينی مصدق مثل یک عضو بریده شده است
به عنوان مثال، در یک مراسم خاص، . دیبانه به کار برد و چه موقع به شایعات و خبرهای گستاخانه شکلی تازه دهدا

دکتر مصدق، شما چهره بسيار با احساس و گویایی دارید، من از نگاه مات " همسر سفير گریدی به رهبر ایرانی ها گفت
دکتر مصدق شما "  والترز آن را به فرانسه چنين ترجمه کرو." و خالی شما تشخيص می دهم به چيزی فکر نمی کنيد

ه اندیشه ژرفی فرو ــــی دهم و بــــچهره بسيار با احساس و گویایی دارید، من با توجه زیاد به چهره شما، تشخيص م
 ."رفته اید

 
ت، دچار تزلزل نشد، گفتگوهای مصدق با هریمن، به دليل روش مذاکره یا ناتوانی او در درک موضوع پيچيده صنعت نف

برای هریمن، این موضوع عملی و مجموعه ای از چالش . دليل اصلی، تفاوت اساسی در شيوه برداشت از مباحثه بود
اما مصدق از منظری کامال متفاوت به . های فنی بود که از طریق تجزیه و تحليل منطقی، مباحثه و مصالحه قابل حل بود

ایران در لحظه متعالی آزادی قرار دارد و سرشار از آرمان تشيع بر آن بود حتی تا او یقين داشت که . ن می نگریستآ
در این لحظات ناب و حساس، توجه به جزئياتی چون اداره پاالیشگاه یا . مرز شهادت، به دنبال عدالت و نصفت باشد

 .ظرفيت نفتکش ها بيهوده و خنده آور به نظر می رسيدند
 

صرار می کرد تا جهت برقراری مناسبات جدید ميان ایران و انگليس راه حلی بيابد، پيرمرد هنگامی که هریمن به مصدق ا
شما نمی دانيد آنها چقدر موذی و محيل هستند، نمی دانيد چقدر شرور و بدکارند و نمی : "با تکان دادن سر می گفت 

 ."دانيد چگونه با لمس هر چيز، آن را ملوث می کنند
 

 به انگليسی ها، چنين نظری داشتند و این حقيقت، در گفتگوی لوی با گروهی از مردم دریکی از بيشتر ایرانی ها نسبت
 .خيابان های تهران بر او آشکار شد

 
 آیا می دانيد که پس از رفتن متحصنين انگليسی از آبادان، شما خود باید صنعت نفت را اداره کنيد؟: لوي

 .بله: ایرانی ها

                                                      
اکيدا پيشنهاد نموده  asp.oil/org.peymanmeli.www تاسيس تارنمائی در آدرس  با١٩٨٩ به همين دليل ويراستار در سال – ٣٩

 . است که ايران ميبايست از اقتصاد تک محصولی و متکی به نفت خارج شود
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 انگليسی ها قادر به اداره پاالیشگاه نيستيد؟آیا می دانيد بدون : لوي

 بله: ایرانی ها
 و به همين دليل، نفت ایران دیگر برای بازار جهانی توليد نخواهد شد؟: لوي

 .بله: ایرانی ها
 آیا می دانيد که بدون درآمد نفت، به زودی با خزانه ی خالی روبرو خواهيد شد؟: لوي

 .بله: ایرانی ها
  یک خزانه خالی، سقوط مالی و اقتصادی را در پی دارد و این به نفع کمونيست ها خواهد بود؟و می دانيد که: لوي

 .بله: ایرانی ها
 خوب، با وجود این مشکالت قصد دارید چه کنيد؟: لوي

 !هيچ: ایرانی ها
 

رار دادن او پيدا هریمن، نا اميد از متقاعد ساختن مصدق، تصميم گرفت به گونه ای غيرمستقيم راهی برای تحت تاثير ق
پس ابتدا از شاه درخواست کمک کرد اما شاه صریحا پاسخ داد که با توجه به افکار عمومی، قادر به ادای کلمه ای . کند

وی پس از آن، خبرنگاران ایرانی را به یک کنفرانس خبری فرا خواند و با ورود آنها، . عليه ملی کردن نفت نيست
احساسات به خرج می "  از ایران می خواست در رویارویی با بحران به همان اندازه کهشروع به خواندن بيانيه کرد که 

ما و "به محض بيرون آمدن این کلمات از دهان او، یکی از خبرنگاران از جا جهيد و فریاد زد ." دهد، منطقی هم باشد
ین حرف، دیگر خبرنگاران شروع با شنيدن ا!" همه ملت ایران از نخست وزیر مصدق و ملی کردن نفت حمایت می کنيم

 .به ابراز احساسات و ترک اتاق کردند و هریمن را که با تاسف، سر خود را تکان می داد، تنها گذاشتند
 

پس، به . هریمن در اندیشه این که، چه کسی می تواند بر مصدق و توده ملت تاثير بگذارد، به ایده عجيب و غریبی رسيد
تصور مردانی . حانی آتشين مزاج که به چهره ای مردمی و قدرتمند تبدیل شده بود، شتافتمالقات آیت اهللا کاشانی، رو
هریمن فردی بود، برآمده از یکی از ثروتمندترین خانواده های جهان، مرد هوش و فراست : چنين متفاوت دشوار است

در مقابل، کاشانی با . ه داشته استدانشگاه بيل، یک اسکی باز و دوستدار بازی چوگان که با طبقه ممتاز جامعه مراود
ریشی بلند و سياه و عمامه ای مشکی، کسی بود که در بيابان های خشک، با انگليسی ها جنگيده، توسط آنها زندانی 

دنيای او، اتاق کوچک مفروشی بود که ساعت ها به حال دعا، . ن، به حکم شاه به خارج تبعيد شده بودآشده و بعد از 
و تفکردر آن می نشست، او چندین بار در هفته برای ایراد سخنرانی های آتشين به دیدار جمعی از مراقبه و تدبير 

 .مومنان که او را موجودی نيمه الهی می پنداشتند، به مسجد می رفت و به تقبيح امپریاليسم می پرداخت
 بی حرکت در آنجا نشسته ی، مرد روحانهریمن با ورود به منزل آیت اهللا کاشانی، به اتاقی تاریک با پرده های کشيده که

وردن کفش ها، روی قالی نشست و پس از ادای احترام گفت، اميدوار است کاشانی با این امر آاو با در. بود، هدایت شد
او حتی به خود جرات داد و از . موافق باشد که بحران نفت تنها با نوعی سازش بين ایران و انگليس قابل حل است

به محض ترجمه این جمالت، کاشانی چون . مصدق را برای پذیرش یک فرستاده انگليسی متقاعد کندکاشانی خواست 
کدام ایرانی محترم و سربلندی حاضر به مالقات با سگ های انگليسی است؟ : سيلی از توهين و ناسزا خروشيد و گفت

شزد کردن این نکته که نفت ایران، می تواند او با گو. مریکا با چنين پيشنهادی خود را به دشمن ایران تبدیل کرده استآ
 .خون مصدق، در صورت تسليم، همچون رزم آرا ریخته خواهد شد: به تمامی زیرزمين باقی بماند، نتيجه گرفت

آیا چيزی در مورد : بنابراین از او پرسيد. عالوه براین، آیت اهللا کاشانی، تهدیدی برای خود هریمن نيز در چنته داشت
 یا ١٩١١او یک آمریکایی بود که درسال " ی شنيده است؟ وقتی هریمن پاسخ منفی داد، کاشانی توضيح داد سرگرد امبر

 وارد ایران شد و از آنجا که در مسائل صنعت نفت، بدون آنکه به او ربطی داشته باشد، دخالت می کرد نفرت و ١٩١٢
ی از خيابان های تهران، مورد اصابت گلوله قرار امبری، یک روز در حال قدم زدن در یک. دشمنی مردم را برانگيخت

پس از انتقال به بيمارستان، مردم خشمگين، او را تا بيمارستان دنبال و با حمله به آنجا، او را . گرفت ولی کشته نشد
 یا این را می فهميد؟آروی تخت جراحی مثله کردند، 

 
عاليجناب، شما قطعا درک می کنيد که :  سردی پاسخ دادهریمن که تالش می کرد تا بر غيظ و خشم خویش فائق شود، به

کاشانی شانه . من در طول زندگی خویش، در موقعيت های خطرناک بسياری قرارگرفته ام و به این سادگی ها نمی ترسم
 ."خوب، امتحانش ضرری ندارد: " باال انداخت و گفت

  
زیرا، . ق بود اما تنها چيزی نبود که هریمن را نااميد کردبا آنکه تحقير ایده مصالحه از سوی کاشانی، شدیدتر از مصد

 :انگليسی ها هم، به همان اندازه او را متنفر کردند، به طوری که در تلگرام به آچسن نوشت
 
به رغم این واقعيت که انگليسی ها منافع حاصل از نفت ایران را، بزرگترین دارایی خارجی خود می دانند، تا آنجا که به "

.  هيچ وزیری از ایران بازدید نکرده است- آن هم به خاطر مسائل زمان جنگ-ی آورم، به استثنای چرچيل و ادنیاد م
وضعيتی که در اینجا رخ داده است، نمونه غم انگيز مدیریت غيابی، همراه . مدیران شرکت نفت به ندرت به ایران می آیند

در این تردیدی نيست که ایرانی ها برای رهایی از قيد آنچه . ستبا رشد جهانی ملی گرایی در کشورهای توسعه نيافته ا
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گروه های زیادی برای نيل به . اعمال استعماری انگلستان می نامند، حتی آمادگی چشم پوشی از درآمد نفتی خود را دارند
 در مورد، ایران بدیهی است که گزارش ها و توصيه های انگلستان. این هدف، حاضر به رویارویی با هر پيامدی هستند

 ."واقع بينانه نيست و بایسته است که دولتمردان انگليسی، خود به آنچه در ایران می گذرد، واقف شوند
 

در نهایت، هریمن موفق به ترغيب مصدق به صدور . تا مدت ها، دستيابی به یک راه حل، امکانپذیر به نظر می رسيد
 ایران، اصل -لستان به نمایندگی از طرف شرکت سابق نفت انگليسدر صورتی که دولت انگ"بيانيه ای شد که طی آن 

به هرحال، در کمال . مصدق مذاکره با نماینده انگلستان را می پذیرفت" .ملی شدن صنعت نفت را به رسميت می شناخت
صا به او تصميم گرفت برای درخواست دليل، شخ. عصبانيت و آزردگی هریمن، وزارت خارجه این پيشنهاد را رد کرد

عده ای اعتقاد . آنها به دو دسته تقسيم شده بودند. در آنجا او، مدت سه ساعت با هيات دولت مالقات کرد. لندن برود
داشتند که نباید، هيچ گونه انعطافی نسبت به ایران نشان دهند و دسته دیگر اعزام یک هيات نمایندگی به تهران را 

ميم گرفت لرد پری وی سيل، سرریچارد استوکس و عضوی ثروتمند و بی نخست وزیر آتلی، تص. عاقالنه می دانستند
 ٩٤ .تجربه در امور خاورميانه را از ميان نخبگان انگلستان روانه ایران سازد

 
استوکس می بایست به مصدق پيشنهاد کند که، شرکت نفت، اصل تعلق نفت ایران به ایرانيان را می پذیرد و نيز خواستار 

است، به شرط آنکه انگليسی ها،همچنان کنترل حفاری، تصفيه و ) ۵٠-۵٠(ه به صورت کامال مساوی تسليم عواید حاصل
ماهيت این پيشنهاد، با آنچه که شش هفته قبل باسيل جکسون به تهران . عمليات صدور نفت را به دست داشته باشند

اما او می توانست باحفظ . را نپذیردهرچند به استوکس گفته شد تا این مشابهت . آورده بود چندان تفاوتی نداشت
چارچوب پيشنهاد جکسون، نکات برجسته و مهم آن را، در قالبی نو عرضه و تا آنجا که الزم است پيشنهاد را دلنشين و 

 .آراسته ارائه نماید
 

: د به او گفتدر نخستين مالقات، اولين سوال مصدق، این بود که آیا او کاتوليک است یا خير؟ آنگاه که پاسخ مثبت شني
شما برای این ماموریت مناسب نيستيد زیرا کاتوليک ها به طالق اعتقاد ندارند، حال آنکه ایران در آستانه طالق دادن 

نچه مصدق در حق آ: این حرف مایه انبساط خاطر استوکس نشد و در جواب گفت.  ایران است-شرکت نفت انگليس
 .است تا طالقشرکت روا می دارد به قتل و جنایت نزدیکتر 

 
 جوالی، مبنی بر توقف ٣١ جوالی، با تصميم شرکت در روز ٣١در روز . ن مشاجره کوتاه، لحن مذاکرات را تند کردآ

مقامات شرکت اعالم کردند، چاره ای جز این برایشان باقی . فعاليت پاالیشگاه، مسائل شکل پيچيده تری به خود گرفتند
ان نفتکش، دستور داده شده بود که از امضای رسيدهای درخواستی ایران خودداری از آنجا که به فرمانده. نمانده بود

 .این گامی خرد کننده و بازتاب عمق بحران بود. کنند، مخازن ذخيره پر و نفتکش ها متوقف شده بودند
 

تلگرامی به او در . استوکس به خوبی می دانست چيزی را به مصدق پيشنهاد کرده، که وی قبال آن را رد نموده است
لندن گفت که ماهيت پيشنهادش، همچون گذشته، حفظ فعاليت شرکت تحت عنوانی تازه بود و اظهار تاسف کرد که به رغم 
به کارگيری ترفندهایی برای کتمان این واقعيت سخت، نتوانست پيشنهاد را، چنان ارائه دهد که ماهيت آن، کامال شفاف یا 

مصدق به سهم خود، اعالم کرد مایل به مذاکره بر روی . وافقت ایرانی ها را جلب کندبسيار خطرناک نباشد، تا بتواند م
ادامه فروش نفت ایران به انگليس برای تامين نيازهای داخلی، انتقال فن ورزان انگليسی برای خدمت در : سه نکته است

 . ایران-ت نفت انگليسشرکت ملی نفت ایران و تعيين ميزان تاوان ایران بابت دارایی های ملی شده شرک
 

شيوه . بادان رفتندآزمانی که گفتگوها به ورطه شکستگی ناگزیر درغلطيد، استوکس و هریمن برای بازدید و تحقيق به 
وقتی که کنسول انگليس . های متفاوتی که آنها به کار گرفتند، بازتاب رویکردهای کامال متفاوت آنها، نسبت به بحران بود

ده بود تا مقامات بلند مرتبه ایرانی را از آبادان اخراج کند و پس از آنکه، یک اتومبيل ایرانی از که در ابتدا سعی کر
در این زمان بود . کاروانی که استوکس را از فرودگاه همراهی می کرد سبقت گرفت، به شدت خشمگين و برافروخته شد

ی خشم آلود خطاب به حاکم محلی نوشت و اطمينان کنسول نامه ا. که، استوکس سریعا خود را درگير جریانی سياسی دید
وزارت خارجه ایران با اخراج . داد که در آینده نماینده دولت فخميه انگلستان، چنين بی حرمتی هایی را تحمل نخواهد کرد

ی، وی قبل از عزیمت، در تلگرامی به لندن پيشنهاد کرد، در صورت بروز عمليات نظام. او از کشور، واکنش نشان داد
 .می تواند برای کمک، در بصره منتظر بماند

 
آلونک هایی که یک شرکت : "او در تلگرامی به ترومن گزارش داد. بادان شایان استفاده را کردآهریمن از اوقات خود در 

                                                      
 وجود نداشت ولی لرد ها وثروتمندان انگليسی )٢٠٠۴ تا ٢٠٠٠وزير خارجه انگليس سالهای ( در آن زمان آقای جک استرا -٩۴

همانطور که لنين را با ايدئولوژی مارکس در قطار ُمهر شده به مسکو اعزام داشتند، همواره برای گرفتن امتياز مورد استفاده قرار گرفته 
رت چند ثروتمند انگليسی در هفته اول ماه امروزه نيز با استفاده از لرد ها و ثروتنمدان توانسته اند به مقاصد خود نايل شوند مساف. اند

در هر زمان شکوه و جالل چشم گير است و لذا انگليس همواره ..  به ايران برای مذاکره با آيت اهللا ها را ميتوان ياد آور شد٢٠٠۴ژوئن 
 . مترصد است که شکوه و جالل را در انحصار خود نگاه دارد
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در تلگرام بعدی او از ." نفتی بزرگ غربی برای سکونت کارگرانش در نظر گرفته، تکان دهنده و شگفت آور هستند
انگليسی ها نسبت به ایران گله کرد و نوشت، آنها به جای مذاکرات جدی و " یکامال استعماری و قرن نوزدهم"ر رفتا

سازنده، تنها به صدور بيانيه های عجوالنه و عبارات حاکی از آزردگی درباره آنچه سرقت دارایی های خود درایران می 
، در صورت عدم همکاری دولت انگلستان، توفيق در ماموریت ام، صادقانه بگویم، احساس می کنم. دانند، بسنده می کنند

اعصاب هریمن به خاطر ابتالء ناگهانی به بيماری روده ای و کالفگی از . اگر نه غيرممکن، که بی نهایت بعيد خواهد بود
ود اما تنها چند ن به سر می برد، اگر چه وسيع بآکاخی که او در تهران در . گرمای نيمه تابستان، خراب تر شده بود

او که به شدت به استراحت وآرامش نياز داشت، سوار بر . پنکه ضعيف برای به حرکت درآوردن هوای خفقان آور داشت
به . هواپيمای متعلق به دولت که به دستگاه تهویه مجهز بود، شروع به سفرهای هوایی طوالنی به مراکز استانی کرد

 که ممکن بود سرد می شد، او و دستيارانش خود را در پتو می پيچيدند و از سرما دستور هریمن، اتاقک هواپيما تا آنجا
 گالن سوخت در ساعت، برای خنک شدن ٨٠٠زمانی که ورنون والترز، استفاده از هواپيمایی را که به .لذت می بردند

طی این سالها دیده بودید، می مد مرا آاگر شما ماليات بر در: راق شد و پاسخ دادنياز دارد، زیاده روی دانست، او ُب
 .دانستيد که تعدادی از این هواپيماها را من برای دولت ایاالت متحده خریداری کرده ام

 
اگر انگلستان حق ایرانيان، بر کنترل صنعت " مصدق، چند بار دیگر با استوکس مالقات کرد و همان زمان به او نوشت

به مذاکره خواهد " کامال و منصفانه"ت و ادعاهای برحق شرکت، نفت کشورشان را بپذیرد، در مورد جبران خسارا
استوکس شگفت زده از این موضوع، با ارسال تلگرامی به . این یادداشت، بارقه ای از اميد در خود داشت." نشست

جواب، خشک و بيرحمانه و شامل . وزارت خارجه، درخواست تحقيق و تفحص در مورد این پيشنهاد نوید بخش را کرد
اول، امتياز بيشتر از این نه و دوم، قطع مذاکرات و بازگشت فوری استوکس به : دو دستور شتابزده و بی ادبانه بود

 .لندن
آنها صدور کاالهای .  آگوست، دولت انگليس مجموعه ای از تحریم های اقتصادی را بر ایران تحميل کرد٢٢در روز

ممنوع، دستور کناره گيری تمامی کارکنان انگليسی در حوزه های اساسی انگليس از جمله شکر و فوالد را به ایران 
 نفر از اعضای هسته اصلی کادراداری مستقر در آبادان را صادر و راه دسترسی ایران به ٣٠٠نفتی ایران به استثنای 

 .روز بعد استوکس تهران را ترک کرد. حسابهای ارزی قوی خود را در بانک های انگليس مسدود کردند
این خوب نيست و همه " ، گفت"مذاکرات هيچ گونه نتيجه ای نداشت"ک همایش خبری، مصدق با پذیرش این که در ی

 ".چيز پایان یافته است
 

گمان می کنم، شما هم با من هم " پس از عزیمت استوکس، نخست وزیر آتلی در تلگرامی پيروزمندانه به ترومن نوشت
ما اميدواریم، تنها خط مشی دولت .  به دليل عدم همکاری ایرانی ها بوده استعقيده هستيد که شکست در مذاکرات، کامال

 ."آمریکا، حمایت علنی و همه جانبه از مواضع دولت فخميه انگلستان باشد
 

ترومن از شکست ماموریت هریمن که انگليسی ها را به خاطر سازش ناپذیری . درخواست کمک آتلی نشنيده گرفته شد
نه انگليس و نه آمریکا، : وی در تلگرامی به آتلی تاکيد کرد. زنش می کرد، به شدت نااميد شده بوددر این مذاکرات سر

 .حق هيچگونه اقدامی عليه آرمان های مشروع مردم ایران را ندارند
 

 راه حل از آنجا که مصدق، یافتن: هریمن قبل از ترک تهران به دیدار شاه رفت و با ارائه پيشنهادی محتاطانه به او، گفت
. مبتنی بر اصول مورد پذیرش غرب برای این بحران را، غيرممکن ساخته است، به احتمال زیاد از ميان برداشته شود

هرچند هریمن اشراف داشت که شاه در آن لحظه، راهی برای برکناری مصدق، ندارد اما با طرح این موضوع، در واقع 
 .داداز مشارکت آمریکا، در کودتای دو سال بعد خبر 

 
این ماموریتی متفاوت با دیگر ماموریت ها بود که ویژگی آليس در سرزمين عجایب را داشت " ورنون والترز بعدا نوشت

قای هریمن در واشنگتن نامه بنویسم و از او بخواهم نسخه ای از آن کتاب را آو مرا واداشت پس از سه روز به منشی 
به این مفهوم که رویارویی با شکست در این . ت بدانم، آینده برنامه چيستبدین ترتيب من می بایس. برای من ارسال کند

ماموریت، سایه ای بلند بر مشکالت مهمی گستراند که دنيای غرب مجبور بود تا دودهه و نيم بعد با آن روبرو شود، و 
 ."در آن زمان دکتر مصدق زنده نبود تا دریابد، خاستگاه اصلی مشکالت به او برمی گردد

 
س ازآنکه آخرین کوشش ها برای مذاکره، شکست خورد، وزیر امور خارجه موریسون و سفير شفرد، اقدامات خود را پ

شفرد این موضوع را با دوستان ایرانی خود در ميان گذاشت و مصدق تقریبا فوری . برای برکناری مصدق تشدید کردند
ا با اعتراض به آنها هشدار داد که، اگر انگليس دست از  سپتامبر طی نطقی در سن۶وی در . از این مذاکرات باخبر شد

. توطئه چينی برندارد، او تمامی شهروندان انگليسی را که در آبادان باقی مانده اند، ظرف دو هفته اخراج خواهد کرد
ن تقویت نخست وزیر آتلی به نيروی دریایی سلطنتی دستور داد تا ناوتيپ رزمناوها را برای پرسه زنی در سواحل ایرا

 .کنند
 

نچه را که،  آانگليس، حداقل به مدت یک سال، به ارزیابی استقرار سربازان در سواحل ایران پرداخته بود تا امنيت
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 سفير فرانک به مقامات رسمی ١٩۵٠در پائيز . پاالیشگاه و حوزه های نفتی خود به شمار می آورد، بررسی کند
اعزام یک نيروی کوچک بریتانيایی به جنوب ایران، نه یک اثر "قاد دولت او عالم کرد که به اعتآمریکایی در واشنگتن ا

در آوریل بعد، سر جرج بولتون، مدیر عامل بانک انگليسی با استناد ." تحریک کننده آنی، که تاثيری دائمی خواهد داشت
 به سرعت حوادث سياسی در با توجه: به گفته های مشاور خود در امور خاورميانه، به وزارت خارجه چنين گزارش داد

امکان مداخله مستقيم از طریق به کارگيری قهر و خشونت در اداره پاالیشگاه و حوزه های نفتی باید مورد "ایران 
 ایران، در -امانوئل شين ول وزیر دفاع گفت هيات دولت با تن دردادن به ملی شدن شرکت انگليس." بررسی قرار بگيرد

ما باید نشان دهيم که ماموران ما تا مدت زیادی نمی توانند سرگردان "  گذاری می کند، لذا واقع سنت هولناکی را پایه
 ایران در نامه ای غيررسمی به وزارت امور خارجه پيش بينی کردند با استقرار -مقامات شرکت انگليس". بمانند

رکت در صورت امتناع ایرانی ها از انجام و ش" شاید ایرانی ها از خر شيطان پائين بيایند"سربازان انگليسی در آبادان 
 .کار، می تواند هزاران رنگين پوست را از شرق آفریقا وارد کند

 
طرح اول، شامل . ، انگليس دو طرح تفصيلی برای تهاجم و اشغال ایران کشيد١٩۵١دو ماه قبل از ورود هریمن، در می 

زار سرباز، از طریق دریا و همزمان با آن، تعداد قابل  ه٧٠، امکان حمله yمراحل مختلفی با اسامی رمز بوکائير و 
مالحظه ای نيروی نظامی، از طریق هوا را با هدف تصرف و حفاظت از پاالیشگاه و حوزه های نفتی، به دقت مورد 

 طرح دوم که عمليات ميدجت نام داشت، تصرف پاالیشگاه را برای دوهفته و یا مدت نامحدودی در. بررسی قرار داده بود
استدالل طرفداران این . نظر داشت که پس از انتقال نفتکش ها، امکان تصفيه نفت، از هرجایی درخليج، وجود داشته باشد

طرح ها، این بود که این عمليات نه تنها موجب ادامه جریان نفت به انگلستان می شوند، شوری وطن پرستانه نيز 
که یک حمله نظامی هوایی جسورانه می : ن لرد نيروی دریایی گفتلرد فریزر، اولي. درسراسر کشور به وجود می آورند

 .نها امر و نهی ایرانيان تازه از تخم درآمده را تحمل نخواهند کردآتواند سکون و خمودی را برطرف نماید و ثابت کند که 
 سرسختانه دولت ترومن، برخی از مقامات انگليسی در عقالیی بودن این طرح ها تردید داشتند و این نه، به دليل مخالفت

 می، ١۶در . بلکه به علت وجود شور شدید تهاجم در کشور بود و بعيد نبود که بتواند مردم را برای مبارزه تهييج کند
فضای بسيار جنگ طلبانه لندن به شدت نگران "والتر گيفورد سفير آمریکا درانگلستان طی تلگرامی به آچسن هشدار داد 

مریکایی ها نسبت به تهاجم، غلبه بر آن را امکانپذیر می آارجه، با توجه به عدم مخالفت جدی وزارت خ" و" کننده است
 ."داند
 

موضوع نگران کننده در این شرایط، این است که اگر بریتانيا تهدیدی مستلزم استفاده از خشونت را به : گيفورد نوشت
ی غيرقابل پيش بينی آن و خواه با عملی نکردن تهدید، نه مدهاآکار گيرد، خواه با عملی ساختن تهدید و قبول مخاطره پي

در هر دو . تنها، حيثيت خود را از دست می دهد، حتی ممکن است که، موقعيت خویش را، به طرز وخيمی، تضعيف نماید
بر اساس ارزیابی ما، تصميم نهایی . صورت، سرانجام بایستی، با زیان های ناشی از این انتخاب ها، روبرو شود

 . به ميزان تمایل ایاالت متحده در حمایت ازآنها، بستگی دارد- چه با استفاده از خشونت و چه بدون آن-پادشاهی بریتانيا
  او فرانک، سفير انگلستان را احضار کرد و به او گفت ایاالت متحده با. آچسن بی درنگ، فوریت این پيام را درک کرد

قویا تاکيد کرده "قاطعانه مخالف است و شخص ترومن "  از خشونت عليه ایراناستفاده از خشونت یا تهدید به استفاده"
صراحت . است که، تحت هيچ شرایطی توسعه درگيری نظامی بين سربازان انگليسی و نيروهای ایرانی را مجاز نمی داند

ی طرح های تهاجمی، فرانک، فورا پيامی به کشورش فرستاد و هشدار داد در صورت اجرا. او اثر مطلوب به جا گذاشت
 ."مخالفت های واشنگتن با انگليس ممکن است از آنچه هست، شدیدتر شود

 
تهدیدات قرن "وال استریت ژورنال، از توسل انگليسی ها به . موضع ترومن در مطبوعات آمریکا بيشتر تقویت شد

را " یک جنگ جهانی فوري"ن است فيالدلفيا اینکویرر، هشدار داد که حمله به ایران ممک. اظهار تاسف کرد" نوزدهي
اس ادعا کرد بسياری از کشورهای . بی.اسميت یک مفسر سياسی پرطرفدار از سی. ک. هوارد. در پی داشته باشد

تمام کشورهای آسيای جنوبی را برای شورش "خاورميانه و ماورای آن از ایران حمایت می کنند و این حمله ممکن است 
موریسون، " .کند و موجب بروز مشکالت جدی برای انگلستان و ایاالت متحده هر دو شودعليه اجنبی های غربی تهييج 

او ضعيف و ناکارآمد جلوه کردن انگلستان در . وزیر خارجه و حزب جنگ لندن، خواستار تغيير موضع آمریکایی ها شد
پس .  غرب مصيبت بار دانسترا برای" تعصب و جزم اندیشی او به دیوانگی پهلو می زند"مقابل مردی چون مصدق که 

اگر ایرانی ها از خر شيطان پائين نيایند، آیا آمریکایی ها از : از صدور حکم دیوان بين المللی دادگستری از آچسن پرسيد
پيامدهای سياسی فاجعه "مطلقا نه، حمله انگليس عليه ایران تحت هر شرایطی : حمله دفاع می کنند؟ آچسن پاسخ داد

 .خواهد داشت" باري
 

 جوالی، ١٩در . شتياقی برای اجرای طرح اشغال ایران نداشت، کافی بودااین پاسخ، برای نخست وزیر آتلی که هيچ گاه 
هيات دولت وی، تعویق گزینه حمله نظامی رای داد و جهت برقراری توازن در تصميم خود، اعزام سه گردان نيروی 

در ماه سپتامبر، پس از اعالن اخراج آخرین . وریسون نااميد نشدبا این حال م. زمينی به نزدیکی عراق را تصویب کرد
آتلی با نمایش قدرت نيروی . نفر از انگليسی ها از آبادان، مصدق به هيات دولت گفت که، زمان حمله فرا رسيده است

 .دریایی در خليج فارس موافقت کرد اما، انجام هرگونه عمليات نظامی شدید را رد کرد
 



 همه مردان شاه

 142 از  ٦٤ برگ 

اشغال آبادان لزوما تغيير دولت ایران را به دنبال نخواهد داشت و حتی ممکن است سبب اتحاد " دولت گفت آتلی به هيات 
. کامل مردم ایران عليه کشور ما شود، نه چاه های نفت و نه پاالیشگاه بدون کمک کارگران ایرانی قادر به فعاليت نيستند

 باشيم در حاليکه دولت های آمریکای جنوبی دنباله رو رهبری اگر ما در تالش برای استفاده از راه حلی خشونت آميز
 ."ایاالت متحده و دولت های آسيایی مخالف ما هستند، نمی توانيم انتظار جلب حمایت سازمان ملل را داشته باشيم

بتدا به او ا. موریسون، پس از شکست در ترغيب اتلی به صدور دستور حمله، تصميم گرفت تا عمليات مخفی را آغاز کند
با موضع . دو محقق سرشناس متوسل شد آنها، عالوه بر اینکه، سالهایی را برای مطالعه در ایران سپری کرده بودند

 .انگليس نسبت به ایران نيز همدلی داشتند
 

اولين نفر، آن لمبتون، وابسته مطبوعاتی سفارت انگليس در تهران، طی جنگ جهانی دوم بود که می رفت تا یکی از 
خط مشی "به درخواست موریسون، او شروع به ارائه پيشنهادهایی در زمينه . قين برجسته انگليسی در ایران شودمحق

 .کرد که انگليس برای تغيير افکار عمومی ایرانی ها عليه مصدق می بایست به کار گيرد" های موثر تبليغاتي
ه موریسون بنابه توصيه لمبتون استخدام کرد، محقق دیگری ک. نقش لمبتون، منحصر به ارائه مشاوره به لندن بود

روبين زاینر یک مامور مخفی . شخصيتی افراطی تر بود و موریسون چيزی بيشتر از مشاوره از او انتظار داشت
او به زبان فارسی تسلط کافی داشت و با چهره های اصلی در . کارکشته قدیمی با سابقه کار برای سيا در ایران بود

توصيف می کرد که " مردی بسيار زیرک" یک یادداشت غيررسمی وزارت خارجه، او را . امال آشنا بودسياست ایران ک
یک آمریکایی با مطالعه کارنامه . او به هيچ وجه یک جاسوس معمولی نبود. صدایی نازک و رفتاری نامتعارف داشت

 :شغلی زاینر، او را شخصيتی هيجان انگيز و چند بعدی تصویر کرد
 

 از وجه تفننی کارهای خود لذت می ،او. رفيت فوق العاده ای برا ی پيوند اندیشه های بلند و زندگی مبتذل داشتزاینر ظ
برد، چه در صحبت های دوستانه چه در بحث، خواه در مورد فلسفه و مذهب یا ضعف اخالقی انسان، قادر به حفظ 

لدوس هاکسلی برای تقویت قوه ادراک حسی خود از به افراط می نوشيد و نيز با تاسی به روش آ. موقعيت خود بود
به کسانی که عالقمند به یادگيری در مورد عقاید سياسی ایرانی ها بودند، ... حقایق سرمدی، مواد مخدر را تجربه می کرد

 باور او تمایل داشت تا به مافوق های خود بگوید آنچه او. نوشته لویس کارول را توصيه می کرد" از ميان آینه" کتاب 
خلق و خویش، او را به سوی وجه شرارت بار عمليات جاسوسی نکشانيد، زیرا فاقد . دارد، آنها می خواستند که بشنوند

 .زاینر از یک انسان خوب به ماموری نيمه مخفی استحاله یافت. انضباط الزم برای پنهانکاری شدید بود
زاینر اگرچه . سفارت انگليس در تهران منصوب کرد" اتيمشاور عملي“ ، زاینر را به مقام ١٩۵١ر اواسط موریسون د

از نظر فنی، یک افسر اطالعاتی نبود اما بيشتر وقت خود را به مالقات با شخصيت های جناح مخالف و پيشنهاد 
فعاليت اش، مخالفين را به شدت تشویق کرد و . روشهایی به آنها، جهت تضعيف تدریجی دولت مصدق، تخصيص می داد

او اولين فرد خارجی بود که با ماموریتی ویژه، برای اقدام . ای او به وزارت خارجه نيز اثر قابل توجهی داشتگزارش ه
پيشرفت قابل توجه او در این زمينه، نظر آن کسانی را که در لندن معتقد . جهت براندازی دولت مصدق به ایران اعزام شد

 . توام با موفقيت باشد، تقویت کردبودند یک مبارزه عملی پنهانی عليه مصدق می تواند
 

رهبران انگليسی، دستور انجام اقدامات نظامی به منظور ارعاب ایران را صادر و مبارزه مخفيانه عليه دولت مصدق را 
از آنجا که درد و رنج نه . آنها هم چنين مجموعه عملياتی را برای فلج کردن اقتصاد ایران طراحی نمودند. شروع کردند

. ده ملت ها که اراده موجودات انسانی را نيز درهم می شکند، همه این اقدامات، راهبردی منطقی به نظر می رسيدتنها ارا
اما آنچه انگليسی ها از درک آن عاجز یا غافل ماندند، این بود که مصدق و اکثریت ایرانی ها برای دستيابی به هدف 

سنت دینی شيعی، همراه با شور و . نج بيشتری نيز هستندمقدس خود، حاضر به پذیرش و حتی استقبال از درد و ر
 .هيجان گسترده ملی گرایان در سراسر ایران، عزم ایرانيان را در این راه جزم کرده بود

 
خواست انگليس غيرممکن ساختن فعاليت شرکت ملی نفت ایران بود، از این رو، روش اخالل و کارشکنی محتاطانه در 

اریک دریک، مدیر کل شرکت نفت ملی شده در آبادان، سال ها بعد به یاد آورد که .  کار گرفتبادان را بهآپاالیشگاه 
اما مدیران جدید نمی توانستند بفهمند . مدیران انگليسی هر آنچه توانستند کردند تا ماشين آالت کارخانه را از کار بيندازند

هيزات کارخانه درست در زمانی که قرار بود، آنها کار چگونه آن را راه بيندازند اگرچه، خراب شدن ماشين آالت و تج
 ٩٥ .کنند، عجيب به نظر می رسيد، اما امکان مخالفت خشونت آميز هم، وجود نداشت

 
شرکت . در صورت وجود تکنسين هایی برای راه اندازی پاالیشگاه، این اقدامات نمی بایست مانع ادامه فعاليت آن شود

ایی در روزنامه و مجالت تخصصی اروپایی، تمایل خود را برای استخدام تکنيسين اعالم ملی نفت ایران با درج آگهی ه
آنها سوئد، . سياستمداران انگليسی می خواستند مطمئن شوند که هيچ کس در آبادان از عهده این کار برنمی آید. کردند

                                                      
، مشابه اين عمليات در صنايع ماموت پترو شيمی بندر شاهپور صورت گرفت، ١٩٧٩ل  بخاطر آوريد که در هنگام شورش های سا-٩۵

شاهدی عينی گفته است ماشين آالت و لوازم و دستگاه هائی که تمام کننده و تکميل کننده بودند و تازه ازژاپن حمل شده وبعضی پياده شده 
يگانه يا در محل خراب و يا توسط تريلر ها به نقاط دور دست از و بعضی هنوز روی تريلر ها بود به صورتی وحشيانه توسط ايادی ب

 . جمله استان خراسان حمل شده و در آنجا پيچ و مهره های آنرا در بازار آزاد فروخته بودند
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از . ه کار در شرکت نفت ایران را رد کننداتریش، فرانسه و سوئيس را متقاعد کردند تا روادید خروج متقاضيان عالقمند ب
دادن گذرنامه به آلمانی های مایل به سفر به ایران، در "دولت آلمان که هنوز تحت اشغال متحدین بود، خواستند تا از 

آلمان هم موقعيتی نداشت تا در مقابل این " .صورتی که نتوانند ثابت کنند که متخصص امور نفتی نيستند، خودداری کنند
 تکنيسين آمریکایی برای راه اندازی ٢۵٠٠استخدام  " مریکایی به طور علنی باآیک شرکت . واست مقاومت کندخ

مغایر "به ایران پيشنهاد کمک داد، اما پس از دریافت اخطار وزارت امور خارجه مبنی بر این که، این کار " صنعت نفت
اون هریس یکی از نمایندگان . پيشنهاد خود را پس گرفت، "با منافع انگليس و مایه سرافکندگی ایاالت متحده است

مجلس آمریکا، الیحه ای را تقدیم مجلس کرد که به وزارت کشور اجازه می داد تا در جستجوی متخصصين واجد شرایط 
، اما پس از اعتراض سياستمداران انگليسی، به کميته امور خارجی مجلس. نها برای سفر به ایران کمک کندآباشد و به 

 ایران که ایران را ترک کرده -در خود انگليس نيز به بيست تن از کارکنان شرکت نفت انگليس. این الیحه فراموش شد
اما مایل به بازگشت بودند، گفته شد، بر اساس تحریم های جدید حکومت، آنها اجازه تبدیل حقوق دریافتی خود به پول 

 ٩٦ .انگليس را ندارند
 

انگليس که . امال سازمان یافته، موفق شد تا ادامه توليد نفت را برای ایران غيرممکن سازددر مجموع، این مبارزه ک
 خواه با استفاده از متخصصين ایرانی یا خارجی هایی که به رغم -نگران بود مبادا ایران راهی برای حل مشکل خود بيابد

شد تا در صورت وقوع چنين امری، کاری کند تا  مصمم -ممنوعيت رفت و آمد موفق می شدند تا پنهانی وارد ایران شوند
 .ایران برای نفت خود، مشتری پيدا نکند

 
اگرچه شرکت های نفتی انگليسی و آمریکایی، مالک بيش از دو سوم نفتکش های دنيا بودند، اما این احتمال وجود داشت 

به منظور ممانعت از این امر، . ند دیگر نقاط، شروع به حمل نفت ایران کنیاکه نفتکش های اتحاد جماهير شوروی 
را مورد بررسی " توقيف نفتکش های خارجی به دليل حمل نفت های دزدیده شده از ایران"وزارت خارجه، تبعات اعالم 

. قرار داد اما زمانی که پی برد، چنين تهدیدی تخطئی از قوانين بين المللی محسوب می شود، روش دیگری اتخاذ کرد
به هر اقدام الزم عليه هر "ایران با درج آگهی در ده ها روزنامه در سراسر دنيا، هشدار داد،  -شرکت نفت انگليس

 ٢٩قرارداد " شرکت، تهدید خود را بر این ادعا که نفت ایرانی ها بنابه . دست خواهد زد" کشوری که از ایران نفت بخرد
د گمراه کننده بود، زیرا این قراردادها ابزار بين دولت لحن این تهدی. دارایی قانونی آنها است، استوار کرد "١٩٣٣آوریل 

مقامات چندین . ، موافقتنامه ای بين یک دولت و یک شرکت به حساب می آمد١٩٣٣ها هستند در حاليکه اعطای امتياز 
 ٩٧ .کشور این واقعيت را دریافتند و برای خرید نفت ذخيره شده یا توليدات آتی ایران، دست به کار شدند

 
. ، هنوز بيش از سيصد نفر از انگليسی ها، از جمله آليک ماسون، قائم مقام مدیر کل در آبادان بودند١٩۵١ابستان در ت

او روشی برای بازبينی تلگرام های ارسال شده برای شرکت ملی نفت ایران داشت و در ماه جوالی، از دو پيشنهاد شرکت 
 ایران به شرط فروش ده ميليون تن از نفت خام شرکت ملی مریکایی در جهت عرضه نفتکش های خود بهآهای نفتی 

او به روسای خود در لندن خبر داد و آنها نيز به نوبه خود از وزارت امور خارجه . نفت ایران به آنها اطالع یافت
 های درخواست. درخواست کردند تا با روشی مشفقانه شرکت های مذکور را متقاعد کنند تا پيشنهاد خود را پس بگيرند
سپس، ایرانی ها . مشابهی، معامالت آغازین بين شرکت ملی نفت ایران و شرکت هایی در ایتاليا و پرتغال را از ميان برد

در حاليکه . برای معامله پایاپای با ترکيه و هند، تالش کردند، اما فشار انگليس این معامالت را نيز بی نتيجه گذاشت
ناگهان مباحثات ناخوشایندی در . می کرد، ایران دچار آشوب و اغتشاش می شدانگليس حلقه محاصره خود را تنگ تر 

ميانه . به طوری که یک نماینده مجلس، کيف خود را به طرف یکی از اعضای هيات دولت پرتاب کرد. مجلس درگرفت
مان شور و هيجان، افراطی ها نيز با ه. روها هشدار می دادند که مصدق، کشور را به مرز فاجعه و مصيبت کشانده است

زادتر از آنچه آمطبوعات، . در مورد این که او، به اندازه کافی در مقابله با انگليس قوی نبوده است، بحث می کردند
سفير گریدی . تاریخ ایران آن زمان دیده بود، سرشار از انتقاد، افترا و پيش بينی هایی از انواع سرنوشت محتمل بودند

مه های تهران هشدار داد، جنگ با انگليس یا در دست گيری قدرت توسط کمونيست ها، نزدیک در مصاحبه هایی با روزنا
 .و محتمل است

 
عميقا انگليسی ها را " از آرمان ملی گرایی ایراني "حمایت صریح او.  عنوان سفير بوداین آخرین صحبت های گریدی به

، او را به مانع و شخصی دست و پاگير "یشخصيت قوبرخورداری از "آزرد و سرانجام آچسن به این نتيجه رسيد که 
پس در سپتامبر، گریدی را عزل و لوی هندرسون، شخصی که جهان بينی اش از، معارضه بين شرق و . مبدل کرده است

                                                      
ر راس کار  اين تجربه بما می آموزد که تا خود متخصصين و تکنسين های ملی و ميهنی برای کشورمان تعليم نداده ايم و تا خودمان د-٩۶

انجام کار ها توسط مستشاران و تکنسين های بيگانه به اين ميماند که ما کليد خانه خود . ها قرار نگرفته ايم نميتوان به بيگانه اعتماد نمود
نيم و  چگونه است که وقتی از خانه خارج ميشويم همه چيز برای ما ملی است و آنرا بشدت حفاظت ميک-را به دزدان و دشمنان خود بدهيم

 .به در ها قفل و آالرم ميزنيم ولی در مورد ايران از وجود بيگانگان بهره ميگيريم
امروز هم .  همانطور که مالحظه ميشود انگليس هم اشتباه ميکند و بعضی موارد پيش بينی نشده مانع از انجام نقشه های آنها است-٩٧

مايت انگلستان از رسانه های گروهی دنيا به داد دست نشانده های خود در همين پول ها و نقشه ها در حمايت از جمهوری اسالمی تحت ح
 .قم و تهران ميرسند تا منافع خود را تامين نمايند
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مرد دیوانه ای است که ترجيح می "هندرسون به زودی نتيجه گرفت که مصدق . غرب شکل گرفته بود جایگزین او کرد
 "با روسيه متحد کنددهد خود را 

 
انگليسی ها با اکراه، . نها سازگار شدآوقتی که آمریکایی ها سفير خود درتهران عوض کردند، انگليس نيز، با استراتژی 

گزینه حمله نظامی را کنار گذاشتند و به این اميد که با تصویب قطعنامه ای به مصدق دستور داده شود تا شرکت نفتی 
مذاکره به . ن نکند، مصمم شدند تا دعوی حقوقی خود را به شورای امنيت سازمان ملل متحد ببرندآنها را از ایران بيرو

آنها فرصت می داد تا دعوی خود را، که یقين داشتند در دادگاه افکار عمومی دنيا بسيار نافذ و موثر خواهد بود، ارائه 
 . دهند

 
ریدی که در این زمان، سفير سابق خوانده می شد، به یک هنری گ. آمریکایی ها نسبت به چنين اقدامی هشدار دادند

تریبون مهمی به ایرانيان می دهند تا به دنيا بگویند که شرکت نفت "انگليسی ها جاهالنه : روزنامه در لندن گفت که
دام دیگر انگليس چقدر به مردم ایران ظلم کرده است و نشان دهند که سرمایه داری غربی، مایل به کنترل و احتماال انه

وزارت امور خارجه، نگران بود که اتحاد جماهير شوروی هر راه حلی به ." کشورها در بخش توسعه نيافته دنيا است
نفع انگليس را، رد کند و بدین وسيله وجهه خود، به عنوان حامی و پشتيبان مردم سرکوب شده جهان را تقویت 

فلج "داد که برپایی یک مناظره در سازمان ملل، ممکن است به آچسن در یادداشتی به هربرت موریسون، هشدار .نماید
 .بيانجامد" قطعی وضيت ایرانی ها

 
به هرحال موریسون کندذهن، بر آن شد تا با شتاب پيش برود وقتی والتر گيفورد، سفير آمریکا در لندن برای تسليم 

 دقيقه با ۴۵من این بعدازظهر  ":گزارش دادیادداشت آچسن به دیدار او رفت، با لحن بسيار خشنی روبرو شد و چنين 
او نطق آتشينی در مورد موضع ما نسبت به مسئله ایرانی ها کرد، ... موریسون بودم و او را کج خلق و خشمگين یافتم

من و مصدق در "راضی نبود و چندین بار تکرار کرد که ) پيشنهادهای آمریکا برای قطعنامه آبکی شورای امنيت( از 
او تاکيد کرد که نمی تواند " ما، صدیق و مصدق پسرکی تخس و شرور است "او گفت که "... ه قرار نمی گيریمیک جایگا

کاری ــــاليکه تنها از بيست درصد همـــموضع ایاالت متحده را درک کند، زیرا انتظار همکاری صددرصد داشت در ح
را ) سازمان ملل(یم و پس از آن، بریتانيا شکایت به ما مصرانه به کارگيری خشونت را مردود شمرد... ند شد،مبهره 

ما در غيرعقالنی بودن این عمل تردید نداشتيم، و برای تمایز ميان گناهکار و طرف . جهت رعایت حکومت قانون پذیرفت
ابل را تاخورده در مق) یادداشت آچسن(در مدت گفتگو، موریسون ... بی گناه طرحی ارائه کردیم که با شکست مواجه شد

این مایوس کننده است، "سپس سرش را تکان داد و من من کنان گفت . خود داشت، سرانجام آن را برداشت و خواند
 "مایوس کننده

 
موریسون اطيمنان داشت که سرگلدوین جب، نماینده سخنور بریتانيا در سازمان ملل، بر فضای مذاکره تسلط پيدا می کند 

اما اگر او فکر کرد، دورنمای مواجهه در چنين اتاق .  خود، به موضوع سامان می دهدو با لفاظی، بهتر از همتای ایرانی
مصدق بيشتر عالقمند بود در . های با شکوهی، ممکن است رهبران ایرانی را به وحشت بياندازد، کامال در اشتباه بود
. این، شاهکاری استادانه بود. سازمان ملل حاضر شود تا این که، به نيویورک برود و شخصا دعوی خود را مطرح کند

او . زبان آورترین و فصيح ترین شخصيتی که ایران، طی قرنها پرورده بود، می بایست، کانون توجه جهانيان قرار گيرد
نه فقط دعوی حقوقی یک ملت کوچک عليه یک شرکت بزرگ، بلکه فالکت ساکنان زمين را عليه ثروت و قدرت مطرح 

ليان ـــنگوی برجسته شور ملی گرایی که در سراسری دنيای استعماری به غـکمابيش به سخت تا ــــمصدق می رف. کرد
 .مد، بدل شودآمی 

 
 
 
 

 

 یک پيرمرد بسيار زیرک
 
 

در اولين . فرودگاه تهران، ماالمال از دوستداران مصدق بود که او را در سفر تاریخی اش به نيویورک بدرقه می کردند
افسران پليس در تالش بودند که ازدحام پرشور . ط عکاسان خبری روزنامه ها محاصره شدتوقف در رم، هواپيمایش توس

همان ها که بيش از نيم روز، انتظار کشيدند تا تنها نگاهی بر . ایرانيان جالی وطن کرده ودیگر حاميان وی را کنترل کنند
 .کرار شدمستردام نيز، تآاین صحنه شوریدگی، در توقف بعدی او در . او بياندازند

 
او . نيویورک که ساليان دراز به دیدن چهره های مهم جهانی خو کرده بود، اکنون با کنجکاوی تمام در انتظار مصدق بود

، بلکه رهبری جهانی بود که داستانی طوالنی برای "نماد ملی گرایی خروشان ایران" نه تنها به نوشته نيویورک تایمز
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همه، احتماال به استثنای نماینده انگلستان در سازمان ملل، . ان آن داستان داشتگفتن و روش معروف نمایشی، برای بي
مصدق خواه یک اشک ریز واقعی یا تصنعی، در "هشدار داد " دیلی نيوز"روزنامه . مشتاقانه منتظر اجرای نمایش بودند

 ."صورت ظاهر شدن در تلویزیون، بهتر می تواند نمایش خود را اجرا کند
 

پسر و طبيب شخصی اش غالمحسين، به او در . ، به آرامی از هواپيما پياده شد١٩۵١روز هشتم اکتبر مصدق، عصر 
مصدق سخنرانی نکرد اما بيانيه مکتوبی را به خبرنگاران منتظر داد، که در آن وعده . پائين آمدن از پله ها کمک می کرد

مردم نيازمند و "اهد شنيد که دارائی متعلق به را خو" شرکت امپریاليستی بی رحمي"می داد بزودی جهان داستان 
 . را سرقت کرده و اینک در پی آنست که از سازمان ملل برای توجيه جنایت خود استفاده کند" برهنه

و او . پزشکان او را سالم اعالم کردند. مصدق، از فرودگاه جهت معاینات پزشکی، به بيمارستانی در نيویورک هدایت شد
در آنجا، بيشتر وقتش را صرف آماده کردن . ر واقع در نبش خيابان پارک، خيابان پنجاه و هفتم، پناه بردبه هتل ریتز تاو

اینک عصر پيش از کاسترو، پيش از سوکارنو، پيش از نکرومه و . نطقی کرد که می بایست در شورای امنيت ایراد کند
مصدق می بایستی اولين نفری . بسته ای بلند شده بودصدای کشورهای فقير، بندرت در چنين اتاق های در. لومومبا بود

 . صدای او را می شنيدند- تا آن زمان-باشد که بيشتر غربی ها
 

همچنان که مصدق در انتظار فرا رسيدن لحظه اش، همه آنچه را که روزنامه های آمریکایی درباره اجرای نمایش اش 
. بود" یمصدق، متعصب غش" با عنوان " نيوزویک"ماره ای از نمونه این پيش گزارش ها، ش. نوشته بودند، فرو خورد

نيوزویک با ذکر این که مصدق از قبول ليموزین اداری و دریافت حقوق نخست وزیری امتناع کرده است، صداقت 
به عنوان استاندار فساد ناپذیر، مبارزه ضد انگليسی، دشمن رضا خان قلدر و "خط مشی او را . شخصی مصدق را ستود

توصيف کرد و خاطرنشان ساخت که اگرچه بسياری از غربيها در ابتدا او را به عنوان " سس جبهه ملی تروریستمو
یک پيرمرد بسيار زیرک، با "نادیده می گرفتند اما اینک او را به عنوان " نحيف، فرتوت، احتماال بيمار رواني"شخصی 

عليل "ن ـــانند بقيه مردم جهان نمی دانند که ایــــنند و همتجربه می ک" اراده ای آهنين و استعداد ذاتی برای نمایش
 .ینده چه خواهد گفت و چه خواهد کردآدر روزهای " یافسانه ا

  
صحنه برای یکی از عجيب ترین مبارزات، در تاریخ عجيب سازمان ملل متحد، آماده شده است، نخست "نيوزویک نوشت 

يار مودب انگلستان آقای سرگالدوین جب، و چه بسا این نمایش سرنوشت وزیر ناتوان و عجيب، در مقابل نماینده بس
ساز، نمایشی هيجان انگيز، غم انگيز و حتی مضحک باشد که از پنج ماه پيش شروع شد، همان وقتی که ایران شرکت 

 . ایران، را ملی اعالم کرد-نفتی انگليس
 

گالدوین جب، . حتی بيش از ورود او شروع شده بودمصدق، برای شرکت در مواجهه ای به نيویورک آماده بود که 
مصدق آن را به دقت . نماینده انگليسی، پيش تر گزارشی طوالنی از وضعيت دولتش به شورای امنيت تسليم کرده بود

گزارش حاوی وضعيت دولت ایران را به نحو تحقير آميزی، نادیده گرفته و اعالم می کرد که نفت زیر خاک کشور . خواند
 .است"  ایران-آشکارا دارایی شرکت نفتی انگليس"ان، ایر
 

 را به توفقی خردکننده کشانده است حال -واقعيت این است که، دولت ایران با یک سری اقدامات بيخردانه، بنگاه عظيمی 
تی که در صور. آنکه عملکرد درست و مناسب این بنگاه، نه تنها به سود ایران و انگليس که به نفع تمامی جهان است

این امر به فوریت مورد رسيدگی قرار نگيرد، تمام جهان آزاد، از جمله خود مردم فریب خورده ایران، فقير تر و ضعيف 
 ایران را به عنوان -دولت ایران به دالیلی که برای خودش روشن است، همواره شرکت نفت، انگليس ...تر خواهند شد

این اتهامات تند، ... ه اولين هدف آن، غارت دارایی های ملت ایران استگروهی خون آشام بی وجدان معرفی کرده است ک
سابقه فعاليت شرکت در ایران، صرفنظر از کمک های مالی به اقتصاد ایران، استحقاق، بيشترین تحسين ... کامال نادرستند

متضمن منافع اقتصادی برای از نقطه نظر اجتماعی را طلب دارد و باید به عنوان الگوی روش توسعه قرار گيرد چرا که 
برخالف این ادعا که شرکت سعی در عقب نگه داشتن مردم ایران کرده است، . نواحی کمتر توسعه یافته جهان است

تا آنها بتوانند شرکت . شرکت برای بهبود سطح زندگی و تحصيل کارمندان خود از هيچ کوششی فروگذار نکرده است
نادیده گرفتن کامل این اعمال و مسئول نشان دادن ... ی مانده در ایران داشته باشندموثرتری در انجام کارهای بزرگ باق

 ."انگلستان در تجاوز، فساد و خيانت، اگر صرفا مضحک نباشد، بيانگر ناسپاسی شرم آوری است
یران تعيين  اکتبر، تاریخی که مصدق برای اخراج آخرین انگليسی از ا۴جب، از شورای امنيت درخواست کرد تا قبل از 

نماینده ایران برخاست و درخواست مهلت ده روز نمود تا . وقتی سخنان او به پایان رسيد.  اقدامی به عمل آورد-کرده بود
. رئيس شورای امنيت موافقت کرد و زمانی که مصدق به نيویورک رسيد. مصدق بتواند خود را به نيویورک برساند
خرین انگليسی ها در باشگاه گيم خانا، یکی از پاتوق های آ اکتبر، ۴روز . ودوضعيت آبادان به طور کلی تغيير کرده ب

سير ـــــــها را از مـــــتظر بود تا آنـــــمورد عالقه شان گرد آمدند و از آن جا، سوار کشتی سلطنتی انگلستان شدند که من
 .ادی در تاریخ امپراطوری، تعطيل شدبا این گام، یکی از بزرگترین بنگاههای اقتص. به بصره برساند ٩٨شط العرب،

وقتی از فاصله ای در آنسوی دشت "گزارشگر نيویورک تایمز، که چند روز بعد از این گستره هولناک بازدید کرد، نوشت 
                                                      

  . اين راه آبی اروند رود نام دارد و بهتر است در پارسی بصورت اروند رود به آن اشاره شود -٩٨
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بآن نگریسته شود، پنجاه و اندی دودکش فوالدی پاالیشگاه، شباهت چشمگيری به بازمانده های هنوز استوار آپادانای 
اما همين که مسافر نزدیکتر می شود، درخشش آهن، برج های ." ستونهای صدگانه پرسپوليس می یابندخشایارشا و 

اتومبيل ها ... خاموش آبادان بيکار را، مانند مجسمه های غول پيکر عصر صنعتی، نه قرن پنجم قبل از ميالد، می نمایاند
اگر کسی . مردم در خيابان ها هستند. ل عبورند در حا- همه ساخته انگليسی ها-و اتوبوس های شرکت ملی شده نفت

چهره عابران در این شهر انگليسی واقع در جنوب ایران را بدقت بررسی کند، حتی یک چهره انگليسی نخواهد دید در 
 ."واقع مردم به هر اروپایی با شگفتی خيره می شوند

 
با ورود . بشنود فضا لبریز از شور و هيجان شد اکتبر تشکيل جلسه داد تا سخنان مصدق را ١۵وقتی شورای امنيت در 

همگان به سياستمداران بلندقد و آراسته ای خيره شدند که از همان شش ماه . مصدق به تاالر، نمایندگان سکوت کردند
او . مصدق کامال آرام و معقول به نظر می رسيد. پيش که به قدرت رسيد، توجه جهانيان را به خود جلب کرده بود

ی کارآزموده، از خانواده ای متشخص بود که در اروپا تحصيل کرده و استعداد مجاب گری اش را در محاکمات حقوقدان
مهم تر آنکه واقعا معتقد بود ادعایش نه تنها به حق است که عنایت خداوند او . بسيار و نطق های پارلمانی پرورانده بود

ماموریتی که زندگی اش را . د تا ماموریت اش را به انجام برسانداو به نيویورک آمده بو. را به این لحظه رسانيده است
 .ن کرده بودآوقف 

 
در آن دوشنبه، یک دیپلمات به نام جوآوکارلوس مونيز ریاست شورای امنيت را به عهده داشت که جلسه را دقيقا راس 

دعوت کرد تا پشت ميزی بنشيند که  - نمایند ایران در سازمان ملل-ابتدا از مصدق و الهيار صالح.  آغاز کرد٣ساعت 
سپس چپ شروع به صحبت کرد و به هيات نمایندگی اش گفت که . معموال برای اعضاء شورای در نظر گرفته می شود

بلکه جدا عقيده دارد که با مذاکره، از زبان بزرگی "بریتانيا، دیگر اصرار ندارد که صرفا و کامال به وضعيت قبل باز گردد 
. وارد شده است" مجموعه" توسط دولت ایران نه تنها بر آنها بلکه بر تمام جهان آزاد به عنوان یک رهایی یابد که

سپس، با روی کردن به نماینده ایران، که از راه دور و در چنين وضعيتی برای شرکت در این مجلس آمده است، به 
گرایانه که در واقع، موضعی تقریبا سخنانش خاتمه داد و به مصدق توصيه کرد بدون اتخاذ موضع تهاجمی ملی 

انزواگرایانه است، بر اشتباهات واهی بيش از حد تمرکز نکند و نشان دهد که او نيز از یک راه حل سازنده استقبال می 
 .کند
 

او به زبان فرانسه فصيحی صحبت و بی مقدمه اعالم کرد اعتراض بریتانيا بی اساس . پس از آن، نوبت مصدق فرا رسيد
زیرا ایران محق است که از منابع طبيعی خود، به .  شورا ی امنيت نيز حق قضاوت بر این موضوع را ندارداست و

اما از آنجا که سازمان ملل متحد باالترین پناهگاه ملل ضعيف و . طریقی که خود مناسب می داند، بهره برداری کند
سمانی آسيب پذیرش، مسافتی طوالنی را جهت ستمدیده است، او مصمم به حضور در این مجلس شده و با وضعيت ج

از شورا بدليل سالمتی . اظهاراتش طوالنی، و سرشار از احساسات بود. ادای احترام به این نهاد برجسته، طی کرده است
اما ابتدا، با دادن خالصه ای . آسيب پذیرش، تقاضای عفو کرد و گفت، صالح قسمت اعظم بيانيه او را قرائت خواهد کرد

مردم کشورم، فاقد حداقل " :ره انگيز از ادعایی که در مقابل جهان مطرح می کرد، خود شروع به صحبت کردخاط
بزرگترین ثروت . وح در جهان استــــــنان احتماال یکی از پائين ترین سطآضروریات زندگی هستند و سطح زندگی 

 هرچند که تاکنون صنعت نفت عمال گامی برای بهبود .طبيعی مان نفت است که باید منبع کار و تغذیه جمعيت ایران باشد
شاهد این مدعا آنست که بعد از پنجاه سال . زندگی مردم یا پيشرفت فنی یا توسعه صنعتی کشور ما برنداشته است

استعمار توسط شرکت بيگانه، ما هنوز تکنيسين ایرانی به اندازه کافی نداریم و مجبور به استخدام متخصصين خارجی 
 . مهستي

 
 سال ۵٠ ميليون تن در طول ٣١۵اگرچه ایران نقش قابل مالحظه ای در تامين نفت جهان ایفاء می کند و جمعا حدود 

.  ميليون پوند استرلينگ بوده است١١٠مد نفتی اش، براساس محاسبات شرکت سابق، تنها آتوليد نموده، مجموع در
، بر ١٩۴٨عت عظيم را بيان کنم، می توانم بگویم که در سال برای این که شمه ای از ميزان درآمد ایران از این صن

 ميليون پوند، و سهم ما از این سود ۶١ ایران، سود خالص شرکت بالغ بر -اساس محاسبات شرکت سابق نفت انگليس
ن سرازیر  ميليون پوند به خزانه انگلستا٢٨حال آنکه تنها از بابت ماليات بردرآمد .  ميليون پوند بوده است٩کالن فقط 
 .شده است

 
 زندگی - محل استقرار بزرگترین پاالیشگاه نفتی جهان-باید اضافه کنم، مردمی که در منطقه جنوبی ایران حوالی آبادان

اگر بهره برداری از صنعت نفت . می کنند، از فقر مطلق رنج می برند و فاقد حتی ابتدائی ترین ضروریات زندگی هستند
ذشته ادامه یابد و مجبور به تحمل وضعيتی شویم که در آن ایرانيان، نقش کارگر ساده صرف را در آینده به همان طریق گ

در مناطق نفتی مسجد سليمان، آغاجاری، کرمانشاه و در پاالیشگاه آبادان، ایفاء کنند و اگر استثمار گران بيگانه، چون 
اینها دالیلی . ر فقر و بدبختی باقی خواهند ماندگذشته، عمال همه درآمد را به خود اختصاص دهند، مردم ما همچنان د
 .هستند که مجلس ایران را واداشت تا به اتفاق آراء نفت را ملی اعالم کند

 
نچه که مصدق به عنوان استدالل آمصدق به جایگاهش بازگشت و متن بيانيه اش را به صالح داد، صالح با خواندن 
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منابع نفتی ایران، مانند خاک، رودخانه ها و کوه ها : "ه بود، آغاز کردقانونی و بنيادی ایران روی آن انگشت گذاشت
دارایی مردم ایران است و فقط آنها اختيار دارند که تصميم بگيرند این منابع را چگونه و توسط چه کسی مورد بهره 

نيه، تاریخ مداخله این بيا. قرائت بقيه بيانيه مصدق توسط صالح، دو ساعت به طول انجاميد." برداری قرار دهند
 .بود" تنزل ما به حد بندگی اقتصادي"بيگانگان در ایران با عنایت مخصوص به اقدامات بریتانيا در جهت 

سابقه پنجاه سال استثمار بيگانه در ایران بسيار اسف انگيز است، تعجبی ندارد که نتيجه آن " صالح، چنين خاتمه داد 
یان قرائت نوشته مصدق، شورا جلسه بعدی را برای ادامه بحث به فردای آنروز پس از پا "ملی کردن صنعت نفت ما باشد

موکول کرد، عکاسان خبری که در بيرون تاالر منتظر بودند از طرفين مخاصمه دعوت کردند تا دست یکدیگر را در مقابل 
 .ددوربين بفشارند، آنها نيز چنين کردند و زیر نور قوی دوربين چند کلمه ای ردوبدل کردن

 
 ."اگر خدا بخواهد دوباره با یکدیگر دوست خواهيم شد: "جب به مصدق گفت
ما هميشه با انگلستان دوست بوده ایم، شرکت سابق نفت بی جهت کشورتان را به منازعه کشانده : "مصدق پاسخ داد

 ".است
 

ی بر لب داشت، جب شگفت زده مصدق بلندقد تر بود و خنده ا. روز بعد تصویر این دو، در روزنامه های جهان ظاهر شد
 .و ناباور به نظر می رسيد

 
جلسه روز سه شنبه با بزرگداشت لياقت علی خان، نخست وزیر پاکستان شروع شد که اخيرا ترور شده بود، شخصيت 

او یکی از رهبران جنبش پایان بخشی به استعمار انگلستان در هند . لياقت، شباهت بسياری به شخصيت مصدق داشت
 با بنيانگذار پاکستان، محمد علی جناح برای ایجاد جمهوری دمکراتيک اسالمی در استان های شمالی هند، بود و

" رهبر بالمنازع" -ه بارها با او مالقات کرده بود ک-پس از مرگ جناح، بقول جرج مک گي. همکاری نزدیک داشت
او در نظر داشت که اسالم . عالی و فرهيخته بوداو که، مانند مصدق سياستمداری آرمانی با تحصيالت . کشورش شده بود

ثار فلج کننده امپریاليسم که مانع کشورهای آاما در همان زمان با دیدن . را دنيوی کند و با ارزشهای غربی همفکر بود
پاکستان هرگز رهبری در اندازه او نيافت، درست مثل ایران که هرگز . فقير در کسب استقالل واقعی بود، مایوس شد

 .نخست وزیری مانند مصدق نداشت
 

لياقت، روح سازمان ملل متحد جوان را تجسد بخشيده و اخبار قتل او بسياری از نمایندگان را تکان داده بود و حاال 
مبارزه حماسی مصدق با بریتانيا در زمان آشفتگی غيرعادی جهان، آغاز شد، . همگی خاطرات بسياری از او داشتند

