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مقدمه مؤلف
با یک ایرانی برخورد کردم که به تازگی کار خـود را ، در مراجعه به مطب دندانپزشک، 2003در اکتبر 

این درست قبل از این بود که رئیس جمهور جورج دبیلو بوش . به عنوان دندانپزشک در اینجا آغاز کرده بود
اسـم ایـن فـرد ایرانـی علـی فـاطمی بـود و در مالقـات         . اشتباهی غم انگیز و خونین–به عراق حمله کند 

اطمی پرسیدم که آیا با حسـین  من تا حدودي با مزاح از ف. کوتاهمان یک بحث دوستانه را با هم آغاز کردیم
جـواب او  . نسـبتی دارد محمـد مصـدق  ، وزیر خارجه ملی گراي مستقل رژیم نخست وزیر سابق، فاطمی

. "او عموي من بود": غافلگیرم کرد
ایران صحبت کردیم و او به من گفت کـه وقتـی اوضـاع کشـور رو بـه      1953سپس در مورد کودتاي 

او به مـن گفـت کـه هنـوز روزي را کـه فهمیـد       . ن فرانسیسکو گریختندآشفتگی گذاشت خانواده وي به س
او در حال شنا در استخر هتل محل اقامـت شـان بـوده کـه ایـن خبـر را      . عمویش کشته شده به خاطر دارد

. شده استسپردهجوخه آتش به ، فاطمی، وزیر خارجه، می کند که عمویشدریافت
در مـورد نحـوه برنامـه    سـازمان سـیا  یک گزارش محرمانه من به او گفتم که نسخه تحریر شده اي از

، ]ایـن وقـایع  [در پشـت صـحنه   ، و ایـاالت متحـده  سرویس اطالعاتی بریتانیاریزي و طراحی کودتا توسط 
، زبـان مـردم  ایـران   ، فاطمی به من گفت که یک نسخه غیر چاپی این گزارش را به فارسـی . مطالعه کرده ام

دانست که چه کسی در پشت پرده خلع مصدق و قتـل عمـویش قـرار داشـته     او به خوبی می. خوانده است
. است

من این داستان را براي افراد بسیاري تعریف کرده ام تا نشان دهد کـه عصـبانیت ایرانیـان    ، از آن زمان
بدتر از آن این است که شمار نگرش هاي ضد غربی در ایران با گذشـت زمـان   . هنوز متوجه واشنگتن است

میالدي سیاست واشنگتن را پیش می 50در حالیکه دسترسی به نفت خاورمیانه در دهه . افزایش استرو به 
امروزه حمایت بی شائبه ایاالت متحده متوجه اسرائیل است و این کار با هزینه مردم فلسـطین صـورت   ، برد

. می گیرد که همین شرایط را بدتر می کند
سالها به لطف رسانه هاي جمعی بزدل تنها نیمی از داستان آمریکا ] مردم[حقیقت ساده این است که 

آمریکایی ها نمی توانند زمینه هایی را که به انقالب . دخالت ایاالت متحده در ایران را دریافت کرده اند
و همین اتفاق بود که به بحران گروگان. و براندازي شاه منجر شد درك کنند1979اسالمی ایران در سال 

روز توسط 444نفر از کارکنان سفارت خانه ایاالت متحده به مدت 50شد که در آن گیري منتهی 
. دانشجویان ایرانی و در واکنش به حمایت آمریکا از شاه به گروگان گرفته شدند
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سازمان سـیا ایرانیان آن تاریخ و به خصوص روزهاي پس از انجام عملیات موفقیت آمیز کودتا توسط 
مصدق به سرپیچی از دستور شاه مبنی بر استعفا و نیز تـالش در جهـت سـرنگونی    . رندرا به خوبی به یاد دا

محکومیت وي به خاطر سـنش بـه   . او گناهکار شناخته شد و به مرگ محکوم گردید. رژیم ایرانی متهم شد
. ولی مجبور شد باقی عمرش را در گوشه انزوا به سر بـرد –سال داشت 70در آن زمان –حصر تبدیل شد 

هزاران نفر از حامیان مصدق در دولت و ارتش در روزهاي پـس از کودتـا   . قیه چندان خوش شانس نبودندب
. دستگیر شدند و صدها تن از آنها مانند عموي فاطمی اعدام شدند

1953ازانجاکه ایران و ایاالت متحده اکنون دوباره در تقابل بـا یکدیگرنـد نگـاه دوبـاره مـا بـه سـال        
زمانی است که سازمان جاسوسی آمریکا با همکاري بریتانیا دولت مردان کلیـدي دولـت   این . ضروري است

ایران و ارتش را با پول تطمیع کردند تا مرتکب اعمال دهشت باري شوند و با هدف برانـدازي یـک دولـت    
دلیل و به همین. نخست وزیر محبوب را با مغلطه متهم کنند، سکوالر مردم گرا که در ایران ریشه می گرفت

است که انتشارات آزاد آمریکا این سند را که زمانی فوق محرمانه بود را منتشر می کند کـه جزئیـات تکـان    
دهنده اي از نحوه کار عوامل سازمان جاسوسی محرمانه که خارج از سفارت ایاالت متحده کار مـی کردنـد   

آمریکـایی هـایی کـه مـی     . ددر جهت براندازي دولت دموکراتیک ایران به رهبري مصدق به دست مـی دهـ  
. نگاهی بیاندازند1953خواهند دلیل نگرش هاي ضد غربی ایرانیان را بدانند باید به 

را در اختیار شما قرار می دهـد کـه   ] این وقایع[گزارش کامل آزاد آمریکا قابل ذکر است که انتشارات 
نسخه هـاي دیگـري نیـز از ایـن     . رسدبراي بار اول است که در ایاالت متحده با تیراژي پایین به چاپ می 

را گزارش چاپ شده اند که هیچ شبکه رسانه ملی با منابعی که یکی از اعضاي حزب مصدق در جبهه ملـی 
. در بر گیرد کار نکرده است تا جاهاي خالی را پرکرده و اطالعات غلط را اصالح کند

ر جریـان ایـن برانـدازي خـونین دخالـت      امروزه مورخان در مورد اینکه اگر ایاالت متحده و بریتانیا د
آیا ایران باز هـم یـک جمهـوري    . نداشتند اوضاع ایران در قرن بیست و یکم به چه شکل بود تفکر می کنند

. اسالمی می بود؟ این سوال جالبی براي بحث است
وقتی توپ در حرکت است نمـی تـوان هـیچ    : حداقل می توانیم روي یک چیز توافق کنیم، به هرحال

کودتا در ایران دالئل بسیاري ارائه می کند مبنی بر اینکه دولتمردان به هـیچ عنـوان   . فاقی را پیش بینی کردات
آنچه را کاشته اي برداشـت  «این یک قضیه کالسیک است که . نباید با این ابزار شیطانی تاریخ را تغییر دهند

. »می کنی
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ه امري ضروري است چرا که مـا را مطلـع تـر مـی     به همین دلیل دانستن آنچه در تاریخ ما اتفاق افتاد
سـال پـس از ایـن    50و این دلیل انتشار این کتاب حـدود  . نماید تا  بتوانیم امروزه تصمیمات بهتري بگیریم

. شاید اگر در مورد گذشته مان بدانیم حال مان را بهتر درك کنیم. اتفاق غمناك است

1کریستوفر جی پتریک

زاد آمریکاانتشارات آ، ویراستار

1. Christopher J. Petherick
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تاریخ سرویس مخفی
مصدق، براندازي وزیر ایران

1953اوت-1952نوامبر 

1954مارس : تاریخ نگارش
1969اکتبر : تاریخ انتشار

دکتر دونالد ان ویلبر: نوشته
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یادداشت ناشر
بـه چـاپ رسـیده طـی یـک      1ت آزاد آمریکااین کتاب که با عنوان سازمان سیا در ایران توسط انتشارا

این گزارش که . گزارش تکان دهنده و محرمانه فعالیت مأموران عملیاتی سازمان سیا در ایران را افشا می کند
به یک رمان کاراگاهی می ماند نشان می دهد که عامالن ایاالت متحده و بریتانیا چگونه هر حقه کثیفی را  از 

م در جهت هدفشان به کار گرفتند تا دولتی را  که قادر به کنترل آن نبودند حذف قتل و تروریس، جمله رشوه
ایـن داسـتان حقیقـی نحـوه تخریـب دولـت       . کنند و یک دولت تحت کنترل خود را به جاي آن قرار دهنـد 

محمدرضـا  «محمد مصدق و مانور به قدرت رسانی شاه بدنام ایـران  ، دموکراتیک منتخب نخست وزیر ایران
منجر به خلع ید وي و ) که بسیاري از او وحشت داشتند(شاه] مجدد[انتصاب . است1953در سال »پهلوي

. ایجاد جمهوري اسالمی ایران امروزي گشت
سازمان جاسوسی ایاالت متحده به کرات همـین  ، در پی انجام موفقیت آمیز عملیات براندازي در ایران

فاجعه بار خلیج خوك ها به کـار گرفـت   ] عملیات[از جمله ، فرمول را در تالش هاي بعدي اش براي کودتا
تاریخ دانان و روزنامه نگاران بیان کرده اند که سازمان ، تا به امروز. ولی نتوانست موفقیت خود را تکرار کند

به این ترتیب می توان گفت . در تهران آموختند استفاده می کند1953موران در سال أسیا هنوز هم از آنچه م
ولت هاي خارجی به خاطر افشاي این گزارش در مورد طرح هاي ایاالت متحده محتاط تر برخورد می که د
. کنند

انتشـارات  . نمی توانست عمیق تر از این باشد، بدون جنگ، شکاف میان ایاالت متحده و ایران، امروزه
بطه با تاریخ سیاست هاي فاجعه آزاد آمریکا عقیده دارد که این کتاب می تواند براي تعلیم آمریکایی ها در را

رویداد مهمی را که منشـاء جـدایی اسـفبار میـان     ] همچنین می تواند[بار شان در خاورمیانه آموزنده باشد و 
نومحافظـه  ، هنگامی که این کتاب براي انتشار آماده مـی شـد  . ایران و ایاالت متحده گردیده را آشکار نماید

آمریکا بـراي جنـگ بـا    ] مردم[ل مشغول برانگیختن احساسات عمومی کاران در واشنگتن و افراطیون اسرائی
هر دوي دول اسرائیل و ایاالت متحده در صورتی که ایران تسلیم نظام سلطه ي غرب نشود تهدید . ایران بود

آیا این بخش بعدي کتاب روابط ایران و ایاالت متحـده خواهـد   . به برخوردهاي تاکتیکی هسته اي کرده اند
... ا گذشت زمان می داندبود؟ تنه

1. American Free Press
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یادداشت مورخ
توسـط دکتـر   1954مصدق نـام داشـت و در مـارس    ، این مطالعه در اصل براندازي نخست وزیر ایران

تحریر ایـن بررسـی داشـتن    ] دلیل[. که نقش فعالی در این عملیات داشته نوشته شده است1ویلبر. نادونالد 
سناد آن به طور کامل و خاطرات افراد دخیل در این فعالیـت  مدرکی از یک عملیات برجسته وقتی که هنوز ا

احساس می شد که بایـد بـر برخـی نتـایج ناشـی از ایـن       ، بعالوه. مطلوب به نظر می رسد، هنوز تازه است
کید شود و برخی از آن ها در قالب توصیه هاي کاربردي در آینده در عملیات هاي موازي مجسم أعملیات ت

هستند کـه  2ه عملیات که در این کتاب توصیف شده اند در بایگانی هاي پروژه آژاکساسناد مربوط ب. شوند
تمامی نام هـاي ذکـر شـده در    . توسط شاخه ایرانی بخش خاور نزدیک و آسیاي جنوبی نگه داري می شوند

وسـط و  ، مین نـام کوچـک  أتالش جدي در جهت ت. این کتاب از جهت درستی و جامعیت بررسی شده اند
حذف نام هاي کوچک و میـانی نشـان مـی دهـد کـه قـرار دادن ایـن        . افراد صورت گرفته استخانوادگی

. اطالعات میسر نبوده است

3داج. ل. دین

بخش خاور نزدیک
مأمور امور تاریخ

1969مارس 

1. Dr. Donald N. Wilber
2. Ajax
3. Dean L. Dodge
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مقدمه مترجم
،ایـن کودتـا  مورددربسیاريهاينکتههنوز، می گذرد1332مرداد28کودتايازسالهاکهدرحالی

دلیـل به همین. استماندهناگفتهایرانیمرموزدست هايوانگلیسوآمریکااطالعاتیههايدستگانقش
میضروري،اندکودتاپرداختهاینتاریکزوایايدرروشنگريبهکهمستندينوشته هايوتحقیقاتمطالعۀ
و ریشه هاي جدایی ایالت متحـده و ایـران   کتاب سازمان سیا در ایرانازاستايترجمه،حاضرمتن. نماید

. استویراستاري شدهکریستوفر جی پتریک نویسنده آمریکاییآقايکه توسط
در ایـن روز ایالـت متحـده    . منطقه و شاید جهـان اسـت  ، مرداد روزي ویژه در تاریخ معاصر ایران28

وکرات و مردمـی مصـدق را   ابرقدرت تازه نفس و آسـیب نادیـده از جنـگ جهـانی دوم دولـت دمـ      ، آمریکا
بهانه همان مبارزه با توسعه طلبی شوروي بود که گویا در ادامه توسعه طلبی هاي خود دنـدان  . سرنگون کرد

از ایـران سـر بـر آورد    1357ضدیت شدید با آمریکا که در پی انقالب سال . براي بلعیدن ایران تیز کرده بود
چنـین نفـرت تلخـی را در    یها نمی فهمیدند که چه چیـز احتمـاالً  آمریکای. بسیاري از آمریکاییها را تکان داد

اگـر آمریکاییهـا در مـورد    . دامن زده اسـت ، کشوري که همیشه تصور می کردند کمابیش در آن محبوب اند
مرداد که به اعدام چندین مقام رسمی ایرانی منجر شد اطالع داشتند ریشه هاي عداوت بـه حـق   28کودتاي 

1. ت ایالت متحده را بهتر درك می کردندمردم ایران با دول

رضاشـاه  . شـدند ایرانوارد شورويو بریتانیانیروهاي ، جنگ جهانی دومدر میانه 1320تابستان سال 
بی اقتداري نسبی شـاه  . شد و محمدرضا به جاي پدر بر تخت سلطنت نشستخلع و از کشور تبعید پهلوي

به تغییرات سـریع  ، به ویژه در سالهاي ابتدایی، جدید و درحقیقت برپایی مجدد اما محدود اصول مشروطیت
با پایان گرفتن . زددر عرصه سیاسی و تزلزل نهادهاي قدرت بنیاد شده در زمان رضاشاه مانند ارتش دامن می

و نیـز حمایـت شـوروي ازجنبشـهاي اسـتقالل طلـب و       جـذابیت افکـار سوسیالیسـتی   جنگ جهـانی دوم 
اي در جایگاه ویژهملی گرایانهنیز نگاه  سوسیالیستی و ایرانضدامپریالیستی در دنیا رو به گسترش بود و در 

. کردپیدا میسیاست
اگر چه ایرانیان خود دچار اختالفات و تفرقه هاي بسیار بودند ولی همگی نسبت به برداشت مشـترك  

علـت  گرایـان در دکتـر محمـد مصـدق کـه بـه       در رهایی از شر امپریالیسم انگلیس وحدت نظر داشتند ملی
مصدق رکـن  . اي براي خود یافتندرهبر تازه، بردمخالفتش با رضاشاه در زمان سلطنت او در تبعید به سر می

باید به دست ایرانیـان و در راه  ، عمده این تمایل ناسیونالیستی بود که نفت یعنی بزرگترین منبع طبیعی ایران
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سیاسی با بیگانگان و دیگري کینـه نسـبت   از دو نیروي محرك مصدق یکی دشمنی1. منافع کشور اداره شود
. به نظام دیکتاتوري پهلوي بود

در دوره ، 1302سال . اي نبودخورشیدي موضوع تازه30در آغاز دهه بریتانیابا دکتر مصدقرویارویی 
، دانسـت مـی ایرانمنافع خود در بریتانیابا آنچه مصدق، نیزمشیرالدولهتصدي وزارت امورخارجه در کابینه 

. به مخالفت پرداخته بود
از رضـا شـاه  ر و برکناري ظهور مجدد و مؤثر مصدق در عرصه سیاست ایران تنها پس از اشغال کشو

مصـدق ، ) دوره چهـاردهم مجلـس شـوراي ملـی    (رضا شـاه پس از انتخاباتدر اولین . ممکن شدسلطنت
داد اجازه نمیدولتکسب کرد و با تالش او طرحی در مجلس تصویب شد که به تهرانبیشترین رأي را در 

یکـی از نقـاط مهـم    . با خارجی ها مذاکره کرده و به کشوري امتیـاز دهـد  فتنبدون اجازه مجلس در مورد 
برخـی  ، بود کـه تقلبهـاي گسـترده در آن   دوره شانزدهم مجلس شوراي ملیانتخاباتمصدقحیات سیاسی 

. را بیش از پیش به هم نزدیک کردملی گرایان
جبهه ملی ایران با ائتالف طیف گسترده اي از نیروهاي سیاسی که شاید تنها در 1328آبان 21در روز 

ترین گروهی بود که در جبهه ملی ایران نخستین و مهم. سیس شدأت، خویش مشترك بودندملی گرایانهنگاه 
بـه  گیـري ایـن گـروه بـه وقـایع مربـوط      شکله ينطف. گرایی تشکیل شدسیاسی ایران بر مبناي ملیتاریخ
جریـان برگـزاري   وزیـر دربـار در  ، دخالت هژیر. گرددات شانزدهمین دوره مجلس شوراي ملی بازمیانتخاب

هـاي سیاسـی   هـا و چهـره  گـروه انتخابات دوره شانزدهم مجلس شوراي ملی اعتراضات بسیاري را از سوي
دکتـر محمـد   نگاران بودند که با محوریـت  روزنامهاز آن جمله گروهی نوزده نفره از نخبگان و. موجب شد

متحصـنین  . در کاخ مرمر متحصن شدند1328مهرماه 22در هاي دولت وقتمصدق در اعتراض به دخالت
طرف براي برگزاري و نظـارت بـر برگـزاري انتخابـات آزاد     تعیین دولتی بیخواسته خود را لغو انتخابات تا

چنـدي  . جبهه ملی را فراهم کردسیس أچند این تحصن به سرانجامی نرسید ولی مقدمات تهر. اعالم کردند
سیدحسین فاطمی در سخنانی پیشنهاد تشـکیل  . متحصنین در منزل مصدق جمع شدند، از پایان تحصنپس

. ملی را داد و به این ترتیب جبهه ملی ایران به رهبري محمد مصدق تشکیل شدائتالف جبهه
راه را بـراي تصـویب طـرح    ) در دور دوم انتخابات(مجلس شوراي ملی شانزدهمبه جبهه ملیورود 

بدل قانوناز طرح به ایراننفتملی سازي ، مصدقهموار کرد و سرانجام به رهبري ملی شدن صنعت نفت
سـپهبد حـاجعلی   ، وقـت نخست وزیرترورباال گرفته بود و ایرانو بیگانه ستیزي در میهن پرستیوج. شد

زنگ خطر دیگري هم براي محمدرضاو هم براي کسانی که خـائن و مـزدور   فدائیان اسالمبه دست رزم آرا
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، نشستسپهبد حاجعلی رزم آرا، مقتولنخست وزیرهم که به جاي حسین عالء. بودشدندبیگانه نامیده می
. نیافتمصدقاي جز برخاستن زود هنگام و سپردن کرسی وزارت به چاره

و برگـزاري  »ملـی شـدن صـنعت نفـت    «به اجرادرآوردن قـانون  دولت مصدقدغدغه و برنامه اصلی 
بـی نتیجـه مانـد و    هامریکاییآو میانجیگري هابریتانیاییاز آن پس مذاکرات پی در پی . انتخابات آزاد بود

ملی شـدن نفـت   نیز تأثیري بر روند شوراي امنیت سازمان ملل متحدو دیوان الههبه انگلیسحتی شکایت 
مصدق در الهه و نیویورك به دفاع از حق مالکیت مردم بر منابع سرزمین خود پرداخـت تـا   . نگذاشتایران

. انگلیس را بیش از پیش با خود دشمن کند
او برنامـه  . رسـید وزیرينخستبه دکتر مصدقدر ایران قانون ملی شدن صنعت نفتپس از تصویب 

شرکت نفت ایـران و انگلـیس  مذاکرات با . اعالم کرداصالح قانون انتخاباتخود را اجراي این قانون و نیز 
. شروع شد

. اصـرار داشـت  1933قرارداد نبود و همچنان بر ادامه ایرانملی شدن نفتآماده پذیرش شرکت نفت
خلع ید کرد و کارشناسان و مدیران این شرکت ناچار بـه تـرك   شرکت نفت ایران و انگلیساز دکتر مصدق

. شدندایران
ملی شدن نفت ایـران المللی با که نتوانستند از مجراهاي قانونی بینشرکت نفتو بریتانیابدین ترتیب 

در ایران را متشکل و هماهنگ کردند وبا صرف پـول  مصدقمخالفان . پرداختندایراندر مقابله کنند به اقدام 
هـدف  . بـه مقابلـه بـا او کشـاندند    ، همراه بودنـد مصدقبا نهضت ملی شدن نفتدر آغاز هائی را که چهره

. و افزایش فشار داخلی بودمجلسبه صورتی دنیا پسند واز طریق مصدقبرکناري شرکت نفتو بریتانیا
و اعـالم  مورفرانـد با انجام . به اتکاء مردم توانست در مقابل این فشارها نیز مقاومت کنددکتر مصدق

باید دست از اقدامات بظاهرقانونی انیابریتحمایت مردم ازدولت و انحالل مجلس دیگر معلوم بود که شاه و 
. را ساقط کنندمصدقبردارند و دولت 

دولتهـاي بریتانیـا و سـپس آمریکـا نقـش      ، خورشـیدي ایـران  30و 20هاي در تحوالت تاریخی دهه
منافع مالی یا بـه  ، ها در ایرانترین دغدغه بریتانیاییمتفاوتی بازي کردند؛ بزرگبسیارمهم ولی در عین حال

هاي مختلف اجتماع پیشینه حضور بریتانیاییها در ایران موجب نفوذ آنها در الیه. منابع نفتی بود، عبارت دیگر
خی ایرانیهـا را نیـز بـه    و سیاست ایران شده بود و به خطر افتادن منافع آنان در حقیقت منافع گره خورده بر

اي نبـود کـه بـراي    حضور آمریکاییها در ایران جدید بود؛ نفت ایـران در انـدازه  ، در مقابل. انداختخطر می
. هوادار ملی شدن نفت ایران بود) 1332(1953به همین جهت نیز آمریکا تا سال . آمریکا حیاتی باشد



١٠

ران مأموران بریتانیا دسیسه چینی براي سرنگون کوتاه زمانی پس از ملی شدن شرکت نفت انگلیس و ای
مصدق از توطئه چینی . آنان بسیار مشتاقانه و با روحیه تهاجمی عمل می کردند. کردن مصدق را آغار کردند

همـه مـأموران مخفـی کـه در     . دستور تعطیلی سفارت بریتانیـا را صـادر کـرد   1331آنها آگاه شد و در پاییز 
عمل می کردندناگزیر ایران را ترك کردند و کسی باقی نماند تا کودتا را سازمان پوشش نمایندگان دیپلمات 

کمـک خواسـتند امـا تـرومن در بـاطن بـا       ، رئیس جمهور آمریکا، انگلیسی ها بالفاصله از ترومن. دهی کند
ز به عالوه سیا هرگ. جنبش هاي وطن پرستانه از نوعی که مصدق آن را رهبري می کرد همدلی نشان می داد

در آغـاز  1. اقدام به براندازي یک دولت نکرده بود و ترومن تمایلی نداشت کـه زمینـه سـاز ایـن کـار شـود      
انگلیسیها مصدق را فاقد هـر گونـه حسـن    . هاي آمریکا و انگلیس با یکدیگر متفاوت بوددیدگاههاي دولت

دیشـه دیگـري در سـر    از نظر آنها او جز مصادره یـک شـرکت انگلیسـی ان   . نیت و فضیلت تلقی می کردند
برداشـت آمریکاییهـا کـامالً   . نداشت و با این اقدام خود موجب فالکت اقتصادي کشور خـود نیـز مـی شـد    

آمریکاییها به طو ر کلی با احساسات ناسیونالیستی ایـران احساسـاس همـدردي مـی کردنـد و      . متفاوت بود
ـ معتقد بودند که ناسیونالیستهاي ایـران از قابلیـت نـو سـازي اقتصـا      مین اسـتقالل واقعـی کشورشـان    أد و ت

آمریکاییها نیز مانند انگلیسی ها در بین خودشان در مورد اینکه آیـا مصـدق بـراي حصـول بـه      . برخوردارند
توافق از ثبات روحی یا تعقل کافی برخوردار است با یکدیگر اختالف نظر داشتند ولی میان دیدگاههاي کلی 

به مراتب بیش از انکلیسی ها معتقد بودنـد کـه امکـان حصـول تـوافقی      آمریکاییها . آن دو تفاوت بسیار بود
2. موجود است

ها در مورد کودتا سـعی در قـوي جلـوه دادن احتمـال بـه      ها براي همراه کردن آمریکاییولی انگلیسی
چرچیـل تالشهاي دولت محافظه کـار  ، ترومندر دوران ریاست جمهوري . قدرت رسیدن کمونیستها داشتند

. در بریتانیا براي همراه ساختن آمریکا در تغییر دولت ایران نتیجه نداد
حاضر به هر اقدامی شده بود توانست نظـر دولـت آمریکـا را بـه     مصدقله با دولت بریتانیا که در مقاب

انتخـاب  . ی در نفت ایران جلـب کنـد  یهاي آمریکاشرکت در مقابله با مصدق در مقابل شریک کردن شرکت
هـاي اطالعـاتی دو کشـور بـه     در آمریکا نیز به این روند کمک کرد و سازمانآیزنهاورخواه دولت جمهوري

جلب مشارکت شاه بریتانیا به دلیل نیاز به. طرح یک اقدام مشترك در ایران براي سرنگونی مصدق پرداختند
از سـوي  . و نیز به دلیل بسته بودن سفارت انگلستان در ایران نیاز مند به همراه کردن آمریکـا در کودتـا بـود   

د مصدق در محدود کـردن اختیـارات   و اطرافیان آنان در دربار از اقدامات محمخانواده سلطنتیدیگر شاه و 

19-20ص ،1382، کینزر( ) 1.
( 14ص ، 1372، بیل ) 2.



١١

شاه و جلوگیري از دخالت درباریان در امور حکومتی با توجه بـه سـابقه خـانوادگی محمـد مصـدق کـه از       
آنان . کردنداحساس خطر میسلسله پهلوينت بود ناراضی بودند و از این روي براي سلطشاهزادگان قاجار

مصدق به صورت یـک شخصـیت محبـوب و    . نیز با دولت بریتانیا در مقابله با دکتر مصدق هم آهنگ بودند
، هراس از تشـکیل یـک حکومـت جمهـوري    . لمللی درآمده بود و شاه نیز از همین مسئله هراس داشتابین

همان چیزي که در پشت جلد قرآن از مصدق بر عدم آن سوگند گرفته بود که در هر شرایطی بـه ایـن کـار    
تیر 30رویداد و تیر23این هراس بعد از چند اتفاق و رویداد مهم از جمله درگیري احزاب در 1.دست نزند

اولی بـه  . صادر شده بودآیزنهاورو چرچیلدستور کودتا از طرف . به او هشدار داد تا کار را تمام کند1331
. خاطر انتقام ملی شدن صنعت نفت و دومی به خاطر ترس از حاکم شدن کمونیسم بر ایران

سیاسـتهاي آمریکـا بـه سـمت اقـدام      ، آیزنهـاور پس از روي کار آمـدن دولـت جمهوریخـواه ژنـرال     
روابط بریتانیـایی . رفت و از این پس بود که پول و مأموران مخفی آمریکا به ایران سرازیر شدند» پیشگیرانه«

همچنین براي . کردهاي آمریکا مینظامیان و طبقه روحانی در ایران نیز کمک شایانی به برنامه، ها با درباریان
ها با کودتـا علیـه دولـت مصـدق پـول      افسران ارتش و روزنامه، روحانیون، ه ساختن نمایندگان مجلسهمرا

انتخاب آمریکا بـراي فرمانـدهی   اهللا زاهديفضلهمچنین پیداست که سپهبد . زیادي در نظر گرفته شده بود
بـه انجـام   تیمسـار زاهـدي  عاملین آمریکا و نه خود ، کودتا بوده و بسیاري از فعالیتهاي پیش از کودتا را نیز

اسـت کـه   تـر بـوده  پررنگبرادران رشیدیاننقش نمایندگان بریتانیا و بویژه ، تردر سطح پایین. رساندندمی
تردیـدي نیسـت کـه آمریکـا و     . بشورانندمصدقعادي را با پول علیه قادر بودند سران آشوب طلب و مردم 

توانستند براي سرنگونی دولت مصدق کردند اما شاید موفقیت ایشان بدون نقش آفرینـی  بریتانیا هر آنچه می
. دشخود ایرانیها ممکن نمی

به صدور محمدرضا پهلوي اقداممرداد و دریافت فرامین سفید امضا از 25در گام اول با انجام کوتاي 
کـه  دکتـر مصـدق  مـرداد  25در . نمودنـد وزیرينخستبه سپهبد زاهديو نصب دکتر مصدقدستور عزل 

و متوجه کودتاي شـاه گردیـد در برابـر    حکومت مشروطهصدور فرمان عزل را خالف روح قانون اساسی و 
هـاي  مرداد کودتـایی کـه سـازمان   28در . شوده فرار شاه به عراق مینماید که منجر باین کودتا مقاومت می

همچنین الزم . اطالعاتی بریتانیاو آمریکا طرح کرده بودند آغاز شدکه منجر به سرنگونی دولت مصدق گردبد

دشمن قرآن : این شرح بودمتن نوشته به . دکتر مصدق شرحی در پشت قرآن نوشته و آن را پس از امضا و مهر براي شاه فرستاد1331اول مرداد . 1
ول باشم اگر بخواهم برخالف قانون اساسی عمل کنم همچنین اگر قانون اساسی را نقض کنند و رژیم مملکت را تغییر دهند من ریاست جمهور را قب

) 469ص ،1376عاقلی،.  (کنم
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خالصه ذکر شده در پایان کتاب ، کریستوف جی پتریک، به توضیح می دانم که نویسنده آمریکایی این کتاب
. رویکرد طرفدارانه نسبت به ایاالت متحده نوشته استرا با

اعظم اصغري-دکتر غالمعباس ذوالفقاري 



١٣

فصل اول
گام هاي نخست
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بـا پشـت   ، سـاواك ، نشان می دهد که پلیس اطالعـاتش محمد رضا شاه پهلوي وحشت انگیز را ، کس باالع1-1
ایاالت متحده و بریتانیا دو بار تالش کردند تا . گرمی ایاالت متحده براي دهه هاي متمادي مردم ایران را مرعوب می کرد

ایـران  در سازمان سیاکتاب . موفق به انجام این کار شدند1953محمد مصدق را برکنار کنند و در دومین کودتا در سال 
دونالد ویلبر گرفته شده که فعالیت هاي وي در براندازي مصدق در موفقیت ایـن  ، سازمان سیامورأماز گزارش محرمانه 

. برنامه نقش زیادي داشت
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کـه تنهـا چنـد مـاه پـس از      ، ]را نشان می دهد[محمد مصدق ، نخست وزیر مخلوع:بر روي صفحه نخست2-1
این رهبـر  . به دادگاه قضایی برده می شود، طراحی شده بودسازمان سیااتیکش که توسط کودتاي براندازي دولت دموکر

موران سازمان جاسوسـی  أبر اساس سناریوي م. ملی گرا به خیانت و تالش در جهت براندازي خانواده سلطنتی متهم شد
ر دادگاه با قاطعیت از خود دفاع ایاالت متحده و بریتانیا مصدق فردي ضد اسالم و مدافع کمونیسم معرفی شد ولی وي د

مصدق به مرگ محکوم شد ولی محکومیتش به خاطر. کرد و یک بار به دلیل خستگی و فشار محاکمه اش از هوش رفت
. وي باقی عمر خود را در حصر خانگی به سر برد. تبدیل شد] به حصر خانگی[سن کهولت
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جـایی کـه وي بـه    ، خود را روي میـز قـرار مـی دهـد    محمد مصدق با افسردگی طی محاکمه اش سر : باال3-1
این مصدق بـود کـه از اعتبـار صـداقت و امانـت      ، در واقع. اصطالح به ارتکاب خیانت علیه دولت خود متهم شده بود

برخودار بود و به شدت با دخالت بیگانگان در ایران مخالفت می کرد و این در زمانی بود که بیشـتر ایرانیـان مشـکالت    
امروزه سخنرانی هاي وي به طور وسیع در ایران خوانـده مـی   . و سیاسی خود را ناشی از همین امر می دانستنداقتصادي 

. شود و میراث وي به قوت خود باقی مانده است
. مصدق باحرارت به روند کار اعتراض می کند: زیر4-1
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ازي دولت دموکراتیک نخست وزیر محمـد  بیشتر آمریکاییان چیزي در مورد داستان شگفت انگیز نحوه براند5-1
و جایگزینی آن با شاه سرکوب گـر و خشـونت طلـب توسـط     ، مصدق که در باال در سمت رسمی خود نشان داده شده

اگر آمریکایی ها در مورد این طرح استادانه که به اعدام چندین مقام رسمی ایرانـی  . سازمان جاسوسی مرکزي نمی دانند
. ریشه هاي عداوت به حق مردم ایران با دولت ایاالت متحده را بهتر درك می کردندمنجر شد اطالع داشتند 



١٨

بـود یکـی از   سـازمان سـیا  که زمانی رئیس 1دل بیتل اسمیتیوالتر بسرلشگر، معاون وزیر کشور، 1953در 6-1
ایـن  . ولت ایران بـود نیروهاي پشت پرده عملیات ایاالت متحده براي خلع نخست وزیر مصدق و حذف ملی گرایان از د

.و چرخش توپ در صحنه کودتاي دولتی در ایران شدسازمان سیاهدایت اسمیت بود که باعث تغییر سیاست 

1 Walter Bedell "Beetle" Smith
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گام هاي نخست
نمایندگان سازمان اطالعات بریتانیا در واشنگتن و با هدف بحـث در مـورد   1952در نوامبر و دسامبر 

ایران با نمایندگان بخش خاور نزدیک و آفریقا مالقات و حرکت هاي پشت پرده برنامه ها درمشتركجنگ 
رئیس وقت قرارگاه سازمان اطالعات بریتانیا در تهران ؛ آقـاي  ، 1وودهاوسمونتاگیوآقاي کریستوفر . کردند

سـازمان  نماینده ، 3از اعضاي سازمان اطالعات بریتانیا در تهران ؛ و آقاي جان بروس الکهارت، 2ساموئل فال
، 5آقـاي کرمیـت روزولـت   . از طرف سازمان اطالعات بریتانیا حضور داشتند، واشنگتندر4بریتانیااطالعاتی 

نائـب رئـیس بخـش و آقـاي     ، 7آقاي جان دبلیو پنـدلتون ؛رئیس شعبه ایران، 6لیویت. جان اچ؛بخشرئیس 
. داشتنددر این دیدار حضور9بخش خاور نزدیک و آفریقاشبه نظامی گروهرئیس ، 8جیمز اي دارلینگ

سـازمان اطالعـات و امنیـت    نماینـده هـاي   ، با اینکه این از برنامه هاي از پیش تعیین شده جلسه نبود
بخـش  . خارجی بریتانیا بحث فعالیت سیاسی مشترك جهت برکناري نخست وزیر مصدق را پـیش کشـیدند  

. شتندبه هیچ عنوان آمادگی و قصدي مبنی بر طرح این مسئله نداخاور نزدیک و آفریقا 
بـه بررسـی دقیـق تـر     بخش خاور نزدیک و آفریقاجلسه بدون اتخاذ هرگونه تصمیمی و تعهد بخش 

. پیشنهاد ارائه شده توسط سازمان اطالعات و امنیت خارجی بریتانیا خاتمه یافت
بـا دسـتیار   10(...) سرلشـگر تلگرافی از قرارگاه تهران دریافت شد که بیان مـی کـرد   1953در مارس 

را در رابطه با تمایل ایاالت متحـده بـه حمایـت    11ه به ارتش تماس گرفته و نظر سفیر لوي هندرسونوابست
جلسـه اي در سـفارت   . پشت صحنه یک کودتاي نظامی جهت برکناري نخست وزیر مصدق جویا شده بود

ل قرارگـاه  و پرسـن بـوده ]کودتـا [فعـال در  مأمورخانه برگزار شد که در آن پرسنل مرکز فرماندهی که خود 
ابـالغ  (...) سرلشـگر یک پاسخ محافظه کارانه در مرکز فرماندهی طـرح شـد و مفـاد آن بـه     . حضور داشتند

این پاسخ به هیچ عنوان ایاالت متحده را متعهد نمی کرد ولی تا حدودي دلگرم کننده بـود و تمایـل   . گردید
و دیگر عالئم مشخص که در شکل گرفتن .) (..بر اساس مقدمه. ایاالت متحده به این ایده را آشکار می کرد

، مخرب و بی پرواي دولت نخست وزیر مصدقضدیت با مصدق موثر بود و با در نظر گرفتن دیدگاه کامالً
آمریکا تصدیق کرد که دولت ایاالت متحده بـیش از  امور خارجه معاون وزارت اسمیتبیدلوالتر سرلشگر

1 Christopher Montague Woodhouse
2 Samuel Falle
3 John Bruce Lockhart
4 SIS (The British Secret Intelligence Service)
5 Kermit Roosevelt
6 John. H. Leavit
7 John W. Pendleton
8 James A. Darling
9 NEA) Near East and Africa)

) م. (د منتشر شده ار سوي این سازمان به صورت پرانتزهاي خالی آمده استاسامی که سازمان سیا مایل به فاش شدن آنها نبوده است در اسنا-10
11 Henderson
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. دولت جایگزین را که فاقد جبهه ملی است تـرجیح مـی دهـد   این با دولت مصدق موافقت نمی کند و یک
مخابره شد و اختیار انجام عملیات ها در جهت سقوط دولـت مصـدق بـه    1سازمان سیاتغییر در سیاست به 

مشترکا سـفیر هندرسـون و   سازمان سیادپارتمان ایالت و . اطالع رسانی گردیدخاور نزدیک و آفریقابخش 
، 1953آوریـل  4در . را در مورد سیاست جدید و اختیار عملیاتی آگـاه کردنـد  2یرانرئیس قرارگاه راجر گو

به هـر طریقـی کـه بـه     ، دالري موافقت کرد که می توانست در قرارگاه تهرانیک میلیون مدیر با یک بودجه 
ستفاده به سفیر هندرسون و رئیس قرارگاه اختیار تامی داده شد که ا. سقوط مصدق کمک می کرد به کار رود

1953آوریل 16در . دالر را در صورت موافقت سفیر و قرارگاه میسر می ساختیک میلیون از هر میزان از 
در این مطالعه شرح داده . صورت گرفت»دخیل در سرنگون کردن مصدقعوامل«یک مطالعه جامع با عنوان 
پشـتیبانی مـالی سـازمان سـیا    امکانات محلـی و زاهدي که مورد حمایت سرلشگرشده بود که ترکیب شاه و 

توده هاي بزرگی از مردم را در خیابان ها با خود همراه کنند و نیز اگر بخـش  بتوانندبه خصوص اگر ، بودند
از فرصت خـوبی بـراي برکنـاري    ، کنندقابل مالحظه اي از پادگان هاي تهران از دستورات مصدق سرپیچی 

. وي برخوردار بودند
با اینکه دالیل وي جدي به نظر می رسید ولی به زودي . ترتیب داده شد.) (..سرلشگرتماس بعدي با 

مشخص شد که هیچ برنامه منسجمی نداشته و در واقع در جایگاه صورت دادن هـیچ عملـی علیـه مصـدق     
زاهدي که زمانی عضو کابینه مصدق بود به عنوان تنها شخصیت برجسته اي بود که به سرلشگر. نبوده است

قرارگاه تهران در آوریـل  . ا مصدق مخالفت می کرد و از همین رو طرافداران زیادي پیدا کردصورت علنی ب
ارتباط محرمانه اي بـا زاهـدي   ، وابسته به نیروي دریایی ایاالت متحده، 3از طریق سرگرد اریک پوالرد1953

، 1953در ژوئـن  ، ل امنیتـی جهت کارآمدتر کردن این ارتباط پنهان و اطمینان بیشتر و نیز به دالی. برقرار کرد
21بعـد از  . زاهـدي انتخـاب شـد   سرلشـگر به عنـوان وسـیله ارتبـاطی بـا     اردشیر زاهدي، فرزند زاهدي

. زاهدي به صورت مستقیم صورت می گرفتسرلشگرارتباط با 1953ژوئیه

1 Central  Intelligence Agency  (CIA) - ( م(
2 Roger Goiran
3 Eric Pollard
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. مصر بـود نشـان مـی دهـد    زمانی که در ، 1930دکتر دونالد ویلبررا در سال ، سازمان سیامأمورتصویر باال 7-1
محمد ، کودتاي سرنگونی دولت دموکراتیک نخست وزیر ایران، ویلبر یکی از سازمان دهنده هاي اصلی عملیات آژاکس

مخفی سازمان اطالعات ایاالت متحده در ایران و افغانستان خـدمت مـی   مأمورویلبر در زمانی که به عنوان . مصدق بود
. رهایش می نوشت و همچنین به عنوان متخصص فرش هاي شرقی شهرت یافته بودکرد به طور گسترده در مورد سف
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فصل دوم
طرح برنامه



٢٣

طرح برنامه
توسـط  ، بخش خاور نزدیـک و آفریقـا  مخفی مشاوردکتر دونالد ان ویلبر ، 1953اواخر آوریل حدوداً

نقشـه اي بـراي   ، عاتی بریتانیـا سرویس اطالاین بخش انتخاب شد تا به نیکوزیا رفته و با همکاري تنگاتنگ 
فرضیه مرکز فرماندهی این بود که برنامه ریزان به پروژه اي دست می یابنـد کـه   . براندازي مصدق طرح کند

سرویس مأمورمیان ویلبر و 1953می 13بحث ها در نیکوزیا در . آن ها می توانند آن را به بجد توصیه کنند
رئـیس قرارگـاه   ، 2گاهی اوقـات آقـاي اچ جـان کـالینز    . آغاز شد1بی شایرتیو دارارمن مون، اطالعاتی بریتانیا

سـرویس  آقاي داربی شایر کـه مسـئول شـاخه ایرانـی     . در نیکوزیا نیز حاضر بودسرویس اطالعاتی بریتانیا
. بود سال هاي متمادي رادر ایران سپري کرده بود و فارسی را به روانی صـحبت مـی کـرد   اطالعاتی بریتانیا

ژوئن توسط دکتر 1خاتمه یافت و طرح تکمیل شده برنامه عملیاتی پیشنهادي در 1953می 30در بحث ها
. ویلبر به مرکز فرماندهی مخابره شد

جلسه آغازي از بررسی تمامی شخصیت هاي مهـم در صـحنه سیاسـی ایـران بـا نگرشـی در جهـت        
فـی  ، سیاسـتمدار مخـالف مصـدق بـود    زاهدي که برجسته ترینسرلشگرتصمیم گیري در این رابطه که آیا 

الواقع تنها شخصیتی است که ارزش حمایت دارد و اگر چنین است کـدام افـراد و عوامـل مـی بایـد بـراي       
خیلی زود مشخص شد که دکتر ویلبر و آقاي داربـی شـایر دیـدگاههاي کـامالً    . حمایت وي فهرست شوند

ر مشـابهی از عوامـل دخیـل در صـحنه سیاسـی      مشابهی از شخصیت هاي ایرانی داشتند و تخمین هاي بسیا
همچنین خیلـی  . هیچ اختالف یا تفاوت فاحشی در طول بحث ها وجود نداشت. ایران به دست آورده بودند

به نظر . از پیروي آنچه آژانس دستور می داد راضی بودکامالًسرویس اطالعاتی بریتانیازود مشخص شد که 
وردن همکاري فعال آژانس خوشـحال اسـت و تصـمیم    آلیس از به دست بدیهی بود که انگویلبر این کامالً

نشـانه اي از  اندكدر همان زمان . دارد کاري در جهت به خطر انداختن مشارکت ایاالت متحده انجام ندهد
سرویس اطالعاتی بریتانیـا پرسنل و امکانات از ، وجود داشت مبنی بر این که آژانس از لحاظ سرمایهرشک 

ویلبر مذاکرات اولیه را با در نظر گرفتن یک کانال سه راهه که براي این موقعیت تتنظیم شده . مجهز تر است
یعنی اینکه هر . نیکوزیا و تهران طراحی شده بود گزارش کرد، بود و در جهت حمایت فوري میان واشنگتن

ایـن مسـیر   . ارسـال شـود  پیامی که از هر یک از این مکان ها بیاید باید از سریع ترین مسیر به دوتاي دیگـر 
قـرار  4نام داشت که قرارگاه پشتیبانی آن چند مایل خـارج از نیکوزیـا  3ارتباطی مرکز ارتباطات خاورمیانه

1 Norman Matthew Darbyshire
2 H. John Collins
3. Middle East Communicacations Authority  (MECA) - )م(

. مخابره مبادله شد روابط میان تهران و نیکوزیا مطابق انتظارات به سرعت پیش نمی رفت45متاسفانه در این دوره که طی آن بیش از . 4
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دارایی هـاي  . بحث هاي صورت گرفته در نیکوزیا به افشاي دارایی ها توسط هر دو جناح منجر شد. داشت
، ) پارلمان ایرانی(مجلس، ه نیروهاي مسلحزشیدیان در حوبه رابط هاي برادران رسرویس اطالعاتی بریتانیا

ثیرگـذار اختصـاص   تأسیاستمداران و دیگـر شخصـیت هـاي    ، گروه هاي خیابانی، رسانه ها، رهبران مذهبی
قرارگاه تهران بیان کرد که آن ها فکر می کردنـد ایـن   ، وقتی این کمک ها از سوي نیکوزیا ارسال شد. یافت

هم به اندازه آن ها سرویس اطالعاتی بریتانیادر پاسخ اشاره شد که . ی و غلو بوده استدارایی ها گزافه گوی
از ضعف رشیدیان ها آگاه است ولی برجسته ترین نقطه قوت آنها تمایل جدي شـان در بـه خطـر انـداختن     

1]بـرادران رشـیدیان  [1953اوتدر روزهـاي بحرانـی   . موقعیت و زندگی خود در اقدام علیه مصدق است

سـازمان  با افشائیات دکتر ویلبر برايسرویس اطالعاتی بریتانیاافشاسازي هاي . چنین تمایلی را ابراز کردند
پیش از عزیمت ویلبر بحثی در مرکز فرماندهی صورت گرفـت تـا تعیـین شـود کـدامیک از      . دنبال شدسیا

گري هاي وعده داده شده از سوي و در عوض افشاسرویس اطالعاتی بریتانیادارایی هاي قرارگاه باید براي 
در مورد دارایی هایی که آنها آمادگی قرار دادنشـان در برنامـه عملیـاتی راداشـتند     سرویس اطالعاتی بریتانیا

هاي اصلی بسیار مهم قرارگاه تهران جلیلـی  مأموردر مرکز فرماندهی به توافق رسیدند که هویت . فاش شود
، 1952اطالع داشت که در جلسات نـوامبر  سرویس اطالعاتی بریتانیاکه نجاآاز. فاش نشود(...) وو کیوانی

. جلیلی و کیـوانی ضـروري بـود   جازدن دو نفر به جاي، اصلی برجسته در ایران داردمأموردو سازمان سیا
تا جایی . صورت گرفت، در این مناصب(...) جانشین به جايمأمورو یک مأموراین کار با نام بردن از یک 

سرویس هاي دیگر مأمورما اطالع داریم جلیلی و کیوانی در طول این عملیات توسط برادران رشیدیان یا که 
. شناسایی نشدنداطالعاتی بریتانیا

ایـن  . کوزیا در مخابره اطالعات مورد نیاز قرارگاه تهـران بازتـاب مـی یافتنـد    یگفتگوهاي مستمر در ن
. فید واقع شدنداطالعات در پیش نویس طرح عملیاتی بسیار م

اینک مباحثات را به یک سري از فرضیه ها ي اولیه محدود کرده بودند که هم در پـیش نـویس طـرح    
یـات طـرح عملیـاتی بایـد شـامل      ئتصمیم بر این شد که جز. کید واقع شده بود و هم در طرح نهاییأمورد ت

اهدي تنها کسی است که از زندیداها در بین همه کا: از فرضیه هاي اولیه باشد که به قرار زیر استچاچوبی 
؛ شـاه بایـد در عملیـات    قدرت و شجاعت الزم برخوردار است و این نشان می دهد که ارزش حمایت دارد

شاه با اکراه زیاد به این کار دست می زد ولی مجبور کـردن وي ممکـن بـود ؛ و اینکـه     ؛ احتماالًشرکت کند

یتانیا بریتانیا رساندن کودتا با سازمان سیا و سرویس اطالعاتی بردو در به انجام این. ببینید51را در صفحه بیوگرافی مختصر برادران رشیدیان اًلطف. 1
. همکاري زیادي داشتند
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بعیت می کردند تا مصدق؛ عملیات می بایست قـانونی یـا شـبه    لح از شاه تسروشن بود که نیروهاي مکامالً
قانونی جلوه دهد تا این که کودتایی آشکار باشـد؛ افکـار عمـومی بایـد در دوره پـیش از اجـراي عملیـات        

موج ضد مصدق شود؛ جنبه نظامی تنها زمانی موفقیت آمیز خواهد بود کـه قرارگـاه بتوانـد    موافقبراندازي 
یان که توسط زاهدي براي اجراي آن انتخاب شده اند مرور کند؛ احتیـاط هـاي فـوري بایـد     برنامه را با ایران

توسط دولت جدید مد نظر قرار داده شود تا بتواند عکس العمل قوي اي در برابر واکنش حزب کمونیسـت  
ده برخی از این فرضیات در مخابرات پیش از تکمیل پیش نـویس برنامـه ارائـه شـ    . توده از خود نشان دهد

ایـن قرارگـاه   . واکنش هاي قرارگاه تهران و مرکز فرماندهی همیشه با نظرات برنامه ریزان موافق نبود. بودند
در عین حال مرکز فرماندهی . بر ضد مصدق اقدامی نخواهد کردگونه بیان کرد که شاه قطعاًنظر خود را این

کـه آیـا خـود ایرانیـان رهبـري اقـدام       نیم و ایـن در این فکر بود که آیا نباید برخی افراد دیگر را پشتیبانی ک
ایـن توافـق حاصـل شـده بـود کـه       ، هرچند. طراحی شده براي براندازي مصدق را بر عهده نخواهند گرفت

1قرارگاه باید کار خود را به یک باره با سیاست جدید حمله به دولت مصدق از طریق تبلیغـات خاکسـتري  

سـرویس  هـاي خـود انتقـال داد و آن را بـه بـرادران رشـیدیان در       مأمورقرارگاه این برنامه را به. آغاز کند
موظف شد تعداد قابل توجهی کاریکاتورهاي ضد مصـدقی  سازمان سیاگروه هنري . رسانداطالعاتی بریتانیا

این کار در زمـان مصـدق   –را به دست آورد 2وقتی یکی از برادران رشیدي اجازه خروج از ایران. تهیه کند
ـ ، سرویس اطالعـاتی بریتانیـا  مأموررفت و در آنجا با ژنوبه –چ وجه آسان نبود به هی رمن داربـی شـایر   ون

وي نه تنها شرایط جاري را براي داربـی شـایر بـه طـور     . جلسات به مدت چند روز معلق شد، مالقات کرد
ابل ذکـر اسـت   ق. خالصه توضیح داد بلکه  قادر بود به شماري از پرسش هاي خاص پاسخ هاي جامع دهد

در نیکوزیا به مدت سه هفتـه بـا بـرادران رشـیدیان در تهـران ارتبـاط       سرویس اطالعاتی بریتانیاکه قرارگاه 
برقرار می کردند و بهترین افراد انگلیسی آموزش دیده را براي نظارت بر کار اپراتورها بـه خـدمت   تلگرافی

مان محدود بود و بعد از اینکه در بازگشت داربی شـایر  این ارتباط به زبان فارسی در آن زطبیعتاً. می گرفتند
مسـلط شـده انـد    ]رادیویی[جهت یاب هاياین پیام را به وي رساندیم که نیروهاي مسلح ایرانی بر ژنواز 

زمـان  ، همـ 29در ) نماینده جاسوسی خارجی تهـران (3آقاي جورج اي کرول. این ارتباط حتی محدودتر شد

این با تبلیغات سیاه در تضاداست که در آن به منبع . تبلیغات خاکستري به انجام تبلیغات بدون هیچ توضیح روشن در رابطه با منبع آن اطالق می شود.1
. اشاره می شود تا آن را از اعتبار بیاندازد

این گواهی بر . و ورود مجدد خود را از وزیر امورخارجه هوادار مصدق، حسین فاطمی اخذ کرداست که رشیدیان ویزاي خروجی جالب توجه .2
ق نگرش هاي بلند مدت سازمان سیا است که فاطمی هر روز هر چه بیش تر مستعد همکاري با کارهاي بریتانیا می شد و تالش می کرد تا نظر مواف

. از نقش کارگزاري رشیدیان براي انگلیس باخبر بودوي مسلماً. ب کندجناح مخالف و بریتانیا را در جریان سقوط مصدق جل

3 George A. Carroll
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. پیش از تکمیل پیش نویس برنامه به نیکوزیا رسـید ، هادات از سوي مرکز فرماندهیمبادله واکنش ها و پیشن
در الفپیوست . (به مرکز فرماندهی مخابره شد1953ژوئن اولهمان طور که اشاره شد این پیش نویس در 

اي ارتباط با درحالیکه نیکوزیا نشان داد که یک نقطه آماده بر.) را ببینیدتلگرافرابطه با رونوشت تایپ شده 
از مرکـز فرمانـدهی   . خوب است ولی ضعف هایی نیـز داشـت  انگلیس و یک نقطه تقاطعی ارتباطات کامالً

تا حد زیادي نامناسب بود به طوري سرویس اطالعاتی بریتانیابایگانی قرارگاه، آژانس دور بود و از آن بدتر
هاي مسلح ایرانی می بایست بـا جسـتجو   که هر اطالعاتی در رابطه با شخصیت ها به خصوص اعضاي نیرو

. در بایگانی قرارگاه تهران و مرکز فرماندهی به دست آید
توافق به عمل آمد کـه نسـخه آن هـا    سرویس اطالعاتی بریتانیاوقتی پیش نویس برنامه مخابره شد با 

تا پـیش از  ی بریتانیاسرویس اطالعاتدستی به لندن انتقال داده شود تا در آنجا نقطه نظرهاي مرکز فرماندهی 
آژانـس در بیـروت یـک بررسـی     ، طبـق توافـق بـا مراکـز فرمانـدهی     ، در همین زمـان . ژوئن لحاظ شود15

موشکافانه روي برنامه انجام می داد و سپس این نتایج را به لندن می آورد تا با پـیش نـویس اصـالح شـده     
چند روز پس از تکمیل پیش نویس در آنجا کارول تا. در لندن ترکیب شودسرویس اطالعاتی بریتانیاتوسط 

وي همچنین چند روز پس از پایان جلسات بیروت با همین . ماند تا کار روي جنبه نظامی برنامه را آغاز کند
در نیکوزیـا از  سـازمان سـیا  نماینـده  ، 1باید اشاره شود که خانم هلن اي مرگـان . هدف به نیکوزیا بازگشت

. زیا کار می کردند حمایت شایانی به عمل آوردکه در نیکوازمان سیاپرسنل س

1 Helen E Morgan
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نوه رئیس جمهور سابق ایـاالت  ، روزولت. 1953در سازمان سیاکرمیت روزولت رئیس بخش خاور نزدیک 1-2
وظیفه داشت تا مصدق را عزل کـرده  سازمان سیارئیس ، 2لسادبیر ایالت و آلن د، 1فاستر دالساز طرف جان ، متحده

وي در مورد عملیات می نویسد که شاه در رابطه با در دست گرفتن قدرت 1979در کتاب . جاي وي بنشاندو شاه را به 
بریتانیـاي  –من و دو کشور »شما«منظور شاه از . "ارتشم و شما هستم، ملتم، من تخت خود را مدیون خدا":می گوید

. همگی ما قهرمان بودیم. مشان را به عهده داشتیبود که من نمایندگ–کبیر و ایاالت متحده 

1 John Foster Dulles
2 Allen Dulles
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فصل سوم
برنامه عملیاتی
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برنامه عملیاتی
کردنـد خـود را بـه بیـروت     ژوئن تمامی کسانی که باید در جلسات شـرکت مـی  نهمدر بعد از ظهر 

بـا  ، و مـدیر پـروژه در طـول عملیـات    خاور نزدیک و آفریقـا بخشرئیس، آقاي کرمیت روزولت: رساندند
بـا اتومبیـل از   ، راجـر گـویران  ، آمد؛ رئیس قرارگاه تهـران از قبرس آمدند؛ کارول با هواپیما هواپیما از لندن

. به آنجا رساندقاهرهدمشق آمد؛ و ویلبر خود را از راه هوایی از 
برنامه ي معمول این بـود کـه   . ژوئن صحبت ها آغاز شد و تا چهار روز ادامه پیدا کرددهمصبح روز 

در اواخر بعد از ظهـر بـا هـم    اًشود و تا ساعت دو به طول بیانجامد و سپس مجددجلسات خیلی زود آغاز
و عوامل صـحنه ي سیاسـی در ایـران در شـرایط     عناصربررسی مجدد تمامی ، اولین دستور کار. دیدار کنند

بعد از پذیرش تمامی اصول اولیـه ي پـیش  . مین شده از رئیس قرارگاه تهران بودأجاري و اطالعات جامع ت
هدف جلسات تعیین . به مالحظات بخش به بخش برنامه معطوف شدمشورت کنندگانتوجه ، نویس برنامه

یک تغییر در چشم انـداز کلـی   . این امر بود که چگونه می توان ساختار و اثربخشی هر بخش را تعیین نمود
ه بود که باید در برابر در پیش نویس برنامه اشاره شد. اعمال شد که براي تمام تفکرات بعدي سود بخش بود

اقدام متقابل قطعـی صـورت   ، مانند روساي ایل قشقایی، برخی از قوي ترین عوامل حمایت کننده ي مصدق
مدي نیروهاي ضـد مصـدق متمرکـز    آگیرد؛ ولی حاال تصمیم بر این بود که تمام تالش ها روي ازدیاد و کار

دق وقتی رهبرشان به یک بـاره از صـحنه محـو    منطق این کار این بود که عوامل حمایت کننده ي مص. شود
. شود اقدامی نخواهند کرد

این . رئیس قرار گاه تهران پیشنهاد داد که یک برنامه ي جایگزین نیز براي براندازي مصدق طرح شود
قشقایی باشد به عنوان یک برنامه ي جایگزین تا زمان پایان موفقیت آمیز/ برنامه که قرار بود برنامه ي امینی
بعد از ظهر یک شنبه این گروه آخرین جلسه ي خود را برگزار کرد و صبح . آژاکس توسط قرارگاه حفظ شد

. با هواپیما به سمت مقاصد خود حرکت کردند، ژوئنمچهاردهروز بعد در 
سـرویس  اداره مرکـزي ژوئن بـه لنـدن رسـیدند و گـزارش خـود را بـه       پانزدهمروزولت و ویلبر در 

هیچ . آنها برنامه ي اصالح شده ي بیروت را مرور کردند. ارائه دادند1يوبراد54در خیابان یااطالعاتی بریتان
بازنوبسـی مورد »لندن«پیش نویس نهایی تهیهنسخه اي از پیش نویس اصلی بیروت وجود ندارد زیرا براي 

شد که تنها نشـانه ي  برادوي  برگزار می54جلسات لندن در یکی از اتاق هاي کنفرانس خیابان. قرار گرفت
براي. "مهمانانتان را تحت کنترل در آورید"نوشته بودبا خطوط قرمز بودکهبزرگتابلوبرجسته ي آنها یک 

1 Broadway
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ژنـو از نیکوزیـا آمـده    راهرمن داربی شـایر کـه از   وو ن1فرت. ام. فرمانده موریسسرویس اطالعاتی بریتانیا
همیشه ) ز آخرین بازگشت به ایران براي بار دوم مالقات کردجایی که وي اسد اله رشیدیان را پیش ا(بودند

دفتـري چنـدین کشـور خاورمیانـه     مسئولبه عنوان اًکه ظاهر، 2کین. جی، ) پدي(سرگرد پی. حاضر بودند
وودهـاوس کـه بـه وضـوح یکـی از برجسـته تـرین        مونتـاگیو . نیز در جلسه شرکت کـرد ، فعالیت می کرد

ــودمأمور ــان ب ــه ، انش ــک جلس ــت    در ی ــت نداش ــه در دس ــراي ارائ ــادي ب ــز زی ــی چی ــرد ول ــرکت ک . ش
هیچ دیدگاه برجسته اي در مورد برنامه سرویس اطالعاتی بریتانیااز زمان آغاز بحث ها روشن بود که

آنها در مورد نسخه ي بیروت نیز چیزي بیش تر از مقداري عبـارت پـردازي   . ي پیش نویس در دست ندارد
در نیکوزیا روشن بود که باید آمریکایی ها را آرام نگه داشته و اجـازه ي انجـام امـور    . دبراي عرضه نداشتن

نها اطمینان بسیاري به برنامه و نتیجه ي موفقیت آرسید که هر چند به نظر می. دلخواه شان به آنها داده میشد
به طور کامل دستورات قرارگاهرشیدیان دستور داده شود تا] برادران[آمیز عملیات دارند و گفتند که باید به 

. کنندرا اجرادر تهران سازمان سیا
سـرویس اطالعـاتی   انمـأمور . در جلسه نهایی افراد حاضر نحوه ي پیشبرد کارهـا را بررسـی کردنـد   

یید برنامه زمان بر خواهـد  أیید یا عدم تأاظهار داشتند که دریافت حکم قطعی از دولت شان مبنی بر تبریتانیا
. بود

. ژوئن ترك کردند و روزولت در ظهر هیجدهم به دفترش بازگشـت هفدهروزولت و ویلبر لندن را در 
. مده استآبدر آن جا برنامه بالفاصله بازسازي و تحریر شد که در پیوست

1 Maurice M. Firth
2 Major P. (Paddy) J. Keen
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، استهنشان داده شددر اینجا در کنار رئیس جمهور آیزنهاورکه ، سلاستر داجان ف، وزیر خارجه، 1953در 1-3
مقامـات  . ده بـود به او داده شرا به خاطر اقداماتش در مبارزه با گسترش کمونیسم »مردسال«از سوي مجله ي تایم لقب 

. از تهدید کمونیسم و گسترش نفوذ شوروي یک کودتا در ایران در همان سال بهـره بـرادري نمـود   سالآمریکایی مثل د
ملی کردن نفت ایران در نتیجه ي تالش هاي مصدق بـود کـه شـرکت    گویند کهتاریخ دانان بی طرف امروزه چنین می

. ایرانی را منحل ساخت و همین امر تسریع طرح برنامه را موجب شد-نفت بریتانیایی انگلیسی
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فصل چهارم
فعالیت هاآغاز 
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آغاز فعالیت ها
فرمانـدهی در وقفـه ي   مرکـز  ، کوتاهی وقت برده بودنداًاز آنجا که جلسات بیروت و لندن زمان نسبت

پیشرفت هـایی  ، هر چند. زمانی میان عزیمت روزولت تا بازگشت وي کارهاي زیاي می توانست انجام دهد
صـورت گرفتـه بـود تنهـا تعـداد      وزارت امـور خارجـه   در زمینه ي تنظیم یک رابطه ي خاص و نزدیک با 

عملیاتی آگاهی داشتند و قابل ذکر است از آماده سازي یک برنامهوزارت امور خارجه محدودي از افراد در 
خود بوده استعاليتا زمان واقعه در حد ارعایت مسایل امنیتیاًکه ظاهر

خارجـه  وزارت امورلس؛ معاون استر داجان ف، خارجهاموروزیر : این افراد به این شرح هستند
وزیـر  ؛ معـاون  2تیوساهریسون فریمن مـ ، خارجهوزارت امورمعاون قائم مقام؛ 1دل اسمیتیوالتر بسرلشگر

وزیر امور خارجـه در  معاون قائم مقام ؛ 3آقاي هنري اي بایرود، امور خارجه در بخش خاور نزدیک و آفریقا
. 5؛ و رابط؛ آقاي جیمز لمپتون بري4آقاي جان درن فورد جرناگان، بخش خاور نزدیک و آفریقا

یکی از : ارائه دادگزارشنظر خود را در دو 6ایران-یهترک–یونان شعبه وزارت امور خارجه در امور 
و »طرح پیشنهادي براي تغییـر دولـت در ایـران    «با عنوان 1953ژوئن ششمفوق محرمانه گزارشآنها یک 

مقیاس هاي احتمالی مورد نظر ایاالت متحده جهت «دیگري یک نامه ي غیر رسمی بدون تاریخ با موضوع 
7. بود»دولت مصدقحمایت از دولت جانشین 

، هرچنـد . نبـود امـور خارجـه  ان وزارتمـأمور اتخاذ تصمیمات سطح باال در مورد برنامه از وظـایف  
باید از جانب بریتانیا اطمینان حاصل شـود کـه در   ، ادعا کرد که پیش از پذیرفتن برنامهوزارت امور خارجه 

. انعطاف پذیر باشـند ، ي نفت مطرح استتا زمانی که مسئله ، رویکردشان نسبت به دولت جایگزین مصدق
مسـئول ) سرویس اطالعـاتی بریتانیـا  ينماینده(سفارت بریتانیا کارمند، 8آقاي لسلی هربرت میشل

. دغدغه ي خود قرار داده و کسب اطمینان از دولت بریتانیا را تسـریع کـرد  و این کار رابودرابطه با آژانس 
مه ي غیر رسمی از یک دفتر خارجی را به خود گرفت که توسط سـفیر بریتانیـا   این اطمینان ها شکل یک نا

کپـی  (ارائه شد1953ژوئیه23اسمیت در ، به معاون وزارتخانه ي کشور9در ایاالت متحده راجر ملور مکینز

1 Walter Bedell Smith
2 Harrison Freeman Matthews
3 Henry A. Byroade
4 John Durnford Jernagan
5 James Lampton Berry
6 Greece- Turkey-Iran  (GTI)

این برنامه . نام داشت»عملیات لعنت شده «پیش درآمد عملیات آژاکس که برنامه ي طرح شده توسط کرمیت روزولت و دونالد ویلبر بود و 7
. بطه با نحوه ي اجراي براندازي دولت ایرانی طرح شده بودتوسط سازمان جاسوسی آمریکا و در را

8 Leslie Herbert Mitchell
9 Roger Mellor Makins
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می خواست اطمینان حاصل کند کـه  امور خارجه آمریکاهمچنین وزارت ). ضمیمه شده استجبه پیوست
. ز انجام اقدامات قطعی میزان کافی از کمک هاي مالی مـوقتی بـه دولـت جـایگزین ارائـه مـی شـود       پیش ا

جهت مشورت ژوئن سومدر که (1ان آژانس و سفیر هندرسونمأموربحث هاي میان ، در همین دوران
گانی آژاکـس ثبـت   در یک نامه ي غیر رسمی در بایمذاکرهاین(ژوئن آغاز شد8در ) واشنگتن آمده بودبه 

کنـد  رسید که سفیر از نظر قبلی خویش مبنی بر این که شاه با این نقشه همکاري میبه نظر می). شده است
] به عنـوان نخسـت وزیـر   [و اینکه شاه فرمان معرفی زاهدي را . عقب نشینی کرده و آن را اشتباه می دانست

سفیر کـه همـواره فـردي مسـاعی بـود غـرق       . ي اعتماد داده باشدأصادر نخواهد کرد مگر این که مجلس ر
جستجو براي پیشنهاد هاي سودمند بود و با کمال میل قبول کرد تا بازگشت خود به تهران را با تنظـیم یـک   

حضور سفیر در تهران در هنگام اجـراي عملیـات   ، بر اساس برنامه. خیر بیاندازدأبازدید طوالنی در اروپا به ت
فاکتور مهمی در جنگ روانی کـه مـی بایـد در مقابـل     ، غیبت طوالنی مدت ويبعالوه. نهایی به صالح نبود

توافق در مورد برنامه عملیاتی زیر در تاریخ هـاي ذکـر   . محسوب می گردید، مصدق در پیش گرفته می شد
: شده به دست آمده اند

1953ژوئیه1:سرویس اطالعاتی بریتانیا رئیس
1953ژوئیه1: خارجهاموروزیر 
1953ژوئیه1: ت وزیرنخس

1953ژوئیه11: وزیر کشور
1953ژوئیه11: مدیر سیا

1953ژوئیه11: رئیس جمهور

در جهت پیشـبرد فعالیـت   ، قرارگاه با معلق نگه داشتن توافقات یا عدم توافق نهایی برنامه ي عملیاتی
. کردهاي تصویب شده و در راستاي هدف حرکت می

در فعالیـت هـاي   یک میلیـون دالر ی ماه آوریل که به قرارگاه تهران اجازه می داد تا عالوه بر اختیار کل
به قرارگاه اختیار داده شد تا هر هفته یک میلیـون ریـال  مه20در ، محرمانه ي حمایت از زاهدي هزینه کند

ر مـاه  در اواخـ . براي جلب همکاري اعضاي مجلس ایرانـی خـرج کنـد   ) ریال90هر دالر آمریکا به نسبت (

1 Henderson
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قرارگاه با برادران رشیدیان ارتباط مستقیم برقرار کرده بود و آماده بود تا آن ها را جهت ایفـاي نقـش   ، ژوئن
. خود و نقش هاي رابط هایشان در پیشبرد عملیات آموزش دهد

ژوئن در پشتیبانی از تدارکات 22در شعبه چهارم شاخه خاور نزدیک در مرکز فرماندهی دو گروه در 
رول رهبري می شد که از نیمه ي ماه ژوئـن از  ایک گروه توسط ک. تی قرارگاه تهران سازماندهی شدندعملیا

دولـت  [سـرنگونی جامعی در مورد جنبه هاي نظـامی عملیـات   بررسینیکوزیا بازگشته بود و وظیفه داشت 
ضـمیمه  د یوستدر مورد جنبه ي نظامی برنامه ریزي آژاکس به پکارول گزارش نهایی . انجام دهد] مصدق

. شده است
هدف این بود که یک برنامه ي منسجم براي اصالحات یا پیشـرفت بـه زاهـدي و هیـأت نظـامی اش      

احساس می شد که هر تالشی باید صورت گیرد تا ایرانیان پرگو و غالبأ بی منطق به جایگـاهی  . عرضه کنند
صحت این امر وقتی به اثبـات رسـید   . یرودبدانند که چه عمل خاصی از وي انتظار مبرسند که هر یک دقیقاً

گروه دیگـر کـه توسـط    . ضعف نشان دادند، ناشی از شکست نخست، نگهداري مسائل ایمنیکه ایرانیان در 
به طور کلی رهبري این گروه ها . ویلبرهدایت می شد مسئولیت مراحل جنگ روانی برنامه را به عهده داشت

.بودشعبه چهارم شاخه خاور نزدیک رئیس ، 1ي آقاي جان هنري والربر عهده عملیاتیبا قرارگاه ارتباطو 
وي در لندن توقف کرد تـا برنامـه ي نظـامی    . به سمت تهران حرکت کردژوئیهدر نیمه ي ماه کارول 

بـه  ئیـه ژو21نورمن داربی شایر در میان بگذارد و در نهایت در ، سرویس اطالعاتی بریتانیامأمورخود را با 
گروه ویلبر کابل ها و امکانات ارتباطی را به قرارگاه ارسال کرد که همه ي ایـن هـا در جهـت    . تهران رسید

در همین زمـان شـمار قابـل تـوجهی از مقالـه هـاي ضـد        . اجراي طرح عملیات هاي دولتی طبق برنامه بود
نمـایی در  به طور مـداوم راه سازمان سیامصدقی توسط گروه نوشته یا طرح می شد در حالیکه گروه هنري

این هنرمندان یک طرح کارامد براي یک ، بعالوه. جهت تهیه ي کاریکاتورهاي ضد مصدقی دریافت می کرد
کارهـاي  . پوستر دیواري تهیه کردند که زاهدي را نشان می داد که توسط شاه به مردم ایران معرفی مـی شـد  

. تمامی آنها را به ایران آوردیک پیک مخصوصژوئیه19نوشتاري و تصویري به سرعت انجام شدند و در 
آنچه بر سر این آثـار آمـد در ادامـه    . هاي متعدد آغاز کردمأموراقرارگاه توزیع این کارها را ب، ئیهژو22در 

.توضیح داده می شود
بخش خاور نزدیک و آفریقا، دخیل در عملیات جلب شده بودگروه هاياز زمانی که موافقت همه ي 

بخش رئیس ، آقاي روزولت: یت هاي ویژه مربوط به پروژه انتخاب کرده بودمأموربراي افراد با صالحیت را
وابسته به شاخه خاور نزدیـک و  2فرمانده ي میدانی در تهران می شد؛ جان اچ لویت، خاور نزدیک و آفریقا

1 John Henry Waller
2 John H. Leavitt
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سـه  تلگرافـی  ات باشـد و ارتباطـ  سرویس اطالعاتی بریتانیاباید به نیکوزیا می رفت تا رابط قرارگاه، آفریقا
نماینـدگی  1را که پیش از این ایجاد شده بود را حفظ کند؛ در حالیکه سرهنگ استفن جانسـون میـدز  جانبه

آقـاي  . خواهر دوقلوي پر انـرژي شـاه را بـر عهـده داشـت     ، آژانس را در جلسات پاریس با شاهزاده اشرف
هی فرمانـد سـتاد بـه عنـوان رئـیس    رئیس قرارگاه تهران باید در جهت اهداف آژاکس ، نژوزف سی گودوی

مسـئولیت برنامـه ریـزي    ، تهران2آي-افرئیس، کارولآقاي جورج . عمل می کرد، تآقاي روزولعملیات
دکتر دونالد ویلبر در سرتاسر عملیـات وظیفـه   . نظامی را ابتدا در واشنگتن و سپس در تهران بر عهده داشت

همکـاري  سـیا و در تهیه ي کارهاي تبلیغاتی با گروه هنـري ي جنبه هاي تبلیغاتی برنامه را بر عهده داشت 
مسـئولیت  ، بازگشـته بـود  آي-افآقاي جان والر که به تازگی از خدمت به عنوان رئـیس . تنگا تنگ داشت

و وزارت امور خارجـه  هاي پشتیبانی مراکز فرماندهی در طول آژاکس را بر عهده گرفت و رابطه الزم را با 
با اینکه براي اجراي نهایی آژاکس در تهـران  ، رئیس سابق قرارگاه تهران، ي راجر گویرانآقا. دفاع حفظ کرد

در اینجا بایـد اشـاره شـود کـه     . حاضر نبود ولی مراحل اولیه ي و مقدماتی عملیات را در تهران رهبري کرد
اي قرارگاه را که دارایی ه، دیگري وظیفه داشت تا طی یک دوره ي پنج سالهمأموربیش از هر ، آقاي گویران

. افزایش دهد، براي عملیات ارزشمند و ضروري به نظر می رسید

1 Stephen Johnson Meads
2 FI
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1953ثریا اسفندیاري در زمان خـروج از هواپیمـا در فرودگـاه رم در سـال     ، این عکس از شاه و همسرش1-4
کودتا شکسـت  اًکه ظاهرشاه زمانی به ایتالیا وارد شد). مردي که در وسط است شناسایی نشده است. (گرفته شده است

که در داخل ایران در جهـت پیشـبرد عملیـات    سرویس اطالعاتی بریتانیاان سیا ومأموربیشتر به دلیل ترس . خورده بود
خشـن  شاه محتاطانه در بیانات خود به رسانه ها خاطر نشان می کرد که وي محرك واکـنش هـاي  ، فعالیت می کردند

. خیابانی نبوده است
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پنجمفصل
افزایش فشار علیه شاه
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افزایش فشار علیه شاه
ین ابنـابر . از همان ابتدا تشخیص داده شد که شاه علیرغم بی میلی اش باید نقـش ویـژه اي ایفـا کنـد    

بیمارگونـه اش دربـاره  تا وي را یک بار و براي همیشه از شر تـرس  شدارائه اقدماتبرنامه مجموعه اي از 
انیا خالص کند و به وي اطمینان دهد که ایاالت متحده و بریتانیاي کبیر با قاطعیت از وي بریت»دست پنهان«

همچنین قصد داشتند اقداماتاین با. حمایت می کنند و هر دو به این نتیجه رسیده اند که مصدق باید برود
. خود آسان تر امضا کندتا چنان فشاري بر شاه وارد کنند که اوراقی را که ممکن بود رد کند در جهت منافع 

سانی را که پیش شـاه مـی رونـد    جدول زمانی اي تهیه شد تا تمام کدر مراکز فرماندهی ، ژوئن23در 
. رفتمی تمامی این مراحل طبق برنامه پیش ، در عمل. وشش قرار دهندتحت پ

یس به سـر مـی   اولین کاري که باید انجام می شد آگاه کردن شاهزاده اشرف بود که در آن زمان درپار
به وي نزدیک شده و او را به تهران می فرستادند تا شاه را در حدود ژوئیه10طبق برنامه باید در حدود . برد
اسداهللا رشیدیان که هنوز در ژنو بود باید ابتدا با وي تماس می گرفـت و او را بـراي   . مالقات کندژوئیه20

. از طرف سازمان سیا آماده مـی کـرد  1و میدتی بریتانیاسرویس اطالعامالقات مشترك  داربی شایر از طرف 
به مراکز فرماندهی اطمینان داده بود که این تماس مـی توانـد در هـر زمـانی کـه      سرویس اطالعاتی بریتانیا(

از راه هوایی به لندن رسید و با داربی شایر در یـک زمـان   ژوئیه10مید در ). بخواهند در پاریس برقرار شود
پـانزدهم در روزشاهزاده اشرف در پاریس نبـود و  . خیر پیش بینی شده رخ دادأآنگاه یک ت. فتبه پاریس ر
. مالقات کردبا او مستقر شد اسداهللا رشیدیان 2یراکه در ریو

حـال روز بعـد دو   او گزارش داد که اشرف هیچ عالقه اي به نقش پیشنهادي اش نشـان نـداده بـااین   
رگزار کردند و اشرف موافقت کرد تا هر کـاري را کـه از وي خواسـته شـده     نماینده رسمی با او دو جلسه ب

اشرف بیان کرد که ورود وي واکنش هاي شدیدي از سوي رسانه هـاي طرفـدار مصـدق برمـی     . انجام دهد
لویـت مید در لندن به روزولت و . انگیزد و امیدوار بود که ما بتوانیم واکنش موثري در این رابطه انجام دهیم

. وي سپس به پاریس بازگشت و تا زمان بازگشت اشرف به ایران نزدش ماند. دادگزارش
همانطور که انتظار می رفت . به تهران رسیدژوئیه 25اشرف به عنوان مسافر در یک پرواز تجاري در 

نـه از خـود شـاه و نـه از دولـت مصـدق       . بازگشت بی اجازه وي به تهران سرو صداي زیادي بـه پـا کـرد   
شـاه از دیـدار بـا وي    . هـر دو خشـمگین بودنـد   . ی مبنی بر اجازه بازگشت صـورت نگرفتـه بـود   درخواست

شاه که معتمد وي بـود  خدمه رئیس ، سلیمان بهبودي، خودداري کرد ولی نامه وي را از طریق واسطه اش

1 Meade
)م(- )Riviera(سواحل مدیترانه اي فرانسه 2
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، متحـده ایـاالت  سرلشـگر این نامه حاوي این اخبار بـود کـه   . قبول کرد، و در این دوره نقش مهمی داشت
در راسـتاي  ، جنـگ اول عـراق  فرمانده ، 2شوراتسکفمنوراچ نسرلشگرپدر ، 1شوراتسکفمنورهربرت ن

این اخبار خوشایند شاه بود و خواهرش را در عصـر  . یت اشرف به دیدار شاه می آمدمأموریتی مشابه مأمور
د اشرف با هواپیما بـه اروپـا   روز بع. جلسه شروعی طوفانی و پایانی مصالحه آمیز داشت. پذیرفتژوئیه29

این کارها مطابق برنامه پیش رفت ولی اطالع از خروج اشرف از کشور براي رسـانه هـاي مـدافع    . بازگشت
. مصدق بسیار خوشایند بود

بـر  . پا به عرصـه گذاشـت  سرویس اطالعاتی بریتانیااصلی مأمور، فرستاده دوم یعنی اسداهللا رشیدیان
ه اسداهللا رشیدیان در رابطه با شاه این بـود کـه وي را قـانع کنـد کـه او سـخنگوي       وظیفه اولی، اساس برنامه

برنامه بعدي این بود که شاه یک عبارت کلیدي انتخاب کند که بعدها بتواند در . رسمی دولت انگلیس است
ت در لنـدن مقـدما  . در تاریخ هاي خاص پخش شودبرنامه فارسی زبان شرکت رسانه اي بریتانیا بی بی سی

بـار دیگـر در   و ژوئیهام ر سیشاه د. الزم توسط داربی شایر فراهم شد تا عبارت به بی بی سی ارسال شود
. با رشیدیان دیدار کردژوئیهسی ویکم 

حـال  ایـن با. تا شرایط را ارزیابی کنداو فرصت می خواسترا شنیده بود ولی عبارت پخش شدهاو 
مهیـا کنـد و بـر ایـن نکتـه      شوارتسکفسرلشگر، ار با فرستاده آمریکاییاسداهللا قادر بود تا شاه را براي دید

کید کند که این فرستاده همان پیغام را تکرار خواهد کرد و در نتیجه یـک ضـمانت مضـاعف از همکـاري     أت
به این دلیل توسط طراحان برنامـه  شوارتسکف . تنگاتنگ میان ایاالت متحده و بریتانیا در این زمینه می دهد

یت نظامی ایـاالت متحـده   مأمورکه رهبري 1948تا 1942اتی انتخاب شده بود که در دوره اي از سال عملی
جـان  1953ژوئن 26در . در ژاندارمري ایرانی را بر عهده داشت دوستی و احترام شاه را به دست آورده بود

گـزارش داد کـه   وئیـه ژبه وي نزدیک شـده و در شـانزدهم   بخش چهارم خاور نزدیک و آفریقارئیس ، والر
به سبب گفـتن حقـایقی   بیان کرد که شوارتسکف . یت خود را با کمال میل پذیرفته استمأمورشوارتسکف 

و بیـان کـرد کـه اطمینـان دارد مـی تواننـد       نزد وي داراي اعتبـار اسـت   ، که دیگران از شاه پنهان می کردند
توري به شی داده شد که شامل فرستادنیت پوشمأموریک شوارتسکف به . همکاري الزم شاه را جلب کنند

پاکستان و مصر بود تا دیدارش از تهران به مثابه یک توقف کوتاه در مسیر یک مقصد خاص بـه نظـر   ، لبنان
. از راه هوایی به سمت بیروت حرکت کردژوئیه21در شوارتسکف . بیاید

مـه عملیـاتی بـه طـور کامـل      به دست آوردن سه مورد از اوراقی بود که در برناشوارتسکف یت مأمور
نامه اي مبنـی بـر اعتمـاد وي بـه     ) 2، ستادصدور فرمانی به نام زاهدي به عنوان رئیس ) 1: توصیف شده اند

1 SchwarzkopfHerbert Norman
2 H. Norman Schwarzkop
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رده هـاي  صـدور فرمـانی بـراي  کلیـه     ) 3ان نظامی براي برنامه به نام شاه و مأمورزاهدي براي به کارگیري 
نظر می رسید که واداشتن شاه به امضاي این احکام آسان تر به. حمایت کندستادتا از ریاست قانونی ارتش

همچنین عقیده بر این بود که حذف مصـدق مـی   . صادر کندمصدق کناريبرمبنی برآن است که فرمانیاز 
. بایست از طریق مجلس آغاز شود

ز مصـدق  در تهران آن ها را در مورد عوامل محافظـه کارانـه اي کـه قاطعانـه ا    ژوئیه21برخی وقایع 
. حمایت می کردند هم شوکه و هم خوشنود کرد

و تالش هاي صـورت گرفتـه در   ) نخست وزیر قبلی(تظاهرات ها به سالگرد شورش علیه دولت قوام
] حـزب [هرچند بـراي آن تعـداد اعضـاي    . توجه داشتند، جهت حل مسئله نفت، ن زمان یعنی دو سال قبلآ

د افراد جناح ملی غالب هسـتند و همـین امـر بـیش از هـر چیـز       توده مشارکت کننده روشن بود که بر تعدا
در این . توده تحت دولت مصدق به دست آورده بود] حزب[دیگري افکار عمومی را متوجه قدرتی کرد که 

فعالیت هاي تبلیغاتی علیه مصدق اکنـون  . پرسنل قرارگاه در جناح هاي مختلف مشغول فعالیت بودند، زمان
دالر در یادداشـت هـاي امضـا    45000تضمین یک وام شخصی حدود (...) صاحب..) (.به. نیرو می گرفت

محصوالت تبلیغاتی تهیه . شده داده شده بود با این باور که این کار می تواند ارگان وي را تابع اهداف ما کند
مسـتقل و  الًکـام مبـارزاتی ، شده توسط مراکز فرماندهی به اسداهللا رشیدیان تحویل داده شد و تا پایـان مـاه  

مـوازي و  يبرنامهاین. برنامه ریزي شده در طرفداري از شاه و در مخالفت با مصدق در آذربایجان برپا شد
بـه  و برنامـه هـاي گـروه   ی داشـت توجه از آژاکس و کشف نیروها ارتباط نزدیکجایگزین با منحرف کردن

نظر قرارگاه پیشنهاد داد تا یکـی از بـرادران را   از یک . ادامه پیدا کرد(...) صحبت ها با. باقی ماندقوت خود
به این کشور بفرستد و مراکز فرماندهی بررسی فوري در مورد اقدام هـاي الزم بـراي انجـام چنـین سـفري      

در جریان این مکالمـات قـرار گرفـت و آنهـا پیشـنهاد دادنـد کـه        سرویس اطالعاتی بریتانیا. صورت دادند
. به کار آید(...) و اجداديآباشورش هاي قومی در سرزمین من زدن بهداامکانات آنها ممکن است براي 

جایگاه خود را در مجلـس تـرك کـرده بـود ارتبـاط مسـتقیم       ژوئیه21قرارگاه اکنون با زاهدي که در 
گودوین گزارش دادند که ، رئیس قرارگاه نامزد پستو یرانبعد از جلسات متعدد رئیس قرارگاه گو. داشت
آنها نتیجه گرفتند که وي باید از نزدیک هدایت . انگیزه و برنامه هاي منسجم است، هدي فاقد انرژيزااًظاهر

. شود و برنامه هاي الزم برایش طرح شود
در شوارتسـکف  روزولـت و  : رفتـه بودنـد  هاي خودتعدادي از افراد کلیدي به موقعیت، ژوئیه26از 

جایی که باید می بـود ولـی در دو هفتـه آتـی در کارهـا      ، بودروزهاي متعدد در نیکوزیالویت ، تهران بودند
کـه  سرویس اطالعاتی بریتانیاان مأمورکار بسیار شایسته اي انجام داد و به لویت، در نیکوزیا. شرکت داشت
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همزمـان . اطمینـان خـاطر داد  ، گیرندمی ندرجریان امور قرار همواره احساس می کردند به نحو شایسته اي
مانند برنامـه هـاي   ، دریافت کرده بودنداز لندن کهپیشنهادات ارزشمند راویس اطالعاتی بریتانیاسران مأمور

. عنوان کردند، از کار انداختن تلفن خانه مرکزيدقیق براي 
، به عنوان بخشی از جنگ روانـی علیـه مصـدق   . بررسی شداًاوضاع مجدد، با ورود روزولت به تهران

از . ان دولت مصدق کاهش یابـد مأموران باال رتبه ایاالت متحده با مأمورک میان توصیه شد تا ارتباطات نزدی
خواسته شد تا ارتباطات معمول دولتی خود را کم کند 2وارن. اي. ویلیام، 1هاي فنی در ایران همکاريمدیر
احب رئیس عملیات نظامی ایاالت متحده در ایـران خواسـته شـد تـا بـا صـ      ، 3فرانک مک کلرسرلشگرو از 

در این مرحله تصمیم گرفته شد تا تعـداد اوراقـی کـه    . منصبان حامی مصدق رفتار صمیمانه اي نداشته باشد
محدود می شد و ستاداوراق به فردي به نام زاهدي به عنوان رئیس . باید به امضاي شاه برسد را تغییر دهند

یرقانونی از طرف دولـت سـرزنش مـی    مسئله ي انحالل مجلس را به عنوان یک اظهار غکهنامه ي رفراندم
پرسنل قرارگاه که مسئولیت فعالیتهاي تبلیغـاتی را بـه عهـده داشـتند در مـورد کـار       ، ژوئیهپایان ماه در. کرد

ژوئیـه 28در 4لـس  ادامور خارجهبیان شده بود که از اظهارات وزیر . گزارش دادند.) ..(میز ضدآموفقیت 
فعالیـت هـاي   ، تی ارائه شده بود مبنی بر اینکه روزنامه هاي ایاالت متحدهدرخواس. کمال بهره را برده بودند

. نشریاتی ایران علیه مصدق را منعکس  کنند و این مقاالت در نشریات ایاالت متحده جایگزین می شد
دو روز پس از اینکه شاهزاده اشرف ایران را ترك کرد و شاه پیغام بـی بـی سـی را کـه     ، اوتدر اول 

د کردن وي در مورد اینکه اسداهللا رشیدیان سخنگوي رسمی دولت بریتانیاست طراحی شده بود جهت متقاع
وي را بـه یـک   ، شاه از ترس میکروفون هـاي مخفـی  . با شاه یک مالقات طوالنی داشتشوارتسکف ، شنید