ن آزمایش اتمی دست زده بود که آشکار می کرد خطر نابودی، تاریخ نسل های آینده را شکل اتحاد شوروی به دومي
در . تش جنگ می سوختآجنگ در کره شدت یافته بود، کشمير که مورد ادعای هند و پاکستان هر دو بود در . خواهد داد

 .مصر بعد از شورش ضدانگليسی، وضعيت فوق العاده اعالم شده بود
 

اباتی بریتانيا نيز جزء دستور کار جهانی بود و آن پائيز وینستون چرچيل، برای بازپس گيری شغل قدیمی اش مبارزه انتخ
در مبارزات انتخاباتی شرکت کرد و در سخنرانی هایش، نخست وزیر آتلی را به جهت کوتاهی در برخورد قاطعانه با 

که آتلی، به تعهد رسمی اش مبنی برعدم ترک آبادان، مصدق به باد انتقاد گرفت او خطاب به جمعيتی درليورپول گفت 
من موردی را به خاطر ندارم که در آن سياستمداری قولش را چنين ناگهانی و بدون هيچ : "پشت پا زده است و غرید
همچنانکه مبارزات انتخاباتی، ادامه می یافت چرچيل چنان موضع خصمانه ای عليه ایران ." توضيحی، زیر پا بگذارد

اذ کرد که وزیر خارجه، موریسون، دریکی از مذاکرات مجلس عوام با کنایه از او پرسيد آیا او اصرار به جنگ دارد؟ اتخ
 .چرچيل پاسخی نداد، اما هرگز انکار نکرد به نظریه تجاوز به ایران متمایل است

 
ها باقی ماند، در ادعا نامه نچه در سراسر جهان در حال وقوع بود، مصدق همچنان مرد آن روزآمصدق، علی رغم همه 

زار رقيب و خوشنودی تحسين گران بيشمارش آکامل و فراگيرش در برابر شورای امنيت، کلماتی بکار برد که موجب 
دومين روز که پشت ميکروفون قرار گرفت با تمسخر بریتانيا آغاز کرد که سعی می کند جهان را متقاعد کند . شد

 ".گوسفندی گرگی را بلعيده است
 

دولت پادشاهی انگلستان، به وضوح نشان داده است که مایل به مذاکره نيست، در عوض از هر " مصدق اعالم کرد
وسيله نامشروع اقتصادی، روانی و فشار نظامی استفاده کند تا خواست ما را درهم بشکند، توجه به کشتی های جنگی 

سپس نوبت جب فرا  ". تمایل او را به صلح نشان می دهداش در طول سواحل و چتر بازان اش در حوالی پایگاه های ما،
 روش - متاسفانه باید بگویم-مصدق بيانگر موضع فکری است که" کامال منفي"رسيد، او اظهار تاسف کرد که سخنرانی 

وضعيت نگران کننده ای روبروست که کامال "مصدق با . ایرانی را در طول تمام مذاکرات مان تاکنون مشخص کرده است
معقول و بسيار "از آغاز کارش در مقام نخست وزیر جزبی اهميت جلوه دادن دستاوردهای " ناشی از حماقت خود اوست

شرکت نفت انگليس، اصرار بر انتصاب ایرانيان بی صالحيت به مشاغل فنی و زیر پا گذاشتن حقوق بين المللی با " مهم
ین ترتيب، بحران از امتناع مقاوم ایران، برای شناسایی حرمت به ا. کاری نکرده است" مصادره دارایی بيگانه" دستور

 .قراردادها فراتر رفته بود
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سپس مصدق اجازه سخنرانی خواست . در روز چهارشنبه، سومين جلسه، نمایندگان چند کشور به اختصار صحبت کردند

متن طوالنی و پراحساسی . سته بوداست و نوشته اش را به محمد صالح داد که کنار او نش" خيلی خسته"و فقط گفت که 
 :بود که مصدق قسمت اعظم بيست و چهار ساعت گذشته را، صرف نوشتن آن کرده بود

 
ميزی را آقای گالدوین جب، در بيانيه های مختلف به کار گرفته اند، دقيقا نشمرده ام اما اگر شما آمن، واژه های توهين "

فریب "و مردم ما " نامعقول"اعمال ما .  به دنبال هم بچشم می خورندصفحات مدارک موجود را ورق بزنيد لغات موهن
مراحل قانونگذاری . کرده ایم" غيرقابل تحمل"بوده و زندگی را " یخودرا"و " شتاب زده"ما . توصيف شده اند" خورده

" اولتيماتوم"ئه انتقاد و متهم به ارا" سازش ناپذیري"به خاطر . توصيف شده است" خرید وفروش"مان مانند یک محل 
ناسپاسی شرم "بوده و " مضحک"ما . نادیده گرفته شده است" اتهامات نسنجيده"اعتراض مان به عنوان . شده ایم
ملتمان هستيم و با برانگيختن مردم مان عليه بيگانگان، " استعمار گر"و " افراطي. " را به نمایش گذاشته ایم" آوري

است، دعوی ما مصداق لنگی " نابود کننده"و ابزار ما برای دستيابی به آنها، " یاهداف ما خيال. "خود را حفظ می کنيم
ما مدتهاست که تشخيص داده ایم، آمال ما برای توسعه  ..است که کوری را برای تعقيب یک شبح هدایت می کند

 زیادی وابسته به کشورمان، بهبود وضعيت زندگی مردم مان و افزایش فرصت های قابل دسترسی برای آنها، به ميزان
ميزان کمکی که نفت برای رفاه ملی ما کرده است، به اندازه خرده نانی که ما اجازه . این منبع ملی فوق العاده مهم است

من بی درنگ به درخواست نماینده بریتانيای کبير مبنی بر  ...داشته ایم از ميز شرکت قبلی برداریم، رقت انگيز است
 این وضعيت، پاسخ دادم، و کمتر از او مشتاق مذاکره نيستم، با این همه، شرکت سابق، در پذیرفتن واقعيت های عملی

آینده در هرجایی ممکن است فعاليت کند اما در ایران هرگز، ما حق استخراج منابع نفتی مان نه از طریق قيموميت و نه 
 .به موجب قرارداد را به بيگانگان واگذار نخواهيم کرد

 
بریتانيا به شورای امنيت پيشنهاد کرده و بيش از این با اصرار در آمریکا تعدیل شده بود با اصالحات هند قطعنامه ای که 

که حتی آنهم برای . و یوگسالوی ضعيف تر شد و در نهایت چيزی در حد یک اخطار حسن نيت به هر دو طرف بود
تاثير مصدق، چنان .  قطعنامه ای را نداردمصدق اصرار داشت که شورا ابدا حق تصویب هيچ. مصدق قابل تحمل نبود

تعویق " اکتبر شورا رای به ١٩در . عميق و بنيادی بود که دیگر دولت ها احساس کردند چاره ای جز موافقت ندارند
شکست سياسی خفت باری برای . مریکا رای ممتنع دادندآبریتانيا و . داد" بحث مورد سوال به روز معين یا نامحدود

 .ودانگليس ها ب
 

اختالف نفتی ایرانيان کاری کرده است که هيچ اختالفی در "جميز رستون، در شماره روز بعد نيویورک تایمز نوشت 
این اختالف اصل خسارت کلی را پایه گذاری کرده و آنچه را که " تاریخ سازمان ملل متحد قادر به چنين کاری نبوده است

 معنی که ممکن است در سازمان ملل متحد دعوایی داشت که در آن هر پيشتر مورد تردید بود، ثابت کرده است، بدین
حل و فصل اختالف نفتی،  .کس، خواه قدرتهای کوچک، خواه قدرتهای بزرگ و یا خود سازمان ملل متحد، بازنده شود

هم به همان مصدق به شدت مصمم بود تا طرح ملی کردن را به پيش برد و انگليسی ها . حاال کمتر از هميشه محتمل بود
رئيس جمهور ترومن، تصميم گرفت که آخرین کوشش های خود را برای مصالحه . اندازه مصمم بودند تا مانع آن شوند

 .بکار برد و رهبر ایرانيان را به واشنگتن دعوت کرد
 

د، منطق او چند بار در تلویزیون ظاهر ش. مصدق پيشتر ثابت کرده بود که در جلب همراهی مردم آمریکا، موفق است
 که هميشه آن را، با مبارزه برای استقالل آمریکائيان مقایسه می کرد موجب همدلی قابل توجهی -ظاهری دعوی اش

خصلت عجيب شخصی، صورت کشيده اشرافی که ناگهان از خنده منفجر می شد، روشی که سر ظاهرا خسته اش . گشت
این کارها به او ظاهر .  به شکایت اش اضافه شد-ی بلندشرا به عصایش تکيه می داد، حرکات سریع و با شکوه بازوها

در نيویورک هرکجا که می رفت، دوربين ها او .  می داد- شاید کمی نامتعارف-دلنشينی از یک عمو یا پدر بزرگ محبوب
 .را تعقيب می کردند

 
گفت اگر می خواهند به پيش از عزیمت به سوی واشنگتن، مصدق برای دانشجویان دانشگاه کلمبيا، سخنرانی کرد و 

صبح روز بعد با قطار رهسپار . کشورشان کمک کنند باید همه تالش خود را برای آموختن اداره صنعت نفت به کار گيرند
در . شد اما به جای این که مستقيما به واشنگتن سفر کند، در فيالدلفيا یک توقف برنامه ریزی شده بسيار عالی ترتيب داد

الل بازدید کرد و گفت اینجا بر آرمانهایی داللت دارد که آمریکایی ها و ایرانی ها را متحد می کند و آنجا از تاالر استق
 .وقتی کنار ناقوس آزادی عکس انداخت صدها تماشاچی فریاد شادی سردادند

 
د او و ترومن، توصيف مختصر و محرمانه ای درباره مصدق دریافت کرده بود که انعکاس دیدگاه آمریکائيان در مور
این می . حاکی از این بود که مورد حمایت اکثریت مردم است و او را شوخ، مهربان، شریف و آگاه وصف می کرد

در نظر انگليسی ها، طبق اخبار متنوع سياسی و یادداشت های . توانست با نظر انگليسی ها خيلی متفاوت باشد
کارگونه، افراطی، مضحک، خودکامه، عوام فریب، آتش غيررسمی، مصدق یک وحشی، نامتعادل، نا متعارف، احمق، تبه
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افروز، مکار، غيرقابل اعتماد، کامال بی وجدان، آشکارا بی توازن و موذی شرقی که به اسب درشکه می ماند و بوی 
 .بود" خفيفی از تریاک می پراکند

 
به سختی از قطار پياده شد در .  فراموش نشدنی بود١٩۵١ اکتبر ٢٣ورود مصدق به ایستگاه یونيون در واشنگتن در 

همه چيز حکایت از آن داشت که در . حاليکه از یک سو به عصا تکيه داده و از سوی دیگر پسرش او را نگه داشته بود
 اما - اگرچه دورادور او را تحسين می کرد- آچسن را دید-ناگهان وزیر امور خارجه. همان نقطه به زمين خواهد افتاد

چهره اش از هم باز شد و به نظر رسيد که در دم جوان شده است، عصایش را انداخت، با . نکرده بودهرگز با او مالقات 
روز بعد، رئيس جمهور  .عجله پسرش را به کناری زد و جمعيت را نادیده گرفت تا ميزبان اش را در آغوش بکشد

صدق، شخص عليل پژمرده ای بود که اميدوار بار دیگر م. آمد تا با مصدق مالقات کند" کاخ بلر"ترومن، از کاخ سفيد به 
 :مصدق به سمت ترومن چرخيد و با ناتوانی گفت. بود تا آخرین نفس از مردم مظلوم کشورش در مقابل شيطان دفاع کند

آقای رئيس جمهور، من از طرف کشور بسيار فقيری صحبت می کنم، کشوری که سراسر بيابان است و فقط چند شتر و 
  ...چند گوسفند

 
مصدق در صندلی اش فرو رفت و از همان خنده هایی سرداد " بله، و با نفت مان درست مثل تگزاس: "آچسن اضافه کرد

 .که به اندازه گریه اش، معروف بود
 

همدلی بسياری با آرمان ایران احساس می کند اما عميقا نگران است که در صورت غيرقابل : ترومن به مصدق گفت
 سقوط کند و هشدار داد اگر شوروی - که مانند الشخور در کمين است-، ایران به دامن شورويکنترل شدن بحران نفت

که او همين خطر را احساس : مصدق گفت. ایران را تصرف کند، آنها در موقعيتی هستند که به جنگ جهانی دست بزنند
 . آشوب کشاندن ایران استمی کند اما اصرار داشت که انعطاف ناپذیری انگليسی عامل مناسب تری برای به 

ن روز، مصالحه ای صورت نخواهد گرفت ترومن از مصدق دعوت کرد تا مدتی در واشنگتن بماند آبا تشخيص این که در 
برای افزایش جذابيت دعوت، ترتيبی داد که مصدق در بيمارستان . و زمانی را با آچسن و جرج مک گی سپری کند

نجا استراحت کند برای مردمی که به بيمارهای زیادی مبتال بود و خودش عقيده داشت والتررید مستقر شود و بتواند در آ
که هنوز بيماری های بيشتری دارد، در رختخواب احساس راحتی می کند و هرگز هشدارهای پزشکی را نادیده نگرفته 

نگامی که دید آپارتمان رئيس ن بعدازظهر، مصدق به بيمارستان برده شد و هآدر . پيشنهاد غيرقابل مقاومتی بود. است
 ٩٩.جمهور را برای او آماده کرده اند، هيجان زده شد

 
نها موجب مصالحه منصفانه ای  آآچسن و مک گی روز بعد با مصدق دیدار کردند تا شرایطی را پيشنهاد کنند که به اعتقاد

ان بر منابع نفتی خود، با پيش بينی راه حل آنها، به توصيف نيویورک تایمز، تضمين نظارت ایر. با انگليس خواهد شد
یک شرکت به اصطالح بی طرف و دارای اختيارات کامل در فعاليت و اداره پاالیشگاه های وسيع و توزیع تسهيالت و 

 .مصدق کامال آن را رد کرد. اجازه به بریتانيا برای فروش نفت بود
 

سرویليام .  اطالع از واکنش مصدق، آن را رد کردندهمين پيشنهاد، به انگليسی ها داده شد و آنها هم، حتی پيش از
استرانگ، دیپلمات ارشد وزارت خارجه آن را مصادره به قيمت منافع انگليس ناميد و گفت که، پيشنهاد مطروحه قادر به 

طر قابليت رشد اقتصادی ما که بسيار مهم تر از رشد اقتصادی ایرانيان است در خ"تشخيص این واقعيت اساسی نيست که 
 ."است

 
در آنجا جلسات بيشتری تشکيل و مناقشات فراوانی شد، از جمله مذاکرات دامنه داری در مورد نحوه قيمت گذاری نفت 

پس از گذشت یک هفته از اقامت مصدق در . بعد از به جریان افتادن آن، صورت گرفت، اما پيشرفتی حاصل نشد
ت که آمریکا بسيار دیر در این مسئله مداخله نموده است و احساس هماهنگی این اس: واشنگتن، جيمز رستون نوشت

آمریکائيان در واقع دیر به خاورميانه . حاال نمی توان توقع مصالحه ای داشت که آمریکا، انگليس و ایران را راضی کند
ی هم این چنين تا حد. انگليسی ها آنها را به دليل بی تجربگی و ساده لوحی، مورد تمسخر قرار می دادند. آمده بودند

آنها به جهت نخوت مستعمراتی انگليس، خصوصا در ایران، به طور غریزی رانده شده بودند و به حد کافی اعتماد . بودند
 .به نفس نداشتند تا واقعا قاطعانه دست به اقدام بزنند

                                                      
99 - Mossadegh came to the U.S. uninvited and with little warning, but I wanted to take advantage of the opportunity… 
nevertheless, I though we must try. There was a problem, in that we could expect no final British reaction to whatever 
compromise proposals we might turn up with, until after the British election on October 25. Our best hope was to keep 
Mossadegh in the U.S. until then so we could discuss with him any counterproposals made by the incoming government. 
To do this we had to provide a means of killing time. Mossadegh understood this and agreed to cooperate. This explains 
to some extend the large number of meeting held and the invitation by President Truman for Mossadegh, to have a 
thorough medical examination at Walter Reed Hospital, where our discussion continued. Actually the doctors at Alter 
Reed could find nothing in particular wrong with Mossadegh apart from the natural debilities of his age, so Prime Minister 
moved back to the Shoreham Hotel. He apparently just preferred operating from a bed.!  ( the quote said by Ambassador 
George McGhee from; Envoy to the middle world – Foreword by Dean Rusk)  مالحظه ميشود که مصدق را فقط ايرانيان کمتر شناخته بودند..  
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او . ور جرج مک گی نبودشکست آمریکا در رسيدن به توافقی با مصدق، زمانی که او در آمریکا بسر می برد، نتيجه قص

او بعدها . روزهای متوالی ابتداء در بيمارستان و بعد از مرخصی از بيمارستان، در هتل شورهام، با مصدق مالقات کرد
وقتی با . نوشت علی رغم تمام کوشش هایم، نتوانستم واقعيات زندگی در مورد تجارت بين المللی نفت را به او تفهيم کنم

به آن اهميتی نمی : ، تخفيف ها، یا تکنسين ها صحبت می کردم او در انتها لبخند می زد و می گفتاو درباره قيمت نفت
 .دهيم، شما درک نمی کنيد، این یک مسئله سياسی است

 
در اواسط نوامبر، بعد از جلسات متعدد که جمعا هفتاد ساعت طول کشيد، مک گی از تالش دست برداشت و وقتی به دیدار 

شما آمده اید تا مرا به کشورم : "به او بگوید، پيرمرد از پيش می دانست او چه خواهد گفت و اظهار کردمصدق آمد تا 
این موجب . بلی و متاسفم که بگویم ما نمی توانيم بين شما و انگليسی ها پل بزنيم: مک گی پاسخ داد ."باز گردانيد

 .نااميدی ماست هم چنانکه باید برای شما باشد
 

تصميم گرفت که قبل از ترک واشنگتن، دعوت انجمن ملی مطبوعات را برای سخنرانی .  به آرامی شنيدمصدق خبر را
سخنرانی وی انتقاد از انگليس بود اما به طرز ماهرانه ای با تحسين و ستایش آمریکا و درخواست کمک مالی در . بپذیرد

بررسی قرار خواهد گرفت اما محرمانه به مصدق سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که این تقاضا، مورد . آميخته بود
 .گفته شد که، وام غيرممکن است چون انگلستان قاطعانه اعتراض خواهد کرد

 
 نوامبر به ورنون والترز داد، که به درخواست هریمن به تنهایی ١٨آشکارترین نظر را مصدق قبل از ترک واشنگتن در 

وقتی که والترز در مقابل درب محل اقامت . ن دقایق تغيير عقيده نداده استبا مصدق دیدار کرد تا مطمئن شود که در آخری
دکتر : والترز جواب داد ."ميدانم که به چه علت در اینجا هستيد، پاسخ همچنان منفی است: "او ظاهر شد مصدق گفت

خشی بيانجامد اما اکنون، مصدق، شما مدت طوالنی در اینجا بوده اید، اميد زیادی می رفت که دیدار شما به نتایج ثمرب
 .شما با دست های خالی، در حال بازگشت به ایران می باشيد

 
آیا تصور نمی کنيد بازگشت با دست خالی، بهتر از : با این حرف، مصدق لحظاتی به دوست اش خيره شد و سپس پرسيد
 .بازگشت با قراردادی است که متضمن خيانت به طرفداران ام باشد

 
مصری ها در اوج . ه وطن، مصدق در مصر توقف کرد و با استقبال پرشور و احساسی مواجه شددر راه بازگشت ب

هرگاه مصدق در انظار ظاهر می شد، او را . مبارزه ضد امپریاليستی بودند که چند سال بعد موجب بحران کانال سوئز شد
آزادی و شرف برای "اریخ را فتح کرد و روزنامه ها او را مانند یک قهرمان می ستودند، کسی که ت. تحسين می کردند

ملک فاروق او را به حضور پذیرفت و مصدق با نخست وزیر . چند روز در مصر اقامت کرد" کشورش به ارمغان آورد
اتحاد ایران و مصر، امپریاليسم بریتانيا را نابود "عهدنامه تضمين می کرد که . نحاس پاشا عهدنامه مودت امضاء کرد

 ."خواهد کرد
 
وقتی که مصدق در ایاالت متحده بود، محافظه کاران به رهبری . ر انگلستان تغييرات سياسی جدی روی داده بودد

چرچيل هفتاد ساله، مانند بيشتر  .وینستون چرچيل، در انتخابات پيروز و جانشين دولت کارگری نخست وزیر آتلی شدند
به عنوان یک سرباز . ند که انگلستان قدرتی امپراطوری استرهبران انگليسی هم نسل خود حاضر نبود این نظر را رها ک

، مسئول پياده نظام درویش در نبرد سرنوشت ساز اوم دورمان بود که در نتيجه سودان را مستعمره ١٨٩٨جوان در سال 
 بعدها او کوشش های. در طول جنگ جهانی اول به مبارزه بدفرجام گالی پولی در ترکيه، کمک کرد. انگليس ساخت

او در ایران، . انگليس برای حفظ کنترل بر فلسطين و عراق را هدایت و شدیدا به اعطای استقالل به هند اعتراض کرد
ایران همچنين، یکی از پایگاه های . چيزی دیده بود که چند دهه شاهد آن بود، منبع قابل اتکایی از نفت با بهایی نازل

ز دست برود، اميد اندکی برای نگهداشتن سوئز یا بقيه آنچه باقی مانده بزرگ بيگانه بود و چرچيل می دانست که اگر ا
 ١٠٠ .است وجود خواهد داشت

 
حفظ خط مشی مقابله با ملی گرایی جهان سوم یکی از مبارزات دائمی او بود و در غروب زندگی اش، مصمم بود که 

 .آخرین مقاومت هایش را بکند
  

بدین صورت که او از آبادان گریخت حال آنکه یک . م آتلی استوار کرده بودچرچيل، مبارزه انتخاباتی اش را بر اتها
در یکی از اولين اقدامات اش پس از نخست وزیری، آنتونی ادن، وزیر . تيراندازی مختصر به موضوع خاتمه می داد

                                                      
 سال هنوزهم بريتانيا خاور ميانه، هندوستان و کشور های اطراف کانال سوئز را حياط خلوت ۵٠ بعد از گذشت بيش از – ١٠٠

اين پافشاری و اصرار در دخالت تنگانگ آنان در امور افغانستان و عراق . يست از آن دست برداردامپراتوری انگلستان ميداند و حاضر ن
 . پس از اشغال آمريکا بخوبی مشاهده ميشود
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 تاکيد و حتی در صورت او ادن را راهنمایی کرد تا بر موضوع ایران. جدید امور خارجه را برای مالقات با آچسن فرستاد
 .شدت یافتن شور و هيجان سرسختی کند

 جز -آتلی هر اقدام ممکنی را که به فکرش می رسيد. تغيير دولت انگلستان می توانست برای ایران سرنوشت ساز باشد
ل به دیوانه پيری می پنداشت که تمای"چرچيل که مصدق را .  ایران انجام داد- از طرف شرکت انگليس-توسل به زور

مایل و حتی مشتاق بود که از این مرز فراتر رود، شور و هيجانی " نابودی کشورش و واگذاری آن به کمونيست ها دارد
ن مصدق در مصر مورد استقبال قرار گرفت به چرچيل ثابت کرد که او نه تنها خطری برای تامين نفت انگلستان، آکه با 

 .ی در تمام جهان استبلکه نماد غيرقابل تحمل احساسات ضد انگليس
 

ادن، وزیر امور خارجه به آچسن گفت که آمریکایی . بی درنگ موضع سياسی انگليسی ها در مقابل مصدق خشن تر شد
او اعالم کرد از این پس . ها وقت زیادی صرف خشنودی مصدق کرده اند و دعوت او به واشنگتن اشتباه بوده است

 .تبریتانيا تنها عالقمند به عزل مصدق اس
 

در ميان آمریکایی ها، رویکرد انگلستان به زور، بيش از همه موجب بهت و حيرت مک گی شد به نظر او، این ضربه 
دوست اش هنری گریدی سفير آمریکا در ایران، چندهفته . نهایی، اقدام به خودکشی دو جانبه و تقریبا پایان جهان بود

هر دو . کا مک گی خودش مقام سفارت آمریکا در ترکيه را پذیرفتپيش برکنار شده و حوالی زمان خروج مصدق از آمری
 .نفر انرژی زیادی صرف ایده مصالحه در ایران کرده بودند و این ایده اکنون مرده بود

 
، مصدق به صحنه جهانی گام نهاد و می رفت تا برآن تسلط یابد، او چهره برجسته ای شده بود که ١٩۵١در طول سال 

هيچ کس تعجبی نکرد وقتی که مجله تایم، او و نه هری . وب در حال شکل دادن به تاریخ جهان بودنظریاتش، بد یا خ
 .ترومن، دوایت آیزنهاور و وینستون چرچيل را به عنوان مرد سال برگزید

 
 این مصدق پشت جلد مجله تایم موقر و باشکوه به نظر می رسيد مقاله طوالنی داخل مجله پراز اهانت های ناروا درباره

فرصت طلب سرسختی که مانند پسرکی لجباز غيظ و خشم خود را آشکار . رهبر گریان و غشی یک کشور درمانده بود
کرد اما در عين حال او را جرج واشنگتن ایران و مشهورترین مرد جهان که نژاد باستانی اش طی قرن ها پرورده بود 

زارنده و نابالغ تصویر کرد که در آ به او، تایمز او را شخصيتی ناميد در جهت انعکاس دوگانگی دیده گاه ایاالت متحده
 :عين حال دعوی مشروعی برای طرح داشت

 
روزی روزگاری در سرزمينی کوهستانی بين بغداد و دریایی از خاویار نجيب زاده ای زندگی می کرد که بعد از عمری "

ند ماه، توجه همگان به گفتار، کردار، شوخی ها در عرض چ. عيبجویی از روش حکومت پادشاه، نخست وزیر کشور شد
و اشک ها و کج خلقی های او جلب شده، در پس لودگی های عجيب و غریب اش مسائل بزرگی مانند صلح و جنگ قرار 

او، محمد مصدق نخست وزیر ایران، و  ...گرفته بود که می توانست بر سرزمين های دور، ماورای کوه ها اثر بگذارد
.  بود، که شهرزاد هزارویک شب را با معامالت نفتی آميخت و چرخ های ناآرامی را روغن کاری کرد١٩۵١مرد سال 

در زیروبم محزون صدایش، مبارزه متهورانه .گریه های تلخ او، یکی از ستون های باقی مانده امپراطوری را از بين برد
 .رای غرب غيرقابل درک بودای را زمزمه کرد که موجب فوران نفرت و غبطه ای شد که تقریبا ب

 
. موقعيت انگليسی ها در سراسر خاورميانه، نااميد کننده است آنها تقریبا در همه جا منفور و غيرقابل اعتماد هستند

ایاالت متحده که خواهی . روابط استعماری قدیمی به پایان رسيده و هيچ قدرت دیگری نمی تواند جایگزین انگلستان شود
آمریکا در جهت رهبری جهان ... نجا نداردآده خط مشی غرب است، هنوز سياست مشخصی برای نخواهی تعيين کنن

یکی از آنها، رویارویی با مبارزه اخالقی بنيادینی است که توسط . غيرکمونيست، مسئوليت های نگران کننده ای دارد
 ١٩۵١مرد سال " متاسفانه باید گفت  ایجاد شده است و- که در سرزمينی کوهستانی زندگی می کند-جادوگر اعجوبه پير

 ".است
  

 انگليسی های کله پوک
  

 ماه پس از بازگشت از واشنگتن، نخست وزیر مصدق با اتومبيلی در امتداد ٨، ١٩۵١یکی از روزهای آفتابی جوالی 
ایران، برای هر . جاده ای با نارون های سایه گستر، برای دیدار نهایی با محمد رضا شاه به سوی کاخ سعدآباد می رفت

پشت درهای بسته کاخ، آنها در مبارزه ای ميان عقل و قدرت، رویاروی یکدیگر . دوی آنها به اندازه کافی بزرگ نبود
 ١٠١  .قرار گرفتند و جلسه، با بيهوش شدن مصدق پایان یافت

                                                      
 .  اين تئاتر همواره براه بوده است، بطوری که حتی نويسندگان و سياستمداران آمريکائی هم در کتاب هايشان به آن اشاره کرده اند-١٠١
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 سال به ٢لس به مدت مصدق، اخيرا از طرف مج. گمان می رفت این مالقات، چيزی بيش از یک دیدار تشریفاتی نباشد

او، با استفاده از . عنوان نخست وزیر انتخاب شده و بنابه سنت، در حال تقدیم فهرست وزرای هيات دولت، به شاه بود
وی از شاه . فرصت، تقاضایی را مطرح ساخت که هيچ نخست وزیری تا به حال جسارت درخواست آن را نکرده بود

بدون . شاه برآشفته شد. ا، با تفویض اختيار وزارت جنگ، به رسميت بشناسدخواست، تا تفوق و برتری دولت منتخب ر
پس به . وزارت جنگ، او کنترل بر ارتشی را که حافظ قدرتش بود، از دست می داد و به مقامی تشریفاتی تنزل می کرد

 .ترجيح می دهد با از دست دادن ارتش، چمدانش را ببندد و کشور را ترک کند: مصدق گفت
 

او برای فکر کردن، چند دقيقه .  که قبل از تولد شاه، در هنر نمایش سياسی مهارت یافته بود، حتی کلمه ای نگفتمصدق
شاه، از این که پيرمرد به خيابان ها رفته و . ای مکث کرد، سپس برخاست و به حالت قهر و اعتراض، آنجا را ترک کرد

مصدق پافشاری . رید، به سوی درشتافت و خود را به زمين انداختپس از جا پ. مردم را عليه او بشوراند، ترسيده بود
. این کشمکش یک تا دو دقيقه طول کشيد. غيرممکن است، بحث ما باید ادامه پيدا کند: شاه پاسخ داد. کرد که او برخيزد

 ١٠٢ .مصدق که به دشواری نفس می کشيد، به هن و هن افتاد، چند قدم به عقب برداشت و بيهوش شد
 

 قانون اساسی، شاه را فرمانده عالی ارتش ایران به شمار می آورد، اما او را ملزم می ساخت تا با ١٩٠۶ه، الحاقيه اگرچ
نخست وزیران، به طور سنتی این امر را به اجازه شاه برا ی انتصاب وزیر . دولت منتخب، در مسائل سيای همکاری کند

یعنی تصميم گرفت تا این مشکل کشور را به . نت، یک بحران آفریدمصدق با گسستن از این س. جنگ، تعبير کرده بودند
 ١٧بنابراین، اگرچه در بستر بيماری بود و دوران نقاهت را می گذرانيد، صبح روز بعد . طوری غافلگيرانه حل کند

 .جوالی، از مقام خود استعفا داد
 

 مبارزه ملی، غيرممکن است و من بدون داشتن تحت شرایط موجود، نتيجه گيری از مرحله نهایی این"او به شاه نوشت 
با توجه به این که اعليحضرت اجازه این انتخاب را . اختيار برای انتخاب وزیر جنگ، نمی توانم در مقام خود باقی بمانم

ه را برای نداده اند، احساس می کنم، قادر به جلب اطمينان پادشاه نمی باشم، بنابراین، استعفای خود را تقدیم می کنم تا را
 ."دولت دیگری که ممکن است قادر به انجام خواست های اعليحضرت باشند، هموار کنم

 
یا مصدق واقعا مشتاق رها کردن قدرت بود یا این کار، تنها نمایش سياسی برای کسب امتياز بود؟ او طی زندگی حرفه آ

مصدق، با . ر شدن دامان خود، ترجيح داده بودای خود، در مقاطعی حساس، کناره گيری از زندگی اجتماعی را به لکه دا
 ایران، از سوئيس درخواست اقامت کرد و به خانواده اش گفت که بقيه - انگليس١٩١٩آزردگی بسيار، از موافقتنامه 

در . در مدت طوالنی سلطنت رضا شاه، او کامال به دور از سياست و منزوی باقی ماند. عمر را در تبعيد به سر خواهد برد
، پس از رد الیحه اصالحی انتخابات که به مجلس پيشنهاد کرده بود، استعفا داد، به ملک شخصی خود در احمد ١٩۴٧

این حوادث، بازتاب وجود خصلت ایثار در مصدق بود که شاید، . آباد رفت و پایان قطعی زندگی سياسی خود را، اعالم کرد
ار داد تا، به جای سازش با ظلم و بی عدالتی، رنج آدمی صبور را، با خداشناسی شيعی تقویت شد و او را، در موقعيتی قر

 .انتخاب کند
 

تحریم نفت ایران توسط انگليس، اثر ویرانگری بر اقتصاد . ، با مشکالت بسياری روبرو بود١٩۵٢مصدق تا اواسط 
 برای مدتی، اميدوار بود .او از فعاليت عوامل انگليس در تهران، برای سرنگونی دولت خود، اطالع داشت. کشور، داشت

اما رئيس جمهور ترومن که تحت فشار سنگين لندن قرار داشت، . که با کمک آمریکا، از این بحران، جان سالم به در برد
ایرانی . مصدق، درصدد درخواست کمک از بانک جهانی، برآمد، اما این تالش هم، به شکست انجاميد. کمکی به او نکرد

در دوره بعد، او می توانست . ر و ناراضی تر می شدند و ائتالف سياسی مصدق، ضعيف می شدها روز به روز، فقير ت
 .در انتظار مبارزه با دشمنانی قسم خورده باشد

 
به هرحال، شاید باور این که مصدق، واقعا مشتاق رها کردن موقعيت رفيعی که در برابر چشمان ایرانی ها و ميليون ها 

او نمی خواست این موقعيت را رها کند، اما تمایل داشت با .  بدان رسيده بود، ساده لوحانه باشدنفر، در اقصی نقاط دنيا،
این کار، ایرانيان را وادارد تا تصميم بگيرند، آیا واقعا به او به عنوان رهبر نياز دارند یا نه؟ استعفاء، قماری زیرکانه 

 .بود
 

 کمترین ترسی از رای گيری آزادانه نداشت و به رغم مشکالت او. بيشتر بهار، مصدق، درگير انتخابات مجلس بود
اما، رای گيری آزادانه، هدفی نبود که دیگران، برای آن . کشور، همچنان، به عنوان یک قهرمان، کامال مورد تحسين بود

ور، شدت پس، عوامل انگليس، رشوه دهی به نامزدهای انتخاباتی و حکام محلی را در سراسر کش. برنامه ریزی کنند
این امر . آنها اميدوار بودند مجلس را با نمایندگانی که می بایست به عزل مصدق، رای دهند، اشغال کنند. بخشيدند

به دليل وجود مشکالت در شبکه حمل و نقل و . کودتایی به نظر می رسيد که ظاهرا از راه های قانونی، صورت می گرفت
                                                      

 !!!  نمايش های مصدق کافی نبود اين نويسنده روغن داغش را هم زياد کرده است-١٠٢
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در . نتایج اوليه در شهرهای بزرگ، برای مصدق دلگرم کننده بود. ول کشيدارتباطات، تکميل انتخابات، چندین هفته ط
اما نتيجه در دیگر نقاط کشور که نحوه رای گيری در آنها، کنترل نمی .  نامزد جبهه ملی، انتخاب شدند١٢تهران، تمام 

بلکه، . ابات او را مشوش نکردشد، کامال متفاوت بود، از آنجا که مصدق ایمان بی اندازه ای به مردم داشت، نتایج انتخ
. وقتی نگران شد که، در آبادان و دیگر نقاط کشور، که مبارزه انتخاباتی با حرارت دنبال می شد، ناگهان خشونت درگرفت

از آنجا که . دستياران اش، به او خبر دادند که، برخی از نمایندگان انتخاب شده، تحت نفوذ مستقيم عوامل انگليسی هستند
ای دفاع از دیگر دعوی حقوقی انگلستان عليه ایران در دیوان بين المللی دادگستری، عازم الهه بود، احتمال مصدق، بر

در ژوئن، پس . خرین موانع خدعه های انتخاباتی کشور را، از سر راه دشمنان برداردآمی داد که غيبت او، ممکن است 
را به دست آوردند و مورد تایيد قرار گرفتند، هيات دولت،  کرسی مجلس ١٣۶ کرسی از ٨٠از آنکه، برندگان انتخابات، 
از مبارزات انتخاباتی، برای بی ثباتی " عوامل بيگانه" مصدق در اطالعيه ای اظهار کرد. به توقف انتخابات رای داد

یندگی از الهه، منافع عاليه ملی کشور، ایجاب می کند که انتخابات، تا بازگشت هيات نما"ایران، سوء استفاده می کنند و 
 ."متوقف شود

 
این . و آنها نيز مخالفت نکردند. مشروط بر عدم مخالفت صاحبان کرسی مجلس، چنين اقدامی، حق قانونی مصدق بود

اقدام، دفاع در مقابل اخالل بيگانگان محسوب می شد و حتی می توانست، حائز مشروعيت اخالقی نيز باشد، اما با اعالم 
. اخوشایندی از مصدق، منتقدین فرصت پيدا کردند تا او را فردی غيرمردمی و جاه طلب جلوه دهندآن، با تصویر چهره ن

با لغزش به سوی . مصدق، عالوه بر این چالش، با مشکل دیگری روبرو بود که از نظر بيشتر ایرانی ها ضروری تر بود
اگرچه بسياری از آنان، برنامه ملی . ده بودندورشکستگی، ده ها هزار تن، شغل خود را در پاالیشگاه آبادان از دست دا

سازی را درک و با حرارت از آن حمایت می کردند، طبيعتا اميد داشتند تا مصدق، راهی برای بازگرداندن آنها به کار، پيدا 
 .تنها راه پيش روی مصدق، فروش نفت بود. کند
 

انگلستان، نفتکش هایی از آرژانتين و ژاپن، موفق ، به رغم تحریم اقتصادی اعالم شده توسط ١٩۵٢طی نيمه های اول 
نفتکش های دیگری، چهار هزار تن از نفت آبادان را به . شدند تا راهی برای ورود و خروج از بنادر ایران، پيدا کنند

 دوستان و پس از آنکه، دادگاه ایتاليا، اعتراض انگليس را نپذیرفت، وینستون چرچيل، از اینکه ایتاليائی ها. ونيز آوردند
او دریافت، اگر تحریم اقتصادی به نحو موثری اعمال نشود با شکست مواجه . "هم پيمانان حقيری هستند، شکوه کرد

 .خواهد شد
 

در اواسط ژوئن، کارگران اسکله بندر ماهشهر در خليج فارس، از نفتکش رزماری که توسط یک شرکت نفت خصوصی 
این شرکت، مایل بود بيست ميليون تن از نفت خام ایران را در طول دهه بعد، از . ندایتاليایی اجاره شده بود، استقبال کرد

اگر رزماری می . پس، این سفر آزمایشی را برای مبارزه با تحریم اقتصادی انگلستان، ترتيب داد. ایران خریداری کند
یران در مسير بهبودی اقتصادی قرار توانست به سالمت به ایتاليا بازگردد، ممکن بود، تحریم اقتصادی شکسته شود و ا

بریتانيا و ایران عالوه بر مواجهه در دریاهای بين المللی، خود را برای درگيری در دیوان بين المللی دادگستری نيز  .گيرد
ا انگليسی ها، خواستار اعالم حکومتی بودند که پاالیشگاه آبادان و حوزه های نفتی مجاور آن را، قانون. آماده می کردند

اگرچه وکالی انگليسی، با بالغت استدالل می کردند، اما با آمدن مصدق، اميد آنها بر تسلط بر . نها بداندآمتعلق به 
مردم در کاخ صلح از او استقبال و بيش از اندازه تشویقش کردند و، به گونه ای آهنگين، نام او . دادرسی، از ميان رفت

 کوتاهی از قضات درخواست کرد تا جنبه های اخالقی و سياسی این پرونده را در داخل دادگاه، او طی نطق. را خواندند
 ایران، تنها پاسخ ممکن -مصدق گفت که، ملی سازی شرکت نفت انگليس. همچون ابعاد کامال قانونی آن در نظر بگيرند

رفتار می کرد و " یوحشمثل حيوانات "به این وضعيت غيرقابل تحمل بود، زیرا شرکت طی سال ها با کارگران ایرانی، 
دولت های ایرانی را تحت نفوذ خود می گرفت تا اطمينان یابد که می تواند به چپاول گرانبهاترین منبع طبيعی آن ادامه 

 .دهد
 

ادله ایران، طی سه روز توسط گروهی از . مصدق پس از نطق خود، به هتل بازگشت و مجددا در دادگاه حاضر نشد
رولين، . لين استاد سرشناس حقوق بين المللی و رئيس پيشين مجلس سنای بلژیک ارائه شدوکالی ایرانی و هنری رو

به دليل آنکه، دعوی بين یک کشور و یک شرکت خصوصی : بارها و بارها، به بحث اصلی خود بازگشت و اظهار داشت
 .مطرح است و نه بين دو کشور، دادگاه، فاقد صالحيت داوری در مورد این پرونده است

 
زمانی که مصدق در هتل بود، مطلع شد که، رزمناوهای انگليسی، رزماری را متوقف و وادار کرده اند تا در بندری در 

 -در دادگاه عدن، وکالی انگليسی استدالل کردند که شرکت نفت انگليس.  لنگر بيندازد- کشور تحت الحمایه انگليس-عدن
هرچند، حکم . راین، رزماری در حال حمل دارایی های مسروقه بوده استایران، مالک قانونی تمام نفت ایران است و بناب

دادگاه، که بدون هيچ تعجبی به نفع انگليس بود، برای چند ماه ارائه نشد، اما اخبار توقيف نفتکش های حامل نفت ایران، 
ی تشکيل داد و طی آن، مصدق برای محکوم کردن این اقدام یک کنفرانس خبر. برای ترساندن دیگر مشتریان، کافی بود

بسياری از اروپایی ها، . را نمونه ای واضح از تالش انگليس جهت ایجاد محدودیت برای ایران خواند" رزماري"توقيف 
به نظر می رسد، دکتر مصدق موفق شده است تا، تاثير "سفير انگليس در تلگرامی به لندن نوشت . با او همدردی کردند

 ." به جای بگذاردمطلوب کلی، از خود در الهه
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حاال دیگر، هيچ شرکت نفتی نمی . توقيف رزماری توسط انگليس، ضربه نابودکننده ای برمصدق و دولت او وارد کرد
 ميليون ۴۵، ١٩۵٠ایران در سال . بایست با ایران معامله کند و به همين علت، منبع اصلی درآمد کشور از دست رفت

این مبلغ در سال .  درصد کل درآمدهای حاصل از صادرات بود٧٠د که بيش از دالر از صادرات نفت به دست آورده بو
 .، تقریبا به صفر رسيد١٩۵٢ به نصف، تقليل یافت و در سال ١٩۵١

 
هرچند بيشتر . است" یمحروميت، ایثار و وفادار"مصدق گفت که، مبارزه ملت ایران برای حفظ حيثيت ملی، مستلزم 

او، درد آنها را با توسعه صدور محصوالت دیگری غير از نفت به ویژه . رنج هم کشيدندمردم موافق بودند، اما همگی 
اگرچه این اقدامات، مانع . منسوجات، مواد غذایی و مذاکره برای قرارداد های معامالت پایاپای با چند کشور، تسکين داد

 .از فروپاشی ایران گشت، اما هيچ یک، جانشين درآمد حاصل از صدور نفت نشد
 

انتخابات منافقانه، تشدید تحریم اقتصادی انگليس و دعوی حقوقی در دیوان بين المللی دادگستری، همگی، موجب نگرانی 
دو هفته بعد، در تاالر پذیرایی شاه . و دغدغه خاطر مصدق شد، به طوری که در پایان ژوئن از الهه به وطن بازگشت

استعفای او برای شاه و دشمنان انگليسی اش، موهبتی . اره گرفتن، از مقام خود کنآدچار ضعف شد و هفته پس از 
و حال او به گونه ای غيرقابل تصور، با . آنها، اميدوار بودند که با تقلب در مجلس، مانع انتخاب مجدد او شوند. الهی بود

 .ترک مقام خود، از روی طيب خاطر، این کار را برای آنها انجام داده بود
 

او، احمد قوام، سياستمدار مکار و . کسی را که مایل بودند، جانشين مصدق شود، انتخاب کرده بودندمقامات انگليسی، 
روبين زاینر، محقق و .  به عنوان نخست وزیر خدمت کرده بود١٩۴٠هفتاد و دو ساله بود که در اواسط سال های 

 انگليس و حفظ منافع مشروع آنها، در احمد قوام، مایل به همکاری نزدیک با" جاسوس انگليس در تهران گزارش داد
یا ) که از نظر ایران او، احمق و بدون تجربه اند(  او، شدیدا نفوذ انگيس را بر ایران، به نفوذ آمریکایی ها... ایران است

 ."نفوذ روس ها که دشمنان واقعی ایران هستند، ترجيح می دهد
 

 با مصدق حاکی از شکست وی در برابر نخست وزیران قدرتمند بود تجربه اش. در ابتدا، شاه از حمایت قوام، اکراه داشت
با وجود این، . قوام، هيچ یک از این دو ویژگی را نداشت. و از این رو، در جستجوی فردی ضعيف و انعطاف پذیر بود

این فکر بود  جوالی، شاه در ١٧ساعاتی پس از تسليم استعفای مصدق در . انگليسی ها بر انتخاب قوام، پافشاری کردند
 نفره از اعضای مجلس، که طرفدار انگليس بودند، تشکيل جلسه دادند و قوام را نامزد ۴٠گروهی . که چه اقدامی کند

بيست و هفت نفر دیگر، در همان نزدیکی ها گرد آمدند تا وفاداری جاودانه خود را نسبت به . نخست وزیری کردند
 .داشت، اعالم کنند" در این لحظات خطير تاریخ کشور"ن را مصدق، تنها شخصيتی که توانایی اداره ایرا

شاه بنابه عادت، هميشگی در پایان، در مقابل فشار انگليس به زانو درآمد و با این باور احمقانه که اختيار قطعی کسب 
ه صدور قوام، با اعالم این که، زمان مکافات فرا رسيده است، شروع ب. کرده است، نخست وزیری قوام را پذیرفت

مبارزه ای گسترده عليه یک دولت "او، مصدق را، به خاطر شکست در حل بحران نفت و شروع . اعالنيه ای تند کرد
در اولين بيانيه خود، به عنوان نخست . و به صراحت گفت که، ایران در مسير تغيير قرار دارد. تحقير کرد" خارجي

به "و هرکس که با سياست های جدید او مخالفت کند، دستگير و " استاین ناخدا را، سياستی دیگر " وزیر، اعالم کرد که
 .سپرده می شود" دستان بی عاطفه و بی رحم قانون

 
مردم به خيابان . بسياری از ایرانيان، قبل از شنيدن بيانيه قوام از رادیو، نمی دانستند که مصدق، واقعا فاقد قدرت است

قوام، به پليس دستور حمله و سرکوب . سر دادند" یا مرگ یا مصدق" آواز های تهران و دیگر شهرها، سرازیر شدند و
 .داد، اما بسياری از افسران، زیر بار نرفتند، حتی برخی به اعتراض کنندگان پيوستند و با شادی آنها را در آغوش گرفتند

ویی با شرکت نفت این جوش و خروش خودانگيخته، بيش از هر چيز، ابراز حمایت از تصميم مصدق، جهت رویار
مصدق، دهقانان . بسياری از ایرانی ها، به خاطر تعهدش نسبت به اصالحات اجتماعی، جذب او شدند.  ایران بود-انگليس

را از کار اجباری بر روی زمين های مالکين آزاد کرد، به کارخانه داران دستور داد تا به کارگران بيمار یا مجروح، 
 درصد از درآمد مالکان را به صورت اجاره دریافت ٢٠اخت خسارت بيکاری برقرار کرد، مقرری بپردازند، یک نظام پرد

و با گذاشتن آن در یک صندوق، آن را صرف طرح های توسعه، همچون کنترل آفت، مسکن روستایی و حمام های 
ا اجازه داد تا آزادانه عمل به دادگاه ها و دانشگاه ه. او، از حقوق زنان دفاع و از آزادی مذهب، حمایت کرد. عمومی کرد

مصدق، حتی از سوی دشمنان خود، به عنوان فردی بی نهایت درستکار و شریف و مقاوم در برابر فساد حاکم بر . کنند
چشم انداز از دست دادن او، آن هم چنين ناگهانی و جایگزینی حکومتی که آشکارا . سياست های ایران، شناخته می شد

 .می شد، بيش از تحمل مردم به پا خاسته کشور بوداز سوی بيگانگان حمایت 
 
تنها گزینه " جوالی، رهبران جبهه ملی از مردم خواستند، تا برای نشان دادن مخالفت با قوام و حمایت از مصدق ٢١در 

در عرض چند ساعت، بخش عمده ای از کشور . دست به یک اعتصاب عمومی بزنند" مردمی برای رهبری مبارزه ملي
جهاد مقدس "آیت اهللا کاشانی که اطالع یافته بود، قوام، نقشه دستگيری او را دارد، با صدور فتوایی که آن را . فلج شد

مبارزان حزب توده، که هنوز از قوام به . خواند، به سربازان دستور داد تا به شورش بپيوندند" عليه امپریاليست ها
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مرگ بر " از آذربایجان، خشمگين بودند، با فریاد ١٩۴٧ی در خاطر طراحی عقب نشينی سربازان اتحاد جماهير شورو
 .مشتاقانه به نزاع پيوستند!" شاه، ما یک جمهوری خلقی می خواهيم

 
سربازان در چند نقطه تهران، به . قوام و شاه غافلگير از این شورش، با احضار واحدهای ارتشی نخبه، به آن پاسخ دادند

افسران جوان ارتش، بيزار از این خونریزی، از تمرد سخن . ه ها تن کشته شدندد. سوی تظاهرکنندگان آتش گشودند
قوام در ساعت چهار . تنها انتخاب او، درخواست استعفای قوام بود. شاه کامال کنترل اوضاع را از دست داد. گفتند

 ١٠٣ .به محض دریافت آن، شاه به دنبال مصدق فرستاد. بعدازظهر، استعفای خود را تقدیم کرد
 

اگر مصدق، هنوز خواهان دوام سلطنت است، آمادگی دارد تا وی را : شاه گفت. مالقات آنها، برخالف انتظار، دوستانه بود
مصدق، اطمينان داد که چنين می خواهد و البته بدیهی . به عنوان نخست وزیر بپذیرد و اختيار وزارت جنگ را به او دهد

 .ب را بپذیرنداست که شاهان بایستی، تفوق رهبران منتخ
 

زادیخواه همکاری می کردید، می توانستيد به عنوان پادشاهی بسيار محبوب آاگر با نيروهای ملی گرا و : او به شاه گفت
 .نام خود را در تاریخ ثبت کنيد

 
دوام دوره قوام تنها چهار روز . مجلس روز بعد، با اکثریت آراء به انتخاب مجدد مصدق به عنوان نخست وزیر، رای داد

، پيروزی بزرگ و غيرقابل تصوری، برا ی ملی گرایان ایران وبرای مصدق، حتی "دوشنبه خونين"سقوط او به . آورد
مصدق بدون ایراد حتی یک سخنرانی و یا تهييج مردم از خانه، توسط ملتی . مهم تر از پيروزی شخصی او بود
 .سپاسگزار، به قدرت بازگشته بود

  
دیوان بين المللی دادگستری، با امتناع از کشانده شدن به . وردآگيز دیگری با خود به ارمغان روز بعد، خبر هيجان ان

به " روز پيروزی مصدق"در لندن، عنوان دیلی اکسپرس چنين بود . منازعه نفت، اعتراض انگليس را رد کرده بود
 .واقع، همين بود و شاید بسيار بيشتر از این

 
و عميق بود که اگر می خواست، می توانست شاه را برکنار و پایان سلسله پهلوی را حمایت از مصدق، چنان گسترده 

اما در عوض، او پيغام دوستانه ای برای شاه فرستاد، قرآنی . اعالم کند و یک جمهوری به ریاست خود تشکيل دهد
م دهم یا در شرایطی که مرا، دشمن قرآن بدانيد اگر، اقدامی برخالف قانون اساسی انجا" همراه با یک دست نوشته

 ."دیگران در صدد لغو قانون اساسی یا تغيير شکل حکومت کشورمان هستند، ریاست جمهوری با بپذیرم
 

فقط در یک هفته، آنها از توطئه ای مبهم به . این چرخش حوادث، برای انگليس، عقب نشينی بسيار نااميد کننده ای بود
با این وجود و با در معرض خطر قرار گرفتن همه منافع . ار، رسيده بودندپيروزی چشمگير و سپس، به شکستی تمام عي
در عوض، شروع به مرور دقيق خطاهای صورت گرفته، کردند و نتيجه . خود، برا ی نا اميدی اصال، آمادگی نداشتند
برنامه ریزی و افسران اطالعاتی و جاسوسی انگليس، بخش عمده ای از . گرفتند که مرتکب چندین اشتباه شده بودند

. اجرا را به ایرانی ها سپرده و به جای اعتماد به یک افسر نظامی، به قوام که یک غيرنظامی بود، اعتماد کرده بودند
 آنها تصميم گرفتند که بار -بار بعد. شاید، مهم ترین اشتباه این بود که، به تنهایی و بدون کمک آمریکا، اقدام کردند

 . این اشتباهات را تکرار نخواهند کرد-شدبعدی، باید وجود داشته با
 
* * * 

 
دوربعدی توطئه چينی انگليس، با مجموعه ای از تلگرام های حکيمانه جرج ميدلتون، کاردار سفارت انگليس در تهران، 

توصيف کرده " نقطه عطفی در تاریخ ایران"ميدلتون، قيام را . که در روزهای پس از قيام جوالی نوشت، شکل گرفت
طرح انگليس، به خاطر دخالت عوام، . ، چرا که با ظهور یک نيروی سياسی جدید، یعنی عوام، متمایز شده بودبود

 .بنابراین دفعه بعد، انگليس باید عوام را، در کنار خود داشته باشد. شکست خورده بود

                                                      
 ۴۵ و ۴۴  اکبر گنجی روزنامه نگار که در دوران رياست جمهوری خاتمی به زندان افتاد در کتاب دين و حکومت در صفحات -١٠٣

از آيت اهللا " المهدی"، مخبر روزنامه ٣٢ مرداد ٢٨  انگليسی-پس از کودتای آمريکائی«: مطلب جالبی از آيت اهللا کاشانی آورده است
آری، : " کاشانی می پرسد آيا عقيده داريد که دکتر مصدق برای برقراری رژيم جمهوری فعاليت ميکرد؟ آيت اهللا کاشانی پاسخ ميدهد

ن نامه ای به شاه نوشتم و از او  ماه قبل ميخواست که شاه را از ايران اخراج نمايد، ولی م۴برای برقراری جمهوريت ميکوشيد، مصدق 
يک هفته قبل مصدق شاه را مجبور کرد که ايران را . خواستم که از مسافرت خودداری نمايدو شاه هم موقتا از فکر مسافرت منصرف شد

رژيم جمهوری کاشانی سپس اظهار داشت در اينجا ملت شاه را دوست دارد و . ترک نمايد، اما شاه با عزت و محبوبيت روز بعد باز گشت
خبر نگار ميپرسد بنظر شما بزرگترين اشتباه مصدق کدام است؟ آيت اهللا کاشانی بيدرنگ جواب ميدهد پايمال کردن . مناسب ايران نيست

طبق شرع شريف : آيت اهللا کاشانی در باره مجازات مصدق نظر خود را اين طور شرح داد... قانون اساسی با عدم اطاعت اوامر شاه
  .  ازات کسی که در فرماندهی و نمايندگی کشورش خيانت کند مرگ استاسالمی مج
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ه مصدق، وفاداری کمتری نشان ميدلتون مشاهده کرده بود که در طول قيام، تعداد قابل قبولی از افسران ارتش نسبت ب

در شرایط مناسب، ممکن بود آنها به شورش بعدی بپيوندند، اما می بایست توسط افسری که به او اعتماد دارند . داده اند
 .ميدلتون، تيمسار زاهدی وزیرکشور سابق دولت مصدق، را پيشنهاد کرد. و او را تحسين می کنند، تجدید سازمان بيابند

یک ولگرد وقت گذران با "نيویورک تایمز او را چنين توصيف کرد . جالبی بود اما اصال مطلوب نبودهرچند انتخاب 
زاهدی، بيشتر عمر خود را در لباس نظامی . که با این حال از دیگران بهتر بود" عالقه فراوان به قمار و زنان زیبا

 .شنایی داشت آگذرانده بود و تقریبا با تمام افسران ایرانی،
 
در بيست و سه سالگی به عنوان فرمانده گروهان، رهبری سربازان را، در نبرد اعضای قبایل شورشی در استان های او 

دو سال بعد، رضا شاه، او را به درجه سرتيپی ارتقاء داد و تحت تاثير وفاداری و وظيفه . شمالی کشور، به عهده گرفت
 رئيس پليس ١٩٣٢ در -ی که پاالیشگاه آبادان در آن قرار داشت استان- او را، استاندار خوزستان١٩٢۶شناسی او، در 

 . فرمانده پادگان مهم اصفهان کرد١٩۴١تهران و در 
 

هر دو سربازانی شجاع، قوی، سختگير و جاه طلب . نچه ایران نياز داشت، هم عقيده بودآزاهدی با رضا شاه، در مورد 
انگليسی ها پس از خلع رضا شاه و وادار به جالی .  به آلمان بودندبا آغاز جنگ دوم جهانی، هر دو، درصدد کمک. بودند

آنها، زاهدی را فردی سودجو که مبالغ کالنی از احتکار غالت به دست می . وطن، توجه خود را معطوف زاهدی کردند
خود می گذاشتند اگر به خاطر ارتباط نزدیک زاهدی به جاسوسان آلمانی نبود، آنها او را به حال . آورد، تشخيص دادند

ولی وقتی پی بردند که زاهدی همزمان با حمله احتمالی آلمان، در حال سازماندهی یک شورش قبيله ای است، تصميم 
، افسران ارشد سازمان مخفی اطالعاتی و جاسوسی، جاسوس مشهور، فيتز ١٩۴٢در سپتامبر . گرفتند، وارد عمل شوند

يادین نبرد مخفيانه از تریپولی تا تاشکند، عالقمند کرده بود، به جلسه ای در روی مک لين را که شاهکارهایش او را به م
آنها تصميم گيری در مورد "مک لين بعدها نوشت . دوآنها به او گفتند که می خواهند زاهدی ربوده ش. لندن، فرا خواندند

ساده ترین روش، "هده من گذاشتند نکه او را زنده و آرام و بی سروصدا بدزدم، به عآبه شرط " چگونگی انجام کار را
فکر . اما وقتی مک لين به اصفهان رسيد، پی برد که خانه او کامال تحت مراقبت است. ربودن زاهدی از منزلش بود

مک . این بار هم معلوم شد که این کار به دليل شدید بودن امنيت نظامی، عملی نيست. بعدی، ربودن او، از اتومبيلش بود
 . تا با طرح نقشه ای، حضورا به زاهدی معرفی شودلين تصميم گرفت

 
طی این نقشه، مک لين خود را سرتيپ ارتش انگليس و مستقر در . او نقشه اش را با پيام رمز، به لندن مخابره کرد

بغداد وانمود و تقاضا می کرد تا برای ادای احترام، با یک یا دو تن از شخصيت های کاردان و مدبر، به حضور زاهدی 
دسته ای از . زمانی که با تيمسار، تنها شد با کشيدن اسلحه او را وادار کند تا به اتومبيلی که منتظر است، برود. برسد

مقامات . در همان حوالی منتظر باشند" در شرایطی که کارها به خوبی پيش نرفت، برای کمک"پياده نظام می بایست 
و، قرار دادند، حتی اجازه، کشتن زاهدی را در صورت لزوم، زیرا در آن مافوق، هرچه را که در خواست کرد، در اختيار ا

در . موقعيت نمی بایست تسليم شوند و هيچ کس تحت هيچ شرایطی مجاز نبود، وانمود کند که یک سرتيپ انگليسی است
، جایی که  مایلی اصفهان سفرکرد١۵٠مک لين به قم، در . صورت نياز، یک سرتيپ واقعی در دسترس قرار می گرفت

او به گروه هائی سرباز نياز داشت و .فرمانده محلی انگليس دستور داشت، تا هرچه را نياز دارد در اختيارش قرار دهد
در قلعه . پس از آن که، اجازه داد تا بفهمند، برای عمليات تکاوری بسيج می شوند، بدون مشکل، آنها را گرد آورد

سپس، روز قبل از آدم ربایی، رهسپار اصفهان . رادش، چندین روز، تمرین کردندمخروبه ای نزدیک بيابان، مک لين و اف
افسر برجسته ای که روحيه فرمانبرداری او، انگيزه "یک سرتيپ واقعی، ازسوی کنسولگری انگليس در قم . شدند

 .، با او همراه شد"پذیرش حضور در نقشی نسبتا مبهم در این عمليات بود
 

مک لين سوار بر اتومبيلی که پرچم بزرگ ملی انگستان، بر فراز آن در . سار زاهدی، تکميل شدمقدمات مالقات با تيم
 – از اعضای گروه مک لين -نگهبان در ورودی، در حال گفتگویی جدی با یک مامور انگليسي. اهتراز بود، از راه رسيد

ک لين، هفته گذشته را صرف آموزش آنها سربازانی که م. بود و هنگام عبور مک لين، فقط لحظه ای به او نگاه کرد
مک لين وارد ستاد فرماندهی . کرده بودند، زیر پوشش برزنتی عقب دو کاميون پارک شده در آن حوالی، منتظر بودند

 :شد
 

وقتی دقایق بعد، تيمسار زاهدی، شيک وآراسته، در لباس نظامی چسبان و خاکستری و چکمه های براق، وارد اتاق شد، 
طوالنی کردن عمليات، سودی نداشت و حتی ممکن بود به سهولت، نگران . ا لوله کلت اتوماتيک من روبرو دیدخود را ب
من، بی درنگ از تيمسار خواستم، تا دستهایش را باال برد و به او اطالع دادم که حکم دستگيری اش را دارم؛ . کننده شود

سپس اسلحه اش را گرفتم و او را، از ...ند، کشته خواهد شداگر بخواهد کمترین سروصدایی کند یا دست به مقاومت بز
با رسيدن به محلی در بيابان، که شب ...ميان پنجره به داخل اتومبيلی که با موتور روشن، در بيرون منتظر بود، هل دادم

ا او را با اتومبيل، آنها آماده بودند ت. قبل را درآن سپری کرده بودیم، زندانی را به یک افسر و شش سرباز، تحویل دادم
در اتاق خواب تيمسار، مجموعه ای از ... دن او به فلسطين بود، ببرندربه نزدیک ترین محلی که یک هواپيما، منتظر ب

یک آلبوم عکس، از زنان روسپی ) و(اسلحه های اتوماتيک ساخت آلمان، تعدادی لباس زیر ابریشمی، کمی تریاک 
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او، پس از آزادی، گویی که اتفاقی نيفتاده .  جنگ را، درزندان اردوگاه انگليس گذراندزاهدی بقيه ایام اصفهان پيدا کردم
مدتی به عنوان فرمانده نظامی در استان فارس، خدمت کرد و سپس به شغل قبلی خود، . است، کار خود را، از سرگرفت
 منصوب و سال بعد، مصدق ، محمد رضا شاه او را به عضویت مجلس سنا١٩۵٠در سال. رئيس پليس تهران، بازگشت

از آنجا که زاهدی، دستور کشتار شورشگرانی را که به دیدار . را متقاعد کرد تا او را، به عنوان وزیر کشور، انتخاب کند
هرچند زاهدی، بعدها . مصدق، پس از چند ماه، او را برکنار کرد. آورل هریمن از ایران، اعتراض کردند، صادر کرده بود

اعضای این کانون را عمدتا کسانی تشکيل . ضور نداشت، اما رئيس کانون افسران بازنشسته شده بوداصال در ارتش ح
شجاعت و سنگدلی معروف زاهدی . نها را اخراج کرده بود و آنها برای انتقام گيری، اشتياق داشتندآمی دادند که مصدق 

آنها عالقمند .  دست نشانده کودتای خود، انتخاب کنندو همراهی این گروه، انگليس را برآن داشت تا او را به عنوان رهبر
 ١٠٤ .هم چنين کردبودند تا زاهدی، خاطره ناخوشایند گذشته را فراموش کند و او 

 
 ائتالف –هسته اصلی توطئه عليه مصدق، که هرگز تغيير نکرد، پيشنهاد مطرح شده در تلگرام های جرج ميدلتون یعنی 

نخست وزیر . نگليس برای شروع جدی برنامه ریزی مجبور به جلب همکاری آمریکا بودعوام و زاهدی بود به هر حال، ا
از عمليات مهيج لذت می برد و هيچ ارزشی برای سياستمداران " چرچيل، که به گفته یکی از جاسوسان خارجی خود

 .رد را، صرف تالش برای کسب مساعدت رئيس جمهور ترومن ک١٩۵٣، نيمه دوم سال "بزدل، قائل نبود
ترومن، این بازدید را . در ماه آگوست، مصدق، مدیر یک شرکت نفتی آمریکایی را، برای بازدید از ایران دعوت کرد

او اعتراض کرد که برقراری هر . اما چرچيل با اطالع از آن، بسيار نگران شد. فرصت خوبی تلقی و از آن حمایت کرد
او به ترومن . آنها برای منزوی کردن مصدق را، تضعيف می کندرابطه دوستانه ای از سوی ایاالت متحده، مبارزه 

عليه ایران "  آمریکایي-اتحاد انگليسي" یادآوری کرد، با توجه به حمایت انگليس از امریکا در کره، به حق خواستار 
 .است

 
ار تمایل برای تقاضای هيچ چيز مهمی از ماموریت جونز حاصل نشد، اما این امر، ترومن یا مشاوران ارشد او را، از اظه

انگليسی ها بسيار کارشکن و مصمم به اتخاذ سياست " به گفته آچسن، آنها نتيجه گرفتند . سازش با مصدق متزلزل نکرد
حکومت یا ویرانی در ایران هستند بنا براین یا باید با تمام نيرو به سوی سياستی مستقل، حرکت کرد و یا خطر ناپدید 

هم چون " از آنجا که به نظر ترومن می رسيد، ملی شدن نفت نزد ایرانيان." هنين را پذیرفتشدن ایران، پشت پرده آ
، به اصرار از چرچيل خواست تا آن را به عنوان یک واقعيت بپذیرد و هشدار داد که، ادامه "قرآن قداست یافته است

 بيندازد و فاجعه ای برای جهان آزاد مقاومت در مقابل آن، می تواند موجب آشوب شود، ایران را به دامان کمونيسم
 .بيافریند

 
او، پيش نویسی تهيه . چرچيل در پاسخ به ترومن پيشنهاد کرد تا تلگرام مشترک و محرمانه ای برای مصدق ارسال کنند

. کردترومن آن را امضا ن. کرد که هرچند لحن دوستانه داشت اما فقط، تکرار پيشنهادهای قبلی انگليس در قالبی تازه بود
با هم پيش " با این حال چرچيل با عزم راسخ، بحث خود را مبنی بر این که بریتانيا و ایاالت متحده باید عليه مصدق 

من درک نمی کنم، چرا دو نفر که در پی انجام کاری درست و مشروع هستند، نباید " ادامه داد و به ترومن گفت" روند
 ."وندعليه نفر سومی که زورگویی می کند، متحد ش

 
آنها از مصدق، دو کاری را خواستند که او . سرانجام ترومن موافقت کرد تا نسخه تعدیل شده نامه چرچيل را امضاء کند

 ایران به موقعيت قبلی خود در ایران و پذیرش -اجازه بازگشت شرکت انگليس: سوگند خورده بود، هرگز انجام ندهد
در صورت تمکين مصدق، بریتانيا . وقعيت شرکت، قبل از آنکه ملی شودحکميت دیوان بين المللی دادگستری براساس م

 . ميليون دالر به ایران کمک می کرد١٠به تحریم اقتصادی پایان می داد و ایاالت متحده نيز، 
این یک توهين است، زیرا : چند روز پس از دریافت نامه، مصدق از سر استهزاء آن را، برای مجلس قرائت کرد و گفت

پيشنهاد کمک را، از آنجا که . سرانجام و به طور قطعی ملی شده، عاجز است" شرکت سابق" ک این مطلب که از در
با شروع تحسين و تشویق نمایندگان، مصدق اعالم . و ایران خواستار آن نيست، رد کرد" رنگ و بوی صدق را دارد"

شرایط ظالمانه " و ایران بيش از این، چنين "  استطی قرن ها به غارت و چپاول ملل فقير عادت کرده" کرد، بریتانيا 
اطاعت از قانون و رعایت حقوق ضعيفان، نه تنها بی ارزش " وی، با بيان این نتيجه اخالقی که . را نمی پذیرد" اي

 . به سخنان اش خاتمه داد" نيست بلکه، شان و حيثيت صاحبان قدرت را به شدت اعتالء می بخشد
ایران ميانجيگری دیوان بين .  به کسب حمایت مجلس از ضد پيشنهاد مورد تقاضای خود شدپس از آن، مصدق، موفق

اول، دیوان بين المللی دادگستری در مورد این دعوی، می بایست بر : المللی دادگستری را نمی پذیرد، مگر به دو شرط
. تصميم بگيرد." به، ملی کرده استهرقانونی در هر کشوری که صنایع خود را در شرایط مشا" اساس قانون ایران یا 

دوم، اگر قرار است که انگليس، تقاضای جبران خسارت کند، ایران هم باید مجاز به طرح دعوی متقابل برای درآمدهای 
 .از دست رفته خود باشد

 
 برای ترومن درهفته های بعد، او طی تلگرام هایی که. این شرایط، برای نگران کردن چرچيل، به اندازه کافی معقول بود

                                                      
 . چقدر از اين داستان حقيقت و چقدر با سناريو فيلم های هاليوودی شباهت دارد آنرا به قضاوت خواننده واگذار ميکنم-١٠۴
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با اطمينان از اینکه، دراین مقطع ." ارسال می کرد، مصرا از او می خواست تا در مقابل، وسوسه مذاکره، تسليم نشود
اگر مصدق با " و در یکی از این تلگرام ها، پافشاری کرد که " حساس، بيش از این نمی توان به منازعه ادامه داد

 ."د، به شرایط منطقی، تن خواهد دادهمکاری مستمر ترومن و چرچيل روبرو شو
 

در حالی که، این تلگرام ها از فراز آتالنتيک، مخابره می شدند، آنتونی ادن، وزیر امور خارجه چرچيل، اخبار 
تيمسار زاهدی ثابت کرده بود که شدیدا مایل به برقراری . اميدوارکننده ای از سفارت خود در تهران دریافت می کرد

مادگی پيوستن به کودتایی عليه او را آی ها است و اگر به عنوان جانشين مصدق در نظر گرفته شود، رابطه با انگليس
 . ادن، دلگرم از این اتفاق، طی نامه ای سرد و محکم به مصدق، شرایط پيشنهادی او را، رد کرد١٠٥.دارد

در آکسفورد، راجع به ایران، .  آشنا بودادن، برخالف دیگر بيگانگانی که به مداخله غرب در ایران، شکل دادند، با منطقه
او اشعار حماسی شاهنامه متعلق به شاعر قدیمی ایران و . می خواند" ایتاليایی های شرق"مطالعه کرده بود و آنها را 

در زمان انعقاد . وی پس از فارغ التحصيلی، به وزارت خارجه پيوست. کتيبه های دست نوشته داریوش را خوانده بود
.  ميان ایران و مذاکره بریتانيا، که مصدق و دیگر ملی گرایان ایرانی را بسيار برآشفت، مشاور وزیر بود١٩٣٣قرارداد 

 .ادن، بعدها چندین دیدار طوالنی از ایران، به عمل آورد اما، ایرانی ها نظر خوبی نسبت به بومی ها در او ایجاد نکردند
ی بود و با تحقير آشکار درک سياسی و عقالنی مردم در کشورهای او، همچون چرچيل، مدافع پرحرارت نظام استعمار

یکی از آنها، دین آچسن بود که از عقيده ادن نسبت به ایرانی ها یکه خورد و . فقير، بعضی خارجی ها را شگفت زده کرد
باید تسليم آنها شد، پس هرگز ن. ایرانی ها دالالن فرش هستند، نه بيشتر از این"ادن اعتقاد داشت که . اظهار تاسف کرد

 ." چون به سرعت تغيير مسير می دهند و اگر محکم و استوار باشيد، معامله می کنند
 

نامه کوتاه تحقيرآميز ادن، براین باور مصدق که بریتانيا هرگز پيشکشی جز خصومت ندارد، صحه گذاشت و با اطالع از 
زاهدی شروع به مالقات با آیت اهللا کاشانی کرد، که به . مالقات های زاهدی و عوامل انگليس، باورش به یقين بدل شد

تهران، پراز . عنوان سخنگوی مجلس انتخاب شده بود و به گونه فزاینده ای، مصدق را رقيب سياسی خود می شمرد
مصدق برای خالصی از دست جاسوسان انگليسی که در حال توطئه بودند، تنها یک . شایعه کودتایی در شرف وقوع، بود

 . اکتبر، قطع روابط سياسی با انگليس را اعالم کرد١۶ه، پيش رو داشت، لذا در را
 

مصدق با این ضربه شدید .  از ایران رفته بودند،قبل از پایان ماه، تمام دیپلماتها و ماموران اطالعاتی و جاسوسی انگليس
پس، اگرقرار بود کودتایی صورت بگيرد، از این . و خطير، اميدهای انگليس برای سازماندهی یک کودتا را، به باد داد

 .این آمریکایی ها بودند که می بایست آن را اجرا کنند
 

نها، دست به کار شدند تا زاهدی را آمصدق و هم پيمانان او، پس از اخراج انگليسی ها و قبل از اقدام به حمله ناگهانی 
پارلمانی زاهدی به عنوان یک سناتور، با مشکل مواجه اما با توجه به مصونيت . دستگير و به جرم خيانت، محاکمه کنند

در . به رغم انقضای دوره دو ساله مجلس سنا، سناتورها به ابقاء در مقام خود به مدت چهار سال دیگر رای دادند. شدند
تصویب زمانی که این .  اکتبر مجلس شورا، با توجه به غيرقانونی بودن آشکار این اقدام، سنا را منحل اعالم کرد٢٣

 .ن، مخفی شدآنامه، به قانون بدل شد، زاهدی در معرض خطر بازداشت قرار گرفت و برای اجتناب از 
زاهدی از دور خارج شد و دولت ترومن همچنان عليه طرح مداخله، . حاال دیگر، بریتانيا هيچ ماموری در ایران نداشت

برای ترومن که عقيده داشت، انگليس حداقل به اندازه طرح های کودتا متوقف شدند و این . انعطاف ناپذیر باقی ماند

                                                      
برای ثبت در تاريخ ) جله راه زندگیم( اردشير زاهدی پسر ژنرال زاهدی در مصاحبه ای با پری اباصلتی و هوشنگ مير هاشم -١٠۵

 و همگام انگليسی او در تهران سرگرم CIAآيا اينطور نيست؟ کامال امکان دارد که در  آن هنگام . تاريخ بخوبی گوياست: ... گفته است
 شوروی حضور .تهران بصورت يکی از داغترين صحنه های جنگ سرد درآمده بود. اعمال کلک های ناپسند معمول بين آنها می بودند

کمونيست ها درنيرو های . چشمگيری از طريق حزب کمونيست توده و چند سازمان وابسته به آن با دراختيار داشتن چهار روزنامه داشت
مسلم است که سقوط مصدق معلول .  نفر از افسران و درجه داران را به جرگه خود در آورده بودند٧٠٠مسلح و پليس رخنه کرده بودن و 

 آن دسترسی که فعاالنش مدعی هستندبه مهره های اصلی قيام CIAهمچنين .  به آن دست زندCIAنبود که احتماال امکان دارد ترفندی 
تنها دفعه ای که پدر من با سفير آمريکا در ايران ديدار کرد بهنگام برگزاری مراسمی با افتخار . عليه مصدق از جمله پدر من نداشت

هريمن از سوی پرزيدنت هری ترومن مامور .  بود و در آن هنگام پدرم وزارت کشور را بعهده داشت١٩۵١ جوالی ۴اورل هريمن در 
کتاب (سفر به تهران شده بود به قصد اينکه مصدق را در يافتن راهی برای خروج از بحران ناشی از ملی شدن نفت ايران ترغيب کند 

يکی از ماموران اين سازمان مدعی .  نکردCIA با هيچ يک از مامورا ن پدر من هرگز مالقاتی) ماموريت ساکت نوشته ورون والترز
شده که با پدر من در جريان يکی از مالقات های پنهانتی که داشته به آلمانی صحبت کرد، حقيقت اين است که پدر من تنها زبان هائی که 

شه آنقدر توانائی داشت که برای رسيدن به هدف های خود فضل اهللا زاهدی همي... صحبت ميکرد روسی و ترکی بود، نه آلمانی و انگليسی
تصور کردن چنين بزرگ مرد تاريخ معاصر ايران در نقش يک بازيگر . بجنگد و مورد حمايت دوشتان وفادارش نير قرار گيرد

در تمامی رويداد . ر ميکندبرداشتی بد بينانه است که تنها به مخيله خود خواهان پاک باخته خطو" باال تر از خطر"نمايشنامه ای چون 
اگر او در هر توطئه . های خطيری که به سقوط مصدق منجر شد، من در کنارپدرم بعنوان يکی از دستياران عمده سياسی او قرار داشتم

 لوی هندرسن سفير آمريکا در تهران در آن زمان بخوبی در گزارش هائی که به. خارجی شرکت داشت من می دانستم او اهل آن نبود
وزارت امور خارجه آمريکا فرستاده روشن کرده که مصدق با جنبش مردمی که از فقير ترين محالت پايتخت سرچشمه گرفت، سقوط 

   .   صفحه به چاپ رسيده که به پارسی ترجمه شده و در ايران انتشار يافته است١٠٠٠کرد گزارش های هندرسن با بيش از 
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او در دست نوشته ای به هنری گریدی، . قابل سرزنش است، خوب بود" موقعيت وحشتناک"مصدق، برای ایجاد این 
به رغم تالش ما برای متقاعد ساختن انگليسی های کله پوک جهت انجام معامله " سفير سابق در تهران اظهار تاسف کرد

نه تر ميان شرکت نفت و ایران، آنها چنين نکردند، زیرا اعتقاد داشتند، این ما هستيم که نمی دانيم چگونه رفتار منصفا
 ."کنيم و خود، همه چيز را در این باره می دانند

 
ه ن شرکت نکردآ که این بار، ترومن در -دولتمردان انگليسی، با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری در ایاالت متحده

دوایت آیزنهاور، با یک سياست شدید ضد .  کورسویی از اميد را پيش رو دیدند و به همين خاطر، نااميد نشدند-بود
با انتخاب آیزنهاور به . خطابه ها و لفاظی آیزنهاور، چرچيل و ادن را شدیدا دلگرم کرد. کمونيستی، وارد انتخابات شد

ثير قرار دادن ترومن دست کشيدند و توجه خود را به گروه جدید، عنوان رئيس جمهور، آنها از تالش برای تحت تا
ت ــوظيفه اداره عمليات سيا در خاورميانه، در روزول. کرميت روزولت، روز انتخابات، در تهران بود. معطوف کردند

 دنيای او، حادثه عالقه ای حرفه ای ایجاد کرده بود، از این رو، اخراج ناگهانی افسران اطالعاتی انگليس از ایران، در
مهمی محسوب می شد و اگرچه گاه به گاه، از منطقه دیدار می کرد، توقف این بار او را درایران، از دفعات قبل متمایز 

انگليسی ها، سالهای زیادی را صرف ایجاد شبکه ای مخفی در ایران کرده بودند و حال، این تشکيالت بدون . می ساخت
پس روزولت تصميم گرفت تا آنجا که توان دارد، از این . ی ایاالت متحده به شمار می آمدسر کرده، فرصتی گرانبها، برا

 ١٠٦ .فرصت به بهترین نحو، بهره برداری کند
 

 به دنيا - جایی که پدرش منافع تجاری داشت-او در بوئنوس آیرس. روزولت، نمونه کامل یک جاسوس اشراف زاده بود
در آغاز جنگ دوم جهانی و .  پرورش یافت و از هاروارد، فارغ التحصيل شد-دور ملک پدرش تئو–آمد، در النگ آیلند 

دفتر "اشتياق به ماجراجویی، او را به . در دهه بيست زندگی خود، عضو جوان هيات علمی در بخش تاریخ هاروارد بود
 بسيار مخفيانه که حتی کسانی که از وجود آن مطلع بودند، نمی دانستند که حروف تشکيالتی.  کشاند"خدمات استراتژیک

از این رو، آن را، اوه، بسيار محرمانه و یا به خاطر آنکه، فارغ التحصيالن دانشگاههای شرق . ن به چه معناستآاول 
روزولت به عنوان مامور دفتر خدمات این که . آمریکا، مقامات آن را اشغال می کردند، اوه، بسيار اجتماعی می ناميدند

استراتژیک چه می کرد، معلوم نيست، اگرچه، ظاهرا مدت زیادی را در مصر و ایتاليا گذراند، هيچ کس، حتی خانواده اش 
 ."این حرف محرمانه بود و او از مسائل محرمانه بامن صحبت نمی کرد"همسرش بعدها گفت . هرگز نفهميدند

وزولت گرفته شد، او را الغر و قوی با قياقه ای شاداب و لبخندی دلنشين نشان می دهد که عکسی که در ایران، از ر
خانواده اش، او را فردی دست و پا چلفتی می دانستند که حتی نمی توانست المپ چراغ . عينکی با قاب تيره به چشم دارد

مکاران، او را، شخصی با اعتماد به نفس فوق ه. اما در محل کار، احساس بسيار متفاوتی را القاء می کرد. را عوض کند
. ناميد" مظهر خونسردی سهل انگارانه"بعدها، نویسنده ای او را . العاده ای که، سلطه جویانه نبود، توصيف می کردند

با آنکه، با هيچ . ، روزولت، طی ماموریت خود برای شناساسيی اوضاع و احوال، به ایران سفر کرد١٩۵٢در نوامبر 
ایرانی هایی که می دانست از عوامل انگليس هستند، مالقات نکرد، اما آنقدر، زیرک بود تا دریابد که، تعداد زیادی یک از 

 . از آنها در همه جا، حضور دارند
 

او دوستانی در رده های باالیی سازمان اطالعات مخفی داشت و . روزولت، در راه بازگشت به وطن، در لندن توقف کرد
، بود که با آنها در مورد روش های برخورد با مصدق مشورت می کرد و حاال، این توصيه ها، واقع بيش از یک سال

که خشم و غضبی ویژه در این مورد، (دوستان اش گفتند که، تحت فشار ادن و چرچيل . بينانه تر، به نظر می رسيدند
آنچه آنها در سر  :زولت شگفت زده شدرو. از هر زمان دیگری برای انجام کودتا، مصمم تر هستند) نشان می دهد

به عالوه، آنها نمی خواستند با تاخير، وقت را تلف کنند، بلکه، مایل بودند، فورا . داشتند، کمتر از سرنگونی مصدق نبود
من، برای آنها توضيح دادم که، چنين طرحی مستلزم تایيد دولت متبوع من است و از نتيجه آن نيز . دست به کار شوند

هم چنين تاکيد کردم که، شانسی برای حمایت از جانب دولت در حال کناره گيری ترومن و آچسن وجود .  نيستممطمئن
 .یند، ممکن است، کامال با آنها تفاوت داشته باشندآندارد، هرچند، جمهوریخواهانی که بر سر کار می 

                                                      
شتار و تار نما نوشته و يا گفته شده توسط انديشمندان ايرانی و آمريکائی خط بطالن بر روايت  کتاب و نو١٠٠  با بررسی بيش از -١٠۶

نميتوان گفت که آمريکا مصدق را بر "بری رابين مينويسد . سازمان اطالعاتی آمريکا که ساخته و پرداخته خود عمال آن است می کشد
آنچه درايران روی داد ثمره توطئه سی آی ِا نبود، بلکه يک قيام واقعی ناشی : " امير طاهری مينويسد" کنار کرد و شاه را بجای او گمارد

شخص مصدق هرگز آمريکائيان را با اتهام دست داشتن در سقوط دولتش .  از تنگنا های اقتصادی، وحشت سياسی و تعصب مذهبی بود
 . اسی اش به بن بست رسيده استمورد شماتت قرار نداد او بقدر کافی هوشيار بود که درک کند چرا زندگی سي
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 بخش یازدهم

 ! آستين ها را باال بزن و شروع کن
 

. ور، به عنوان رئيس جمهور آمریکا، هيجان در داالنهای قدرت انگليس، به اوج خود رسيدبا خبر انتخاب آیزنها
سردمداران انگليسی، ماه های مایوس کننده ای را صرف ترغيب هری ترومن جهت پيوستن او به مبارزه ای عليه دولت 

ده بود، اما در حال حاضر فضای سياسی ایران کرده و ثبات قدم او در خودداری از این پيوستگی، آنها را عميقا متاثر کر
 .در واشنگتن از بنياد تغيير یافته و آنچه غيرممکن بود، ناگهان امکان پذیر شد

 
در خالل دهه پنجاه تحت . انگلستان، طی ساليان، شبکه محکم و نفوذ ناپذیری از عوامل مخفی، در ایران ایجاد کرده بود

ی انگليس در ایران، این عوامل، در هرکاری از رشوه دادن به نظر وودهاوس رئيس مرکز جاسوسی و اطالعات
وقتی نخست وزیر مصدق، سفارتخانه انگليس در . شوب، بسيار کارآمد شده بودندآسياستمداران تا سازماندهی بلوا و 

، که ایران را تعطيل کرد، وودهاوس و دیگر جاسوسان انگليسی کشور را ترک کردند اما دست پروردگان مجرب خود را
پدر . برادران استثنایی رشيدیان، چهره های اصلی این شبکه زیرزمينی، بودند. از مخالفان حکومت بودند، باقی گذاشتند

آنها، نه تنها ثروتی را که از طریق بانکداری، کشتيرانی، امالک و مستغالت به دست آورده بود بلکه، احساس تحسين و 
ه ، سرویس جاسوسی، ماهان١٩۵٠ دهه در اوائل. نها به ارث گذاشتآ برای ستایش هر چيزی را که انگليسی بود نيز،

 دالر که در قياس با معيار زندگی ایرانيان، مبلغ هنگفتی بود، به برادران رشيدیان می ٢٨،٠٠٠ پوند معادل ١٠،٠٠٠
لح، مجلس، رهبران نيروهای مس: پرداخت تا صرف تطميع و اغوای کسانی کنند که، سيا آنها را، در عرصه هایی همچون

 ١٠٧. مذهبی، مطبوعات، گروه های خيابانی از اشرار، سياستمداران و دیگر چهره های بانفوذ و برجسته فعال می دانست
هنگساز، فيلسوف، مغز متفکراین گروه سه آسيف اهللا، بزرگترین برادر، : یکی از مورخين، در مورد این برادران نوشت

اسداهللا، سازمان .  دانشجوی رشته تاریخ و عالقمند به استناد به سخنان ماکياولی بودنفری، ميزبان و مصاحبی بی نظير،
 .دهنده، یک فعال سياسی، محرم اسرار شاه و قدرت اهللا، یک تاجر و سرمایه گذار بود

 
انی آن هم درست در زم. مسئوالن سازمان جاسوسی، از به هرز رفتن چنين عوامل برجسته ای در ایران زجر می کشيدند

انتخاب آیزنهاور، اميد آنچه مجبور به دست کشيدن از آن . که انجام اقداماتی عليه دولت، از نظر آنها بسيار ضروری بود
انگليسی ها آنچنان مشتاق از . کرميت روزولت هنگام توقف در لندن، اميد آنها را افزونتر کرد. بودند، را به آنها می داد

در اواسط . یزنهاور، صبر کنندآسختی می توانستند تا به دست گيری قدرت توسط سرگيری توطئه خود بودند که، به 
وود هاوس با همتای . ، کمتر از دو هفته پس از انتخابات، آنها وود هاوس را به واشنگتن فرستادند١٩۵٢نوامبر 

آنجا که او هيچگونه عالقه از . سياسی خود در سازمان سيا و مقامات بلند پایه دولت آتی آیزنهاور، دیدار و گفتگو کرد
ای به شرکت نفتی ایران و انگليس نداشت، مدیران آن را نادان، کسالت آور، کله شق و اسباب دردسر به حساب می آورد 
و چون می دانست مقامات آمریکایی به هر حال توجهی به مشکالت او ندارند، درخواست خود را با فصاحت و بالغت 

 :  دادشکل" ضدکمونيسم" حول مطلب 
 
 او قادر به - که بسيار بعيد به نظر می رسد-من استدالل کردم، حتی در صورت برقراری مصالحه طی مذاکره با مصدق"

بنابراین، باید .  نخواهد بود- به ویژه اگر مورد حمایت شوروی قرار گيرند-مقاومت در مقابل کودتایی از جانب حزب توده
دو جزء مختلف در این طرح با هم ادغام ...یس طرحی برای نيل به این هدفمن با خود پيش نو. از مقامش عزل شود

راه اندازی یک تشکيالت شهری توسط برادران : شده بودند، زیرا ما دو نوع مختلف از منابع را در اختيار داشتيم
تشکيالت شهری، . مما قصد داشتيم که، همزمان، هر دو طرح را فعال نمائي. رشيدیان و تعدادی از رهبران قبایل جنوب

افسران ارتش، پليس، نمایندگان و سناتورها، روحانيون، تجار، سردبيران روزنامه ها و دولتمردان بزرگ به همراه 
این نيروها، که توسط برادران رشيدیان هدایت می شدند، می بایست ترجيحا با . رهبران عوام و اوباش را شامل می شد

در . ت گيرند و در صورت لزوم، بدون حمایت او، مصدق و وزرایش را دستگير نمایندحمایت شاه، کنترل تهران را به دس
من، موافقت وزارت  ...همان زمان، قرار بود که رهبران ایالت و قبایل، با نمایش قدرت به سوی شهرهای اصلی جنوب

ن آنها، که به یک اندازه مورد امور خارجه را برای تهيه فهرستی از پانزده سياستمدار و انتخاب یک نخست وزیر از ميا
و " تبهکاران جدید"،" یتبهکاران قدیم"فهرست، با لحنی بی ادبانه سه دسته . قبول انگليس و آمریکا باشد، جلب کردم

دسته سوم، مشتمل بر تيمسار فضل اهللا زاهدی بود که به سرعت، مورد پذیرش سياستمداران . را شامل می شد" مياني"
من قبل از اخراج از تهران، با او در تماس بودم و به وضوح پيدا بود که پس از ترک .  قرار گرفتآمریکایی و انگليسی

زاهدی انتخابی ریشخند آميز بود، زیرا در جنگ دوم جهانی، عامل آلمان به . ما، آمریکایی ها نيز با او ارتباط داشتند

                                                      
 به غايت باور نکردنی است که انگليس مهره های دست نشانده خود مانند رشيديان ها را تنها بگذارد و به يک سازمان اطالعاتی – ١٠٧

يک سازمان اين چنين اشتباهی از طرف !! ديگر اجازه بدهد که آنها بين افراد مورد اعتماد و دست پرورده انگليس پول تقسيم کنند
 . اطالعاتی مانند ام آی سيکس  انگلستان بعيد بنظر ميرسد
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ما اکنون، به . تز روی مک لين سازماندهی شده بودعمليات ربودن و خارج نمودن او از جریان توسط في. شمار می آمد
 ."عنوان ناجی آینده ایران، همگی به او رو کرده بودیم

 
نچه آنسبت به پيشنهاد خود برای " یگرایشی پيوسته رو به فزون"وود هاوس، در خالل دیدارهایش در واشنگتن به 

زنر، حقوقدان نيویورکی که مسئوليت عمليات سيا را به اگرچه فرانک وای.ناميده بود، پی برد" عمليات چکمه" انگلستان 
عهده گرفته بود، قویا نظر مثبتی به آن داشت، اما رئيس جدید وی، آلن داالس که یکی از مقامات رسمی دولت آمریکا 
 بود، به طور مشخص اشتياق کمتری نشان می داد، اما به مجرد سوگند جان فاستر داالس، به عنوان وزیر خارجه، وی

 .نها غلبه کردآبر نارضایی 
 

 خود را نسبت به عمليات محرمانه براندازی مصدق -ی اگرچه غيررسم-یتا زمان بازگشت وود هاوس به وطن، دولت آت
انتخاب تيمسار زاهدی به عنوان : متعهد ساخته و هم چنين داوطلبی بریتانيا را برای ایفای دو نقش کليدی پذیرفته بود

به محض تصدی . روزولت به عنوان فرمانده عمليات سيا که قرار بود زاهدی را به صدارت بنشاندناجی ایران و کرميت 
آیزنهاور، برنامه ای آماده می شد و جان فاستر داالس و آلن داالس پس از تایيد و تصویب طرح، انجام عمليات را به 

 .عهده می گرفتند
 

این دو . آنها در تاریخ آمریکا، یگانه و بی همتا بودند. تی بودوجود برادران داالس، برای موفقيت عمليات آژاکس حيا
در . برادر، هرگز پيش و پس از آن، به طور همزمان، اداره سياست خارجی علنی و محرمانه آمریکا را به عهده نداشتند

هنگی تقریبا طول خدمتشان به عنوان وزیر خارجه و رئيس سازمان سيا، برای دستيابی به اهداف مشترک خود، در هما
 . اولين و مبرم ترین این اهداف، سرنگونی مصدق بود. کاملی، کار کردند

 
پدر بزرگشان، . فاستروآلی، نامی که برادران به آن شناخته می شدند در خانواده ای ممتاز و ثروتمند به دنيا آمده بودند

 دو اجازه می داد تا ميهمانان او را مالقات و جان واتسون فاستر در زمان کودکی آنها، وزیر خارجه بود و گه گاه به آن
در دوران مک کينلی و روزولت، آنها ساعات سازنده ای را در محافل واشنگتن گذراندند و . در جلسات استراق سمع کنند

 او از دوران کودکی: یچنانکه به گفته یکی از شرح حال نویسان آل. آشنایی بی دردسری، با شيوه های قدرت پيدا کردند
هر دو برادر، . با کنجکاوی سيری ناپذیر نسبت به مردم اطراف خود آنچه را می شنيد به طور مخفيانه یادداشت می کرد

با موفقيت به دانشگاه پرینستون راه یافتند و فاستر، که پنج سال از آلی بزرگتر بود با کسب مقام اول در کالس خود، 
آلی، مهربان، . کدیگر، آنها از شخصيتهای کامال متفاوتی برخوردار بودندبه رغم نزدیکی دائمی به ی. فارغ التحصيل شد

خوش برخورد و بی قيد بود و از تنيس، شراب و ميهمانی های باشکوه لذت می برد، وی مدتی معشوقه ای داشت که 
خوشامد و فاستر، عبوس و خشن بود و به این شهرت داشت که در عوض بيان . تحت روانکاوی کارل گوستاویونگ بود

 . گفته می شد که حتی دوستانش نيز او را زیاد دوست نداشتند. تشکر، در افتتاح و اختتام جلسات، شکوه و ناله می کند
هنگامی که دو برادر، از دانشگاه پرینسون فارغ التحصيل شدند روبرت لسينگ یکی از دایی هایشان وزیر دولت وود 

آلی، در آغاز جنگ جهانی اول، وارد تشکيالت . سائل و امور جهان عالقمند شدندتحت تاثير او، آنها به م. روویلسون بود
دولتی شد و به برن پایتخت کشور بی طرف سوئيس که مرکز زندگی تبعيدیان سياسی بود و سپس به برلين و استانبول 

ثابت کرد، در استخدام در هر مقامی، او مشتاقانه وارد کار اطالعاتی شد و . که کانون توطئه بودند، فرستاده شد
 جاسوسان، کسب خبر از مسافران، مشاهده و درک جنبش های نظامی و ارزیابی نقاط قوت و ضعف دولت های خارجی،

 . بسيار ماهر است
 

پس از . درحالی که آلی، مشغول فراگيری حرفه جاسوسی بود، فاستر، فعاليت حقوقی خود در نيویورک را شروع کرد
. نشکده حقوق، پدر بزرگش ترتيب مصاحبه وی در شرکت حقوقی معروف سوليوان و کرامول را دادفارغ التحصيلی از دا

او به عنوان کارمند جزء، آغاز به کار کرد و به زودی خود را در حال همکاری با دسته ای از پرنفوذ ترین مردان جهان 
ن، واسطه آوکالی . و مالی بين المللی بودسوليوان و کرامول، نه یک موسسه حقوقی معمولی، بلکه مرکز تجاری . دید

معامله بين شاهان، روسای جمهور و اشراف و نجبا بودند و مشتریان اش نيز، مهمترین بانک ها و کارتل های تجاری 
مورگان و شرکاء، شرکت بين المللی نيکل و شرکت . پی.فاستر، با بعضی از آنها، از جمله جی. جهان را شامل می شدند

وشکر کوبا مستقيما معامله می کرد و به زودی خود را به عنوان واسطه معامالت سطح باال و متخصص امور سهامی قند
 پس از فوت یکی از اعضای هيات مدیره شرکت، این شغل به او محول شد و ١٩٢۶در سال . مالی بين المللی، شناساند

 به تازگی از دانشکده حقوق فارغ التحصيل شده و آلن داالس،. یکی از اولين تصميم هایش، استخدام برادرش، آلی بود
حتی امتحانات وکالت دعاوی را نگذرانيده بود، اما به خاطر مهارت استثنایی و روابط گسترده اش، موهبت بزرگی برای 

وسایل استثنایی و متنوع برای کسب "شرکت سوليوان و کرامول به شمار آمد و به عنوان شخصی برخوردار از 
. در واقع، او یک افسر اطالعاتی بود که عالوه بر عالقه به کارش، مشتاق هيجان بيشتری بود. لب توجه کردج" اطالعات

با شروع جنگ جهانی دوم، او همچون کرميت روزولت، به اداره خدمات استراتژیک پيوست و به اروپا، جایی که نظام 
 .نفوذ و تضعيف آن پرداختاطالعاتی و جاسوسی نازی را فرا گرفته بود، فرستاده شد و به 

 
نها، نسبت به خطر توسعه آفاستر، سال های جنگ را در وطن گذراند و به ایراد نطق و انتشار مقاالتی پرداخت که در 



 همه مردان شاه

 142 از  ٨٤ برگ 

او، مهم ترین شخصيت حزب جمهوریخواه شد و . هشدار می داد" تمدن اندوخته طی قرنهای اخير"طلبی شوروی، برای 
 سياست خارجی گاورنر توماس دوی نامزد انتخابای جمهوریخواهان از نيویورک،  به عنوان مشاور١٩۴٨در سال 
بسياری تصور می کردند، پس از برنده شدن دوی در انتخابات، فاستر واالس، وزیر خارجه دولت وی خواهد . خدمت کرد

لن آ.  منتظر فرصت نشدشد، اما پس از باخت شگفت انگيز دوی به ترومن، او فعاليت های حقوقی خود را از سر گرفت و
که پس از جنگ، مجددا به شرکت پيوسته بود، رویای سفارت دولت دوی در فرانسه را داشت که این خيال، نيز با 

 .مشخص شدن نتيجه انتخابات، باطل شد
 

 به عنوان فاستر، در سخنرانی یا نوشته های خود، همواره از ایران. برادران داالس، عالقه ویژه ای به ایران پيدا کردند
 به نمایندگی از سوی یکی از ١٩۴٩آلن، درسال . کشوری یاد می کرد که به زودی به دامان کمونيسم خواهد افتاد

مشتریان شرکت سوليوان و کرامول، که شرکتی مهندسی و در پی قراردادهای ساختمانی بود، به تهران سفر و فرصت 
خطاب می کرد و محمد مصدق، " شهریار غمگين"ه که همسرش او را بيست و نه سالپادشاه . دیدار دو نفر را پيدا کرد

چندی پس از آن، هنگام بازدید شاه از نيویورک، آلن، برای او و یک صد نفر . رهبر آتشين مزاج جناح مخالف حکومت
 ١٠٨. از اعضای شورای روابط خارجی، ترتيب شام خصوصی کوچکی را داد

 
تغيير شکل داده ) سيا(ستراتژیک به سازمان جاسوسی و اطالعاتی مرکزی  اداره خدمات ا١٩۴٧زمان جنگ، در سال 

آلن داالس، در این سازمان دوستان بسياری داشت و بنابه خواست آنها، مجموعه گزارش هایی محرمانه به دليل . بود
بکارانه و نياز مبرم به شروع یک طرح جهانی شامل منازعه روانی مخفيانه، فعاليت سياسی سری، فعاليتهای خرا

اسميت، ابتدا . به زودی پس از آن، ترومن، ژنرال والتر بدل اسميت را، به عنوان مدیر سيا انتخاب کرد. چریکی، نوشت
 جاه طلب ترینآلن داالس، یکی از . ن به عنوان معاون، با خود به سيا آوردآداالس را به عنوان مشاور و پس از 

جان فاستر داالس، کامال به عنوان یک وکيل شناخته شده بين المللی در متخصصين جاسوسی و اطالعاتی کشور بود و 
وقتی آیزنهاور به عضویت هيات دولت درآمد، . سطح جهان، به راحتی به محافل نخبگان جمهوریخواه رفت و آمد می کرد

 .هر دو آنها، به اوج قدرت رسيدند
 

او در زمان جنگ، معاون آیزنهاور شده بود و . اون وزیر شدبدل اسميت، به طور موقت با آن دو بود تا از سيا رفت و مع
در مقام جدید، او به خوبی اطمينان داشت که سيا، وزارت . پس از آن، یکی از دوستان بسيار مورد اعتماد وی باقی ماند

 .امور خارجه و کاخ سفيد، به طرز ناپسندی بر روی طرح های حساسی نظير کودتا عليه مصدق اقدام می کنند
در یک روز سرد، کمی قبل از شروع رسمی کار آیزنهاور، اسميت، برای مذاکره ی غيررسمی و خشن درباره شاه ایران، 

اسميت در حکومت ترومن، از طرح کودتا حمایت کرده بود ولی روسای او با آن مخالفت . کرميت روزولت را احضار کرد
و ماه به زمان مسافرت وود هاوس به واشنگتن مانده و اسميت د. کردند و حال مشتاق بود تا در این مورد اقدام کند

 .صبرش را از دست داده بود

                                                      
چگونـگی پيـداشدن فکرانتخاب سرلشـگرزاهدی رابه نخست  )ترجمه فرانسه کتاب ٩٨و ٩٦صفحه های( ملکـه ثريـا صـادقانـه درخـاطـراتش -١٠٨

 .وزيری شرح ميدهد
 

 يا وی ازتـرک ايـران وآغـازيک زنـدگی تازه دراروپـا .رانـداشـت ه هيچکس وهيچ چيزحوصل   شـده؛Depressشـاه دچـارافسـردگی   :مينـويسـد
تجهيـزمردم که جلو کاخ  اهللا بهبهـانی وکاشـانی آگاهی يافتـه باآآيـت  ولــی ايـران را تـرک کنـد؛ باالخـره هم تصميـم ميگيـرد صحبـت ميکـرد؛ آمريــکا

 .صـرفنظـرميکنـــد ازتـرک ايراند؛ رات به جانبـداری ازشـاه ميزننـدسـت به تظاهـ آمـده و گـرد اختصاصی
 

 انـرژی تازه يافته درزيـرسـيگاری لـه کـرد؛ بايـک حرکت که نشـان ميـداد يـک روزناگهـان سـيگاری راکه دردسـت داشـت :ملکــه ثـريـامينـويسـد
 .نهـم ژنرال فضل اهللا زاهـدی اسـتآ کمـک کنـد؛ برآمده وبماروبـه مـن کردوگفـت فقـط يکنفـرميتوانـدازعهـده مصدق  اسـت؛

 
 آن شـب ديگرنتوانسـتم خودم راکنتـرل کنم وفريـادزنان باوگفتـم توقابل ترحـم ايـن همـه شـاه نميتوانـست تصميم بگيردتاآنکـه با :ملکـه ثـريـاادامه ميدهـد

دسـتی به  دو ايران را اگـراجازه بدهـی مصدق سرکاربمانـد؛ شناختـم ودوست داشتمــــ ميآن مردی باشـی که  دلم ميخواهـدYou are pitifulهسـتی 
امضاءميکنـم وسرلشگرزاهدی  برکنـاری مصدق را شـاه باشـنيدن اين حرفـها مدتـی انديشـيدوباالخـره گفت بسيارخـوب فرمـان .شوروی فروخته ای

 .نخست وزيرتازه خواهدبـود
 

 .ه ثرياصادقانه وعاری ازمالحظات سياسی وخودستائی استايـن نوشته های ملکـ
اميدی  نا و باصراحـت ازاميـدها ملکـه ثـريـا .عشـق واقعـی است خاطـرات ايـشان احساسـات زنـی رانشان ميدهـدکه درجستجوی خوشبختـی و

نشيـب های زندگـی اش راشـرح  و يـردرخواننـده فـرازتاث صريـح وساده وبدون قصد ناخـوشـی هايش سـخن می رانـد ودرهمـه موارد و هاوخوشی ها
 .ميدهـد

 نـرا آقبـول دارم و کـه منجـربه امضـای فرمـان برکنـاری دکترمصدق شـد؛ ايـن مالحظات اسـت که مـن نوشـته ايشان رادرمـوردسـرزنش شوهرش بـا
سـياسی وجـاه طلبـی وخـوش   نقل قول مامـورانی که جزخـودستائی ومالحظاتباخواننـدگان اسـت که بيـن .بـديـگرگفتـه هاونوشـته هاتـرجيـح ميـدهـم
پرويز  (.اسـت؛ يـکی راانتخـاب کننــد شـوهرگذشته نوشــته صـادقانـه يـک زن دربـاره آنـچه بيـن يـک زن و آيـند ايـن وآن انـديشـه ديـگرنــدارنـد و

 ) ديلمات سابق و نويسنده-عدل
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آنهایی که در انگليس هستند، چه موقع برای مذاکره با ما می آیند؟ و این عمليات لعنتی، قرار است کی : اسميت سوال کرد

ی اقدام، قبل از شروع رسمی کار آیزنهاور به جریان بيفتد؟ روزولت به او اطمينان داد که همه چيز آماده است، ول
نها به آشما در لندن مشکلی نخواهيد داشت، !" آستين ها را باال بزن و شروع کن" اسميت به او گفت. شایسته نيست

 .من یقين دارم شما می توانيد. هرچه ما پيشنهاد کنيم، دو دستی خواهند چسبيد
 

چند روز بعد، لوی هندرسون سفير آمریکا در تهران با . به کار کرد، رسما شروع ١٩۵٣ ژوئن ٢٠آیزنهاور، در روز 
وی همچون رئيس . ایرانيانی که احتمال عالقمندی آنها به همکاری در عمليات براندازی مصدق می رفت، تماس گرفت

اقد ثبات جدیدش در واشنگتن، اميدی به مصالحه نداشت و در یکی از تلگرام های خود به واشنگتن، مصدق را، مردی ف
: بنابه اظهار او، در گزارشی دیگر، جبهه ملی از. و مغلوب احساسات و پيش داوری و نه کامال سالم و عاقل توصيف کرد

مردم کوچه و خيابان، چپ ها و ملی گراهای افراطی، شماری از رهبران مذهبی بسيار متعصب و روشنفکران چپ گرا از 
. يص نمی دهند ایران آمادگی استقرار دمکراسی را ندارد، تشکيل می شدجمله تحصيل کردگان خارج از کشور که تشخ

هندرسون و همتای انگليسی اش، جورج ميدلتون، گام فوق العاده ای برای انشاء پيامی مشترک، به دولت متبوع شان 
 سقوط ایران به برداشتند و طی آن، به این نتيجه مشترک رسيدند که، مصدق هرچه بيشتر بر قدرت باقی بماند، احتمال

 ١٠٩  .دامان کمونيسم نيز، بيشتر می شود
 

زاهدی، طی تلگرامی به داالس گفته . هندرسون، از طریق یک فرستاده، حتی راهی برای تماس با تيمسار زاهدی پيدا کرد
 وی به .اگر چه فرد ایده آلی برای اداره و هدایت روزهای نگران کننده و پردردسر پس از سرنگونی مصدق، دارد: بود

هندرسون اطمينان داد، در صورت رسيدن به قدرت، موضعی سخت در قبال کمونيست ها اتخاذ خواهد کرد بر اینکه به 
 ١١٠ .صورت ایرانيان به تنهایی، قادر به برکناری دولت فعلی نيستند، تاکيد کرد

 
اشتياق فراوان دریافت شد، به طوری این پيام با . هندرسون، با ارسال تلگرامی به واشنگتن، بر این دیدگاه صحه گذاشت

اسميت هم چنين، در پاسخ، به هندرسون گفت . ن را به آیزنهاور دادآ" کامال صحيح"که، بدل اسميت، با نوشتن تایيدیه 
او، نسخه . آمریکا تصميم دارد بيش از این دولت مصدق را تایيد نکند و جایگزینی دولتی دیگر را، ترجيح می دهد: که

ام را، به اداره مرکزی سيا در واشنگتن و مرکز سيا در ایران فرستاد که به مفهوم، اعالن جنگی رسمی و ای از تلگر
 .مخفيانه، به دولت مصدق بود

 
شخص رئيس جمهور آیزنهاور، : تنها، یک شخصيت مهم در دولت آیزنهاور، همچنان به مصالحه با مصدق اميدوار بود

یزنهاور، او در نيویورک با چرچيل مالقات و زمانی که چرچيل به ایران اشاره کرد، دو هفته قبل از آغاز به کار رسمی آ
در واقع او، از کوشش های انگلستان برای درگير ساختن ایاالت متحده در . به هيچ وجه، عالقمند به نظر نمی رسيد

 سوی مصدق، متهم به مشارکت در مشکالت خود با ایران گله مند بود و از اینکه، بدون انجام هر کاری عليه ایران، از
 . تهدید ملتی ضعيف شده است، شکایت داشت

                                                      
شـکاف درجامـعه ايـرانی  رژيـم و باعـث جـدائی مردم از مردادپـايـگاه مردمی رژيم ايران راسست کرد و  ٢٨ رسـت دربـاره قيـامتبليـغات ناد -١٠٩

 .گـرديـد
را به حسـاب خارجی وماموران اطالعـاتی  مرداد٢٨قيام  درايـران ازايـنکه می شـنود گروهی ازايرانی ها لوئـی هنـدرسـون سفيـرآمريـکا

 کـه چـرامردم ايـران نميتواننـد اظهارتاسـف مينمايد ١٩٥٣ اوت ٢١ مورخ ٣٥١ درگـزارشی سـری شماره وه تعجـب شـد اميـگذارند؛ دچـارآمريک
 .بـدون دخـالـت بيـگانگان انـجام يـابـد ميـتواند بـاورکننـدکه تحوالت مهـم سـياسی درکشورشـان

 
 .مـرداد بيــان ميـکند ٢٨ ـروقايـعدقـت بفرمائيـدهنـدرسون ايـن مطلب رادرتفسي

 
 !هنـدرسـون حـق دارد تعجـب کند وکـودتای آمـريـکائی اسـت؛ برآوردنـد که کار؛ کارخارجی بـوده پـس ازايـنکه تـوده ايـهاوجبهـه ملی فـريـاد

 ايــنقدر ناچيــزمـی شــمارد؟ خـودش را چطـوريک ملت
 

شـراره نفـاق اسـت که آنچنـان جامعـه رامی سـوزاند کـه  آنچـه مشـگل عالج ميپذيرد يـراست؛خسـارات وصـدمات مادی همـواره جبران پـذ
 ٢٨ بـه جريـانات ثـاروحشـتناک دوگانگی ونفـاق که زائيـده نام گذاری کودتای آمريکائیآهاايـن روز .ازآن بـاقـی نميـمانــد جـزخاکسـترچيـزی

دکتـرمصدق برخدمات وی  ديـده ميشـود؛ جای تاســف اسـت که بـت اعظـم سازی از ـرونی مرزهای کشورمرداداسـت؛ بيـن هموطنـان درونـی ويـابي
هرپژوهشگری که بخواهـدکوچکترين . خرده گيـری راندارند و ازسـوی ديگرطرفداران جبهه ملی تحمل کوچکترين ايـراد. نيـزسـايـه انـداخته اسـت

 ايـن درحالـی است که خودشـان با . متهـم ميگردد وآمـاج انواع تهمـت هاوناسزاها قـرارميـگيرد CIAه نوکـریب ازجبهـه بنمايـد؛ را ايرادوخرده گيری
 .... ميــنگرنـد مرداد ٢٨ تا ٢٥ بـه ويـژه کتـاب کرميـت روزولـت بوقـايـع بيـن CIA عـوامـل اسـتناد به نوشـته های همــان

 
پرويز عدل در  (.چنيـن فرمـوده انـد حضـرت کرميـت روزولـت وجنـاب دونـالـد زيـلبر  چـونکه؛آمريـکائیت ئی اسکـودتا مـرداد ٢٨بـرای جبهـه ملـی

 ) ٢٠٠٣ - مرداد٢۵پنجاهمين سالگرد قيام ملی 
 

 نميدانست زاهدی انگليسی.  بنظر ميرسد يا مترجم ويا نويسنده در اين جمله با اشکال مواجه شده و بين زاهدی و هندسون اشتباه کرده-١١٠
 ويراستار. و معقول نمی نمايد که وی به داالس در واشينگتن چنين تلگرامی زده باشد
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او می دانست برنامه ریزی برای . چرچيل، به قدر کافی درایت داشت که در آن لحظه، بر سراین موضوع پافشاری نکند

 سينکلر رئيس سازمان در ماه فوریه، او سرجان. کودتا، از پيش آماده شده است و برادران داالس، پشتيبان او هستند
 .جاسوسی بریتانيا را جهت اظهار عالقمندی خود، به واشنگتن اعزام کرد

 
زمانی که سينکلر، در ایران بود، رهبران قبایل ایرانی که حقوق بگير انگليس بودند و با تيمسار زاهدی همکاری می 

مصدق، به دست داشتن شاه در این . وردندکردند، موجبات شورشی کوتاه مدت، در استان های جنوبی کشور را فراهم آ
از . شورش مظنون بود، از همين رو به او پيشنهاد کرد تا زمان فرو نشستن هيجانات در کشور، به ترک ایران فکر کند

وزیر دادگستری، حسين عالء شاه را در وضعيتی تقریبا عصبی و . قرار معلوم، شاه بيش از هرکس مایل به رفتن بود
 .ستانه یک ضعف کامل روانی و اقدامی بی خردانه توصيف کردمتشنج و در آ

 
آن دسته از دشمنان مصدق، که مورد حمایت خارجی ها قرار داشتند، از اخبار سفر برنامه ریزی شده شاه، زیرکانه به 

 می کردند آنها در خطابه ها، نطق های خيابانی و مقاالت روزنامه ها، مصدق را متهم. نفع خویش، بهره برداری کردند
که شاه را به اجبار و به رغم ميل باطنی اش وادار به ترک ایران کرده است و یقينا، گام بعدی او الغاء سلطنت خواهد 

با افزوده .  فوریه، گروهی از اراذل و اوباش را برای جمع شدن گرد خانه مصدق، سازماندهی کردند٢٨آنها در شب . بود
بی "گ ارتش و یکی از بدنام ترین سرکردگان اوباش در تهران، به نام شعبان شدن بر جمعيت، جيپی حامل یک سرهن

یک دیپلمات انگليسی، در . مصدق، با لباس خانه، مجبور به فرار از دیوار باغ پشتی شد. جعفری، به درخانه کوبيد" مخ
اساتی خودجوش به به طور قطع، شورش توسط کاشانی سازماندهی شده بود و ابراز احس: تلگرامی به لندن نوشت

 .منظور نشان دادن وفاداری عميق یا کامال چشمگير برای تقویت شاه نبود
 

حضور ناگهانی اوباش مزدور و تمایل . بعدازظهر، تا حدودی به خاطر لغو برنامه سفر، توسط شاه، تهران دوباره آرام شد
را که رو به گسترش داشت، فراهم آورد و هم آنها برای حمله به نخست وزیر، موجبات ایجاد محيط بی ثبات و متزلزلی 

چنين دستاویزی به طراحان کودتا داد تا آیزنهاور را، متقاعد سازند که ایران به گونه ای خطرناک، در حال لغزش به 
 .سوی آشوب و هرج ومرج است

 
ز کودتا، چيزی یزنهاور و نه هيچ کس دیگری از محفل خصوصی او، هرگز در مورد تغيير موضع و حمایت او اآنه 

 فوریه، به خشونتی ٢٨بنابه شواهد، به همين دليل، دو ماه بعد از آغاز به کارآیزنهاور، برادران داالس در . ننوشتند
حتی سفير هندرسون، تصدیق کرد که اعتراض، بدون آنکه واقعی باشد، سازمان داده . دست زدند که تهران را تکان داد
  در عوض، آلن داالس، در اظهار نظری زیرکانه به او هشدار داد که. ه آیزنهاور نگفتشده بود، اما ظاهرا کسی آن را ب

ایران به تدریج در حال تجزیه و فروپاشی است و به دست گيری زمام امور توسط کمونيست ها، بيشتر و بيشتر به یک "
 ١١١ ."اتفاق محتمل، تبدیل می شود

 
 مارس، آیزنهاور با صدای بلند اظهار تعجب کرد، که چرا ۴منيت ملی در در جلسه شورای ا. سان نبودآقبوالندن این امر 

اگرچه داالس، وزیر " .مردم این کشور لگدمال و پایمال شده، در عوض انزجار، ما را دوست داشته باشند"ممکن نيست 
ای او، براساس گزارش گفته ه. امور خارجه، مستقيما پاسخی نداد اما تحليلی هشدار دهنده از موقعيت ایران ارائه کرد

غيررسمی یک مقام بلند پایه، حکایت از آن داشت که، آمریکا بيش از این نمی توانست بدون ایفای نقش، نظاره گر و بی 
 :تفاوت بماند و اظهار عقيده کرد

 
زیاد نيست تا زمان حيات او، خطر چندان . نتيجه احتمالی حوادث چند روز گذشته، به دیکتاتوری مصدق خواهد انجاميد" 

اما اگر قرار باشد او ترور و یا از قدرت خلع شود، خالئی سياسی در ایران پيش می آید و ممکن است کمونيست ها، به 
در نتيجه به دست گرفتن زمام امور، توسط آنها، نه تنها جهان آزاد، از دارایی های نفتی . آسانی قدرت را به دست گيرند

د بلکه روس ها، این دارایی ها را در اختيار می گيرند و از آن به بعد، خود را از و منابع ذخيره آن محروم خواهد ش
بدتر از آن، اگر ایران، تسليم کمونيست ها شود، بدون شک در مدت . هرگونه نگرانی بابت مسئله نفت، رها می سازند

ر نفتی جهان نيز، تحت تسلط کوتاهی، دیگر مناطق نفتی خاورميانه، با در اختيار داشتن حدود شصت درصد از ذخای
 ."کمونيست ها قرار خواهند گرفت

 
خرهمان هفته، ادن، وزیر امور خارجه، از واشنگتن دیدارودر چندین جلسه با مقامات بلند مرتبه، موضوع ایران و ادراو

دیر اجرایی شرکت آلتون جونز م. او همه را، به غير از آیزنهاور، همدل و هم رای یافت. کودتای مورد نظر را مطرح کرد
                                                      

 را خوانده باشد و عملياتی را که انگليسی ها در زمان جنگ در اياالت  Desperate Deception خواننده کنجکاو اگر کتاب معروف -١١١
م دادند وشرح حال کسانی را که قبال در سازمان های اداری از جمله کاخ سفيد متحده از جمله تعويض نطق رئيس جمهوروقت آمريکا انجا

تا پای آمريکا را به جنگ جهانی دوم بکشانند؛ ميتواند نتيجه بگيرد که احتماال برادران داالس و رئيس جاه طلب  جا سازی کرده بودند
 .   باشندسازمان سيا ميتوانسته ازارتباط غريبی با انگليسی ها برخوردار بوده



 همه مردان شاه

 142 از  ٨٧ برگ 

آیزنهاور به ادن گفت که می خواهد جونز را بازهم به ایران اعزام . نفت، سال قبل به ایران سفر کرده و از دوستان او بود
او، همچون ترومن، مصدق را تنها اميد غرب در . کند تا شرایط مناسب برای به جریان افتادن دوباره نفت را فراهم آورد

 .ایران می دانست
 
ادن، با مالیمت و ." مایل است که ده ميليون دالر به مصدق پرداخت نماید"نهاور به ادن که متعجب شده بود گفت آیز

بهتر است ما به جای این که مصدق را با پول وادار به "نرمی تالش کرد تا نظر آیزنهاور را تغيير دهد و لذا، به او گفت 
با این همه، او براساس عرف سياسی، کار اصلی را به افسران ." شيمترک دعوی اش کنيم، در پی جایگزینی برای او با

زمانی که او، درکاخ سفيد، به نرمی با رئيس جمهور به گفتگو نشسته . اطالعاتی که به همراه آورده بود، واگذار کرد
 .بود، آنها با همکاران خود در سيا و وزارت امور خارجه، در حال طراحی توطئه بودند

 
 ٧در . الس، در این که چگونه روسای خود را نسبت به عقایدشان مجاب کنند، بسيار مهارت پيدا کرده بودندبرادران دا

. مارس، جان فاستر داالس و ادن، با صدور بيانيه ای مشترک، برای ارائه پيشنهاد جدیدی به ایران، به توافق رسيدند
هرچند به نظر .  و سياست های نفتی خود را به دست گيردبراساس این بيانيه، ایران اجازه می یافت، کنترل صنعت نفت

آیزنهاور، این بيانيه بسيارعالی بود، اما به درستی نشان نمی داد که هم چون دیگر پيشنهادهای انگليسی ها، طی دو سال 
 مصدق، با .آنها برای اداره صنعت نفت ایران بازخواهند گشت: گذشته بر همان چارچوب قبلی مبتنی است، یعنی این که

رد این پيشنهاد، به سفير هندرسون، گفت از این که دولت آیزنهاور، به پادشاهی بریتانيا اجازه داده است تا سياست های 
او چندین ضد پيشنهاد ارائه داد و حتی اظهار کرد که، ایران . آمریکا را نسبت به ایران تنظيم کند، بسيار متاسف است

اما انگليس و دوستان تازه اش در واشنگتن، تمام پيشنهادها را . س یا آلمان خواهد شدتسليم ميانجيگری و وساطت سوئي
 .ندیده گرفتند

  
زمانی که ادن، در واشنگتن بود، برادران رشيدیان، تمامی کوشش خویش را، برای ایجاد نفاق و آشفتگی در ایران به 

که در ائتالف با مصدق بودند، شروع به مخالفت با این تالش ها موجب شد تا شخصيت های برجسته ای . کار می بردند
آیت اهللا کاشانی، بی پرواترین مخالف حکومت، مصدق را با طعنه و لحنی تند، که قبال عليه انگليسی ها به کار . او کنند

 با او برای مرعوب کردن رقيبان خود، شروع به استفاده از آدم های شرور کرد و حتی. می برد، به باد انتقاد گرفت
. اعالميه ای، مجلس را تحت فشار قرار داد تا خليل طهماسبی، ترور کننده نخست وزیر رزم آرا را مورد عفو قرار دهد

بادان کمک کرده بود و آمظفر بقایی رهبرحزب کارگری رنجبران و حسين مکی، کسی که به کنترل و تسخير پاالیشگاه 
حدین مصدق بودند که، برای نيل به اهداف خود، به او پشت کردند حتی زمانی جانشين مصدق شمرده می شد از دیگر مت

 : روبين زاینر، در گزارشی به لندن نوشت
 
 .برادران رشيدیان است" ميز برای دور کردن کاشانی، بقایی و مکی از جبهه ملی، ساخته و پرداختهآتالش موفقيت "

این امر موجب شد تا . نزوی و آسيب پذیر به جای گذاشتاین انشعاب ها، عميقا جبهه ملی را تضعيف نمود و مصدق را م
بی اندازه . جدوجهد برادران داالس، برای متقاعد ساختن آیزنهاور، به اینکه دیگر زمان اقدام آمریکا، فرارسيده است

ید  مارس، داالس، وزیر امور خارجه اظهار داشت که، آمریکایی ها با١١در جلسه شورای امنيت ملی در . تقویت شود
 .یزنهاور هيچ مخالفتی نکردآشوند و " شریک اصلی انگليسی ها در این منطقه"

 
با وجود تالش از سوی آنها، به موفقيت آميز بودن معامله با مصدق کامال : رئيس جمهور گفت" منشی جلسه گزارش داد

ات ناگواری بر امتيازات نفتی تردید دارد و احساس می کند، پيداست که حتی ارزش نوشتن ندارد و حتی ممکن است تاثير
 ."آمریکا در دیگر نقاط جهان داشته باشد

 
آیزنهاور به این نتيجه رسيد که ایران در حال فروپاشی است و تا زمانی که مصدق قدرت را به دست دارد، نمی توان 

ین تغيير لحن را، دال بر اطرافيانش ا. او استفسار در مورد احتمال مصالحه با ایران را متوقف کرد. مانع این سقوط شد
 مارس، فرانک وایزنر، طی پيامی به همتای انگليسی خود گفت ١٨در روز . عدم مقاومت او نسبت به نقشه کودتا دانستند

دو هفته بعد، آلن داالس با ارسال یک . سيا اکنون آمادگی بحث و تبادل نظر بر روی توطئه عليه مصدق را دارد: که
 .، موافقت کرد"هر روشی که موجب سقوط مصدق شود"سيا در تهران، جهت به کارگيری ميليون دالر برای مرکز 

. وریل، وزارت خارجه، رسما عمليات آژاکس را پذیرفتآدر خالل ماه . این اتفاقات به شدت باعث دلگرمی انگليسی ها شد
ده و در دست آمریکایی ها قرار سپس ماموران انگليسی، با اعتراف صریح به این که کنترل امور از دست آنها خارج ش

 . گرفته است، دستوردادند تا، برادران رشيدیان با سيا، همکاری کنند
 

ایرانيانی که، با شبکه برادران رشيدیان در ارتباط بودند، به این نتيجه رسيدند که می توانند با گروگان گيری مقامات بلند 
حسين : اهداف مرجح آنها عبارت بودند از. يشتر، سوق دهندپایه دولت، ایران را به سوی آشفتگی و هرج و مرج ب

فاطمی، وزیر امور خارجه و تيمسار ریاحی، رئيس جدید ستاد ارتش که با محافظان زیادی رفت و آمد می کردند، لذا، آنها 
ئه گران با از آنجا که، برخی از توط. تيمسار محمود افشار طوس رئيس پليس تهران را، برای این امر در نظر گرفتند
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در آنجا او دستگير و .  آوریل، او را به منزل خود دعوت کرد١٩نها روز آافشار طوس روابط دوستانه داشتند، یکی از 
افسران پليس، آدم ربایان را فورا شناسایی و . با چشمان بسته، به طور مرموزی به غاری خارج از شهر برده شد

 . ن گيران، به افشار طوس شليک کرد و او را کشتدر همين وقت، یکی از گروگا. محاصره کردند
هم کشور را مبهوت و غافلگير کرد و هم یکی از افسران محبوب و وجيه . این جنایت، نتيجه مطلوب را بر جای گذاشت

تيمسار زاهدی، که پس از . المله را، که می توانست مانعی جدی بر سر راه موفقيت کودتای آتی باشد، از ميان برداشت
 .انت و وطن فروشی برای دست داشتن در این جنایت، کنار گذاشته شده بود، به مجلس پناه بردخي

 با او مخالف شده اند، تصميم گرفت برای فرجام خواهی، مستقيما به  حدمصدق، غافل از این که آمریکایی ها تا چه
نگنای شدید مالی قرار دارند و در حال ایرانيان در ت:  نوشت، می٢٨او در نامه ای به تاریخ . یزنهاور، روی آوردآ

کمکهای فوری " از همين رو، در صورت دریافت . مبارزه با توطئه های سياسی شرکت نفت سابق و دولت بریتانيا هستند
 ميليون دالری که از بانک واردات و صادرات درخواست کرده ٢۵ایاالت متحده و یا حمایت آمریکا، از اخذ وام " و موثر

. ا سپاسگزار خواهند بود و اميد دارند که حداقل اجازه فروش نفت به شرکت های آمریکایی، را کسب نماینداند، عميق
یزنهاور به این نامه، یک ماه طول کشيد و باالخره در جواب، به مصدق پيشنهاد کرد که بهترین راه برای ترميم آپاسخ 

 :اقتصاد کشور، حل منازعه با بریتانيا است
 
و پادشاهی بریتانيا، در دستيابی به توافقی مبنی بر جبران خسارت شرکت نفت، موجب بروز مشکالتی، شکست ایران "

در راه کوشش های دولت ایاالت متحده، برای کمک به ایران شده است و به رغم وجود احساسات شدید و همدلی زیاد 
ز نظر ماليات دهندگان آمریکایی، ادامه کمک های نسبت به ایران و ایرانيان درایاالت متحده و حتی ميان شهروندان آن، ا

 مورد نياز خود از طریق فروش نفت دست هزیرا ایران می تواند به وجو. اقتصادی قابل توجه به ایران، منصفانه نيست
يش من به بازتاب نگرانی شما نسبت به شرایط خطرناک فعلی ایران در نامه تان توجه کردم و صميمانه اميدوارم پ... یابد

 ".از آنکه خيلی دیر شود، دولت ایران، همه توان خود را برای جلوگيری از وخامت بيشتر اوضاع به کار گيرد
 

این نامه، همه آنچه را، نزدیکان آیزنهاور از قبل می دانستند به مصدق فهماند و آن تغيير سياست دولت جدید آمریکا، 
نچه در زمان دولت ترومن، برای بهتر شدن شرایط، آشی بيشتر از براساس سياست جدید، امکان تال. نسبت به ایران بود

در واقع، . صورت گرفته بود، وجود نداشت و بيش از این نمی شد بریتانيا را برای حمایت از کودتا مورد انتقاد قرار داد
 .وقوع استزمانی که آیزنهاور، به نامه مصدق پاسخ داد، هر دو مرد، به خوبی می دانستند، چه چيزی درشرف 

آیزنهاور، قبال موافقت ضمنی خود را نسبت به اجرای طرح کودتا ابراز کرده بود، اما به دليل قلمرو بسيار حساس و 
داالس . لن داالس، برای توجيه آیزنهاور به کاخ سفيد رفتآ ژوئن، ١۴در . خطير این طرح، تایيد ضمنی، کفایت نمی کرد

کلی ترین و " لی به کسب اطالعات بيشتر ندارد، تنها آنچه را کرميت روزولتبا توجه به این که رئيس جمهور، تمای
این، همه آن چيزی بود که آیزنهاور می خواست، پس . می ناميد، به او ارائه کرد" موجزترین نکات مطروحه در پيشنهاد

 . نموددر همان زمان، چرچيل نيز محرمانه و مشتاقانه، طرح را تصویب. موافقت خود را اعالم کرد
دو افسر کارآزموده آمریکایی و . یزنهاور و چرچيل، نقشه توطئه به آرامی پيش می رفتآقبل از پشتيبانی رسمی 

. هر دو آنها، در مسائل ایران مجرب بودند. انگليسی به منظور ترسيم جزئيات طرح، یکدیگر را در قبرس مالقات کردند
تان شناس و مهندس معمار در خاورميانه کار و طی جنگ جهانی دوم به دونالد ویلبر، مامور سيا، سالها به عنوان باس

وی، پس از جنگ، اوقات خود را، ميان مطالعات نوین . عنوان عامل اداره خدمات استراتژیک در ایران خدمت کرده بود
، ١٩۵٢ر د. در پرینستون و فعاليت در سيا، به عنوان مشاور و متخصص در امر جنگ های روانی تقسيم کرده بود

ویلبر، شش ماه را در مرکز سيا در تهران گذراند و این کار، فرصت کسب نظرات دست اول خوبی را، نسبت به جناح 
نورمن داربی شایر همتای انگليسی او، در ماموریت های کاری . های سياسی و نظامی موافق و مخالف مصدق، به او داد

پس از تعطيل اجباری مرکز جاسوسی و . اینر، همکاری نزدیک داشتطوالنی، در ایران خدمت کرده بود و با رابين ز
 . اطالعاتی انگلستان در تهران، این مرکز، با ریاست داربی شایر، به قبرس منتقل شد

 
در قالب . این دو، با توجه به هدف مشترک دولتهای شان در ایران، روابط کاری نزدیک و صميمانه ای را شروع کردند

 :بعدها چنين گزارش شدتاریخچه کودتا، 
 

به زودی آشکار شد که دکتر ویلبر و آقای داربی شایر، دیدگاهی مشابه در مورد چهره محبوب ایرانی ها دارند و به 
هيچ اصطکاک یا اختالف نظر مهمی . ارزیابی های کامال یکسانی از عوامل درگير در صحنه سياسی ایران، دست یافته اند

به سرعت مشخص شد که، داربی شایر، نسبت به پيروی از تمامی دستورات سازمان، . شتدر بحث های آنها وجود ندا
برای ویلبر، مسلم بود که بریتانيا از کسب همکاری فعال سازمان، بسيار خوشوقت است و کامال . رضایت کامل دارد

ن حال، از این واقعيت که، در عي. آشکار بود که، نمی خواهد مرتکب عملی شود که مشارکت آمریکا را به خطر اندازد
 .سازمان از نظربودجه، کارکنان و امکانات، از آنها مجهزتر است، اندک حسادتی نيز نشان می داد

" قدرت و شهامت"ویلبر و داربی شایر، برسر این که تيمسار زاهدی به رغم نقطه ضعفها، تنها ایرانی است که 
نقشه آنها، برای به قدرت رساندن او، که قبل از حمله نهایی . دندسازماندهی نيروهای مخالف را دارد، به توافق رسي
 :چندین بار تعدیل شده بود، کامال سنجيده و صریح بود
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ماموران مخفی، به انحاء مختلف، افکار عمومی را، در جهت منافع خود تغيير دهند و تا آنجا که ممکن است تعداد * 

ایجاد، بزرگنمایی و تقویت مخالفت عمومی و بدگمانی و ترس از "برای . ندبيشتری از ایرانيان را، عليه مصدق بسيج کن
 دالر بودجه تخصيص یافت تا او، شخصی فاسد، طرفدار کمونيسم، دشمن اسالم و مصمم  ١٥٠،٠٠٠مصدق و دولت وی،

 ."به تخریب روحيه و آمادگی نيروهای مسلح، جلوه داده شود
 
عليه رهبران " یحمالت نمایش"، اراذل و اوباش مزدور، می بایست دست به همزمان با دروغ پراکنی عوامل ایرانی* 

 .مذهبی بزنند و وانمود کنند که این اقدامات، به دستور مصدق و حاميان او صورت می گيرد
 
درهمين حال، تيمسار زاهدی می بایست به اغوای افسران و همقطاران خود بپردازد تا جهت اجرای کودتا، برای انجام * 
به او، برای جلب و جذب دوستان بيشتر و نفوذ بر شخصيت های  .مادگی داشته باشندآرگونه عمليات نظامی مورد نياز، ه

 .  دالر افزایش یافت١٣٥،٠٠٠ دالر پرداخت شد که بعدا به٦٠،٠٠٠مهم، در ابتدا 
 
 .ه، در حال انجام بود دالر در هفت١١،٠٠٠اقدام مشابهی برای اغوای نمایندگان مجلس با بودجه ای برابر * 
 