ه شـا . یک میز کوچک را به مرکز سالن برد و سپس هر دو روي میز نشستند، سالن رقص بزرگ هدایت کرد
کید کرد کـه از وفـاداري ارتـش مطمـئن نیسـت؛ و      أپیشنهاد امضاي تمامی اوراق را در یک زمان رد کرد و ت

یید کند؛ و باید جهت ارزیابی موفقیت یا عـدم موفقیـت ایـن    أاینکه باید تمامی اعضاي یک کابینه جدید را ت
م خود را انجـام داده و مجلـس را   از سوي دیگر بیان کرد که مصدق باید رفراندو. کار به وي زمان داده شود

منحل کند و آنگاه خود او تحت قانون اساسی قدرت تام را براي برکناري مصدق و جایگزین کـردن وي بـا   
قرار شد چند جلسـه ي دیگـر بعـد از ایـن جلسـه      . نخست وزیري به انتخاب خود در اختیار خواهد داشت

1 Technical Cooperation in Iran (TCI)
2 William E. Warne
3 Frank McClure

ن ها از آفعالیت هاي روزافزون حزب غیرقانونی کمونیست در ایران و تحمل : این گفته که در یک کنفرانس خبري اظهار شد به این شرح است. 4
. این مسائل ضمانت کمک به ایران را مشکل تر کرده است. ولت ایران باعث نگرانی دولت ما شده استسوي د
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برخی میان رشیدیان و شاه برگزار می شد که طـی برخی جلسات باید میان روزولت و شاه و . گذاشته شود
م با تالش هاي خسته کننده اعمال می شد تا بر دودلی و بی تصمیمی آزاردهنده أرحمانه اي توآنها فشار بی

که براي مدت زیادي رئیس باتجربه و ارزشـمند قرارگـاه بـود در    نیراراجر گو، اوتدر دوم . شاه غلبه شود
درحالیکه اطالعات وي در مراحـل آمـاده سـازي    . ز فرماندهی تهران را ترك کردجهت انجام دستورات مراک

قضاوت ها مبنی بر این بود که عزیمـت وي در ایـن زمـان یکـی از     ، آژاکس از اهمیت زیادي برخوردار بود
فاکتورهاي مهم جنگ روانی علیه مصدق  و در رده کارهاي برنامه ریزي شده براي گـیج کـردن و تخریـب    

آقـاي  ، و افسر سیاسی درجـه دار 1تیسونان هنري موردواز این زمان مستشار گ. احتمالی بوده استمخالفت 
متیسون در . در جریان کار آژاکس قرار گرفتند و به شکل محتاطانه اي همکاري کردند2مالکومرويملبورن
ر مـورد قرارگـاه را   از هـدف اصـلی آژاکـس د   (...) در یک تالش موفقیت آمیز توجهات گروه(...) دیدار با

. منحرف کرد
در این دوره مصدق مانند همیشه هوشیار بود تـا ابتکـار عمـل را در دسـت داشـته باشـد و مخالفـان        

مخالفت ها حاد می اًتوجه وي به مجلس معطوف شد جایی که ظاهر. روزافزون خود را در تعادل نگه دارد
از نماینـده  چند تـن . بدهنداستعفا خواست که ت ولدطرفدارنماینده هايازژوئیه چهاردهدر مصدق . شد

بیست و هشت نفـر  تا اینکه ي کردندوولی کم رو نیز از این درخواست پیرقمصدمخالف هاي بی طرف یا 
مراکز فرماندهی اصرار داشتند که به نماینده هاي ضد مصدق تمـامی انگیـزه هـا بـراي     . از آنها استعفا دادند

هدف ازاین کار این بـود کـه کسـانی کـه از مجلـس      . در مجلس تحصن کنندحفظ جایگاهشان داده شود و
این موضع حداقل تا حدودي براي قوام بخشیدن ایـن  . استعفا نداده بودند یک گروه پارلمانی مشروع بسازند

این کار از وي یک دیکتاتور بالمنازع می ساخت زیرا باز هـم  . باور مصدق بود که این گروه باید منحل شود
هرچند وي هنوز باید راهی براي بنـدهاي قـانون اساسـی    . زیادي از یک قدرت تام برخوردار می شدمدت

م ملـی  واو این کار را با برگزاري یک رفرانـد . مبنی بر اینکه تنها شاه اختیار انحالل مجلس را دارد می یافت
ـ . منحل شود  یا خیرانجام داد که در آن مردم باید به این پرسش پاسخ می دادندکه آیا مجلس باید م دورفران

ي بـه  أمیلیون نفر ر2آغاز شد و در سرتاسر کشور حدود اوت4این کار در . یک تقلب واضح و آشکار بود
این کار به عنوان یک مانور به اندازه اي که مصـدق  . انحالل دادند و تنها چند صد نفر مخالف وجود داشت

همین امـر بهانـه   . روشنی سواستفاده از قانون را نشان می دادپیش بینی کرده بود رضایت بخش نبود زیرا به
و سازمان سـیا مصـدق را بـی رحمانـه     سرویس اطالعاتی بریتانیااي را فراهم کرد که بتوان با آن با نشریات

موجب آن شد تا عوامل ثابت قدم تر جامعه به هراس افتند که ماننـد  این عمل همچنین . مورد حمله قرار داد
1 Gordon HenryMattison
2 Roy Malcolm Melburne
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قـانون اساسـی   از چنین تخلـف فریبکارانـه اي از  ولی دیگري داراي احساسات میهن پرستانه بودندهر فرد 
. پشتیبانی نمی کردند

ان قرارگـاه در  مـأمور م قرارگاه گزارش هاي جامعی در مورد تالش هاي چندگانه ودر روزهاي رفراند
همچنـین در ایـن روزهـا شـفاف     . ادارائه مـی د ، قبل و طی انجام آن، موجهت افشاي نامشروعی این رفراند

روزنامـه  20قرارگاه شرح داد که حدود . سازي هایی توسط یک رهبر مذهبی در همین زمینه صورت گرفت
کاریکاتور که در مرکز فرمانـدهی تهیـه   15م حدود ومحلی اکنون علیه مصدق هستند و در طول هفته رفراند

اصـلی دیـدار  ین پیام به قرارگاه رسید که مصدق از هدف ااوت4در . شده بود در این روزنامه ها ظاهر شد
سـفیر  ، اوت4در . اشرف آگاه است و در این زمان کارکنان احساس کردند که روند کارها باید تسریع شـود 

لویـت در بیـروت بـا   اوت9وي بایـد در  . هندرسون طبق برنامه ازسالزبورگ به سمت تهران حرکـت کـرد  
. خیر بیانـدازد أا قانع کرد که بازگشتش را به خاطر عملیات قریب الوقوع به تکسی که وي ر، مالقات می کرد
در حال طرح بیانات پیشـنهادي  آمریکا و انگلیسامور خارجهوزارت مقاماتوهندرسون ، در همان روزها

صـادر  تا آنها را به محض پایان یافتن موفقیت آمیز آژاکس برنامه ریزي کرده بودندي آنهابودند که دولت ها
. کنند

. در تهران جلسات با شاه ادامه داشت
اسداهللا رشیدیان گزارشی با جزئیات در مورد نحوه اجراي عملیات به اعلی حضرت ارائـه  ، اوت2در 

جانشـین داد و گزارش داد که شاه پذیرفته که مصدق را برکنار کند و زاهدي را به عنـوان نخسـت وزیـر و    
. تعیین کندستادرا به عنوان رئیس 1وسواسرلشگرهمچنین موافقت کرد تا شاه. فرمانده کل قوا منصوب کند

شاه اظهار کرده بود که ماجراجو نیسـت و  . روزولت یک جلسه طوالنی و بی نتیجه با شاه داشت، اوت3در 
. ازین رو نمی خواهد ریسک کند

ـ  ون نـزاع میـان مصـدق و    روزولت اشاره کرد که هیچ راه دیگري براي تغییر دولت وجود ندارد و اکن
. نیرویش و شاه و ارتشش که هنوز به او وفادار است ولی به سرعت از دست می رود می باشد

روزولت در نهایت گفت که وي تا چند روز دیگر در انتظار یک تصـمیم مثبـت در آنجـا مـی مانـد و      
کار به ایران کمونیستی یا سپس به کشورش بازمی گردد؛ در این صورت شاه باید بداند که عدم موفقیت این 

وي با این سخن بـه جلسـه خاتمـه داد کـه دولـت وي آمـادگی چنـین        . ایجادیک کره دیگر منتهی می شود
در یک جلسه دیگر شاه از آقـاي روزولـت   . احتماالتی را ندارد و ممکن است برنامه هاي دیگري اجرا شود
د که پیشقدمی در جهت برکناري مصـدق بـه   خواست تا از جانب رئیس جمهور آیزنهاور به وي اطمینان ده

1 Vosua
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این پیام را به رئیس جمهور می رساند ولی اطمینان دارد کـه  : آقاي روزولت اظهار داشت. صالح شاه است
رئـیس  ، از قضـا . نگرش وي اینست که  تا کنون مواضع ایاالت متحده براي شاه به روشنی بیان شـده اسـت  

گرفت تا بیان کند که با انجـام ایـن کـار    از موضوع بحث فاصله، اوت4جمهور در شوراي حکام سیاتل در 
آقاي روزولت از . ایاالت متحده دست روي دست نمی گذارد و اجازه نمی دهدکه ایران دچار مخمصه شود

احساس می کند که اطمینـان  بیانات رئیس جمهور به نفع خود استفاده کرد و به شاه گفت که آیزنهاور واقعاً
در سخنرانی شوراي حکـام بـراي   اشاره ي وي به ایرانرابطه با مصدق بی مورد است ولی دهی بیش تر در

-با رشیدیان مطرح مـی اًدر پایان شاه بیان کرد که این موضوع را مجدد. راضی کردن شاه صورت گرفته بود

. کند
پیشـروي  روزولت بیان کرد که به عقیده وي ، که به منظور شرح این جلسه صورت گرفتتلگرافیدر 

خیر أبدون شاه کار بیهوده اي خواهد بود و باید در مورد اعمال فشار نهایی به مدت دو یا سه روز و یا یک ت
رشیدیان با شاه که موافقت کرده بـود عملیـات   اوت7در . تصمیم گرفته شود، ده روزه براي پیروزي بر شاه

روزولت دوباره با شاه دیدار کـرد  اوت8در .مالقات کرداً مجدد، م صورت بگیردیازدهیا دهمباید در شب 
و در مورد تردید خودسرانه شاه با وي بحث کرد که در نهایت منتهی به این شد کـه شـاه موافقـت کـرد بـه      
. افسران ارتش که به طور ویژه براي شرکت در این کار انتخاب شده بودند بـه طـور شـفاهی دلگرمـی دهـد     

ارتش اجازه می دهد بدون اطالع رسمی وي عمل کند و اضافه کـرد  می رود و به 1سپس گفت که به رامسر
، اوت9در . که در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات زاهدي را به عنوان نخست وزیـر منصـوب مـی کنـد    

عزیمت می کند 2به رامسر دوازدهمرشیدیان به نوبه خود در این بحث شرکت کرد و گزارش داد که شاه در 
در مورد انتخاب زاهدي به عنوان رئـیس  هاًهدي و افسران کلیدي دیدار می کند و شفاو قبل از حرکت با زا

. دولت صحبت می کند
حسن اخوي با شاه مالقات کرد و نام هاي افسران ارتش را که آمادگی عملیـات  سرهنگ، اوت10در 

ـ أتاًشاه مجدد. طبق فرمان شاه را داشتند به وي اطالع داد ا اجـراي عملیـات موافقـت    کید کرد تا زمانی که ب
براي بحث در مـورد تمـامی   اًاخوي به این تصمیم اعتراض کرد و شاه مجدد. نکرده اوراق را امضا نمی کند

رشیدیان حامل پیامی از روزولت بود مبنی بر اینکه در صورتی کـه  . این موارد مهم به دنبال رشیدیان فرستاد
در پایـان ایـن   . ور را در کمال نارضایتی تـرك مـی کنـد   شاه تا چند روز دیگر اقدامی صورت ندهد وي کش

با زاهدي مالقات مـی کنـد و بـه سـمت رامسـر در      ، مالقات رسمی شاه بیان کرد که اوراق را امضا می کند

1پاتوق سلطنتی در دریاي خزر، شمال ایران.1
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برخالف وعده ، روز بعد شاه با زاهدي مالقات کرد و به رامسر رفت ولی اوراق. دریاي خزر حرکت می کند
ازین رو شاه قول داد به محض اینکه اوراق در رامسر به دسـتش  . ه آماده نبودندرشیدیان ها براي امضاي شا

. برسد آنها را امضا کند
آنها به یک تصمیم نزدیک تر به پیش نویس اصلی آژاکـس در  ، بعد از بحث میان روزولت و رشیدیان

یکـی  ، شـته باشـند  لندن رجوع کردند و تصمیم گرفتند که باید دو نفر براي صدور حکم سـلطنتی وجـود دا  
رئیس کـاخ  (رشیدیان و بهبودي که. مصدق را خلع کند و دیگري زاهدي را به نخست وزیري منصوب کند

، نعمت اهللا نصیريسرهنگ، اوت12کارکشته ي بریتانیا بود اسناد را آماده کردند و عصر مأمورو یک ) شاه
. فرمانده گارد سلطنتی آنها را با هواپیما به رامسر برد

همگی ضد مصـدق  ، تحت نفوذنشریات. ر این زمان فعالیتهاي روانی علیه مصدق به اوج خود رسیدد
. تحت رهبري قرارگاه آنچه را که به نظر قرارگاه سودمند می آمد به چاپ مـی رسـاند  ]... [بودند درحالیکه 

یار کـردن رهبـران مـذهبی    توجه زیادي به هشان سازمان سیا با انتشار تبلیغات سیاه به نام حزب تودهمأمور
تهران معطوف کردند و این افراد را تهدید کردند کـه در صـورت مخالفـت بـا مصـدق وحشـیانه مجـازات        

توده تماس هاي تلفنـی تهدیـدآمیز صـورت گرفـت و چنـدین      ] حزب[به برخی از آنها به نام . خواهند شد
. برنامه بمب گذاري تقلبی در خانه هاي این رهبران اجرا شد

عملیـات مسـتقیم را پشـتیبانی خواهـد کـرد و      »توطئه سرهنگ ها «از طریق شخصاًکه شاه شایعهاین 
اصـلی  مـأمور زاهـدي بـا   . به سرعت در همه جا پراکنـده شـد  ، قرارگاه آنان را زیر بال و پر خود می گرفت

ا و در صـورت  مالقات کرد و وي را به عنوان افسر رابط با آمریکـایی هـ  ، فرزانگانعباسسرهنگ، قرارگاه
و باتمـانقلیچ سرلشـگر ، سپس فرزانگـان . تمایل نظارت بر کارکنان جهت برنامه ریزي عملیات منصوب کرد

. زندکریمی را به دیدار زاهدي بردسرهنگ
را حفظ کرد و »سرهنگ هاتوطئه «کارول ارتباط نزدیک خود با فرزانگان و اعضاي ، افسر سازمان سیا

افرادي که مسئولیت به انجام رساندن برنامه عملیاتی را بر عهده داشتند شـرکت  در جلسه پایانیاوت13در 
هرچند این جلسه آخرین جلسه اي بود که در آن قرارگاه برقـرار مـی شـد و ثابـت شـد کـه شکسـت        . کرد

. خوردن این قرارداد عواقب وخیمی در پی دارد
شاه رسیده بود به تهران بازگشـت و  نصیري با اوراقی که به امضايسرهنگ، اوت13در اواخر عصر 

در نهایـت ملکـه ثریـا   ، ) یید نشـده أو هرگز ت(بر اساس آنچه وي تعریف می کند. آنها را به زاهدي رساند
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اگر این داستان صحیح باشد یک دوست از یک جناح غیر . وي را متقاعد کرد تا آنهارا امضا کند) همسر شاه(
. قابل انتظار وجود داشته است

دولت زاهدي بـه دلیـل   ، قرارگاه این گونه مخابره کرد که در نتیجه اجراي عملیات آژاکساوت14در 
دالر پیشـنهاد شـد و از   میلیـون 5مجمـوع  . به وجوه مالی نیاز فوري خواهد داشت، خالی بودن خزانه کشور

روز چهاردهم هیچ خبر در . سازمان سیا خواسته شد تا این مبلغ را تا ساعاتی پس از پایان عملیات تهیه کند
تازه دیگري از تهران به دست نرسید و قرارگاه و مراکز فرماندهی به غیر از انتظار براي شروع عملیـات کـار   

. دیگري براي انجام دادن نداشتند

–1954در سـال  ) در لباس سیاه با ریش، ایستاده(حسین فاطمی، ر اینجا وزیر خارجه نخست وزیر سابقد1-5

بعد از دستگیري اش توسط ساواك که در آن زمان ریاست ان را سردار معظم بختیـاري بـه   –ودتاي آمریکایی پس از ک
فـاطمی همچنـین   . فاطمی یک ملی گراي ایرانی رك گو و حامی مصدق بود. نشان داده شده است) نشسته(عهده داشت

فـاطمی  . سلطنتی را مورد حمله قـرار مـی داد  سرمقاله هایی می نوشت و خانوادهاًمنتقد سرسخت رژیم پهلوي بود مرتب
وي کمی پیش از اینکه با جوخه آتـش اعـدام شـود از    . متهم شد که قصد براندازي شاه را داشته و به مرگ محکوم شد

. کوروش نام برد، مصدق به عنوان ولی تنها فرزند خود
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ششمفصل 
اولین تالش
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اولین تالش
گزارشـات اولیـه   . هنوز با تمامی جزئیـات بیـان نشـده اسـت    ، 1953اوت15ترتیب دقیق وقایع شب 

شرکت کنندگان مختلف به حدي ضد و نقیض بود که دنبال کردن کورسوي حقیقت را در شب تاریک غیـر  
طرح اصلی اولین تالش واضـح اسـت زیـرا دو واقعیـت ابتـدایی بـه آن مـرتبط        ، هرچند. ممکن می ساخت

برنامه به خاطر بی احتیاطی یکی از شرکت کنندگان که یک افسـر  : هستنداین واقعیت ها به این قرار . هستند
اگر بیشتر افراد شرکت ، با وجود هشدار قبلیدیگر اینکه و خیر طوالنی لو رفت أایرانی بود  به دلیل تنظامی

بـاز هـم امکـان موفقیـت     ، کننده در عملیات در لحظات حساس از خود بی لیاقتی و تردید نشان نمی دادنـد 
. جود داشتو

عملیات از شب به صبح روز بعد تغییـر کـرده   زمانپرسنل قرارگاه اطالع نداشتند کهاوت14تا عصر 
و قرارگاه قادر نبـود  امکان اطالع یافتن از رخدادها را نداشتفرزانگان سرهنگ، اصلی قرارگاهمأمور. است

او کسی بـود کـه مسـئولیت    اگر که واقعاً-درا راهنمایی کن، زاهدينامزد ریاست ستاد، 1باتمانقلیچسرلشگر
. اش بوداصلی بر عهده 

از اوت15بعد ظهر 5وي در ساعت ، ریاحیتقیسرلشگر، مصدق]کابینه[ستادبه گفته ي رئیس 
بخـش  (مطلع شده ولی از روي احتیاط و بـه گـزارش خـودش خانـه اش در شـمیران     ئیات نقشهزتمامی ج

20: 00ساعترا تا، ی که ملی گرایانی چون زیرك زاده و حق شناس مستقر بودندجای، ) ییالقی شمال تهران
ریاحی به فرماندهی اولـین  ، هرچند. در تهران حرکت کردستادترك نکرد و سپس به سمت مرکز فرماندهی 

ریـاحی جانشـین   23: 00در سـاعت  . به حالت آماده باش باشـند 23: 00تیپ مسلح دستور داد تا از ساعت 
پادگان نظامی در غرب تهران که پادگان هاي گارد سلطنتی را شـامل مـی   ، کیانی را به باغ شاهسرلشگرخود 

نصیري که لحظاتی قبل با چندین افسر پشتیبان بـه آنجـا رسـیده    سرهنگکیانی در آنجا توسط . فرستاد، شد
دسـتگیر  افـراد دیگـر را  در همان زمان شماري از کامیون هاي حاوي سربازان طرفدار شاه. دستگیر شد، بود

زیـرك  ، به خانه ي ریاحی در شمیران آمدند و با این که خودش در خانه نبـود 23: 30حدود ساعت . کردند
چندین افسر و گروه قابل تـوجهی از  23: 30همچنین در حدود ساعت . زاده و حق شناس را دستگیر کردند
بردند و قبـل از اینکـه فرصـت کنـد کفـش      هجوم، وزیر خارجه مصدق، سربازان به خانه ي حسین فاطمی

در شـمیران بـرده   ) سعد آباد(قصر سلطنتیبازداشتگاهاین زندانیان به . هایش را بپوشد او را بازداشت کردند
انی که می دانستند ریاحی به حالت آماده باش است اقدامی صورت  ندادند ولـی آن هـایی کـه    مأمور. شدند

. جام دادندوظیفه شان را ان، اطالع نداشتند

11 Batmangelich



٥٠

کابل هـاي منتهـی بـه    . حمله ي ضعیفی به سیستم تلفنی صورت گرفت، 23: 30کمی پیش از ساعت 
وبـاغ  ارتـش کابل هاي بین مرکز فرماندهی . خانه ي فاطمی و خانه هاي دیگر افراد دستگیر شده قطع شدند

. تهـران را اشـغال کـرد   بـازار در مرکـز تلفـن  ، با یک نیروي نظامی کوچک(...) سرهنگشاه قطع شدند و 
برحسـب گـزارش   (، خبـري دریافـت نکـرد   ، کیانی که به باغ شاه رفته بـود سرلشگروقتی ریاحی از 

اول زر هی تماس گرفت و به آنها تیپبا سرهنگ ممتاز از تیپ دوم کوهستان و سرهنگ شاهرخ از) خودش
ا پیش از آن وي به افسران دیگر از جمله سـرهنگ  در همین زمان ی. گفت که نیروهایشان را به باغ شاه ببرند

فرمانده نظامی و افسر فرمانده تیپ سوم و سرهنگ نوذري از ، سرهنگ اشرفی، پارسا از تیپ اول کوهستان
. آماده باش داد، تیپ دوم زره هی

ممتاز و شـاهرخ در بـاغ شـاه    ، هرچند بر اساس گزارشات افراد زاهدي که در عملیات شرکت داشتند
گزارشات منابع دولتی در رابطه بـا وقتـی   . شدندمحبوسدستگیر شدند و به همراه کیانی براي مدتی در آنجا

. با هم اختالف دارنـد ، که سرهنگ نصیري تالش کرد تا فرمان شاه مبنی بر عزل مصدق را به وي ارسال کند
با سرهنگ نصیري مواجه شد و سرهنگ ممتاز در راه باغ شاه بود که در خیابان، ریاحیسرلشگربه گفته ي 

اوت16در 01: 00بر اساس اعالمیه ي رسمی دولت مصـدق در سـاعت   . بی درنگ توسط وي دستگیر شد
وي ادعـا  . دو جیپ و یک ماشین مسلح مقابل خانه ي مصدق حضور یافـت ، نصیري با چهار کامیون سرباز

توسط گارد خانه ي نخسـت وزیـر دسـتگیر    کرد که نامه اي براي ارسال به مصدق دارد ولی در همان لحظه 
در خانه ي 23: 50وي ادعا می کند که نصیري در ساعات . فرزانگان روایت دیگري از این جریان دارد. شد

سـرهنگ زنـد کریمـی بـا دو     خیر دو دقیقه ايأنصیري پس از دستگیري بیان کرده که ت. مصدق دستگیر شد
. رنامه شده استکامیون سرباز به خانه ي مصدق باعث شکست ب

آنچه مسلم است این است که ریاحی توانسته بود پیش از نیمه شب دسته هـاي سـربازان را بـه نقـاط     
یا واکنشی کـه از سـوي ریـاحی و دیگـر     برخوردآن . استراتژیک که احتمال حمله به آنها بیشتر بود برساند

ار خطـا شـوند هنـوز بـه روشـنی      ان طرفدار زاهـدي در کارشـان دچـ   مأموروفاداران به مصدق سبب شد تا 
و بـه  خـود را باخـت   ، باتمانقلیچسرلشگر، زاهديستادبا این حال روشن است که رئیس . مشخص نیست
موجب شد شـایعه  بحرانی شدودر لحظات افراد تضعیف روحیه باعث این کار بدون شک . مخفی گاه رفت

. دستگیري نصیري به سرعت پراکنده شود
رفت تا با باتمانقلیچ مالقات ستادبه دفتر رئیس 01: 00م در ساعت شانزدهوز سرهنگ فرزانگان در ر

ساختمان مرکزي دولت به آن نزدیک شد ولـی بـا   سخیرباتمانقلیچ با هدف تسرلشگرکند و مسلم است که 
وي سـپس بـه سـوي زاهـدي     . دیدن تانک ها و دسته هاي سربازان به حالت آماده باش دچار وحشت شـد 
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از سعد آبـاد  که حتی کامیون هاي حامل زندانیان . او گفت که فرار کند ولی زاهدي به او خندیدشتافت و به
به ساختمان مرکزي دولت آمده بودند ولی وقتی آن را در تصرف دشمن دیدند به سـعد آبـاد عقـب نشـینی     

تظر ماند تا اسـکورت  زاهدي بیهوده من. زندانیان را هنگام طلوع صبح آزاد کردند، مسئوالن کامیون ها. کردند
ایرانیانی که به انجام عملیات امیـد داشـتند   23: 00حدود ساعت . بیاید و او را به باشگاه افسران هدایت کند

قـانع  ، ها و گروه هاي تقویتی که به سمت شهر می آمدند و توقف اتومبیل ها جهـت بازرسـی  هبا دیدن دست
خودشـان در شـهر   02: 30باتمانقلیچ حدود ساعات شگرسرلفرزانگان و . شدند که این کار  بی فایده است

ا شدند چون باتمانقلیچ کمی پس از آن دستگیر شد در حالیکه فرزانگانداز هم جگشت زدند؛ سپس احتماالً
. پرسنل قرارگاه ساعات پر تشویشی را گذرانده بودند، در سفارتخانه. در قرارگاه مخفی شده بود پیدا شدکه

رادیو گزارش داد که برنامه شکست خورده است و هیچ راهی براي آگاهی از آنچه در جیپ نظامی مجهز به
. شهر می گذشت نبود
برادران رشیدیان

در کمـک بـه انجـام    ، سه برادر ایرانی که با سرویس جاسوسی آمریکا و بریتانیا ارتباط نزدیک داشـتند 
از آنها یاد می »رشیدیان ها«زارش با عنوان این برادران که در سرتاسر گ. نقش اساسی داشتند1953کودتاي 

هـر دو بـه خـاطر    سازمان سـیا وسرویس اطالعاتی بریتانیا . اسداهللا و قدرت اهللا نام داشتند، سیف اهللا، شود
بـه  ، ارتباطات این افراد هم با طبقه ي ارازل و اوباش و هم طبقات اعیان و ثروتمند از جمله خانواده پهلـوي 

. داشتندآنها اعتماد زیادي
. بود که به فلسفه و تاریخ عالقه وافري داشـت که برادر بزرگ تر بود یک نوازنده ي تریاکیسیف اهللا

برادري که با شاه و خـواهرش  . در تصاویر موجود استاًکه غالببودبرادر فربه و شادي ، اسد اهللا، برادر دوم
قدرت اهللا از طریق سرمایه گـذاري ثـروت   ، سومبرادر . اسداهللا بود، در مورد مشارکت در کودتا صحبت کرد

وقتی نماینده هاي آمریکا قصد ایجـاد آشـوب میـان تـاجران را     . می اندوخت و روابط خوبی با بازار داشت
. مفید واقع شدسازمان سیاداشتند این امربراي
و اسد اهللا را مغز متفکر عملیات آژاکس سیف اهللا، 1کرمیت روزولتسازمان سیانماینده، در این کتاب

روزولت تا حـدي بـه اسـداهللا    . دو برادر رشیدیان میخواند، نقش اساسی داشتندسازمان سیاکه در برنامه ي
رشیدیان ها همچنین ماهیانـه  . با شاه و خواهرش مالقات کنداًیت داد شخصمأموراطمینان داشت که به وي 

رهبران ، هت رشوه دهی به سیاستمداران ایرانیج-یک مبلغ قابل توجهی در آن زمان-پوند انگلیسی 10000

1 Kermit Roosevelt
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رشیدیان ها ی که بعد ها مشاهده شد بنا به گزارش. دریافت میکردند، اشرار خیابانی و افسران نظامی، مذهبی
. کسانی بودند که بسیاري از تروریسم و بی قانونی شب کودتا را صورت دادند

1955را در آوریـل  ) چـپ (زاهديو سرهنگ فضل اهللا) راست(شاه ایران محمد رضا پهلوي، تصویر باال1-6
سازمان سیا به قدرت رسید تا کنترل ارتش و دولت ایـران را  زاهدي توسط. یک سال و نیم پس از کودتا نشان می دهد

خواهـد  زیرا عقیده بر این بود که زاهدي نزد مردم ایران مقبولیت بیشتري از شاه به دسـت ، پس از کودتا به عهده بگیرد
سازمان سیا  عقیده داشت که زاهدي با سازمان جاسوسی ایاالت متحده و بریتانیا همکـاري مـی کنـد تـا پـس از      . آورد

. کودتا قدرت به شاه بازگردد
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فصل هفتم
شکست ظاهري
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شکست ظاهري
دولـت در مـورد کودتـاي بـه     رادیو تهران اطالعیـه ي ویـژه  ، 1953اوت16صبح 05: 45در ساعت 

گزارشات ، مصدق در جلسه اي با کابینه ي خود06: 00طالح ناکام شب پیش را پخش کرد و در ساعت اص
مربوط به شرایط و اقدامات صورت گرفته براي تقویت نیروهاي امنیتی در سـاختمان هـاي دولتـی و دیگـر     

.پخش شد07: 30در ساعت اًاطالعیه مجدد] همان[. نقاط حساس را دریافت می کرد
با توجه به این کـه برخـی کارهـاي    . قرارگاه شب پرتنش و بی خوابی را در دفترشان گذراندندپرسنل 

هیچ جیپ رادیو داري به محوطه نیامد و سیستم تلفنی به کار خود -برنامه ریزي شده جامه ي عمل نپوشید
. مشخص بود که جایی از کاریا تمامی آن اشتباه بوده است-ادامه داد

در شهر گشـت زد و گـزارش داد   1رولاک، ه محض برداشته شدن حکومت نظامیب05: 00در ساعت 
. که شماري از تانک ها و سربازان اطراف خانه ي مصدق متمرکز هستند و باقی آنها در حال گشـت هسـتند  

سرهنگ فرزانگان با دفتر تماس گرفت تا بگوید که کارها خوب پیش نرفته است و خود او به شخصه بـراي  
وي به آنجا رسید و گزارشـی مشـابه اطالعیـه دولـت     06: 00در ساعت . امن به سفارت می آیدیافتن محل 

اکنون قرارگاه به ناگاه با وظیفه نجات عملیات از شکست کامل روبرو شده بود . ارائه داد و به پناهگاه شتافت
، اس با اردشیر زاهـدي اولین کاري که باید انجام میگرفت تم. ثیر گذار به سرعت اتخاذ شدندأو تصمیمات ت

وي پیامی در مورد  موقعیت خـود بـه قرارگـاه ارسـال کـرد و      08: 00در ساعت . زاهدي بودسرلشگرپسر 
. روزولت به شمیران حرکت کرد و در آن جا اردشیر و پدرش به وي گفتند که هنوز به شـرایط امیـد دارنـد   

ملت ایران قانع شـوند کـه زاهـدي رئـیس     بالفاصله تصمیم گرفته شد که باید تالش زیادي صورت گیرد تا
تمـامی  قابـل توجـه اسـت کـه     . (مشروع دولت است و مصدق غاصب است که کودتا را صورت داده است

اقداماتی که از این پس انجام می شد بر اساس این فرضیه طرح عملیاتی بود که اگر ارتش مجبور باشد بـین  
.) واهد کردشاه و مصدق یکی را انتخاب کند شاه را انتخاب خ

نیویـورك  سوشـیتد پـرس  آکار گرفتن امکانات ارتباطی قرارگاه جهت پخش یک پیام در ه این کار با ب
یکی، استرهبران توطئه دو حکم شاه در دستان ، بنا به گزارشات غیر رسمی": آغاز شد به این مضمون که

دست یابی به یک اعالمیه ي به منظور ". زاهديسرلشگرحکم انتصاب و دیگري فرمان عزل مصدق است
رئـیس  ، 2مک کلـر سرلشگرقرارگاه این طور برنامه ریزي کرد که ، معتبر که جهت مصرف محلی منتشر شود

1 Carroll
2 McClure
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صبح روز . عملیات نظامی آمریکایی را به دیدن شاه بفرستدتا از صحت فرمان هاي منتسب به او مطمئن شود
. بعد مشخص شد که شاه فرار کرده است

. هـاي عـادي خـود مشـغول بودنـد     مغازه ها باز بودند و مردم به کار، شهر آرام بود09: 30در ساعت 
، بودنـد در محاصـره و پلیس در نقاط کلیدي از جمله کاخ هاي سلطنتی که ذخیرهسربازان ، تانک هاهرچند

این بود که یکی از شایعه ها که خیلی زود مورد توجه قرار گرفت. انتشار شایعه ها شروع شد. استقرار یافتند
در اًحـدود . کودتاي کذایی از سوي دولت صورت گرفته بود تا به مصدق بهانه اي براي اقدام علیه شاه دهد

فرستاد تا سـوال کنـد کـه    ستادرئیس ، ریاحیسرلشگرمک کلر را به دیدن سرلشگرروزولت  ، همین زمان
شـده  دي به نخست وزیري منصوب فرمان سلطنتی زاهکه طبق یکخبري شنیده بود ]آمریکا[چون سفارت

. حال هیئت نظامی آمریکا می خواهد بداند که در برابر مصدق مسئول است یا شخص دیگري؟است
شاه یا هر دولت خاصـی مهمتـر   ایران و مردمش از ": امضاي فرمان را رد کرد و گفتریاحی رسمیت

عد مک کلر گزارش این جلسه را به چند ساعت ب. و ارتش از مردم است و از مردم حمایت می کند"هستند
روزولت ارائه داد و بعد از این جلسه به نظر می رسید که مک کلر امید خود را براي همراه کردن ریاحی در 

. تالش براي براندازي مصدق از دست داده است
به ]به نام[، جایگزین روزنامه ي اصلی حزب توده، شجاعت. صبح خیلی زود روزنامه ها بیرون آمدند

اکنون بیان می کردکه برنامه هـاي کودتـاي کـذایی    . را می کردپیش بینی یک کودتااوت13از ، سوي آینده
ریختـه شـده انـد ولـی اخطـار نهـایی در       اوتنهـم در شوارتسـکف  سرلشگره اي میان شاه و بعد از جلس

. به مصدق رسیده استچهاردهم
معلـوم  که -دولت در جریان برنامه هاي کودتا بودتوده حداقل به اندازه ي حزب قابل اشاره است که 

که هر کدام به تنهایی و با زیرکی خاص خـود  ) جلیلی و کیوانی(تیم کارگزاري اصلی قرارگاه. نیست چطور
صفحاتی را تهیه کرده بودند که به شایعات جاري سندیت می بخشید ولی آن را به نحـوه ي  ، کار می کردند

ملت ما «شماره ي صبح . تیب داده شده استدتاي کذایی جهت بیرون راندن شاه ترارائه می داد که انگار کو
که در صفحات داخلی روزنامه پر شماره ي کیهـان بـه فرمـان شـاه     در حالی، همین داستان را روایت کرد»

. مبنی بر انتصاب زاهدي اشاره شده بود
در این زمان . بلی جزئیاتی می افزودیک اطالعیه دیگر صادر شد که به اطالعیه ي ق10: 00در ساعت 

در نقاط مختلف شهر سخنرانی مـی کردنـد در   ، اعضاي حزب توده که گروه هاي کوچک تشکیل داده بودند
سـپس یـک شـایعه ي    . که گروه هاي کوچک تر ملی گرایان طرفدار مصدق نیز در خیابان هـا بودنـد  حالی
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را سـاختگی مصدق یک کودتاي شکست روبرو شدبا توطئه اي صورت گرفته ولی وقتی : جدید منتشر شد
. ترتیب داده است
دو خبرنگار نیویورك تایمز با برنامه ریزي قرارگاه به شمیران رفتنـد تـا بـا زاهـدي     11: 00در ساعت 

اردشیر مالقات کردند که به آنها فرمان سلطنتی اصلی مبنی بر انتصـاب  ، دیدار کنند ولی در عوض با پسرش
ــوان   ــه عن ــدي ب ــا داد      زاه ــه آنه ــلی را ب ــخه اص ــایی از نس ــی ه ــان داد و کپ ــري را نش ــت وزی . نخس

قرارگاه مسـئولیت  ، پس از این مالقات. این کپی ها توسط ایرانیان شرکت کننده در برنامه درست شده بودند
فرمان را به عهده گرفت کپی هاي آن را درست کرد و نسخه ي اصلی را تا زمان پیروزي نهـایی در قرارگـاه   

.گه داشتن
دون استفاده از عنوان نخست ب(ختصري با امضاي دکتر محمد مصدقدر ظهر رادیو تهران اعالمیه ي م

. منحل مـی شـود  هفدهممجلس ، بنا به خواست مردم که با رفراندوم آن را اعالم کردند: پخش کرد) وزیري
شارات خشونت آمیز فاطمی علیه این اعالمیه به همراه ا. به زودي برگزار می شودهجدهمانتخابات دوره ي 

در متقاعد کردن عوام به این کـه مصـدق درصـدد حـذف     ، شاه و تبلیغات عمومی آشکار و کثیر حزب توده
.نقش کلیدي داشت، رژیم سلطنتی است

فاطمی یک کنفرانس خبري برگزار کرد وي بیان کرد که دولـت  ،وزیر امور خارجه 14: 00در ساعت 
نابع مختلف گزارشاتی دریافت کرده مبنی بر این که گـارد هـاي سـلطنتی در حـال     در چند روز گذشته از م

طرح یک کودتا بوده اند و از این رو تمهیدات الزم براي مقابله با هرگونه کودتا از این نوع اندیشـیده شـده   
در پاسـخ بـه  . بود وي سپس حوادث کودتا را که پیش از آن در اطالعیه ي دولـت آمـده بـود بررسـی کـرد     

بازداشت شده است زیرا نقش دربار در این توطئه غیـر  دربارمعاون وزیر، گفت که ابوالقاسم امینی، سوالی
این سر .وي سپس افزود که دیدگاه هاي وي را می توان در سر مقاله ي باختر امروز یافت. قابل انکار است

حمله ي طویل و عناد ، قرائت شد30:17مقاله که به چاپ رسیده و به طور کامل در رادیو تهران در ساعت 
. بود–مردي که عموم مردم هنوز هم برایش احترام و جذبه ي زیادي قائل هستند –ورزانه اي به رضاه شاه 

. توان گفت که این سر مقاله کار بزرگی در جهت برانگیختن خشم عمومی علیه دولت مصدق انجام دادمی
زاهدي بود که بـه  سرلشگراده کردن یک اعالمیه ي عمومی از در طول بعد از ظهر قرارگاه در حال آم

اعالمیه آماده شد ولی . و سرهنگ فرزانگان تهیه شده بودانبرادران رشیدی، توصیه ي مستقیم اردشیر زاهدي
بنابراین یکی از رشیدیان ها با . توانستند چاپ خانه اي پیدا کنند که توسط دولت نظارت نشودان نمیمأمور

زاهدي رسانده شـدند تـا آنهـا را    سرلشگراین کپی ها با عجله به . نسخه تهیه کرد10حریر فارسی ماشین ت
بـا  . مخبرهاي مطبوعاتی محلی و افسران کلیدي ارتش داده شـدند ، امضا کند و سپس به خبرنگاران خارجی
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ان مـأمور ، چنـد هر. دیر شده بـود هفدهمتوجه به زمان توزیع آنها براي در دست گرفتن مطبوعات در صبح 
آنهـا  . کار خود را انجـام دادنـد  ، جلیلی وکیوانی با قرارگاه رشیدیان ها یا فرزانگان در ارتباط نبودند، قرارگاه

. آن را در کنار یک کپی از فرمان چاپ کردنـد هفدهم یک مصاحبه ي ساختگی با زاهدي تهیه کردند و روز 
توانـایی  ، ود براي کارهاي پیش روي و انجام صحیح آنهادر این زمان مقامات طراز اول قرارگاه به نوبه ي خ

قرارگاه در حال محافظت افراد خـاص و فرسـتادن آنهـا بـه     ، در طول روز. قابل توجهی از خود نشان دادند
مریکایی آبرخی در خانه ي یک کارمند قرارگاه در محوطه ي سفارت و برخی دیگر درمنازل . مکان امن بود

زاهـدي از  سرلشـگر به بعـد  شانزدهمدر نتیجه اردشیر زاهدي از صبح . خفی شدندهاي خارج از قرارگاه م
سرهنگ فرزانگان از صبح ، هجدهماستثناي روز ه به بعد بشانزدهمبرادران رشیدیان از ، به بعدهفدهمصبح 

سـت در  این افراد می بای. م در دسترس قرارگاه بودندشانزدهاز صبح شاهگیالنسرلشگرم به بعد و شانزده
قرارگاه مخفی شوند تا هم از خطر بازداشت محافظت شوند و هم در مکان هایی باشند که آمریکایی ها مـی  

. توانستند به سهولت و به صورت قانونی رفت و آمد کنند
کـه از  ییجمعیت در میدان مجلس جمع شدند تا به سخنرانی هـا 19: 30عصر آن روز حدود ساعت 

، نماینـدگان سـابق مجلـس   ، سخنرانان شامل طرفـداران مصـدق  . د گوش دهندرادیو تهران هم پخش می ش
. فـاطمی بودنـد  ، و وزیر امور خارجه، مهندس رضوي، مهندس زیرك زاده، دکتر سید علی شایگان، موسوي

در طول این سـخنرانی هـا مـردم    . تمامی سخنرانان به شاه حمله کردند و تقاضاي کناره گیري وي را داشتند
قرارگاه ساعتی قبل فهمیده بود که شاه گریختـه  . بار مطلع شدند که شاه به بغداد فرار کرده استبراي اولین 

این . سیاسی اصلی سفارت ایاالت متحده امید خود را از دست داده بودندمأموردو 16: 00در ساعت . است
اهـدي موضـع صـریحی    و زدر حالی بود که روزولت اصرار داشت که اگر شاه از رادیو بغداد اسـتفاده کنـد  

پیام هاي دیگر قرارگاه به مراکـز فرمانـدهی از   . وجود خواهد داشت»فرصت کمی براي موفقیت«اتخاذ کند 
. نوع بیانیه هایی بود که شاه می توانست در رادیو بغداد قرائت کند

روز 01: 30اولین پیام را در مورد عدم موفقیت کودتا در ساعت ، ساعت اختالف7مرکز فرماندهی با 
م از قرارگاه دریافت کردند و تا ساعاتی پس از آن روي درخواست قرارگاه در رابطه با سخنرانی شاه شانزده

بـا هـر   وزارت امور خارجه باید به قرارگاه گزارش می دادند که ، با پایان روز کاري. از بغداد کار می کردند
ست و پیشنهاد کرد که برتیانیا این کار را انجـام  گونه تالش آمریکا در جهت ارتباط با شاه به شدت مخالف ا

تـالش کـرد تـا از    سرویس اطالعاتی بریتانیـا در نیکوزیا به پیشنهاد قرارگاه با اشتیاق پاسخ داده شد و. دهد
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با هـدف  هفدهمصبح زود روز ، 1نیروي هواییبا جت جنگنده يو داربی شایرلویتلندن اجازه بگیرد که 
. اجازه را نداداینلندن . به بغداد پرواز کنندبر شاه، اعمال فشار

دلگرمی هاي شفاهی دریافـت  ، با شروع یک روز دیگر پس از دو شب بی خوابی براي پرسنل قرارگاه
سربازان آنها رابا قنداق تفنـگ زده ، در پی جدایی گروه هاي توده، کردند مبنی بر اینکه شب گذشته دیروقت

به کامالً»پروژه«امه داد احساس می کند که قرارگاه اد. بدهند»زنده باد شاه«ر اند و مجبورشان کرده اند شعا
برادران رشـیدیان و سـرهنگ فرزانگـان هنـوز بـه      ، شاهگیالنسرلشگر، زاهديسرلشگرفنا نرفته است زیرا 

ن هـا  روزنامـه هـا دوبـاره در خیابـا    ، اوتروزهفدهماکنون در صبح . انجام اقدامات رسانه اي مصمم بودند
توطئه را با شـاه طراحـی کـرده اسـت و آمریکاییـان سـاده فکـر        شوارتسکف نیروي سوم نوشت که . بودند

هر دو دولت را مسئول کودتـاي کـذایی مـی دانسـتند و     ، داد و شاهد. میکردند که شاه یک برگ برنده است
کرده بود کـه فرمـانی از شـاه    کیهان متن بیانیه ي رادیو لندن را موضوع قرار داده بود و از زاهدي نقل  قول 

ایرانیـانی کـه رادیوهـاي    ، تمام صـبح . در خطر بوده استجانشدارد و این که شاه کشور را ترك کرده زیرا 
: وي گفـت . بغداد اطالع کسب کنندداشتند قادر بودند از ایستگاه هاي خارجی در مورد بیانات شاه درقوي