مجلس با . صبح روز کودتا، هزاران تظاهرکننده مزدور، گردهمایی ضد دولتی گسترده ای را به نمایش می گذاشتند* 

در صورت مقاومت مصدق . می بایست واکنش نشان دهد" یشبه قانون"آمادگی قبلی برای خلع مصدق، با دادن یک رای 
اید او و طرفداران برجسته اش را دستگير می کردند و سپس به تسخير مراکز واحدهای نظامی تحت فرمان زاهدی، ب

 .فرماندهی نظامی، پایگاه های پليس، ادارات مخابرات و تلفن، ایستگاه های رادیویی و بانک ملی می پرداختند
قر در قبرس، با با همکاری نزدیک و دقيق دوستان مقيم واشنگتن و تهران، با کسانی که از طریق شبکه رادیویی مست

 ژوئن، سفير هندرسون، ٣در . ویلبر و داربی شایر در تماس دائمی بودند، نقشه کودتا درپایان ماه می، به اتمام رسيد
برای آگاهی از جزئيات طرح، وارد واشنگتن شد و برای شرکت در جلسه ای مهم و حساس، که قرار بود، طرح کودتا با 

 ١١٢   .نجا ماندآ ژوئن در ٢۵يرد، تا تمامی جزئيات، مورد بررسی قرار گ
 

رئيس جمهورآیزنهاور، اشتياقی برای شنيدن جزئيات این عمليات محرمانه نداشت، لذا با وجود حضور نزدیک ترین 
ن آمشاوران سياست خارجی اش در جلسه ای که در دفتر جان فاستر داالس در وزارت خارجه برگزار شد، خود، در 

يسه چينان جمع شدند، داالس گزارشی را که ویلبر و داربی شایر نوشته بودند، برداشت و وقتی تمام دس. شرکت نکرد
 ! این، آن چيزی است که می گوید، ما چگونه از دست آن مرد دیوانه، مصدق، خالص خواهيم شد: گفت

ن خواست تا نظر پس از پایان سخنان او، داالس، از دیگرا. کرميت روزولت، چگونگی اجرای طرح کودتا را توضيح داد
آلن داالس، بدل اسميت و چارلزویلسون وزیر دفاع، بدون قيد و شرط، طرح را تصویب . ن بگویندآخود را در مورد 

دو مقام ارشد وزارت امور خارجه، هنری بای رد معاون امور خاورميانه و روبرت بووین رئيس سياست گزاری . کردند
                                                      

 خود را درست انجام نداده و اگر ايشان به مدارک رسمی محرمانه  )homework(مشق شب ) نويسنده( گمان ميکنم آقای کينزر -١١٢
وزارتخارجه آمريکا و کتاب هائی که دولتمردان دست اندر کار و مقامات وارد و متخصص آمريکائی نوشته اند نگاهی کرده بودند 

از جمله کتاب ها و تلگرام ها و گزارش های محرمانه و اسناد وزارت خارجه آمريکا و حتی انگليس .  خواهد شدموضوع برايشان روشن
 صفحه ميرسد که ١٠٠٠اين اسناد به بيش از .  موجود است که خالف اين مدعای نويسنده را ثابت ميکند١٣۵۴ و ١٣۵٢بين سال های 

و تلگرام های ديگر او در صفحه ) ١٩۵٣آگوست (تلگرام هندرسن سفير وقت آمريکا . بسياری از آنها به پارسی نيز ترجمه شده است
 مرداد با ٢۵ مرداد نقشه ای داشته اند در روز ٢٨  بيانگر اين نکته است که اگر آمريکائيان هم در ٧۵۵، ٣۴٩،٧۵٢،٧۵٣،٧۵۴های، 

در بين آنان .  مرداد از جنوب تهران آغاز شده است٢٨ ،٢٧، ٢۶شکست مواجه شده و در پی آن رستاخير ملی مردم ايران در روز های 
مردم از . گروه هائی از روحانيان، بازاريان، ارتشيان و نيز کارمندان دولت بوده اند لذا نيازی به پرداخت چنين پول هائی نبوده است

ندرسن مينويسد وقتی به من دستور رسيد ه. جنوب تهران بپا خاستند و بسوی شمال به حرکت در آمدند و در شمال دست به تظاهرات زدند
هندرسن در تلگرام خود مينويسد؛ مردم که از جنوب به هواداری پادشاه خود آمده . که به مالقات مصدق بروم اوديگر نخست وزير نبود

وزير امور " آچسن"اين موضوع در کتاب های ... بودند بر عليه حزب توده که از طرف شوروی ها تعذيه ميشدبه حرکت در آمدند
 را در ايران بعهده ۴معاون وزارت خارجه، و آقای ويليام وارن، که در آن هنگام رياست اصل " جورج ِمگی"خارجه، ترومن،  آقای 

تلگراف ابوالحسن . اين آثای همه روشنگر قيام مردم ايران است. که در انگليس به چاپ رسيده مراجعه شود" کوونديش"داشت و يا 
 به دبير کل سازمان ملل مخابره شده تصور گويائی ١٣٣٢ مرداد سال ١٨ فراکسيون آزادی و ليدر اقليت پارلمان که در حائری زاده رهبر

جلد دوم در شرح حال حائری زاده " نامداران معاصر ايران"توجه خوانندگان را به کتاب .  است از آن روز ها و علت قيام مردم ايران
آقای مصدق که با رای مجلس ايران نخست وزير شده به اتهام ضرب «: در اين کتاب آمده است. کنمنوشته دکتر مصطفی الموتی جلب مي

و شکنجه و آزار زندانيان و پايمل نمودن اعالميه حقوق بشر مورد استيضاح مجلس شورای ملی قرار گرفته، وچون حس کرده که 
ملی خودداری و استنکاف نموده ودر مقام انحالل مجلس بر آمده اکثريت ندارد برخالف قانون اساسی ايران ازحضور در مجلس شورای 

او هيچگونه آزادی عمل و عقيده برای هيجکس باقی نگذاشته مخالفين خود را زندانی و مطبوعات آزاد را توقيف و در سايه قدرت . است
م به رفراندم عجيبی نموده و بوسيله پليسی و نظامی با کمک حزب توده کومونيست و با وسائل دولتی به مفتضح ترين صورتی اقدا

آقای مصدق قصد دارد به اتکای اين عمل خالف يک رژيم خشن ديکتاتوری . مامورين خود صندوق ها را بانام رای مردم پر کرده اند
ر از هر اقدام به دنيا اعالم ميکنيم مصدق يک ياغی است که با توسل به زو. جان ما در خطر است. کومونيستی بر ملت ايران مسلط سازد

 .." خالف انسانی خودداری نمی کند
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الفت با طرح، مقام خود را ازدست خواهند داد، بدون کمترین تردیدی، در ارتش، با علم به این که درصورت ابراز مخ
وقتی نوبت به هندرسون رسيد، او با تاکيد بر این نکته که، هيچ عالقه ای به . همراهی با آنها اشتياق کمتری نشان دادند

الس، وزیر امور خارجه با لبخندی دا. این نوع کارها ندارد، ادعا کرد که، اما در این مورد خاص چاره دیگری نمانده است
 .حال که چنين است، اجازه دهيد شروع کنيم: غير مالوف گفت

 
را " عمليات چکمه" ایاالت متحده آمریکا، با اکثریت آراء، اجازه شروع نهایی عمليات آژاکس یا به قول انگليسی ها

یکی در جستجوی .  این طرح، متفق شدندسرانجام، دولت های لندن و واشنگتن، در شورواشتياق نسبت به. صادر کرد
 بود و دیگری، آن را فرصتی برای وارد کردن ضربه ای نابود کننده بر کمونيسم تلقی بازپس گيری امتيازات نفتی خود

برخی از آنها از جانب سياستمداران حرفه ای همچون . نسبت به این اتحاد جدید، مخالفت هایی نيز ابراز می شد. می کرد
هلن سفير پيشين آمریکا در شوروی صورت گرفت که توانست، بر یک سياستمدار انگليسی در واشنگتن، که آن چارلز بو

چندین افسر سيا، از جمله . می ناميد، غلبه کند" نطقی آتشين و احساساتی عليه کودتای برنامه ریزی شده"را 
 .روجرگویرون، رئيس مرکز سيا در تهران نيز با این طرح، مخالفت کردند

 
 مشغول انجام فعاليت های تبليغاتی بود تا، تصویر تيره "بدامن"گویرون، با ایجاد شبکه جاسوسی مستحکمی با نام رمز 

وی همچنين آماده مبارزه براندازانه و خرابکارانه، در صورت وقوع . ای از اتحاد جماهير شوروی، در ایران ارائه دهد
 ميليون دالر بود که در مقایسه ١از صد مامور، با بودجه ساالنه ای معادل شبکه بدامن، متشکل . کودتای کمونيستی بود

حال از .  ميليون دالری سيا برای عمليات محرمانه در تمام جهان، مبلغ قابل توجه و گزافی به نظر می رسيد٨٢با بودجه 
او یقين داشت که این، اشتباه . گویرون، خواسته می شد تا شبکه اطالعاتی خود را، در کودتایی عليه مصدق به کار گيرد

فاحشی است و هشدار داد، اگر این توطئه صورت بگيرد، ایرانيان برای هميشه، ایاالت متحده را به عنوان حامی و 
مخالفت او، چنان جدی و قاطعانه بود که .  می ناميد، قلمداد خواهند کرد"ی فرانسو-یاستعمار انگليس"نچه او آپشتيبان 

 .ر به عزل او از مقام اش شدآلن داالس، مجبو
 

زمانی که آلن داالس، منابع نظامی را برای عمليات آژاکس به کار گرفت، جان فاستر داالس، به یکی از مشوقين 
او با شعف و بی صبری، تمام مقدمات کار را فراهم کرد و وقتی در جلسه ای مهم، بدون ذکری از . ن بدل شدآپرحرارت 

صبح روز بعد، او با برادرش در سيا، . مورد بحث قرار گرفت، بسيار هراسان و برآشفته شدطرح کودتا، مسائل ایران 
: آیا اشتباهی صورت نگرفته است؟ براساس یادداشتی، مکالمه بين آنها چنين بود: تماس گرفت و با عصبانيت پرسيد

یا این طرح منتفی شده آتا نگفتيد، سکی تماس گرفت و گفت که، در جلسه دیروز در مورد ایران، شما چيزی در مورد کود
در این مورد صحبتی نکرده است اما این طرح، مستقيما توسط رئيس جمهور تایيد شده و : است؟ آلن در پاسخ گفت که

با اطمينان از این که . و ادامه داد مطمئن باشد که، آنها به گونه ای معقول، دست به کار می شوند... همچنان فعال است
یان است، جان فاستر داالس وزیر امور خارجه، طی بيانيه های علنی خود در مورد روند حوادث در ایران، توطئه در جر

اظهار نظر او، در یک کنفرانس خبری در ماه جوالی، می توانست به عنوان هشداری که . به اظهار تاسفی کلی اکتفا کرد
ادث اخير در ایران به ویژه فعاليت فزاینده حزب حو: او گفت. به زبانی کامال سياسی، بيان شده است، تلقی شود

غيرقانونی کمونيست، که به نظر می رسد دولت ایران نسبت به آن، تسامح به خرج می دهد، موجبات نگرانی ما را فراهم 
ه آورده است بدیهی است، این حوادث، تا زمانی که دولت، این نوع فعاليت ها را مجاز بشمارد، اعطای کمک ایاالت متحد

 .به ایران را، مشکل تر می کند
 

طرفداران مصدق درمجلس، .  جوالی، کرميت روزولت وارد ایران شد، کشور برافروخته و هيجان زده بود١٩وقتی روز 
به برکناری آیت اهللا کاشانی به عنوان سخنگوی مجلس رای داده بودند و برخوردهای حاصله، منجر به استعفای بيش از 

مصدق، اعالم کرد که یک همه پرسی . تظاهرات برای انحالل مجلس، تهران را تکان داد. مجلس، شدنيمی از نمایندگان 
همه . برگزار خواهد کرد و قول داد در صورتی که رای دهندگان به خلع ید از مجلس فعلی رای ندهند، استعفا می دهد

جعبه های جداگانه ای برای . ز دموکراسی بودگوست، با شتاب و عجوالنه برگزار شد و تقليدی مسخره اآپرسی، در اوایل 
بی عدالتی .  درصد از مردم با انحالل مجلس بود٩٩رای های آری و نه در نظر گرفته شد و نتيجه اعالم شده، موافقت 

 ١١٣ .شکار این همه پرسی، برای جمعيت مخالف مصدق، بسيار مفيد بودآ
 

آنها، ایران را به مرزهرج ومرج و . له، آمادگی کامل داشتنداواسط آگوست، روزولت و دارودسته ایرانی اش برای حم
 .مطبوعات و رهبران مذهبی، بر سر مصدق فریاد می زدند. آشفتگی کشانده بودند

 
به گفته دونالد ویلبر، . اعتراض ها و شورش های سازمان یافته توسط سيا، خيابان ها را تبدیل به ميدان نبرد کرده بودند

مصدق منزوی تر و ضعيف تر . موسسات خبری، از طریق برنامه های رادیویی به تهران سرازیر شدتبليغات ضد دولتی 
 آگوست، سرهنگ نصيری را به ميدان فرستاد برای ١۵در مقابل چنين شرایطی، وقتی روزولت در روز . از هميشه بود

                                                      
 . زير نويس برگ پيشين را مطالعه کنيد-١١٣
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د را پی ریزی کرده بود که، وقتی صبح روزولت، چنان با دقت نقشه های خو. اطمينان کردن به او، دالیل فراوانی داشت
 ١١٤   .فردا، به خبر شکست کودتا پی برد، تصميم گرفت، بار دیگر امتحان کند

 

 !آنها مرا دوست دارند !من می دانستم
 

ضربه ای محکم، بر در آپارتمانی واقع در یکی از مناطق شمال تهران، دو توطئه گر جسور و بی باک را برای اولين بار، 
یکی از آنها، کسی بود که در ایران، تقریبا همه در تعقيب اش بودند و دیگری، اگر پليس می . زدیک ساختبه هم ن

 .دانست که وجود دارد، می بایست حتی بيشتر تحت تعقيب باشد
 

شب قبل، او و نفراتش، در اقدام برای سرنگونی نخست وزیر . کرميت روزولت، وقتی به در کوفت، بسيار نگران بود
روسا در مرکز سيا در واشنگتن، او را تشویق به فرار می کردند، ولی با این . ، با شکست مواجه شده بودندمصدق

 ١١٥   .وجود، روزولت عزم خود را جزم کرده بود تا، خطر اقدام مجدد را بپذیرد
 

ران امنيتی، به وقتی مامو. ، تعداد زیادی از افسران پليس در خيابان ها بودند١٩۵٣ آگوست ١۶درآن صبح یکشنبه 
روزولت، با دقت و احتياط راند، پشت چراغ . توطئه گران درگير و کودتای نافرجام، حمله کردند، آژیرها به صدا درآمدند

قرمز توقف کرد و بدون هرگونه پيشامدی، به آپارتمان تيمسار زاهدی رسيد تا آن لحظه، زاهدی اميد داشت که نخست 
 تحت تعقيب بود که برای جان به در بردن از این ماجرا، به حمایت روزولت نياز وزیر شود ولی در عوض، یک فراری

 ١١٦ . را باز کرد دراو، حدس می زد چه کسی باید پشت در باشد، به همين خاطر، خود. داشت
 

و زاهدی آیا زاهدی برای اقدام مجدد آمادگی دارد یا نه؟ . او، فقط آمده بود تا بپرسد. روزولت از تعارفات صرفنظر کرد
 .این جوابی بود که روزولت، به آن نياز داشت. آماده است: بدون تردید پاسخ داد

 
روزولت، ترتيبی داد تا . درآن زمان، هر دو مرد موافق بودند که ادامه اقامت زاهدی درمکان فعلی، بسيار خطرناک است

نها، از پله های آ. صله داشت مخفی شوداو بتواند در ویالی یکی از دوستان، که سه ساختمان از سفارت آمریکا فا
رهبر احتمالی ایران، در عقب ماشين دراز کشيد، با . آپارتمان پائين آمدند و زاهدی، به درون اتومبيل روزولت خزید

 ١١٧  .پتویی خود را پوشاند و به مخفيگاه جدیدش انتقال یافت
 

درآنجا، با دو . ا پایگاه جنگ ناميده بود، رفتن رآروزولت، پس از اختفای زاهدی، به جایی در محوطه سفارت که 
هر دو، صریحا به او گفتند که فکر می . سياستمدار آمریکایی، که برای نظارت بر طرح تعيين شده بودند، مالقات کرد

تنی چند از مقامات رسمی واشنگتن، که از عمليات آژاکس مطلع بودند، برای شکست آمادگی . کردند بازی تمام شده است
بدل اسميت، معاون وزارت امور خارجه، که از سرسخت ترین حاميان کودتا بود، در نامه ای غيررسمی و . شتنددا

به رغم این ." باید به مصدق نزدیک شود"شاید حاال دیگر، ایاالت متحده : یزنهاور گفتآمایوسانه به رئيس جمهور 
مسار زاهدی، یکی از آنها بود که دوستان بسياری در تي. شکست روزولت، هنوز هم ازمنابع قابل توجهی برخوردار بود

                                                      
 نويسنده تهران را با واشينگتن دی سی آمريکا اشتباه کرده و چنان قلم فرسائی ميکند انگار روزولت درتهران نشسته و سرهنگ -١١٤

نويسندگان از اين قبيل چنان مردم را ساده لوح !! ياست جمهور ميباشدنصيری هم کارمند وزارت دفاع آمريکا است که تحت فرمان ر
يکماه طول کشيد تا جواب تلگراف مامور سيا از واشينگتن به تهران رسيد چگونه حرکت . تصور مينمايند که زمان را فراموش ميکنند

 های ضربتی لحظه به لحظه تهران بسادگی از واشنگتن کنترل ميشد؟؟
 . اين نکته زير نويس های قبلی را تائيد ميکند... ويسنده نيز به شکست کرميت روزولت اذعان دارد دقت کنيد ن-١١٥
پدر من هرگزمالقاتی با هيچ يک از ماموران :  اردشير زاهدی در مصاحبه با خانم اباصلتی خبرنگار روزنامه راه زندگی ميگويد-١١٦

پدر من در جريان يک مالقات پنهانی که داشتند به آلمانی صحبت کرده است، يکی از ماموران سيا مدعی شده است که با . سيا نکرد
، تاريخ ايران از پدر من به ...حقيقت اين است که پدر من تنها زبان هائی که صحبت ميکرد روسی و ترکی بود، نه آلمان و انگليسی

 ..."   ی زياد نصيب بردعنوان يک ميهن پرست راستين ياد ميکند که در جنگ مدال های افتخار و زخم ها
من به .. مرداد  ٢٨در مورد . «:  مرداد مينويسد٢٨ آقای حقيقت سمنانی با تکيه به يادداشت های اسد اهللا علم در جهت اثبات جريانان  -١١٧

 شرح دادم که عنوان يک سند ديگر داير بر افسانه سرائی و دروغ گوئی و خود ستائی اين مامور ياوه سرا دانسته و در همين نوشتار
که مي گفتند اين گزارش باعث (گزارش اين مامور آن قدر شور و سرتا پا خود ستائی و دروغ بود که باعث شد بنا به شکايت انگليسی ها 

گرديد و به حکم محکمه کتاب روزولت را توقيف و جمع آوری کردند؛ عنوان اين ) آبرو ريزی هر چه سازمان اطالعاتی است ميشود
گذاشته ام زيرا که بيچاره روزولت هم مانن خياط پاناما، چون کاری از " و کرميت روزولت ... خياط پاناما"هم به همين مناسبت مقاله را 

اسداهللا علم با مطالعه کتاب روزولت »  .دستش بر نمی آمده ناچار به خيال بافی و افسانه سرائی متوسل شده است تا از خود قهرمان بسازد
مردکه پدر سوخته می خواهد از خودش قهرمان بسازد، وای بر ما که خودمان را آن قدر حقير ميکنيم که «:  نوشته استاز کوره در رفته

با استناد به نوشته های يک چنين دروغگوئی ادعا های سيا را پذيرفته و آب بر آسياب تبليغات سيا می ريزيم و بر پا خيزی ملت رشيد 
 » اب بيگانگان ميگذاريم مرداد به حس٢٨ايران را در روز 
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هم چنين شبکه ای بسيار پراکنده از ماموران . جمع افسران داشت و برای رسيدن به قدرت، به هرکاری دست می زد
یی این شبکه، به بهای گزافی گرد آمده و توانا. ایرانی و عوامل جزء که به همان اندازه نيرومند بودند، در اختيار داشت

ميز به روزنامه ها، اغوای سياستمداران، و ایجاد آخود را، در انتشار شایعات فتنه انگيز، سفارش مقاالت تحریک 
 . جماعت مزدور، نشان داده بودند، هرچند، به طور کامل، امتحان پس نداده بودند

 
و در فرمان دوم، زاهدی را در فرمان اول، شاه، حکم عزل مصدق را امضاء . روزولت، دو فرمان ارزشمند هم داشت

معدودی ازایرانيان، بر این . این فرامين، به کودتای طراحی شده، مشروعيت می بخشيدند. نامزد جانشينی او کرده بود
برای مردم، احترام به قدرت . نکته که آیا شاه برای صدور چنين حکمی، حق قانونی داشت یا نه، انگشت گذاشتند

 این فرامين به طراحان عمليات آژاکس، روش پنهان کردن خود، در پس این سنت را نشان .پادشاهی، سنتی دیرینه بود
 .داد
 

در مالقات عجوالنه آنها در آن صبح، تيمسار زاهدی درخواست کرده بود تا، فرمان نامزدی او را برای نخست وزیری، 
این .  استخدام کرده بودند، پخش کنندتکثير و در سراسر شهر، به ویژه در جنوب شهر، که جماعت اوباش را از آنجا

در اواسط روز، او، یکی از معدود دستگاه های تکثير را که در . پيشنهاد زیرکانه ای بود و روزولت فورا آن را پذیرفت
وی نه تنها، رونوشت های فرمان را از طریق هریک از عوامل خود که می توانست به . تهران وجود داشت، مصادره کرد

. ی پيدا کند، بيرون فرستاد، بلکه، ترتيبی داد تا رونوشت ها، در صفحات اول روزنامه های فردا منتشر شوندآنها دسترس
پس از آن، او پيک های مورد اعتماد از جمله دو افسر ایرانی مسلح را، با اوراق شناسایی جعلی، جهت ارائه رونوشت 

 ١١٨  .ها به فرماندهان ارتش در شهرهای دور افتاده، روانه کرد
 

                                                      
اگر آنچه به برکنار ! پيروزی، البته هزاران مدعی دارد، درحاليکه شکست يتيم ميماند:   اردشير زاهدی خود در اينباره مينويسد-١١٨

ين هزاران سند و مدرک چه در ب. های خودش را داشته باشد" قهرمان"کردن مصدق انجاميد موفقيت آميز نبود سيا هرگز نميتوانست 
پدر من . ايرانيان و چه آمريکائيان که درگير مسئله برکنار نمودن مصدق بودند وجود دارد که ثابت ميکند آنچه سيا ادعا ميکند دروغ است

شاه از هر طرف تحت فشار بود که مصدق را . که وزير کشور کابينه مصدق بود از او جدا شده و گروه ضد مصدق را تشکيل داده بود
در بين آنان حسين مکی و مظفر بقائی که از بنيان . صدق حتی از طرف دوستان قبلی خودش نيز کنار گذاشته شده بودم. برکنار کند

در بين روحانيان؛ آيت اهللا بروجردی، کاشانی و حکيم و شهرستان نيز به .  بودند را ميتوان نام برد١٩٥١گزاران جبه مصدق در سال 
حسن حائری زاده سخنگوی مجلس که قبال از . کردند شاه جانشينی برای مصدق تعيين کند مي  مصدق پشت کرده بودند و درخواست

. طرفداران سرسخت مصدق بود به سازمان ملل متحد تلگرامی کرد تا کمک دبير کل سازمان ملل را در برکنار نمودن مصدق طلب کند
باحتمال قوی ايادی انگليس و آمريکا به .   که استعفا بدهد با مصدق گرفتاری داشت و او را وادار کرده بود١٣۵٢شاه يکبار در سال 

راه اندازی کرده بودند تا نمايش قدرتی در مقابل حزب توده که از طرف " تئاتری"سفارش انگلستان در خيابان ها برای حفظ منافع خود 
او جز زبان ترکی و روسی زبان غير ايرانی . پدر من هرگز با نمايندگان سيا و يا آمريکائی مالقات نکرد.  روسيه حمايت ميشد باشد
لوی ). اين در تاريخ ثتب است ويراستار(تاريخ ايران پدر مرا به عنوان يک ميهن پرست واقعی ميشناسد . ديگری صحبت نميکرد

برکنار هندرسن سفير وقت آمريکا در گزارش خود به واشنيگتن و خاطراتش بروشنی و محکم اشاره دارد که مردم ايران مصدق را 
امير طاهری . »نميتوان مدعی شد که مصدق را آمريکائی ها برکنار نموده و شاه را بجای او گذاشتند«: باری رابينز مينويسد. نمودند

آنچه اتفاق افتاد نتيجه زحمات سيا نبود، بلکه حاصل فشار های اقتصادی، نگرانی های سياسی، و «: روزنامه نگرار معروف مينويسد
 به خيابان ها آمده و خواستار سرنگونی ١٩۵٣ آگوست ١٩مردم در روز .  »ن بود که موجب رستاخيز مردم ايران شدفشار روحانيو

اگر کسی تاريخ ايران را بدقت مطالعه کرده باشد متوجه ميشود که مصدق در آن اواخر . اين يک کودتای نظامی نبود. کابيه مصدق شدند
ماموران فرمانداری نظامی به حصارک رفتند و تمام اسباب و اثاثيه منزل . بود تا هر کس ديگریبشدت به سمت آمريکا گرايش پيدا کرده 

پدرم وقتی از متن اطالعيه  . تعيين شده است" ده هزار تومان جايزه"خبر رسيد که برای دستگيری سرلشگر زاهدی . را زير و رو کردند
شاهرخشاهی خودش را به ما رساند و اطالع داد عده ای از کسبه !. ا معرفی کنمآگاهی يافت خنده ای کرد و گفت بد نيست بروم و خودم ر

. بازار و جنب شهر بطور دسته جمعی به طرف منزل دکتر مصدق به راه افتاده اند و بنفع سلطنت و نخست وزيری زاهدی شعار ميدهند
ايد سه محل ايستگاه راديو، اداره شهربانی و فرمانداری پدرم گفت ما بايد سعی کنيم تا از پراکندگی مردم جلوگيری شود و بنظر من ب

ساعت سه بعد از ظهر . نظامی و سوم ستاد ارتش را مردم زير نظر داشته باشند و تاکيد کنيم که حد اکثر تا عصر امرود تصرف شوند
 شناختند و سرباز و خدمه تانک وقتی تانک به ما رسيد پدرم را. يک تانک بطرف ايستگاه راديو در حرکت بود. صدار راديو قطع شد

سپس سرتيپ . منهم باالی تانک رفتم و چند تن از جوانان و مردم بما پيوستند. بيرون آمده و زنده باد شاه گفتند و حاضر به فرمان شدند
اموران راديو پدرم را به م. گيالنشاه و سرهگ خلعتبری با اتومبيل آبی رنگی بما پيوستند و پدرم را سوار کرده بسمت ايستگاه راديو رفتيم

تا اينکه احتشام الدوله . ازدحام جمعيت مانع حرکت بود. سپس بسوی شهربانی رفتيم. داخل راديو بردند و پيام پدرم برای ملت پخش شد
 . در باغ ملی نزديک شهربانی اردحام جمعيت آنقدر بود که مجبور شديم پياده شويم. رسيد و ما را به شهر برد

 بعد از ٣ ساعت – ١٩۵٣آگوست ١۶تهران : به وزارت خارجه آمده است) ماتيسون(که از طرف کاردار سفارت آمريکا در تلگرامی 
خبرنگار نيو يورک تايمز بنا بر تقاضای پسر سرلشگر زاهدی " کنت الو"خبر نگار آسوشيتد پرس و " دونالد شويند "-٣۴۴ظهر شماره 

اما پسرش فرمان امضا . ولی زاهدی حضور نيافت. گر زاهدی مصاحبه مطبوعاتی بعم آورندبه تپه های شمال تهران رفتند تا با سر لش
 اگوست را دارد و بدين شرح ١٣فرمانی که شاه امضا کرده تاريخ . شده شاه را به آنان نشان داد و فتو کپی آنرا بين خبرنگاران توزيع کرد

ور ايجاب مينمايد که شخص مطلع و با سابقه برای در دست گرفتن زمام جناب آقای فضل اهللا زاهدی، نظر به اينکه اوضاع کش"است 
امور مملکت تعين نمائيم لذا با اطالعی که از کفايت و شايستگی شما داريم بموجب اين دستخط بسمت نخست وزيری منصوب ميشويد و 

محمد .  مردم اتمام وسعی کافی به عمل آوريدمقرر ميداريم که در اصالح امور کشور و رفع بحران کنونی و باال بردن سطح زندگانی 
       "رضا پهلوی
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روزولت، برای اطمينان از این که فرمان به طور گسترده به دست مخاطبين رسيده است، برای دو خبرنگار آمریکایی در 
تهران، که نماینده آسوشيتدپرس و نيویورک تایمز بودند، پيامی حاوی دعوت آنها برای برگزاری جلسه ای محرمانه با 

اتومبيلی به دنبال آنها رفت، وقتی که به مکان . تياق این دعوت را پذیرفتندهر دو خبرنگار با اش. تيمسار زاهدی فرستاد
اردشير زاهدی با ارائه رونوشت . امن مورد نظر رسيدند، نه با زاهدی، که با اردشير، پسر تيزهوش او مالقات کردند
 .فرمان به آنها، با انگليسی کامل و بی نقص، نطق پرشوری درباره اهميت آن، ایراد کرد

 
مردی که خبرنگاران، از طرف او فراخوانده شدند، در جلسه . جلسه، با توجه به شرائط ، بسيار عجيب و غریب بود

امنيت جلسه را، همسر جوان ميزبان تامين می کرد که با تپانچه ای مخفی در زیر بافتنی خود، بر یک . حضور نيافت
 خبرنگار، وجود اتومبيلی بزرگ و غيرمعمول که در همان برای دو. صندلی راحتی در کنار اردشير زاهدی نشسته بود

 .حوالی، به طرزی زننده، صدا می کرد،عجيب تر از همه بود
 

، ١٩۵٣در سال . آنجا دستگاه تکثيرغول پيکری وجود داشت" کنت الو، خبرنگار نيویورک تایمز، بعدها به خاطر آورد 
کمابيش در آن زمان، نه من و نه بيشتر روزنامه نگاران یا بيشتر . یک دستگاه تکثير، حدودا به اندازه دو یخچال بود

 ."مردم آمریکا، نمی توانستند به شما بگویند که، حروف کلمه سيا چه معنایی دارد
 

طی روزهای دوشنبه و سه شنبه، عوامل او، برای رشوه . تا بعدازظهر یکشنبه، روزولت طرح جدید خود را آماده کرد
در سراسر . ن، و هرکس دیگری که ممکن بود بتواند مردم را در یک لحظه سرنوشت ساز، گرد آورددادن به سياستمدارا

در همان دو روز، او اراذل و اوباش را به خيابان ها می فرستاد تا به نام مصدق، آشوب و بلوا به . تهران پخش می شدند
حدهای ارتش و پليس را، جهت تسخير ساختمان های نها به خيابان ها، واآسپس در چهارشنبه، با کشاندن . راه بيندازند

 .دولتی به کار می گرفت و با دستگيری مصدق، ضربه نهایی را وارد می کرد
 

برای انجام تمام این کارها، روزولت، تنها بر معدوی از عوامل ایرانی مجرب متکی بود که مهمترین آنها، برادران 
آزمون کامل و دقيقی از " می شناخت و ترتيبی داده بود تا برای آنچه نها را از چند سال پيشآاو . رشيدیان بودند

روزولت، برادران رشيدیان، که در اصل، منابع انگليس به شمار می . می ناميد، به مرکز سيا در واشنگتن بروند" صداقت
هترین آنها، علی جليلی و دو تن از ب. آمدند، روزولت چندین ایرانی را که توسط سيا آموزش دیده بودند، نيز بکار گرفت

، شروع به همکاری با سيا کردند و به عنوان سازمان دهندگان شبکه تبليغات و خرابکاری ١٩۵١فرخ کيوانی، در اوایل 
آنها، اغتشاشاتی را سازماندهی کرده بودند و دیگر وظایف مخفی خود را، چنان با موفقيت انجام . بدامن شناخته می شدند

همچون برادران . یاد می کرد" عوامل اصلی و بی نهایت مهم در مرکز تهران" از آنها به عنوان داده بودند که، سيا
آن دو، با . رشيدیان، آنها نيز به واشنگتن برده شدند و روزولت و دیگر جاسوسان سيا، به تفصيل از آنها تحقيق کردند

به عنوان ماموران مخفی در توطئه ) ن و سی لیگاهی اوقات نوسی و کاف رون و دیگر اوقات نر( دریافت اسم های رمز 
روزولت، حتی هویت جاسوسان . آن دو و برادران رشيدیان، هرگز یکدیگر را مالقات نکردند. عليه مصدق، انتخاب شدند

 . مهم ایرانی خود را، از یکدیگر مخفی نگه می داشت
 

رد، به ماموران خود دستور داد تا شروع به پخش ماده می کآهنگامی که روزولت، خود را برای اقدام مجدد عليه مصدق 
بر اساس این خبر، مصدق تالش کرده بود تا تاج و تخت شاه را تصرف کند، اما این . نسخه ای جعلی، از فرمان اول کنند

سردبيران فاسد، این دروغ را در صفحات اول روزنامه های خود درج . کار توسط افسران وطن پرست خنثی شده بود
 تنها، معدودی از روزنامه ها، این حقيقت را که مصدق، قربانی این کودتا است نه مسبب آن، به اطالع مردم .کردند

 .رساندند
 

آنها عقيده داشتند، شاه در شورش روز شنبه . با وجود این، مصدق و دستيارانش توجه کمی به روزنامه ها نشان دادند
نچه فاطمی آبرای جالی وطن به این معنی بود که اقدامات دیگری، اگر این درست بود، پس سفر او . دست داشته است

آنها، هرگز گمان نمی کردند، توطئه . می ناميد، صورت نخواهد گرفت" سرقت شاهانه حقوق مردم"وزیر خارجه آن را 
 .گرانی که کودتای شنبه را به راه انداختند، به زودی، دست به اقدام مجدد خواهند زد

 
: از فاطمی پرسيد که، دولت او چه برخوردی با توطئه گران دستگير شده خواهد کرد، او فورا جواب دادوقتی خبرنگاری، 

دیگر وزرای هيات . که مقامات در حال بررسی آنچه باید بکنند، هستند، اما هنوز به مرحله تصميم گيری نرسيده اند
وفادار را از خيابان ها بيرون کشيدند و ساعات آنها سربازان . دولت، از جمله مصدق، محافظين خود را کاهش دادند

آیا او از سلطنت کناره گيری کرده . سرنوشت سازی را، صرف طرح سواالت دیگری در ارتباط با جالی وطن شاه کردند
است؟ آیا باید یک شورای نيابت سلطنت، در نظر گرفته شود؟ آیا سلسله جدیدی به وجود می آید؟ آیا حکومت سلطنتی، از 

  می رود؟بين
 

وقتی مقامات دولتی، با شور و نشاط در مورد آینده بلند مدت کشور خود بحث می کردند، کرميت روزولت، به شدت 
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او می دانست که برای اجرای کودتا، به واحدهای . ینده بودآمشغول فعاليت برای سروسامان دادن به اقدامات چند روز 
. لور، وابسته نظامی سفارت آمریکا خواست تا برخی از آنها، را پيدا کندارتشی نياز دارد، پس، از ژنرال روبرت مک ک

 .مک کلور، که به خوبی با افسران ایرانی آشنا بود، تصميم گرفت از باال و با رئيس ستاد ارتش، تيمسار ریاحی، آغاز کند
ریاحی تغيير موضع نمی داد و به اگر . از آنجا که ریاحی، به وفاداری شهرت داشت، او نمی توانست چندان اميدوار باشد
اولين حرکت حساب شده او، پيشنهاد . توطئه گران نمی پيوست، مک کلور انتظار داشت که، حداقل بی طرف باقی بماند

شاید حتی به خود جرات می داد و از او می خواست تا با هم، برای ماهيگيری، سری به . ترک شهر، به ریاحی بود
سپس مک کلور، که به نکته سنجی معروف بود، ناگهان . اما به سردی این دعوت را رد کردریاحی،. اطراف شهر بزنند

برای این ماموریت، از شاه استوارنامه دارد و هميشه مشروعيت شاه را به رسميت می : تغيير لحن داد و به ریاحی گفت
احی عصبانی شد و در خروجی را به او ری. فرماندهان ایرانی نيز، باید چنين کنند: شناسد و به صراحت اضافه کرد که

 .نشان داد
 

روزولت، او را برای تالش در جهت درخواست کمک از . ن یکشنبه، مک کلور، برا ی دومين بار شکست خوردآپس از 
 او. اما بار دیگر، شيوه تحکم آميز و متفرعنانه اش، نتيجه عکس داد. فرمانده پادگان اصفهان، با هواپيما به آنجا فرستاد

فرمانده پادگان . فرمانده باید سربازان اش را، برای جنگ با مصدق اعزام کند: رونوشتی از فرمان را تکان داد و گفت
دو استنکاف در فاصله چند ساعت، مک کلور را، . اصفهان پاسخ داد که، از ایرانی ها دستور می گيرد نه از آمریکایی ها

من با لگد، مصدق را "ه جانب فرمانده برگشت و با عصبانيت سوگند خورد عصبانی کرد و وقتی پادگان را ترک می کرد ب
 !" از مسند قدرت بيرون می کنم

 
زمانی که هواپيمای مک کلور، در تهران به زمين نشست، او آرام شده و برای آنچه بعدا می بایست اقدام کند، به نتيجه 

در هر .  بازدید از پایگاه ه های نظامی کوچک، در پایتخت شداو، همراه با دو تن از دستياران خود، رهسپار. رسيده بود
. این بار، اقبال بيشتر به او رو کرد. پایگاه، او در صورت موفقيت کودتا، به فرماندهان، پيشنهاد پول و قول ترفيع می داد

 به عهده داشتند، چند افسر، از جمله دو تن که، کنترل هنگ های پياده نظام و یک تن که کنترل یک گردان تانک را
 .پيشنهادها را پذیرفتند و قول دادند، در صورت فراخوانده شدن، آماده خواهند بود

 
روزولت، اکنون واحدهایی نظامی را در اختيار داشت که، گوش به زنگ حمله شدید و پيوستن به ناآرامی های خيابانی 

در . ر پرانرژی و متنفذ خود، جليلی و کيوانی را فراخوانداقدام بعدی او، ترتيب دادن اغتشاشات بود، لذا دو مامو. بودند
ابتدا، از آنها خواست تا، جماعتی عصبانی و خشمگين را گرد آورند که افسار گسيخته در سراسر خيابان ها، آشوب به 

ان بيگناه را آنها، می بایست پنجره ها را می شکستند، عابر. راه بياندازند و فریاد حمایت از کمونيسم و مصدق سر دهند
سپس، باید . کتک می زدند، به سوی مساجد تيراندازی می کردند و به طور کلی، شهروندان را مورد تحقير قرار می دادند

 .جمعی از اوباش به ظاهر ميهن پرست، ترجيحا با کمک افسران پليس موافق خود، آشوب گران را، سرکوب می کردند
اگرچه قبال خدماتی از این نوع انجام داده بودند، اما خواست کنونی روزولت، ن دو، آ. جليلی و کيوانی، نگران بودند

افزون تر از مهمترین عمليات آنها، بود و می توانست آنها را، به ویژه، در صورت شکست عمليات، در معرض خطری 
. از توطئه کنار بکشنداز همين رو، تا آنجا پيش رفتند که بگویند، ترجيح می دهند کامال خود را . بزرگ، قرار دهد

 دالر نقد ۵٠٠٠٠در صورت همکاری : روزولت با پيشنهاد یک گزینه ساده آنها را متقاعد کرد تا از این کار، سرباز نزنند
آنها پول نقد را انتخاب کردند و . شوبگران دستمزد می گرفتند و در غير این صورت، کشته می شدندآبرای خود و 

 .رداختروزولت، بالفاصله پول را پ
 

اگرچه آن یکشنبه، با شکستی خفت بار آغاز شده بود، اما با فرارسيدن شب، روزولت احساس می کرد که اعتماد به نفس 
" شانس کمی برای موفقيت"هنوز ممکن است : قبل از خواب، تلگرامی به واشنگتن فرستاد و گفت. خود را بازیافته است
 .وجود داشته باشد

 
او، کمی پس از بيدار شدن از خواب، تلگرامی از دفتر . ر خوش بينی روزولت شریک نبوددر واشنگتن اما، کسی د

 ٣۶این دومين بار، طی . مرکزی در دست داشت که اصرار می کرد تا آنجا که ممکن است، زودتر ایران را ترک کند
 –بار مجبور به تهيه نقشه فرار روزولت، این . ساعت گذشته بود که، روسایش به او توصيه کرده بودند از ایران بگریزد

 . شد، اما فکر بيشتری برای نقشه نکرد-پرواز او، زاهدی و چند تن دیگر، با هواپيمای متعلق به وابسته هوایی آمریکا
دارودسته اوباش، وانمود کردند از طرفداران مصدق . همه خبرها خوب بود. اخبار نيمروزی، به خيابان ها درز کرد

بعضی ملی گرایان و کمونيست های واقعی، از .  های جنوب تهران، به سمت مرکز شهر روانه شدندهستند و از آلونک
زمانی که این جمعيت، به ميدان مجلس که، مجسمه سواره و بلند رضا شاه، بر آن مشرف . روی سادگی به آنها پيوستند

اد از آنها مبارز واقعی و چه تعداد تحریک شده این که، چه تعد. بود، نزدیک شد، تعداد آنها، به ده ها هزار تن می رسيد
 .بودند، معلوم نيست، اما تعداد معتنابهی از هر دو دسته، در آنجا حضور داشتند

 
یکی از آنها، با نگه . وقتی چند نفر، شروع به باال رفتن از مجسمه کردند، فریاد تشویق و هلهله به اوج خود رسيد

د، یک سر آن را دور گردن برنزی اسب پيچيد و سردیگر آن را به زمين انداخت داشتن زنجير محکمی به دور گردن خو
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سپس این چند تن، شروع به اره کردن و . می ناميد، قالب شود" ینوعی ماشين ارتش"نچه، کنت الو آن را آتا به سپر 
 دیگری برای اقدامات این، موفقيت. سرانجام، مجسمه با صدایی سهمگين، به زمين افتاد. تراشيدن پای اسب، کردند

 .روزولت، به منظور ایجاد دو دستگی و اختالف در ایران بود
 

نها، بيشتر عليه شاه فریاد می آهرچه . این بهترین چيزی بود که ما می توانستيم انتظار داشته باشيم"او بعدها نوشت 
اشتند، پس ارتش و مردم هم از آنها اگر آنها از شاه نفرت د. کشيدند، ملت و ارتش بيشتر آنها را دشمن می شناختند

متنفر بودند و هرچه بيشتر شهر را به آشوب می کشيدند، تعداد بيشتری از مردم را به خشم می آوردند، هيچ چيز 
در یکشنبه، . دیگری، نمی توانست موثرتر و سریع تر از این، به جرات و اراده درگيری مردم، چنين شور و حال ببخشد

 ." شده بود، اما دوشنبه قيامت واقعی بودشوب و غارت زیادیآ
 

به همين دليل، عوام قادر . مصدق، ساده لوحانه به افسر پليس دستور داد تا در حق مردم برای تظاهرات، دخالت نکنند
از این رو هر یک از . شدند کمابيش هر طور که می خواستند، شورش کنند و این برای روزولت، امتياز بزرگی بود

حتی کسانی که تحت کنترل او نبودند، به این درد می خوردند تا ایرانيان را متقاعد کنند، که کشور آنها در شوبگران، آ
با وجود این روزولت نگران بود که مبادا مصدق، تغيير . آشوب و هرج و مرج غرق می شود و به یک منجی نياز دارد

ودتا به اوج خود می رسيد، حتی ممکن بود پليس برای وقتی ک. عقيده داده و از پليس بخواهد، شدت عمل به خرج دهد
 .از این رو، روزولت به دنبال راهی، برای کاهش قدرت آنها بود. مبارزه عليه سربازان متمرد جسارت ورزد

ن بعدازظهر، به طورغيرمنتظره ای سروکله سفيرلویی هندرسون، پيدا شد، روزولت آلت دست خود را پيدا آوقتی در 
ن، پس از شرکت در جلسه ای در واشنگتن، که طی آن کودتا باالخره به تایيد نهایی رسيده بود، بازگشت به هندرسو. کرد

او به استراحتگاهی در آلپ سفر کرد و منتظر اخبار . محل ماموریت خود را، تا قبل از سرنگونی مصدق، عاقالنه ندانست
او، وقتی از رادیو، خبر . دورماندن از عمل، به بيروت رفت آگوست، هندرسون، ناتوان از انتظار کشيدن و ١۴در . ماند

به . شکست کودتا را شنيد، با هواپيمای متعلق به نيروی دریایی سفارت آمریکا در بيروت، به سمت تهران پرواز کرد
 .محض رسيدن به سفارت، مستقيما به دیدن روزولت رفت و به طور خالصه از جریان امور، آگاه شد

 
. راف کرد که با قصور بيش از اندازه، در بيان حقيقت، با دشواری های کوچکی مواجه شده استروزولت، اعت

او . آیا از دست او کاری برمی آید؟ روزولت پس از لحظه ای تامل، به ایده عجيب و غریبی رسيد: هندرسون، سوال کرد
روزولت، می دانست . تبدیل کندمی توانست هندرسون را به آلت دست خود، برای اقدام جهت عصبی کردن مصدق 

از آنجا که مصدق، ذاتا . مصدق، مرد بسيار رقيق القلبی است که می تواند، با رنج یک بيوه تنها یا یک یتيم، اشک بریزد
او، هم چنين بسيار بانزاکت، مودب و جوانمرد . توطئه گر نبود، تقریبا ایمان معصومانه ای به صداقت اکثریت مردم داشت

به رغم مشکالت ماه های اخير، او، همچنان نسبت به آمریکایی . آداب رسمی و سياست و کاردانی ارج می نهادبود و به 
اگر روزولت، می توانست راهی برای سوء استفاده از خصلت های رقيب خود بيابد، ممکن . ها، دلبستگی و کشش داشت

این، چالشی رایج در جنگهای روانی بود و می .  کندرا گيج یا مجبور به انجام حرکتی اشتباه" مزاحم پير"بود، این 
 .توانست عجيب ترین نبرد، در عمليات آژاکس را، به وجود آورد

 
روزولت " به خاطر خدا بگو، من چه باید بکنم؟: "وقتی روزولت از هندرسون خواست تا نزد مصدق برود، او پرسيد

یانکی : ورده است، از تلفن های مشکوکی که می گویدآبه ستوه توصيه می کنم از کارهایی که آمریکائيان را : جواب داد
برو گمشو، یا آنها را با نام های مستهجن صدا می زند، از این که حتی، اگر یک بچه، گوشی تلفن را بردارد، تلفن کننده، 

 .فقط حرفهایی رکيک را فریاد می کند، شکایت کنی
  

مریکایی ها، از اخالل در ایران آ اگر مصدق، از او در مورد حمایت :هندرسون، با خواست روزولت موافقت کرد و گفت
 ". ما، قصد هيچ گونه دخالتی، در امور داخلی یک کشور دوست را نداریم"سوال کرد با صراحت کامل خواهد گفت که 

 .اگر چه روزولت، آن را فکری تحسين برانگيز دانست، اما چيزی نگفت
 

. برای مرکز بود" ورنده ترین زمانآفعال ترین و به ستوه "ایع، عصر دوشنبه، بر اساس کالبد شکافی سيا از وق
روزولت، چهار ساعت را در یک جلسه برنامه ریزی شده فشرده، با ماموران اصلی خود، از جمله برادران رشيدیان، 

 به توطئه پيوسته بود، تيمسار زاهدی و پسرش اردشير و تيمسار هدایت اهللا گيالنشاه، فرمانده سابق نيروی هوایی که
همگی در حاليکه زیر پتو و یا صندوق عقب اتومبيل مخفی شده بودند، به داخل و خارج محوطه سفارت آورده و . گذراند

 ١١٩ .برده می شدند

                                                      
نشانه های ضد و  . يسی نموده استوتحت تاثير رمان نويسی های کرميت روزولت نوشته های او را تقليد و يا رون) قای کينزرآ(نويسنده  ظاهرا  – ١١٩

ور ترک ايران را به روزولت  داده ، که اين خود نشانه شکست ماموريت او نقيض بودن نوشته روزولت و کينزر از اينجا روشن است که واشينگتن دست
 :توجه خوانندگان را به تار نمای لوی هندرسون که مطالبی برخالف اين نوشته دارد جلب ميکنم. بوده ولی او هنوز داستان سرائی را ادامه ميدهد

 1oh#htm.hendrson/oralhist/org.trumanlibrary.www://http  
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او، همان . در صورت شکست نقشه اصلی، هيچ نقشه جایگزینی وجود نداشت. حاال دیگر روزولت، راسا اقدام می کرد

ی رفت، فی البداهه نقشه می کشيد، دائما در حرکت بود و نه وقت و نه تمایل داشت که، تصميم های خود طور که پيش م
وری ارتباطات، فاقد کارآیی و غيرقابل اعتماد آحتی اگر می خواست چنين کند، فن . را، مورد تایيد روسایش قرار دهد

 .، از کارهای او اطالعی نداشتلذا طی این روزهای سرنوشت ساز، کسی در واشنگتن یا لندن. بود
 

ماموران ایرانی . روزولت، از ابتدا تشخيص داده بود که سرنوشت دولت مصدق، سرانجام در خيابان ها تعيين می شود
او، نقشه کشيد تا از هر دو دسته شورش های موافق و . او، تقریبا و بدون معطلی، توانایی ایجاد ازدحام را داشتند

عده ای برای عزل . هرچند، در اصل ماهيت خواست های انبوه جمعيت، کامال متفاوت بود. بردمخالف دولت، بهره ب
مصدق فریاد می کشيدند، که البته بسيار مطلوب بود، اما گروه حاميان و طرفداران مصدق نيز، بسيار مفيد بودند چرا که، 

دند تا سربازان شاه دوست، برای سرکوب و به تقابل و اختالف افکار عمومی، کمک می کردند و شاید حتی باعث می ش
 .آنچه که واقعا اهميت داشت، این بود که، تهران در آشوب و ناآرامی باشد. شورش، واکنش نشان دهند

 
هزاران تظاهر کننده، نادانسته، تحت کنترل . بلوایی که تهران را در روز دوشنبه، به لرزه درآورد، در سه شنبه تشدید شد

ا ریختند، مغازه ها را غارت کردند، تصاویر شاه را از بين بردند و ادارات گروه های سلطنت طلب را سيا به خيابان ه
پليس همچنان . ملی گرایان و کمونيست های پرشور و شوق نيز، به این اغتشاش و هرج و مرج پيوستند. زیرورو کردند

اد که به کار خود ادامه بدهند و این تصور را به دستور مصدق، حق مداخله نداشت و این امر، به آشوبگران اجازه د
روزولت، طی سفری کوتاه و مخفيانه پيرامون شهر، با . ایجاد نمایند که ایران، در حال لغزش به سوی هرج و مرج است

 ١٢٠  ."آنها مرا وحشت زده کردند"نگاهی اجمالی به جمعيت، این مطلب را درک کرد و گفت 
 

هنگام عصر، سفير هندرسون، به مالقات .  در خيابان ها، که پشت درهای بسته، روی دادحادثه تعيين کننده آن روز، نه
او، کوچک ترین اطالعی نداشت که عوامل مخفی، با اتکاء بر . پيرمرد، آشکارا وضعيت نامطلوبی داشت. مصدق رفت

 کرد، شخصی به نام کرميت از آنجا که تصور نمی. مریکا، شب و روز برای سرنگونی دولت او، تالش می کنندآسفارت 
روزولت وجود دارد، نمی توانست حدس بزند که روزولت، سفير هندرسون را جهت نهادن دامی تازه برای او، بازیچه 

او می دانست، قدرت های بيگانه در کودتای نافرجام یکشنبه، دست داشته اند، پس بهتر بود که مراقب . خود کرده است
 .باشد

 
او، به وضوح آرام و خونسرد بود، چيزی که . شانه اهميت مالقات شان، در لباس رسمی پذیرفتمصدق، سفير را، به ن

مصدق، به موضع رسمی ایاالت متحده مبنی بر . در پس ادب و نزاکت او، ناميد" خشمی فروخورده"هندرسون آن را 
هندرسون . ، اعتراض کرد"ی نيستمردی که حاال چيزی بيش از یک یاغ"قبول شاه به عنوان رهبر ایران، که حمایت از 

                                                      
 چگونه دو دوزه بازی ميکند جمله قبلی نشان از شکست او دارد که لندن وواشينگتن ديگر با او قطع ارتباط کرده اندولی هنوز نويسنده ميخواهد -١٢٠

 ٢٠٠ تاريخ نگار و محقق و پژوهشگر قرن حاضر که تحقيقات دقيقی در تاريخ ــدی شمشــيریمه آقای .برای فروش بيشتر هيجان داستان را بيشتر کند
ميدانيم که نه تنهاچپ گرايان تندرو وبنيادگرايـان   ما«: نگاشته ميگويد) ١٣٨٢ (٢٠٠٣ مرداد در سال ٢٨ساله ايران دارد در نوشتاری که بمناسبت 

بلکه حتی بسياری ازملی گرايان نيزدرحال حاضربه نحوی کينه توزانه وتعصب آِميز   مخالف هستـند؛گروه به سختی باملی گرائـی دو اسالمی که هر
به نحوی  و بگذارند تعصب راکنار ولی هرگاه ايـن افراد .وانگليس ميدانند حاصل برنامه ريزی های سازمانهای جاسوسی آمريکا را مرداد ٢٨ واقـعه

حزب توده ايران  نيـز قبـيل حسين فاطمی وزيرامورخارجه ودکتر شايـگان و پايه وی از طرفداران بلند ادی ازتعد  و بيطرفانـــه تندرويـهای مصـدق
به تنهائی ميتوانسته است بزرگترين  که اقدامات مزبور شد متوجه خواهنـد بررسـی قراردهند؛ مورد ١٣٣٢ مرداد ٢٧ و ٢۶ و ٢۵ روزهای در را

ن آ يعنی جرگه کشـورهــای کمونيست کشانده شدن بی بازگشت ايران به پشت پرده آهنين؛ که از دم ايران باشـدمحرک جهت برانگيختن بسياری از مر
اراذل واوباش نبوده  رجاله؛ چاقوکش؛ اکثريت عظيم اين افراد؛ بدون ترديد .به وحشـت افتاده بودند شديدا به رهبری روسيه شوروی؛ روزگار

نظاميان ايران وفرماندهــان  مخصوصا .انگليس نداشسته اند و جاسوسی آمريکا پول از سازمانهای يا و زه ودستورونيزنيازی به تحريک وياگرفتن اجا
ختم اين مبحث وبرای  قبل از .بيمناک بودند نيز درصورت رفتن ايران به پشت پرده آهنين ازجان خود و شـاه ترديدی نبود  از حمايتشان آنـان کـه در

 :نـقل مينمايـد  عيــناتاریخ ایران تاليف باقرعاقلی شمار روز کتاب ٣۵١ صفحه از نيز را ١٣٣٢ مرداد ٢٨ ط بهمربو تکميل آن اخبار
نظاميان ازفرمان  .تهران تغييرشکل داد تظاهرات در امروز بامداد از .نيزبدست گرفت سرتيپ دفتـری رياست شهربانی را – ١٣٣٢مـاه  مــرداد ٢٨

 از بعد .به نفع شاه شعارسردادند کاميون ها نظاميان با .شاه شدت گرفت مخالـفان مصـدق و بين موافقين و خورد و زد .سرپيچی کردند نخست وزير
ميراشرافی سقوط  زاهـدی و سرلشـگر و خوانــده شـد راديو فرمان نخست وزيری زاهدی از و افتاد !)؟(اداره راديو به دســت کودتاچيان امروز ظهر

بين  و يورش بردند قــرارداد مخالفين مصدق ونظاميان به خانه او خود کار مرکز زاهدی شهربانی را سرلشگر .م کردنداعال حکومت مصدق را
ادی مقتول ـــايـن جنگ ادامه داشت وعده زي ساعتها .مسلحانه آغازشـد خورد و مهاجمين زد محافظين منزل مصدق بفرماندهی سرهنگ ممتاز و

درتهران حکومت نظامی  .پناه بردند ای مجاور هيارانش به خانه و دقــــصـم .حافظين خانه مصدق تسلـيم شـدندسـرانجام م .ومجــروح شدند
 .دادسـتان به حکومت نظامی منصوب شد وسرتيـپ فرهاد برقرارشد

 
بسياری  درتهران و ١٣٣٢ مرداد ٢٨روز  که هدفهای اصلی مردم ازانجام تظاهـرات در بخوبی روشـن ميشود بنابرآنچه که درباال ذکرشـد؛
برگشتن شـاه فردی ارتشی  نزمان برايشان تفاوتی نداشته است که باآ در ديگر سرنگونی مصدق وبرگرداندن شاه بـوده و ازشهرستانهای ديگرايران؛

  هـرگاه سازمانهای جاسوسیهمانطوريکه قبال گفتـه شـد حـال؛ .نامی ديگر فردی غيرنظامی با يا و زاهدی بـه نخست وزيـری برسد بنام سرلشگر
 ٢۵ روز آن برنامه در زاهدی به جای وی داشته اند؛ نخست وزيری وانتصاب سرلشگر انگليس برنامه ای هم جهت برکناری مصدق از و آمريکا
زاهـدی  شگرشدن سرل سرنگونی مصدق ونخست وزير که با توسط مصدق خنثی شده است و منتهای تعصـب وکمال بی انصافی ميباشد ١٣٣٢ مرداد

 . بحساب برنــامه خنثـی شـده مزبوربگذاريــم جوش وملی را تمام آن تظاهرات خود ؛١٣٣٢ مرداد ٢٨ روز متعاقب تظاهرات مردم در
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هم، در زمان خود از مکه گریخت و از آن به ) ص(اگرچه شاه در واقع از ایران گریخت، اما حضرت محمد : پاسخ داد
هندرسون، به . مصدق، از این اظهار نظر شگفت زده شد و برای بررسی آن، درنگ کرد. بعد، تنها نفوذ او، افزایش یافت

ن است تا نطقی را که روزولت، برای او تهيه کرده بود، ایراد کند او، با خشکی و خشونت آقت این نتيجه رسيد که و
 :شروع به صحبت کرد، صدای او، به اوج خشمی تصنعی رسيد و گفت

 
آنها، نه فقط تلفن های تهدید آميزی دریافت می کنند که . باید به شما بگویم که، همشهریان من، شدیدا به ستوه آمده اند" 

نها را در معرض حرفهای رکيکی که حتی نباید بشنوند، قرار می دهد، بلکه آغالبا توسط کودکان پاسخ داده می شود و 
عالوه بر این تعرضات . زمانی که به آرامی در خيابان ها، به دنبال کارهای خود می روند، مورد اهانت قرار می گيرند

وقتی آن را بدون مراقب، ترک می کنند، صدمه می بينند، وسایل آن سرقت، اتومبيل های آنان، . لفظی، آنها بی پناه هستند
عاليجناب، من قرار است . چراغ های جلو خرد، الستيک ها پنجر و در صورت قفل نبودن، روکش ها، تکه تکه می شوند

ه خاطر منافع ملی از دولت متبوع خود بخواهم تا تمامی وابستگان و کسانی را که، حضورشان در اینجا ضروری نيست، ب
 ١٢١   ."کشورمان فرا بخواند، مگر آن که این نوع مزاحمت ها، متوقف شود

 
آمریکایی ها سازمان دهنده این آشوب و بلوا در . ممکن است مصدق، کامال به این تک گویی نادرست و کذب خندیده باشد
ش و آشفتگی توصيف می کرد و به عنوان یک ایران بودند، اما اکنون، هندرسون، هموطنان خود را، قربانيان این اغتشا

مصدق، اما به گونه ای حيرت آور، از این . مدرک، گزارشهای بسيار اغراق آميزی از اهانت های خيالی ارائه می داد
هندرسون گزارش داد، او . داستانهای موهوم، متالم به نظر رسيد و از دورنمای خروج آمریکایی ها از ایران هراسان شد

 .به لرزه درآمد، سریعا آشفته و کمابيش شرمنده شدشکارا آ
 

روزولت، بسيار خوب، روحيه، رقيب خود را تجزیه و تحليل کرده بود مصدق، پرورده فرهنگ احترام و ميهمان نوازی، 
این ضربه روحی، قوه تشخيص درست او را درهم شکست،  .بدرفتاری با ميهمانان درایران را، زشت و تکان دهنده یافت

رامی در خيابان آمزاحمت و نا:  طوری که در مقابل هندرسون که هنوز در اتاق بود، به رئيس پليس تلفن کرد و گفتبه
 .ها غيرقابل تحمل شده و وقت آن است که پليس، به آن پایان دهد

 
 آنان بودند، با این فرمان، مصدق دستور حمله پليس به جمعيت را، که بسياری از پرشورترین حاميان او نيز، در ميان

تشه اش، به خيابان ها برنمی گردند دستور منع تظاهرات آروز بعد، برای اطمينان از این که طرفداران دو . صادر کرد
 . او، حتی به رهبران حزب طرفدار دولت تلفن کرد و دستور داد تا، مردم را در خانه نگه دارند. عمومی را نيز صادر کرد

 
 . او بود" خطای مهلک"ر مجله تایم هفته بعد، مصدق خود را خلع سالح کرد و این مطابق یک گزارش منتشر شده د

او، برای اثبات قاطعيت خود در شدت عمل به خرج دادن . ساعت های بعد نيز، مصدق گام های اشتباه دیگری برداشت
شاندن درگيری های نسبت به اعتراضات خيابانی، به فرماندهی تيمسار محمد دفتری، افسری که به تعصب در فرون

دفتری نه تنها . دالیل بسياری برای سوء ظن و بدگمانی وجود داشت. غيرنظامی معروف بود، سربازان را بسيج کرد
چندین سال پيش، تحت نظر رزم آرا، نخست وزیر ترور شده، رئيس پليس تهران بود، بلکه یک شاه دوست صریح 

به هنگام عمليات، دستور دهد، نفراتش به حمایت از توطئه گران اللهجه و نزدیک به زاهدی بود و احتمال داشت، 
 .روز بعد آنها نه برای دفاع از دولت، که برای سرنگونی آن جنگيدند. برخيزند، این، دقيقا همان کاری بود که، او کرد

ارش داد کنت الو، در نيویورک تایمز گز. به زودی پس از صدور حکم سرنوشت ساز مصدق، سخت گيری ها شروع شد
شوب طرفداران متعصب حزب توده و ملی گرایان افراطی، آافسران پليس و سربازان، هنگام عمليات شب گذشته، عليه "

سربازان از خود بی خود شده و در حالتی از جنون وارد عمل شدند، به طوری که شورشگران را با . دست به کار شدند
کسانی که هيچ خبری از تغيير جهت  یکی از."  آور پراکنده کردندچماق، تفنگ و باتوم، تارومار و با گازهای اشک

او پس از رسيدن به بغداد، تاکيد کرده بود که در کودتای . اتفاقات تهران نداشت، شخص اعليحضرت محمد رضا شاه بود
شاه نيز، . ستبرکنار کرده ا" یغيرقابل اغماض از قانون اساس یتخط"انجام شده، دست نداشته، اما مصدق را به دليل 

                                                      
. گفتگوی من با مصدق امشب يک ساعت طول کشيد«: تلگرامی به واشينگتن نمود) ١٣٣٢ مرداد ٢٨ (١٩٥٣ آگوست ١٩ لوی هندرسن در تاريخ -١٢١
  پنهانی آزردگی را احساس در رفتار وی شراره های. آنچنانکه در مراسم تشريفاتی معمول است پذيرفت" نه با پيژامای خانه"را با لباس کامل او م

پس از خوش آمد گوئی های معموم افزودم؛ متاسفم از اينکه اوضاع سياسی و اقتصادی ايران وخيم تر از دو ماه پيش است، . ميکردم
تاکيد کردم که بويژه افزايش تعداد حمالت به شهروندان . با لبخندی کنايه آميز تائيد کرد و سپس سکوت بر قرار شداظهارات مرا 

آمريکائی مورد نظر من است زيرا هر ساعت گزارش تازه ای از حمله به شهروندان آمريکائی دريافت ميکنم نه تنها در تهران بلکه در 
مردم ايران فکر ميکنند آمريکائی ها مخالف آنها هستند و از . له ها کم و بيش اجتناب ناپذير استمصدق گفت اين حم. ساير نقاط ايران

آنگاه مصدق رئوس وقايعی را که به انحالل مجلس انجاميده بودبر شمرد، روايت او بطور کلی با ... همين رو به آنها حمله ميکنند
 نفر از نمايندگان مجلس آشکارا ٣٠افزون بر آن اضافه نمود که . تطبيق ميکرداطالعاتی که از جانب سفارت به وزارتخارجه داده شده 

هنگاميکه شنيده است مذاکراتی در جهت خريد آنها در . ...  رای خريداری نشده باقی مانده است۴٠اند و تنها توسط انگليس خريده شده 
آنگاه نظر مرا در مورد . افع مدرن ايران نيست منحل کندجريان است تصميم گرفته است مجلس دست نشانده انگليس را که در جهت من

گفتم نظری که در اينباره مايلم ابراز کم . گفتم از من ميخواهيددر باره امور داخلی ايران اظهار نظر کنم. ... انحالل مجلس سئوال کرد
 . ان آشکارا قادر نيست که متکی به پارلمان باشداينست که اين کار برای ايران اسف انگيز است و برای مردم افتخاری ندارد که دولت اير
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صبح سه شنبه، . چون همه دست اندرکاران توطئه می پنداشت، شکست آن یکشنبه، به معنای پایان عمليات آژاکس است
هر دو، هنگام ترک هواپيما، "بنابه گزارش تایمز لندن . او و ملکه ثریا با هواپيمای جت انگليسی، به رم پرواز کردند

 ."افسرده و مضطرب به نظر می رسيدند
 

آیا هيچ اميدی : مریکایی از او پرسيدآوقتی یک خبرنگار . شاه، ظاهرا به یک غيبت طوالنی از ایران، تن در داده بود
ارشگر انگليسی پيش بينی کرد که یک گز". احتماال، اما نه در آینده نزدیک: "برای بازگشت به ایران دارید؟ جواب داد

 ."يدی که پيش از این در رم بود، می رودو احتماال، به مستعمره کوچک پادشاهان تبعا"
 

زمانی که شاه، ورود خود را به هتل آکسلسيور اعالم می کرد، روزولت در تالشی سخت، برای بازگرداندن او، به وطن 
 .بود
 

روزبعد، می توانست توام با موفقيت باشد و اگر همه چيز طبق نقشه پيش می رفت حتی ممکن بود نيمه های روز، 
شهروندان، به آنان همچون مردمانی محترم که، از هرج . ا لبریز از شوروشوق تظاهرکنندگان طرفدار شاه شودخيابان ه

 .نها مداخله نمی کردند، می نگریستندآو مرج روزهای اخير، بيزار شده بودند و افسران دلسوزی که در کار 
دم های شرور و دیگر افراد آاش را همراه با روزولت، با کمک عوامل ارزشمند ایرانی خود، جماعتی از اراذل و اوب