". اي دولتی به معناي واقعی در نظر گرفته شودآنچه در ایران اتفاق افتاده نباید یک کودت"

شاه گفت که دستوراتش مبنی بر عزل دکتر محمد مصدق را تحت امتیازاتی که قانون اساسـی بـه وي   
زاهدي را به جاي او منصوب کرده است  و اینطور ادامه داد کـه او  سرلشگرصادر نموده است و ، اعطا کرده

ایـن  . اطمینان دارد) شاه(وي به وفا داري مردم ایران نسبت به خودشازسلطنت کناره گیري نکرده است  و
جمله گرچه کمتر از حد انتظار بود ولی همان چیزي بود که در ذهن افراد قرارگاه مـی گذشـت؛ و روزنامـه    

م قرارگاه پیشنهاد کرد که اما. هاي بغداد اشاره کردند که وقایع خونین و دردناك در ایران ادامه خواهد داشت
بـا  ، در حالیکه مراکز فرمانـدهی ، و آقاخان به شاه پشتیبانی معنوي دهند، روحانی مذهبی در عراق، خالصی

خـودداري  با شاه ایاالت متحده از صدور اجازه ارتباط مستقیم ، ]آمریکا[امور خارجهاستناد به قوانین وزارت 
ی از مکالمه ي خود با شاه در عصـر روز  گزارش2بارتون بري، در همان زمان سفیر آمریکا در عراق. می کرد

با پیشنهاداتی که پس از وقایع به کامالً، اظهارات وي که از ابتکاراتش سرچشمه میگرفت. ارائه دادشانزدهم
. وي ارائه شده بود همخوانی داشت

گروه قابل توجهی از سربازان که در سرتاسر شهر پراکنده شده بودندبـه پادگـان   10: 00حدود ساعت 
10: 30در سـاعت  . تحـت کنتـرل اسـت   ها فرا خوانده شدند زیرا دولت فکر مـی کـرد کـه اوضـاع کـامالً     

زاهدي خواست تا خود را تسلیم مقامات کند و سپس فهرسـتی را از افـراد دسـتگیر    سرلشگررادیوتهران از 

1 Royal Air Force (RAF)
2 Burton  Berry
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فهرسـت هـاي   . دشده که در کودتاي عقیم شرکت داشتند یا با برخی وقایع آن در ارتباط بودنـد منتشـر کـر   
نام هاي مشخص شده افـرادي را نشـان   (حاوي نام هاي زیر بودند، از جمله فهرست هاي روز بعد، مستقل

لقاسم امینی اابو، وزیر دربارمعاون ) :می دهد که در تالش براي کودتا براي قرارگاه شناخته شده بودند
زره هیفرمانده تیپ دوم، سرهنگ نوذري 

کوهستانی دوم تیپ ستادرئیس ، سرهنگ زند کریم 
از پلیس ، فرمانده پوالد دژ

فرمانده گارد سلطنتی، سرهنگ نعمت اهللا نصیري
یفرمانده تیپ اول کوهستان، آزمودهسرهنگ دوم 

رئیس باشگاه افسران، سرهنگ پرورش
یاحینستوان اول 
سوئیسیمأمور، 1آقاي پرون

بازنشسته، باتمانقلیچنادر سرلشگر
فرمانده گارد سلطنتی در رامسر، هادي کاراییسرهنگ
بازنشسته، شیبانیسرلشگر

رئیس دفتر مخصوص شاه، رحیم هیراد 
رئیس خدمه شاه  ، سلیمان بهبودي

معاون بخش گذرنامه شهربانی، حمیديسرهنگ دوم
) سواره نظام(فرمانده اسکادران، سرهنگ منصورپور

هستانی رئیس ستاد تیپ سوم کو، سرهنگ روحانی
ديبالسروان
نراقی یکمستوان
شقاقی سروان

سلیمیسروان 
اسکندريیکمستوان 
جعفريیکمستوان 

آقاي اشتري
آقاي محمد جهانداري

یروحانیکمستوان 
دکتر مظفر بقائی

1 Perron
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بـه دار آویختـه مـی شـدند و در تمـام      اوت20شایعات از این قرار بودند که افسران دستگیر شده در 
شرایط بحـث مـی   این و ژاندارمري و افسران با هم در رابطه با ، پلیس، فرمانده هاي پادگان تهران،بخش ها

. بسیاري از آنها براي نجات جان دوستان شان متحمل خطر شدند. کردند
توزیع کند –به خصوص میان ارتشیان –قرارگاه در طول روز تالش زیادي کرد تا کپی هاي فرمان را 

اکنون مشخص بود عوام از وجود فرمان ها مطلع می . ه بیش تر پوشش خبري داشته باشدو سعی کرد هر چ
: ال می کردندؤهمه از یکدیگر س. شدند

حقیقت دارد که شاه فرمان ها را صادر کرده است؟ اگر این طور است چرا مصدق در مورد آن دروغ "
"می گفت؟ آیا این کار سزاوار سرزنش نیست؟

نامه ، می یک کنفرانس خبري برگزار کرد و در آن به پرواز شاه به عراق پرداختفاط13:25در ساعت 
افسـر  14را قرائت کرد و بیان کرد که امینیدرباربازداشت شدهمعاون وزیر دادخواهی مملو از سرافکندگی 

. دستگیر شده اند
شـده بـود کـه بخـش     دیدگاه هاي مشروح وي در رابطه با شرایط جاري در سرمقاله باختر امروز بیان 

اي فـرد بـی   ، اي شـاه خـائن  ":وي نوشته بود . اصلی آن را تکرار حمالت فحاشانه علیه شاه تشکیل می داد
می خواهند تو را از پشت میزت بـه پـاي   ... مردم. تو تاریخ جنایت بار سلسله پهلوي را کامل کرده اي، شرم

". چوبه دار بکشند

اعضـاي سـفارت   ، در راه استقبال وي به فرودگاه. تهران آمداز بیروت بهسفیر هندرسون، اوائل عصر
تنها پوتین هاي مجسـمه روي پایـه   . ناظر صحنه مجسمه برنزي رضا شاه در پایان خیابانی با همان نام بودند

در . یک کامیون در حال عبور اسب مجسمه این حاکم در میدان سپه را پشت خود می کشید. باقی مانده بود
. توده داراي اکثریت بود]حزب[ه در این فعالیت شرکت داشتند میان جمعیتی ک

وزیر ، فرزند نخست وزیر و نیز دکتر عالمی، از طرف دولت توسط دکتر غالمحسین مصدقهندرسون 
و یک گـزارش کلـی از شـرایط    ارسال کردی تلگرافقرارگاه 16: 30در ساعت . کار مورد استقبال قرارگرفت

که جایگاه مصدق را براي چند هفته آتی قدرتمند پیش بینـی مـی کـرد ولـی     اینبامحلی ارائه داد و در آن
دولـت از صـداي یـک رهبـر     ، نزدیک پایان بعـدازظهر . اصرار داشت که سیاست ها علیه وي ادامه پیدا کند

. استفاده کرد تا شاه را از رادیو تهران مورد حمله قرار دهدصدر بالغی، مذهبی
کیـوانی و جلیلـی تمـاس گرفتـه شـد و      ، ان اصـلی مـأمور بـا  . براي قرارگاه بودعصر پرکارترین زمان 

زاهـدي و  سرلشـگر ، ل بـا فرمانـدهان گـروه   ودر محوطه سفارت روزولت وکـار . دستورالعمل ها ابالغ شد
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برادران رشیدیان و سرهنگ فرزانگان جلسـه طـوالنی در مـورد جنـگ     ، گیالن شاهسرلشگر، اردشیر زاهدي
بـه داخـل و   ، در پشت ماشین ها و جیپ هاي بستهمخفیانه این هم تیمی ها در صورت نیاز . برگزار کردند

بیرون در باغ ر ومک کلسرلشگرو سفیر هندرسون ، ن طرف ترآمترچند صد . خارج محوطه برده می شدند
چ فـرد  روبروي اقامت گاه بودند و روزولت مسیري را به جلو و عقب پیمود تا آن ها را مطمئن کند کـه هـی  

در صـورتی کـه مـورد پرسـش واقـع      ایرانی در محوطه مخفی نشده و آنها مـی تواننـد در کمـال صـداقت     
ساعت به طول انجامید و در پایان تصمیم 4جلسه جنگ . شوندآنچه را که می خواهند به مصدق اطالع دهند

. صورت گیردنوزدهم، گرفته شد که اقداماتی در چهارشنبه
در حیطـه اقـدامات   . این کار اقدامات متعدد خاصی باید صورت مـی گرفـت  جهت آماده سازي براي 

، به قم فرستاده شود تا مجتهد بـزرگ آیت اهللا بهبهانی، این گونه برنامه ریزي شد که روحانی تهران، سیاسی
را متقاعد کند فتوایی براي جهاد علیه کمونیسم صادر کند و همچنین تظاهرات بزرگی در آیت اهللا بروجردي

. سربازان و مردم وفادار در حمایت از دین و سلطنت ترتیـب دهـد  ، روز چهارشنبه براي صف آرایی افسران
اتومبیلی سرهنگ فرزانگان با. پشتیبانی از خارج تهران ضروري به نظر می رسید، در رابطه با اقدامات نظامی

مـایلی رفـت تـا    400نشاه در فاصـله  تبعه آمریکا رانده می شد به کرما، وناجرالدت، قرارگاهمأمورکه توسط 
زاهـدي بـه   . فرمانده پادگان کرمانشاه را متقاعد کند حمایت خود از شاه را اعالم کند، سرهنگ تیمور بختیار

. با درخواست مشابه به جانب سرتیپ ضرغام در اصفهان فرستاده شدکارولهمراه 
یت و گذرنامه فراهم کرد که در بازرسی قرارگاه از طریق امکانات خود براي این پیک ها برگه هاي هو

به تمامی کسانی که محوطه را ترك کردنـد جوازهـاي حکومـت نظـامی مخصـوص      . ها داراي اعتبار بودند
نمی توانستند کار چندانی براي کنترل  اًمراکز فرماندهی ظاهر، اوت17سرتاسر روز طوالنی . قرارگاه داده شد

که در بعد از ظهر با قرارگاه صورت گرفت سرسختانه بیان تلگرافی ی ط. فشار ناشی از اضطراب انجام دهند
روي شد که روزولت به دالئل امنیتی باید هر چه زودتر آن جا را ترك کند و همچنـین در مـورد بدشانسـی   

همراه بـا سـفیر بـري در بغـداد   برايعملیاتی فوري تلگرافدر همان زمان یک تقریباً. شدنگرانی ابرازداده
. فرستاده شددیدارهاي آتی وي با شاه ایی هایی درباره راهنم

استانبول و بیروت فرستاده شـد بـا   ، دمشق، مصر، دهلی نو، راهنماي تبلیغاتی به قرارگاه ها در کراچی
کمی پس از نیمه شب مراکـز فرمانـدهی از یکـی از    . این مضمون که دولت زاهدي تنها دولت مشروع است

رهبر میلیونر مسلمانان شیعه و سید ، جنوب فرانسه درخواست کردند تا با آقاخانان قرارگاه پاریس درمأمور
کمـی  . تماس گرفته و از وي بخواهد تا طی تلگرافی حمایت معنوي خـود از  شـاه را ابـراز کنـد    ، آل محمد

. مراکز فرماندهی دریافتند که این مخابره صورت گرفته ولی نتایج امیدبخشی نداشته است، بعدتر
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خان یک بار بیان کرده بود که حاکمی که سلطنت و کشور خود را رها کرده هرگز بـازنمی گـردد و   آقا
البته او بعدها از شنیدن اینکه شـاه بـاالخره سـلطنت    . پس از آن هیچ تالشی براي بازگرداندن شاه انجام نداد

. خود را بازیافته خرسند شد
را از دست نـداد و بـا دفتـر خـود در لنـدن و وزارت      امید خود سرویس اطالعاتی بریتانیا، در نیکوزیا

کـه  ایـن با. داربی شایر همچنان براي دریافت جواز براي رفتن به بغداد تالش می کرد. خارجه مخالفت کرد
رفته تحسین برانگیـز بـود   همدر نیکوزیا رويسرویس اطالعاتی بریتانیار قرارگاه آشکاپایبنديپافشاري و 

. ه آن ها در صورت شکست و ناکامی نهایی نیز چیزي براي از دست دادن نداشتندولی شایان ذکر است ک
می باید براي تمامی افرادي که در تمامی کشورها از پروژه آگـاه بودنـد پرکـارترین روز    هجدهمروز 

شرکت خطـوط هـوایی خـارجی    (1عادي بازرگانیشاه با یک پرواز ، آن روز صبح07: 30در ساعت . باشد
در تهران روز ایـن  . اخبار به تهران رسیده بود، کمی پیش از این کار. بغداد را به مقصد رم ترك کرد) ابریتانی

تـوده موفـق شـد تـا مراکـز      ]حـزب [. کوچک در خیابان ها پرسه مـی زدنـد  طور شروع شد که گروه هاي
ـ     کیـوانی و  (دفرماندهی حزب طرفدار پان ایرانیست را که نزدیک میدان مجلس واقع شـده بـود غـارت کنن

تـوده و  ]حـزب [و پس از آن برخوردهاي کمی میان دسته هاي) جلیلی براي این واقعه ادعاي غرامت کردند
. پیش آمد) یک گروه مقاومت مارکسیست و غیر توده اي(نیروي سوم

که پلیس هاي مخفی به تمامی چاپخانه ها فرستاده شده بودند تعـداد کمـی روزنامـه مخـالف     نجاآاز
روزنامه هاي طرفدار مصدق بیان کردند کـه  . حال روزنامه هاي صبح مانند همیشه بودندایناشت باوجود د

) علیرغم قول ناشر آن مبنی بر پیروي از خط قرارگاه(سلسله پهلوي به پایان خود رسیده درحالیکه اطالعات
گان بوده اعالم کرده نوشت که ملت مخالفت خشونت بار خود را نسبت به کودتا که در جهت خواست بیگان

شـاهد  .) ان و مصاحبه با زاهـدي ادامـه داد  داد تالش قابل توجه خود را در رابطه با انتشار مجدد فرم. (است
، شـجاعت . تصر بر ادعاهاي زاهـدي نوشـت  یک کپی از فرمان را چاپ کرد و کیهان یک یا دو یادداشت مخ

بیانیه اي از کمیته مرکزي حزب توده چـاپ  ، دهدیگر ارگان هدایت کننده حزب تو، جایگزین به سوي آینده
–حزب وقایع اخیر ناشی از توطئه انگلیسی ، در این بیانیه. قرار بود این بیانیه چندین هفته منتشر شود. کرد

زنـده بـاد   ! مرگ بر رژیـم سـلطنتی  ... ": آمریکایی را مالمت کرد و افزود که شعار حزبی روز باید این باشد
سناریویی ساخت که بنا بود در خارج از کشور آسوشیتدپرسخبرنگار ، هنگام صبح"!جمهوري دموکراتیک

براي فداکاري و از دسـت  ": وي بیانیه زاهدي به افسران ایرانی را در آن قرار داد. نقش قابل توجهی ایفا کند

1 British  Overseas  Airline  Corporation (BOAC)
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سوي کمونیست دادن جان هایتان براي حفظ استقالل و رژیم سلطنتی ایران و دین مقدس اسالم که اکنون از 
". هاي بی ایمان تهدید می شود آماده باشید

اطالعیه هاي نظامی که در رادیو تهران خوانده می شد حاکی از این بود که دولت تالش هاي مستمري 
ریـالی در ازاي اطالعـات در   یک صـد هـزار  یکی از اطالعیه ها پاداش . براي تثبیت کنترلش انجام می دهد

سـرهنگ فرزانگـان   ، اطالعیـه دیگـري از افسـر بازنشسـته    . دي پیشنهاد می کـرد زاهسرلشگرمورد موقعیت 
درخواست می کرد خود را به ارتش دولتی معرفی کند و اطالعیه سوم گوشزد می کـرد کـه دولـت هرگونـه     

. تظاهرات را قدغن کرده است
خنرانی رئیس کارکنان بـا افسـران درجـه دار ارتـش در سـالن سـ      ، ریاحیسرلشگر10: 30در ساعت 

کید نمود که بایـد بـه دولـت وفـادار     أمدرسه نظام دیدار کرد و اقدامات شورشی را براي آنها قرائت کرد و ت
. باشند

تالش می کردند براي هت انجام تمامی تصمیمات روز شانزدهمدرحالیکه در ج، پرسنل قرارگاه تهران
ده به مراکز فرماندهی درخواست می کرد کـه  در یکی از پیام هاي ارسال ش. کننداحتماالت نیز برنامه ریزي 

اشـاره مـی   نظامی محلـی ] مقامات[پیام دیگر به نظر . نفر از ایران فراهم شودپانزدهمقدمات خروج مخفیانه 
کرد که افسران باید دستورالعمل هاي شاه را اجرا کنند و سپس این مسئله را براي قرارگاه مطـرح کننـد کـه    

سـف کـرد و   أنیکوزیا براي شکست اولیه اظهار ت. ادامه دهد یا اینکه صرف نظر کندقرارگاه به کار با آژاکس 
. بیان کرد که آنها به شخصه هر کاري می کنند تا لندن را وادار کنند از تالش هاي قرارگاه حمایت کند

سرویس اینکه و نیز گزارشی در رابطه با همراه بوداین پیام با گزارشی در مورد اظهارات شاه در بغداد 
عتبـات  به زیارت در نیکوزیا در حال به دست آوردن موافقت لندن است تا شاه را وادارکنداطالعاتی بریتانیا

. که در آنجا می توانست با ایران در ارتباط مستقیم باشدجایی بازگرددعالیات عراق 
به اظهارات شـاه مـی   در طول بعداز ظهر بیش تر اخبار در رابطه با عملیات نبود بلکه از منابع مختلف

فاطمی در کنفرانس خبري اش بیان کرد که شورش هاي ضد شـاه شـدیدي در   ، وزیر امور خارجه. پرداخت
. یک دروغ تمام عیار–بغداد صورت گرفته است 

وي در آنجا قرار بود اظهارات خود را به رسانه ها اعالم کنـد کـه   . شاه به رم رسید15: 00در ساعت 
هیچ یک از آنها درخواستی بـراي اقـدام  این اظهارات بر امید حامیانش نیفزود ولی . اشتحالت میانه روي د

. نیز نبود
رادیو مسکو متن درخواست کمیته مرکزي حزب توده را پخش کرد کـه صـبح   ، همچنین در بعدازظهر

. به چاپ رسیده بودشجاعتدر 
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گفت که نیروي محـرك اصـلی   یقاًنمی توان دق. خشونت در خیابان هاي تهران شعله می کشید، عصر
. چه بوده ولی می توان عوامل پشت اغتشاشات را مجزا کرد

به طور شگرف مردم را متوجه کرد که مصـدق تـا کجـا پـیش رفتـه اسـت و آنـان را        ، پرواز شاه، الًاو
. شوندمبدلخشمگین طرفدار شاه تحریک کرد تا به نیروي 

کـه مـی   را در این شرایط خیلی دست باال گرفتـه اسـت  واضح است که حزب توده قدرت خود، یاًثان
حزب نه تنها به ، در طول روز. توانست به دلیل افراد رابط شوروي یا رهبران حزب توده یا مردم عادي باشد

. مجسمه هاي رژیم سلطنتی بی احترامی کرده بود بلکه پرچم هاي خود را در نقـاط خاصـی برافراشـته بـود    
هاي خیابان هایی را که در آنها از سلسله پهلوي یاد شده بود یا یـادبود وقـایع   اعضاي حزب همچنین نشان

به نظر می رسید که حـزب  . سلطنت رضا شاه بود را از بین بردند و نام هاي محبوب را جایگزین آنها کردند
هد کرد و یـا  آمادگی دارد تا یک دموکراسی مردمی ایجاد کند و بر این باوربود که مصدق با آنها مبارزه نخوا

. اینکه آنها در خیابان ها بر وي غلبه خواهند کرد
پـان  . دولت مصدق در رابطه با اتحادش با حزب توده احساس بحـران و سـر درگمـی مـی کـرد     ، ثالثاً

. ایرانیست بسیار خشمگین بودند و نیروي سوم از شرایط بسیار ناراضی بود
توده بـه اوج خـود مـی    ]حزب[ه با تروریسم منتسب بهجلیلی در رابط-اکنون اقدامات کیوانی ، رابعاً

کیـوانی و جلیلـی گـروه هـاي     ، در  بعـدازظهر .) جزئیات این اقدامات در صفحات قبل آمـده اسـت  . (رسید
توده را با دستور غارت و چپاول مغازه ها به خیابان هاي اللـه زار و امیریـه فرسـتادند و    ]حزب[منتسب به 

. کنند که روشن شود دست توده در کار استدستور دادند که طوري عمل 
به نیروهاي امنیتی دسـتور داده شـد تـا    . تمامی این عوامل در کنار هم قرار گرفتند، در طول بعداز ظهر

دوستان سرهنگ حمیدي در اداره ي  پلـیس در پیشـگیري از   . خیابان ها و منازعات جدي را پاکسازي کنند
. ذاشتند و توده اي ها را کتک زده و در حمایت از شاه شعار سر دادنـد توده پا را فراتر گ]حزب[خرابکاري 

توده خیلی زود دریافت که یک عملیات پنهانی در حال اجراست و اعضاي آنها براي مبارزه با پلـیس  ظاهراً
. ندفرستادند که تالش می کردند تظاهرکنندگان را به خانه بفرستآنها افرادي را. به اندازه کافی قوي نیستند

دستور فوري در مورد پروژه از شـعبه  . س و ناامیدي را سپري کردندأمراکز فرماندهی روزي مملو از ی
چند نفر روي متن پیامی کار می کردند که قـرار  ، در پایان صبح. و بخش فراتر رفته به باالترین سطوح رسید

وزارت امـور  ارسال شـد موضـع عملـی    بعد از این که پیام باالخره در بعداز ظهر . کندملغیبود عملیات را 
موضع بریتانیا به ایـن قـرار   ."به شکست انجامیده است،که عملیات صورت گرفته": این گونه بودخارجه 
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و موضع مراکز فرماندهی بیان می کرد که به خاطر فقدان "متاسفیم که نمی توانیم وارد دعوا شویم": بود که
. عملیات علیه مصدق باید متوقف شود، وزولت و هندرسونتوصیه هاي قوي براي مخالفت از سوي ر

سربازان ساختمان مجلس در تهران را با این باور که کارشان تحت فرمان شاه بـه صـالح   ، 1953اوت19در 1-7
، شب پـیش از کودتـاي حقیقـی   . تمامی شرایط را تحت کنترل داشتسیاسازمان ، در واقع. محاصره کردند، ایران است

و بریتانیا از طریق گروه هاي خیابانی که در قالب طرفداران مصدق ظاهر شده بودند حمالت خشنی سیاسازماننامأمور
.ترتیب داد تا گروه هایی مانند حزب توده را برجسته کرده و مصدق را مسئول خرابی ها و چپاول ها معرفی کند
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فصل هشتم
شاه پیروز است
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شاه پیروز است
فرمان سلطنتی که زاهدي را ، شاهد] به نام[، تنها روزنامه دکتر بقائیاوتهیجدهموزرکه دردر حالی

سـحرخیزان مـی   ، به محض بیدار شدن شهراوت19در ، به نخست وزیري منصوب می کرد چاپ کرده بود
. ان ببیننـد ملت ما و روزنامـه تهـر  ، مرد آسیا، آرام، وانانج، آسیا، توانستند کپی هاي فرمان را در ستاره اسالم

کید می کرد دولـت  أمصاحبه منتسب به زاهدي را چاپ کردند که ت، چهار روزنامه اول به عالوه شاهد و داد
چند ساعت بعد در صـبح  . مصاحبه اي که ساخته و پرداخته جلیلی بود. وي تنها دولت مشروع موجود است

ن و متن اظهارات زاهدي بود به خیابان هـا  آن روز اولین اعالمیه ها از هزاران اعالمیه اي که حاوي کپی فرما
که هر کدام ازین روزنامه ها انتشار محدودي داشتند ولی خبر آنها بدون شک به صورت اینوجودبا. آمدند

گروه هاي طرفـدار شـاه در محوطـه بـازار جمـع      09: 00دهان به دهان در شهر منتشر شد و قبل از ساعت 
میان مصدق و شاه انتخـاب خـود را کـرده بودنـد بلکـه توسـط فعالیـت        اعضاي این گروه ها نه تنها . شدند

. آنها تنها به رهبري نیاز داشتند. توده در روزهاي پیش نیز تحریک شده بودند و آماده عمل بودند] حزب[
آیـت اهللا بروجـردي   ، کیوانی و جلیلی با اطالع از اینکه رهبر عالی رتبـه مـذهبی  ، حتی پیش از طلوع

ي از چنین بیانیـه اي  دارربهره ببراي هرگونه ، آن روز بیانیه اي در حمایت از شاه صادر کندممکن است در
منصـور افشـار و   ] یعنـی [، جـزء هاي مأموررین جلیلی و دو تن از پر انرژي ت. اقدامات صریحی انجام دادند

رنامه آنها این بـود کـه   ب. با یک جیپ و کامیون هاي آماده براي اعزام به قزوین به بخش بازار رفتند، مجیدي
مایلی غرب تهران واقع بود چاپ کنند به طوري که این گونه به نظر 85اعالمیه ها را در این شهر که حدود 

به محض این کـه متوجـه شـدند    . برسد که دولت مصدق فشارها بر رسانه هاي شهري را افزایش داده است
ـ  ، رضایی، دیگرجزءمأموردي و یک مجی، جلیلی، اي طرفدار شاه در حال تجمع هستندگروه ه مین أبـراي ت

جلیلی یکی از گروه هایی را که به سمت مجلس می رفتند همراهی کـرد و در راه  . رهبري مورد نیاز شتافتند
فـاطمی را کـه در تـاریخ    ، زنامه نیمه رسمی وزیر امور خارجـه رو، ا تحریک کرد تا دفتر باختر امروزآن ها ر
، تقریبـا در همـان زمـان   . آتش بزننـد و فحاشانه اي به شخص شاه کرده بودحمالت تندهجدهمو هفدهم

دمـوکرات به سوي آینـده و جوانـان  ، شهباز، توده]حزب[ا به سمت دفاتر روزنامه هاي افشار عوامل دیگر ر
. هدایت کرد و تمامی آنها به طور کامل غارت شدند

فقـط مشـخص   . رعت زیـادي در شـهر پیچیـد   به آرامی در حال وقوع بود با سرویدادياین اخبار که 
09: 00در سـاعت  . نیست این اخبار چه زمانی به گوش مصدق که با اعضاي کابینه اش جلسه داشت رسید

خبر رسید که دفاتر باختر امروز و مرکز فرماندهی حـزب  10: 00این اخبار به قرارگاه رسیده بود و تا ساعت 
که از شادي در پوست خود نمـی  با برادران رشیدیان10: 00همچنین حدود ساعت . ایران غارت شده است
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اکنون در ، دستورالعمل هاي آن ها و نیز دستورات ابالغ شده به کیوانی و جلیلی. گنجیدند ارتباط برقرار شد
راستاي تالش براي منحرف کردن نیروهاي امنیتی به سمت تظاهرات ها و تحریک بـراي در دسـت گـرفتن    

نشات گرفته است هـیچ گـاه   ان ما مأمورکه اقدامات حاصله تا چه مقدار از کارهاي خاص این . رادیو بودند
. تري از آن ممکن است به زودي آشکار شوداینکه جزئیات بیشبا، مشخص نشد

تیـپ  با تانکی که از گـردان دوم  ، ستادراد دخیل در برنامه ریزي یکی از اف، صبح زود سرهنگ دماوند
، ی که در اصل در عملیات شرکت داشـت گردان. بود در میدان جلو مجلس ظاهر شدمین کرده أتهیردوم ز

سرهنگ دوم خسروپناه و کاپیتان علی زند در آن جا حاضر بودند و با دو کـامیون از همـان گـردان بـه آنهـا      
در سـاعت  . اعضاي گارد سلطنتی منحل شده کامیون ها را تصرف کرده و به خیابان ها راندند. ملحق شدند

. در تمامی میدان هاي اصلی کامیون هایی از پرسنل نظامی طرفدار شاه حضور داشتند10: 15
گـروه هـاي واقعـاً   ، هر نفوذ کـرده بودنـد  به شمال ش09: 30که گروه هاي کوچک تا ساعت درحالی

مت مرکز شهربزرگ که به سنگ و چماق مسلح بودند از جنوب تهران آمدند و وقتی در پیشروي شان به س
در آنجا دسته هاي سربازان که به حالت آماده باش بودند صدها گلوله . به هم پیوستند، به میدان سپه رسیدند

در نتیجه جمعیت . مایل نبودند این طرفداران شاه را هدف قرار دهندبه سوي مردم شلیک کردند ولی ظاهراً
سعدي که تا تئاتر، ن مرکز خرید اصلیخیابا، نزدیک الله زار. می توانست به سمت نقاط کلیدي متفرق شود

زنان و کودکان ، موجی از جمعیت مردان. مدت زیادي توسط حزب توده حمایت می شد به آتش کشیده شد
". شاه پیروز است": فریاد می زد

که گـویی فشـار   فضاي شاد تعطیلی برآنان حکمفرما بود و آنها به گونه اي مصمم به نظر می رسیدند
جمعیـت ماننـد هفتـه هـاي اول از     . شـده اسـت  احساسات حقیقی مردم آشکار اشته شده و هاي موجود برد

که بسیاري از آنهـا خـوش لبـاس    –اوباش تشکیل نشده بود بلکه افرادي از تمامی طبقات را شامل می شد 
کـامیون هـا و اتوبـوس هـاي حامـل      . که توسط غیر نظامیان دیگـر هـدایت و تشـویق مـی شـدند     –بودند 

کـامیون سـرباز بـه آن هـا     20پنج تانک و ، حال عبور بودند و وقتی حوالی ظهران شعار دهنده در غیرنظامی
خبرها مانند رعد و برق پیچید و در بخش هاي ، مثل همیشه. جنبش یک جنبه دیگر به خود گرفت، پیوستند

انه روشـنی از  ماشین ها با چـراغ هـاي روشـن کـه نشـ     . دیگر شهر تصاویر شاه مشتاقانه به نمایش درآمدند
. وفاداري به شاه بود عبور می کردند

و تقاضـاي  نـدارد ارتش کنترلی برریاحی به مصدق اطالع داد که دیگر سرلشگر10: 30حدود ساعت 
تنهاممتاز سرهنگ. ولی مصدق از دفتر وي دیدن کرد و به او گفت که در پست خود باقی بماند، کرداستعفا

، حـدود ظهـر  . نه مصـدق سـازماندهی کـرد   و این نیروها را پیرامون خاتوانست یک گردان جمع آوري کند
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. عوامل پراکنده که جمعیت را تشکیل می دادند از طرف ارتش و پلیس به طور مستقیم هـدایت مـی شـدند   
افسران ارتشی که پیش از آن براي شرکت در عملیات هاي آژاکس به حالت آماده باش بودند اکنون اقدامات 

تلگراف در میدان سپه ادارهمرکزي ساختمان13: 00در ساعت . دي مناسب را انجام می دادندمستقل و انفرا
طی یک مخابره گـزارش  13: 00کمی بعد از ساعت 1سوشیتد پرسآخبرنگار. به دست سلطنت طلبان افتاد

وزارت سپس درگیري چند صد متر آن طرف تر در مراکز پلیس و سـاختمان  . مختصري از درگیري ارائه داد
مقاومـت  16: 00مدافعان قرارگاه پلیس تا حدود ساعت . امور خارجه و در خیابان پهن روبروي آن آغاز شد

. کردند
در آن هـا مخفـی   گیالن شـاه زاهدي و سرلشگرروزولت به خانه هایی رفت که ، همچنین حدود ظهر

و کارولیک ساعت بعد . ها بودندآن ها به طور کامل از وقایع صبح مطلع و منتظر دستورالعمل. شده بودند
در رابطـه بـا وضـعیت نظـامی گـزارش     ) دستیار وابسته ارتش آمریکا(زبانفارسی 2کیسر. ویلیام آرسرگرد

تر اماکن مهم در مرکز شهر ماننـد مطبوعـات و دفـاتر تبلیغـاتی تحـت کنتـرل       بیش، تا اوایل بعدازظهر. دادند
ها به استان هـا در جهـت   فمخابره موج تلگرا، ن امکانات مهمبا در دست گرفت. ودسلطنت طلبان درآمده ب

جلیلـی  ، قرارگاهمأمور. و تاب کار کم نشدحتی در نهایت گرماي روز نیز از تب . حمایت از شاه ممکن بود
هنوز در خیابان ها بود و یکی از جمعیت هاي خیابان فردوسی را وادار کرد تا بـه مراکـز فرمانـدهی پلـیس     

آن ها ایـن کـار را انجـام    . آزاد شوندباتمانقلیچسرلشگرو درخواست کنند سرهنگ نصیري و نظامی بروند 
نقی قدس نخئی با اتومبیل خود در شهر سرلشگر، در همان زمان. یچ مقاومتی نکردندسربازان گارد ه. دادند

کردند جمـع  گشت می زد و اعضاي گارد سلطنتی و سربازانی را که بعدتر در حمله به خانه مصدق شرکت 
تا ایـن زمـان   وي احتماالً. جمعیت حوالی محل اقامت مصدق تجمع کردند، اوایل بعدازظهر. آوري می کرد

. را ترك کرده بودآن جا
تصرف رادیو تهران نه تنها بر موفقیت در پایتخت صحه می گذاشت بلکه در مطلـع کـردن شـهرهاي    

، در اوج این وقایع. رین اهداف بودین دلیل یکی از مهم تدیگر در رابطه با دولت جدید نیز موثر بود و به هم
در . رادیو تهران بحث هاي کسل کننده اي در مورد قیمت پنبه و در نهایت تنهـا موسـیقی پخـش مـی کـرد     

عریضـی  خیابـان توده اي از مـردم بـه  اوایل بعـدازظهر دروقفه اي در برنامه اش پیش آمد و 10: 30ساعت 
، اتوبوس ها و کامیون هـا حامـل مـردم   . فاصله داشتسه مایل حدود، شمال شهردرهدف شانریختندکه تا

به نظر می رسید که تعداد افراد بر مدافعان ایستگاه رادیویی غلبه می کـرد و  . افسران ارتش و پلیس ها بودند
ایستگاه بـه تصـرف سـلطنت    14: 12در ساعت ، ي مختصر که سه کشته بر جاي گذاشتپس از یک درگیر

1 Ap
2 William R. Keyser
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رادیو اولین اخبار موفقیت سلطنت طلبان را به همراه قرائـت فرمـان پخـش    14: 20در ساعت . ن درآمدطلبا
برخی از آنها کسانی بودند که در برنامه ریزي . موجی از گوینده هاي مشتاق پشت میکروفون ها آمدند. کرد

، از میـان عوامـل قبلـی   . داآشنا بودنآژاکس روي شان حساب شده بود و در عین حال دیگران براي قرارگاه ن
در . حضور داشـتند 1لکه اعتضادي میکی از فرزندان آیت اهللا کاشانی و ، بختیار و زلزلهروزنامه هاي مخالف

میرزادیـان  2هوشنگ و سرگرد سرهنگ علی پهلوان، مدندشاه که پشت میکروفون آودجوشمیان حامیان خ
ت چنین شرایطی از شاه حمایت می کند را اثبات مـی  ؛ حضور آنها فرضیه آژاکس را که ارتش تنها تحبودند

این مشکل باالخره توسط مهندسانی که به گفته یکی از . چند صباحی کار رادیو تهران دچار اختالل شد. کرد
. مجریان فقط با همین هدف با آنها کار می کردند حل شد

کـه  زیـرا در صـورتی   شانس یکـی از عوامـل مهـم بـود     ، نیز مانند بسیاري از مراحل دیگردر این جا
بـا  شدند به تجهیزات آن آسیب برسانند کنترل قطعی پایتخت احتماالًمی مدافعان اصلی ایستگاه رادیو موفق 

. خیر مواجه می شدأت
پرسنل قرارگاه برنامه هاي رادیو تهران را دنبال می کردند و وقتی سرانجام رادیـو بـه   در سفارت خانه

روزولـت یـک بـار دیگـر بـه طـرف مخفیگـاه افـراد         . سلطنت طلبان افتاد از خوشحالی از جا پریدنددست
به آنها گفـت کـه   . با آن ها دیدار کرد16: 00ارزشمند مورد حمایت خود حرکت کرد و کمی قبل از ساعت 

توافق بر این . اکنون زمان ایفاي یک نقش فعال است و هر دوي آنها براي این موقعیت لباس رسمی پوشیدند
در یک گوشه خیابـان بـا یـک تانـک     گیالن شاهسرلشگربا 16: 30زاهدي باید در ساعت سرلشگرشد که 

، سـرگرد کیسـر  . مالقات کند و با همان وسیله به سمت رادیو تهران رهسپار شده و بـا ملـت صـحبت کنـد    
منتظر دو افسـر نیـروي   ، یریک جیپ کرد؛ و سپس در طول مسرا از درب منزلش سوارگیالن شاهسرلشگر

ایـن افسـران در   . هوایی شد که قرار بود بیرون بمانند و به آنها گفت که وي مراقب همه چیـز خواهـد بـود   
خیابان به گرمی با او احوال پرسی کردند و وقتی وي درخواست یک تانـک کـرد بـه سـرعت بـرایش مهیـا       

با او قرار 16: 30پاسخ داد که در ساعت ، یا خیره از مکان زاهدي خبر دارد ال شد کؤوقتی از وي س. کردند
بنابرین او تانک را بـه سـمت   . که با زاهدي یک قرار فوري بگذاردهمراهان وي اصرار کردند . مالقات دارد

17: 25در سـاعت  . حرکت کـرد زاهدي ظاهر شد و تانک مجدداً. محوطه خانه پناهگاه زاهدي هدایت کرد
. شب تکرار شد21: 00کرد و این سخنرانی کمی بعد تر در ساعت زاهدي در رادیو تهران صحبت 

) م. (زنی که متخصص تحریک و تهییج بود و چادرش را به کمر بسته و روي جیپ سخنرانی می کرد. آمده است) Likeh Etozadi(در متن سند 1
) م. (آمده است) (Hubandنام میرزادیان در متن سند 2
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در نیمـه  اًحـدود در بازگشت از کرمانشاه. حبت کردفرزانگان صقرارگاهمأمورهرچند پس از زاهدي 
او ، از کار افتاد ولی وي موفق شد باقی راه را در یک کامیون حمل روغن طی کندراه ماشین فرزانگان کامالً

ی بـه  فـ فرزانگـان تلگرا در دستورالعمل هـاي فـوري بعـدي   . تن رسید و با قرارگاه تماس گرفصبح به تهرا
بود که به بختیار اشاره می کرد تا لشـگر خـود را  بـه    1بختیار فرستاد که حامل یک عبارت کلیدي سرهنگ

. تهران گسیل کند
ایـن لشـگر   . همدان اتفاق افتـاد در راه2یکی از موارد جالب توجه مربوط به پیاده نظام بختیار به تهران

وقتی به همدان وارد شد که اعضاي محلی حزب توده در حال برگـزاري تظـاهرات در حمایـت از مصـدق     
ی لشگر کرمانشاه به همـدان شـگفت  با مشاهده ورود. بختیارتظاهرات را با فرمان کوتاهی سرکوب کرد. بودند

. ده بودحتی بیش از شگفت زدگی اعضاي حزب تو، شهردار همدان
در پایان بعدازظهر ستادرئیس مراکز فرماندهی . یافتنددر تهران بر آخرین مکان هاي مقاومت نیز غلبه 

متعلقات آن . خانه مصدق تسخیر و خیلی زود به صحنه کشتار تبدیل شد19: 00تسلیم شد و قبل از ساعت 
14: 50در سـاعت  . ا نیز گزارش می شدواکنش ها از استان ه. به خیابان آورده شد و به عابرین فروخته شد

توسـط  تبریـز  رادیـو  رادیو تسـخیر  15: 55در ساعت . ایستگاه محلی در سنندج کردستان ناگهان از کار افتاد
با ادامه پخـش  . نیروهاي وفادار به شاه را گزارش داد و بیان کرد که سراسر آذربایجان در دستان ارتش است

ان مأموررئیس فداکاران آذربایجان و یکی از ، محمد دیهیم، وینده هارات مشخص شد که یکی از گاین اظها
درقرارگاه اصفهان عواملی از 18: 00تا ساعت . ثر قرارگاه در وقایع تبریز نقش مهمی بازي کرده استؤمجزء

رهبران مذهبی و افسـران سـتاد   ، بقاییعضوي از حزب زحمتکش، محلیاین دست مثل سر دبیران نشریات 
بیانات قوي در حمایت از شـاه  –گروه هایی که امید داشتیم در این رابطه عکس العمل نشان دهند تمامی –

هـیچ  . ایستگاه رادیویی کرمان به دولت جدید اعالم وفاداري نکرد20: 00تا ساعت . و زاهدي اظهار داشتند
ش اخبار تغییر دولـت از  بالفاصله پس از پخخبري از رادیو مشهد دریافت نشد ولی این شهر مذهبی تقریباً

توده اي هاي شناخته شده تحـت تعقیـب قـرار گرفتنـد و     . رادیو تهران به وفاداران تاج و تخت تبدیل شدند
. توده غارت شد]حزب[مغازه هاي دوستداران 

درحالیکـه  . بـه عملیـات خاتمـه دادنـد    کارولدر این زمان سرهنگ فرزانگان در پی دستور زاهدي و 
ارتباط تلفنی حامیان شناخته از طریق –در آن دفتر –فرزانگان ، منصوب شده بودستاداست به ریباتمانقلیچ

". امروز براي دیدن خواهر بیمارم می آیم" 1

. در حقیقت، پس از اینکه تهران به دست سلطنت طلبان افتاد این لشگر رسید2
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اهداف نظامی کلیـدي را بررسـی   ، بخش هاي مهم پادگان تهران گماشتشده آژاکس را به فرماندهی تمامی
اًیو تهـران ظـاهر  برنامه هاي راد، با نزدیک شدن به پایان روز. کردکرد و لیست هاي بازداشتی ها را اجرایی

در . رادیو بیانیه هاي کوتاه افـراد دولتـی را پخـش مـی کـرد     به بعد18: 00از ساعت . نظم بهتري گرفته بود
سوشیتدپرس و خبرنگار نیویورك تایمز در برنامـه هـاي خـود شـرح مختصـري از      آنماینده18: 45ساعت 

هشـدار در مـورد برگـزاري    ، مـت نظـامی  کوتاه دولت به ساعات حکواطالعیه هاي . وقایع را گزارش دادند
با بیانات زاهدي دنبـال مـی شـد کـه در     21: 00خالصه کل اخبار در ساعت . تظاهرات و غیره می پرداخت

روز پـر  . قرارگاه در آن شب به کار خود پایان داده بـود 22: 00دفتر رئیس پلیس نصب شد و قبل ازساعت 
داًجان هایی از دست رفتـه بـود ولـی حـدو    . در جریان بودتنش به آخر رسیده بود و اکنون حکومت نظامی 

در دسـت  نیروهاي امنیتی کنترل را کامالً. تعدادشان به آن میزانی که در جریان وقایع بیان می شد نمی رسید
. آماده بودندداشتند و براي سرکوب هرگونه مقابله کامالً

باید؟ یکی از این جناح ها که احتماالًدگذراندنچگونه راروز پر هیجان این نفع دیگر حزب هاي ذي
رادیو مسکو به اخبـار بـاقی   . بودو افرادش در ایراناتحاد جماهیر شوروي باشداحساس اندوه زیادي کرده 

برنامـه فارسـی   . خالصه اي از وقایع ایران ارائه نـداد به وقت گرینویچ 00:23نقاط دنیا پرداخت و تا ساعت
بود »آمریکا در ایرانيشکست ماجرا«با عنوان 1به ایران رسید حول مقاله پراودازبان آن که اوایل بعدازظهر 

، مسکو به زبـان هـاي انگلیسـی   همین مقاله در تمامی عصر و بعدازظهر از . این برنامه اوایل عصر تکرار شد
چنـد تـا آن   هـر  . پرتقالی و ترکی پخش شد، ایتالیایی، هلندي، آلمانی، چکوسلواکی، لهستانی، بلغاري، عربی

. تمامی شنوندگان می دانستند که این اخبار دیگر سندیت نداردزمان احتماالً
درحالیکه واکنش هاي شاه در . جناح هاي دیگر از برنامه اصلی خوشحال و حتی از خود راضی بودند

دارد که به ارزش آن راوي گفته هايولی یک یا دو مورد از تا اندازه اي فراتر از حوزه این گزارش استرم 
. می باشدآژاکس عملیات فرضیه هاي اصلی مربوط بهزیرا آن پرداخته شود
ملت من نشان دادند که به رژیم سلطنتی وفادار هستند و دو سال و نیم تبلیغات دروغـین  ":وي گفت 
. "کشور من کمونیست ها را نمی خواست و ازین رو به من وفادار بود":گفتو همچنین "کافی نبوده است

ترجمه و ، تا حدود اواسط بعدازظهر به وقت محلی2اف بی آينخستین استراق سمع هاي در نیکوزیا 
وي چنان هیجان زده شد که به همراه دوسـتش  ، خبر را از لویت شنیدداربی شایرهنگامی که. توزیع نشدند