این پهلوانان، نه تنها به قدرت بازو، بلکه . ناشایست، از جمله تعدادی از اعضای جمعيت پهلوانان سنتی، سازماندهی کرد
آنها، درمراسم جشن و شادمانی، به رژه ها . بابت مهارت های کسب کرده همچون تردستی و بندبازی، به خود غره بودند

این پهلوانان، افراد ثروتمندی نبودند و برخی از آنها، زندگی خود را از طریق . می پيوستند و یا نمایش اجرا می کردند
نان، از رهبران گروه خود انتظار داشتند که به زندگی و معيشت آنان کمک آ. اخاذی و باج گيری در بازار تامين می کردند

 .ران کرد، آنها آماده و مشتاق بودندوقتی سيا، شروع به جستجوی شورشگ. کنند
 

در ایران، شما می توانيد جمعيتی ترسناک و . جان والتر، رئيس اطالعات ایران در سيا، پس از آن، با خود می اندیشيد
 .مهيب و یا صميمی و مهربان و یا چيزی بين این دو را، پيدا یا یکی را به دیگری تبدیل کنيد

 
او اینک . واحد نظامی و نيروی پليس تحت نفوذ تيمسار دفتری، اطمينان حاصل کرده بودروزولت، قبال از حمایت چند 

با این همه، اسداهللا رشيدیان شخصی که به نظر روزولت نمی شد از او صرف نظر . ورده بودآجمعيتی بسيار مناسب گرد 
ی مصالحه در آخرین لحظه با روحانيون کرد، نگران از کمی تعداد جمعيت، به روزولت اصرار کرد تا، اختيارات او را برا

. افزایش دهد، زیرا بسياری از آنها، پيروان زیادی داشتند و می توانستند به سرعت مردم را گرد خود جمع کنند
در آن روز، روزولت اميد داشت تا مسير تاریخ ملتی را .  مرداد بود٢٨ آگوست و مطابق تقویم ایرانی ١٩چهارشنبه 
زمان عمل .  های سياسی را به دنبال کار مقرر فرستاد، اما خود کار چندانی برای انجام نداشتوی پيک. تغيير دهد

 ١٢٢  .روزولت تنها می توانست منتظر بماند و گوش به زنگ باشد. دیگران فرا رسيده بود
 

. دین جمع می شدندهزاران تن از مردم، در مساجد و ميا. تمام خبرهایی که ماموران، طی روز آوردند، اميدوارکننده بود
. ورزشکاران با ظاهری عجيب و غریب، در پيشاپيش جمعيت، به کل ماجرا، حال و هوای جشن و سرور می بخشيدند

گروهی با تعدادی ميخ، شعبده بازی می کردند، عده ای . برخی، ميل های زنگوله دار را باالی سر خود تکان می دادند
چند تن، چاقو و چماق های . يل های بلند عجيب و لنگ پوشانده بودندـرا، با سبسينه های ستبر خود را برهنه کرده و آن 

                                                      
مورخان و محققان . جزو تاريخ است   خيانت فاميل مصدق از جمله سرتيپ محمد متين دفتری  که  نميتوان باين راحتی از آن گذشت-١٢٢

بر " ان محمد مصدق صرفاطرفدار« :  ها کتاب دارند از جمله روشنگر مشهور آفای مهدی شمشيری مينيوسد١٠٠در اين موردبيش از 
خيانتکار "رخ داده است  سرتيپ محمد دفتری را ) ١٩٥٣ آگوست ١٩ تا ١٦ (١٣٣٢ مرداد ٢٨ تا ٢٥مبنای ظواهر وقايعی که در فاصله 

اه و اين نويسنده با اينکه نسبت به خيانتکاری محمد دفتری کوچکترين ترديدی بخود ر» لقب داده اند" نمره يک يا خيانتکار دو جانبه
 مرداد ٢٨ تا ٢٥نميدهد به اين نتيجه ميرسد که خيانت های او مورد تائيد مصدق بوده و مصدق با آن موافق بوده است ولی در مورد 

غالمحسين مصدق، پسر دوم مصدق اين اتهام را چنين بازگو «: مهدی شمشيری مينويسد. خيانت های او بر عليه مصدق نبوده است
پدر بزرگم مرحوم وزير دفتر در دوره قاجاريه وزير ما ليه بود؛ او چند پسر داشت که يکی از آنها ميرزا حسين  -خيانت دفتری ها : ميکند

سرتيپ محمد دفتری و دريادار مرتضی دفتری از جمله اوالد ها و نوه . سرتيپ متين دفتری. وزير دفتر بود که با پدرم از مادر جدا بود
مد متين دفتری که داماد مورد عالقه پدر، مادر و خودش و نيز برادر همين سرتيپ دفتری بوده است، در اينجا ذکری از اح{های او بودند 

 مرداد، نزد ٢٤روز .  ارتباط و همکاری داشت١٣٣٢ مرداد ٢٨ و ٢٥سرتيپ محمد متين دفتری، در کودتای } !ذکری بميان نمی آورد
انده گارد گمرک بود و چون در آن شغل واحد نظامی قابل استفاده ای در اختيار او فرم. پدرم رفته بود و گفته بود آماده خدمتگزاری است

به هر . نداشت، در صدد بود فرمانده يکی از واحد های نظامی يا انتظامی شود تا بتواندضربه ای کاری به نهضت مردم ايران وارد کند
 هم که در مخفی گاه تحت حمايت کرميت روزولت بود، حکم از سرلشگر زاهدی. تمهيدی بود حکم رياست کل شهربانی را از پدرم گرفت

چون خود را . و درجه سرلشگری گرفت. شد} ؟{ مرداد، مرتکب آن خيانت بزرگ٢٨رئيس شهربانی را گرفته بود و بعد از ظهر روز 
کرد که کارش به دادگاه و از سران کودتاچی ميدانست، بی دريغ به غارت و چپاول اموال دولت پرداخت و به حدی در اين راه افراط 

 ."  چندی بعد با بدنام درگذشت. زندان کشيد و پس از مدتی شاه او را عفو کرد
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این گروه، عجيب ترین جماعتی بودند که تا به حال، برای سرنگونی دولتی راه . ساخت وطن را، با خود حمل می کردند
 :پيمایی کردند

 
به ورزشهای باستانی همچون برداشتن وزنه هایی  وزنه بردارانی که اندام خود را -نها همراه با پهلوان های زورخانهآ"

زورخانه ای ها، شانه های پهن و عضالت قوی .  به راه افتادند-که به تدریج سنگين تر می شدند، پرورش می دادند
حدود . زمانی که به اتفاق، خيابان ها را به هم می ریختند، صحنه ای تماشایی و ترسناک به وجود می آوردند. داشتند
شروع کردند، در حالی که چون دراویش، می " زنده باد شاه" تن یا بيشتر، روز را با راه پيمایی در بازار و فریاد دویست

پيشاپيش این جمعيت تحریک شده، مردانی اسکناس های ده تومانی را دست به دست می . چرخيدند و می رقصيدند
هنگامی که جمعيت به سوی دفاتر روزنامه . ا کر می کردگوش ها ر" زنده باد شاه"با افزایش جمعيت، فریاد ... کردند

 ."های طرفدار مصدق حرکت کرد، مردم پنجره ها را شکستند و آنجا را غارت کردند
 

افسران پليس، در ابتدا، . وقتی شورشيان، به سمت مرکز شهر می رفتند، هيچ کس تالش نکرد تا آنها را متوقف کند
طرفداران مصدق، با . هيچ تظاهرات مخالفی انجام نشد. نها کردندآروع به هدایت جمعيت را تشویق و هنگام غروب، ش

 .احترام نسبت به خواسته و پيام او در مورد درگيری شب گذشته، در خانه ماندند
 

اما رهبران حزب، به رغم سپری کردن . تنها گروهی، که می توانست برای دفاع از دولت، نيرو بسيج کند، حزب توده بود
به هرحال، مصدق به آنها اعتماد . م روز در جلسات در مورد این که وارد عمل شوند یا نه، به نتيجه ای نرسيدندتما

روز قبل، یکی از رهبران حزب با او تماس گرفت و داوطلب غافلگير کردن . نداشت و خواستار کمک آنها نيز نبود
انشاء اهللا خدا دستم را بشکند اگر، با : " مصدق گفت.نکه مصدق، نيروهای حزب را، مسلح کندآسربازان شد به شرط 

 ." تسليح یک حزب سياسی موافقت کنم
 

دليل واقعی این که رهبران حزب توده، از مبارزان خيابانی خود، در آن روز سرنوشت ساز کمک نگرفتند، مخالفت با 
لط اتحاد جماهير شوروی بود و در مصدق نبود، بلکه همچون بيشتر حزب های کمونيستی دنيا، حزب توده هم، تحت تس

توجه افسران . استالين، چند ماه قبل فوت کرده و کرملين در آشوب بود. مواقع بحران از دستورات مسکو پيروی می کرد
اطالعاتی شوروی، که طبيعتا می بایست به مسائل ایران عالقمند باشند، معطوف مبارزه مهم تر و فوری تری، برای زنده 

این که، آیا برخی از آنها، تالش برای دفاع از مصدق را مورد توجه قرار دادند یا نه، یکی از ابهامات . ودماندن خود، ب
محققين، خواستار دستيابی به اسناد و مدارک موجود و احتماال مفيد برای رفع این . به جا مانده از عمليات آژاکس است

 . آنها، مورد قبول واقع نشده است بوده اند، اما تقاضای- که در مسکو وجود دارد-ابهام
 

زنده باد "و " مرگ بر مصدق"واز آبا فرارسيدن صبح، جمعيت از زاغه های جنوب شهر تهران جوشيد و فضا را با 
ل، از ـاز آنجا که روسای ای. صدها سرباز، برخی درون کاميون ها و برخی روی تانک ها، به آنها پيوستند. پر کرد" شاه

 ساختمان دولتی و دفاتر ٨آشوبگران، به .  گرفته بودند، مردان ایلياتی خارج تهران نيز، بسيج شدندعوامل روزولت پول
متعلق به فاطمی وزیر امور خارجه، حمله کردند و آنجا را به آتش " باختر امروز"روزنامه های طرفدار دولت، از جمله 

 مرکزی پليس حمله کردند و هر سه ساختمان را به رگبار دیگران، به وزارت خارجه، ستاد کل فرماندهی و پایگاه. کشيدند
 . نزدیک به ده ها تن، به زمين افتادند. گلوله بستند و در بازگشت با شليک همزمان شدیدی روبرو شدند

تمام " انبوه جمعيت"اواخر صبح یکی از آنها گزارش داد . ماموران روزولت، دائما برای او خبرهای خوب می آوردند
 - شهری در چهارصد مایلی غرب تهران-دیگری گفت که، فرماندهان پادگانی در کرمانشاه. هر را اشغال کرده اندميادین ش

یک دسته، به رهبری علی جليلی، قرارگاه دژبان . به درگيری پيوسته اند و افراد خود را، به سوی پایتخت هدایت می کنند
سرهنگ نصيری در ميان زندانيان بود . ز یکشنبه را، آزاد کردندرا تسخير و توطئه گران دستگير شده پس از کودتای رو

 .و پس از آزادی، شروع به منظم کردن گارد شاهنشاهی، برای کمک به آشوبگران کرد
 
آنهایی که قبال . ن روز، ده ها تن از مردمی که خيابان ها را در اختيار گرفتند به دالیل مختلف با مصدق مخالف بودندآدر 

اری می کردند، طی اختالف های سياسی ماه های اخير، مخالف او شده بودند بسياری از کسانی که نيویورک از او طرفد
ناميد، هيچ گونه اعتقاد راسخ سياسی نداشتند و تنها، به خاطر دریافت مبلغی " اشرار و قلدرهای بازار"تایمز آنها را 

 .نسبتا زیاد برای یک روز کار، راهپيمایی کردند
 

جمعيتی که به سوی شمال تهران آمدند و در "کاتم، از کارکنان عمليات آژاکس در واشنگتن، قاطعانه اظهار داشت ریچارد 
 ."سرنگونی نقش تعيين کننده داشتند، جمعيتی مزدور و فاقد مکتب فکری بودند که با دالرهای آمریکایی، خریداری شدند

 دارند، در حالی که رهبران باند اراذل و اوباش، کسانی مثل شعبان حتی اوباش هم، برای موفقيت در کارها، به رهبر نياز
دارای جثه ای بزرگ و قوی و فاقد هرگونه، هوش و درایت، غالب سردمداران آن چهارشنبه که به ميدان . بی مخ، بودند

و گروه متعهدها و آمدند، در شمار افسران رده ميانی ارتش بودند و آنها نيز، هم چون همکاران غير نظامی، خود از د
تعداد قابل توجهی، با فرمان نامزدی زاهدی برای نخست وزیری، برای پيوستن به کودتا، . تطميع شده ها تشکيل می شدند
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 .آنها استدالل می کردند، اگر شاه فرمان داده است، پس ارتش، ملزم به اطاعت است. ترغيب شده بودند
ی قانونی بخشيدند، تسليحات قابل توجهی شامل تانک و توپخانه را با خود این سربازان، عالوه بر آنکه به شورش، ظاهر

بدون صالحيت اخالقی و مهارتهای رزمی آنان، به . آوردند و حمله به بسياری از ساختمانهای دولتی را هدایت کردند
 .احتمال زیاد، کودتا شکست می خورد

 
 قبل از ظهور، ناگهان در اتاق محل فرماندهی روزولت باز به نظر می رسيد، همه چيز مطابق نقشه پيش می رود، درست

او، به اميد دیدن ماموری دیگر با گزارشهایی از خط مقدم، به در نگاه کرد، اما به جای آن، متصدی بی سيم را . شد
يام را، اسميت این پ. آشفته و پریشان و در مرز گریستن دید، که پيام فوری بدل اسميت، از واشنگتن را در دست داشت

پيام، با لحنی . بيست و چهار ساعت قبل فرستاده بود، اما انتقال آن از ایستگاه رله در قبرس، با تاخير صورت گرفته بود
 ١٢٣ .زننده تر از دو دستورقبلی، از روزولت می خواست تا فورا فرار کند

 
 که نزدیک بودن پيروزی را احساس روزولت،. زمانی مضحک تر و نامناسب تر از این، برای دریافت چنين پيامی نبود

مهم نيست رفيق، آنقدر غرق کاری که ": می کرد، ناگهان خنده سر داد و به متصدی بی سيم که مبهوت شده بود، گفت
 !"حق پيروز خواهد شد! همه چيز به نفع ماست! اما مسير حوادث تغيير یافته است. نمی توانی چيزی بدانی

.  آگوست شما دریافت شد١٨پيام : "وابی برای ژنرال اسميت به جایگاهش فرستادروزولت، متصدی بی سيم را با ج
به زودی، پيروزمندانه ) شاه(ی .و.او.س.گ.بدون خطر منصوب شد و ک) زاهدی(ن زیگلر.خوشحالم گزارش دهم، ر

 ."با محبت و بوسه، از طرف تمام گروه. بازخواهد گشت
 

این " نيشش تا بناگوش باز بود"خاطر بسيار زیاد روزولت بود، به گفته خود اواین پيام شتابزده، بازتاب احساس اطمينان 
 مشاور سفير -یکی از آشنایان او. روزها، او حتی غذای درست و حسابی نخورده بود و ناگهان احساس گرسنگی کرد

 . آن سو رفت جایی در حياط سفارت آماده کرد و برای تهيه غذا و نوشيدنی، دربه در، به این سو و-هندرسون
فریاد تشویق و هلهله و آوازهای موزونی که در سرتاسر فضا طنين . در بيرون اما، تهران، در شورش و اغتشاش بود

هرچند دقيقه، دسته های سربازان و . انداز بود، با صدای شليک و انفجار گلوله های خمپاره انداز، پياپی قطع می شد
ان روزولت و همسرش، مظهر درک و شعور، در مورد اتفاقات بيرون، یک ميزب. پليس، پشت در سفارت موج می زدند

 .سوال هم از او نکردند
 

. با آن که، گوینده نرخ حبوبات را می خواند که اصال مطلب جذابی نبود، روزولت به دقت گوش می داد. رادیو روشن بود
کرده بود در صورتی که همه چيز، به خوبی پيش او، یکی از گروه های ایرانی خود را، برای تسخير اداره رادیو اعزام 

 .می رفت ، برنامه رادیو، به زودی تغيير می کرد
 

هنگامی که سه آمریکایی، در سکوت غذا می خوردند، گوینده، آهسته تر از هميشه، گویی که دارد به خواب می رود، 
 . ل در اداره رادیو، در شرف وقوع استواضح بود، چيزی غيرمعمو. شروع به صحبت و پس از لحظه ای کامال مکث کرد
مهم نيست چه " پخش برنامه، با صدای بحث چند مرد متوقف شد. روزولت، زیرکانه به ميزبانان متحير خود، لبخند زد
سرانجام، یک نفر با تحکم فریاد زد و سپس صدایی احساساتی، " !کسی آن را بخواند، مهم آن است که خوانده شود

 . ناميد "دروغ های مصلحت آميز یا قبل از وقوع"  روزولت، آن را مطلبی را خواند که
 

دولت مصدق، شکست خورده و نخست وزیر جدید، فضل اهللا زاهدی، هم اکنون در مسند قدرت، و "آن مرد فریاد زد 
 !"اعليحضرت شاهنشاه در راه بازگشت به وطن هستند

 
 اما پيام، دقيقا همان بود که او -راو به ميکروفون رسيده بود یک افسر ارتش، زودتر از مامو-روزولت صدا را نشناخت

روزولت از پشت ميز بلند شد، از " .شوب بود، اینک سقوط کرده استآدولت مصدق، که دولت بلوا و . می خواست
 ١٢٤ .ميزبانان به خاطر ميهمان نوازی آنها تشکر کرد و بيرون رفت

 
دوستان اش با شوروشعف، به رادیو . ساعت حدود دو بعدازظهر بودهنگام بازگشت روزولت به محل فرماندهی خود، 

مدن روزولت، برای لحظه ای همگی از این که، ایام به کام شان است، لذت بردند و دقایقی بعد، آتهران گوش می دادند با 
ا لذت در جوش و به معنای واقعی کلمه ب"روزولت به یاد می آورد که آنها . در آن اتاق کوچک مشغول پایکوبی بودند

 ."خروش بودند

                                                      
شکست خورده بود و واشنينگتن ميخواست اورا هرچه زودتر از ميدان خطرناک تا چه  حد   اين نکته ظريف معين ميکند که ماموريت روزولت -١٢٣

 . مده بيرون ببرندآمردم به خشم 
نه تنها او پارسی ميدانست بقيه !!!!   تعجب ندارد که پارسی آقای روزولت هم واقعا خوب بوده و متن راديو را بخوبی متوجه ميشده -١٢٤

 ..!!جمله بعدی را بخوانيد... افراد او هم پارسی ميدانستند
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حاال که جمعيت در اوج احساسات . بهترین وقت آوردن زاهدی حاال است: قدم بعدی چيست؟ یکی از ماموران پيشنهاد کرد

 .هنوز خيلی زود است: اما روزولت گفت. قرار دارد
 

آن موقع، برای . ، منتظر بمانيمعجله کار شيطان است، بگذارید تا رسيدن جمعيت، به خانه مصدق: "روزولت تاکيد کرد
 ."آنکه قهرمان ما خود را نشان دهد، زمان مناسبی است

 
در داخل خانه، . واحدهای نظامی، به رهبری افسران مخالف مصدق، در حال رسيدن به یکدیگر در نزدیک خانه او، بودند

 ٧۵ مسلسل و تانک های شرمن با توپهای آنها به تفنگ،. سربازان وفادار، استحکاماتی ایجاد کردند و آماده جنگ شدند
مدافعين، با امواج گلوله در پاسخ به یکدیگر، پياده روها را . اواخر بعدازظهر، حمله شروع شد. ميلی متری، مجهز بودند

. پس از یک ساعت نبرد یک طرفه، حمله کنندگان، فریاد بلندی از خوشحالی کشيدند. مملو از اجساد باقی گذاشتند
با آغاز یک مبارزه توپخانه ای تنگاتنگ، عمليات آژاکس به اوج . رتشی خودی، با تانک هایشان رسيده بودندواحدهای ا

 .خود نزدیک می شد
 

 جایی که او برای دو روز -زمانی که روزولت، از شروع حمله مطلع شد، تصميم گرفت تيمسار زاهدی را، از مخفيگاه
مت، تيمسار گيالنشاه را، که همچون زاهدی در یک خانه امن متعلق به سيا، قبل از عزی.  بيرون بياورد-پنهان شده بود

او، . روزولت، از او خواست تا تانکی پيدا کند و به مخفيگاه زاهدی بياورد. بی صبرانه منتظر دستور بود، احضار کرد
 . نشانی را با خط بدی روی تکه کاغذی نوشت و خود با اتومبيل رفت

 
 هيجان زده از شنيدن این خبر، که سرانجام لحظه موعود فرا رسيده است، در اتاقی، در زیرزمين زاهدی با لباس خانه،

تيمسار . نشسته بود، که روزولت رسيد، هنگامی که دکمه های فرنچ نظاميش را می بست، از بيرون صدای غرش می آمد
 .گيالنشاه با دو تانک و جمعيتی که هلهله می کردند، رسيده بود

 
های بعد، شاید به دليل شهرت پدربزرگش به عنوان یک ماجراجو، این داستان شایع شد که روزولت، در سال 

پيروزمندانه روی تانکی که غرش کنان، پيشاپيش همه، در خيابان های تهران حرکت می کرد، نشسته بود و به سوی 
يالنشاه، پی برد که نباید با زاهدی روزولت، به محض شنيدن صدای جمعيت همراه تيمسار گ. خانه مصدق، پيش می رفت

روزولت از آنجا . وقتی، ناگهان در زیرزمين باز شد، او از جا پرید و در سوراخ کوچکی پشت تنور، پنهان شد. دیده شود
 .دید که، جمعيت سرمست از باده پيروزی، زاهدی را در آغوش گرفتند، بلند کردند و بيرون بردند

 
 از مخفيگاه خود بيرون خزید، قدم زنان به سوی اتومبيل خود رفت و از ميان خيابان پس از بازگشت جمعيت روزولت،
در واقع و عمال "او، بعدها نوشت . در آنجا، به افتخار پيروزی قریب الوقوع، نوشيدند. های پرآشوب، راهی سفارت شد

به تهران ) کرمانشاه( از غرب سرهنگ ما، تا غروب نمی توانست. زمان زیادی به پيروزی قریب الوقوع نمانده بود
ورود واقعی سربازان، به شهری که هنوز هيچ . نچه را بدان نياز داشتيم، به ما داده بودآبرسد، اما شایعه حرکت او، تمام 

 .نشده، مست پيروزی بود، شور و حرارت بيشتری بخشيد
 

آنجا، توسط دوستداران هيجان زده، محاصره تانکی، که زاهدی، بر آن سوار بود، ابتدا به سوی رادیو تهران رفت و در 
یکی از ماموران . قرارشده بود قبل از صحبت با ملت، موزیک نظامی پخش شود. او به استودیو در طبقه باال رفت. شد

وقتی زاهدی نزدیک شد، یک تکنسين، اولين . روزولت، از کتابخانه سفارت، صفحه گرامافون نسبتا مناسبی آورده بود
 ١٢٥ .از آب درآمد" سرود ملی آمریکا"ش کرد که با شرمساری همگان سرود را پخ

 
نخست وزیر " او خود را. سپس زاهدی به طرف ميکروفون گام برداشت. سریعا، آهنگ گمنام تری انتخاب و پخش شد

 ها، تامين ساخت جاده. اعالم و تعهد کرد که دولت جدید وی، همه چيز را، به نحو مطلوب انجام دهد" قانونی به حکم شاه
 .اما، از نفت، هيچ سخنی به ميان نياورد. بهداشت مجانی، افزایش دستمزدها و تضمين آزادی و امنيت

یکی با تصرف اداره مخابرات به . واحدهای ارتش و پليس وفادار به زاهدی، کنترل تهران را به دست گرفته بودند
دیگری، تيمسار ریاحی فرمانده ستاد ارتش را پيدا و . ستسرتاسر کشور پيام فرستاد و اعالم کرد که مصدق عزل شده ا

 .عده ای به درگيری بيرون از خانه مصدق، پيوستند. دستگير کرد
 

در این زمان، محمد رضا شاه، مایوس وافسرده و کامال بی خبر از این اتفاقات، در هتلش واقع در رم، همراه با همسر و 
ناگهان، تعدادی از خبرنگاران، شتابان وارد سالن غذاخوری شدند، با . ار بوددو تن از دستياران خود، در حال صرف ناه

ابتدا باور . زور راه خود را به سوی ميز شاه باز کردند و گزارش های مخابره شده از تهران را، در دستهایش گذاشتند
                                                      

 مرداد به چنين اشتباهی اشاره ٢٨بوط به  اين اولين جائی است که به چنين موردی اشاره ميشود و در هيچ يک از کتاب های مر-١٢٥
 !!اين شخص خود خواه ميخواهد خود را يک آمريکائی به تمام معنا جا بزند. نشده است
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شدت شروع به لرزش کرد رنگ از صورتش پرید، دستانش به " ممکن است حقيقت داشته باشد؟ ":نکرد و نسنجيده گفت
 .و باالخره روی پاهایش بلند شد

 
 !"نها مرا دوست دارندآ! من می دانستم": او فریاد کشيد!" من می دانستم"

 
ملکه ثریا، که کمتر تحت تاثير قرار گرفته بود، بلند شد و دست خود را روی بازوی شوهرش گذاشت تا او را محکم نگه 

 " انگيزچقدر هيجان ":دارد و زمزمه کرد
 

این یک شورش و طغيان "پس از پایان این غافلگيری، شاه آرامش خود را بازیافت، به سوی خبرنگاران برگشت و گفت 
و پس از مکثی "  من، او را منصوب کردم. ما حاال، یک دولت قانونی داریم و تيمسار زاهدی نخست وزیر آن است.نيست

 !"تند، من هميشه این را می دانستمنودونه درصد مردم، طرفدار من هس"اضافه کرد 
 

شاه جوان، در بهت و ناباوری، به طرف سالن استراحت هتل، جایی که جمع کثيری از گزارشگران و گردشگران کنجکاو، 
این برای من باعث تاسف است که، "وی به آنها گفت، اولين آرزوی او، بازگشت به وطن است . جمع شده بودند، رفت
اگر من، کشورم . زادی نداشتم و برعکس، دور از آنها و در امان بوده امآ مردم و ارتش ام، برای نقش مهمی در مبارزه

 ."را ترک کردم فقط و فقط، به خاطر نگرانی و اجتناب از خونریزی بود
 

و با این که در اطراف خانه اش درگيری . به رغم آنک کودتا، در آستانه موفقيت بود، مصدق، همچنان مقاومت می کرد
محافظين، بيشتر پنجره ها را با . زدوخورد غوغا می کرد، او با خونسردی قابل مالحظه ای، در اتاق خوابش نشسته بود

او، اگرچه صداها را می شنيد ولی نمی دید که در بيرون خانه، چه رخ می دهد، وقتی، . ورقه های فوالد پوشانده بودند
اگر قرار : "او خواست تا فرار کند، مصدق سرش را تکان داد و گفتدستيار شخصی او، عليرضا صائب، با اصرار از 

حمله ." است این اتفاق بيافتد، اگر قرار است کودتا شود فکر می کنم بهتر است در این اتاق بمانم و در همين اتاق بميرم
 سربازان خودی از کنندگان بيرون خانه، با شنيدن اعالم پيروزی زاهدی از رادیو و اطالع از نزدیک شدن جمعی از

در حالی که مهمات درون خانه، به تدریج کاهش می یافت، حلقه . کرمانشاه شور و جنبشی در خود احساس کردند
 .محاصره آنان، تنگ تر می شد

 
. افسران وفادار ارتش، اگر می دانستند، چه اتفاقی افتاده است، ممکن بود برای دفاع از مصدق، با شتاب هجوم بياورند

ریاحی، . نين نکردند، به این دليل که، تيمسار ریاحی، که می بایست آنها را برای عمل فرا بخواند در بازداشت بودآنها چ
قبل از آنکه دستگير شود، موفق شد معاون خود تيمسار عطااهللا کيانی، فرمانده پادگان عشرت آباد، را که در آن ایام، 

يانی، فورا یک گردان پياده نظام و تانک را برای رفتن به سوی مرکز ک. محله دور افتاده ای در تهران بود، خبر کند
از این دو . قبل از آنکه زیاد دور شود، با صفی از شورشيان به رهبری تيمسار دفتری، مصادف شد. شهر، جمع کرد

 .مرد، دفتری به مراتب کارکشته تر و داری قدرت مجاب کنندگی بيشتری بود
 

ما، نباید به سوی یکدیگر . همکاران و برادران یکدیگر و همگی نسبت به شاه، وفادار هستيمما ": دفتری به کيانی گفت
دو تيمسار و معاونين آنها، . پس از چند دقيقه ردوبدل شدن سخنان مالیم، نظر مساعد کيانی جلب شد" شليک کنيم

نفرات کيانی، که باید مصدق را نجات می . یکدیگر را در آغوش گرفتند، به قول ایرانی ها، همدیگر را بوسه باران کردند
 .دادند، به پادگان خود برگشتند

 
پس از توقف شليک از داخل، دسته ای از سربازان به . در خانه مصدق، نزاع تا مدت دو ساعت به شدت ادامه داشت

. ار باغ، فرار کرده بودمصدق، لحظه ای پيش، با کمک دستياران خود، از دیو. خانه حمله کردند، ولی آنجا را خالی یافتند
ماده شده ای، آافسران، بيش از یک ساعت، گوشه و کنار خانه را کاویدند، بهترین لوازم خانه را در کاميون از پيش 

آنها موجب گریز پيرمرد شدند و هرچند او را نيافته بودند، اما می دانستند که به خوبی . بستند و بی درنگ حرکت کردند
 .داده اندوظيفه شان را انجام 

 
نها را تشویق کرده بودند، با هجوم به داخل خانه، آنجا را غارت آوقتی سربازان در دل شب فرو رفتند، شورشگرانی که 

دیگران، درها و پنجره ها را کندند و وسایل خانه را به پياده رو . برخی آتش سوزی به راه انداختند. و ویران کردند
در پشت سرشان، شب را روشن کرده بود، شروع به فروش وسایل کردند و حتی در حالی که شعله های آتش . بردند

 . دالر به فروش رفت٣٦یخچال مصدق، تقریبا معادل . روی قيمت اجناس، چک و چانه زدند
 

سرشار از شادمانی و شعف، گاه " پشت حياط سفارت، تعدادی از ماموران مخفی، یعنی طراحان کودتا، به قول روزولت
دیپلمات های سفارت " ر غيرقابل انتظار، محکم به پشت دیگری می زدند و برخی ناگهان، احساساتی می شدندگاه به طو

 .کنجکاوانه به آنها نگاه می کردند، اما چيزی نمی پرسيدند روزولت هم چيزی به آنها نگفت
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راننده . سفارت آمریکا توقف کردتقریبا در همان زمان که خانه مصدق، به آتش کشيده شده بود، یک اتومبيل، نزدیک در 
اردشير زاهدی بود که از اتومبيل . به تندی بوق زد و روزولت با عجله بيرون رفت تا ببيند چه کسی ممکن است، باشد

 .دو مرد، صميمانه یکدیگر را در آغوش گرفتند. پائين پرید
 

 !"پدر من بيایيدشما االن باید برای ادای احترام به نخست وزیر جدید، نزد "اردشير گفت 
 

گمان می کنم، او . اجازه بدهيد قبل از رفتن، گفتگوی مختصری با سفير هندرسون داشته باشيم"روزولت جواب داد 
 ."استحقاق آن را دارد که رسما این خبر را بشنود و شما، فرد مناسبی برای این کار هستيد

 
. نها را به حضور سفير می برد، طی کردندآ، راهی که دو توطئه گر پيشين، بازو در بازوی هم، تقریبا در حال رقص

ميهمانان اش رسيدند، او چوب پنبه . هندرسون، کنار استخر شنا نشسته و یک بطری شامپاین را، روی یخ گذاشته بود
موران از جمله این که، نخست وزیر جدید، دو تن از ما. آنها، حامل خبرهای فوق العاده ای بودند. را از سر شيشه درآورد

آنها، به افتخار دولت جدید، شاه، آیزنهاور و چرچيل و باالخره به سالمتی . ایرانی روزولت را، نامزد وزارت کرده است
ن است که او، روزولت را به مالقات رهبر جدید کشور آوقتی بطری خالی شد، اردشير گفت، االن وقت . یکدیگر، نوشيدند

 ١٢٦ .ش گرفت و از او خداحافظی کردسپس به گرمی هندرسون را در آغو. ببرد
 

او، روحيه بشاشی داشت . تيمسار زاهدی، به طور موقت، ستاد کل را، در باشگاه افسران نزدیک مرکز شهر، مستقر کرد
روزولت، بيشتر افسران را، نمی شناخت اما به نظر می . و هنگام رسيدن روزولت، در زیباترین رویاها فرو رفته بود

همه، حتی کسانی که او، هرگز آنان را ندیده بود می خواستند او را در آغوش بگيرند .  را می شناسندرسيد، بعضی ها او
سرانجام زاهدی با اعالم سکوت، او را نجات داد، خود نطق کوتاهی ایراد کرد و سپس از . و هر دو گونه اش را ببوسند
 .روزولت خواست تا صحبت کند

                                                      
بعد از آنکه تانک ها و کاميون ها از خيابان گذشتند .  نفر می شديم١٤ يا ١٢در منزل سرهنگ دوم فرزانگان ما جمعا : شير زاهدی شرح ميدهدد ار-١٢٦

اتاق همچنان تاريک بود و نور چراغ های خيابان .  صدا قطع شد پدرم روی مبلی نزديک پنجره رو به خيابان نشست و ما گرد او حلقه زديمو سر و
پدرم گفت چون مصدق فرمان اعليحضرت را ناديده گرفته و ياغی شده است مجلسی هم وجود ندارد که در . روشنائی ماليمی به داخل اتاق می تاباند

آقايان تا کنون با نهايت . ر او مقاومت کند اکنون ديگر امنيتی برای ما وجود نخواهد داشت و در صورتيکه گرفتار شويم رحم به ما نخواهند کردبراب
بعد از اين . ...  و من صميمانه از شما متشکرم اما از حاال به بعد ديگر تکليفی نداريددصميميت و جديت وظيفه وطن پرستی خودتان را انجام داده اي

االن ميروی به . ... صحبت ها رو کرد به من و گفت اردشير تو بايد فاميل زاهدی را سرپرستی کنی به عالوه تو جوان هستی و آينده ات نبايد تباه شود
ه مملکتم کرده ام و می اين کار را برای شما و پادشا.  شما رنگين تر نيستنگفتم من پسر شما هستم و خونم از خو... حصارک سر خانه زندگی خودت

تصميماتی که گرفته شد اين بود که از فرمان . ... گفتم برای اولين بار امر شما را اطاعت نميکنم. گفت به تو امر ميکنم. کنم و از شما جدا نخواهم شد
برای تمام روزنامه ها و مجالت و همچنين ن زمان ماشين فتو کپی در ايران نبود و اين عکس ها را آ -نخست وزيری پدرم تعداد زيادی عکس گرفته شود

سرهنگ عباس فرزانگان مامور ارتباط با دوستان ما در دستگاه . قرار شد تيمسار گيالنشاه عمليات تهران رازير نظر بگيرد. ...ادارات دولتی بفرستيم 
 بين پدرم و کسانی که ماموريت هائی بر عهده داشند در نظر پرويز يار افشار، رضا کی نژاد، صادق نراقی، و ابوالقاسم زاهدی به سمت رابط. انتظام شد
يادم هست سرهنگ خواجه نوری . .. پدرم قرار شد به اتفاق محمد تقی مقدم بروند به باغ خانم مشير فاطمی که جای امنی به نظر می رسيد. گرفته شدند

تيمسار  . ا اتومبيل جيپ براه افتاديم من کاله بر سر داشته اتومبيل را ميراندمپياده به سمت شهر براه افتاد و من و سرلشگر باتمانقليچ، سرهنگ نوابی ب
دور زدم و از داووديه . به سه راه ونک که رسيديم از دور ديدم تانک و سربازان جاده را بسته اند.  باتمانقليچ کنار دست من نشسته بود

جلوی بيسيم يک گروه نظامی . .. ر زير تشک اتومبيل پنهان کردمرفتم به طرف جاده قديم شميران؛ ضمنا فرمان نخست وزيری را د
دستور توقف دادند ولی من اعتنا نکردم و به سرعت رد شدم ؛ تيمسا ر باتمانقليچ هم با دست سالم نظامی داد و به خير ايستاده بود 

ايشان رساندم و خودم رفتم به منزل مهندس سرهنگ نواب را به خانه ه. ساعت پنج صبح رسيدم به شهر تيمسار باتمانقليچ .... گذشت
هرمز کوشيد با دروبين خودش از فرمان عکس بگيرد ولی معلوم . ... هرمز شاهرخشاهی انتهای خيابان شرقی دبيرستان اوشيروان دادگر

هيچ .  از راديو پخش شد صبح اعالميه دولت٧باالخره ساعت . قرار شد برود به عکاسخانه ساکو در خيابان نادری. شد خوانا در نمی آيد
بدين ترتيب ما می . اشاره ای به فرمان نداشت و موضوع بصورت توطئه کودتا از طرف گارد شاهنشاهی و شکست آن مطرح شده بود

عکس ها در ساعت يازده و نيم آماده شد و به . بايست کارمان را دنبال کنيم و هرچه زود تر مردم را در جريان صدور فرمان بگذاريم
 . اق يار افشار راه افتاديم به منزل خانم ملوک السادات مشير فاطمی در جاده قديم شميران اين خانم دختر مرحوم عماد السلطنه بوداتف
 

پدرم پيشنهاد کرد عکس فرمان را در يک مصاحبه مطبوعاتی در اختيار . درمنزل خانم ملوک السادات سرهنگ فرزانگان را ديديم
تصميم شد که من با نمايندگان .  پس از مذاکره به اين نتيجه رسيديم که اگر هم ميسر باشد خالی از مخاطره نيستکه. خبرنگاران قرار دهد

متنی را که پدرم به يار افشا ر ديکته کرده بود را به شهر . ... خبرنگزاری های خارجی مصاحبه کنم و آنها را در جريان وقايع بگذارم
رويز رائين که خبر نگار آسوشيتد پرس بود خبرنگاران را به تپه های ولنجک باالی زعفرانيه نزديک آورديم و با کمک همکالس سابقم پ

قصر سعد آباد راهنمائی کرديم با سه اتومبيل قرمز رنگ شاهرخشاهی و فورد اتاق چوبی ديگری و باز با همان فاصله دو اتومبيل قبلی 
مثل همه مردم ما هم يک پيراهن و شلوار بتن . اسلحه هم همراه ما بود.  از پی ما بيايندابوالقاسم زاهدی و تقی سهرابی با اتومبيل سهرابی

بعد هم بين آن ها عکس .  به خبر نگاران گفتم چون پدرم نگران بود دستگير شود و مانع فعاليتش شوند ناگزير نميتوانست بيايد .داشتيم
توضيح دادم چون مجلس را مصدق منحل نموده تنها . از مخفيگاه پدرم پرسيدندخواستار اطالعات بيشتر شدند و . فرمان را توزيع نمودم

اضافه کردم آنجه .پادشاه باستناد قانون اساسی با استفاده از اختيارات قانونی ميتوانست فرمان عزل مصدق و انتصاب پدرم را صادر کند
نمايندگان خبرگزاری در پخش و ارسال عکس فرمان . ودمدر اينجا گفتم از طرف شخص خودم نبود و بلکه واسطه گزارش و خبر ها ب

  .  چنان سرعتی بخرج دادند که عصر آنروز انعکاس خبر در چهان همگان را متوجه اوضاع واقعی ايران کرد



 همه مردان شاه

 142 از  ١٠٤ برگ 

 
تنها چند تن در باشگاه می . وزولت به جلو گام برداشت، به سوی او هجوم آوردندتحسين کنندگان هيجان زده، وقتی ر

. به هرحال، موقع غرور و تبخر نبود. دانستند که او ترتيب دهنده کودتا بوده است، بدون شک دیگران هم، بو برده بودند
 .روزولت با ترجمه اردشير، تنها چند جمله ریاکارانه گفت

 
من از شما، به "سروصدا فروکش کرد !" دوستان، ایرانيان، هم وطنان، به من گوش کنيد"او شروع به صحبت کرد 

الزم است یک نکته، صریحا توسط همگی درک شود و آن این . خاطر صميميت، شور و شوق و مهربانی تان، متشکرم
انيم و نباید چيزی از شما مطالبه ما نمی خواهيم، نمی تو. که، شما به من، ایاالت متحده و انگلستان اصال، بدهکار نيستيد
من، از طرف خودم، کشورم و متحدین با خشنودی، آن . کنيم، مگر تشکری کوتاه، آن هم در صورتی که خود مایل باشيد

 ." را خواهم پذیرفت
 

. پس از آن، روزولت با سرعت هرچه تمامتر، آنجا را ترک کرد. دور دیگری از درآغوش کشيدن و بوسيدن، آغاز شد
وزهای زیادی، بدون استراحت، در حاليکه سرنوشت ملتی را در دست داشت، کار کرده بود و حاال خستگی داشت او، را ر

از ميان تاریکی، به . او، یک راننده و اتومبيل در اختيار گرفت تا او را به محوطه سفارت برساند. از پای می انداخت
 .لحظاتی بعد، در خوابی عميق فرو رفته بود.  و در زدسمت جایی که در آن به او غذا داده شده بود، رفت

 
 کشته و - نيمی از آنها در نبرد نهایی در خانه مصدق-در درگيری های روز چهارشنبه، حدود سی صد نفر از مردم

افراد روزولت، آن روز صبح، اسکناس .  ریالی در جيب، پيدا شدند٥٠٠تعدادی از قربانيان غيرنظامی، با اسکناس های 
 .ها را بين ده ها تن از عوامل جزء خود توزیع کرده بودند

 
بسياری از گزارش ها، همانطور که انتظار می . روز بعد، روزنامه ها در سراسر دنيا، سقوط مصدق را گزارش دادند

ن رفت، با دادن این خبر که، داستان واقعی رازی است که به دقت محافظت می شود و می تواند سال های سال همچنا
 ١٢٧ .مکتوم باقی بماند، زیرکانه عمل کردند

 
. تمرد سربازان صفر عليه افسران طرفدار مصدق، یک بداقبالی ناگهانی بود": کنت الو در نيویورک تایمز نوشت

 صبح، یک دسته از وزنه برداران و کشتی گيران، مسلح به ميله های آهنی و چاقو با شعارهایی به ٩چهارشنبه حدود 
آنها، برای برهم . این، همان چيزی بود که سربازان نياز داشتند. ع به راهپيمائی به سوی مرکز شهر کردندنفع شاه، شرو

عوام، خود به خود، از طرفداری . زدن تظاهرات، دستور گرفتند و اسلحه های خود را عليه افسران مافوق، نشانه رفتند
 ."مصدق به طرفداری شاه تغيير موضع دادند

 
 آسوشيتدپرس که همچنان کنت الو، در خيابان ها حضور داشت و ناظر شکل گيری کودتا بود، یک گاه دان شویند، از

 صبح، وقتی جمعيت مسلح به چماق و سنگ، ٩در ساعت " براساس گزارش او، کودتا . شمار از وقایع روز تشکيل داد
 بعدازظهر به وقت ٧غاز شد و در ساعت با سربازان و افسران پليس، شروع به راهپيمائی به سمت مرکز شهر کردند، آ

آنها با شکستن . محلی، آخرین سنگر مقاومت در پایتخت، خانه مصدق و حياط مجاور آن، در دست نيروهای زاهدی بود
 ."در اتاق مصدق، تنها، جسد محافظ شخصی او را پيدا کردند ولی اثری از مصدق و همکاران او، درهيات دولت نيافتند

روزی بود که به نظر می رسيد نباید پایانی "بی سيا، آن روز، برای روزولت و همدستان توطئه گرش براساس ریشه یا
داشته باشد، زیرا با چنان حسی از هيجان، رضایت و شادمانی همراه بود که، وقوع دوباره چنين روزی، ممکن به نظر 

زاهدی به گونه ای غریزی احساس کرد، . شتجشن و سرور، تا پاسی از شب، در باشگاه افسران ادامه دا." نمی رسيد
از این رو، برای بازدید سریع از پایگاه های . باید برای تحکيم قدرت به دست آمده اش، گام های سریع و قاطعی بردارد

این .  مخفيانه بيرون رفت- تا نشانه ای از پيوند زاهدی به خاندان سلطنتی باشد-پليس، همراه با شاهزاده حميد رضا
پس با اطمينان خاطر به باشگاه افسران . ید، او را متقاعد ساخت که فرماندهان سپاه به دولت جدید او، وفادارندبازد

 .بازگشت و چند ساعتی خوابيد
 

افسر کارکشته ای که در . زاهدی، روز پنجشنبه پس از برخاستن از خواب، فورا تيمسار نادرباتمانقليج را، احضار کرد
نتخاب شدن به عنوان فرمانده ستاد ارتش در صورت موفقيت کودتا، شب گذشته، کمک های ازای قولی مبنی بر ا

وقتی باتمانقليچ رسيد، زاهدی به سرعت مراسم تحليف او را انجام داد و سپس اولين . ارزشمندی در اختيار گذاشته بود
ند، تمام مرزها را ببندد و افسران باتما نقليج می بایست، هرگونه تظاهراتی را سرکوب ک. فرمان خود را، صادر کرد

 .طرفدار مصدق را، در ارتش و پليس تصفيه نماید
 

نخست، جلسه ای فوری با نامزدهای هيات دولت . زاهدی، به عنوان نخست وزیر در ساعات اوليه، کارهای زیادی داشت

                                                      
اه داشتن اصل   اشاره به همين نکته نشان از اين دارد که داستان ساختگی سيا و انتليجنس انگليس حقيقت ندارد و قصد آنها پنهان نگ-١٢٧

 ک -ح. قضيه است که اينجانب با اضافه کردن زير نويس ها حقايق را در کنار داستان پردازی ها قرار داده ام
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او دستور داد، . را، صادر کردسپس فرمان جایگزینی چندین استاندار مظنون به حمایت از طرفداری مصدق . تشکيل داد
بسياری از زندانی ها از جمله بيست نفر از کسانی که به قتل رئيس پليس افشار طوس در اوایل آن سال، متهم شده 

تنها سفر کوتاهش به خارج از باشگاه افسران، رفتن به رادیو تهران بود، جایی که او با پخش نطق . بودند، آزاد شوند
 .ی تسليم شدن، بيست و چهار ساعت مهلت دادکوتاهی، به مصدق برا

 
چهار روز قبل، زاهدی یک فراری محسوب می شد و نخست وزیر . این، چرخش صدوهشتاد درجه ای سریع نقش ها، بود

. مصدق، طی برنامه ای از همان ایستگاه رادیویی، تقاضا کرده بود تا او خود را، ظرف بيست و چهار ساعت تسليم کند
 دالر، برای اطالعات در مورد محل اختفای زاهدی در نظر گرفته ١٢،٠٠٠   ریالی معادل ١٠٠،٠٠٠ ایمصدق، جایزه 

 .بود و حاال زاهدی، همان مبلغ را برای دریافت اطالعاتی در مورد مخفيگاه مصدق، پيشنهاد می کرد
 

برای ورود او، لحظه "یرانيان دراواسط روز، نخست وزیر جدید، تلگرامی برای محمد رضا شاه ارسال کرد که می گفت ا
ملکه ثریا، تحت فشارهای ماه های اخير تاب . اما عزیمت شاه از رم، به موانع کوچکی برخورد." شماری می کنند

سپس، . در رم اقامت کند" فشار روحی و عصبی" در آخرین لحظه، تصميم گرفته شد که او، برای معالجه. نياورده بود
نگليسی ها یک خط هوایی به خاطر شاه سفارش داده اند تا در اختيار او باشد، اما اگر با کسی خاطرنشان کرد، اگرچه ا

هواپيمایی که نشانه های انگليس را دارد، به تهران برگردد، اعتبار و وجهه ملی خود را که قبال تضعيف شده، ممکن 
 ١٢٨  .قرار شد شاه، در انتظار هواپيمای دیگری بماند. است از دست بدهد

 
 بعدازظهر همان روز، به ٦بنابراین، وقتی ساعت . ق، حتی اگر می خواست، نمی توانست مدتی طوالنی مخفی بماندمصد

در کجا مخفی شده است؟ مخفيگاه مصدق، : زاهدی تلفن کرد تا خود را تسليم کند، او شگفت زده نشد و از مصدق پرسيد
برای پيشگيری از سوء قصد به .  را به دنبال او فرستادپس، تيمسار باتمانقليچ. خانه ای شخصی، در مرکز شهر بود

 زاهدی دستور استقرار تانک ها در خيابان ها و - یا تالش برای نجات او از سوی دوستان-مصدق از سوی دشمنان
 .مسلسل ها بر بام خانه های مسير را، صادر کرد

 
دانی، خسته، در لباس خانه و خم شده بر عصای زن. ساعتی بعد، اتومبيل حامل مصدق، وارد محوطه باشگاه افسران شد

در داخل ساختمان، به او کمک شد . او هم در پاسخ، چنين کرد. محافظين، به او ادای احترام کردند. زرد ملکی، ظاهر شد
 .تا با آسانسور، به دفتر زاهدی در طبقه سوم برود

 
وقتی بيرون . رائن، آنها، بدون خصومت صحبت کردندبنابر ق. این دو مرد، بيست دقيقه را پشت درهای بسته گذراندند

. آمدند، مصدق و سه دستيارش که همراه با او، خود را تسليم کرده بودند، به اتاق های راحتی در طبقه باال انتقال یافتند
به آنها، با زاهدی سپس به رادیو تهران دستور داد تا، خطاب کردن آنها با نام های اهانت آميز را متوقف کند و در عوض 

 .اشاره شود" جناب"عنوان 
 

در حاليکه مصدق، خود را در تهران تسليم می کرد، او، در بغداد به زمين نشست و از یک . شاه اما، کمتر بخشنده بود
 جنگنده نيروی هوایی عراق، ٨.  دالر اجاره شده بود، خارج شد١٢٠٠٠ هواپيمای هلندی، که بنابه گزارش، به مبلغ 

وقتی قدم به بيرون گذاشت، یک گروه نظامی از نوازندگان، سرود ملی ایران . و را، تا فرودگاه همراهی کردندهواپيمای ا
 . برای نخست وزیر مخلوع چه خيالی دارد، جدی شد: هنگامی که، خبرنگاران از او پرسيدند. را نواختند

وی، مرد شروری . ند مسئوليت آن را قبول کندجنایات مصدق، مهمتر از آن است که، شخصی بتوا"شاه با وقار تمام گفت 
او، برای نيل به این هدف، حاضر بود که مردم ایران  .قدرت به هر قيمت: است که در زندگی، تنها خواهان یک چيز است

 ."خدا را شکر که مردم من، سرانجام او را شناختند. را قربانی کند و تقریبا به مقصودش رسيد
اما حاال، به عنوان . شاه، یکشنبه از بغداد به عنوان یک تبعيدی خشمگين، عبور کرده بود! این شش روز چه شده بود

او، شخصا  .ن گریخته بود، هنوز درباند فرودگاه بودآهواپيمایی که او با . شهریار پيروز، در راه بازگشت به وطن بود
 .هواپيما را هدایت می کرد

 
ز شنبه به زمين نشست و در مقابل صف طوالنی و رسمی از سربازان گارد هواپيمای شاه، ساعت یازده و هفده دقيقه رو

او، در اونيفرم نيروی هوایی، که برای این مناسبت خاص، به بغداد فرستاده شده بود، با . شاهنشاهی، کامال توقف کرد
 بر دست شاه، ادای نخست وزیر زاهدی، اولين کسی بود که افتاده بر زانوان وبا لبهای فشرده. شکوه تمام ظاهر شد

چند تن از آنان، از جمله . وقتی زاهدی به عقب برگشت، صدها تن از طرفداران، به سمت جلو هجوم بردند. احترام کرد
 کمک های بسيار مهمی، به عمليات آژاکس کهسرهنگ نصيری، تيمسار باتمانقليچ، شعبان بی مخ و سفير هندرسون،

یکی از . الم کرد وسپس به سوی جمعيت هيجان زده برگشت تا به آنها نگاه کندشاه، به هر یک از آنان س. کرده بودند
 ."چشمانش نمناک بودند و لبانش برای تالش، جهت مهار احساسات، به هم فشرده شده بود"خبرنگاران گزارش داد 

دی باقی نگذاشت که و تردی" تمام خسارات وارد برکشور را جبران کند"شاه، طی یک پيام رادیویی در آن شب، قول داد 
                                                      

 !! البته عکس اين هم ميتواند درست باشد؛ که شاه حاضر نبود با هواپيمائی که نشانی از انگليس داشته باشد پرواز کند-١٢٨
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من هيچ کينه ای به دل نمی گيرم و بخشش خود را، شامل "او گفت . مصدق را، برای این خرابی ها، سرزنش می کند
 سوگندی -اما وقتی، موضوع تخطئی از قانون اساسی، که همه ما برای حراست از آن سوگند خورده ایم. حال همه می کنم

انحالل مجلس، فروپاشی ارتش و اتالف سرمایه خزانه پيش می آید، قانون، باید،  -که توسط بعضی ها، فراموش شده بود
. نخست وزیر زاهدی، وقتی که شاه صحبت کرد، این خط مشی جدی را پذیرفت. ن چنانکه آرزوی مردم است، اجرا شودآ

 های نسبتا مجلل باشگاه حاال که مصدق، متهم به چنين جرم های سنگينی است، چرا در اتاق: خبرنگاران از او پرسيدند
با این مرد فاسد، تا به حال خوب رفتار شده است اما من، فردا او را به : " افسران نگهداری می شود؟ او پاسخ داد که

 ."زندان خواهم فرستاد
 

ت پيدا  ایاالت متحده آمریکا، دل و جرا- هرچند پنهانی-زاهدی، نه تنها به خاطر پيروزی، بلکه بابت اظهار حمایت واقعی
سيا، از پيش تصميم گرفته بود، طبق برنامه پيش بينی شده، به دولت جدید، بالفاصله پس از به دست گيری . کرده بود

 .قدرت، پنج ميليون دالر و به شخص زاهدی، یک ميليون دالر بپردازد
 

 به همان آرامی که چهارهفته حال که دولت جدید، کامال به امور تسلط یافته بود، برای کرميت روزولت، زمان ترک ایران
احتياط حکم . به هرحال، عالقمند بود تا قبل از عزیمت، شاه را برای آخرین بار مالقات کند. پيش وارد شد، فرا رسيده بود

روزولت و ماهيت فعاليتهای او، به جز تعداد کمی از . می کرد این مالقات، همچون دیدارهای قبلی، پنهانی صورت بگيرد
او، پيغام فرستاد که ترجيح می دهد، بنابه جدول زمان بندی هفته های گذشته، .  هنوز، برای همه ناشناخته بودایرانی ها،

 . مالقات نيمه شب صورت بگيرد و یکشنبه شب را پيشنهاد کرد
 

یاالت متحده اتومبيلی که روزولت را به کاخ سعدآباد آورد، رسما، نشان ا. آخرین دیدار، متفاوت از مالقات های قبلی بود
گارد شاهنشاهی به او که برای . او، این بار، به جای دراز کشيدن، زیر پتو در عقب اتومبيل، بر صندلی نشست. را داشت

 . آخرین دیدار آمده بود، ادای احترام کرد
 

 را به اتاق سپس او. پله عریض داشت، وی را همراهی کرد٢٩یکی از درباریان، از او استقبال و تا طبقه باالی کاخ که 
ودکا تعارف شد که هریک، یک گيالس . شاه او را، دعوت به نشستن کرد. نشيمن که مسرفانه تزیين شده بود، برد

! من تاج و تخت ام را، به خدا، مردم، ارتش و شما" :شاه، گيالس خود را بلند کرد و به روزولت گفت. برداشتند
 .ن، نوشيدندآنها به آرامی و محظوظ از پيروزی شا ." مدیونم

 
خوب است که شما را، در اینجا می بينم نه در آن  ":شاه، پس ازآنکه گيالس خود را به افتخار روزولت سرکشيد گفت

 "اتومبيل بی نام و نشان، در خيابان ها
 "اعليحضرت، این بسيار خوب است: " روزولت پاسخ داد

آیا چيزی . دوست خوب شماست، به زودی خواهد آمدهمانطور که می دانيد، نخست وزیر جدید که حاال : " شاه گفت
 "هست که مایل باشيد قبل از رسيدن او، درباره اش صحبت کنيم؟
بله قربان، من نمی دانم آیا شما، فرصت داشته اید تا در  ":روزولت، پس از لحظه ای تردید، به خود جرات داد و گفت
 "، تصميم بگيرید؟مورد مصدق، ریاحی و دیگران که عليه شما توطئه کردند

در . چنانکه می دانيد، مصدق، قبل از بازگشت من، خود را تسليم کرد. من، زیاد در این مورد فکر کردم": شاه پاسخ داد
صورتی که دادگاه، پيشنهاد مرا بپذیرد، او، به سه سال حبس در خانه اش واقع در روستایی متعلق به خود، محکوم 

ریاحی سه سال را در .  آمد و شد کند- و نه در خارج از آن-واهد بود تا در حوالی روستان، او آزاد خآپس از . خواهد شد
 . بپردازد- به شرط آنکه، آن کار قابل اعتراض نباشد-زندان خواهد گذراند، سپس آزاد است تا به هرکاری که مایل است

 دارد، حسين فاطمی را، هنوز نتوانسته ایم تنها یک استثناء وجود. چند تن دیگر نيز، مجازات های مشابهی خواهند داشت
او، اراذل و اوباش حزب توده را ترغيب کرد تا مجمسه های من . او از همه، گزنده تر بود. پيدا کنيم، او را خواهيم یافت

 ."اگر او را پيدا کنيم، اعدام خواهد شد. و پدرم را، پائين بکشند
 

او به شاه تعظيم کرد و به روزولت لبخند . ت وزیر زاهدی، وارد شدلحظاتی بعد، نخس. روزولت، در پاسخ چيزی نگفت
نتيجه حاصله، خود، "زد، کسی که، دائما تکرار می کرد، دولت جدید هيج دینی نسبت به ایاالت متحده، ندارد چون 

 ."بازپرداخت این دین است
 

 ".ما درک می کنيم، و هميشه از شما سپاسگزار خواهيم بود: "زاهدی جواب داد
آنها برای ابراز . این سه تن در کاخ، از معدود کسانی بودند که از چگونگی طرح ریزی عمليات آژاکس، اطالع داشتند

 .کنده از محبت و دوستی بودآما همگی متبسم بودیم و فضا "روزولت بعدها نوشت . رضایت خود، لحظاتی سکوت کردند
در راه، او از کت خود، یک جعبه طالیی . تومبيل، همراهی کنددقایقی بعد، شاه برخاست که روزولت را، تا نزدیک ا
، یک "این هم یک یادگاری از من، برای ماجراجویی اخيرمان: "سيگار بيرون آورد و به ميهمان خود هدیه کرد و گفت

ی او، سرهنگ نصيری بود که در هر دو کودتای نافرجام یکشنبه و کودتا. افسر ارتش، با سينه ای ستبر ظاهر شد
 .ميز چهار روز بعد، نقش های مهمی بازی کرده بودآموفقيت 
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 "من فقط، یک ترفيع برای شما در نظر گرفته ام و از حاال شما را به عنوان تيمسار نصيری معرفی می کنم: " شاه گفت

مات سفير هندرسون، منتظرش بود و مقد. روزولت به محوطه سفارت بازگشت: ساعت از یک نيمه شب گذشته بود که
 .ن روز را با هواپيمای وابسته نيروی دریایی سفارت، به بحرین فراهم کرده بودآپرواز روزولت، برای پایان 

چند تن . به زودی پس از سپيده دم، به آشيانه دورافتاده هواپيمایی، در فرودگاه تهران برده شد. روزولت بسيار کم خوابيد
من با چشمان اشک  ":او، بعدها نوشت. دند، برای بدرقه وی حاضر شدنداز کسانی که در کودتا با او همکاری کرده بو

  "بار، به داخل هواپيما لغزیدم
 

نخست وزیر جدید، . با تسليم شدن مصدق به دولت جدید، گروهی از سربازان، به محل اقامت اش درباشگاه افسران رفتند
مصدق، براساس کيفرخواست تنظيمی، به دليل .  کرده بودفضل اهللا زاهدی، دستور انتقال او به یک زندان نظامی را صادر

او، در دادگاه به . ، متهم به خيانت شد"تحریک مردم به قيام مسلحانه"مقاومت در مقابل فرمان شاه، مبنی بر عزل وی و 
یران ایران شدت از خود دفاع و ادعا کرد که فرمان، جزیی از کودتای شبانه و به هر حال غيرقانونی بود، زیرا نخست وز

 ١٢٩  .را، بدون رای عدم اعتماد مجلس نمی توان برکنار کرد
 

تنها جرم من، این است که صنعت نفت ایران را ملی و شبکه استعماری را اخراج کرده و نفوذ : وی به قضات دادگاه گفت
 .سياسی و اقتصادی بزرگترین، امپراطوری روی زمين را، از بين برده ام

 
در آن حکم، او به سه سال زندان و .  مقصر شناختن مصدق، تصميمی از پيش تعيين شده بودحکم دادگاه، مبنی بر

مصدق، تمام مدت زندان را سپری کرد و به محض آزادی در تابستان . بازداشت در خانه برای بقيه عمر محکوم شد
 .، به خانه اش در احمد آباد منتقل شد١٩۵۶

 
یک . خفی جدید، برای ترساندن او در مدت حبس، مانور خشنی ترتيب داداندکی پس از ورود مصدق، ساواک، پليس م

نها شروع به دادن شعارهای تند، برضد مصدق آ. روز صبح، سروکله گروهی از اشرار، در مقابل خانه مصدق پيدا شد
. دیل شده بودسردسته این گروه، کسی جز شعبان بی مخ، نبود که اینک، به یکی از عمال مورد عالقه حکومت تب. کردند

آنها، پس از شليک چند تير هوایی از داخل خانه که . برای لحظه ای به نظر رسيد که جمعيت، آماده حمله به خانه است
چند دقيقه بعد، دو مامور ساواک از راه رسيدند و درخواست . توسط نوه مصدق صورت گرفته بود، عقب نشينی کردند

مه ای که به همراه داشتند، حفاظت از مصدق، به عهده ماموران ساواک گذاشته براساس نا. مالقات با زندانی را کردند
در خالل یک ساعت، ماموران ساواک، . او که ذات قدرت را درک می کرد، بدون اعتراض، نامه را امضاء کرد. شده بود

تغيير نکرد این بود که، به ماموریت ثابت آنها، که تا آخر عمر مصدق نيز . در داخل و خارج محل زندگی او، مستقر شدند
 ١٣٠ .هيچ کسی جز بستگان و چند تن از دوستان نزدیک او اجازه مالقات ندهند

                                                      
ابليس  با ۵٧ طرفداران جبهـه ملی که درانقالب : " آمده استتنظيم کرده تارنمای سازمان پيوند ايرانيان ای حميد منصوری بردر سندی که – ١٢٩

بودکه  بلکـه يک ضدکودتا نبود؛ يک کودتا مردادماه نه تنها ٢٨ هرچه ميخواهندبگويــند زمان دست برادری دادندوکشورمان رابه روزسياه نشـاندند؛
نـنه من غريبم بازيهائی که حضرات  و سال ازميان بردوايـن دادوفـريادها٢۵نشان رادردستيابی بکشورمان حـداقل برای مدت اربابا و کمونيستها اميـد
آن ماجرارخ نـداده بود؛  اگر آنکه فکرميکرده اند يا و ميـوه رسيده راازدرخـت بچيـنند آنستکه نتوانسته اند بخاطر يا راه مياندازند؛ مرداد ٢٨ مورد در
غافـل ازاينکه اين عاليجنابان اگرامروزبرايشان مجالی مانده است که نفسی بکشندوبه سبک خودشان مبارزه .وزوزيرووکيـل وصدراعـظم بودندهـن

 .ونـه ازتـاک نـشان  گـرنه امروزنـه ازتـاک نشـان بود؛ و ازتصدق سرهمان ضدکودتای ارتش اسـت؛ بکننـد؛
انجام گرفته   مک گی ويانوشته های کرميت روزولت ميگويندکه اين ثابـت ميکندوقايع کامال بدست آمريکائيهاعده ای بايــاری طلبيدن ازکتاب آقای

 !!ارتـش خائنيـن بمنافع ملی مابـوده اسـت  و بنابراين شاه است وچون منافع خارجی همواره مخالف منافع ملی کشورهاسـت؛
دريک  و مصالح مشترکی دارند منافع و  پيش آمدميکندکه طرفين دريک نقطــه مشتـرک؛گاهی همچون مناسبات بين کشورها؛ درمناسـبات فردی؛

ماه کشورهای غربی ودرراس آن آمريکاوانگلستان بخاطرآنکه منافع ومنابعشان  مرداد ٢٨ فاصله زمانی کوتاه دريک راستـاحرکت ميکنند دروقـايع
وقبل ازآنکه  چنين تشخيص دادند که بوظـيفه ملی خودشان عمل ميکنند؛ شـاه وارتش هم؛دست بکارشدندو نـيفتد؛ بـاسقوط ايـران بدست کمونيـستها

دلـيل خيانت ووابسـتگی و نـوکرمآبی  اگردوسياست باهم توافق کنند؛ آيا .بـه درمان دردهـابپردازند دولت متزلزل مصدق بدست چپی هاواژگون شـود؛
انصراف يکی  دليلـش انحراف ويا بـا فـاشيــسم هيتـلری بجـنگد؛ تا ميکنند  کمونيست باهم اتحادآيـاوقتـی آمريکائی کاپيتاليست باروسـيه ؟.اسـت

گرفـت کـه چـرابادشـمن ملی ومرامـی  ايراد ازهردوطرف معامله ازعقايد ومنافع ومصـالح اسـت؟ آيـاهرگـزکسی به روزولت رئيس جمهورآمريکا
دوسـتی والفـت  آمريکای جهانخـوار کـه چراباد؛ لـين هرگزمورد شـماتت رهبران حزب کمونيست واقـع شآيـارفيـق استا دوستـی بسـت؟ پيـوند آمريکا

ازيک  ايـران را مرداد؛٢٨هيچکـدام نميتواندايـن واقعيـت راکه وقايـع  کـرده اسـت؟ بنابرايـن نه آن نوشتـه هاونه آن فيـلمهای نمايشی درتلويزيون ها؛
 .ندانکـارک فاجعه نجات داد؛

ارتش ترکيه کودتاکندونخسـت  اگـر آيـا ميسـتايند و آنـرا ارتـش ترکيـه راپاسدارقانـون اساسی وبه عنـوان سرمشقی برای ايـران توصيه ميکننـد
ايـران ولی اگـر ارتـش  !ملـی ومردمـی است رئيـس جمهـورمنتخـب مردم رابه زندان بياندازند؛ و به دار بکشـد وزيـربرگزيده مجلـس ملی را

برای آگاهی " ؟!وناقـض حقوق اسـاسی ومنافع ملـت   مـردمی؛غيرغيرملی و کاربرکنارکند؛ از را نخست وزير درتنگنـای مرگ وزنـدگی يک ملت؛
 . مراجعه فرمايند org.iranianalliance.wwwبيشتر به تار نمای پيوند ايرانيان 

 
 ساواک به شرح اين کتاب ١٣٣٢ در سال  اميد وار بودم که ال اقل نويسنده در مورد تشکيل ساواک تحقيق بيشتر ميکرد و سندی ارائه ميداد که  -١٣٠

حتی .  است تاسيس شده١٣٣٦ مرداد در سال ٢٨ساواک چهار سال بعد از وقايع . ؛ آنوقنت خواننده ميتوانست ادعا های ديگر را نيز بپذيردموجود بوده
 . بطور شايشته ای پنهان و غير قابل دسترسی باقی ماند ) ١٣٥٧ (١٩٧٩اسناد ساواک بعد از وقايع 
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بيشتر وزرای دولت مصدق و طرفداران شناخته شده اش، در هفته های پس از کودتا، دستگير و تعدادی از آنها آزاد 

 نفر از افسران نظامی وفادار به مصدق، ۶٠٠. تندعده ای دیگر، پس از مقصر شناخته شدن، به زندان محکوم گش. شدند
.  تن از آنان کشته شدند که چند تن، از رهبران دانشجویی دانشگاه تهران نيز در ميان آنها بودند۶٠دستگير و حدود 

 .فعاليت حزب توده و جبهه ملی ممنوع و برجسته ترین طرفداران آنها، زندانی یا کشته شدند
 

. ه مصدق، مهمترین شخصيتی بود که به دليل مجازات عبرت انگيزش، از بقيه متمایز شدحسين فاطمی، وزیر خارج
، شاه را به باد انتقاد گرفته بود و با نفرت ١٩۵٣فاطمی، ضد سلطنتی دو آتشه بود که طی روزهای پرآشوب آگوست 

طی ده سال گذشته، یک دربار از آنجا که، "فاطمی، در همان زمان ادعا کرد . می خواند" فراری بغداد"خاصی او را 
او در یک نطق، ." کثيف، نفرت انگيز و شرم آور، نوکر سفارت انگليس بوده، ایران به فالکت و بدبختی دچار شده است

ای شاه خود فروخته، تو شخص بی شرمی هستی که تاریخ جنایت بار حکومت پهلوی را "خطاب به پادشاه غایب گفت 
حال که ورق برگشته و ." آنها می خواهند تو را به پای چوبه دار بکشند. ند، انتقام بگيرندمردم می خواه. تکميل کرده ای

بنابه قولی که به کرميت روزولت داده بود، برای . شاه برای انتقام گيری فرصت به دست آورده بود، آن را از دست نداد
 .ا اعدام کردفاطمی محاکمه شتابزده ای ترتيب داد و با اتهام خيانت به کشور، او ر

 
سرانجام، او . "هر وقت مجال می یابد، به طرز مهلکی نيش می زند"فاطمی، یک بار شاه را با مار، مقایسه کرده بود که 
بود، تنها ) ص(از بازی سرنوشت، او که از سالله حضرت محمد . از کسانی بود که از این نيش مهلک، جان به در نبرد

 در ایران امروز، یادش گرامی داشته می شود و یکی از خيابان های اصلی فرد، از محفل خصوصی مصدق است که
در سال های پس از سقوط دولت مصدق، محمد رضا شاه، او را به فردی بدل کرد، که گویی هيچ . تهران نيز به نام اوست
ر چيزی در مورد کمت. کسی که کمابيش، تصور می شد، صحبت از او، خالف مصالح کشور است. گاه، وجود نداشته است

، پس از تحکيم قدرت بيش از ١٩۶٢شاه در سال . مصدق منتشر می شد و هر چه بود، به هيچ وجه در حسن او، نبود
پيش سرکوبگرش، اجازه داد تا، جبهه ملی از حالت غيرقانونی، خارج شود و یک گردهمایی، برگزار کند به شرط آنکه، 

آنها از شرطی که شاه برای سخنرانان .  صدها هزار تن از مردم جمع شدند.هر سخنران فقط یک بار از مصدق نام ببرد
گذاشته بود، اطالع داشتند و وقتی هر یک از آنان، یک بار نام مصدق را می برد، فریاد رعدآسای تشویق آنها بلند می 

 .جمع شونداین، آخرین باری بود که شاه، اجازه داد تا طرفداران جبهه ملی به طور علنی، گرد هم . شد
 

هرچند، طی سالهای اقامت مصدق در احمد آباد، همسرش در تهران سکونت داشت، .  فوت کرد١٩۶۵همسر مصدق در 
مرگ همسر، به شدت مصدق را متاثر کرد وی، در نامه ای به یک دوست . اما آنها همچنان، بسيار صميمی باقی ماندند

عا می کند تا خدا او را نيز، نزد خود ببرد و از این زندگی غم انگيز و حال د... عميقا از این مصيبت رنج می برد" نوشت
محمد رضا شاه، برای او پيغام فرستاد و . چند ماه بعد بيمار و بيماریش، سرطان حنجره تشخيص داده شد." نجات دهد

کی ایرانی را اما مصدق، نپذیرفت و در عوض، یک گروه پزش. پيشنهاد کرد، درصدد معالجه در خارج از کشور باشد
پزشکان با موفقيت، غده را . انتخاب و تحت نظر پليس، به تهران سفر کرد وی، چند ین ماه تحت درمان قرار گرفت

این کار، پيش از آنکه مفيد باشد، آسيب زننده . سپس برای ادامه درمان، مقدار زیادی کبالت تجویز کردند. وردندآبيرون 
اجازه هيچ گونه تشييع .  سالگی درگذشت٨۵، در سن ١٩۶٧ مارس ۵ رفت و در سالمتی او به تدریج تحليل می. بود

 ١٣١ .جنازه یا مراسم سوگواری علنی، داده نشد

                                                      
شخصيـت دکترمصدق  درمورد، "ايران پل پيروزی درجنگ جهانـی دوم"زنده ياد عبدالحسين مفتاح عضوکابينه دکترمحمدمصدق ومولف کتاب  -١٣١

 :مينويـسد
 و بدليل وابستگيها١٩٢٠درسال .واصول مـورد اعتـقادش لطمه نـزند قبـول داشـت که بمقاصد نجـاآ تا ون ومقررات رادکترمصدق عرف وعادت وقان"

 مصدق را شـريف؛ درهمين سال فرستاده بودکه کرزن  بـه لرد انگليس درتهران؛ سفيـر  گزارشی ازدروالی فارس شده بود و انگليـسها ارتباطش با
 ".توصيـف کـرده بـود  بمادارای احساسات فوق العاده ودوستانه نسبت و يق  وال تحصيلکرده هوشمند؛

 .پيـروی نميـکرد داشت؛ بـه آن اعتقـاد ظاهرا عمر روشهائيکه تمـام  از ديـگر او !بيـنی مصدق تبديل به عدم تعادل روانی اوگشـته بود خود دراواخــر؛
برای واژگـونی نظـام قانـونی همـدست شـده  چاقوکشـها اوبـاشـان خيـابانی و با حکومتـش؛ اواخـر ميکرد؛ برابرشاه ازقانون اساسـی دفـاع  کسيکه در

  .ن قرارگرفته بودآحمـايـت حزب توده وحاميان روسـی  اکنون مورد خارجی بود؛ معارض نفوذ  و  مخالف کسيکه .بود
اندک برزندگـی  اندک؛ نفـت؛ درآمد سـال قطع  طی دو . قـدعلـم کرده بودنـد ل وی؛روی برتافته وفعاالنه درمقاب وی؛ از  داليـل ياران سابق او بهمين

 .وعده های مصدق برای دگـرگونی وبهروزی با شکسـت مواجـه شـده بود . بود کـرده قيمـت ارزاق مايـحتاج مردم ترقـی فاحـش  .مردم تاثيـرگذاشــت
 که ملی کردن نفت  مصدق مکرر تاکيـد .ريشــه دار مذهبـی مردم درتـعارض قرارگـرفته بوداحساسات  با توده ايها؛  مصدق با افـزون وحدت روز

فقـط  هسـته اصلی پيروان او پادشـاه مملکـت درافـتاد؛ با هنگاميکه اوآشکارا .چندان باعـث تسـلی واقناع مردم نميـشد ديـگر همـه موفقيـتهاست؛ کليد
قـيام  به اتـفاق نظاميـان وطنـپرست؛ وعده های نامعلـوم مصـدق؛ زندگـی و مردم خسته از لـذا .ــر شـده بـودمنحص دانشجويان افراطی وبه توده ايها

 به نحو تحريک وتهييج مردم بقدرت رسـيده بود؛ مصدق که با دکتر. ومصدق هم ازديواربه خانه همسايه فرارکرد .وبه خانه اوهجوم آوردند کردند
 .شـد م سـرنگـون تهييج وقيام مـرد ديگری با

ايـن پشت هم اندازی وچاچول  اما .نميامد دستش بر نطق وخطابه وانتقادواعتراض کـاری از جز و بود؛ جو دکترمصدق اگرمنفـی باف وايرادگيروبهانه
 ی فرقـی که مرحوم دکتربار .دسـترنج پـيرزن وبيـوه زن درديـارازمابهتران کاخ وکوشـک بسـازد وعشوه بدهد واز بازی رانداشت که رشوه بگيرد

يک ذره بوی وطنپرستی وميهن  متاســفانه درتـن جانشـينانش  نستکه حب وطنپرستی درآنمرحوم بود اماآ جانشين اش دارد؛ ياران مصدق السلطنه با
 خدايش بيـامرزد   .دوستی بمشـام نميرسد
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 ایران که بعدا نام خود را به شرکت نفت انگليس تغيير داد، تالش کرد تا به موقعيت قبلی خویش -شرکت نفت انگليس

به عالوه، منطق . ه دولت جدید هم نمی توانست چنين اجازه ای دهددست یابد، اما افکار عمومی، چنان مخالف بود ک
قدرت، حکم می کرد، چون، ایاالت متحده، کار کثيف سرنگونی مصدق را انجام داده است، پس بهره گيری از غنایم، حق 

 -فت انگليسشرکت ن. سرانجام، یک کنسرسيوم بين المللی، جهت اعطای امتيازات تشکيل شد. شرکت های آمریکائی باشد
 درصد سهام را در اختيار گرفتند و مابقی، بين شرکت های ۴٠ شرکت آمریکایی، مجموعا ۵ درصد سهام و ۴٠ایران، 

 درصد از امتياز خود به ۶٠شرکت های غيرانگليسی، یک بيليون دالر برای . شل هلندی و شرکت نفت فرانسه توزیع شد
ه کنسرسيوم، را خارجی ها اداره می کردند، اما نامی را که مصدق به آن اگرچ.  ایران پرداخت کردند-شرکت نفت انگليس

کنسرسيوم، پذیرفت که منافع خود را با ایران نصف .  به منظور حفظ ظاهر، تغيير ندادند- شرکت ملی نفت ایران-داده بود
ویت ایرانی ها را، در هيات کند، اما هيچ یک از دفاتر حسابداری خویش را در اختيار بازرسان ایرانی قرار نداد و عض

  ١٣٢   .مدیره نپذیرفت
                                                      

ملـتمان رابـه هيــچ ميـگيـريـم وخـودمـان  نيـروی اليــزال لـت وهمـکارانـش؛بـاقبـول ادعـاهای پـوچ کـرميـت روزو:  دکتر پرويز عدل مينويسد -١٣٢
 .رانيـزخـواروبـی ارزش ميکنيم
وحـدت ويگانگی اش راکمابيش  دررويـاروئی باحوادث سهمگيـن باوجودگوناگـونی فرهـنگ های تشـکيل دهنـده اش؛ جامـعه ايـرانی درمسـيرتاريـخ؛

 .حفظ کرده بود الـک محروسـه وشاهنشاهـی خوانـده ميشـد؛آنـچه مم درچهارچوب وداخل
نـه فقط خـواروبـی ارزش  ناسـيوناليست می شـمارنـد؛ ملـی و آنهم ازسوی کسانی که خودرا مرداد٢٨تا٢٥وقـايـع بينه نامـگذاری کـودتای آمريکائی ب

 .ريشــه بـدوانـد و ه ايرانی کاشتــه شـوددودسـتگی درجامـع بلکـه باعـث شـده تخـم نفاق و اسـت؛ شمردن ملت ايـران
 .شـکاف درجامـعه ايـرانی گـرديـد رژيـم و باعـث جـدائی مردم از مردادپـايـگاه مردمی رژيم ايران راسست کرد و٢٨تبليـغات نادرسـت دربـاره قيـام
را به حسـاب خارجی وماموران اطالعـاتی  مرداد٢٨قيام  درايـران ازايـنکه می شـنود گروهی ازايرانی ها لوئـی هنـدرسـون سفيـرآمريـکا

 کـه چـرامردم ايـران نميتواننـد اظهارتاسـف مينمايد ١٩٥٣ اوت ٢١ مورخ ٣٥١ درگـزارشی سـری شماره وه تعجـب شـد آمريکاميـگذارند؛ دچـار
 .يـابـدبـدون دخـالـت بيـگانگان انـجام  ميـتواند بـاورکننـدکه تحوالت مهـم سـياسی درکشورشـان

 .مـرداد بيــان ميـکند ٢٨ دقـت بفرمائيـدهنـدرسون ايـن مطلب رادرتفسيـروقايـع
 !هنـدرسـون حـق دارد تعجـب کند وکـودتای آمـريـکائی اسـت؛ برآوردنـد که کار؛ کارخارجی بـوده پـس ازايـنکه تـوده ايـهاوجبهـه ملی فـريـاد

 شــمارد؟ايــنقدر ناچيــزمـی  خـودش را چطـوريک ملت
شـراره نفـاق اسـت که آنچنـان جامعـه رامی سـوزاند کـه  آنچـه مشـگل عالج ميپذيرد خسـارات وصـدمات مادی همـواره جبران پـذيـراست؛

 ٢٨ ـاناتبـه جري ايـن روزهاآثـاروحشـتناک دوگانگی ونفـاق که زائيـده نام گذاری کودتای آمريکائی .ازآن بـاقـی نميـمانــد جـزخاکسـترچيـزی
دکتـرمصدق برخدمات وی  ديـده ميشـود؛ جای تاســف اسـت که بـت اعظـم سازی از مرداداسـت؛ بيـن هموطنـان درونـی ويـابيـرونی مرزهای کشور

دکوچکترين هرپژوهشگری که بخواهـ. خرده گيـری راندارند و ازسـوی ديگرطرفداران جبهه ملی تحمل کوچکترين ايـراد. نيـزسـايـه انـداخته اسـت
 ايـن درحالـی است که خودشـان با . متهـم ميگردد وآمـاج انواع تهمـت هاوناسزاها قـرارميـگيرد  CIAبه نوکـری ازجبهـه بنمايـد؛ را ايرادوخرده گيری

 .... رنـدميــنگ مرداد ٢٨ تا ٢٥ بـه ويـژه کتـاب کرميـت روزولـت بوقـايـع بيـن CIA عـوامـل اسـتناد به نوشـته های همــان
 .چنيـن فرمـوده انـد حضـرت کرميـت روزولـت وجنـاب دونـالـد زيـلبر  چـونکه؛آمريـکائیئی است کـودتا مـرداد ٢٨بـرای جبهـه ملـی

  قـابـل توجهـــیامـروزعـده ديـدگاه هـای خميـنی دنبـال وی راه افتـادنـد؛ شـدن بـه همانطـوريـکه بسـياری بـدون خـوانـدن کتـاب حـل المسائـل وآشنا
 نـچه ازراه گـوشـی دربارهآپـی برده باشـند؛  خـودســتا وافسـانـه بـاف وی؛ بـدون ايـنکه کتـاب کـرميـت روزولـت رابـررسـی کـرده وبــه شخصيـت

 ه آنگـونه که کـرميت روزولــتادعـاهـای کـرميـت روزولـت شـنيده انـد؛ بـی چـون چـراقبـول کـرده و تـاريـخ يـک دوران مـهم ازوطنـمان رابـ
 .پـذيـرفتـه انـد خـواســته ونـوشــته اسـت؛

ت  :بـررسـی کتـاب کرميـت روزوـل
چاپ  ١٩٧٩  کپـی رايـتCounter Coupکـرميـت روزولـت بنـام  بيـائيـدباهمديـگرکتـاب مرداد٢٨تـا٢٥بمناسبـت پنجاهميـن سالـگرد وقايـع بين

بـه شخصيت  نوشـته است؛ گـزافه گـو و با تـوجـه بـه آنچـه ايـن مـرد خـودســتا  رابررسـی کـرده وMcGrauhill موسســه توسط مـريکاآ
 :واعتبـارادعاهايش پی ببريم
 :کـرميـت روزولـت ميـنويسـد

 اج مانـدم وعصـروشـب آنروزاطلسهـاج و و وگـفت مـامورايـران شـده ايـد؛   آقای دونـاهان مـرابدفتـرش خواستهCIAروزيــکه رئيـس مربـوطه ام در
 !چـه جـورجـائی اسـت؟"ايـن مملکـت ايـران درکجـاسـت وثـانيـا "اوال بـه ببيـنم تـا  بريـتانيـکا راروی ميـزپهـن کـردم؛آیجغـرافيـائـی وآنسـيکوپدي

مقـامات مهـم مملکت راسـرانگشـت اش می  ن مجـلس ونمايـندگا ايران وبيشترنويسندگان؛  می آيدیقبـول ايـنکه شخصـی به ايـن نادانی وبی اطـالع
 ن ميـگذاريد؟آچـه نامـی بر بيـچاره وبـی ارزش شـمردن ملـت ايـران نيسـت؛ گـر ا چرخانـد؛

آقای کرميت روزولـت خيابان روزولـت  راخـوب فـرابگيـرد؛ درحاليـکه هرمامـوراطالعـاتی دردرجـه اول بايـدنقشـه شهرمحل ماموريت اش
روزولت  بـزرگـداشت پرزيـدنت فرانکليـن دالئو نـام اين خيـابان رابــرای خـودبـزرگ بيـنی ميـنويسـد؛ با شـوروی دانسـته و درجـوارسفارترا

 .نه بخاطرمن و نامگذاری کرده اند
 با سـی آی ای پـی بـردم؛ ی مامـورارتبـاط کيــم فيلبـی جـاسـوس انگليسـ ضمـن ايـنکه ميـنويسـد مـن اوليـن شخصـی هستـم کـه بـه دوجـانبه بودن

 :شخيصـت خـودش راازقـول فيلبـی اينطـورمعـرفی مينمـايـد
 روابـط بسيـار آرامـی وآگاهـی حـرف ميزنـد؛ بـا مبـادی آداب؛ وتـربيـت واال؛ کـرميـت مـردی اسـت بـافرهنـگ :کيـم فيلبـی درباره مـن چنيـن مينويسـد

 ).١١٠و١٠٩صفحه های( بـرخـورداراسـت ازتواضع يـزبان خـوبـی اسـت وهـم ميهمـان مجلـس آرا؛هـم م گسـترده دارد؛
 :درايـران ازخـودسـتائی های وی بـه تنـگ آمـده ودرکتـابش ميـنويسـد درمـوردمتـواضـع بودن کـرميت روزولت هميـن بـس که ساليـوان سفيرآمريکا

 .متـواضـع نبـود آنمـرحـوم هـرچـه بـود به ارث برده است؛ دربزرگـش تئـودورمـرحوم پـ از ايـن بـابـا خـودسـتائی را
 :ميـنويســد . گـويـااسـت دربـاره خـودسـتائی کرميت روزولت ونقـل داستان مالقـاتـش باوينستون چرچيل نخسـت وزيـرانگلسـتان بسـيار

آرزو ميـکردم جـوان بـودم ودرزيـردسـت توکـارآمـوزی کرده  ای جـوان": بمـن گفــتمـوقـع خـداحافظـی چرچيـل .... چـرچيـل رفتـم درلنـدن بـديـدار
 "!وتربيت ميشدم

 :وميـنويسـد متوجـه ترفنـد ماهـرانه سياسـی احمدقوام نشده "درشـرح وقايـع آذربايـجان ابـدا
رابـه   رابه شـوروی واگـذارکند؛ ايـن اسـت که خواهـرش اشـرفشـمالغـربی ايران رفـت؛ شـاه تـرسـيد مبـادا منـاطق قـوام السلطنـه که به مسـکو

 ) ٢٨تا٢٦صفحات( ذکـريـک افسـانه کفايـت ميـکند دربـاره ادب وشـعرايـران به و آگـاهـی اش ازاد بيـات ايـران بسـيارمحـدود؛  ...!مسـکوفـرســتاد
 ... ادامه در برگ آينده      بـه تـن داشـت؛ مينمايد وبه وی که خرقـه کهنه درويشیاحضـار حافـظ را تيـمورلنـگ درشيـراز وايـن افسانه ايـن اسـت که

 )سه برگ قبلی کال به اين سند مهم اختصاص داده شده بود(  بقيه زير نويس از برگ های قبلی -
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 )دو برگ قبلی کال به اين سند مهم اختصاص داده شده بود(  بقيه زير نويس از برگ های قبلی -
 وحافـظ جـواب ميـدهد؛ تـوبـاچـه جـرات آنهـارابه خـال لـب يـارت مـی بخشــی؟ واداشــته ام؛ ويـد مـن دنيائـی رابه سـتايـش بخـارا وسـمرقـــندميـگ 

 .وفقيـرشــدم باهميـن بـذل وبخشــش هاسـت که بايـن روزافتـادم
 و کرمانشـاه بـه دريـاچه اروميـه ميـرسـد شـروع شـده وپـس ازگـذشـتن از آهـن ازآبادانايـن راه «:  مينويـسددربـاره مسيـرراه آهـن سرتـاسـری ايـران

 ».بـه مـرزشـوروی ادامـه مـی يابـد ازآنجـا
 .دازآن منجملـه صـف آرائـی روحانيـون دربـرابرآن اشـاره ای بنمايـ الت حاصلهکانقـالب شـاه ومـردم مـوفق بـود؛ بـی آنکه بمشـ «:مـی نـويسـد

بايـن ترتيـب عامـل مهم  .عشـايـر  دسـتگاه اداری و-ارتـش - شـاه دربيـان عوامـل تشکيـل دهنـده جامـعه ايـران چهارعامـل تشخيـص ميدهـد؛
 .باالتـرازآن عامل اساسـی مردم رابحسـاب نمـی آورد و روحانيـون

بـاقيـام غيـرمنتظره شان همه  و مـردادبازيـگراساسی صحنـه شـدند٢٦ ـامـدادب از درواقـع هميـن مردمـی را که کرميـت روزولـت بحساب نميـاورد؛
 .کـردنـد را دچـارسـورپـريـز گروه ها

.... مـردم غيـرمنتظـره نيرومنـد شورشـی «:ايـن جمله شـروع ميشـود بـا )٣٤٨شماره( بـه رئيـس جمهـورآمريکا سـطراول گـزارش جانشـين رئيـس
مخفـی گـاه شان ازشـورش مـردم  خـودسرلشـگرزاهـدی واطـرافيـان هــم در .خيـزنـد عليـه دولـت اش بپـا تصـورنميـکردمردمدکتـرمصدق نيـزهرگـز

کـه رهبـری قيـام مـردمی رابـدسـت  سـرلشـگرزاهـدی باقبـول خطرازمخفـی گاه خـارج شـد ومـردم اوراپذيرفتند .البتـه تعجـب بـاشـادی تعجـب کـردنـد؛
 .ـتگـرف

روزقبـل يـک جفـت گيـوه خريدم ومفصل  :مينويســد )١٥٤صفحه( افسـانه بافی روزولـت درشـرح چگونگی مالقـات کيم فيلبی باشاه بحداعالميرسد
 اهن يـقه بسته؛پير نيـمه شـبی که قراراست به ديـدارشـاه برود؛ ....چـراگيـوه خريده است  ولی نميـنويسـد.... گيـوه چـه نوع کفشـی اسـت شرح ميدهد

چـراغ قـوه کيـم رابکـوچه  نيـمه شـب دوست با ....دارد درخـانه دوستـی ساکـن است که باغچه ....گيـوه خريـداری شـده راميپوشـد و شلوارخاکسـتری
کت عقـب می نشـيند واتومبيـل بـازکـرده روی نيمـ درب عقـب را... آنجـايـک اتومبيـل سـياه رنـگ بايک راننـده منتظراسـت بيرون باغچه ميرساند

انگليـی شکسـته بسـته  با و راننــده اشـاره ميکند کـاخ که ميرسـد)  (Gateبـه درب آهنـی  کلـفت کـف اتومبيـل گذاشـته اند؛ يک پتوی .حرکت ميکنـد
 .تارميکندکيـم بهمين ترتيب رف .راروی خـودش بکشـد اتومبيـل درازکشيـده پتـو ميفهمانـدکه کيـم بايـد کـف

اوکه محوطه کاخ ( رفـت ومن راتنهـاگذاشت وراننـده دررابـازکرده و اتومبيل ايستاد   وپله هـای کاخ که رسيـديم؛Gateبه نصـف راه بيـن  :ميـنويسـد
 .)توقـف کرده انـد؟   وپله های کاخGateنصف راه بين  کـف ماشيـن زيرپتـواست چگونـه ميفهمـد؛ رانميشناسد و

 شـد؛ شبـح به اتومبيل نزديک) بازهم زيرپتوکف اتومبيل چگونه شبح راديد؟( پائيـن آمـد قامـت متوسـط ازپله ها يـک شـبح باريـک اندام؛ :مينويسـد
 ..!!بمـن خـوش آمـدگفـت و شـاه ايـران بـود او راديـديـم؛ پتـوراعقب زدم چهره همديگر ......درعقـب رابازکـرده وپهلوی مـن نشست

 .....چقـدرجفنگيـات ميــتوان يـافـت...اخـدايـ
فرمـان عـزل دکترمصـدق وفرمان نخست  که شـاه تصميـم ميگيـرد زيـرپتواست کـف ماشيـن؛ درآن نيـمه های شـب؛ ادعـای کرميـت روزولـت؛ه ب

 .سرلشـگرزاهدی رامضاء کنـد وزيــری
فرمـان برکنـاری مصـدق راامضاء  و رابـه نخسـت وزيری انتخـاب کـرد رلشگرزاهدیدونـالـد ويلبـر هـم مدعـی اسـت که شـاه به توصيـه ايشـان س

 :دربـرابـراين ادعـاهابـه خاطـرات صـادقانـه ملکـه ثـريامراجعه ميکنيـم .نمود
 رابه نخست وزيری چگونـگی پيـداشدن فکرانتخاب سرلشـگرزاهدی )ترجمه فرانسه کتاب٩٨ و٩٦صفحه های( ملکـه ثريـا صـادقانـه درخـاطـراتش

وی ازتـرک ايـران وآغـازيک زنـدگی تازه  .رانـداشـت حوصله هيچکس وهيچ چيز   شـده؛Depressشـاه دچـارافسـردگی  " :مينـويسـد.شرح ميدهد
تجهيـزمردم  ـانی آگاهی يافتـه باآيـت اهللا بهبهـانی وکاش ولــی ايـران را تـرک کنـد؛ باالخـره هم تصميـم ميگيـرد صحبـت ميکـرد؛ آمريــکا يا دراروپـا

 ".صـرفنظـرميکنـــد ازتـرک ايراند؛ دسـت به تظاهـرات به جانبـداری ازشـاه ميزننـ آمـده و گـرد که جلو کاخ اختصاصی
...... 

که درجستجوی خاطـرات ايـشان احساسـات زنـی رانشان ميدهـد .نوشته های ملکـه ثرياصادقانه وعاری ازمالحظات سياسی وخودستائی است
صريـح  ناخـوشـی هايش سـخن می رانـد ودرهمـه موارد و اميدی هاوخوشی ها نا و باصراحـت ازاميـدها ملکـه ثـريـا .عشـق واقعـی است خوشبختـی و

 .نشيـب های زندگـی اش راشـرح ميدهـد و تاثيـردرخواننـده فـراز وساده وبدون قصد
 قبـول دارم وآنـرا کـه منجـربه امضـای فرمـان برکنـاری دکترمصدق شـد؛ ايشان رادرمـوردسـرزنش شوهرشايـن مالحظات اسـت که مـن نوشـته  بـا

 .بـديـگرگفتـه هاونوشـته هاتـرجيـح ميـدهـم
 ـگرنــدارنـد وسـياسی وجـاه طلبـی وخـوش آيـند ايـن وآن انـديشـه دي باخواننـدگان اسـت که بيـن نقل قول مامـورانی که جزخـودستائی ومالحظات

 .اسـت؛ يـکی راانتخـاب کننــد شـوهرگذشته نوشــته صـادقانـه يـک زن دربـاره آنـچه بيـن يـک زن و
 نخسـت وزيربريـتانيـای کبيــر و آيـزنهاور ازجانـب پـرزيـدنـت آمـريکا بـرای نشـان دادن مشروعيـت مامـوريت که :کـرميـت روزولـت مينويسـد

را  جملـه خاصـی سـاعت آيـنده درسانفـرانسيسـکوبعمـل ميـاورد؛٢٤ظـرف داشـتم؛ قـرارشـد پـرزيـدنـت درسـخنرانـی کـه دروينسـتون چرچيـل 
 را )نيمه شب است حاال(نيـمه شـب بجـای اينکه فرمول هميشگی  فـردا فـارسـی  چـرچيـل بنـاشـد راديـوی بی بی سـی دربـرنامه بـدسـتور .ادانمايــد
 ).نيمه شب است "مکث دقيقا... حاال( :مختصـرتغييـربگـويـد بـا ـرد؛بکـاربب

 آنهـاازامضای رسيد. نـامـه سفارشـی دوقبضـه نوشتم که فتوکپـی آن رادارم درجسـتجوی صحـت ايـن نوشـتاربه قسـمت فارسـی راديـوی بی بی سـی
 نـوشـت که اداره پسـت بريـتانيای کبيراطـالع ميدهـد که  ٢٠٠٣ فـوريـه ٤ ـاريخولـی اداره پسـت آمريـکا طـی نـامه ای بت نـامـه خودداری کـردند؛

پنجـاه سـال بعــد . بی بی سـی هـرگـزبه نامـه من جـواب نـداد .به گيرنده تحويل داده اسـت اکتبر ٢١حـدود را   RBO51719520US پـاکـت شـماره
  .ادعـاهای دروغ کيـم وروزولـت بـرداشـته شـد رده ازروی يـکی ديـگرازپـ و بـی جـواب گـذاشتن نامـه مـن آشـکارشـد دليـل

 مسائـل خاورميـانه بی بی سـی طـی گفتـاری کـه درسـاعـت تحليـل گـر رهـاردیـــآقای راج٢٠٠٣اوت سـال٢٢جـريـان ايـن اسـت که درعصـرروز
بـه اعـالم  "تـوسـط بی بی سـی دربرنـامـه فارسـی بااضـافه کـردن کلمـه دقيقـــا زدربـاره پخـش پيـام رمـ  بـه وقـت گـريـن ويـچ پخـش گرديـد؛٤٥/١٦

   .بفـرسـتد آن پيـام رمز درنيمـه شـب بـرنـامـه فارسـی نـداشـت کـه با بی بی سی "درآن تـاريخ اصـال سـاعـت نيمه شـب اظهـارداشت؛
 مـدعـی اسـت فتوکپـی فرمـان شـاه رادرموردنخست وزيری زاهدی .نـدارد زکـرميت روزولـتادعـاهای دروغ دسـت کـم ا نيـزدر ويلبـر آقای دونـالـد

 فـرمان ورسانيـدن آن درتپه های بـود که باتکثيـراردشيـرزاهـدیايـن آقای  ايـن ادعـادرحاليسـت که امـروزه روشـن شده. بخبـرنـگاران داده اسـت او
 ١٩٥٢اوت  ١٩ مـورخ ٣٤٤ بهتـريـن مـدرک تلگـراف شـماره .گاه کردآرا ازصـدورچنيـن فرمانـی  ولنجـک بخبرنـگاران خارجـی؛ دنيـا

ه پس ازگـذشت زمان قانونی ک وزارت خارجه آمريکا محرمانه اسناد نقل از( درتهـران وآقای ماتيسـون به وزارتخـارجه است آمـريـکا کاردارسـفارت
              ).منتشرشـده است

 
 :آقـای ماتيسـون درتلگـراف رمـزمينويسـد

 تـا سرلشـگرزاهـدی به تپـه های تهـران رفتنـد نيويورک تايمزبه تقاضـای پسـر خبرنـگار وخبرنـگارآسـوشـيتدپرس وکنـت ال شـوبنـد دونـالـد
وفتوکپـی آنـرابيـن خبرنگاران  شـاه رابآنهـانشـان داد شـده؛ نداشـت ولی پسرش فرمان امضاء حضـور لشـگر سر وباسرلشـگرمصاحبـه بعمـل بيـاورند 

کـه سرلشـگرنصيـری همراه باتعـدادی سـربازسحرگـاه به  جريان اين است .طبيـعی اسـت که پـدرش مخفـی شده اسـت :زاهـدی گفـت پسـر. توزيع کرد
  .سرهنـگ نصيـری رابازداشـت مينمايـد محافـظ مصـدق فرمان راگرفتـه گـارد .ابالغ کنـند را ـرمان عـزل اورفتـه تاف خانـه مصــدق

 ...  ادامه در برگ بعدی
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او، به هر وسيله ای که الزم بود، ابراز . طی سالهای بعد، محمد رضا شاه به طور فزاینده ای منزوی و دیکتاتور مآب شد
 بيليون دالر در ایاالت ١٠، ١٩٧۶ و ١٩٧٢ تنها بين سالهای -مخالفت ها را سرکوب و منافع هنگفتی صرف تسليحات

 بيليون دالری ۴. او این مبالغ پول نقد را، به دليل افزایش ناگهانی بهای نفت در آن سال ها، در اختيار داشت.  کرد-متحده
 . بيليون دالر رسيد١٩، دریافت کرد، ظرف دو سال به ١٩٧٣که ایران در سال 

 
. او را تحقير می کرد"  گرایی ناهنجارملی"و " بيگانه ستيزی کودکانه"در مواقع نادری که شاه، از مصدق نام می برد، 

آن . بدترین سال های سلطنت من، در واقع بدترین سالهای زندگی ام، زمان نخست وزیری مصدق بود"او به دوستی گفت 
نابکار، تشنه خون بود و من هر روز صبح، با این احساس بيدار می شدم که امروز ممکن است، آخرین روز سلطنت من 

 ."باشد
 

، خشم ایرانيان باال گرفت، شاه دریافت چون تمام احزاب سياسی قانونی و دیگر گروه های ١٩٧٠اواخر دهه وقتی در
مخالف را از بين برده و کسی باقی نمانده است تا برای حفظ حکومت خود، با آنها از در سازش درآید، پس از سر 

وقتی که بختيار پس از به .  نامزد نخست وزیری کرداستيصال، شاپور بختيار را که در دولت مصدق معاون وزیر کار بود،
سوگند " آرمان های مصدق"دستگيری قدرت، فورا به زیارت آرامگاه مصدق در احمدآباد رفت و با ایراد نطقی، نسبت به 

او، دولتی متشکل از همفکران . وفاداری یاد کرد، شاه می بایست سنگينی دست تاریخ را بر شانه خود حس کرده باشد
ود در جبهه ملی، تشکيل داد و هنگام سخنرانی برای مطبوعات، عکسی از مصدق را بر دیوار پشت سر خود، نصب خ

 .در آن زمان، احتمال نابودی چنان نزدیک بود که شاه، چاره ای جز پذیرش این گستاخی ها نداشت. کرد
 

، به عنوان قدرتمندترین ١٩٧٠، در اواخر  که شدیدا با مصدق مخالف بود١٣٣  آیت اهللا روح اهللا خمينی، روحانی جوان
 تبعيد شد، اما از ترکيه، عراق و سرانجام ١٩۶۴اگرچه او به دستور شاه در سال . مخالف محمد رضا شاه ظاهر شد

خمينی در یک نطق ...) آیت ا(زمانی که بختيار، نخست وزیر شد، . پاریس، اهداف بنيادگرایانه خود را پی می گرفت
نچه باقی می ماند، اسالم آ؟ همه اینها گذشته است و یچرا از شاه، مصدق و پول صحبت می کن" انتقاد کردرادیویی از او 

 ١٣٤ "است
 

این بار، . ، در یکی از مبهوت کننده ترین فروپاشی های قرن بيستم، شاه مجبور به فرار از ميهن خود شد١٩٧٩ژانویه 
آیت . بعد، او در مصر، در حالی از دنيا رفت که همه از او منزجربودندسال . سيا قادر نبود که او را به سلطنت بازگرداند

 .اهللا خمينی، به عنوان صاحب اختيار سرنوشت ایران، جانشين او شد
 

مهدی . خمينی، قدرت را به درست گرفتند...) آیت ا( ور مصدق و آرمان هایش بودند، در اولين دولت آمردانی که یاد
، پس از خروج انگليسی ها، برای اداره پاالیشگاه آبادان اعزام کرده بود، ١٩۵١ا در سال بازرگان، کسی که مصدق او ر

ابراهيم یزدی، رهبر یک گروه کوچک سياسی که خود را وقف حراست از ميراث مصدق کرده بود، . نخست وزیر شد
خمينی به ابوالحسن بنی ) ...آیت ا( در اولين انتخابات پس از انقالب، . معاون نخست وزیر و سپس وزیرخارجه شد

صدر، یکی دیگر از دوستداران مصدق اجازه داد تا، در مبارزات انتخاباتی شرکت کند و مقام ریاست جمهوری را به دست 
 ١٣٥ . آورد

 
دبيرستانی به اسم او . برای مدت کوتاهی، پس از انقالب، به نظر می رسيد که مصدق از آرامگاه به قدرت بازگشته است

تمبر یادبودی نيز . د و هم چنين خيابان اصلی تهران که قبال خيابان پهلوی نام داشت، نام او را به خود گرفتنامگذاری ش
، دوازدهمين سالگرد مرگ او، جمعيت انبوهی، به سوی احمد آباد سرازیر ١٩٧٩ مارس ۵در . به افتخار او چاپ شد

بود مردم، اتومبيل های خود را چندین کيلومتر، دورتر این، یکی از بزرگترین تجمعات در تاریخ معاصر ایران . شدند
رئيس جمهور بنی صدر، در مراسم گراميداشت مصدق، طرح انتقال پيکرش را به . گذاشتند و بقيه راه را پياده طی کردند

اه در خانواده اش به درستی، از روی عقل و با گمان احتمال بی حرمتی نسبت به آرامگ. آرامگاهی در تهران اعالم کرد

                                                                                                                                                              
 اظهاروازايـن مداخـالت  کرده؛ اسـتناد قای ويلبـرآبـادعاهـای  ٢٠٠٠آوريـل در خانـم مادلـن آلبـرايـت وزيـرخـارجـه دولــت کليـنتون باپـرروئـــی

ريخـت وجامعــه  ب بـه آسـياب دشـمنان ايـــرانآادعـاهـائـی کـه  .ايشـان بهتـربـودازادعـاهای پـوچ جاسـوسـان اظهــــارنـدامـت ميکـردنـد .تاسـف نمـود
 .ايـران را دچـارنفــاق کـرد

 
 !!يران را ميکشيد بهيچوجه جوان نبود معلوم ميشود درس تاريخ نويسنده خوب نبوده خمينی در زمانی که طرح فروپاشی ا-١٣٣
آيا آنها هم راه خمينی را ميروند؟؟ .  مرداد صحبت ميشود با خشم ميگويند اينها همه گذشته است٢٨ بسياری هم امروز وقتی راجع به مصدق و -١٣٤

 از زمان بر ماست که آنرا به مردم ميهنمان تاريخ کشور ما در تاريکی نوشته شده و گوشه های ملی و مردمی آن بر همگان پنهان بوده در هر برهه
 ! سال قبل و از کوروش و داريوش صحبت ميشود معترض نيستيد؟٢٥٠٠چگونه است وقتی از تاريخ . بشناسانيم ديروز و امروز ندارد

ت که مهدی بارزگان کامال مشخص شده اس) ١٣٨٣ (٢٠٠٤گول خوردند ولی امروزدر جوالی ) ١٣٥٧( ١٩٧٩ اگر مردم ايران در سال های -١٣٥
بعنوان عامل انگليس در شرکت نفت کار ميکرده و ساير افراد جبهه ملی که خودشان مدعی هستند به جبهه های دوم و سوم و چهارم تقسيم شده اند با 

ت وزيری خمينی  هم منصوب خمينی همراه شدند و در سرنگونی رژيم پهلوی با دستنشاندگان بيگانه هم صدا شدند بهمين دليل بپاس خدماتشان به نخس
 .  ابراهيم يزدی امروز بعنوان قاتل بزرگترين و شريفترين فرزندان ايران مورد خشم مردم است. ميشوند
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این تجليل ها، بخشی از تالش و هم پيامی به آیت اهللا خمينی و . صورت تغيير جریانات سياسی، با این امر مخالفت کردند
ملی گرا، مردم : با گراميداشت مصدق، ایرانيان آرزوی خود را برای برخورداری از حکومتی مانند او. مالهایش بود

ردند به زودی آشکار شد که خمينی، کمترین تمایلی برای تشکيل چنين ساالر ومبتنی بر حکومت قانون اعالم می ک
او در ابتدا با پذیرش طرفداران جبهه ملی، جنایت مردمی خود را گسترش داد اما پس از تحکيم قدرتش، . حکومتی ندارد

نها نوه مصدق که هدایت اهللا متين دفتری ت. نها را به کناری نهاد و در اندک زمانی، شروع به دستگيری آنها کردآ
 .از کسانی بود که برای نجات جان خود، از کشور گریخت. جسارت پذیرفتن مخاطرات سياسی را داشت

دریچه ای که برای طرفداران مصدق، گشوده شده بود، حال دیگر، بسته شدن خيابان اصلی تهران، این بار به احترام 
رای حکومت جدید، به اندازه بينش دمکراتيک او برای حکومت بينش غيردینی مصدق ب. دوازدهمين امام، تغيير نام داد

همچون محمد رضا شاه، مالها نيز پی بردند که اجازه به مردم برای ادای احترام به مصدق، .قبلی، نفرت انگيز بود
پس . دسرانجام به خواستی برای یک دولت مبتنی بر اصول او، منجر خواهد شد و این چيزی بود که تاب تحمل را نداشتن

 .آنچه در توان داشتند برای سرکوب یاد و خاطره او، انجام دادند
 

تيمسار زاهدی، نخست وزیر .  را سازمان داده و اجرا کرده بودند پراکنده شدند١٩۵٣به زودی، کسانی که کودتای 
 پس از اندک جانشين مصدق، اگرچه با عمليات سرکوبگرانه عليه ملی گراها و چپ گراها، شاه را راضی نمود، اما

زاهدی نيز مثل مصدق دارای شخصيتی قوی بود که اعتقاد داشت، نخست وزیران، باید . زمانی، با او اختالف پيدا کرد
تنها دو سال پس از کودتا، شاه . زاد باشند و شاه جاه طلب، چنين چيزی را برنمی تافتآبرای اداره دولت های خود 

 کرد و کمی بعد، او را به عنوان سفير، به دفتر سازمان ملل در ژنو، فرستاد زاهدی را مجبور به کناره گيری از قدرت
 . درگذشت١٩۶٣زاهدی در سال 

 
اردشير زاهدی، با ذکاوت و تسلط به زبان انگليسی، خود را به سرمایه گرانبهایی برای طراحان توطئه تبدیل و دوران 

ست وزیر شد، به رغم جوانی، به سرعت، به عنوان شخصيتی وقتی پدرش نخ. کاری طوالنی، توام با موفقيتی را طی کرد
نفوذ او پس از برکناری . او همزمان، نزدیک ترین مشاور پدرش و رئيس تشریفات شاه بود. بسيار نافذ و موثر ظاهر شد

درت شاه نگران از ق. ، با شاهدخت شهناز، بزرگترین دختر شاه ازدواج کرد١٩۵٧وی در سال . پدرش، کاهش پيدا نکرد
روبه رشد اردشير زاهدی، او را به عنوان سفير ایران در بریتانيای کبير، جایی که از نقش او در کودتا اطالع داشتند و با 

اردشير زاهدی بعدا، برای مدتی به عنوان وزیر امورخارجه، به . آغوش باز او را پذیرفتند، به تبعيدی طالیی فرستاد
پس از انقالب . در آن مقام، تا آخرین لحظه از شاه دفاع کرد.  ایاالت متحده شدتهران بازگشت و سپس، سفير ایران در

او، هرگز نقش خود را در کودتا نپذیرفت و حتی در مقاله ای بی .  به خانه ای یيالقی در سوئيس رفت١٩٧٩اسالمی، 
 .ربط و نامنسجم، ادعا کرد که، سياهم در این امر دخالتی نداشت

  
مصدق، در نتيجه نيرنگ های کثيفی که ممکن بود، سيا به کار گرفته باشد، صورت نگرفت و پدر سرنگونی : "او نوشت

 ."من، هرگز با ماموران سيا مالقات نکرد
 

روزنامه نگاران، سياستمداران، و سرکردگان اراذل و اوباش، نقش : اسداهللا رشيدیان، که شبکه مخالف حکومت او شامل
او و برادرانش، در .  آژاکس ایفاء کرد درسالهای پس از کودتا، شخصی پولساز شدبسيار مهمی، در موفقيت عمليات

خانه اش، محفلی شد که سياستمداران و دیگر چهره . معامالت تجاری او، تحت حمایت شاه رونق گرفت. تهران ماندند
ر از او، به عنوان پيک مخفی، شاه چندین با. های متنفذ، بسياری از شب ها را به بحث در مورد آینده کشور می پرداختند

، شاه از حضور چنين شخصيت کارکشته و با نفوذی ١٩۶٠در اواسط دهه . برای اعزام به کشورهای خارجی استفاده کرد
رشيدیان، با احساس این مطلب، به انگليس مورد عالقه خود . معذب شد، به ویژه آنکه از بسياری از رازها، مطلع بود

 .سال های زندگی را، در آسایش به پایان برساندنقل مکان کرد تا بقيه 
 

یکی از آنها، . نقدر خوشبخت نبودند که تا زمان بازنشستگی زندگی کنندآهمه کسانی که به اجرای کودتا کمک کردند، 
تيمسار نصيری بود، افسری که کودتای نافرجام اول را عليه مصدق رهبری کرد و در کودتای موفق دوم، نقش مهمی 

شاه، به ویژه نسبت به او، ناسپاس بود سال ها بعد از شکست مصدق، نصيری وفادارانه، به عنوان فرمانده گارد . داشت
او، چنان مشتاقانه و محتاطانه، امر شاه را اطاعت می کرد که شاه او را، سرپرست ساواک . شاهنشاهی خدمت کرد

وقتی دشمنان شاه، برای به . سته های شاه را انجام داددر این مقام او بيش از یک دهه، کثيف ترین خوا. سرکوبگر کرد
، آخرین تالشهای خود را به کار می بردند، نصيری را به جنایات هولناک متهم ١٩٧٠دست گيری قدرت در اواخر دهه 

سپس، ادعا کرد از به کارگيری شکنجه توسط . شاه، برای فرونشاندن خشم آنها، او را از مقامش عزل کرد. کردند
شاه، دوست قدیمی خود را به زندان . اک، اطالع نداشته و از گزارش های مربوط به آن، شگفت زده شده استساو

، او را به جوخه آتش سپردند و روزنامه های تهران، تصاویر جسد خونين او را ١٩٧٩کمی پس از انقالب . انداخت
ود، پس از کودتا، یک سال را در زندان گذراند و تيمسار ریاحی، رئيس ستاد ارتش که به مصدق وفادار ب. منتشر کردند

، وزیر دفاع شد و تا زمانی که امواج بنيادگرایی، ١٩٧٩بعد از انقالب . پس از آن به حرفه اصلی خود، مهندسی بازگشت
  به یک- که چند سال بعد در تهران اتفاق افتاد-ریاحی تا زمان مرگش. دولت مهدی بازرگان را درهم شکست، خدمت کرد

 .زندگی آرام بازگشت
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، در سراسر تهران، ١٩۵٣شاه، به شعبان بی مخ، معروف ترین سرکرده اوباش، که طی روزهای سرنوشت ساز آگوست 

او، در حالی که دو . شعبان، چهره آشنای خيابان های تهران شد. بلوا به راه می انداخت، یک کادیالک روباز هدیه داد
آرامی در گوشه و کنار شهر، می راند و برای هجوم و حمله، به هرکسی که طرفدار تپانچه در دو طرف کمر داشت، به 

ماموران ساواک، هرگاه که می خواستند، کسی را کتک بزنند یا به . مصدق یا مخالف شاه به نظر می رسيد، آماده بود
او، با انتشار . ل مکان کردبعد از انقالب اسالمی، شعبان، به لوس آنجلس نق. نحوی بترسانند، او را خبر می کردند

 .نچه را که کرده بود، تکذیب کردآخاطرات خود، بيشتر 
 

شاهزاده اشرف، خواهر دوقلو و با اراده شاه، در سال های پس از بازگشت برادر به سلطنت، به چهره سرشناس بين 
نجا از حکومت برادرش، آر برای مدتی، به عنوان رئيس کميسيون حقوق بشر به سازمان ملل رفت و د. المللی بدل شد

بنابه اظهار . می خواند، دفاع می کرد" اتهامات بی پایه و اساس در مورد شکنجه و کشتار توسط ساواک"عليه آنچه 
وی، زندگيش، آشکارا، با سه ازدواج ناموفق و ضربه روحی قتل پسرش، بعد از انقالب در پاریس، غم انگيز و ناگوار 

سهم خود از ميليون ها دالری که خانواده اش، طی سالها به طور مرموزی از ایران خارج کرده پس از انقالب، او با . بود
ژاکس را تائيد کرد و حتی آاشرف در خاطرات خود، وجود چيزی به نام عمليات . بودند، به راحتی در نيویورک اقامت کرد

 .در مورد نقش خود را تکذیب کردگفت که، یک ميليون دالر، برای آن خرج کرده است، اما گزارش های دیگر 
 

، مخفيانه به واشنگتن رفت و زمينه را برای آنچه بعدا، عمليات ١٩۵٢مانتی وود هاوس، مامور انگليسی که در ژانویه 
داالس به او گفت . ميز، گفتگوی دوستانه ای با آلن داالس داشتآپس از بازگشت موفقيت . چکمه نام گرفت، فراهم کرد

وود هاوس، پس از مدتی، به مقام رفيع، لردترینگتون ارتقاء ". اینجا بودید، حسابی کار را خراب کردیدبار قبل وقتی "
واخر عمر، تاریخ ادلبستگی بزرگ او در . او، یکی از اعضای محافظه کار مجلس و سردبير انتشارات پنگوئن شد. یافت

او هم چنين، خاطراتی نوشت که . رشته تحریر درآوردیونان و بيزانس بود، به طوری که مفصال در آن مورد مطالبی به 
 .در آن، صریحا درباره هر دو نقش خود، در کودتا و پس از آن، صحبت کرده بود

 
 در ایران ١٩٧٩به سهولت می توان درک کرد که، عمليات چکمه، اولين گام به سوی انقالب "وود هاوس نتيجه گرفت 

از منافع انگلستان، آسوده خاطر بودیم، پيش بينی نمی کردیم که شاه، نيروی زمانی که ما، نسبت به رفع تهدید . است
ایاالت متحده و وزارت خارجه، هر دو در نگاه .  به گونه مستبدانه ای از آن، استفاده کندتاورد آنظامی تازه نفسی گرد 

 ."داشتن او در مسيری معقول، به طرز رقت آوری، شکست خوردند
 

 امور خارجه انگلستان که جنگ طلبی او، به قرار گيری کشورش در مسير درگيری با ایران، هربرت موریسون، وزیر
.  سالگی از سياست کناره گرفت و مقامی اشرافی برا ی او در نظر گرفته شد٧١ در سن ١٩۵٩کمک کرده بود، سال 

.  ایران، دفاع می کرد-نگليسظاهرا در اواخر عمر، به سختی به یاد می آورد که مصدق را، تحقير و از شرکت نفت ا
اگرچه شرح احوالش، شامل گزارش های مفصلی از نقش وی در ایجاد خدمات ملی آتش نشانی و تصویب قانون حمل و 

اقدامات "وی اظهار کرد که به .  است، اما، تنها کمتر از یک صفحه را به ایران تخصيص داد١٩٣٠نقل جاده ای در سال 
این کار وقت زیادی می گرفت و ممکن "قمند بود اما، نخست وزیر آتلی، به دليل آنکه عليه مصدق عال" شدید و سخت

 .، از تصویب آن امتناع کرد"بود به شکست بيانجامد
 

او، هرگز، . بود" بدترین گزینش عمرش" آتلی، در خاطراتش نوشت که، انتخاب موریسون به عنوان وزیر امور خارجه،
بدون شک، در زمان های قبل چنين اقداماتی صورت "یران نرود، پشيمان نشد و نوشت از این که تصميم گرفت به جنگ ا

به نظر من، دوره تعهدات تجاری . شفتآمی گرفت، اما در دنيای مدرن، افکار عمومی را، در داخل و خارج کشور برمی 
... ات مردم، گذشته بوداز سوی کشورهای صنعتی، جهت کسب امتياز و فعاليت در آن کشورها، بدون توجه به احساس

 ." ایران، نشان داد که فاقد حساسيت، برای درک این موضوع بود-شرکت نفت انگليس
  

بيشتر کتاب . زندگينامه نویس وینستون چرچيل، به نقش عمده او در کودتا عليه مصدق، تقریبا هيچ اهميتی نداده است
او خود، یک بار به طور خصوصی گفت که، کودتا . ردندهای نوشته شده در مورد چرچيل، حتی ذکری از این موضوع نک

به شمار می آورد، اما هرگز آن را، چيزی بيش از حاشيه ای بی اهميت در مسير شغلی " بهترین اقدام پس از جنگ" را
 .خود، به حساب نياورد

 
او در . دنبال کرد.  بودقهرمان یا مقصر اصلی، کرميت روزولت، پس از کودتا، حرفه ای را که به طور عجيبی، معمولی

پس از پایان سخنان اش، . راه بازگشت به وطن، در لندن توقف و به طور خصوصی، چرچيل را از جریان امر، آگاه کرد
مرد جوان، اگر کمی جوان تر بودم هيچ چيز را بيشتر از این دوست نداشتم که تحت فرمان شما، در "چرچيل به او گفت 

چند روز بعد، روزولت، در کاخ سفيد، برای رئيس جمهور آیزنهاور، جان فاستر " .شرکت کنماین کار مخاطره آميز مهم، 
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کمی بعد، طی یک مراسم محرمانه، . داالس، آلن داالس و تعدادی از مقامات رسمی بلند پایه، این توضيحات را تکرار کرد
 .آیزنهاور نشان امنيت ملی را به او، اعطا کرد

 
 در کاخ سفيد، با این هشدار، نتيجه گيری کرد که، سيا نباید موفقيت در ایران را، به توانایی روزولت، از توضيحات خود

اگرچه برادران داالس، معنی این هشدار را دریافتند اما، از آنجا که از . در سرنگونی هر دولتی که مایل است، تعبير کند
ماال بودند، از او خواستند، تا کودتای مورد نظر آنها قبل، در حال توطئه چينی برای تهاجم عليه حکومت چپ گرای گوات

 سال در ۶، سيا را ترک کرد و پس از گذراندن ١٩۵٨وی در سال . روزولت، این درخواست را نپذیرفت. را رهبری کند
 ٢٠٠٠روزولت، در سال . شرکت نفت خليج به مجموعه ای از مشاوره های نسبتا موفق و کارهای داللی سياسی پرداخت

او، تا روز مرگ، .  را، نقطه عطف زندگی خود، به شمار می آورد از دنيا رفت١٩۵٣ حالی که هنوز هم آگوست در
 .اعتقاد داشت کودتایی که طراحی کرد درست و ضروری بود

 
جه روند تاریخ، متاثر از عواملی چند است که، نتي. آیا چنين بود؟ البته، برای چنين سوال حساسی، نمی توان پاسخی یافت

با وجود این، عده کمی می توانند، مجموعه پيامدهای ناخواسته . گيری در مورد اهداف و نتایج آن، هميشه خطرناک است
صریح ترین نتيجه کودتا این بود که، به محمد رضا شاه، فرصت .  به دنبال داشت، انکار کنند١٩۵٣ای را که کودتای 
 بيش از یک بيليون دالر در دهه پس - کمک، از ایاالت متحده دریافت کرداو، مبالغ هنگفتی به عنوان. مستبد شدن را داد

، خشم مردم در انقالبی تکان دهنده به رهبری ١٩٧٩در .  اما حکومت جابرانه اش، ایرانيان را عليه او شورانيد-از کودتا
 . بنيادگرایان اسالمی، شکل انفجار آميزی به خود گرفت

 
این کار، تندروهای . س جمهور جيمی کارتر، به او، اجازه ورود به ایاالت متحده را داداندکی پس از سرنگونی شاه، رئي
 نفر از دیپلمات های آمریکایی را، ۵٢آنها، به سفارت آمریکا در تهران حمله کردند و . ایرانی را دچار خشم و جنون کرد

را نه تنها وحشيانه، بلکه (!) ن قانون شکنی غربی ها و به ویژه آمریکایی ها، ای.  ماه، به گروگان گرفتند١۴بيش از 
غير قابل توجيه یافتند، زیرا تقریبا هيچ یک ازآنان، از مسئوليت ایاالت متحده در تحميل یک حکومت سلطنتی، که 

ر گروگان گيران، به یاد آوردند، زمانی که شاه د. ایرانيان را به انزجاری چنين شدید دچار کرد، هيچ گونه اطالعی نداشتند
 از کشور گریخت این ماموران سيا در سفارت آمریکا بودند که او را به سلطنت برگرداندند و حال، از تکرار ١٩۵٣سال 

 .تاریخ بيمناک بودند
 

این بدگمانی، در پس ذهن هرکسی وجود داشت که ایاالت متحده، با "یکی از گروگان گيران، سال ها بعد توضيح داد که 
ما مطمئن بودیم، چنين چيزی سرنوشت . ، برای اجرای کودتایی دیگر را، آغاز کرده استپذیرش شاه، شمارش معکوس
 .اما، حاال باید این سرنوشت تغيير ناپذیر را، تغيير می دادیم. محتوم ما و تغييرناپذیر است

 
شد تا، ایاالت گروگان گيری، مسير تاریخ سياسی ایران را تغيير داد، روابط ایران و آمریکا را خراب کرد و موجب 

این . متحده، در روند تحکيم حکومت استبدادی صدام حسين، از عراق در جنگ طوالنی و هولناک با ایران، حمایت کند
له ــت الـــیکی از نزدیکترین مشاوران آی. امر، در ایران، اتحاد انقالبی بيشترین عناصر خشونت طلب را، تقویت کرد

ما ليبرالهایی مثل آلنده یا مصدق نيستيم که سيا بتواند " با اعالم اینکه -الی کشور شد که بعدا جانشين رهبر ع -یخامنه ا
 .افراط گرایی حکومت را توجيه کرد" ما را نابود کند

 
، نه تنها نوعی ارتجاع دینی را در داخل، تحميل نمودند، ١٩٨٠روحانيون بنيادگرا، با تحکيم قدرت خود در اوایل دهه 

پشتيبانی آنها از گروگان گيران دیپلماتهای . رکزی برای اشاعه رعب و وحشت در خارج، بدل کردندبلکه کشور را به م
به زودی پس از آن، بنيادگرایان شروع به حمایت مالی و . آمریکایی در تهران، آغاز مبارزه شدید ضد غربی آنها بود

شارکت در آدم ربایی ها و سوء قصدهای تسليحاتی حماس، حزب اهللا و دیگر گروه های معروف خاورميانه، برای م
آنها مامورانی برای کشتن جمع کثيری از مخالفان ایرانی و دیگر دشمنان خيالی، به گوشه و کنار دنيا، . سياسی کردند

بازرسان آمریکایی، در بمب گذاری انتحاری . اعزام می کردند که یکی از آنها، شاپور بختيار، نخست وزیر پيشين بود
 نفر دیگر از آنان، در عربستان ١٩ که ١٩٩۶ تن از تفنگداران آمریکایی در بيروت و در حمله ٢١۴ی آن  که ط١٩٨٣

در آرژانتين، دادستان ها ادعا کردند که آنها، با بمب گذاری در مرکز . سعودی کشته شدند، پای آنها را به ميان کشيدند
 از دست دادند، دستور فجيع ترین جنایات ضد یهودی را  تن جان خود را٩٣جامعه یهودی در بوئنوس آیرس که طی آن، 

 .پس از کشتار همگانی عصرحاضر، صادر کردند
 

رهبران انقالبی ایران، با شيفتگی نسبت به اسالم افراطی و اشتياق به قبول هولناک ترین انواع خشونت، به قهرمانان 
ام گرفتن از نمونه آنها، طالبان را پایه گذاری کردند، در افغان ها به اله. افراد متعصب، در بسياری از کشورها بدل شدند

کابل به قدرت رسيدند و برای اسامه بن الدن، جهت دست زدن به حمالت رعب انگيز و ویران کننده، پایگاهی ایجاد 
ت ترسيم خطی از عمليات آژاکس ميان حکومت سرکوبگر شاه و انقالب اسالمی، برای آتش هایی که مرکز تجار. کردند

 . جهانی را در کام خود فرو برد، اغراق آميز نيست
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درحالی که، نسل بعد از انقالب درایران به دوران بلوغ می رسيد، روشنفکران ایرانی، شروع به ارزیابی آثار بلندمدت 

لب یکی از این مقاالت اندیشمندانه، در مجله سياست خارجی آمریکا منتشر شد و پرسش های جا.  کردند١٩۵٣کودتای 
 :توجهی را مطرح کرد

  
ميراث . این که، اگر کودتا نبود، ایران می توانست به یک مردم ساالری معقول و سنجيده، دست یابد، بحث معقولی است

، ایران را ترک کرد، بسياری از ایرانی ها، از ١٩٧٩کودتا، چندان تلخ و فراموش نشدنی بود که سرانجام وقتی شاه، در
زمانی که . حشت داشتند و این، یکی از انگيزه های تسخير سفارت آمریکا، توسط دانشجویان بود و١٩۵٣تکرار کودتای 

خود در تصميم تهاجم اتحاد جماهير شوروی به افغانستان شریک بود، بحران گروگان گيری به نوبه ) اسالمی( انقالب 
 ... حوادث زیادی از تهران نشات گرفتخالصه آنکه، تنها در یک هفته،. خود، تهاجم عراق به ایران را درپی داشت

آیا کسی، با بازنگری . ن، نقطه شروع تنظيمات سياسی در خاورميانه و آسيای مرکزی بودندآ و پيامدهای ١٩۵٣کودتای 
، اجتناب ناپذیر بود؟ یا تنها بدین خاطر صورت گرفت که، آرزوهای مردم ایران، ١٩٧٩می تواند بگوید که انقالب اسالمی 

 .موقتا نقش برآب شد ١٩۵٣در
 

این آثار، برای ساليان زیادی، جهان را به ستوه . ثار مصيبت بار عمليات آژاکس، آسان استآاز دیدگاه تاریخ، درک 
اما چه می شد اگر، کودتا صورت نمی گرفت؟ رئيس جمهور ترومن، تا آخرین روزهایی که در مسند قدرت . خواهد آورد

ده نباید درایران مداخله کند، چه می شد اگر، رئيس جمهور آیزنهاور نيز چنين می بود، اصرار داشت که ایاالت متح
آنها می گویند، لزوم یک . اندیشيد؟ مدافعان کودتا، استدالل می کنند که شوروی، منتظر فرصتی برای حمله به ایران بود

نها، قمار بر سر آنکه، شوروی آده به عقي. کودتای پيشگيرانه، به جهت دشواری یا عدم امکان عقب راندن شوروی بود
 .دست به اقدامی نمی زند و یا ممکن است اقدام اش با شکست مواجه شود، بسيار مخاطره آميز بود

موضوعی به مراتب مهم تر از "جان والر، یکی از آخرین افراد کارکشته عمليات آژاکس، سال ها بعد، اظهار کرد 
فهم این . ه، شوروی چه می کند و ما چه اطالعی از طرح های آتی آن داریمسياست، نسبت به ایران وجود داشت، این ک

ایران، درصدر این . که، روسيه چه چيزی را به فهرست اولویت های خود افزوده است و چه می خواهد، جالب بود
. اور داردمن نمی توانستم درک کنم، اگر کسی نگران خطر شوروی نيست، پس چه چيزی را ب. اولویت ها، قرار داشت
 ."این خطر، واقعی بود

 
سام فاله، یک دیپلمات جوان انگليسی که مانتی وود هاوس را در ماموریت به واشنگتن، همراهی می کرد و بعدها به 

زیرا مداخله ای سازمان " البته غيراخالقی بود" تهران اعزام شد، به نتيجه مشابهی رسيد و در خاطراتش نوشت که کودتا
جنگ سرد، در کره جریان . ، دوره خطرناکی بود١٩۵٢ داخلی یک کشور خارجی محسوب می شد سال یافته در امور

قدرت .  اتحاد جماهير شوروی تالش کرده بود تا تمام برلين را تصرف کند و استالين هنوز زنده بود١٩۴٨داشت، در 
زیرا این امر یقينا می توانست به . ندهای غربی به هيچ روی، نمی توانستند خطر اشغال ایران از سوی آنها را بپذیر

 ."جنگ جهانی سوم منجر شود
 

 تالش کرده بود تا با ترکيبی از ١٩۴٠استالين، در اواخر دهه . تاریخ، سایه ای از تردید، بر این ترس ها می افکند
ز شمال ایران را تحت ابزارهای سياسی و نظامی، ایران را بی ثبات کند و برای مدتی، سربازان او، واقعا نوار وسيعی ا

این موضوع، حاکی از آن . فشارهای سياسی از سوی واشنگتن و تهران او را وادار به عقب نشينی کرد. تسلط داشتند
 .است که شوروی ها ممکن بود، ميلی به اقدام مجدد نداشته باشند

 
خارجی کمتر ستيزه جویانه ای را ، حکومتی در کرملين بر سر کار آمد که، سياست ١٩۵٣پس از مرگ استالين در اوایل 

ممکن بود به جای خروشچف نسبتا . در آن زمان، این مطلب آشکار نبود و به هرحال می توانست الگو باشد. برگزید
ميانه رو، یک وحشی بی فکر همچون بریا، به قدرت برسد که احتماال برای شروع ماجراجویی های توسعه طلبانه و 

 .این، خطری بود که سيا، آن را باور داشت و نمی توانست از آن غفلت کند. شتتحریک کننده تر، آمادگی دا
برادران داالس، ادعا می کردند که . ، قدرت حزب توده طرفدار شوروی بود١٩۵٠موضوع قابل بحث دیگر، طی سالهای 

. آورده استحزب توده، شبکه وسيعی برای دست گيری قدرت، به محض سقوط و یا عقب نشينی اجباری مصدق، گرد
حزب توده . هرچند، محققينی که در مورد این حزب و سازمان های متحد آن، مطالعه کرده اند، در این مورد، تردید دارند

متشکل از گروهی از روشنفکران مخالف مصدق بود که او را، مانعی، جهت نيل به کمونيسم می پنداشتند و گروهی از 
تشکيالتی در ارتش و ادارات دولتی داشت، اما نه به آن گستردگی و تاثيری که، حزب، . مردم که او را تحسين می کردند

، تخصص ١٩۵٠مدت ها پس از کودتا، یک محقق با دیپلماتی آمریکایی که در شنود حزب توده در اوایل دهه . می نمایاند
آنها، تایيد کردند . ند، مصاحبه کردداشت همراه با دو مامور سيا که با او در سفارت ایاالت متحده در تهران ماموریت داشت

حزب توده در واقع چندان قدرتمند نبود و مقامات رسمی رده باالی آمریکا، در مورد قدرت و وابستگی مصدق به "که 
 ."آنه، مبالغه می کردند