او و همکارانش از انجام به سمت دفترش در خارج شهر رانندگی کرد و این کاري بود که در هفته هاي قبل 
. آن سرباز می زدند

1 Pravda
2 FBI
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که ناگهان کسـی از  ندمراکز فرماندهی دستور کار آن روز خود را آماده می کرد09: 00قبل از ساعت 
ز باقی مانده بـود با توجه به تنشی که از روز قبل هنو–حامل خبر بدي بود اًسالن به داخل شتافت  و ظاهر

افراد در حالیکـه برگـه هـاي کوچـک     ، بعدازظهر و تا دیروقت شب، صبحسر در سرتا). خبر فرار مصدق(-
تنها ، در تمامی روز. تلگراف هاي تازه رسیده را در دست داشتند در راهروها با عجله رفت و آمد می کردند

هرچند این روزي بود که هرگز نبایـد پایـان مـی یافـت     . آژاکس از قرارگاه دریافت شددر موردتلگرافدو 
. رضایت و شادمانی بود و بعید است که هیچ روز دیگري بتواند بـا آن برابـري کنـد   ، حس هیجانا پر از زیر

. برگ ما رو بود و شاه پیروز بود

شصـت و نهمـین  در 1تصویر باال محمد رضا پهلوي جوان را در حال سالم گـویی بـه وینسـتون چرچیـل    1-8
چیـل کـه از جانـب شـرکت نفـت      چر. نشـان مـی دهـد   1943نوامبر زادروزش در پایان کنفرانس سه جانبه تهران در

مـی خواسـت مصـدق و ملـی گرایـان در       ایرانی کار می کرد در پی درخواست مصدق براي ملی کردن نفت_انگلیسی
.دولت ایران نقشی نداشته باشند

1. Winston Churchill
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فصل نهم
گزارش به لندن
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گزارش به لندن
مخفیانه او نیروي دریاییوابسته به 1اریک پوالرديیماهواپ. دن رسیدبه لناوت25روزولت بعدازظهر 

خلبان و خدمه (2ماي سرویس حمل و نقل هوایی ارتشهواپیدر بحرین به وسیله از تهران خارج کرد و را
مالقات کـرد و عصـر بـراي دیـدار بـا      تدر لندن روزولت با فر. به لندن رفت) از هویت او بی اطالع بودند

از همـان ابتـدا بـراي وي    . برده شـد سرویس اطالعاتی بریتانیاو دیگران در 3سینکلرجی الکساندرسرلشگر
نه تنها براي موفقیت آمیز بودن خود عملیات بلکه به خاطر اثري که سرویس اطالعاتی بریتانیاروشن شد که 

ا مـافوق هـایش   بـ سرویس اطالعاتی بریتانیااین موفقیت تاکنون داشته و با اثرگذاري بر خوشنامی و ارتباط 
او نیز به نوبه ي خود به خاطر پشتیبانی خوبی کـه از قرارگـاه صـورت    . ار بودزاز او سپاسگ، ادامه می یافت

گرفته بود تشکر کرد و تصدیق کرد که ضعف موجود در پشتیبانی به خاطر کمبود گزارش از تهران بوده کـه  
. روزولت براي عدم ارائه ي گزارش بهانه تراشـید . به ناامیدي قابل توجیه در لندن و واشگتن منجر شده بود

لنـدن و واشـنگتن فکـر مـی     ، او اشاره کرد که اگر به سادگی کاري را که انجام می دادند گزارش می کردند
کردند آن ها دیوانه هستند و دستور می دادند کار بالفاصله متوقف شود؛ اگر دالئل کارهایشان را گزارش می 

گـزارش نکـردن   اًباقی نمی ماند؛ بنابراین راه سومی را دنبال کردند که اقدام و تقریبکردند زمانی براي عمل 
این تصمیم بر اساس این فرضیه اتخاذ شد که آنها چیزي براي از دست دادن نداشتند و با دنبـال کـردن   . بود

یافت ولی آن با گذشت زمان امیدها براي موفقیت به سرعت افزایش. آخرین امیدها به همه چیز می رسیدند
سینکلر و کارکنانش گفتند کـه کـامالً  . انرژي نداشتندوقت و، ي آماده کردن و ارائه ي شواهد آنها هنوز برا

شرایط را درك کرده اند و خوشحال هستند که روزولت کاري را انجام داده که به نظر آن هـا بهتـرین عمـل    
همه ي ما تصدیق می کنیم که اگر نتیجه متفـاوت  با این حال . است و مفیدترین تصمیم را اتخاذ کرده است

سـینکلر بیـان کـرد کـه     . متفاوتی در رابطه با این عمل یافت می شدبود در بخش هاي بسیاري دیدگاه کامالً
چنین سریع گرفته شـود و آن  ها بود که موجب شد این تصمیم هاي سرنوشت ساز تشخیص همین احتمال 

. ده بود تا او مقام فرماندهی مشترك عملیات را درخواست کندهم تنها در حوزه عملیاتی که سبب ش
بریتانیـا بـر   او هم چنین درخواست کرد که روزولت در گزارشش از اعضاي ارشد وزارت خارجـه ي  

لـرد  ، انجام داد و به صورت غیر منتظرهولت این کار راروزدر  روزهاي آتی . کید کندأاین جنبه ي داستان ت

1. Eric Pollard
2. Military Air Transport  Service (MATS)
4. General J Alexander Sinclair -)          م.  ( ۶-آي -رئیس کل ام سینکلر 
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آقاي وینسـتون بـه چشـم    .  (با عالقه امضا کردذ شده در تهران را از طرف چرچیل تخاتصمیم ا1سالیسبوري
.) اشاره کرد2نابیناي لرد نلسون

سـرویس اطالعـاتی بریتانیـا   روزولت به واسطه ي نماینده وزارت خارجه ي وابسـته بـه   اوت26در 
انگلیسی بایرود همتاي(3یمز بوکرجاو ابتدا با آقاي رجینالد. تشکیل دادجلسات متعددي در وزارت خارجه 

بـدون وارد شـدن بـه جزئیـات     و دو نفر از کارکنانش دیدار کـرد و ) بخش خاور نزدیک و آفریقامسئول –
سرویس او احساس کرد که . گزارشی در مورد پیشرفت ها و شرایط روانی حاکم در ایران ارائه داد، عملیات

تی براي عرضه ي خود به ایـن سـطح از مقامـات وزارت خارجـه     از بهره بردن از هر فرصاطالعاتی بریتانیا
اًبعـد . نزدیک یا صمیمی نبودتا این حدروشن بود که روابط آن ها حداقل در این حوزه . خوشحال می شود

همـان گونـه کـه   . امور خارجـه سـپري کـرد   وزیرمعاونسالیسبوريهنگام صبح ساعتی را به تنهایی با لرد 
و رفتاري بسیار شایسته در پیش گرفـت سالیسبوريدر دیدار باروزولت ، ت کرده بوداز او درخواسسینکلر

او . او دیدگاه منعطف تر و مترقی تـري از بـوکر  داشـت   . ه استشدتحت تاثیر واقعمالًاو کابه نظر آمد که 
ي کبیـر بـراي   واقعا براي کمک به دولت جدید ایران اشتیاق داشت و در مورد مشکالتی که روابط با بریتانیا

او اهمیت کمک اقتصادي کوتاه مدت فوري را که بـه نتـایج سـریع و    . این دولت ایجاد می کرد هوشیار بود
. انجـام شـود  دراز مدت می تواند با توافـق نفتـی   یید کرد که کمک أبدیهی منجر می شد تصدیق کرد ولی ت

بـه  سالیسـبوري زاهدي داده بود به به شاه و ن هایی که از طرف دولت علیاحضرت روزولت در مورد اطمینا
مانند همه ي افراد دیگر بـه  سالیسبوري . همان گونه که به بوکر هم گزارش کرده بود، طور کامل گزارش داد

ضرورت حصول توافـق نفتـی بـا    او اطمینان داد که آن اظهارات قابل توجیه و به جا بوده اند و بریتانیا کامالً
. آمادگی دارندرا درك می کند و آن ها براي انجام این کار کامالًایران در سریع ترین زمان ممکن 

در 4داونینـگ خیابـان  واقـع در  10ساختمان شـماره ت وزیر که در روزولت با نخس14: 00در ساعت 
جسـمانی  به نظر می رسید که نخسـت وزیـر از نظـر   . ثیرگذارترین فرصت بودأاین ت. بود مالقات کردبستر

دچار مشـکل  اًو ظاهرنیز دچار مشکل بوددر سخن گفتن گاهاًاو مشکل شنیداري و . وضعیت خوبی ندارد
رغم همه این ها نمی توانست بیش از ایـن در مـورد عملیـات از    علی. بینایی در سمت چپ خویش نیز بود

او به اندازه ي کافی خوب بود که بیان کنـد بـه روزولـت    . خود را نشان دهدنظر شخصیتی مهربان و مشتاق 
او همان چیـزي را  . غبطه می خورد و آرزو می کند چند سال جوان تر بود تا تحت فرمان او خدمت می کرد

به سینکلر  گفته بود تکرار کرد که اگر این موفقیت تداوم پیدا کنـد بهتـرین عملیـات بعـد از جنـگ      که قبالً

1 Lord Salisbury
2 Lord Nelson
3 Reginald James Bowker
4 Downing Street
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ات ممکن براي کمک به دولت کید کرد که همه ي اقدامأاو احساس قوي خود را ت. خواهد بود] جهانی دوم[
کمک اقتصادي به ایران نباید تا زمان بازسازي روابط  دیپلماتیک یـا توافـق نفتـی بـه     . جدید باید انجام شود

. تعویق بیافتد
وي تا جایی پیش رفت که بیان کرد در صورت نیاز خود او پیش از بازسازي روابط دیپلماتیک کمـک  

د کـه  او بیـان کـر  . کرد ولی نگفت که چگونه این کار را انجام مـی دهـد  اقتصادي  به ایران را فراهم خواهد
اوضاع را بـه هـم ریختـه و او مصـمم اسـت کـه       در چند سال گذشته واقعاًایرانی –شرکت نفت انگلیسی 

عملیات ما یک فرصت عالی و غیرمنتظره را مهیـا کـرده کـه مـی     . نگذارد آن ها بیش از این خرابکاري کنند
در خاتمه از روزولت خواست تا به رئیس جمهور بگویـد کـه   . کلی در خاورمیانه را تغییر دهدتواند تصویر 

همچنین از روزولت خواست پس از مالقات بـا رئـیس   . حالش بهتر است و می تواند تا زمان نیاز ادامه دهد
. جمهور به او نامه بنویسد و در آینده با او در تماس باشد

را به عنوان سرویس سرویس اطالعاتی بریتانیاي کرد که نشان می داد نخست وزیر ارجاع هاي متعدد
در مـورد  ، هر چند شـاید بـه خـاطر شـرایط فیزیکـی اش     . خود می شناسد و به آن ارادت قلبی زیادي دارد

بخش داخلی جاسوسی انگلسـتان و بخـش خـارجی جاسوسـی انگلسـتان     قضاوت و تمایز قائل شدن میان 
. رسیدمیبه نظرنامطمئنکمی 1

سیا براي او هـیچ  ابتدا سازمان در . گیج بودهاآمریکاییبرنامه ریزي هايدر مورد سینکلر و او کامالً
دل اسـمیت مـرتبط   یـ روزولت باید به طریقی به دوست قـدیمی اش ب که فکر می کردمفهومی نداشت ولی 

. باشد
سایر ر هنگام گزارشات روزولت به در ابتدا سینکلر گفته بود که به نظرش اگر او یا اعضاي سرویس د

ثیر بهتري خواهد داشت و با این که مـی دانسـت روزولـت بایـد بـا      أحضور نداشته باشند تمرکزياعضاي
او از روزولـت پرسـید   . تنها یک استثناء به این روال وارد کردکندوزیر خارجه دیدار معاوننخست وزیر و 

سـینکلر . معاون وزارت امور خارجه اعتراضی ندارد2یام استرانگبا آقاي ویلکه آیا به شرکت او در گفتگوها
شرح داد که استرانگ منبع راهنمایی سیاسی است و چنین اختیاراتی از وزارت خارجه نیاز است و گفت که 

. ثیر برخی بخش هاي این گزارش را بر استرانگ ببیندأمشتاق است ت
هـیچ  این بوده که قرارگاه بـه چـه دلیـل   کلرسیندر طول گفتگو مشخص شد که بخش مورد عالقه ي

اما به گونه اي آشکار بی مالحظه اي نیست سینکلر فرد. استنفرستاده اوت19و 15از تهران بین یگزارش

) م. (لیس را تشکیل می دهنددو سازمان اطالعات داخلی و خارجی انگلستان می باشد که مجموعا سازمان اطالعاتی انگ6-آي-امو 5-آي-ام1
2 Sir William Strang
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کید کـرد کـه روزولـت تنهـا کـار      أوقتی استرانگ بی پرده به توضیحات واکنش نشان داد برافروخته بود و ت
وقتـی از دفتـر اسـترانگ بیـرون     ، لحظه گرفته شوندهمان تصمیمات باید در ممکن را انجام داده و این قبیل

آمدند یکی از کارکنان سینکلر با خوشحالی زیاد با پوشه اي که با روبان هاي قرمـز و مهـر و مـوم و دیگـر     
سینکلر به روزولت گفت که این تصویب پروژه اي که قـبالً . کارهاي هنري پوشیده شده بود به سوي او آمد

ي وزارت خارجـه بـه خـاطر موفقیـت در     أوسط وزارت خارجه رد شده را نشان می دهد و این برگشت رت
. ایران بوده است

مصـدق  . شاه محاکمه شدقضات وابسته بهعرفی کرد و در دادگاه توسط مصدق خود را م1953اوت19در 1-9
تبـدیل شـد و تـا    ] به حصرخاطر کهولت سنبه[به تالش براي براندازي سلطنت به مرگ محکوم شد ولی محکومیتش 

مصدق در محاکمه اش گفت تنهـا جـرم    . در روستایش در خارج تهران در حبس خانگی به سر برد1967زمان مرگ در 
من این است که نفت را ملی کردم و شبکه ي استعمار و تاثیر سیاسی و اقتصادي بزرگ ترین امپراطوري روي زمـین را  

. شتماز این سرزمین بردا
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فصل دهم
از عملیات آموخته شدآنچه 
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آنچه از عملیات آموخته شد
باعث پشتیبانی از عملیات بودند نتوانسـتند آن سـرعت الزمـه را بـراي     به نظر می رسید دو عاملی که 

ـ بود1جنـگ روانـی   ارشـد  کارکنـان ارتباطات وعامل] دو[این . تحقق دستاوردها ایجاد کنند بسـیاري از  . دن
برخورد با حجم زیاد ساعات اضافی کار کردند و در نیکوزیا و تهران ، در مراکز فرماندهیمخابراتی ان مأمور

پیـام  990سپتامبر مجموع اول و مهچهاردهمبین . اشتیاق و ابتکار قابل تحسینی نشان دادند، رفت و آمد ها
میـان مراکـز   طرفه يسه اتصال ، ارتباطاتمطلوب نامرحله ي. آژاکس به مراکز فرماندهی وارد و خارج شد

همزمـان  بـاً  تقریارسـال براي ارتباطی خاورمیانهاداره امکانات ازآن براينیکوزیا و تهران بود که ، فرماندهی
ـ  . شداستفادهبه دو مورد دیگر ذکر شده سه قرارگاه پیام از هر یک از  خیر أتا حدود پایان دوره ي عملیـات ت

ممکن است تصور شود که زمـان  . وجود داشتبرعکسدر پیام هاي تهران به سمت نیکوزیا و قابل توجهی 
سـه  ایـن توسـط  »فـوري پیام هـاي عملیـاتی  «از تعداد اندکی. سریع نبودطور که انتظار می رفت انتقال آن

رمـزي بـراي   از زمـان بایگـانی پیـام    ، ارسال می کردرا ولی وقتی تهران چنین پیامی ه بودقرارگاه صادر شد
مخابره تا زمان رسیدن پیام رمزگشایی شده به میز شعبه مراکز فرماندهی سه تا چهار ساعت زمان سپري می 

. شد
شعبه و سطوح باالتر هر دو مشـتاق بودنـد   . تقاضاي پشتیبانی شدجنگ روانیکارکنان از ژوئیهماه در 

قاله هایی را که در روزنامه هاي این کشـور  تفسیرها و سرم، مانند متون مقاله هاي جدیدخاصبرخی موارد
ن توافقی بین با عناویخاور نزدیکمتن ها توسط شعبه ي چهاراین. به چاپ می رسد را داشته باشند] ایران[

میـان  این قبیل مطالب تولید شده براي توزیـع  برنامه این بود که خالصه. دندتهیه شمرکز فرماندهی و شعبه
و از این راه مبارزه تبلیغاتی فعال علیه مصدق مورد حمایت رارگاه تلگراف شوددوست به قمحلی مطبوعات

براي شعبه مشخص شد که کارکنان فاقد ارتباطات الزم براي تخصیص . انجام نشداین حمایت قرار گیرد اما
بـودن  بتوانندمطالب را به گونه اي در اختیار مطبوعات قرار دهنـد کـه آمریکـایی    کهمطالب بودند به طوري

کار بر خالف این . کید هاي آنها تغییري داده نشودأمنبع آن مشخص نشود و مراقب باشند که در مضامین یا ت
قـرار  2نیوزویـک ] مجلـه [جه توانست بررسی هاي سازمان سیا را دررناکارآمد میز ایران در وزارت خانسبتاً
با تصدیق این امر کـه آژانـس نمـی توانـد     . دکه این استفاده از کارمندان عادي بجاي روزنامه نگاران بودهد

در این زمینه . مورد نیاز استقابلیت ها بهبودچنین کانالی را که شرح آن رفت بکار بندد روشن می شود که 

1 PW
2 Newsweek
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یـا بایـد شـرایطی بـراي انتقـال      یا باید روابطی را که در نشر ناآگاهانه مطالب استفاده می شود گسـترش داد 
. ان و مالکین نشریات وجود می داشتمستقیم مطالب به ویراستار

لندن ، نیکوزیا، در واشنگتنسرویس اطالعاتی بریتانیابا اعضاي در طول انجام عملیات اعضاي آژانس
در موقعیتی داشتیم کـه بتـوانیم  در همه ي این مکان ها به جز یکی . قاهره در ارتباط بودندبرحسب اتفاقو 

ایـن امـر واضـح را کـه     . کارکنان شان دسترسی داشته باشـیم شخصی به پیشینه هاينفوذ کنیم سازمان شان 
در پاراگراف هاي قبل بررسی شـده  ، سازمان براي کار به عنوان شریک کوچک تر در این عملیات آماده بود

ـ    سرویس اطالعاتی بریتانیاان مأموراست به این صورت که تک تک  ه دسـت آوردن  تـالش روشـنی بـراي ب
سرویس اطالعاتی بریتانیـا وجود اختالف میان مراکز فرماندهی . هایشان صورت دادنددوستی و اعتماد رابط

آن چـه بیشـتر از همـه مطالـب     هر چند از نقطه نظـر عملیـاتی  . و قرارگاه در نیکوزیا نیز مورد توجه ما بود
و دو ورمـأم در نیکوزیا فقـط دو  . تعداد محدود پرسنل دخیل در عملیات هاي خاورمیانه بودموردتوجه بود

، در مراکز فرمانـدهی لنـدن  . ایران و کشورهاي متعدد دیگر خاورمیانه وجود داشتلئدر مورد مساتایپیست 
به ایران  بپردازد باید فرد متخصصی پیدا می شد کـه از طریـق خـاور    اًهیچ فردي  وجود نداشت که منحصر

تعجب برانگیـز  راه هایی که در نگاه اول کامالًدر تعداد اًاین کمبود پرسنل مستقیم. میانه به این مهم بپردازد
در واشنگتن باید بخـش  آنهااین بود که نمایندهواقعیتیک نمونه ي این . به نظر می رسیدند نمود پیدا کرد

ویژگی این پرسـنل محـدود نیـز مـورد     . و رمزگشایی می کردبه رمز درآوردنزیادي از زمان خود را صرف 
اداره ي افراد با تجربهو همه ي يزمان استعمارخبره کارمندان دیم که همه ي توجه ما بودند چون مطلع ش

کسـی کـه   . بودندجوان و مصممکار می کردند نیکوزیا که با آژانس مأموردو مسلماً. برکنار شده بودندهند 
لیصحبت می کرد در حـا جا را بطور روانن کشور زندگی کرده بود و زبان آنمسئول  بود شش سال در آ

. زبان را به خوبی می دانستاین او نیز لی که فرد جوان تر هنوز تازه کار بود و
درس هاي دیگر عملیات به قابلیت هاي مراکز فرماندهی و قرارگاه براي برنامه ریزي و قابلیـت هـاي   

هی را در ابتدا برنامه ریزي مراکز فرماند. ان محلی در اجراي رهنمودهاي کلی و خاص مربوط می شودمأمور
. به طور مختصر نقد می کنیم

همانطور که در صفحات قبل به طور مفصل اشاره شد برنامه ي عملیـات مسـتقیما از مجموعـه اي از    
در کوتاه تـرین بررسـی   . پیدا کرددنموسرویس اطالعاتی بریتانیاسیا و با همکاري سازمان فرضیات پایه اي 

: فرضیات به این قرار بودند
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با شدت صورت می گرفت می شد شاه را به انجام اقدام مطلـوب متقاعـد   خارجی اگر اعمال فشار-1
. کرد

حمایـت  باعـث اطمینان این که شاه پشت زاهدي است هم او را به اقدام تشـویق مـی کـرد و هـم    -2
. کلیدي از وي می شدان مأموربسیاري از 

اطاعـت  شـاه  از، شـوند دق مصمیان اطاعت از شاه و ناچار به انتخاب ارتش و افسراناگرسربازان-3
. خواهند کرد

ودبررسی شـدند  این فرضیات که در برنامه ي عملیاتی عرضه شدند یا در مطالعه ي بی طرفانه ي موج
، ترکی، امور یونانیبخش وزارتخانه ایران به همراه مسئول دفتر مأمورسفیر آمریکا و . به چالش کشیده شدند

سفیر هندرسون بیـان کـرد کـه    . نادرست استکامال1ًي شماره ي در دولت اصرار کردند که فرضیهایرانی 
. این فرضیه که شاه به صورت فعاالنه همکاري می کند غلط است

از شـاه انتظـار داشـته    است کهغیر واقع گرایانه : ت ابراز کرداز جهتی قرارگاه نظر مشابهی با این کلما
لعه ي اره ي جاسوسی و تحقیق وزارت دولت در یک مطااد. باشیم از کودتایی با پشتیبانی ارتش حمایت کند

تخمین احتمال و امکان تبعات برکناري مصدق از نخست وزیـري  ، و با عنوان1953ژوئیه29تاریخ به، ویژه
یک عقیده ي مثبت را بیان کرد که مخالفت با مصدق ضـعیف و بـی برنامـه بـوده و از عوامـل نامتجانسـی       

برنامه ریزان مزاکز فرماندهی چگونه می توانسـتند  . لیات یک دست ناتوان استتشکیل یافته که از انجام عم
یتبه این دلیل الزم بـود برنامـه از قبـول وضـع    باشند؟بی اطالعدر مورد نظرات آگاهانه خوب دیگر چنین 

موجود سرباز زند و موضع جسورانه تري داشته باشد چون بر اصل اقدام قوي و مثبت براي تحقق فرضیه ها
نماینـده هـاي   ، شایان ذکر است که در طی مذاکرات در بیروت و در مبادلـه ي بعـدي پیـام هـا    . استوار بود

از این رو بـا نزدیـک   . فرضیاتی را که پیش از این به آن ها اعتراض کرده بودند قبول کردندعملیاتیقرارگاه 
. شدن به زمان عمل هماهنگی کامل غالب شد

آزمون سربلند بیرون آمدند بلکه عوامل دیگر نقشه که با تخمین با جزئیـات  نه تنها فرضیات ابتدایی از
روان شناسی ایرانیان تعیین شده بودند نیز همان طور که در نیکوزیا و بیـروت بررسـی شـده بودنـد مطـابق      

به خصوص مشخص شد که همه ي ایرانیان دخیل در نقشـه کارهـاي الزم را انجـام    . انتظار صورت گرفتند
به شکلی که باید انجام ندادند  و بنابراین جنبه ي عملیـاتی  و حتی آن هایی که کار کردند آن را دقیقاًندادند

این تحلیل صحیح بودکه در جنبـه ي نظـامی اولیـه کـه     . نقشه به تالش هاي مکرر روي اهداف  نیاز داشت
از قبول راهنمایی هایی کـه  هاواپسین لحظه ت که در دانسایرانیانی را مسئول مستقیماًمی توانمنحرف شد 

. قرارگاه بسیار ضروري می دانست سرپیچی کردند
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با توجه به این امر جنبه ي نظامی نقشه به دلیل این که اقدامات به گونه اي طراحی شده بودند کـه بـه   
در این حوزه کسانی که مسئول اجراي نقشه بودنـد   ، کامل بود، خصومت عمومی با دولت مصدق منجر شود

یا حرکـت  بست نشینی گستردهبراي یک اي نقشه روي برنامه . تغییر مسیر دهندآن اجراياید در جزئیات ب
نحالل مجلس و به دلیل این کید می کرد؛ ولی معلوم شد که به خاطر اأمقدس مآبانه ي سیاسی علیه دولت ت

سـوي آن هـا انجـام مـی گرفـت      ثیرگذار تمایلی به انجام کارهایی که می باید از أتر رهبران مذهبی تکه بیش
. انجام این کار غیر ممکن شد، شتندندا

سرویس اطالعاتی ان اصلی مأموراین عدم تمایل رهبران توسط طراحان نقشه پیش بینی شده بود ولی 
بـا  . به آن ها اطمینان دادند که این رهبران هر کاري را که از آن ها درخواست شود انجـام مـی دهنـد   بریتانیا

ین رابطه عداوت عمومی از راه هاي دیگري که برخی توسط قرارگاه پیشنهاد شده و برخـی بـه   شکست در ا
این فعالیت در صفحات قبل که به وقـایع تهـران مـی پرداخـت     . ان رسیده بود برانگیخته شدمأمورفکر خود 

یـات در  جا الزم است تنها یک نتیجه گیري مربوط به آن چه در طـول عمل پوشش داده شده است و در این
. ثیر نشریات در ایران آموخته شده تکرار شودأرابطه با ت

د و روزنامـه  که کمک هزینه دریافت می کریمطبوعاتپس از سال ها و ماه ها کار باباید قبول کرد که
ايقابـل مقایسـه  گاه هنوز اطمینان نداشت که نتایجقرار، آن در تهران) یا وطن پرست(نگار هاي رشوه گیر

هر بخش مطبوعات که مـا یـا بریتانیـا بـا آن رابطـه      اوتو اوایل ژوئیهدر . غ هزینه شده به دست آیدبا مبال
مـی  اوت16همانطور که از واکنش هاي عمومی در روزهـاي پـس از   . همگی مخالف مصدق شدند، داشت

تفکر آن ها را توان فهمید هیچ تردیدي وجود نداشت که این فعالیت ها مخاطب زیادي پیدا کرده و این کار 
یک تحلیل جداگانه از این عملیات مطبوعاتی باید انجام شود تا بـه  . ثیر قرار داده بودأبه بهترین نحو تحت ت

. عنوان راهنماي پایه اي در ایجاد فعالیت هاي آتی به کار آید
آزمـون  که در این کار سهم داشتند یـک ان قرارگاه مأموران اصلی ایاالت متحده و مأمورعملیات براي 

بیان این که آن ها چنین کار خوبی انجام می . می دادندکارشان را بسیار عالی انجامان مأمورهمه ي این . بود
ـ اًدادند آسان است چون آن ها به طور محض دستورات را اجـرا نمـی کردنـد بلکـه روحـ      در اختیـار  اًو قلب

ه شود که در استخدام این افراد در طـول  این درست است ولی این حقیقت نباید نادیده گرفت. عملیات بودند
کسانی را انتخاب کرد که ایدئولوژي هـاي پایـه اي شـان در راسـتاي     اًیک دوره ي زمانی مهم قرارگاه تعمد

در ایـران دسـت کـم    جذب آینـده نیروهـا  نباید در عاملاین . سیاست آمریکا نسبت به ایران و شوروي بود
در یکـی از  . ان در عملکردشان بازتاب یافتـه بـود  مأمورباالي تواناییدر یک کالم باید گفت که . گرفته شود
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ارتباط شان با قرارگاه را از دسـت دادنـد ولـی براسـاس     (...) ان اصلی قرارگاهمأمور، حساس ترین دوره ها
. ابتکار خودشان اقداماتی را انجام دادند که قرارگاه می توانست به آن ها دستور دهد

در اثبات ارزش هاي به دسـت آمـده از برنامـه ریـزي دراز     عواملی فقط یکی از ان بوممأمورعملکرد 
داراي اهمیت است توانایی قرارگاه براي تولید اسناد این چنینی دیگر که واقعاًعاملیک . مدت قرارگاه است

زمـان  این برنامـه مـدت   . اسنادي که کمی پس از تولید به دقت بررسی می شدند. بومی در مدتی کوتاه بود
. بوددست تهیهزیادي در 

آن چه در این زمینه مهـم اسـت   . بلند مدت دیگر را آشکار کردسرمایه هايعملیات نیاز به توسعه ي 
در . مخفـی بـاقی بماننـد   تهیه ي خانه هاي امن است که حداقل دوتاي آن ها تا زمان اضطراري واقعی کامالً

ایـن اقـدام   ، نه هاي پرسنل آمریکا نهایت استفاده را بردندحالیکه مجریان نقشه از اراضی سفارت خانه و خا
. بی اثر شودان دولت مأمورق سفارت خانه توسط می توانست با نظارت دقی

و چـاپ  تسـهیالت  ، دراز مدت دیگر که قرارگاه فکر می کند باید توسـعه داده شـود  امکاناتاز میان 
و خـارج  امکانات باید در داخل سـفارت عرضـه شـود   قرارگاه عقیده دارد که این ظاهراً. مستقل استتکثیر

. کردن کاالهاي تمام شده براي توزیع می توانست یک مشکل امنیتی جدي ایجاد کند
هـر  . آمریکا نقش بزرگی در اجراي برنامه ي عملیـاتی ایفـا کنـد   امکانات و عواملپنداشته می شد که 

از . آن ها انجام شـود امکاناتمشارکت بریتانیا و چند این به این معنی نیست که عملیات می توانست بدون 
وادار اگر شاه سرانجام متقاعد نشده بود که هم ایاالت متحده و هم بریتانیاآماده حمایت از او هستندیک سو

آن شرکت داده نمی شـدند بریتانیا در عملیات عواملدیگر اگر از سوي. کردن شاه به حرکت غیرممکن بود
می گذاشتند یا این که فعاالنهمصدقدر اختیار دولتهاي خویش را پیرامون این عملیات یا همه دانسته ها 

. ندباششاهد شکست آن می کوشیدند تا
همان طور که در تصویر جهانی بزرگ تر این گونـه  . درسی که در این جا گرفته می شود روشن است

از این که هر دو طرف تصدیق کردنـد کـه   پس. یکا و انگلیس باید هماهنگ باشنداست منافع و عملکرد آمر
با هماهنگی مستقیم در حوزه هاي خاص فعالیـت بایـد دسـتاورد بزرگـی بـه      ، همسان استاهدافشان واقعاً

. دست آید
ي ااز لحظه . موضوع آخري که مورد توجه است به مشکالت امنیتی مرتبط با چنین عملیاتی می پردازد

امنیتی ویژه را تدابیرتالش جدي به خرج داد تا خاور نزدیک و آفریقابخش، که پروژه در مسیر قرار گرفت
قـانون  م بخش خاور نزدیـک و حتی داخل شعبه ي چهارخاور نزدیک و آفریقا در داخل بخش . به کار بندد
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انگلیسـی و  -هر چند از زمـان خاتمـه ي عملیـات شـمار قابـل تـوجهی از مـردم       . نیاز به دانستن اجرا شد
. ز آن چه اتفاق می افتاد آگاهی داشتندا-آمریکایی

آن افرادي را که می دانسـت از پـروژه و هـدف    اسامی چهارم بخش خاور نزدیک شعبه ي از دید گاه 
راهی وجود ندارد کـه  ومی رسیدنفر89به. بیش از اندازه بودآنها تعداد . آگاه هستند را فهرست کرده است

از ماجرا آگاه شده چهارم بخش خاور نزدیک اد و بدون اطالع شعبه ي بدانیم چند نفر دیگر از طریق این افر
بـا ایـن   . درست است که افراد محدودتري از همکاري مستقیم آمریکا و انگلیس در پروژه آگاهی داشتند. اند

مأموریک ، حال پیشنهاد می شود که در آینده وقتی انجام عملیاتی با بزرگی و حساسیت مشابه مد نظر است
تی ویژه از آغاز در عملیات وارد شود و مسئولیت دنبال کردن دقیق افرادي کـه در مـوررد پـروژه اطـالع     امنی

. دارند و آن چه از آن می دانند را به عهده بگیرند
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ایـن  . یکی از آخرین تصاویر مصدق که در زمان گذراندن زندگی اش تحت حبس خانگی گرفته شده است1-10
ت متحده به چاپ نرسیده به روشنی نشان می دهد که یک رهبر ملی گرا که زمانی بـا روحیـه و   تصویر که هرگز در ایاال

. آتشین مزاج بود چگونه با گذاران باقی زندگی اش خسته و نحیف شده است
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فصل یازدهم
پیوست ها
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پیوست ها

برنامه اولیه عملیات : پیوست الف
پیش نویس لندن از نقشه ي آژاکس : پیوست ب
یادداشت وزارت خارجه: پیوست ج

گزارش جنبه هاي برنامه ریزي نظامی : دپیوست 
درس هاي انتقادي نظامی : هپیوست 
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. توسط افراد نامشخص به آتش کشیده شد، توده، تسدر شب کودتا دفتر روزنامه ي حزب سیاسی مارکسی1-11
ت می کردند بـه شـدت   حقوق دریافسرویس اطالعاتی بریتانیا سیا و مان سازبا این حال گروه هاي خیابانی که از طرف 

سیا در اقدامات تروریستی فراوانی که به دروغ به هواداران مصدق نسبت داده می شدند تا رهبر سازمان . مورد ظن بودند
ر مورد تحمل مصـدق  سیا هم چنین به طور چشمگیري دسازمان . ملی گرایان را از چشم ایرانیان بیاندازند شرکت داشت

. او را طرفدار شوروي نشان دهد، از گروه هاي مارکسیست گزافه گویی کرد تا در زمانی که جنگ سرد در اوج خود بود
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الفپیوست 
. از نیکوزیا به مراکز فرماندهی مخابره شد1953ژوئن 1درعملیات آژاکس که مقدماتیبرنامه ي 

تهیـه  قبـرس در سرویس اطالعاتی بریتانیـا  اینده ي سازمان سیا و خالصه ي برنامه مقدماتی توسط نم
. شد
اقدام مقدماتی . اول

حمایت مالی موقت از مخالفین-الف 
. مین می کندأدالر براي زاهدي تهزار35، سیاسازمان .1
. مین می کندأدالر براي زاهدي تهزار25، سازمان اطالعاتی بریتانیا.2
مین مبالغ باال براي زاهدي به کار گرفته أدر ایران براي تعاتی بریتانیا سرویس اطالمحلیهاي شبکه.3

. می شوند
. سیا تالش می کند در صورت نیاز به رهبران کلیدي ارتش از نظر مالی کمک کند.4

همکاري شاهجلب-ب 
از متقاعد کردن شاه در این که بریتانیا و ایاالت متحده یک هدف مشترك دارند و : نخستمرحله ي .1

. بین بردن ترس بی اساس ازتوطئه بریتانیا علیه او
هندرسون با شاه تماس بگیرد و به او در مورد کمک مشترك ایاالت متحده ] ایالت متحده[سفیر-1-1

. و بریتانیا و حمایت بریتانیا از او و نه مصدق اطمینان دهد
ه زودي براي ارائه ي برنامـه ي  هندرسون به شاه بگوید که نماینده ي مخصوص ایاالت متحده ب-2-1

. مشترك انگلستان و آمریکا معرفی می شود
: نماینده ي مخصوص ایاالت متحده با شاه دیدار می کند و موارد زیر را ارائه می دهد: دوممرحله .2
ارائه مطالب به شاه-1-2
. قرار می دهنددر درجه دوم اهمیتهر دو دولت نفت را -1-1-2
بـراي ایـن   . مهم حفظ استقالل ایران و دور نگه داشتن آن از مدار شوروي اسـت مسئله ي-2-1-2

. کار مصدق باید بر کنار شود
. نظام شاهنشاهی کنونی بهترین حکومت ملی است-3-1-2
. تا زمانی که مصدق در قدرت است ایران هیچ کمکی از ایاالت متحده دریافت نمی کند-4-1-2
.مصدق باید برود-5-1-2
. آمریکا و انگلیس به دولت بعدي کمک مالی می کنند-6-1-2
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توافق نفتی قابل قبول ارائه می شود ولی دولت بعدي براي انجام آن تحت فشار گذاشته نمی -7-1-2
. شود

مطالبات از شاه-2-2
. شما باید در براندازي مصدق رهبري را به دست بگیرید-1-2-2
. ول سقوط کشور خواهید بوددر غیر این صورت مسئ-2-2-2
در غیر این صورت خاندان شاه سقوط می کند و حمایت آمریکا و انگلستان از شما متوقـف  -3-2-2
. می شود
سعی کنید طوري مانور دهید که شاه (شما می خواهید رئیس دولت جانشین چه کسی باشد؟-4-2-2

) از زاهدي نام ببرد
. ایدیثی به میان نراجع به شیوه کا بح! رهشدا-5-2-2
. نقشه عملیات با زاهدي با شما مطرح می شود-6-2-2

با زاهديتوافق. دوم
پس از کسب موافقت شاه در مورد موارد باال به زاهدي اطالع دهیـد کـه او بـه عنـوان رئـیس      -الف 

. شده استایاالت متحده انتخاب –دولت بعدي با حمایت بریتانیا 
دو راه براي رسـاندن  . ي ویژه و یک جدول زمانی براي عملیات توافق کنیددر مورد یک برنامه-ب 

. زاهدي به مصدر کار وجود دارد
که در آن شاه با فرمان سلطنتی زاهدي را به عنوان نخست وزیري منصـوب مـی   ! شبه قانونیاقدام . 1

. کند
. کودتاي نظامی. 2

اجـرا  ، دست کم بخشی از کودتـاي نظـامی  قیت در صورت موف. شیوه شبه قانونی باید اول انجام شود
. کودتاي نظامی پس از چند ساعت صورت می گیرد، در صورت شکست. خواهد شد

. با مجلسارتباط. سوم
. براي آمادگی براي چنین اقدامی باید نمایندگان را خرید: داراي اهمیت استبراي اقدام شبه قانونی

یه مصدق حفظ شوند و حـد نصـاب بـراي حرکـت شـبه      ي علأر41هدف اولیه این است که -الف 
20فکر می کند کـه  سرویس اطالعاتی بریتانیا . (نماینده در مجلس تضمین شود53قانونی با توانایی اتکا بر 

.) نماینده اي که اکنون تحت کنترل نیستند باید خریداري شوند
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. صورت بگیـرد العاتی بریتانیا سرویس اطان بومی مأمورنزدیک شدن به نماینده ها توسط گروه -ب 
و بخشی از را صورت می دهدسیا هر جا که الزم باشد با اعمال فشار بر نمایندگان مجلس پشتیبانی سازمان 

. مین می کندأوجوه را ت
با رهبران مذهبیارتباط. چهارم

: رهبران مذهبی باید
. خن بگویندییدشان نیست سأمصدق مورد ت) نخست وزیر(در مورد این که-الف 
. به راه اندازندسیاسی تظاهرات، زیر پوشش دیندر صورت نیاز -ب 
تقویت اراده شاه-ج 
اطمینان دهی هاي قوي از رادیو و مساجد پس از کودتا مبنی بر این کـه دولـت جدیـد بـه اصـول      -د

مقـام وزارت  دي آیـت اهللا بروجـر  ، روحانی برجسـته براي تشویق بهدر صورت امکان. اسالمی پایبند است
بایـد عـدم مغـایرت    ) رهبر مذهبی(که پنج آخوند) ایرانیان(قانون اساسیپیشنهاد شود یا این که آن ماده از

. در دستور کار قرار گیرد، یید کنندأقانون گذاري را ت
. باید تشویق شود تا در اقدامی مستقیم نمایندگان هوادار مصدق را تهدید کند(...) -ه 

بازاراط باارتب. پنجم
رابطین بازار باید شایعات ضدمصدقی را رواج دهند و در صورت امکان بازار را به عنوان یک حرکت 

. ضد مصدقی تعطیل کنند
توده]حزب[. ششم

توده را داشته باشد و براي روبروشدن با آن باید آماده باشد ]حزب[زاهدي باید انتظار واکنش از سوي
. ا پاسخ دهدتا با خشونت شدیدتري به آنه

حزبرهبرانعضو و 100دستگیري حداقل -الف 
توده]حزب[محاصره ي جنوب تهران براي ممانعت از هجوم تظاهرات -ب 
. توده از طریق اعالمیه هاي تبلیغاتی سیاه تا هیچ عملی انجام ندهند]حزب[هدایت اعضاي-ج 

بهبود نشریات و تبلیغات. هفتم
. ت ضدمصدقی تشدید شودپیش از کودتا تبلیغا-الف 
: زاهدي باید به سرعت رئیس کارآمد نشریات و تبلیغات دولتی را انتخاب کند یعنی کسی که-ب 

. همه ي خبرنگاران خارجی را مطلع کند.1
. بیانات رسمی از پیش آماده شده ي آمریکا و انگلیس را منتشر کند.2
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. حداکثر بهره را از رادیو تهران ببرد.3
قبایلبا ارتباط. هشتم

، سنیمم، ذوالفقاري، بلوچی، کرد، لر، بختیاريقبایلکودتا باعث تحریک هیچ حرکتی از سوي -الف 
. بویراحمدي و خمسه نخواهدشد

. قشقایی استایلمسئله ي بزرگ خنثی سازي رهبران -ب 
ساختار براندازي شبه قانونی. نهم

اسـت کـه   (....) برنامه ي معروف به. آن می شودکه بیش ترین توجه به ايسألهزمان مدر این -الف 
عوامـل  . مجلس تحصن نماینـد درجستجوي پناهگاهی مقدسدر آن گروههاي عظیم تظاهرات کننده ها  در 

و عوامـل  سرویس اطالعاتی بریتانیـا  توسط گروه کنترل شده کهينفرهزار4، بازارتجارتامین شده توسط 
. مگی به کسانی خواهند پیوست که رهبران مذهبی در اختیار دارندهسیا سازمانمین شده توسطأدیگر ت

به شدت تبلیغ می شد که این جنبش تحصن براساس دو زمینه ي عمومی عدم رضایت از دولت -ب 
: مصدق به شرح زیر است

ضد دین است به طوري که روابط میـان مصـدق و   زمینه ي اول این است که دولت مصدق اساساً. 1
سـیا اسـناد   سـازمان  ،ه و مصدق و شوروي را به روشنی نشان می دهد؛ درست پـیش از جنـبش  تود]حزب[

. توده را اثبات می کرد را به طور وسیع منتشر کرد]حزب[ساختگی که توافقات سري میان مصدق و 
اش کشور را بـه سـقوط اقتصـادي    روش استبدادي سرسختانهزمینه ي دوم این است که مصدق با . 2

سیا شواهدي از اسکناس هاي غیرقانونی صادر شـده را  سازمان ، درست پیش از جنبش. می دهدکامل سوق 
. سیا باید از قابلیت چاپ انبوه بسیار خوب جعلی برخوردار بوده باشدسازمان . به طور وسیع منتشر کرد

یـد  بالفاصله پس از این کار مجلـس با . تحصن مذهبی باید طلوع صبح روز کودتا صورت بگیرد-ج 
این کار باید با برکناري مصدق و انتصاب زاهدي به عنـوان جانشـین   . طرحی براي انتقاد از دولت ارائه دهد

در صورت شکسـت کودتـا در   . در صورت موفقیت کودتا اوایل بعدازظهر به پایان می رسد. وي دنبال شود
. عصر شدت می گیرد

نزاع بر سر نفت
کید بر کنترل ألف این گزارش فوق محرمانه تالش کرده تا از تؤمسیا دکتر دونالد ویلبرسازمان مأمور

آن چه در ادامه می . نفت ایران بکاهد ولی امروزه بیشتر تاریخ دانان تصدیق می کنند که این گونه نبوده است
یک موسسـه غیـر انتفـاعی اسـت کـه در      ، آید گزیده اي از مطالعه ي انجام شده توسط جامعه ي اتاق ایران

. اف سازي تاریخ و فرهنگ ایرانی فعالیت می کندجهت شف
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سیا براي شکل سازمان عملیاتی که به نام رمزي آژاکس نامیده می شد برنامه ي کار توطئه هاي متوالی 
از جمله کودتاي موفق آژاکس در گواتمـاال  . دهی کودتاها و بی ثبات کردن دولت ها در طول جنگ سرد بود

در بیش از . که به عنوان خلیج خوك ها شناخته می شود1961بایی در سال و مداخله ي فجیع کو1954در 
یک مورد این قبیل عملیات ها به همان نوع عدوات طوالنی مدت نسبت به آمریکا منجر شـد کـه در ایـران    