 
یا نه، نمی به این سوال اساسی، که آیا کودتای آمریکا، برای ممانعت از انجام کودتا توسط شوروی، ضروری بوده است 
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ه اندازه ــا تا چـــهيچ کس، هرگز نخواهد دانست، شوروی ممکن بود، چگونه عمل کند ی. توان به قطعيت پاسخ داد
یقينا، کودتا، تبعات مصيبت باری داشت، اما این که، عدم اجرای کودتا، چه . اقداماتش می توانست توام با موفقيت باشد

 .ستی همچنان، در هاله ای از حدس و گمان باقی بماندپيامدهایی ممکن بود داشته باشد، بای
 

واستعماری ـ رسيد؟ بار اصلی این ماجرا، بر دوش ن١٩۵٣چگونه ایران به دو راهی سرنوشت ساز و فاجعه آميز 
 ایران را به پيش برد و نيز به اشتياق دولت انگليس، برای پذیرش آن، -احمقانه ای قرار دارد که شرکت نفت انگليس

اگر شرکت، با نخست وزیر رزم . شرکت، با کمی حسن نيت، می توانست با مسئوالن ایرانی به سازش برسد. اط داردارتب
اما، اداره کنندگان . آرا، که مایل به حضور انگلستان در ایران بود، همکاری می کرد، مصدق هرگز به قدرت نمی رسيد

د، اسير افکار سلطنت طلبانه و تحقير ایرانيان و آرزوهایشان، شرکت، و مقامات رسمی دولتی که آنها را تحسين می کردن
هرگز، چنين تعداد قليلی، این اندازه احمقانه و این "دین آچسن، کامال حق داشت وقتی نوشت . از حرکت بازماندند

 ."قدرسریع شکست نخوردند
 

رانگيخته از نفرتی تعصب شخصی ب: "با وجود این، آچسن، شخص مصدق را سرزنش و او را چنين توصيف می کرد
یقينا، مصدق به اندازه " .آلود نسبت به انگليسی ها و بدون توجه به عواقب، آرزومند بيرون راندن آنها از کشور

فقيت کند و با آنها اانگليسی ها، نسبت به مصالحه مقاومت می ورزید، اما در چند مقطع زمانی، او می توانست، اعالم مو
، مصدق، بی تردید یک قهرمان ملی بود، که با قيام خودجوش مردم ١٩۵٢ال، در تابستان برای مث. معامله نماید

در دیوان بين المللی دادگستری، به پيروزی بزرگی دست یافت و رئيس جمهور ترومن نيز . خودانگيخته به قدرت بازگشت
اده می کرد، اما مصدق، نه مصلحت شاید، رهبری مصلحت اندیش و اهل عمل بهتر، از این فرصت استف. پشتيبان او، بود

اندیش، که فردی آرمان گرا در پی مدینه فاضله و معتقد به غلبه نهایی حق بر باطل بود ساده دلی توام با پی گيری وی، 
 ایران، مصالحه و سازش را، در زمانی که می توانست و می بایست چنين کند، -در مبارزه عليه شرکت نفت انگليس

 .غيرممکن ساخت
 
وه تشخيص مصدق، نقض بزرگ دیگری هم داشت و آن ناتوانی یا امتناع از درک نگرش دولتمردان غربی، نسبت به ق

مصدق، بدون توجه به وحشت آنها از گسترش قدرت کمونيست ها، باور داشت که، اختالف او با شرکت نفت . دنيا بود
تصميم .  این اعتقاد کامال واهی و دور از واقع بود ایران، هيچ ارتباطی به تعارض ميان شرق و غرب ندارد و-انگليس

گيرندگان در واشنگتن و مسکو، هر رویدادی را در دنيا، بخشی از جنگ تلقی می کردند که آنها را، به مبارزه برای تسلط 
 از - هرچند موجه ایران را-حماقت مصدق در آن بود که باور داشت، می تواند اعتراض. بر سرنوشت دنيا، کشانده بود

 .این تعارض جهان شمول، تفکيک کند
 

او، بيزار از خودکامگی و استبداد، معتقد بود که همه . مصدق، کمونيست ها را نيز، با ساده لوحی ارزیابی می کرد
 به نظر می رسيد این واقعيت که،. ایرانيان، باید بتوانند آنچه را می خواهند بگویند و آنچه را که مایل هستند، انجام دهند

کمونيست ها، از نظام مردم ساالرانه در اروپای شرقی، برای به دست گيری قدرت و نابودی مردم ساالری بهره جسته 
امتناع مصدق، از شدت عمل به خرج دادن نسبت به جنبش های کمونيستی در کشور، او را در . بودند، تاثيری بر او ندارد

وی با قصور در درک این .  بودن، این واقعيت بی رحم روزگار بودبه رغم غيرمنصفانه. ليست سياه واشنگتن قرار داد
 .نکته، دشمنان خود را تقویت کرد

 
مصدق، طی بيست و شش ماهی که در قدرت بود، هيچ گاه، برای تبدیل جبهه ملی به یک جنبش سياسی منسجم، تالش 

در . ياسی سازمان یافته، باقی ماندنکرد و این جبهه، به صورت ائتالفی سست، بدون رهبریت مرکزی یا پایگاه س
این امر، او .  مجلس، او کوشش نکرد تا فهرستی از نامزدهای متعهد به برنامه های خود، تشکيل دهد١٩۵٢انتخابات 

را، در مقابل کسانی که خواستار تشتت در جبهه بودند، بسيار آسيب پذیر ساخت و مانع افزایش هوادارانی شد که می 
 .ت خطير، برای دفاع از دولت، بسيج شوندتوانستند در لحظا

 
به رغم قضاوت های نادرست تاریخی اش، مصدق را به عنوان نخست وزیر، به سختی می توان شکست خورده، قلمداد 

او، برای آنچه می توانست سفری صعب و طوالنی، به سوی مردم ساالری و . دستاوردهای او، عميق و بنيادین بود. کرد
در ملت شور و عالقه ایجاد کرد و برای هميشه، نه تنها تاریخ، بلکه روش نگرش آنها، نسبت به خود و خودکفایی باشد، 

مصدق، با وارد کردن ضربه ای ویران کننده بر نظام سلطنتی، به فروپاشی قطعی آن . دنيای پيرامونی شان را تغيير داد
 کنند، ملت ها می توانند و می بایست، آزادانه برای حق او، مردم گوشه و کنار دنيا را برانگيخت تا باور. سرعت بخشيد

 .حاکميت خود، مبارزه کنند
 

آنها، .  ایران، بدون یاری رای دهندگان انگليسی و آمریکایی رخ نمی داد-درگيری نهایی مصدق و شرکت نفت انگليس
د تا بتواند در مبارزات انتخاباتی، چرچيل ایران، موضوعی قابل مالحظه بود اما، آنقدر حاد نبو. کامال نادانسته چنين کردند

هرچند، احساس بسياری . سالخورده را به قدرت بازگرداند و در مبارزات انتخاباتی دوایت آیزنهاور، به سختی مطرح بود
از رای دهندگان را، وحشت از پيشرفت جهانی کمونيست، شکل داده بود، اما آنچه نتيجه هر دو انتخابات را معين کرد، 
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اگر چرچيل و آیزنهاور در انتخابات پيروز نمی شدند، عمليات آژاکسی .  از هرچيز، صرفا آرزو، برای تغيير بودبيش
 .وجود نمی داشت

 
آنها . انتخابات در ایاالت متحده از آن رو، اهميت فوق العاده داشت که جان فاستر داالس و آلن داالس را به قدرت رساند

هرچند، ممکن است تصميم آنها برای تبدیل ایران، . ه خطرجهانی کمونيست، تاکيد داشتندمردانی پرتالش بودند به شدت ب
. به اولين عرصه مبارزه، خردمندانه و یا بی خردانه باشد، اما آنها سزاوار آن هستند که، برای آنچه کردند، محاکمه شوند

آنها هرگز، حتی این . که، مصدق باید برودبدون شک، این دو برادر، حتی قبل از به دست گرفتن قدرت، معتقد بودند 
تاریخ، اگر . احتمال را، که ممکن است این نقشه، زیان آور و یا دارای نتایج مایوس کننده ای باشد، در نظر نگرفتند

حاصل تفکر جدی، بی تعصب و مباحثه باشد، باید به اقدام آنها، با نظر مساعد نگاه کند، زیرا این رفتار، معلول 
.  بود که می توانست، پيروزی بر کمونيسم تلقی شود- هرکاري-یی بهانه جویانه و ميل سوزان به انجام کاريناشکيبا

آنها، ایران را انتخاب کردند تا به دنيا نشان دهند، که ایاالت . برادران داالس را نه، منطق، که طرز تفکرشان به پيش راند
می ناميد، " کانون دین آچسن برای مهار بزدالنه کمونيست"  جمهورمتحده دیگر جزء آنچه ریچارد نيکسون معاون رئيس

 .نيست
 

روش ارزیابی ترومن و آیزنهاور، نسبت . ایاالت متحده، اولویت ملی یا مهم تری از، مخالفت یا غلبه برکمونيست نداشت
کا، به شدت با یکدیگر به خطر کمونيست، چندان متفاوت نبود، اما، نگرش آنها در مورد چگونگی ابراز مخالفت آمری

او باور . ترومن، اوج گيری ملی گرایی در جهان در حال توسعه را پذیرفت و حتی از آن استقبال کرد. تفاوت داشت
داشت، همراهی با جنبش های ملی گرایان می تواند، به دنيا نشان دهد که ایاالت متحده، صادق ترین دوست آسيا، آفریقا 

ن، تا اندازه ای به خاطر درک غيرقابل پيش بينی بودن و یا حتی مصيبت بار بودن تبعات تروم. و آمریکای التين است
 .بلند مدت براندازی دولت های خارجی، از این اندیشه نفرت داشت

 
او به . ترومن ساعات بسياری را صرف فکر و گفتگو در مورد ایران کرد، اما آیزنهاور، چندان خود را درگير نساخت

آنها، مشتاق .  اجازه داد تا، سياست خارجی دولت او را نسبت به جهان سوم سرکش و متمرد، شکل دهندبرادران داالس
موفقيت های سریع و ملموس در جهاد ضد کمونيست بودند و عمليات مخفی را، به عنوان راهی برای دستيابی به آن 

نها، نه تنها عاقالنه آلی نشده بودند، از نظر کودتاهای پيش گيرانه و اقدام عليه خطراتی که هنوز عم. تلقی می کردند
براداران داالس، نگران پيامدهای آتی این کودتاها نبودند، چون به اعتقاد آنها، آینده . بلکه ضروری به نظر می رسيد

 .ایاالت متحده در صورت عدم حمایت از این کودتاها، ممکن بود به خطر افتد
 

منه داری در واشنگتن داشت سيا، ناگهان به جزء مهمی از ابزار سياست خارجی ژاکس، اثر فوری و داآموفقيت عمليات 
آمریکا بدل گشت و عمليات مخفی، به عنوان روشی بی دردسر و موثر برای شکل دادن به روند حوادث جهان، مورد 

 می توانست آن را ، کرميت روزولت، حتی قبل از اتمام گزارش خود در کاخ سفيد،١٩۵٣ سپتامبر ۴در. توجه قرار گرفت
 .حس کند

 
جان فاستر داالس، بر . یکی از شنوندگان من، تقریبا به گونه ای هراس آور، مشتاق به نظر می رسيد"او، بعدها نوشت 

چشمانش می درخشيدند و همچون . روی صندلی اش خم شده و به رغم حالت نشستن اش، هرچه بود، خواب آلود نبود
او نه تنها از آنچه می شنود، لذت می برد، بلکه : غریزه ام به من می گفت.  نظر می رسيدگربه ای عظيم الجثه، براق به
 ." در حال برنامه ریزی نيز هست

 
سال بعد، او و برادرش، دومين کودتای سيا را سازماندهی کردند که به سقوط . به واقع، داالس در حال برنامه ریزی بود
این امر، یک رشته از حوادث را درآن کشور به دنبال داشت که به .  منجر شدرئيس جمهور ژاکوب آربنز، در گواتماال

بعدها، سيا، درصدد کشتن یا سرنگونی رهبران کشورهای خارجی، از . جنگ داخلی و صدها هزار مرگ فجيع انجاميد
، بدبختی و مصيبت هریک از این اقدامات، اثرات شدیدی بر جای گذاشت که برخی از آنها. کوبا و شيلی تا کنگو برآمد

 .قابل توجهی ایجاد و تمام مناطق دنيا را به شدت با ایاالت متحده مخالف کرد
 

پرسش نهایی، که باید به آن پاسخ داد، این است که چرا عمليات آژاکس موفق شد؟ جواب تا حد زیادی به شانس و 
ن گزینه مختلف، تصميم دیگری اتخاذ می اگر شرکت کنندگان اصلی در کودتا، از ميان نيم دوجي. تصادف بستگی دارد

 آگوست، نااميد شود ١۶ممکن بود، کرميت روزولت، پس از شکست در عمليات . کردند، ممکن بود کودتا شکست بخورد
 .ممکن بود، مصدق و مشاوران او، سختگيری بيشتری نسبت به توطئه گران به خرج دهند. و به کشورش برگردد

" مصدق، می بایست فورا واکنش نشان دهد و همه را به گلوله ببندد"در مصاحبه ای گفت شاپور بختيار، سال ها بعد 
اگر مصدق، زودتر به . اگرچه، این کار می توانست یقينا، در آن روز او را نجات دهد، اما مصدق، ذاتا چنين نبود

ستاده بودند، صادر می کرد، اگر نيروهای پليس، دستور حمله به مخالفين را که روزولت و عوامل اش به خيابان ها فر
پس از صدور چنين دستوری، به جای تيمسار دفتری بی پروا، افسر وفادار دیگری را انتخاب می کرد، اگر دفتری، 
سربازان وفادار به سرکردگی تيمسار کيانی را که رهسپار دفاع از دولت بودند، متوقف نمی کرد، اگر تيمسار ریاحی، 
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تيب فرار دستگيرشدگان را می داد و واحدهای نظامی وفادار بيشتری را بسيج می کرد، اگر بيست فرمانده ستاد ارتش، تر
و چهار ساعت قبل از فرود آمدن ضربه نهایی، مصدق به جای دستور خانه نشستن به طرفداران خود، آنها را به خيابان 

مصدق تغيير موضع داده بودند، ممکن بود که ها می کشانيد و یا اگر، کمونيست های سازمان یافته حزب توده به خاطر 
 .کودتا شکست بخورد

 
سيا، عمليات آژاکس را، طراحی و مبالغ زیادی . ، بدون دخالت سيا، کودتا اتفاق نمی افتاد١٩۵٣بدون تردید، در آگوست 
 به آنکه، کدام یک  ميليون دالر است، بسته٢٠ هزار دالر تا ١٠٠برآوردها حاکی از طيفی بين (برای اجرای آن، پرداخت

با وجود این، کرميت . و یکی از زبده ترین ماموران خود را، برای انجام آن تعيين کرد) از هزینه ها، محاسبه شود
 .روزولت و دوستان او، بدون کمک ایرانی ها نمی توانستند، موفق شوند

 
ن و دیگر ماموران مخفی که سال های دو گروه از آنها، کمک های ارزشمندی به کودتا کردند، اول، برادران رشيدیا

دوم، افسران ارتشی، که قدرت نظامی را، در آن روز سرنوشت . زیادی را صرف جمع آوری شبکه خرابکاری کرده بودند
 .زمانی که روزولت رسيد، آنان را، منتظر خود یافت. ساز، تامين کردند

 
ماموران انگليسی و آمریکایی، برای . رج و مرج بودایران، در هفته های آخر حکومت مصدق، در حال سقوط به سوی ه

، ثابت کرد که یک جامعه کوشش های آنها. ایجاد چند دستگی در جبهه ملی و دیگر گروه ها، بی وقفه، کار کرده بودند
 این حال، با. سيب پذیر باشدآتوسعه نيافته، تا چه حد می تواند نسبت به اقدامات پی گيرانه ارتشاء و بی ثباتی، شکننده و 

اگرچه، ممکن است، اظهار این نکته، .  شخص مصدق، برای رساندن ایران به این بن بست، کمک کرد١٩۵٣در اواسط 
، )چنانکه عده ای چنين ادعایی کرده اند( که مصدق خود، تا حدی در آرزوی سرنگونی دولت خود بود، مبالغه آميز باشد

 .ز ایرانی ها، این را حس کردند و آماده شروعی تازه شدندبسياری ا. با این وصف، او چاره دیگری نداشت
به هر . ن را اجرا کنندآماموران اطالعاتی و جاسوسی بيگانه، برای کودتا، صحنه پردازی و عنان افراد را رها کردند، تا 

ن، موج می  آگوست، در سراسر خيابان های تهرا١٨جمعيت انبوهی که در . روی، در مقطعی، عمليات شدت و حدت یافت
سيا، برای حوادث آن . زد، بخشی مزدور بودند و بخشی، شور و حال خالصانه کسانی بود که به مصدق، ایمان نداشتند

این که نتيجه عمليات، تا چه حد ناشی از "روز، زمينه چينی کرده بود، اما حتی، در ریشه یابی علل کودتا، اذعان کرد 
 ."علوم نخواهد شداقدامات ویژه ماموران ما بود، هرگز م

 
اما در ایاالت متحده، درک این نکته، به . ایرانی ها، خيلی زود به نقش اساسی بيگانگان، در سازماندهی کودتا پی بردند

تنها، زمانی که پس از انقالب، احساسات ضد آمریکایی، ایرانی ها به غليان آمد، آنها پی بردند . آرامی صورت می گرفت
 .آمریکایی ها، رفته رفته، قادر شدند، دالیل این نفرت را دریابند.  نفرت آنها استکه چرا، کشورشان مورد

ریچارد نيکسون، فقط چهار ماه پس از سرنگونی مصدق، به ایران سفر کرد و رسما اعالم نمود، بسيار تحت تاثير نخست 
 به ایران ١٩۵٩ندیش تر بود و تا ل اآرئيس جمهور آیزنهاور، از او م. وزیر زاهدی و محمدرضا شاه قرار گرفته است

شاه، برای استقبال از او، جشنی ترتيب داد و یک .  ساعت در آنجا ماند۶نيامد و زمانی که از ایران دیدار کرد، تنها برای 
 دو رهبر، حاکی از - هرچند محرمانه-اختالف نظر. طاووس نقره مرصع با یاقوت های کبود و قرمز به وی، هدیه داد

آیزنهاور، به شاه هشدار داد که قدرت نظامی، به تنهایی نمی تواند، امنيت هيچ کشوری را تامين کند . ی بودمشکالت بعد
تنها با "امنيت در خاورميانه : اما، شاه در پاسخ گفت. مردم کشورش توجه کند" آرمان های مهم"و اصرار کرد تا او، به 
 .، قابل حصول است"ایجاد قدرت نظامی ایران

 
او در خاطرات خود به یاد آورد که، مطالبی، مکتوب . ر، هيچ گاه، به نقش آمریکا در عمليات آژاکس اقرار نکردآیزنهاو

توصيف " یک آمریکایی در ایران، که من او را نمی شناختم" او، روزولت را. و نه شفاهی، در مورد آن دریافت کرده بود
او اقرار ." همه اقدامات ما، مخفيانه بود"تر بود و در آن نوشت یزنهاور، در یادداشت های روزانه خود، صریح آ. نمود
من به او " روزولت به طور خصوصی، گزارش تفصيلی در مورد کودتا، داد، - کاری که در خاطرات خود نکرده بود-کرد

 "گوش دادم، مطالبی که او می گفت بيشتر به یک رمان شورانگيز شباهت داشت تا واقعيت های تاریخي
رئيس جمهور بيل کلينتون، .  هفت سال پس از کودتا، ایاالت متحده، رسما به مشارکت خود در کودتا، اعتراف کردچهل و

او، بيانيه ای را که به .ب درآمدآبرای بهبود روابط آمریکا با ایران، مبادرت به این کار کرد، که البته، تالشی ناموفق از 
مادلين آلبرایت، وزیر امور خارجه این . اهی تلقی کرد، تصویب نموددقت تنظيم شده بود و می شد آن را یک عذرخو

 .بيانيه را طی نطقی در واشنگتن، ایراد کرد
 

، نقشی اساسی در سازماندهی برای سرنگونی نخست وزیر محبوب ایران، محمد ١٩۵٣ایاالت متحده، در "او گفت 
اما، کودتا آشکارا، توسعه . الیل استراتژیک، موجه استدولت آیزنهاور، باور داشت که اقدام اش به د. مصدق ایفا کرد

سياسی ایران را به تاخير انداخت و حال، درک خشم و رنجيدگی بسياری از ایرانی ها، نسبت به مداخله آمریکا در امور 
 ."داخلی خود، بسيار آسان است

 
همگی . رض ناشی از آن تخصيص دادند و عوا١٩۵٣تعدادی از تاریخ دانان آمریکایی، وقت خود را به بررسی کودتای 
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آنها، با درجات و تاکيدات متفاوت، بر این که کودتا، تمام تاریخ بعدی ایران را مشخص کرد و به جهان شکل تازه ای 
 :بخشيد، اتفاق نظر دارند، برخی از این اظهارنظرها چنين است

 
 

ز این جهت دنبال شد که تضمين کند، کمونيست ها ، ا١٩۵٠سياست آمریکا در قبال ایران، طی اوائل دهه : بيل.جيمزا
زمام امور را در دست نخواهند گرفت و ذخائر نفتی ایران، با شرایط مطلوب برای دو دهه پس از آن، در دسترس دنيای 

این سياست، عميقا ميهن پرستان ایرانی، از همه طبقات اجتماعی را منزوی و ملی گرایان آزادیخواه و . غرب خواهد بود
این امر، راه را، برای رشد افراط گرایی در هر . ميانه رو را به نمایندگی سازمان هایی همچون جبهه ملی، تضعيف کرد

سقوط مصدق، نشانه ... افراط گرایی، به نحو ثابتی، به احساس ضد آمریکایی بدل شد. دو جناح چپ و راست هموار نمود
ه جدیدی از مداخله آمریکا و خصومت فزاینده ميان نيروهای ملی گرا پایان یک قرن دوستی، ميان دو کشور، و آغاز دور

 .تضعيف شده ایران، عليه ایاالت متحده بود
 

اقدام براندازی مصدق، واقعا تاریخی و مهم بود و ایران در آستانه تعبيری قرار داشت که طی آن مردم در : کاتم. ریچارد ا
این افراد آگاه می بایست به رهبرانی مورد .  هندسی روبه افزایش بودندحال، یا شایق ورود به روند سياسی، با تصاعد

اگر مصدق، جبهه ملی و رهبران دینی که قرآن . قبول و قابل تکيه برای تقویت هنجارها، ارزش ها و نهادها، روی آورند
مایندگانی مردمی، به آن را، آزاد منشانه تر تفسيرمی کردند، حکومت را به دست می گرفتند، می توانستند به عنوان ن

ایاالت متحده، تاریخ را از ... نها شدآاما در عوض، استبدادی سلطنتی و دور از مردم، جایگزین . توده بيدار خدمت کنند
بنياد، تغيير داد و به برکناری یک نخبه ملی گرا که به ایاالت متحده به عنوان یک هم پيمان مکتبی و یکی از حاميان قابل 

جی می نگریست، به حذف دولتی که نماد خواست ایران برای وحدت و شرف ملی بود و به انکار مشروعيت اعتماد خار
 .ملی گرایان توسط حکومت جانشين، کمک کرد

 
 ایران، به عنوان رویدادی ١٩۵٣در یک بازبينی، مشارکت ایاالت متحده در کودتای آگوست : گازیروفسکی. مارک ج

اگر کودتا نمی شد، بدون شک، آینده ایران، کامال تفاوت می ...  پس از جنگ، پدیدار شدسرنوشت ساز، در تاریخ دنيای
. نقش آمریکا، هم چنين در کودتا و تحکيم استبداد شاه، برای آینده روابط ایران و آمریکا، سرنوشت ساز بود. کرد

ه طرز چشم گيری، به حمالت تروریستی  رخ داد، ب١٩٧٠مشارکت آمریکا در این رویدادها و استقرار آنچه در اوایل دهه 
 و دیگر حوادث ضد آمریکایی نشات گرفته از ایران بعد ١٩٧٨-٧٩به شهروندان آمریکایی، ماهيت ضد آمریکایی انقالب 

این روزها، حاميان کودتا، مکررا بحث می . از انقالب، از جمله مهمترین آنها، بحران گروگان گيری سفارت، شکل داد
در حالی که تبعات نگران کننده . سال ثبات را در ایران، تحت حکومتی طرفدار آمریکا به دنبال داشت٢۵، کنند که کودتا

انقالب برای منافع آمریکا، به تدریج آشکارا می شود، می توان پرسيد که آیا کودتا، ارزش صرف چنين هزینه های بلند 
 مدتی را داشت؟

 
با این . بردند، اگرچه می توانست کله شق و متعصب باشد، اما قدیس نبودمصدق، چنانکه مشاوران او پی : جيمزف گوود

 مخالف با –مصدق، اسير گذشته بود ... ، محبوب ترین رهبر، در دوران نوین بود)اسالمی(حال، حداقل پيش از انقالب 
 جنگ سرد نبودند -او اسير و آمریکایی ها نيز، کمتر از -حکومت استبدادی، طرفدار دولت مشروطه، بيزار از نفوذ بيگانه

 .به طوری که در مبارزه با کمونيسم خدانشناس، بی طرفی را تحمل نمی کردند
ممکن است در بلند مدت، کامال درست باشد که ناتوانی انگلستان و آمریکا در معامله با مصدق که : مری آن هيس 

اه و عوامل اش طی چند دهه، بلکه پس از سياست هایش در یک بازاندیشی، غيرافراطی به نظر می رسد، نه برای ش
ایاالت متحده، کمتر به منافع ...  برای حکومت های افراطی تر، خطرناک تر و ضد غربی تر، راه را هموار کرد١٩٧٩

نها، بيشتر نگران حمایت از امپریاليسم انگليس آمردم ایران توجه داشت و به جای مساعدت به خود مختاری و استقالل 
عتقادات، ملی گرایان ایرانی را واداشت تا ایاالت متحده را، شيطان بزرگ بنامند و برای تمام مصيبت هایی که این ا. بود

، با سست ١٩۵٠منازعه نفت در سال های ... کشورشان، طی بيست و پنج سال پس از آن تحمل کرد، او را سرزنش کنند
بيست و پنج سال بعد روی داد، افشاند و حکومتی به مراتب، کردن ملی گرایی ایرانی ها، بذرهای انقالب اسالمی را، که 

ورد پيامدهای این منازعه، حتی تا به امروز، بر خليج فارس و فراسوی آن، آضدغربی تر از حکومت مصدق را به وجود 
 .سایه انداخته است

 
بر توليد و بازاریابی نفت و  که سال بعد به قرارداد نفتی و از دست دادن کنترل موثر ١٩۵٣کودتای، :  کندی-نيکی ر

قرار دادن پنجاه درصد از منافع حاصله در دست کارتل های نفتی انجاميد، تاثير تکان دهنده قابل درکی، بر افکار عمومی 
با آشکار شدن مشارکت قابل توجه آمریکا در سرنگونی دولت مصدق ... ایرانيان باقی گذاشت که تا به امروز، ادامه دارد

ساسات، عليه ایاالت متحده شدت گرفت و حمایت بيست و پنج ساله آمریکا از استبداد شاه، به احساسات ، اح١٩۵٣در 
از این رو، خصومت و سوء ظن ایرانی ها، ریشه در رویداد های واقعی و مهم، به ویژه . ضد آمریکایی، دامن زد

هرچند ممکن است، برخی از .  مردمی داردمشارکت در براندازی جنبش های انقالبی مردمی و حمایت از دولت های غير
 .اتهامات آمریکا و انگليس، احتماال مبالغه آميز و کج خياالنه باشد
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نکه، زخم های کهنه آکشورها همچون مردم، بدون احساس رنجيدگی، فریب نمی خورند مگر : ویليام روجر لوئيس

اه مدت، موثر به نظر می رسيد، اما در بلند مدت،  اگرچه در کوت١٩۵٣مداخله ... قدیمی، سرانجام تسکين پيدا کنند
 .توصيه قدیمی تر عدم دخالت، جزء مناسب تری از خرد سياسی به نظر می رسد

 
نها از کسانی که با استفاده از خشونت عليه مصدق، مخالف بودند، به گونه ای آ. این عقاید، به اجماع نزدیک می شوند

فاجعه ای برای "ومن، پيش بينی کرد که، اداره کردن بحران ایران می بایست رئيس جمهور تر. ترسناک دفاع می کنند
است و ایران " حماقت کامل"هنری گریدی، سفير او در تهران، هشدار داد که یک کودتا، احتماال . ایجاد کند" جهان آزاد

هرکسی، این مطالب را . سوق می دهد" وضعيت تالشی و از هم پاشيدگی با تمامی گرفتاری های ناشی از آن،"را به 
به هرحال، تاریخ پس از .  می خواند، می باید فکر کند، که بيش از اندازه نادرست هستند١٩۵٣بيست و پنج سال پس از 

پيامدهای عمليات آژاکس، از آنچه آنها پيش بينی . مدتی آنها و کسانی را که در مورد آن صحبت کردند، نجات می دهد
 بيش از - یا آنچه ماموران اطالعاتی و جاسوسی، ضربه متقابل می خوانند-ند، برگشت سياسيکردند، وخيم تر بود، هرچ

 .آنچه آنها، انتظار داشتند، تحقق یافت
 

در صورت عدم دخالت آمریکا، .  آماده مردم ساالری نبود، می تواند یک ادعای منصفانه باشد١٩۵٣این که ایران در 
این که، اگر افسران اطالعاتی آمریکا و انگليس به طرز بی شرمانه ای در کشور کامال دچار اغتشاش می شد، گو 

به هر روی، تصور این امر که، . ن، مداخله نمی کردند، ممکن بود، آرامش نسبی به کشور بازگرددآسياستهای داخلی 
. ه بار آید، مشکل استممکن بود نتيجه ای به مراتب دردناک تر و ترسناک تر از آنچه عمليات آژاکس، به وجود آورد، ب

تنها، به دست گرفتن زمام امور توسط اتحاد جماهير شوروی همراه با جنگ بين ابرقدرت ها، می توانست بدتر از آن 
 .باشد

این امر، بدون شک، یک پيروزی . کودتا، به مدت بيست و پنج سال، ایرانی قابل اعتماد را در اختيار ایاالت متحده گذاشت
ظرگرفتن آنچه بعدها اتفاق افتاد، از فرهنگ عمليات مخفی که بر سياست اصلی آمریکا، چيره شد و کودتا اما، با درن. بود

عمليات آژاکس، با جوش و خروش خيابان های تهران . را احياء کرد، این پيروزی بيش از پيش بی جال به نظر می رسد
و کنار دنيا است، ميراثی هولناک و فراموش و دیگر پایتخت های اسالمی که صحنه های حمالت وحشت زا در گوشه 

 .نشدنی، از خود به جای گذاشته است
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 بخش دوازدهم

 پس گفتار

خنده . با راهنمای ایرانی گردشگری ام، در سرسرای کم نور هتل الله مالقات کردم، خسته اما خوشحال به نظر می رسيد
 "باد خواهيم رفتآکرده ام، به احمد برایت معجزه : "پيروزمندانه گفت. ای مرموز در چهره اش بود

وقتی برای درخواست ویزا، با . من در جستجوی ردپای مصدق به ایران آمده بودم، ترتيب این سفر، کار آسانی نبود
دیپلمات ایرانی در نيویورک مالقات کردم، گفت که طرحم جالب است اما باید توسط مقامات اسالمی در تهران، دقيقا مورد 

در نهایت به این . در طول چند ماه بعد، تقریبا هر روز به او تلفن زدم، اما از پيشرفت کار، اثری نبود. گيردبررسی قرار 
، در ایران باشم و ١٩۵٣نتيجه رسيدم که این راه، به جایی نمی رسد در نظر داشتم برای چهل ونهمين سالگرد کودتای 

 .یزا نيستدیپلمات ایرانی تائيد کرد که اميد چندانی به صدور و
 

 "شاید، باید درخواست ویزای مسافرتی کنم" پيشنهاد کردم 
 "می توانيد امتحان کنيد" جواب داد 

یک آژانس مسافرتی پيدا کردم که در اعزام مردم به کشورهای  .لحن صدایش اميدوار کننده نبود اما حقيقت را پذیرفتم
 . بودمدو هفته بعد، با کمک او، ویزا گرفته. خارجی، تخصص داشت

 
در طول پرواز طوالنی با هواپيمای ترکيه، از روی اقيانوس اطلس و به تهران، از خود می پرسيدم چه چيزی در 
انتظارمن است؟ وقتی در هتل الله یکی از بزرگترین هتل های تهران، جا می گرفتم اولين نشانه را دیدم که حاکی از آن 

 سپتامبر، زمان حمله های وحشيانه به نيویورک، می ١١یکسال از تاریخ کمتر از . بود مورد استقبال قرار نگرفته ام
این اتاقی است که : در پاسخ اعتراضم، فقط سری تکان داد و گفت.  را به من داد٩١١گذشت و منشی هتل، کليد اتاق 

 .خودم رزرو کرده بودم
 

 را که ممکن بود مصدق را بشناسند یا از یک دوست ایرانی ام خواسته بودم تا اشخاصی. چندساعت بعد تلفن زنگ زد
وقتی رسيدم گفت که یک مقام دولتی به . حاال او اصرار داشت که فورا به دیدنش بروم. طرفدار جبهه ملی باشند، پيدا کند

 :نمو پيغام داده بود که اگر کسی را مالقات ک. او تلفن زده و جدا به او اخطار داده که نباید از طرف من به کسی تلفن بزند
  آگوست چه می شود؟١٩پس مسافرت ما به احمد آباد در سالگرد کودتای .  فورا اخراج خواهم شد

 . نمی توانم با تو بيایم، آنها نمی خواهند کاری برایت انجام دهم-
 

و من در پرسشنامه درخواست . تهران چيزی برای سرگرم کردنم نداشت. هنوز چند روزی به سالگرد کودتا مانده بود
چند روزی را آنجا . نجا رفته بودمآدر سفر قبلی ام به ایران هم، به . زا، برای رفتن به اصفهان، اظهار تمایل کرده بودموی

در پرواز بازگشت به تهران، کنار . کاخها و مساجد کاشی کاری شده دیدنی، به اندازه بار اول، خيره کننده بود. گذراندم
 دیگری که در ایران دیده بودم، از رژیم اسالمی، بيزار بود و نسبت به آمریکایی تاجر ميان سالی نشستم که مانند هرکس

 :طبيعتا، از او درباره موضوع مورد عالقه ام، سوال کردم. ها، نظر مساعد داشت
  

چه شنيدید؟ چه می . نيد که مصدق را به یاد داشته باشيد اما باید چيزی در مورد او شنيده باشيدآشما جوانتر از " 
 "دانيد؟

 
نه صحبت از مصدق در ایران ممنوع است و نه ایرانيان چنين محدودیتهایی را رعایت می . لحظه ای مکث کرد تا فکر کند

، او حداکثر به عنوان چهره مشکوک ١٩٧٩اما در طول پنج دهه، غير از یکی دو سال اول بعد از انقالب اسالمی . کنند
 ١٣٦ .بسيار شببه به خائن، معرفی شده است

 
او صنعت نفت ما را ملی کرده اما مسئله اصلی درباره مصدق این . چيز زیادی در مود او نمی دانم: "آشنای جدیدم گفت

در زمان او، آزادی بيان، آزادی انتخابات، بود و مردم می توانستند هرکاری که می خواهند، . است که آزادی را نشان داد
 .و به همين دليل است که حکومت ما از او می ترسند. ، در ایران دمکراسی بوداو به یاد می آورد که زمانی. انجام دهند

.  آگوست بود که راهنمایم با خبر خوش در مورد معجزه ای که برایم کرده است، وارد شد١٨شب قبل از سالگرد کودتا، 
ظرم رسيد که با حالت چهره اش به ن. چرا ترتيب سفری ظاهرا چنين بی خطر، باید تا این حد، دشوار باشد: از او پرسيدم

رفتن به احمد " و توضيح داد . اگر ایران را بهتر می شناختی، هرگز چنين سوال احمقانه ای نمی کردی: به من می گوید
وزارت فرهنگ، . در برنامه مسافرتی قرار ندارد. اول آنکه، آنجا، جای معمولی نيست. به سه دليل مشکل است" آباد

                                                      
 در مورد خيانت ها و زندگی مشکوک مصدق به کتاب های، قرارداد بسيار زيانبحش آرميتاز سميت از مقدمات تا اجرا، خاندان -١٣٦

 . ترين نيا تا محمد مصدق، اسرار قتل ميرزا علی اصغر خان اتابک نوشته آقای مهدی شمشيری نگاه کنيدمستوفيان آشتيانی از باال
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ی که جهانگردان می توانند از آن بازدید کنند، تهيه کرده است و فرض براین است که شما به آن فهرستی از مکان های
ثانيا، وقتی که شما درخواست ویزای مسافرتی می . هرگز هيچ گردشگری، به احمد آباد نمی رود. مکان ها می روید

ما برنامه مسافرت شما را براساس . ياوردیدکردید، جزو محل هایی که قصد بازدید از آن را دارید، نامی از احمدآباد ن
ثالثا، شما برای دیدار چنين محلی، ویزای مناسب . ن برنامه توسط وزیر تائيد شده استآخواستتان تنظيم کرده ایم و 

اما با ویزای مسافرتی، خير، همه اینها بسيار . اگر ویزای خبرنگاری داشتيد، می توانستيد به هرجایی بروید. ندارید
 ."برای حرکت، کل دستگاه باید تنظيم باشد. ار و پيچيده استدشو

 
احساس نکنيد که مرا "راهنما می باید متوجه اخم من شده باشد، چون بعد از این شرح کشاف، با عجله اضافه کرد 

 ."مجبور کرده اید، من این کار را برای هریک از مسافرانم، انجام می دهم
 

در . قسمت اعظم مسير بزرگراه است. رانندگی به سمت غرب، با تهران فاصله دارداحمد آباد، به اندازه یک ساعت 
هيچ تابلویی وجود . انتهای بزرگراه، بازدید کنندگان راهشان را با عبور از ميان مزارع جو و چغندر قند، پایان می دهند

ی هست که در آن شيرینی به فروش می تنها اتاقک کوچک. ندارد، نه برای تعيين راه و نه برای نشان دادن ورودی دهکده
 .روزی که به آنجا رسيدم دو پسربچه کوچک، در سایه مقابل دکه نشسته بودند. رسد

 
پسرها لبخندی زدند و سرشان را به نشانه آن که ما چه کودن هائی ". مصدق که بود؟: "به راهنما گفتم از آنها بپرسند

 .پسرک دیگر خندید و من تحت تاثير قرار گرفتم". و صنعت نفت را ملی کردا": هستيم تکان دادند یکی از آنها جواب داد
در انتهای جاده ای که به احمد آباد می رفت، درب یک محوطه وسيع محصور با دیوارهای آجری، قرار دارد نامی بر سر 

باید . ی به ابهت آن نيستاما با یک نگاه سریع به اطراف، معلوم می شود که در دهکده، تقریبا جای. درنوشته نشده است
 .زنگ زدم و منتظر ماندم. خانه مصدق باشد

 
 یارد بود که درهر دو طرف آن ٨٠مقابل ما کوره راهی به طول حدودا . پس از یکی دو دقيقه، زن جوانی در را گشود

 چهارچوب سبز رنگ جری دو طبقه زیبائی را باآاز ميان درختان، می توانستيم خانه . درخت های بلند نارون قرار داشت
 .درها و پنجره ها ببينيم

 
می توانست خارج شود چرا که محکوميت او، محدود به . مدتی بيش از یک دهه، مصدق هرگز از این محوطه خارج نشد

ماموران پليس، اما، موظف بودند در صورت خروج او از محوطه، به دنبالش بروند و او را . دهکده بود نه آن محوطه
 .مصدق، تنهایی را به همراهی آنها، ترجيح می داد. ته باشندتحت نظر داش

 
عمارت خانه، اگرچه مجلل نيست، راحت .  راه هایی که از ميان باغ ها و تاکستان ها دارد، جایی دلپذیر استبامحوطه، 

زارع  دهقان نظارت داشت که در م٢٠٠بر کار حدود . مصدق در طول مدت محکوميتش در اینجا، بيکار نبود. است
به آنان، به کارگيری تجهيزات کشاورزی نوین را آموزش می داد و حتی برای طرحی که . اطراف کشاورزی می کردند

خانواده او، از قدیم پزشک و وکيل تربيت . موجب افزایش توليد چغندر قند گردد، جایزه ای کشاورزی تعيين کرده بود
تون پزشکی ــم. اند، آموخته بود، خود را وقف آموختن پزشکی کردنچه را باید در مورد حقوق بدآکرده بود و چون او 

هنگامی که دهقانان بيمار می . می خواند و ریشه های درختان محلی را می جوشانيد تا از آنها داروی ضد ماالریا بسازد
نوشت و امکان پذیرش برای آنها که به بيماریهای جدی مبتال می شدند، یادداشت هایی می . شدند، آنها را مداوا می کرد

بسياری از مردم، مشکالت کوچک .  فراهم می کرد- که مادرش آن را بنا نهاده بود-آنان را در بيمارستان نجميه تهران
 .خود را نزد او مطرح می کردند و او را هميشه بزرگوار و دقيق می یافتند

 
رف و خود را در عالئق دیرینه اش، مطالعه فلسفه مصدق، در ساعات طوالنی تنهایی، وقتش را در کتابخانه طبقه باال، ص

او نظریه ای جدید در آشپزی مطرح . اسالمی و آثار نظریه پردازان سياسی مثل مونتسکيو و روسو، غوطه ور می کرد
یکی از کتاب های . غذاهای سرخ کردنی را از برنامه غذایی خود حذف و غذاهای پخته یا جوشيده مصرف می کرد. کرد

 .قه اش، که هم چنان به خواندنش می پرداخت، کتاب هنر آشپزی الروس بودمورد عال
 

با این همه، اینجا، برای کسی که سال های طوالنی را در ميان دیوارهای این محوطه، گذرانده بود می بایست حال و 
له متناوب خونریزی از زخم مصدق در طی سال ها اقامت در این جا، اکثرا بيمار بود و از حم. هوای زندان را داشته باشد

بستگانی که به مالقات او می رفتند، می گویند که او اغلب، افسرده، دلسرد و نا اميد . و بيماری های دیگر رنج می برد
. او، نه برای از دست دادن قدرت شخصی اش، که برای برباد رفتن رویاهائی که برای ایران داشت سوگوار بود. بود

 .اد انجام می داد موجب تقویت روحيه اش نمی شدکارهایی که در احمدآب
 

دراین دهکده زندانی ام و محروم از همه آزادی های شخصی و . عمال در زندان هستم: "او در دفتر خاطرات خود نوشت
 ." آرزو می کنم که عمرم تمام شود و از این زندگی نجات یابم
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رد گفت بازدید کنندگان، مرتبا به این جا می آیند، خصوصا در سرایدار، که من و راهنمایم را در محوطه، همراهی می ک

 سرنگون کرد، تنها ١٩۵٣ آگوست ١٩تعطيالت اما در روز چهل و نهمين سالگرد کودتایی که حکومت مصدق را در 
 .من نيمی از جهان را طی کرده بودم تا اینجا باشم. بازدید کننده، ما بودیم

 
قه کرده بود تا در گورستان ابن بابویه تهران، به خاک سپرده شود، کنار گور مصدق، در وصيتنامه اش، ابراز عال
محمد رضا شاه، نگران از این که . ، در حمایت از دولت او کشته شده بودند١٩۵٢اشخاصی که در درگيری های جوالی 

رفتند که بدن اش را در احمد پس از آن بستگان اش تصميم گ. مزار او شاید، کانون مخالفان شود، اجازه این کار را نداد
حتی یک سنگ هم برای . او به آنها تذکر داده بود که بنای یادبود نسازند. آباد، بدون هيچ تشریفاتی به خاک بسپارند

او اکنون زیر کف اتاقی خوابيده است که روزی اتاق غذاخوری اش . این خواسته ها انجام شد. نشانی، روی قبر نگذارند
 .بود

طی سال ها اینجا، .  با پنجره هایی که عبور نور خورشيد را به داخل می تابانند، کوچک اما دلپذیر استاتاق مفروش،
در قسمتی که مصدق زیر آن دفن شده است، ميز چوبی کوتاهی است که روی آن با . حال و هوای زیارتگاه را یافته است
اکثر بازدیدکنندگان ایرانی، مطابق سنت، . قرار داردروی ميز دو شمع و یک قرآن . پارچه ای دستباف پوشيده شده است

 .دستی را به آرامی روی پارچه گذاشته و آیه ای تالوت می کنند که بيانگر رحم و بخشایش خداوند است
بعضی از آنها با رنگ و روغن، نقاشی شده و طرح کلی بقيه با . بر دیوارهای این اتاق، تصاویر مصدق، نصب شده است

یک پرده ابریشمی . در یکی از آنها تصویر مصدق بر زمينه پرچم ایران گلدوزی شده است. يده شده استمدادوقلم کش
چون من ایرانی و مسلمانم، با هرچه که مخالف ایران و : "چاپی، جمله ای از یکی از سخنرانی های او را نشان می دهد

ز خود در دادگاه و دیگری حزن انگيزتر او را به تنهایی عکسی او را در حال دفاع قاطعانه ا." اسالم است، مقابله می کنم
بيشتر از همه از عکسی خوشم آمد که کنار زنگ آزادی . وغرق در افکار، در مدت بازداشت در خانه اش، نشان می دهد

 ١٣٧  .در فيالدلفيا انداخته بود
 

مدتی در آنجا ماندم . ش را می پذیرفتاینجا، اتاقی بود که مصدق غذای روزانه اش را در آن صرف می کرد و مهمانان ا
در آخر، از سرایدار تشکر و درخواست کردم، در صورت امکان، . و اجازه دادم تا تصورات مرا را به آن روزها برگردانند

در سایه درختان پرسه زدم و به گاراژی چشم دوختم که یک اتومبيل . او اعتراضی نداشت. گشتی در اطراف بزنيم
 .ن قرار داشتآسبزکم رنگ، متعلق به همسر مصدق، بی استفاده در ، ١٩۴٨پونتياک 

 
. درهای بلند و آهنی یک دروازه به دیوار تکيه داده بودند. پس از لحظاتی، شيئی هيجان انگيز تر، توجه ام را جلب کرد
از جمله دوران پرآشوب جایی که او بيشتر مدت عمرش، . این درها تنها اشياء نجات یافته از خانه مصدق در تهران بودند

 .ن گذرانيدآنخست وزیری را با همسرش، در 
 

از ميان آن سفرای آمریکایی و انگليسی در تهران به همراه فرستاده های ویژه . این دروازه شاهد چه تاریخی بوده است
ت بشوید، یا شان آورل هریمن، بارها عبور کردند تا مصدق را ترغيب کنند از طرح ملی کردن صنعت نفت کشورش دس

سر می دادند، به " مرگ بر مصدق"، در حالی که فریاد ١٩۵٢گروه های آدمکش، در روزهای شورش . ن را تعدیل کندآ
در همان شورش بود که جيپ حامل شعبان بی مخ، به شدت به آن اصابت کرد، در حالی که مصدق پشت . آن می کوبيدند

 . انتهای آن وجود دارد که احتماال نتيجه آن اصابت استفرورفتگی بزرگی نزدیک. دیوار پناه گرفته بود
بعدا باقيمانده آن با . ، خراب و به آتش کشيده شد١٩۵٣ آگوست ١٩خانه، قبل از آن که این درها در آن نصب شود در 

ر، اهميتی این وقایع، به د. همه آنچه که باقی مانده است این در، است. ن آپارتمان ساخته شودآبولدوزر صاف شد تا در 
تاریخی می دهد و برای آنهائی که مصدق را می شناختند، یا بعد از مرگش سعی کرده اند درباره او بدانند، حال و هوایی 

 .دستم را روی آن گذاشتم و مدتی طوالنی همان جا نگاه داشتم. معنوی دارد
 

ابوالفتح تک روستا، . ز آنها را پيدا کردمیکی ا. باد، می توانستند مصدق را به خاطرآورندآفقط عده معدودی در احمد 
او راننده کاميون و کشاورز است و هنگامی که بسيار جوان . مشغول کار روی اتومبيل اش در خيابان خاکی روستا بود

مرا به . وقتی علت آمدن خود به آنجا را گفتم چشمان اش برق زد. بود در باغ مصدق، به عنوان آشپز خدمت می کرد
همچنان که ما زیر آالچيق انگور نشسته و مشغول صحبت درباره . اط خلوت به چای و پسته دعوت کرددرون یک حي

 .روزگار گذشته بودیم، پرندگان نيز می خواندند
 

خر عمرش رنج می برد آوااگرچه گزارش های متعدد، حکایت از آن دارد که مصدق از بيماری های مختلف، خصوصا در 
در زندانی دورافتاده، مناسب مردی به سن او نبود، آقای تک روستا او را قوی و سرزنده به و اگرچه گذراندن سه سال 

مصدق، داروخانه ای در دهکده . داستان ها جوشيد. همين که آقای تک روستا شروع به صحبت کرد. وردآخاطر می 
                                                      

 وقتی ١٩٧٩ سال پيش وقتی مسلمانان عرب به ايران حمله کردند و چه در سال ١٤٠٠بود چه در " اسالم" آنچه بر سر ايران آورد -١٣٧
 .ت ها، و فرهنگ کهن ايرانيان به ميهن ما حمله ور شدندمسلمانان دو آتشه غير ايرانی به قصد نابودی سن
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انبار عایق .  افراد نيازمند وام می دادبه. افتتاح کرد که در آنجا، دارو را بين اهالی روستا، به رایگان، توزیع می کرد
بندی شده ای برای نگهداری یخ در تابستان ساخت و در ماه رمضان و روز اول سال، کيسه های حبوبات را ميان 

 .کارگران اش تقسيم می کرد
 
بيشتر . او ملک خود را مانند یک بنگاه خيریه، اداره می کرد. مصدق یک مالک معمولی نبود: "قای تک روستا گفتآ

هرنوع مشکلی که داشتی می . در اینجا، همه او را دوست داشتند. آنچه را که توليد می کرد به کارگران باز می گردانيد
با همه، از عالی ترین مقام گرفته تا فقيرترین کارگران، یکسان . توانستی به او مراجعه کنی و او به آن رسيدگی می کرد

 ."رفتار می کرد
 

روزی، دهقانی نزد مصدق آمد و شکایت کرد که توسط یکی از ماموران محلی ساواک بازداشت : مه داددوست جدیدم ادا
 .در آنجا با کتک از او درباره روابط و مذاکرات مصدق سوال کردند. و سپس به فرماندهی فرستاده شد

د از او خواست تا فورا به منزل به رئيس پليس تلفن کرد و با فریا. تنها روزی که او را عصبانی دیدم همان روز بود"
: وقتی که رئيس پليس رسيد، مصدق او را به دیوار خانه فشرد و عصایش را زیر گلوی او گذاشت و فریاد زد. اش بياید

اگر مشکلی داری به خود من رجوع کن و فقط . حق نداری که با کس دیگر بدرفتاری کنی. تو اینجایی تا مراقب من باشی
اما پس از . دم درستی نبودآاو افسر ساواک بود و ابدا . که دیگر، حتی انگشت روی مردم من بگذاریبه من، حق نداری 

از " .زندانبان از زندانی می ترسيد. از آن پس، پليس حتی به ما نزدیک هم نشد. این اتفاق، شروع به عذرخواهی کرد
ا اهالی روستا های دیگر دارند و او با اطمينان قای تک روستا پرسيدم که آیا او و همسایگان اش، احساسی متفاوت بآ

 .آری: پاسخ داد 
 

. ما نه تنها احساس متفاوتی داریم، بلکه متفاوت هم هستيم به دليل تاثيری که مصدق روی ما گذاشت، متفاوتيم: "اوگفت
امتياز حضور چنين مرد مسافران از راه های دور به اینجا می آیند، نه به روستاهای دیگر، ما افتخار می کنيم که از 

احساس معاضدت، . سعی می کنيم که براساس نمونه ای که به ما معرفی کرده، رفتار کنيم. بزرگی در اینجا، بهره مندیم
وقتی . شنایندآاهالی روستاهای دیگر با خصوصيات ما . به نيازمندان کمک می کنيم. همکاری، وحدت، همبستگی می کنيم

شما نمی توانيد به احمد آباد فکر کنيد بدون این . جعه می کنند و ما هم به آنها کمک می کنيمکه مشکلی دارند به ما مرا
واقعا باعث سرافکندگی است که آنها حکومت . او پدر ملت ماست و در عين حال پدر روستای ما. که به مصدق بياندیشيد
 ." او را سرنگون کردند

 . اما به اعتباری شاید بله–نه دقيقا  -
آنها شکست او را اثبات این عقيده خود می دانند که ایران .  اسالمی کامال نمی دانند با او چه کنندرهبران -

و چون او آزادیخواه غيرمذهبی بود، نمی توانند او را مانند قهرمان . قربانی هميشگی بيگانگان ستمکار است
 .بپذیرند

یک .  را پنهان کرد١٩۵٣ نهمين سالگرد کودتای مطبوعات ایرانی، این دوگانگی را چنان منعکس کردند که چهل و
اما در آن ذکر نشد که مصدق قربانی آن کودتا . ایستگاه تلویزیونی گزارش مستند معقولی در مورد آن پخش کرد

گروه کوچکی از دانشجویان طرفدار دولت، درمحل سفارت سابق آمریکا، اجتماع کردند اما آنها به محکوم . بود
 .ن بزرگ عليه ملت ایران اکتفا و به مصدق اشاره ای نکردندکردن جنایات شيطا

 
یکی از آنها انتخاب، سخنگوی . فقط دو روزنامه از چهارده روزنامه ایران، مقاالتی در اشاره به سالگرد نوشتند

اریخ، نوعی بازنویسی باورنکردنی ت. جناح تندرو دولت، کودتا را اقدامی عليه مصدق و کاشانی، هر دو، قلمداد کرد
به نوشته این مقاله، . نه یکی از عوامل بيگانگان .که آیت اهللا کاشانی را هم قربانی منافع بيگانگان به شمار آورد

جنگ افروزان کاخ "درس کودتا این بود که ایرانيان باید از رهبرانشان حمایت کنند چرا که مخالفت، تنها به نفع 
  .است" سفيد

 
 را ١٩۵٣ آگوست ١٩این مقاله، . ه رو، به قلم فریدون شایسته، کامال متفاوت بودمقاله دیگر، در روزنامه ميان

. ناميد و اگرچه با احتياط از ستایش مصدق اجتناب می کرد، حادثه را به خوبی خالصه کرد" روز بازگشت استبداد"
اینکه بعضی از . کودتا توسط عناصر حرفه ای ایرانی و خارجی و با صرف ميليونها دالر هزینه، صورت گرفت"

. مردم گفته اند و نوشته اند که کودتا به دليل مخالفت داخلی و عدم اعتماد به مصدق، انجام شد، ابدا واقعيت ندارد
امکان کودتا وقتی فراهم شد که سياستمداران معروف، بيشتر کسانی که موقعيت خود را مدیون مصدق بودند، از او 

 .تيار داشتند برای از بين بردن اعتبار او، استفاده کردندبریدند و از هر وسيله ای که در اخ
 

به این نتيجه رسيدم که بسياری از ایرانيان، . اما تمجيد از ميراث مصدق، راه دیگری برای انجام همان کار است
 .هنوز هم او را تداعی کننده آزادی می دانند

 
 در قدرت بود برخالف امروز، هرچه می خواستی او رهبر بسيار خوبی بود و هنگاميکه: "مرد جوانی به من گفت

 نه؟. می توانستی بگویی شاه او را کشت
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تهران . اما توفيق چندانی نداشتم. در مدت اقامتم در تهران، در جستجوی ساختمان هایی بودم که یادآور کودتا بودند

شد به معنای نابودی محالت قدیمی ن زمان تا به حال، فوق العاده رشد کرده است و مثل سایر شهرهای بزرگ، رآاز 
 جایی که کرميت روزولت در آنجا فعاليت -به آرامی رانندگی می کردم و از مقابل محوطه سفارت سابق آمریکا. است

شعارهایی با حروف درشت بر روی . سالها بعد، گروگانهای آمریکایی، در آن زندانی بودند. می کرد گذشتيم
ا آمریکا را شکست سختی خواهيم داد، روزی که آمریکا ما را ستایش کند، باید م"ه شده بود دیوارهای آن نوشت

 ."سوگواری کنيم
 

، به مدت ١٩۴٩در سال . مصدق می توانست آن را بشناسد. کاخ سعد آباد، تنها نشانه دیگری بود که توانستم بيابم
در . قلبانه آن سال را ابطال کند روز، در چمن های مقابل کاخ، بست نشست و از شاه خواست تا انتخابات مت٣

. ، وقتی که به نحو نمایشی از حال رفت١٩۵٢از جمله روزی در . اتاقهای درون کاخ، اغلب، با شاه مالقات می کرد
همين که نزدیک می شدیم، از راننده درخواست کردم تا در فرعی . حاال، در کاخ بر روی بازدیدکنندگان باز است

اما من حساب کرده بودم که اینجا، باید جایی باشد که . راننده شگفت زده بود. قف کندخيابان قبل از ورودی، تو
می توانستم به راحتی تصور کنم که . اتومبيل حامل روزولت، در شبهای مالقات های پنهانی او و شاه، توقف می کرد

 ١٣٨  .روزولت می خزدید، از تاریکی رد می شود و در اتومبيل، کنار آشاه از پله های روبرو پائين می 
 

مرمر، چوب های گرانبها، تابلوهای نقاشی قدیمی، فرشهای دستباف عالی، . زینه استرَهداخل کاخ، تا حد افراط ُپ
حدس می زدم همان . مدت زیادی، به دوروبر اتاق پذیرش خصوصی شاه نگاه کردم. تزئينات آن را نشان می دهد

شاید در . زی شان را جشن گرفتند و با یکدیگر خداحافظی کردندن شب، پيروآجایی است که روزولت و شاه در 
اما البته کسی نبود که با . سالن بزرگ طبقه باال، شاه در طول مالقاتش با ژنرال شوارتسکف روی ميز نشسته بود

 .اطمينان این را بگوید
 

. یادی برای مصدق قائل هستندنان، احترام زآمذاکرات غيررسمی ام با مردم عادی، کامال نشان می داد که بيشتر 
وقتی در احمد آباد بودم به سرایدار گفتم که روزی خانه مصدق در احمد آباد، موزه خواهد شد و زائرین بسياری از 

سرایدار گفت ایجاد چنين موزه ای، دقيقا همان چيزی است که . ایران و خارج از ایران، بسوی خود جلب خواهد کرد
 .خانواده مصدق می خواهند

 
نوه ای که زودتر . ؟ در خالل دیداری از لندن، با هدایت اهللا متين دفتری مالقات کرده بودم"خانواده مصدق: "پرسيدم

حاال، می فهميدم که نوه دیگری، محمود مصدق، در ایران مانده و پزشک . از دیگران از ایران گریخته بود
 احمد آباد، و نيز مخارج ساختن کلبه سرایداری را همان که هزینه نگهداری خانه. سرشناسی در تهران شده است

سرایدار شماره تلفن او را نداشت اما به کمک راهنمایم . پرداخت کرده و اینک نيز حقوق سرایدار را می پردازد
 .محمود مصدق، پذیرفت که آن شب برای شام به هتل بياید. نشانی او را در تهران پيدا کردم

 
. حدود یک ساعت نزدیک در ورودی هتل به انتظار نشستم. مدمآ پائين ٩١١قات، از اتاق چند دقيقه پيش از وقت مال

نمی دانستم ک چه . او وارد شد.  از دست داده ام- به هر دليلي-درست وقتی که به این نتيجه رسيدم که مهمانم را
شن و هاله ای از اعتماد به نفس قوی او بلند قد بود با پوستی رو. اما فورا او را شناختم. قيافه ای باید داشته باشد

کت و شلوار ساده ای پوشيده و کراوات هم زده بود که تا . بيش از همه لباس هایش باعث تعجبم شد. در پيرامونش
نزدیک او که شدم، دیدم کراواتش مارک هاروارد دارد و این . ن استفاده کندآبه حال ندیده بودم در ایران کسی از 

در واقع، همه اش ایده " : تازگی از چهل و پنجمين گردهمایی، همدوره ای هایش بازگشته استنشان می داد که به
روزی هریمن از من پرسيد . من در جلسه مذاکره او و پدر بزرگم به عنوان مترجم حضور داشتم. آورل هریمن بود

. اما به نظر او آمریکا بهتر بود. گفتم که احتماال جایی در انگلستان. که برای ادامه تحصيالت به کجا خواهم رفت
من هم . پرسيدم کدام ایالت در آمریکا؟ و او، با اینکه فارغ التحصيل دانشگاه ئيل بود، هاروارد را پيشنهاد کرد

دکتر مصدق، حتی پيش از رسيدن به آسانسور، " .درخواست پذیرش از هاروارد کردم، صحبت ما به اینجا ختم شد
پدرش کسی نبود جز غالمحسين مصدق، پزشک نخست . که پدربزرگش نخست وزیر بودمرا به روزهایی برگرداند 

. وزیر مصدق، که او را در سفر به نيویورک آمریکا و دیوان بين المللی دادگستری الهه، همراهی کرده بود
ر آن یکی دیگر بيشت.  سال ها پيش درگذشته بود-ی جز یک-غالمحسين مصدق هم، مثل پنج فرزند دیگر مصدق

نوه ها و نتيجه های مصدق در گوشه و کنار دنيا . عمرش را در یک بيمارستان روانی در سوئيس گذرانده بود
دکتر مصدق گفت که هرگز خود را درگير کاری غير از پزشکی . پراکنده اند و بيشترشان از سياست اجتناب کرده اند

 .ی و نازایی ایران بوده استنکرده است و تنها مسئوليت اجتماعی او، دبيرکلی جمعيت بارور

                                                      
 بيماری خود بزرگ بينی روزولت به نويسنده اين کتاب نيز سرايت کرده است و او هم خود را در نقش يک مامور انتليجنس و جمز -١٣٨

 .!باند متصور است
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نيز او . پسر بيست و چند ساله اش که بلوز سفيد و شلوار جين به تن داشت. دکتر مصدق، آن شب، تنها نيامده بود

 بعضا -دکتر، لبریز از داستان و خاطره. قسمت اعظم گفتگوی ما درباره نخست وزیر مصدق بود. را همراهی می کرد
حتی خاطرات معمولی هم . ن مصدق در طول دهه انزوای اجباری اش را تعریف کرد چگونگی بدخلق شد-غم انگيز

مثال مصدق، عادت داشت که دو الیه دستمال کاغذی را از هم جدا کند چون به نظر او . خردمندانه به نظر می رسيد
 .استفاده از دستمال دو الیه، اسراف بود

 
، دکتر در مهمانی یکی از ١٩۵٣مثال چند هفته پيش از کودتای . بعضی از خاطرات دکتر واقعا اهميت تاریخی داشتند

دیپلمات های ایرانی در واشنگتن شرکت می کند و به طور اتفاقی می شنود که همسر سرهنگ عباس فرزانگان، 
شوهرش در توطئه ای دست دارد که به : وابسته نظامی، که در فهرست حقوق محرمانه سيا بود، با غرور می گوید

صبح فردا، محمود مصدق این اطالعات را به وسيله تلگرام به پدر بزرگش منتقل می . او را وزیر خواهد کردزودی 
 .کند
 
در پاسخ سوالم . بعدها، پس از کودتا، از او پرسيدم که آیا تلگرام را دریافت کرده بود؟ و او جواب داد که البته "-

 نمی شد کرد و گفت که کامال می دانست کودتا انجام خواهد که پس چرا کاری در مورد آن نکرد، پاسخ داد، کاری
در مورد . او فقط دو راه داشت یا تسليم شود و یا طرفدارانش را مسلح کند و آنها را به جنگ داخلی فرا خواند. شد

 ."دست کشيدن از عقایدش، نمی خواست حتی فکر کند، و شق دیگر هم غير ممکن بود
 

موقع دسر . ست وزیر مصدق، با دقت به گفتگوی ما گوش می داد اما حرفی نمی زدخرین نتيجه نخآعلی مصدق، 
با انگليسی سليسی گفت که در رشته روابط بين الملل تحصيل می کند، فکر کردم . سعی کردم او را به حرف بياورم

 آیا می خواهد که بنابراین. که هيچ رشته دیگری برای جوانی باهوش از چنين خانواده ای، مناسب تر از آن نيست
 فعاليت سياسی داشته باشد؟

 
وقتی که، منتظر . دو مصدق، پدروپسر، به یکدیگر نگاه کردند یقينا پيش تر دراین مورد با هم بحث کرده بودند

 .جواب بودیم دکتر سکوت کرد
 
 اعتبار  نه، نمی خواهم وارد سياست شوم، من از خطر می ترسم، نه از خطر نسبت به خودم بلکه نسبت به-

هرجا که بروی، مردم حتی قبل از این که بپرسند تو که . خانوادگی مان، ما در ایران، جامعه خانواده محور داریم
اگر یکی از ما کوچکترین اشتباهی . هرکاری که بکنی بر خانواده ات اثر می گذارد. هستی می پرسند پسر که هستی

مثل هر کس دیگری اشتباه . دم معمولی هستمآمن یک . دار می کندبکند، اعتبار خانواده ما و محمد مصدق را خدشه 
 -این خطا تا وقتی که شخصی عادی هستم اشکالی ندارد اما وقتی سياستمدار شوم، به حساب خانواده ام. می کنم

 همه کاری که می خواهيم. زندگی من، مثل زندگی پدرم خواهد بود.  گذاشته می شود-حتی کسانی که در گذشته اند
می خواهم با شرافت و بلند نظری و هر صفت دیگری که از نام مصدق برای . بکنيم حفظ ميراث خانواده مان است

تردید دارم که برای کس دیگری از خانواده . زندگی سياسی برای من مناسب نيست. مردم تداعی می شود، کار کنم
 .مسئوليت بسيار بزرگی است. ما، مناسب باشد

 
 

 ی رضا بليغتوضيح مترجم آقا
 
با پوزش از خوانندگان محترم، این . از قلم افتاده است) آنها مرا دوست دارند! من می دانستم(  خط زیر از فصل یازدهم کتاب ۵

 .اميد است در چاپ بعدی کتاب، این قصور جبران گردد. مطلب در انتهای کتاب و به صورت دستنویس آورده شده است
 

 دالر ١٠،٠٠٠چهارشنبه صبح زود، برای احمد آرامش، محرم اسرار کاشانی، ) هللا رشيدیاناسدا(با موافقت روزولت، او 
 ٢٨ آگوست و مطابق تقویم ایرانی، ١٩چهارشنبه . فرستاد، با این دستور که تمامی وجه بایستی تماما به این روحانی داده شود

 دالر برای ١٠،٠٠٠وی پس از بسته بندی . يير دهددر آن روز، روزولت اميد داشت تا مسير تاریخ ملتی را تغ. مرداد بود
 تکاشانی، پيک های سياسی را به دنبال کارشان فرس

 

-------××××------- 

************************* 
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در اين بخش بر اساس اسناد و مدارکی که درستی زير نويس ها و اشتباه 
شاهده بودن مطالب کتاب و ادعای کرميت روزولت را ثابت ميکند را م

 .که توسط ويراستار اضافه شده است خواهيد نمود

'All the Shah's Men': Regime Change, Circa 1953 
By WARREN BASS 
 

N Aug. 15, 1953, a group of anxious C.I.A. officers huddled in a safe house in Tehran, sloshing down 
vodka, singing Broadway songs and waiting to hear whether they'd made history. Their favorite tune, 
''Luck Be a Lady Tonight,'' became the unofficial anthem of Operation Ajax -- the American plot to oust 

Iran's nationalist prime minister, Mohammed Mossadegh, and place the country firmly in the authoritarian 
hands of Mohammed Reza Shah.  