. اتفاق افتاد
ارتـش  انمأمورمستقیما با ، ان آژاکس که کودتاي ایران را هماهنگ می کردندمأمورتاریخ می گوید که 

ت أان را براي جرمأمورشماري از ، آنها جانشین نخست وزیر را انتخاب کردند. سلطنتی ایران کار می کردند
یک فعالیت بمب گذاري را توسط ایرانیانی که خود را از اعضـاي حـزب کمونیسـت    ، دادن به شاه فرستادند

... روزنامه ها به چاپ رساندندو مقاالت و کاریکاتورهاي سرمقاله اي را در، هدایت کردند، می دانند
که در دهه هاي نزدیـک بـا سـلطه ي اسـتعماري بریتانیـا اوج      استبریتانیا با ایران مقابلهکودتا ریشه 

بریتانیا ایران را در جنگ جهـانی دوم اشـغال کـرد تـا یـک جـاده       . حوزه هاي نفتی ایران بود، جایزه. گرفت
حفظ کرده و از افتادن نفت در دستان نازي ها ممانعـت بـه   اتحاد جماهیر شوروي ، کمکی را براي متحدش

. برکنار کرد، در این راستا پدر شاه را که به نظرش رام نشدنی می آمد. عمل آورد
آمریکایی کنترل خود روي نفت ایـران را حفـظ   –بریتانیا بعد از جنگ از طریق شرکت نفت انگلیسی 

ت نفت راي داد و قانون گذارانی که قانون را تغییر دادنـد  مجلس ایران به ملی شدن صنع1951در سال . کرد
بریتانیا با تهدید و تحریم واکنش نشان . مدافع پیشتاز آن دکتر مصدق را به عنوان نخست وزیر انتخاب کردند

... داد
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که اکنون به خاطر جنـگ اول عـراق معـروف    شوارتسکف سرلشگرپدر ، شوارتسکفمن ورن. اچسرلشگر2-11
. آمریکایی انتخاب شد-سیا براي گفتگو با شاه براي مشارکت در کودتاي دولتی انگلیسیسازمان توسط ، ستشده ا

او وظیفه ي متقاعـد کـردن   . به دلیل رابطه ي طوالنی مدتش با خانواده ي سلطنتی ایران انتخاب شدشوارتسکف
ایران با غرب به این بستگی داشـت کـه شـاه    خود شاه را به عهده داشت به این شکل که روابطهم چنینخواهر شاه و 

. قدرت را به دست بگیرد و این که نفت براي آمریکایی ها و انگلیسی ها در الویت نبوده است
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بپیوست 
برنامه ي عملیاتی آژاکسبرايلندن طرح مقدماتی

مقدمه. اول
انـد چـون در غیـر ایـن     سیاست هر دو دولت ایاالت متحده و بریتانیا بر کناري مصـدق را الزم مـی د  

تنها  از طریـق یـک   . اقتصاد در ایران سقوط کرده و یا این منطقه در مدار شوروي قرا می گیرداًصورت قطع
. جایگزینی برنامه ریزي شده و کنترل شده می توان از تمامیت و استقالل این کشور اطمینان حاصل کرد

که در هدایت یک دولت جدید توانـایی  زاهدي در حال حاضر تنها شخصیت در ایران استسرلشگر
. به او اعتماد کردبنیادیندارد و می توان در فرونشاندن نفوذ شوروي کمونیست و انجام اصالحات 

دو مرحلـه اول بـه پـیش از    . برنامه اي که در ادامه می آید از سه مرحله ي متوالی تشکیل شده اسـت 
بانی مقدماتی کنونی و فعالیت تبلیغاتی انبوه را یدوره ي پشتآن ها. اقداماتی با ماهیت نظامی مربوط می شوند

آمریکا و انگلـیس داراي ارزش  متقابلاین مراحل براي منافع ) پاراگراف هاي زیر را ببینید. (شامل می شوند
زیادي هستند حتی اگر اقدام نظامی نهایی صورت نگیرد آن ها جایگاه مصدق را هر چه بیش تر آسیب پذیر 

. ات خواهند کردو بی ثب
دالر آن 147000دالر خواهد بود که 285000براي اجراي این برنامه معادل شده هزینه ي تخمین زده 
. دالر آن توسط سرویس انگلیسی فراهم می شود137500توسط سرویس آمریکایی و 

برنامه عملیاتی. دوم
پشتیبانی مقدماتی از مخالفان دولت مصدق. الف

) برادران رشـیدیان (ایاالت متحده و گروه بریتانیاییعملیاتی ندماهه هردو قرارگاه براي یک دوره ي چ
بـراي  ) چهار تا پـنج میلیـون ریـال   (دالر50000گروه انگلیسی معادل . با زاهدي در ارتباط نزدیک بوده اند

. مین کرده استأت] از وي [ حمایت 
ی شود و براي حدود حداکثر دو ماه پـس از  آغاز م1953ژوئن 1در طول این دوره ي مقدماتی که از 

اولین پرداخت ها تحت ایـن  . دالر فراهم خواهند کرد25000دالر و بریتانیا معادل 35000آن ایاالت متحده 
. آمریکا صورت گرفته استعملیاتیتوسط قرارگاه همکاري قبالً

قرارگاه بریتانیا یاتوسط دکه ی پرداخت خواهد شموجود براي اهدافشبکه هايوجوه بریتانیا از طریق 
. تعیین می شودآمریکا از طرف بریتانیا عملیاتی
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آمریکا براي اهداف خـاص توسـعه و   عملیاتیباید از طریق قراردادهاي مستقیم قرارگاه وجوه آمریکا
. تقویت ارتباطات سیاسی و نظامی زاهدي توزیع شود

بـه پشـتیبانی   منجرت دو طرفه و هدف مشترك که باید از این حمایزاهدي کامالً، در ابتداي این دوره
زاهدي ادامه پیدا کنـد  در میان اطرافیانتصوردر طول این دوره باید این . مطلع خواهد شد، منسجم تر شود

. که شاه با تهیه ي وجوه از او حمایت می کند
از طریق ارتبـاط مسـتقیم   انگلیس در مورد توسعه ي برنامه -آمریکاعملیاتیهماهنگی فعالیت قرارگاه 

و بـه وسـیله   وقرارگاه ایاالت متحده به نماینـدگی از بریتانیـا  حوزه ي آمریکا و گروه انگلیسی کارکنانمیان 
همچون یک حلقه ارتباطی مطمئن براي افزایش پیوند هـایی کـه اکنـون موجـود     انتقال دستورات و عملکرد

شد تا اطمینان حاصل شود سیاست آشـکار آمریکـا تـا    اقدامات مناسب انجام خواهد. است انجام می پذیرد
. حد امکان با هدف این برنامه مطابقت دارد

نقش شاه به عنوان نقطه ي کانونی مخالفت. ب
چنـین مشـارکتی بهتـرین    . این برنامه براساس این فرضیه است که مشارکت شاه به دست خواهد آمـد 

رایی در صورت مشـارکت غیـر   جکه نوع عملیات اهر چند. استفرصت براي موفقیت یک کودتاي نظامی 
. ان پیش بینی شده استسداوطلبانه ي شاه در این برنامه یک

او که طبیعتی نامصمم دارد و به شک هـا و  . شاه براي ایفاي نقش خود به آمادگی مخصوص نیاز دارد
د بـه حـداقل فعالیـت    شود و این نقش بایخود ترغیب ایفاي نقش برايترس هاي بی مورد دچار شده باید 

. در بر گیردرا کوتاهیتصدیق آمیز نیاز داشته باشد و تا حد امکان دوره ي 
ما فکر می کنیم که شاهزاده اشرف خواهر دو قلوي قدرتمند و فریب کار وي شخصی است که بـیش  

. از هر کس می تواند شاه را به ایفاي نقشش وادار کند
بنابراین باید براي مالقـات  . راي سقوط مصدق همکاري می کندما مطمئن هستیم که اشرف مشتاقانه ب

اشرف به مکان کنونی اش برویم و وظیفه اش را  به طور مختصر برایش شرح دهیم و بـه ایـران برگردانـده    
. آمریکا باید حفظ شودقرارگاه عملیاتیارتباط میان اشرف و . شود

ف او را از قبل براي مرحله ي بعدي آمـاده مـی   و اشر، را در سه مرحله بازي کندخود شاه باید نقش 
در مرحله ي اول باید شاه را قانع کرد که ایاالت متحده و بریتانیا در ایران یک هدف مشـترك دارنـد و   . کند

رفع نمود؛ مرحله ي دوم مطلـع کـردن   »دست پنهان بریتانیا«در همین احوال بتوان ترس بی اساس اش را از 
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مرحله ي سوم کسب مـوارد خـاص از   . ي نزدیک براي او در بر دارد خواهد بودصریح وي از آن چه آینده
: این مراحل در زیر به تفصیل بیان شده اند. وي خواهد بود

: نخستمرحله . 1
رئیس گروه انگلیسی با شاه مالقات می کند تا بـه او اطمینـان دهـد    ، با توصیه ي قبلی شاهزاده اشرف

اف مشترکی در رابطه با ایران دارند و  هر دو می خواهند نهایت کوشش خود را ایاالت متحده و بریتانیا اهد
رئیس گروه انگلیسی خواهد گفت که او در جایگاهی است که . در حمایت از او علیه مصدق به عمل آورند

صـحبت  ثابت کند انگلیسی ها از شاه پشتیبانی می کنند و او نیز به عنوان رئیس اختیار دارد از طرف بریتانیا
کند و بیان کرد که هر عبارت کلیدي که از میان پیشنهادهاي متعدد توسط شاه انتخاب شود ؛ در تاریخ هـاي  

. متوالی از بی بی سی به زبان فارسی پخش می شود
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توسط سازمان جاسوسی آمریکا بـه کـار گرفتـه    1953شاهزاده اشرف پهلوي خواهر دو قلوي شاه در سال 3-11
برخی تاریخ دانان نقش اشرف را در . پهلوي را متقاعد کند به ایران بازگشته و قدرت را به دست بگیردشد تا محمدرضا

اشرف به خـاطر اقـداماتش   . کودتا مفید می دانند چون بدون کمک او به دست آوردن قدرت توسط شاه مورد تردید بود
. دریافت کردپالتو پوستدالر و یک ده هزارسیا سازماناز
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: ه دوممرحل. 2
نظـامی آمریکـا در   هیئـت رئیس سـابق  (شوارتسکفسرلشگربا هشدار قبلی از طرف شاهزاده اشرف 

این نماینده پیش از ایـن بـه   . به عنوان نماینده ي مخصوص ایاالت متحده معرفی می شود) ژاندارمري ایران
. ن شاه بودخاطر انجام وظیفه ي موفقیت آمیزش در سال هاي گذشته شناخته شده و مورد تحسی

. اظهارات او به شاه شامل دو بخش خواهد بود
: بخش اول نکات زیر را پوشش می دهد

] موضـوع [در این زمان هر دو دولت مسئله ي نفت را در درجه ي دوم اهمیت می دانند چـون  -الف 
کمک کنند تا اکنون هر دو دولت مصمم هستند به ایرانیان . مهم براي هر دو دولت حفظ استقالل ایران است

سـقوط اقتصـادي   ، اگر مصدق در قدرت بـاقی بمانـد  . کشور خود را از افتادن در دستان شوروي حفظ کنند
سقوط اقتصـادي بـا تسـلط    ، حتمی است و از آنجا که مصدق نفوذ گسترده ي کمونیست را نادیده می گیرد

. کمونیست ها بر کشوردنبال می شود
داوم وجود سلسله ي پهلوي باید بهترین سد در برابر قدرت هر دو دولت احساس می کنند که ت-ب 

. ملی گراها باشد
تا زمانی که مصدق در قدرت است کشور هیچ کمک مالی جدیدي از ایاالت متحده دریافت نمی -ج 

. کند و در واقع کمک هاي موجود نیز ممکن است به شدت کاهش یابد
. مصدق باید برود-د 
ی قوي از هر دو دولت از طریق همان نیروهایی که او را به قدرت می رسانند جانشین وي پشتیبان-ه 

. دریافت می کند
یک توافق نفتی قابل قبول ارائه می شود ولی هیچ قصدي براي شتاب یا فشار آوردن به کشور در -و 

. این رابطه وجود ندارد
: بخش دوم نکات زیر را پوشش می دهد

بـه صـورت   در آینـده نیـز  نونی همه نیروهاي مخـالف مصـدق هسـت و   شاه اکنون نقطه ي کا-الف 
. خواهد ماند] اجتناب ناپذیري[

اگر شاه نتواند با این نیروها همراهی کنـد بـه تنهـایی مسـئول سـقوط کشـور و از دسـت دادن        -ب 
. استقاللش خواهد بود
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رغـم  علـی . مـی رسـد  اگر شاه در همراهی ناکام باشد الجرم سلسـله ي او بـه زودي بـه پایـان     -ج 
این نشودموفقایاالت متحده و بریتانیا او را حمایت کرده و می کنند ولی اگر شاه ، تصورات غلط قبلی شاه

. گذاشتخواهد درمیانپیامدهاي آن راحمایت متوقف می شود نماینده 
درخواست به عالوه شاه . شاه بیان کرده که زاهدي به عنوان جانشین مصدق مورد قبول وي است-د 

کرده که وجوهی که توسط ایاالت متحده و بریتانیا براي حمایت از زاهدي داده شـده بـه نـام وي پرداخـت     
. شود

زاهـدي  . توافق دارند که زاهدي تنها کاندیداي کار آمد اسـت دولت هاي آمریکا و انگلستان کامالً-ه 
از همـه طـرق بـراي بـه دسـت آوردن      آماده خواهد بود که در آینده ي نزدیک قدرت را به دست بگیـرد و 

شاه به طور کامل از برنامه هاي زاهـدي آگـاه مـی    . موفقیت ازایاالت متحده و بریتانیا کمک دریافت می کند
در زودترین زمان ممکن پس از دیدار نماینده ي آمریکـا بـا   . از او درخواست خواهد شدشود و حداقل کار 

. کید کندأبر بیانات باال تمان نوع با شاه خواهد داشت تامالقاتی از هیشاه رهبر گروه بریتانیای
: مرحله سوم. 3

بالفاصله پس از دیدارهایی که در بـاال شـرح داده   . این مرحله تنها بر عهده شاهزاده اشرف خواهد بود
. را از او خواهد گرفـت شاهزاده اشرف امضاي سه اوراق ، ثیر آن هاستتأو در حالیکه شاه هنوز تحت ، شد

. بدون تاریخ خواهد بوددومی و سومی دار واولین این اوراق تاریخ 
: خواهند بود] به این قرار[ این اوراق 

یک نامه ي سرگشاده که از همه ي افسران وفادار می خواهد با حامل نامه در هر اقدامی که بـه  -الف 
سپاري شان براي شاه و کشـور  اناعاده ي احترام خود و نشان دادن ج، نظر وي براي اعاده ي حیثیت ارتش

. الزم است همکاري کنند
. یک حکم سلطنتی به نام زاهدي به عنوان رئیس کارکنان-ب 
یک حکم سلطنتی که از تمامی درجات ارتش می خواهد وفادارانه دستورات رئـیس کارکنـان را   -ج 

. که شاه تعیین کرده انجام دهند
خارج شوند؛ اولین اوراق باید به زاهـدي ارسـال گـردد و دو اوراق    این اوراق باید به یک باره از کاخ 

. باقی مانده باید توسط قرارگاه براي زمان نیاز نگه داري شوند
دیـر یـا   . پس از انجام کار الزم و تهیه ي این اوراق شاه ممکن است تا مدتی در حال خوشحالی باشد

این زمان باید براي نوعی مسافرت از پایتخـت خـارج   زود در فکر فرو رفتن و تردید او  آغاز می شود و در
او ). شـمال تهـران  ، در شهر مقدس مشهد(می تواند در یک مراسم مذهبی به حرم مشهد برودحاًترجی. شود
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یید رسمی نخست وزیر جدیـد  تأبراي می تواند در این حرم بماند تا زاهدي کنترل را به دست بگیرد و بعد 
. به پایتخت باز گردد

توافق با زاهدي.ج
کمک کرده تا تصـویر  ، ان بریتانیا با زاهدي یا نماینده هایشمأمورآمریکا و کارکنانهايتداوم ارتباط

ایـن مطالـب و   . بـه دسـت آیـد   ، روشنی از نقشه هاي آزمایشی و عواملی که از آن ها انتظـار پشـتیبانی دارد  
ه تحـت عنـوان سـازماندهی بـراي پیشـبرد      گزارش هاي جاسوسی مرتبط در تهیه ي پاراگراف هاي بعدي ک

. مورد استفاده قرار گرفتند، پیوست هاي آن می باشدهمراه با اطالعات پشتیبانی در کودتا آمده و 
ایاالت متحده و بریتانیا هر دو مسـتقیماً ، مرحله اي با شاه که در باال شرح آن رفتهايپس از ارتباط

شاه را از طرف خودش به دست آورده اند و اکنون زمـان حرکـت   به زاهدي اطالع می دهند که تعهد قطعی 
. در جهت یک برنامه ي عملیاتی دقیق تر است

نامه امضا شده ي شاه که از افسران وفادار می خواهد با حامل آن همکاري کنند بـه زاهـدي داده مـی    
پیشنهاد آمریکـا و  . ر بگیردبه او آموزش داده خواهد شد تا با کمک این نامه کمک هاي نظامی را به کا. شود

بـراي  . انگلیس براي عملیات با عنوان سازماندهی براي براندازي مصدق نیز به زاهدي نشان داده مـی شـود  
برآورده ساختن تمایالت و توانایی هاي زاهدي باید این بحث با او مطرح شود که او می توانـد ایـن طـرح    

انـه و مخفیحمایـت مبتنـی بر ایـن طـرح  واهـد شـد کـه    به زاهدي خاطر نشان  خ. اصالح کندپیشنهادي را
هر عنصري که به طور بالقوه با مصدق مخـالف  . قبل از کودتا استزمان درآمریکا و انگلیس شدههماهنگ

بـه زاهـدي   . باشد فراخوانده خواهند شد تا در روز کودتا بتوان با ابزار قانونی دولت مصدق را سرنگون کرد
خواهـد بـود اگـر    ي برخـوردار بهتـر در آینده از ویژگی و وجهه ولت جانشینخاطر نشان خواهد شد که د

. عملیات نظامی به حفظ کنترل شهر محدود شود و منطبق با موفقیت قانونی اش باشد
به زاهدي ، با این حال اگر شاه با نماینده ي آمریکا همکاري نکند یا اوراق را براي زاهدي فراهم نکند

ه آمریکا و انگلیس حاضر هستند در صورت موافقت او بدون همکـاري فعاالنـه ي   اطالع داده خواهد شد ک
و امیـدواریم کـه   هر نوع تالشی خواهیم کردتا شاه را ناخودآگاه متعهد به همکاري کنـیم ما . شاه جلو بروند

. دیهمان نتایجی را به دست آوریم که در صورت مشارکت فعاالنه ي او به دست می آ
اي سرنگونیسازماندهی بر. د

مطالبی که در ادامه تحت این عنوان می آید توسط قرارگـاه حـوزه اي آمریکـا و بـا هـدف بررسـی و       
. اصالح به زاهدي ارائه شده است
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کـه مخـالف   [تحت عناوینی که در ادامه می آید نقش هاي خاصی براي عناصر موجـود یـا عناصـري    
توانایی نیروهاي هوادار مصدق را حذف می شاره بهااین رویکرد هرگونه . داده شده است] مصدق می باشند

. کند
سازماندهی براي کودتا. 1

این دبیرخانه توسط افسري به نام زاهدي که مورد قبـول آمریکـا و انگلـیس    . دبیرخانه ي ارتش-1-1
قرارگاه این دبیرخانه با . از تعداد بسیار محدودي از افسران ارشد توانا تشکیل شده است، است اداره می شود

رادر تهـران کنتـرل  توسـط آمریکـا و انگلـیس بـراي     تهیـه شـده  مشتركطرح مقدماتیآمریکا که عملیاتی
دالر براي دبیرخانه ي نظامی بـه منظـور   75000مبلغی معادل . داشتخواهد ارتباط ، اختیارش قرار می دهد

. انجام کارکردهایش الزم خواهد بود
ظیفه آن انتخاب افسران کلیدي در تهران که می توان در اقدام ضروري ترین و. وظایف دبیرخانه-2-1

به دالیل امنیتی این افسران در آخرین تـاریخ ممکـن از   . علیه دولت مصدق رویشان حساب کرد خواهد بود
. نقش حقیقی شان مطلع خواهند شد

به هر عملی کـه  این دبیرخانه بررسی مفصلی از نقشه ي کارکنان آمریکا و انگلیس به عمل می آورد و 
برخـی از ایـن اعمـال تصـرفات فـوري مراکـز       . می باید در روز کودتا انجام گیرد به دقت توجـه مـی کنـد   

مراکـز  ، خانـه ي مصـدق و همراهـانش   ، رادیـو تهـران  ، ایستگاه رادیویی ارتـش ، فرماندهی کارکنان عمومی
و ، چاپخانـه ي مطبوعـاتی اش  مجلس و، تلفنمرکز، ادارات پست و تلگراف، فرماندهی پلیس و ژاندارمري

افسـران کلیـدي   ، شخصیت هاي کلیدي دولـت مصـدق  . بانک ملی و چاپخانه ي مطبوعاتی اش خواهد بود
. ارتش که با مصدق همکاري می کنند و سر دبیران روزنامه هاي انتخاب شده باز داشت خواهند شد

زاهـدي  . ه توجه خاص مبذول گرددهم چنین باید به تمهیدات اندیشیده شده براي مقابله با حزب تود
باید انتظار واکنش خشونت آمیزي را از حزب توده داشته باشـد و بایـد بـراي برخـورد بـا آن بـا خشـونت        

تا زمان جایگزین کردن دولت مصدق هیچ امکانی براي خنثی کردن حـزب تـوده   . آماده باشدشدیدتر کامالً
از این که حزب توده بتواند بـا قـدرت وارد خیابـان هـا     با این حال پس از تغییر دولت و پیش. وجود ندارد

هبـران  رنفـر  از  100در زمـان کودتـا حـداقل    . شود یک فاصله ي زمانی چند ساعته وجود خواهد داشـت 
انرهبرنفره اي از 80این اسامی در فهرست تقریبا: باید دستگیر شونداناحزاب و جبهه ملی و روزنامه نگار

زاهديکه اسامی و هم چنین قرارگاه آمریکا کهاسامی به اضافه ، تهیه شدهانیاي کبیرکه به تازگی توسط بریت
تـوده یـا عوامـل شـلوغی     ] حزب[کنترل خیابان هاي تهران از تجمع . آمدفراهم خواهد، د افزودخواهبه آن 

مرکـزي  سیاه که به اصطالح توسط کمیتـه ي ) تبلیغات(توزیع انبوه جزوه هاي. دیگر جلوگیري خواهد کرد
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با هدف سر در گم کردن اعضاي توده و بازداري از گرد آمدن شان به شکل کـار آمـد   ، حزب صادر شده اند
ذخایر گاز اشک آور قبالً، ممکن است براي ایاالت متحده مقدور باشد که از طریق هوایی. صورت می گیرد

هواپیماهاي نیروي هوایی محلـی  . دکنفراهمها گروهجوهر پاك نشدنی یا مواد مناسب دیگر را براي کنترل 
می توانند هشدارهایی را براي مردم به پایین بیاندازند که یا به خیابـان هـا نیاینـد یـا عواقـب آن را در نظـر       

. بگیرند
خطوط مشابهی را دنبال می کند با اینکه ممکن است این عملیات اساساً. عملیات در روز کودتا-3-1

: به این قرار هستندوضعیتاین سه . ف صورت بگیردمختلوضعیتسه ابدر ارتباط
اوج گرفتن اعتراض بزرگ مذهبی علیه دولت مصدق که بالفاصله بـا عملیـات نظـامی    : الفوضعیت
. دنبال می شود
به دنبال این عمل مصدق . لحظه اي که شاه توسط مصدق مجبور به ترك کشور می شود: بوضعیت
هدایت می شوندویا به علـت افـزایش  ه به صورت زیرکانه توسط شاه کی استنیروي مخالفافزایش قدرت

. مخالفینی است که شاه به صورت غیر ارادي رهبري آنها را بر عهده داردقدرت 
این عمل می تواند از نگرش . لحظه اي که مصدق تالش می کند استعفایش را عرضه کند: جوضعیت

و ممکن است براساس اظهار یا تماس قبلـی بـا شـاه بـراي     به دلیل رشد روزافزون مخالفان باشدحقیقی او 
در صورت عدم حمایت شاه وي ممکن اسـت مـردم را بـه خیابـان هـا      . حمایت شخصی شکل گرفته باشد

. بکشاند
: الف اتخاذ شود به قرار زیر اندوضعیتعملیات که باید در 

می محـدود علیـه مراکـز    الف زاهدي منصب ریاسـت سـتاد ارتـش را بـا اقـدام نظـا      وضعیت در اوج 
او شخص انتخاب شده را به عنوان قائم مقـام خـود منصـوب    وراًف. فرماندهی ستاد ارتش به دست می گیرد

مجلس جلسه اي تشکیل خواهد داد و . می کند و دستگیري مصدق و دیگران باید به یک باره صورت بگیرد
گیـري در  رأيست آورد و این کـار را بـا   ي استیضاح علیه مصدق را به دأجناح مخالف تالش می کند تا ر
. حمایت از زاهدي دنبال می کند

با این حال زاهدي با یا بدون فرمان سلطنتی که اورا به عنوان نخست وزیر منصوب کند دولـت را بـه   
پس از این ). باال را ببینیدمطالب . (دست خواهد گرفت و الزامات متعدد براي روز کودتا را اجرا خواهد کرد

ي قـانونی مجلـس در حمایـت از خـود     أبطور قاطع کنترل را بدست گرفت دیگر مشکلی براي گرفتن رکه
. تنها در این زمان است که شاه می تواند به تهران برگردد. نخواهد داشت

: ب و ج به این قرار استوضعیتاقدامات الزم براي 
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تا به روز بحران حقیقی می باشـد و  تنها تغییرات ضروري درنقشه جلو انداختن جدول زمانی روز کود
. ضرورت انجام همه ي جنبه هاي نظامی ابزارهاي کودتا در عملیات بطور آنی خواهد بود

.سازماندهی براي ایجاد مخالفت حداکثري مردم با مصدق پیش از کودتا.1
و توسعه و افزایش عداوت و بی اعتمادي و ترس عمومی از مصدق، هدف ایجاد. کلیپیشرفت -1-2

این یک عملیات مرحلـه اي بـا   . دالر براي این برنامه هزینه خواهد شد150000مبلغی معادل . دولتش است
: مراحلی به شرح زیر خواهد بود

این مرحله ي پشتیبانی مقدماتی کنونی است که در آن دریافت وجوه آمریکـا و انگلـیس بـه    . 1مرحله 
. ثیرگذار را با خود همراه کندأو افراد کلیدي تزاهدي این اجازه را می دهد تا دوستان بیش تر

ایـن  . اسـت مصـدق  هدف اصلی خودیک فعالیت تبلیغاتی عظیم علیه مصدق و دولتش ولی . 2مرحله 
الف آغاز می شود تا به مصدق زمان زیادي براي یک واکـنش  وضعیت کار تنها یک یا دو هفته پیش از اوج 

. دن زمان از اثر آن کاسته نشودزیرکانه داده نشود و به خاطر طوالنی ش
. الف است که به طور کامل در پاراگراف بعدي شرح داده شده استوضعیت این . 3مرحله 

وظایف عوامل ویژه -2-2
در دوره ي حمایت مقدماتی  گروه انگلیسی از نشریه هاي کوچک بـی  . مطبوعات و تبلیغات-1-2-2

در مراکز فرمانـدهی و قرارگـاه   . ی استفاده خواهند کردشمار خود براي به وجود آوردن یک خط ضد مصدق
صفحات اول روزنامه هـا و جـزوه هـا کـه     ، پرسنل آمریکا متن هایی را آماده کرده و براي مقاالت، عملیات

مطالبی که براي بدنام ساختن مصدق . برخی هوادار شاه و برخی ضدمصدقی هستند به فارسی برمی گردانند
. را در بر می گیرندطراحی شد موضوعات زیر 

.) این با اسناد جعلی پشتیبانی خواهد شد. (مصدق به حزب توده و شوروي التفات دارد-الف 
. مصدق دشمن اسالم است چون با توده همکاري می کند و اهداف آن ها را به پیش می برد-ب 
. تدر حال تخریب روحیه ارتش و توانایی اش براي حفظ نظم اسآگاهانهمصدق -ج 
به رشد عوامل جـدایی طلبانـه ي ناحیـه اي    آگاهانه مصدق با حذف کنترل ارتش بر مناطق قومی -د 

. یکی از اهداف حذف کنترل ارتش آسان تر کردن غلبه بر نواحی شمالی براي شوروي است. دامن می زند
. کشور را به سوي سقوط اقتصادي سوق می دهدآگاهانه مصدق -ه 
صدق را فاسد کرده که هیچ نشانی از آدم خوب سال هاي پیش بـاقی نمانـده و   قدرت به حدي م-و 

. اکنون او غرایز سرکوب کننده ي یک دیکتاتور را دارا می باشد
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کـه مصـدق بـی اختیـار قربـانی      یک گرایش مستمر ارائه خواهـد شـد  در راستاي همه این موارد -ز 
. مشاورین بی پروا و بلند پروازش شده است

یجاب می کند که زاهدي بالدرنگ کسی را که مدیر مطبوعات و تبلیغات او خواهـد شـد و   ضرورت ا
ایاالت متحده از زاهـدي  عملیاتیقرارگاه . به خوبی انتخاب کندنخست وزیر نیز باشد رامعاونشاید بتواند 

یـک یـا دو   . نـد نام شخصی را که او در ذهن دارد و باید مورد قبول آمریکا و انگلیس باشد را دریافت می ک
جزئیـات مربـوط بـه    . الف کار تبلیغاتی شدید آغاز خواهد شدوضعیت هفته بیش از تاریخ تعیین شده براي 

. آمریکا خواهد بودعملیاتیاجراي این فعالیت مسئولیت اولیه ي قرارگاه 
: بالفاصله پس از تغییر دولت مدیر مطبوعات و تبلیغات زاهدي باید آماده باشد تا

. ز رادیو تهران نهایت استفاده را بکندا-الف 
را بـه سـاده تـرین    دولـت برنامـه ، برگه هاي خبري ویژه و غیره، پوسترها، از طریق رادیو تهران-ب 

افزایش حقوق بـراي کارمنـدان دولـت و پرسـنل     ، از قبیل کاهش فوري هزینه هاي زندگی. شکل منتشر کند
. ارتش و غیره

. لی به اظهارات آمریکا و انگلیس که پیشاپیش آماده خواهند شددادن حداکثر تبلیغات مح-ج 
مطلع کردن تمامی خبرنگاران خارجی-د 
تالش صورت مـی گیـرد تـا تغییـر     به کار مشغول باشداگر مجلس در زمان کودتا . مجلس-2-2-2

مصـدقی  اگر چنین نباشد از سوي یکی از افسران منتخبش کـه از اعضـاي مخالفـت ضد   . دولت رسمی شود
. است درخواست تشکیل جلسه می دهد

هنـوز  . براي آماده شدن براي تغییر دولت باید به تعدادي از نماینده ها نزدیک شده و خریداري شـوند 
توسط خود زاهـدي صـورت   تصمیم گرفته نشده که خریدن این نماینده ها توسط گروه انگلیسی یا مستقیماً

در . متحصن است جایگاه خوبی براي دستیابی به این هـدف دارد بگیرد که تا زمانی که در ساختمان مجلس
یـک عملیـات   ، پی وصول یک یا هر دو عامل باال از فهرستی از نماینده ها با مقدار الزم براي خرید هر یک

قرارگـاه  . ویژه ي سرمایه گذاري در چارچوب مجوزي مشترك براي اجراي این نقشه بنـا نهـاده مـی شـود    
. ان و ارتباطات متعددي را براي حمایت این عملیات به کار می گیردمأمورز حوزه ي آمریکا نی

ي أي اکثریت به اضافه ي یـک ر أالف الزم است تضمین روضعیتهدف ابتدایی آن همان طور که در 
نماینده حاضر هستند علیه مصدق 30در حال حاضر تخمین زده می شود که الاقل . علیه مصدق خواهد بود

قابـل ذکـر اسـت کـه همـه ي      . نانچه بدانند که امکان زیادي وجود دارد که در اکثریت باشـند ي بدهند چأر
با ایـن حـال الزم اسـت کـه اطمینـان      . نمی توانند در یک جلسه حاضر باشندتاًاعضاي منتخب مجلس طبیع
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حداقل حـد  . حاصل شود در لحظه اي که آرا مخالف مصدق حساب می شود حد نصاب مجلس حفظ شود
. گیـري در تـاالر باشـند   رأيالزم این است که  دو سوم نمایندگان حاضر در تهران باید بیش از آغاز نصاب 

ازاین رو باید تالش شود نمایندگان بیش تري خریداري شوند تا فقط به خاطر رسیدن به حد نصـاب و نـه   
. ي دهی علیه مصدق در تاالر بمانندأبراي نقش حساس تر ر

توده ]حزب[از عوامل سیاسی غیر -3-2-2
ایـن  . احزاب یا گروه هاي سیاسی که اکنون مخالف مصدق هستند نقش ناچیزي در این فعالیت دارند

سومکا و گروه هاي پان ایرانیسـت تنهـا بخـش محـدود و احتمـاالً     ، قبیل احزاب مانند حزب زحمت کشان
مهمـی در  الًنقـش کـام  هر چنـد حـزب زحمـت کشـان    . مین می کنندأناکارآمدي از گروه هاي خیابانی را ت

. تبلیغاتی که در باال توصیف شده بازي می کند
شایان ذکر است که درحالیکه احزاب تنها گروه هاي خیابانی ناکارآمد را کنترل می کنند گروه انگلیسی 

. الف جمع آوري کندوضعیتفعال خیابانی را براي شرکت در سه هزارمی تواند تا 
همـه ي رهبـران مـذهبی مهـم و پیروانشـان بـه شـدت        باًقیده ي ما تقریبه ع. رهبران مذهبی-4-2-2

آمریکا و گروه انگلیسی هر دو ارتباطات ثابتی با این رهبران برقـرار   عملیاتیقرارگاه . مخالف مصدق هستند
. قابلیت هاي هواداران زاهدي در این زمینه بسیا باالست. کرده اند

و(...) رهبران غیرسیاسیمانندو گاهی اوقات عناصري مخالفبسیار گوناگون شامل طیفی این رهبران 
در طول دوره ي تبلیغات شدید ضدمصـدقی در  . می شود(...) و گروه تروریستی اش(...) و(...) و نیز(...) 

: روز پیش از کودتا رهبران و پیروانشان
. مخالفت خود را با مصدق ترویج کنند-الف 
حمایت می کنند  و از طریق ارتباط مستقیم با شاه در حرم او را مورد به وضوح از نماد سلطنت-ب 

. پشتیبانی معنوي خود قرار می دهند
. انجام شوددر بخش هاي پراکنده ي تهرانمذهبیون تظاهرات هاي ضد مصدق ، در صورت نیاز-ج 
ده هاي طرفدار مصدق گروه تروریستی براي تهدید کردن در این رابطه که آماده هستند علیه نماین-د 

. و اطرافیانش و دولت اقدام مستقیم انجام دهند
. الفوضعیتحصول اطمینان از مشارکت کامل خودشان و پیروان در -ه 
داده می شود که دولت جدید به اصول قاطعی پس از تغییر دولت از رادیو تهران و مساجد اطمینان -و

. اسالمی پایبند است
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اندکی از تجار مشهور بـا سـابقه بـا دیـدگاه نیمـه      این افراد به عنوان تعداد نسبتاً. تجار بازار-5-2-2
ارتباط با ایـن تجـار از   . ثیر قوي بر دسته هاي اجتماعی پایین تر در بخش بازار شناخته می شوندأمذهبی و ت

. آمریکا صورت می گیردعملیاتیطریق  هر دوي گروه انگلیسی و قرارگاه 
جمع آوري مصـرانه  ، هستند چون دولت از طریق کسادي بازار و توقف وارداتاین تجار ضد مصدق

. به آن ها آسیب می رساندمستقیماً، ي مالیات و کمبود عمومی پول
: موارد زیر به کار می روند] جهت[الف این تجار در وضعیتد پیش از یدر دوران تبلغات شد

انتشار شایعات ضد دولتی در بازار-الف 
در ایـن  . حله اعتراضات محدود در جنوب تهران علیه سیاست هاي اقتصادي دولـت مصـدق  مر-ب 

: الف آن هاوضعیتصورت در زمان 
. همه یا بخشی ازبازار را تعطیل خواهند کرد-ج 
همان طور که در باال اشاره شد عملیات نظامی می تواند در . اقدام نهایی بالفاصله پیش از کودتا-3-2

هر چند فعالیت هاي پـیش از کودتـاي سـازمان    . الف و ب و ج صورت گرفته باشدیت هاي وضعنتیجه ي 
الف صورت می گیـرد کـه در   وضعیت همان طور که در باال توصیف شد در وهله ي نخست با هدف ایجاد 

. پایین شرح آن می رود
. صورت بگیرددر روز تعیین شده حمالت مرحله اي علیه رهبران مذهبی مورد احترام در تهران. 1
رهبران دیگر به یکباره خواهند گفت که این حمله ها به دستور مصدق و در واکنش به بی اعتبـاري  . 2

. دولتش در نظر رهبران مذهبی کل کشور صورت می گیرد
. تعدادي از رهبران مهم به طور هم زمان در محوطه ي مجلس تحصن کنند. 3
، ریق پیروانشان اظهاراتی را بیـان مـی کننـد و تنـدترین الفـاظ     در این زمان این رهبران مذهبی از ط. 4

. می کنندمحکومدیدگاه ها و رفتار ضدمذهبی مصدق را 
کامل ترین تبلیغات به قرارگاه آمریکا داده می شود ، در باال) د(، 2-2-4، 2مورددر همان زمان مانند. 5

توده را اثبات و ثبـت مـی   ] حزب[یان مصدق و تا اسناد ساختگی تهیه کند که جزئیات یک توافق محرمانه م
قول می دهد که تمام نیرویش رادر حمایت از مصدق و علیـه رهبـران   ] توده به مصدقحزب [که در آنکند 

. ارتش و پلیس به کار بگیرد، مذهبی
، دفـاتر پسـت و تلگـراف   ، در همین زمان این رهبران از پیروانشان می خواهند در همه ي مسـاجد . 6
گروه انگلیسی و قراگاه آمریکا همه ي تظاهرات ها را در دسته . ا و غیره درسراسر تهران تحصن کنندبانک ه

ایـن تحصـن انبـوه    . (هاي مختلف پشتیبانی می کنند و در همین زمان تجار سعی می کننـد بـازار را ببندنـد   
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شدید مردمی از دولت را طراحی شده تا در زندگی و فعالیت عادي شهر اخالل ایجاد کند و میزان نارضایتی 
است و به خاطر یک سنت دیرینه ارتش و پلیس نمـی تواننـد   منفینمونه محلی مقاومت تحصن. نشان دهد

.) علیه مردمی که در تحصن هستند اقدامی انجام دهند
مانه و غیر عادي زاهدي ریاست ستاد را به دست مـی گیـرد و   خصدر حضور این فضاي به شدت . 7

. ا که بخش الزم مرحله ي نظامی کودتا هستند را صورت می دهدبازداشت هایی ر
درست بعد از حرکت زاهدي مجلس براي رسمی کردن تغییر دولت و کامل کـردن کودتـا تشـکیل    . 8

. جلسه می دهد
تخمین شانس موفقیت نقشه ي عملیات. سوم

هر . ا عرضه شده استمطالب پیشین یک نقشه ي غربی را ارائه می دهد که براي اجرا توسط شرقی ه
لفینی با دانش زیاد در مورد کشور آماده شده که تالش کردند همه ي جزئیـات را از  ؤچند این نقشه توسط م

مالًبا توجه به عدم توانایی ایرانیان براي برنامه ریزي یـا اقـدامی کـا   . منظر یک ایرانی بررسی و ارزیابی کنند
ه اي در فضاي محلی مانند یـک عملیـات نظـامی غربـی مجـدداً     منطقی ما هرگز انتظار نداریم که چنین نقش

. مطالعه و اجرا شود
تا اگـر  که نقشه به اندازه ي کافی وسیع و به قدر کفایت جامع است کنیممی وجود این ما احساسبا 

. صد در صد نیز اجرا نشوداز احتمال موفقیت چشمگیري برخوردار است
. عف جدي است که در ذات شخصیت ایرانیـان وجـود دارد  امنیت همه ي عوامل محلی دخیل یک ض

. باید از این حقیقت آگاه باشیم که نقض امنیت می تواند به اقدامات سرکوب گرانه توسط مصدق منجر شود
کودتـاي رضاشـاه   . هیچ نمونه اي براي عملیات پیشنهاد شده در ایران در سال هاي اخیر وجود نـدارد 

کشورهاي خاور نزدیک بسیار آسـان تـر بودنـد چـون     دیگرکودتاهاي اخیر در .متفاوتی داشتماهیت کامالً
کـه بـه شـدت از مقبولیـت     س دولت ئیکشورها یک جناح بزرگ مخالف هوادار کمونیست و یا یک رآن در

. موجب پیچیده شدن آن نشده بودندباشدعمومی برخوردار 
: مفهوم کلی کودتا مهم استپیش از تخمین شانس موفقیت توجه به نکات زیر در رابطه با 

. شکست کودتا به موارد زیر منجر خواهد شد. الف
یک جریان قوي عداوت دولت محور نسبت به آمریکا و احتمال اخراج ایاالت متحده از ایران.1
انگلستان تشکیالت عملیاتی را که توسط گروه ارائه شده بود و هدف آن عمـدتا برانـدازي مصـدق    .2

. بود را از دست می دهد
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و به شکست بیانجامد ولی ایاالت متحده از ایران اخراج نشود و مصدق در اگر کودتا صورت بگیرد.ب
تاریخ دیگري سرنگون شود ایاالت متحده و بریتانیا هیچ یک در موقعیتی نخواهند بـود کـه از ایـن فرصـت     

. ن می روداستفاده کنند چون گروه انگلیسی و برخی دارایی هاي آمریکا با شکست کودتا از بی
اگر کودتا صورت نگیرد باز هم این احتمال وجود دارد که ایاالت متحده از ایران خارج شود چـون  .ج

سلطه ي توده تحت سقوط اقتصادي قطعی تحت دولت کنونی مصدق احتماالً با اغتشاشات داخلی و متعاقباً
. رهبري شوروي همراه می شود

آنگاه باید برنامه ي دیگري براي زمان سقوط اقتصـادي و  اگر نقشه ي کودتا در این زمان رد شود-د 
. اغتشاشات داخلی تهیه شود

: نتیجه گیري
یید اصالحات او از طـرف مـا و   أت، پذیرش ویژگی هاي اصلی این نقشه توسط زاهدي، با حمایت شاه

یـن نقشـه عقیـده    لفـان ا ؤبنا به عقیده ي ما که او مطابق با یک جدول زمانی تنظیم شده عمل خواهد کـرد م 
. دارند که کودتا موفقیت آمیز خواهد بود

پیوست ها . چهارم
قرار نمی گیرند چون باید بر اطالعات جاسوسـی جمـع   طرح عملیاتکنارپیشنهادي درپیوست هاي

. آوري شده استوار باشند که هنوز به طور ویژه براي این منظور در حال جمع آوري است
در دسـترس بـراي   سیار دقیق همه ي حمایت هاي در دسترس یا احتماالًضمایم شامل فهرست هاي ب

بررسی منتقدانه ي موقعیت افسران ارتش پشتیبان ، زاهدي مانند اسامی و موقعیت افسران ارتش پشتیبان وي
ارزیابی انـدازه و همبسـتگی رهبـران مـذهبی حـامی      ، بررسی منتقدانه ي موقعیت نماینده هاي مجلس، وي

. نه ي پیشنهادي زاهدي و غیره را در بر می گیردکابی، زاهدي
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برانـدازي مصـدق   . مـیالدي 1960ملکه الیزابت دوم انگلستان و محمد رضا شاه پهلوي در اوایل دهـه ي  : در باال4-11
دوران نوپاي ملی گرایی را در ایران خاتمه داد و  به یک سلطنت سرکوب گرایانه رهنمون شد که با سـازمان جاسوسـی   

وظیفه ي ساواك کنترل و توقیف مخالفان . برجسته می شود، سیا و اسرائیلی هاسازمان ساواك با کمک ، لی بی رحمداخ
به خاطر دستگیري هاي مستبدانه و شکنجه ي ظالمانـه اش سرشـناس   . سیاسی اي بود که با رژیم سلطنتی در می افتادند

.به صورت آزاد فعالیت می کرد1979این گروه تا زمان انقالب ایران و فرار شاه در سال، است
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جپیوست
وزارت خارجه از طرف مکنیز سفیر بریتانیـا بـه اسـمیت معـاون     1953ژوئیه23غیررسمی یادداشت

]ایاالت متحده[وزیر امور خارجه 
اطالعات امنیتی محرمانه 

ر مورد مذاکره ي میان که در گزارشی دامور خارجهبه دیدگاه وزارت ) انگلستان(علیا حضرتدولت
. مبذول داشته و با آن موافقت زیادي داشته است] خاص[آمده توجه ژوئیه7در 1آقاي بایرود و آقاي بیلی

مالحظه ي قابل توجه این است که کل موضوع خسارت باید به داوري بی طـرف دادگـاه بـین الملـل     
نقـض  موجـب تشـویق بـه    به گونه اي باشد کـه  در آینده باید توافقی به عالوه شرایط هرگونه . واگذار شود

به این خاطر دولـت انگلسـتان آمـاده    . نگرددتعهدات قراردادي یا اختالل در الگوي قیمت هاي جهانی نفت 
دولت هم چنـین متقاعـد   . بدهدمردم عموم به تا بتواند موافقت نامه رانماید(...) بهرا بیشترین کمکاست 

صورت نگرفته دیدگاه سخاوتمندانه اي در رابطـه بـا متـدها و    مشورتن شده است که شرکت که هنوز با آ
. مدت پرداخت ها و نیز خسارت هاي مقرر شده براي آن ها اتخاذ خواهد کرد

: بنابراین پاسخ به سواالت ویژه ي مطرح شده در گزارش سفارت واشنگتن به قرار زیر هستند
) انگلستان(با این حال جریان مجدد آن در بازارهاي سنتیبریتانیاي کبیر به این نفت نیازي ندارد . الف

هر چند دولت انگلستان مشتاق است نزاعی را که روابط شان با کشور ذینفع را تحت . یک مزیت خواهد بود
بنـابراین دولـت انگلسـتان    . ثیر قرار می دهد و  یک عامل آزاردهنده در کل منطقه است حل و فصـل کنـد  أت

دولت جدید که سعی در برقراري یک توافق دارد همکاري کند بـه شـرطی کـه اصـول     آماده است تا با یک
. مین شوندأدر باال ت2بنداشاره شده در

از واژه بندي این نقشه چنین برداشت می کند که ابتکار عمل در مورد اولویت علیا حضرت دولت . ب
دولـت  . ت وزیـر بعـدي سـپرده شـود    ی اش و ماهیـت آن بـه نخسـ   لیک پیمان نفتی در رابطه با برنامه ي ک

انگلستان امید دارد که او به طرح هاي پیشنهادي ماه فوریه نگاهی بیاندازد و البتـه در ارائـه ي توافـق بـه او     
اگر او طرح پیشنهادي دیگري داشت دولت انگلسـتان او را بـا توافـق برابـر و در جهـت      . کمک خواهد شد

. خواهد دادمین اصول ذکر شده در باال مد نظر قرارأت

1 Bealey
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مداخله ي بریتانیا در ایران
در طول قرن نـوزدهم اهمیـت ایـران بـه     . بریتانیا به مدت طوالنی در کارهاي ایران دخالت کرده است

بریتاینا ایران را به خاطر موقعیـت کـانونی اش   . نسبت زیادي براي جاه طلبی امپراطوري بریتانیا بیش تر شد
. کاتش در هند می دانستمسیر هموار فرعی ممکن به تمل

در مواجهه با موجی از احساسات ضد امپریالیستی بریتانیا از سیاسـت تفرقـه بینـداز و حکومـت کـن      
ساي قبایل و فرماندهان ارتش براي مقاومت ؤاستفاده کرد که هدف آن این بود که با تشویق و مسلح کردن ر

. اي جنوبی قدرت دولت مرکزي را از بین ببرددر برابر هرگونه تالش شاهان براي تثبیت قدرتشان در آسی
به اوج خود رسـید کـه واکنشـی بـه     1906-1907خشم مردم ایران در انقالب مشروطه در سال هاي 

استبدادي ایران در مواجهه با تجاوزات شدید امپراطوري بریتانیا بود و به براندازي رژیـم  ] حکومت[ناتوانی 
. سلطنتی منجر شد

روسـی -ان براي تبدیل ایران به یک دولت ملی مدرن با امضاي توافق انگلیسـی تالش مشروطه خواه
. به شکست انجامید1907در سال 

دو منطقه ي : کشور را به سه بخش تقسیم می کرد) ایران در آن هیچ حقی نداشت(این توافق دو طرفه
انـی یـا مجلـس بـه صـورت      نفوذ که با یک منطقه ي مرکزي بی طرف از هم جدا شده بودند و پارلمـان ایر 

ان هر دو امپراطوري اختیار می داد در تعیـین  مأموراین پیمان به . در دست داشتند]  در آن[صوري قدرت را 
. منابع طبیعی مناطق مربوطه کنترل مطلق داشته باشند

و با اکتشاف منـابع نفتـی عظـیم در منطقـه ي نفـوذ      1908اهمیت استراتژیک جغرافیاي ایران در سال 
ارسال تجهیزات از انگلستان به ارتـش ایـران تحـت فرمـان     . گلستان براي امپراطوري بریتانیا افزایش یافتان

شخصی میرزا رضاخان اجازه داد به طور موفقیت آمیز منطقه ي نفوذ سابق روسیه را مورد حمله قرار داده و 
نون اساسـی پشـت پـا زد و    رضاخان که توسط بریتانیا حمایت می شد به همـه ي ادعاهـاي قـا   . اشغال کند

. به نام شاه ایران تاج گذاري کرد و سلسله ي پهلوي را بنیان گذاري کرد1925دسامبر 13خودش در تاریخ 
در تاریخ اخیر و این بار توسط آخوندها براندازي شد و به اًهمان طور که همه می دانند رژیم سلطنتی مجدد

. ستاین طریق امروزه ایران یک جمهوري اسالمی ا
به مدت یـک قـرن   . براي ایرانیان دموکراسی یک ایده ي جدید نیست بلکه یک کشمکش مداوم است

این کشور مسلمان خاورمیانه به دنبال دموکراسی بوده است و دوبار کوشش هایش توسط قدرت هاي غربی 
ر کارهاي ایـران را  اکنون زمان آن فرا رسیده که بریتانیا و غرب به طور کل مداخله د. نقش بر آب شده است

. متوقف کند
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در باال در اوج کودتا تهران در هرج و مرج تظاهرکنندگانی غرق شده که بسـیاري از  . می گیردکودتا شکل5-11
سیا و بریتانیا مواجب می گیرند تا به خیابان ها آمده غارت و چپاول کرده و ساختمان ها را بـه  سازمان ان مأمورآن ها از 

حفاظت می شوند  یـک تانـک را در خیابـان هـاي     اراذل و اوباشباال نیروهاي طرفدار شاه که توسط در. آتش بکشند
. تهران می گردانند و بازگشت شاه را خبر می دهند
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دپیوست 
نظامی آژاکسجنبه گزارش برنامه ریزي 

جنبه هاي نظامی عملیات آژاکس
. ریزي جنبه هاي نظامی آژاکس را به عهده گرفـت مسئولیت برنامه کارولجورج 1953اوایل تابستان 

: ه می شدابتدا باید چند فرضیه در نظر گرفت
. خواهد بوداطالعاتی بریتانیاسرویساین عملیاتی مشترك با . الف
. عملیات تا حدود زیادي بر تمایل ارتش براي مبارزه براي شاه تکیه دارد. ب
. ن به شدت توسط افسران طرفدار مصدق رهبري می شوندنیروهاي مسلح تحت فرمان مصدق در ایرا. ج
یـا سـازمان سـیا در آغـاز     اطالعاتی بریتانیاسرویسعملیاتی در نیروهاي مسلح کنترل شده توسط عوامل. د

. رانداشتنداجراي اهداف نظامی آژاکس توانایی
: کارهاي برنامه ریزي شده اي که باید انجام پذیرند

یت هاي مهم نظامی در ایران مطالعه ي دقیق شخص. ه
کید بر پادگان تهران أام جنگی ارتش ایران با تظمطالعه دقیق ن. و
عوامـل  ، ساختار فرماندهی نیروهاي مسلح ایران، انبار مهمات، تهیه منابع، مطالعه ي نظامی دقیق ارتباطات. ز

از جمله جاده ها و شبکه ریلی، زمان و مسافت در تهران و سراسر  ایران
. اطالعاتی بریتانیاسرویسمطالعه نظامی دقیق دارایی هاي فراهم شده توسط . ح
دارایی هاي عملیاتی که باید توسط سازمان سیا توسعه پیدا کند؛ در آن زمان تقریبا هـیچ دارایـی نظـامی    .ط

. تحت کنترل سازمان سیا نبود
افرادي . آغاز کردن یک طرح نظامیبراي فراهم کرددر واشنگتن کار مطالعه کارکنان راکارولجورج 

، 2پسـر سم فوکاویلی، 1بگرت. اف. جروم: ازعبارتند، که به طور ویژه در تهیه این مطالعه کمک کننده بودند
ایـن گـروه تشـکیل    . 6دوبوا. و آرتور دبیلو5دوللک. بتی جی، 4مک نیل. الیزابت اي، 3فزدورسیل. یوجین اي

. دنددهنده ي نیروي امنیتی یک شعبه بو
در سرتاسر تابستان با قرارگاه تهران تماس گرفته می شد تا آخرین اطالعات در مورد آرایـش جنگـی   

پنتاگون درخواست شد تا هرگونه اطالعـاتی کـه   2رکن ، از بخش ایرانی. نیروهاي مسلح ایرانی به دست آید

1 Jerome F. Beger
2 Willima Fowlkes, Jr
3 Eugene E. Cilsdorf
4 Elizabeth E. McNeill
5 Betty J. Caldwell
6 Arthur W. Dubois
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اطالعـاتی در   پنتـاگون  2ن رکـ در . می توانستند در انجام کارهاي باال کمک کننده باشـد بـه دسـت آورنـد    
نقشـه ي  2رکـن  . اطالعات هویتی در مورد شخصیت هاي  مهم نظامی به شـدت انـدك بـود   . دسترس نبود

هـم چنـین بایـد قبـول کـرد کـه       . تاکتیکی اي که وضعیت نظامی شهر تهران را نشان دهد در دست نداشتند
زمانی که قرارگـاه تهـران پـیش از ایـن بـا      سازمان سیا براي این نوع نقشه ي عملیاتی خیلی آماده نبود و در

. مراحل ابتدایی آژاکس سرگرم شده بود باید بار سنگینی بر دوش این حوزه گذاشته می شد
اولین مشکل در برنامه ریزي ستاد در این زمان این بود که نه حوزه و نه مراکـز فرمانـدهی اطالعـات    

.دقیقی در مورد شخصیت هاي نظامی در ایران نداشتند
سازمان سیا پیش از این هرگز تمرکز خاصی بر آن نوع گزارش عملیاتی نداشته بود و با گذشـت ایـام   

. در می یابیم که این نوع گزارش تا چه حد از اهمیت زیاد و در واقع حیاتی برخوردار است
آورد که اطالعاتی به دستعملیاتی] حوزه هاي[در سرتاسر ماه ژوئن نیروي امنیتی شعبه به تدریج از 

گزارش دادند که تهران عملیاتی ] حوزه هاي[. تفکر در مورد کاربرد نیروها در پادگان تهران را ممکن ساخت
به عالوه چهار . داراي پادگانهایی به میزان پنج تیپ؛ سه تیپ کوهستانی پیاده نظام و دو تیپ مسلح می باشد

اي مسلح گمرك و نیروهاي تحت فرمانده هـی  نگهبان ه، پلیس، ژاندارمري: نیروي مسلح دیگروجود داشت
از اعضـاي  تاًعمـد تقـی ریـاحی و کارکنـان وي    لشگرهم چنین کشف شد که رئیس جوان ستاد سر. ارتش

باید فرض گرفته می شد که رئیس ستاد و افسـران در تمـام بخـش هـاي     . حزب ایران هوادار مصدق بودند
رض می شد که حداقل سـه نفـر از پـنج فرمانـدهین     هم چنین باید ف. ستادي وي تحت کنترل مصدق بودند

سـرویس . ثابت شد که این فرضیات صحیح بودنـد . ریاحی بودندسرلشگر تحت کنترل تیپ در تهران کامالً
اشرفی فرمانده ي ارتش تهران و افسـر فرمانـده تیـپ    (گزارش داد که می توان به سرهنگاطالعاتی بریتانیا

بعدها اشتباه از کار درآمد ولی براي اهداف برنامه ریـزي سـتاد در   ] فرضیه[اعتماد کرد؛ این ) سوم کوهستان
زاهـدي نخسـت وزیـر    لشـگر  یوس کننده است که بدانیم سرمأ.ماه ژوئن باید صحیح در نظر گرفته می شد

سرلشـگر بنابراین نمـی شـد بـر    . دست نشانده ي آژاکس تقریبا از هیچ سرمایه نظامی برخوردار نبوده است
. راي اجراي نقشه ي ستاد ي اش اعتماد کردزاهدي ب

نیروي امنیتی شعبه موفق شد نقشه اي تنظیم کند که براي خنثی کردن پادگان تهران ژوئیهدر اوایل ماه 
مشخص شد در آن زمان سـازمان سـیا فقـط    . و جدا کردن همه ي تیپ هاي دیگر در ایران طراحی شده بود

اد کند و در وهله ي نخست بر تیپ سوم کوهستان براي دستگیري می توانست بر نیروي بسیار کوچک اعتم
و بازداشت افسران منتخب به رئیس ستاد و نیز دستگیري و خنثی سازي همـه ي نیروهـاي دیگـر در شـهر     

. تهران استوار بود
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. از آنجا که سازمان سیا هیچ سرمایه ي نظامی نداشت که در آن زمان بتوانـد بـه آژاکـس کمـک کنـد     
فرزانگـان بـا همکـاري مربیـانی از     . فرزانگان آموزش هاي ویژه داده شودعباسشد که به سرهنگپیشنهاد

قبل از آن نمی دانست چه کار بایـد انجـام   فرزانگان. تعلیم دیدبخش آموزش در یک خانه امن در واشنگتن 
آمـوزش  1ن ورثبا این که به طور عالی در جزئیات در مدرسه ي ستاد ارتش و قرارگـاه در فـت لیـو   . دهد

به عالوه او پیش از این که افسر رابط ایران بـا گـروه   . دیده بود هرگز در یک اقدام نظامی شرکت نکرده بود
. مشاوره ي امدادي ارتش ایاالت متحده باشد؛ چندین سال دستیار وابسته ي نظامی ایـران در واشـنگتن بـود   

او از نظر حرفه اي یک افسر رسـته ي مخـابرات   . بنابراین از روش هاي نظامی آمریکایی به خوبی مطلع بود
ژوئیهدر اوایل . به خاطر حساسیت بسیار زیاد آژاکس روي فرزانگان تست دروغ سنجی صورت گرفت. بود

. به فرزانگان دستور داده شد به تهران برود و همه ي ارتباطات قدیمی اش با ارتش ایران را تجدید کنند
فرستاده شد تا با دونالـد دیلبـر افسـر برنامـه ریـز      سیت موقت به قبررمأموبراي کارولدر ماه ژوئن 

بر جنبه هاي برنامه ریزي کارول. کار کنداطالعاتی بریتانیاسرویسو ] سازمان سیا[ي خاور نزدیک و آفریقا
مایه می توانست بر سراطالعاتی بریتانیاسرویستمرکز کرد و میزانی که اطالعاتی بریتانیاسرویسنظامی با 

مراکز فرماندهی به شدت نگران بودند چـون در نقشـه در   . هاي ارتش ایران کنترل داشته باشد را تعیین کرد
نظر گرفته شده بود که شاه فرمان خلع مصدق را امضا کند بدون اینکه اطمینان داشته باشد در صورت عـدم  

اي پـایین کشـیدن او از قـدرت    انش از سازماندهی خـوب بـر  مأمورتبعیت مصدق از فرمان افسران ارتش و 
سرمایه نظامی که بتوانـد بـراي یـک نیـروي     اطالعاتی بریتانیاسرویسسیا و سازمان برخوردار هستند چون 

مبارزه اي کارآمد سازماندهی شود نداشتند و این هراس وجود داشت که توسـعه سـرمایه نظـامی جدیـد و     
. نگیردسازمان دهی آنها در یک نیروي مبارزه به موقع صورت 

بیان کرد که دوستان با نفوذ متعددي در ارتـش دارد ولـی از میـان    سدر قبراطالعاتی بریتانیاسرویس
. دوستان آن ها تنها افسري که در آن زمان از موقعیت همکاري با مـا برخـوردار بـود سـرهنگ اشـرفی بـود      

ساس ایـن فرضـیه باشـدکه سـرهنگ     موافقت کرد که نقشه نظامی اولیه ما باید برااطالعاتی بریتانیاسرویس
تردید داشت که یک تیپ از میان پنج تیپ براي براندازي کارول، برنامه ریز نظامی. اشرفی همکاري می کند

مصدق کافی باشد و با صراحت بیان کرد که نقشه ي نظامی ما باید به شدت آزمایشی در نظر گرفته شود؛ او 
. د به تهران سرمایه ي دیگري عالوه بر سرهنگ اشرفی پیدا کندهم چنین اظهار نمود که امید دارد با ورو

1 Ft. Leavenworth
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یوس کننده بودند چون روشن کرد که آنها چیز زیادي أبه شدت مقبرسمذاکرات ، از نقطه نظر نظامی
و سـرهنگ  کـارول همچنـین روشـن شـد کـه     . کمی براي به دست آوردن آن داشتند] ابزار[می خواستند و 

. بیایند، جایی که نقشه نظامی باید به خاطر ضرورت در آن کامل شود، به تهرانفرزانگان باید هرچه زودتر
نقشه نظامی را به مـدت دو روز  اطالعاتی بریتانیاسرویسبه لندن رفت که در آن کارولژوئیه15در 

ان سـیا  سازم، آن ها توافق  کردند که در صورت موفقیت آژاکس. یید کردأمطالعه و آن را با تغییرات اندکی ت
. باید از آغاز شروع کند و به سرعت کار کند تا دوستان قدرتمندي میان گروه فرماندهان ارتش ایران پیدا کند

اطالعـاتی بریتانیـا  سـرویس و دو افسر دیگر ارتش بریتانیا که در اسـتخدام  1و سرگرد کینکارول، در لندن
. شده بودند کار کردندبودند روي دو نقشه نظامی که توسط نیروي امنیتی شعبه تهیه

. هر دو نقشه نظامی ما از همان فهرست هاي دستگیري افراد نظامی و عادي در تهران اسـتفاده کردنـد  
این فهرست ها در نتیجه مطالعه طوالنی ایرانیان طرفدار مصدق تهیه شده بودنـد و بعـدها نشـان دادنـد کـه      

ري را پس از بررسی کارشناس ضـد جاسوسـی    بریتانیا فهرست هاي دستگی. درصد درست بودند90حداقل 
بـا دقـت   ، توده]حزب[فهرست دستگیري، یک فهرست دستگیري سوم. یید کردندأو بخش بیوگرافی شان ت

بـه  . یید شدأمطالعه شد و بدون اسامی اضافی تاطالعاتی بریتانیاسرویسزیاد توسط کارشناسان حزب توده 
. باید تقریبا بر اساس همان اطالعات باشدنظر می رسید که ارزیابی ما از ایرانیان

کارولارائه شده بودند اطالعاتی بریتانیاسرویسدرحالیکه این فهرست هاي دستگیري به کارشناسان 
نقشه اول بر اساس این فرضیه بود کـه  . با سرگرد کین و سرگرد انگلیسی به مطالعه دو نقشه نظامی پرداختند

. رل انگلیس بود تیپ سوم کوهستانش از دستورات او تبعیت می کردنـد کنتتحت مأمورسرهنگ اشرفی یک 
، وزارت پسـت و تلگـراف  ، بعد از بررسی دقیق فهرست هدف براي خنثی سازي در کارخانه اسلحه سـازي 

بیان کرد که اهدافی که براي خنثی سازي فهرسـت  اطالعاتی بریتانیاسرویس، دفتر رئیس ستاد درشهر تهران
ستند و براي بخش هاي تیپ سوم کوهستان و نیز راه هاي دیگري که ممکن بود پیشـنهاد  شده اند صحیح ه

. شود وظایفی اختصاص داده شده بود
بتواننـد کـه  در تهران فراهم آوردراامکاناتیبتواند کارولسپس بر اساس این فرضیه که ممکن است 

همگی ما توافـق کـردیم کـه گذاشـتن     . اختیمبه بررسی نقشه نظامی دوم مان پرد، این سه تیپ را کنترل کنند
همه امید ها روي یک تیپ از پنج تیپ تهران بسیار خطرناك است و در صـورت امکـان بایـد تـالش کنـیم      

یید کرد و سپس هـر دو نقشـه را بـراي    تأاین نقشه را اطالعاتی بریتانیاسرویس. نیروهاي یبشتري تهیه کنیم
در طول این مذاکرات از طریـق  . روز بعد بدون هیچ نظري بازگرداندیک سرتیپ ارسال کردند که او آنها را

1. Major Keen
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زاهـدي را  سرلشـگر »نظـامی توانـایی هـاي  «به لندن رسید که در آن قرارگاه تهـران  تلگرافیاز تهران قبرس
چند صباحی بود کـه قرارگـاه تـالش مـی کـرد      . یید کردأاین پیام تمامی ترس هاي ما را ت. گزارش داده بود

هدي را متقاعد کند سرمایه هاي نظامی خود را فهرست کند و شرح دهد که چقدر به اسـتفاده از  زاسرلشگر
. آنها امید دارد

نقشـه نظـامی او   . او به هیچ یک از پنج تیپ تهران اشـاره نکـرد  . زاهدي گزارش دادسرلشگرباالخره 
هایی از اداره بخش، ري ارتشبرخی گروه هاي بخش تراب، فرض گرفته بود که او می تواند از گارد سلطنتی

او همچنین امید داشت کـه سـرهنگ تیمـور    . هایی از نگهبان هاي مسلح گمرگ استفاده کندبخشو ، پلیس
خواسـت تـا بـراي    کارولاز سرویس اطالعاتی بریتانیا . بختیار بتواند سربازان را از کرمانشاه به تهران بیاورد

ر این ارزیابی اشاره شد که او فکر نمی کنـد شـاه تـا زمـانی کـه      د. آنها یک ارزیابی بر نقشه زاهدي بنویسد
رئیس ستاد بر پادگان تهران چگونه شکسته مـی شـود فرمـان عـزل     ، زاهدي بتواند شرح دهد کنترل ریاحی

سـرمایه هـاي   کـه خواهد شدپیروز در صورتی که آژاکس احساس می کردمصدق را امضا کند؛ بعالوه  او 
. شوندهران توسعه داده نظامی در پنج تیپ در ت

یت هاي نظامی باید الویـت هـاي زیـر را در    مأموردر لندن موافقت کرد که اطالعاتی بریتانیاسرویس
: نظر بگیرد

. تصرف و اشغال نقاط مشخص شده.1
. اجراي فهرستهاي بازداشت ها و توقیف ها.2
. خنثی سازي نیروهاي نظامی هوادار مصدق در تهران.3
. انخنثی سازي شهر تهر.4
. تقویت نیروهاي طرفدار زاهدي در تهران بوسیله نیروهاي خارج شهر.5

در زودتـرین زمـان ممکـن    هـا این الویت ها تصویب شدند چون خواست آنها این بود که این ارتباط
. قطع شود تا مانع ارتباط نیروهاي هوادار مصدق و کارکنان با یکدیگر شود

بـه تهـران   ژوئیـه 21هواپیماي ممکن لندن را ترك کـرد و در  با اولینکارولپس از این کنفرانس ها 
. رسید و با فرزانگان ارتباط برقرار کرد

با بررسی گزارشات ارتباط عملیاتی فرزانگان که تمامی مذاکرات مهم تهران پس از رسـیدن از ایـاالت   
تمـاس  هـاي نهـا گـزارش  ای. متحده را پوشش می داد به دو افسر به عنوان عوامل امیدوار کننده اشـاره شـد  

بودند که هر دو دوستان خوب و قـدیمی فرزانگـان   باتمانقلیچ و سرهنگ حسن اخويلشگرمذاکرات با سر
. عمومی شده بود ابراز کردندژوئیه21این دو افسر ترس از حزب توده را که پس از نمایش توده در . بودند
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شـده توسـط زاهـدي    منصوبچه زودتر با افسر باید هرکارولتوافق کردند که کارولو گودوین، نیراگو
زاهدي هرگز یک دبیرخانه نظامی تعیین نکرد و بـراي مـا الزم   . مالقات کند تا طبق برنامه نظامی ما کار کند

. خودمان را ایجاد کنیم] دبیرخانه[بود که 
ه خاطر اینکه یت هاي فعال و بمأمورضعیف زاهدي در میان ارتش در مورد اًبه خاطر موقعیت ظاهر

را به دست گرفته و یک نقشه نظامی و نیروهـاي نظـامی   عملسازمان سیا ابتکارالزم است مشخص شد که 
به فرزانگان دستور داده شـد تـا تعیـین کنـد     . سرهنگ اخوي به برنامه اضافه شد] بنابرین[براي او تهیه کند 

ارائه کرد که به یـک  »نقشه الف«ابتدا یک سرهنگ اخوي . تهیه کندمی تواند امکاناتی راچهسرهنگ اخوي 
آنگاه فرزانگان تحت فشـار گذاشـته شـد تـا     . کودتاي نظامی نیاز داشت و نحوه انجام آن را شرح نداده بود

برنامه اي از سرهنگ اخوي دریافت کـرد کـه   ژوئیه30سرهنگ اخوي را متقاعد کند واقع گراتر باشد و در 
خنثی سـازي  ، سرهنگ اخوي گفت که او دستگیري فهرست هاي هدف. دقیق تر ولی به شدت نامناسب بود

. بودیاوه]  حرف[سیسات نظامی و نیروهایی را که همکاري نمی کنند را در دو ساعت انجام می دهد؛ این أت
در پادگان مهم ترین چیزي که سرهنگ اخوي گزارش داد این بود که با سه سرهنگ جوان که احتماالً

باتمانقلیچ سرلشگرسرهنگ اخوي همچنین به فرزانگان گفت که . ي دارند در تماس استتهران قدرت زیاد
. از شجاعت الزم برخوردار نیست ولی براي پشتگرم کردنش شاه باید او را به ریاسـت سـتاد منصـوب کنـد    

ن بـه  فرزانگـا . زاهدي اشاره نکرد و و به نظر نمی رسید که با او در ارتباط باشدسرلشگرسرهنگ اخوي به 
سرهنگ اخوي گفت که می تواند او را با یک یا دو آمریکایی که در ایاالت متحده با آنها دیدار کرده مـرتبط  

. کند
. در این زمان شاه نیز بیان کرد که روي سرمایه هاي نظامی مهم کنترل ندارد

سـرهنگ  . از کـرد با فرزانگان و اخوي دیدار کرد و برنامه ریزي ستاد را آغاوتدر دوم و سوم کارول
او گفت که . اخوي به شدت تمایل داشت کاري انجام دهد ولی هیچ ایده اي در مورد نحوه انجام آن نداشت

افسر فرمانـده تیـپ   ، دوستانی دارد که می توانند تیپ هاي دوم و سوم را کنترل کنند ولی به سرهنگ اشرفی
افسر فرمانده تیپ دوم ، یا سرهنگ ممتازانیااطالعاتی بریتسرویسسوم کوهستان و یک سرمایه مورد ادعاي 

باتمانقلیچ روز قبل به او گفتـه اسـت کـه در    سرلشگرسرهنگ اخوي گزارش داد که . کوهستان اعتماد ندارد
صورت اقدام شاه براي انجام هر خدمتی آماده است و در صورت نیاز حاضر است براي شـاه جـان فشـانی    

. کند
روشن شد که او به شخصه در موقعیـت فرمانـدهی هـیچ    ، رهنگ اخويبعد از این جلسات اولیه با س

. چیزي نیست و فقط امیدوار است که بتواند دوستانش را براي انجام این کار متقاعد کند
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مشخص شد که این فرد دوم سرهنگ . با سرهنگ اخوي و دوستش مالقات کرداًمستقیمکارولسپس 
نگ زند کریمی یک فهرست طـوالنی از سـرمایه هـاي داخـل     سره. سرهنگ ممتاز استمعاون، زند کریمی

، در ششـم . به خصوص در میان فرماندهان جانشین تیپ ها و فرمانـدهین هنـگ گـزارش داد   ، پادگان تهران
برنامه ریزي ستاد را براسـاس  کارولزندکریمی و فرزانگان و آقاي ، اخوي، سرهنگ ها، اوتهفتم و هشتم 

سرهنگ زندکریمی بیـان  . دوستان اشاره شده توسط زندکریمی انجام دادندبخش هاي فرماندهی شده توسط 
و ، سرهنگ اردوبادي از بخش ژانـدارمري تهـران  ، کرد که دوستان اصلی او سرهنگ حمیدي از پلیس تهران

او اطمینان داشت که با این دوستان پیروزي نهایی . افسر فرمانده سواره نظام ایران بودند، سرهنگ منصورپور
از میان آنها فرماندهین بخش ، آن ما خواهد بود و از میان دوستان آنان که فرماندهین هنگ و گردان بودنداز 

سـرهنگ  ، جانشین فرمانده تیپ سـوم کوهسـتان  ، هاي مهم در پادگان تهران وجود داشتند؛ سرهنگ روحانی
که به زودي به عنوان افسر سرهنگ دوم یوسفی ، فرمانده هنگ پیاده نظام تیپ دوم کوهستان، دوم خسروپناه

از میان این افسران سرهنگ زنـد کریمـی بـا    . فرمانده هنگ پیاده نظام بریگاد سوم کوهستان منصوب می شد
بـا ایـن حـال ایـن     . همه فرماندهین گردان پیاده نظام در تهران و بیشتر فرماندهین گروهـان در ارتبـاط بـود   

ریاحی بر پادگان تهران سرلشگر، بر کنترل قاطع رئیس ستادفرماندهین سازماندهی نشده بودند و براي غلبه 
براي مثال براي موفقیـت بایـد   . که از طریق فرماندهین تیپ در تهران به آن دست می یافت آمادگی نداشتند

سـرهنگ  فرمانده تیـپ اول کوهسـتان و احتمـاالً   ، سرهنگ پارسا، فرمانده تیپ زرهی اول، سرهنگ شاهرخ
افسـر فرمانـده   ، سرهنگ نـوذري . ش و فرمانده تیپ سوم کوهستان را دستگیر می کردیمفرمانده ارت، اشرفی

سـرهنگ دوم  ، بی طرف بود ولی ما احساس کردیم ضـروري اسـت کـه جانشـینش    تیپ دوم زرهی احتماالً
. بهرامی بازداشت شود

ر ریـاحی د سرلشـگر بنابرین از نقطه نظر نظامی مشخص شد که ممکن اسـت موفقیـت بـه ایـن کـه      
کـه آزمـون   بازداشت دوستان ما پیش از اینکه ما دوستان او را دستگیر کنیم موفق خواهد بود یا خیر و ایـن 

قدرت تا حدود زیادي به میزان امنیتی که می توانستیم در حال تالش براي اتحاد  همـه دوسـتانمان در یـک    
. حفظ شود بستگی داشته باشدآمدتیم کار

نامه اي کارآمد طرح می کردیم کـه بتوانـد عملیـات هـا را در صـورت      همچنین روشن بود که باید بر
به مدت دو شـب بـا سـرهنگ فرزانگـان و     کارولبنابرین . بازداشت اولین گروه افسران جوان ما انجام دهد

زندکریمی براي ساخت سیستمی که بتواند در صورت دستگیري اولین تیم مان مورد استفاده قرار گیـرد کـار   
دسـتگیري سـرهنگ   ، طر براي آگاه کردن گردان و فرماندهین گروهـان بـراي اقـدام مسـتقل    عالمت خ. کرد

ضعف نقشه ما در این بود که قرارگاه در موقعیتی نبود که بتواند با . زندکریمی و نزدیک ترین دوستان او بود
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. یمی متکـی بـود  گردان و فرماندهین گروهان ارتباط برقرار کند بلکه براي انجام این کار به سـرهنگ زنـدکر  
یافـت  رسـاعت پـس از د  48پس از مطرح کردن این موضوع سرهنگ زندکریمی بیان کرد که می توانـد در  

. فرمان شاه با فرماندهین بخش پایین تر ارتباط برقرار کند
تردید شاه براي امضاي فرمان به نفع ما تمام شد چون روزهاي مهم دیگري به ما داد تا توسـعه نقشـه   

مان را که بر اساس کاربرد بخش هاي تحت فرماندهی دوستان او بود را بـا سـرهنگ زنـدکریمی    نهایی ستاد
این مشکل با بیمار شدن شدید سرهنگ اخـوي و مجبـور شـدن او بـه مانـدن در رختخـواب       . بررسی کنیم

تـنش  تنش افزایش یافت و غیر قابل تصور نخواهد بود که بگوییم ، با نزدیک شدن نقطه اوج. پیچیده تر شد
9سرهنگ اخوي به اندازه کافی سـرپا بـود کـه در    . بودنبیماري سرهنگ اخوي بابی ارتباط، همراه با ترس

براي موفقیت مرحله نظامی آژاکـس حیـاتی بـوده    ] این کار[با شاه صحبت کند بعدها مشخص شد که اوت
ییـد شـاه اقـدام    أتهران بـدون ت او مطمئن نبود که دوستان ما در پادگان ، تا زمان مالقات اخوي با شاه. است
حال پس از صحبت با شاه سرهنگ اخـوي توانسـت بـه سـرهنگ زنـدکریمی بگویـد کـه شـاه         با این. کنند

. قرار گیردپشتیبانی نظامی درصورتی براي امضاي فرمان تصمیم می گیردکه مورد
رهنگ اخـوي  سـ . شاه از سرهنگ اخوي پرسید که ارتش از فرمان عزل مصدق حمایت می کند یا خیر

مالقات کرده و یک نقشه منطقی در ستاد در حال تهیه بود کـه در صـورت انجـام    کارولبه شاه گفت که با 
مـا پـیش از ایـن از    کـه  سپس شاه اسامی افسران همکاري کننـده را  . پیروزي را تضمین می کرد، صحیح آن

سرلشـگر او از اخوي خواست تا بـا  .طریق اسداهللا رشیدیان به او ارائه کرده بودیم از سرهنگ اخوي پرسید
سرهنگ اخوي از قرارگاه پرسید که آیا ایالت متحـده  ، در گزارش مفاد مکالمه اش با شاه. زاهدي دیدار کند

. به او گفته شد که این کار صورت می گیرد. می تواند زاهدي را حمایت کند
نگ اخـوي و سـرهنگ   سـره [رهـر دو افسـ  . ییـد کـرد  تأزاهـدي را  سرلشـگر نیز سرهنگ زندکریمی 

زاهدي در تماس نبوده اند ولی عقیده داشـتند کـه او   سرلشگربیان کردند که به مدت چند ماه با ] زندکریمی
. رهبر خوبی است

برنامه ریزي ستاد بر اساس استفاده از چهـل فرمانـده   ، اوتدوازهم و سیزدهم ، طی شب هاي یازدهم
سرلشـگر زاهـدي کـه موافقـت کـرده بـود      سرلشـگر اخوي با سرهنگ. پیاده نظام پادگان تهران ادامه یافت

دیـدار  کـارول باتمانقلیچ اظهار کرد که تمایـل دارد بـا   سرلشگر. باتمانقلیچ رئیس ستادش باشد مالقات کرد
این جلسه تـا زمـانی   . فرزانگان و سرهنگ اخوي و سرهنگ زندکریمی بررسی کند، کرده و نقشه ها را با او
در . آماده است به تعویق افتادباتمانقلیچ بر اساس آن کامالًسرلشگرستاد براي اقدام که احساس کردیم نقشه

زاهدي و فرزانگان سرلشگر. زاهدي از اخوي خواست تا فرزانگان را براي دیدار با وي بیاورد، اوتیازدهم 
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یکـا  زاهـدي بـه شـدت از کمـک آمر    سرلشـگر فرزانگان گزارش داد کـه  . ساعت صحبت کردند3به مدت 
قدردانی کرده و از فرزانگان خواسته تا در جهت اهداف نظامی به عنوان یک افسر رابط میان او و آمریکـایی  
ها عمل کند؛ او همچنین درخواست کرد که فرزانگان افسر مسئول دفتر نظامی او بشود که طی هفته پیش بـا 

. از آن بازدید کرده بودکارول
باتمـانقلیچ  سرلشـگر باتمانقلیچ را براي دیدار بـا زاهـدي بـرد و    سرلشگر، فرزانگاناوتدر دوازدهم 

فرزانگان همچنین سرهنگ زندکریمی را براي . زاهدي به عمل بیاوردسرلشگرمتعهد شد تمام همکاري را با 
زاهـدي گـزارش   سرلشـگر دیدن زاهدي برد که سرهنگ زندکریمی پیشرفت برنامه ریزي ستاد نظامی را به 

گذشته مشخص می شود که تحت شرایط مطلوب تر باید زمان بیشتري را براي بررسی نقشـه  با نگاه به. داد
باتمانقلیچ صرف می کردیم چون در این زمـان بـود کـه مرحلـه نظـامی      سرلشگرزاهدي و سرلشگرستاد با 

اینکه زاهدي هیچ یـک از افسـران جـوان دخیـل را نمـی      با، زاهدي قرار گرفتسرلشگرآژاکس در دستان 
بـا  کـارول ، اوت15در طول بعدازظهر . باتمانقلیچ تنها تعداد کمی از آنها را می شناختسرلشگراخت و شن

سرهنگ اخـوي و سـرهنگ زنـدکریمی مالقـات     ، باتمانقلیچ و دبیرخانه نظامی متشکل از فرزانگانسرلشگر
سئله بود که چقدر طـول  فرمان ها به صورت موقت مورد انتظار بودند و بسیاري از بحث پیرامون این م. کرد

بعـد از یـک بحـث    . می کشد تا سرهنگ زندکریمی با چهل فرمانده پیاده نظام موافق ما ارتباط برقـرار کنـد  
همچنـین توافـق   . ساعت بعد از دریافت فرمان ها صورت بگیـرد 48طوالنی همه توافق کردند که اقدام باید 

ارسال یک دستگاه رادیویی تنظیم شده به شـبکه  افسر فرمانده گارد سلطنتی پس از، شد که سرهنگ نصیري
سرهنگ نصیري با فرمان هاي امضـا نشـده   . فرمان ها را براي مصدق بفرستد، فرماندهی سرهنگ زندکریمی

. به رامسر پرواز کرداوتدر سیزدهم 
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می کرد و بـا  شاه با مشت آهنی بر ایران حکومت ، رضاشاه پهلوي با همه نشان هاي نظامیمحمد ، اینجا6-11
شاه براي ماندن در قدرت توافق کرد کاري را انجـام  . خشونت و شکنجه بر هر رژیم ایرانی قبل یا بعد از خود غلبه کرد

ایجاد سیاست داخلی و خارجی ایران در جهـت حفـظ منـافع    : مصدق هرگز انجام نمی داد، دهد که نخست وزیر سابق
. ایاالت متحده و بریتانیا
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هپیوست
درباره ابعاد برنامه ریزي نظامی کودتا درس هاي آموختنی از آژاکس–قد نظامی ن

ارزیابی کار کنانلهأمس. اول
اگر سازمان سیا بخواهد یک دولت مخالف را با به کـار گیـري نیروهـاي مسـلح علیـه دولـت       -الف 

و به طور موفقیـت  ، تماس بگیردبا آنها ، سرنگون کند آنگاه سازمان سیا باید نیروهاي موافق را شناسایی کند
. آمیز آنها را به کار بگبرد

تصمیم به اقدام به یک کودتاي نظامی فقط باید پس از تعیین وجـود نیروهـایی کـه بـه صـورت      -ب 
در . تمـایز قائـل شـد   فعـاالن و ناراضـیان باید در تخمین شرایط میـان  . بالقوه مفید بودند صورت می گرفت

تجربه نشان داده که داشتن اطالعات هویتی مناسـب در مـورد   ، رمایه هاي بالقوههنگام تالش براي تخمین س
. از جمله دشمنان و دوستان احتمالی حیاتی است، کارکنان نظامی که ممکن بود به مسئله مربوط باشند

بـه صـورت   ایـن اطالعـات بایـد    . اطالعات هویتی نمی توانند در کوتاه مدت جمع آوري شوند-ج 
وابسـته هـاي   . جزئـی در بـر بگیرنـد   هرچنـد شوند و باید همه چیز را در مورد افسران ویژه گزارشمداوم
نظامی کـه حاضـر   مستشارهستند ولی گروه هاي هااین گزارشجمع آوري کانال هاي عادي براي ، نظامی
کننـد و در  کار مـی شانه به شانه افسران محلی بهترین منابع براي این نوع اطالعات هستند چون آنها ، بودند

پرونده اًاست؛ غالبنیاز شدهکید بسیار کم بر این أتجربه ما این بود که ت. انجام می دهندراکنار هم بازسازي
نشان ها را در بر دارد و همه موارد شخصی را که شرح ، ارتقاها، هاي افسران ارجاع هاي کوتاهی به وظایف

دوستانش چه کسـانی هسـتند و   ، ر کردن او چیستعلت خوب کا، چه کسی استمی دهند یک افسر واقعاً
. شوندرا شامل نمی، غیره

ان مـأمور ایـن  ان سازمان سیا در نیروهاي مسلح کامل تر هستند ولی غالباًمأمورپرونده هاي هویتی -د
. و ستادهاي دیگر یافت می شوند و در میان فرماندهان زرهی نیستند2رکن در بخش هاي 

کار ، عات هویتی مناسب مربوط به کارکنان نظامی و انگیزه هایشان موجود استبافرض اینکه اطال-ه 
شناخت دقیقی از آداب ارزیابی افسران بایددر. بعدي ما ارزیابی شخصیت هر فرد نظامی تحت بررسی است

. دارددر شکسـت جدیـدي ارتش ایران سـنت  ، براي مثال. و رسوم نیروهاي مسلح محلی مد نظر قرار گیرد
. بی اراده است و حقارت خود را با گزافه گـویی و بـه سـینه کـوفتن پوشـش مـی دهـد       ایرانی معموالًافسر 
شاید شاه نمونه خـوبی از  . استپر خطررهبرانی که تمایل دارند رهبري و جانفشانی کنند موقعیتین ابنابر

وي دیگر یک رهبـر  از س. منعکس شده استتمامی گروه افسرانشیک افسر ایرانی ویژه باشد؛ ضعف او در 
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یی در ایـران بـیش از کشـورها   ارزش او به درسـتی  زیراارزش داردخوب در ارتش به اندازه وزن خود طال 
. است که شجاعت در آن جا سنت است

سازمان سیا افسران خوب و بد را در همه احـزاب و گـروه   ، پس از انجام ارزیابی شخصی افسران-و 
قلمـرو سیاسـی در   . زه هاي سیاسی و میهنی نیز باید تا حد امکان ارزیابی شونددر اینجا انگی. ها پیدا می کند

تا شـرایط مسـتعد بـراي    ممکن است عملیات غیـر نظـامی الزم باشـد   زمینه ارزیابی افسران قرار می گیرد و 
ـ    وز تشدید یا تضعیف این انگیزه ها را طوري فراهم کندتا عوامل بالقوه اي پدید آیند که هنگـام ارزیـابی هن

. وجود نداشتند
و بسیاري از انگیزه »استعمار سفید«، »ملل متحد«، »ایاالت متحده«، »جهان آزاد«دوستی در راستاي -ز 

، سیا دریافت که افسـران عمومـاً  سازمان در ایران . هاي سیاسی دیگر می توانند در همه کشورها یافت شوند
تشدید انگیزه هـاي فـردي سیاسـی در هـر مـورد      . دندبو»محافظه کار«یا ، »طرفدار مصدق«، »طرفدار شاه«

افسران جوان از افسران پیر و بیزاري، حسادت، متفاوت بود و اغلب از انگیزه ها ي شخصی مانند جاه طلبی
خـود ولـی رضاشـاه از موقعیـت نظـامی    مرسوم نیسـت انقالب هاي نظامی . بالعکس اهمیت کمتري داشتند

انگیـزه سیاسـی افسـران و انگیـزه هـاي      ، از ایـن رو . استفاده کردلت همچون سکوي پرتاب براي کنترل دو
. شخصی در قلمرو سیاسی فاکتورهاي مورد توجه در ارزیابی کارکنان نظامی بوده و هست

س کشـور  أشاه اسـت کـه ر  ، فرمانده کل قواآنچه در ایران به همان اندازه اهمیت داشت ارزیابی -ح 
انجام می شد کـه عمـق   فرمانده کل قوا ارزیابی ها باید در مورد شاه به عنوان ، از نقطه نظر نظامی. می باشد

استفاده از او به عنـوان یـک نقطـه    . در مواقع حساس را در بر بگیردرااوتوانایی فرماندهی و شجاعت، نفوذ
. داصلی یا نقطه پیوند که افراد و گروه هاي نظامی حول او صف آرایی می کنند نیز باید ارزیابی شو

: در زمینه هاي زیر مثبت بودشاهارزیابی ما از کارایی، بدون بیان دالیل
. رئیس کشور باید دولت مخالف را عزل کند.1
. به عنوان نماد  سامان دهیفرمانده کل قوا .2

: ارزیابی ما در این زمینه ها
. به عنوان برنامه ریز و مشارکت کننده در یک اقدام نظامیفرمانده کل قوارئیس .1

اسـتفاده کـرد تـا    نمادنتیجه گرفتیم که می توان از شاه به عنوان یک ، از ارزیابی مان از شاهپس-ط 
. اقدام از سوي کارکنان نظامی مهم را موجب شود