In fact, luck was not much of a lady that night; as Stephen Kinzer's lively popular history of the 1953 coup 
recounts, Mossadegh's chief of staff got word of the conspiracy and rushed troops to defend the prime 
minister, thereby panicking the feckless young shah into fleeing to Baghdad and plunging the carousing 
Central Intelligence agents into gloom. The coup succeeded four tense days later, only after a C.I.A.-incited 
mob (led by a giant thug known memorably as Shaban the Brainless) swept Mossadegh aside. Luck was 
even less kind to the Ajax plotters in the longer haul; in 1979, the despotic shah fell to Islamist 
revolutionaries bristling with anti-American resentment.  

Even the president who approved the coup, Dwight Eisenhower, later described it as seeming ''more like a 
dime novel than an historical fact.'' Sure enough, ''All the Shah's Men'' reads more like a swashbuckling 
yarn than a scholarly opus. Still, Kinzer, a New York Times correspondent now based in Chicago, offers a 
helpful reminder of an oft-neglected piece of Middle Eastern history, drawn in part from a recently revealed 
secret C.I.A. history.  

The book's hero is the enigmatic Mossadegh himself. In his day, British newspapers likened Mossadegh to 
Robespierre and Frankenstein's monster, while The New York Times compared him to Jefferson and Paine. 
Kinzer full-throatedly takes the latter view, seeing Mossadegh's achievements as ''profound and even earth-
shattering.'' But he acknowledges that the great Iranian nationalist was also an oddball: a prima donna, 
prone to hypochondria, ulcers and fits, who met the urbane American diplomat Averell Harriman while 
lying in bed in pink pajamas and a camel-hair cloak.  

Mossadegh's Iran faced formidable foes: British oil executives, the C.I.A. and the brothers Dulles, all of 
whom come off wretchedly here. The least sympathetic of all are Iran's erstwhile British rulers, who 
continued to gouge Iran via the Anglo-Iranian Oil Company. When the Truman administration prodded it 
to share the wealth with Iran, its chairman sniffed, ''One penny more and the company goes broke.'' In 
1951, to London's fury, Mossadegh led a successful campaign to nationalize the oil company, drove the 
British to close their vital oil refinery at Abadan and became prime minister. The British began drafting 
invasion plans, but Truman and Secretary of State Dean Acheson warned them that gunboat diplomacy 
would hurt the West in its struggle with Moscow.  

Truman and Acheson's successors, alas, were less restrained. Third-world nationalists like Mossadegh 
made Eisenhower and Secretary of State John Foster Dulles, as one scholar has put it, ''see red'' -- as 
Communist wolves in neutralist sheep's clothing. Eager to roll back Communism rather than contain it, 
enthralled with covert action and egged on by Winston Churchill, they soon concluded that Mossadegh had 
to go.  

Conveniently enough, the secretary of state could ask his brother to do the dirty work. Allen Dulles was 
then running the newly founded C.I.A., which had grown out of the wartime Office of Strategic Services. 
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The C.I.A.'s man in Tehran was Kermit Roosevelt, an affable young O.S.S. veteran who had inherited his 
grandfather Theodore's taste for adventure. After masterminding the 1953 coup, Roosevelt began his 
victory speech by crowing, ''Friends, Persians, countrymen, lend me your ears!''  

Kinzer's brisk, vivid account is filled with beguiling details like these, but he stumbles a bit when it comes 
to Operation Ajax's wider significance. Kinzer shrewdly points out that 1953 helps explain (if not excuse) 
the Islamist revolutionaries' baffling decision to take American hostages in 1979; the hostage-takers feared 
that the C.I.A. might save the shah yet again and, in part, seized prisoners as insurance. One mullah -- 
Ayatollah Ali Khamenei, now Iran's supreme leader -- warned at the time, ''We are not liberals like Allende 
and Mossadegh, whom the C.I.A. can snuff out.'' Kinzer also notes that the 1953 conspiracy plunged the 
C.I.A. into the regime-change business, leading to coups in Guatemala, Chile and South Vietnam, as well 
as to the Bay of Pigs.  

The book's subtitle, unfortunately, suggests a less persuasive argument. ''It is not far-fetched,'' Kinzer 
writes, ''to draw a line from Operation Ajax through the shah's repressive regime and the Islamic revolution 
to the fireballs that engulfed the World Trade Center in New York.'' Kinzer is right to warn against the 
unintended consequences of American intervention, but his suggestion here involves far too many causal 
leaps. After all, the shah needn't have turned out to be such a tyrannical disaster, and 1953 needn't have led 
to 1979. Moreover, while Iran's Shiite radicals surely helped inspire many Sunni Arab Islamists, the Iranian 
revolution hardly created the fanaticism of Osama bin Laden and the Taliban, who nursed hatreds of their 
own. Indeed, revolutionary Iran and Taliban Afghanistan were rivals, not allies, and they even almost went 
to war in 1998.  

Moreover, blaming the C.I.A. and the Anglo-Iranian Oil Company for the Iranian revolution lets later 
American administrations (and the shah himself) off the hook. Most cold war presidents relied too heavily 
on the shah for Persian Gulf stability while doing too little to press him to reform. John F. Kennedy, who 
did push Iran to liberalize, proved an honorable exception. In April 1962, he told a somewhat baffled shah 
to learn from the example of Franklin Roosevelt, who ''was still regarded almost as a god in places like 
West Virginia'' for siding with the common citizen.  

The shah didn't get it. Nor did Eisenhower, who, in a March 1953 National Security Council meeting, 
wondered why we can't ''get some of the people in these downtrodden countries to like us instead of hating 
us.'' It's still a splendid question.  

Warren Bass is the author of ''Support Any Friend: Kennedy's Middle East and the Making of the U.S.-
Israel Alliance.'' 

 

***************** 

Oral History Interview with 
Loy W. Henderson  

MCKINZIE: Would you discuss the Prime Minister as a personality and your relationships with him as this 
issue developed? 

HENDERSON: Mossadegh was an attractive man although he was neither handsome nor elegant. He was 
tall and lanky; his long horse like face topped with rather disheveled gray hair was expressive like that of 
an actor. He had a large mouth and when he smiled, his whole face lit up and one felt drawn toward him. 
He liked jokes and liked to laugh at them--a trait which is always helpful, particularly when one is engaged 
in serious conversation. He was troubled with dizzy spells so he would remain in bed much of the time. In 
general I found our conversations interesting and even agreeable. During most of them he was in bed and I 
was sitting beside him. He was quite frank, at times, without being offensive in criticizing our policies, and 
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I was equally frank with him. So we got along quite well, each pointing out where he felt the other was 
wrong. 

Mossadegh’s weakness, in my opinion, was that he still felt that he was living in an era of about 1910-
1912, when Iran’s basic foreign policy consisted of playing the Russian Empire off against the British 
Empire. He did not seem to realize that the Soviet Empire was quite a different entity from that of the 
Czars, and was using different tactics and different methods in its endeavor to extend its power and its 
territories, and that the British Empire was gradually evaporating. The British were no longer the threat to 
Iran that they were when they controlled South Asia and much of the Middle East. 

Mossadegh was not a Communist, and I was convinced that he was opposed to communism as an ideology. 
Nevertheless, he was willing to accept Communists and their fellow-travelers as allies. He had, I 
understood, a princely background and was related to the ruling family of the regime which had been 
overthrown by the father of the Shah. I thought that one of his ambitions was to be the Regent or a member 
of a Board of Regents which would replace the Shah and rule the country until an appropriate successor 
could be found. He did not understand that the Communists and their allies had no use for him and that they 
would get rid of him just as soon as he had served their purpose. 

One of his ambitions was to make Iran completely independent. He had been one of the leaders in opposing 
the Soviet efforts in the middle 1940s to obtain oil concessions in Iran, and at that time he had intimated 
that the British concessions should also get out of the southern part of the country. He hoped to be able to 
play the Americans as well as the Russians off against the British. For that reason he tried hard to get my 
personal support. I tried to make him understand that in the Middle East it was important for the 
Americans, so far as possible, to cooperate with the British; that unless we could cooperate the Soviet 
Union would take advantage of our disunity and that could be disastrous to Iran. 

MCKINZIE: What about the British position? It has been argued that had Great Britain not been in a 
declining phase, that British policy toward Iran might have been somewhat more accommodating than it 
was. That Britain had found herself in a period of decline and, therefore, to make any kind of concession 
was especially painful. 

HENDERSON: I think that that argument has some merit. With their waning power many British took the 
position that the making of concessions would be considered in Iran and elsewhere as signs of weakness. 
But it should be borne in mind that Iranian ambitions, and particularly those of Mossadegh, were not to be 
satisfied by a yielding to the original demands. An agreement on the part of the British to begin making 
changes in the terms of its oil concession contract, in the opinion of the Anglo-Iranian Oil Company, would 
weaken the sanctity of the whole contract. If one change can be made, why not still stronger pressures to 
make others? If the Iranians were to be placated, there would be a steady retreat until the concession was 
completely lost. The loss of that concession would result in a weakening of the British position in the whole 
Persian Gulf and in the creation of a situation of which the Soviet Union with: its own ambitions would try 
to take advantage. 

MCKINZIE: There were obvious differences between the Shah and the Prime Minister. 

HENDERSON: Oh, yes, of course! 

http://www.trumanlibrary.org/oralhist/hendrson.htm#oh1  
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General Fatollah Minbashian 

Edited Translation of Persian Transcript                                                                                Narrator: General 
Fatollah Minbashian 
Date: December 1, 1981 
Place: Cagne-sur-Mer, France 
Interviewer: Habib Ladjevardi 

 
Later, the events of the Tudeh Party during Mossadegh's premiership came up. But in those days 
I was in America. There the American officers told me that the communists had taken over my 
country. Saleh was our ambassador. To get rid of Saleh, Mossadegh had sent him as Iran's 
ambassador to America. I went to Saleh, my aunt's husband, and told him what the Americans 
had told me. He said, "No Sir, don't believe them. The British have influence in Iran and they 
waged this propaganda to turn America, which is a mighty power, against Iran." Well, I believed 
him. 
 
After I had returned to Iran, I went one day to Amjadieh to play tennis, and saw a crowd of 40,000 
with red flags there. I asked Javad Derakhshi Javan, who was a teacher there, "Who are these 
people and what are they saying?" He said, "May God grant you long life. They are the Tudeh 
Communist Party members and march here three days per week." I realized that the Americans 
were right. That night I called Riahi, Mossadegh's Chairman of the Joint Chiefs of Staff, and told 
him that I would like to meet with him. He said to see him at 8 p.m. I went to his office and told 
him about what was said by the Americans, my conversation with Saleh, and what I had seen in 
Amjadieh. He looked at me and said, "I thank you very much for the information and I appreciate 
your kindness. You can leave now." That's it. 
 
I left and the next day was Mordad 25th. It was said that Nasiri was attempting a coup d'etat. I 
said, "What a liar Mossadegh is! There was no coup attempt at all." 
 
Two days later I went to the University of War to become a professor. I saw that the statues were 
being toppled. I got sick and told the students to go because I could not stay there at all. I had 
respect for Reza Shah and had witnessed how my country had progressed under him. He had 
established order. My father had told me stories about the pre-Reza Shah chaos. He really 
respected Reza Shah. Reza Shah did not promote my father -- by denying him higher rank -- and 
my father suffered a heart attack. But God knows that whenever he sat at the dinner table he told 
us, "Kids! Reza Shah denied me a higher rank, but eat this bread, rice with eggplant stew, and 
pray for Reza Shah. He did not promote me but pray for him because you did not see what it was 
like before him." For this reason and because I had been raised in that family, I got sick when I 
saw that the statues were being dismounted and their heads detached. I told Farideh that I could 
no longer take it. She said that we should go to Shian. On Mordad 28th we were going to Shian. 
Suddenly I heard "Death to Mossadegh." 
 
Q. Where is Shian? 
 
A. A small community on the right of Saltanatabad, beyond Saheb-Gharanieh. We were going to 
Shian and I heard people shouting "Death to Mossadegh. Long live the Shah." A group of people 
around the broadcasting station recognized me and called me: "Colonel Minbashian, we don't 
have a plan and a commander." I said, "Why did you take over the radio station? If you are men, 
go to Dr. Mossadegh's house." There Momtaz had put some forces together with a tank. 
 
The people told me that a column from the bazaar was advancing towards Mossadegh's house. 
Hearing that irritated me, for I wondered why the Shah, with whom I was raised and whose 
classmate I was, did not keep me informed. I was totally unaware. First, why wasn't I a confidant 
of the Shah? Second, I had a national and religious duty in this matter. 
 
I told Farideh that I could not go to Shian that night. I returned home, put my military uniform on, 
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took my hand gun, and went to Pahlavi Avenue. There was a Jeep coming; I pulled out my gun 
and stopped it. A captain was behind the wheel and the Jeep was equipped with a 
communications system. I asked the captain where he was going. He said that he was going to 
go downtown to see what was happening. I told him I was going with him. Like the Americans, I 
sat on the right-hand seat and put my leg on the fender, and we drove downtown. It was funny 
that Khaghan Sardar <?> saw me in the center of town and thought that I had staged a coup 
d'etat, when I had come myself to find out what was going on. 
 
Something, of course, was developing. I drove around the city and noticed that the situation was 
changed and certain columns were advancing with people towards Mossadegh's house. I went 
there to see what they would do. What filth -- I won't bother you with it. But it was funny that the 
following week Khaghan Sardar kissed me and said, "Long live Minbashian. Do you know I got 
the medal of the Resurgence of the First Order?" I asked, "Why the medal of the Resurgence of 
the First Order?" He said, "Because of you. I saw you sitting in the Jeep, like the Americans, gun 
hanging from your hip, and your leg on the fender, and I realized that the city was conquered." I 
said, "Well, well, tell me about it. At that time I was going to see what was going on." You see! 
This is how it came about. I had not been in Iran at all. Upon my return the event of Mordad 28th 
took place. 
 
After Mordad 28th, I was a professor at the University of War. Happy and gay, I played tennis and 
taught my classes by a modern method -- presentation by demonstration. It is quite difficult. Now, 
because you yourself are a professor and a doctor, I will tell you about it. It is really difficult. Every 
hour of presentation requires, at least, 170 to 190 hours labor. At least 8 or 9 persons have to 
stage a play -- like acting -- which is called demonstration. Instead of talking, they stage a play 
through which the principles of the lesson become clear, and it takes labor. You have to write and 
direct a scenario, arrange sets, music, and rehearsals. It is not an easy job. 
 
And then you have to place the objectives of the lesson in the demonstration so that the audience 
laughs as it watches the play. It must often be comic to entertain them. Tragedies do not affect 
people as much as comedies do. And there are already so many tragedies in our country and 
miseries in our lives. So they will laugh and be attracted and motivated, then they automatically 
grasp the objectives of the lesson. That was how I taught the University of War's classes. We had 
peace of mind and our classes were successful. 

**************** 

BY :   Ardeshir Zahedi 

 

May 26, 2000 

THE CIA AND IRAN 

WHAT REALLY HAPPENED 

On 16 April 2000, the New York Times published a story on what was presented as a “secret 
report” by a CIA operative concerning the events of August 1953 in Iran,. The following article is 
written in the interest of historical truth and attempts to put those fateful events in Iran into 
prospect perspective. 

At this time when the future of relations between Iran and the United States is, once again, 
debated in public, it is important both sides steer clear of myths that have fostered so much 
misunderstanding between them. 
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One such myth has been woven around the claim by a few CIA operatives that they hatched a 
plot to get rid of Prime Minister Dr. Muhammad Mussadeq in August 1953 and (propelled my 
father, the later General Fazollah Zahedi into power with the Shah’s blessings.) That claim, first 
made in the early 1960’s and never corroborated by any hard evidence, has over the years found 
a niche in the historical folklore of both nations. In a recent feature the New York Times gave the 
claim fresh publicity, relaunching the debate over what actually happened in Iran in those remote 
days of the Cold War. 

Victory, of course, has a thousand fathers while defeat is an orphan. Had the August 1953 efforts 
to remove Mussadeq from office failed, there would have been no CIA ''heroes'' claiming the 
credit. 

There is a mass of evidence, including US and Iranian official documents and testimonies by 
people who played a role in the events that give the lie to the CIA operatives’ claim. Briefly, what 
happened in August 1953 was as follows: the Iranian political establishment was divided between 
supporters and opponents of Mossadegh. Mossadegh’s opponents looked to the Shah for a 
rallying point. My father who had served as Interior Minister in Mossadegh’s Cabinet has broken 
with him and established himself as the leader of the anti-Mossadegh faction. 

The Shah was thus under pressure from many powerful circles and personalities inside Iran to 
dismiss Mossadegh and name my father as the new prime minister. Mossadegh recognized my 
father as his chief adversary at the time and did all he could to break him. 

Mossadegh had been abandoned by many of his former colleagues, among them such 
personalities as Hussein Makki and Mozzafar Baqai, and opposed by parties that had provided 
the backbone of his support in 1951. 

The most prominent members of the Shiite clerical establishment, including the Ayatollahs 
Borujerdi, Hakim, Shahresetani and Kashani were solidly opposed by Mossadegh and wanted the 
Shah to remove him. They were all in contact with my father and supported him in their struggle 
against Mussadeq. 

A leading member of the Majlis (parliament) Hassan Haeri-Zadeh, who had been one of 
Mossadegh’s strongest supporters until then, even cabled the United nations secretary general to 
appeal for help against Mossadegh’s increasingly despotic rule. 

The Shah had already clashed with Mossadegh’s in 1952 and forced the ''doctor'' to resign as 
prime minister. At that time, however  the ''politics of street'' had turned against the Shah and he 
had been obliged to reinstate Mossadegh. In August 1953 the tide had turned against Mussadeq 
who had further undermined his own position by disbanding the parliament elected under his own 
stewardship. 

The rest is history, as the saying goes. Or is it? 

It is quite possible that the CIA and its British counterpart were engaged in the usual dirty 
tricks campaign in Tehran. Tehran had become one of the hottest ''theaters'' of the Cold War with 
the Soviet Union enjoying a strong presence through a mass Communist Party (the Toodeh), 
several front organizations and at least four daily newspapers. 

The Communists had also infiltrated the armed forces and the police, recruiting over 700 
officers and NCOs. 

What is certain is that Mossadegh’s fall was not due to any dirty tricks that the CIA might have 
played. Nor did the CIA have the kind of access its operatives claim to have had to the key 
figures of the revolt against Mossadegh including my father. The only time my father visited the 
US embassy in Tehran was a function in honour of Averell Harriman on 4th of July 1951, and in 
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his capacity as interior minister, Harriman had come to Tehran  with a mission from President 
Harry Truman to persuade Mussadeq to find a way out of the crisis over the nationalization of 
Iranian oil. (Cf. Vernon Walters in ''Silent Missions''). 

My father never had any meetings with any CIA agents. One operative has claimed that he 
spoke to my father in German, ostensibly during secret meetings. The fact is that the only foreign 
languages my father ever spoke was Russian and Turkish, not German or English. 

Iranian history remembers my father as a true patriot who wore the wound he had 
won in battle like so many badges of honour. Fazollah Zahedi had fought for virtually 
every inch of what he regarded as the sacred land of Iran, against a Bolshevik-
sponsored regime along the Caspian coast to a British sponsored secessionist 
movement in the oil rich province of Khuzestan. During the Second World War had 
become a war prisoner of the British and sent into captivity and exile in Palestine, then 

under British mandate. Fazollah Zahedi was always big enough to fight his own fights, backed by 
his own loyal friends. To try and portray such a giant of Iran’s contemporary history into a bit 
player in a scenario fit for ''Mission Impossible'' requires a degree of cynicism that only frustrated 
egomaniacs might master. 

Throughout the dramatic events that led to the fall of Mussadeq, I was at my father’s side as 
one of his principal political aides .Had he been involved in any foreign intrigue I would have 
known, he was not. 

Loy Henderson , the US ambassador to Tehran at the time, makes it abundantly 
clear in his dispatches to the State Department that Mussadeq was overthrown by a 
popular uprising which started from the poorest districts of the Iranian capital. 
Henderson’s reports have been published in a book of more than 100 pages, 
translated into Persian and published in Iran. 

The Iranian public, therefore, has a more balanced view of the events than its American 
counterpart which is fed recycled claims by former CIA operatives. British and Soviet accounts at 
the time also make it clear that Mussadeq had fallen victim to his own hubris which antagonized 
his allies and forced the Iranian people into revolt. 

More than 100 books, by Iranian and American scholars, give the lie to the CIA operatives 
''self-congratulatory'' account. 

Barry Rubin writes “It cannot be said that the United States overthrew Mussadeq and replaced 
him with the Shah… Overthrowing Mussadeq was like pushing an open door.” 

Gary Sick writes ''The belief that the United States had single-handedly imposed a harsh 
tyrant on a reluctant populace became one of the central myths of the relationship, particularly as 
viewed from Iran.'' 

Amir Taheri writes “What happened was not a successful conclusion of a (CIA) conspiracy but 
a genuine uprising provoked by economic hardship, political fear and religious prejudice.” 

Richard Helms, long time CIA director, told a BBC television program that '' the agency did not 
counter rumours of in Iran because the Iranian episode looked like a success. At the time, of 
course, agency needed some success, especially to counter fiascos as the Bay of Pigs.'' 

Even Donald Wilber, the CIA operative whose ''secret report'' has been given top billing by the 
New York Times makes it clear that whatever he and his CIA colleagues were up to in Tehran at 
the time simply failed. 
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Wilbert writes:'' headquarters spent a day featured by depression and despair… The message 
sent to Tehran on the night of August 18 said that the operation has been tried and failed and that 
contrary operations against Mussadeq should be discontinued.'' 

Mossadegh was overthrown on 19 August when hundreds of thousands to Tehranis poured 
into the streets to demand his departure and the return of the Shah. This was not a military ''coup 
d’etat'' since there was no change in the constitution or any of the structures of the Iranian state. 
Nor was the Shah’s position as head of state affected. Under the constitution of 1906 the Shah 
had the power to name and dismiss prime ministers. He simply exercised that power by 
dismissing Mossadegh and nominating Zahedi in a perfectly legal and constitutional manner… 
Mussadeq tried to resist his dismissal but was swept away by the masses. 

The army played a supportive role in the anti-Mussadeq uprising and even then only after the 
people had taken the initiative. At the time my father was no longer on active service, having 
retired from the armed forces and engaged in political activities as a senator and leader of the 
anti-Mussadeq coalition. Mussadeq himself held the portfolio of Defence and enjoyed the support 
of many key officers of the armed forces, including the Chief of Staff appointed by himself. 

Anyone who had studied the history of the turbulent years would also know that Mossadegh 
was the most pro-American senior politician Iran had produced. He was the darling of the Truman 
Administration which raised the amount of aid to Iran, distributed through Point IV, from half a 
million dollars to 23 million dollars. On August 18, 1953, a day before Mussadeq fell, Henderson 
met Mussadeq and offered him an emergency loan of 10 million dollars on behalf of the 
Eisenhower Administration. 

Mossadegh himself never blamed the Americans for his downfall. He was intelligent enough to 
know why his political career led into an impasse. 

The anti-Mossadegh coalition did, of course, look to the United States, as the leader of the 
Free World, to counter any ore than the soviets might have, made at the time to intervene in what 
was a domestic Iranian power struggle. From a geo-strategic point of view, therefore the anti-
Mossadegh coalition regarded itself as part of the Free World. But does that mean that all those 
who fought Communism and upheld the cause of liberty throughout the Cold War were 
manipulated by the CIA? 

Three years ago the CIA announced that almost all of its documents pertaining to the August 
1953 events in Iran had been destroyed in a fire. Was someone trying to cover up the CIA’s most 
dramatic ''success story''? Or did the documents burn because the good ambiance created by the 
Iranian myth that had been fabricated by a few individuals with a lot of imagination and very little 
of scruples? 

************ 

  ))مـرداد٢۵ دتــایضــدکــو  امــردادمـاه؛٢٨(( 
 

  روزنامه در مرداد؛ ٢۵ضــد کودتای مرداد ٢٨زنده يادعبدالحسين مفتاح عضوکابينه دولت دکترمحمدمصدق طی مقاله ای باعنوان
 :ميـنويسـد ١٩٨٧اوت٢٠کيهان چاپ لندن بتاريخ

مرداد درواقع ضد ٢٨بـش مردمیمرداددکترفاطمی بااشغال کاخ سعدآبادوممهورکردن درب های آن انجام دادوجن٢۵کودتاراشب "
 .مرداد ماه بود٢۵کودتای

مرداددستی داشتم وبهيچوجه ازدست داشتن درآن پشيمان نيستم وهنوزهـم معتقدم که اقدام بسيارميهن پرستانه ٢٨شخصادربوجودآوردن
 ."ای بوده است

که دولت ناچارشده بود با  ه  توده ايهااواخرحکومت دکترمحمدمصدق وضع کشورروبوخامت گذارده بود؛ بويژه باتظاهرات روزمــر
من اغلب برای خريداشياءالزم برای خانه؛هنگام بازگشت .تشکيل حکومت نظامی به پاسداری ازشهرها توسط تانک وغيـره بپـردازد

ر دولـت شما د.......روزی بمن گفت آقای صاحب آن مراشناخته بود؛ .بمنزل به سقط فروشـی اول خيابان منوچهری مراجعه ميکردم
به داروخانه  ازکسـب افتاده ايم؛ بارکرکره دکان خودراباالوپائــين بکشيم؟ روزی چند چرافکری بحال مردم نميکنيد؟مابايد هستيد؛

 درداخل دولت هم بعلت وضع پريشان مالی؛ ديروزتمام شيشه های آنراشکستند کـی مسئول خسارت اوسـت؟ کنارمغازه من نگاه کنيد؛
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جزاينکه به چه وسيله بگفته خودشان خوراک روحی برای مردم تهيه  ازهم پاشيده بودوهيچ فکرديگری نبود؛رشته کارهابکلی 
 .ازاين راه مشغول نگاهـدارند کنندومردم را

گفته دکترمصدق درالهه افتادم که  بيدرنگ به ياد  دکترمصدق خالی يافتم؛ ازوجود نخستين بارکه درهيئت دولت حضوريافتم وهيئت را
 دريافتم که چرا و !دونفرمان بايکديگرهمفکرنيستيم دوازده وزيريم و من چـه بکنم؟ ما”:وگفت اسخ يکی ازايرادات من ناراحت شددرپ

واال دکترمصدق به راستی عيبی  رادرگيرکند نميخواسته است دربگومگوی آقايان خود زيرا دکترمصدق درجلسات دولت حاضرنميشود؛
 .ريـابددرجلسات حضو نداشت که نتواند

 و سفيرشوروی پيش آمد تغيير دراين گيرودارسخـن از .خوراکهای روحی تشخيص دادند يکی از را وآنروز سی ام تيرماه درپيش بود
اين  باانتشار .کـه برای شخصی بنام الورونتيف تقاضای پذيرش شده است تلگرافی رسيد ايران درمسکو آراسته سفير از بفاصله کمی؛

ازاين شخص برحـذر  مرا برخی ازسفيران مقيم تهران که ازتحريکات انقالبی اين شخص دربالکان آگاهی داشتند؛ روزنامه ها؛ خبردر
تازه شوروی باسابقه ای  من ثابت شـد که سفير بر و اين حال تشنج روزبه روززيادترميشد با .داشتند؛که بيدرنگ اقدامات احتياطی شد

که  بودند وتوده ايهاکوشا باری طرفين دولتی ها. برای همين کاربايـران بفرسـتد را او يخواهدم دولت شوروی  انقالب دارد؛ که درايجاد
بـه  دولت را حتی روزنامه های طرفدار ولی تشنج وبی پولی وصدهامشگل ديگر؛ .بکنند ماه حداکـثر استفاده را تير ٣٠ازسالگرد

 .خطاب ميکرد)پيشوای پتوپناه(دکتررا باعنوان  خت دکترمصدق بـود؛مثال روزنامه سياست که ازطرفداران سرس .تغييرروش وادارکرد
 باختر روزنامه  دفتر که ازجلوی تعين کرد را تيرساعت ده بامداد ٣٠کـه رژه روز راضی بـود اين حال جبهه ملی بقدری ازخود با

 دستـور داده شـد) بدون مصدق( هم ی دولت به اعضا. تــوده ای ها بعدازظهر و دربهارستان رژه بروند) روزنامه دکترفاطمی( امروز
آنچـه مربوط به  ازبرنامه؛ .امـروز حضوريـابند روزنامه باختـر بالکن دفتر در ژاکت وکاله بلند که درآنروزپيش ازساعت مقرربا

 آنها فری که بيشترن ٣٠٠ تا ٢٠٠جزيکعده ولی هرچه درانتظار اجتماع طرفداران جبهه ملی مانديم؛ شد بموقـع اجرا اعضای دولت بود
 رژه مورد و مردم جمع نشدند .جلب کرده بود را کـه ريخت مسخره اعضای دولت روی بالکن آنها هم شايد رهگذرهائی بودند

برابر (بانظــم ويـژه وعده ای درحدودسـی هزارتن  توده ايها رژه بعدازظهر اما .همه پراکنده شديم١٢انتـظارصورت نگرفت وساعت
.  با پيراهن سفيد و شلوارســياه و شعارهای ويژه خودشان مانند جمهوری توده پيـروز است؛ ازبهارستان عبورکردند)تشخيص شهربانی

 .ايــن رژه بعد ازظهرتوده ايهامردم رابيش ازپيش متوحش کرد و دولتـی ها را هم  نگـران
ولت بود؛ رفته و دراتاق انتظارنشسته بودم؛ رئيس روزبعد که برای مالقات با دکترمصدق به خانه او؛ که ضمنا محل جلسات هيئت د

شهربانی باچهره ای درهم واردشد وا زرژه ديروز شکايت آغـاز کرد که نمی بايستی جبهه ای ها جدا از توده ايها رژه ميرفتند؛ وحق 
 .اين بود که يک راه پيـمائـی همگانی ترتيب داده ميشد و درآنصـورت ضعف جبهه ملی معلـوم نميـشد

حق اين است که درچنين . کی نبود که اين رژه توفيق آميزبرای توده ايها استقبال خوبی از الورنتوف سفيرجديد شـوروی بشمارميرفتش
به بسياری ازوقايع ديگرمانند تصويبنامه رفراندوم وآخرين پيشنهاد خيلی جالب انگلستان برای حل مشگل نفت ) مرداد٢٨(موقعی 

ولـی يـک موضوع که . تر امروز به خانواده سلطنت اشاره بشود که متاسفانه اين گفتار گنجايش آنرانداردوفحاشی های روزنامــه باخ
ميرفت در ايجاد بدبختی وگرفتاری بيشتربرای کشورموثر واقع شود؛ ومن موفق شدم جلو آنرا بگيرم وامروز ازدولت سر رژيم خائن 

 مرداد با پول آمريکا صورت گرفت و يا دراثر جنبش ملی ٢٨ند که موفقيت کودتای آخوندی بکاربسته شد؛ بايدبمردم گفته شود تا بدان
 آنروز و آيا آنرا بايد روزی منحوس دانست وياميـمون ؟

عجز وناتوانی دولت ويابهترگفته باشم؛ عدم موفقيت دولت دراثرندانم کاری ها  و اختالف شديد بين سران جبهه؛ که : درست دقت نمائيد
 تيرماه بين ساعت ۵گذاردن برآن؛ کارگردانان جبهه بفکرتهيه يک خوراک روانی چشمگيربرای مردم افتادند؛ روزجمعه برای سرپوش 

 در وزارت کشورکميسيونی خواهد بود کـه ميل دارم ١٢پنج وشش بعداز ظهـر  دکتر مصدق تلفنی مرا احضارکرد و گفت فردا ساعت
. موضوع رادر آنجاخواهيد فهميـد: گفت. رسيدم تا بتوانم خود را برای آن آمـاد ه کنمموضوع کميسيون را پ. شماهم درآن شرکت کنيد

من چند . گفتم که آيا اين کاری است که وزارت خـارجه نسبت بآن سابقه دارد؟ بازهمان پاسخ که درآنجا خواهيد فهمـيد را تکرارکرد
ميکند که ميخواهد بفهماند که ديگربـا من کاری ندارد و بـايد لحظه بفکرفرورفتم ضمنا متوجه شدم که دکترمصدق طوری بمن نگاه 

با فکری پريشان . بااين حال پرسيدم؛ حتی يک اشاره کوچک هم نميتوانيد بکنيد که اقال حاضرالذهن باشم؟ گفـت نه. زحمت راکم کنم
وررفتم وخيال ميکردم درکميسيون  بزرگی  بدون آنکه بدانم باچه معمائی روبروخواهم بودبوزارت کش١٢بيرون آمدم و روز بعد ساعت 

هنگاميکه پيشخدمت دراتاق وزيرکشوررا باز کرد ومن فقط وزير کشور و رئيس ستاد ارتـش را ديدم؛ بهـت زده . شرکت خواهم کرد
 .شدم

ام بموانعی وزيرکشورآغازبه سخن کردوبيش ازيک ساعت بشرح اقدامات دولت دردوسال گذشته پرداخت و اينکه درهر مرحله از اقد
که ازسوی جاسوسان بيگانه درراه ماگـذارده وميــگذارد؛ برخورده اند و با اينکه مبارزه بااين کشورفرستنده جاسوسها؛ حتی بجائی 

ازاين روتصميم گرفته شدکه بايـد رفت واين .رسيدکه منجربقطع رابطه با آنکشورشـد؛ هنوز از مزاحمت اين جاسوسان درامان نيستيم
 .سی را نابودکردواکنون خواهان اين هستيم که جنابعالی هم باشنيدن دالئـل وگرفتاريهای دولت نظرموافق خودراابرازداريـدالنه جاسو

بطوريکه من فهميدم همه  اين  جاسوسان انگليسی بوده : فرمايش آقای وزيرکشوررا باکمال دقت وحيرت گوش کردم ودرپاسخ گفتم
من حيرت . ماميخواهيد برويد بـه عراق و اين مرکز جاسوسی را درآنجا ويران کنيد؟ گفت بلیوهستند ومرکزشان عراق است وحاال ش

زده باونگاه کردم وگفتـم گذشته از اينکه معامله باجاسوس باتوجه به درجه جاسوسی اومتکی بمدارک مثبت؛ کاری است بسيارآسان؛ اگر 
اکنون نميدانم سيل . هيچ نيازی بقطع رابطه نيست. وانه زندان ميکنيدديپلمات است عذرش راميخواهيد و اگرغيرديپلمات است اورار

ورودجاسوسان چه اندازه قوی است که شما را ازمبارزه باآن عاجز کرده که وادارشده ايد؛ برويد محل آنراکه تشخيص داده ايد درعراق 
ـال ميـکنـم در پيرامون درست توجه و بررسی گفتم آقای وزيرکشورخي. است ويران کنيد؟ يعنی باعراق وارد جنگ شويد؟ گفت بلی

نخست اينکه آياماازحيث نيروی . نفرموده ايد؛ زيرا اگرباين سه موضوع که عرض ميکنم تـوجه ميفرموديد؛ چنين تصميمی را نميگرفتيد
گفتم آقای . اندندنظامی آمادگی داريـم وروبـه تيمسار رئيس ستاد کرده وپرسيدم که تيمسارشما آمادگی داريد؟ ايشان ساکت م

دوم؛ قسمت مالی اين کاراست که آيا حساب فرموده ايدکه چنين کاری حداقل . وزيرکشورمالحظه فرموديد که ايشان آمادگی ندارند
روزی چند مليون ريال هزينه خواهدداشت؟ وبا اينکـه ديناری درخزانه دولت نيست؛ از چه محلی اين هزينه سنگين تامين خواهدشد؟ 

هرگاه . ميماند قسمت سوم که مربوط بمن است؛ يعنی تجاوزبخاک عراق وگرفتاريهـای سياسی ناشی ازآن. هم کـه منفی اســتپاسخ اين 
شما چنين اقدامی را آغازکرديد و نيروی هوائی انگليس که درحبانيــه است؛ بـه بهانه ای بکمک عراق آمد و ما را عقـب رانـد؛ وحتـی 

 بخاک ماواردشود؛ چه خواهيـد کــرد؟ ١٩٢١ بهانه ای به شوروی دادکه باتکاء مواد پنج  وشش قراردادبخاک ماتجاوزکردواين تجاوز
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ما بايـد بمردم خوراک روحـی : وزيرکشورعصبانی شدودستهای خودرا بلندکردوباصدای بلنـد گفت. هنگاميکه سخنان من باينجارسيد
ازجای برخاستم وباحالتی بسيارپريشان خارج شدم وتصميم . ه گلوله گرم اسـتاينکـ: من بيش ازپيش بهت زده شده پيش خودگفتم. بدهيم

ساعت نزديک به سه بعدازظهربودکه بخانه خود در شميـران رسيدم . گرفتم هرگاه به عقيده خود باقی بمانند بيدرنگ استعفا خواهم کـرد
ه در کميسيون گذشت؛ انتظار نداشتم که ساعت پنج و پس ازگرفتن دوش سرد با افکاری پريشان به روی تخت خودافتـادم با آنچ

زنگ تلفن من بـه صـدا درآيـد و به نخست وزيری احضارشوم؛ ولی چنين شدورئيس دفترنخست وزيرگفت که فرمودند ) بنابرمعمول(
 کرد و گفت اشاره به صندلی پهلوی تخت. رفتم ونيم ساعت بعد خودرادرکنارتخت خواب دکترمصدق يافتم. فورا تشريف بياوريد

پرسـيد بآن کميسيون در وزارت کشور که گفتم برويد؛ رفتيـد؟ گفتم بلی؛ رفتم . نشستم وحس کردم که باصطالح هواپس نيست. بفرمائيد
وچون تيمساررئيس سـتادارتش هم حضور داشتند و اکنون که شما خود وزيرجنگ هستيد خيال کردم که ايشان فورا مي آيند و گزارش 

من شما را خواستم که به . ايشان آمدنـدو گزارش خودشان رادادند,گفت صحيح است. اين بودکه ديگرمزاحم نشدم. دخود را ميدهن
 .اين جمله آخرا و مانند مسکنی درمن اثر کرد و بايک آرامش خيال ازاوجداشدم. شمابگويم من باشماهم عقيده هستم

ار گروهی است؛ دارای افکار متضاد و نميدانند کـه چه ميخواهند وباهم بااين حادثه برمن بيش ازپيش ثابت شدکه اين پيرمرد گرفت
هيچگونه توافق وهم آهنگی ندارندودکترمصدق راسمبولی قرارداده اند که ازنفوذ او کـه بدست آورده؛ به سودسياست سردرگم خودسوء 

بعدازآن کميسيون وباتوجه بشدت يافتن . ی کننداستفاده نمايند وازبی اطالعی او نسبت به روابط بين الـمللی کشورهم بهره بردار
جمهوری توده (کوششهای توده ايها؛ بويژه پس ازورود سفيرجديد شوروی که همه ديوارهای شهرهای مهم  کشور؛ حتی قم باشعارهای 

ه شاه و خاندان وامثال آن پوشيده شده بود؛ وکوشش جبهه ملی؛ توسط روزنامه های خودی مانند باخترامروزباحمله ب) پيروزاسـت
 تيرماه بفکرافتادم که بـا شادروان بروجردی تماس گرفته و ٣٠سلطنت؛ خوراک روحی ديگر برای مردم؛ به ويژه رژه سی هزارنفری 

اين کار را کردم وپس  از آنکه روز مالقات توسط آقای راشد؛ معين شد . ايشان را متوجه خطری که استقالل کشور را تهديدميکند؛ بکنم
چيزی . روزموعود باتفاق آقای انتظام به قم رفتيم. ی عبداهللا انتظام نيزخواهش کردم درصورت موافقت با فکرمن؛ مراهمراهی کندازآقا

که دربين راه؛ بويژه در شهرمقدس قم؛ نظرماراجلب ميکردشعارهای توده ايهابودکه باقلم بسياردرشت سرخ رنگ بديوارها نوشتـه شده 
مـن جريـان وضـع کشوروکوششهای سفيرشوروی وتوده . ا را دراتاق ويژه ای باحضورپسرش پذيرفت شادروان بروجردی م. بود

خانه ايشان درکوچه تنگی واقع شده بود وروی ديوارکاهگلی مقابل درب خانه اش باقلم درشت . ايهارا برايش بطورمفصل شرح دادم
توجه آنچه روی ديوارمقابل درب خانه شان نوشته شده بود؛ کردم ايشان را م. جمهوری توده پيـروزاسـت: سرخ رنگ نوشته شده بود

وگفتم توجـه داشته باشيد که گستاخی اين گروه واطمينان به پيروزيشان چه اندازه است که درمقابل درب خانه شــما چنين شعاری 
بلکه مذهب را هم دربر خواهد ,  وابسته به آنآياتوجه داريدکه معنای آن چيسـت؟ يعنی نه تنهاازبين رفتن کشوروتمام سنــن. رامينويسند

گرفت؛ چون ميدانيد که کمونيستهابرای مذهب احترامی قائــل نيستند وباروحانيون ايران همان معامله راخواهندکرد؛ که شوروی با 
دانيداين سـمبول وهرگاه بگذاريم که سلطنت برچـيده شود؛ همه چيز از ايران برچيده خواهد شد وچنانکه مي. روحانيون خودکرد

ومابـا خيالـی . بسيارخوب؛ فکری خواهيم کرد: پيرمردبيچاره پس ازتامل وتفکرکوتاهی گفت. وياعالمت پايداری همـه ايـنهاسـت 
 .نسبتاراحت قـم راترک کـرديم

سافت بيست کيلومتـررا هنگـاميکه شـاه ازغيبت سـه روزه خود برگشت؛ جمعيتی که باستقبال رفتـه بود وازفرودگـاه تا کـاخ يعنی م
 .پـرکرده بود؛ نمايشگـرآن بودکه چنـدهزاردالر مورد ادعای سی آی ای بود کـه اگرهم نميپرداختند؛ فرقـی نميکرد 

مرداد بمبارزه واداشت که منجربشکست توده ايها و تصميم سفيـرشوروی به ٢٨بلی؛ ايـن جنبش ملی بود که مردم را تانيمه شب 
 .خودکشـی شـد

عد توده ايها صريحا گفتندکه اگرمبارزه رابه ساعت هشت بامدادمی کشانديم؛ پيروزی بامابود که بخواست خدای ايران به روز بعد روز ب
 .نکشيـد و نـشد 

 مرداد ماه روزبس ميمونـی برای ايران به شمارميرود وشکی نيست که هرتاريخ نويس بيغرض آنـرا يـک روزميـمون بـرای ٢٨پـس 
 . خواهـدکـرد ايـران ثبـت

 
 حميـد منـصوری:گردآورنده

*********** 
 مــرداد را بگشـــائــيم٢٨عقـده 

 
 مــيالدی ١٩٨٧مـاه اوت٢٧ پنجشــنبه- کيهان لندن ١۶٣   شــماره

 
  هستيم وعجباکه هنوزنتوانسته ايم اين عقده بزرگ روانی رابرای خودمان١٣٣٢ مرداد ٢٨مادرآسـتانه سی وچهارمين سال وقايع

 .بازکنـيم
مرداد مقصربود؛ زيرا نسبت بآن نوعی ٢٨اين درست است که شاه فقيد؛ آن انسان رقيق القلب وعاشق ايران درگره گره کردن مسئله 

حساسيت شخصی پيداکرد و ازمطرح شدن مسـئله طفره رفت؛ ولی اين نيزنبايد فراموش شود که ياران مصدق هم حقيقتا در گشودن اين 
ازتوده ای ها و جهان وطنی ها نيـز انتظاری برای حل مسائل ملی . ندادند و سـياستی نامعقول درقبال شاه بکاربردندگره همت به خرج 

 .نداريم وبهتراست که نداشته باشيم
 ۵٧ و ٣٢حال مسئله مهم اينستکه مامتوجه شده ايم که مخالفان رژيم گذشته ازهيچ لحاظ نسبت بـه هزاران مرد و زنی که بين سالهای 

 مرداد مانع از ٢٨بايران خدمت کرده اند؛ رجحان وبرتری نداشتند و آنهائيکه حقيقتا وطنپرست بودند؛ اجازه ندادند مخالفت آنها با وقايع 
همين سرد . بهمين جهت بد نيست مخالفان شاه فقيد را ارزيابی کنيم. خدمــت کردن در رژيمی شود که بالمال به ايـران و فاداربود

ضـت آزادی؛ که همواره به رخ ما ميکشند که با رژيـم شاه مبارزه کردند؛ وقتی خودشان بحکومت رسيدند؛ مگرجزايـن بود مداران نه
  که در مقابل کارهـای انجام شده قبلی انگشت تحـّير به دهان گرفتند؟

تگاه دولتی ميرفت عموما از دستگاههای اينجانب بخوبی به ياد دارم که آقای مهدی بازرگان درمقام نخست وزيری بهر وزارتخانه و دس
 بوجود آمده بودند؛ تعريف و تمجيد ١٣۵٧ و ١٣٣٢عظيم کامپيوتری وکادرهای ورزيده وسيستمهای پيشرفته که همگی دربين سالهای 

مـاسهای او به جائـی هرچند الت. ميکرد و از آخوندها ملتمسانه ميخواست که اين دستگاهها راويران نکنند و اين کادرها را فراری ندهنــد
حاال کاری ندارم باين که بازرگان وهمدستـان او خيلی حقيرانه فکرميکردند وجرات نداشتند کارهای عظيم ومهمی را که بعلت . نرسـيد
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 مليون ۶٠غافل از اينکه روزی . آنهابهانه آوردند که سياستهای رژيم گذشته بلند پروازانه بود. انقالب ناتمـام مانده بود ادامه دهـند
وارد کشورميشد و اگر آنرا درکارهای بزرگ سرمايه گذاری نميکردند؛ بدون شک ) به تصديق حسن نزيه رئيس شرکت ملی نفت(دالر

 .کما اينکه شد. ميشد" مالخور"
ن بودکه قدم به ازاين گذشته؛ همين آقای بازرگان درمقابل تجاوزات وتعديات خمينی وگـروه آدمــکش عمامه به سرهای او چه کرد؟ جزاي

 قدم عقب نشينی کرد و راه را بــرای بقدرت رسيدن آنهاهموارنمـود؟
 مرداد مخالف ٢٨ مرداد به بعد همه شروع کردند به ناز و کرشمه گويا با حکومت بعداز ٢٨اين آقايان از. حاالبرويم به سراغ جبهه ملی

اين آقايان دولت را قبول نداشتــتند؛ . ای فوق العاده وکالن بدشان نميامدبودند ولی ازکنتراتها و مقاطعه ها و معامالت دولتی بـا سوده
. رژيـم را قبول نداشتند؛ ولی از امنيـت وثباتی کــه بوجود آورده بـود؛ بهره مـند ميشدند. ولـــی مقاطعه کاری دولت را قبول داشتند

همين آقايان جبهه ملی يک عمر بر .  ها هم نميتوانستند؛ دل بکــننددولـت را قانونی نميدانستــند؛ ولی از امتـيازات و حـق المشاوره
سرملت ايران؛ منت گذاشتند که ملی هستند؛ ضد خارجی هستند؛ ضد استعمار هستند و با شاه مخالفت کردند که قانون اساسی را زير پا 

شد وعلنا گفت با اساس مليت ايـرانی مخالف گذاشته و بجای سلطنت بحکومت کردن پرداخته؛ اما وقتـی يـک ماجراجوی بيوطن پيدا
 .است و قانون اساسی که سهل است؛ با اصول مشروطه هم دشمن است؛ آقايان جبهه ملی برايش کف زدند و هورا کشيدند

يد؛ يک عمرمردم آنها را بعنوان طرفدار قانون اساسی محترم شمردند؛ و وقتيکه موقع دفاع جدی از قانون اساسی ومليـت ايـران رس
 .همه اين آقايان سابقه سياسی گذشته را فرامـوش کردند و امـام پـرسـت شـدند

من نميـدانم چرا مثـال آقای دکتر کريم سنجابی حاضرنشد در کابينه آشتی ملی شرکت کند؛ اما حاضر شـد در کابينه امام؛ وزيرخارجه 
 ـرشـدن در رژيـم مشـروعه؛ خلف شـيخ نوری خـدمت ؟شود؟ آيا وزير شدن در رژيم مشروطه شاهنشاهی خيـانت اسـت؛ و وزي

ميگوئيد اشــتباه کرديـد؟ ميـگوئيد خميـنی رانشناختيد؟ ميگوئيد کاله سرتان رفــت؟ خوب چرا االن نميائيد به اشتباهات خود اعتـراف 
 کنيد؟ چراسعی ميکنــيد در صــفوف مشروطه خواهان تفـرقه بيـاندازيـد؟

روه ديـگرمخالفان رژيم گذشته؛ و بپردازيـم به مجاهدين خلق بـدون پـرده پوشـی بايد گفـت که اين گروه؛ حقيقتا يک حـال بـرويـم سراغ گ
 .ولی غرض همان تروريستی اسـت. خودشان اسـم خودشان را گذاشته اند؛ سياسـی؛ نظامی. گروه تروريستی بود

البته . ن بانکـها و کـارهائی از اين قبيل؛ هنرديگری ازخودنشان نداددر زمـان رژيـم گـذشــته؛ اين گروه جزترورشخصيت ها و زد
ولی اين مهم نيست؛ بلکه رفتن رهبران ايــن گروه . کشورداری کاری جدی تر و تخصصی تـر از زدن بانک وتـرورشخصيـت هاسـت

 ما مجـازهستيم با بيگانه سازش کنيـم؛ آنوقت اگر بيائيم وقبول کنيـم که برای مبارزه با حکومت غاصب در ايران؛. بـه عراق مهم اسـت
اين سئوال پيـش مـيايـد که آيا مجاهديـن خلق؛ حقيـقتا شـاه فقيـد را خائـن به ايران و قاتل و ديکتاتور ميدانستند؛ ولـی صـدام حسـين را 

 آزاديــخواه و انسانـدوسـت و خـادم ميـدانند؟
و آنـوقت صدام حسين را ! اه را ديکتـاتور و آدمکش بخوانـد و با او مبارزه کـندآخـر چـطورممکـن است؛ انسـان؛ محمدرضـا ش
 انساندوست وآزاديخواه بداند و درخدمت او درآيد؟

آنـهم زمانی که صدام حسين جت هايش را ميفرستد؛ به سراغ شهرهای بيدفاع ما و مردم را همـان مردمی که مجاهديـن خلق به نام آنها 
بـايد از رهبر مجاهدين خلق پرسيد که؛ آيـا ساواک ضـد انسانی بود؛ ولی دستگاه مخوف امنيتـی . وه گروه ميکشندسخن ميگويند؛ گر

تازه مجاهدين باهمه . عراق انسانـدوست اسـت؟ با عراق همکاری کردن؛ بمراتب خائنانه تر از اينستکه با خمينی همکاری کنيد
حـزب تـوده . ـانت و جنايـت؛ بايـد شاگــردان کالس ابتدائـی حزب توده حسـاب بشـوندسروصدائی که راه انداخته انـد؛ درمکـتب خي

همينقدر . ازقـديمی ترين مخالفان رژيـم شاهنشاهی است و خوشبختانه پرونده اش بقدری ســياه اسـت که مـن نيازی به توضيح نميدانم
 .روئی برايـش نگذاشته اسـت بس است که بگويم همکاری حزب توده بارژيـم خميــنی؛ ديـگر آب

بقـول يـکی ازدوستان مصدقـی بنده؛ . باالخره از گـروه ديگری ازمخالفان رژيـم شاه يادکنـم وآن گـروه؛ همين هيئت حاکمه کنونـی اسـت
: ن ميـگويداين دوست دلسوخته مـ! مخصوصا کاری کرد کـه خميـنی جـای او بنشيـند؛ تا کارهای خـودش خوب جلوه کند) شـاه(گويا 

 !"بزرگترين گناه شاه همين بود که خمينی را به جای خودش گذاشـت"
آيا ايـن گروه های مختلف؛ بـيش ازشـاه و اطرافيان . حال ما بيائـيم و با کمی عدل وانصاف؛ اين مخالفان رژيـم گذشته را ارزيابی کنيم

د در صد؛ مطمئـن هستم که شاه فقيد وطرفداران او در وفاداری بايران من ص. او نسبت به ايران وفادار هستند؟ الــبته که اينطورنيـست
 .بمراتـب صميـمی تر از توده ايها و مجاهدين خلق و آخوندهای دربار جماران هستند

ه جبهه اما بهيـچوجه مطمئن نيـستم ک. درمـورد جبـهه ملـی چيزی نميگويـم؛ زيـرا جبهـه ملـی را نـيز وطنپرست وضد استعمـاری ميدانم
 .ملی؛ اليق تر از رژيم شاه بود

 .مـن مطمئن نيـستم که حکومت جبهه ملی بهتر از رژيم گذشته ميتوانست منافع ايران را در مقابـل شوروی وآمـريکا حفـظ کند
 جزئی از ظرفيت کلی آنــها که بدون ذره ای انصاف به رژيـم گذشته ميتازند؛ اگر حقيقتا وطن دوست هستند بايد بداننـد که رژيـم گذشته؛

کشورما؛ برای کشورمداری بــود و هرکس که تخصص ولياقتـی داشت؛ درآن رژيـم توانست منشـاء خدمت باشد؛ اعــم ازتوده ای 
آنها که تروريـست بودند؛ اجبارا ميبايست ازصحنه خارج شونـد؛ و گـرنه رژيـم گذشته در ها را گشــوده بود و به . وجبهه ملی وغيره

 .رصـت کار ميدادهمه ف
راه آهـن و راه هــای سرتاسری وذوب آهـن وصنايع سنگين ونيمه .  کارهای عظيمـی درکشورما شـد١٣۵٧ و  ١٣٣٢بيـن سالهای 

سنگين وبرنامه های آبادانی دراين دوره چهره کشور را عوض کردوايران راازيک کشورخواب آلوده به يک قدرت منطقه ای  تبـديـل 
ازهـمه مهمتر؛ مردم ما احساس . تـعداد زيـادی دانـشگاه و مـدارس عـالی بوجـودآمـد. گی مردم بطورمحسوسی باالرفتسـطح زند. نمود

البته مسائل . زنـها از صورت شهروندان درجه دو بيرون آمدند وهمسـنگ مردها شــدند. غرورميکردند و صاحب شخـصيت شـده بودند
کاش فسادنبود؛ ولی . اما جهـت و مسيرکلـی کشوربسـوی پيشـرفت وترقی وتجـددبود. سادهم بودزيادی هم داشتيم؛ ريخت و پاش بود و ف

برخـی ازماداخل رژيـم بوديـم و برخـی مخـالف؛ ولـی مجموعا همه ما . بايد فراموش نکنيم کـه رژيـم گذشته را خودما تشـکيل ميـداديم
متاسفانه جايگزين ها؛ همــان ها هستنـد کــه دربـاال . حتـما خودش رانشـان ميـداداگر جايگزيــن بهتـری بود؛ . احسـاس تعلـق ميـکرديم

 .قضـاوت بـرعهـده ملـت اســت . از آنـهايـادشــد
 
 کمال انـديشـه:از
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علت اینکه نام .  ایران هدیه کرده ام آزادیخواه  ک انجام شده و آنرا به مردم-ویراستار ی این کتاب توسط اینجانب ح
تا زمانی که ایران در بند است من نامی برای خود متصور نيستم و برای کسب .  خود را ننوشته ام یکی بيش نيستلمکا

 به دموکراسی واقعی نام اینجانب برای آنانی که نلذا تا آزادی کامل ایران و رسيد. نام و معروفيت برای خودم نمی نویسم
 . هنوز مرا نشناخته اند محفوظ خواهد ماند

 
 

 .حيفم آمد که بعضی اسناد که در اختيارم است در اینجا ذکر نشده باشد
 

 :برای بسياری از زیر نویس ها از کتاب های مستند زیر استفاده شده است
 

 کاونده و نگارنده مهدی شمشيری  قرار داد بسيار زیانبخش آرميتاژ سميت از مقدمات تا اجرا  
 کاونده و نگارنده مهدی شمشيری   يا تا محمد مصدقخاندان مستوفيان آشتيانی از باالترین ن

 دکتر سيروس ابراهيم زاده    زیان های ملی کردن نفت ایران 
 کاونده و نگارنده مهدی شمشيری    اسرار قتل ميرزا علی اصغر خان اتابک

 نور محمد عسگری     شاه ، مصدق، سپهبد زاهدی
 خاطرات ارتشبد حسين فردوست خ معاصر ایرانظهور وسقوط سلطنت پهلوی ؛ جستار هائی از تاری

  ٢٠٠١مصاحبه سرویس سياسی خبر گزاری دانشجویان ایران با پسر آیت اهللا کاشانی سپتامبر سال 
 مصاحبه ْآقای اردشير زاهدی  با پری اباصلتی 

 قای اردشير زاهدی در روزنامه نيویورک تایمز آنوشتار 
 

 
 

 
از تصويب کودتا در ايران بدستور سيا به  در تهران، باالفاصله پسکرميت روزولت رهبر عمليات کودتا 

 تهران رفت

 
 

 
  

 
  
 

و و به انجام کودتا اعتقاد داشت، او  چرچيل نخست وزير انگليس شديدا طرفدار عمليات مخفيانه بود
حمايت پريريدنت ترومن به کودتا نشدند اما پس از انتخال ايزنهاور به رياست جموری  وزير امور خارجه اش آنتونی ايدن موفق به جلب

 اينکار موفق شدند به

 
 
 
 
 

پرداخت رشوه به سياسيون، مالها ،سردبيران  اسداهللا رشيديان يکی از عوامل اصلی کرميت روزولت که با
 کودتا جلب کرد باندها حمايت آنها را ازروزنامه و سران 

  
 
 
 

 
 
 

 بطور مخفيانه برای ٤٠در سالهای  ژنران ه نورمن شوارتسکف مسئول گروه ضد شورش پليس ايران
 سازماندهی کودتا به ايران بازگشت
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ق به به خيابانها ريختند و تا آخر شب موف گروههای ضدمصدق در روز بيست و هشت مرداد بهمران ارتشيان
 سرنگونی مصدق شدند

 
 
 
 
 

 
 

 ژنرال زاهدی
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 خيزش ملیعوامل اصلی  سرهنگ نعمت اهللا نصيری فرمانده گارد سلطنتی يکی ديگر از
 
 
 
 
 

 
 

An Interview with Stephen Kinzer 
by Stephen Kinzer and Foaad Khosmood; May 24, 2004  
 
Foaad Khosmood: In your April 2004 American Prospect article("Handle With Care"), you wrote 
"Iranians fervently wish for change, but not through revolution." Do you believe there is a viable 
non-revolutionary option toward greater freedom and economic change in Iran? 
 
Stephen Kinzer: Iranians learned a very painful lesson from the years of the late 1970s and early 
80s. The lesson is that revolutions are unpredictable. You don't want to let the wheel of revolution 
roll start rolling, because you can never predict how it will bounce or where it will ultimately land. 
 
Where there is a possibility of institutional change, it should be pursued. Iran is in a period of 
peaceful transition. This process may be far too slow and frustrating for many Iranian, but it is in 
everyone's interest to let it proceed. 
 
FKh: The 1997 election of Mohammad Khatami and the moderates in the Majlis marked a new 
chapter in the evolution of the Islamic Republic. There was genuine, free opposition, a flourishing 
of independent newspapers and a significant spectrum of political rhetoric. Some here in the 
west, wonder why it took 20 years for a moderate movement like Khatami's to surface. Why didn't 
something like this happen in the 80s or early 90s? Why have the hardliners been able to 
dominate the Iranian political system for so long? 
 
SK: I think there are at least two reasons. First, conservative forces were able to consolidate their 
power because they were willing to repress their opponents. In political conflicts, the group that is 
willing to fight hardest has an advantage. Groups that play by the rules of democracy are at a 
disadvantage. Also, it is important to recognize that secular political parties and their leaders in 
Iran have often represented an urban elite. Clergymen are sometimes more in touch with the 
feelings of ordinary people. Reformers need to strengthen their ties to these people. 
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FKh: In this country, too, there seems to be a struggle to control the official US/Iran policy. In the 
April 26, '04 issue of The New Republic, Michael Rubin attempts to draw a straight line between 
Mogtada Al Sadr's insurgency and the Iranian government. He ends his article ("Bad Neighbor") 
with this: "End Iran's infiltration through forceful action or wish it away. How long can we afford to 
keep choosing the latter?" Which side is more likely to influence US Policy in the near future? 
 
SK: The governments in Tehran and Washington are unsure how to deal with each other. In both 
capitals, there is a group that favors engagement and another group that wants to pursue a hard-
line policy. Actually the Iranian government has been playing a fairly constructive role in Iraq. 
 
It is not in Iran's interest to have a turbulent or unstable Iraq. Unfortunately neither country has 
been able to build on this. 
 
If Iran can show that it is cooperating with international agencies regarding its nuclear power, and 
if it can prove that it is not connected to violent groups working in other countries, I think a new 
administration in Washington would take a new approach to Iran. 
 
The United States and Iran have many common interests, and a new administration in 
Washington could engage more seriously with Iran. 
 
FKh: In the United States, the ordinary person's impression of Iran is still negative. Perhaps the 
event most remembered about Iran is the hostage crisis of the late 70s. What made the crisis so 
shocking and unexpected to most Americans? 
 
SK: The shock that Americans felt over the hostage crisis was based on two things. First, of 
course, it was a violation of international law, a humiliation, a very hostile act. No one likes to see 
citizens of his or her own country, especially diplomats, taken prisoner and paraded in front of 
cameras the way American diplomats were. But besides that, this action seemed totally 
incomprehensible to most Americans. 
 
We had come to believe that most Iranians felt positively toward the United States. Most 
Americans had no idea that the CIA had brought Mohammad Reza Shah back to his throne in 
1953, so when militants who invaded the American embassy in Tehran said they were acting to 
prevent another such coup, we had no idea what they were talking about. 
 
FKh: Your 2003 book, "All the Shah's Men: An American Coup and the Roots of Middle East 
Terror" describes the life of Mohammad Mossadegh and events of the 1953 CIA-sponsored coup 
in great detail. How has Mossadegh's legacy influenced US/Middle East relations? 
 
SK: Mossadegh was the first great expression of post-war nationalism in the Middle East. He set 
the pattern that Nasser and other would later follow. 
 
The coup that overthrew him also had a great regional impact. It showed the Middle East that the 
United States did not want to support democracy in the region, and that it preferred strongman 
rule. This message was heard very clearly throughout the region. 
 
FKh: You write about the initial failure of operation Ajax. And how Kermit Roosevelt almost single-
handedly turned things around and toppled Mossadegh, saving the day for the CIA. How 
differently would things have turned out had Rooselevelt packed his bags and left as he was 
ordered to by the CIA after the initial failure of Ajax? 
 
SK: If the 1953 coup in Iran had failed, Iran might have continued evolving toward true 
democracy. Possibly there could have been a democracy in the heart of the Middle East for all 
these 50 years. 
 
That would have spared Iranians untold amounts of pain, and also had a profound impact in the 
region by drawing other countries toward democracy. 
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FKh: Something that may not have been so obvious to most people familiar with the 1953 coup is 
the vast difference in the attitudes of the Truman administration versus that of the Eisenhower 
administration. Why did Eisenhower, despite his personal reservations, reverse Truman's policy 
on an Iranian intervention? Was operation Ajax, the point in time in American history where the 
military industrial complex began to dominate US foreign policy as Eisenhower himself warned 
later? 
 
SK: In the years after World War II, the United States was unable to send troops to overthrow 
foreign governments because it feared the response of the Soviet Army. The 1953 coup in Iran 
marked the first time the CIA had been used to overthrow a government. The ease with which the 
coup was carried out showed American leaders that they now had a new way to shape world 
events. 
 
Ten months after the Iran coup, the CIA went on to depose the government of Guatemala. This 
was the moment when the United States set out on the path of clandestine regime change. 
 
FKh: Is it possible that absent the US consent, the British, especially with the election of Churchill, 
would have eventually acted against Mossadegh? The way they did some years later in Egypt 
with the Suez crisis? 
 
SK: President Truman was strongly opposed to British action against Mossadegh. If the United 
States had maintained his policy, Mossadegh would probably not have been overthrown. Once 
Churchill left office, Britain's attention might have turned away from Iran. Perhaps the British 
would have been moved to pursue a policy that took fuller account of the rising nationalist and 
anti-colonialist passions in the Middle East. 
 
FKh: You write that Mossadegh reached international celebrity status for challenging the Anglo-
Iranian oil company (and the British by extension) on the world stage. However, the western 
press coverage of that era was only marginally sympathetic at best. The Time magazine "Man of 
the Year" essay used downright insulting and colonialist language. The British press was backing 
the countries D'Arcy concession line of argumentation. Did the western media fail to grasp the 
importance of this precedence? Was there ever any hope of any domestic pressure against an 
interventionist foreign policy in either US or Britain? 
 
SK: Very few people in Britain or the United States knew that their governments were plotting 
against Mossadegh. In Britain, a fair number of people might have liked the idea, since Britain's 
standard of living was heavily supported by the money the country earned from its control of 
Iranian oil. 
 
In the United States, people were deeply worried about the Communist threat and were being told 
that Mossadegh posed a Communist danger. 
 
But there was also considerable sympathy for Mossadegh in the United States, so the 
government was wise to keep its involvement in the coup secret. 
 
FKh: The British, even after the eventual "success" of Ajax, ended up with 40% of the oil 
concessions and a US foothold in Iran. How was the resolution to the "Mossadegh problem" 
viewed in Britain after Ajax? 
 
SK: The British actually ended up with less in Iran than they would have had if they had been 
willing to accept a 50-50 split of profits in the pre-Mossadegh period. 
 
Unfortunately the Anglo-Iranian Oil Company, along with the British government, was caught in a 
colonial mentality and was unable to see the new world situation. 
 
FKh: You write that the Shah "made Mossadegh a non-person" and tried to erase all evidence of 
the 1953 coup. How does the Islamic Republic view the crisis and Mossadegh? Has there ever 
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been any attempt to bring to justice anyone involved in operation Ajax such as the Rashidian 
brothers? 
 
SK: Neither Iranians, Americans or British have ever come to grips fully with the meaning of the 
1953 coup. 
 
The question of how to regard the Iranians who were involved is for Iranians themselves to 
consider. Some of them acted only for reasons of money or power, but others may have believed 
they were doing wat was best for their country. I do not judge them, but it would be useful for 
Iranians to consider this question. 
 
FKh: It seems that in Iran, as in Guatemala and other CIA interventions, there was a convergence 
of political ideology and monetary gain on the part of the US and British administrations. Do you 
agree with this statement and do you think the United States foreign policy is essentially 
dominated by the same duality today? 
 
SK: The 1953 coup in Iran and the 1954 coup in Guatemala were carried out for a combination of 
geopolitical and economic reasons. 
 
The West wanted to strike out against world Communism, protect is own power in the world, and 
create conditions so that American companies could exploit the resources of developing 
countries. It is difficult to draw lines separating these various goals. Essentially, both of these 
coups, like those that followed, were carried out in order to secure both political and corporate 
power. 
 
We are seeing something very similar today. In Iraq, for example, the United States is seeking a 
platform from which it can project political influence and also an environment in which American 
corporations are free to make use of the country's oil resources. 
 
Whenever outside powers intervene in the Middle East, oil is always at least part of the reason. 
 
FKh: Is Iran actively pursuing a nuclear weapon? How can we describe the Iranian posture 
toward the United States at this point in time? 
 
SK: Many Iranians believe it is their right to have nuclear weapons. They see that Israel has 
them, and see no reason why they should be subject to rules that are different from rules that 
apply to Israel. 
 
Almost any regime that comes to power in Iran will pursue this option. The alternative is a new 
security architecture for the region that will guarantee security to all countries so that they do not 
have to pursue the nuclear option. 
 
--------------------------- 
http://www.zmag.org/content/showarticle.cfm?SectionID=40&ItemID=5591  
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