زاهـدي  سرلشـگر ارزیابی ما از اشخاص منفرد نظامی ما را به این نتیجه گیري هدایت کرد کـه  -ي 
: براي هدایت نیروهاي شاه علیه دولت مخالف است به این دالئلبهترین افسر مناسب در دسترس 
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. تالش می کردنخست وزیري براي رسیدن به او تنها فرد در ایران بود که آشکارا . 1
. از این رو در عمل شجاعت بی نظیر نشان داد. 2
یـک  [رهبـري  ساله به قـدر دانـی از  25به عنوان یک سرباز ، او در گذشته شجاعت نشان داده بود. 3

. در مبازه اي علیه بلشویک ها به درجه سرتیپی رسیده بود]  تیپ
. بعد از اینکه چهار دنده زاهدي برداشته شد زندگی اش توسط یک دکتر آمریکایی نجات پیدا کرد. 4
او طرفدار آمریکا شناخته شد و به پسرش اردشیر اجازه داده بود تـا بـراي شـش سـال در ایـاالت      . 5

. ارشد بود و مورد احترام بسیاري از افسران باال رتبه و پایین رتبه بودسرلشگراو . صیل کندمتحده تح
: ویژگی هاي منفی او به این قرار بودند-ك 

. او به مدت چند سال بیرون از ارتش بود و افسران جوان تازه کار را نمی شناخت-الف 
ظرفیـت او بـراي رهبـري یـک کودتـاي      . ی شـد در برخی محالت به عنوان رشوه گیر شناخته م-ب

او هرگز خود را به عنوان یک رئیس ستاد نمی شناخت بلکـه بیشـتر خـود را یـک     . دولتی شناخته شده نبود
. فرمانده می دانست

. بیشتر دوستان او از اشخاص عادي بودند و تعداد کمی از آنها افسران ارتش بودند-ج 
فرماندهان پیاده نظام در پادگان تهران بـه واشـنگتن تـا زمـان حضـور      امکان فرستادن ارزیابی ویژه. ل

مراکز فرمانـدهی نـام هـیچ یـک از     ، براي مثال. وجود نداشتعملیاتیمدیران سازمان جاسوسی در قرارگاه
پنتـاگون 2رکـن  تیپ در تهران را نمی دانستند و آنچه باعث تعجب است این است کـه قرارگـاه   انفرمانده

پنتاگون هیچ اطالعی در 2رکن نیز چنین بودند؛ مراکز فرماندهی و قرارگاه ) وسی ارتش آمریکاسازمان جاس(
قرارگاه تهران ، ین پیش از انجام ارزیابی دقیق فرماندهان پیاده نظامابنابر. مورد آرایش نظامی در ایران نداشتند

ته هاي نظامی و به صـورت روزانـه   باید به مراکز فرماندهی اطالعاتی را گزارش می داد که باید توسط وابس
. جمع آوري می شدند

درحالیکه ارزیابی افسران ویژه در مراکز فرماندهی صورت مـی گرفـت تصـمیمات واقعـی توسـط      . م
ایـن تصـمیم در عمـل    . اتخاذ می شد تا هر کاري براي سرنگونی مصدق صورت گیـرد امور خارجهوزارت 

یـت  مأموروفهرست از افسرانیکحتیبدون داشتن ایران و هیچ تصویر روشنی از شرایط نظامی در بدون 
. گرفته شدهیچ سرمایه عملیاتی از میان آن افسرانی که در موقعیت فرماندهی بودند بدون داشتن هاي آنها و 

در تمام  مراحل اقدامات نظـامی مـان بـه    ، بنابرین باید درك شود که تا زمانی که ارزیابی ها صورت بگیرند
. در حالی که تصمیمات بر اساس ضریب امنیت کم تري اتخاذ می شدندتري نیاز بودحرکت سربع 
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ما او را با توجه به محـیط  . با دقت انجام شد، سرتیپ تقی ریاحی، ارزیابی ما از رئیس ستاد مصدق. ن
که او از اشخاصی ، که با آنها زندگی کرده بودبود افرادي شاملمطالعهاین ، مطالعه کردیمشخصی اش کامالً

اشخاصی که در ستاد خـود جمـع آوري کـرده    ، اشخاصی که به کار منصوب کرده بود، کار کنار گذاشته بود
از نقطه نظر سیاسی هیچ تردیدي وجود نداشـت  . و اشخاص سیاسی اي که او با آنها همکاري کرده بود، بود

کـه ریـاحی در نهایـت از    مـا مطمـئن بـودیم    . (که مصدق رئیس ستادش را خیلی خوب انتخاب کرده است
مـا  . ولی از نقطه نظر نظامی سرتیپ ریاحی ضعف هاي متعددي داشـت .) مصدق و نه از شاه تبعیت می کند

نمی توانستیم مطمئن باشیم ولی زمینه خوبی براي امیدواري داشتیم که در صورت انجام یک آزمون قـدرت  
ما شجاعت و صـداقت او  . ی بسیار مهم استثابت می شد که فقدان فرماندهی و تجربه جنگی ریاح، نظامی

ما دریافتیم که او با سه نفر از اعضاي برجسته حزب ایرانی هوادار مصدق زندگی می کند . را بررسی نکردیم
او و بیشتر کارکنانش در فرانسه تعلیم دیده . و در واقع در ارتش یک حزب هوادار مصدق را رهبري می کرد

. ودند و در کار بسیار خام بودندبدقیق بودند ودر کار کارمندان خیلی
پس از آغاز گزارشات حوزه در مورد اطالعات شخصی سرتیپ هاي فرمانده در تهـران و بخـش   . س

برکنـار  روشن شد که بازداشت یـا  . قادر بودیم شرایط را با شفافیت بیش تري ارزیابی کنیم، هاي دیگر ایران
در اکثـر مواردپـایین تـر از رده هـاي    عملیـاتی امکانـات سـعه  و توالزم اسـت  تیپ ها اناکثرفرماندهکردن

بعدها ثابت شد که این ارزیابی صحیح بوده و زمان زیادي را براي ما حفظ کرده و از نقطـه  . فرماندهی است
نیـاز بـه تمـاس و    از همان ابتدا ، به خاطر ضرورت امنیت شدید. نظر امنیتی ما را از آسیب حفظ کرده است

. ما را افزایش می دادشانس موفقیتکه رادي را دیدیمآماده سازي اف
از تمام موارد باال می توان فهمید که برخورداري از اطالعات هویتی کلی براي موفقیت هر عملیاتی . ع

شکست می تواند به سادگی به یک اشـتباه  . که استفاده گسترده از کارکنان نظامی را در بر بگیرد حیاتی است
. فسر بستگی داشته باشد و پیروزي به آن منوط باشددر ارزیابی یک ا

. دوم
. دولت هاي مخالفبراي عملیات جهت سرنگونیاصلیبه عنوان اطالعات نظامی. الف

یک نقشه جنگ باید در هر قرارگاه درجایی که اقدام انقالبی ممکن است الزم باشد توسط افسـران  .1
آرایش جنگی کامل باید بـر  . یاس هاي مورد نیاز فراهم گردنددر مقنقشه ها باید . شبه نظامی نگه داري شود

مین مـی کنـد   ألباس و تجهیزات و غیره را ت، بنزین، قرارگاه منبع که مهمات. پایه و اساس مدرن استوار باشد
آنتیـپ  ممکن است فرستادن یک تیپ به  اقدام علیه دولت مخالف وقتی . باید خیلی با دقت پاسداري شود

. براي هر نفر در اختیار دارد سودمند نباشدفشنگتنها شش ها
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در ایـران  . اقدامات دفاعی اتخاذ شده توسط دولت هاي مخالف  باید به دقت تحت نظر قرار گیرند.2
دولت مصدق بیشتر حمل و نقل موتوري را در یک مرکز خودروها جمع آوري کرده بود؛ دولت او به تانـک  

اختصاص داده بود؛ توزیع مهمات به حداقل مطلق کاهش یافته بود؛ ها فقط براي یک ساعت عملیات بنزین 
کد رمز براي ارتش ایران تنها سه هفتـه پـیش از سـرنگونی    . مین مهمات به شدت محافظت می شدندأانبار ت

. مصدق تغییر کرد

(...)
و سـعی  ریاحی همه افسران را در پادگان تهران جمع کـرد  سرلشگر، رئیس ستاد، در دو لحظه بحرانی

ریـاحی فهرسـت پـالك هـاي     سرلشـگر . کرد احساسات وطن پرستی آنها را در حمایت از مصدق بسـنجد 
همچنـین در خانـه هـاي    . اتومبیل ها ي افسران را در خواست کرد و در برخی موارد افسران تعقیـب شـدند  

. می کنندافسران تلفن ها بازرسی شد تا مشخص شود کدام افسران بعدازظهرها را بیرون خانه سپري
در . سیسات نظامی که باید تسخیر یا حفظ می شـدند ضـروري اسـت   أهمچنین مطالعه تمامی ت-ب 

و غیره داشته ، مراکز ارتباطی مهم، راستاي این هدف الزم است که طرح هاي دقیقی از مراکز فرماندهی مهم
سیسـات  أز مطالعات خرابکـاري ت ما هیچ یک از این اطالعات را به جز تعداد کمی ا، در آغاز آژاکس. باشیم

. شهري در اختیار نداشتیم
سیسـات شـهري تصـرف    أباید به خوبی پیش از اینکه کارکنان کلیدي و ت، دریک اقدام این گونه-ج 

منابع اطالعات براي ارزیابی شخصیت هاي سیاسی ممکـن  دسترسی بهباید . شوند مورد ارزیابی قرار گیرند
، فرودگاه ها و غیره، ایستگاه هاي رادیویی، ربوط به ویژگی هاي ادارات تلفنوري اطالعات مآباشد ولی گرد

مسئله ایست که می تواند با راهنمایی یک افسر شبه نظامی که می داند به دنبال چه چیزي است خیلی کمک 
باید لکه عالی نمی تواند همین کار را انجام دهد باطالعاتیکننده باشد؛ این به این معنی نیست که یک افسر 
. راهنمایی هاي اطالعاتی با دقت به وي ارائه شود

در موفقیت مهم باشند و باید حداقل پیشاپیش به خـوبی بـه آن هـا    شرایط هوایی می تواند کامالً-د 
باران و . گیج کننده باشندمعیارهاي مکان و زمان دربرنامه ریزي ستاد می توانند کامالً، براي مثال. توجه شود

مسئله هوا و یا عدم اقدام در روشنایی روز یا شـب یـک تصـمیم حیـاتی اسـت و      . مین اثر را دارندطوفان ه
در مکان هایی که حکومت نظامی وجود دارد ممکـن اسـت شـرایط بـه خـاطر      . بایددر موقعیت اتخاذ شوند

راي اهمیت فوق در موقعیت هاي دیگر عادات مردم می تواند از نظر نظامی دا. تغییر کنندهمین مسئله کامالً
از جمله تعطیل کردن بیشتر مغازه ها در محـیط هـاي تجـاري    ، براي مثال عادت خواب نیمروز. العاده باشند
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همچنین روز هفته که به عنوان روز مذهبی در نظر گرفتـه شـده بایـد بـراي سـودمندي      . می تواند مهم باشد
زهاي که  آتش بس می باشد یـا روزهـایی کـه    رو. احتمالی عالوه بر تعطیالت مهم مورد مطالعه قرار بگیرند

آمـوزش بخـش   ، احتمال دارد گروه هاي مخالف آتش بس اعالم کنند باید با دقت بررسی شوند؛ براي مثـال 
هاي نظامی در برخی مکان ها به طور متناوب است و باید فهمیده شود که یک بخش مخالف در روزي کـه  

. ل دور نگه داشته شوداحتماال اقدام صورت می گیرد از محدوده عم
مـی توانـد بـه شـدت     ) سـازمان جاسوسـی ارتـش   (1رکن هاي بخشاطالعات نظامی مربوط به -ه 

در برخی موارد توافق براي جابجایی یا انتصاب مجدد افسرانی که از دید ما در جایگاه اشـتباه  . سودمند باشد
مهم ترین عامـل در همـه   رست مطمئناًقرار دادن فرد درست در نقطه درست در زمان د. هستند ممکن است

. عملیات هاي نظامی است و تحت هیچ شرایطی نباید در عملیاتی از این دست نادیده گرفته شود
اقداماتی که ممکن است علیه شما صورت بگیرد باید به دقت بررسی شوند و شما باید پیشـاپیش  -و 

همچنـین بایـد فهمیـد کـه     . ذارند به خوبی دریافت کنیـد یر بگتأثاًاز این نوع را پیش از اینکه واقعاطالعاتی 
می توانند در مکان هایی که ترس می تواند در اردوگاه دشمن نتیجه بخـش باشـد   الًاحتما2رکن بخش هاي 

که بسیاري از گروه هاي افسران مظنون به برنامه ریزي بـراي  در ایران این حقیقت. مورد استفاده قرار گیرند
. با افزایش تنش گزارشاتی از این دست نیز افزایش یافـت . ما تا حدود زیادي کمک کردبهیک کودتا هستند

کردن فعالیت هاي ما و دوستانمان نیـز  پنهانبااینکه آنها براي آگاه کردن دولت مخالف خدمت می کردند به 
ا در درباره مطالعه تحـت شـرایط محلـی اسـت ولـی تجربـه مـ       تاًکل موضوع مورد بحث طبیع. کمک کردند

. جاهایی که شرایط مشابه وجود داشت کمک کننده بود
همچنین شاید ممکن باشد که گروه هاي نظامی دیگر مجبور شوند با دولت مخالف بجنگند و در -ز 

ممکن است تفکیک کـردن برخـی از ایـن    . آن مورد باید بدانیم که آنها چه کسانی هستند و هدفشان چیست
بر اسـاس  سنجیده ودر هر دو مورد اقدام ما باید . روهاي خودمان ضروري باشدگروه ها یا ترکیب آنها با نی

در صورت به دام افتـادن  و گام هاي درمانی باید به دقت بررسی شودتحریک . صورت بگیرددقیقاطالعات 
. و اجرا شودبرنامه ریزي هر یک از دوستان ما 

ارزیابی شـرایط امنیتـی   . وري باشدآراي گرداطالعات راجع به دوستان ما شاید مهم ترین زمینه ب-ح 
در ایران ما سرهنگ . مهم براي تصمیم گیري جاري محسوب می شودلهسأمیک مستمرصورت بهخودمان 

و با درك کامل ریسکی که انجام می دادیم پرورش داده و به کـار  ، هاي جوان را پس از ارزیابی بسیار سریع
. ا هر چه بیشتر در مورد افراد جدید بررسی و کاوش کنیمتالش کردیم ت، گرفتیم؛ در همان زمان
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بسـیار  در صورت امکان ایجاد پنهانی امکاناتی که عملیات دوسـتان مـا را زیـر نظـر قـرار دهـد      -ط 
و دانستن اینکه چه متغیر باشد الًکه موقعیت نظامی ممکن است کامزیرا معلوم می شودسودمند خواهد بود

اخطار اولیه به علت در هم شکستن  امنیت باید . حیاتی استشده کامالً... حرف ومن، دستگیر، کسی مجروح
ایـن بـه   . آماده شود و آنگاه یک اخطار وضع شده که توانایی رسیدن  و آگاه کردن افراد دیگر را داشته باشد

. ویژه در طول مراحل عمل صدق می کند
ر کنند و ما باید اطالعـات مربـوط بـه کـل     کنترل هاي امنیتی ممکن است به صورت روزانه تغیی-ي 

براي یکی از افسـران  ، در میانه یک موقعیت نظامی به شدت دگرگون پذیر، براي مثال. حوزه را داشته باشیم
ان اصلی ما ضروري بود که پس از سـاعات حکومـت نظـامی سـفرهاي شـتاب زده اي بـه       مأمورو یکی از 

ما توانستیم اوراق جعلی براي آنها تهیـه کنـیم   . خت انجام دهندشهرهایی با هشت یا نه ساعت فاصله از پایت
. ضروري بوده استکه ثابت شد در موفقیت عملیات شان کامالً

در ایران یک شبکه . فوق العاده مهم استموجوداطالعات مربوط به شبکه هاي رادیو و تلگراف -ك 
شـبکه راه آهـن و شـبکه تلگـراف     ، ویی ارتششبکه رادی، شبکه رادیویی ژاندارمري، رادیویی نیروي هوایی

در هر کشوري تعجـب برانگیـز اسـت و    اًتعداد و وسعت شبکه هاي تلگرافی غالب. شرکت نفت وجود دارد
از یـک سیسـتم تلگرافـی    ، در یک مرحله عملیات پروژه آژاکس. باید به دالئل روشن به دقت بررسی شوند

سیسـتم هـاي تلفـن    . بـردیم ا براي مفاهیم عملیـاتی بـه کـار    عبارت هاي ساده اي رودولتی استفاده کردیم 
باید مشخص شود ابزارهاي ساده اي براي هر دو نیروهاي دوست و دشمن براي تماس با یکدیگر هستند و 

در ایران ایـن گونـه   . که امکان استراق سمع هست یا نه و در صورت امکان اهداف مورد نظر مشخص شود
ما به این سیستم اعتماد کـردیم  ، ارتباط دولتی نفوذ کرده بود و علیرغم این امربود که حزب توده به سیستم 

بی امنیتی این روش روشن شد ولی در آن . چون در آن زمان همه ابزارهاي ارتباطی دیگر از کار افتاده بودند
فاده رئیس ستاد مورد استمخابراتی دفتر رئیس ستاد یا مرکز مخابراتی دردر مرکز . شرایط باید آن را پذیرفت

اگر امکان نفوذ به این مرکـز وجـود نداشـته    . ارتباطی در دسترس دشمن استمرکزتنها و مهم ترین ، ارتش
. را جایگزین کندخوديو ابزار ارتباطی ایجاد شده براي نیروهاي کار انداختزآن را اباشد باید 
ايبهانـه «قصـد داریـم   در آن ها در طول موقعیت هایی کهاً جمع آوري اطالعات می تواند گاه-ل 

کـه توسـط   عملیـاتی را نفوذ هاي خوب به دولت مخالف می توانـد  . به کار آیدداشته باشیم»عملیاتبراي 
در تـالش جهـت اسـتخدام پرسـنل     . را کشـف کنـد  براي عموم آشکار نشده اسـت طرح شده ودولت آنها 

نگیزه کـافی بـراي عمـل تحـت نیـروي خودشـان       در زمانی که از ا، خودتان همواره تحریک آنها براي عمل
. برخوردار نیستند ضروري است
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برنامه ریزي نظامی به عنوان اساس کودتا. سوم
نجانـد گجـا در این آن را دانش برنامه ریزي نظامی آنقدر عمیق و شناخته شده است که نمی توان .

ه عهـده دارنـد بایـد از تجربـه کـافی در      نیازبه گفتن نیست که افسرانی که مسئولیت برنامه ریزي نظامی را ب
. نیروهاي مسلح براي آمادگی در این کار برخوردار باشند

 افسران باید در عملیات هاي مخفیانه نیـز باتجربـه   ، سابقه در برنامه ریزي نظامی]  داشتن[عالوه بر
سـري بـودن   . رداساس یک کودتا سري بودن آن است که باعث می شود از عنصر غافل گیري بهره ب. باشند

. اساس یک روش عملیاتی خوب است که تنها ازطریق تجربه حاصل می شود
   فرض بر این است که در برنامه ریزي خاص محلی چه در داخل کشور هدف چـه در بیـرون از آن

اداره ي نظامی تنها زمانی مـی توانـد   . باید اداره ي نظامی که متشکل از افسران بومی باشد در دسترس باشند
. ل کند که از اطالعات کامل و جاري نظامی برخوردار باشدعم

 توسط رهبر آتی دولت جدید که دوست است تعیین شوند یا می توانـد  ممکن است اداره ي نظامی
. در هر دو صورت کارهاي سري در اولویت می باشد. مستقل از افراد تعیین شده توسط رهبر تشکیل شود

 یا خیر به شرایط محلی بستگی خواهد داشتاین شعبه نظامی معرفیاینکه افسري از سازمان سیا به
در ایران ما مشارکت برنامه ریز سازمان سیا را که بعدها الزم شـد هماننـد افسـران بـومی در عملیـات      . دارد

روشن است که این کار یک خطر امنیتی دیگر است که در صورت امکان باید . شرکت کند ضروري دانستیم
. کرداز آن اجتناب

    فهرست هاي بازداشت هاي سیاسی باید در اختیار برنامه ریز نظامی سازمان سـیا قـرار داده شـود و
اهداف نظامی و شهري که باید توسط نیروهـاي  . تعیین نیروها براي اجراي این فهرست ها از وظایف اوست

. ه ي نظامی طرح گردندموافق خنثی سازي و تصرف شوند می بایست توسط افسر نظامی سازمان سیا و ادار
یک شبکه رادیویی سازمان سیا باید به طور ویژه براي کودتاي دولتی ساخته شود ، در صورت امکان

که افسر حوزه سازمان سیا را با شعبه نظامی که آن نیز به نوبه خود باید با مراکـز فرمانـدهی و بخـش هـاي     
باید ابتدا بـه ابزارهـاي   ، که این کار عملی نیستی یدر جا. فرماندهی نیروهاي موافق مرتبط شود متصل کند

ولی در هر شرایط باید ابزارهاي ارتباطی ابتدایی و جـایگزین از میـان ایـن عوامـل     . ارتباطی دیگر تکیه کرد
. ایجاد شود

 برنامه ریزي نظامی باید بر این اساس استوار باشد که اگر برخی از عوامل در داخل نیروهاي خودي
ین باید عالمت هاي خطر ایجاد کرد کـه بـه طـور    ابنابر. ات نباید به این خاطر شکست بخوردلو رفتند عملی

خودکار حرکت از یک مرحله به مرحله دیگر را بسته به اینکه چه شخص یا بخش هایی براي دولت مخالف 
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غییر دولت در ایران دلیل خوبی وجود داشت که عالمت هاي خطر که باید پیش از ت. لو رفته اند ممکن سازد
یـک خـارجی   ]  از نظـر [مورد استفاده قرار می گرفتند در زنده نگه داشتن عملیات نقش اساسی داشتند کـه  

. مشخص شد که ناکام بوده اند
      امکان جنگ داخلی باید توسط برنامه ریزان نظامی ما و تمهیـدات اندیشـیده شـده در نقشـه بـراي

تواند ضرورت ایجاد مبنایی ایمـن را بـراي دولـت موافـق     یک چنین احتمالی می. احتمال آن  پذیرفته شود
امکانات واحتماالتی که از جنگ داخلی ناشی می شوند می توانند فقط بـر اسـاس   . جدید در بر داشته باشد

بایـد روي شـان برنامـه    گزارش هر موقعیت محلی به دست آیند ولی پیش بینی آنها مشکل نیستند و مسلماً
. ریزي صورت بگیرد

اد پایگاه هاي ایمن براي تماس هاي عملیاتی باید پیش از دخالـت نیروهـاي موافـق مـا برنامـه      ایج
باید خانه ها یا پایگاه هاي ایمن متعددي یافـت شـود تـا تمـاس بـا عوامـل موافـق در        . ریزي و اجرا شوند

سـیا  سـازمان  در مواردي کـه کارکنـان  . شرایطی که یک یا چند پایگاه ایمن مان از دست رفته اند حفظ شود
همگی در داخل سفارت خانه مستقر شده اند شرایط عملیاتی ایجاب می کند که پایگاه ها و خانه هاي ایمن 

تلفن مستقل یا ابزار ارتباطی ، رادیو، بسته به شرایط محلی، مطلوب است که این خانه هاي ایمن. ایجاد شوند
، غذا و اوراق ضروري است، لباس، اسلحه، مهمات، در شرایطی که در آنها ذخیره پول. دیگري داشته باشند

. خانه هاي ایمن باید نگهبانان مطمئنی داشته باشند که بتوانند از این اقالم محافظت کنند
تاکسی ها و وسایل نقلیه دیگر باید پیش از موقعیت عملیاتی فـراهم  ، اقالم حمایتی مانند اتومبیل ها

. ندشده و به صورت دست نخورده نگهداري شو
 تفکیک افراد و بخش هایی که نیروهاي موافق ما را تشکیل می دهند باید در هر جا که ممکن است

در شرایطی که بخشی از عملیات فاش شود حیاتی است که بازجویی ها همه سرمایه هاي ما . صورت بگیرد
. را افشا نکنند

یات شرکت کنند چـون ممکـن   اعضاي شعبه نظامی نباید تحت هیچ شرایطی به طور فعاالنه در عمل
. است تحت بازجویی در شرایطی باشند که مطالب زیادي را افشا کنند

    هیئت نظامی باید افسران ستاد و افسران پیاده نظام و بسیاري از متخصصین کـاري را در بـر داشـته
. هد بودیک افسر ستاد ارتباطات بسیار سودمند خوا. باشد چون ممکن است در شرایط محلی ضروري باشند
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  احتمال اتفاقات غیر منتظره علیه آمریکا باید همیشه در پس ذهن افسران سازمان سیا شرکت کننـده
این امر ایـن  . تنها تعداد کمی از عملیات ها از این نوع تا این حد انفجاري هستند. در این نوع عملیات باشد

. زش دیده باید به کار گرفته شوندموضوع را ضروري می سازد که بهترین و باتجربه ترین افسران آمو
یـک طـرح تخلیـه سـازي بـراي پرسـنل       ، برنامه ریزي نظامی باید توانایی خاتمه دادن به ضعف ها

هواپیمـاي وابسـته هـاي نظـامی     . سازمان سیا و پرسنل بومی که احتمال لو رفتن شان می رود داشـته باشـد  
اگر هیچ یـک از ایـن   . دیگر باید به کار گرفته شوندشبکه هاي گریز و فرار و سرمایه هاي نظامی ، آمریکایی

. موارد موجود نباشند آنگاه پیش از عملیات مکان هاي اختفا تهیه شوند که باید همواره مخفی باقی بمانند
در ایران مـا بـه   . تماس با افراد خودي باید در توانایی ما براي انجام درست کار به خوبی حفظ شود

ماننـد  ، چون فکر کردیم افسرانی که رشوه می گیرند ممکن است در شرایط سـخت رشوه دهی اتکا نکردیم 
. در ایران یک سنت هم براي خرید افسران خرج نکردیم. به عملیات خیانت کنند، شکنجه
     در مورد مسئله نگهداري و حفاظت از همسران و خانواده هاي افسران خـودي نیـز بایـد تمهیـداتی

. اندیشیده شود
ده از اسلحه خارجی نیز باید در مواقعی که اسلحه آمریکایی براي محیط محلـی طبیعـی   امکان استفا

. نیستند در ذهن باشد
، کنتـرل ترافیـک  ، نقاط قـدرت ، براي خنثی سازي کل شهرها از طریق استفاده از بستن راه ها(...) راه

.... تشکیل پرونده جدید و، حکومت هاي نظامی
یت هاي افسران در ارتش جدید بایـد پیشـاپیش   مأموررست کامل از الزم به گفتن نیست که یک فه

. به خوبی طرح شود تا سردرگمی به وجود نیاید
  در هر جا که ممکن بود بهتر است به جاي ایجاد یک سیستم مخفی جدید از یک سیستم تجهیـزات

عملیـات از  ، رون مرزهااز بیدر ادامه همچنین بهتر است که به جاي یک عملیات . نظامی محلی استفاده شود
هستند از زمانی کـه ایـن افسـران    داخلهمچنین در زمانی که افسران سازمان سیا . داخل کشور هدایت شود

کارکنان مخفی مدبر باید هـر جـا ممکـن بـود بـه      . اجراي عملیات بسیار آسان تر است، خارج کشور هستند
. منظور جلوگیري از اتفاقات غیرمنتظره جدي به کار روند
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خالصه
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خالصه
مشخص شد که دولت مصدق در ایران که نمی توانست پیمان نفتی با کشـورهاي  1952در پایان سال 

دولت وي با طوالنی ساختن غربی ذینفع برقرار کند به مرحله خطرناك و پیشرفته اي از کمبود بودجه رسید؛ 
تمایل مصـدق بـراي قـدرت    اًعمدت؛ قانون اساسی را نقض کرده است محمد مصدق ينخست وزیردوران 

شخصی  اش ترغیب شد؛ با سیاست هاي غیرمسئوالنه احساسی حکومت می کرد؛ شاه و ارتش ایـران را تـا   
بـا در نظـر   . حد خطرناکی ضعیف کرده بود؛ و به صورت تنگاتنگ با حزب توده ایران همکـاري کـرده بـود   

قوط پشت پرده آهنین قرار دارد؛ اگر این اتفاق تخمین زده شد که ایران در خطر جدي س، گرفتن این عوامل
می افتاد به معنی پیروزي بزرگ براي شوروي در جنگ سرد و یک شکست بزرگ براي غرب در خاورمیانه 

هیچ اقدام درمانی به غیر از تنظیم برنامه عملیات مخفی بـرون مـرزي  نمـی توانسـت یافـت شـود کـه        . بود
.وضعیت موجود کارها را  بهبود بخشد

هدف برنامه آژاکس این بود که سقوط دولت مصدق را موجب شود؛ براي اعاده اعتبار و قدرت شـاه؛  
به خصوص هـدف  . و جابجایی دولت مصدق با دولتی که ایران را بر اساس سیاست هاي سودمند اداره کند
قـادر سـازد از نظـر    این بود که دولتی روي کار بیاید که به یک توافق نفتی منصفانه دست یابد کـه ایـران را  

اقتصادي سالم شده و قادر به پرداخت بدهی هاي مالی اش باشد و حزب قدرتمند و خطرناك کمونیست را 
. به شدت تحت پیگرد قرار دهد

مشخص شد که ماندن دولت مصدق در قدرت در جهـت منـافع آمریکـا نیسـت و      پس از اینکه کامالً
سازمان سیا طرح برنامـه اي  ، از این امر مطلع شده بود1953سمارسازمان سیا توسط وزیر امور خارجه در 

بـا عنـوان   یـک طـرح عملیـاتی    . آغـاز کـرد  عملیات مخفیاز طریق یک یاد شدهرا در جهت تحقق اهداف 
تعیین شد کـه برانـدازي   ]  مقاله[در این . شدتکمیل1953آوریل 16در »مصدقسرنگونیدر عوامل موثر«

در ماه آوریل تعیین شد که سـازمان سـیا بایـد عملیـات     . استهاي مخفیانه ممکن مصدق از طریق عملیات 
تصمیم گرفته شد  که افسران سیا ، در پایان آوریل. اداره کنداطالعاتی بریتانیاسرویس فرضی را با همکاري 

سیا و ازمان سیید نهایی به مراکز فرماندهی أبراي تو کنند تهیهطرحیقبرسدر اطالعاتی بریتانیاسرویسو 
، سفیر آمریکا، 1953ژوئن 3در . ارائه شودآمریکا و انگلیسو وزارت امورخارجهاطالعاتی بریتانیاسرویس

با او در مورد اهداف و اظهاراتی کـه در بـاال   هندرسون وارد ایاالت متحده شد که در آنجا کامالًسلیلوي و
اهداف و مقاصد مشورت صورت این دستیابی به ی وعملیات مخفبیان شد و نیز منظور سازمان سیا از طرح 

. گرفت
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رئـیس خـاور نزدیـک و    ، کامل شد که در این تاریخ آقاي کرمیـت روزولـت  1953ژوئن 10نقشه تا 
و سفیر هندرسون را با او در ، سازمان سیا، وزارت امور خارجه که نگرش هاي (سازمان سیايبخش آفریقا

رئیس قرارگاه سازمان سیا  در ایران؛ و دو افسر برنامه ریـز سـازمان   ، رانی؛ آقاي راجر گو) میان می گذاشت
با کمترین تغییرات طـرح پیشـنهادي عملیـات بـه     . سیا براي طرح یک نقشه در بیروت با هم مالقات کردند

. تسلیم شد1953ژوئن 14در لندن در اطالعاتی بریتانیاسرویس
سـرویس سـیا و  سـازمان  یات به توافق آقاي روزولت براي برنامه هاي نهایی عمل، 1953ژوئن 19در 
، آقاي آلـن دبلیـو دالـس   ، وزارت امور خارجه یید به أانگلیس در لندن رسید و در واشنگتن براي تاطالعاتی

یید به أبراي تاطالعاتی بریتانیاسرویسبه طور همزمان توسط . مدیر سازمان سیا؛ و سفیر هندرسون ارائه شد
یید نقشه از دو چیز اطمینان أمی خواست پیش از توزارت امور خارجه . بریتانیا نیز ارائه شدوزارت خارجه 

: حاصل کند
اینکه دولت ایاالت متحده می تواند کمک تضمینی مناسب براي یک دولت ایرانی جانشـین فـراهم   .1

. کند تا چنین دولتی بتواند تا زمان دستیابی به پیمان نفتی تاب بیاورد
هـدف آن بـراي   ، وزارت امـور خارجـه   لت بریتانیا به طور مستند تضمین کند که رضایت اینکه دو.2

. یک قرارداد نفتی زود هنگام با یک دولت ایرانی جایگزین به خوبی و منصفانه صورت پذیرددستیابی به 
. در هر دو این موارد منافع خود را در نظر داشتوزارت امور خارجه 

و وزارت امورخارجه انگلستان اختیار اجراي برنامه آژاکـس  رت امور خارجه وزا، 1953ژوئیهدر نیمه 
اطالعاتی سرویس. یید رئیس جمهور ایاالت متحده را به دست آوردتأو مدیر سازمان سیا ، را تضمین کردند

ا در با موافقت مدیر سازمان سیا و سفیر هندرسون پیشنهاد داد که آقاي روزولت فرمانـدهی حـوزه ر  بریتانیا
مشـخص شـد کـه بهتـر اسـت      وزارت امور خارجه توسط . تهران در مراحل پایانی عملیات به دست بگیرد

. تـا زمـان اتمـام عملیـات بـه تعویـق انـدازد       راسفیر هندرسون بازگشت خود از همایش واشنگتن به ایران 
ارتبـاط عملیـاتی   ، صورت گرفتند که به موجب آناطالعاتی بریتانیاسرویستنظیمات به صورت مشترك با 

که یک افسر سازمان سیا به صورت موقت در آن مستقر بود و ارتباط پشتیبانی در واشنگتن جایی، قبرسدر 
. و واشنگتن تنظیم شدقبرس، سریع از طریق امکانات سازمان سیا میان تهرانجانبهارتباطات سه . برقرار شد

. بوداوتزمان تعیین شده براي عملیات نیمه ماه 
باید کار تبلیغاتی شدیدي را از طریق اطالعاتی بریتانیاسرویستبلیغاتی سازمان سیا و مراکز، ر ایراند

و روحانیون تهران در عملیاتی که طراحی شده بود تا دولت مصدق را بـه هـر طریـق    اعالمیه ها، مطبوعات
کا باید بیانیه هاي رسمی صادر افسران درجه دار آمری، در ایاالت متحده. ممکن تضعیف کند انجام می دادند
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می کردند تا امیدهاي نخست وزیر مصدق را در مورد کمک هاي اقتصادي آمریکا در آینده نقش بر آب کند 
. و مردم ایران را آگاه کند که ایاالت متحده رژیم مصدق را پشتیبانی نمی کند

زینـه بـراي نخسـت وزیـر     بـه عنـوان بهتـرین گ   ، عضو سابق کابینه مصدق، فضل اهللا زاهديسرلشگر
جایگزین انتخاب شد چون او تنها فرد صاحب مقامی بود که مدام آشکارا با مصدق مخالفت کرده بود و ادعا 

سازمان سیا باید با زاهدي تماس می گرفت و به او در مورد عملیات مـا و هـدف   . کرد طرفدار زیادي ندارد
او باید یک دبیرخانه نظامی معرفـی مـی   . الع می دادآن مبنی بر انتصاب وي به عنوان نخست وزیر جدید اط

. کرد تا سازمان سیا بتواند یک نقشه ستادي مفصل از عملیات را ترتیب دهد
همکاري او الزم بود تا اقدام مـورد نیـاز از   . همکاري شاه بخش اصلی نقشه محسوب می شد، از آغاز

ازآنجاکـه  . نخست وزیر جدید را قانونی کنـد سوي پادگان هاي نظامی تهران را تضمین کند و جانشینی یک
مشخص شد که اعمال فشار بر وي براي همکاري شکل هاي زیـر  ، شاه نشان داده بود فرد بی اراده اي است

: را به خود می گیرد
باید از اروپا مـی آمـد تـا    ، شاهزاده اشرف پهلوي، خواهر دوقلوي پر جنب و جوش و قدرتمند شاه.1

او باید می گفت که با افسران آمریکایی و انگلیسی که از او خواسته اند این . ادار کندشاه را به عزل مصدق و
. کار را انجام دهد در تماس است

رئیس سابق دفتر ژاندارمري آمریکا که شاه براي او ، اچ نورمن شوارتسکفسرلشگرمقدمات دیدار .2
ه پیشنهادي را توضیح می داد و از شاه مـی  شوارتسکف باید برنام. احترام و عالقه زیادي قائل بود چیده شد

انتصاب زاهدي و درخواست از ارتـش بـراي وفـادار    ، عزل مصدق) فرامین سلطنتی(خواست تا فرمان هاي
. ماندن به تاج و تخت را امضا کند

اصلی بومی بریتانیا که حسن نیتش براي شاه ثابت شده بود باید پیام شوارتسـکف را تقویـت   مأمور.3
. شاه را مطمئن می ساخت که این یک اقدام مشترك انگلیس و آمریکا استمی کرد و 

آقاي روزولت به نمایندگی از رئیس جمهور آمریکا اصرار کرد کـه شـاه   ، با شکست نتایج موراد باال.4
سازمان سـیا  آنهـا را در روز اجـراي نقشـه بـه      ، پس از دریافت فرمان ها. فرامین ذکر شده باال را امضا کند

در روز یاد شده شاه باید در مکانی خارج از تهران می بود تا زاهدي کـه بـه فرمـان    . واگذار می کردزاهدي 
بتواند بدون خطر تغییر موضع شاه و بدون ایجاد خطـر بـراي   ، هاي سلطنتی مسلح است و با پشتیبانی ارتش

. زندگی شاه دولت را سرنگون کند
حد امکان از همکاري ارتش در حمایت از نخست وزیـر  ان در ارتش تهران تا مأمورسیا باید از طریق 

. جدیدمنصوب شاه اطمینان حاصل می کرد
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ثیر شگرفی بر ایران و مصدق داشته انـد و تـا   أبیانات عمومی زیر که در ایاالت متحده اظهار شده اند ت
: ثر بوده اندؤحدود زیادي در سقوط مصدق م

روشن 1953ژوئیه9به نخست وزیر مصدق در تاریخ آیزنهاور سرلشگر1953ژوئن 29انتشار نامه .1
. کرد که کمک هاي بیشتر به ایران ارسال نمی شود

فعالیـت هـاي رو بـه رشـد     ... ":بیان کرد که 1953ژوئیه28دبیرخانه کنفرانس مطبوعاتی دولت در .2
ایـن  . اسـت حزب نامشروع کمونیست در ایران و تحمل آنها توسط دولت ایران باعث نگرانی دولت ما شده

". توسعه ها تضمین کمک به ایران را مشکل ساخته است

سخنرانی رئیس جمهور در سیاتل در اجالس سران که در آن بیان کرد که ایاالت متحده نمی نشـیند  .3
. ثیر قطعی داشتأتا کشورهاي آسیایی به پشت پرده آهنین سقوط کنند ت

قـاالت متعـددي داشـت کـه در روزنامـه هـا و       سازمان سیا م، امور خارجه آمریکاهمکاري وزارت با
که وقتی در ایران تکثیر شدند اثر روانی مطلـوبی داشـت و در جنـگ    به چاپ رساندمجالت مهم آمریکایی 

. روانی علیه مصدق موثر بود
شوارتسـکف و پـس از جلسـات    سرلشـگر پس از اعمال فشار قابل توجه از سوي شاهزاده اشرف و 

اوت16عملیـات بـراي   . امضا کرد1953اوت15شاه باالخره فرمان هاي الزم را در متعدد با آقاي روزولت 
تـالش رئـیس محـافظ مخصـوص شـاه بـراي       ، به خاطر رخنه امنیتی در ارتش ایران، به هر حال. تعیین شد

بازداشت مصدق با کمک دو کامیون سرباز طرفدار شاه توسط نیروهاي مسلح برتري کـه هنـوز بـه مصـدق     
شاه با شنیدن خبر . یوس کننده بودأازین رو در آن روز تعادل نقشه نظامی م. دند به شکست انجامیدوفادار بو

. این یک عمل محتاطانه بود و تا حدودي در نقشه پـیش بینـی شـده بـود    . شکست نقشه به بغداد پرواز کرد
وهاي امنیتی مصدق کـه  او و افسران کلیدي اش از نیر. زاهدي در مخفیگاه در حفاظت سازمان سیا باقی ماند

. تالش داشتند عوامل مخالف برجسته را دستگیر کنند دور ماندند
زاهـدي از طریـق یـک    سرلشـگر . سفیر هندرسون به تهران بازگشت، 1953اوت17اوایل بعدازظهر 

که کنفرانس مطبوعاتی مخفیانه سازمان سیا و از طریق امکانات چاپ مخفی سازمان سیا به ایرانیان اعالم کرد
ان سـیا  مأمور. نخست وزیر است و مصدق کودتاي نظامی غیرقانونی را علیه او به راه انداخته استاًاو قانون

تعداد زیادي از تصاویر فرمان ها را که زاهدي را به نخست وزیري منصوب و مصدق را عزل می کرد منتشر 
ه شاه به خاطر کارهاي مصدق مجبور بـه  این کار اثر شگرفی بر مردم تهران داشت و وقتی دریافتند ک. کردند

در بغداد با شاه تماس گرفت و بیان 1برتون واي بري، سفیر آمریکا. ترك ایران شده متحیر و عصبانی شدند

1 Burton Y. Berry
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پس از اینکه شاه . وخیم کنونی شاه به زودي به ایران بازمی گرددراًکرد که اطمینان دارد علیرغم شرایط ظاه
گـزارش مـی دادنـد کـه     اًآقاي روزولت و قرارگاه دائمـ . نیز با او ارتباط برقرار شداز بغداد به رم پرواز کرد

پیروزي ظاهري مصدق فریبنده  بود؛ و اینکه عالئم منسجمی وجود دارد که ارتش هنوز به شاه وفادار است؛ 
یتانیا و قرارگاه همچنین اصرار داشت که هر دو وزارت خارجه بر. و وارونه کردن مطلوب شرایط ممکن بود

نهایت تالش خود را براي متقاعد کردن شاه براي بیان اظهاراتی که ارتـش و مـردم را   خارجه آمریکاوزارت 
. به رد مصدق و پذیرفتن زاهدي به عنوان نخست وزیر تشویق کند انجام دهند

. داشتیک تظاهرات به طرفداري از شاه که از بازار شروع شده بود ابعاد فرا گیري، 1953اوت19در 
به طور خودجوش شروع شده بود که حیثیت اساسی شاه و اخطـار مـردم بـه آغـاز آشـکار      تظاهرات ظاهراً

سیاسـی  اتاقـدام . حرکت جمهوري خواهی از سوي کمونیست ها و برخی ملـی گرایـان را نشـان مـی داد    
ار شاه پیوست و تـا  ارتش خیلی زود به جنبش طرفد. بودثرؤمقرارگاه نیز در شروع تظاهرات طرفداران شاه 

ظهر آن روز روشن بود که تهران و نیز برخی مناطق استانی تحت کنترل گروه هاي خیابـانی و بخـش هـاي    
شرایط به گونه اي بود که نقشه نظامی که در باال به آن اشاره شد می توانست اجرا . نظامی طرفدار شاه بودند

او ابتـدا در رادیـو تهـران    . د تـا جنـبش را هـدایت کنـد    زاهدي از مخفیگاه بیرون آم، با اشاره قرارگاه. شود
خانه مصدق غـارت  ، آنگاه دفاتر ستادي کل تسخیر شدند. سخنرانی کرد و اعالم نمودکه دولت از آن اوست

کشور در دستان نخست ، اوت19در پایان روز . شد و سیاستمداران و افسران هوادار مصدق بازداشت شدند
. عضاي دولت مصدق در مخفیگاه و یا زندانی بودندزاهدي بود و ا، وزیر جدید

شـاه بـه شـدت تحـت     . کمی بعد شاه به ایران بازگشت و مورد استقبال عظیم مردمی قرار گرفت
ثیر این امر قرار گرفته بود که مردم و ارتش در شرایط مصیبت بار در برابـر مصـدق انتقـام جـو و حـزب      أت

پیروزي بودند و می خواستند در ایران جمهوري اعالم کنند شـورش  کمونیست که به صورت موقت در اوج 
شاه براي اولین بار احساس کرد که کنترل مردمش را به دست دارد و مصـمم بازگشـت تـا کنتـرل     . کرده اند

. قطعی ارتش را به دست بگیرد
و مواجـب  براي اینکه کمک هاي مالی فوري که زاهدي به شدت به آنها نیاز داشـت بـه او داده شـود    

ـ       ، مین شـوند أهاي آن ماه پیش از اینکه ایاالت متحده بتواند کمک تضمینی بـه میـزان زیـاد را فـراهم کنـد ت
دالر را دو روز پس از اینکه زاهدي قدرت را به دست گرفـت فـراهم   میلیون5سازمان سیا به طور مخفیانه 

. کرد






